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  مقدمة ألهمية كلمة اهللا يف حياتنا
  أي كل كلمة قالها الرب في الكتاب المقدس

َّوهي رسالة مقدمة من السيدة العذراء َ    وهيُ

  

   
 

 عنـدما كانـت فيـه فـي الفـردوس و المكـان التـي أبيتهـا وكـأني بالفعـل فـي رأيت العذراء في رؤيا مرة أخرى يوم في و
ألن الـسيدة . بالفعـل وكانـت روحـي هنـاك ًوكـأني كنـت ميتـا  لـم أخـرج مـن المنـزل ًكنت في الخلوة التي ظللـت فيهـا عامـا

 :وكان كالمها بالحرف الواحد بعد أن أعطاني الرب أن أتذكره هو كالتالي. العذراء ظلت تكلمني فترة طويلة ربما أيام
  يقوليا ابني إن الكتاب المقدس: 
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 راحة لنفوسكم فتجدوا  فيه فسريوا. .. حلالصا لطريقا أين هو .. قفوا على الطريق وانظروا 

 يـصل إلـى  َ أي كـل مـن يريـد أنحيي اإلنـسان، فهـو الطريـق نفـسه،ُإن الكتاب المقدس هو رسالة من اهللا لكل إنسان وكل كلمة فيه ت

 هـذا انعيـشه فـي الطريـق البـد أن  خطوة  من كالم اهللا هـي كل كلمةالذي هو كالمه، أي أن .. اهللا يسير في هذا الطريق 

 فقـط" كل كلمة مكتوبة ألنه مكتـوب نفهم معىنًفكان يجب أوال أن نهتم ونسعى أن .. إذن . إذا أردنا في النهاية أن نصل إلى اهللا

وكلمة .  كحياة حقيقية عمليةنعيش كل كلمة، ومعنى هذا الكالم أنه إلزام من الرب أن )٢٧: ١في( "املسيح إلجنيل حيق كما عيشوا
لفعل كل كلمة مكتوبة ليست لتوضيح معنى أو فتح ذهن على قضية بل هي فعل وجهاد وعمـل يجـب أن يعملـه اإلنـسان وأن فقط تعني أنه با

فكـل كلمـة نعيـشها . الرب يـشرح فـي كـل كتابـه الطريـق أي كيـف نـصل إليـه كحيـاة عمليـة، أي مـاذا نعمـل كخطـوات حتـى نـصل إلـى الكمـال
في الطريق لهـذا فكلمـا نعـيش كـل كلمـة نقتـرب إذن مـن اهللا أكثـر فيكـون لنـا فيـه حيـاة أكثـر،  خطوةنقترب من اهللا أكثر ألن كل كلمة هي 

  : لهذا أخبرنا اهللا أن

تحيي خترج من فم اهللا كلمةكل 
ُ

 للطريق وبدون أن نفهم كل  السراج فكلمة اهللا هي ، )٤: ٤مت(اإلنسان  

غيـر أنـه كـل كلمـة عنـدما ) ١٠٥: ١١٩مـز(" لـسبيلي ونـور  كالمـك سـراج لرجلـي "كلمة سنصير كالعميان الذين ال يرون ألنه مكتوب 
ًيعيشها اإلنسان فهو يخطو خطوة في الطريق أي يقترب إلى اهللا أكثر ليعود أوال إلى صورة آدم وبهذا يكون قد ولـد مـن المـاء أي يـصير نقيـا  َ ُِ ً

بكلمـة َشـاء فولـدنا "ي ولـدنا فيـه الـذي هـو العبوديـة فمكتـوب َِأي إن كل كلمة في الكتاب ستلد اإلنسان الوالدة الحقيقية بعد الموت الذ
ثانية مولودين "ً، و أيـضا )١٨: ١يع(" احلق

ً
، فكـل كلمـة )٢٣و٣: ١بـط١("  احليـة اهللا بكلمـة  ال مـن زرع يفنـى بـل ممـا ال يفنـى  

َمكتوبــة مــن اهللا هــي روح وحيــاة قــادر اهللا أن يزرعهــا فينــا كالبــذرة التــي إذا ماتــت ودفنــت ســت أتي فــي النهايــة بعــد طريــق طويــل بثمــار حقيقيــة، ُ
ٍ فسيفتح اهللا أذهاننا ليعرفنا معنى كل كلمة فحينئـذ سـنعرف مـاذا نفعـل حتـى واهللا يريد منا أن نريد فقط. وبالطبع إذا توفرت لها شروط الزراعة ِّ

ًنعـيش كالمــه هــذا، فالقــضية مــشروطة تمامــا علــى إرادة اإلنــسان فمكتــوب أيــضا  فــيكم القــادرة علــى أن   املغروســة. لكلمــةا اقبلــوا "ً

ِّمتمـسكين "َ ومن استمر يطلب من اهللا أن يصل إليه سـوف يـستمر يـسأل عـن معنـى كـل كلمـة، فمكتـوب .)٢١: ١يع("  نفوسكمِختلص

الذي أكلمكـم   الكالم"ُ وهذا لو وثقنا أن كل كلمة بالفعل تحيي اإلنسان، لهذا قال الـرب )١٦: ٢في(" بكلمة احلياة

ًفعندما ندرك كل كلمة ونفهمها أيـضا سـتكون أيـضا ) ٦٣: ٦يو("  حياة  و  روح   هوبه  معنـا ال يقـدر إنـسان أن سـالحً

وسـيف الـروح الـذي هـو .. ..  الكامـل سالح اهللاحملوا "ُيزعزعنا أو يحيدنا عن الطريق لفهمنا إياها كما هو مكتوب 
غـرسكـل " فينـا كلمتـه بنفـسه ألنـه وعـدنا ، وبالطبع بعد أن يزرع الرب)١٧و١٣: ٦أف("كلمة اهللا

ُ
ال يقـدر  يغرسـه أبـي الـسماوي 

َ وكل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلعيقلعهأحد أن   آخـر ًأساسـافإنه ال يستطيع أحد أن يضع "ً و أيضا مكتوب )١٣: ١٥مت(" ُ
وضعغير األساس الـذي 

َ ُ
وعـاش كـل ا جـاء فـي صـورة إنـسان  الـذي هـو اهللا اإللـه عنـدم)١١: ٣كـو١("  والـذي هـو يـسوع المـسيحِ

 الوحيـد الـذي يـؤدي إلـى اهللا، أي الـذي أدرك أن  والطريـق    األسـاس لهذا صارت حياة المـسيح هـي كلمة بنفسه 

سـتكون حيـاة المـسيح ..  التـي يريـدنا اهللا أن نكـون فيهـا وأن نـصل إليهـا والتـي خلقنـا لنكـون عليهـا  الصورة حياة المسيح هي 
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ًب أن يسعى أن يعيشه ويتممه ليصل إليـه أي يـسلك كمـا سـلك المـسيح تمامـا، و أيـضا هـو  الذي يجاهلدفهي   أي األسـاسً
 أي سيبدأ يسلك كما سلك المـسيح كمـا نفسه هيكل روح اهللا وهو يبني أن يبدأحجر الزاوية الذي به يستطيع اإلنسان أن 

الفلكبنى نوح 
ُ

هـده الـرب ولـيس كمـا اعتقـد الـبعض أن الفلـك هـو رمـز  أي الجهاد الذي جا املسيح حلياة  الذي كان يرمز 
ًللمـسيح، فعنـدما بــدأ يبنـي نـوح الفلــك كـان هــذا رمـزا إلنـسان بــدأ يـسلك كمـا ســلك المـسيح حتــى بعـد أن انتهـى مــن بنـاؤه بجهــاد 

َكامل خلص ألنـه دخـل فـي الفلـك، هكـذا بجهـاد اإلنـسان بـشبه جهـاد الـرب أي بـشبه مـوت الـرب سـيبدأ يولـد روح ِ ِ ُ َ  اهللا فيـه وينمـو ُ
ًشيئا فشيئا حتى يكتمل روح اهللا فيه، فبهـذا سـتموت طبيعـة الجـسد و عبوديتـه تمامـا، فحينئـذ يـصير عـضوا فـي اهللا ً ً وبهـذا سـتكون . ًٍ

 لـم يكـن يـستطيع أي بدونـه وحجـر الزاويـة الـذي األسـاسحياة المـسيح العمليـة هـي الطريـق أي الطريقـة التـي تـصل بنـا هللا و 

، و إذا وضـع اهللا  بيت أي بناء أساس هو الزاوية حجر د أن يبدأ في البناء ليصل لهذه الـصورة ألن إنسان حتى مجر
هذا األساس في حياتنا كحجر زاوية بمساندته لنا طوال الطريق فمهما سقطت األمطار وهبـت الريـاح وجـاءت األنهـار فلـن تـستطيع 

ِأن تحركه أو تسقطه هذا ألنه مؤسس على هذه الصخرة ا ُ   . لتي أسسها الرب وزرعها فينا بنفسهِّ
  فـإن الكتـاب المقــدس هـو كلمـة اهللا أي الطريــق نفـسه أي خطـوات الطريــق العمليـة التـي تــصل بـأي إنـسان هللا لــو عـاش كــل

ولهذا كان يجب أن يفهم اإلنـسان كـل كلمـة لكـي يعيـشها لكـي يـصل هللا، و الكتـاب هـو كـالم اهللا الـذي يـشرح . كلمة في الكتاب
 :نصل إليه، وهو ينقسم إلى ثالثة أقساملنا كيف 

  وهو العهد القديم وهو يشرح لنا الطريق كحياة بالرموز، فمثال في حلـم فرعـون ونـصيحة يوسـف لـه بـأن  األول اجلزء ً
 مـن فـالرب يـشرح لنـا الطريـق بالـصيام بحاسـة التـذوق وأرانـا )٣٤: ٤١تكـوين( لينقـذ العـالم مـن الجـوع]  الغلـة٥\١[ ُيخزن خمس الغلة 

ُخالل قصة معاشة أنه كما إن لم يخزن يوسف خمـس  الغلـة لكـان كـل الـشعب جـاع فـي سـنوات الجـوع، هكـذا نحـن إن لـم ]٥\١[ُ
وأرانا أن اإلنسان الذي يبـدأ فـي الطريـق سـيبدأ يهـيج الجـسد عليـه . ًنتوقف عن الشبع بحاسة من  الحواس الخمس فسنجوع أيضا

ًدان فـي بطنهـا وبـدأ صـراع ألربعـين عامـا بـين عيـسو الـذي يرمـز لجـسد اإلنـسان ويعقـوب كما حدث عندما حبلت رفقة فتزاحم الول
التـي َّأمـا رفقـة فترمـز لـنفس اإلنـسان وعقلـه وبـدون هـذه القـصة . )٢٢: ٢٥تكـوين( الذي يرمز لروح اهللا الـذي بـدأ يوجـد فـي اإلنـسان

فـإن اهللا أراد أن يرينـا مـا . ذه الـصورة لـن تتـضح األمـور الروحيـة التـي تحـدث فـي حيـاة اإلنـسان بهـحدثت بالفعل
حيدث يف احلياة الروحية عن طريق قصة معاشة لتتجلى ويزداد  وضوح األمور الروحية احلادثة يف 

َّ ُ

ًفعندما نقرأ صراع يعقوب مع عيسو أربعون عاما نستطيع أن نفهم أكثر وأكثـر مـا يحـدث . حياة اإلنسان الذي بدأ جياهد
راع الــذي سيــصير مــن الجــسد عنــدما يبــدأ اإلنــسان فــي الــصوم والــصالة ويجعلنــا اهللا نــرى بوضــوح شــديد فــي حياتنــا الروحيــة والــص

 .  بدقة كاملة وبالغة لما سيحدث معناليزداد فهمناُاألمور الروحية في شكل حياة معاشة 
 فقـة فـي هـذا الموقـف فنجد عندما سعى يعقـوب ليأخـذ البركـة فهـذا رمـز سـعي اإلنـسان أن يـصل هللا ويقتـرب إليـه، وكانـت ر

وهمـا  )٩: ٢٧تكـوين( هـذه الـنفس بـأن تـذبح الجـديان] رفقـة[ الـذي نمـا فـي اإلنـسان وأراد أن يفـوز بـاهللا فأرشـد روح اهللا اهللاترمز لـروح 
فـي يـده ورقبتـه والتـي بـدونها كـان ال  )١٦: ٢٧تكـوين( جلد احليوان امليـتموت الجسد والذات حتى بواسطتهما يضع اإلنـسان 

 المـذبوح الـذي فجلـد احليـوان امليـت.  يقترب اإلنسان هللا ويأخذ البركة أي الوعد بالشبع بخيـرات اهللا إلـى األبـديمكن أن
َوضــع علــى الجــزء األملــس علــى األيــدي هــي الجــسد الــذي ذبــح ومــات وبواســطته اســتطاع اإلنــسان أن تــتم صــلة بينــه وبــين اهللا،  ُِ ِ ُ
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كـان ال الحيوان الميت المذبوح الذي وضعه يعقوب على يـده فـي القـصة ، هكذا فبدون جلد يتالمس مع اهللافاستطاع أن 
ًهكذا فبهذه القصة الواقعية استطاع اهللا أن يظهر لنا بوضوح شديد جدا هذه الحقيقة التي هي أن. ميكن أن يباركه اسحق ِ ُ: 

  يتالمس معهيستطيع اإلنسان أن يجعل اهللا فقط بها  ... الصالة باجلسد امليت املذبوح

 ِلد الحيوان الميت المذبوح الذي وضع على الجزء األملس لأليدي هي رفـع إنـسان فج  وبـدأ يرفـع يـده صلب جـسدهُ
ِفجلد الحيوان الميت المذبوح الذي وضـع علـى الجـزء األملـس لأليـدي التـي وضـعها يعقـوب علـى . هللا فبدأ يتالمس مع اهللا بالفعل ُ

َصـلب مـع المـسيح، فعنـدما يرفـع اإلنـسان يـده فـي الـصالة سـيبدأ يـتالمس مـع و] ّالجـدي األول[ُِيده هي ترمز للجـسد الـذي ذبـح  ِ ُ
َِ كمـا عنـدما لمـس اسـحق يـد يعقـوب المـشعرتين باركـه وقـال يلمـسه اهللاهللا ويبدأ  ُ ّ ُاْليـدين يـدا عيـسو.... «َ ِ َ ََ َِ  أي يـدي اإلنـسان »ْ

ق يحـب عيـسو أكثـر مـن يعقـوب، مـع أن عيـسو هـو ففي القصة يبدو أن اسـح. ِالجسدي الذي صلب هذا الجسد وبدأ يتصل باهللا
يـدا عيـسو املـشعرتنيوما يريـد اهللا أن يخبرنـا بـه أن يريـد . هو نفسه يعقوب ألن عيسو يرمز لجسد هذه النفس

َ َ ُ َ
ِ

 أي يريـدنا َ
ًيومـا فيومـاإن كـان إنـساننا الخـارج يفنـى فالـداخل يتجـدد "بهذا الجسد الحيواني أن نجاهد ونصلي بعد أن نذبح الجـسد ونـصلبه  ً" 

َّفإن من تألم في الجسد كف عن الخطية"، )١٦: ٤كورنثوس الثانية( ُ َّ والذي تغرب عن هذا اجلسد يـستوطن  )١: ٤بطرس األولى( "َ
َّ

ُُأما جلد الحيوان الميت المذبوح الذي وضع على الجزء األملس لعنق يعقوب الذي كـان بـالطبع البـد أ )٦: ٥كورنثوس الثانية( يف اهللا ِ ُ ن َّ
َم اهللا واتــضعت وأماتــت ذاتهــا فهــي الــنفس التــي انحنــت أمــا.. َّينحنــي أمــام أبيــه ليــستطيع أن يتلمــسها  ]. الجــدي الثــاني المــذبوح[َّ

 الـذي هـو إماتـة الـذات فقـط يـستطيع اإلنـسان فـي هـذه الحـال أن يـتالمس مـع اهللا، أي أن  اجلدي الثانيفبموت وذبح
َهكـذا مـن ].. الـذي يرمـز هللا[وب جلد الجدي الميت لما استطاع أن يأخذ البركة من أبيه فبدون وضع يعق. يجعل اهللا يتالمس معه

ال يـذبح جــسده وذاتــه ال يقــدر وال يــستطيع أن يقتـرب هللا أو أن يجعــل اهللا يــتالمس معــه حتــى لــو فـي بدايــة جهــاده أي حتــى لــو لــم 
الـصوت صـوت «ًضا يتالمس مع اهللا ألن اسحق قال ًيموت الجسد تماما والذات، لكن لو بدأ اإلنسان فقط يجاهد سيبدأ أي

ُ ْ َ ُ ْ َّ

يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو
ُ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ ُ ْ َ

ِ ِ ً وهـذا يعنـي أن جـسد اإلنـسان لـم يمـوت بعـد تمامـا .»)أي اجلسد جسد عيسو (ِ
ًومازال حيـا لكـن الـصوت الـداخلي الـذي سـمعه اسـحق هـو صـوت يعقـوب أي أن اإلنـسان وإن لـم يمـوت تمامـا بالجـ سد لكـن بـدأ ً

َبــدأ يــتكلم وينمــو ويحيــا فيــه، ومــع هــذا باركــه اســحق كمــا ســيبارك اهللا كــل مــن بــدأ يــذبح جــسده وذاتــه ] صــوت يعقــوب[روح اهللا 
ًففي نهايـة صـراع عيـسو ويعقـوب تقـابال معـا، وهـذا يرمـز النتهـاء العـداوة بـين الجـسد و الـروح . وسيبدأ يتالمس اهللا معه

َأي روح اهللا الــذي ســكن هــذا اإلنــسان [ولــم يقــاوم الجــسد بعــد اإلنــسان َ َ، وهــذا يؤكــد أن إنــساننا العتيــق قــد صــلب وبطــل جــسد ]َ ُ َ ِ ُ
ومات الذي كنا ممسكني فيهالخطية وماتت العبودية 

َ ُ
مل يقـاوم ، لهذا بعد أن مات سلطان الجـسد وشـهواته وجوعـه 

َّسو ليعقوب، وهذا كله لكي ندرك ونتبصر مـا يحـدث ُوهذا أرانا إياه الرب في حياة معاشة كقبول عي. أو حيارب اإلنسان بعد
ًبصورة واضحة جلية جدا َِّ َ. 

  فلــوال هــذه الواقعــة التــي حــدثت والتــي ذكرهــا لنــا اهللا فــي كتابــه لمــا اســتطاع اإلنــسان أن يــدرك بوضــوح الــذي يحــدث فــي
نـه مـا الفائـدة مـن أن نعـرف أحـداث منـذ الحياة الواقعية، فكان اهللا في العهد القديم يـشرح لنـا الطريـق عـن طريـق هـذه القـصص، أل

ّوغالبــا لــيس لهـــا أي مغــزى أو اســتفادة روحيـــة مثــل زواج لــوط مـــن ابنتيــه !! آالف الــسنوات؟ والــذي لـــم يفهــم المغــزى الروحـــي !! ً
الـوالدة مــن وهمـا : يقـرأه مـع أنـه مـن أعمــق الـدروس والمعـاني التـي يريـدنا اهللا أن نعرفهـا و )١٩تكـوين( يـستحي أن يعبـر هـذا اإلصـحاح

ولـوال الخمـر لمـا اسـتطاعت االبنتـان أن تقترنـا ! ؟]اقتـران لـوط باالبنـة الثـاني[والوالدة مـن الـروح ] اقتران لوط باالبنة األولى[الماء 
ًبأبيهما هكذا بدون حب اهللا واجتذابه لنا لما استطاع إنسان أن يخلص أبدا فإنه  ُ َّال يقـدر أحـد أن يقبـل إلـي إن لـم يجتذبـه ا"ّ ِ  "آلبُ
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  ٥ 

ٍو كما اقترنت االبنتان بأبيهما بمكر هكذا يفعل الرب كما قال . )٤٤: ٦يوحنا( ًكنت محتـاال علـيكم وأخـذتكم بمكـر"َ : ١٢كورنثـوس الثانيـة( "ُ

١٦( . 
 ََّالـذي يولـد فينـا والـذي اقترنـا بـه[ِوبـدون علـم يعقـوب هكـذا روح اهللا  )٣٢: ٣١تكوين( هكذا استطاعت راحيل سرقة األصنام َ ُ [

ِهكــذا ملكــوت اللــه«: ِميــت كــل عبوديــة فينــا وكــل عبــادة ألي شــيء فــي العــالم دون أن نــدري كيــف هــذا كمــا أخبرنــا الــربُي َّ ُ ُ َ ََ َ َّكــأن : َ َ َ
ِإنسانا يـلقي اْلبذار على األرض ْ َُ َ َ َ َ ِ ِ ْ ً َ ُويـقوم ليال ونـهارا واْلبذار يطلع ويـنمو ،ِْ َ ُ َ َ َْ َ ُ َ َُْ َ ِ ً َ َْ ً َ ُ وهو ال يعلم كيف ُ

َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ََ
ألنـه فـي الحقيقـة اهللا . )٢٦: ٤مـرقس( »

كمـا قــال لتلميذيـه عنــدما أرسـلهما إلحــضار  )٣١: ١٩لوقــا( وهــو الـذي يجتــذبنا ألنـه محتــاج إلينـا )١٣: ٢فيلبـي( هـو العامـل فينــا لكـي نريــد
َ وهو كل إنسان ولد في العبودية وهذا من شدة محبة اهللا الالنهائية ألننا في الحقيقـة أعـضااجلحش املربوط فمكتـوب ء جـسمه ُِ

ْألنكم " ُ ِبالنعمة ََّ ِ
َ ْ ِّ

ْمخلصون، باإليمان، وذلك ليس منكم   ُ ْ َ َِ َ َْ َِ َ َِ ِ ِ َ ُ َّ ِهو عطية اهللا. ُ ُ َِّ َ َ  . )٨: ٢أفسس( "ُ

  مـن الكتـاب هـو األناجيـل األربعـة وهـي حيـاة المـسيح العمليـة أي هـي الطريـق كحيـاة عمليـة  الثـاني اجلـزء َّأما في 
َّا أعطانا مثاال ونموذجا حيا فكان يعتزل فـي البـراري ويـصلي وكـان ينمـو ويتقـوى بـالروح وأرانـا بنفـسه كيـف ُمعاشة للرب بنفسه عندم ً ً ً

َنجاهد لنصل لصورة اهللا التي خلقنا من أجلها، فأرانا كيف نجاهد لنتحرر أوال من العبودية التي ولدنا فيها لنقوم مـن المـوت بـسبب  ُِ ً ِ
 .ديةخطايانا التي نعملها بسبب العبو

  هــو الرسـائل التــي هــي شــرح الطريـق بكلمــات واضــحة أي مثــل وضـع النقــاط علــى الحــروف، أي  الثالــث واجلــزء 
ِمـع المـسيح صـلبت"فعنـدما يقـول : يخبرنا في هذا الجزء بالطريق كوصـايا َأي البـد أن نـصلب كمـا صـلب المـسيح كمـا قـال " ُ ِ ُ َ وإن "ُ
ل جـسد الخطيـة كـي ُ معه ليبطَبِلُ العتيق قد صإنسانناأن عالمين هذا ، بقيامتهًيضا أنصير فس  ِكنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته

ن كنــا قــد متنــا مــع إفــ،  مــن الخطيــةَأَّقــد تبــر) بالجــسد(ن الــذي مــات أل، فــأنتم عبيــد للــذي تطيعونــه، للخطيــةًأيــضا ال نعــود نــستعبد 
ر ِثمــُ لكــي نأعــضائناهــواء الخطايــا التــي بالنــاموس تعمــل فــي  أكــلالجــسد كانــت ، ألننــا لمــا كنــا معــهًأيــضا ننــا ســنحيا أالمــسيح نــؤمن 

ًأي يحـدثنا صـراحة وعالنيـة ".  ممـسكين فيـه حتـى نعبـد بجـدة الـروحذ مات الـذي كنـاإاآلن فقد تحررنا من الناموس َّ أما و، للموت ً ِّ ُ
ًاركـا لنـا مثـاال لكـي نتتبـع خطواتـهتـألم بالجـسد ت"ًبوضوح كامل خطـوات الطريـق عمليـا و مـاذا يجـب أن نفعـل، وقـال إن المـسيح  ً ."

العهـد فقد أخبرنا الرب بطريق العودة إليه أي بطريقة الجهاد عن طريـق قـصص . ّوكل هذا حتى ال يصير لإلنسان بعد ذلك أي عذر
لطريـق عـن وفـي األناجيـل األربعـة شـرح لنـا ا. التي هي رموز األمور واألحـداث التـي تحـدث أثنـاء جهـاد اإلنـسان فـي الطريـقالقديم 

ًوعـن طريـق الرسـائل شـرح لنـا بـأكثر وضـوح بكـالم صـريح جـدا عـن مـا يجـب . ًطريق حياة المسيح نفسها الذي عاش الطريق عمليـا
ُإن كنا متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كان إنساننا الخارجي يفنى فالداخل يتجـدد، وغيـر نـاظرين لألشـياء التـي  تـرى بـل "أن نفعله  َّ ً ُ

َرى ألن التي ترى وقتيـة أمـا التـي ال تـرى فأبديـة، فـنحن ومـستوطنون فـي الجـسد غربـاء عـن اهللا فنثـق ونـسر بـاألولى أن ُإلى التي ال ت ُ ُ َُّ
ِنتغرب عن الجسد لنستوطن في الرب، وخفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنـا أكثـر فـأكثر ثقـل مجـد أبـدي ُ َّ ِ أي كانـت وصـايا اهللا واضـحة ". َّ

  .ّوح حتى ال يصير ألي إنسان عذرًجدا ونصائحه غاية في الوض
 لهـذا قـال ً عمليا لهذا لن يكون ألي إنسان عذر في اليوم األخير فإن اهللا مل ينادي بالطريق بل جاء وعاشه
 ،)١٩: ٣يوحنـا( "عمـالهم كانـت شـريرةأن ألكثـر مـن النـور أحـب النـاس الظلمـة أالعـالم وإلـى النـور قـد جـاء أن هذه هي الدينونـة "الرب 

ن هللا أن يخبرنا بالطريق كما كان يخبر موسى أو يأتي وينادي بالطريق، لكن كـون أن اهللا جـاء وعـاش الطريـق بنفـسه فهـذا فكان يمك

  النمـوذجي املثـال  أن األمر غاية في األهمية، وبعد هذا كتب لنا اهللا حياته التي عاشها علـى األرض التـي هـي برهانأكبر 
َّ وفعالــة وأمــضى مــن كــل ســيف ذو حــدين وخارقــة حيــةص وللكمــال، لــذلك فكلمــة اهللا للطريـق أي للطريقــة التــي تــصل بنــا للخــال
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 ٦ 

والـذي بـدأ تنفـتح بـصيرته .  خترج من فـم اهللا كلمة بكل  اإلنـسان بـل حييا، فليس بـالخبز )١٢: ٤عب(للنفس وللمفاصل 
ًوعرف الحق سيجد شبعه الدائم في كالم اهللا بل وسيلهج فيه نهارا وليال  ن اإلنـسان يحتـاج إلـى شـبع مـستمر، فألنـه وجـد  أل)٢: ١مز(ً

ًوجدت كالمك كالشهد فأكلته، ولكـل كمـال رأيـت حـدا أمـا "ًمتعته في الرب وفي كالمه فصار كالمه حلوا في حلقه كما قال النبي 
ِّ وهذا ألنه أدرك أن كل كلمة هي حياة عملية وخطوة سـوف تقربـه )٩٦: ١١٩، مز١٦: ١٥أر(" ًوصاياك فواسعة جدا إلـى اهللا أكثـر لـو عاشـها ُ

أما الذي مازال بالجـسد فـإن .  انه سيعيشهايضمنكما فعل المسيح، فكان باألولى أن يفهم اإلنسان كل كلمة ويلهج فيها حتى 
فـإن اهللا تجـسد وجـاء وعـاش . الطعام هو مازال قوته وشبعه لهذا ال يجد أي تذوق أو متعة أو شبع في كـالم اهللا ألنـه ينمـو بالجـسد

أي الخبـر الـذي تركـه لنــا أي [ان وكتـب لنـا فـي كتابـه كيـف كــان يعـيش وهـذا حتـى يؤكـد لنـا أن كـل كلمــة مكتـوب فـي إنجيلـه كإنـس
ِهي حياة ستحيينا، إذن ] بشارته أنـا "لهـذا قـال لنـا الـرب . فكل كلمة حياة البد أن نعيشها، فهو الطريق الذي سيصل بنا إلى اهللا.. ُ

كمـا وصـل الـرب عنـدما كـان يرينـا الطريــق [ سيـسلك كمـا سـلك الـرب فهـو بــذلك سيـسير وسيـصل  أي الـذي)٦: ١٤يـو(" هـو الطريـق
، أي سـيمتلئ كـل المـلء مـن اهللا وسيـصير صـورة اهللا، كمـا أرانـا اهللا بنفـسه مـا هـي صـورة اهللا فأخـذ نفـس طبيعتنـا ليؤكـد لنـا ]كإنسان

لكـي تمتلئـوا إلـى كـل مـلء "دما كان بالجـسد، لهـذا مكتـوب وطلب الرب منا أن نصل إلى نفس قامته هو عن. أننا نستطيع أن نصل
  فالمسيح هو صورة اهللا وهي الصورة التي خلقنـا )١٣: ٤أف(" قياس قامة ملء املسيحاهللا لكي تصلوا إلى إنسان كامل وإلى 

اق اهللا أن نكـون فيهـا لكي نصير فيها وجاء بنفسه بـنفس طبيعتنـا ليرينـا كيـف نـصل إلـى هـذه الـصورة أي صـورة االبـن التـي كـان يـشت
ويؤكد لنا أننا بهذه الطبيعة الترابية الضعيفة التي شابهنا الرب فيها نستطيع أن نصل إلـى الكمـال الـذي هـو صـورة اهللا، لهـذا أوصـانا 

ُالتفتوا إلي واخلصوا" لك كمـا َحياة المـسيح العمليـة هـي الطريـق نفـسه أي مـن يـس.. فالذي يريد أن يصل يسأل، إذن . )٢٢: ٤٥أش(" َّ
ًسلك الرب ويموت بشبه موت الـرب فهـو بـذلك يـسير الطريـق أي يقتـرب إلـى اهللا أكثـر، وكـل كلمـة فـي الكتـاب أيـضا هـي الطريـق  ِ

، وال توجـد اجلهاد الذي جاهده الرب هو الطريقة الوحيدة للخالص واحلرية والقيامـةأي تؤكـد لنـا أن 
ُّ التـي عاشـها الـرب وهـي التغـصب والجهـاد فـي الـصوم والـصالة التـي جـاء طريقة أخرى للخـالص وللوصـول هللا غيـر الجهـاد والحيـاة

ًاهللا بنفسه وأرانا إياها، أي أن حياة المسيح هي الطريق وكل كلمة في اإلنجيل هي الطريـق أيـضا ألنهـا تؤكـد لنـا أننـا البـد أن نـسلك 
للخــالص، وال يــستطيع أحــد بــأي طريقــة أخــرى كمــا ســلك الــرب أي تؤكــد لنــا أن الجهــاد فــي الــصوم والــصالة همــا الطريــق الوحيــد 

