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 قدمةم
 

الـيت هـي أرقـى وأرفـع لغـة مـن املمكـن ، بالرغم من أن لغة األرقـام هـي لغـة التجريـد
فإنــه مل حيــد  امتهــان ملوضــوع خيــص الكتــاب املقــدس ، )أي علــم(أن يتـــد  بــا العلــم 

فقــد انــربى الكثــريون يف تلبــيس . "داللــة األرقــام يف الكتــاب املقــدس"ضــوع مثلمــا حــد  ملو 
ويف ذلــك قــد ضــلوا واحنرفــوا عــن . وبطريقــة جتزيئيــة علــى الــنص الكتــايب، انطباعــاتم اخلاصــة

، الطريـــق إىل إدراك العالقـــات بـــني دالالت األرقـــام يف الـــنص الكتـــايب يف املواضـــع املختلفـــة
منــوذج ثابــت وشــامل هلــذه الــدالالت يف الكتــاب  اكتشــاف وضــلوا واحنرفــوا عــن الطريــق إىل

وبـــالطبع ال ينبغـــي أن . ولـــيس كمـــا يقتضـــيه الـــنص يف ســـياق جزئـــي حمـــدد، املقـــدس ككـــل
فاألرقــام يف الــنص الكتــايب لغــة هلــا مفرداتــا الــيت تبــو  بــا ثنايــا معــاين ، يكــون األمــر هكــذا

إذا  - concrete model(ا معــا لتشــكل منوذجــا صــلبا ثابتــدالالتــا تتضــافر و ، الــنص
 ).جاز التعبري

بأقصـى قـدر (وأمهية هذا الطر  هي يف أنه ال ميكن بأي حال من األحـوال الـدنو 
من أفق شر  وتأويل الـنص الكتـايب بـدون الـتمكن مـن هـذه اللغـة كآليـة وكـأداة مـن ) ممكن

ة إىل نفســـي األثـــري  -ولعـــل مــن أبـــرز األمثلــة . املمكــن أن متـــد الشــار  ببعـــد تــأويلي إضـــايف
والــــيت تضــــطلع لغــــة األرقــــام بــــدور أساســــي يف شــــرحها، هــــو مفهــــوم الكنيســــة  -شخصــــيا 

ذلك املفهوم الذي قد قمـت بالتأسـيس لـه يف دراسـة منشـورة علـى موقـع ، برتكيبتها الثالثية
"coptology"وتعليقات نصٌ : هل خيلص غري املسيـي؟" :، بعنوان." 

 



 ٥ 

رد إرهاصــــات البدايــــة ملثــــل هــــذا وهــــي جمــــ. مــــن أجــــل هــــذا كانــــت هــــذه الدراســــة
ومـــن املفـــرتض أن تتطـــور هـــذه الدراســـة الكتشـــاف املزيـــد مـــن العالقـــات وللقيـــام ، املوضـــوع

ظهــــر بالتـليــــل احلصــــري ملــــدلوالت كــــل األرقــــام املــــذكورة يف الكتــــاب املقــــدس حبيــــث ال يُ 
 سـواء، التـليل ألي رقـم يف موضـع مـا بالكتـاب تناقضـا مـع مـدلول رقـم آخـر مبوضـع آخـر

الــيت (ذكــر الــرقم كــامال أو ذكــرت دالالت تفاصــيله التـليليــة مبختلــف العمليــات احلســابية 
وبالتأكيـد األمـر جــد صـعب وحيتـاج إىل جهــد   ).مـن املفـرتض أــا هــي أيضـا لغـة حبــد ذاتـا

 .ولكنين يف هذا السياق أكتفي بإلقاء حجر صغري يف مياه ساكنة، كثريين



 ٦ 

 
 "واحد"الرقم 

 
 .هو احلد األدىن لوجود ما. هو حد اإلجيابية
حيتاجــه  هــو مــا. )إذا جــاز التعبــري"( being threshold" هــو عتبــة الوجــود 
 .)٤٢:١٠لو ( "فاحلاجة إىل واحد"، الوجود حىت ما يظهر كوجود

تلـك احلقيقـة املثبتـة منـذ ، "الواحـد"يف الكتـاب هـو الوجـود اإلهلـي  اآلحـادوأشهر 
والــيت مت اســـتجالؤها واســتعالـا يف ســـر الثـــالو  ، فجــر الـــوحي وطيلــة وحـــي العهــد القـــدمي

 :يف العهد اجلديد، القدوس ويف سر التجسد
 .)٤: ٦تثنية" (الرب إهلنا رب واحد: امسع يا إسرائيل" -
 .)٣: ٢٠خروج " (ال يكن لك آهلة أخرى أمامي" -
 ).١٣: ٦؛ تثنية١٠: ٤مىت " (للرب إهلك تسجد، وإياه وحده تعبد" -
 .)٤: ٨ كورنثوس ١( "اً ر إال واحدليس إله آخ" -
 ).٢٠: ٣غالطية " (الوسيط ال يكون لواحد ولكن اهللا واحد" -
 ).٥: ٢يت  ١( "إله واحد ووسيط واحد بني اهللا والناس، اإلنسان يسوع املسيح" -
 .)١٩: ٢يعقوب( "أنت تؤمن أن اهللا واحد حسًنا تفعل" -

احلــد األدىن املعــريف الــذي حصــل أي اإلميــان بإلــه واحــد هــو ، "توحيــد اإللــه"إذن 
وعليــه فــإن التوحيــد هــو الــذي جعــل اهللا ، عليــه اإلنســان يف بدايــة تعاملــه مــع الــوحي اإلهلــي
 .موجودا يف الوعي البشري يف بداية عالقته باهللا

اقعيـــــة إال بصـــــريورة اجلميـــــع ميكـــــن أن يصـــــري حقيقـــــة و  وحـــــىت وجـــــود الكنيســـــة ال
 :هي جوهر وجودها، كجسد واحد ،واحدية الكنيسة. يف املسيح" واحدا"
: ٤ أفســس" (يف رجــاء دعــوتكم الواحــد اً واحــد، ورو  واحــد، كمــا دعيــتم أيضــ جســد" -
٤.( 



 ٧ 

 ١( "ينا روًحــا واحــًداومجيعنــا ُســق. اعتمــدنا إىل جســد واحــد اً مجيعنــا بــرو  واحــد أيضــ" -
 .)١٣: ١٢ كو
، فتســمع صــويت، يل خــراف أُخــر ليســت مــن هــذه احلظــرية، ينبغــي أن آيت بتلــك أيًضــا" -

 .)١٦: ١٠يوحنا(" وتكون رعية واحدة وراٍع واحد
 ).٥٢: ١١يوحنا" (ليجمع أبناء اهللا املتفرقني إىل واحد" -
 .)٣٢: ٤أعمال(" وكان جلمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة" -
 .)١١: ٢عربانيني ( "ألن املقدِّس واملقدَّسني مجيعهم من واحد" -



 ٨ 

 
 "اثنان"الرقم

 
 :لوجود ما، واإللغاء واإلبطال، واحملو، النسخ" حد  وفعل"قم اثنان هو الر 

إذ يفصــل اهللا ، يف اليــوم الثــاين مــن أيــام اخللــق الســتة، يظهــر يف الكتــاب أول مــا، يظهــر -
أي ميــــو وينهـــي ، )٨، ٧: ١ تـــك(بـــني امليـــاه الـــيت فـــوق اجلََلـــد، وامليـــاه الـــيت أســـفل اجلََلـــد 

 .بينهما الشركة يف ما
ويكون االثنـان جسـدا " عالقة الزجية بني الرجل واملرأة تتالشى الفردية والعزلة بينهما ويف -

: ١٩ مـت( "فالـذي مجعـه اهللا ال يفرقـه إنسـان. إذا ليسا بعد اثنني بل جسد واحد. واحدا
٦، ٥.( 
يرتتـــب علـــى  علـــى مـــا يجنـــد أن الرفقـــة بـــني اثنـــني متــــو وتقضـــ، ويف كلمـــات للـكـــيم -

اثنـان خـٌري مـن واحـد، ألن هلمـا أجـرة لتعبهمـا صـاحلة ألنـه إن وقـع : "لعزلـةمأساة الوحدة وا
وويـل ملـن هـو وحـده إن وقـع، إذ لـيس ثـان ليقيمـه أيًضـا إن اضـطجع . أحدمها يقيمـه رفيقـه

حـــُد فكيـــف يـــدفأ؟ وإن غلـــب أحـــد علـــى الواحـــد يقـــف ااثنـــان يكـــون هلمـــا دفء، أمـــا الوَ 
 ).١٢ - ٩: ٤ جا" (مقابله االثنان

وقـد كــان حريصــا ، قــد أرســلهم اثنـني اثنــني، رسـالية الــرب خلدامـه إىل املســكونة كلهـايف إ -
ويف هـــذا إشـــارة مضـــاعفة ومشـــددة إىل الغيـــاب . علـــى جتريـــدهم مـــن أي إمكانيـــات بشـــرية
 :اخلدمةاملطلق ألثر إمكانيات هؤالء على إجنا  

ى األروا  النجسـة، وأعطـاهم سـلطانا علـ، ودعا االثىن عشر وابتدأ يرسـلهم اثنـني اثنـني" -
وأوصــــاهم أن ال حيملــــوا شــــيئا للطريــــق غــــري عصــــا فقــــط، ال مــــزودا وال خبــــزا وال حناســــا يف 

 ).٩ -٧: ٦ مر( "املنطقة، بل يكونوا مشدودين بنعال، وال يلبسوا ثوبني
وأرســلهم اثنــني اثنــني أمــام وجهــه إىل كــل ، وبعــد ذلــك عــني الــرب ســبعني آخــرين أيضــا" -

هــا أنــا أرســلكم ! اذهبــوا " ...  :فقــال هلــم. هــو مزمعــا أن يــأيت مدينــة وموضــع حيــث كــان



 ٩ 

وال تســلموا علــى أحــد يف ، مــزودا وال أحذيــة ال حتملــوا كيســا وال. مثــل محــالن بــني ذئــاب
  )٤ -١: ١٠لو" (الطريق

، ، اجلديــد هــو العهــد األفضــل واألعظــم الــذي فيــه متـــى عيــوب األول"الثــاين"والعهــد  -
هـو وسـيط  ولكنه اآلن قد حصـل علـى خدمـة أفضـل مبقـدار مـا": فعن الرب يقول الرسول

فإنـه لــو كــان ذلــك األول بــال عيــب ملــا طلــب . قــد تثبــت علــى مواعيــد أفضــل، لعهـد أعظــم
 ).٧و٦: ٨ عب( "موضع لثان

فيــه صــورتنا الرتابيــة ) ســختونُ (يســوع املســيح هــو الــذي حميــت الــرب ، واإلنســان الثــاين -
اإلنســـان . اإلنســـان األول مـــن األرض تـــرايب" :الروحانيـــة املاديـــة حلســـاب الصـــورة الســـماوية

، كمـا هـو الـرتايب هكـذا الرتابيـون أيضـا، وكمـا لبسـنا صـورة الـرتايب. الثاين الـرب مـن السـماء
 ).٤٨و٤٧: ١٥كو  ١" (سنلبس أيضا صورة السماوي

ســيظهر عليــه الــرب مســتوعبا كنيســته  وأعظــم حــد  حمــو ونســخ يف تــاريخ البشــر هــو مــا -
بعــد أن يكــون قــد قضــى علــى اخلطيــة وعلــى اســتـقاقاتا يف الــذين قــد ، هــا يف كيانــهبكامل

بعـدما قـدم مـرة لكـي حيمـل خطايـا  ، هكذا املسيح أيضـا": سبق هو فـمل خطيتهم عنهم
 ).٢٨: ٩ عب( "سيظهر ثانية بال خطية للخالص للذين ينتظرونه، كثريين



 ١٠ 

 
 "ثالثة"الرقم

 
، لوجــود مــا" عتبــة الوجــود"أو ، دىن الوجــوديهــو احلــد األ" واحــد"إذا كــان العــدد 

هو الشهادة واالستعالن والكشـف " ثالثة"فإن العدد ، دون كشف أو توصيف أو تفصيل
 .حلقيقة وجود ما

 :ثالوثية هي الشهادة بوجود الواحدإذن الشهادة ال
وهــؤالء . والــرو  القــدس، اآلب، والكلمــة: فــإن الــذين يشــهدون يف الســماء هــم ثالثــة" -
والثالثـة هـم . والدم، واملاء، الرو  :والذين يشهدون يف األرض هم ثالثة. ثالثة هم واحدال

 ).٨و٧: ٥ يو ١( "يف الواحد
مكونــا ) يف أورشــليم(ســواء خيمــة االجتمــاع أو اهليكــل ، قــدميا، الواحــد، كــان بيــت اهللا  -

 ".وقدس األقداس، القدس، الدار اخلارجية" :من ثالثة أقسام
 ).١٩: ١٦رؤ (ثالثة أقسام ، يف سفر الرؤيا، العظيمةوأيضا املدينة 

واختطـف إىل ، وقد اختطف الرسول بـولس إىل السـماء الثالثـة، السماوات عددها ثالثة -
كـو  ٢" (مسع كلمـات ال ينطـق بـا، وال يسـو  إلنسـان أن يـتكلم بـا"الفردوس وشهد أنه 

 ).٣و ٢:١٢
اسـتعلنت نصـرة الـرب يسـوع الكلمـة  وأعظم شهادة يف العهد اجلديد قد حـدثت حينمـا -

وبـــذلك كانـــت . بالقيامـــة مـــن بـــني األمـــوات، املتجســـد علـــى املـــوت يف اليـــوم الثالـــث ملوتـــه
إنســانية يســوع املنتصــرة علــى املــوت هــي أول شــاهد إثبــات علــى وجــود اإلنســانية اجلديــدة 

يف بطــن  وقــد كــان املثــال القــدمي لــذلك هــو آيــة وجــود يونــان النــيب. عدميــة املــوت والفســاد
ألنـه كمـا كـان يونـان يف بطـن : "احلوت لثالثة أيام وثال  ليال ليظهر بعد ذلك سـاملا حيـا

احلـــوت ثالثـــة أيـــام وثـــال  ليـــال، هكـــذا يكـــون ابـــن اإلنســـان يف قلـــب األرض ثالثـــة أيـــام 
 .)٤٠ - ٣٨:١٢ مت( "وثال  ليال



 ١١ 

 "الثالثة"وشهادة " االثنين"الفرق بين شهادة 
وهــذا األمــر تكــرر مــرات كثــرية . علــى فــم شــاهدين أو ثالثــة ال تكــون الشــهادة إالَّ 

 :جًدا يف الوحي، واآليات اآلتية هي عّينة لذلك
 ،)١: ١٣كورنثوس  ٢( ،)١٦ :١٨مىت ( ،)١٥: ١٩؛ ٦: ١٧تثنية ( -
 .)٢٨: ١٠عربانيني ( ،)١٩: ٥تيموثاوس  ٢( 

، اإلثبــاتوهــي شــهادة ، شــهادة إجيابيــة: والشــهود أيضــا نوعــان. الشــهادة نوعــان
الـــذي يســـتعلن ويكشـــف ، "ةثالثـــ" حيملهـــا الـــرقم وهـــذه مـــا، الـــيت يقـــدمها شـــهود اإلثبـــات

والشــهادة األخـرى هــي الشـهادة الســلبية شــهادة . حقـائق وتفاصــيل وجـود مــا أو مفهـوم مــا
 ".اثنان"تلك اليت حيملها شهود النفي الذين ميثلهم الرقم ، والبطالن النفي والنسخ
األمــر الــذي  ،أي الوجــود يف املســيح، لشــهادة الســم املســيحط بــذا مفهــوم ابويــرت

وهنـــا جنـــد أننـــا أمـــام شـــهادتني تقومـــان بتوصـــيف . بــه تتـقـــق احليـــاة األبديـــة وعـــدم الفســـاد
 :احلد  كوجهني لعملة واحدة

يقــدمها  وهــي مــا) الشــهادة للـيــاة األبديــة واخلليقــة اجلديــدة يف املســيح(شــهادة إجيابيــة  -
 وهــي مــا) خــالص مــن املــوت بــالوجود يف املســيحالشــهادة لل(دة ســلبية وشــها، "ثالثــة"الـرقم

