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 مقدمة:

 ،واتكمبر، يطلب صففففففلكوخز اإل  اجلسففففففد وبا يا    قل  بث   صفففففففرونيوس الر  ي فففففف ر   
لكي مب ونة ون مة ربنا يسوع املسيح أعرب حبر هرا ال امل وأنطلق إىل كورة ا حياء، ب وق 

 وحمبة القديسني الرين سلكوا ذات الطريق.

خوة أن تركروا ضفففف في عند إصفففف اة الربيةة املقدسففففة لكي أنا  أسفففف لكم أيلا اإل
جوةاً ء أن جي ل لنا و د الثالوث القدوس، الر  شففففففففففام  ح وأ  سففففففففففب  ، وم لم أ  آبائيالنياح مع 

 من أجل تدفق خريات وصالح حمبته الفائقة. وحياةً 

 حقيقة التسبيح

اإلةراك والنطق لكي نضففففففففففففففين  ن امل لو ني من  اإلله موهبة   أعطانا الرب   -1 
 ابنه وبالروح د اآلب يفح ومنج   ننا نسفففففب   ؛ال د  تسفففففبيةاً يفوق تسفففففبيح القوات السفففففمائية

 القدس.

ليس مرة نطق كلمفات، بفل هو امتالء القلفب من  -أيلفا ا حبفاء-والتسففففففففففففففبيح 
ندما هتدأ هره يفوق الكلمات، وع عقلي   حرارة احملبة، لكي تتةو  هره احملبة إىل تسففففففبيح  

 نتكلم بكلمات اإلةراك والفلم. ،أ  حرارة الروح ،احلرارة

ونتكلم  ،الً و مث نتكلم بال قل وبقدرة النطق. نرى أ ، ن نروق أواًل بالقلب -2 
ا "ذو و  :احليففاة. وهففره هي شففففففففففففففلففاةة املزمور عففاة    ثففانيففاً. والكال  بففدون الر يففة هو كال   
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 أن يدرك -بالنظر ال قلي-يسففففففففففففففتطيع  ، ن الر  يروق أوالً  ؛(8 :34وأنظروا" )مزمور 
 د  "حمبة اهلل :مقدار الن مة اإلهلية اليت سففففكبلا اآلب السففففماو  حسففففب شففففلاةة الرسففففو 

 ن ننا  هره احملبة احلارة  ،(. وهكرا5: 5 لوبنا ب طية الروح القدس" )رو  انسففففففكب  يف
فان مياه ن يفتح ينابيع جوةه وطو أح ذاك الر  كان ينتظر من  بل خلق ال امل لكي نسففففففب  

يي اخلليقة    ي  اخلطية وينقل أوجاع ال ر إىل برر ال د .وي   حمبته لكي ُي 

 لكي ننتقففل من رتبففة اخلليقففة املنظورة  ري وهكففرا ننففا   ن هففره ال طيففة الفففائقففة
 ،ال ا لة مثل الصفففففففففففففف ور وا حجار إىل رتبة اخلليقة  ري املنظورة مثل القوات السففففففففففففففمائية

 ةد ال امل املنظور بال امل  ري املنظور.ونصبح الوسيط الر  به يت  

ملثلث ا اهلل   ني  السففففففففففففماو  لكي ن ففففففففففففبع من في  جوةه. ب   خلقنا اآلب  لقد  -3 
ي ففة، حففد حففد ال ففد ، حففد الطب :ن ت ربهففا اخلليقففةأال يكن  حففدوة   ثالثففة   ا  ففانيم واخلليقففة  
أ   (1)شففياء.  ن خ لقنا من ال شففيءال د  هو املصففدر ا و  لكل ا  د   اية الوجوة. وح  

ض،  هنففا تنةففل وت وة إىل ا ر  ؛من الالوجوة. وحتمففل طبي تنففا هففره ال ال ففة مع الالوجوة
 إىل الرتاب. أ 

ملمفا   يكن    كائن ال مغلقة   كالمها مثل ةائرة    ،الثاين ا و  مثل احلد   واحلد  
 ،تهى حدوة خلقإذ ت د   ،ى هره الدائرة. وهكرا سففففففففففففففقط آة  ا و ن يت د  أكان  رتبته 
ي ة امل لو ة من د للطبب لوهة بدون ن مة اهلل، فصففففار حت  شففففري ة الطبي ة واسففففت  وطلب ا   

 :ةرك على الفور م ىن كلمات اهللأ، نه عد   أ، و لوهة مسففففففتةيلة  ن ا   أوعندما وجد  .د ال 
قلي من   نظره ال  نففه مففات بففالفكر وبففاإلراةة عنففدمففا حتو   ؛تفف كففل منلففا موتففاً  وت" "يو   

 .  املوتأ ،ال د  فصار صورة   ،ا أةركهمالوجوة على صورة اهلل ومثاله إىل الوجوة حسب 

راك عد  وأة ،أ  اال ال  بالضففف ن وال جز ،إىل املوت حتو   ال د    ،وبالسفففقو 
ذلففا املرض القففدذ الففر  يقوة إىل كففل  ،ورثنففا  ن املوت   ،ن آة القففدرة على البقففاء. وم  

                                                           
 ".ن  االنسانمما مل يكن كو  " :القداس اإلهلي( راجع عبارة 1)
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 جتلب علينا ةماراً أكثر. كثرية    وخياالت   ح بنا يف متاهات  أنواع ال رور، ويطو  

 الحياة: جسر   الصليب  

 ذلففا ال ففدو الففر  مل يقو  عليففه  لوق   ،نففا  ففايففة الوجوة بففاملوتوهكففرا فقففد -4 
 .الصوهتا  وته باملوت الر  ماته لل  ،على الصليب ه الرب  ع  ر  بل ص   ،ملما كان واحد  

صفففديق له من صفففورة اال ال  وال د  إىل صفففورة الرفيق واللكي ي سفففره وُيو   املوت   الرب   ل  ب     
 يقتل اخلطية. حاة   الر  صار مثل سالح  

 ل م ل ا    مثك  ل  م    ن اخلطية   ؛وهكرا أةرك الرسفففففو   وة التصفففففاق اخلطية باملوت
 س  ح    "صارت  وة اخلطية تسوة على اإلنسان وحتو   ،(. وهكرا أيضاً 14: 5باملوت )رو 

ن فقدان م إذا مل ينل شلوته. وةخل اجلزع   ،"املوت س  ح  البقاء إىل " س  أ  ح   ،" فيهاحلياة
 س  ح  و" .شففففففففففففففيفففاء والنفففاس ... ا  وهو خو  املوتمن فقفففدان ا  املمتلكفففات، واخلو   

ني اخلطية ب ل  صفففف  وف   جاء الرب   ، اية الوجوة، ولرلا السففففبب " فينا يسففففوة على حد  املوت
ت د  ل  يت و  تلا ال ،القيامة   حياة   س  ر  بالصففففففليب و    ،أ  املوت ،وةاس عرش اخلطية ،واملوت

 يامة  احلياة الر  به ن وة من  رب املوت إىل جسفففر   ف صفففبح الصفففليب   ؛من القرب بالصفففليب
 املسيح.

سفففففففففكيم إااللتصفففففففففاق به يف  ة  ، موت املسفففففففففيح يف امل موةية و د  املوت    ن ن خر  
ليس موت صففورة  ،املوت   نقبل   ،أ  بالصففليب جسففر احلياة املصففلوبة ،الرهبنة الرسففو ، وبه

من  لقائمة  ا لكي ندخل احلياة   ؛صلوب، املوت املصلوبال د ، بل املوت صورة املسيح امل
ات وال ففففففففففلوات إىل احلياة اليت ت ففففففففففتاق لل وةة إىل مصففففففففففدر الوجوة وصففففففففففانع كل  رب اللر  

 أ  اهلل اآلب. ،شياءا 
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 الشهوات الرديئة طريق الموت:

 رتك أ   وت . هنفا تنتلي ملمفا طفالف  ؛ رب   يلفا ا خوة، ال ففففففففففففففلوة  أ بفاحلقيقفة   -5 
ال يدو ،   ن اخلمر ينتلي، والزىن ؛حساساً بال د  يف القلبإ)فرا اً( و  مقدسة    ري   شلوة  

 ،ا ووجوةهاال  لا حىت حياهت فإذ هي فار ةً  ،ذاته وأخرياً يواجه اإلنسففان   ،واملا  ال يبقى
 مث القرب. ،بالض ن وال جز بل ملدةةً 

يف  الفضفففففائل اليت  لق أ  ،، ما عدا البا ياتزائلة   -ملما كان -شفففففياء ا  كل  
". لنقارن بني الغضففففففب والوةاعة. فا و  يرتك حّس احلياةالقلب ال فففففف ور واحلس اجلديد "

وأخرياً ينكفئ  ،ويقتل فينا روح ال ركة ،خارجية   تافلة   خلفه ال داوة وي غل اإلنسان ب مور  
بل من  ،ال يسففففففتمد  وته من اهلل ر   ففففففّ  ن ال ؛بال م ىن فإذ هي فار ةً  ،اإلنسففففففان على ذاته

 ة  ة    املو  فلي  لق ال ركة، وتقو   ،أما الوةاعة .اإلنسان نفسه، وهكرا نفقد  وتنا بال رور
ون ففففتاق  ،ننا  د أنفسففففنا  ب الوةعاء ةون عناء  أالوةاعة يف القلب، حىت  ويفي  سففففال   

  للقلب.  رة م لم جتلب ت زيةً لر ياهم  ن احلديث وال   

 بين الموت والخطية: الصليب   ل  ص  كيف ف  

 1ع راج"محل خطايانا يف جسففففده على الصففففليب" ) ن الرب  إيقو  الرسففففو   -6 
و . كان هإلى الموتاإلنسااااااااااااانية  من الخطية   نقل  أنه  بذلك وهو يعني ،(24: 2بط 

 ثيمةً أ كان  اخلطية تدفع أجرةً   .ن ي مل ذلا ال مل االهلي ال جيبأوحده القاةر على 
: 6"أجرة اخلطيفة هي موت" )رو  :وهو مفا يقولفه الرسففففففففففففففو  بولس ،وهي املوت ،لل طفاة

هذه األجرة للخطية. أعاد الموت  د  ور   ،أي الموت ،الخطية أجرة   وأخذ الرب   ،(23
على  م  ك  "ح   :إلى الخطية لكي يبيد الخطية بالموت حسااااااب كلمات الرلااااااو  بول 

بقبو  أجرة له املتجسد، اإل ، حكم  احلكم   وجاء .(3: 8راجع رو ) الخطية في جسده"
أي عرشااها إلى الصااليب، واتااطدم   ،قوة الخطية وهكذا نقل   ،الخطية أي الموت

 ،بموته ذلك العرش المكين، فصاااااااااااارت الخطية ب  قوة د الرب  وبد   ،بالموت الحياة  
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ه حقاً  ن ؛وفقدت قدرتها على قتل اإلنسااااااااااا بسااااااااابب قيامة الرب من بين األموات
و  وهكفففرا يق ،سففففففففففففففالح اخلطيفففة وأجرهتفففا إىل اخلطيفففة " .. وحو   الرب  املوت أبطفففل عز  "

أ  تلا اليت تسففري حسففب  ،(5: 3راجع كولوسففي "أميتوا أعضففائكم ا رضففية" ) :الرسففو 
الزىن الطمع والقتل، وسائر ال لوات. ومبوت  :وأةرج  ائمة الرذائل السمجة ، انون املوت
لنا بقوة  حياة   موت اخلطية، وصففففار يف املوت   عالمة   صففففار الصففففليب   ،صففففليبالرب على ال

 الر  مات على الصليب.