َيقدر أن يخلص فال يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر إال الذي وضع وهو حيـاة يـسوع المـسيح العمليـة ِ ُ ّفـإن اهللا قـد تجـسد لـيس . ً
ّفقط لكي يـتمم الفـداء بـل هنـاك هـدف آخـر أساسـي أولـي وهـو أن يعلمنـا الطريـق بنفـسه الـذي يحررنـا مـن العبوديـة التـي  هـي أصـل ّ

ًالمرض كما أكـد الكتـاب و كمـا أخبرتنـا كلمـة اهللا إن المـسيح تـألم بالجـسد فتـسلحوا انـتم أيـضا بهـذه النيـة، وعـاش المـسيح مماتـا  ً ّ ّ

وهـا وعـد الـرب .  خطواته ً لكي نتتبع حنن أيضا  ًمثاال ًتاركا لنا ] ليس لكي يفدينا بل[في الجسد 

إيل وهلموا   آذانكم أميلوا ًدائما 
َّ

  .أنا هو الطريق والحق والحياة ف نفوسكم فتحيا   امسعوا  ..  
  َفليتنــا ال نتــرك شــعيرنا مــسبال حتــى ال يــضرب ُ ــا )٣١: ٩خــر(ً ِّ بــل نعمــل بكــل قــدرتنا فنكتــال ســتة أكيــال الــشعير مــن إلهنــا عزن

ِّمـاء ليحـول الـرب طبيعتنـا المائعـة لخمـر َّ فنتمجـد معـه لـنمأل أجراننـا الـستة بال)٢: ٩مـر( أيـام ٦ حتى نـصعد مـع الـرب بعـد )١٥: ٣راعوث(
َ لنسبى بجماله فنعبر )٧: ٢يو(حقيقي   لنصير خليقة جديدة فنصير صـورة اهللا ومثالـه فنـدخل مخـدعنا فـي الخفـاء )١تك( أيام الخليقة ٦ُ

 التـي )٤٠: ١٧صـم١(ُ الحجـارة الملـس خبمـسة حتـى نـستطيع أن نهـزم جليـات )٢٤: ١لـو(]  يـوم١٥٠[ أشـهر مخسةمـع أليـصابات 
ِّأسسها الرب في أعضائنا فنجرد عدونا من كرامته ليخلع حـذاءه فـال يـصير لـه سـلطان بعـد علينـا    حتـى نجعـل الـرب أبـو )٨: ٤راعـوث(ُ

ّكل عز  ّيفـك فكاكنـا ورباطاتنـا ) بـوعز(ِ  ليـستقر )٣: ٨تـك(] يومـا ١٥٠[ أشـهر مخـسةً حتـى يخـرج مـاء العـالم أيـضا بعـد )٤: ٤راعـوث(ُ
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ــسةبعــد ] أي اللعنــة المعكوســة[راط فلكنــا علــى أرا  حتــى تمــوت اللعنــة القديمــة وهــي عبوديتنــا )٤: ٨تــك(]  يــوم١٥٠[ أشــهر مخ
ً يومـا أيـضا ٧٣، فننتظـر )٣: ٢٥مـت( بـروح اهللا حتـى ال نـصير جهـالء اخلمـسة فتمتلئ مـصابيحنا )١٣: ٣غال(لجسدنا ونصير عبيد هللا  ً

  . وهم القديسون )٥: ٨تك(س الجبال  نحفظ كالم الرب بكل أسفاره حتى تظهر رؤو)٨تك(
   ًوهناك شيئا هاما جدا وغاية في األهمية يا ابني ً أن كل إنسان في هذه الحياة يحتـاج أن يعـرف فقـط ثالثـة أمـور هامـة وهو ً

 فـي َ كله وهذا بالطبع لمن يطلب الحق ويطلب أن يعيش فيه وال يريـد أن يعـيش احلق ًجدا، وهذه األشياء أي هذه المعرفة هي 
ّالباطل ألن المسيح إلهنا عندما تجسد قد أقر وشهد وأكد وقال  ُولـدتإنـي "َّ وكـل ِ وأتيـت إلـى هـذا العـالم ألشـهد للحـق وأُعلنـه، ُِ

ِمن هو من احلق سيسمع صـوتي
َ

 اهلـدف. َ أي كـل مـن يريـد أن يعـيش فـي الحـق الـذي هـو أن يعـيش )٣٧: ١٨يـو(" 
ِفكل من يطلب أن يعرف الحق سيعلنه له الرب الذي أوجده اهللا وخلقه من أجله،  والغرض ُ   : وهذه األمور الثالثة هي. َ

  الـذي جعـل اهللا يخلـق اإلنـسان وأعطـاه هـذا  اهلـدف يجب أن يعرف كل إنسان لمـاذا خلقـه اهللا أي مـا هـو  .. ً أوال 
  .الوجود 

  وكيـف يـصل لتحقيـق هـذا  للوصـول إلـى هـذا الهـدف بعـد أن عرفـه  الطريـق هو ما  يجب أن يعرف  الثاني األمر
الهــدف الــذي خلقنــا اهللا مــن أجلــه ألنــه لــو عــاش أي إنــسان كــل حياتــه ومــات دون أن يعــرف مــا هــو هــدف وجــوده فــي هــذه الحيــاة 

كـل مـا سـيعمله فـي هـذه الحيـاة باطـل ألنـه ال ..  إلى هـذا الهـدف إذن للوصول  يسعى فسيعيش إذن بدون هدف وبالطبع لن 
ي أي شــيء يعملــه لهــذا العــالم الباطــل ألن هــذا العــالم ســيزول فكأنــه يقــبض علــى الــريح ويجــري وراء منفعــة لكــل عمــر اإلنــسان فــ

السراب فسيكون هذا اإلنسان إذن ال فرق بيته وبين أي مخلوق آخر سـواء الحيـوان أو الطـائر أو النبـات ألن اهللا لـم يخلقنـا لهـذا 
  !!العالم 

  أي أن يجـب أن يعـرف كـل إنـسان اآلن أنـه مولـود بالجـسد  ..  ناآل الرب من هو أين  أن يعرف يجب .. ً ثانيا

ًطبيعة اإلنسان قد تغيـرت متامـاًأي هو مولود ليس في الصورة التي خلق اهللا عليها اإلنسان أوال بـل إن  ّ
 أي انـه صـار 

إلنـسان األول يـوم أن  التـي كـان عليهـا ا الصورة مثل المريض أو العبد المسبي، فيحتاج إذن كل إنسان اآلن أن يعـرف مـا هـي 

  التي صار عليهـا آدم أي كيـف صـارت صـورة آدم بعـد الخطيـة  الصورة هي وما  الذي دخل فيه  املرض خلق، وما هو 
    !وملاذا؟ تغريت وكيف

  الذي يصل به هللا أي يجب أن يعرف أوال ما هـو  الطريق وبعد كل ذلك يحتاج كل إنسان أن يعرف ما هو  .. ً ثالثا ً
وبعـد ذلـك يبـدأ يـسأل عـن الطريـق الـذي يـصل بـه للهـدف الـذي .. ًلذي يعود به لصورة اإلنسان األول يـوم أن خلـق، ثانيـا الطريق ا

  . مرحلتان أصبح اآلن هللا الطريق خلقه اهللا من أجله، أي أن 

  ــة .. ًأوال ب أن يعــرف  فــي الطريــق هــي طريــق العــودة للــصورة األولــى التــي كــان عليهــا آدم األول ويجــ األوىل املرحل

ً الذي البد أن يتممه أي إنسان مولود بالجسد حتى يعود معافى تماما وفـي الحريـة التـي كـان عليهـا آدم  العالج اإلنسان ما هو 

  . ٍ كما كان آدم حتى يستطيع حينئذ أن يبدأ في المرحلة الثانية ًنقيا أي يعود 
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  مـل الـذي خلـق اهللا اإلنـسان مـن أجلـه وهـو الهـدف الـذي  فـي الطريـق وهـي الطريـق أي الع الثانية املرحلة .. ًثانيـا
ًفـإن آدم كــان يـوم أن خلقـه اهللا إنــسانا نقيـا جـدا، أي أن نقــدر أن نـدعوه مولـود مــن المـاء وكـان حــرا . كـان علـى آدم أن يــسعى إليـه ً ً ًٌ

اآلن أو كمـا صـار آدم وليس تحت ناموس أي ليس تحت سبي وسلطان عبودية تتحكم فيه وتجعلـه يفعـل مـا لـيس يريـده كمـا نحـن 
فــأي إنــسان اآلن . بعــد أن صــار تحــت نــاموس حــواء التــي جعلتــه بالفعــل ال يعــرف مــاذا يفعلــه وال يبــالي بموتــه أو بكــسر وصــية اهللا

َّفإنـه ال يقــدر أي مــريض طــريح الفـراش أن يــصعد لقمــة جبــل عـالي، وال يقــدر إنــسان مقيــد فــي . مولـود بالجــسد كــالمريض المــشلول ُ ِ
ولكــن لــو أراد بالفعــل . جن قــوي تحــت األرض ومطلــوب منــه الوصــول لقمــة جبــل أن يــذهب بالفعــل لقمــة الجبــلسالســل فــي ســ

ً وهـي مرحلـة الحريـة مـن العبوديـة التـي صـار فيهـا وأن يتعـافى جيـدا مـن  مرحلـة أول الوصول لقمة الجبل فإنه يجب أن يعبـر 
ــــــر   إنسان مولود بالجسد مولود في عبودية ومرضفإن كل . مرضه حتى بعد ذلك يقدر أن يتمم الهدف الذي أمامه يجعلــــــه غي

  .ًنقي بسبب الشر الذي صار حاضرا عنده 
  المرحلـة األولـى :  أن يعرف أن الطريق للهدف الذي خلق اهللا اإلنـسان مـن أجلـه صـار اآلن مرحلتـانإنسانفيجب على كل

ن مولـود مـن المـاء، وهـذا المـصطلح هـو رمـز وإشـارة  وهـي العـودة لـصورة آدم األول الـذي يعتبـر إنـسا املاء من الوالدة هـي 

ثـم . ُِ التـي ولـدنا نحـن فيهـا العبوديـة  وهي  املرض أصل ًالغتسال اإلنسان تماما من كل خطاياه، وهذا يصير إذا مات 

يولد ٍبعد أن يعود اإلنسان لصورة آدم األول فحينئذ يستطيع ويقدر بالفعل أن 
َ

ألن . ح اهللا أي يبدأ يمتلئ مـن رو الروح من 
ًاإلنسان األول يوم أن خلقه اهللا كان مثل إناء نظيف جدا كما كان آدم، ثـم بعـد ذلـك صـرنا مثـل إنـاء اتـسخ وال نقـدر أن نمـأله مـن 

ً كمرحلة أولى أن نغسله وننظفه جيدا حتـى بعـد ذلـك نبـدأ فـي المرحلـة الثانيـة وهـي االمـتالء مـن  ًأوال الخمر الجيد، ولكن علينا 
ُِفـإن موســى النبــي كــان رمــزا للمرحلــة األولـى وهــي التحــرر مــن العبوديــة التــي نحــن ولـدنا بهــا، أمــا يــشوع فهــو رمــز للمرحلــة . روح اهللا ً

لهـذا أرانـا الـرب انـه حيـاة موسـى كانـت !!! ألنه كيف يستطيع إنسان أن يدخل كنعان وهو في مصر في قبضة أصـل المـرض. الثانية
ًى كانت في قصر فرعون، واألربعين عاما الثانية كان يرعى غنم يثرون، ثم األربعين عامـا الثالثـة كـان ًفاألربعين عاما األول: ً عاما١٢٠ ً

وهــذا كــان إشــارة إلــى أن المرحلــة األولــى تتــضمن الثالثــة أيــام التــي فــي نهايتهــا يقــوم اإلنــسان، فــاألربعين . يقــود شــعب بنــي إســرائيل

َيــسير مـــع اهللا وأبــى أن يــدعى ابــن ابنــة فرعــون فهــي أول خطــوة وهـــي الــسنة األولــى التــي كانــت نهايتهــا انــه أراد أن  ،  اإلرادة ُ
ِيحيينــا بعــد "واألربعـين ســنة الثانيـة هــي جهـاده فــي الــصحراء وارتباطـه وهــي ترمـز الرتبــاط اإلنـسان بــاهللا وبدايــة الحيـاة لهــذا مكتـوب  ُ

صــلح  يـتكلم مــع اهللا ألنـه بـدأ يـصير َُّ حتـى فــي نهايتهـا رأى العليقـة وسـمع صــوت اهللا وبـدأ)٢: ٦هـو(" يـومين
ُ

 بينـه وبـين اهللا وهــذا  
واألربعــين ســنة الثالثــة هــي االنفــصال عــن اهللا بمــوت العبوديــة لهــذا أخــرج موســى الــشعب مــن عبوديــة فرعــون حتــى . بالتوبــة والتنقيــة

َِ هــو وحــده القــادر أن يلــدنا أمــا يــشوع فهــو يرمــز للمــسيح الــذي. )٦: ٦رؤ(وصــل إلــى مــشارف كنعــان وهــذه هــي الــثالث ثمــاني شــعير 
 فـي محلـة يتـدحرجقـد حلـم أن رغيـف خبـز شـعير ) األعـداء(وقد أخبرنا الرب فـي الكتـاب أن أحـد أفـراد جـيش المـديانيين . بالروح

وضربها فسقطت وقلبها إىل فوق فسقطت اخليمةالمديانيين وجاء إلى الخيمة 
َ َ

ً، وهذا كان رمزا إلنسان )١٣: ٧قض( 
َعبـر أول مرحل ًة أي ولد من الماء وصار نقيا فاستطاع أن يغلب كل أعداءه ألنه مات الذي كان ممسكا فيه ََ ًَ ُ َ   .)٦: ٧رو(ُِ

 ِّوكان يوحنا المعمدان رمـزا أيـضا ألول مرحلـة لهـذا رتـب اهللا أن يعمـ ّ ً ًد يوحنـا المعمـدان بالمـاء وهـذا رمـزا وإشـارة لعبـور أول ً
أعدوا  لمرحلتين لهذا نادى يوحنـا مرحلة حتى يفهم أي إنسان أن الطريق يحتاج

ُّ
ِّ أنـا أعمـدكم بمـاء أمـا الـذي  للـرب طريق 

ًفكلمة عمـاد تعنـي اصـطباغ أي يـصير اإلنـسان أوال فـي صـورة آدم بالفعـل وكأنـه قطعـة . )١١: ٣مت( "ّيأتي بعدي يعمدكم بالروح والنار
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َقماش وضعت في صبغة فصار من نفس لونها هكذا البد أن يتنقى اإلنسا ِ ًن أوال تماما ويعود تماما لـصورة آدم أي يـصير إنـسان بـال ُ ً ً
 وهـذا لـو مـات أصـل المـرض كمـا قـال الكتـاب )٩: ٣يـو١(" المولود من اهللا ال يخطـئ وال يـستطيع أن يخطـئ"خطية كما قال الكتاب 

  . )٦: ٧رو(" فيه ممسكني كنا أما اآلن فقد تحررنا من ناموس الجسد إذ قد مات الذي "
 ولدنا مرضى، ولكـي نـستطيع أن نحقـق الهـدف الـذي خلقنـا اهللا مـن أجلـه وهـو مثـل جبـل يجـب أن نتـسلقه ونحن اآلن ّ ُِ ..

ً لـم يــصير اإلنــسان ســليما ومعــافى كمــا كــان آدم أوال ال يقــدر حتــى فــإن. ًفهـذا يحتــاج أن يتعــافى كــل إنــسان بــل يتعــافى تمامــا  أن ً
ََُّالدم ألنه كيـف يعتقـد إنـسان عبـد مأسـور فـي زنزانـات فرعـون الرهيبـة مقيـد فـي ويحتاج جهاد حتى !!  ألن الطريق ما أكربه  يبدأ

يعــرب ًعليــه أوال أن .. فــإن أراد بــالحق أن يحــارب وينتــصر !! انــه يقــدر أن يحــارب فــي كنعــان ؟.. سالســل تحــت أعمــاق األرض 
در أن يعـيش الهـدف الـذي خلقـه اهللا مـن والتـي بـدونها ال يقـ[ َوالتي ال يوجد سبيل أو أي طريق سـواه مرحلة أوىل أساسية 

فمـا : فإن لم يغسل اإلنسان إناءه الذي اتسخ.  وبعد ذلك يهرب ويصل إلى كنعان ليبدأ الحرب ًأوال يتحرر أن وهي ] أجله 
  !! ًألنه سوف يتسخ في الحال هذا الخمر وال يكون صالحا لالستعمال ! فائدة امتالؤه بالخمر الجيد ؟

 يحتاج أن يعرف بل البد ويجب أن يعرف هذا األمر الثالث الذي هو أكثر أهمية وهو أننـا اآلن ولـدنا فإن كل إنسان اآلن ُِ
ًبطبيعة تختلف تماما عن الطبيعة التي خلقنا اهللا عليها، فإننا اآلن صرنا مثل مريض ال يقدر على الحركـة ومطلـوب مـن هـذا اإلنـسان 

..  أي إذا أراد أي إنسان أن يعيش الهدف والغرض الـذي خلقنـا اهللا مـن أجلـه !فكيف سيبدأ يعمل أي عمل ؟: الوصول لقمة جبل
أعــدوا طريــق للــرب" إلــى مرحلـة اســتعداد وهـى مرحلــة أولـى كمــا قــال عنهـا يوحنــا المعمـدان ً أوال فيحتـاج 

ُّ
  وبهــا )٣: ١مـر( "

ً اإلنسان معافى سليما تماما  يعود ً بدأ المرحلة الثانية وهي المرحلة األساسية وهـي ٍ، و حينئذ يقدر ويستطيع أن يًونقيا ًوحراُ
َالهدف الذي خلقنا اهللا من أجله وهـو أن نولـد مـن الـروح  وهـذا يـصير بعـد أن وصـل بالفعـل إلـى صـورة اإلنـسان األول أي صـورة .. ُ

ًاإلنسان المعافى أي بعد أن يولد أوال من المـاء أي يعـود نقيـا جـدا كمـا كـان آدم تمامـا  ً ً ً َ يـستطيع يف هـذه حـىت يقـدر وُ
 أن يبـدأ يعمـل العمـل الـذي خلقـه اهللا مـن أجلـه ويقـدر أن يـسعى نحـو الهـدف وهـو الـذي كـان علـى آدم أن يعملـه احلالة فقـط

 التي عندها فقط يستطيع نقطة الصفر ال يقدر أي إنسان أن يصل إلى  األوىل املرحلة هذه فبدون . أجلهويعيش من 

يل كنعان مع يشوع كان يستلزم األمـر مرحلـة التهيئـة فلكي يدخل شعب بني إسرائأن يبـدأ، 
ِ وهي أن يخرج الرب الشعب مـن قبـضة فرعـون بقـوة عجيبـة وذراع شـديدة وبـصراعات وضـربات كثيـرة، ثـم يـسيرون مـع واإلعداد

 كـان يرمـز فإن كل هـذا الـشعب لـم يـدخل كنعـان ألنـه .. التهيئةً سنة في البرية وكان هذا رمزا للمرحلة األولى وهي ٤٠موسى 
للخليقة العتيقة وهو المرض الذي كان في اإلنسان ألنهم ماتوا في البرية وهذا كان يشير إلى أن طبيعة اإلنسان العتيقـة كانـت البـد 

لـذلك فهـؤالء هـم فقـط ] ُوهؤالء هم الصورة األولى لإلنسان األول المعـافى التـي كانـت فـي آدم [ ًأن تموت أوال، ثم جاء أبناؤهم 
َفهـذه هـي صـورة إنـسان قـد ولـد مـن المـاء أي تحـرر مـن عبوديتـه . تطاعوا أن يبدءوا العمـل الـذي يريـده اهللا مـن كـل إنـسانالذين اس ِ

ًفـإن كـان موسـى رمـزا لإلنـسان الـذي اسـتطاع أن يـساعد . ًلهذا استطاع أن يصير بال خطية كأنه مغسول تماما، وهذه هي صـورة آدم
ليعمــ ً كمــا أرســل الــرب يوحنــا المعمــدان أيــضا َكــل مــن أراد أن يعبــر المرحلــة األولــى

ِّ
ــاء د  حتــى يهيــئ كــل إنــسان مولــود  بامل

يعمد أن يقدر الذي وحده هو الذي ًبالجسد لكي يعود إلى صورة آدم األول، فإن يشوع كان رمزا للمسيح 
ِّ

  بالروح 
ًان أن ميـأل إنـسانا آخـر بـروح ال يستطيع إنس رفشه في يده، وهذه المرحلة يقودها الرب بنفسه ألنه الذيألنه هو 
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 " شــوعيهــوه"ِّلهــذا فــإن معنــى كلمــة يــشوع هــي نفــس المعنــى لكلمــة يــسوع أي المخلــص أو خــالص اهللا . اهللا
Jehovah-saved   

  أي إنسان اآلن .. أي أن . يبدأ جمرد البداية أن يعرف أين هو من الرب اآلن حتى يقدر أن إنسانفيجب على كل
مير كان يعيش مع أبيه الملك الـذي كـان يـسكن فـي قـصر عظـيم، وكـان هـذا اإلنـسان يـشرع فـي بنـاء بـرج مولود بالجسد هو مثل أ

َفحسده بعض األشرار فخطفوه ألنه لـم يكـن مهتمـا بغلـق أبـواب بيتـه والمكـان الـذي كـان . ًعظيم عالي بناءا على طلب أبوه الملك ً ُ
ّد جـدا عـن قــصره وحتـى عــن مدينتـه وعـن وطنــه بـل وعــن قارتـهيبيـت فيـه، فــضربوه وأفقـدوه الــوعي وألقـوا بـه فــي مكـان بعيــ فعنــدما . ً

  هذا األمير  أراد ، فإذا ]مثل أي إنسان اآلن مولود بالجسد  [  هو أين أفاق هذا اإلنسان وجد نفسه في صحراء ال يعرف 
فهنـاك مرحلـة .. ه الملـك منـه  وهـو قـصر أبيـه فـي أوربـا حتـى يـتمم األمـر والهـدف الـذي طلبـه أبـو بيته  أن يعود إلى  باحلق

 صـار  اآلن  ألن هـذا األميـر والتـي بـدونها ال فائـدة مـن أي عملـه سـيعملهًأولى هامة جدا البـد أن يعبرهـا 

ّ الـذي أمامــه وهـو العمــل المكلــف بـه مــن أبيــه  اهلــدف َّكالمـسجون المقيــد تحـت األرض، لهــذا فهــو اآلن ال يحتـاج أن يعــرف  ُ
ًولكـن هـو يحتـاج بالفعـل أن يعـرف أوال . المسجون فال يقدر أن يبني البرج الذي طلـب أبـوه منـه أن يبنيـهليعمله ألنه صار كالمقيد 

وفيما هـو تائـه يف  وكيف يسير، فهذا هو الهدف الذي يجب أن يكون أمامه اآلن أي انـه الطريق للعودة إىل أبيه
 حيتاج فهو .. إذن !!! وه الملك أن يبنيه ؟ الذي أمره أبكيف يعتقد انه يقدر أن يبدأ يف بناء الربج: الصحراء

 وسوف تكون هذه هي أهم  أوىل مرحلة  أي البد من عبوره  هو أين  أن يعرف  شيء كل قبل احلالة هذه يف
ًمرحلة في حياته وهي األساس وتكون هذه مرحلة أساسية وال فرار منها وهي معرفة مكانه مـن المكـان الـذي كـان فيـه أوال ثـم معرفـة 

ًأي انه منذ أن أفاق األمير ووجد نفسه تائها في الـصحراء، كـان يجـب أن يكـون كـل شـغله ..  أي كيف يعود ألبيه الطريقكيف 
الشاغل في شيء واحد وحيد فقط ويكون هذا الشيء بمثابة الهدف الذي يجـب أن يـسعى لتحقيقـه وإلتمامـه، ويجاهـد حتـى الـدم 

ًكيف يعود للمكان الـذي كـان فيـه أوال هـو وهذا الهـدف. وجهاد كامل لكي يحقق هذا الهدف
، ألن هـذا هـو الحـل 

أن يحقـق الهـدف وهـو العمـل الـذي أراد أبـوه أن ] وهـذا إذا أراد بـالحق[الوحيد الذي بعـد أن يحققـه يقـدر فقـط ويـستطيع بالفعـل 
  . يتممه

 اهلدف حلة الثانية وهي أن يحقـق ٍوبعد أن يعود ألبيه ويصل بالفعل إلى مكانه األول حينئذ سيبدأ يستطيع أن يبدأ المر  
ّوهــو العمــل المكلــف بــه مــن أبيــه وهــو بنــاء البــرج ابــدأ فــي : هــل يمكــن أن نقــول لألميــر اآلن وهــو تائــه فــي الــصحراء.. !! ولكــن . ُ

ّالعمــل الــذي كلفــك بــه أبيــك الملــك وهــو قــد صــار ال يملــك أي شــيء غيــر انــه تــوهم انــه يمكــن بنــاء البــرج فــي الــصحراء، فهــو ال َّ 
يملك أي مـن مـواد البنـاء غيـر أن أبـوه الملـك أمـره أن يبنـي البـرج بجانـب القـصر الـذي فـي بلـدة الملـك، غيـر أن هـذا اإلنـسان ال 

لتي يستطيع بها  ا الوسيلة وما هي !  وكيف يصل إلى أبيه ؟ الطريق هو  وال يعرف كيف يعود أي ما  هو أين يعرف 

فالربج ال ميكـن أن !! ابدأ في بناء البرج : ائه في الصحراء وال يعرف مكانه من أبيهفكيف نقول له وهو ت! ؟أن يعود إلى أبيه
يبىن إال يف مدينة أبيه امللك

َ ُ
  هو أين فإن األمير اآلن يحتاج في هذا الوقت وقبل كل شيء وأول كل شيء أن يعرف . 

  طريقه  احلايل يف الصحراء سيتحدد  مكانه ًبناءا على أي ما هي المنطقة والمكان الذي هو فيه، ألنه .. اآلن 
ٍفحينئـذ يعـرف .. فإذا عرف أنه في صحراء مـصر .. ًأوال .  في المرحلة األولى التي البد أن يجتازها ويعبرها عمله أي سيتحدد 
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لنطــي وإن عـرف أنــه فــي أمريكـا إذن فطريقــه ســيكون عبـور المحــيط األط. أن طريقـه هــو عبــور البحـر المتوســط حتــى يعـود إلــى أوربــا
َوبعد أن يعرف األمير أين هو يبدأ يبحث أيضا عن الطعام الذي يحتاجه في الصحراء ويحدد الوقت الـذي سيـسره حتـى يعـرف كـم  ً

ُسيستغرق من وقت حتى يعرف كل مـا يحتاجـه كمـا طلـب الـرب مـن نـوح أن يأخـذ طعامـا لـه ولكـل حيـوان معـه فـي الفلـك   إذن . ً
،  هـو أيـن ّأن يسأل بجدية ليعرف أول كل شـيء ) ١(يحتاج .. نفسه وحده في صحراء  ووجد  أفاق فإن األمير عندما .. 

ًوهذا إذا أراد بالحق أن يعود ألنه أيضا لو لم يريد األمير أن يعـود ألبيـه إذن سـوف ال يـسأل عـن الطريـق ولـن يـسأل أيـن هـو أيـضا ً .
  . سيسأل عن الوسائل والمواصالت التي تعود به إلى قصر أبيه) ٢(

 ــه أبــوه : ًأوال علــى.. ًلقــضية إذن متوقفــة تمامــا فا ّهــل األميــر يريــد بــالحق أن يحقــق الغــرض والهــدف والعمــل الــذي كلفــه ب

ًإذن فالقضية جبملتها متوقفة متاما ومشروطة .  سيتحدد األمر كله اإلرادة ًوبناءا على هذه ! الملك، َأم ال ؟

ً ألن بناءا على مكانه  !؟ هو أين  سيبدأ يسأل أول شيء  رادأ فإذا . على أن يريد األمري باحلق أن يعود ألبيه

 شـيء كل يعرف يحتاج أن يعرف الوسيلة التـي سـيعود بهـا وأن ) ٢. ( به إلى بيته سيعود  الذي  الطريق سيعرف 
لـب علـى فإن األميـر إذا تهـاون فـي سـعيه لعبـور المرحلـة األولـى وهـي عودتـه لبيـت أبيـه سـوف يج.  الذي يصل به الطريق عن

ّنفــسه عنــاء ومــشقة كاملــة، ولكــن إذا جاهــد حتــى الــدم وجاهــد مــن كــل قدرتــه وعبــر أول مرحلــة وعــاد إلــى قــصر أبيــه  َ .. ٍفحينئــذ .. ََ

  .ّ الذي كلفه أبوه القيام به  اهلدف  وهو  عمله يستطيع أن يبدأ 
 هللا اإلنـسان مـن أجلـه مثـل األميـر الـذي ًهكذا نحن اآلن مولودين في هذا العالم نحتاج أن نعرف أوال الهدف الـذي خلـق ا

عرف أن الهدف األسمى الذي هو مطلوب منه هـو بنـاء البـرج، لكـي يـتمم هـذا الهـدف فهـو عليـه إذن أن يعبـر مرحلـة أولـى هكـذا 
 أن ولكـن  هـذا العمـل ال نقـدر.   اهللا خلقنا لكي نصير على صورته ومثاله، وهذا إذا صرنا أعـضاء فيـهأننحن اآلن يحب أن نعرف 

ُِنتممــه اآلن ألننــا مولــودين عبيــد وفــي عبوديــة جــسد وذات أي مــا الفائــدة مــن إرادتنــا اآلن فــي أن نكــون صــورة هللا ونحــن قــد ولــدنا 
 نحتاج أن نعرف مـاذا كانـت طبيعـة آدم  إذن . ً مختلفة تماما عن الصورة وعن الطبيعة التي كان فيها آدم بطبيعة بصورة و 

وبهـذا نكـون قـد .  العـالج َّ فينا حتى صارت طبيعتنا هكذا وتغيرت عمـا كـان فيـه آدم ومـا هـو  الذي دخل املرض و ما هو 

وبهذا نستطيع أن نبدأ عبور أو مرحلة وهي مرحلة العـودة للطبيعـة األولـى و الـصورة األولـى التـي أين حنن اآلن من اهللا عرفنا 
ً لمكانتـه األولـى هكـذا نحـن أيـضا البـد أن نعـرف أننـا نحتـاج أول كان عليها آدم مثل األمير الذي أول كل شيء كان البـد أن يعـود

ًكـل شـيء إلــى الـشفاء والتنقيـة التــي تجعلنـا نعـود أوال لعافينــا ولـصحتنا و للطبيعـة التــي كـان عليهـا آدم أي أننــا البـد أن نعبـر مرحلــة 
ّالـــوالدة مـــن المـــاء حتـــى نعـــود لـــصورة آدم ثـــم نـــستطيع حينئـــذ أن نبـــدأ بالعمـــل الـــذي كل  فنـــا الـــرب بـــه أي نـــستطيع أن نبـــدأ نعـــيش ٍ

َ والغرض الذي خلقنا اهللا من أجله وهو أن نمتلئ ونولد من الـروح، وهـذا هـو العمـل الـذي كـان علـى آدم أن يبـدأ يتممـه  اهلدف
 ّألنـه كيـف إلنـسان أفــاق ووجـد نفـسه فـي صــحراء يـسأل مـا هـو العمــل الـذي كلفنـي الملـك أن أعملــه، فـسيكون بـذلك هـو مثــل.. 

