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 كيف ندرس العهد القديم
وبهذه المناسبة أذكر أن فتاة تؤمن بالتوراة       ...  القصد من هذا الكتيب هو تقديم لدراسة العهد القديم         

الت قولما سألتها هل تعرف التوراة؟      .   منه واج أمريكا طالبة الز   في إلى كنيستنا    مسيحيفقط حضرت مع شاب     

 بعض أجزاء من سفر     ي فطلبت منها أن تقرأ ل     ...ين اإلنجيل عالقة بينها وب    ن ال أفي كبرياء إنها تعرفها، و    

ها الدقيقة عن المسيح، إذ     زالخروج من التوراة، وعندما بدأت أشرح لها معنى الفداء وخروف الفصح ورمو            

كنت أعمى واآلن   :  " إلى الكنيسة ولسان حالها يقول     بإلحاحبها تفتح ذهنها في إنصات شديد، بل بدأت تتردد           

 ".أبصر

المسيح، وبه كذلك أعداد كبيرة من         لعهد القديم به عدد كبير من األنبياء كلهم تحدثوا عن           فا.  أ

 . الوصول للمسيحوء في ضلذلك فدراسة العهد القديم ال يمكن أن تفهم إالَّ. ادث كلها ترمز للمسيحوالح

لعهد الجديد،   على أسرار ا   ي ضوءا تلق  العهد القديم ال يمكن إهماله ألن به من اإلشارات التي          و.  ب

كما فعل معلمنا بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين وكما تفعل             -قوبدونها ال يمكن الوصول إلى هذا العم      

 ).راجع نبذة سبعة وأربعة( تسبحة كيهك في يالكنيسة اإلشارات لطبيعة اتحاد اهللا بالجسد البشر

بير وفي أسبوع اآلالم إلدراكها السر       في العهد القديم خاصة في الصوم الك       ا والكنيسة تقرأ كثير   .جـ

 ).سبوع اآلالمر أراجع كتاب مزامي(العميق بين العهدين 

      زة في دراسته كمن يبحث عن كنو      ولكن العهد القديم يحتاج إلى جهد وجدي من أجل ذلك يكثر    .  ة مخفي

 .ألن الناقدين سطحيون خالون من روح اهللا) العهد القديم (أي -النقد للتوراة

 وزصحك أيها الحبيب أن تدرس هذه األسفار بروح التأمل والصالة حتى تصل إلى الكن                لذلك أن 

1ة فيهاالمخفي. 

 .الرب يجعل هذا الكتيب بداية بركة ونعمة لحياة جديدة في دراسة العهد القديم

 أتوه في بر   ي في الحياة، عندما تغيب صورتها عن      شهوتية هي كل    كنعان السماوي ة وأغرق في بحر   ي 

 .غراءاته وفلسفاتهوإلم ات العوا فيه شهمنيتالط

 : طريق الوصول لكنعان
عنه القديسون في طريق غربتهم في        ة عملية، لذلك لم يحد    ورطريق رسمه لنا سفر الخروج بص       هو

، أما الكنيسة فوضعت ألوالدها منهج الخروج من أجل          يا ذات اوكل طائفة حديثة وضعت لها منهج      .  العالم

أما ).  15 خر   -س األول من تسبحة نصف الليل     واله(كل ليلة     رومرتهم بترنيم تسبحة العب   الوصول لكنعان وأ  

 فكشف لنا عن ترنيمة الغالبين أنها عينها ترنيمة موسى وترنيمة الخروف التي             -حبيب المسيح   -حناوحبيبنا ي 

 ).15ؤ ر(ترنمها الكنيسة كل يوم 

 .ترنيمة موسىوا حبففي القديم عاش الشعب الخالص يوم الخروف وعبروا وس •

• ة والخالصوفي عهد النعمة نعيش الخالص كل يوم بدم المسيح ونرنم تسبحة الغلب. 

                                                 
 .ة في جميع أسفار العهد القديم والمزامير وبمكتبة الكنيسة تأمالت مبسط 1
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ضعنا ليكون على صورة جسد مجده       اتو  شكل جسد   سيغيرا  مخلص  ومن السماء ننتظر   •

 .ى عبد اهللا وترنيمة الخروفسوهناك في كنعان المسيح نسبح لألبد ترنيمة مو

 : ل اهللابنزو الخالص لن يتم إالَّ
ولما ذاق اإلنسان مرارة    .  ة إبليس، وأطاعه أكثر من اهللا     يودحت عب تاإلنسان بحريته الكاملة وقع     

الصخشف قوة العدو، وعجزه عن التاك) 14: 1خر (ة العبودي. 

 أمام عدوه   ااش هارب وع ففشل في خالص نفسه      إخوتهة لخالص   ه الشخصي وتى على ق  س مو اعتمد

 .يالقو

 ")كنعان( ويصعدهم إلى أرض جيدة واسعة      ... شعبه وسمع صراخهم نزل لينقذهم     مذلة  ولما رأى اهللا  "

وعبور البحر األحمر   ).  المسيح المتجسد المذبوح  ( بدم الخروف      فالخالص ال يتم إالَّ     ).8،  7:  3خر  (

)هو طريق الخالص بعد ذبح الخروف     )  ةالمعمودي  . نسان ة أغرق فرعون، ونفس الماء أنقذ اإل      فماء المعمودي 

 ).6، 5: 3بط 2، 21: 3بط 1(

 : أخطاء في فهم الخالص
 بداية السير   البعض ظن أن عبور البحر األحمر هو كل الخالص، ونسوا أن عبور البحر ما هو إالَّ                

 .ة في محبة اهللا للوصول لكنعاند في البرياوالجه

ه بقوة دم الصليب    علير  لخالص بدم الخروف ال يمنع من أن نقابل عماليق وننتص           وا عبور البحر 

 ).16: 17خر (ويكون لنا معه حرب من دور إلى دور 

 : الفرق بين الوالدة والرعاية
   نه أ سيعيش، بل    هوالطفل عندما يولد ليس معناه أن     .   الوالدة الثانية   أي ة،عبور البحر هو المعمودي

 والقيادة  اإلرشاد)   الصخرة أيجنب المسيح   (والماء  )   جسد الرب  -المن(يحتاج إلى برنامج من الوقاية والطعام       

د النمو  و الطفل المول  ي هو الذي يعط   الروحيهذا المناخ   .  ا اهللا معهم دائم   ودواإليمان بوج )   الروح القدس  أي(

 .عماليق -اع ضد الميكروباتروالطفل يحتاج للص. المستمر حتى يصل لكنعان

فمن هم  " للوصول إلى كنعان     روحي ال  وبين الجهاد  ح والرو ء الوالدة الثانية من الما    نفهناك فرق بي  

، 16:  3عب  "  ( لعدم اإليمان  ... من مصر بواسطة موسى    وا أسخطوا أليس جميع الذين خرج     واالذين إذا سمع  

18.( 

 : ة هي اجتهاد للدخول من الباب الضيقالبرّي
يلةالنيل العذبة وال مناظر الزرع الجم       بها زرع، وال بيوت وال مدن وال مياه       يس  ة قفراء ول  البري .