 :"اثنان"يقدمها الرقم
 ).٢٠: ١٨مىت ( "حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة بامسي هناك أكون يف وسطهم" -

 "التثليث"و" التوحيد"لغة األرقام بين 
هــي حــد   ،مة األساســية هــي أن التوحيــد والتثليــث وجهــان لعملــة واحــدةاملســلَّ 
 –بــالطبع  -وهنــا . هــو واحــد بالفعــل ألنــه قــائم يف ثــالو ، فــاهللا الواحــد. الوجــود اإلهلــي
أي ، ، فالشــــخص"الشــــركة"بــــني األرقــــام حلســـاب قيمــــة " اإلضــــافة والـــرتاكم"تســـقط قيمــــة 

اآلب يسـتعلن اجلـوهر . بالكامـل) اجلـوهر(يسـتعلن الـذات ، شخص مـن شـخوص الثـالو 
واالبــــن . الــــذات اإلهليــــة، صــــدر مبــــلء إرادتــــه الشخصــــيةإذ ي، حمققــــا إيــــاه "الواحــــد"اإلهلــــي 

. عطيـة اآلب، إذ يقبـل مبـلء إرادتـه الشخصـية، حمققـا إيـاه" الواحـد"يستعلن اجلوهر اإلهلي 
حمققــا إيــاه، إذ هــو شــركة بــني عطــاء اآلب " الواحــد"والــرو  القــدس يســتعلن اجلــوهر اإلهلــي 



 ١٢ 

 .فهو رو  اآلب ورو  االبن بآن واحد، وقبول االبن
بل تتلبس شرعيتها احلقيقية من خالل دالالتـا املتجـذرة ، وهنا تتجلى لغة األرقام

 "عتبـة الوجــود"أو ، الــيت هـي احلـد األدىن الوجـودي -فالواحديـة . يف الثـالو  اإللـه الواحـد
كــل شــخص . الثــالو " شــهادة"بــدون ، بــل تكــاد تصــبح فراغــا، معــىن هلــا ال –كمــا قلنــا 

، وبشــهادته "الواحــد"وبشــهادته يتـقــق وجــود ، "للواحــد" يشــهد" الثــالو "مــن شــخوص 
فـإن " ثالثـة"تقـوم علـى  -هنـا  -وإذا كانـت الشـهادة . تسترت شـهادتا الشخصـني اآلخـرين

هو شاهد ألنه ينضوي ضمن ثالثة شـخوص حيتـوى كـل " الشاهد"املعىن هو أن الشخص 
ــ"اآلب تتضــمن شــهادة " أبــوة"فشــهادة . شــخص مــنهم الشخصــني اآلخــرين ، االبــن" وةبن

الـيت " الطبيعـة الروحيـة الفائقـة"شـهادة  احلـد وتتضـمن يف ذات ". ال آب بدون ابن"ألنه 
ـــوة اآلب الـــذي أل" العطـــاء"للـــرو  القـــدس الـــذي هـــو شـــركة بـــني  ـــذي ل" القبـــول"وب ـــوة ال بن

 .ألنه رو  اآلب ورو  االبن، االبن
قـد جتـذرت يف " توحيـدالتثليـث وال"يف عقيـدة " الواحـد"و" الثالثة"لغة األرقام بني 

يعــرب عــن دهشــتنا بــه هــو  وأفضــل مــا ،ديــد علــى خربتنــا البشــرية باألرقــامبعــد دينــاميكي، ج
 ".ثالو  يف واحد وواحد يف ثالو ، اآلب واالبن والرو  القدس" :اللـن القبطي



 ١٣ 

 
 "أربعة"الرقم

 
، يعــين اإلحاطــة واالســتيعاب لوجــود أو حلضــور مــا والســيطرة علــى حــدوده وأركانــه

 .ألمر الذي بدونه ينهار هذا الوجود أو هذا املفهوما
 :الرقم أربعة هو إذن الضمان واحلفظ لوجود أو ملفهوم ما

مســلما إيــاه إىل أربعــة أرابــع ، وضــعه يف الســجن"فعنــدما أمســك هــريودس امللــك ببطــرس  -
. ناويــا أن يقدمــه بعــد الفصــح إىل الشــعب، مــن العســكر ليـرســوه) قمــة احلفــظ واحلراســة(
 ).٥و٤: ١٢أع ( "ان بطرس حمروسا يف السجنفك
ــــيت  - ــــور  فيهــــا كــــلكــــان "ومــــالءة بطــــرس ال دواب األرض، والوحــــوش، والزحافــــات، وطي

كانـت لتصـل بكـل حمتواهـا  مـا، واملدالة من السماء علـى األرض) ١٢: ١٠ أع" (السماء
 ".مربوطة بأربعة أطراف"مل تكن  أمام بطرس ما

الــــرب يســــوع الكلمــــة املتجســــد الــــذي فيــــه حيفــــظ ، والقضــــيب اخلــــارج مــــن جــــزع يســــى -
ويضـم مشـتيت يهـوذا مـن أربعـة ، وجيمع منفيي إسرائيل، يرفع راية لألمم"هو الذي ، اجلميع

 .)١٢: ١١أش ( "أطراف األرض
تـب مـن أربـع زوايـا وأطـراف ، والريا  اليت تب لتسبب الدمار والفناء للجميع هي أربع -

 :غري املمسوكة، األرض
وأذريهــم لكــل هــذه الريــا  ، علــى عــيالم أربــع ريــا  مــن أربعــة أطــراف الســماء وأجلــب" -

 .)٣٦: ٤٩إرميا ( "والتكون أمة إال ويأيت إليها منفيو عيالم
رأيت أربعة مالئكـة واقفـني علـى أربـع زوايـا األرض ممسـكني أربـع ريـا  األرض لكـي ال " -

 ).١: ٧ رؤ" (تب ريح على األرض وال على البـر وال على شجرة ما
فيجمعـون ، يرسـل مالئكتـه ببـوق عظـيم الصـوت"فيـه حـد  ، هـو  وجميء ابن اإلنسـان -

 ).٣١: ٢٤ مت( "من أقصاء السماوات إىل أقصائها، خمتاريه من األربع الريا 



 ١٤ 

 
 "خمسة"الرقم

 
 :أو ملفهوم ما ما، أو الصنف الذي ينتمي لوجود، أو النوع، هو الفئة

ــــت  - ــــه ، يف جعبــــة داود –" مخــــس حجــــارة ملــــس"فقــــدميا كان مبثابــــة  -الضــــعيف بطبيعت
ألـــا كانــت متثــل صــنفا ونوعــا خمتلفــا مــن القــوة، نوعــا خيتلــف عــن قــوة ، ســال  فتــاك جبــار

هكذا تقدم داود مؤيـدا بقـوة اهللا . جليات املصارع اجلبار احملصن بكل أسلـة ذلك الوقت
بســيف  أنــت تــأيت إيلَّ ": وهــو قــد أخــربه مبنتهــى الثقــة. وهكــذا انتصــر عليــه، ليصــارع عــدوه

 ١( "وبـــرمح وبـــرتس، وأنـــا آيت إليـــك باســـم رب اجلنـــود إلـــه صـــفوف إســـرائيل الـــذين عـــريتم
 .)٤٥: ١٧صم 

كانــت العــذارى العشــر الــاليت خــرجن للقــاء العــريس ) ٢٥ مــت(يف ، ويف العهــد اجلديــد -
فئــــة (ومخــــس جــــاهالت ، )فئــــة احلكيمــــات(مخــــس حكيمــــات : )فئتــــني، نــــوعني(صــــنفني 

 ).هالتاجلا



 ١٥ 

 
 "ستة" الرقم

 
 :أو ملفهوم ما ما، لوجود، هو اإلقصاء والتجاوز والتجاهل واإلنكار

هـــي ) ٢٦: ١ تـــك( "اليـــوم الســـادس"وكانـــت خلقـــة اإلنســان يف ". اإلنســـان"هــو عـــدد  -
وخبلقـــة اإلنســـان ظهـــرت الطبيعـــة البشـــرية العتيقـــة . أول مناســـبة كتابيـــة لظهـــور هـــذا العـــدد

األمـر الــذي افتضـح يف حلظــة ســقوط ، إقصـائها لآلخــر ولتجاهلهـا لــهبنرجسـيتها وأنانيتهــا و 
 .اإلنسان األول حينما متركز حول ذاته فعبد املخلوق دون اخلالق

 ."السابع"على أن تستعاد يف ، هو رقم العمل واملشقة اليت يتم جتاوز الراحة فيه -
: ٢تكـــوين ( "ســـابعفـــاهللا عمـــل الســـماوات واألرض يف ســـتة أيـــام، واســـرتا  يف اليـــوم ال" -
 ).١١: ٢٠؛ خروج٣و٢
وأمـر الـرب شــعبه يف العهـد القــدمي أن تكـون أيــام العمـل يف األســبوع سـتة، وأن يســرتحيوا  -

 ).١٠، ٩: ٢٠خر(لسابع يف اليوم ا
ــا يف الســنة الســابعة  - وباملثــل أوصــى الــرب شــعبه أن يزرعــوا أرضــهم ســت ســنني، ويرحيـو
 .)٤، ٣: ٢٥الويني (
إذا اشـرتيت عبـدا عربانيـا ": "السابع"املستعادة يف ، دية واإلقصاء من احلريةهو رقم العبو  -

 ).١: ٢١ خر"(فست سنني خيدم ويف السابعة خيرج حرا جمانا
تظهـــره قـــدميا عثليـــا امللكـــة الشـــريرة القاتلـــة، وهـــي تلـــك الـــيت أبـــادت كـــل " ســـتة"والعـــدد  -

لعــرش، ملكــت علـــى األرض الســاللة امللكيــة مــن نســل داود امللــك، طامعــة يف اغتصــاب ا
 .)٣: ١١ملوك  ٢(ملدة ست سنني 

 :من الوعي البشري وإنكار وجوده" اهللا"يف إقصاء " ستة" ظهر الرقم -
ـــذي عـــريَّ صـــفوف اهللا احلـــي علـــى عهـــد داود  - جليـــات الفلســـطيين عـــدو شـــعب اهللا، وال

د قطـع النيب، كان طوله ستة أذرع وشرب، كما أن أسنان رحمه ست مئـة شـاقل حديـد، وعـد



 ١٦ 

بــاء جليــات، هــو ابــن ، وواحــد مــن أقر )١٧صــم  ١(الســال  الــيت كــان يرتــديها هــي ســتة 
صـموئيل  ٢! (ا لداود امللـك، كـان لـه سـت أصـابع يف كـل مـن أطرافـه األربـعرافا، كان عدو 

٢٠: ٢١(. 
والتمثال الذي نصبه نبوخذنصر، وطلب من كل الشعوب اخلاضعة لسلطانه أن تسـجد  -

) ١: ٣دانيــال (ا وعرضــه ســتة أذرع وحــده، كــان طولــه ســتون ذراعــ ود هللالــه، عــوض الســج
وأمـــر أنــــه مبجــــرد أن يســــتمعوا إىل صــــوت املوســــيقى املتصــــاعدة مــــن ســــت آالت موســــيقية 

 .خمتلفة، أن خيروا ويسجدوا للتمثال
وذلـــك عنـــدما ، يف مثـــل مـــن أقـــوى األمثلـــة" ســـتة"يظهـــر الـــرقم ويف العهـــد اجلديـــد
عنــد " امــرأة سـامرية"فيتقابــل مـع ، فــا ملـا هــو سـائد مــن تعصـبيتخـذ الـرب موقفــا ثوريـا خمال

كـان اللقـاء مـع هـذه الشخصـية مثـاال كاشـفا لعنصـرية . بئر يعقوب وقت السـاعة السادسـة
واليهـود ال يعـاملون "، وتعصب وإقصائية يهـود ذلـك الزمـان؛ فلـيس األمـر جمـرد أــا سـامرية

ـا يزيد الطني بلـة  ولكن ما، )٩: ٤ يو" (السامريني وحـىت التالميـذ عنـدما ، "امـرأة"هـو كـو
 ).٢٧: ٤ يو( "كانوا يتعجبون أنه يتكلم مع امرأة"رجعوا 

وكـــان دعـــوة ، كـــان كاشـــفا للتعصـــب وللعنصـــرية وديانـــا هلمـــا" الســـاعة السادســـة"وحلـــم  -
ـــدرس ـــة مـــن الســـماء تســـتوعب الكـــل، صـــرحية لبطـــرس ألن يـــتعلم ال . فمـــالءة النعمـــة النازل

 "تدنسـه أنـت مـا طهـره اهللا ال). "١٣: ١٠ أع" (اذبح وكـل، بطرس ياقم ": مسعها صرحية
 ).١٥: ١٠ أع(

ممثلـني ) الكـالب بالنسـبة لليهـود(كان علـى بطـرس أن يـتعلم أن األمـم املرفوضـني 
 .بل أن بطرس ذاته هو خادم هذا املشهد، على موعد مع النعمة، "كرنيليوس"يف 
ألــم لـو عرفـوا ملـا "اإلقصـائية والتجاهـل كان مشهد الصلبوت أعظم مناسـبة السـتعالن   -

عــــــب " (حــــــامال عــــــاره خــــــارج احمللــــــة"، أقصــــــوه خارجــــــا. )٨: كــــــو ١"(صــــــلبوا رب الــــــد
ــــوم الســــادس. )١٣:١٣ : ٢٧مــــت(ســــاعة الظلمــــة ، وكانــــت الســــاعة السادســــة، كــــان الي

 :كان التازون جيدفون عليـه ويهـزأون بـه،  وحينما مسروه على خشبة يف تلك الساعة). ٤٥
قمــــــة اجلهالــــــة والتجاهــــــل ). ٤٠: ٢٧ مــــــت( "ن كنــــــت ابــــــن اهللا فــــــانزل عــــــن الصــــــليبإ"

 .واإلنكار



 ١٧ 

 
 "سبعة"الرقم 

 
ويكــاد يكــون مــن شــبه املســتـيل ). والكمــال( واالكتمــال، )واملــلء(هــو االمــتالء 

ولكـن ال ، يف هـذا السـياق، عمليا حصر مواضع ورود ذكر الرقم سبعة يف الكتاب املقـدس
 :ةبأس من بعض األمثل

. مــن العمـــلبعــد ســتة أيــام ، املعلــن يف راحــة اليــوم الســابع، هــو اكتمــال وامــتالء العمــل -
الرقم سبعة باسرتاحته يف اليوم السـابع بعـد أكمـل " امتالئية وكمالية"واخلالق ذاته قد دشن 
 .وأمت خليقته يف ستة أيام

فهـو كمـال وامـتالء  ،مدلوال ليتورجيا يف عبادات الشـعب" سبعة"ومنذ القدمي ميثل الرقم  -
، وبالســـنة الســـابعة، "الســـبت"فـــاليهود حيتفلـــون بـــاليوم الســـابع ، العبـــادة والتعبـــد الطقوســـي

وتســتمر أعيــاد الفطــري واملظــال  ").ســبعة"ســنوات مضــروبا يف " ســبع"الــذي هــو (وباليوبيــل 
ويف عيـــد الكفـــارة يـــرش الـــدم علـــى املـــذبح ... ذبـــائح " ســـبع"وتـــذبح فيهـــا ، أيـــام "ســـبعة"
 "سـبعة"لشـعب القـدمي كانـت ومواسم الـرب بالنسـبة ل). ١٩ - ١٤: ١٦ال (مرات "عسب"
 ).٢٣ ال(
وبعـد أن طـاف الشـعب  -اكتمـال وامـتالء النصـرة بـدخول الشـعب القـدمي أرض املوعـد  -

قـــاموا يف اليـــوم الســـابع بـــالطواف ســـبع مـــرات حـــول أســـوار أرحيـــا  -حـــول أرحيـــا ســـتة أيـــام 
 ).٣٠: ١١ عربانيني، ٦ يشوع(فسقطت هلم 

يكشــف عــن  –) ٤: ١٠٩ مــز"(أمــا أنــا فصــالة" :الــذي قــال عــن نفســه -والنــيب املــرمن  -
ســــبع مــــرات يف النهــــار ســــبـتك علــــى أحكــــام " :فيقــــول) كصــــالة(مــــلء وكمــــال حالتــــه 