لففه إىل ه وُيو  ويففدركففه كففربفف   ، نففه  ففد ينجو لو فف    ؛ ففاة للكففراب مل ي ففد الكففرب  
يوت مثل  ،من مياه احلياة  لبه مل يرتو   ن  نه يوت فار اً من احلياة، و  ؛صففففففففففففففورة ال د 

ا دت من  ل  تتبدة كل خياالت وأفكار القلب السفففففففمجة اليت و   ،وعند اجلةيم .ناشففففففففة   أرض  
د ول   ت  ا تلا اليت ن مصدرها هو اإلنسان امل لوق من ال د . أم   ؛لينا عدية احلياةإوت وة 

ىل ا بد، من  هنا من احلي إ ؛أ  كلمة احلياة اليت ال  وت، فلي تبقى فينا ،من كلمة اهلل
 شياء.ا  كل    ق  ل  خ   ،لمة  درتهاهلل الر  بك

 ه:ه وقيامت  لب  مع المسيح في ت  

أي موتااه  ،فقااد جااا  بااالصاااااااااااليااب ،ا الرب  أماا   .الخطيااة بااالموت تجااا  -7 
 د الموت.بيذات القوة التي ت  هو الصليب  فصار موت   ،لكي ننا  القيامة ،المحيي

- نقل الرب  ف ،ال د على شفففففففففا هاوية اإلنسففففففففانية  موته احمليي كان  الطبي ة  بل  
الر   ،ه الراتيةبقوت يّ احلبل  ،وبال موت إىل ما هو كائن  اإلنسففففففففففانية  الطبي ة -باالحتاة به

 ةً ي  حاإلنسففففففففففففففانية  هلي. وج ل الطبي ة نومه اإلإىل أ  أ   ،ال ي خر احلياة من مصففففففففففففففدر آخر
 صففففففففار هو الرأس   أ  ،من ال د  ونقله إىل احلياة اليت ال  وت اإلنسففففففففان   ق  ت  ف    ،باالحتاة به

و  ولد احلياة اليت ال  وت وال تقوى عليلا اخلطية كقو  رساجلديد وآة  الثاين الر  منه ت  
هره ال فففلاةة  م  وخت   ،(18: 5يوحنا  1راجع من اهلل ال خيطئ" ) "املولوة   :الرب وشفففاهده

 .ه"ن يس  أ"وال رير ال يقدر  :بقوله
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و  ليس موت آة  ا  ،ةنا به هي  بو احتا صففففففففففففففارت عالمة   ،ومبوت الرب احمليي
بل موت آة  ا خري ربنا يسفففوع حسفففب طبع رأس  ،الر  فينا حسفففب طبع اخلليقة ا وىل

اية احلياة إىل   وترك   ،حدوة الوجوة  فلو ت د   ،اخلليقة ا وىل اخلليقة اجلديدة. أما طبع  
 ،ملوت احملييا فلو  بو    ،يةوهو ما يؤة  إىل ال د . أما طبع اخلليقة الثان ،ال لوة واخلطية

أ  ما هو  ،امة القيال  إفال نطلب  ،موت الصففففففليب لكي نبقى يف حدوة الطبي ة املصففففففلوبة
لق وبرلا ن   ،اجلديدة حسب بر اهلل يف يسوع املسيح احلياة   -بن مة اهلل- فندرك   ،للةياة

 وليس حسب آة  ا و . ،من جديد حسب املسيح

 احلياة واخلليقة اجلديدة. شري ة   مبوت الرب احمليي، صار الصليب   -8 

ك سااااوليساااا  األتااااواا والصاااالوات والن   ، ن ال نلص بوسفففففائل  لو ة ،أوالً 
وترك الممتلكات ولااااالر الممارلااااات هي الخ  ، بل هي دالرة الساااالوك حسااااب 

 ،ص ةا والألا نعمة المسيح ليس  الصو  ؛محل نعمة المسيح وهي ال تحل   ،الروح
ده كف  . هفرا يؤ الحياة الجديدة حسااااااااااااب موته المحيي وقيامته المجيدة بل هي قبو   

و بل ذلا يقو  عن كل املمارسففففففففففات  ."مع املسففففففففففيح صففففففففففلب " :رسففففففففففو  املسففففففففففيح بقوله
 ن  ؛هنا بال  يمةأأ   ،(8: 3فيلييب هنا "نفايفة" )إ :يانواالمتيازات اليت كان  له  بل اإل

راجع اء )أ  ليس هلما  وة للبق ،م اً" ط ا  للبطن واهلل سففففففففففففففيبيد كالمها"البطن للط ا  وال
نعمة س ببل ألنه تقد   ،ال يحسااااب اإلنساااااا ناسااااه قديسااااا  بالصااااوا .(13: 6كور 1

الذين و  .أي نعمة التقدي  ،والصااااوا يحان اإلنساااااا في دالرة النعمة .الروح القدس
 ؛كبريا أي العجرفة وال ،ينالوا األجرة الطبيعية ،فراز  إساااااااااااك بيننا ب  يمارلاااااااااااوا الن  

 واليسااااااتقيا  و أحسااااااب الطبيعة المخلوقة من العدا  ألنهم بقدراتهم وتقواهم تاااااااروا
ث األقنوا الثالث في الثالو  ،ال من روح القدالاااااااااةإألا التقدي  ال يأتي  ؛قديساااااااااين
 القدوس.

 كيف نقبل موت الصليب؟

ملسفففيح هي موت ا صفففبح  وة  اخلطية، أ  لت  الصفففليب باملوت عن  موت   لنقبل   -9 
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الر   ،ذلا احلس القدذ واملرض ا صففففففففففففففلي والداء القدذ ،ذات القوة اليت تقلر اخلو 
د القوة، ل  و أن كثرة ا كل ت    ننا نظن   ؛ون كل أكثر ،خوفاً من املوت ،جي لنا نطلب أكثر

ل أن حياته يف االتكا  على الوسفففففففففففففففائ ن املالبس وا موا  مثل ذلا الغين الر  ظن  ونز  
 وليس  على اهلل. ،امل لو ة

 راةتنا الراتية )اخلاصة(.إالصليب برتك  موت   لنقبل   -10 

ئل  ريبة راةة بوسففاريق الصففليب  بلنا يارسففون ترك اإلكان اآلباء الرين سففلكوا ط
ومل  .هاو ري  ،مثل السففففففري الطويل للةصففففففو  على املاء من البرر، أو الو و  عدة سففففففاعات

سفففيح بل كان  تدبري ال فففيول الرين كان  فيلم حمبة امل ،ت فرض بالقوة الوسفففائل تكن هره
ي ه كان  احملبة    ،"ضففففففففب ةً ن يسففففففففا "أمن تلميره  ولرلا عندما طلب شففففففففي    ،الفياضففففففففة

فلم بال  ،بال حمبة دوا ال ففففففففيول ويفرضففففففففون طاعةً ن يقل  أأما الرين يريدون  .سففففففففبب الطاعة
 لى ا خوة  تاالت روحية شريرة تضر وال تنفع.فراز وجيلبون عإ

 ب  أ  حمبتنا للرب ولألخوة. وليكن التغصففففف   ،جل احملبةأمن  اخلاصفففففة   راةة  اإل لنرتك   
ن نكون على صفففورة آة  اجلديد الرب من أ ، أ وللسففف ي وراء  اية خلقنا ،من أجل احملبة

 (.47: 15كور   1السماء )

 لنغار من أجل طعاا الحياة:

د ف ارسففففففففتيا ا يأ  سففففففففر اإل ،من أجل الط ا  السففففففففمائي البا ي خبز اهلل -11 
بففة من أجففل هففره اهل ،أبففديففةً  وحيففاةً  ،و فرانففًا لل طففايففا ،من املوت لنففا  يففامففةً  ي طالففر  ي  

أ ا   لبة و  ،راةةاإل ب  ل  راةتنا لكي  يا مع الر  صففففففف  إالفائقة، نغفر، ونصففففففففح، ونصفففففففلب 
 الصليب، أ   لبة موته احمليي.
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 :لإلرادة لب  تلوات المزامير ت  

 ولكن مىت ،تسري حيثما شر  شاباً كن    عندما كن    :لبطرس  ا  الرب   -12 
فإن آخر سفففففففففففو  ُيملا عندما  د يديا ويربطا إىل حيث ال تريد  ،شفففففففففففي اً  صفففففففففففرت  
(. هكرا حتملنا صلوات املزامري إىل حيث ال ن اء، إىل الغضب الكامن 18: 21)يوحنا 

يف  لوبنا والر  يتةرك فينا عندما نسففففففمع أو نصففففففلي الكال  اخلاص با عداء. وتك ففففففن 
  فينا الط ا  امل لو  الرة ء الر هره الصففففففففففففففلوات عن روح االنتقا  الكامنة فينا، وحترك