اً في سيناء شاق جد     فالسير.  العقلية جرداء ولكن اهللا فيها، وأرض جاسان جميلة وبها فرعون الشيطان            البري

 .يكتشفون وجود اهللا معهم للذين ال

ة مكان   فالبري ...ة وفي ذات الوقت مكان النصرة على عماليق        ة هي مكان الحرب الروحي    لبريوا

 لم يقدروا "  ة كنعان بالعين المجردة   يؤريق حرب اليأس وسببها عدم      وأقسى من حرب عمال   .  الجهاد والنصرة 

 كنعان  وا والذين دخل   ألف ماشٍ  600ا   كانو وامن أجل ذلك فالذين خرج    ).  19:  3عب  (  "أن يدخلوا لعدم اإليمان   
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 ا عهد النعمة عندما ظهر موسى مع الرب       لوا فقد دخ  ون كان بعض الذين لم يدخل     إمن هؤالء اثنين فقط، و    ا  كانو

 ).1: 4عب " ( إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منهلفلنخف مع بقاء وعد بالدخو" التجلي جبل لىع

) 12:  2في  ( خالصهم بخوف ورعدة     واة ال بد لهم أن يتمم      سر الخالص بالمعمودي   والذلك فالذين نال  

 . معنا حتى ندخل كنعاند اهللاوجوناظرين باستمرار لكنعان، مجاهدين باستمرار ضد عماليق، في إيمان كامل ب

 التجسد - للخالص ضرورة نزول اهللا.ا
، ي وفي خالص نفسه وهرب أمام عدوه القو        إخوتهى على ذاته فشل في خالص        وسلما اعتمد م  

  وسمعت صراخهم وعلمت أوجاعهم ونزلت     شعبي رأيت مذلة    أني:  " من العليقة يقول   عندئذ سمع صوت اهللا   

ألنه من أجل   ...  فعه الخالص دا كان   فنزول اهللا ).  8:  3  خر(  "اسعةألخلصهم وأصعدهم إلى أرض جيدة وو     

ة أن يصعدنا إلى كنعان السمائي       ة، وهدف النزول هو   م بصنع الخالص عالني   و يق نصراخنا نحن المساكي  

 ).6: 2 أف(ويجلسنا معه في األرض الواسعة 

 ...الشعور باألمان
      رغم أن هذا الشعب كان يعيش عبودي ة مُ ة قاسياً أنه كان مطمئن   ، إالَّ )14:  1خر  (شرس    من عدو ة  ر 

 . مضمون، ومياه النيل موجودة، وله سقف بيت يعيش تحتهيش له رغيف ع...يعيش في أمان

ة، فأين لهم األمان من ناحية األكل والشرب واالحتماء من            بالحري واعبروا البحر وتمتع  و  ولكن ل 

ة وبردهاحرارة شمس البري... 

فنحن أعضاء  (نا  قال يفار ...  د معنا وجو م  إذا آمنا أن اهللا    ة ليس فيه أمان إالَّ    لبريفالسير في ا  ا  إذً

 .، وبجسده ودمه على المذبحاًمعنا دائم حاضر هو... )جسده

 يضمن لنا ظهورها    َمن ولكن   ...ا بل حقيقة واقعة   ي رغم أن هذه ليست رؤ     :نزول اهللا في العليقة   .  أ

ى في وقوف اهللا معه     س لذلك شك مو   ...هللا سيظهر له كل يوم في العليقة      ى أن ا  وس؟ فهل من ضمان لم    ...اًدائم

 ن أنا حتى  َم":  ىس، وقال مو  )10:  4خر"  (أنا ثقيل الفم واللسان   :  "أمام فرعون وبدأ يعتذر عن الذهاب قائالً      

 ... هل ستظهر العليقة ثانية؟...؟اسمك عن سألونيلو   ماذاوبدأ يتحجج قائالً. )11 :3خر ( "أذهب؟

من السماء، والماء من الصخرة        )جسده( وأعطاهم المن     :نزول اهللا في شكل عمود نار         .ب

 ومع ذلك كانوا في خوف ربما يغضب اهللا عليهم فيمنع عنهم األكل والشرب فتذمروا على موسى                 ...)المسيح(

 الكرات الذي    من الصحراء وأكلنا   فضلة ودفنا في قبور مصر أ     يا ليتنا عشنا في العبودي    " في قلوبهم    واوقال

 للشبع  اً ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذا كنا جالسين عند قدور اللحم ونأكل خبز               ...ر هناك ستمراينبت با 

 ).3: 16خر " (بالجوع   تميتا هذا الجمهورلكيفإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر 

د وجومئن اإلنسان ب  فبهذا يط ).  8:  25خر  "  (في وسطهم اً   مقدس ليفيصنعون    ":مسكن هللا    بناء .جـ

وهذه كانت الفكرة األولى لتسمية     .  ذا تحرك اإلنسان ينقل الخيمة معه     إ وقت يريد، و   أياهللا معه، يذهب إليه في      

 األعداء على الخيمة ويسلبون كل ما فيها خاصة          يعتديولكن هل من أمان، ربما      .  مكان العبادة بيوت اهللا   

 .تهمأن اهللا يستطيع أن يدافع عن خي ال أمان بدون اإليمان اً إذ...تابوت العهد
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أن كل صالة وكل    :  " من اهللا  اًة وضخمة وأخذ وعد    من حجارة قوي   اًوتطور األمر وبنى سليمان مسكن    

 " يسمع من السماء    فاهللا ... متى جاء وصلى في البيت     األجنبيوكذلك  ...   إنسان كان من الشعب    أيتضرع من   

إلنسان ل فأين األمان    ... وهدم على حجر إالَّ    يمة فلم يترك حجر   األبنية العظ   ومع كل هذه  ).  41،  38:  8مل  1(

 د اهللا معه؟وجوب

! بالموت   واتحد بجسدنا حتى ال يمكن االنفصال عنه ولو         :" وحل فينا  اًالكلمة صار جسد    "اً أخير .د

هللا بل  ليس فقط مع ا   ة هذا العالم    حن نجتاز بري  نف.  لإلنسان األمان الكامل    يوهذا هو الخالص الكامل المعط    

 ).30: 5أف " (ألننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه "باهللا المتحد بنا 

 الغرور إالَّ  و وهكذا أدرك اإلنسان أن ال خالص له من العدو ومن الفشل وصغر النفس والكبرياء              

 .باهللا المتحد بنا العامل فينا

. ون القدماء، وأفالطون  عنه المصري   سهم، فتكلم وعاشه غير المسيحيين عندما صفت نف        وهذا الفكر 

ة في طبيعة اإلنسان أن     وعنه حقيقة مدف  أ  ...كقول الحالج )  الجبةاهللا يحل في    (فون في القرن العاشر     ووالمتص

 . باالتحاد باهللاال حياة إالَّ

 : ة العالم القحلةأماننا في برّي سر  باهللا هواالتحاد
  فدخلنا الالنهائية اتحدنا باهللا    إننا بتفاهتنا الترابي    به ومعه األبدي    إننا  )6:  2أف  (ة  ة في كنعان السماوي ،

 . في المسيح الذي يقوينا شيءنستطيع كل

) المسيح(تشق البحر، وتفزع فرعون وتعطينا ماء من الصخرة            "مع المسيح صلبت  "فقوة صليبه   

 .ىوسكل حياة م) الصليب(من أجل ذلك لم تفارق العصا . حيث خرج دم وماء

واإليمان هو اتحاد   "  قد غلبت العالم    قوا أنا ث" الحال فينا،     باهللا الالنهائيات في   واإليمان هو الدخول  

 .واإليمان هو الخالص من الخطية بدم المسيح". أين شوكتك يا موت" بالحياة التي ابتلعت الموت

 بإنسان، فموت يوسف    ة، فالكنيسة ال تعالٍ    وحده وليس لألحداث الزمني    هللاإليمان هو تحويل العين     

 . فالقيامة تتبع الموت-ليس النهاية بل بداية عمل اهللا

 األمور التي ال ترى وعدم االرتباك في اليأس لطول           - كنعان ى إل ناإليمان هو تحويل العي   اً  أخير

 .ته الزائلة كالبصل والكرات وقدور اللحمواالطريق، أو لفلسفات هذا العالم كسحرة فرعون، أو شه