ُإنــسان أحمــق أُعطيــت لــه بــذار ليزرعهــا فــي أرض فعــرف أنــه البــد مــن أن تــسقى األرض بالمــاء كــل يــوم، فبــدأ يــسقي األرض بالمــاء  َِ

ّويرويها ويضع سماد قوي فعال وجعل الشمس تشرق عليها، وهو بغبـاوة عقـل وقلـب  مل يدفن البذار التي أعطاهـا لـه ّ
 .. امللك قبل كل هذا 
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 ١٢ 

  أنه البد أن يصعد إلى قمة  ومسع.  فنحن مثل مريض طريح الفراش !البشرية اآلن ؟فما هذا الذي تعمله 
ِّجبل عالي جدا، ويحتاج هذا العمل إلى جهاد كامل لكي يكمل كل الطريق للقمة كمـا قـال الـرب  ، وهـذا )٤٨: ٥مـت( "كونـوا كـاملين"ً

ال مشلول وأعمى حتى مجرد أن يبدأ يتحرك وهو فكيف يعتقد ويظن أنه يستطيع .  كاملة قوة الجهاد الكامل يحتاج إلى 

ال يـستطيع ّفكيف يتوهم هذا المسكين البائس وهـو بهـذه الحالـة أن يـصعد قمـة الجبـل وهـو حتـى ! ًيقدر على الحركة تماما ؟
 ال.  ..  وحتـى لـو اسـتطاع أن يقـف فهـو!؟ كاملـة قـوة أال يعـرف أن الجهـاد الكامـل يلزمـه ! ؟أن يقف على رجليه 

   .يرى.
  و هكذا كل إنسان اآلن في هذا العالم يجب أن يعرف قبل كـل شـيء وقبـل حتـى أن يعـرف مـا هـو هـدف وجـوده فـي هـذه

ّ  أي قــد تغيــرت )٧رو(الحيــاة يجــب أن يعــرف أنــه قــد صــار فــي عبوديــة وســبي كامــل يجعلــه ال يعــرف مــاذا يفعــل وال يفعــل مــا يريــده 
  :أي! ما الذي حدث ؟: ًن عليها ألنه مولود بالجسد، فيجب أن يسأل أوالًطبيعته تماما عن الصورة التي خلق اهللا اإلنسا

  !و ماذا كانت طبيعته ؟! ماذا كانت صورة آدم ؟ -] ١[

 ! الذي دخل فيه ؟ واملرض وما التغيير ! .. و ماذا حدث له ؟ و ماذا فعل ؟ -] ٢[

د معافني كما كان آدمً أوال من هذا املرض، حىت بعد كل ذلك نعو العالج نعرف ما هو  -] ٣[
ُ

 .
هكذا . ثم نعرف بعد ذلك كيف نبدأ كيف نبدأ أن حنقق اهلدف الذي خلق اهللا آدم لكي يتممه

ًكاألمري الذي كلفه امللك أن يبني برجا وق وجد نفسه يف صحراء، فعليه أوال عبور مرحلة أوىل وهي  ً

  .ممه مرحلة التهيئة حىت يبدأ أن حيقق اهلدف الذي أمره امللك بأن يت
  كل إنسان مولود بالجسد يجب أن يعرف بل ويحتاج أن يعرف الحق الذي هو ..  إذن:  

  !  من أجله ؟] أي آدم [ ما هو اهلدف الذي خلق اهللا اإلنسان  -١
  ! وماذا كانت صورة اإلنسان األول وطبيعته األولى التي خلقه اهللا عليها ؟ – ٢

 الـذي حـدث آلدم وتوارثتـه كـل  املـرض أي ما هو ! ه أي ما هي طبيعتنا اآلن ؟ ماذا حدث آلدم وما التغيير الذي حدث ل– ٣

 يـصل الـذي   الطريق    هو ما أي !  الذي نحتاجه لكي نعـود لـصورة آدم األول ؟ العالج البشرية وما هو 

ي ال  الت األوىل املرحلة  فهذا الطريق هو !؟ ًأوال   نسريه   أن البد والذي آدم لصورة ًأوال .. بنا

ً الـذي خلقنـا اهللا مـن أجلـه إال إذا عبرناهـا أوال اهلـدف سبيل لتحقيق  َ َ
 ثـم مـا هـو الطريـق أي . 

ألن اهلدف الـذي خلـق اهللا آدم لكـي .  الذي يصل بنا للهدف الذي خلق اهللا آدم لكـي يتممـه الثانية املرحلة
 ألن كـل  حريـة  أي  عـالج ي  أ لتهيئـة ًألننا حنتاج أوال .. حيققه ال نستطيع أن حنققه حنن اآلن 

وجرحوه خطفوه البشرية اآلن مثل األمير الذي أفاق ووجد نفسه في صحراء ألن هناك لصوص 
ّ

حـي بـني وتركوه 
ّ
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وأرض خربة وخالية بل وغمر وعلى  بل  عبيد  و  مرضى ُِ، لهذا فإننا اآلن ولدنا بالجسد أي أننا  وميت
َ

وجه الغمر ظلمة 
َ

  . ًان نتحرر أوالفنحن نحتاج إلى عالج و
 فـالطريق شـرحه الـرب فـي أول . والذي البد أن يعرفه كل إنسان أن كل الكتاب المقدس يتكلم فقـط عـن هـاتين المـرحلتين

واألمر المؤسف والمحزن أن كثيرون عاشوا وماتوا ولم يـدركوا لمـاذا قـام الـرب . إصحاح في الكتاب المقدس وهو ستة أيام الخليقة
بـل إنـه ظـل بـضعة سـاعات يـوم ]  سـاعة ٧٢أي لـم يقـضي [م مـع انـه لـم يقـضي ثالثـة أيـام شمـسية فـي القبـر بالتحديد في ثالـث يـو

 ويـوم األحـد فـي القبـر، لكـن لـم يكـن مـن الجمعـةالجمعة في القبر وربما ساعة واحدة يوم األحـد ألن كـان هدفـه هـو أن يكـون يـوم 
ًد لمكان لمـدة دقـائق ألنـه كـان هنـاك أمـرا هامـا جـدا البـد أن يقـضيه أي مثل إنسان ذهب يوم األح.. المهم أن يمكث طوال اليوم  ً ً 

 طوال اليوم في هذا المكان  ميكث ، لكن لم يكن األمر يحتاج أن  اليوم هذا يف  وكان البد أن يتم  املكان هذا يف

 ثـالث خطـواتكـان يـشير إلـى وهـذا ليؤكـد لنـا أن اهللا . بل إن األمر كان يحتاج أن يكون فقط في هذا اليوم في ذلك المكـان
فـإن فتـرة وجـوده فـي القبـر كانـت . أساسية البد أن نعيش كل خطوة ونتممها، ولم يكن يقـصد أن يمكـث ثالثـة أيـام شمـسية بالفعـل

َّرمزا لجهاد معين البد أن يفعله اإلنـسان ويـتم بثالثـة خطـوات ومراحـل، والتـي بعـدها تـتم قيامـة اإلنـسان  لكـن لـم يحـدنا اهللا بوقـت. ً
معين في كل خطوة، لكنه أخبرنا أن الخطوة الثالثة البد أن تتم بعد نهاية الخطوة الثانية، والتي ال يمكـن أن تبـدأ إال بعـد أن تنتهـي 
ًالخطوة األولى تماما، وكل هذا للوصول إلى نقطة وحالة يريدنا اهللا أن نصل إليها وهـي حالـة القيامـة مـن األمـوات أي المـوت الـذي 

بعبـوره [و موت العبودية التي تجعلنا نخطـئ كـل حـين وتجعـل الـشر حاضـر عنـدنا، لكـن الـذي تحـرر مـن هـذه العبوديـة ولدنا فيه وه
َسـيتوقف عـن الخطيـة ألنـه سـيبدأ يولـد مـن اهللا الـروح والمولـود مـن اهللا ال ] الثالثة أيام أي الثالثة خطوات التي هـي المرحلـة األولـى

ّتحركه بعد أن تحرر من عبودية الذات والجـسد أي بعـد أن أنكـر ذاتـه وصـار اهللا هـو مـصدر يخطئ ألن اهللا سيكون هو الرأس التي 
وهذه كانت صورة آدم األول وهذه المرحلـة يـسعى اهللا بكـل الطـرق أن نعبرهـا لكـي نـصير . حياته وذاته والرأس والعقل الذي يسوقه

َأحرار ونعود كما كان آدم يوم أن خلق، وهذه الصورة هي التي يج ًب أن نـصل إليهـا أوال لكـي نبـدأ أن نعمـل العمـل الـذي خلـق اهللا ُِ
ًآدم لكـي يعملـه وهـو أن يولـد منـه أي يــصير عـضوا فيـه َحتـى لـو أراد إنــسان مولـود بالجـسد أن يـصير صـورة اهللا أي يولــد .. واآلن . َ

ًا تحـرر مـن عبوديتـه أوال وعـاد لـصورة آدم من الروح فإنه ال يقدر ألنه تحت سبي عبودية تجعله ال يقدر أن يفعل ما يريده، ولكـن إذ
األول أي قــام مــن أمــوات الخطيــة وهــذا بعبــوره أول مرحلــة التــي كــان يرمــز إليهــا الثالثــة أيــام الخليقــة التــي نهايتهــا خلــق اهللا الثمــار 

ٍواألزهار وهي رمـز لقيامـة اإلنـسان مـن مـوت العبوديـة و الخطيـة التـي ولـد فيهـا سيـستطيع حينئـذ أن يـصير  وكانـت .. ًعـضوا فـي اهللا ُِ
ّكل قصص العهد القديم تشير لليوم الثالث والتـي عـن طريقهـا يـسعى اهللا أن يعلمنـا أن الطريـق للوصـول إليـه يـتم عـن طريـق جهادنـا 

 أي في عبور الثالثة أيام، التي هي المرحلة األولى مـن الطريـق وهـي مرحلـة التهيئـة التـي فـي نهايتهـا يعـود اإلنـسان لـصورة آدم األول
 أيام وكذلك استير، وإبراهيم وجـد الموضـع ٣فنجد أهل نينوى صاموا . ًالبد أن نصل أوال لليوم الثالث الذي فيه نقوم من األموات

ــام، ونجــد عبــارة اليــوم الثالــث مكــررة فــي كــل قــصة فــي العهــد القــديم وحتــى فــي أحــالم بعــض األشــخاص ٣لــذبح اســحق بعــد   أي
ُكالساقي الذي حلم بثالثة قضبا ُن عنب والخباز الذي حلم بثالثة سالل َ  وكان انه بعد ثالثـة أيـام تـم الفـرج للـساقي، )١٦و١٠: ٤٠تك(َ

هـذا ليؤكــد لنـا الــرب أن .. ، وال يخلـو الكتــاب مـن هــذه العبـارة حتــى أعمـال الرســل ..ويوسـف حــبش شـمعون ثالثــة أيـام، و هكــذا 

 وهـي تـتم عـن طريـق ثالثـة  املـاء مـن الـوالدة دعاهـا الـرب  وهـي التـي  مرحلة أول الطريق للعودة إليه البد من عبـور 
وكان العهد القديم رمز للمرحلـة األولـى، والعهـد . خطوات أو ثالثة مراحل التي كان الرب أشار إليها في الثالثة أيام األولى للخليقة

 )٤٤: ٥مـت( "أحبـوا أعـدائكم"لعهـد القـديم فلـم يكـن يـستطيع اهللا أن يقـول فـي المرحلـة األولـى أي فـي ا. الجديد رمز للمرحلة الثانية
ًألن اإلنسان كان مريضا وعبدا وتائها ومحبوسا في زنزانات عبودية فرعون ً ً أي ! فكيف يمكنـه أن يـصل إلـى قمـة جبـل فـي كنعـان ؟: ً
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 ١٤ 

كيف لبذار مل تدفن 
َ ُ

 فمحبة األعداء ثمرة من أجود وأول ثمار الروح وهي !أن نطلب منها أن تتحول لثمر ؟.. 
ًفكـان ال يمكـن هللا كلـي الحكمـة المطلقـة أن يطلـب مـن اإلنـسان الـذي صـار مريـضا وعبـدا ولـم يعبـر بعـد المرحلـة . لمحبة الكاملةا ً ّ

وهــو رمــز إلنــسان عبــر .. ًأن يــصعد لقمــة جبــل عــالي جــدا، أمــا فــي العهــد الجديــد ] ألنــه كالمــشلول وكالمــسجون [ األولــى بعــد 

 مـع الثالـث اليوم يف قام اد إلى بيته كاألمير الذي عاد إلى قصر أبيـه أي بعـد أن المرحلة األولى أي تعافى وتحرر وع

ً أي قام من مرضـه وتحـرر مـن عبوديتـه ولـم يـصير تائهـا بعـد ألنـه عـاد إلـى صـورة آدم األول أي قـام بعـد أن اغتـسل تمامـا  الرب ً
قــد تحررنـا مـن نـاموس الجــسد إذ قـد مـات الـذي كنــا أمـا اآلن "ألنـه لـن توجـد بعـد عبوديــة تـسبيه وتجعلـه يخطـئ كمــا قـال الكتـاب 

 أي يخبرنا الكتاب أننـا سـنتحرر مـن عبوديـة آدم العتيقـة إذا )٧رو(" ٌممسكين فيه حتى نستطيع أن نعبده بجدة الروح ال بعتق الحرف
ًجاهدنا بشبه جهاد الرب أي سلكنا كمـا سـلك كمـا اشـترط الكتـاب وأخبرنـا أيـضا   معـه بـشبه موتـه نـصير إن كنـا قـد صـرنا متحـدين"ِ

ِأيضا بقيامته، فان كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عـالمين هـذا أن إنـساننا العتيـق قـد صـلب معـه لكـي  ُ ً يبطـل ً
ُ

نستعبد كي ال نعود جسد اخلطية
َ َ ُ

ًلهـذا تهيـأ تمامـا . )٨-٥: ٦رو(" ً أيضا للخطية، ألن الذي مات بالجسد قـد تبـرأ مـن الخطيـة
ِيكمل بدأ يستطيع أن لي

ُ
َّوإن صح القول [  الطريق    الذي كان على آدم أن يبدأه ويتممه وهو الطريق  الطريق يبدأ أن ] َ

ًللكمال، هكذا لكي يستطيع الشعب الذي كان في قبضة فرعون أن يحارب في كنعان كان عليه أوال أن يعبـر مـع موسـى أول عبـور 
.  وهـو نهـر األردن عبـور ثـاني  يـأتي يـشوع وهـو رمـز للمرحلـة الثانيـة ليعبـر معهـم  سـنة حتـى٤٠وهو البحر األحمر، ويـسير 

ًوكان أيضا يوحنا المعمدان رمز أيضا للمرحلة األولى وهي مرحلة التهيئـة والغـسيل والتنقيـة مـن . وكان العبوران بمعجزة عجيبة خارقة ً
 المـسيح فهـو رمـز للمرحلـة الثانيـة أي لإلنـسان الـذي عـاد أمـا الـسيد. كل مرض صار في آدم وفـي كـل إنـسان مولـود بالجـسد اآلن

ًللــصفر بعــد أن ولــد مــن المــاء وصــار إنــاؤه نقيــا بعــد أن فرغــت أوانيــه مــن الخمــر المــسكر العتيــق  َ وهــو المــرض الــذي دخــل فــي [ ُِ
ٍمامـا، حينئـذ اسـتطاع الـرب أن وهي العبودية التي يسعى اإلنسان لكي يتحرر منها، ومأل أجرانه بالماء النقـي أي اغتـسل ت] البشرية  ً
إلـى خمـر جيـد أي إلـى صـورة اهللا أي صـار ]  وهـي صـورة آدم األولـى  الـصفر أي طبيعتـه التـي وصـلت إلـى  [  مائه ِّيحول 

  . ًعضوا في الرب، فصار الرب مصدر حياته كما أن الجسد مصدر حياة كل عضو

  فنجد الرب أشبع الجموع بالسمكتين وهما شبع الـرب . أي الطريقين الطريق و هكذا كل الكتاب ال يحكي إال عن 

ُوغناه وقـوته الذي يسند أي إنسان يعبر المرحلتين، وكذلك  َ اللـذين دفعهمـا الـرب لكـل إنـسان ملقـى علـى الطريـق  الدينارين ُ ُ
ُبين حي وميت عندما كان الرب هو السامري الصالح العابر الطريق الذي جاء إلنقـاذ الجـريح الـذي كـان مـش ًرفا علـى المـوت، فهـو ّ ِ

ِأيــضا أمــس واليــوم، فهــو يقــدم لكــل إنــسان اآلن غنــى اهللا وهمــا نعمتــاه أي مــسانده لكــل إنــسان حتــى يقــدر أن يعبــر المــرحلتين ّ و . ً

ــني ســفينتني فــرأى "عنــدما بــدأ الــرب خدمتــه مكتــوب  ًألن التالميــذ لــم يقــدروا أن يــصطادوا شــيئا، "  عنــد البحيــرة واقفت

 ال تعرف كيف تبدأ  واقفة وهو رمز للنفس التي كانت ) ٣و٢: ٥لو("  التي كانت لسمعان السفينتني ىإحد فدخل الرب "
 الــرب يعمــل عملــه مــع هــذه الــنفس التــي أرادت الوصــول إليــه فــي المرحلــة فبــدأولكنهــا أرادت أن تعبــر المــرحلتين أي كــل الطريــق، 

أي دخـل مـع هـذه الـنفس أول " دخل إحـدى الـسفينتين" لهذا مكتوب األولى أي بدأ يعبر أول عبور في أول مرحلة مع هذه النفس

 وهي مساندة الرب لهذه النفس لتعبر أول مرحلة ومعونته لها بكل قوة، فهو الذي سـيعبر بهـا ويقودهـا  السفينتني سفينة من 

َّ وخلــص الــرب اسوســنيباجلّاثنــين ، وخلــص راحــاب .. و هكــذا عنــدما كــان الــرب يرســل تالميــذه كــان يرســلهما اثنــين . بنفــسه
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ِّ عند باب المدينة منتظرين أن يخلصهما أحـد ويحررهمـا، فأرسـل الـرب لهمـا تلميـذان  مربوطني الجحش واألتان اللذين كانا  ُ
َّو هكــذا أيــضا خلــص الــرب لــوط بأنــه أرســل لــه المالكــان ًهكــذا لكــي يــدخل نــوح الفلــك وينقــذ مــن الطوفــان كــان عليــه أوال أن . ً َ ُُ 

الفلـك يبني
ُ

 لمـدة مئـة عـام وهـو رمـز للمرحلـة األولـى وهـي جهـاد اإلنـسان الجهـاد الكامـل فـي أن يـسلك كمـا سـلك الـرب  
ًوبعـد أن أكمـل نـوح الفلـك تمامـا أي جاهـد الجهـاد . ّالذي جاء ليعلمنا الطريق للعـودة إلـى صـورة آدم أي كيـف يتحـرر مـن عبوديتـه ُ

ن رمزا لحياة المسيح نفسه استطاع أن يـدخل الفلـك أي أن يـستوطن فـي اهللا الحسن والجهاد حتى الدم والجهاد القانوني الذي كا
كيـف إلنـسان أن يبنـي املـسيح .. إذن : وإن كـان كثيـرون اعتقـدوا أن الفلـك يرمـز للمـسيح فقـط.. ًويصير عـضوا فيـه 

ًمثـاال لكن كان الفلك يرمز للحياة أي الجهـاد الـذي جاهـده الـرب وأعطانـا إيـاه !نفسه ؟
 يرمـز إلنـسان سـلك وسـار  وكـان نـوح

 وهـي مرحلــة نعــرب أول مرحلــةّالـذي جــاء ليعلمنـا كيـف ] وهـو اهللا المتجــسد [ نفـس الطريـق والحيــاة التـي عاشــها المـسيح 

 لكـي نتتبـع نحـن  ًمثاال ألن المسيح أعطانـا الوالدة من املاء وهي مرحلة .. والتنقية .. والحرية .. والعالج .. التهيئة 

ُفبنـاء نـوح للفلـك معنـاه أن نـوح جاهـد . نوح يرمز لنفس تتبعت خطوات الرب وسلكت كما سلك الرب و خطواته ًأيضا 

ً لهـذا اسـتطاع أن يتحـد بالمـسيح المائـت فـصار جـسدا ِمات بشبه موت الـربًنفس الجهاد الذي جاهده الـرب تمامـا أي 
ًواحدا معه وفيه لهذا قام مع المسيح أيضا ألنه سار الطريق الذي جاء اهللا ًلهذا كان الفلـك رمـزا لحيـاة المـسيح . ّ بنفسه وعلمنا إياهً

ّنفــسها التــي كانــت هــي المرحلــة األولــى التــي جــاء اهللا وعلمنــا إياهــا لنقــوم مــن مــوت العبوديــة لهــذا أوصــى اهللا نــوح أن يبنــي الفلــك 
ح لهـذه الـنفس الطريـق الـذي يـصل فهـو كـان يـشر. مـساكن سـفلية ومتوسـطة وعلويـة: بطريقة معينة أي يكون له ثالثة مـساكن علويـة

ّبها للخالص إذا أتممته ونفذته، لهذا بدأت هذه النفس أن تجاهـد نفـس الجهـاد الـذي علمنـا الـرب إيـاه بنفـسه، وبهـذا   ففيمـا ّ
 حتـى بعـد انتهـاء هـذه  ًفشيئا ًشيئا فيها ينمو اهللا روح كان الوقت نفس ففي اجلهاد هذا جتاهد هي

يتحـرر مـن الكيـان لى اكتمل روح اهللا في اإلنسان كـالجنين الـذي اكتمـل نمـوه لهـذا اسـتطاع أن المرحلة وهي المرحلة األو
ً فحينئذ استطاع أن يستوطن في اهللا ويصير عضوا فيه كما فعل نوح ًاجلسدي الذي كان مستوطنا فيه  الفلك ودخلٍ

 ِبـشبه جبهـاده داخلـه وهمنـ اكتمـل الذي اهللا روح إىل أي ٍالذي كان يرمز حينئذ في ذلك الوقت للمسيح 
ًوكل هذا ألن هذا اإلنسان سلك كما سـلك المـسيح تمامـا أي سـار الطريـق الـذي سـاره الـرب بنفـسه لهـذا صـار .  الرب موت

 أي سـار الطريـق الـذي يعـود  الصورة هذه بىن بجهاد طويل دام مئة عـام أي أنـه صورة للمسيح نفسه 
ب والذي عاشه الـرب بنفـسه أي جاهـد نـوح كمـا جاهـد الـرب نفـسه وسـار نفـس الطريـق ّبه للصورة آدم و الطريق الذي علمه لنا الر

بنى لذلك بعد أن . بكل خطواته التي سارها الرب وهذا الطريق هو الذي شبهه الرب بالبرج الذي يجب أن نبنيه
َ َ

ُ نـوح الفلـك  
َالــذي هــو رمــز  لحيــاة المــسيح نفــسه فهــو بــذلك عبـــر أول عبــور أي قــام كمــا قــام  المــسيح بعــد أن اصــطبغ بــصورة آدم األول لهــذا ََ

ً فـسنحيا أيـضا  معه متنا ً سنصير أيضا فـي قيامتـه، وإن كنـا قـد ِمتحدين معه بشبه موتهإن كنا قد صرنا "مكتوب 
ني ٍحينئذ بعد جهاد طويل فـي الطريـق الكـرب أي الجهـاد القـانو] أي استطاعت هذه النفس [ لهذا استطاع نوح  .. )٨و٥: ٦رو( "معه

ًأي نفــس الجهــاد الــذي جــاء اهللا وعلمنــا إيــاه، وبعــد اكتمــال روح اهللا بنــسبة كافيــة فينــا اســتطاع أن يــصير عــضوا فــي اهللا و هكــذا  ّ
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ُِ كالمـسيح الـذي فـتح جنبـه لنـدخل إليـه لنـصير أعـضاء فيـه ونبـدأ جنبهاستطاع نوح أن يدخل في الفلك من الباب الذي كان في 
ُفإن المسيح كان هو الباب الذي بواسطته فقط نـدخل ونخلـص وخـرج فنتحـرر ونجـد مرعـى، . يعملهالعمل الذي كان على آدم أن 

ّفهو الباب الذي يخلـصنا لـو عبرنـا بواسـطته أي بواسـطة حياتـه أي الطريـق الـذي علمنـا إيـاه فبواسـطة جـسده المائـت الـذي عنـدما . ِّ
معه ونبـدأ فـي المرحلـة الثانيـة وهـي الـوالدة مـن الـروح لهـذا نـزل مـن ِنموت بشبه موته نتحد به ونصير أموات معه وفيه وبهذا سنقوم 

، فالمـاء حتـى )٦: ٥يـو١(" هذا الذي أتى بماء و دم ال بالماء فقط بـل بالمـاء و الـدم" كما هو مكتوب  دم  و  ماء جنب الرب 
ًنـتنقى أوال ونعتمد أول معمودية أي أول صبغة لنأخذ صورة آدم األولى حتى نكون قد  َّ تحررنا مـن عبوديتنـا حتـى نـستطيع أن نـدخل ََ

 بعـد أن  فيـه أعـضاء الفلك كما دخل نوح أي نعود وندخل في الرب كما دخـل نـوح أي نعـود ونـدخل فـي الـرب لنبـدأ نـصير 

 لنصير أعضاء في الرب وهذا هو رمز الدم  الروح من الوالدة وهي املرحلة الثانية لكي نبدأ نعبر أول عبور عبرنا 
من جنب المسيح أي يسيل دمه في كل كياننا ألننا صرنا أعضاء في كرمته بعد أن عبرنا وعـدنا للـصفر أي الـصورة التـي الذي خرج 

 أي لـيس هـدف اهللا رفـع خطايانـا واغتـسالنا )٦: ٥يـو١( "هذا الذي أتى بماء ودم، ليس بالماء فقط"وكلمة الرب تقول لنا .  كنا عليها
ًفكــان ال يمكــن ألي إنــسان أن يــصير عــضوا .  أن نــصير أعــضاء فيــه لنــصير صــورة لــه ومثالــهكمــا يقــول بعــض النــاس، بــل هــدف اهللا

ًوجزءا في اهللا وهو مازال عضوا في جسده وتحت عبوديته ً .  
  فـإن لـم ينتهــي اإلنـسان مـن المرحلــة األولـى التــي بهـا يعـود لــصورة آدم ال يمكنـه أن يبــدأ يعمـل العمـل الــذي خلقنـا اهللا مــن
ملا فرغت اخلمر " إن لم يبني نوح الفلك فلن يكون هناك شيء يدخله اإلنسان هكـذا مكتـوب كما أنه . أجله

َ
قالـت أم يـسوع ِ

 فال يمكن أن يضع اهللا خمره الجيـد وهـو روحـه أي أن نـصير أعـضاء وأغـصان فـي كرمـه وهـو الخمـر الجيـد )٣: ٢يـو(" ليس لهم خمر
َة اإلنــسان الــذي ولــد مــع الحيــوان فــي اليــوم الــسادس والــذي كــان مــصدر وكــان الخمــر العتيــق مــازال فــي األجــران الــستة وهــي طبيعــ ُِ

لهذا كـان علـى كـل نفـس أن تجاهـد مـع يعقـوب حتـى الـدم سـبعة . حياته النبات أي قبل أن يبدأ يتصل باهللا ويصير اهللا مصدر حياته

ن تقتـرن بهـا ليـصير اهللا إلههـا والـرأس وهـي رمـز لـروح اهللا التـي أرادت الـنفس أ ]  شاه التـي تعنـي [ سنوات حتى تحظى براحيل 
اقتنـت اهللا حتـى تكـون قـد كمال اجلهاد وهذا لتعبر المرحلة األولى، ثم تبدأ جهاد سبع سـنوات أخـرى أي . التي تسوقها

   .ًمتاما

الفلك اإلنسان يدخل أن ميكن هل .. نعتقد فماذا 
ُ

 قد يكن مل وهو 

 يـدخل فيـه أي يحتمـي فيـه  يءشـ فسوف ال يكون هناك !! سيدخله كيف كان .. ُ  فإن لم يبني نوح الفلك !!؟ بناه

ــيلة إذن كيــف كــان ســينجو إن لــم يكــن هنــاك ..  أي هــل يمكــن أن نــصير فــي ! هــل يمكــن ؟: فلنــسأل أنفــسنا!!  نجــاة  وس
"  مـوت وعـداوة هللاواهتمـام الجـسد"، )٤: ٤، يـع١٥: ٢يـو١( المسيح ونحن هكذا عبيـد ومرضـى بـل وأعـداء ألن اهتمـام العـالم عـداوة هللا

 وهـو نفـس المـنهج أي الخطـوات )٥: ٢تـي٢( وجهاد قـانوني )٤: ١٢عب(فبناء الفلك يحتاج جهاد كامل وجهاد حتى الدم !!  ؟)٧و٦: ٨رو(
وهـو .. ّوهـذا مـا جـاء الـرب بنفـسه ليعلمنـا إيـاه !! يبـدأ ببـاب ضـيق مـا أضـيقه !! التي سارها الرب والسير في طريق كـرب مـا أكربـه 

فلكنـا وبنينـا   الـرب سلك كما نسلك مل فإن . ًق الذي يعود بنا أوال للصورة التي كـان فيهـا آدمالطري
َ ُ
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عدنا أي
ُ

  بـصورته واصطبغنا   وحتررنـا تهيأنا أي مرحلة أول بعبورنا األوىل للصورة 
 اآلن لبدايـة اتـصال كل هذا ألن اإلنسان استوطن بالكامل في جسد وصار فـي عـداوة هللا وال سـبيل.  حمال ال نهلك سوف

فمـاذا يعتقـد . َّفـنحن اآلن صـرنا مثـل بـذرة مجـردة ومطلـوب مـن كـل إنـسان أن يـأتي بثمـار. حقيقي باهللا إال عـن طريـق روح اهللا نفـسه
َفإن كثيرون اعتقدوا انه بسقي البذرة بالماء ستأتي في الحال بالثمـار، وال يـدرون انـه هنـاك مرحلـة أولـى تحتـاج لوقـت ! كيف يبدأ ؟

فالبذرة المائتة التي صرنا نحن اآلن مثلها لكي تتصل بمصدر حياتها وهو المـاء فهـي تحتـاج . طويل حتى بعدها تبدأ عملية اإلنبات

ــذر لوســيلة اتــصال تقــدر أن تتــصل بواســطتها بالمــاء ألن طبيعتهــا ال تقــدر االتــصال بالمــاء وهــذه الوســيلة هــي  والجــذر ال .  اجل
ُيخـرج وال يولـد إال إذا د َ ًفنـت البــذرة فـي األرض هكـذا نحــن إن لـم نبـدأ نميــت الجـسد لـن يبــدأ روح اهللا أن يوجـد فينـا ليكــون أوال ُ َِ