ه الطبيب مأكلناه واسفففففففففففتقر يف جوفنا الروحي، فتنز  هره الصفففففففففففلوات مثل امللح الر  يقد  
 هلكي يت لص املري  من الط ا  امل لو  الرة ء الر  يسفففففبب وجع امل دة. هكرا نواج  

 ،لمات املقدسفففففففةكوروح البغضفففففففة اليت فينا واليت حتركلا هره ال ،خطايانا الداخلية املسفففففففترتة
 النيب واملن دين ال ظا  مبا ُيملونه يف ةاخللم .. وهي اعرتا   

سفففب ر بة بل ح ،ر بتنا حسفففب ب ذواتنا بصفففالة املزامري لكي نصفففلي ليسلنصفففل  
 فنصل إىل ميناء اخلالص. ؛الكلمة اإلهلية

 :(1)الصوا العقلي يسبق توا البطن

مة اهلل ن نتةرك بقوة ن أهو  ال قل وصو    .البطن ال قل يسبق صو    صو    -13 
وة وندخل إىل اآلب يف ابنه ربنا يسفوع املسفيح بق ،أ  الثالوث القدوس ،إىل مصفدر احلياة

 لكي ننا  احلياة اجلديدة. ؛وفاعلية الروح القدس

 .ابااللتصاق بالر  مات عن   ،ور بة   وفكر   وصورة   خيا    كل  عنا  لنطرح 

حيث  ،نا( يف  لوباإل رانيون)اجللجثة ولتكن  ،لنقن عند صفففففففففففففليب ربنا يسفففففففففففففوع

                                                           
 ن  رت عدة مرات. ،صو  ال قلعن ( راجع رسالة ا ب صفرونيوس 1)
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 ب دنا عن حمبة اهلل.صلب م ه برتك كل ما ي  ن  

 ؛ولناباال رتاب من  لوبنا وعق جيدة   أو م فففففففاعر   ، ريب يا ليتنا ال نسفففففففمح لفكر  
ندخل  ،باملوت عن كل ا مور السفففففففففففابقة.  ننا  را الصفففففففففففو  اً وأطلار  نقياء  أنصفففففففففففبح حىت 

ن وصل م  فد مع الرب عيد انتصار احلياة على املوت. حياء ون ي  ورشليم السمائية كورة ا أ
اجلوع  تةرك فيه أمل  فال ي ،وتصفففففبح بطنه يف عقله ،يلون عليه صفففففو  البطن ،إىل هره الرتبة

تبع القلففب ت فلو يأل بطنففه بكلمففة اهلل احليففة،  ن البطن   ،كفف ن حتر  إو  ،والر بففة يف الط ففا 
اء حسففففففففففب حيالبطن عند ا  انبينما القلب واالراةة يتب  حياء باملسففففففففففيح،واالراةة عند ا 
ينا وجلب عل ،وطلب ط ا  املوت ،الر  سقط عندما ترك صو  ال قل ،شري ة آة  ا و 

 هرا التةّو  املضاة.

 أ  صورة اهلل اليت فينا .... ،لنةمل اهلل -14 

حىت ن ر  كين تصففففففففو  البطن،  ن عد  صففففففففو  القلب ال خيلق  ؛م عقلياً صفففففففف  لن  
 الروح يقوة إىل صو  اجلسد. صو  البطن. وصو   

  الروح ك فيلم صففففففففو طوىب للرين نالوا أت اب املرض وا وجاع اجلسففففففففدانية إذا حتر  
يف  نسففففان  إ وسففففاروا فيه،  ن أوجاع اجلسففففد جت ل الروح تنطلق إىل آفاق القيامة. ومىت حل  

أ   ،الزيتون جبففل ،انطلق إىل اجلبففل املقففدس ، رانيونفيففه اإل وحففل   ،رانيون )اجللجثففة( اإل
 القيامة ا يدة. وصار فيه نور   ،القيامة

  ننا ال ندخل مرياث ؛لنا ل فففففففففففيء  واالنقطاع عن الط ا  ال قلي الفاسفففففففففففد ال يؤه  
اً لكي يبقى عقلي ن يصفففففففففو والفرق بني م   .يانبل برب املسفففففففففيح وبر اإل ،املسفففففففففيح با عما 

 هو فرق   ،دسونقياً بالروح الق ر طاهراً صفف  وبني من ي   ،نظيفاً طاهراً ونقياً من  اسففات ال امل
ويت مل  ،لقهوالثاين يرتفع إىل حد  اية خ ،اإلنسفففففففانية فا و  يبقى يف ةائرة الطبي ة :ظاهر  

يح يصففبح  ن مد احلياة يف املسفف ؛ويرتك التلاون والرتاخي ،مرياث املسففيح ومد القديسففني
شففففففففففففففجففاعتففه الفففائقففة اليت جت لففه يرف  حىت ا مور الطففاهرة النقيففة من أجففل عطيففة وهبففة بر 
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 يان يف املسيح اليت هي مثرة موته احمليي و يامته املقدسة.اإل

 الجهاد الروحي الحقيقي:

ا رلوب ، ن نصفففففففففففففون ن مة اهلل وال نبدةها بالتلاون والرتاخي والكسفففففففففففففل -15 
ا اليت ي طيلا فتل ،ا الطلارة احلقيقيةأم   .ر جزئياً من هره ا وجاع بالصففففففففففففففو  ال قلينتطل  

 ،صان بالنسابل ت   ،سب بالنساتكوهي ال ت   ،ونصبح  ا مثل املسيح ،الروح القدس لنا
زناة   ملن ال يسففففففففففففففتةقلا من الب  ه   هنا ن مة اخلالص ا بد  اليت و   كمجازاة    ى طوال ت  

 وسائر خطاة ا رض.والقتلة 

ن الرب مل يغلب   ؛وحىت ال يسوة علينا املوت ،ز شري ة احلياة حىت  يا  النمي  
تان وةخل بسففففف ،يف الصفففففالة ر  ل  بل بالصفففففليب. وهكرا صفففففا  وسففففف   ،املوت بالصفففففو  والسفففففلر

 ،ور  خب لكي يرفع ذبيةة حياته على خ ففففففففففففففبة الصففففففففففففففليب ا يد رائةة   ؛امل اناة )جثيماين(
 وبرلا أكمل اخلالص ا بد  مبوته عنا وبقيامته.

 ؛تنا ندخل بقو  وال ، م ه بالصفففففففليب وبالقيامة بسفففففففتان امل اناة وبرية التجاربلن رب  
لكنا كما ه ؛دنا بالنسفففارنا وح  ن سففف  إو  ، ننا ال ن ر  كين نسفففري بدون خ فففبة الصفففليب

ة النسااااك ألا عجرف ؛هلا الرين عاشفففففوا يف هره الربية بدون تواضفففففع الرب وبدون حمبته
 وهو عاااادا مغارة هاوات وخطااااايااااا ،ال يخطئ بااااالمرة رين بميزاا  تظهر في المتكب  

 يهم عندما يتحدثوا عن لقطات اآلخرين.فالتي تظهر  الاالقةواللذة  ،األخوة

 اآلخر هو تورة اهلل:

 كل  و  ا رض   شففففففففففففففياء، بدء  ا  كل    لنا سفففففففففففففففر اخلليقة )التكوين( بدء   يقد  -16 
ن  ص. وم  املواعيد باخلال اخلطية، وبدء   احلياة، بدء   اجلنس الب ففففففففففففففر ، بدء   الكائنات، بدء  

ن االنقسففففا  احلاصففففل بسففففبب سففففقو  آة  أندرك  ،كلمات الروح القدس يف سفففففر اخلليقة
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فقد  ا  الرب آلة  وحواء  ،هو ذات االنقسفففففففففا  الر  أباةه الرب على الصفففففففففليب ،وحواء
وسففففففياةة  ،(16: 3تا راجع ىل رجلا تكون كل أشففففففوا ا وهو يسففففففوة عليا" )إ" :م اً 

أ   ،  االنقسففففففففففا  بني ال نصففففففففففرين الرين منلما ننةدرب  ل  والتطلع إىل اآلخر ج   ا شففففففففففواق
ق ر    ننا نولد يف هرا الدهر احلاضر الر  ي   ؛ا هرا االنقسعن الرجل واملرأة. و ن نت لم 

م كين نا  نت ل ،ن الوالدينفيه نور اإل يل يف ةياجري الظلمة احلالكة، ظلمة ال فففر. وم  
لينا نت لم اخلو  وال ففففففففففففففلوة م اً. ونقع يف هرا إن املقربني اآلخر ون ففففففففففففففتلي ما عنده، وم  
وهند   ،ننا نا  منلاأ ال  إ ،كة ونطلبلاننا نريد حياة ال ففففففففففففففر أاالنقسفففففففففففففففا  املؤمل،  ننا ر م 

 ال ركة بتنوع شلواتنا.

 ،والرفق يت لم منه احملبة .للرب يسففففففففففوع املسففففففففففيح طوىب ملن يسففففففففففري كتلمير   -17 
 ،الته ض يفةصتكون ن يصلي بسبب اآلخرين،  ن م   ؛ويصبح هو املثا  الصاحل الوحيد

ن يس ى يف ي  ان بقوة ال ركة. وم    لب  د باحملبة، بل من ح  تو    هنا ليس  صاةرة من  لب  
يض ن تدرجيياً و  ،ومنه ي خر  انون حياته ،آخر ُييا يف ظل   ،داً ال يولطريق النسا مقل  

 ربنا يسوع. ، نه ابت د عن مصدر احلياة احلقيقية

ونوره وحده هو الر  ُيدة طريق حياتنا.  .وحده هو مصففدر احلياة ليكن املسففيح  
 ،واحد   حياة    ن لنا ينبوع   ؛منلم فلم رفقاء املسرية، ال ن خر احلياة   ،ديسنيا اآلباء والقأم  

 هو ربنا يسوع املسيح.

وفيلا  د  ،فلنفتش عن صففففففورة اهلل اليت فيه ،لرلا .اآلخر هو صففففففورة اهلل -18 
 و   خ ا إذا صففففففففار اآلخر مصففففففففدر  لنا ل ففففففففركة احملبة. أم  جرور الن مة اليت جتم نا م اً، وتؤه  

ن ياتنا تضفففف   ه به أو م اةاته، فإن حلنا باملنافسففففة أو التقليد أو الت ففففب   ك  ق، وصففففار احملر  و ل
 وتفقد القوة الداف ة اليت جت لنا نرك .

