
 ت سماءرض التي صاراأل

عندما سكن ربنا يسوع المذود الحقير، اشتهت . وحوله المالئكةإن السماء هي مكان وجود اهللا
 الحقير إلى سماء تسبح فيه األرضيالعالم، فتحول المزود  ل من كل قصورفضالمالئكة أن تعيش فيه أ

ع وأمه تعيش وفحيث سكن يس". اس المسرة وعلى األرض السالم وبالناألعاليالمجد هللا في : "المالئكة قائلة
 .المالئكة وحيث ال يسكن يسوع فهناك الشر

 ر؟شال إذا ما هو 

 هناك شر في حياة اإلنسان أكثر من أن يترك اإلنسان إلهه ويتكل على ذاته فيتحول إلى أرض يسل
 ددبياة اإلنسان الخرب، تتوعلى العكس فإن اللحظة التي يسكن اهللا فيها في مذود ح. بال إله وبال تسبيح مالئكة

فينا فنحيا ال  نو الرب يسوع ليكسدمن أجل هذا تج. كل خطية، ويزول الشر ويحل السالم ويسمع التسبيح
 يتخلى عن ن إلنسان وتأمر اإلنسان أعلى وصايا اهللامد يانات السابقة كانت تعتدجميع ال. يحيا فينا نحن بل هو

 فيتبدد الشر ويحيا اهللا في اإلنسان ن على وجود اهللا في حياة اإلنساشره ولكنها فشلت، ولكن المسيحية تعتمد
 .د ربنا يسوعسمن أجل هذا تج. ويحيا اإلنسان باهللا

 !! المتكررة؟وهزيمتي  سقوطيسر إذا ما هو 

إن .  الخطيئةد وحيث ال يوجد يسوع توج- سقوط اإلنسان هو في اتكاله على ذاته وتركه اهللارإن س
ط في أشر و كلمة اهللا وحياة التسليم وإهمال التناول ووسائط النعمة هي أساس السقفيتأمل إهمال الصالة وال
ا للتسبيح المستمر من أجل إن المذود الصغير صار مكانً.  السقوطعهو إنسان سريا بال إله الخطايا، ألن إنسانً

ويحدثنا التاريخ ). ١ :١٨ لو(" لينبغي أن يصلى كل حين وال يم: "لي قلت خالصيما أردت دنهذا يا إلهي ع
، واعترف بسر فشله بأنه كل مرة عديدةيسة يوستينه التي فشل الشيطان في إسقاطها مرات قد عن الالكنسي

 .مة تصلىئها قايجدكان يذهب إليها كان 

 باستمرار؟وع  الذي يسكن فيه يسروما هي عالمة القلب الطاه 

 ".ي مذود فا مضطجعاون طفالً مقمطًتجدوهذه هي العالمة "

 . مقمط مربوط ومضطجع فيهه هو المذود، والعالمة أنهإن عنوان مسكن

هي نظير الحبال التي ربطت بها على الصليب، أما اضطجاعك فهو أعماق تسليمك إن هذه األقمطة 
 . على الصليباآلبلمشيئة 

 وإغراءات هذا العالم، وميوليإن طريق السير وراءك هو أن أقمط أهوائي وشهواتي :  وإلهييرب
أن أقمط ... وسقوطي وارتفاعي وفشلي المادي وطموحي لآلخرين وكراهيتي ومحبتيوعواطفي الجسدية 

ا من المذود حتى تعرفني الطريق إلى  مبتدًئصليبي أحمل أي... ، وأضطجع معك بال حركة في المذودذاتي
 .الجلجثة

 :أما المذود 

 .عالمة المكان الذي تسكن فيه  فهو-١



س من البهائم،  مدابسرعة إلى مذودتحولي  يلذلك يا نفس... ةمخإنك يا إلهي ال تسكن القصور الشا
تك و صاخفضي - االنسحاق والتذللتعلمي. ب يسوعر الكرامة لئال يهيحذرا... ضع احتقار اآلخرينوإلى م
 اغنيشتهي أن أكون ا ف الوع سو يسييا رب.  باألمور العاليةتفتخري ال - آخر الكلوني ك-تكو أخاخدمي
 ي وتسكن أنت فيل إلى مذود حقير لتأتوشتهي أن أتحا... الً مرذواتقرمح امعد ماشتهي أن أكون فقيراولكن 

 .يسة العذراءقدمع أمك ال

 ".ضع في المنزلوإذ لم يوجد لهما م" والمذود هو عالمة غربتك عن العالم -٢

فأنت لست من هذا . بال منزل وال مذود في العالم شي أن يبقى يسوع فيك، فعيسيإن أردت يا نف
م عد باإلحساس ي احذرياحذر.  الطريقوتضلي تفشليع لئال و يسندأ عد هذا المبفسي يا نيال تنس. العالم

 .ربةغال

وتصيري على إلهك، وتتكلي أن تتخلى عن ذاتك عديا نفسي ب اأخيريءا لسكنى يسوع يمتل مذود 
ألنه ولسانك تهليالًاقلبك فرح : 

 . التسبيحونع هناك يكوحيث يسكن يس

 ...". السماوي مسبحين اهللالجندمن ا  بغتة جمهورروظه"

 يسوع في ود أن نتعلم التسبيح والصالة من ذواتنا، ولكن هذه هبة طبيعية لوجقدريخيل إلينا أننا ن
 المالئكة التي اكتسبتها من من طبيعة إن التسبيح هو. دنا في بيت اهللاوحياتنا، ولوجودنا مع أم يسوع، ولوج
 . والغيرة والشرسدالتسبيح وامتأل قلبه بالحقد طرد من حضرة اهللا ف مادوجودها في حضرة اهللا، والشيطان عن

ع و أن تحب التسبيح والترتيل، إن النفس المتعالية يرفض يسبد ليسوع الدافالنفس التي صارت مذو
 .تسبيح هذه النفس قدرتها على الدالسكنى فيها وتفق

 لتكوني كاتضاجعم د أن السر في ذلك هو عفاعلميت الترتيل والتسبيح دفإن كنت يا نفسي قد فق
أبواب مذود حياتك وافتحي يا نفسي اجتهديلذلك . موجود ا، وأن إحساسك بوجود اهللا في حياتك غيرمذود 

 .آمين. بيحسمع فيها التسفتتحول أرض حياتك الخربة إلى سماء ثانية ي. ليسكن يسوع فيه
 