وسيلة االتصال بيننا وبين اهللا كالجذر الذي عن طريقه فقط تبدأ حياة في النبات ليعبر أول مرحلة ليقوم ويخرج مـن األرض، هكـذا 
يبـدأ اتـصال حقيقـي بيننـا وبـين روح اهللا فتبـدأ حيـاة حقيقيـة، وهـذا عنـدما نبـدأ فــي فبـروح اهللا الـذي يبـدأ فينـا عنـدما نـصلب الجـسد 

ًالطريق والجهاد الذي علمنـا الـرب إيـاه حينئـذ سـنبدأ نتحـرر يومـا بعـد يـوم مـن العبوديـة وفـي نفـس الوقـت نمتلـئ مـن روح اهللا ٍ فإننـا . ّ
نـسان وهـو كالبـذرة الميتـة أنـه يـستطيع أن يبـدأ فـي االتـصال بـاهللا ّالبـد لنـا مـن عبـور أول مرحلـة للوصـول إلـى اإلثمـار، وال يتـوهم اإل

َالــروح إال إذا بــدأ فــي الطريــق الكــرب أي فــي صــلب الجــسد الــذي بواســطته تبــدأ الــروح توجــد فيــه وهــذا إذا عبــر أول مرحلــة وهــي 
لكـي نتحـرر ونعـود لــصورة آدم .. تنــا ًالتحـرر مـن العبوديـة، وهـذا يكــون بـالموت أوال عـن العـالم أي مــوت إنـساننا العتيـق وهـو عبودي

األول كما ماتت البذرة فبدأ يخرج الجذر منها، وهذا الجذر هو الوسيلة الوحيدة التصال هـذه البـذرة المائتـة بمـصدر حياتهـا لتبـدأ 
لمرحلـة وهـذه هـي ا. ًوكـل هـذا وهـي مازالـت تحـت األرض وسـتظل فتـرة أيـضا حتـى تقـوم إلـى خـارج األرض. حياة أولية لهذه البـذرة

الحـق الحـق أقـول لكـم " عنـدما قـال ١٢األولى التي البد أن يعبرها أي إنسان، وهذا ما أشار إليه الـرب فـي آخـر كالمـه فـي يوحنـا 
  .)٢٤: ١٢يو("إن لم تقع حبة الحنطة في األرض وتموت ال يمكن أن تأتي بثمر

  عدم إطاعة الجسد في أي شـيء يهـواه .. لى  ففي المرحلة األو مرحلتان فقد أخبرني الرب أن الطريق للعودة له هو

 للـصورة األولـى التـي خلـق اهللا طريق العودة وهـذا هـو ًأيضاُّويشتهيه وهذا هو الصيام الحقيقي والتغصب والجهاد في الصالة 
الكتـاب كلـه وهذا الطريق جاء اهللا وعاشـه أي جاهـد الجهـاد الكامـل فـي الـصوم والـصالة، و . اإلنسان عليها وهي الوالدة من الماء

ًينادي بهذا الطريق أي بهـذا الجهـاد، فحيـاة المـسيح هـي الطريـق و الكتـاب المقـدس يؤكـد لنـا الطريـق أيـضا وينـادي بـه عنـدما قـال 
األول فـإن كـان اإلنـسان  )١٦: ٦، رو٢٤: ٥غـل( "الذين هـم للمـسيح صـلبوا الجـسد مـع األهـواء والـشهوات، فـأنتم عبيـد للـذي تطيعونـه"

بـالتوقف عـن ًصار عبدا له في الحال عندما أكل من الثمرة، فالطريق للعودة والتحرر من هذه العبودية يكون  بإطاعته لجسده
و هكذا نادى المالك وصرخ في السماء في سفر الرؤيـا .  وهذا هو خالصة الطريق أي المرحلة األولىعبادة وطاعة اجلسد،

وهـذا لعـل البـشرية تـستيقظ لـتفهم مـاذا عليهـا أن تعمـل . )٦: ٦رؤ(  بـدينار ، وثـالث ثمـاني شـعير  بدينار ثمنيـة قمـح : وقال
ِحتى تقرأ الكتـاب المقـدس وتبحـث عـن الـشعير والحنطـة فـي كـل الكتـاب لتبـدأ تعبـر المـرحلتين بغنـى الـرب وهمـا الـدينارين وشـبعه 

فـإن الـرب فـتح جنبـه . الثانية مـن الـروحوهو السمكتين وبالمعمودية األولى وهي معمودية الماء من يوحنا المعمدان، ثم بالمعمودية 
ٍلنعود إليه لهذا نزل من جنبه مـاءا لنغتـسل أوال مـن المـرض الـذي دخـل للبـشرية و حينئـذ نـستطيع أن نبـدأ أن نمتلـئ بـالروح فنـصير  ً ً

ِأي أن اهللا ســيغني ويـــشبع أي إنــسان بغنــاه وبــشبعه فــي المــرحلتين الل. أعــضاء وأجــزاء مــن اهللا ليــسري دمــه فينــا ِ تــين سيــصل بهمـــا ُ
فالشعير هـو رمـز للمرحلـة األولـى وهـي مرحلـة مـوت الجـسد الـذي البـد أن تمـوت طبيعتـه العتيقـة، والقمـح رمـز فـي . اإلنسان للرب

ًكل الكتاب لحبة الحنطة وهي المرحلة الثانية التي فيها يصير اإلنسان عـضوا فـي اهللا ويبـدأ ينمـو أكثـر فـأكثر ليمتلـئ إلـى كـل مـلء 
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ًصورة له ومثاله تماما أي يصير مثل المسيح الذي هو صورة اهللا في الجسد الترابي هذا، لهذا طلـب الـرب منـا أن نمتلـئ اهللا ليصير 
والفـصح فـي .. وهكـذا الـدرهمين والفلـسين .. إلى قياس قامة ملء المسيح الذي هو نفسه صورة اهللا الذي خلقنا لكي نكون فيها 

كــان رمــز للــشبع فــي أول مرحلــة، ثــم عنــدما يبــدأ فــي المرحلــة الثانيــة .. ن يأكلــه الجميــع العهـد القــديم وهــو الخــروف الــذي البــد أ
يصير جسد الرب هو شـبعه ألن اهللا صـار هـو مـصدر حياتـه الوحيـد ألنـه بـدأ يـسلك بـالروح، فكـان طقـس التنـاول إشـارة للـشبع مـن 

ًا يـصير عنـدما يـصير ال عـضوا فيـه ليـصير صـورة هللا الرب والذي كان يشتاق الرب أن يكـون هـو خبزنـا ومـصدر حياتنـا الوحيـد، وهـذ
َفإن جسد الرب هو شبع كل من يبدأ يسير في المرحلة الثانية .. ومثاله، وهذا هو الهدف من خلق اهللا لإلنسان  َ ِ.  

  ــفينتني ًومكتــوب أيــضا عنــدما ذهــب الــرب ليــدعو بطــرس لكــي يــسير معــه، أن الــرب رأى ــني س  ، فــدخل  واقفت
 وهذا يشير إلى الفرصة والقدرة التي أعطاها اهللا لكل نفس لكي تستطيع أن تعبر المرحلتين اللتين يـصل بهمـا  السفينتين إحدى

َفــإن الــسفينتين همــا رمــز لقــوة اهللا التــي أُعطيــت لكــل إنــسان حتــى يــستطيع . إلــى صــورة اهللا وهــو الهــدف الــذي خلقنــا اهللا مــن أجلــه
  يبـدأ أن أدرك الـرب أنهـا تريـد وسـوف تعبـر، لكـن بـدون الـرب لـن يقـدر أحـد عبور المـرحلتين، وكـان بطـرس مـن النفـوس التـي 

الرب بدأ يعمل مع هذه النفس ليعرب لهذا كانت السفينتين واقفتين، فدخل الرب إحدى السفينتين وهـذا معنـاه أن 
ُ أن تكـون حيـاة معاشـة فلم يكتب الرب كلمة في الكتاب ليست للبنيان بـل إن كـل كلمـة تخـرج مـن روح اهللا البـد. أول مرحلة

  . وتكون خطوة من خطوات الطريق
  فـالمنحوت كـان . ًمسبوكا واآلخر ًمنحوتا التي طلبت أن يكون عندها تمثاالن أحدهما )١٧قض(ًوهكذا أيضا أم ميخا

َيرمـز لإلنـسان الـذي ولــد مـن المـاء وهــذا بعـد جهـاد حتــى الـدم الـذي   لهـا شــكل  لــه الـرب بقطعـة الحجــر التـي تـم نحتهــا فـصاررمـزِ
أمــا التمثــال . مميــز، هكــذا نحــن قبــل أن نــسير فــي الطريــق كــان ال شــكل لنــا لكننــا بــدأنا نــصير صــورة لــه، لكننــا لــم نــصير فيــه بعــد

ــال المــسبوك فهــو رمــز للــنفس التــي صــارت  ً كالمعــدن الــذي يــدخل النــار ويــصب فــي قالــب ليكــون مثــال تمامــا لهــذا  اهللا مث َ ُ
ًالـوالدة مــن الــروح أي الــذي صــار عـضوا فــي اهللا وهــذا صــار لــيس بجهـاده فــي الحقيقــة بــل بالنعمــة فالتمثــال المــسبوك هــو . القالـب

َكالتمثـال المـسبوك بالمعــدن المنـصهر الــذي تـشكل بــنفس الـشكل الــذي فـي القالـب الــذي وضـع فيــه بعـد أن كانــت لعنـة العبوديــة  ِ ُ َّ
  !!!  وكانا التمثاالن بمئتين شاقل فضة ؟)٢: ١٧قض(علينا 
 عندما رتب الرب طقس التنـاول أخـذ خبـزا وكـسر وأعطـى تالميـذه ثـم أعطـاهم الـدم ليـشربواهكذا ً وال يمكـن إلنـسان فـي . ّ

ًإال إذا صاروا واحدا في الرب وصار عضوا فيه. )٢٦مت(التناول أن يأكل الجسد والدم في وقت واحد   كاآلبـاء  وصار يـسلك بـالروحً
وعلــى ً وافترضـت الكنيـسة أن الكــاهن أيـضا هـو صـورة هللا ركهم والكيـان الــذي يحيـوا بـهالـسواح الـذين صـار اهللا هـو الــرأس التـي تحـ

ّ كـان يريـدنا أن نفهـم ونـتفهم ونتبـصر ونـستيقظ علـى الحقيقـة وهـي الطريـق الـذي يجـب أن نــسيره فـإن الـرب. طقـس ملكـي صـادق  ّ
ًوهــو أن نتنقــى أوال ونعبــر أول مرحلــة وهــي تنقيــة نفوســنا بمــوت عبوديــة الجــسد  ًتمامــا، وهــذا كــان يرمــز لــه تنــاول جــسد الــرب أوال ّ ً

الذي كان يشير للمرحلة األولى وهي مرحلة موت عبوديـة الجـسد ليتنقـى جـسد اإلنـسان ويتحـرر، فيجـب أن نتناولـه ونأكلـه ونتحـد 
ًنـصير جـسدا واحـدا .. ِنصري متحدين معه بشبه موتـهفعنـدما .. ِ نكون مصلوبين ومائتين بشبه موتـه عندمابه   فنـصير ً

فـسيكون تناولنـا هـذا واتحادنـا بجـسد الـرب المائـت بمثابـة المـوت الـذي .. كأننا مائتين بالفعل ألننا اتحـدنا بجـسد الـرب المائـت 
ِيوفي العدل اإللهي ولكن بشرط أن نكون مائتين بـشبه موتـه أي نكـون قـامعين الجـسد وصـالبينه أي بـدأنا نـسير الطريـق الـذي جـاء  ُ

ًو يوما بعد يوم عندما نصل للصفر نتحرر تمامـا مـن عبوديـة الجـسد والـذات ونعـود لـصورة آدم األول  أي . بنفسهّالرب وعلمنا إياه  ً
َنكون قد عبرنا مرحلة الـوالدة مـن المـاء فنـستطيع حينئـذ أن نـصير أعـضاء فـي اهللا ونبـدأ نولـد مـن الـروح ُ فتناولنـا لـدم المـسيح بعـد . ٍ

ِّذلك يذكرنا بأننا صرنا أعضاء فيه وهـذا مـا فعلـه   وصـار اهللا مـصدر حياتنـا الوحيـد كالعـضو فـي أي جـسد وكالكرمـة بالنـسبة للغـصن،ُ
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َفلـم يولـد موسـى األسـود . وكأنهم مولودون قديسون أي من عالم آخـر ولهـم إلـه آخـر" هؤالء قديسون"وال نقول أن كل القديسون  ُ
لـرب لكـل النفـوس التـي اتحـدت بـه وعـادت لـصورة آدم وصـارت  لهذا قال ا.لكن أدرك الحق وأدرك الطريق للوصول إليهفي النور 

فلو لم يكـن تناولنـا  .)١: ٥نش(  األحباء أيها واسكروا .. واشربوا .. األصحاب أيها كلوا أعضاء فيه 

ر ألن األمـ. كلـوا هـذا هـو جـسدي: هو إشارة لمسيرة اإلنسان وعبوره المرحلتين لكان الرب وضع الخبر فـي الخمـر وقـال لتالميـذه
ًالطبيعي أن جسد أي إنسان ال ينفصل عن دمه أي يكون الجسد دائما متحدا بالدم، لكن كـون أن اهللا يعطـي جـسده لتالميـذه أوال  ً ًَ
ًونأكله نحن أيضا ويكون منفصال عن الدم فهذا دليل واضح على أن اهللا يريد أن يشرح لنا أمرا روحيا ويشير إلـى قـضية هامـة وهـي  ً ًً

ّوخصوصا أن في طقـس التنـاول الـذي رتبـه اهللا العالج والوسيلة والباب الذي يعرب بنا هللا سد هو أن تناولنا من الج ً
ّبروحه انه ال يجوز بداية تناول الدم إال لو بعد نهاية تناول الجسد تماما، وبعد أن يتأكد الكاهن انـه لـم تتبقـى أي ذرة مـن الجـسد،  ً

وهذا ليؤكد لنا أن تناول الدم هو إشارة لبداية مرحلة جديدة بعد نهاية . دمال يقدر أن يبدأ يف تناول الوبدون هذا العمل 
ًالمرحلة األولى تماما وبعد ذلك نبدأ في المرحلة الجديدة التـي هـي أن نـصير أعـضاء فـي اهللا وهـذا ال يكـون إال بعـد نهايـة المرحلـة 

ًاألولــى تمامــا وهــي بعــد تحررنــا تمامــا مــن أي عبوديــة كنــا تحتهــا هللا يريــد أن يقــول لنــا أن موتــه كإنــسان هــو الوســيلة الوحيــدة فــإن ا. ً
ُِلعبورنـا أول مرحلــة أي عـدتنا لــصورة آدم األول أي تحررنــا مـن العبوديــة التــي ولـدنا فيهــا حتـى نقــدر أن نــتمم العمـل الــذي خلــق اهللا 

  .اإلنسان من أجله وهو أن نصير أعضاء فيه وأجزاء منه لكي نتمتع به كل التمتع الكامل 
  فكان يجب على كل إنسان اآلن مولود بالجسد أن يدرك الحـق ويعـرف أصـل القـضية، وكـالم اهللا هـو الـسراج الـذي بدونـه

وبكـالم اهللا ســندرك الطريـق وســنراه لهـذا ســنقدر أن . ًال يمكـن أن يـرى أي إنــسان وال يعلـم أيــضا إلـى أيـن يــذهب كمـا أخبرنــا الـرب
َاإلنسان يسير في الطريق سيبدأ يولد من فوق وستبدأ تتغيـر طبيعتـه ألنـه سـيبدأ يتحـرر مـن و عندما يبدأ . نسير فيه وبهذا سنصل هللا

َالعبودية التي ولد فيها عنـدما بـدأ يتوقـف عـن طاعـة الجـسد و هكـذا قـال  ًمولـودين ثانيـة ال مـن زرع يفنـى بـل ممـا ال يفنـى  "الكتـابُِ
ختلـص أن القادرة  واقبلـوا الكلمـة المغروسـة بكلمة احلق،شاء فولدنا "ً ومكتوب أيضا )٢٣: ١بط١(" بكلمة اهللا الحية

ّ
 

َ أي من يقبل ويتضع ويرضـى أن يـسلك كمـا سـلك الـرب ويـصلب مـع الـرب ويمـوت ويـسير الثالثـة أيـام )٢١و١٨: ١يع("  نفوسكم ُ َِ ّ
ذي كـان بـسبب العبوديـة كما أرانا الرب بنفسه سيصل ويعود إلى صورة آدم األول ألنه سيقوم من األموات أي من مـوت الخطيـة الـ

  .ًفعندما كان المسيح صبيا ترك أمه وأبيه وبدون أن يخبرهما بقى في الهيكل . ُِالتي ولد فيها

  وهـذا ليؤكـد لنـا انـه ال يقـدر أحـد أن يجـد )٤٦: ٢لـو( وجداه أيام ثالثة وبعد  يقول الكتـاب  ًأوال 

 وهـي المرحلـة األولـى التـي يعـود بهـا لـصورة )١تـك(ه الثالثـة أيـام الرب أي أن يشعر بـه أي يكـون فـي صـلح حقيقـي معـه إال بعـد عبـور

َ ألنـه كـون أن أي إنـسان مـازال لـم  الوحيـد وإهله آدم األول ألنه سيكون قد تحرر من عبوديته وبهذا يصير اهللا إلهـه بـالحق 
َمن حفظ كل النـاموس ولكنـه ألنه "ألنه مكتوب .. والدليل انه مازال خيطئ ًيصل للصفر أي لم يتحرر تماما من عبوديته 
ًعثـــر فــي واحــدة فقــط صــار مجرمــا فــي الكــل َ فهــو مــازال تحــت .. إذن .. ، وهــذا يعنــي أنــه طالمــا اإلنــسان مــازال يخطــئ )١٠: ٢يــع(" َُ

ألنـه كيـف يمكـن .. ًناموس و عبودية الجسد والذات وبهذا ال يستطيع أن يكون اهللا هو إلهه ألنه ال يمكن أن يصير عضوا في اهللا 
ولكـن هـذا اإلنـسان سـيكون كالعـضو الـذي لـن يتحـرر مـن الكيـان الـذي هـو مـستوطن فيـه .. أن يصير عضو وجـزء فـي اهللا يخطـئ  

ّوالذي هو مساق منه، وإن كان اهللا قد بدأ يعمل فيـه كالجـذر الـذي تحـت األرض وكـالجنين الـذي بـدأ يتكـون، لكنـه طالمـا لـم تـتم  َ ُ
فالذي يريد الحق البد أن يعـرف الحـق، وهـذا . ًأن ندعوه إنسانا له وجود حقيقي في هذه الحياةقيامة ووالدة بعد فالجنين ال نقدر 
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وضـع الـذي غري آخر ًأساسا يضع أن أحد يستطيع ال الحق هـو أنـه 
َ ُ

 أي أن حيـاة  املـسيح يـسوع  وهـو  ِ
ضـحه الـرب نفـسه فـي كتابـه انـه مرحلتـان المسيح هي الطريق نفسه أي هي الطريقة التي بها فقط نستطيع أن نصل إليه و الطريق أو

َو البد أن نغتسل أوال ونعود لصورة آدم أي نولد من الماء وبعد ذلك فقط حينئـذ نـستطيع أن نولـد مـن الـروح َُ ٍُ ًلهـذا مكتـوب أيـضا . ً
الثـاني أي  وهـذا ليؤكـد لنـا أننـا فـي اليـوم )٢: ٦هـو(" ويف اليوم الثالث يقيمنا معـه فنحيـاُيحيينا بعد يـومين "أن الرب 

الخطــوة الثانيــة مــن المرحلــة األولــى وهــي مرحلــة التهيئــة يبــدأ اإلنــسان يجاهــد فيهــا بــصلب جــسده بعــد أن أراد فــي اليــوم األول أن 
أمـا بعـد نهايـة " يحيينا بعـد يـومين"ٍيسير مع اهللا سيبدأ روح اهللا يوجد فيه فحينئذ ستبدأ تكون له حياة، وهذا معنى كالم اإلنجيل انه 

ومات الـذي كنـا ً الذي فيه تم انفصال الماء تماما من الغمر فظهرت اليابسة ومات اإلنسان العتيـق )١٣-٩: ١تك(الثالث اليوم 
ــه ــسكني في مم

َ ُ
ْقــل لملــك مــصر : ًوأيــضا قــال الــرب لموســى. ً أي تحــرر اإلنــسان تمامــا مــن عبوديتــه ســيقوم فــي اليــوم الثالــث ُ

 ليؤكد لنا الرب أن الطريق الذي سـاره هـو لـيس مـن أجـل نفـسه بـل هـو أعطانـا وكل هذا. )١٨: ٣خر(  أيام ثالثة سفر سنذهب 
ــام األولــى هــي المرحلــة : فــإن ســتة أيــام الخليقــة كانــت ترمــز للطريــق كلــه للكمــال ولــصورة اهللا. ًمثــاال لكــي نتتبــع خطواتــه فالثالثــة أي

َوت الذي ولد فيـه بـسبب العبوديـة التـي كانـت تجعلـه األولى التي يعبر فيها اإلنسان من تحت الصفر للصفر أي يتحرر فيها من الم ُِ
َيخطئ، وألنه كان مازال يحيا بالجسد ولكن في نهاية اليوم الثالث سيقوم اإلنسان من الموت ويتحرر مـن عبوديتـه ويولـد مـن المـاء  ُ

  .ويعود لصورة آدم، ثم بعد ذلك يستمر في جهاده ليصل لكمال االمتالء من اهللا 

  َالرب وهو صـبي انـه يجـب أن يكـون كـل الفكـر مـستأسر لطاعـة اهللا وهـو اإللـه  أرانا  ًثانيا َُ  خلقنـا مـن أجلـه وهـذا الـذيٌ
ـــرب وكمـــا علـــم العـــذراء أمـــه وقـــال لهـــا  ـــودع أهـــل بيتـــه و كمـــا علمنـــا ال ّحتـــى ال ننظـــر للـــوراء كالـــشاب الـــذي أراد أن ي ّ ملـــاذا "ِّ

ُفلم يكن يحتاج المسيح يخلص هو بل جاء ". فيما لآلب وكل إنسان ِ َأ لم تعلما أنني ينبغي أن أكون أنا وأنت!!تطلبانني َ
ًبنفسه وقبل أن يأتي كإنسان ويصير إنسانا بشريا وغير ممتلئ مـن الـروح أيـضا وهـذا عجيـب جـدا ً ً ً َ كـان الـصبي "لهـذا كـان مكتـوب . َِ

فكيـف يقبــل اهللا أن !! َّكـان يمتلـئ فيتقـوى  أي أنـه كـان مثـل اإلنـاء الفـارغ وكلمـا اتـصل بــاهللا )٤٠: ٢لـو( "ّينمـو ويتقـوى بـالروح
َ

وكيف يقبل اإلله اخلالق الذي هو الروح !!! جيعل من نفسه إنسان بل وغالم وحيتاج أن ميتلئ ؟
َ

يخلي نفسه أن 
ُ

 كل هذا !!كيان غري ممتلئ؟] ّأي يتحول إلى [وجيعل من نفسه !!!  احلد هذا إىل ذاته 
 كامل أننا البد أن نتتبع خطواته وحتى نـدرك الطريـق ونعـرف كيـف نـصل إليـه حتـى ال يـصير حتى نتأكد تمام التأكد ونصير في يقين

  .ألي إنسان عذر 
  ًوبعد أن يتجسد اإلله اخلالق وجيعل من نفسه إنسانا ويعيش الطريق .. فهل بعد كل ذلك ّ

ًويعيش مماتا يف اجلسد  ُ
ً عاما لكي يعطينا مثاال لكي نتبع خطواته ٣٣ ك ال نسري فهل بعد ذل.. ً

و بمـاذا نعتقـد أننـا سـنجاوب اهللا هنـاك فـي اليـوم األخيـر عنـدما !!  فلنحكم علـى أنفـسنا !!حنن وال نسلك كما سلك هو ؟
ُولمن تجـسدت ؟! َولمن كنت أصوم؟! َلمن كنت أصلي أنا ؟: يقول لنا َّ ًفهـل كنـت أحتـاج أن أعـيش مماتـا فـي الجـسد ! و لمـاذا ؟! َ ُ

  !!!!فبماذا سنجاوبه ! .. ؟
  ًوال ننسى شيئا هاما جدا انه في كل الكتاب المقدس وهـو كلمـة اهللا التـي هـي الـسراج ً أخبرنـا الـرب انـه جـاء ومـات عـن .. ً

والنـور يقــول ويخبرنــا انـه هنــاك شــرط لمــوت . العـالم كلــه لكــن الـذي يقــرأ كلمــة اهللا بتـدقيق ســيكون لــه الـسراج والنــور فسيــسير إذن
اهلدف من رفع اخلطيـة لـيس هـو رفـع ِ هو أن نموت معه ونموت بشبه موتـه ألن المسيح عن خطايانا وهذا الشرط
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اخلطية فحسب
َ

 أي أن باب فتحه كما فتح جنبه ليشرح لنا انه فتح لنا باب الرجاء ولكن موت الرب هو 
طيـة ومـازال أصـل فما الفائدة مـن رفـع الخ: الهدف ليس هو رفع الخطية ألنه هناك عبودية هي التي تجعل اإلنسان يخطئ كل حين

لهــذا أرانــا الــرب أن الطريــق للتحــرر مــن هــذه العبوديــة هــو الهــدف !! ّالمـرض موجــود وهــو النــاموس الــذي يــتحكم فينــا و العبوديــة ؟
األساســي فــي المرحلــة األولــى ألنــه فيهــا يميــت اإلنــسان أصـــل المــرض الــذي كــان يجعــل اإلنــسان يخطــئ أي أن صــلب الجـــسد 

 كمـا أخبرنـا الخطيـةَكل هذا ليس حتى تقوم الـروح فحـسب بـل حتـى يبطـل جـسد .. ًماتا في الجسد وإقماعه و أن المسيح عاش م
يبطل مفعول حتكم وسبي وتسلط العبودية على اإلنسانسراج اهللا أي 

ُّ
أي الـذي صـار ..  كما أخبرنـا الـسراج 

َوهـو أن نولـد مـن الـروح لكـي .. اهللا مـن أجلـه هدفه التحرر من العبودية للعودة لصورة آدم األول لكي يبـدأ فـي العمـل الـذي خلقنـا  ُ
و . َالبـد عبــور المرحلـة األولـى وهـي الــوالدة مـن المـاء حتــى يبـدأ روح اهللا يوجـد فيــه.. نـصير أعـضاء فيـه لكــي نتمتـع بـه كــل التمتـع 

 الـرب المـصلوب فعنـدما يتنـاول جـسد. ًعندما يسمح اهللا له بأي صليب يقبلـه ويـصلب مـشيئته، وبهـذا يمـوت سـلطان الـذات أيـضا
  .سيموت الرب عنه في خطاياه التي يعملها 

 اإلنسان الذي صار الرب هدفه وسـلك فـي الطريـق الـذي جـاء الـرب بنفـسه وعلمـه إيـاه وبـدأ يـضع األسـاس الـذي ال فهذا ّ
 الـذي فهـذا اإلنـسان هـو فقـط الـذي سيـستفيد مـن مـوت الـرب ألنـه تمـم الـشرط.. يوجد أساس غيره وبدأ يسلك كما سلك الـرب 

ُفلـم يـقـل . )٨و٥: ٦رو( "ً سنـصير أيـضا فـي قيامتـه موتـه ِبشبه ُإن كنا قد متنا معه وصرنا متحدين معـه "أخبرنا السراج عنه وهو  َ
َالكتـاب أن المــسيح صــلب وغــسلنا مـن خطايانــا فــصرنا نحيــا، بـل قــال  ِ صــلبت املــسيح مــع ُ

ُ ُ
ولــم يقــل  .)٢٠: ٢غــل( فأحيـا  ِ

َمات المسيح ودفن: الكتاب ِ ٍولم يقل الكتاب أن المسيح مـات عنـا فحينئـذ سـنقوم . )١٢: ٢كو(  معه مدفونني بل قال .  عناُ

ِيكمل الكتاب وهو سراج ! لماذا ؟ .. )٨: ٦رو( "ً فقط في هذه الحالة سنحيا أيضا معه معه متنا قد كنا إن " معه، بل قال  ُ
  : الرب لنا ويقول

  ش املسيح وحنن نميت أجسادنا أي عاملني ملاذا نعيش كما عا[ عاملني هذا
ُ

ِهذا حىت يصلب ] 
ُ

معه إنساننا العتيق لكي يبطل جسد اخلطية 
َ ُ

نستعبد نعود ال كي .. 
َ َ ُ

   )٦:٦رو(.  منه ًأيضا 
 ًالهدف ليس رفع الخطية بل التحرر من العبودية ولكي ال نعود نستعبد أيضا ألن العبودية هي التـي تجعلنـا نخطـئ  .. فإذن َ َ ُ

فــإن خطـة اهللا هـي رجـوع اإلنــسان لـصورة آدم األول حتـى يقـدر ويــستطيع أن !! مـا الفائـدة مــن رفـع الـرب لخطايانـا ؟ف.. كـل حـين 
 فـإن خطـة الـرب كـانوا بعيـدين عنهـا كـل ،فـإن كثيـرون عاشـوا ومـاتوا ولـم يـدركوا كـل هـذا. يبدأ يتمم العمل الذي خلقنا اهللا من أجله

 لـم يـصيروا قديـسين أنهـمًفلـم يـستفيدوا مـن تجـسد الـرب وال فـداؤه أيـضا والـدليل !!! عنـا عن الرب صام عنا وتـألم :البعد ويقولون
ــا الــرب  مغــسولين بالــدم أنهــمالــذين يعتقــدوا ..  هــل :فلنمــتحن أنفــسنا.  ولــم يقــدروا أن يعيــشوا وصــايا الــرب،وال كــاملين كمــا دعان

ًلهم وهو شرط الرب لمن يريد أن يصير تلميـذا لـه حيـث قـال ومستعدين أن يبيعوا كل ما ! يقدروا أن يصلوا كل حين ؟.. وتجددوا  َ
ًمن ال يرتك مجيع أمواله ال يستطيع أن يكون يل تلميذا" َ

وهل نصنع كما صنع الرب عندما غسل . )٣٣: ١٤لو(" 
ًأنا أعطيتكم مثاال فكما صنعت أنا تصنعون أنتم أيـضا"أرجل تالميذه وقال  ِجعلنـا نتـضع اتـضاع فهـل لـدينا المحبـة الحقيقيـة التـي ت" ً َّ

ًمن أراد أن يصير أوال يصير للجميع عبـدا: حقيقي ونشعر أننا عبيد للكل كما أوصانا الرب ً فلنمـتحن أنفـسنا هـل نحـن . )٢٧: ٢٠متـى( َ
ألن المسيحي هو فقـط الـذي يـسلك كمـا ! ْومن هنا نستطيع أن نعرف هل نحن مسيحيون َأم ال؟! ْنعبد اهللا أي نطيع وصاياه َأم ال؟

نتم أرجلكـم فــأّنـا الـسيد والمعلـم قـد غـسلت أن كنـت وإفـ: فقـد قـال الـرب.  والـذي يعبـد اهللا هـو فقـط الـذي يطيعـه،سـلك المـسيح
عظــم مــن أعظــم مــن ســيده وال رســول أقــول لكــم انــه لــيس عبــد أنــي الحــق الحــق  أل،رجــل بعــضأيغــسل بعــضكم  نأيجــب علــيكم 



 رسالة السيدة العذراء

 ٢٢ 

َفمعنــى هـذا أن الــذي لـيس عنــده المحبـة التــي أخبرنـا بهــا الـرب ومــن لــم  )١٤: ١٣يوحنـا(.ن عملتمـوهإعلمــتم هـذا فطوبــاكم  إن ،مرسـله
ْفكـون !!!! َيصنع كما أوصاه الرب أي من ال يغسل أرجل إخوته هو يقول انه أعظم من اهللا ألنـه لـيس عبـد بالفعـل أعظـم مـن الـسيد َ

ال يمكـن : مـسيح هـو الـسيد الحقيقـي الـذي قـالأن إنسان يرفض أن يغسل أرجل أخيه فهو يعتقد في أنه أعظم مـن المـسيح ألن ال
عدم اتضاعنا وعدم تنفيذ الوصية يربهن أننا عبيد لذواتنا وليس ولكـن . أن يكون العبد أعظم من سيده

ِ الـذي يــصل البــاب الوحيــدّفـإن اهللا أراد أن يحثنـا فــي هـذا األمـر بــالقول وبالفعـل ألهميـة هـذا العمــل ألنـه هـو . للمــسيح
ّ و كما قبل اهللا أن يتجـسد ويعـيش الطريـق كلـه ألنـه مـدرك أهميـة هـذا فـي أنـه يحـث اإلنـسان ويجعلـه يقـف فـي خجـل ،باإلنسان هللا ُ َ ُِ َ َِ

ًأمــام هــذا اإللــه العجيــب فــي محبتــه الحقيقيــة الــذي لــم يبــالي ولــم يعبــأ فــي تعليمنــا محــتمال فــي تعليمنــا بإخالئــه لذاتــه هــذا اإلخــالء 
جل ويبدأ يعـيش الطريـق وبهـذا يـصير اهللا قـد حقـق الهـدف حتـى لـو عاشـه واحـد فـي العـالم كلـه ّالعجيب لعل اإلنسان بعد ذلك يخ

ًألنه تأثر بمحبة اهللا وكانت حياة اهللا العملية كإنسان دافعا قويا له ً ّوحتى لو أدرك اهللا أن هناك إنسان واحد فقط سـيحثه هـذا األمـر . َّ ِ
ًلكان هذا أيضا كفيال لكي يتجسد الرب ألن محبت َه ال توصف وال تحد وال تدركً ُ ُ َُ َ!!!... 