 نه ينا   ؛ويسفففففري م ه الطريق كله ،من يسفففففوع املسفففففيح ربنا طوىب ملن ينا  احلياة  
 ا د ا بد .
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 الخوف من الوحدة:

، ووضففففففف   الت ليم (1)لكم حبضفففففففور ا ب موسفففففففى عن اخلو  لقد كتب    -19 
احلي الر  أخرناه من اآلباء الرين سفففففبقونا. وأكتفي اآلن ب ن أكرر ما سفففففبق وحتدثنا فيه 

مل يتلئ ب د من الروح القدس، وال زا  يضففففففففففففففع   لب   م اً. اخلو  من الوحدة هو خو   
أو يقففففدملففففا هو  ،ملففففا اآلخرونرجففففاء وجوةه يف النففففاس ويف االعمففففا  وا  وا  اليت يقففففد  

 لآلخرين.

نن ن  أإذا جاز لنا  ن  م ب  و فلرا مطل ،س" باملقد   طع الرجاءأو " ،"الي س" صفففففففففففففف 
من الناس  فقط )الي س املقدس هو ي س   (2)وليس رهبان الربية ،نسفففففففففففففففان مسففففففففففففففيةيإكل 

 بسبب الرجاء يف املسيح(.

ليكن  ،ع اآلخرين ففففففففرتنا وشففففففففركتنا مالرجاء الر  يسففففففففتقر يف  لوبنا من ع   -20 
 ،اتناسفففففففففبب رجاء حيهو ن م نا يل اآلخر ت ام  كان لرال هنلا إذا   ؛وبإفراز حمسفففففففففوب   بقدر  

 ،فراز الرجاء الكاذب الر   ده عند الناسإهو ضفففففففففففد وصفففففففففففايا الرب. وهره هي  واعد و 
 :كاذبةً   وثقةً  ،كاذبةً   والر  ي طي لنا حرارةً 

 إذا عجزنا عن الصالة و ن منفرةين، وانتظرنا ميء ا خوة للت زية. أوال :

أو  ،طنفففا يف  فففانون حيفففاتنفففا  ن الفففرين حولنفففا ال ي طون لنفففا ت زيفففةً إذا فر   ثاااانياااا :
 الت جيع املطلوب.

ف     وضفففف ،إذا ازةاةت فينا املمارسففففات النسففففكية عندما نكون مع اآلخرين ثالثا :

                                                           
 .عن "اخلو ، أنواعه وعالجه يف احلياة الروحية ا رثوذكسية"، عدة طب ات ( راجع رسالة ا ب صفرونيوس1)

  ري إىل الرين ي ي ون ب يداً عن املدن.ي  رمبا  ،"رهباا البرية( مل ن ثر على هرا الت بري من  بل "2)
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 .وان دم  إذا كنا ن يش وحدنا

إذا كففانفف  عال تنففا بففالرب نفسففففففففففففففففه  ر من خال  حيففاة الففرين ن رفلم من  رابعا :
موةية لن مة امل  حقيقي   لرا جةد  ؛ فمنيكلريوس أو من امل ل  سففففففففففواء أكانوا من اإل  ،الناس

وق الر   ن ال فففففففف ؛الرهبنة الر  نلبسففففففففه كرباً  إلسففففففففكيم حقيقي   وجةد   ،عند ال لمانيني
وح حياة وليس من ينبوع احلياة أ  ر  ،كه عوامل خارجيةبل حتر   ،ال ينبع من القلب ،فينا

نا عنه بالفكر ببنا عنه بسفففبب اجللل والضففف ن الر  فينا، تغر  ربنا يسفففوع املسفففيح الر  تغر  
 نه يظل فينا يرن م تا اً خلالصنا.أواملمارسة ر م 

 :(1)الروح الناري الذي كاا يطلبه القدي  انطونيوس الكبير

 يةً فقد ترك لنا وصففف ،نطونيوس م لم أسفففرار امللكوتأ ،أما الطوباو  باحلق -21 
هناراً وأن نطلبه لياًل و  ،وهي أن نطلب ةائماً ذلا الروح النار  لكي يسففففففففففكن فينا ،واحدةً 

كه الرجاء الكاذب وال ُير  ،حىت يصبح لنا ال طش وال وق احلقيقي الر  يستقر يف  لوبنا
 الر  ن خره من اآلخرين.

 ،نه رمى نفسففففففففه على أرض القالية عدة أيا إمن ال ففففففففيول  يل عن واحد      -22 
من  ةة  من أحد وةون مو  سففففو  أر د يف القرب وحيداً ةون ت زية   :وكان يقو  لنفسففففه هكرا

 الرب   افتقدهوعند ذلا  ؟طوا  هره ا يا  كاذب    برجاء   ب فففففر، فكين يا نفسفففففي ع ففففف   
 الرجاء الكاذب.  لق باب  لبه أما ف  ،كبرية    بت زية  

يسففقطون  ،وةالة   موةة   بسففبب   الرين يطلبون الرب  " :وحقاً  ا  واحد من ال ففيول
بنا  ن املوةة والدالة الوحيدة اليت يطلبلا اهلل هي موةة وةالة ر  ؛سففففففففففري اً وتربة حمبتلم للرب

 ".يسوع املسيح وحده

                                                           
 نطونيوس.أ( راجع رسائل القديس 1)
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 عمل الروح القدس في القلب:

 وح القدس وت زية الناس. ت زية الروح القدسما أعظم الفرق بني ت زية الر  -23 
فلي تربل  ،ا ت زية الناس" ا  نو  الثالث. أم  الرب احمليي هنا من " ؛تدو  وهلا  وة البقاء

نقلنا من وت ،فلي تبقى يف القلب ، إذا كان   د نال  مسففففففففففففةة الروح القدسال  إسففففففففففففري اً 
ومل نفدرك حكمففة  ،ا عنفد حكمفة النفاسفنفا إذا تو   حكمفة النفاس إىل تف مفل حكمفة اهلل. أمف  

أ   ،ويتو ن منو القلب  نه ي تمد على ما ال ي طي احلياة ،فإننا ال نصففل إىل شففيء ،اهلل
 ة.ل احلياوهو الر  يكب   ،أ  ةاء اخلو  من املوت ،"للداء القدذالناس اخلاض ني "

 رجاء   روح  ل. ال يقطع اواحد     ويدين يف آن  وي مل الروح القدس  نه ي ز   -24 
اخلاطئ يف ن مة اهلل، ولكن الر  يقطع الرجاء هم الب ففففففففففففففر وحدهم. وعندما يدين الروح 

 فتيلةً " :حسب كلمات الروح القدس نفسه ،فلو يدين لكي ينقي. هو ال يسةق ،القدس
م بل ي ل   ،(20 - 19: 12راجع م  ال يكسففففر" ) مرضففففوضففففةً  طفئ، و صففففبةً ال ي   نةً مدخ  

ولو حىت  ،ا الر  يسفففففففةق ويكسفففففففر ويضفففففففرب. أم   ن رفق احملبة هو حق   ؛احلق برفق احملبة
وي مل  ،بلل فففيطان يتكلم يف الكنيسفففة مع ا ر   عن ن مة اهلل وبوق   فلو  ريب   ،باللسفففان

 " )ال يطان( على القضاء على الض فاء.املللاضد املسيح ويساعد "

افآت النسففففففففففففا إىل من القلب و دراته ومن مك ينقل الروح القدس الرجاء   -25 
 يلا القطيعأ"ال  ن  :ىل ن مة امللكوت اليت  ا  عنلا الربإو  ،الرجاء يف الرب و دراته
(. أما رجاء الروح القدس 32: 12ن ي طيكم امللكوت" )لو ا أ الصغري  ن أباكم  د س ر  

 يف رمحة اهلل وحمبته اخلاصة لل طاة. فلو رجاء  

يف املسفففيح الر  يف الو   امل ني مات  ن  ن خالصفففه م ل  أ وعندما يدرك اإلنسفففان  
فلو ال يدخل إىل حضفففففرة امللا السفففففماو  بربه  ،(6: 5ناً حمبة اهلل )رو ار م ل  ج   جل الف  
بل برب املسففيح الفائق الر  من خصففائصففه حمبة اخلطاة. وهره اخلاصففية ال تتو ن  ،اخلاص

 ي املنا حسففففففففففب وال واحد   لكل    ن اهلل يبسففففففففففط يديه ؛عند حمبة الناس أو  بوهلم حملبة اهلل
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 بل حسب حمبته. ،أعمالنا

 ز عمل الروح القدس في القلب؟كيف نمي  

 ن الرجففاء الكففاذب ي طي لنففا ا مففل يف  ؛بففالرجففاء احلي الففر  فينففا أوال : -26 
ان  ففد حىت ملن كفففلو ي طي الرجففاء يف امللكوت  ،ا رجففاء الروح القففدسا مور الزائلففة. أمفف  
 .حا  اخلطية طس كله يف أو 

ن نفسفففففففففنا ومع اآلخرين،  ننا إذا كنا  ب اآلخريأباحملبة اليت منارسفففففففففلا مع  ثانيا : 
حملبفففة. وال ع إذا تو فوا عن ابفففل نتوج   ،ع من عفففد  حمبتلممبةبفففة املسففففففففففففففيح، ففففإننفففا ال نتوج  

ضفففف ه الروح بل ي ،تضففففايقنا خطاياهم  ننا ن ر  الضفففف ن الب ففففر  وهو لن يفار نا مطلقاً 
 ونسفففففففففقط يف االرتداة مثل بطرس الر  ،يانةنا من اإلحت  سفففففففففلطانه لكي ال جير   القدس

اتكل على  وته وسففقط عندما كان  ريباً من االسففت ففلاة وخا  من هتديد اجلارية وأحقاة 
 (.72: 26راجع م  ) ول نة   م  س  ده بق  ف نكر سي   ،اليلوة

سففففففففففه ال ن ال ُيب نف ن م   ؛إذا فقدنا احملبة، فقدناها أواًل يف عد  حمبة نفوسففففففففففنا 
ن ال ُيب أخيه ال ُيب اهلل. وحقاً  ا  الرسففففففففففو  إذا كن  ال حتب أخيا وم   ،ُيب أخيه