 ).١٦٤: ١١٩ مز( "عدلك
 "الصــديق يســقط ســبع مــرات ويقــوم" :مفهــوم الرجــاء الكامــلخبصــوص وللـكــيم عبــارة  -
 ).١٦: ٢٤ أم(



 ١٨ 

كــان نبوخــذ نصــر قــد أمــر ،  "شــدرخ وميشــخ وعبــدنغو"ليســتقبل  احملمــىحــىت أتــون النــار  -
 ).١٩: ٣دانيال ( "سبعة أضعاف أكثر مما كان معتادا أن حيمى"بتـميته 

فقــد ورد يف ، بطريقــة مباشــرة، ويف العهــد اجلديــد لــدينا عبــارة تشــري إىل معــىن املــلء
 "ال ممتلئـــني مــن الـــرو  القــدس وحكمـــةرجــ ســبعة"ســفر األعمــال أن التالميـــذ قــد انتخبـــوا 

 .)٣: ٦أعمال (
فــإن الــرب يقــدم لنــا أفقـــا ، حـــىت لألعــداء، وألن شــريعة العهــد اجلديــد هــي شــريعة احملبــة -

 ).٢٢: ١٨مىت ( "سبعني مرة سبع مرات"لكمال وامتالء التسامح واملغفرة 
فهــــو ، ســـيحالـــذي يتكشـــف فيــــه امـــتالء وتكميـــل الكنيســــة جســـد امل، أمـــا ســـفر الرؤيــــا -

ـــه مبثابـــة منظومـــة مـــن الســـباعيات مثـــل اخلتـــوم ، الكنـــائس الســـبع، ســـبعة أروا  اهللا: بطبيعت
 .اخل... األبواق السبعة ، اجلامات السبعة، الكواكب السبعة، السبعة



 ١٩ 

 
 "ثمانية"لرقم ا

 
هــو . هــو البدايــة لوجــود مــا. أو ملفهــوم، أو لقيمــة جديــدة، هــو التكــريس لوجــود

 :هو البدء اجلديد. و لواقع جديدبدء لوجود جديد أ
 .هو إعالن لبدء األسبوع اجلديد) األحد(فاليوم الثامن  -
ــــواة للجــــنس البشــــري بعــــد هــــالك الطوفــــان هــــم مثانيــــة  - ــــة جديــــدة ون ــــذين كــــانوا بداي وال

 ).٧:٧ تك( )"الثال (وامرأته ونساء بنيه ) الثالثة(نو  وبنوه ": أشخاص
دمي كـان اخلتـان يـتم يف اليـوم الثـامن ومـن اختـنت يكـون يف كما نقرأ يف العهـد القـ،  وقدميا -

تكـوين (موثق يف حلمه ومن مل خيتنت يقطع من شـعب اهللا ألنـه نكـث عهـده ، عهد مع اهللا
هكــــذا يتكشــــف يف اليــــوم الثــــامن تكــــريس بدايــــة العالقــــة مــــع اهللا مــــن . )١٤ - ١٢: ١٧

 .منظور ظالل العهد القدمي
ـــاة جديـــدة وســـط ونـــزع عـــار ، أيضـــا تطهـــري األبـــرص - ـــه لبـــدء حي ه مـــن بـــني النـــاس وتأهيل

 ).١٤:١٠ الويني(اليوم الثامن  اجلماعة كان يتم يف
 الويــــني(أي يف اليــــوم الثــــامن " غــــد الســــبت"كانــــت تُقــــدَّم يف ) بدايــــة الثمــــر(والبــــاكورة  -

أبكــار بيتــك تعطيــين كــذلك تفعــل ببقــرك ســبعة أيــام يكــون مــع أمــه ويف اليــوم " ).٢٣:١١
 ).٣٠، ٢٩: ٢٢خر( "يين إياهالثامن تعط

 ).١: ٩ ال(واختار اهللا اليوم الثامن ليبدأ فيه هرون وأوالده ممارسة الكهنوت  -
كانت مثانية أيام هي مدة االحتفال بعيد املظال الذي هو آخر األعيـاد السـنوية الكـربى   -

وثـاين ، طلـب فيهـا مـن كـل رجـل يف بـين إسـرائيل أن يظهـر أمـام الـرب يف اهليكـلاليت كـان يُ 
واشـــــتق العيـــــد مـــــن عـــــادتم يف أن . )١٣و١٢: ٨أخ  ٢و ١٦: ١٦تـــــث(أعيـــــاد احلصـــــاد 

 ).٤٤ - ٤: ٢٣ال (يسكنوا مظاال أثناء مدة العيد 
مواسم الرب اليت ينادى فيهـا مبـافـل "أيام دخوال إىل " الثمانية"كان حلول هذه 



 ٢٠ 

 ".مقدسة للرب
كـان يف غـد السـبت، ،  جيـدة للـربوكذلك أيًضا عيد اخلمسني، الذي تقـدم فيـه تقدمـة  -

 ).١٦و١٥: ٢٣ الويني( )اليوم الذي يلي السبعة أسابيع(أي يف اليوم الثامن 
-يــأيت عليــه آخــر جيعلــه قــدميا  يتقــادم أبــدا والــذي ال ويف العهــد اجلديــد الــذي ال

 عـب( "عتـق وشـاخ فهـو قريـب مـن االضـمـالل وأمـا مـا. إذ قال جديدا عتـق األول"ألنه 
ديــدة جإن كــان أحــد يف املســيح فهــو خليقــة "رســت جــدة كــل شــيء ألنــه تك - )١٣: ٨

 ).١٧: ٥ كو ٢" (األشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا
بـــاكورة مثـــر اخلليقـــة . قــام الـــرب البكـــر مـــن بــني األمـــوات) اليـــوم الثـــامن(يف فجــر األحـــد  -

الطبيعــة اجلديــدة اخلالــدة  بــاكورةفدشــن زمــن قيامــة اجلميــع فيــه وأظهــر ، اإلنســانية اجلديــدة
 .واليت شفيت من داء املوت الطبيعي الذي للعتيق الفاسد

 ال) وختــان(يف املســيح ولــد اجلميــع وتكــرس هلــم واقــع أبــدي جديــد إىل األبــد يف عهــد  -
هكـــذا فيـــه ظهـــر الواقـــع اجلديـــد الـــذي فيـــه قـــد اصـــطبغ اجلميـــع بصـــبغة . ينكـــث ينــــل وال

 .احلياة) معمودية(
إذ عصـت ، ذهـب فكـرز لـألروا  الـيت يف السـجن) يف جسـده اخلـاص(أيضـا الذي فيـه " -

إذ كـان الفلـك يبـىن، الـذي فيـه خلـص ، حـني كانـت أنـاة اهللا تنتظـر مـرة يف أيـام نـو ، قدميا
ال إزالـة وســخ املعموديـة أي ، الـذي مثالـه خيلصـنا حنــن اآلن. قليلـون، أي مثـاين أنفـس باملــاء

 .)٢١ - ١٩: ٣بط  ١" (بقيامة يسوع املسيح، بل سؤال ضمري صاحل عن اهللا، اجلسد
الـذي هـو رأس كـل رياسـة ، وأنـتم مملـوؤن فيـه. فإنه فيه حيل كل ملء الالهـوت جسـديا" -

خبتـــان ، وبـــه أيضـــا ختنـــتم ختانـــا غـــري مصـــنوع بيـــد، خبلـــع جســـم خطايـــا البشـــرية. وســـلطان
اهللا الـــذي ، ان عمـــلأيضـــا معـــه بإميـــ أقمـــتممـــدفونني معـــه يف املعموديـــة، الـــيت فيهـــا . املســـيح

مســاحما ، وإذ كنــتم أمواتــا يف اخلطايــا و غلــف جســدكم، أحيــاكم معــه. أقامــه مــن األمــوات
 .)١٣ - ٩: ٢ كو" (لكم جبميع اخلطايا

 -، العنصــرة )أي اليــوم الــذي يلــي الســبعة أســابيع، اليــوم الثــامن(أيضــا يف يــوم اخلمســني  -
 زمـــن جمـــيء الكنيســـة حبلـــول الـــرو  مت تدشـــني –والـــذي كـــان العيـــد القـــدمي رمـــزا وظـــال لـــه 

 .ليجمعوا حصاد امللكوت يف خمزن ابن اإلنسانالعامل كله  انطلق الرسل إىل،فالقدس 



 ٢١ 

 
 "تسعة"الرقم

 
 :هو مفهوم التخلي عن أمر ما أو عن وجود ما

وهــو آخــر ملــوك مملكــة يهــوذا، الــذي ، يف الســنة التاســعة مــن ملــك صــدقيا امللــك، قــدميا -
ــرَّ  ــَينِ الــرَّبِّ فأغضــب الــرب َعَلــى أُوُرَشــِليَم َويـَُهــوَذا  َعِمــَل الشَّ ــاِم َحــَىت طَــ"ِيف َعيـْ َرَحُهْم ِمــْن أََم

نصـــر  إذ أتـــى نبوخـــذ، هكـــذا تركـــه الـــرب وتـــرك الشـــعب للهـــالك. )٣و٢: ٥٢إر ( "َوْجِهـــهِ 
ملــك بابــل وحاصــر أورشــليم، وكانــت نتيجــة ذلــك أن هيكــل الــرب يف أورشــليم قــد أُحــرق  

يـــــوم التاســـــع مـــــن الشـــــهر الرابـــــع بـــــدأت الاعـــــة يف أورشـــــليم، الـــــيت انتهـــــت كمـــــا أنـــــه يف ال
 ).٦، ٤: ٥٢؛ إرميا٣، ١: ٢٥ملوك٢( .بسقوطها

طهــرهم الــرب مــن  -ويف العهــد اجلديــد جنــد أن رجــال ســامريا واحــدا ضــمن عشــرة رجــال -
ـــد  –داء الـــربص  ـــذي عـــاد ليمجـــد اهللا بينمـــا التســـعة تركـــوه ومضـــوا وختلـــوا عـــن متجي هـــو ال

ألــيس العشــرة قــد طهــروا فــأين التســعة؟ أمل يوجــد مــن يرجــع " :ويتســاءل الــرب. ب هللاواجــ
 ).١٨، ١٧: ١٧ لوقا" (ليعطي جمًدا هللا غري هذا الغريب اجلنس؟

علـــى يـــد  - الـــذي حيمـــل - جنـــد معجـــزة شـــفاء األعـــرج مـــن بطـــن أمـــه) ٣ أعمـــال( يف  -
 ,كــان املقعـد يســتعطي. ةبطـرس ويوحنـا عنــدما صـعدا إىل اهليكــل يف سـاعة الصــالة التاسـع

ختليـا عنـه يف . سـأهلما صـدقة، بـل طلـب عطيـة ماديـة ،مل يطلب الشفاء من بطرس ويوحنـا
؛ إذ يف !وهنـــا يصـــبح التخلـــي وألول مـــرة إجيابيـــا، طلبـــه هـــذا لظـــروف خارجـــة عـــن إرادتـــم

 لــيس يل فضـــة وال" :فقــال بطـــرس" :نعمــة الشـــفاء، ميلكانــه بالفعـــل املقابــل قـــد أعطيــاه مـــا
: ٣أع( "باســم يســوع املســيح الناصــري قــم وأمــش: ولكــن الــذي يل فإيــاه أعطيــك ذهــب،

٦.( 
نقرأ عن الرؤيا اليت رآها كرنيليـوس السـاعة التاسـعة مـن النهـار، حيـث ) ١٠أعمال (ويف  -

طلــــب إليــــه مــــالك الســــماء أن يســــتدعي بطــــرس الرســــول، حيــــث مت خــــالص أول أممــــي يف 



 ٢٢ 

 .كنيسة ونالوا موهبة الرو  القدسالعامل، هو وأهل بيته، وانضموا إىل ال
ســـاعة (يف رؤيـــا املـــالءة املـــدالة مـــن الســـماء والـــيت رآهـــا بطـــرس الســـاعة السادســـة 

 طهـــره اهللا ال إذ أن مـــا ،قـــادت الســـماء بطـــرس إىل التخلـــي عـــن قناعاتـــه القدميـــة) اإلقصـــاء
وهكــذا ذهــب إىل كرنيليــوس وهنــاك اســتهل خدمتــه . )١٠:١٥ أع( ينبغــي أن يدنســه هــو

بـاحلق أنـا أجـد أن اهللا ال يقبـل الوجـوه : فتح فاه وقال"كر الدرس األول الذي تعلمه إذ بتذ 
 ).٣٥و ٣٤: ١٠ أع(" بل يف كل أمة، الذي يتقيه ويصنع الرب مقبول عنده

حــد  يف الســاعة التاســعة  قمــة مفهــوم التخلــي يف الكتــاب هــو مــا، الــرتك وقمــة مفهــوم -
الـذي ، حـىت املـوت، ليـذوق آخـر قطـرات العـذابإذ تـرك الـرب ، من يوم الصلبوت العظيم
ألن حلمــا "هكــذا لــبس كياننــا العتيــق الفاســد املــرتوك بالطبيعــة . هــو موتنــا ومصــرينا لطبيعــي

، )٥٠: ١٥كــو ١( "ودمــا ال يقــدران أن يرثــا ملكــوت اهللا، وال يــر  الفســاد عــدم الفســاد
لنـــا عـــن كيانـــه اجلديـــد اســـتطاع أن يعلـــن ، أســـلم عتيقنـــا إىل مصـــريه الطبيعـــي وحـــىت إذا مـــا

 -الـيت هـي جسـده -هـذا الـذي فيـه لـن يـرتك أحـد مـن أعضـاء كنيسـته ، بقيامته من املـوت
 .إىل األبد، خارجا

شـــبقتين؟  ملـــا، إيلـــي، إيلـــي": وحنـــو الســـاعة التاســـعة صـــرخ يســـوع بصـــوت عظـــيم قـــائال" -
 مــت( "وأســلم الــرو ، فصــرخ يســوع أيضــا بصــوت عظــيم ملــاذا تــركتين؟، يإهلــ، إهلــي: أي"

 ).٣٧ - ٣٤: ١٥ مر(، )٥٠ - ٤٦: ٢٧



 ٢٣ 

 
 "عشرة"الرقم 

 
هــو  .هــو املضــمون أو احملتــوى الكلــي أو اجلمــاعي ملفهــوم أو لقيمــة أو لوجــود مــا

 :هو اجلميع. الكل
 :ر هي املضمون الكلي للعهد القدميكانت الوصايا العش  -
 "لـى لـوحي حجـرو أخربكم بعهده الذي أمـركم أن تعملـوا بـه الكلمـات العشـر وكتبـه ع" -
 .)١٣: ٤ تثنية(
وقال الرب ملوسى اكتب لنفسك هذه الكلمـات ألنـين حبسـب هـذه الكلمـات قطعـت " -

عهدا معك ومع إسرائيل وكان هناك عند الـرب أربعـني ــارا وأربعـني ليلـة مل يأكـل خبـزا ومل 
، ٢٧: ٣٤خـــروج ( "يشـــرب مـــاء فكتـــب علـــى اللـــوحني كلمـــات العهـــد الكلمـــات العشـــر

٢٨(. 
أن يثــين املــوىل عــن قــرار إهــالك  إبــراهيممــع الــرب حــاول أبونــا  ومســاوماته مفاوضــاته يف -

. ســدوم وعمــورة فوصــل معــه إىل حــد أنــه لــو وجــد عشــرة أبــرار هنــاك لعصــمتا مــن اهلــالك
 .أبـرار كافيــا إلنقـاذ وجــود الكــل" العشــرة" قـد كــان وجـود. ولكـن لألســف مل يوجـد العشــرة

 ).٣٢: ١٨تك (
والــذي أُحضــر يف اليــوم ، لــذي ُذبــح ليفــدي البكــر مــن شــعب إســرائيلوخــروف الفصــح ا -

كلمـا مجاعــة إســرائيل قــائلني "كــان البـد أن يكــون مــأكال للكــل ،  العاشـر مــن الشــهر األول
يف العاشــر مــن هــذا الشــهر يأخــذون هلــم كــل واحــد شــاة حبســب بيــوت اآلبــاء شــاة للبيــت 