 و ! ًو لمـاذا لـم يقـدر أن يبيـع كـل مـا لـه و أن يـصير كـامال ؟! ّ لماذا لم يقدر أن ينفذ وصايا اهللا ؟:هل سأل اإلنسان نفسهف
ِلماذا ال يقدر أن يحسن إلى مبغضيه ويحب قريبه كنفسه ؟ ُِ الحـق قبـل فـوات فلنـستيقظ علـى ! و لمـاذا لـيس هـو نـور العـالم كلـه ؟! ُ

  .األوان 
  وال ننسى أن كل الطقوس وأسرار الكنيسة التـي سـمح بهـا الـرب هـي تكميـل إلنجيـل المـسيح وهـي وسـائل لتـساعدنا لكـي

فيجـب أن نـستيقظ علـى هـذه الحقيقـة أن . نسير في الطريق وليست هي الطريق نفسه أو هي اإلنجيل نفسه الذي يجـب أن نعيـشه
ً، ومكتـوب أيـضا )٢٧: ١فـي( "فقط عيـشوا كمـا يحـق إلنجيـل المـسيح"، فمكتوب أن نعيشهاإلجنيل هو فقط الذي جيب 

نمات من أجلك "
ُ

ِ ويجب أن نقمع الجسد ونستعبده)٣٦: ٨رو( " النهار كل  أي طوال الطريق إذا كان معنا سراج . )٢٧: ٩كو١( ُ
ك اتــصال بــاهللا ألننــا باســتمرار فــي توقــف عــن طاعــة ًفــسيكون الطريــق واضــحا أمامنــا فسنــسير إذن باســتمرار فــي النــور، وطالمــا هنــا

كان الـصبي ينمـو ويتقـوى "ً كما هو مكتوب عن اهللا عندما كـان متجـسدا  منو استمرار الجسد فسيكون هناك 
ّ

بالروح وكان يتقدم يف احلكمة والقامة
ّ

أي أن الطريـق الـذي يـصل بنـا هللا هـو أن نعـيش اإلنجيـل الـذي . )٥٢و٤٠: ٢لـو(" 
ًا عن حياة المسيح العملية الذي هو أيضا الطريق، لكن الذي يركز في الطقوس على أنها هـي الطريـق ربمـا ال يـصل أبـدا ّيتكلم أيض ً ًِّ

  تقـع الحـق الحـق أقـول لكـم إن لـم "ًفمثال عندما أخبرنا الرب عن كيفية إتمام صـلة بيننـا وبينـه قـال . ألنه ليس هو الطريق نفسه
ــوت حبــة الحنطــة فــي األرض  وتم

ُ َ
ِّ  أي البــد لإلنــسان أن يقبــل ويتــضع ويــسلم ويــسير مثــل الراعــي )١٢يــو("  فهــي تبقــى وحــدها  َ

ــع وكلمــة . الــصالح  حبــة الحنطــة هــي إشــارة لكــسر اإلنــسان لذاتــه ومــشيئته وخــضوعه للــرب أي رفــضه االســتمرار فــي إطاعــة  تق

  صـليت مـىت : ًو أيضا قال الـرب. مر في عبادتهُّجسده الجائع ومقاومته وتغصبه على صلبه وإماتته بعدم طاعته لكي ال يست
.. مجـرد التواجـد .. مع أن عند التواجد في الكنيسة . )٦: ٦مـت("  بابك وصل إلى أبيك الذي في الخفاءوأغلقادخل إلى مخدعك 

نـسان لـم يغلـق سواء الوجود في القداس أو التسبحة واالشتراك مع جماعة المؤمنين هـو فـي الحقيقـة لـيس صـلة فـي الخفـاء ألن اإل
َبابــا علــى نفــسه كحبــة الحنطــة التــي ماتــت ودفنــت ُِ فالــذي ســيعتمد علــى الوجــود فــي الكنيــسة وحتــى ممارســة كــل الطقــوس وحــدها . ً

فــالطريق هــو حيــاة الــرب . ويعتقــد انــه يــسير فــي الطريــق فهــو ســيكون قــد انخــدع ألنــه لــيس هــذا هــو الطريــق الــذي أرانــا اهللا بنفــسه
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 يف الرباري ويصلييعتزلنفسها، الذي كان 
ّ

ّليعلمنـا أن الـصلة بـين الـنفس ..  ولم يجتمع مع تالميذه في كل مـرة ليـصلي 

  . احلقيقيوالطقس احلقيقي السر هذا هو للهواء حتى يتم اتصال حقيقي ألنه   وبين اهللا 
  ًوهناك شيئا هاما جـدا ً وهو اهللا املتجسد الذي أخلى ذاته وكل كيانه وقبل أ.. وهو أن الرب ً

َ َ
ن حيـصر نفـسه ِ

كان الـصبي :  كانت نفسها الطريق، فمكتوب حياته كان هو نفسه الطريق أي أن .. ويظهر يف صورة إنسان 
ينمو ويتقوى بالروح

ّ
  أي أن الطريق البد أن يكون فيه منو أي أن  . 

  ًالذي ال ينمو روحيا وال يزداد يف القامة كل يوم فهو ال يسري يف الطريق

  النموذجي لنا أي أن حياة الرب  املثال   ، فالرب كان هو  فقط الرب اةحي  هو  الطريق ألن 
أنا هو  الباب  : التي عاشها هي  الوسيلة  الوحيدة التي أرانا إياها التي بها فقط نستطيع أن نصل هللا ألنه قال

إن دخل بي أحد يدخل وخيلص وخيرج وجيد مرعى 
ُ

.  
 ًمثال و الطريق فهـو لـن يـصل أبـدا ألنـه فـي نظـام مـن أنظمـة الطقـوس كالـصوم ِّولكن الذي يركز على الطقس على انه هو ال

أي [ُّفبعد صيام لمدة شهرين كاملين وفي زهد وتقشف وصوم وصراخ مستمر، و عندما يـأتي يـوم العيـد نجـد أن الترتيـب .. ًمثال .. 
ًخـصوصا الـذي كـان متغـصبا علـى الـصوم ألنـه غيـر و[فـسيأتي اإلنـسان . يقول انه بعد انتهاء هذه الفترة ال يوجد صيام بعد] الطقس ًِّ

ِّيأتي هذا اإلنسان ويعوض النقص و ] مدرك ألهميته ألن اهللا ليس هو هدفه لهذا ال يسير في الطريق  الذي حـرم منـه  احلرمان ُ
ِّجسده طوال األيام السابقة وبكل قوة يمتع جسده ويلـذذه بـأعلى مـا يكـون كمـا فعـل بنـو إسـرائيل فـي البر يـة وصـاروا فـي نهـم كامـل ِّ

! ؟..كيـف : َّوحتى الذي يريد أن يسير في الطريـق ويـذهب للـرب إذا ركـز علـى الطقـس وحـده سـيجد انـه لـن يـصل ألنـه. )١١عـدد(
أنا أسير : و إن كان هذا اإلنسان يقول!!!  عندما يعود اإلنسان بعد كل هذا الصوم ويعطي جسده ما يشتهي؟وأين هذا النمو

نمات كل النهارطريق هو اإلنجيل الذي يقول من أجلك فال. في الطريق
ُ

ُأميـت جـسدك فتـرة ثـم عـد مـرة : ، ولم يقـل الكتـاب
ّفــإن أي كلمــة مكتوبـة فــي الكتــاب هـي حيــاة البـد أن تـعــاش باســتمرار ولـيس فتــرة معينــة، فإنـه مكتــوب . ِأخـرى أطــع جـسدك َُ ِأُقمــع "ُ
مـع اإلنـسان جـسده فتـرة ويعـود مـرة أخـرى يطيعـه ألن هـذا لـيس فيـه نمــو فلـيس معنـى ذلـك أن يق.. ) ٢٧: ٩كـو١(" جـسدي وأسـتعبده

على اإلطالق لكنه رجوع للوراء بل ورجوع إلى نقطـة أبعـد مـن نقطـة البدايـة ألن الـذي ال يـسير فـي الطريـق أي الـذي يـصوم لمجـرد 
َِاق القـوي للطعـام الـشهي الـذي حـرم منـهِّلهذا فإن الصوم سوف يولد فيه النهم واالشتي.. َّإطاعة الطقس فهو يتغصب على الصوم  ُ .

َفإنه عندما يأتي هذا اإلنسان الذي ال يسير في الطريق و يتغصب على الصوم فإنه في يوم اإلفطـار يتولـد فيـه نهـم وشـره للطعـام لـم  َّ َّ

 أي صار الطقس  ًامنو وليس .. الوراء إىل رجوع فالصيام والطقس صار بالنسبة له .. إذن . َّيكن ليتولد فيه لو لم يصوم
  . وليس بركة.. وليس بركة، لعنة .. لعنة 
  و عنـدما يـأتي اإلفطـار يـصومو عنـدما يـأتي الـصيام .. فأين هذا النمو عندما يستمر إنسان عشرات السنوات تحت طقس 
اول اللحـوم، وطالمـا وحتى الصيام بالنسبة لإلنسان الذي ال يسير في الطريق سوف يكون مجـرد تغييـر طعـام أو توقفـه عـن تنـ. يفطر

ًهو ال يدري بأهمية قمع الجسد أو صلبه عن األهواء والشهوات أي انه ال يفهم القضية فإنه سيكون أمـر طبيعـي جـدا انـه سـيحاول 
ّبـشتى الطــرق ويــسعى أن يجعـل مــن الطعــام النبـاتي أشــهى ممــا يكـون ويحــاول أن يحــصل علـى أكثــر المــشهيات مـن الطعــام النبــاتي 

ًأي يكـون شـهيا كمـا كـان يجـد المتـع واللـذة .. ً واإلضافات التي تجعل الطعام شهيا كمـا كـان الطعـام فـي اإلفطـار بمكسبات الطعم
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فأين إذن هذا النمو الذي هو من صفات الطريق الذي يصل به هللا الذي عاشه اهللا نفسه . في اللحوم
يـق الكـرب إذن والبـاب وأيـن الطر! ؟..وأين كالم اإلجنيل الذي جيب أن نعيشه باستمرار !! ؟..

الضيق يف نظر من ال يسري يف الطريق أي كل من مل يسلك كما سلك الرب وكـل مـن ال يعـيش 
َ َ َ

ال يحكـم علـيكم أحـد فـي " وأيـن كـالم اإلنجيـل الـذي يقـول !؟..احلياة التي جاء اهللا بنفسه وعاشها وأرانا إياها 
 يــسيرون فــي أنهــمفهــل الــذين يــسيرون حــسب الطقــس ويعتقــدون . )١٦: ٢كــو(" أكــل أو شــرب أو مــن جهــة عيــد أو هــالل أو ســبت

والدليل انـه ال يوجـد نمـو علـى اإلطـالق فـي !!! ً صاروا عبيدا للطقس وتحت ناموس يحكم عليهم ؟أنهمهل هم ال يدرون : الطريق
ن الـذي يريـد أن يـسير فإن الطقس ليس هو الطريق ألن اهللا لم يعيش هكذا، لكـن الطقـس هـو وسـيلة رائعـة تـساعد اإلنـسا. حياتهم

ًفي الطريق وخـصوصا فـي أول الطريـق ألنـه ال يقـدر إنـسان فـي أول بدايـة سـيره أن يـستمر صـائما منـذ يـوم بدايتـه دون توقـف، لكـن  ً
عنــدما يــأتي : َلكــن لــو بقــي هكــذا عــشرات الــسنوات. عنــدما يمــارس هــذا اإلنــسان الطقــس فــإن الطقــس يلزمــه بالــصيام فتــرة طويلــة

غيـر أن الـذي يريـد أن يعـود هللا . ًفهو إذن لن ينمـو أبـدا.. عندما يأتي اإلفطار يعـود يطيـع جـسده ويعبـده الصوم يصوم و 
َّسيطلب من اهللا وسيفتح اهللا ذهنه ويفهمه انه هناك طريق يعود به إليـه ووسـيلة وجهـاد معـين يجعلـه يتحـرر مـن عبوديتـه وهـذا الطريـق 

ــلب فــإن الطريــق وهــو . )١٨: ٣بــط١(" ًعــاش الــرب مماتــا فــي الجــسد" انــه هــو الــذي عاشــه الــرب ومــا هــو مكتــوب فــي الكتــاب ص
وبالطبع فإن هذا اإلنسان يجب أن يعيش اإلنجيل باستمرار . اجلسد عن األهواء والشهوات وهذا هو باب البداية

حيــاة  اهللا يخبرنــا بـأن واإلنجيــل الـذي هــو كلمــة. إذا أراد أن ينمـو باســتمرار، وهــذا هـو الطريــق كمــا كــان المـسيح ينمــو باســتمرار

نسلم أن ..  فالبـد إذن املسيح تظهر فقط يف جسدنا املائت
َّ َ ُ

كـل إنـسان كـان ف.  للمـوت ًدائما 

ًيجب أن يعرف أن مجرد أي طعام فيه شيئا شهيا أو حتى مقبول  ُفإنه يحرك اللعاب، وهذا اللعاب الذي وضـعه اهللا فـي اإلنـسان .. ً ِّ
ِالذي به يظهر اإلنسان هل هو سيعبد اهللا بتوقفه عن طاعـة جـسده بـالتوقف عـن إعطـاء جـسده   الباب في مدخل اإلنسان عند  ُ

فعنـدما يعطـي اإلنـسان جـسده أي شـيء يجـد فيـه لـذة ولـو أقـل القليـل !! أي شيء يشتهيه وإما سيستمر في عبادة جسده الجائع ؟
  .فهو يطيع جسده أي يعبده 

 ن الذي حيدث عندما يعطي اإلنسان جسده أي طعام شهي فإ!!  لكن ما الذي يحدث في جسم اإلنـسان ؟ ..
أي تفرز الغدة اللعابية هذا السائل املخاطي مبجرد انه تذوق شيء طيب املذاق، .. فإن هذا اللعاب سيبدأ خيرج 

َّ

سبب وهذا اللعاب الذي هو السائل املخاطي هذا الذي أفرزته الغدة اللعابية سينزل يف جسم اإلنسان وهـو 
  .  كله وبداية خراب كل شيءاخلراب

  تغيرت وهذا ما حدث آلدم بمجرد انه قطم قطمة من ثمرة كانـت شـهية للنظـر وبهجـة للعـين
َّ

 طبيعتـه 

ًهو منذ لحظات كان طفال بريئا ال يدري بأي أمر من األمور الجسدية لكنه في الحـال بمجـرد انـه جـاء علـى الغـدة ف.  ًمتاما ً
ًاللعابيــة شــيئا شــهيا فبــدأ اللعــ ّالــذي دعــي لعــاب ألنــه يتحــرك فــي أي اتجــاه مثــل شــيء [اب الــذي هــو الــسائل المتحــرك المخــاطي ً َ ِ ُ

بدأ هذا السائل ينزل في جسم اإلنسان، وهذا الذي جعل آدم فـي هـذا الجـوع أي انـه فـي الحـال صـار فـي عبوديـة شـديدة ] يلعب
بـدأ آدم .. فألن الجسد فـي جـوع النهـائي لعـدم امـتالؤه بـاهللا .. مريرة أي بدأ يشعر بما يشعر به الجسد ألنه استوطن بالكامل فيه 
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ـــدأ يعـــرف حـــواء ـــالي يجـــوع وانفتحـــت عينـــاه وب ـــدما أراد القديـــسون أن يعـــودوا هللا فـــتح اهللا ذهـــنهم علـــى الطريـــق أي . بالت  لهـــذا عن
ً أي طريقة الجهاد الذي سيعود بنا لصورة آدم األولى النقية عنـدما كـان حـرا، وهـذ العودة طريق ا هـو الطريـق الـذي جـاء اهللا ُ

وتجسد وعاشه بنفسه ليرينـا مـا هـي صـورة اهللا ومـا هـو الطريـق للوصـول لهـذه الـصورة أي يرينـا الطريـق للوصـول للهـدف الـذي خلـق 
.. ًاهللا اإلنسان من أجله، وهذا الطريق عاشه الرب بنفسه وكان مماتا في الجسد في صـوم إلـى أعلـى درجـة إقمـاع جـسد إي إذاللـه 

ً الرب كان في الصحراء وبقـي فـي العـراء أيـام طويلـة حتـى يعلمنـا أنـه البـد أيـضا أن ال نعطـي الجـسد أي تمتـع ألنـه أيـضا عنـدما ألن ً ّ َ
كما ثار عندما نزل اللعاب فيه وزاد من جوعه نحو أي شيء آخـر وبـدأ يـسعى بكـل قـوة ليـسد .. ًنعطيه راحة سيثور علينا هو أيضا 
ســواء مــن ناحيــة طعـام ليــشبع حاســة التــذوق، أو أي جـسد آخــر ليــشبع حاســة اللمــس أو أي .. ة جوعـه مــن خــالل حواســه الخمـس

لهـذا قـال لنـا الـرب فـي كلمتـه المحييـة أن .. ... ًجسد إنسان ليشبع حاسة النظر أيضا التي عن طريقها يسعى ليشبع كيانه الجـائع 
 وهـذه هـي حـواس )١٩: ١٤لـو(" ٍخمسة أزواج بقر وأنا ماض ألمتحنهاإني اشتريت "اإلنسان الذي يرفض الرجوع هللا اعتذر هللا وقال له 

ِّاإلنسان الجسدية التي صارت في جوع كامل كطبيعة الحيوان، وأراد أن يذهب هذا اإلنسان ليجرب ويمتحن كل األشـياء التـي فـي 
ــه لــه لهــذا قــال خمــسة  ــا الــرب ٌّالعــالم أي منهــا يــشبع كــل حاســة، بــل وســعى هــذا اإلنــسان ليــضاعف امتحان أزواج بقــر، لهــذا أخبرن

  . ًنقمع جسدنا و أيضا نستعبدهًبالعالج بعدما عاش هو بنفسه الطريق وأوصانا أيضا أن 
 أي طالمــا اإلنــسان مــازال يحيــا )٦: ٥كـو٢(" ونحــن مـستوطنون فــي الجــسد ســنظل غربــاء عــن اهللا" هكــذا مكتــوب !ملــاذا ؟ 

ســيكون اإلنــسان مــازال فــي .. إذن .. سد مــازال هــو إلهــه الــذي يــسوقه بالجــسد والجــسد هــو الكيــان المــستوطن فيــه ســيكون الجــ
 ويقــصد الــرب حــسب الجـــسد أي )١٣: ٨رو("إن عــشتم حــسب الجـــسد فــستموتون"ًومكتــوب أيــضا . غربــة عــن اهللا بــل فــي عـــداوة

 مـازال إلهـه ّحسب سياقه وحسب ناموسه وحكمه و عبوديته، أي إن ظل اإلنسان هكـذا مـستوطن فـي الجـسد والجـسد هـو الكيـان
ألنـه "ًستكون النتيجة انه سيثمر للموت ألنـه مكتـوب أيـضا .. إذن  .. حاضر عندهالذي يسوقه فسيظل يخطئ و الشر سيظل 

ويقصد الكتاب أي كنا مستوطنون فيه فهو سيظل اإلله الذي يسوقنا إذن كل أعمالنا ستكون حسب مـشيئة " ملا كنا يف اجلسد
 أي بناموسهن كل أعمالنا خطية، فلما كنا في الجسد كانت وستكون كل أهواء الخطايا التي إذن ستكو.. هذا الجسد الجائع 

ُبحكمه  وتسلطه وحتكمهُ
ُّ ُّ

 لهـذا كانـت أول )٥: ٧رو(" ر للمـوتِثمُسـن" فينا، فسلطانه سـيعمل فـي أعـضائنا وكـل أعـضائنا والنتيجـة 
التوقف عـن طاعتـه فـي شـيء يهـواه ويـشتهيه أي التوقـف عـن خطوة يجـب أن نخطوهـا وأول مرحلـة هـي التحـرر مـن عبوديتـه وهـذا بـ

ــه لنــستطيع بالفعــل أن نبــدأ نعبــد اهللا ألنــه ال يقــدر إنــسان أن يعبــد ســيدين فــي وقــت واحــد  لمــاذا ألنــه ال يقــدر عــضو أن .. عبادت
  .َّيستوطن في جسدين أي في كيانين في وقت واحد ويحيا ويتحرك بهما 

 يـصلبوا اجلـسد مـع أي شـيء يهـواه اجلـسد أو ا في المسيح يجب أن والذين بالفعل يريدون أن يكونو
أي طعـام شـهي ] أي حاسـة التـذوق[ جـسده اإلنـسانغير أن الغدة اللعابية تبدأ تفـرز اللعـاب لـيس فقـط عنـدما يعطـي . يشتهيه

ّبل مجرد أن يشتم اإلنسان رائحة أي طعام شهي  فـوق كـل "ّهذا ما جعل اهللا يحـذرنا و. ًأيضا تبدأ الغدة اللعابية تفرز هذا اللعاب.. َ
 و أضـاء اهللا لنـا بـسراجه عنـدما أخبرنـا أن الثمـرة كانـت شـهية للنظـر أي انـه بمجـرد حتـى النظـر لطعـام )٢٣: ٤أم(" ُّتحفظ احفظ قلبك

ّرك الـسائل ّشهي يبدأ اإلنسان في أن يسعى لتناوله ودون أن يتحرك اإلنسان أي حتى لـو لـم يـذهب اإلنـسان لهـذا الطعـام يبـدأ يتحـ
فـوق "، لهذا )٩: ١٧إر("َمن يعرفه.. القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس "وبهذا ندرك أهمية نصيحة اهللا لنا أن . اللعابي في البداية

 لهـذا بـدأ الـرب كالمـه فـي العهـد )١١و١٠: ٤كـو٢( "اجلسد املائـتحياة المـسيح ال تظهـر إال فـي "، ألن "ُّكل تحفظ احفظ قلبك
ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وال ألجسادكم بما تلبسون وال تهتموا قـائلين مـاذا نأكـل أو مـاذا نـشرب "الجديد بقوله 

ُّبل اطلبوا أوال ملكوت اهللا وبره.. أو ماذا نلبس وال تقلقوا، فإن هذه كلها تطلبها األمم العالم  لهـذا بـدأ كالمـه  )٢٢: ١٢، لـو٢٥: ٦مـت(" ً
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ال تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وال تهتموا قائلين ماذا نأكل فـإن هـذه كلهـا تطلبهـا أمـم العـالم "له في العهد الجديد بقو
ُبل اطلبوا أوال ملكوت اهللا وبره وهذه كلها تزاد لكم َِّ ألنه عندما يقوت اإلنسان جسده في أول الطريق عن طريـق أي قـوت لـيس ، " ً

ًلبه فــي أي شــيء يهــواه يتوقـف الــسائل اللعــابي هــذا، وبهــذا ســيكون هــذا دلــيال علــى أن فيـه أي شــيء شــهي أي يقمــع الجــسد ويــص
فـأي إنـسان لـم يبـدأ فـي التوقـف عـن طاعـة جـسده وخاصـة . اإلنسان بدأ يتوقف عن طاعة هذا الجسد وبالتـالي يتوقـف عـن عبادتـه

 والـذي لـم  البدايـة بـاب  الجـسد هـو فـإن صـلب. فهو لم يبـدأ بعـد فـي الطريـق ألنـه لـم يـدخل مـن البـاب.. حاسة التذوق 
َيدخل منه فهو لم يسير في الطريق بعد بل لم يبدأ في الطريق حتى اآلن كالبذرة التي لم تدفن فهي لم يبـدأ النمـو فيهـا بعـد أي لـم  ُ

  .تبدأ فيها الحياة بعد

إذن فإن البذرة التي مل تدفن هي مل تبدأ بعـد يف الطريـق الـذي 
َ ُ

 كاملة وتيصل بها أن تصري شجرة
ُ

  .ر كل الثمار ِثم

ًو أي إنسان مل يبدأ يف توقفه عن طاعة جسده بصلبه عن أي شيء يهواه وخصوصا حاسة التذوق 

أي من مل يبدأ يف إماتة جسده أي أن يصلب جسده يف ما يهواه ويشتهيه فهو مل يدخل من .. 
َ

  .الباب بعد أي مل يبدأ بعد يف الطريق الذي يصل به إىل اهللا 
 الحقيقي وهو صلب جسده فهو لم يدخل من الباب بعد الصيامسان الذي لم يبدأ في فاإلن   

  الطريـق يف يبدأ مل فهو الباب من اآلن حىت يدخل مل والذي 

   . بعد

 فهـذا هـو الطريـق . فكما سلك المسيح هكذا سلك كل القديـسون لهـذا امتلئـوا كـل المـلء ألنهـم اتـصلوا بـاهللا علـى الـدوام
ّفــإن الــذي يريــد أن يــسلك بــالحق يجــب أن يركــز علــى الهــدف .  ألنهــم جاهــدوا ليتممــوا شــروط االتــصال بــاهللالــذي يــصل بنــا هللا

فالهدف من ممارسة أي طقس كان يجـب أن يكـون الوصـول هللا ومـساعدتنا فـي الطريـق الـذي يـصل بنـا إلـى هـذا الهـدف . الحقيقي
ــا مــن اهللا هــو الطريــق حتــى أي لــيس هــو الوســيلة الوحيــدة بــل هــو وســيلة لكــن لــيس الطقــس هــو الهــدف وال . وهــو امــتالء هياكلن

فـإن الهـدف هـو االمـتالء مـن اهللا، . ًمساعدة للوسيلة ويمكن أيضا االستغناء عنها لو استطاع اإلنسان إتمـام الوسـيلة بنجـاح وبإتقـان
 علـى الـصوم الحقيقـي وإماتتـه ُّوالوسيلة للوصول لهذا الهدف أي الطريـق للوصـول لهـذا الهـدف هـي قمـع اإلنـسان لجـسده وتغـصبه

ُّشهوات الجسد أي عدم طاعته في أي شيء يهواه والتغصب في الـصالة وهـذه هـي الوسـيلة التـي تـصل بنـا هللا ألن هـذا هـو الطريـق 
 ِّوهــذا لــم يــوفره لنــا الطقــس وحــده أي لــيس الطقــس حتــى الوســيلة الوحيــدة، ألن الوســيلة هــي الطريــق الــذي سيــصل بنــا هللا . نفــسه

والتغصب شيء أي يف اجلسد طاعة عدم هو يقوالطر
ُّ

.  اخلفـاء يف تكون أن البد التي الصالة يف 
فــإذا ..  ُوهـذا هـو كــل مـا يهــدف إليـه الكتــاب المقـدس وهــو أن يؤكـد لنــا أننـا بهــذا نخلـص ونــصل، وهـذا مــا كـان يعملــه اهللا بنفـسه 

سـار الطريـق بنفـسه و يق بدون مساعدة فهو بذلك استطاع اإلنسان أن يتمم ويمارس هذه الوسيلة أي أن يسير هذا الطر
كلـه

ُّ ُ
 الــذي سـاره اهللا بنفـسه وأرانـا إيــاه بنفـسه وهـو الـذي سـاره كــل آباؤنـا القديـسون والـسواح الــذين وصـلوا ألعلـى امـتالء مــن اهللا 

ــا فــ. ُِفهــذا الطريــق وهــو المرحلــة األولــى التــي تقيمنــا مــن األمــوات والمــوت الــذي ولــدنا فيــه. وأعلــى قداســة إن العبوديــة التــي تجعلن
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ّ أي كما علمنـا هـو  موته. ِبشبه نخطئ هي الخليقة العتيقة التي البد أن نصلبها مع الرب وهذا لو كنا قد صرنا متحدين معه 
ُّبنفــسه انــه بهــذا المــوت نــدوس المــوت أي بإماتــة شــهوات جــسدنا وذاتنــا والتحــرر مــن عبوديتهمــا وعــدم طاعتهمــا والتغــصب فــي 

فهـذا هـو الطريـق كلـه، وكـل الطقـوس مجـرد مـساعدة لنـا لكـي .. إذن . ُِفإننـا بهـذا سـندوس علـى المـوت الـذي ولـدنا فيـه.. الصالة 
ِنـسير الطريــق، ولكـن هــو يــساعد فقـط كــل مـن بــدأ يــسير فـي الطريــق أي بــدأ يمـوت بــشبه مـوت الــرب أي توقفــه عـن طاعــة وعبــادة  َ

ّ ، فـالطقس رتبتـه و المستفيد الوحيد من هـذا الطقـسِلجسد بشبه موت الرب هأي الذي بدأ في الطريق الذي هو إماتة ا.. جسده 
ًأن الطقـس كالــسماد القــوي جــدا ولكــن الـذي لــم يدركــه الكثيــرون ،   يحـدث إال بإذنــه ، فــال يوجــد شـيء فــي هــذا العــالمبنفـسهاهللا 