بففاإلةانففة،  احملبففة   (. ونفقففد  21 - 20: 4يو  1الففر  تراه فكين حتففب اهلل الففر  ال تراه )
لوهة ا   رنا من فقد كان ُير   ،(1: 7"ال تدينوا لكي ال تدانوا" )م   :وعندما  ا  الرب

ومن  درتنا على اجللوس على عرش الدينونة اخلاص  ،الكاذبة اليت ورثناها من آة  ا و 
باهلل وحده. وإةانة اآلخرين جت ل الداء القدذ )اخلو  من املوت( يتةرك فينا ويب ث فينا 
القسفففففففففوة، ويفصفففففففففل عمل الروح القدس يف القلب بصفففففففففورة واضفففففففففةة عندما يتةرك الفكر 

   أو بالقسوة،  ن الروح الوةيع واملتواضع يبقى فينا بالوةاعة القليلة اليت يفواالراةة باخلو 
 لوبنا وُيركلا حىت تصففففففففففففبح  وة  اهرة لل و ، وهرا ما ي لنه الروح القدس نفسففففففففففففه على 
لسان النيب، وحسب الوعد اإلهلي ب نه سو  ينزع القلوب احلجرية وي طي لنا  لوباً حلمية 

نه اشففففففففففففففرتك يف اللةم والد  الر  لنا لكي إم ذاك الر   يل ن حلأ  م   ،(19: 11 حز)
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 (.15: 2بطل عبوةية اإلنسان لل و  من املوت )عب ي  

ز عمل الروح القدس يف  لوبنا عندما نت مل  اية أف النا وما  يل إليه ومني   ثالثا : 
ارنا بل كفإن م اعرنا وأف ،رضاء ذاك الر  منه حياتناإهره ا ف ا . إذا كان  تتجه  و 

مضة. وهنا فإن  اية أعمالنا تبدو  ا ،فيلا  تن   ر  تظلر بوضوح. أما إذا كان ال    ،ونياتنا
راةتنا الثبات وال ز  إك الروح القدس  وة احلياة اليت فينا وجي لنا نتركر الوصفية وجي ل يف ُير  

 وحتو  إىل ثبات. ىمن  ل   ،من جانبنا كافيةً   أمانةً  د  ج  الر  لو و  

 شريعة الصليب هي شريعة الروح القدس:

بلنا الروح القدس يف املسفففيح لكي يزةاة االلتصفففاق به حىت نصفففبح واحداً     -27 
االحتاة بالرب هي شري ة  (1) ن نكون واحداً مع اآلب. وشري ة نا الرب  ل  ه  وبرلا يؤ   ،م ه

 لنا احملبة   لصفففففففففليب  أعلن ا ، فقدالصفففففففففليب الر  أعلن جوهر عال تنا باهلل الثالوث القدوس
وةتنا إىل بال شفففرو ، وأعلن لنا حقيقة ع املصفففلوبة اليت بال مقابل، وأعلن لنا  بولنا ك طاة  

هنا متوفرة جداً إ واليت  ا  عنلا الرب   ،اهلل بصففلب احلياة القدية اليت تضففع شففروطاً للمةبة
 ؛(46: 5  مم" )الرين ُيبونكم ف   أجر لك أحببتمن إ"ف :هليلدى اخلطاة يف  وله اإل

  السففففففففففففال  د  فلي احملبة اليت تق ،أما احملبة املصففففففففففففلوبة ،ُيبون أمثاهلم من اخلطاة  ن اخلطاة  
فقد  ،والسففففال  ب ففففرو ، أما الرب له ا د الصففففلح   الناس   والصففففلح واملغفرة لألعداء. ويقبل  

سففففففففففففففف له ثالث مرات لكي ي ففففففففففففففري إىل إنكاره ةون  عوةة بطرس ةون توبي ، ومبةبة   ل  ب     
وتطلب  ،ه اهلل بالطبي ة السفففا طة اليت تضفففع شفففري ة ال قاب واجلزاءت نيب. وهكرا ال يت فففب  

ل ما نه صاحل وي لو على أفلا  كأ ن إحسان الرب يفوق كل ما نظن  ؛املقابل والت وي 
 منلا من م رفة.

صفففالح وة و فإن ج   ،القدية ضفففرورةً احلياة  لب  وإذا كان الصفففليب جي ل صففف   -28 

                                                           
 .Nomos ( الكلمة القبطية اليونانية ت ين شري ة أو  انون1)
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را  ري  ن ه راةةي عن حياته القدية بقوة وعز  اإلاهلل مل يرتك اإلنسففان أما  ضففرورة الت ل
ن ح القدس لكي ي ني ضفف نسففانية، ولرلا أعطى لنا الرو ممكن بل هو مسففتةيل على اإل

لينفا إب يقر  و  ة   ف  ر  و   نسفففففففففففففففانيفة. ومفاذا ي مفل الروح القفدس؟ يتكلم م نفا يف وةاعفة  الطبي فة اإل
ويقوةنفففا برفق لكي نتفففروق ولو  طرة من احملبفففة اإلهليفففة لكي نطلفففب  ،ا مور السففففففففففففففمفففائيفففة

ط رة آة  من  واليت بسففففففففففففففببلا ،هلي". ويلمس الروح القدس ر بتنا القدية يف ا د اإلامللء"
 
 
فسه عن ن مه رب ا دل( الر   د  ث  الفرةوس، وي لن لنا مد السماويات حسب املثا  )امل

 ومن فر  شفففففففففو ه باع كل ما له لكي يقتين احلقل .. ،يف حقل   نز  بك   م  ل  اإلنسفففففففففان الر  ع  
بب إليه مد السففماويات لكي يقبللا ويناهلا ،هكرا ي مل الروح يف  لب اإلنسففان وال  .وُي 

 ،لل املره ومىت أةار اإلنسففففففان ظل ،ر له الن مة والقوةظل  بل ي   ،أوالً  االت اب   ر له الروح  ظل  ي  
له إىل  بو  التجارب يؤه  و  ،اهلل تدرجيياً  حمبة   الت لي عن احلياة القدية، ي لن له الروح   ل  ب  و   

 وي طي له الت زية.

ن حظه في  ،شاااااااااااديد عمل الروح القدس بوضاااااااااااوح   ز الصاااااااااااليب  يمي   -29 
لحظات التجارب النابعة من شاااااهوات القلب النجساااااة. أحيانا  يصااااار  الروح القدس 
بشاادة ناطقا  كلمات الكتاب المقدس أو عبارات من تاالوات الكنيسااة. يعمل الروح 

وهو يردد عبارة من  ،لاااااااالوب مثل تاااااااارا  الرب على الصااااااااليبفي القلب بهذا األ  
باااأا يطلاااب الموت وال  القلاااب   لهم الروح  حيااااناااا  ي  أ. و ..." لهيإلهي إ" 22مزمور 

حيث  ،في ظل الصااااااااليب ىألنه بق ي  خا ويشااااااااعر القلب بارح   ،يخطئ أو يشااااااااتهي
 ب بالشاااااااااااهوة إلى تنايذإلى حياة. وفي مرات أخرى يساااااااااااعى الم جر     الموت  تحو  

تزيااد أو  ،ويلهااب قلبااه بحرارة   ،قرانيواولكن الروح يحملااه روحيااا  إلى اإل ،شاااااااااااهوتااه
حياته   م  رألااااااااه وي ساااااااال  ا ينك  أويجعله يطلب بحرارة  ،ب نوع التجربةتنقص حساااااااا

كاملة، بل يزيد فيه األشاااااوا  لكي يكوا ذبيحة المحبة المصااااالوبة التي تشاااااتا  إلى 
 مجد القيامة.
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 الصليب ورشومات الميروا:

نه في لاعات التجارب كاا يشعر برشومات إكاا أحد الشيو  يقو   -30 
را  ما كاا نه كثيأ ال  إنه نا  هذا السر العظيم في تغره، أرغم الميروا على جسده، و 

. (1)ال لاايما تلك التي تح  البطن ،من بعض أعضااا  جسااده يشااع   نور   يرى تااليب  
هذا الختم بنور القيامة  على أعضااا  جساادنا لكي يشااع   (2)وهكذا لنحمل ختم الرب

 في هذا الدهر وبمجد حياة عدا الاساد في الدهر اآلتي.

 نعمة واحدة:

هلل ا  ن ن مة   ؛بالروح القدس ،أ  موت الرب و يامته ،د الصففففففففففففففليبتوي -31 
ولكن ما يعطى بوالااااطة االبن، هو ما يعطى أيضااااا  بوسفففففائل كثرية،  ى طواحدة، ت   ن مة  

هره ال المات يف جسففففففففففففده )عالمات  ل  . و ن الرب مح   بوالااااااااااطة اآلب والروح القدس
وصففففففار لقباً من ألقاب الرب، فقد  ،(5: 28م  ب" )"يسففففففوع املصففففففلو  الصففففففلب( وة عي  
أ  يلوه  ،وة عي يسففففففففففوع ،(18: 4لو الر  م سففففففففففح بالروح القدس )أ   ،ة عي املسففففففففففيح  

لب  ن الصفففففففليب هو عرش الرب.  ؛دعى املصفففففففلوبوي   ،(21: 1م  خيلص ) ولما تاااااا 
 الذي م ساااااااااااح به عندما اعتمد في ا حياته بالروح القدسقرانيوا، قد  الرب على اإل

حشاااا  البتو  عندما حبل  به والدة االله، وهذا أا له جساااده في ردا، والذي قد  األ
لهي على الذبيحة المقدلااااة، هو لاااابب الااااتدعا  روح المجد والقوة في القداس اإل

وألا  ،(13:  9روح القدالااااااااااااة )عب  ،قرانيوا بالروح األزليم  على اإلد  ألنها ق  
 بالروح القدس، وتقدمة هو أيضااااااااااا  ممسااااااااااوح   ،رلي  الكهنة العظيمهو مها الذي قد  

ارين أي الروح القدس في الكنيسة بوالطة المخت ،المسيح مها روح  قرباا ابن اهلل يقد  
                                                           

 ( حت  البطن ت بري ملرب ي ري إىل ا عضاء التناسلية.1)

 ( ختم الرب هو رشم الصليب باملريون املقدس.2)
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 )الكهنة( لهذه الخدمة )حرفيا  ليتورجية(.