و وجـاره القريـب مـن بيتـه حبسـب وإن كان البيـت صـغريا عـن أن يكـون كفـوا لشـاة يأخـذ هـ
 ).٤و ٣: ١٢خر " (عدد النفوس كل واحد على حسب أكله حتسبون للشاة

إىل أرض كنعـــان علـــى عهـــد يشـــوع بـــن نـــون يف العاشـــر مـــن ، كـــل الشـــعبدخـــل   ولقـــد -
 ).١٩: ٤يشوع (ن خروجهم من أرض مصر ذلك بعد أربعني سنة م الشهر األول، و



 ٢٤ 

لتمكـــث " :قـــال أخــو رفقـــة وأمهــا، رفقـــة إلســـاقعنــدما ذهـــب عبــد إبـــراهيم ليخطــب  -
: ٢٤تــك " (بعــد ذلــك متضــي). أي علــى األقــل عشــرة أيــام(الفتــاة عنــدنا أيامــا أو عشــرة 

إذن كـان بقـاء الفتـاة يف . "ال تعوقوين والرب قد أجنـح طريقـي" :فكانت إجابة العبد. )٥٥
ان البـد أن ترحــل وكـ، بيـت أهلهـا يومـا واحـدا بعـد خطبتهـا إعاقـة وإفشـال للمشـروع ككـل

 .يف حياتا اجلديدة -منذ تلك اللـظة  -لتمضي كل أيامها 
، ويف رحلــــة بــــين إســــرائيل يف الربيــــة، نقــــرأ عــــن مــــن جربــــوا الــــرب يف الربيــــة عشــــر مــــرات -

ولكـــن حـــي أنـــا فـــتمأل كـــل األرض مـــن جمـــد الـــرب إن مجيـــع " :فاســـتـق مجـــيعهم العقـــاب
 ا يف مصــــر ويف الربيــــة، وجربــــوين اآلن عشــــرالرجــــال الــــذين رأوا جمــــدي وآيــــايت الــــيت عملتهــــ

ومجيـــع الـــذين أهـــانوين ال . لـــن يـــروا األرض الـــيت حلفـــت آلبـــائهممــرات، ومل يســـمعوا لقـــويل 
ا  ).٢٣ - ٢١: ١٤ عدد( "يرـو

جـــرِّب عبيـــدك : "نصـــر أنـــه قـــال لـــرئيس الســـقاة يف قصـــر نبوخـــذ، ونقـــرأ يف قصـــة دانيـــآل -
ء لنشــــرب وعنــــد ـايــــة العشــــرة األيــــام ظهــــرت عشــــرة أيــــام فليعطونــــا القطــــاين لنأكــــل، ومــــا

: ١دانيـــال ( "منـــاظرهم أحســـن وأمســـن حلًمـــا مـــن كـــل الفتيـــان اآلكلـــني مـــن أطايـــب امللـــك
١٥ -١٢.( 

 :وفي العهد الجديد
حــــــد  العــــــرس ، عشــــــر عــــــذارى ميــــــثلن حــــــد  تكــــــريس ملكــــــوت الســــــماوات كــــــامال -

مجــيعهم ."املرتاخيــات مبــا فــيهن مــن فئــة احلكيمــات املســتعدات وفئــة اجلــاهالت، الســماوي
ومجـيعهن قمـن ليصـلـن مصـابيـهن عنـد . )٥: ٢٥ مـت( "نعسن ومنن فيما أبطأ العريس

العـذارى العشـر هـن ). ٦: ٢٥ مـت(مساعهن صراخ نصف الليل املصاحب لـيء العـريس 
 .ومن ليس له، من له نصيب يف العريس: كل البشر

فأوقـدت سـراجا وكنسـت ، واحـدافأضـاعت درمهـا ، متلكـه امـرأة عشرة دراهم هي كل ما -
 ).١٠ - ٨: ١٥ لو( .وجدته أقامت األفرا  البيت حىت إذا ما

هــم كــل مــن اســتقبل يســوع مــن قريــة مــا وهــو ذاهــب إىل أورشــليم ، عشــرة رجــال بــرص -
قســم مــنهم وهـو ذلــك الســامري . شــفاهم الــرب وطهـرهم. جمتـازا يف وســط الســامرة واجلليـل

وأمـــا التســـعة البـــاقني فقـــد ذهبـــوا  .عنـــد رجلـــي يســـوعاهللا وخـــر علـــى وجهـــه قــد رجـــع ميجـــد 



 ٢٥ 

 ).١٩ - ١١: ١٧ لو( .حلاهلم ومل يبالوا بتمجيد اهللا
ال ختــف البتــة ممــا أنــت عتيــد أن تتــأمل " :قــال الــرب ملــالك كنيســة مسرينــا، ويف ســفر الرؤيــا -
هــوذا إبلــيس مزمــع أن يلقــي بعضــا مــنكم يف الســجن لكــي جتربــوا، ويكــون لكــم ضــيق . بــه

 ).١٠: ٢ رؤ( ."كن أمينا إىل املوت فسأعطيك إكليل احلياة. يامعشرة أ
يف " :أن ضــيق العشـرة أيــام هــو ضــيق العمــر كلــه" األمانــة حــىت املــوت"فهـم مــن ويُ 

 ).٣٣: ١٦ يو( "أنا قد غلبت العامل: ولكن ثقوا، العامل سيكون لكم ضيق



 ٢٦ 

 
 "أحد عشر"الرقم 

 
هــو تكــريس االســتـقاق ملــن هــو يف . أو العطيــة الانيــة، هــو اهلبــة. "النعمــة"هــو 

 .هو املردود اإلهلي اإلجيايب ملا هو بطبيعته فاشل وفاسد. احلقيقة غري مستـق
وبسبب عدم اإلميان وبسبب التذمر اسـتغرقت رحلـة الشـعب مـن أرض مصـر إىل ، قدميا -

يف  - أمـا املفـرتض والـواقعي. يستـقه ذلـك الشـعب هذا هو ما. أربعني سنة، أرض كنعان
هــو أن تســتغرق  –الــة إذا كــان الشــعب شــعبا هللا باحلقيقــة وشــعبا يلتـــف مبظلــة النعمــة ح

 ).٢ :١ تث( .الرحلة أحد عشر يوما فقط
ـــه إحســـده . ليعقـــوب مـــن بـــني اثـــين عشـــر، هـــو االبـــن احلـــادي عشـــر كـــان يوســـف  - خوت
وأعطــاه نعمــة وحكمــة ، بــاعوه إىل مصــر، وكــان اهللا كــان معــه، وأنقــذه مــن مجيــع ضــيقاته"و

 ).١٠و٩: ٧أع ( "... أمام فرعون ملك مصر، فأقامه مدبرا على مصر 
كانـــت إحـــدى عشـــرة شـــقة مـــن شـــعر معـــزى هـــي اخليمـــة الـــيت تغطـــي املســـكن يف خيمـــة   -

 .هي غطاء النعمة الذي يظلل الكنيسة القدمية). ١٤: ٣٦ خر(االجتماع 
 : وفي العهد الجديد

هم بنـا حنـن الـذين احتملنـا ثقـل النهـار وقـد سـاويت، هؤالء اآلخرون عملوا ساعة واحـدة" -
كانـــت هـــذه مظلمـــة الفعلـــة الـــذين اســـتأجرهم صـــاحب الكـــرم ). ١٢: ٢٠مـــت !" (واحلـــر

بينمـا يف سـاعة احلسـاب قـد سـاواهم بالـذين عملـوا فقـط يف السـاعة ، بداية مـن أول النهـار
يبـــدو تظلمهـــم منطقيـــا ولكـــن حـــد  تكـــريس ملكـــوت . الســـاعة احلاديـــة عشـــرة، األخـــرية

،  اجلميـــع وأمـــام النعمـــة يتســـاوى عمـــل. هـــو حـــد  النعمـــة –موضـــوع املثـــل  –ســماوات ال
وإذ ذاك ). ١٠: ١٧ لــو( "مــىت فعلــتم كــل مــا أمــرمت بــه فقولــوا إننــا عبيــد بطــالون": هكقولــ

فقــد كــان مــن الصــواب ومــن غــري شــبهة ظلــم أن جييــب صــاحب الكــرم علــى أحــد الفعلــة 
فخـذ الـذي لـك مـا اتفقـت معـي علـى دينـار؟ أ! مـا ظلمتـك، يـا صـاحب: "املتظلمني قائال



 ٢٧ 

 "مــا حيــل يل أن أفعــل مــا أريــد مبــا يل؟أوَ . اذهــب، فــإين أريــد أن أعطــي هــذا األخــري مثلــكو 
 ).١٥ - ١٣: ٢٠ مت(
حمفــوظني يف حظـــرية النعمــة، بينمـــا  -مـــن ضــمن االثــين عشـــر -كــان أحــد عشـــر تلميــذا  -

 ).١٢: ١٧ وي( .هو ابن اهلالك، الذي كان معهم، يهوذا اإلسخريوطي



 ٢٨ 

 
 "اثنا عشر"الرقم

 
 قـــد. "االثنــا عشــر إســرائيلأســباط بـــين " املــدخل الطبيعــي لدراســة هـــذا الــرقم هــو

كمـــــا كـــــان لكـــــل ســـــبط ،  )٢٧:٢٢ أخبـــــار ١و ١٦: ١عـــــدد (كـــــان لكـــــل ســـــبط رئـــــيس 
علــــى أنــــه قـــد مت اخــــرتاق هــــذه . اســـتقالل ذايت ولكنــــه يــــرتبط مبعاهـــدة مــــع بــــاقي األســـباط

ـــــــريا  ـــــــار  ١(و) ٣: ١قضـــــــاة(املعاهـــــــدة كث  - ١٨و١٠: ٥أخبـــــــار  ١(و) ٤٣و٤٢: ٤أخب
فــدثت بيــنهم  ،وبقيـت مملكـة االثــين عشـر ســبطا موحـدة إىل مــوت امللـك ســليمان). ٢٢

 - ٤: ٢صــــــموئيل ٢(وحــــــدثت خصــــــومة بــــــني يهــــــوذا وأفــــــرامي ، خماصــــــمات ومشــــــاحنات
إىل  فاحنــاز يهــوذا وبنيــامني: انتهــت إىل انقســام اململكــة إىل قســمني) ٤٣ - ٤١: ١٩و٩

، "اململكــة اجلنوبيــة"أو " مملكــة يهــوذا"رحبعــام ابــن امللــك ســليمان ودعــوا مملكتهمــا باســم 
أو " مملكـــة إســـرائيل"واحنـــاز األســـباط العشـــرة البـــاقون إىل يربعـــام بـــن نبـــاط ودعـــوا أنفســـهم 

 ."اململكة الشمالية"
يف  – املــرتبطني واملتـــدين، إذن الــرقم اثنــا عشــر مــن واقــع أســباط بــين إســرائيل -
يكــرس مفهــوم مملكــة وشــعب اهللا الــذي عنــده العهــد مــع اهللا خبــالف األمــم  -ذلــك الزمــان 
 .املرفوضني

يعــين كنيســة نســتطيع أن نقــول بأنــه ، وإذا أردنــا أن حنــرر وجنــرد املفهــوم بــاألكثر -
هــوم فيبــدأ مب يســتوعب طيفــا واســعا مــن االحتمــاالتواملفهــوم . اهللا أو مملكــة اهللا مــع شــعبه

" اململكة السـماوية"ـوينتهي ب، كمملكة أسباط بين إسرائيل االثين عشر" األرضيةملكة امل"
، فنــــرى امللــــك الــــرب يســــوع وهــــو يف طريقــــه إىل أن ميلــــك علــــى "ملكــــوت الســــماوات"أو 

أتظــــن أين ال " :يكشــــف عــــن إمكاناتــــه كملــــك، الصــــليب بإرادتــــه الــــيت أخلــــى فيهــــا ذاتــــه
مـت " (ثـر مـن اثـين عشـر جيشـا مـن املالئكـة؟أستطيع اآلن أن أطلب إىل أيب فيقـدم يل أك

٥٣: ٢٦.( 



 ٢٩ 

 في العهد الجديد"اثني عشر"مستويات فهم الرقم 
مــن خــالل " اثــين عشــر"يف العهــد اجلديــد نســتطيع أن نرصــد كنســية مفهــوم الــرقم 

 :ثالثة مستويات

 .الرمزية إلى كنيسة العهد القديماإلشارة : المستوى األول -١
مـن  "كنيسـة العهـد القـدمي"كإشارة إىل " اثين عشر"قم ميكننا أن نرصد مدلول الر 

منظــور األناجيــل األربعــة يف صــيغ رمزيــة خمتلفــة ترتســم مــن خــالل مشــاهد واقعيــة ألحــدا  
 .تارخيية إجنيلية معينة

جســد ، هــي تلــك الشــرحية مــن الكنيســة –الــيت نقصــدها  –كنيســة العهــد القــدمي 
بــل مــن ، وهــم مل ينــالوا املواعيــد"ســد الكلمــة املســيح الــيت متثــل أولئــك الــذين رقــدوا قبــل جت

). ١٣: ١١ عـب( "وأقروا بأـم غرباء ونزالء على األرض، بعيد نظروها وصدقوها وحيوها
عندما افتقدهم يف اجلــيم وبعـثهم مـن مـوتم ، هؤالء الراقدون قد حررهم الكلمة بتجسده

الرســول بــولس  وعــن هــؤالء يتـــد . وضــمهم إىل جســده ككنيســة، ومــن فنــائهم الطبيعــي
بانضـمام كنيسـة العهـد اجلديـد  ، يف مشهد بانورامي يربط التجسد ببعـث األمـوات الراقـدين

ألنـه إن كنـا نـؤمن أن يسـوع مـات وقـام، فكـذلك الراقـدون ": فيقـول، كنيسة دعوة اإلجنيل
إننــا حنــن األحيــاء : فإننــا نقــول لكــم هــذا بكلمــة الــرب. أيضــا معــه، سيـضــرهم اهللا بيســوع
ألن الرب نفسه بتاف، بصوت رئـيس مالئكـة . ال نسبق الراقدين، الباقني إىل جميء الرب

مث حنــن األحيــاء . وبــوق اهللا، ســوف ينــزل مــن الســماء، واألمــوات يف املســيح ســيقومون أوال
الباقني سنخطف مجيعا معهم يف السـب ملالقـاة الـرب يف اهلـواء، وهكـذا نكـون كـل حـني 

 ).١٧ - ١٤: ٤ تس ١( "ربمع ال
وأصــبح الــذين قبلــوا دعــوة ، عنــدما جتســد الكلمــة أشــرق ـــار النعمــة علــى البشــرية

ـار ونور ويوجـد  ءيوجد أبنا. أبناء ـار -احملمولة بواسطة الرسل إىل كل العامل  -اإلجنيل 
كنيســة ،  الفئــة األوىل هــي كنيســة العهــد اجلديــد. النــائمون الــذين مــن ليــل وظلمــة، الراقــدون

الـــذين " الراقـــدين"كنيســـة ،  وأمـــا الفئـــة الثانيـــة فهـــي كنيســـة العهـــد القـــدمي. الـــدعوة الرســـولية
 .بتجسده ،أيقظهم الرب من رقاد موتم



 ٣٠ 

 ):أبناء النهار(لنرى كيف خياطب الرسول بولس كنيسة الدعوة الرسولية 
يعكم أبنـاء مجـ. وأما أنتم أيهـا اإلخـوة فلسـتم يف ظلمـة حـىت يـدرككم ذلـك اليـوم كلـص" -

ألن . فــال نــنم إذا كالبــاقني، بــل لنســهر ونصــح. لســنا مــن ليــل وال ظلمــة. نــور وأبنــاء ـــار
وأما حنن الذين مـن ــار،  .الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون
 ).٨ -٤: ٥ تس ١( "فلنصح البسني درع اإلميان واحملبة، وخوذة هي رجاء اخلالص

 ":الراقدين"ز من العهد الجديد تخص رافدأمثلة لرمو 
 - ٢١: ٥ مــر(، )٢٦ - ١٨: ٩ مــت(إقامـة ابنــة يـايرس وشــفاء نازفــة الـدم 

 ).٥٦ - ٤٠: ٨ لو(، )٤٣
اســم . جــاء رجــل إىل الــرب مســتنجدا بســبب مــرض ابنتــه الــيت هلــا حنــو اثنــيت عشــرة ســنة -