اذا تعتقـد إلنـسان لـم يـدفن البـذار فـي هـذه ولكـن مـ، ًومثل حرارة الشمس أيضا والجو المحيط بالبذرة الذي يـساعدها علـى النمـو 
مثــل اآلالف الــذين يحــضرون الكنــائس وهــم ال ، ًفهــو لــن يــستفيد شــيئا !! ة؟األرض التــي بهــا ســماد وبهــا كــل الظــروف المــساعد

وا أن فكيـف يتوهمـوا أنهـم يـستطيع، لوا يعبدون الجسد والـذات والعـالم از يسيرون الطريق الكرب بل ولم يعرفوني من األساس فما
والــدليل واضــح والبرهــان قــاطع أنكــم ال تجــدوا بــولس رســول ثــاني أو أنــوار فــي ، فــال يــستطيع أحــد أن يعبــد ســيدين ! ؟ اهللايعبــدون

فحتــى . فليـتكم تــستيقظوا قبــل فــوات األوان. ِفــالطريق الكــرب هــو األسـاس وهــو المــوت بــشبه مــوتي،  ة اهللاألرض اآلن علـى صــور
َلـن يفيـد بـذار لـم تمـوت ولـم تـدفن] كالمـاء الحـيوهـو الـذي  [هودم المسيح جسد هكـذا تجـد اآلالف يمارسـون طقـس التنـاول .. ُ

فكـان يجـب أن يـسأل . اهللاوبـ  اهللااة الـشبع مـعلهـذا ال يحيـوا حيـ المـسيح فهو مجرد عادة وممارسة فقط وليـست حيـاة المـوت مـع
فـي العـالم كلـه  المـسيح وأنـه يـضيء بنـور الكاملـة لألعـداء هل صار صورة هللا؟ هل وهل له ثمر الروح من المحبة: كل إنسان نفسه 

ال يــستطيع أن  اإلنــسانفطالمــا مــازال ! ؟فــي كــل الوصــايا مثــل أن يبيــع كــل مالــه أو يــصلي كــل حــين اهللا ، وهــل يــستطيع أن يطيــع 
 فالقاعدة اإللهية األولى في الكتاب، اإلنسان يطيع وصايا اهللا 

  أنتم عبيد للذي تطيعونه
! ؟..ْأم لـم تـسمعوا عـن المـرآة حتـى اآلن..  أن يقف أمام المرآة كل يوم ليرى حاله ويرى إلى أين وصلإنسان على كل فكان يجب

   كما يف مرآةونحن ناظرين إلى مجد الرب بوجه مكشوف : فمكتوب 
لنتغير إىل تلك الصورة عينها

َّ
  

 وعـدم الوصـول لـصورة  عذر على اإلطالق لعدم فهم الطريـقال يوجدويا ابني فال يوجد لكم عذر في عدم معرف الطريق يا أوالدي 
هــؤالء هــم الخـدام الــذين كــانوا [وشـربنا أكلنـا قــدامك :  لــه نوال تنـسى أن الــرب سـيأتي إليــه أنــاس فـي اليــوم األخيـر وســيقولو، اهللا 

طـــون العـــشور هـــم طالمـــا يعيـــرون الـــذين اعتقـــدوا أنوالكثالـــذين يعملـــون بـــأجرة  والوعـــاظ بالـــشكل فقـــط ، خـــدام المـــذبح والكنيـــسة
فكـل هـؤالء ]  الطريـق الكـرب الـذي هـو وحـده المـؤدي إلـى الحيـاةوانهـم لـم يـسيرأل ويمارسوا طقس وليس لهم أدني عالقة بـإلههم

، وخلطوا بين الوسيلة والهدف بل وتحزبوا لطـائفتهم وقـالوا نحـن  ليس لهم أي عذر لعدم معرفتهم بالحق اإلنجيلالذين لم يعيشوا 
 . اطلبوا النور من اله النور لتصيروا أبناء النور قبل فوات األوان...ذين في الحق وأوالد اهللافقط ال
  احملوا سالح اهللا الكامل، ألن الذين فـي الجـسد ال يـستطيعوا أن يحـاربوا وإن كنـا فـي الجـسد لـسنا "فال تنسى المكتوب

وأظـن هـذا  " ألننا سنحارب رؤسـاء وسـالطين الظلمـةحيةحسب الجسد نستطيع أن نحارب ألن أسلحة محاربتنا يجب أن تكون رو
فليــتكم " ُإن كــان الــصديق بالجهــد يخلــص"فمكتــوب  وحرالالكــالم واضــح ومفهــوم ، فكيــف ســيحارب إنــسان بالجــسد شــيطان بــ

نـاء الــذي واسـألوا أنفـسكم لمـاذا جاهـدوا كـل هــذا الجهـاد وعـانوا كـل هـذا العتتـذكروا حيـاة القديـسين الـذين كـانوا فـي صــراع كامـل 
َكتب عنه تائه  ن في البراري والقفار يُِ

  الطريـقوما أكـرب..  البـاب ما أضيق"فليت العالم كله يا ابني يتذكر الحق نفسه الذي نطق به الرب عنـدما قـال  "
ْولم يقل أن الباب ضيق ضيق عادي  ِ  يقـل ولـم. بحجـم الجمـل وتجعـل اإلنـسان اإلبـرةتجعـل البـاب مثـل ثقـب المال فقـط محبة ، فِّ
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، ولم يقل أن الطريق كرب بل مـا أكربـه يريد أن يحثكم كان ولكنه أو يخيفكم أو يرعبكم ويحبطكم ط من عزيمتكم ِّليثبالرب هذا 
ُألنـه هـو الـذي سـيكملكم ويثبـتكم ويمكـنكم ً، هذا ألنه طويـل ولكنـه مـضمون جـدا ألن الـرب هـو الطريـق نفـسه  َ ِّ ِّ ِّفنيـره هـين وحملـه ُ

 .ه تذوقوخفيف عندما
 وبـشروط أن يجاهـد فـالطريق يبـدأ ببـاب مـا أضـيقه !!!! ما أضيقها وما أكربهـا؟.. هل ممارسة كل الطقوس :  نفسك فاسأل

م ولـيس هـو كالبـاب الـضيق مثـل ثقـب ولكن ممارسة الطقس كالتناول أو المعمودية ال يوجد فيه جهـاد حتـى الـداإلنسان حتى الدم 
... ، فهـذا أكبـر دليـل أن هـذا لـيس هـو الطريـق ن صـور التعـب أو العنـاء أو الـشقاء حتـى ، وال يوجد فـي ممارسـته أي صـورة مـ إبرة
 فكيـف نـسى العـالم كلـه الحـق والنـور الـذي جـاء اهللا بنفـسه ليعيـشه .للحيـاة يـؤدي وحـدهالـذي هـو الطريق الكـرب ليس أي 

  !؟..كالم غير واضح وغير مفهوم يا ابنيفهل هذا ال!! وأين حياة المسيح ؟! ُ اآلن كحياة معاشة؟اإلنجيلوأين ! ويقوله؟
  وهــو ســيف ذو فكلمــة الــرب تقــول وهــي الحــق نفــسه الحاســم القــاطع الــذي كالــسيف الــذي يختــرق المفاصــل والمخــاخ

 ..َمن يحب نفسه يهلكها"حدين سالح اهللا الكامل يقول 

خيلصها نفسه فهذا وحده الذي يهلكَولكن من 
ِّ

 
 وتــشعر مثلمـا يــشعر إنــسان وهــو ينحــشر فــي بــاب تهلــك نفــسكبهــذا أنــت هــل  كــل يـوم هــل ممارســة كــل الطقــوس: فاسـأل نفــسك

وتحـب ! هل بعـد كـل هـذه الممارسـات تـستطيع أن تبيـع كـل مـا لـك؟: فامتحن نفسك!! ؟ وتشعر أنك تجاهد حتى الدمإبرةكثقب 
 !! ؟ئك وتصلي لهم ، وتصلي بال انقطاعكل أعدا
 أي ممارسـة الطقـس لـيس ، واألهـم لـيس هـو حيـاة المـوت أو الـصليب ، بـالربلـيس هـو حيـاة الـشبع طقـس التنـاول ًمثال ف

ً صار مصلوبا مع الرب ومائتا ومذبوحا ومتحدا معه اإلنسانهو أن  ً ً َيزيـد إيمـان كـل مـن بـدأ يـسير فـي الطريـق ولكن الطقـس نفـسه ، ً
ُ اتحادنـا بمثابـة المـوت الـذي يـوفي العـدل فقـط، فعنـدما نـأتي ونتنـاول جـسد الـرب نتأكـد مـن أننـا قـد صـرنا متحـدين معـه أي يكـون

َاإللهـي ألننــا صــرنا متحــدين بجــسد الــرب المائــت وبهــذا  رفعــت خطايانـا فــإن الطقــس قــد ســاعدنا فــي أن تــزداد ثقتنــا بأننــا بالفعــل . ُ
 ألن الطريـق هـو جهادنـا فـي عـدم إطاعـة لكن ليس الطقس هو الطريق نفسهاتحدنا بجسد الرب فرفع الـرب خطايانـا، 

وهـذا هـو الطريـق الـذي جـاء . دنا أي عدم عبادته ألننا بهذا وحده نتحـرر مـن أصـل المـرض الـذي يجعلنـا نخطـئ وهـي العبوديـةجس
ًالرب وعاشه وأعطانا مثاال له بأنه عاشه بنفسه ألنه لو كان الطقس هـو الطريـق الـذي يـصل بنـا هللا لكـان الـرب فـي بدايـة خدمتـه قـد 

ّرسم كهنة ورتب قداسات وبدأ يـصل َّي مـع تالميـذه فـي كـل يـوم ويتنـاول معهـم ويـشبعهم ويقـول لهـم هكـذا ستـصلون إلـي، والبـد أن ّ

،  ويـصلي الـرباري يف يعتزل  بل فقط كان ومل جياهد بهذه الصورةلكن لم يعيش الرب هكذا . تفعلوا هذا
 الطريق أي الوسيلة الوحيدة التي بهـا نعـود ال تخرج إال بالصالة والصوم ألن هذا هو] أي طبيعتنا العتيقة[وأكد لنا أن هذا الجنس 

ًأنا أعطيتكم مثـاال، فكمـا صـنعت أنـا تـصنعون انـتم أيـضا"و قال الرب . لصورة آدم األول لنكون قد عبرنا أول مرحلة  و )١٥: ١٣يـو( "ً
ًقــال الكتــاب وأكــد لنــا أن الــرب عــاش مماتــا فــي الجــسد تاركــا لنــا مثــاال ً ً ــل ي أًلكــي نتتبــع نحــن أيــضا خطواتــه  ّ ــال للعم مث
  . واجلهاد الذي يصل بنا إليه، وهذا هو الطريق نفسه

  ولـم يعـيش القـديس . َ ذلك وصل ألعظم من ولدتهم النساءومععن طريق طقس معين فلم يعيش القديس يوحنا المعمدان
صرية وأغلـب اآلبـاء الـسواح هكــذا، والقديـسة مارينـا والقديـسة مـريم المـوأنبـا كـاراس وأنبـا هرمينـا وأنبـا نفـر واألنبـا بيجيمــي بـوال أنبـا 

َ، وإن كـان مـنهم مـن كـان يتنـاول جـسد الـرب فـي  نفـسها الرب حياة  الـذي هـو  الطريق ساروا لكن كل هؤالء قد 
ًأواخر أيامه على األرض، ومنهم من لم يتناول أبـدا مثـل يوحنـا المعمـدان  واألنبـا بـوال واألنبـا كـاراس وآبـاء كثيـرون الـذين طـوال فتـرة َ
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الذي هو الطريق الوحيـد المـؤدي َليؤكد لنا الرب أن هذه الطقوس تساعد من يسير في الطريق الكرب دهم لم يمارسوا الطقس جها
  لكن .. للحياة 

  الطريق أي الوسيلة الوحيدة التي تصل بأي إنسان مولود باجلسد إىل اهللا أي يعود إىل اهللا هو
ت أول وصية أوصاها الرب إلنسان وهي أن ال يأكل من هلذا كانالتوقف عن طاعة اجلسد أي عبادة اجلسد 

شجرة معينة وكانت الوصية يف ظاهرها النهي عن أكل مثرة لكن كان جوهرها عدم إطاعة مشيئة ذاته 
ًوعدم إطاعة اجلسد وهذا هو الطريق الذي هو عدم إطاعة أي كائن آخر ألن اإلنسان يصري عبدا ألي شيء 

فكان اهللا يريد من آدم أن يبدأ يعبده هو ، وهـذا يكـون  )١٦: ٦روميـة( ×نهتطيعو للذي عبيد أنتم÷يطيعه 
 عبادة أي كائن سواء حواء أو جسده أو مشيئة ذاته ، وهذا هو بداية الطريق لعبادة اهللا وبعدم مبعد

طاعة اجلسد أو الذات بالنسبة لنا حنن الذي ولدنا عبيد ومستوطنون يف اجلسد حىت 
َ ُ

ًيوما بعد يوم حىت ِ

 ويف نفس الوقت جياهد اإلنسان ،يبطل جسد اخلطية أي يقل استعباد وحتكم وسبي وسلطان اجلسد علينا
ففي ذلك الوقت سيكون كالبذرة التي دفنت فإن اهللا سيبدأ يعمل فيه ويوجد . يف الصالة هللا يف اخلفاء

َ ُ
ِ

رب املائت فيزداد إميانه و عندما يتناول جسد الرب سيتحد جبسد ال. بروحه فيه كاجلنني الذي بدأ يوجد
ًانه صار متحدا به فسيكون هذا مبثابة املوت الذي كان واقعا عليه ألنه صار مع الرب جسدا واحدا ألنه  ً ًً

ًمصلوب أيضا معه أي صالبا جسده يف أي شيء يهواه أو يشتهيه ً ويسري أيضا يف الطريق الذي أرانـا ،ً

ًفيوما بعد يوم يبطل جسد اخلطية أي عبودية .. رب ِالرب إياه وعاشه وبهذا بدأ ميوت بشبه موت ال

 و عندما يسمح اهللا له بأي إهانة أو مرض فربوح اهللا الذي بدأ ميلئه سيدرك انه عندما يقبـل ،اجلسد
َ

ًمشيئة اهللا ويرفض أن يتذمر أي يرفض مشيئة نفسه سيموت أيضا سلطان الذات و عبوديتها عليه ّ
، 

ًمراره يف اتصاله باهللا سيكون قد مات الذي كان ممسكا فيه وسيتحرر وباست.. فسيموت أصل املرض إذن  َ ُ

متاما  من العبودية التي ولد بها وسيعود نقيا إذن كما كان آدم أي سيولد من املاء أي سيكون عبر أول 
َ َ َ َ ًُ ً

ِ
مرحلة وعاد للصفر أي عاد لصورة آدم يوم أن خلق
َ ُ

وح أي وباستمراره يف الصالة سيبدأ ميتلئ من الر. ِ
سيبدأ يكون اهللا هو الرأس التي حتركه ومصدر حياته الوحيد ألنه بامتالء روح اهللا فيه باستمرار اتصاله 
باهللا سيكون قد صار يف شبع باهللا ألنه منذ أول يوم بدأ يـصلب فيـه جـسده بـدأ روح اهللا يوجـد فيـه 

وبتغصبه على الصوم احلقيقي بدأ اهللا يشبعه
ُّ

ً أن يتحرر متاما من عبودية اجلسد ًو يوما بعد يوم وبعد. 

والذات لنا سيكون اهللا هو مصدر حياته بعد أن كان اجلسد هو مصدر حياته وذاته كانت هـي الـرأس 
 لكن بعد تغربه عن وبدء استيطانه يف اهللا وهذا عنـدما ،ًالتي حتركه هذا ألنه كان مستوطنا يف اجلسد

ُّ

در حياته وسيبدأ يعيش كما يف السماء يعيشون وكمـا يصل لصورة آدم األول فيبدأ اهللا يصري له مص
و هكذا سلك كل آباؤنا القديسون الذين صار اهللا كـل شـبعهم مثـل األنبـا .. ًسيكون أيضا يف السماء 

بيشوي الرجل الكامل الذي قضى سنوات دون أن يأكل أو يشرب ألن اهللا صار هو الكيان الذي استوطن 
  . فيه فصار مصدر حياته الوحيد

  .هذا هو الطريق كله للحياة األبدية و
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 أنـا ، فظللـت أيامـا وأسـابيع كـأني ْدُعـبعد هذه الرؤيا التي قيل لي فيها كل هذا الكالم من العذراء استيقظت ولكن أنـا لـم َأ ً
ل هـذه ً ، أوال ظللت أستجمع عقلي ألستوعب مرة أخـرى كـل كلمـة سـمعتها حتـى أكتبهـا وأعطـاني الـرب بالفعـالعالملست من هذا 

الـذاكرة وهـذه النعمـة حتـى لــم تـضيع كلمـة واحـدة ، وبــدأت أغـوص فـي كـل كلمـة ألنــه بالفعـل لـم يخبرنـي أحــد مـن قبـل بعمـق هــذا 
ًالكالم ، وهو كالم الحياة األبدية بأعمق أعماقه وأعمق أسراره ، فهو الطريق بوضوح كامل ، وظللت مبهورا أياما  ً  

 ن الثالثـة أيـام التـي هـي الجهـاد العملـي للوصـول للقيامـة فـي اليـوم الثالـث ، وأن وبعد عدة شهور اشتقت أن أعرف أكثر ع
َأعــرف أيــن هــذا أيــضا فــي اإلنجيــل ســواء مــن ناحيــة الرمــوز أو كناحيــة عمليــة ، وصــليت أيامــا وأخيــرا اســتجيب لــي ، فــشعرت بمــا  ِ ُ ً ً ً

ًظللـت نائمـا ثالثـة أو أربعـة أيـام كاملـة أو أظـل مائتـا شعرت به يوم المعجزة وكأنني أخرج من نفسي أو تخرج روحي منـي ، وبالفعـل  ً
فرأيت نفسي في نفس القصر الـذي كـان بـه الـرب فـي أول مـرة والـذي رأيـت نفـسي فيـه أول مـرة ورأيـت العـذراء فـي ] هذا ال يهم[

 تمـسكها يـوم المعجـزة َّنفس المكان بالمقدمة وكانت تنظر إلي وكأنها تنتظرني ، وكانت تمـسك فـي يـديها نفـس الـصورة التـي كانـت
فابتـسمت العـذراء ألنهــا ! هـل ال يوجـد صـورة أخــرى هنـا فـي هـذا القـصر غيــر هـذه الـصورة؟: وهـي صـورة الراعـي وقلـت فــي نفـسي 

َّعرفت ما أفكر فيه وأشارت إلي باالقتراب ثم أشارت لي أن أجلس في مكان على حائط القـصر وكانـت مثـل أريكـة رخاميـة وقالـت  ِّ
  : لي

ًلراعــي هــي الطريــق نفــسه وهــو اإلنجيـل أيــضا وهــي حيــاتي التــي عــشتها ألنـي ظللــت كــالخروف حيثمــا يــذهب بــي إن صـورة ا
ًالملك ذهبت وأنا ناكرة لذاتي لهذا جاء بي الملك إلـى هنـا وبنعمتـه صـرت عـضوا فيـه وجـزءا منـه وصـرت واحـدا فيـه ، فأنـا  ً ً

نـي فـي اإلنجيـل بـل صـرت مخلوقـة جديـدة أي صـرت بطبيعـة ما أنا ، أي لـست أنـا اإلنـسانة المولـودة بالجـسد المكتـوب ع
ليـست بــشرية مثلمــا كنــت وهــذا األمــر يــصعب وصــفه وشــرحه لعقلــك ، ولكــن لــست أنــا الــسيدة التــي كانــت فــي بيــت لحــم 

  الناصرة ولكن التي تكلمك اآلن 
َ ، فاإلنـسانة التـي تـدعى مـريم َّبل الذي يكلمك اآلن اهللا الحالّ في هو الذي يكلمـك بالفعـل ، وسـوف تفهـم هـذا فيمـا بعـد ُ

  العذراء 
  قد فنيت بالفعل

ْأي لم يـعد لها وجود من ناحية الذات والمشاعر واألحاسيس اإلنسانية وكل رباطات العاطفة البشرية اإلنسانية ، فانـا مـا أنـا  ُ َ
زء مـن اإللـه الالنهـائي كما قال الكتاب بكل المقاييس وبكل المعاني ألنـي صـرت اآلن مـن روح اهللا الالنهـائي أي صـرت جـ

ًأي صرت عضوا فيه وليس هذا فقط بل أنا وكل من صار عضوا فيـه  .. صـرنا جـسد واحـد أي كيـان واحـد وهـو ذات اهللا .. ًَ
ففيما أنت تكلمني اآلن يشعر بنا كل قديس مثل إيليا أو دانيال أو اليشع أو أنبا شنودة رئـيس المتوحـدين ، فجميعنـا صـرنا 

ْأي لــم نـعــد بــشر أي كائنــات مــستقلة بــذاتها ، والحقيقــة هــذا هــو الهــدف الــذي خلقنــا اهللا مــن ..  بعــدًواحــدا ولــيس جماعــة َُ
وألننا انشغلنا كل واحد منا من كل القلب ومن كل الفكر ومن كل القدرة بهـذا الهـدف طـوال حياتنـا علـى األرض أي . أجله

َفــي الفتــرة التــي قــدمت إلينــا كفرصــة اختيــار ل صــرنا اآلن وا ِّ ًحــدا فــي اهللا أي وصــلنا بنعمــة اهللا إلــى هــذا الهــدف ألننــا أدركنــا ُ
َكيف نموت وكيف نصلب وكيف نتغرب عن هذا الجسد لنخلع اإلنسان العتيق وال نعود نحيا بالجسد بعـد ، ففنـي إنـساننا  ُ

َالخـارجي وهــو الطبيعــة الجـسدية التــي ولــدنا بهـا واســتطعنا أن نتحــرر ونوجـد فــي اهللا بعــد أن انطل ُ قـت روحنــا كــالجنين الــذي ُِ
ْخرج من أم وقت اكتمال نموه وكالطائر الذي خرج من البيضة وقـت اكتمـال نمـوه بعـد فتـرة نمـو وجهـاد طويـل ، فاسـتطعنا 

ُِأن نوجد في اهللا وولدنا فيه وهذا معنى المكتوب في الكتاب  َ َنوجد فيه"ُ َنولد مـن الـروح"أو " ُ َنولـد مـن اهللا"أو " ُ ، فبعـد أن " ُ
ًل واحد منا كائن منفصل عن اهللا ومستقل بذاته يحيا ويتحرك بالجسد كما كنت أنـا أيـضا حتـى إن لـم أقيـت جـسدي كان ك

ًقبال كنت سأموت ألن الجسد كان مصدر حياتي ، فإني لم أكن قبال أعـيش كمـا فـي الـسماء يعيـشون ولـم أكـن قـد صـرت  ً
َّفـت الطريـق المـؤدي إلـى هـذا الهـدف بـدأت أجاهـد ألتغـرب ًعضوا فـي اهللا ، لكـن بعـد أن فـتح اهللا ذهنـي علـى الهـدف وعر
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َّعــن هــذا الجــسد وأتحــرر مــن العبوديــة وفــي نفــس الوقــت كــان ينمــو روح اهللا فــي كمــا ينمــو الجنــين قبــل أن يخــرج للحيــاة 
ُوجاهدت وسرت الثالثة أيام ومت مع المـسيح أي مـات اإلنـسان العتيـق ألنـه صـلب مـع الـرب فقمـت معـه أي قـام ر َ ِ ُ ّ وح اهللا ُ

ًالذي في أي اكتمل نمو روح اهللا الذي يجعلني أستطيع أن أصير عضوا فيه ، فكان الجهاد فـي جبهتـين مـن الناحيـة األولـى  َّ
ُّجهـاد ألتحـرر مـن العبوديـة بالـصوم والتوبـة والتـذلل ثـم بالـصالة الدائمـة والجهـاد فـي التغـصب فـي الـصالة وهـو الجهـاد فـي 

َأقامني الرب في النهاية بعد أن حررني ، فصرت عضوا فيه أنا وكل من جاهد معي. َّ في الجبهة الثانية لينمو روح اهللا ً.  
َخسر هذه الخـسارة التـي ال توصـف مـن ضـخامتها .. ّأما الذي لم يفهم ألنه لم يسأل واستمر طوال حياته يحيا من الجسد  ُ
ُن عـشتم حـسب الجـسد سـتموتونإ"ًبل عاش بال حياة بل كان يعيش مائتا طالما كان بالجسد ، فمكتـوب  الـذين "ًو أيـضا " ِ

ُهم في الجسد ال يستطيعون أن يرضوا اهللا أي الـذين ظلـوا يحيـوا بهـذا الجـسد وهـم لـم يفهمـوا الهـدف ولـم يـستفيدوا مـن " ُ
ًتجسد اهللا ولـم يـستفيدوا مـن حياتـه العمليـة ولـم يـستفيدوا مـن الحيـاة التـي أُعطيـت لهـم أيـضا التـي بمثابـة الفرصـة  للوصـول َ

  .لهذا الهدف
  الــذي يــسطع فــي أرض خاويــة مظلمــة ألنــي لــم أســمع مــن قبــل هــذا الحــق بهــذه الــشمسكــان كــالم العــذراء لــي مثــل نــور 

َّالطريقـة التــي هـي الحقيقــة ، فحينئــذ ظهـر نــور بالفعـل فــي القــصر فجـأة وتحــول للملـك ، ورأيــت الملــك أمـامي فــي مكـان مــن بعيــد  ٍ
يتــه أول مـرة عنـدما صـعدت إليـه واحتــضنته ، وأشـار لـي أنـا والـسيدة العــذراء بيـده لكـي نقتـرب إليــه ، مرتفـع أعلـى سـاللم ، مثلمـا رأ

ًفذهبت إليه سريعا وتسمرت في مكاني فيما أنا أنظر إليه وجاءت السيدة العذراء وسجدت أمامه فحينئذ سجدت أنا أيـضا ، وكـان  ًٍ ّ
 متر وطولـه خمـسة أمتـار ، وكانـت ٢٠ – ١٥ة مفتوح وكان عرض الفتحة الرب يقف أمام حائط مفتوح في القصر مثل جزء كالنافذ

ومــن بعيــد رأيــت . ًهــذه الفتحــة تطــل علــى أرض خــضراء ممتــدة علــى مرمــى البــصر غايــة فــي الجمــال وكــأني لــم أرى ألوانــا مــن قبــل
 وأخرى نبيتـي فـاتح وأخـرى رمـادي سلسلة جبال غاية وآية في الروعة وكانت بألوان مختلفة منها الرماني الفاتح وأخرى قرمزي فاتح

ــه انتــشرت أحجــار كريمــة كاأللمــاس أو الــسوليتير فــي أنحــاء الجبــل وكــأني لــم أرى ألوانــا فــي قبــل  وكانــت األرض الخــضراء . ًوكأن
هـذه :  متـر ، فقـال الـرب لـي٣ – ٢ًمنقـسمة إلـى قـسمين أي يتوسـطها نهـر صـغير أي منـشقة إلـى جـزأين وكـان النهـر صـغيرا عرضـه 

يم الــسمائية وهــذه الجبــال هــي أعظــم القديــسين ، فأنــا خلقــت اإلنــسان ليــصير جــزء منــي أنــا الغيــر محــدود ، لكــن ألنــك لــم أورشــل
أريـدهم أن : ِّتختبر هذا األمر لهذا وجدت صعوبة في فهمه ، فأنا قد قلت في صالتي األخيرة كإنسان يعلمكم ماذا تقولـون ، قلـت

َُِقد صرت العقل الذي يحرك كل هؤالء القديسين ، ألنهم قبلوا أن ينكـروا ذاتهـم إلـى المنتهـى فأنا .. ًيكونوا واحدا كما نحن واحد  ِّ
ً، فـصاروا أدوات فـي يـدي حيثمـا أحـركهم يتحركـوا ولـم يعـودوا يـشعرون بــأي شـيء فـي هـذا الوجـود إال مـا أشـعر بـه أنـا تمامـا ، ولــم  ِّ

ــا حيــاته لــي الحيــاة هــي "ُم بالتمــام وبالكليــة وبالجملــة وهــذا مــا هــو مكتــوب يعــودوا يحــسوا بــشيء إال بــأحزاني وبفرحــي فــصرت أن
ًكما يتألم أي عضو فيـك إذا جـرح فإنـك تجـد أن كـل جـسدك يتـألم أيـضا ألنـه يـشعر بـنفس األلـم الـذي فـي هـذا العـضو " المسيح َ ِ ُ َ

ُالمتــألم ، هكــذا كــل القديــسين صــاروا أعــضاء فــي مثــل الــسكر الــذي يــذوب فــي المــاء ، فلــم تعــد  تــستطيع أن تــرى الــسكر بعــدما َّ
ًيذوب ولم يـعد له كيان مستقل بذاته فيمـا بعـد ، بـل اختفـى تمامـا ألنـه صـار واحـدا فـي المـاء ، فكثيـرون مـاتوا وعاشـوا ولـم يفهمـوا  ً ْ ُ َ

 هـو هذا األمـر وهـذه القـضية التـي فـي الحقيقـة هـو الهـدف الحقيقـي الـذي خلقـتكم مـن أجلـه ، هـذا ألن كثيـرون لـم يـسألوا ، فهـذا
ليحــل "ًو عنـدما قــال أيــضا " ّليـتكم تعرفــوا درايتــي بالــسر المكتـوم منــذ إنــشاء العــالم"ّالـسر الــذي أشــار إليــه ابنـي بــولس عنــدما قــال 

.. والعلـــو.. والعمـــق .. والطــول .. العـــرض .. المــسيح باإليمـــان فـــي قلــوبكم حتـــى تـــستطيعوا أن تــدركوا مـــا أدركـــه كــل القديـــسون 
فليــتكم تمتلئــوا منــه كــل .. هللا الــذي معرفتــه تفــوق المعرفــة أي فــوق العقــل البــشري الجــسدي المحــدود وتعرفــوا المــسيح ومحبــة ا

 ٤ و٣والحقيقة هذا هو غاية القـصد وقـد كتبتـه فـي أفـسس ". الملء لتصيروا كاملي الملء منه لتصلوا إلى قياس قامة ملء المسيح
َّمحبوب جدا لديالقصد التام وغاية الهدف ال[، وحتى كلمة أفسس تعني هذا  ألن كـل رسـالة تـتكلم عـن مغـزى معـين أي تـشرح ] ً

َالطريــق بــصورة معينــة لتتبنــى قــضية معينــة لتفهمــوا األمــر كلــه فــي النهايــة وكــل مــن يــسأل ســيأخذ وحــسب رغبــتكم فــي االمــتالء منــي 
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هــو أن تكونــوا مثلـي فــي كــل .. دف فــي صـورة اهللا ومثالــه وهــو الهـ" مثـالي"ّأمــا معنــى . سـأعطيكم حتــى تـصلوا إلــى صــورة اهللا ومثالـه
شيء ، مع إني أنا غير محدود ، لكن الذين صاروا بـالروح أي صـاروا جـزء مـن روحـي ، وروحـي التـي النهايـة لهـا ، صـاروا صـورة لـي 