 لينا قوة الصليب:إالروح القدس ينقل 

: 1رؤ وتبره ) ،(31: 9أع المسيح )لينا الروح القدس تعزية إينقل  -32 
ته لينا محبة المساااااايح الغافرة، وقو إف بأنه تاااااابر القديسااااااين. وينقل وتاااااا  ( الذي ي  9

ا وهي بذ  الحياة كله ،لينا شااااااااااهادة يسااااااااااوعإوقدرته على احتما  اآلالا. كما ينقل 
شر، ه الروح القدس في أجيا  البل طريق الصليب الذي شق  روحا  وجسدا ، لكي نكم  

،  ن عد  م فففففاركتنا آال  لذي يصاااااه الرلااااو  بأنه كما  يالا المساااايح في جساااادهوا
وفي كل مرة نرشاام (. 24: 1كو ل بدوننا ) هنا ال تكم   املسففيح جت ل آال  الرب نا صففةً 

دس فإننا نرشمها بقوة الروح الق ،ع مة الصليب على ذواتنا أو في األلرار الكنسية
 يماا بالمسيح.نا اإللب  وبه ق   ،الذي وح دنا مع الرب

 لينا قوة الروح القدس:إالصليب ينقل 

موته  ر  وباحتاةنا بالرب يف امل موةية املقدسففففففففففة، صففففففففففرنا واحداً م ه يف سفففففففففف   -33 
من اجلانب ال ففففففما  رمز اهلالك إىل اجلانب اليميين رمز  ونقلنا الرب   ،(5: 6و يامته )رو 

ةد بالرب يف (. و ن نت  29: 11رو لنا بال ندامة ) مساويةً  هبةً  اخلالص. وصففففففار اخلالص  
 ر  إذ نولففد على مثففا  ميالةه البتو  عنففدمففا نولففد من املففاء والروح القففدس يف سفففففففففففففف   ،ميالةه

ميالةاً  لرب  ا د  ل  د بدون زرع ب فففففففففففففر. وهكرا كما و  ول  احلميم املقدس )امل موةية( اليت فيلا ن  
دخل يف ت أو اللةم والد  أ   اإلنسفففففففففففففانية  راةةيكون لإلن أ ن بدون د ول  ن   ،فائقاً للطبي ة

أ  من اهلل،  ،(3: 3"من فوق" )يوحنا  : نه حسفففففففففب كلمات الرب ؛ميالةنا السفففففففففمائي
"أعطاهم  : يلي عن هرا امليالة السففففففمائي الر  بسففففففلطان اهلل اآلبوبرلا يتم القو  اإل

ن ة  ليس م "الرين ولدوا :امليالةة الرسففففففو  نوع هرا وحد   .سففففففلطاناً أن يكونوا أوالة اهلل"
من اهلل  الرب   د  ل  "بل من اهلل". وكما و   :وأعلن الوسيلة .نسان"إوال من حلم وال من م يرة 

د ميالةاً ول  يضفففففففاً ن  أنسفففففففانية، هكرا  ن إراةة إباجلسفففففففد يف الزمان مثل ميالةه ا ز  بدون 
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يتم الوعد  لكي ن بالروح القدسروحانياً على مثا  امليالة البتو  بدون زرع ب ففففففففففففففر، ولك
ليس بقوة  ،بارةح اء أمه الأن يف وتكو   ،اسةق بقوة الوعد ه اهلل  ب  ه  براهيم الر  و  هلي إلاإل
بركة  مثااًل لكل الرين ينالونبل بقوة الروح القدس، فصففففففففففففففار  ،ل والوالةة اجلسففففففففففففففدانيةب  احل  
 براهيم.إ ا  الرب  ك أ  بركة امليالة اجلديد، أ  الربكة اليت بار   ،ياناإل

هو جسر اتحادنا بمي د الرب السمالي من القديسة والدة  والصليب   -34 
رب الموت حساااب الطبيعة التي قا  ال ،له. فالصاااليب ياصااال بين الموت والحياةاإل
 :والطبيعة التي قا  الرب عنها ،(19: 3أن  والى التراب تعود" )تك  "تراب   :عنها

. والطبي ة (6: 3يو "المولود من الجساااااد هو جساااااد، والمولود من الروح هو روح" )
 ،ية اجلديدةأما الطبي ة الثان .ا وىل تتوالد وتنمو حسففففب مقاييس وحدوة الطبي ة ا رضففففية

ميالة ا رض  بني فلي تنمو حسفففففففب بركة الوعد و وة ب فففففففارة احلياة، اليت فصفففففففل  ا الرب  
 ب م رو   والصففففففففلي .بن ا ز هو  وة احلياة الكائنة يف ا نو  اال وميالة الروح. والصففففففففليب

امل. ن ففففففاء ال إن ففففففاء ال امل حسففففففب  و  الرسففففففو  عن ة  احلمل الكرذ امل رو   بل إ بل 
الزمان  ر يفظل  "أ   :ولكن كما يقو  الرسو  ،وحسب التدبري ا ز  ،حسب الروح م رو   
 وحسففب واراةته هو حقيقي، بل ، ن ما هو كائن يف تدبري اهلل ؛(20: 1بط 1) " جلنا

 ،حسااب شااريعة الحياة الجديدة ،وهكذاشففياء اليت حتدث يف الزمان. هو مصففدر كل ا 
إلنسااانية ا من مصاادر للموت، بل من الرب المحيي الذي كو ا الطبيعة د الرب  ول  لم ي  

وح القدس لكي يكوا اتحاد ، ولكن بقوة الر (1)حشااااااااااااا  البتو أالقابلة للموت في 
 ة الغااالبااة.وتقيم الحيااا ،الموت   الحياااة بااالموت هو اتحاااد حقيقي لكي تبتلع الحياااة  

وهكرا كان ميالة الرب باجلسد مثااًل لقوة الصليب ومد القيامة، وكان مثل بررة ال جرة 
  رانيون )اجللجثة(.الكبرية اليت أمثرت حياة عد  املوت على اإل

  ن حبنو  الرب يف سر املريون املقدس الرده   ن ن   ،ري اآلباءوحسب تدب -35 
                                                           

ك يف ذات ن الرب اشرت أوض نا عبارات القديس أثناسيوس اليت تؤكد  ،النقطة بالرات( نظرًا لد ة وحساسية هره 1)
 الطبي ة اإلنسانية القابلة للموت.
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ومسففففففففففةة حكمة وحياة، وهو ذات عالمة  لبة احلياة  ،ح به مسففففففففففةة ملوكية مسائيةسفففففففففف  من  
و وه ،عضففففففاء اجلسففففففد هو ختم الروح القدسأع على  ن ختم الرب الر  يوضفففففف   ؛للموت

لحياة اتحاد ا ، أيللصاااليب وألا المي د البتولي هو مثا   الصففففليب.  (1)(وشففففم )رشففففم
وضااااع حنور الرب في جرا المعمودية لكي بالموت، ولاااايادة الحياة على الموت، ت  

 تؤكد لنا ليادة الحياة على الموت في لر الحميم المقدس ولر المسحة السمالية.

ي "املسففففففففففففففي ،عليففه الروح القففدس ل  رةن وحفف  يف ا  وملففا اعتمففد الرب   -36  ح ومس 
سفففففففففح  ،ينا  ذات االسفففففففففم وي دعى "مسفففففففففيةياً" ،ن ي تمدالرب"، صفففففففففار كل م   أ  الر  ي 

التي هي  في موهبة البنوة وينا  شااااااااركة  باملوهبة السففففففففففمائية وال طية الفائقة، روح اآلب، 
ا بالصليب ألا وهي ت ختم فين ،والتي هي تاته الذاتية األقنومية ،بن السماليبنوة اال

ن  وقطع أغ   ورباطات الارالاااااااااااااااض التي كا ،بين العبودية والبنوة ل  صااا  الصاااليب ف  
وهكذا ندخل إلى شركة الثالوث مولودين من فو ، مختومين  .(14: 2كو ضدنااااا )

حدين معه وبه وفيه باآلب وبالروح القدس. وتااارت معموديتنا هي بمسااحة االبن، مت  
 ،كة ك بيدر ندخل إىل هره ال فففففففف كة لكل أفعالنا.وهي القوة المحر   ،ع قتنا األبدية باهلل

 ب  ال  الفرائ  لنيولكن ترف نا ال ففففففففففركة وعطية الروح القدس إىل رتبة التبين. ندخل مكب  
 علينا كنور   الصفففففففففففففليب    فففففففففففففرق  (. وي  16: 2كو أ  احتاةنا بالرب ) ،لكي ننا  روح احلرية

الكنيسففففة"  أ  جسففففد املسففففيح ،ط واملفاصففففل اليت تربط اجلسففففد كلهب  الر  "ويصففففبح هو  ،حياة  
 (.16: 4أ  )

 بار الروحي بين األعضا :الر  تليب ربنا يسوع المسيح هو 

بسففففناه يف وما ل .اس الصففففليب"عينا "لب   ننا ة   -يا أحبائي-جيب أن نفرح  -37 
يصبح اآلن شري ة احلياة اجلديدة الناهضة من شلوات ال امل.  ،امل موةية ورشومات املريون

نيسففة أعضففاء يف اجلسففد الواحد، الك ، ن مثللمن الرين يف ال امل، بل  ن لسففنا أفضففل م  
                                                           

 .Sophragesوهي ترمجة سريانية للكلمة القبطية اليونانية  "،ختم"كلمة سريانية ت ين   "رشم"( 1)



23 

 

ة الصففليب مل  ن  و  ؛ال ينفا روحي   اجلام ة املقدسففة الرسففولية، ومثللم  د صففرنا يف ربا   
 .يزو  نأالربا  الروحي واخلتم الر  ال يكن  هي -جيل   يف كل  -بل صفففففففففففففففارت  ،تنةل

لم من الوسفففففففط ق  لكني، وت ففففففف  ، تدين اهلايظل ختم الصفففففففليب نوراً وحياةً  ،حىت يف اهلالكني
ة  ن ال طية اليت أخروها  تلن عن الطبي  جت ل حياهتم نا صفففففففففففففففةً  ا هن ؛(46: 12لو )

ع ون مف، ويصففففففففبح عد  كماهلم ونقص حياهتم هو ما جي للم يق(1)نوها  نفسففففففففلماليت كو  
 اجلداء"

 
عن احلياة اليت   تلن منا إياه ربنا يسفففوع املسفففيح. فال طية  ل الر  عل  ث  " حسفففب امل

ياة الدهر فيدخلون ح ،وتصفففففبح ال طية اإلهلية بال مكان يف حياة اهلالكني ،عاشفففففلا هؤالء
 عن البقاء يف النور. عاجزة   هة  م و   اآليت بطبي ة  

الموت معا ، و  الحياة   ع  م  ألا الصااااااليب ج   ؛ال يناك بربار   ويربطنا الصااااااليب   
غضة، وفساد الكراهية، وقسوة يكشف ظ ا الب  النور الذي هو وأباد الموت، وتار 

 العداوة.