واحــد مـــن "، وحبســب مــرقس )١٨: ١٨مــت ( "رئـــيس"وهــو حبســب مــىت ، الرجــل يــايرس
ويف هـذه األثنـاء  ).٤١: ٨ لو( "رئيس المع"، وحبسب لوقا )٢٢: ٥مر ( "رؤساء المع

وهـــي قـــد اقتنعـــت يف نفســـها أــــا إن . تـــأيت امـــرأة مريضـــة بنـــزف دم منـــذ اثنـــىت عشـــرة ســـنة
وقـد كـان هلـا مـا أرادت وفقـا إلمياــا الـذي طوبـه . ملست هدب ثوبه برأت من دائها املـزمن

ولكــن الــرب ينكــر علــى الكــل ، لــرب إىل بيــت يــايرس بعــد أن ماتــت ابنتــهويصــل ا. الــرب
 ".نائمة"مفهومهم عن موت الصبية مدعيا أـا مل متت ولكنها 

وللوقــت قامــت الصــبية ! قــومي: لــك أقــول، صــبية يــا": ميســك الــرب بيــد الصــبية قــائال -
كثـريا أن ال يعلـم فأوصـاهم  . فبهتـوا بتـا عظيمـا. ألـا كانت ابنة اثنيت عشـرة سـنة، ومشت

 ).٤٣ - ٤١: ٥ مر" (أحد بذلك

 :تعليق
ابنــة االثنــيت عشــرة ســنة هــي تلــك الشــرحية الكنســية الــيت قــال ، ابنــة يــايرس رئــيس المــع -

هـي تلـك الصـبية " الراقـدين"فشرحية ). ٢٤: ٩مت( "مل متت لكنها نائمة" عنها الرب أـا
 .)٤١: ٥ مر( !"قومي: للك أقو ، صبية يا: أمسك الرب بيدها وقال هلا"اليت
، قـــد تأملـــت كثـــريا مـــن أطبـــاء كثـــريين"والـــيت  -منـــذ اثنـــيت عشـــرة ســـنة ، املـــرأة نازفـــة الـــدم -

هــي   - )٢٦: ٥ مــر( "عنــدها ومل تنتفــع شــيئا، بــل صــارت إىل حــال أردأ وأنفقــت كــل مــا



 ٣١ 

 الــذين مــاتوا وفقــا ملــوتم الطبيعــي ومل تســتطع كــل، كنيســة الراقــدين،  كنيســة العهــد القــدمي
أدويــة النــاموس والشــريعة القدميــة أن تنقــذهم مــن داء املــوت الــذي اســتنفذهم وأهلكهــم ومل 

كــان هلــا  وقــد) ملســت هــدب ثوبــه(إىل أن جتســد الكلمــة فتالمســت معــه ، يبــق مــنهم شــيئا
فـربأت مـن داء املـوت ) حلظـة التجسـد(ظـيم الـذي بـه انتظـرت هـذه اللـظـة هذا اإلميان الع

بـل واألكثـر مـن ). ٢٢: ٩ مـت( "اكإميانك قد شف، ابنة ثقي يا": ومسعت منه قوله احمليي
 .ذلك أـا سبقت أبناء دعوة الكرازة الرسولية إىل التموقع يف جسد الرب

 -١٠: ٩ لـــو( ،)٤٤-٣٠: ٦ مــر( ،)٢١-١٣: ١٤ مــت( اثنتــا عشــرة قفــة مملـــوءة -
 ).١٥-١: ٦ يو( ،)١٧
إىل موضــع خــالء ملدينــة تســمى أخــذهم ، فعلــوه برجــوع الرســل وبإخبــارهم للــرب عــن مــا -

فتــنن علـيهم إذ كـانوا كخـراف ال "، فركضـت إليـه مجـوع كثـرية )١٠: ١٠ لـو(بيت صيدا 
 ).٣٤: ٦ مر( "راعي هلا

ابتـــدأ "عنـــدما  ،) ٣٥: ٦ مـــر(بعـــد ســاعات كثـــرية ، )١٥: ١٤ مـــت(وملــا صـــار املســـاء  -
ئعـة ولكـن الـرب يـأمرهم ، تقدم إليه تالميذه ليصرف اجلمـوع اجلا)١٢: ٩ لو( "النهار مييل

ولكـــن مـــن أيـــن هلـــم أن يشـــبعوا اآلالف يف موضـــع قفـــر؟ واحلـــل . أن يعطـــوهم هـــم ليـــأكلوا
دائمــا يف بركــة الــرب الــيت تعاملــت مــع مخــس خبــزات ومسكتــني ليشــبع اخلمســة آالف رجــل 

اثنتـا عشـرة  –القصـيد  وهـذا بيـت -ولريفـع مـا فضـل مـن الكسـر ، ماعدا النسـاء واألطفـال
 .قفة مملوءة

حيـد  عنـد املسـاء، ويشـبع فيـه مخسـة آالف رجـل " إفخارسـيت"إذن لدينا مشهد 
 .ويفضل من الكسر اثنتا عشرة قفة مملوءة، ماعدا النساء واألطفال
ليـل ومـن "إفخارسـتيا الـذين مـن). إذا جاز التعبـري( "إفخارستيا الراقدين"هذه هي 

 ،"انوا كخــراف ال راعــي هلــاكــ"، إفخارســتيا أولئــك الــذين )كتعبــري الرســول بــولس" (ظلمــة
هـي كنيسـة العهـد القــدمي  .وضـمهم إىل كيانــه كـراع هلـم، فتــنن الـرب علـيهم حينمـا جتسـد

 .اليت تشكل رافدا للكنيسة الكاملة جسد املسيح
فـــنـن ، الفئويـــة –كمـــا قلنـــا ســـابقا   –تعـــين ) يف اخلمســـة آالف رجـــل(واخلمســـة 

 .روافدهانتـد  عن فئة من فئات الكنيسة أو عن رافد من 
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ــــري(اختــــرب القــــدماء الراقــــدون ظــــل إفخارســــتيتهم اخلاصــــة  ــــوا ، )إذا جــــاز التعب فظل
، ظلــــوا حيتفلــــون بعبــــورهم البـــــر األمحــــر وبنجــــاتم مــــن قبضــــة فرعــــون. حيتفلــــون بالفصــــح

وال اســتطاعوا أن يقهــروا إبلــيس ، م مل يســتطيعوا أن يعــربوا مــوتم وفســادهم الطبيعــيهولكــن
وقبـل أن ، يف ليلـة موتـه -ويف منتهـى الشـغف  -فقـد أصـر الـرب لـذلك . رئيس هذا العـامل

وهـو . أن يأكـل الفصـح مـع تالميـذه -مباشـرة ، "كنيسة دعـوة اإلجنيـل"يؤسس إفخارستيا 
 -كمـا كـانوا يفعلـون يف زمـن وجـودهم يف العـامل-ليس فقط اخترب ظل إفخارستيا الراقدين 

هـــو قـــد أكـــل الفصـــح . ذاتـــهيف شخصـــه ويف ، بـــل كشـــف عـــن تكميـــل وامـــتالء هـــذا الظـــل
هــو قــد أكــل خــروف . هــو قــد عــرب املــوت فعــرب فيــه القــدماء الراقــدون. فيــه، فشــبع القــدماء

هكـذا يتكمـل الفصـح . ذبـح مـن خـراف الفصح يف ليلة ذحبه مسـتعلنا امـتالء رمزيـة كـل مـا
الـذي ملـك علـى ، يف الرب يسـوع امللـك ذاتـه، وتتكمل إفخارستيا القدماء يف ملكوت اهللا

وملــا كانــت " :، حــىت الــذين يف قــاع اجلـــيم)٣٢: ١٢ يــو(ليب، وجــذب إليــه اجلميــع الصــ
شــهوة اشــتهيت أن آكــل هــذا الفصــح ": الســاعة اتكــأ واالثنــا عشــر رســوال معــه، وقــال هلــم

". إين ال آكـل منـه بعـد حـىت يكمـل يف ملكـوت اهللا: ألين أقـول لكـم، معكـم قبـل أن أتـأمل
إين ال : ذه واقتســــموها بيــــنكم، ألين أقــــول لكــــمخــــذوا هــــ": مث تنــــاول كأســــا وشــــكر وقــــال

 ).١٨ - ١٤: ٢٢ لو".(أشرب من نتاج الكرمة حىت يأيت ملكوت اهللا
ديـين  مل تكن وليمة الفصح اليت حضرها الرب يف ليلـة العشـاء األخـري جمـرد طقـس

، م الكتــب والنــاموسمفقــط ألنــه البــد أن يكمــل ويــت –قــد أمتــه الــرب ، ناموســي فلكلــوري
نـاموس املسـيح  ،ناسبة كشـف امـتالء النـاموس بظهـور مشـتهى النـاموس وغايتـهبل كانت م

 .فيه قد عرب الراقدون إىل احلياة الذي) ٢: ٦غل (
الــذين (وقــد كــان الــرب حريصــا علــى أن يأكــل الفصــح مــع التالميــذ االثــين عشــر 

" خبـزكسـر "، وذلـك يف الـدقائق القليلـة قبـل )هم كنيسة الدعوة الرسولية يف العهد اجلديـد
إننــا حنــن األحيــاء "إذ " فهــذا هــو الرتتيــب الــذي صــنعه الــرب ، أصـــاب الــدعوة الرســولية
 ١( "واألمـــوات يف املســـيح ســـيقومون أوال ... نســـبق الراقـــدين البـــاقني إىل جمـــيء الـــرب، ال

 .)١٦و ١٥: ٤ تس
 :)٤٤ -١: ١١يو(  إقامة لعازر -
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كـــث يف املوضـــع الـــذي  فيم، يتثاقـــل الـــرب يف الـــذهاب إىل صـــديقه املـــريض لعـــازر
أليســت ســاعات ": كــان فيــه ملــدة يــومني مث يقــرر الــذهاب ويف هــذا الســياق جييــب تالميــذه

النهار اثنيت عشرة؟ إن كان أحد ميشي يف النهار ال يعثر ألنـه ينظـر نـور هـذا العـامل، ولكـن 
: قــال هــذا وبعــد ذلــك قــال هلــم". ألن النــور لــيس فيــه، إن كــان أحــد ميشــي يف الليــل يعثــر

ويصـل الـرب إىل بيـت ). ١١ - ٩: ١١ يـو" (لكـين أذهـب ألوقظـه.لعازر حبيبنا قد نـام "
أنـا هـو " :يلخـص الـرب القضـية ملرثـا قـائال. عنيا ليجد لعازر قد صار له أربعة أيام يف القـرب

من آمن يب ولو مات فسـيـيا، وكـل مـن كـان حيـا وآمـن يب فلـن ميـوت إىل . القيامة واحلياة
، ويـــأمرهم بـــأن )٣٥: ١١ يـــو( "بكـــى يســـوع"وهنـــاك عنـــد القـــرب  .)٢٥: ١١ يـــو" (األبـــد

أشـــكرك ألنــك مسعـــت يل، وأنـــا علمـــت أنـــك يف كـــل ، أيهـــا اآلب" :يصـــلي. يرفعــوا احلجـــر
: ١١ يــو( "ليؤمنــوا أنــك أرســلتين، ولكــن ألجــل هــذا اجلمــع الواقــف قلــت. حــني تســمع يل

 .يت فيخرج حيامث يأمر امل. )٤٢و٤١
". عثــر ألنـه كــان ميشـي يف الليــل"الرافــد الـذي . النـائمني ،لعـازر هــو رافـد الراقــدين

إذ ، م ـايـة هلـمترافد الذين ماتوا قبل املسيح ولكـنهم كـانوا حمفـوظني كنـائمني ومل يكـن مـو 
 .مبجرد جتسد الرب قاموا من نعاسهم

احلفــظ "يعــين " أربعــة"وكمــا رصــدنا ســابقا، فــرقم ، ظــل لعــازر يف القــرب أربعــة أيــام
وهــو الــذي . رافــد الراقــدين ظــل حمفوظــا حلســاب القيامــة إىل أن قــام يف املســيحو . "واحلراســة
وهــو ، هــو قــد آمــن بــه يف أيــام وجــوده الغــابرة". مــن آمــن يب ولــو مــات فســيـيا"قــال عنــه 

القيامـــة "لـــذي هـــو وهـــو أحيـــي بتجســـد الـــرب ا، مـــات بالفعـــل وفـــين أقنومـــه حبكـــم طبيعتـــه
، قــول إن الشــق اآلخــر مــن عبــارة الــرب ملرثــاأن ن -لكــي نكمــل الصــورة  -وبقــى ".واحليــاة

كنيسـة الـدعوة ،  هـو الكنيسـة احلاضـرة" وكل من كان حيا وآمـن يب" :الذي أشار إليه بقوله
ال يعثــر ألنــه ينظــر نــور ) لــذلك(ميشــي يف النهــار "هــو الــذي .الرســولية الــيت قبلــت اإلجنيــل 

 ".هذا العامل
 ملاذا بكى يسوع؟: سؤال
ميكننــا أن  وأيضــا ال. "انظــروا كيــف كــان حيبــه" :ابــة اليهــودميكننــا أن نتبــىن إج ال

أمل يقـدر هـذا الـذي فـتح عيـين األعمـى أن " :لبعضـهم، نتبىن السـؤال االسـتنكاري التعجـيب



 ٣٤ 

 ).٣٧و ٣٦: ١١ يو( "جيعل هذا أيضا ال ميوت
قــد ، ألخــيت لعــازر) ووعــده(حبســب كالمــه " القيامــة واحليــاة"الــذي هــو ، إن الــرب
هـــذا هـــو . وهـــو قـــد قـــال عنـــه أنـــه قـــد نـــام ومل ميـــت. ليقـــيم لعـــازر مـــن املـــوت أتـــى إىل القـــرب

ووعده أيضا كان حمسـوما ملـرمي ، كان األمر حمسوما من قبل الرب. السياق التارخيي للـظة
 يـو( :هـو مـربر انزعـاج الـرب واضـطرابه بـالرو  مـرتني؟ هـو مـربر البكـاء؟ ومـا إذن مـا. ومرثا
، لـظـــــة كانـــــت حلظـــــة الـــــد واالنتصـــــار علـــــى املـــــوتإن ال). ٣٨: ١١ يـــــو( و) ٣٣: ١١

ا احلزن والعجز تـس  ١( "رجاء هلـم كالباقني الذين ال،  فلماذا نرتد إىل صورة عتيقة مضمـو
 ؟ أليس هو رب الرجاء ذاته؟)١٣: ٤

تعــال ، سـيد يـا"بعـدما قـالوا لـه " بكـى يسـوع"فقـد ، إن اإلشـارة هنـا واضــة جـدا
كانـــت حلظـــة االفتقـــاد ).٣٤: ١١ يـــو( "ن وضـــعتموه؟أيـــ" :،كإجابـــة علـــى ســـؤاله"وانظـــر؟

تعـال (اللـظة هي حلظة التجسد . لرافد الراقدين الذين ماتوا وفنوا وتالشوا حبكم طبيعتهم
بكى لريصد هذا الواقع األلـيم املأسـاوي الـذي اسـتمر آلالف السـنني إىل أن ظهـر . )وانظر

ن ظلـــوا حمفـــوظني يف إرادتـــه ويف أولئـــك الـــذي، الكلمـــة يف اجلســـد فافتقـــد الـــذين يف اجلــــيم
ليـتم مـا قيـل بإرميـا ": املـوتملأسـاة فالبكاء دائما هـو خلفيـة  .فافتقدهمحمبته إىل أن جتسد 

راحيــل تبكـي علـى أوالدهــا  .نـو  وبكــاء وعويـل كثـري، صـوت مســع يف الرامـة" :النـيب القائـل
 ).١٨و ١٧: ٢ مت( "ألـم ليسوا مبوجودين، وال تريد أن تتعزى
يكشـف -مباشرة قبـل أن يـأمر لعـازر بالقيامـة مـن املـوت  –يثه مع اآلب ويف حد

أي إقامــة الراقــدين ، الــرب ويؤكــد علــى حقيقــة هــذه اخللفيــة غــري املنظــورة للمشــهد املنظــور
، فيشــكر اآلب ألنــه مســع لــه وأنــه يف كــل حــني يســمع لــه، بفضــل ظهــور الكلمــة يف اجلســد