َّومثلي مثل أي عضو بالجسد يكون له نفس طبيعة الجـسد ، هكـذا كـل مـن صـار بـالروح أي صـار عـضوا فـي صـار بـنفس طبيعتـي ً َ ..
ولألسف واألمر المحزن بـل أكثـر األشـياء التـي تـؤلمني أن الكثيـرون لـم يـسألوا مـا هـي هـذه الـصورة التـي يريـدنا . ذا أنا خلقتكموله

اهللا أن نكــون فيهــا وكيــف نــصل إليهــا وهــي صــورة اهللا لنكــون مثالــه ، لهــذا عــاش الكثيــرون ومــاتوا ولــم يفهمــوا لهــذا لــم يعرفــوا ولــم 
فأنـا كنـت أريــد أن !" لمــاذا أنـا فعلـت هــذا؟" يـوم كـان يجــب أن يـسأل كـل إنـسان ٤٠نـدما صـمت أنــا فع. يجاهـدوا لهـذا لـم يــصلوا

أريكم الصورة المثالية كحياة عملية التي كنت أتمنى أن يصير فيها كل إنـسان وهـو أنـه ال يحيـا بالجـسد بـل يحيـا ويتحـرك بروحـي ، 
ــا خلقتــه فــي أنــه يحيــيكم وال ً تفهمــوا وال تثقــوا أيــضا فــي قــوة روحــي الخالقــة القــادرة علــى أن فكيــف حتــى اآلن تثقــوا فــي نبــات أن

وهذا بالطبع يصير بالتدريج بالجهاد حتى الدم كما هو مكتوب وهو الجهاد فـي الطريـق الكـرب !! ُتحييكم حتى تعيشوا بروحي أنا؟
ــا بنفــسي عنــدما كتــب عنــي  َوهــو النمــو فــي روحــي كمــا أريــتكم أن ــالروحَّكــان الــصبي ينمــو ويتقــوى "ُِ وكنــت أريكــم بنفــسي كيــف " ب

تجاهدوا الجهاد العملي لتصلوا إلى هذه الصورة أي هذه الطبيعة وهي أن تسلكوا بالروح أي ال يعود الجـسد مـصدر حيـاتكم وهـذا 
ُبعــد أن تتحــروا وتتغربــوا عــن الجــسد الــذي ولــدتم مــستوطنين فيــه وتحيــوا فيــه وبــه هــذا عنــدما تجاهــدوا فــي التوقــف والتقليــل مــن ُِ 
ِاالعتماد عليه كمصدر حياة والتغـصب فـي الـصوم والـصالة ألنكـم فـي الـصالة تمتلئـون منـي باتـصالكم بـي ، فـإن روحـي تبـدأ تـشبع  ُ ُّ
ًفجوة الروح التي فيكم وبالتالي يبدأ الجسد يشبع أيضا ألنـه كيـان واحـد مـع الـروح فيبـدأ اإلنـسان يقلـل مـن االعتمـاد علـى الجـسد 

ًوم يفنى إنسانكم الخارجي ، فكيف إلنسان مازال بالجسد ويحيا به أن يعتقـد أنـه يمكـن أن يـصير عـضوا ًكمصدر حياة ويوما بعد ي
  !!! َّفي أنا الروح؟

 َّو عنـدما قــال الـرب هــذا نظـر إلــي ووضـع يديــه علـي علــى كتفـي وقــال لـي َّ ًإن هنــاك أمـورا كثيــرة جـدا لــم تعرفهـا حتــى اآلن : َّ ً
َدر ما تسأل ستأخذ وأهبك نعم كثيرة ، فأنا واقف على الباب أقرع بل وأستعطي ، ولكـن لـيس ًلكني أشرح لك بالتدريج و أيضا بق ِ

ًأني أستعطي أي انتظر أن آخذ منكم شيئا ألنكم لـيس لـديكم شـيئا ولكـن فـي الحقيقـة أنـا أسـتعطي نظـرة مـنكم ورغبـة وإرادة حتـى  ً
ًهـو إنـي أنـادي واقفـا علـى بـاب قلـبكم أسـتعطي نظـرة مـنكم أي َّأعطيكم كل الغنى وهو الحياة في ، فهذه هي مقـاييس حبـي لكـم و

عطــيكم كــل الحيــاة ألنــي أعــرف مــصلحتكم ألنــي خلقــتكم لهــذا لكــي تجــدوا الفــرح الكامــل والــشبع أّأســعى أن تنظــروا إلــي حتــى 
َّالكامل في ، ومن لم يأتي إلي سيموت ، لهذا أقف طوال عمركم وأنادي وأقول    " بيبتي يا كاملتيافتحي لي يا أختي يا ح"ََّ

  لكـن اليـوم سـأجعل و" كان الصبي ينمـو فـي القامـة والحكمـة"فال يمكن أن تفهم كل شيء عن الطريق اآلن فمكتوب عني
ِالعذراء تكمل لك   . ما بدأته في الشرح عن الطريق ألنك طلبت هذاُ

 ًفحزنـت جـدا .. ًا يـده علـى كتفـيَّوتوقف الرب عن الكالم وأغمض عينيه وتحول إلى طيف ونـور ثـم اختفـى فيمـا هـو واضـع
ال يمكــن أن تكــون معــه باســتمرار فهــذه نعمــة يعطيهــا لــك وهــو رؤيتــك لــه لتــذوق جمالــه ، لكــي "وبــشدة ، لكــن العــذراء قالــت لــي 

ًيجــذبك لــه لكــن لــم تـعــد مــستحقا مهيــأ للوجــود فــي حــضرته باســتمرار و أيــضا يريــدك أن تــسلك باإليمــان فــإن التالميــذ عاشــوا معــه  ًً ُ َ
ولكـن الـرب أرادك أن تـسلك " ٌخيـر لكـم أن أنطلـق"جسد على األرض ولكـنهم سـلكوا بالعيـان فتـرة طويلـة لهـذا قـال لهـم الـرب بال

ًباإليمان و بالروح كل الطريق وهـو يحثـك لكـي تجـري فـي الطريـق لتبحـث عنـه لتـصل إليـه سـريعا ، وأنـا أريـد أن أجيبـك عـن طلبـك 
ولـى التـي تـصل إلـى القيامـة ، فكـل شـيء مـشروح فـي الكتـاب بدقـة ولكـن الـسفر مختـوم اآلن في سؤالك عـن شـرح الثالثـة أيـام األ

ًبسبعة أختام ولكن الذي يـسأل سـوف يـفـك لـه الـرب أختامـه ، فسيكتـشف حينئـذ أن كـل شـيء كـان مكتوبـا أمامـه ولكنـه كـان مثـل  ٍ ُ َ
  . األعمى وكان لديه البصر ولم تكن لديه البصيرة

 ًي بعض مواقف في الكتاب وبعض أجزاء ، فمثال ستة أيام الخليقة بها شرح كامـل دقيـق عـن فإن الرب شرح الطريق كله ف
ُالطريق كله والكتاب كله أي هو اختصار للكتـاب المقـدس كلـه وفـي قـصة نـوح أيـضا شـرح الـرب الطريـق كلـه ، فبنـاء الفلـك الـذي  ً
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الفلك بالقار من الداخل والخارج هي شـروط التهيئـة للطريـق و يتكون من ثالثة طوابق كان هو الثالثة أيام التي تصل للقيامة وطالء 
ًأيـضا حيـاة يوســف وأحـالم الــساقي والخبـاز وفرعــون هـي الطريــق كلـه ، وشـراء القمــح بالفـضة وبالمواشــي وبـاألرض هــي الطريـق كلــه 

 أبـشالوم ابنـه وكـل أعدائـه ًأيضا ، وصراع داود مع شاول في سفر صـموئيل األول هـو صـراع الجـسد مـع روح اهللا ، وصـراع داود مـع
فــسأبدأ معــك اآلن بالتفـصيل أول الثالثــة أيــام . َهـو صــراع اإلنـسان مــع عاطفتــه وذاتـه وجــسده ومــع مـن حولــه وهـذا هــو الطريــق كلـه

 : ، فمكتوب الخليقة

 "السماوات و األرض    ١ ٢يف البدء خلق ايرف على  و كانت األرض خربة و خالية و على وجه الغمر ظلمة و روح ا 
 و دعا ا النور ٥ و رأى ا النور أنه حسن و فَصلَ ا بني النور و الظلمة    ٤ و قال ا ليكن نور فكان نور  ٣وجه املياه   

   )٤ –  ١ : ١تك  ( "اها ليال و كان مساء و كان صباح يوماً واحداًعهناراً و الظلمة د
 وياتهم وعلى هذا المقياس جعل اهللا كل إنسان في الزمن المناسب والمكان نذ البدء يعرف اهللا كل أوالده بكل مستم

  .والوضع المناسب ألن األنفس التي خلقها هو يعرفها
 كاملة ، جعله إنسان مخير يختار هو ما لنفسه أي طريق يسلكها سواء  عندما خلق اهللا اإلنسان بحرية إرادة وحرية

 بينهما ، ومن محبته أوصاه كل الوصايا ، وقال له الوصية التي أوصيك بها اليوم القداسة أو الشر أو جميع المستويات التي
َْسمعنا إياها لنعمل بها وال هي عبر ويليست عسرة عليك وال بعيدة منك ، ليست في السماء لتقول من يصعد ألجلنا ويأخذها لنا 

ُالبحر لتقول من يعبر ليأخذها هذا هو كل ما تعنيه [    ."في قلبك لتعمل بهاًبل الكلمة قريبة منك جدا في فمك و. "َ
وهي (السموات واألرض أي كل المستويات الروحية التي يستطيع اإلنسان الوصول إليها قد وضعها اهللا أمامه ، أو يختار األرض 

  ]…سواءكلهم .. مفردة لم يجمعها اهللا مثل السماء التي صارت السموات ألنه ال يهم اهللا أي درجة من درجات الشر مةكل
 أي لم . واإلرشادات التي وضعها اهللا لنا لكي نصل للكمال لم يبدأها من الصفر ، بل من تحت الصفر إلى ما النهاية

ْن أول درجة ، بل كتبت إلنسان كان أشر ما يتصوره عقل بشري ميكتب إرشادات للوصول للكمال إلنسان سوف يبدأ  فمهما .. َُِ
كما أقام اهللا لعازر من الموت بعد أربعة . لو بدأ مع اهللا خطوة بخطوة فسوف يصل …كان اإلنسان في شر ويأس وعدم رجاء
ولكن كل ما طلبه الرب من اإلنسان أن يرفع الحجر أي أن يسعى إلزالة كل ما يعوقه . أيام وقد أنتن ألنه هو القيامة والحياة

  . العثرات حجارة للوصول هللا مثل كل 

  قيل كانـت األرض فقد َ َالتـي قـد أثـرت فـي اإلنـسان الـذي خلـق علـى صـورة اهللا ومثالـه وفـق هـذه   فعـل الخطيـةن مـربةخِ ُِ
لـم يقـل … أن الخطيـة طرحـت كثيـرين جرحـى وكـل قتالهـا أقويـاءبـِّفيـذكرنا الكتـاب . الصورة الجميلة الطاهرة النقيـة وقدسـية هيكلـه

ي اإلنـسان يكـون خـراب وهـذه الكلمـة تطلـق فـوبتـدرج الـشر قتلتهم الخطية لضعفهم بل كانوا أقوياء لكنهم لم يحترزوا ألنفسهم ، 
َعلى منزل دمره حريق مثال أو فيضان ويكون نتيجة لذلك الحريق أنـه يتـرك البيـت  ً مثـل داود الـذي كـان قديـسا وممتلئـا جـدا .رابـاخُ ً ً

َكنــه فـتـــر وســقط علــى األرض بـاهللا لكنــه تــرك نفــسه ولــم يحتــرز ويــتحفظ علــى عالقتــه مــع الـرب ، فمــع انــه كــان كالــسحاب الطــائر ل ُ َ
َّوصار خرابا ووحال ودمرته الخطية  ً   ".خربة"وهذا معنى كلمة .. ً

  أي هذه النفس بفعل الخطية لم يبقى فيها شيء من الروح القدس أو عملـه أو أي صـالح فـالروح القـدس كنـار  اليةخو
ُإن تـرك فيطفــأ لــذلك قـال الكتــاب ا َ ِ طيع اإلنـسان الــذي دمرتــه الخطيـة أن يفعــل الــصالح فهــو وال يــست." ال تطفئـوا الــروح: "مقــدسلُ

  .خالي من مصدر الصالح وال يثمر وال يستطيع ألنه فارغ وليست فيه حياة
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 فـاهللا مــصدر كـل ضــوء وهـو نــور العــالم ومـن ســلك طريـق آخــر يـسير فــي الظلمــة ،    لغمر ظلمةا جهو لىع و
ْست أرض وال مـــاء ، بــل وحـــل أو غمــر يغمـــر فيهــا أي شـــيء وال لكــل ، فهـــي ليــ % ٥٠لمــاء واألرض بنـــسبة اوالغمــر هــو اتحـــاد  َ ُ

  .نستطيع على هذه األرض إقامة بناء وال مشي وال زراعة
 َفهذه هي صورة اإلنسان الذي بغباوته ترك اهللا وبـعد عن اهللا وطريقه ، فكان البد له أن يصير أرض خربة وخالية ومظلمة ُ َ .

وح ر"فمع كل هذه الصورة التي وصل إليها اإلنسان لكن .  رحمته على خائفيهكن مثل ارتفاع السموات فوق األرض قويتل

بحنان ترك السموات وعرشه ، وبطهارته وعدله وحكمته ال يستطيع أن " لمیاه اجھو … لى عرفی… 
  .مريم المصرية ليحوله ويغيره كما غير موسى األسود وهمستعد لمن ينادي. يسكن في األرض لذلك فهو حال بين السماء واألرض

  رفي"وقال الكتاب أنه
ّ

كما قال أرميا . ًيقف أمامنا طوال هذه السنين منتظرا منا نظرة كأنه يسأل" المياه جهوعلى  
، لماذا تكون  لماذا تكون كغريب في األرض و كمسافر يميل ليبيت… : "النبي وهو يتساءل حزين القلب ومتوجع من اهللا ويقول

  .)٩و٨: ١٤أر(" … يستطيع أن يخلص و أنت في وسطنا يا رب و قد دعينا باسمك كانسان قد تحير كجبار ال
 ًإنه يسأل متعجبا لماذا يرضى اهللا بهذا الوضع بأن بكون مثل إنسان غريب ملتمس أحدا أن يجعله عنده ضيفا نزيال ف ً ً

غير أنه (لم يقبله العالم أو أبناءه في قلوبهم أي " ا ابن اإلنسان فليس له أين يسند رأسهمأ"ليبيت ليلته عنده ألنه ليس لديه مأوى 
 :  ٤٥أش  (.." التفتوا إلي و اخلصوا يا جميع أقاصي األرض :" لذلك يطلب إلينا الرب ) ًفعال لم يكن له منزال حقيقيا ليبيت فيه

ًا وملتمسا إلينا أن ننظر إليه ، وهو اإلرع فهو منتظر العمر كله وهو ينظر إلينا بحنانه متض)٢٢ لكن . له الجبار القادر على كل شيءً
هذا الخالص هو إرادة اهللا الذي يريد أن الجميع يخلصون ، فهو ملك كل الملوك ، الذي تخشاه . خالصنا ال يأتي إال بإرادتنا

 .سان ألجل خالصناإحالمالئكة والسماء كلها أمامه غير طاهرة ، رضي أن يكون شبه إنسان يسأل 

 أن تحيا معه وتبتعد عن الخطية وتعود إلى صورتها األولى لتحيا في النور ،  تريد ض الخربة وافترض اهللا هنا أن األر 
وهذا ما يتمناه أبونا السماوي أن نعود . ألن هذا هو األمر الطبيعي ألي إنسان عاقل حكيم وجد نفسه بفعل الخطية التي دمرته

 ارجعوا إلي بكل قلوبكم و بالصوم و البكاء و النوح ، )٣ :  ١زك  (ليكم ارجعوا إلي يقول رب الجنود فارجع إ: ول لناقإليه ، لذلك ي
 : ١٢يوئيل (و مزقوا قلوبكم ال ثيابكم و ارجعوا إلى الرب إلهكم ألنه رءوف رحيم بطيء الغضب و كثير الرأفة و يندم على الشر 

 فهو القادر على  نور ليكن  سوف يقول -كما قال الكتاب المقدس-ن نعود فهو بعد ذلك  أ ليس علينا إال أن نريد)١٣و١٢
:  ١٥يو(" ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شيئا…: "ونحن ال نستطيع أن نفعل أي شيء كما قال. كل شيء وعلى تبديد الظالم

٥(.  
 جاء ورجع إلى الرب أن يعود لما كان عليه أو فليس من المفروض أن اإلنسان الذي. فصل هللا بین النور والظلمةو 

ْوفصل هنا معناه أن كل شيء قد قسم إلى قسمين في عملية . حتى يقف في نفس المكان الذي يذكره بالخطية بل عليه تركه ِّ ُ
فال يمكن للقديسة     .يعني أن يبعد األول عن الثاني وال يكونا بعد كما كانوا. فصل أو انفصال شيء عن شيء

ِّكان الذي عاشت فيه ، الذي يذكرها بالخطيةلمصرية التائبة بعد توبتها إن ترجع إلى الم امريم َ لذلك قال المالك للوط عندما … ُ

 وترك لوط سدوم )١٧:  ١٩تك (" … في كل الدائرة تقف. وال اهرب لحياتك ال تنظر إلى ورائك …: "جاء المالكان إلنقاذه
  .وعمورة ألنها كانت ستحترق

 أي في طريقنا الروحي ال )٤:  ١٠لو(." ا على أحد في الطريقال تسلمو:" ا السيد المسيح ، وكذلك تالميذهنقد أوصاو 
فقد قال السيد المسيح للشاب الذي أراد أن يتبعه لكن كان يريد أن يودع أهل بيته . نسمح ألحد أن يعطلنا ولو خطوة عن اهللا

  .)٦٢:  ٩لو(."  إلى الوراء يصلح لملكوت اهللاظرليس أحد يضع يده على المحراث و ين: "ًأوال
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 هكذا يكون فرح …: "وفرح اهللا بهذا الخالص الذي قال عنه الكتاب. رأى  النور أنھ حسنو
أخذ شكل . فقد قدم الرب هنا تضحيات كبيرة لرجوع اإلنسان لصورته األولى. )٧: ١٥لو (" …في السماء بخاطئ واحد يتوب

َن وضرب وتفل عليه وجلد وُأحصي مع أثمة ، وايإنسان و عبد وأه َ ْ ِ ُ ُِ ِ َجتمع عليه كل الكتيبة وعروه وأخيرا صلب كاألثمهُ ُِ ألنه محبه . ً
ِّكما يذكرنا الكتاب فهو مصدر كل محبة َ   ".اهللا محبة: "لذلك عبر وحي الكتاب بقوله…ُ

فعمل ا اجللد و فصل بني املياه اليت حتت اجللد  ٧كن فاصال بني مياه و مياه ي املياه و لوسطو قال ا ليكن جلد يف  ٦"
   )٨- ٦ : ١تك " ( و دعا ا اجللد مساء و كان مساء و كان صباح يوما ثانيا ٨و املياه اليت فوق اجللد و كان كذلك 

 فإذا نظر أي شخص لمياه راكدة أو . ة اإلنساناًأو الخطوة الثانية وهي عملية التنقية الهامة جدا في حي: في اليوم الثاني
فليت اإلنسان . ن ، ومات في هذه المياه حشرات ، وزواحف ، وحيوانات ، ثم تحللتبركة نتنة قد تعفن ماؤها بمرور السني

َيتخيل كم سوف تكون قذارة تلك المياه التي ال يحتمل النظر إليها ، بل ال يحتمل السير بجوارها لرائحتها َْ ُْ لنتنة ، مع أن طبيعتها  اُ
.  من اتحاد األكسجين والهيدروجين ، وهما غازات في منتهى الخفةاألولى واألصلية أنها مياه فقط ، أي مياه نقية والماء جاء

ًمثلما خلق اإلنسان نقيا وطاهرا ، لكن بفعل الخطية البشعة التي لوثته تغيرت طبيعته تماما. والماء شفاف نقي وليس له لون ً ً ُ.  
 من البشر يتصور ويتخيل هذه المياه الملوثة ْنَلكن م ْ  يمكنها أن ترجع إلى - منظر والرائحة  ومياه المجاري البشعة ال-ِ

ًليس فقط كذلك لكن إلى بخار ماء مكون لسحاب أبيض مثل الثلج ، بل وأبيض من الثلج طائرا فوق . صورتها األولى النقية
  !!؟؟     لكن كيف. نينعياألرض ليس له وزن يعكس ضوء الشمس ويبهج ال

  غري املستطاع عند الناس مستطاع عند اهللاف
 من درجة حرارتها ويتبخر الماء النقي  رتفعفث عندما تسقط أشعة الشمس القوية على هذه المياه الملوثة كل هذا يحد

و باستمرار العملية يتكون سحاب بفعل  ًجدا ، ويرتفع إلى أعلى بعملية فيزيقية رائعة ألن الهواء الساخن ، يرتفع ألعلى لقلة كثافته
ِّيذكرنا الك. عملية التبخير المستمرة َ الكل قد زاغوا معا فسدوا ليس من يعمل صالحا ليس و ال "تاب بأن جميع الناس ُ

ناس إذ لبإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم و بالخطية الموت و هكذا اجتاز الموت إلى جميع ا".. كما و ) ٣ :  ١٤مز  (" واحد
نحن أعداء قد و) ٨ :  ٥رو  (" خطاة مات المسيح ألجلناو لكن اهللا بين محبته لنا ألنه و نحن بعد  ")١٢ :  ٥رو  (أخطأ الجميع 

ْصولحنا مع اهللا  ِ فهو رجاء من ليس له رجاء معين من ليس  )١٦ :  ٣يو  (" لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية"ُ
  . عزاء صغيري القلوب ، ميناء الذين في العاصف،له معين 
 َفباإلثم حبل بي وبالخطية ولدتني أمي ، لكن قوة الروح . روح القدس في اإلنسانوعملية التبخير هي نفسها عمل ال ُِ

ضا يكي ال نعود نستعبد أ"..ًالقدس قادرة على عملية التحويل هذه الصعبة جدا بالتوبة للرب واالعتراف له وبتناول جسد الرب 
قدس فيه بقوة مثل سقوط أشعة الشمس على المياه الملوثة وكلما اقترب اإلنسان إلى اهللا ، يعمل الروح ال )٦ :  ٦رو  (" للخطية

  .لتبخرها ، وهكذا تتم عملية التنقية
  وهو اإلنسان العتيق(وهو الحيز الذي يفصل بين المياه التي تحته     وقال اهللا ليكن جلد في وسط المياه (

ُِ ولدوا ليس من دم وال من مشيئة جسد أو رجل الذين قال عنهم السيد المسيح الذين) وهو اإلنسان الجديد(لمياه التي فوقه او
فالمولود من جسد أخذ حياه فعال من أمه ولكن هي حياة أرضية ، ويكون اإلنسان جسدي أرضي مولود وهو يحمل . بل من اهللا

ْإن كان أحد ال يـو"د الجديد الذي أعطاه لنا الرب هو من فوق وقد قال عنه الالخطية األولى لإلنسان ، لكن المي َلد من فوق ال ُ
فالمولود من الروح أصبح روح أو جزء من اهللا أو ابن له بالطبيعة الجديدة ، واألروع أننا صرنا  )٣ :  ٣يو  ("يقدر أن يرى ملكوت اهللا

   )٤ : ١بط  ٢( شركاء للطبيعة اإللهية
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 الخليقة جعل اهللا والسحاب صار فوق هذه السماء ، وهي درجة من الدرجات التي في أول ماءس الجلد ودعا اهللا 
  .السموات أمام اإلنسان ليختار بإرادته المستوى الذي يرغب في الوصول والصعود إليه

 يتكثف ويتحول إلى دًولكن هناك شيء هام جدا مخفي في هذا الموضوع أن السحاب بعد أن يتكون إذا قابله سطح بار 
  .تكون األمطارنقط من الماء ، و بفعل الجاذبية األرضية تتساقط هذه النقاط ل

 ألن كثافتهـا ثقلـت ، ) الـسماء(لم تستطع نقاط الماء العلـو والطيـران أعلـى الجلـد     ًهذا شيء خطير جدا و
ائها حتى هذه اللحظـة مـع أنهـا إذا فقـدت طبيعتهـا قفي الهواء تكون النقاط محتفظة بن: ًوالأ . وعندما تسقط سوف تعود مرة أخرى
مجـــرد ســـقوطها علـــى األرض ……لكـــن   .  والقدرة على التحليق لكنها لم تفقد نقاؤهاالخفيف والبيضاء الناصعة الجميلة

ول تحــربمـا تــسقط فــي نفـس البركــة النتنــة التـي صــعدت منهــا وتمتـزج مــرة أخــرى وتـصير مــن نفــس طبيعـة المــاء النــتن ، وبعـد هــذا ال
يـف ، ألنهـا فقـدت صـورتها التـي أخـذتها وحتـى لـو سـقطت علـى أرض تكـون طـين وطمـي غيـر نظ. والتنقية العجيبة تعـود مـرة أخـرى

ِوهــي البيــضاء األكثــر مــن الــثلج فيــذكرنا الكتــاب بــأن الخطيــة طرحــت كثيــرين جرحــى وكــل قتالهــا أقويــاء ، ويقــول الــوحي المقــدس  َ ُ
ــا ســفر      )١٥ :  ٥اف  (" بالتدقيق ال كجهالء بل كحكماء"واسلكوا  )١٧ :  ١ بط ١(" فسيروا زمان غربتكم بخوف" ويخبرن

فعلـى اإلنـسان الـذي تنقـى وتغيـر وصـار أبـيض مثـل الـثلج وصـار مثـل . ًالرؤيا عن األربـع الحيوانـات التـي حـول العـرش مملـوءة عيونـا
ًالــسحاب وعــرف الــسماء أن يكــون ســاهرا حــذرا مملــوء عيونــا ً ًفالــسحاب إذا قابــل .  قــد وصــل وال يــسقط مــرة أخــرىهفــال يظــن انــ. ً

. فطلـب الـرب منـا إال نفتـر وأن نـسهر باسـتمرار ، ونعـرف مـن أيـن سـقطنا لنقـوم باسـتمرار،  سـقطوسطح بارد فتكثف وصار ماء 
ر فومن يغلب فذلك سـيلبس ثيابـا بيـضا و لـن أمحـو اسـمه مـن سـ…كن ساهرا و شدد ما بقي " وكما أوصانا الرب في سفر الرؤيا 

هـا أنـا آتـى سـريعا "  )٣ و ٢رؤ (" في هيكل الهـيجعله عمودا أو… أعطيه سلطانا على األمم فيرعاهم بقضيب من حديد و…الحياة 
 فكلمة تمسك تعني أنه إذا أفلت الشيء الذي فـي يـدي ضـاع منـي ، وهـذا   )١١ : ٣رؤ (" بما عندك لئال يأخذ أحد إكليلك

ا إذا و تـضرعوا اسـهرو"فلهـذا يحـذرنا الـرب دائمـا بقولـه . بعد كل هذا العناء والتحـول والبيـاض ًشيء خطير جدا أن يسقط اإلنسان
  )٣٦ :  ٢١لو  (.." في كل حين لكي تحسبوا أهال للنجاة

 أي مهما وصلنا من الكمال فـي كـل خطـوة أو درجـة ، فلنتـذكر أننـا " كان مساء وكان صباحو"في كل يوم يقول الوحي و
الـسمائية موطننـا األصـلي ، وعلينـا  النور ويجب أال ننسى هذا أننا إن سـرنا وراء الـرب نثـق سنـصل إلـى المدينـة يكنا ظالم وصرنا ف

أن نتذكر دائما قوله التفتوا إلى فتخلصوا ومن ال يسير في طريقه لم ولن يصل للحيـاة ألنـه مـا أوسـع البـاب ورحـب الطريـق المـؤدي 
  .للهالك
 ما الرب فيقولأ   
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ًوهناك شيئا هاما جدا البد أن ال  ً   ...أي إنسان يغفله ً

 بفصله بين النور والظلمة أي بعد أن ابتعد  إرادته صدق أظهر أن اإلنسان " ليكن جلد "فقد كان شرط قول الرب 
َاإلنسان تماما عن كل شيء ضد مشيئة اهللا كاالبتعاد عن أصدقاء السوء أو أي مكان شرير فكـان البـد مـن جديـة اإلنـسان فـي هـذا  َِّ ً

ًع وبالطبيعة سـيكون منجـذبا للعـالم ولألشـياء التـي فـي العـالم التـي ألن طبيعة اإلنسان في أول األمر ستكون مازالت في جو.. األمر
 بـل ومـازال فـي ضعيفًكان يجد فيها قبال لذة ، فإن لم يهرب من كل هذه األمور وال يقف في كل الدائرة سيستمر يخطئ ألنـه 

َإلنـسان هللا ويظهرهـا لـه بعمليـة فهـذه التـضحية التـي عنـدما يقـدمها ا.  وهذه هي الوصية التـي أوصـاها المالكـان للـوطجوع شديد ِ ُ
َاالنفـصال التامــة هــذه يــسكب الـرب عليــه نعمــة الجهــاد والقــدرة التـي بهــا يــستطيع أن يتحــول مــن ميـاه تحــت الجلــد أي ميــاه رديئــة  َ َّ

َّكريهـة مظلمـة منجذبـة للعـالم وطبيعـة خربــة خاليـة ولكـن بعمـل اهللا يـستطيع أن يتحـول لميــاه فـوق الجلـد أي يتحـول لـسحا َ ب طــائر َ

جلد ليكن« قـال الـرب "وكلمـة . غير قابل للجاذبية األرضية كما كان آدم األول
َ َ

يؤكـد الـرب لنـا فيهـا أنـه هـو الـذي  )٦: ١تـك( "»

ُ أنـتم مخلـصون لـيس باألعمـال كـي ال يفتخـر أحـد بالنعمـة : وحده لـه القـدرة علـى إعطائنـا القـوة علـى الجهـاد لهـذا مكتـوب َّ َ ُ 
ًاهللا نستطيع كل شيء وبدونه ال نقدر على أي شيء ، لكن نعمته هذه مرهونة ومـشروطة تمامـا علـى إتمـام أول فبنعمة . )٩و٨: ٢أفـسس( ّ

َمـن وضـع يـده علـى المحـراث ال ينظـر للــوراء وإال ال "مرحلـة فـي الطريـق وهـي فـصل كـل مـا هـو عتيـق فـي حياتنــا كمـا أوصـانا الـرب  ََ َ
ُيــصلح لملكــوت الــسموات   لنازفــة الــدم عنــدما اقتحمــت الجميــع بكــل قــوة وأظهــرت رغبتهــا وإرادتهــا فقــد وهــب الــرب الــشفاء". َ

ِ أن تستمر في المرض الذي ولدت فيه وهو الضعف أي العبودية واللعنة التي ولدنا بها بسبب الظالم الذي كنـا نـسير  برفضها ُِ ُْ َ
ْفيه ولكن عندما اقتربـت مـن اهللا ولمـسته أُعطيـت نعمـة الـشفاء َِ ِريـد بـالحق الوصـول هللا البـد أن يظهـر صـدق إرادتـه َفعلـى كـل مـن ي. َ ُ