واإليمان بالتجسد هو   .  الصخهو تمام األمان بال   )  العذراء مريم ( العليقة   في  روبالظه  فالتجسد الذي بدأ  

    سالحنا في االنتقال من العبودي  ل إلى كنعان   صو هو الطريق للو   أعضاؤهة والرب يسوع الذي نحن      ة إلى الحري

 .ة عينهابدّياأل باهللا هو الحياة واالتحاد

 عـــــبودّيةال. 2
 وكما أن هدف . ة فرعونيود الخالص من عبن، فال بد أوالًول إلى كنعاوصإن كان الهدف هو ال

ود هو العب  العقلي؛ن  عو فر -ة هو الوصول لكنعان، كذلك فهدف الشيطان      الحرياإلذالل حتى   أي  -ةي 

نيين عند والدتهم   اقتال أبناء العبر  ي لفرعون ألنه أوصى القابلتين أن       األصليولقد كان هذا هو الهدف      .  الموت

 أن يقتل كل فضيلة بمجرد والدتها في        اًوهذا هو هدف الشيطان دائم    .  لكامل على حياة الشعب    با يلكيما يقض 
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 كنعان، وهي كذلك التصاق بالعالم وعدم اإليمان في قدرة            أي  ...ة هي توهان عن الهدف    ديوحياتنا والعب 

 . بالربااللتصاقاإلنسان على 

 :ة والبقاء فيهاالدافع للعبودّي
كان يرى بيت أبيه كأنه     .   الحرمان  الضال لم ير في بيت أبيه إالَّ       فاالبن  :انحساس بالحرم اإل هو   .1

ر أنهم أحرار   ش بينما كان يرى الذين يعيشون ال      ...دوأبيه وخيرات أبيه أنها كلها قي       كان يرى محبة  .  سجن

 أرى في كالم     من األكل من الشجرة، وأنا     اًلقد عشت مع اهللا محروم    :  مدوهذا ما قاله اإلنسان األول آ     .  وسعداء

ة واللذة في   لقد رأى آدم الحري   .   وهكذا سقط بكامل حريته    ... للقضاء على هذا الحرمان    اًطيباً  الشيطان توجيه 

 .ة الشيطان بأسرهديو في عبقعوالشر، وفجأة و األكل من شجرة معرفة الخير

لبقاء في ذل    اإلنسان ل  فعوهذا ما يد  :  ة ثم اإلحساس بعدم القدرة على التخلص من العبوديّ          .2

 هذا الشعب وأنت لم     يَّفإنه منذ دخلت إلى فرعون ألتكلم باسمك أساء إل         :  "هللا لذلك قال موسى     ...الشيطان

في مصر أخذتنا     هل ألنه ليست قبور   :  "ومرة أخرى قال الشعب لموسى    ).  23  -19:  5  خر"  (تخلص شعبك 

  خير لنا من أن ن     ... كف عنا فنخدم المصريين    ...ةلنموت في البري   14  -10:  14خر  "  (ةموت في البري .(

       واقف:  "ىوسهل لنا أن نقول مع م     .  ة فنفقد إيماننا بالخالص   وهكذا يسيطر اليأس علينا ونحن تحت نير الخطي 

 ).15: 14 خر" (... سأتمجد بالشيطان وكل جيشه...نكم وأنتم تصمتونع يقاتل الرب ... خالص الربوانظراو

 ة؟كيف تبدأ العبودّي
ة كلمة اهللا   قراء، وهذا ناتج من عدم       ر في تعاليم العالم   ثقة في كالم اهللا، الثقة باألك      عدم الث .  1

 اهللا  وعودالص رغم   خوشعب موسى رأى استحالة ال    .  ة أكثر من اهللا   ء وثقا في كالم الحي    اآدم وحو .  باستمرار

 هذا هو ضغط    ...ناسبة والمالبس الغير م   ... ويدعو للخالعة  -لالنتقامم العالم يدعو    ووالي.  ويألن فرعون ق  

    ر من وصية اإلنجيل    ثفيها أك ا   العالم ووثقو  وةا لدع وا، وكثيرون منهم خضع   تناالمجتمع والعالم على شبابنا وشب

 .تضاع والتمسك باهللاالفي  ن طريق النجاح هوأالتي تقول 

25:  11عب    (، بينما السير مع المسيح فيه حمل لعار المسيح        ة بالخطيّ وقتية فيها تمتع     والعبوديّ .2

 : ولكن باإليمان سنكتشف أن... عار المسيحفضن نر وأةيلخط باوقتيا لتمتع ونفالعالم يدع). 26، 

 . وتنتهي بأكل الخرنوب...الوقتية تبدأ بالتمتع يودالعب

وتنتهي بالقيامة والمجد...ة تبدأ بعار المسيحوالحري . 

مرروا "، وانتهت إلى أن     )8:  50تك    ( جاسان ة في أرض  ة الشعب والكنيسة بدأت براحة مؤقتّ     يودوعب

ة مع رفض    بمتعة وقتي  اًة تبدأ دائم  يودفالعب).  14:  1خر    (" بعنف ...الطين واللبن   ة في ة قاسي يودحياتهم بعب 

 .المسيح لعار

مضى والتصق  "ة  له في لذة الخطي   وار أم ذّفبعد أن بَ  :   بالعالم االلتصاق إلى   الوقتيمن التمتع   و.  3

 ).15: 15 ول(" رةوأهل تلك الكبواحد من 

كو 1"  ( بالرب فهو روح واحد    التصقمن     وأما ...جسد واحد   ة هو ن التصق بزاني  َم:  "  ويقول الرسول 

ة وتنتهي بعادة دائمة يصعب بعدها الخالص       فكثير من الخطايا في حياة الشباب تبدأ بلذة مؤقتّ        ).  17،  16:  6
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 بعاداته القديمة من الجلوس     اًازال ملتصق وم وخالصه كان    والعجيب أن هذا الشعب بعد عبور البحر       .  منها

  ...الذهبيوالعجل . ..ر قدور اللحم، وأكل البصل والكراتابجو

والعكس فالقديسون حياتهم هي التصاق دائم بالرب، والتجسد اإللهي هو اتحاد طبيعة اهللا بطبيعة                

 . فينااًمة االلتصاق الذي علينا أن نكتشفه دائوهذا هو قم... اإلنسان

ر بقصد  وفالشيطان أوصى القابلتين بقتل األبناء الذك     :  ة فهي الذل حتى الموت     أما نهاية العبوديّ   .4

فليس .  حياتنا إن خضعنا له      يريد قتل كل فضيلة تولد في      اًمئوالشيطان دا ).  16:  1خر  (القضاء على الشعب    

اً ولكن شكر .   الشيطان هي الموت   وةلموت، فق ة والذل بل االنتهاء با    هدف العالم والشيطان هو مجرد المضايقّ     

 نا من الحياة، ولكن كان لنا في      يئس فوق الطاقة حتى     اًإننا تثقلنا جد  " إن عمل المسيح فينا يبدأ بعد الموت          هللا

 ).9، 8: 1كو 2" ( على أنفسنا بل على اهللا الذي يقيم من األمواتن ال نكون متكليلكيسنا حكم الموت أنف

ة، ثم التصاق بأهل كورة الشر، ثم الذل والجوع واشتهاء            بدأت حياته بلذة مؤقتّ    كذلك االبن الضال  

 ...واألبدي  الجسدي من مرحلة الجوع إلى الموت       ألنتقلة  ولو استمر في هذه العبودي    .  ..أكل خرنوب الخنازير  