 .وألجل أن يؤمن اجلميع بإرساليته،أي جتسده

 )الكرازة باإلنجيل(كنيسة الدعوة الرسولية  :المستوى الثاني -٢
خبصــوص االثـــين عشـــر رســـوال قـــد دخـــل الـــرقم اثنـــا عشـــر إىل مســـتوى جديـــد مـــن 

املســــتعلنة هنــــا هــــي كنيســــة العهــــد " الكنســــية"والشــــرحية . الكشــــف واالســــتعالن للكنيســــة
الرسـل وفتنـوا املسـكونة كلهـا كنيسة دعـوة اإلجنيـل الـيت بشـر بـا ،  الكنيسة احلاضرة، اجلديد
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مؤيــدا ، فقــد اختــار الــرب االثــين عشــر ودعــاهم رســال وأرســلهم ليكــرزوا باإلجنيــل، بكــرازتم
 مــر. (إيــاهم باملواهــب واملعجــزات فأعطــاهم ســلطانا علــى شــفاء املرضــى وإخــراج الشــياطني

 ).١٣: ٦لو (، )٧: ٦ مر(، )١٥ - ١٣: ٣
،  وعـــــي الكنيســـــة بــــــذاتا(ز الـــــوعي هـــــي مركـــــ -يف العـــــامل  –الكنيســـــة احلاضـــــرة 

والــدعوة بطبيعتهــا . وعــي املــدعوين مســيـيني أي املــدعوين للشــركة يف املســيح، )ككنيســة
ـــذلك فـــإن شـــرحية كنيســـة الـــدعوة الرســـولية ليســـت ، حتتمـــل القبـــول مثلمـــا حتتمـــل الـــرفض ل

مـــن الـــرب إال أنـــه  فبـــالرغم مـــن أن أصــــاب هـــذه الشـــرحية هـــم خمتـــارون، شـــرحية متجانســـة
يقوم مســــاء كذبـــة وأنبيـــاء كذبـــة ويعطـــون آيـــات عظيمـــة وعجائـــب، حـــىت يضـــلوا لـــو ســـ"

 ).٢٤: ٢٤مت ( "أمكن املختارين أيضا
ففـي ، ولكنهم بالفعـل أبنـاء اهلـالك لذلك فهناك من ينتمون إىل الكنيسة احلاضرة

" ألعلكم أنتم أيضا تريـدون أن متضـوا؟": حديث يسوع لالثين عشر يؤكد هذا األمر فيقول
إىل من نذهب؟ كالم احلياة األبديـة عنـدك، وحنـن قـد آمنـا ، رب يا" :جابه مسعان بطرسفأ

ألــيس أين أنــا اخــرتتكم، االثــين عشــر؟ " :أجــابم يســوع". أنــك أنــت املســيح ابــن اهللا احلــي
ألن هـذا كـان مزمعـا أن ، قـال هـذا عـن يهـوذا مسعـان اإلسـخريوطي!" وواحد منكم شيطان

 ).٧١ – ٦٧: ٦ يو( "عشر وهو واحد من االثين، يسلمه

 :تعليق
 :جيب أن نالحظ يف هذا االقتباس أمرين

كـــالم احليـــاة (مركزيـــة الـــوعي الـــيت تتمتـــع بـــا كنيســـة الـــدعوة الرســـولية وحـــدها  -١
 ).األبدية عندك، وحنن قد آمنا أنك أنت املسيح ابن اهللا احلي

هــو مكــون تأكيــد الرســول يوحنــا اإلجنيلــي علــى أن اخلــائن والــرافض للــدعوة  -٢
 ).وهو واحد من االثين عشر(أساسي من مكونات املشهد الكنسي احلاضر 

أي انضـموا إىل جسـد املسـيح  -يتمايز الذين قبلوا الدعوة وصاروا كنيسة بالفعـل 
عن أقـراـم مـن شـرحية الكنيسـة القادمـة  -الكامل املمتلئ صائرين رافدا حقيقيا ومكونا له 

م مل يرقــدوا مــثلهم، )رافــد الراقــدين(الــذي ســبقهم ، مــن الرافــد اآلخــر مل ميوتــوا ومل ، يف كـــو
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ومل حيــتفظ بــم حلســاب صــال  اهللا وحمبتــه حــىت مــا يبعثــوا ثانيــة مــن ، يفنــوا حبكــم طبيعــتهم
 .كانوا جمرد نائمني وليسوا أموتا فيبدون كما لو، موتم

قـــد ) يف مـــلء زمـــان التجســـد(نـــون ككنيســـة يف املســـيح عنـــدما مـــات القـــدماء املعيَّ 
ولكــن مــا أن جتســد الكلمــة وافتقــدهم . وطــواهم العــدم، تالشــى وجــودهم وســكنوا اجلـــيم

إال وقـد بعثـوا وانضـموا إليـه كرافـد يصـب يف  ، يف اجلـيم حينما نزل إليه يف جسـده اخلـاص
وأمــا أصـــاب الــدعوة الرســولية الــذين قبلــوا اإلجنيــل فــال يكــون . كنيســته الــيت هــي جســده
، ون حىت رقادا مثل سابقيهم ولكنه يكون جمـرد خلـع للعتيـق الظـاهرموتم ـاية هلم وال يك

. حيـث احليـاة األبديـة وعـدم الفسـاد، جمرد تغري إىل استعالن احلالة الكنسية اليت يف املسيح
أو بــاملعىن الــدقيق صــائرين ، هكــذا ينتقــل املســيـيون احلاضــرون إىل املســيح صــائرين كنيســة

هــذا هــو الســر العجيــب املــدهش . املســيحيف جســد  يصــب) كرافــد الراقــدين(رافــدا آخــرا 
يف ، ولكننـا كلنـا نتغــري، ال نرقــد كلنـا: هـوذا سـر أقولـه لكـم": الـذي يبـو  بـه الرسـول بــولس

وحنـن ، فيقـام األمـوات عـدميي فسـاد، فإنـه سـيبوق. عنـد البـوق األخـري، حلظة يف طرفة عني
 ١( "ائــت يلــبس عــدم مــوتوهــذا امل، ألن هــذا الفاســد البــد أن يلــبس عــدم فســاد. نتغــري
 .)٥٣ - ٥١: ١٥كو 

 :تعليق
ســـبعة يعـــين (هـــو مـــلء الزمـــان ، )١٥: ١١ رؤ(البـــوق األخـــري هـــو البـــوق الســـابع 

 .، هو زمن التجسد)امللء
ـــدعوة والكـــرازة الرســـولية ـــذلك فـــإن حتقـــق وجـــود أصــــاب ال كرافـــد مـــن روافـــد ،  ل

، بلوه بـوعيهم يف هـذا العـاملأي تفعيل دعوة اإلجنيل الذي ق(امتالء الكنيسة جسد املسيح 
هــو حــد  كاشــف للمأســاة الــيت كــان يعيشــها أصـــاب رافــد ) وجمــيء الــرب فــيهم، فــيهم

قـــد احنـــدروا إىل اجلــــيم وظلـــوا حمبوســـني فيـــه إىل أن حـــررهم  إذ، قبـــل التجســـد" الراقـــدين"
 وعليـه فمـن املنطقـي أن يبـدو رافـد الكـرازة والـدعوة كـديان هلـم. الرب الذي افتقدهم هنـاك

 :من وجودهم ككنيسة وااملاضي الذي فيه قد حرمخبصوص  )بأثر رجعي(
فمــاذا يكــون . حنــن قــد تركنــا كــل شــيء وتبعنــاك هــا: "فأجــاب بطــرس حينئــذ وقــال لــه" -
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مــىت ، يف التجديــد، إنكــم أنــت الــذين تبعتمــوين: احلــق أقــول لكــم" :فقــال هلــم يســوع" لنــا؟
أيضــا علــى اثــين عشــر كرســيا تــدينون جتلســون أنــتم ، جلــس ابــن اإلنســان علــى كرســي جمــده

 ).٢٨و٢٧: ١٩ مت( "أسباط إسرائيل االثين عشر
، وأنــا أجعــل لكــم كمــا جعــل يل أيب ملكوتــا، لتــأكلوا وتشــربوا علــى مائــديت يف ملكــويت" -

 ).٣٠و٢٩: ٢٢ لو( "وجتلسوا على كراسي تدينون أسباط إسرائيل االثين عشر
ده مـــأكال للكنيســـة فيـــه يشـــبع اجلميـــع حينمـــا ظهـــر الكلمـــة يف اجلســـد وجعـــل مـــن جســـ -

،  هكــذا قــد رســم التــدبري للكنيســة احلاضــرة. ويشــبع هــو ذاتــه وميتلــئ ككيــان حيتــوي الكــل
الء الــذين بــال مثــر للـيــاة ؤ ولكنــه خبروجــه إىل العــامل قــد خــرج إىل هــ. كنيســة دعــوة اإلجنيــل

ج الـرب جائعــا إىل خــر . مثـر والـيت اســتـقت اللعنـة خـرج إىل التينــة الـيت بــال، آلالف السـنني
وملــا نظــر حولــه إىل كــل شــيء إذ كــان ، فــدخل يســوع أورشــليم واهليكــل": مثــر ذلــك الرافــد

مــع ) العــامل(خــرج إىل بيــت عنيــا ) إشــارة إىل الــذين مــن ليــل ومــن ظلمــة(الوقــت قــد أمســى 
فنظـــر ، ويف الغـــد ملـــا خرجـــوا مـــن بيـــت عنيـــا جـــاع). كنيســـة الـــدعوة والكـــرازة(االثـــىن عشـــر 
فلمــا جــاء إليهــا مل جيــد شــيئا . وجــاء لعلــه جيــد فيهــا شــيئا، مــن بعيــد عليهــا ورقشــجرة تــني 

فأجــاب يســوع ). زمــن الراقــدين، قبــل التجســد زمــن مــا(إال ورقــا، ألنــه مل يكــن وقــت التــني 
ويف الصـبا  إذ كـانوا جمتـازين رأوا " ... ال يأكـل أحـد منـك مثـرا بعـد إىل األبـد " : وقال هلا

: ١١ مـر)" (فسـاد املـوت الطبيعـي ألصــاب رافـد الراقـدين(صـول التينة قد يبست مـن األ
٢٠ - ١١.( 

الــذي ، ولكــن هــذا الوضــع املأســاوي قــد تبــدل بتجســد الــرب وهكــذا صــار الوعــد
مـىت صـار غصـنها رخصـا : فمن شجرة التـني تعلمـوا املثـل" :هو يف حقيقته أمر واقع بالفعل

مــــىت رأيــــتم هــــذا كلــــه ، أيضــــا هكــــذا أنــــتم. تعلمــــون أن الصــــيف قريــــب، وأخرجــــت أوراقهــــا
احلــق أقــول لكــم ال ميضــي هــذا اجليــل حــىت يكــون هــذا  . فــاعلموا أنــه قريــب علــى األبــواب

 ).٣٤ - ٣٢: ٢٤ مت( "كله

 االثنا عشرية المطلقة: المستوى الثالث -٣
يف املشــهد األخــري  -يف العهــد اجلديــد  -يبلــغ الــرقم اثنــا عشــر ذروتــه االســتعالنية 
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ـــ الكنيســـة ) ملكـــوت الســـماوات(املمالـــك  يرصـــد مملكـــةمشـــهد . امـــن مشـــاهد ســـفر الرؤي
ـــة : ٢١ رؤ( "اخلـــروف"ورأســـه هـــو ، كيانـــا يســـتوعب الكـــلمشـــهد يرصـــد   .الكاملـــة املمتلئ

وأمـــا بـــاقي ، ، الـــرب يســـوع الكلمـــة املتجســـد)٢: ٢٢رؤ( "شـــجرة احليـــاة"، )١: ٢٢، ٢٢
 .)٩: ٢١ رؤ( "العروس امرأة اخلروف"اجلسد فهو الكنيسة اجلامعة 

نستطيع أن منسك عيون أذهاننا عن الدهشة خبصـوص هـذه االثـىن عشـرية  إننا ال
املدينــة العظيمــة أورشــليم املقدســة النازلــة "العجيبــة الــيت تســتعلنها الكنيســة املمتلئــة الكاملــة 

 :، ومواصفاتا)١١و١٠: ٢١ رؤ( "وهلا جمد اهللا، من السماء من عند اهللا
 ).١٢: ٢١ رؤ(هلا اثنا عشر بابا  -١
 ).٢١: ٢١ رؤ(االثنا عشر بابا اثنا عشرة لؤلؤة  -٢
 ).١٢: ٢١ رؤ(اثنا عشر مالكا  األبوابعلى  -٣
 ).١٢: ٢١ رؤ(هي أسباط بين إسرائيل االثين عشر ) على األبواب(أمساء مكتوبة  -٤
 ).١٤: ٢١ رؤ(سور املدينة كان له اثنا عشر أساسا  -٥
 ).١٤: ٢١ رؤ(روف االثين عشر أمساء رسل اخل) على األساسات(عليها  -٦
 ).١٦: ٢١ رؤ(قياس املدينة بالقصبة مسافة اثين عشر ألف غلوة  -٧
 رؤ(). عشـر مضـروبا يف اثـين عشـر اثنـا( مئة وأربعـا وأربعـني ذراعـا : قياس سورها – ٩و ٨
١٧: ٢١.( 
الطـــول والعـــرض واالرتفـــاع "، شـــكل املكعـــب، )حـــرف، حافـــة(هلـــا اثنـــا عشـــر ضـــلعا  -١٠

 ).١٦: ٢١ رؤ( "متساوية
شــجرة حيــاة تصــنع اثنــيت عشــرة ، يف وســط ســوقها وعلــى النهــر مــن هنــا ومــن هنــاك" -١١
 ).٢: ٢٢ رؤ(" مثرة
تعطـي كـل شـهر مثرهـا، "شجرة احلياة تعطي مثرها على مدار االثين عشر شـهرا ألــا  -١٢

 ).٢: ٢٢ رؤ( "وورق الشجرة لشفاء األمم
بطريقـة حرفيـة  -كـر فيهـا الـرقم اثنـا عشـرنستطيع أن نرصد توزيع املعطيات الـيت ذ 

علـــى  –) ١٢و ١٠خبـــالف ( ، وبـــدون اســـتنتاج مـــن الســـياق)٩و ٨، ٧خبـــالف (مباشـــرة 
 :ثالثة أقسام



 ٣٩ 

 .٤و ٣، ٢، ١: "األبواب"قسم  -١
 .٦و٥: "األساسات" قسم -٢
 .١٢و ١١: "األمم"قسم  -٣

 :منها الكنيسة هذه هي األقسام الثالثة اليت متثل الروافد الثالثة اليت متتلئ
مرمــوزا لــه باألســباط ، كنيســة العهــد القــدمي،  هــو رافــد الراقــدين :القســم األول -١

ألــــم أول رافـــد  "األبـــواب"وهـــم أصــــاب . االثـــين عشـــر املكتوبـــة أمســـاؤهم علـــى األبـــواب
األمـوات يف "فهـم ، رافـد أصــاب دعـوة الرسـل –حىت  –وهم سبقوا ، يصب يف الكنيسة

 ).١٦: ٤ تس ١" (مون أوالسيقو "الذين " املسيح
رســــل "مرمــــوزا لــــه بأمســــاء ، هــــو رافــــد دعــــوة الكــــرازة الرســــولية :القســــم الثــــاين -٢

م " األساســات"وأصـــاب هــذا الرافــد هــم أصـــاب. "اخلــروف االثــين عشــر مبنيــني "لكـــو
 ,٢٠: ٢ سكما خياطبهم الرسول بولس يف أفس،  "على أساس الرسل واألنبياء

رافــد الــذين يســقطون مــن وعــي . اجلهالــة والتجهيــل هــو رافــد :القســم الثالــث -٣
بــاملفهوم املطلــق ولــيس بــاملفهوم التــارخيي للكلمــة " األمــم"شــرحية . أصـــاب دعــوة اإلجنيــل

م ليسـوا  لـرد، أي احملكـوم علـيهم باإلدانـة واإلقصـاء عــن املسـيح( أو مل ، "مســيـيني"كــو
 .لتفصيل الحقاوهذا موضوع سيتم تغطيته بشيء من ا"). مسيـيني"يدعوا 