في  ضو  ع ك كل  ل الروحي الذي يتحرك حوله ويحر  اص  هو الم  تار الصليب  
كنا نحو المصالحااااااة والمحبااااااة، وبااااااه نتحرك ضد العداوة والخصاا جسد الرب. يحر  

وهو الر  ي  طي روح املؤازرة وي ضففد   ،( اجلسففد كله16: 4أ  " )ر بطهو " واالنقساااا.
  نه  وة الرب اليت تدف نا للةياة. ؛كل عضو

أنا " :ألا الذي قا  ؛وي طي  وة ال لاةة للةق ،عن الكرب الصليب   يك ن  
يسففوع  عندما  يا مع ،. و نالحق" مات مصاالوبا ، وجعل الحق يا علتلي عرش الصااليب

 فإننا ندخل أعماق ،"لب مع املسففففففيح صفففففف  " :الرب املصففففففلوب  جلنا، ونقو  مع الرسففففففو 
أ   ،عطية وموهبة الروح القدس، لكي يتم فينا حكم احلياة احلقيقية على الطبي ة املائتة

 فننا  الطبي ة اآلةمية اجلديدة اليت هي يسوع املسيح ربنا. ،اآلةمية ا وىل

                                                           
ا  اهلل صارت مقدسة متنا مة مع الن مة ويف انسج ( اإلنسان خيلق حياته الداخلية ب عماله. فإذا كان  حسب ن مة1)

 ووحدة م لا، أما إذا كان   ري مقدسة فلي  تلن طبي ًة وهدفاً، وهرا هو م ىن ال بارة السابقة.
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 في الموت: ن  ك  الذي ل   الحياة  

 ، لااكن الحياة  (1)"وحيد "ولااكن بينناد الكلمة ابن اهلل العندما تجساا   -38 
ساااانية هي نإفي موت. حياة  في الموت. لاااكن أوال  في بطن البتو  والدة اإلله حياة  

تقل ننساااااني قابل للموت، ولكن ك هما يإجسااااده المقدس القابل للموت، في رحم 
ده سففففكن بيننا وصففففار جسفففف لوهية الحياة التي ال تموت.أ  من الموت إلى الحياة بقوة و 

 ان ن ملسففففففففففه مثل املرأة النازفة الد ، والزانية يف بي  مسلكل م   وحياة   شفففففففففففاء   املقدس ينبوع  
  اهلاوية  ويسففففيب لكي ي سففففر املوت   ،الفريسففففي. ولكن كان من الضففففرور  أن يدخل إىل القرب

 ا سرى. سراح   ويطلق  

في  الحياااااة   ل  وحاااا   .الموت في بطن البتو  لكي يغلق باااااب   الحياااااة   حاااال  
 ،داة قتل اللصاااو ، أي الصاااليبأعلى  ب  ل  وتااا   .الاسااااد النالاااوت لكي يغلق باب  

 الهاوية. فأضا  بنور حياته على الذين في ،في القبر ل  وح   .حياة   له إلى ينبوع  وحو  

لكي يبيد الموت ويحو  الموت  ؛ولاااااكن في كل تاااااور الموت الحياة   حل  
 إلى حياة.

 ،  الناسفففففففففوت إىل عد  فسفففففففففاةحو  ، و من فوق اجلسفففففففففداين إىل ميالة    امليالة حو  
   القرب إىل صديق يالز  سكون وراحة ا ت اب إىل فجر مد أوالة اهلل.حو  و 

 لم المحبة الجديد:او  ،المحبة والحق

باحملبة اليت ت لو على كل وصففففن وعلى كل إةراك، حىت إةراك السففففمائيني  -39 
إىل  ا الرب  ه إىل رتبة اآلةميني، )باحملبة(  اةنل  تواضفففع اهلل، وتناز   فففوا من ه  أنفسفففلم،  هنم ة  

                                                           
نساين. هكرا إل" أ  يف طب نا اوسكن فينا( حسب الرتمجات القدية: القبطية، وال ربية و ريها جيب أن نقرأ النص "1)

 .أورجيينوس يل يوحنا منر عصر ال المة إكندرية هره ال بارة من  رأ آباء اإلس
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دوا المحبة، ب وإذا لار الحق   .واحملبة تسري على  دمي احلق .نفوسنا ىشف احلق، وبرفق  
 ،قاادرتااه على أا يعيااد الهااالكين إلى الحياااة د  قاا  للبغضاااااااااااااة، وفا   داة  أتحو  الحق إلى 

 ن  ؛(14: 1وحقاً" )يوحنا  ن مةً  نه "مملوء  إولرلا السبب  يل عن الرب يسوع املسيح 
ديد لااااااااااام الجوالنعمة هي اال .الن مة ال ت مل بدون احلق، واحلق ال ي مل بدون الن مة

 "كل   حل    نه فيه ؛"مملوء  نه "إ يلي عن الرب يسففففففوع ،  ن  و  اإلالذي أخذته المحبة
اهلل  د  " ن حمبة ؛و ن أخرنا من هرا امللء .( عندما جتسففففففد9: 2كو ملء الالهوت" )

 (.5: 5انسكب  يف  لوبنا بالروح القدس" )رو 

 برفق   ق    احلوعنفدمفا تسففففففففففففففكن فينفا هفره الن مفة، ففإننفا نت لم من احملبفة كين نقفد  
للتائلني،  راز  عن ال فففففلاةة، وبإف للسفففففا طني، وبقوة   للمرتاخني، وبتواضفففففع   للضففففف فاء، وحبز   

غري التائبني، ل للسففا طني يف  اسففات اجلسففد، وحبزن   للمرضففى بالغضففب، وبطلارة   وبوةاعة  
 حو  الحق  عاريا  ب  محبة، ت منا الحق  ا إذا قد  أم  لل طاة للرين خيطرون ضفففدنا.  ومبغفرة  
ين الروح، وأن ،تااااااااااالته بدموع القلب الحق   د  ق  لله ك، وفا   للقتل، ولااااااااااايف   داة  أإلى 
 ،ألا الدياا العاد  ؛بن بدوا الاااااااااااتحقا تحو  إلى دينونة، وجل  على عرش االو 

ب، وفي يديه جروح مسااامير الصاالي ،ربنا يسااوع المساايح، يجل  على عرش الدينونة
 ص والاادي.يضا  المخل  أبل  ،دا  أنه لي  فقط الدياامؤك  

  لسففففففنة  بهنم سففففففو  "يتكلمون إ بامسهيقو  ربنا يسففففففوع املسففففففيح للمؤمنني  -40 
وهو لسفففففان احملبة الر  يفوق   ،لنطلب ذلا اللسفففففان اجلديد .(17: 16" )مر س جديدة  
ن ربنا سففففففففففةة امللوكية اليت لنا م ن احملبة هي امل   ؛ما يكن أن نتكلم عنه باسففففففففففم احلق كل  

ن هو من احملبة يثب  وكل م   ،(16: 4يو 1"اهلل حمبة" ) :وحقاً  ا  الرسو  .يسوع املسيح
 ا "الحق  إس ولذلك قا  األب برتنوفيو  .م احلق من اهللوإذا ثب  يف احملبة ت ل   ،يف اهلل
 إذ" ألا اهلل دعانا بمحبته ؛فراز  إيكشااااااف عن  وهو قو    ،لاااااام الثاني للمحبة"هو اال

نا  لنا محبة الخطاة التي كان  معل   ،(8: 5رو ونحن خطاة مات المساااااااااايح ألجلنا" )
"ولكن  : بن الوحيد. وبقو  الرلو ي انتظار تجسد االوف ،لهيمستترة في التدبير اإل
  ع ا الحق.إع ا المحبة هو إفقد جعل  ،(7: 5رو اهلل أظهر لنا محبته" )



26 

 

 الحق بدوا المحبة يكشف عن خطايانا:

أفرز اهلل  ،مختوا بدا ابنه الوحيد ثاب    وعندما أعلن اهلل محبته كحق   -41 
عنده  اب   ث ع ا المحبة على حق  إ -المحدودأي بتواضاااااااعه وغارانه غير -بناساااااااه 

ولذلك أوحى للرلااااااااااو  بول  أا يكتب هذه  ،رضااااااااااا  ذاتهإنه لم يطلب أوهو  ،هو
عندما جا  ابنه  ،ولذلك .(5: 13كور 1"المحبة ال تطلب ما لناسااها" ) :الكلمات
لينا بل بتواضااعه ومحبته محا كل ما ع ،ا شاايئا    تااك خطايانا، لم يطلب من  لكي يمز  

  املغفرة هرا احلق ونرف ىعندما نت د   ،. وهكرالهيةنا  فيض المحبة اإلب  مقابل معل  
 ؛فإننا نضفففففع أنفسفففففنا خارج حمبة اهلل، أ  يف الظلمة اخلارجية ،لل طاة ونرة اإلسفففففاءة مبثللا

 ،ن يبغ  هو يف الظلمففففةوكففففل م   ،(5: 1يو 1وليس فيففففه ظلمففففة بففففاملرة" )  ن "اهلل نور  
 والظلمة  د أعم  عينيه.