 . الحرمان من قبالت وحضن اآلبأي

 :ةصور العبودّي
 ء، أما سفر  وا في سقوط آدم وح    اًعة سبب و من الشجرة الممن    األكل ة لقد كانت شهو   :ة األكل  عبوديّ .1

خر "  (للشبعاً   عند قدور اللحم نأكل خبز     نليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر إذ كنا جالسي          :  "الخروج فيقول 

ة من شهوة األكل ليس     ة، والحري  قدور اللحم أفضل من الحري     واروهكذا يطلب الشعب الموت بج    ).  3:  16

 على اإلنسان إلى    نأو أن يتسلط شراب معي      -ع األطعمة اكل، لكن معناها عدم االستعباد ألنو     معناها عدم األ  

ق كل هذا فال يجب أن ننسى أنه ليس بالخبز          ووف.  على الصوم   دريق فال   يتهالحد الذي يحرم اإلنسان من حر     

 .وحده يحيا اإلنسان

 لنتأمل كيف   الخارجيوالمظهر  ة المالبس    عصرنا هذا من عبودي    ي وكم يقاس  :ة المظاهر  عبوديّ .2

.  و يسعى كل واحد ليبدو شيئاً آخر غير داخله         ... لمظهره، والشابة كذلك، واألسرة كذلك     اًأصبح الشاب عبد  

 في الدعوة لالهتمام بالخارج حتى أصبح اللبس وتجميل جسم اإلنسان هو إله هذا                األعالموتتبارى وسائل   

 .رصالع

 وكانت  - من ذهب  اهللا وصنع له عجالً     ب فكر في ترك عبادة    هذا الشع :  ة شهوة الجسد  ّيودعب.  3

 وهذا هو السر الذي من أجله أحب         .)32خر  (عبادة العجل مصحوبة بالرقص والغناء والخالعة والزنى         

ة يودكل هذا هو عب   .  ..وينحرف الشباب اليوم وراء الموسيقى الصاخبة وحفالت الرقص       .  الشعب عبادة العجل  

 .لشهوة كامنة في القلب

 عينيه  وفقأواعبد لدليلة حتى سقط، فهزأ به أعداؤه        ة الشهوة هو شمشون الذي استُ     يودومثال آخر لعب  

 لنا للحذر من هذه      أن يكون هذا مثاالً    ينبغي   أالَّ ... يضحكون عليه  وا وجال -طاحونة   يدور في  اًوجعلوه ثور 

 ة؟ديوالعب
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 بحرق صاحبها  في القلب ال تنتهي إالَّ      لنارعن شهوة كا  ر   فهي تعب  -النبية أمنون بن داود     أما عبودي  .

ومرض   "حصر أمنون للسقم من أجل ثامار     أو"  عن تعلق شديد بجمال فتاة حتى الحصر للمرض          عبرتهي  

 ).13صم 1(ة شهوة جمال الجسد حتى صار سفاهة للكنيسة ولوالديه يودالمسكين في عب

في   تحت لفظ الطموح ولكن هو      ة يتستر يودهذا نوع من العب   :  رموقلم ا العالميركز  لم ا عبودّية  .4

يخدم   ن ألصبح ذا مركز ممتاز    و يقول لو بقى موسى في بيت فرع       يفهناك رأ :  ة المركز مع وعبودي طقع ال واال

خوته في  إن عن طريق مشاركة     وة المركز وعرف أن الخالص سيك     لكن موسى تحرر من عبودي    .  منه شعبه 

 . حمل عار المسيح

 .المراكز العاليةفالخدمة ليست تفضل من 

 .ولكن هي مشاركة في أثقال الكنيسة

 .العالي للمركز اًوليست الخدمة استخدام

 . مركزأيولكن هي استخدام اهللا لنا من 

 . للسلطة للدفاع عن الكنيسةاًوليست الخدمة استخدام

 .لكن هي تذلل مع شعب اهللا ومشاركة له

 عار  اًحاسب...   باألحرى أن يذل مع شعب اهللا      فموسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضالً         "

 في اللحم   هوالرب يسوع ذاته اشترك مع كنيست     ).  26  -24:  11عب  "  (المسيح غنى أعظم من خزائن مصر     

 .والدم وغسل أقدام أوالده

 الكنيسة بسلطانهم   وا ليخدم واوالعكس من ذلك كم قاست الكنيسة من أصحاب المراكز الذين دخل            

ا ووعامل.   أنفسهم في مركز أعلى من أبيهم الكاهن        وا ووضع ركزالماستعبدهم  ف.  خوتهمإا  ووليس ليشارك 

 .هللا أن الخدمة مشاركة والفضل كله وااآلخرين كأنهم أصحاب فضل عليهم ونس

لماذا :  "واة تالحق الشعب أينما رحل، تذمروا على موسى وقال        كانت هذه العبودي  :  وفخة ال  عبوديّ .5

" ؟  أرسلتنيلماذا أسأت لهذا الشعب؟ لماذا      :  "ى وقال س خاف مو  وبالتالي،  " يديه ليقتلنا؟   في اًعطيت فرعون سيف  أ

 ).22، 19: 6خر (

والشيطان كالكلب الذي يخيف من يخاف      .   نخاف من الذين يقتلون الجسد     وربنا يسوع أوصانا أالَّ   

  . الخوف بسالمة لنعيش في عبودي...ة باهظة الثمنة خوفه يقول إن الحريوالبعض من شد. منه

 النفسيا إلى االنهيار والمرض       كثير يعلى حياتنا بصورة مرعبة تؤد       والخوف اليوم يسيطر  

، وكان رد الجميع    ]هل أحد منكم ال يعيش في قلق وخوف       [:  سأل أحد اآلباء طلبة الثانوية العامة     .  واالنحراف

يمان لذلك يربط اإلنجيل بينهما     أنهم كلهم في قلق وخوف من االمتحان والمجموع، والخوف سببه عدم اإل             

 والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة األوثان وجميع الكذبة          ئفون وغير المؤمنين  خاوأما ال :  "قائالً

 ).8: 21رؤ " (الثانيفنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت 

 .الثانيالخوف نهايته الموت و
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 : وانحراف الشخصيةالروحي، والمرض النفسيمرض  إلى القلق واليوالخوف يؤد

 . من االضطهاداًخوف... الخوف من قول الحق

 .ال يقل الرزق واإليرادئل... والخوف من السلوك بأمانة

 .لئال تضعف الصحة. ..والخوف من الصوم

 .س المرضوافي وسش  فيعي..والخوف من المرض

 .الفشل ينتهي باالضطراب و...والخوف من مجموع الثانوية

 ؤوسكم محصاة وأنتم أفضل من عصافير      ر رو فشع -اً هم وا وال تحمل  وا أعمل  أي -ال تهتموا بالغد  

 .كثيرة

ة يودولم يتكل على اهللا ووقع في عب         ى فاعتمد على ذاته وفشل    وسوقع فيها م  :  ة الذات  عبوديّ .6

 والخوف من التعب     إلى حب الكرامة والمديح    ي فهي تؤد  روحي تقدم   أية الذات تعوق    وعبودي.  الغضب

 فلينكر ذاته   اً تلميذ لين أراد أن يكون     َم  "...ة والمركز واألوالد   والصوم واالهتمام بالمظاهر الخارجي    الجسدي

 .ة األولى في الحركة الروحيوة الخطو فإنكار الذات ه"ويتبعنيويحمل صليبه ) أوالً(

 غيرع  والرب يس .   في كل تفكيره   على اإلنسان فهو الذي يتحكم     للزمن سلطان    :ة الزمن  عبوديّ .7

تحت    صار الزمنيغير  "ة الزمن   رجنا من عبوديّ   ويخ ةخاضع للزمن، ولكنه دخل الزمن ليلحمنا باألبديّ       