 ٤٠ 

 في العهد الجديد" ثالثية تركيب الكنيسة"مفهوم 
 :أمثلة لبعض من الثالثيات

: ٤مر (، )٢٣و ٨: ١٣ مت( "ثالثون وستون ومئة: "ثالثية الثمر -١
 ).٢٠و ٨

رؤيـــة للكـــون منـــذ حلظـــة ، مثـــل الـــزارع هـــو رؤيـــة بانوراميـــة للخليقـــة وحلـــد  اخللـــق
وإذا كانـت  .مثـره واكتمـال املسـتهدف مـن وجـوده انطالقه وحىت جميء واكتمال حصاد كل

فإن هناك طريقـا طـويال ملسـار ، والثمر الكوينالكنيسة كجسد للمسيح هي جمتمع احلصاد 
بظهـور األرض املسـتتبع  وانتهـاءً الكون يبدأ من حلظة انطالقه مـرورا بتكـوين جمراتـه وأفالكـه 

هـذا هـو . هـي اجلـنس البشـري ،قمـةمبسار ظهور وتكريس احلياة البيولوجية اليت تتجلـى يف 
مل . )الــذي ســقط بعــض مــن بــذاره عليـــه(الطريــق الــذي كرســته النعمــة وجتلــى فيــه الكلمـــة 

ولكنـه مسـتهدف كهـدف مرحلـي وقـيت مـؤدي  ،يكن الكون مبساره الطويل مستهدفا لذاته
أي ، فهـذا الكـون جبملتـه حمفـوظ للنـار ،وعليـه. أي اإلنسان، إىل األرض املستهدفة للزراعة

للفناء والعودة للعدم ثانية بعـد أن يتـقـق اهلـدف مـن وجـوده إذ تـأيت طيـور السـماء لتأكـل 
 .سقط عليه ما

مـــن  –وهـــو ، أمـــا اإلنســـان فهـــو احملطـــة األخـــرية يف مســـار الكـــون املـــادي املنظـــور
ولكننـــا . األرض الـــيت تســـتقبل بـــذار الكلمـــة املـــزروع للـيـــاة األبديـــة –املفـــرتض أن يكـــون 

 :ثال  شرائح من الرتبة البشرية جندنا أمام
شرحية األرض احملجرة وهـم أولئـك البشـر غـري املهيئـني بعمـق كـاف السـتقبال  -١

 وبالتــايل فســرعان مــا، هــم غــري املهيئــني للشــركة يف الــرو  القــدس. مــد بــذور الكلمــة فــيهم
 .جيف نبتهم بظهور مشس احلقيقة

يف شــــهواتم األرضــــية  األرض الشــــائكة وهــــم أولئــــك الغــــارقون حــــىت النهايــــة -٢
 .ردية املسيطرة عليهم حىت النهايةوبالتايل فنبتهم خمنوق بأشواك ميوهلم ال، وخطاياهم
شرحية األرض اجليدة وهـم أولئـك الـذين هلـم عمـق يسـتطيع الـرو  القـدس أن  -٣



 ٤١ 

لـــى هـــذا فضـــال عـــن جتـــاوزهم ألشـــواك ذواتـــم وانتصـــارهم ع، ميـــأله فيثمـــر فـــيهم مثـــر احليـــاة
 كـو ١( "هاويـة؟ مـوت؟ أيـن غلبتـك يـا أيـن شـوكتك يـا" :املسيح ولسـان حـاهلماخلطية يف 

 .ستون وآخر مئة هؤالء هم الذين يثمرون مثرا بعضه ثالثون وآخر).  ٥٥: ١٥
 ."ثالثون وستون ومئة"مثر الكنيسة هو 

ـــرقم ثالثـــون هـــو حاصـــل ضـــرب مخســـة يف ســـتة - ـــة"اخلمســـة يعـــين . ال والســـتة يعـــين " الفئ
 ."جاهلاإلقصاء والت"
هــو رافــد يــأيت مــن . الــرقم ثالثــون هــو رافــد مــن الروافــد الثالثــة الــيت متتلــئ منهــا الكنيســة -

مييـزهم هـو أــم قـد مت إقصـاؤهم  ولكـن مـا، من أمم وثقافات وشعوب خمتلفـة، بشر كثريين
ال لشـيء إال ألـــم ، فينظـر إلـيهم كمرفوضــني، عـن وعـي الكنيســة صـاحبة الـدعوة الرســولية

يف  –فـكــم علــيهم مــن قبــل أصـــاب دعــوة اإلجنيــل ، دعــوة اإلجنيــل عــن وعــيمل يقبلــوا 
إــم رافـد . "مسـيـيني"إذ مل يطلـق علـيهم لقـب ، بأـم ال نصيب هلم يف املسـيح –العامل 

بــــاملعىن املطلــــق للكلمــــة ولــــيس بــــاملعىن التــــارخيي الــــذي هــــو مــــن أدبيــــات الديانــــة ، "األمــــم"
كمـا يتوقـع أصــاب دعـوة الكـرازة الرسـولية يف ،  ختـارهم ليسوا من شـعب اهللا امل. اليهودية
 !أنفسهم

واالثنـا عشـر ، "الفئـة"اخلمسـة يعـين . الرقم ستون هو حاصل ضرب مخسة يف اثين عشـر -
الرقم ستون هـو رافـد مـن الروافـد الثالثـة الـيت ". كنيسة الراقدين،  كنيسة العهد القدمي"يعين 

 .د املسيحمتتلئ با الكنيسة جس
الكـل يف "املئـة هـي ". الكـل"العشـرة يعـين . ئة هو حاصل ضرب عشـرة يف عشـرةالرقم م -

هــو رافــد أصـــاب ، الــرقم مئــة هــو رافــد مــن الروافــد الثالثــة الــيت متتلــئ بــا الكنيســة ".الكــل
رافــد كــل الــذين قبلــوا كــل ، رافــد الــذين قبلــوا اإلجنيــل يف هــذا العــامل، دعــوة الكــرازة الرســولية

 .احلقيقة اإلجنيلية

 ثالثية الشهادة في األرض -٢
أي تكـــريس وجــــود الكنيســــة  ، املفهـــوم اإلجنيلــــي للشـــهادة هــــو الشـــهادة للمســــيح

هكذا يتـقق للبشـر الصـائرين كنيسـة وجـود . الكلمة املتجسد يف البشر، كجسد للمسيح



 ٤٢ 

هــذا املعــىن . بينمــا كــل مــن هــم خــارج الشــركة يف االبــن هــم خــارج احليــاة والوجــود، أبــدي
 :للمصطلحيف القديس يوحنا اإلجنيلي حتديدا هو تعر 

مـن لـه . أن اهللا أعطانا حياة أبدية، وهذه احليـاة هـي يف ابنـه: وهذه هي الشهادة"
 ).١٢و١١: ٥ يو ١( "االبن فله احلياة، ومن ليس له ابن اهللا فليست له احلياة

هـــي  -كمـــا ســـبق أن رصـــدنا  -فثالثيـــة وجـــود مــا ". ثالثيـــة"والشــهادة بطبيعتهـــا 
فــــالوجود اإلهلــــي ذاتــــه هــــو حقيقــــة . االســــتعالنية الكاشــــفة هلــــذا الوجــــود الواحــــد الشــــهادة

هــو وجــود ، يف املســيح، وأيضــا وجــود الكنيســة الواحــد. تســتعلنها شــركة الثــالو  القــدوس
 .حتققه وتستعلنه ثالثية تركيب الكنيسة من ثال  شرائح تصب من ثالثة روافد خمتلفة

يف ، نــا اإلجنيلــي املفهــوم املتصــل للشــهادةويف عبــارة جامعــة يســتعرض الرســول يوح
 :فيقول، بسمائه وبأرضه، الوجود بكامله

وهــؤالء . اآلب، والكلمــة، والــرو  القــدس: فــإن الــذين يشــهدون يف الســماء هــم ثالثــة" -
والثالثـة هـم . الرو ، واملاء، والدم: والذين يشهدون يف األرض هم ثالثة. الثالثة هم واحد

 ).٨ و٧: ٥ يو ١( "يف الواحد
وحــــىت علــــى مســــتوى . شــــهادة الــــرو  هــــي الشــــهادة لوجــــود جمهــــول بالنســــبة لنــــا

هـم ال يـدركون حقيقـة مـآهلم الـذي ، الذين دعوا على اسم املسيح، أصـاب دعوة اإلجنيل
 :لههلم حىت يف غيبة كامل وعيهم وإدراكهم  الرو  حيققهولكن ، يرجونه

وكذلك الـرو  أيضـا يعـني . بالصرب ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه"
ولكـــن الـــرو  نفســـه يشـــفع فينـــا . ضـــعفاتنا، ألننـــا لســـنا نعلـــم مـــا نصـــلي ألجلـــه كمـــا ينبغـــي

 ).٢٦و  ٢٥: ٨ رو( "بأنات ال ينطق با
، هـو مزمـع أن يكـون هلـم حىت بالنسبة للقديسني هـم حيملـون بـالرو  إىل مـا ،إذن

هــذا هــو . العــامل بتفاصــيل ودقــائق احلــد  بــالرغم مــن عــدم تقــاطع إرادتــم الواعيــة يف هــذا
ملـا كنــت أكثـر حداثــة  : احلــق أقـول لــك: "حينمـا قــال لـه، عـني مــا خاطـب بــه الـرب بطــرس

ولكـــن مـــىت شـــخت فإنـــك تشـــد يـــديك وآخـــر . كنـــت متنطـــق ذاتـــك ومتشـــي حيـــث تشـــاء
 ).١٨: ٢١ يو" (مينطقك، وحيملك حيث ال تشاء
ويف سـياق وجودهـا  –لوجـود جمهـول باعتبارها الشـهادة ، وعليه فإن شهادة الرو 



 ٤٣ 

شــرحية الوافــدين مــن ، فهــي شــهادة شــرحية مــن شــرائح الكنيســة الــثال  -يف هــذه الثالثيــة 
بــل وإقصــاؤها مــن قبــل أصـــاب دعــوة ، هــي بــالقطع قــد مت جتاهلهــا، أمــم وثقافــات خمتلفــة
قبـــل مـــن ، هـــي شـــهادة القـــادمني مـــن احملســـوبني مـــدانني يف هـــذا العـــامل. الكـــرازة الرســـولية

، هـي شـرحية القـادمني مـن أقـوام مل يـدعوا مسـيـيني يف هـذا العـامل. أصـاب دعوة اإلجنيل
بـالرغم مـن جهالتنـا بـم وجتاهلنـا هلـم وأيضـا بـالرغم مـن ، ولكن الرو  القدس يتعامل معهم

مـن حلـم ومـن دم ، من حلمنـا ومـن دمنـا فيظهر منهم إخوة لنا وأعضاءً ، جهالتهم بأنفسهم
 .ئهيف جمي، املسيح

أصــاب دعـوة اإلجنيـل ، شهادة املاء هي شهادة أصـاب دعـوة الكـرازة الرسـولية
ـــذين اصـــطبغوا يف هـــذا العـــامل بصـــبغة اســـم املســـيح ومـــن هـــؤالء . فقـــد دعـــوا مســـيـيني، ال

حينئــذ فقــط . )الكنيســة(يف جســد املســيح ، مــن ضــمن روافــد ثالثــة، املــدعوين يصــب رافــد
لـــذلك أرســـل الـــرب رســــله  .يف جســــد املســـيح يســـتعلن امـــتالء صـــبغتهم األبديـــة كأعضـــاء

فـاذهبوا وتلمـذوا مجيـع األمـم ": رافـد شـهادة املـاء، فيهيئوا نبعا هلـذا الرافـد، ليكرزوا باإلجنيل
 "وعلموهم أن حيفظـوا مجيـع مـا أوصـيتكم بـه. وعمدوهم باسم اآلب واالبن والرو  القدس

 ).٢٠و ١٩: ٢٨ مت(
على لسـان الـرب خماطبـا نيقودميـوس ، لوهكذا كان من املنطقي أن كلمات اإلجني

أن ختتـــزل  - )أصــــاب شـــهادة املـــاء(والـــيت ختاطـــب مـــن ورائـــه أصــــاب دعـــوة الكـــرازة  -
إن كــان أحــد ال : احلــق احلــق أقــول لــك": فيقــول لــه، يدركونــه عــن أنفســهم القضــية يف مــا

 ).٥: ٣ يو( "يولد من املاء والرو  ال يقدر أن يدخل ملكوت اهللا
هـؤالء الــذين ، شــهادة الشـرحية الكنسـية اآلتيـة مــن رافـد الراقـدين شـهادة الـدم هـي

ماتوا قبل جتسد الكلمة ولكن ما أن حل مـلء الزمـان وظهـر الكلمـة يف اجلسـد إال وابتعثـوا 
 .من رقاد موتم

يف أحــــد مشــــاهد ســــفر الرؤيــــا يرصــــد معلمنــــا يوحنــــا أصـــــاب هــــذا الرافــــد وهــــم 
الــــذي حيمــــل علــــى جناحيــــه جمــــيء ، ن التجســــدأي زمــــ، ينتظــــرون زمــــن رد احليــــاة املفقــــودة

الــــذين خيتــــربون عــــن وعــــي مــــوت الــــرب ، مــــن أصـــــاب دعــــوة اإلجنيــــل "العبيــــد رفقــــائهم"
 :وال يرقدون زمانا مثلهم، وقيامته



 ٤٤ 

وملــا فــتح اخلــتم اخلــامس، رأيــت حتــت املــذبح نفــوس الــذين قتلــوا مــن أجــل كلمــة "
حــىت مــىت : " وت عظــيم قــائلنياهللا، ومــن أجــل الشــهادة الــيت كانــت عنــدهم، وصــرخوا بصــ
فـأعطوا  " األرض؟ السـاكنني علـىأيها السيد القدوس واحلق، ال تقضي وتنـتقم لـدمائنا مـن 

كل واحد ثيابا بيضا، وقيل هلم أن يسرتحيوا زمانا يسريا أيضا حـىت يكمـل العبيـد رفقـاؤهم، 
 ).١١ -٩: ٦ رؤ( "وإخوتم أيضا، العتيدون أن يقتلوا مثلهم

حتــت ســطوة ســلطان  يرزحــونمــن مشــاهد الرؤيــا يرصــدهم وهــم ويف مشــهد آخــر 
. هـــو زمـــن رقـــادهم الـــذي استســـلموا فيـــه ملطلـــب طبيعـــتهم الفاســـدة، اجلــــيم لـــزمن حمـــدود

ولكـــن هـــذا املطلـــب مل يكـــن نافـــذا إال لـــذلك الـــزمن احملـــدود، فبمجـــرد حلـــول مـــلء الزمـــان 
 : هرب منهم موتم واسرتدوا حياتم يف املسيح

وأعطـي ، اخلامس، فرأيت كوكبـا قـد سـقط مـن السـماء إىل األرض مث بوق املالك"
ـــر اهلاويـــة ـــة، فصـــعد دخـــان . مفتـــا  بئ ـــدخان خـــرج جـــراد علـــى .. ففـــتح بئـــر اهلاوي ومـــن ال

إال النـاس ، ...وقيل له أن ال يضـر . فأعطي سلطان كما لعقارب األرض سلطان، األرض
يقـتلهم بــل أن يتعـذبوا مخســة وأعطــي أن ال . جبـاههمفقـط الـذين لــيس هلـم خــتم اهللا علـى 

ويف تلـــك األيــام ســـيطلب النـــاس املــوت وال جيدونـــه، ويرغبــون أن ميوتـــوا فيهـــرب ... أشــهر 
 ).١٢ - ١: ٩ رؤ( "املوت منهم

 – إىل الراقـدينويف سـفر الرؤيـا ينظـر ". الفئـة"هـي  –كمـا رصـدنا   –" اخلمسـة": ملحوظة
والشـــرحية ، أــــم الفئـــة الوحيـــدة علـــى –مـــن وجهـــة نظـــر أصــــاب دعـــوة الكـــرازة اإلجنيليـــة 