 لففةً  ففد تبففدو م قو  حىت ال نقع يف أعمففا    ؛لنرا ففب  لوبنففا بكففل صففففففففففففففرامففة   -42 
سففففاءات أ  ال داوة وعد  مغفرة اإل ،ولكنلا تك ففففن عن جرر اخلطية يف  لوبنا ،ومقبولةً 

 ،"لموتلي  فقط الدا  القديم "الخوف من ا ،ألا جذر عدا المغارة ؛بكل أنواعلا
 بل هو أيضا  الجهل التاا بطبيعة اهلل.

ذلففا الروح النففار  لكي  ،ونطلففب بففدموع   ،لنطرح أنفسففففففففففففففنففا على أرض القاليففة
ح احملبة الر  رو  ،نستةق أن نكون مع آبائنا القديسني الرين امتلروا بالروح القدس النار 

 فينا. وعجز   ض ن   ُيرق كل  

 المحبة هي حق الصليب:

"هكففرا أحففب اهلل ال ففامل حىت بففر  ابنفه  :المحبة حق   الصاااااااااااليب  أعلن  -43 
(. 16: 3لكي ال يللففا كففل من يؤمن بففه بففل تكون لففه احليففاة ا بففديففة" )يوحنففا  الوحيففد

الصاااااااااااليب  ق  ح   اآلب  أي عطية الحياة األبدية، ثب   ،وبعطية المحبة اإللهية الاالقة
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سففففففا ا ؛الذي ألاااااساااااه على موت ابنه الوحيد رو لنا )بل برله  ج ،بنه الوحيد نه مل ي 
(. ولقد وهب اهلل لنا هرا بال 17: 8رو وشركاء مده اإلهلي ) وج لنا م ه ورثةً  ،(32: 8

 " ي  طى بال مقابل للمؤمنني.حق الصليبفصار " ،مقابل

 عطية الروح القدس في المسيح: هو الحق

ا عن مد ية، أعلن لناحلياة السففففففماو  لنا ربنا يسففففففوع املسففففففيح كنوز   ح  ت  وملا فف   -44 
امللكوت وكما  احملبة اإلهلية مبوته احمليي و يامته وب طية الروح القدس الر  سفففففففففففففكبه علينا 

بل حسففففففففب جوةه وصففففففففالحه، وليس حسففففففففب احتياجات  ،(34: 3ليس مبكيا  )يوحنا 
: 3  أالب فففففففففففر، بل مبا يفوق حاجات كل الب فففففففففففر،  نه ي طينا أكثر مما نظن أو نفكر )

 ا اهلل  نهحمبة أحبنا   ة"انظروا أي :حتقق الرسففففففففففففففو  من في  احملبة اإلهلية  ا (. وملا 20
(. وب طيففة الروح القففدس صفففففففففففففففار "روح احلق" 1: 3يو  1راجع أعطففانففا روحففه القففدوس" )

 داسففة تقابل "وبالتا   ،ليس حسففب ال ففري ة القدية "عني ب ني وسففن بسففن" ،سففاكناً فينا
 ار احلق  فصففففففف ،نوصففففففف  ال ي   هلي  إ ولطن   وجوة   بسففففففف اء  بل  ،و"خري يقابل خري" ، داسفففففففة"
أ   ،، أ  عطية روح احلق البار ليط، الر  إذا سففففففففففكن فينا يرشففففففففففدنا إىل مجيع احلقعطيةً 

 احلق الر  ي لو على أحكا  ال ري ة،  نه عطية اهلل يف يسوع املسيح.

 الثبات في المسيح:

وب مل  ،ننا بالتناو إ ةسففففففب  و  الربف، (1)أما عن ثباتنا في المسااااايح -45 
 ةً   فيفففه. والثبفففات يبفففدأ بفففاحملبفففة،  ن الفففر  ُيفففب ي ر  اهلل م رففففالروح القفففدس فينفففا نثبففف  

الثبات في و أ  ظلمة البغضة ويسري يف نور ال ركة.  ،يرتك الظلمة ،. والر  ُيبحقيقيةً 
ي "أنا هو الكرمة الحقيقية وأب :من الرب ناسااااه حسااااب قوله لهي  إ المساااايح هو وعد  

 وثبات األغصااااا في الكرمة هو ثبات   ،(2: 15" )يوحنا الكراا كل غصااان يثب  في  
                                                           

 لألب صفرونيوس. لةً موج   ( يبدو من هره ال بارة أن املوضوع نفسه كان سؤااًل أو رمبا رسالةً 1)
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 على المسيح ربنا "الصخرة" التي ال يمكن أا تتزعزع.    مؤل  

 سبب جتسدأ  ب ،نساين فيه ن يف املسيح يسوع بسبب وجوة طب نا اإل -46 
. وهو يف الرأس اجلديد، آة  الثاين ار لنا  ن الب فففففر وجوة  صففففف ،حتاةه بنااوب .بن الكلمةاال

لصفففففففورة، ةنا فيه لنكون على هره اوجد   ، نه خلقنا حسفففففففب صفففففففورته ومثاله ؛فينا بالهوته
يه بسفففبب جتسفففده. فاإلنسفففانية  وفيه  ن الطبي ة ،أحياء هلل اآلب به وفيه، به أ  بواسفففطته

 جلديد الر  منه ننا  احلياة اجلديدة.وفيه  نه الرأس ا ،به  نه الوسيط ،وهكرا

لا واليت ال يقوى علي ،ن املسففففففففففففففيح؟ أواًل احلياة اليت ال  وتوماذا ننا  م   -47 
ربنففا  ،وال تقوى عليلففا اخلطيففة. وحىت إذا خرجنففا بففإراةتنففا خففارج الفرةوس اجلففديففد ،املوت

ا  ن الرين منإو  ،فإن اهلل ال ينكر ن مته وال جيةد عطيته ،وع ففففففففففففففنا يف اخلطية ،يسففففففففففففففوع
نه ال أر م  ،الضفففففففففففا  الر  عاة إىل مرياثه االبنفإننا نصفففففففففففبح مثل  ،دنانسفففففففففففرها. وإذا ع  

 يستةقه.

نا ألا رب ؛ولن نداا على خطايانا ،نحن لااااااوف نداا على عدا التوبة -48 
 "ال شففففيء من :حسففففب  و  رسففففوله وشففففاهده يسااااوع المساااايح قد أبطل دينونة الخطية

 ،(. و ن ال ن دان حسففب شففري ة موسففى1: 8ملسففيح يسففوع" )رو الدينونة على الرين يف ا
تعيد وترد ميراث الضا ، و  ىيعة روح المسيح التي ت حيي الموتنما ن داا حسب شر إو 

خ  بالخطية، وتغساااااااااال اإلنساااااااااااا من الموت لهي لصااااااااااورة اهلل التي تلط  المجد اإل
ملكوت  ليناإوتعيد  ،(19: 7وتطرح خطايانا في بحر النسااااااااااياا )ميخا  ،والاساااااااااااد
 السموات.

وخسففففففففففارة ال طايا وليسفففففففففف  ةينونة  ،تصففففففففففبح الدينونة هي فقدان املرياث ،وهكرا
  ن اخلطية  د أةين  يف الصليب. ؛اخلطية

ه، ال بموت العداوة   ل  وقت   ،بالصاااااااااااليب الموت   حكم   ولما أبطل الرب   -49 
ب رع  لتالبين، وت  ر األااااااس الدينونة، بل نار المحبة الغافرة التي تطه   تبقى بعد العداوة  
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 الخطاة.

الناموس وكل أحكا   حكم   أبطل الرب   ،على الصاااااااااااليب وبموت الرب   -50 
 أ  ةينونة ذاك الر   سفففل ا رجل مثل ،هو معيار الدينونة وأتاابح الصااليب  ال فففري ة، 

 اح ا سرى.ونز  إىل أعماق اجلةيم لكي يطلق سر  ،عبد  

ا من رند الرسفففو  أن الدينونة هي حسفففب شفففري ة روح احلياة الر  حر  وأك   -51 
وأن الناموس ال اجز عن رة احلياة لل طاة، هو أحد أسففففففففففففففباب موت  ،(2: 8املوت )رو 

ألا  ؛الرب على الصفففليب، ولرلا لن ي وة الناموس إىل ةوره القدذ الر  أبطله الصفففليب
الحياااة، وقوة الناااموس هي قوة الموت، وال يوجااد مجااا  قوة الصاااااااااااليااب هي قوة 

 ،(14: 1وحقا " )يوحنا  للمقارنة بين الحياة في يساااااااااااوع المسااااااااااايح "المملو  نعمة  
 ،ه مبوت الرب عن اجلميعحكم   ل  والر  أ كم   ،والناموس الذي يقضااااااااااي بموت الخطاة

روح  ناموس احلياة حسفففففففففففبابن اهلل حمل ال فففففففففففري ة القدية و رس  ةوره  اماً إذ حل   د  ق  وفف  
 احلياة.

 نجعل بيننا والأ  ا بدية،  ،  يف الرب لكي ننا  منه احلياة البا يةلنثب   -52 
"ا ط مة  :. يقو  الرسففففففففففو أخرى غير نعمته التي تعطي لنا الحياة وبين الرب ولاااااااايلة  

والقلب ال يثب   ،(13: 6كور 1للجو ، واجلو  لألط مة، واهلل سيبيد هره وتلا" )
بل بتسااااااااليم االرادة، والمحبة،  ،مهما كان  ،ي المساااااااايح بالممارلااااااااات الخارجيةف

 وااللتصا  الحقيقي بالرب.

  في الرب بالبقا  في النعمة، وذلك عندما يصاااابح الرب يسااااوع لنثب   -53 
وهو الغاية الوحيدة التي نملكها لكي نصل إلى اآلب  ،المسيح هو الوليلة الوحيدة

 السماوي بمعونة وقوة الروح القدوس الساكن فينا رغم خطايانا.

لنؤمن بأا النعمة تبيد الخطية، ألنها نعمة الحي القالم من األموات  -54 
وال ناقد الرجا  ألا خطايانا ال تبيد نعمة المحيي الرب  ،(4: 6بمجد اآلب )رو 
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 .النور   ، وال تغلب الظلمة  الظلمة   لموت مبدد الظ ا. يغلب النور  قاهر ا

ح ملكنا ثب  م كم باحملبة يف يسوع املسيأصفرونيوس يس   بركة صلواتكم لكي  
 (1)        و لصنا

 

 

                                                           
 ( نقالً عن امل طوطة.1)

I   C 