جية العصر  و اهللا يعمل في لحظة واحدة ما يعجز اإلنسان عنه في سنين عمره كلها وبكل وسائل تكنول                ".زمان

ى كل  وسعنه م   نة حتى جاء الوقت فعمل اهللا في لحظة ما يعجز         ى وتركه اهللا أربعين س    سلقد فشل مو  .  الحديث

ات و السم فية وأصعدنا وأجلسنا معه     اهللا في ملء الزمان اتحد بنا فأعطانا حياة أبدي         و.   البحر واحياته فعبر 

 إلى القلق وكثرة    ية الزمن تؤد  عبودي.  بنا من األرض إلى السماء وهذا ما عجز عنه كل إنسان              وعبر

ألن الزمن ال يتحكم فيهم ألنهم في         د المسيح يعيشون حياة التسليم    سجاهللا بالصالة شركة    لكن أوالد   االنتظار، و 

 .اهللا ثابتون

 .اًصفر= اهللا تصير السرعة وعندما تقف حركة األرض بأمر. السرعة/  المسافة=  الزمن

اتحد بنا    ة وهو بدية، والرب يسوع هو الحياة األ      األبدي أي  -ما ال نهاية  =  صفر/    المسافة=    فالزمن

ة محبة ورعاية اهللاونحن اآلن نعيش في ال نهائي. 

 .ةة الزمن نعبر إلى الحريديووعندما تنتهي عب

 الصــــ الخ.3
الحري       ةة والحياة فيها هي ثمر للخالص من العبودي  .بعد الخالص من    ة ال يمكن أن تتمم إالَّ     فالحري 

 ).ةديوالمعم(فرعون وعبور البحر األحمر 

ة أروع وأعمق من عبور البحر األحمر ففرعون         ضح ما يحدث في المعمودي    وال يوجد صورة ت   

وهذه المعركة الرهيبة   .  ة أغرق فرعون وفي نفس الوقت أنقذ شعب اهللا         وماء المعمودي  -ده رمز للشيطان  ووجن

ين ونمدف"ى   في معركة الخالص الكبر     انتصرنا سطتهاتمت بواسطة عصا موسى التي هي الصليب الذي بو         
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إذ .  " إياه بالصليب  اًوقد رفعه من الوسط مسمر    )   لنا اًضد( إذ محا الصك الذي كان علينا        ..."ةمعه بالمعموديّ 

وهكذا كشف معلمنا بولس    ).  15  -12:  2كو  "  ( بهم فيه  اً ظافر اً أشهرهم جهار  نجرد الرياسات والسالطي  

)  معه ونينمدف(مع المسيح في قبره     )  في البحر   (ة التي أظهر فيها الدفن    يودالرسول هذه المعركة في المعم    

 .وأظهر فيها ما حدث مع القوات والسالطين وكيف ظفر بهم بالصليب

36:  8  يو"  (اًأحرار  ونونبالحقيقة تك   إن حرركم االبن  "ظيم  لعة هي ثمرة هذا الخالص ا      الحري .(

وحدهة هي عمل المسيحفالحري . 

 ة؟كيف تم الخالص من العبودّي
...  يبدأ باالعتماد على ذاته    -وأول ما يبدأ اإلنسان   .  ة أراد الخالص منها   س اإلنسان بالعبودي  عندما أح 

عندئذ ينزل اهللا له في العليقة      .  ويصل للفشل والهروب من فرعون    .  ويتركه اهللا وحده حتى يذوق مرارة الفشل      

 ...عليه  لت العدو ولكنها لم تقضِ     أذ التي، فيبدأ يستعين اإلنسان باهللا كما حدث في الضربات          )التجسد اإللهي (

ة ثم يعبر إلى البري   .   يكتشف اإلنسان قوة دم الخروف والفداء في العبور وأن ال خالص بدون الفداء              اًوأخير

  الروحي مضى ولكنه يذوقه كل يوم في جهاده         زمنيعماليق وأن الخالص ليس حدث      وة  ويجد الحرب الروحي 

عانة حتى يصل إلى كنواختباراته الروحي. 

 :الصخة في الرّيش االعتماد على الذات الب.أ
  عبراني  وآخر مصري، رأى مشاجرة بين رجل      )11:  2خر    (إخوتهأثقال     لينظر وسىلما خرج م  

قد    ألن األمر  اً خاف موسى حق   اً أخير ...المصري، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد فقتل           إخوتهمن  

 .ن وجه فرعونسى، فهرب موسى موعرف وطلب أن يقتل م

 .ةديومن العب قد تحرر  أن يكون...ةأن على اإلنسان الذي يدعو للحريموسى ى نسلقد 

بيت (من شهوة الجسد وملذاته       ، وتحرر )ابن ابنة فرعون  (ز  ة المرك ى من عبودي  سلقد تحرر مو  

 .لخوف عليهاامن ذاته و  يتحررلكن موسى لم. ذل مع شعب اهللا، وأحب أن ُي)فرعون بلذاته

         ل بق)  أو يكفر بها  (ة ويدعو لها أن ينكر ذاته       من أجل ذلك كانت وصية الرب لكل مؤمن يريد الحري

) ذاتي  أي(مع المسيح صلبت      "وجد الصليب ألجل صلبها   هذه الذات التي    .  أن يحمل الصليب ويتبع المسيح    

من القدرة والتفكير على    ، لقد ضخم موسى ذاته أحس أن لها         )2:  2غل    "  (يَّفأحيا ال أنا بل المسيح يحيا ف      

 .خالص هذا الشعب

 ؟وبين االتكال على الذاتاسبنا اهللا يح التي على أساسها  وقوتهاولكن ما الفرق بين اإلرادة

 ليس له إرادة مستقلة عن المسيح بل يتحد االثنان في مشيئة واحدة وهذا إيمان                 المسيحياإلنسان  

فالمسيح أضاف قوته إلى    "  يقويني في المسيح الذي     شيءع كل   أستطي".  " بل مشيئتك  مشيئتيلتكن ال   "  الكنيسة  

إرادة المسيح هي الطاعة لتنفيذ وصية اإلنجيل في حياته لتظهر منه قوة المسيح                .   إن أردت ذلك   إرادتي

 إياها  أعطاني من أجل الوصية التي      يقويني أستطيع أن ال أغضب في المسيح يسوع الذي           فمثالً.  ورائحته

 ...در على ذلكقة من المسيح ما كنت أولم تكن هناك وصية ووعد بقو ول" ...ال نغضب: "قائالً

 .ة عدم اإليمانفأنا في عبودي. ..ولكن إن قلت أنا ال أستطيع
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 .ة الذات فأنا في عبودي...وحدي بإرادتيوإن قلت أستطيع 

 في  رجائي   وأضع كل  ذاتيأصلب  .  ، وأؤمن بقوة المسيح فيَّ    ذاتيأصلب  ...  إرادتيولكن ما أقوى    

 في مسكنة وانسحاق أمام اهللا أجاهد       -ذاتي عليه   اً صالب -صليبي، في كل وقت أنا حامل       يقوينيالمسيح الذي   

 .في المسيحشيء  وأستطيع كل  في المسيح الحال فيَّوةبق

    ذهب ليقتل ويخلص شعبه لقد كانت هذه        -ة دون أن ينكر ذاته ويصلبها     ولكن موسى ذهب بقوته الذاتي 

 .ةة والعضلي ذاته واتكل على إمكانياته الفكريوة أحس بق...)العالم(ة لتربية بيت فرعون جة الحتميهي النتي

 من فرعون، حتى    اً سنة هارب  40 في صحراء مصر     اًهذا دفع اهللا أن يتخلى عن موسى ويتركه تائه        