وهـذا يتنـاقض متامـا . اليت جتمعها معهم شركة يف جسـد املسـيح، )غريهم(الكنسية األخرى 
 .مع نظرتم إىل اآلخرين املقصيني، غري املدعوين مسيـيني

 ثالثية المشهد اإلفخارستي -٣
وهـــو مشـــهد التأســـيس  ،املشـــهد اإلفخارســـيت ألصــــاب كنيســـة دعـــوة اإلجنيـــل -١

 ،)٢٨ - ٢٦: ٢٦ مت( :الرب األخري اإلفخارسيت يف ليلة عشاء
  ).٢٦ - ٢٣: ١١ كو ١(و) ٢٣ - ١٩: ٢٢ لو(، )٢٤ - ٢٢: ١٤ مر( 
 



 ٤٥ 

وعــي الكنيســة (هــو املشــهد اإلجنيلــي، اخلــاص بأصـــاب مركزيــة الــوعي الكنســي 
عوون أصـاب هذا املشهد يدركون يف هذا العامل أــم مـد. يف هذا العامل) ككنيسة،  بذاتا

هـم يـدركون أن الكلمـة بتجسـده قـد أشـبع . ألن يصريوا مستوعبني يف شـركة جسـد املسـيح
 :خياطبهمبل قد صار مصدرا لشبعهم، فهو ، جسده اخلاص بشبع احلياة وعدم املوت

، صــرمت واحــدا يفَّ ، فــإن فعلــتم هــذا. "كلــوا"وكمــا أكلــت ، "خــذوا"كمــا أخــذت "
" هـو جسـدي"الـذي تثمرونـه " هـذا"و، )كأعضـاء(إلـيكم ) كرأس(فينتقل شبع احلياة مين 

، "وكلمــا شــربتم"، فشــبعتم "فكلمــا أكلــتم). "٢٦:٢٦ مــت( "الــذي يســتوعبكم ككنيســة
إىل أن تــــأكلوا  ، وقيــــاميت" مــــويت"وتســــتعلنون يف أنفســــكم " ختــــربون"، فــــارتويتم بــــري احليــــاة

 ).٢٦: ١١كو  ١" (فيكم - كشخص واحد -" جميئي"كلكم وتشبعوا، فيتـقق 
" ابــن اهلــالك"اء الــرب مــع تالميــذه االثــين عشــر الــذي فيــه قــد اســتثين مــنهم عشــ
شــــرحية ، هــــو حــــد  تكــــريس وجــــود شــــرحية مــــن شــــرائح الكنيســــة الــــثال ، الــــذي أســــلمه

واحلـــــد  هـــــو االســـــتثمار النعمـــــوي خلبـــــزهم املكســـــور . أصــــــاب دعـــــوة الكـــــرازة اإلجنيليـــــة
هــؤالء . ســده الكامــل املمتلــئوكأســهم املســكوب إىل أن يصــريوا رافــدا كنســيا يصــب يف ج

فهنـاك . ولكن ليس كل من دعـي قـد قبـل الـدعوة، ليصريوا كنيسة –عن وعي  –قد دعوا 
أمـا هـذا الرافـد الـذي يشـرتك يف الـرب فقـد سـقط منـه ابـن  .يف الوسط" يهوذا" دائما يوجد

 .الذي كان حمسوبا على كنيسة الدعوة يف هذا العامل، اهلالك
وهـــو مشـــهد إشـــباع اخلمســـة ، ألصــــاب كنيســـة الراقـــديناملشـــهد اإلفخارســـيت  -٢

 ، )٢١ - ١٣: ١٤ مت(.اآلالف رجل من مخسة أرغفة ومسكتني
 ).١٥ - ١: ٦ يو(و ،)١٧ - ١٠: ٩ لو(، )٤٤ - ٣٠: ٦ مر(

وفيــه تتمــاهى نظــرة أصـــاب ، هــو املشــهد اإلفخارســيت اخلــاص بكنيســة الراقــدين
 : رصود هلم من قبل النعمةمع واقعهم امل، دعوة الكرازة الرسولية إليهم

فهــــم ينظــــرون إلــــيهم  ، هــــي نظــــرة أصـــــاب كنيســــة الــــدعوة ،"اثنتــــا عشــــرة قفــــة مملــــوءة" -
وهـــم ينظـــرون إلـــيهم أــــم قـــد امـــتألوا . ككنيســـة تشـــرتك معهـــم يف املســـيح اجلســـد الواحـــد

 .جاعال من موتم جمرد رقاد، وصاروا كنيسة حينما جتسد الكلمة فأعتقهم من اجلـيم
مــن فئــات امللكــوت ) مخســة(مــن منظــور الواقــع النعمــوي هــم فئــة " آالف رجــل مخســة" -



 ٤٦ 

 .الذي هو الكنيسة الكاملة املمتلئة بروافدها الثالثة، )األلف(
هـــي حـــد  تكـــريس وحتقيـــق وجـــود " اخلمســـة أرغفـــة والســـمكتني"إفخارســـتيا  -

مخسـة (شـر احلد  هو االستثمار النعموي لفئـة مـن الب. شرحية من شرائح الكنيسة الثال 
طبيعــة ، ولكــنهم مــاتوا وفنــوا وفقــا لطبيعــتهم الفاســدة، الــذين انتظــروا جتســد الكلمــة) أرغفــة

 ).السمكتني(إنسان اجلسد والنفس ، اإلنسان العتيق
وهـــو مشـــهد إشـــباع األربعـــة ، املشـــهد اإلفخارســـيت ألصــــاب كنيســـة املقصـــيني -٣

 :اآلالف رجل من سبعة أرغفة وقليل من صغار السمك
 ).١٠ - ١: ٨ مر(و) ٣٩ - ٢٩: ١٥ مت( 

 :ي املرصود هلممع نظرة الواقع النعمو ، وتتناقض نظرة كنيسة الدعوة هلم
شـــهد كمـــال  .هـــي املشـــهد مـــن منظـــور أصــــاب كنيســـة الـــدعوة" ســـبعة ســـالل مملـــوءة" -

علـى ، أمـا هـؤالء فليسـوا فئـة معهـم .يف املسـيح، غـري الراقـدين، يوجـد آخـر معهـم ال. امللء
 .اإلطالق

) األربعـــة هـــي احلفـــظ(الواقـــع النعمـــوي هلـــؤالء هـــو أــــم حمفوظـــون " أربعـــة آالف رجـــل" -
 ).األلف(للملكوت 

هــي حــد  حتقــق وجــود شــرحية  "الســبعة أرغفــة والقليــل مــن صــغار الســمك"إفخارســتيا  -
مــن  -احلــد  هــو االســتثمار النعمــوي هلــؤالء الــذين يبــدون . مــن شــرائح الكنيســة الــثال 

أن  - أيضـا –ويبـدو ، )قليل من صـغار السـمك(بال قيمة  -الدعوة وجهة نظر أصـاب 
م) سبعة أرغفة(الوجود البشري كله   .مهيأ لالمتالء بدـو

 ثالثية عائلة لعازر -٤
هـي الكنيسـة املغرتبـة يف هـذا العـامل بروافـدها ، "يت عنياب"املقيمة يف ، عائلة لعازر

 .الثالثة
واإلشـــارة واضــــة ال حتتـــاج إىل . "لبـــؤسبيـــت ا"كلمـــة آراميـــة مبعـــىن ،  وبيـــت عنيـــا

فقـد  ،والعجيب أيضا هـو مـدلول مـدى االقـرتاب اجلغـرايف لبيـت عنيـا مـع أورشـليم. اجتهاد
 ).١٨: ١١ يو( "كانت بيت عنيا قريبة من أورشليم حنو مخس عشرة غلوة"



 ٤٧ 

كــان يســوع حيــب مرثــا وأختهــا "هــذه هــي الكنيســة الــيت أحبهــا اهللا يف العــامل فقــد 
 ).٥: ١١ يو( "ولعازر

اثـــين "كمـــا ســـبق أن شـــرحنا بالتفصـــيل يف مـــا خيـــص الـــرقم ،  هـــو رافـــد الراقـــدين ،لعـــازر -١
 ".عشر
 - ٣: ١٤ مـر(، )١٣ - ٦: ٢٦ مـت: (هـي سـاكبة الطيـب يف ،مرمي أخت لعـازر -٢
، )٥٠ - ٣٦: ٧ لــو(: وهــي غــري املــرأة اخلاطئــة الــوارد ذكرهــا يف. )٨ - ١: ١٢ يــو(و) ٩

بينمـا قصـة مـرمي أخـت لعـازر قـد حـدثت يف .  بيت مسعان الفريسيواليت حدثت قصتها يف
 .بيت مسعان األبرص

قـارورة "أو ) حبسـب مـىت( "قـارورة الطيـب كثـري الـثمن"ساكبة  -مرمي أخت لعازر 
أخـــذت منـــا مـــن طيـــب نـــاردين "أو ) حبســـب مـــرقس" (طيـــب نـــاردين خـــالص كثـــري الـــثمن

حبســـب " (علـــى رأســـه وهـــو متكـــئ ســـكبته"والـــيت ، )حبســـب يوحنـــا( "خـــالص كثـــري الـــثمن
دهنــــت قــــدمي "، أو )حبســــب مــــرقس( "كســــرت القــــارورة وســــكبته علــــى رأســــه"، أو )مــــىت
هـي كنيسـة دعـوة الكـرازة الرسـولية يف  -) حبسب يوحنـا( "ومسـت قدميه بشعرها، يسوع

الكنيســـة الكاملـــة ، هـــذا العـــامل والـــيت منهـــا ينبـــع رافـــد مـــن ثالثـــة روافـــد متـــأل جســـد املســـيح
 . ة إىل األبداملمتلئ

الــيت ) ١٥: ٢ كــو ٢(ويف هــذا العــامل قــد فتنــت املســكونة برائـــة املســيح الذكيــة 
) العــامل(امــتأل البيــت "والــيت بســبب فعلتهــا ، املســكوبة" كنيســة الــدعوة"فاحــت مــن قــارورة 
خيـرب ، فـيثمـا يكـرز بـذا اإلجنيـل يف كـل العـامل"ولـذلك ). ٣: ١٢ يـو( "من رائـة الطيب

 ).٩: ١٤ مر(و) ١٣: ٢٦ مت( "ته هذه تذكارا هلاأيضا مبا فعل
وهـــــو امللمـــــح اخلـــــاص ، ملمـــــح إفخارســـــيت ال ميكـــــن جتاهلـــــه" كســـــر القـــــارورة"يف 

، فكمـــا أنــه بكســـر اخلبـــز "كســر اخلبـــز"أي ، بإفخارســتيا أصــــاب دعــوة الكـــرازة الرســـولية
هكـذا ، يف املسـيح، يتكشف إفخارستيا إلتئام مجيـع أعضـاء كنيسـة الـدعوة يف خبـزة واحـدة

وأيضا ينسجم مـع نفـس  .أيضا بكسر قارورة الدعوة مألت رائـة املسيح الذكية كل العامل
فعلتــه مـرمي ســيخرب بـه تــذكارا  السـياق ونفـس املعــىن تأكيـد معلمينــا مـىت ومــرقس علـى أن مـا

 لـو( "اصـنعوا هـذا لـذكري" ):أصـاب الدعوة(دعوي ، وهذا أيضا مضمون إفخارسيت، هلا



 ٤٨ 

١٩: ٢٢(. 
جيـب أن نشـري ، كرافد للدعوة اإلجنيلية،  "منوذج مرمي ساكبة الطيب"تمل لكي يك
ابــــن "هكــــذا فـــدائما يوجــــد ، حتتمـــل القبــــول مثلمـــا حتتمــــل الـــرفض" الــــدعوة"دائمـــا إىل أن 

يهـــوذا اإلســـخريوطي "اعـــرتض . الـــذي يـــرفض قبـــول الـــدعوة ويغـــرد خـــارج الســـرب" اهلـــالك
ملـاذا " :قـائالً " فعلـة املـرأة"علـى ، دوق عنـدهوالذي كان سارقا وكان الصـن، املزمع أن يسلمه

هــذه هــي شـــرحية ). ٦ - ٤: ١٢يـــو " (مل يبــع هــذا الطيــب بثالمثئـــة دينــار ويعــط للفقــراء؟
هلم صـورة التقـوى ولكـنهم منكـرون "الذين ، احملسوبني زورا وبتانا على املدعوين مسيـيني

فالتــدين ، "لكــرازة اإلجنيليــةمــرأة اا"لــذلك يــوخبهم الــرب علــى إزعــاج ، )٥: ٣ يت ٢( "قوتــا
أي ، الســـطـي الناموســـي هـــو عنـــدهم كـــل حـــني، أمـــا هـــذه فهـــي قـــد فعلـــت هـــذا لتكفينـــه

بــأن خيتــرب املــدعوون مســيـيني ، )٢٦: ١١ كــو ١(فيهــا ، لتخــرب مبــوت الــرب إىل أن جيــيء
 - مــع الرافــدين اآلخــرين -فيختــربون قيامتــه صــائرين رافــدا كنســيا ميــأل ، املــوت مــع املســيح

 .املسيح جسد
، مرثـــا هـــي الرافـــد الكنســـي الـــذي جيهـــل ذاتـــه ككنيســـة. مرثـــا أخـــت مـــرمي ولعـــازر -٣

 :يف هذا العامل ،أيضا ككنيسة، ويتجاهله أصـاب دعوة الكرازة
ـــو( "كانـــت مرتبكـــة يف خدمـــة كثـــرية"فمرثـــا الـــيت جتهـــل ذاتـــا ككنيســـة، -١ ، )٤٠: ١٠ ل

أنــت ، مرثــا، مرثــا"لك خاطبهــا الــرب لــذ، وكانــت اهتماماتــا حتيــد عمــا ينبغــي االهتمــام بــه
هــذا قــد  ). ٤١: ١٠ لــو( "تتمــني وتضــطربني ألجــل أمــور كثــرية، ولكــن احلاجــة إىل واحــد

اختــارت النصـيب الصــاحل "الـيت ، )رافــد الـدعوة والـوعي الكنســي(كـان مناقضـا لوضــع مـرمي 
جلســـت عنـــد قـــدمي يســـوع وكانـــت تســـمع  "والـــيت ) ٤٢: ١٠ لـــو( "الـــذي لـــن ينـــزع منهـــا

 ).٢٩: ١٠ لو( "هكالم
ولكنـه ، يف هـذا العـامل، ال يعي املسيح) إذا جاز التعبري( "املارثاوي"رافد الكنيسة 

يف ، سيعيه وسيدركه حينما يتـقق وجوده ككنيسة بانتقاله من هذا العـامل إىل جسـد الـرب
ـــاة هـــي شـــخص املســـيح ذاتـــه. جميئـــه ـــا تـــدرك حقيقـــة أن القيامـــة واحلي  ،هكـــذا مل تكـــن مرث

أنـــا أعلـــم أنـــه " :املنعزلـــة عـــن الشـــخص واخلاضـــعة للـــزمن، لـــرب اإلجابـــة اخلاطئـــةفأجابـــت ا
. كــان هـــذا خبصــوص أخيهــا امليـــت. )٢٤: ١١ يــو( "يف اليــوم األخـــري، ســيقوم يف القيامــة



 ٤٩ 

: ١١ يـــو( "أنـــا هـــو القيامـــة واحليـــاة" :بطريقـــة مباشـــرة، ولكـــن عنـــدما أعلـــن هلـــا الـــرب ذاتـــه
أنـا قـد آمنـت أنـك أنـت املسـيح ابـن ، سـيد نعم يـا" :ذاتا ككنيسة وأدركت، ، آمنت)٢٥

 .)٢٧: ١١ يو( "اهللا، اآليت إىل العامل
مـن قبـل أصــاب دعـوة ) ككنيسـة(د الكنسي الذي يـتم جتاهـل وجـوده مرثا هي الراف -٢

وكـــان هـــذا األمـــر مضـــمونا ملظلمـــة ، فقـــد كانـــت مـــرمي أختهـــا تتجاهلهـــا. الكـــرازة الرســـولية
ـــا" :رفعتهـــا إىل الـــرب ـــأن أخـــيت قـــد تـــركتين أخـــدم وحـــدي؟ فقـــل هلـــا أن رب، أ ي مـــا تبـــايل ب

 ).٤٠: ١٠ لو( !"تعيننين