ِّبالجهــاد والــسعي واالبتعــاد أوال عــن أي شــيء يــذكرنا بالخطيــة ألنــه مكتــوب ُ إن كــان اهللا هــو اهللا فاعبــدوه وإن كــان البعــل هــو اهللا : ً
ْالقلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من ي"ً، و أيضا  )٢١: مل١( ال تعرجوا بني الفرقتنيفاتبعوه  ألن طبيعة  )٩: ١٧أرميا( "عرفهَ

َاإلنسان ولدت في جوع، وألنها في أول الطريق لـم تـشبع بعـد مـن اهللا فـستكون مازالـت جائعـة، فالبـد أول شـيء أن تبتعـد عـن أي  َ ُِ
َشيء في العالم كانت تجد فيه قبال شبعها بالجسد فيـه كالبـذرة التـي قبلـت أن تـدفن فهـذا هـو الـشرط الوحيـد حتـى يـستط ُ ْ ََِ يع المـاء ً

ْالحـق أقـول لكـم إن لـم تقـع حبـة الحنطـة فـي األرض وتمـت ال يمكـن أن تـأتي بثمـر.. الحـق"أن يهبها الحياة كما أخبرنا الرب  أو " َُ
َحتى تبدأ الحياة فيها ألنه بدون أن تدفن كيف سيبدأ الماء يعمل فيها كبدايـة حتـى َهكـذا كـل مـن لـم يبـدأ يمـوت عـن العـالم !!! ؟..ُ

ْوكل من رف جلـد لـيكن ض أن ينفصل عن الظلمة ال يمكـن أن يقـول الـرب لـه َ
ْ َ َ

ُ أي ال يمكـن أن يبـدأ يهبـه نعمـة الجهـاد وقـوة   َ َِ
ُّالتجلد التي بهـا يـستطيع أن يغلـب لكـي يبـدأ يـسير فـي الطريـق الكـرب الـذي سـار فيـه كـل القديـسون عنـدما وهـبهم الـرب البـصيرة  َ

  عنــه بقــوة البــصيرة التــي وهبهــا اهللا إيــاهم وبرهنــوا علــى صــدق إرادتهــم لهــذا قــال اهللا لهــم والنــور فهربــوا مــن العــالم وذهبــوا ليموتــوا
ــد لــيكن جل

َ َ
ًإن كنــا قــد متنــا معــه ســنحيا أيــضا معــه ، وإن كنــا قــد صــرنا " ووهــبهم نعمــة وقــوة ليجاهــدوا فــي الطريــق فمكتــوب   ُ

ًمتحــدين معــه بــشبه موتــه سنــصير أيــضا فــي قيامتــه  هــذه النعمــة والقــوة التــي يــسكبها الــرب علــى كــل إنــسان لكــي وكــل )٥، ٨: ٦روميــة( "ِ
َيجاهد بشبه مـوت الـرب أي لكـي يـسلك كمـا سـلك الـرب فـي الطريـق الكـرب لـيس لكـي تغفـر خطيتـه لكـن لكـي يتحـرر مـن أصـل  ُ ِ

ا أن عـالمين هـذ"المرض الذي هو الضعف الذي يجعل اإلنسان يخطئ كل حين بل و الخطيـة صـارت حاضـرة عنـده لهـذا مكتـوب 
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َ قد صلب معه إنساننا العتيق َ ً كي ال نعود نـستعبد أيـضا منـهليبطل جسد اخلطيةُ َ َ لكـن ال ينـسى أي إنـسان  )٦:٦روميـة( "ُ
شــرط عمــل الــرب مــع اإلنــسان وهــو الــسعي والجهــاد فــي انفــصاله عــن كــل مــا كــان يجــد شــبعه بالجــسد فيــه وعــن كــل مــا يــؤثر فيــه 

ًالذي كان يعتقد قبال أنه وسائل للشبعلم ويجذبه وهو الشبع الباطل الـذي مـن العـا
َألن اإلنـسان خلـق لكـي يـشبع .  ُِ

ًمن اهللا فقط لهذا فلن يجد شبعه في أي شيء آخر بل كل من يشرب من ماء هـذا العـالم يعطـش أيـضا فبالبـصيرة التـي يعطيهـا اهللا . َ

  الربكة ماء ا كان يرسـل المـالك ليحـرك  لكل نفس كم نور ليكن فاهللا يقول كل يوم .. لإلنسان سيدرك كل هذه الحقيقة 
ِّفمــاء البركـة هــو طبيعــة كـل إنــسان ولـد فــي العبوديــة ولكـن روح اهللا يــرف علـى كــل إنــسان ويحـرك بجناحيــه مـاء بركــة حياتــه .. ًأحيانـا ّ ِ َ َ ُِ

ًالعتيقة ، فمن تجاوب مع قرع الرب ونزل أوال في الماء بعد تحريكه سيبرأ من أي مرض اعتـراه أي َ َ َ َ من فتح للرب ..َ
َ َ َ َ

 سـيدخل 
ِو حينئـذ سـيدرك أن . وللقيامة.. وللحياة .. وللشفاء.. بداية الطريق للنجاةالنور وسـيكون هـذا  ُ كـل حياتـه ٍ

ٍولـو أنـه لـم يفـتح بابـه للـرب لكـان سـيهلك، ولكـن عنـدما يفـتح للنـور حينئـذ سـيقتنع أن .. وهـالك.. املاضية كانت موت
فإن اهللا لديـه كـل القـدرة لتغييـر أي إنـسان مهمـا كانـت خطيتـه . األسود ومريم المصرية وشاولينفصل عن كل ظالم كما فعل موسى 

ً فمن فتح للرب هو الذي سيهبه القوة والنعمة أيـضا عنـدما يقـول  نور ليكن وضعفاته أي عبوديته فهو الذي سيقول  َ َِ َ  ليكن َ
جلد
َ َ

ْكن فيكون" فهو الذي يقول   ٌأي أنـه صـعب عليـك أن تـرفض " ٌعب عليك أن ترفس مناخسص"بل وقد قال الرب لشاول " ُ
ْعملي فيك الذي كالنخس أي كقوة جبارة تسبي وتقهر اإلنسان ليسير وراء اهللا، لكن كل هـذا لمـن يتجـاوب مـع الـرب ويبـدأ يثبـت  ِ ُ َ

هللا لكـل القديـسين فهـي والدة ًفقط نذهب إليه ونثق أنه سيضع طينا على أعيننا وهذا هو خلق البصيرة التي وهبها ا.. صدق إرادته 
ثانيـة بالفعـل ألنـه فـي اليـوم الـذي يـرى ويبــصر كـل إنـسان الحقيقـة فهـذه هـي الـوالدة الحقيقيــة لـه ألنـه قبـل ذلـك كـان مثـل األمــوات 

َوكالبذرة قبل أن تدفن خل فقـط يفـتح للـرب ليـد.. فعلى كل إنسان يريد الحياة في الرب ليعيش الهدف الذي خلقه اهللا مـن أجلـه . ُ
ْالنور ويبدأ يثبت صدق إرادته بموته عن العالم كما هو مكتوب  ِ ْفإن كنتم قد قمتم مع المسيح "ُ ُ فلماذا كأنكم عائـشون يف ُ

ُأنـتم لـستم مـن هـذا العـالم ، فـإن كنـتم قـد قمـتم مـع المـسيح فـاطلبوا مـا فـوق حيـث "فقـد قـال الـرب ..  )٢٠: ٢كولوسـي( "!العامل؟ ُ
 بمـا علـى األرض ألنـه باطـل األباطيـل والكـل باطـل ومثـل إنـسان يقـبض علـى ريـح فـال منفعـة لكـل عمـر المسيح واهتموا بما فـوق ال

 . )١٤و٣و٢: ١، جامعة١: ٣، كولوسي١٩: ١٥يوحنا( إن لم يكن للوصول هللا" اإلنسان وأي عمل يعمله
 َوقد كتبت كلمة جلد فـي اليـوم الثـاني للخليقـة خمـسة مـرات ليؤكـد لنـا الـرب أننـا البـ َ َّد أن نجاهـد لتتنقـى حواسـنا الخمـسة َُِ

لنــصير كــالخمس عــذارى الحكيمــات الالتــي يرمــزن للــنفس التــي بحواســها الخمــسة أضــاءت بنــور المــسيح ألنهــا امــتألت مــن روح 
المـسيح بــسحقها لجـسدها بــصلبه واســتعباده حتـى يخــرج مـاء العــالم مــن كـل حاســة وهـذا هــو بدايــة الـدخول مــن البـاب عــن طريــق 

لهذا أخبرنا الرب أنه عندما جاءت المجاعة فـي أيـام يوسـف . لشبع بأول حاسة وهي حاسة التذوق والشبع من الطعامالتوقف عن ا
. ُأخبر يوسف فرعون أنه البد أن يخزن خمـس الغلـة وإال سـيهلك كـل الـشعب فـي سـنوات الجـوع الـسبعة التـي ترمـز لكمـال الجـوع

جــزء مــن الغلــة، مــع أنــه مــن المنطقــي أن يخــزن يوســف نــصف الغلــة ويأكــل ُوخمــس الغلــة هــو التوقــف عــن أن يأكــل الــشعب هــذا ال
لكن الذي حدث أن الـرب . النصف األول في السبع سنوات األولى وهي سنوات الشبع والنصف اآلخر في السبع سنوات الجوع

قــذ اإلنـسان نفــسه ألنــه أمـر بخــزن خمـس الغلــة وهـي ترمــز للتوقــف عـن الــشبع بـأول حاســة وهـذا يرمــز للــصيام الحقيقـي الــذي بـه ين
 .بالصيام يبدأ يموت سلطان الجسد وعبوديته بالتوقف عن طاعته أي عبادته

  ًفعنـدما يقمــع اإلنــسان جــسده ويــستعبده ويـصلبه ويتغــرب عنــه ويفنيــه ســيكون مثــل إنـسان ســحق الغلــة لتــصير دقيقــا وبهــذا َّ ِ ُ
سيتحول إىل مادة قابلة 

َّ
ِسيشبع به هو ويمكن أن يشبع اآلخـرين ً وبهذا سيصير خبزا  باملاء لالمتزاج  ُ كـاخلمس ُِ
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ِ التي ترمز لنفس صلبت جسدها وأقمعته وسحقته وأماتته فاستطاع أن يمتزج مـع اهللا ويتحـد بـاهللا ويتـصل بـه ألنـه كالبـذرة خبزات َّ
ْالتـي دفنـت فبـدأت تـستطيع االتـصال بمـصدر حياتهـا وهـو المـاء ليبـدأ يعطيهـا الحيـاة، هكـذا نحـن طالمـا  َ نهـتم بالجـسد فـنحن فــي ُِ

ُفكيف سيكون هناك صلح بيننا وبـين اهللا ونحـن نطيـع : عداوة مع اهللا ألن اهتمام الجسد موت وعداوة هللا ألننا مازلنا نعبد إله آخر ْ ُْ
 .فنحن مازلنا نعبده فال نقدر إذن أن نعبد اهللا!! إله آخر وهو الجسد عندما نعطيه ما يهواه؟

  ففــي أول قــسم أمــر فيــه الــرب أن تجتمــع الميــاه إلــى مكــان واحــد لتظهــر .. قــسمين ينقــسم إلــى  الثالــث واليــوم
َّاليابسة أي أنه هو أيضا الذي يأمر بقوته ألن كل شيء يكون بنعمته فقـط وهـذا هـو المـوت الكامـل لإلنـسان عـن كـل مـا فـي العـالم  ً

َّبالبحر وشبه اإلنـسان بالتربـة التـي كـان يريـد الـرب أن يـزرع َّوفي هذا اليوم شبه الرب العالم . ًالمادي وانفصاله تماما عن بحر العالم
فيهــا كلمتــه ليــأتي بثمــر ، لكــن بــسبب اســتيطان اإلنــسان فــي العــالم وامتزاجــه ببحــر العــالم صــار كالوحــل والغمــر، لكــن عنــدما يبــدأ 

أ تموت العبوديـة ويبطـل جـسد الخطيـة ًجهاده بموت جسده أي بإفنائه إنسانه الخارجي يبدأ يخرج ماء العالم منه يوما بعد يوم فتبد
ففــي هــذا اليــوم تمــوت مــشيئة .. أي يتحــرر مــن العبوديــة وهــل أصــل المــرض الــذي هــو الــسبب فــي جعــل اإلنــسان يخطــئ كــل حــين

ــه التــي هــي بــسببها اختــار اإلنــسان أن يطيــع جــسده وحــواء و رئــيس العــالم أي يبيــع اهللا فمــشيئة الــذات هــي أصــل . اإلنــسان وذات
ًي دمـر اإلنــسان ألنـه بـسبب إطاعـة اإلنــسان لمـشيئة ذاتـه أطــاع جـسده وحـواء وهـذا تحقيقــا لطلـب مـشيئته أي بــسبب الخـراب الـذ َّ

لهـذا فالــذي يريــد أن .. الـذات وعبوديــة الـذات يطلــب اإلنــسان أن يطيـع جــسده والنــاس وأي شـيء آخــر لهــذا فهـي أصــل الخــراب
ر لإلنـسان أي مـشيئة خاصـة بـه ولكـن فقـط تكـون مـشيئته أن يعـيش هللا ويحيـا يعود لصورة آدم النقية البد أن ينكـر ذاتـه أي ال يـصي

أي سـيطيع مـشيئة اهللا وال يطيـع مـشيئة ذاتـه وبهـذا لـن يعبـد ] وليس حسب مـشيئة ذاتـه[به وله وهنا سوف يصير حسب مشيئة اهللا 
ًذاتـه بعــد بــل ســيبدأ فـي عبــادة اهللا بــالحق ، فحينئــذ سيــستطيع أن يـصير عــضوا فــي اهللا  ألن اهللا صــار هـو الــرأس التــي تــسوقه ولــيس ٍ

لهـذا أخبرنـا !! َّيتـوهم أنـه بـدأ يعبـد اهللا؟] أي كـان يعبـدها[مشيئة ذاته هي التي تسوقه بعد ألنه كيف إلنـسان كـان مـازال يطيـع ذاتـه 

ًأي من أراد أن يصير عضوا في أي تابعا لي ومـستوطنا "  ذاته فلينكر َمن أراد أن يتبعني "الرب  ً ًَّ َّ ِّفـي ال يعـود ينفـذ مـشيئة ذاتـه َ َّ
ِّوال يصير له أي مشيئة أخرى في هذا العالم سـوى أن ينفـذ مـشيئة اهللا أي يعـيش هللا فقـط ويحيـا لـه أي يعـيش الهـدف الـذي أعطانـا 

يع أحـد أن ألن الذي مازال يطيع مشيئة ذاته في أقل شيء فهو لـم يبـدأ بعـد فـي عبـادة اهللا ألنـه ال يـستط. اهللا هذا الوجود من أجله
ًيعبد سيدين في وقت واحد ألن إطاعة مشيئة الذات هي عبادة للذات كما أن أي عـضو ال يـستطيع أن يكـون مـستوطنا فـي كيـانين  ّ

ُولكي ينكر اإلنسان ذاته تماما فهـذا نهايـة سـيـره فـي الطريـق الكـرب الـذي .. في وقت واحد أي ال يقدر أن يأخذ أوامره من كيانين َ ْ َ ً
وفيمـا . ً الثاني بعد أن يميت الجسد الذي هـو مـستوطن فيـه ألن الجـسد كـالحيوان الثـائر الـذي البـد مـن ترويـضه أواليبدأ في اليوم

ًيـسير اإلنــسان فـي اليــوم الثـاني فــي إماتـة الجــسد بعـدم طاعــة الجـسد فــي أي شـيء يهــواه ، فهـو فــي نفـس الوقــت أيـضا بــدأ يميــت 
ًه فهـو أيـضا قـد بـدأ فـي صـلب مـشيئة ذاتـه ألنـه فيمـا هـو يـصلب جـسده وال يطيعـه عبادة ذاته ألنه فيما هو يصلب جسده وال يطيع

ًفهو أيضا قد بـدأ فـي صـلب مـشيئة ذاتـه فـي عـدم إعطـاء الجـسد مـا يطلبـه ، فهـذه هـي طريقـة مـوت عبـادة الجـسد ثـم مـوت عبـادة 
ًالذات ، فكما أن آدم األول صار مـستعبدا لجـسده فـي اللحظـة التـي أطـاع فيهـا جـسده  َ بإطاعتـه لمـشيئة ذاتـه فبـالتوقف عـن طاعـة َُ

َُالجسد في اليوم الثاني ستبدأ تبطل عبادة الجـسد أي العبوديـة والـسياق اللـذان كـان تحـت سـياقهما ، وسـيبدأ روح اهللا يولـد وينمـو 
ّفينا دائما يوما بعد يوم ، وهذا ما جاء اهللا ليعلمنا إياه وهو ما فعله كل القديسون أنهم صـلبوا الجـسد  ً ولـم يطيعـوه بعـد وهـذا سـبب ً

فباسـتمرار عـدم إطاعـة . البصيرة التي أضاء الرب عليهم بها، وبهـذا فهـم بـدءوا بالفعـل فـي عـدم إطاعـة ذاتهـم وهـم فـي اليـوم الثـاني
ًففيمـا اإلنـسان يـصلب جـسده وال يطيعـه، فهـو بـدأ فـي عـدم عبادتـه فـسيبطل سـياقه يومـا بعـد يومـا وفـي نفـس الوقـت هـو .. الجسد ً

تدر
َّ

إن كـان إنـساننا "وكمـا قـال الكتـاب . ً فـستبدأ عبوديـة ذاتـه تقـل أيـضا ذاتـهإطاعة وعبادة مـشيئةب على عدم 
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َأي كمـا دفنــت البـذرة تحــت األرض فـسيبدأ المــاء يعمـل فيهــا ويعطيهـا حيــاة " ً فالــداخل يتجـدد يومــا بعـد يــوم يفــىن  الخـارجي ُِ
ِ سـيبدأ يولــد ويوجـد فـي هـذه الـنفس التـي كـل يـوم تميـت إنـسانها الخــارجي حقيقيـة بـدل المـوت الـذي كانـت فيـه ، هكـذا فـروح اهللا ُ َ َُ

َوستموت مشيئة الذات أيضا ، وهذا مثلما بدأ الجنين ينمو أيضا يوما بعد يوم كالجـذر الـذي بـدأ يولـد ويوجـد وينمـو . وهو الجسد ُ ً ً ً
َمــو فــي اإلنــسان بعــدما ولــد فــي أول يــوم صــلب جــسده ًيومــا بعــد يــوم باســتمرار بقــاء البــذرة تحــت األرض هكــذا روح اهللا ســيبدأ ين ُِ

َوصـلب مـشيئة ذاتـه أي توقـف عـن عبـادة هـذه اآللهـة التـي ولـد ووجــد نفـسه يعبـدها َّوهـذا مـا علمنـا الـرب إيـاه بنفـسه عنـدما عــاش . ُِ

ّ وكان ينمو ويتقـوى بـالروح أي كـان يعلمنـا أن الطريـق يـأتي بالتـدريج ، فًمماتا يف اجلسدً عاما ٣٠ ُِكلمـا يميـت اإلنـسان جـسده َّ
َيومـا بعـد يــوم فـإن الــروح أيـضا تنمـو يومــا بعـد يــوم حتـى إنـه اســتطاع كإنـسان أن يتقبــل كـل اإلهانـات وكــان يـسلم لمــن يقـضي بعــدل  ِّ ُ َّ ً ً ً

ليـوم الثـاني سـوف ُوتذلل ولم يفتح فاه وهذا ليرينا أنه عندما يمتلئ اإلنسان بروح اهللا بعد نمو روح اهللا فيه فترة جهـاد طويلـة طـوال ا
يستطيع أن يحتمل أي إهانة بتذلل دون أن يفتح فاه، وهـذا حتـى يقـدر أن يطيـع مـشيئة اهللا ويـرفض إطاعـة مـشيئة ذاتـه حتـى عنـدما 

ًأي لكي يستطيع أن يتحمل اإلنسان أي ألم من إنسان آخر البد أن يكـون لديـه رصـيد روحـي أوال ، لهـذا . يهينه الجميع ويلطمونه َّ
َّ ففــي اليــوم الثـاني عنــدما يتــدرب اإلنــسان علــى صـلب جــسده وإماتتــه ســينمو روح اهللا فيــه وبهـذا الــروح ســيقدر فــي اليــوم ففـي اليــوم

ّالثالـث أن يحتمـل أي ألـم وال يطيـع مــشيئة ذاتـه بتـذمره فـي أي شــيء أي سـتكون لـه القـدرة علـى إقمــاع مـشيئة ذاتـه وسـتكون لديــه  َ ُّ
وفي هذا الوقت بالتحديـد فهـو  ..  مشيئة اهللا وال يطيع مشيئة ذاتهأنه فيما يفعل ذلك هو يطيعالبصيرة 

قد بدأ يميت عبوديـة ذاتـه بعـدم إطاعتهـا مثلمـا ماتـت عبوديـة الجـسد بعـدم إعطـاءه مـا يهـواه ومـا يـشتهيه ألن اإلنـسان عبـد للـشيء 
الـشيء ، فـإذا أطـاع اإلنـسان مـشيئة ذاتـه الذي يطيعه ، ويتحرر من هذه العبودية بالتوقف عن إطاعتهـا أي بـالتوقف عـن عبـادة هـذا 

َّعندما يهينه الجميع بتذمره في أي ضيق فهو بذلك مازال يطيع مشيئة ذاته أي مازال يعبد ذاته لكن عندما يتجلـد اإلنـسان ويتـذلل  َّ
َوال يفتح فاه في أي ضيق فهو في ذلك الوقت بالتحديد ال يطيع مشيئة ذاته أي قبـل وأطـاع مـشيئة اهللا نـا سـتموت مـشيئة ذاتـه وه. َِ

ًأي عبوديــة ذاتــه بعــدم طاعتهــا ألنــه بــدأ يطيــع اهللا أي بــدأ يعبــد اهللا ألنــه ك أن اإلنــسان يــصير عبــدا للــشيء بإطاعتــه فإنــه يتحــرر مــن 
 .العبودية بعدم إطاعته

 تمـوت مــشيئة َّولكـن ال يقـدر إنـسان أن ال يتـذمر فـي أصــعب الظـروف إال بعـدما يكـون قـد امــتأل مـن روح اهللا ولهـذا فلكـي 
ُّالــذات فــي اليــوم الثالــث علمنــا الــرب أن اإلنــسان ال يقــدر علــى تحمــل كــل اإلهانــات بتــذلل ويــصمت لتمــوت عبوديــة ذاتــه إال بعــد  ُّ ّ

ّ عاما وهذا ما أرانا الرب إياه عمليا بنفسه ليعلمنا طريقة الجهـاد التـي تحررنـا مـن أصـل الخـراب وأصـل المـرض ٣٠جهاد طويل دام  ً ً
ً التي ولدنا فيها ولهذا مكتوب تألم المسيح بالجسد تاركا لنا مثاال والعبودية ً  أي أرانـا الـرب الخطـوات لكي نتتبع خطواتـهُِ

ُِالعملية التي تخلصنا من اللعنة التي ولدنا فيها ّ . 
 رض الجافـة ًوبهذا سيخرج بحـر العـالم مـن اإلنـسان فـي اليـوم الثالـث يومـا بعـد يـوم وتظهـر اليابـسة أي يـصير اإلنـسان كـاأل

َالتي يستطيع اهللا أن يزرع فيها كلمته كما ولد في شـاول الطرسوسـي وصـار القـديس بـولس وبعـد نمـو الجنـين فتـرة مـن الزمـان يـأتي . ُِ
ميعاد والدته أي قيامته من القبر الذي كان فيه و هكذا البذرة التي بدأت تنمو فترة تحت األرض بواسـطة الجـذر الـذي خـرج بقـوة 

ها هكذا أي إنسان بدأ يعمل فيه روح اهللا فبعد فتـرة جهـاد فـي اليـوم الثـاني فـي صـلب الجـسد والـذات وبعـد أن يفنـى عمل الماء في
ًتمامـا إنـساننا الخـارجي يومـا بعـد يــوم فاإلنـسان الـداخلي  َوهـو روح اهللا الـذي بـدأ يولــد فـي اليـوم الثـاني بـصلب الجـسد[ً ســيتجدد ] ُ

لمـا يخــرج الجنـين مــن بطــن أمـه ويقــوم ومثلمـا تقــوم البـذرة وتــصير نبتـة وتقــوم مـن الظــالم التــي ويقـوم فــي نهايـة اليــوم الثالـث هــذا مث
لتشق طريقها للنوركانت فيه 

ُ
ِّ بعد جهاد ثالثة أيام هكذا أيضا قام مخلصنا من القبر فـي اليـوم الثالـث ليعلمنـا ويـذكرنا بمـا  ّ ً

يـتم بعـد ثالثـة أيـام بعـد جهـاد حتـى ] ًة آدم النقية التـي كـان فيهـا حـراأي العودة لصور[كتبه في الكتاب أن الوصول للصورة األولى 
ًالــدم ويبــدأ اإلنــسان بعــد ذلــك يثمــر ثمــر روح اهللا كمــا زرعــت كلمــة اهللا فــي شــاول الــذي صــار بــولس الــذي كــان مائتــا قــبال كالبــذرة  ً َ ُِ



  رسالة السيدة العذراء

  ٤١ 

َالمائتة لكن عندما أمات نفسه كالبذرة التي دفنت بدأ روح اهللا يعمـل فيـه و بعـد أن أفنـى إنـسانه الخـارجي فبـدأ روح اهللا وهـو إنـسانه ُِ
ًإن كنـا قـد متنـا معـه سـنحيا أيـضا معـه وإن كنـا قـد "الداخلي يتحـرر حتـى قـام هـو فـي اليـوم الثالـث مـع الـرب الـذي وعـدنا فـي كتابـه 

ر إنسان أن ينكر ذاتـه أي ٍفحينئذ بدأ يثمر القديس بولس ، فال يقد" ًسنصري أيضا يف قيامتهِصرنا متحدين معه بشبه موته 
يعبر اليوم الثالث إال بعد مروره على اليوم الثاني ألنه ال يقـدر إنـسان أن ال يـصير لـه مـشيئة أخـرى سـوى اهللا أي يـصير نكـرة ويـصير 

ًمتـضعا اتــضاع كامـل إال بــروح اهللا الـذي صــار سـاكنا فيــه فتــرة وهـذا سيــصير بالجهـاد فــي اليـوم الثــاني بالـصيام والــصالة الد ائمــة ألن ً
االتــضاع هــو ثمــرة مــن ثمــار الــروح أي نتيجــة عمــل روح اهللا وســكناه فــي اإلنــسان وهــذا بعــد فتــرة جهــاد طويلــة وهــذا مــا حــدث مــع 
ًكثيرون مثل شاول الطرسوسي الذي بدأ يثمر ثمر الروح عندما استطاع أن يكرز ويبـشر فـي العـالم كلـه بعـد أن كـان مائتـا قـبال لكنـه  ًّ ِ َ

ًضا فهذه هي الثمار التي تأتي بعـد مرحلـة جهـاد طويلـة وهـذا هـو النـور الـذي يـضيء علـى العـالم بنـور المـسيح الـذي ّبدأ يعلم هو أي
أحيا ال أنا بل املسيح الذي حييا يف"مأل كل روحه كما قال هو بنفسه 

َّ
ِمع املسيح صـلبت"لكن هذا بعدما قـال " 

ُ
 

َّبل المسيح الذي ولد في هو ا.. فأحيا ال أنا بعد َ َلذي بدأت أحيا وأتحرك وُأوجد بهُِ ّ. " 
  ويبصر قلب اإلنسان كل الحـق ال يقـدر اإلنـسان بعـد ذلـك أن يعـود للعـالم أو للـشبع مـن " ليكن نور"و عندما يقول الرب

سـعى العالم مرة أخرى من شدة إبصاره للحقيقة التي هي أن كل ماء العالم وكـل شـهوته مهلكـة ومميتـة ألنهـا تزيـد العبوديـة أي كلمـا 
اإلنــسان أكثــر ليــشبع مــن العــالم فهــو بــذلك يزيــد عبوديــة جــسده عليــه لــذلك يــستحي كــل إنــسان بعــد أن ينيــر اهللا بــصيرته أن يعــود 
ًللخرنــوب مــرة أخــرى ويقبــل أن يظــل عبــدا ومــستعبدا آللهــة ليــست بالطبيعــة آلهــة ، أو أن يقبــل أيــضا أن يــصير كالمتــسولين الــذين  ً ًَ َُ ّ

َِلفقر والعوز والجوع الذي كـانوا فيـه قـبال بعـدما أبـصروا الغنـى الحقيقـي والـشبع الواحـد الوحيـد الحقيقـي يستعطون صدقة من شدة ا ًِ َ
َوهو المتعة بالرب التي هي الشبع الوحيد الذي يستطيع أن يشبع كل إنـسان ولـد فـي جـوع وهـذا مـا قالـه وكيـل الظلـم عنـدما أضـاء  ُِ ِ ُ

ولست أستطيع أن أنقب أي أن أبحث عن أي عمل آخـر بعـدما أدركـت  )٣: ١٦لو(  أستعطي أن أستحي اهللا بصيرته فقال 
أنه ينبغي أن أعمل فقط ال للطعام البائـد بـل للطعـام البـاقي للحيـاة األبديـة أي أن أجاهـد للوصـول للهـدف الـذي خلـق اهللا اإلنـسان 

اهللا بـصريتهم هو السر يف هروب كل القديسون من العامل يف اللحظة التي أضـاء وهـذا ... من أجلـه
 لـيكن ففي هـذا اليـوم الـذين هربـوا كـل القديـسين قـال اهللا لهـم ". .. تعرفون الحق والحق يحرركم" فمكتوب وأدركوا احلق

 فأضـاء اهللا علــيهم بالحقيقـة كلهــا فأبـصروا كــل الحـق وهــو أن كـل العــالم باطـل وســراب ومثـل النفخــة التـي ســتهب والــسعي  نــور
م سـيكون مثــل إنـسان يــسعى ويجـري وراء ســراب أو إنـسان يحــاول أن يقـبض علــى الـريح ، وكــل للحـصول علـى أي شــيء فـي العــال

لهـذا " ومثـل قـبض الـريح"ًهذا العمر هو فترة اختيار واختبار وسيعبر مثل الطيف وال يقدر إنسان أن يقتني فيـه شـيئا لـذلك مكتـوب 
 بــالوجود معــه لألبــد مــن أجــل ســراب لهــذا تركــوا الــسراب أدركــوا أنهــم لــو لــم يجاهــدوا للــرب فــي الطريــق الكــرب فــإنهم سيــساومون

  .ليبقوا مع الحق ورفضوا أن يظلوا يستعطوا ويظلوا في جوع وفقر بعد أن اكتشفوا كل الغنى والشبع
 
 هذه الرسائل مأخوذة من موقع الطريق إلى الحياة  

http://zaway2life.110mb.com http://theway2life.110mb.com 
http://the-way2life.110mb.com 

 
  المعجزةكما يمكنك لمراسلة أسرة الموقع للحصول على رسائل أخرى لصاحب  

Way2truelife@gmail.com 