: ، ومرة أخرى قال   )11:  3خر  "  (ن أنا حتى أذهب إلى فرعون     َم:  "أن اهللا عندما دعاه للخدمة فيما بعد قال       

لست أنا بصاحب   :  " قال اً، وأخير )1:  4خر  "  (ي وال يسمعون لقول   وننيولكن ها هم ال يصدق    ...  ماذا أقول لهم  "

 ).10: 4خر " (بل أنا ثقيل الفم واللسان ... كالم

 .شيءكل  ظن أنه يقدر علىفاألربعون سنة األولى في حياة موسى، 

 .شيءال يقدر بذاته على ى، أراه اهللا أنه سواألربعون سنة الثانية في حياة مو

 .شيءبمن أحس أنه ال  شيءع اهللا كل نصى، سواألربعون سنة الثالثة في حياة مو

من أجل محبته سيتدخل إلنقاذ الخدمة من         وهكذا عندما يفشل الخادم في صلب الذات والكفر بها، فاهللا         

 األمر إلى تعطيل الخدمة     ىاستدع  صلب ذواتنا حتى لو    سيتدخل بالتأديب اإللهي وبالسكينة الرحيمة لي      -ذواتنا

 :أربعين سنة حتى تقول الكنيسة كلها

 ).20: 2ل غ" (يا فيَّيحمع المسيح صلبت فأحيا ال أنا بل المسيح "

ت حياة كثير من العظماء، والذات      فالذات أفسد .  إلنسان وال للخدمة أخطر من الذات     لليس هناك عدو    

ن هو األعظم،   َمة الكنيسة وحب الظهور، والذات جعلت التالميذ أنفسهم يقولون           هي سبب االنقسام في خدم    

 .ؤساء ورقباء رم من خدام إلىولهوتح. ..يصيب الخدام من رعاة ولجان والذات هي سبب الضرر الذي

  من المهم لكل خادم أن يراقب ذاته بشدة قبل أن يراقب الخدمة؟يسأل

 :ةأربعون سنة في البرّي
 :ة، اكتشف موسى فيهافي البري سنة في بيت فرعون تحتاج بالضبط إلى أربعين سنةإن أربعين 

1.     واكتشف أيضاً أن تربية العالم     .   من تربية بيت فرعون    اً جد اًضل جد فة أ  أن تربية اهللا في البري

اإلنسان أن كل  وفي نهاية األربعين سنة يكتشف - االنسحاق واالتكال على اهللا    ي الذات، أما تربية اهللا فتنم     يتنم

إن تربية اهللا صلبت ذات     ).  7:  3في  (نفاية من أجل معرفة المسيح واكتشاف محبته          ما أخذه من العالم هو    

 .وسىم

 في    ما هو لروح اهللا، بعد أن كان         يقبل روحي في نهاية األربعين سنة إلى إنسان        موسى تحول   .2

: 2كو  1  ("يعرفه     يقبل ما لروح اهللا وال يقدر أن        ال الطبيعياإلنسان  "بمنطق القوة والعالم،      بيت فرعون يفكر  

14.( 
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 القديسون قبل الخدمة مثل      الشركة مع اهللا التي اختبرها رجال اهللا        نهذه األربعون سنة هي سني    

 فهو يدخل   نن يدخل الخدمة بدون بركة هذه السني      َمو.   وكشف لنا الرب سر قوتها قبل الخدمة       -ى وإيليا سمو

 بذلك يكون أشبه بسفينة خرجت        وهو ...ب الذات في االختالء ويكون فقير في المحبة       ة النفس وصل  بدون تصفي

مع تيارات  (النقالب عند أول صدمة أو مواجهة مع الريح         ل وسط البحر بدون استعداد، لذلك فهو عرضة         ىإل

 ).الخدمة

 :  الخالص بنزول اهللا.ب
 ):التجسد(ي العليقة ف  بذات اإلنسان نزل اهللا أي-ىسبعد أن فشل الخالص بقوة مو

 وأصعدهم  ...علمت أوجاعهم، فنزلت ألنقذهم   إني  ...  وسمعت صراخهم ...  شعبيلقد رأيت مذلة    "

 ).8، 7: 3خر " (من تلك األرض

سين أقوم أصنع   ئمن أجل شقاء المساكين وتنهد البا     " نزول اهللا كان دافعه أنه سمع صراخ أوالده          .1

 ا معه في السماويات في     نأجلسووأقامنا معه     ""يصعدنا معه " أن   ، أما هدف النزول فهو    "ة  الخالص عالني

 .اتحد بجسدنا إذا  ال يمكن أن يصعد اهللا بنا إالَّالمسيحيوفي مفهومنا ). 6: 2أف " (المسيح يسوع

نزول اهللا واتحاده     عيد بل هو  واأو م   تعاليم  هو ليس مجرد وصايا أو    :   للخالص المسيحي المفهوم   .2

للرب طرق كثيرة في الخالص ولكن المهم أنه معنا ومتحد          .  معنا  هللا الذي اتحد بنا ويسير    فالمخلص هو ا  .  بنا

واشتعال النار في العليقة معناه أن الالهوت اتحد        .   اهللا معنا في وسط البحر الهائج، وفي وسط األتون          ...بنا

وهذا الخالص    -المسيح فينا فالخالص هو حياة    .  فاتحاد اهللا بنا بعد صلب ذواتنا هو الخالص بعينه        .  بالناسوت

 ).5: 2غل ( اهللا فينا وة فكل مرة نصلب ذواتنا نكتشف ق-نعيشه طول اليوم

 ...ودات والقيامة والصعبضرل كما أن اهللا في العليقة هو بداية الخالص، وا.3

 . كذلك فالتجسد هو بداية وأساس الصلب-والعبور والحياة مع اهللا

ل اهللا في بطن العذراء وعدم  وفحل).  53:  3خر  (عظيم في الخالص     والسيدة العذراء هي المنظر ال     .4

. دمهونا رغم سكنى الروح القدس فينا ورغم أكلنا جسد الرب            قالعليقة، كعدم احترا    احتراقها كعدم احتراق  

 .نااق مع عدم احترفالعذراء هي قدوتنا في اتحادنا باهللا

 ..."ي أنت واقف عليها أرض مقدسة      اخلع نعليك ألن األرض الت     " القداسة   ي والخالص يعن  .5

هي وجود دائم في حضرة اهللا في       لذلك فحياتنا في عهد النعمة      .  عليهاو  فأجسادنا هي األرض واهللا نازل فيها أ      

 .سر التجسدو  ه- الخالص كلهسرهذا هو ... ألنه نزل واتحد بنا إلى األبدكل لحظة 

 :  قوة الضربات التسع.جـ
 ولكن الضربة العاشرة بدم      قوتها ولكنها لم تخلص خالصنا كامالً      الضربات التسع األولى رغم      

 ولكن ما فائدة الضربات التسع في الخالص؟. الخروف كان فيها الخالص الكامل

 إلنقاذنا بطرق كثيرة اً إنها كانت ضربات إنقاذ مؤقت إليقاف بطش فرعون كما يسمح اهللا لنا أحيان        .1

 .ضدنام و علينا أو ظروف تقيعتديمن إنسان 
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ا زادت  م وكل ...الشعب على الثقة باهللا      لتدريب اً مهمة جد  وة هذه الصور من الضربات كانت خط      .2

ولوال نمو الشعب في اإليمان ما كان يقدر أن يحتمل تجربة            .  الثقة في اهللا أصبحت الضربة العاشرة قريبة      

 قوية إيماننا، ولكن خالصنا ال يتم إالَّ      العبور، ونحن أيضاً في عبادتنا يسمح لنا اهللا بتجارب ومحن لتعليمنا وت           

 .ن الرب قلب فرعوسَّى من أجل ذلك ق-بدم المسيح

 . بدم المسيح والفداءأن ال خالص إالَّاإللهية  الهدف األهم من هذه الضربات هو إبراز الحقيقة .3

 ):12خر ( الخالص بالدم .د
بدم الخروف ورش العتبة والقائمتين       فالضربة األولى كانت بتحويل الماء إلى دم، واألخيرة تمت         

 .فالدم هو أساس الخالص في بدايته ونهايته. ..به

 . نيسان10والرب يسوع دخل أورشليم يوم ... م العاشرويأخذون الخروف في الي

 14والرب يسوع بقى بأورشليم حتى ذبح يوم        .  ... عشر عيكون الخروف تحت الحفظ إلى اليوم الراب      

 .نيسان

 ).15: 3 مراثي(أفسنتينا وارووه  مرائر هوالرب يسوع أشبعو. ..ةرشاب ُميأكلونه على أع

 . يجب أن يسعى لخالصه بال تباطؤالمسيحي اإلنسان أن أي. ..ه بعجلةنيأكلو

 يتبقى لمن يتقدم لجسد     أي...  ه وأحقاؤهم مشدودة وعصيهم في أيديهم وأحذيتهم في أرجلهم         ونيأكل

 .ة روحيالرب أن يكون في حالة توبة و يقظة

 . العمادرس ن لم ينلَم ال يتناول منه أي ...كل ابن غريب ال يأكل منه

 .عالمة خالصنا  دم المسيح هو...الدم عالمة على البيوت

ر أن سأي. ..ةيكون فريضة دهرية حيث يكون المسيح طعامنا إلى األبد التناول فريضة دهري. 

 .من الموت ب خالصناسب  دم المسيح هو...عنهم الموت يرى الدم ويعبر

سفر الالويين يتحدث عن      ، وبعد ذلك استمر   )خروف الفصح (وهكذا كان الخالص أساسه دم المسيح       

م يخدم ويقدم   وكل كاهن يقدم كل ي    " وكان   -الدم الذي يخلص من الخطية، وأنه بدون سفك دم ال تغفر خطية            

ألنه إن  "،  )12،  11:  10عب  "  (...بيحة واحدة فقدم عن الخطايا ذ   )  وأما المسيح   (... كثيرة تلك الذبائح   اًمرار

ون دم المسيح الذي    ك ي ىبالحر المنجسين يقدس إلى طهارة الجسد فكم         ى يرش عل  ...كان دم ثيران وتيوس   

 ).14، 13: 11عب " (الحيا اهللا موخدلت بال عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة  قدم نفسه هللاأزليبروح 

 : الفداء بدم الخروف
 ضحية  اًعليه مهما اختلفت األديان، فالكل يقدم خروف        عميق في النفس وضعه اهللا وسهر       الفكر فكر 

 . بدم المسيحالحقيقيشارة من اهللا لقلب اإلنسان إلى الفداء إفي عيده كإلهام إلهي و

 ي جلدها عر  يطغ ذبح ذبيحة ي    أي اء وصنع لهما أقمصة من جلد،     و آدم وح  يفعندما غطى اهللا عر   

 ).20: 3تك (آدم 
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ا الذي فدانا من الموت     صن من الموت إشارة للمسيح خروف خال      أسحقم جاء الخروف الذي فدى      ث

ن يؤمن به بل تكون له الحياة        َم ال يهلك كل     لكيحيد  وفهكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه ال        "،  )22تك  (

أنه ال    داخلي  وفكر قلبيفاإلنسان يتمم عمل الفداء بالخروف في كل عيد نتيجة إلحساس           ).  15:  3يو  "  (ةاألبدي 

 ).13: 11عب " (اًوتممه المسيح فوجد فداء أبدي... وهذا ما أوضحه لنا ذبح خروف الفصح.  بالفداءخالص إالَّ

     بعد  -ة كشف لنا سفر الخروج كيف يتم هذا الخالص في حياتنا          وهكذا من أجل الخالص من العبودي 

 عندئذ يعبر بنا    - واتحاده بنا وفدائه لنا بابنه على الصليب       الص بذواتنا يتم الخالص بنزول اهللا     خأن نفشل في ال   

ون ونإن حرركم االبن فبالحقيقة تك    "ة كاملة   ة لنعبده هناك بحري    بنا إلى أرض الحري    ية ويأت ديموبحر المع 

 ).36: 8يو " (اًأحرار

 ريةــــ الح.4
 : ة الكاملةالبحر األحمر هو الطريق الوحيد للحرّي

 فاصل دائم بين الشيطان وشعب اهللا، وهذا         ودروف انتهي بعبور البحر ووج     الخ مإن الخالص بد  

ومعركة الخالص الكبرى بدم    .  ة كاملة يترنم و يتغنى ويرقص في حري        جعل الشعب الذي عبر    الفاصل الدائم 

ة فأغرق الشيطان الذي    يودسى رمز الصليب الذي شق بحر المعم       و فيها بعصا م   االنتصارالخروف كان   

مدفونين معه  :  "كشفها الرسول بقوله    ةديو معركة المعم  -وهذه المعركة الرهيبة  .  ب يسوع بالصليب  ضربه الر 

إذ جرد  .   إياه بالصليب  اًوقد رفعه من الوسط مسمر     )   لنا اًضد( إذ محا الصك الذي علينا        ...ةبالمعمودّي

عبور (كتشف أن الدفن    فالرسول ا )  15  -12:  2كو    (" بهم فيه  اً ظافر اًالرياسات والسالطين أشهرهم جهار   

كان ) فرعون(، وهزيمة قوات السالطين     )ةيودمدفونين معه بالمعم    (ةمع المسيح في قبره بالمعموديّ    تم  )  البحر

 .بالصليب الذي ظفر بهم فيه

 : الشيطان في لحظاته األخيرة
 :ة ما قبل الحرّي.1

       يبدأ الشيطان يعطينا أنصاف الحلول، وهذه ليست حري  ي وجود حد فاصل دائم بين      ة ه ة ألن الحري

، ولما رفض العرض    )10:  10خر"  ( اعبدوا وحدكم الرجال بدون أوالدكم     وااذهب:  "فقد قال لهم  .  الشيطان وبيننا 

 ).24: 1خر " ( اعبدوا غير أن غنمكم وبقركم تبقىوااذهب: "تقدم بآخر

 فالحل الوحيد   ...وصية من التهاون مع الشيطان أو قبول أنصاف الحلول في تنفيذ ال           أخوتيفلنحذر يا   

 .هو الهروب وانتظار خالص الرب

 :ة لحظة ما قبل الحرّي.2

. اسلوه الب ودة وجن  مركبة حربي  600فأخذ  .  لما فشل في عرض أنصاف الحلول استخدم أسلوب القوة        

 . اإليمانال يبقى أمامنا إالَّو -عندئذ حتى الهروب من الشر ال يسعفنا

 :ة لحظة الحرّي.3

بالوقوف بال حركة وانتظار      هنا هو   واإليمان.   إنها لحظة اإليمان   "ا خالص الرب  قفوا وانظرو "

 ويتفرق ويحرم من عبور البحر في       ي الشجاعة ألن الذي يخاف إما أنه سيجر       يخالص الرب والوقوف يعن   

ى عن االعتماد عل  وا   عن الحركة، قفوا عن التفكير، قف      واقف.  لحظة انفتاحه، أو أنه يخاف فيموت من الخوف       
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انظروا فقط  ).  ىسعصا مو   (أنظاركم في الصليب    اثبتو  أي  -وانظروا خالص الرب  ...  اا قفو والذات، قف 

ج، الذاته ولألمو   ليسوع وغرق لما نظر     بطرس نجا لما نظر   .  وال لجيش فرعون    للصليب وال تنظروا ال للبحر    

معه داخل  ا   أنظارهم في اهللا فعاشو    والثالثة فتية لو نظروا للنار فقط لماتوا من الخوف ولكنهم باإليمان ثبتوا            

 إنها تدفن مع المسيح باإليمان وال تنظر ال إلى البحر وال إلى             -ةيودان النفوس العابرة المعم   مهذا هو إي  .  النار

 .فرعون بل للمسيح الذي ستدفن معه ولصليبه الذي سيشق البحر

 : ةة هي هبة الخالص المجانّيالحرّي
 فبالحقيقة تكونون   كالميوإن ثبتم في    "،  )36:  8يو    ("اًنون أحرار وإن حرركم االبن بالحقيقة تك    "

 رئيس أنبياء    وال نبية ليست هي من عمل       الحري .)32،  31:  8يو    (" يحرركم حق وتعرفون الحق وال   تالميذي

هو الذي حرر اللص اليمين على      ...   بل هي من عمل المسيح وحده بقوة صليبه        ةكئمال مالك وال رئيس     وال

زكا وصلب محبته للمال، وهو الذي حرر السامرية والخاطئة وصلب الشهوة               وهو الذي حرر  الصليب،  

 .الملتهبة فيهما

 : ة الحرّيأغنية
والغناء بالدفوف،    ة يعلمون أنها البد أن تنتهي بالفرح، والتسبيح، والتمجيد،           الحريا  الذين ذاقو 

ة عندما رأى فرعون في قاع      يودي ذاق العب  وإذا كنا ننتظر من الشعب الذ     .   إنها أغنية مفرحة   ...والرقص

له، وماذا كنا ننتظر من الخاطئة      وا أم ع أغنية توزي  من زكا إالَّ    البحر وبينه وبينهم حد فاصل؟ ماذا كنا ننتظر       

 - التهليل -الفرح:  ةعبروا المعمودي    الذين ن هذا هو حال المؤمني    أحبائي ألجل هذا يا     ... أغنية الدموع بفرح   إالَّ

 . التسبيح-التمجيد

 من سفر   15صحاح  إلاها أمس الشعب العابر في ا     نَّ غ -م وإلى األبد  وة هي أمس والي   وأغنية الحري 

سة في السماء إلى أبد     ي، وستغنيها الكن  )الهوس األول (الخروج وتغنيها الكنيسة كل يوم في تسبحة نصف الليل          

 معهم  الزجاجي واقفين على البحر     ش وعلى سمته وصورته وعدد اسمه     وحورأيت الغالبين على ال   "اآلبدين  

 ).15رؤ " (قيثارات اهللا وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد اهللا وترنيمة الخروف

 على ، واليوم نحن نرتلها ببهجة وفرح       األحمر   البحر شاطئعلى    اًاها الشعب قديم  ة غنَّ وأغنية الحري

 ...اجيالزج البحر شاطئ على أبد اآلبدين ى، وسنغنيها إلالعماد  البحرشاطئ

ى، ونحن نغنيها كل يوم     س من أجل خروف الفصح وقوة عصا مو       اًاها الشعب قديم  ة أغنية غنَّ  والحري

أمام الصليب الذي رسم أمام عيوننا وأمام المذبح الذي تقدم عليه ذبيحة الرب يسوع، وفي السماء ستغنى                    

 .)6: 5ؤ ر (وح ترنيمة الحمل أمام الحمل القائم كأنه مذباًمئالكنيسة دا

 :  في هذه الحياةأحبائيإننا يا 

 عن ضعف   وكإعالنى في الهوس األول من أجل اجتيازنا بحر العماد            سنرتل في الليل تسبحة مو      •

 .خزيه أمام تسبحتنا الرائعةوالشيطان 

•         ة والخالص أمام يسوع الكائن على المذبح والمقدم        ونرتل في الصباح أمام المذبح بال انقطاع تسبحة الغلب

 .ة لكل َمن يتناول منه وحياة أبدياً مفرحاً عن خطايانا وخالصاًفرانح غوكمذب
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 . ترنيمة الحب والشكر للمصلوب عنا-وفي مخادعنا نرتل بفرح عند أقدام الصليب •

 نرتل بفرح وبهجة في وسط نهار اليوم أمام الصليب           يعوات الس لواوفي ص   وفي كل لحظة من يومنا     •

 في وسط األرض كلها عندما بسطت يديك الطاهرتين على          اً خالص نعتص:  "الذي رسم أمام عيوننا ونقول    

 ".رب  المجد لك يا:  كل نفوس العالم وتخلصها من أجل ذلك نصرخ قائلين-الصليب لتحتضن كل النفوس

•               ة للتحرر من قيود العالم     وفي كل مرة نتوب فيها ونرجع إلى حضن اآلب، فهي بالتأكيد حركة حري

بفرح وتهليل إلى حضن اآلبة والشر والرجوع والخطي. 

، اً واحد اً يوم اً واليوم وغد  مسة، وصار أ   التي ابتلعت الزمن باألبدي    أحبائية يا    هذه هي أغنية الحري    اًأخير •

  ترنيمة حريتها كل لحظة بأعمق      ي هو حال كنيستنا التي تعيش في المسيح أبديتها ونغن         ...ةهو يوم األبدي 

 .ةن الحريوما تك

 : بعد العبورةاختبار الحرّي

 هو البحر   -ة إيمان عميق بوجود حد فاصل دائم بيننا وبين الشيطان          فالحري :ة ال خوف في الحريّ    .1

)كف عنا فنخدم المصريين ألنه خير لنا أن نخدم          :  "لم تعد شكوى لموسى من الشعب قائلين       ).  ةالمعمودي

12 :14خر " (ةالمصريين من أن نموت في البري.( 

، )4:  15خر  (في بحر ليس له قرار         اصتغة فكلها   مراكبه الثالثي ووده وفرسانه   أما الشيطان وجن   •

 وإغراقلها القدرة على الخالص     )   الصليب إي  (وسى أن الرب رجل الحرب، وأن عصا م       اًوأصبح معروف 

 .ة الغلبحالشيطان، فال خوف منه بعد ذلك فنحن نملك الصليب سال

 ...تهديد فرعون ألن لنا الحياة هي المسيح ة لن نخاف المعموديعبوربيخيفنا ألننا  أما الموت فأصبح ال •

•           ت مصر وا أن كل شه   اًة فأصبح واضح  أما الخوف من المستقبل، والخوف من عدم وجود طعام في البري 

 .لنا أصبح اآلن نفاية ألننا ربحنا المسيحاً  ربح- وأن كل ما كانالسماويال تساوى شيئاً بجانب المن 

 النجاة عندما عرضت عليهم     واولم يقبل ه   ولم يخشو  قوة ب هجهوا الشهداء الموت فو   من أجل ذلك غلب   

 ).35: 11عب (

 ألجل  وسس ودومادي وا على تيجانهم من أجل ربح المسيح كما فعل مكسيم         ووالملوك واألغنياء داس  

 .ربح المسيح

ه يحيا اإلنسان بل     بفرح ألنه ليس بالخبز وحد     وا من الجوع أو المرض بل صام      واوأوالد اهللا لم يخاف   

 .بالمسيح كلمة اهللا

 ).24: 5غل (ت واء والشها الجسد مع األهوواوأحباء يسوع الذين هم للمسيح قد صلب

ت العالم  واوال من الجوع وال من شه        ف من الشيطان وال من الموت      و في الحياة الجديدة ال خ      اًإذ •

 .د غلب العالم والشيطانق ألن مسيحنا ...غراءاتهإو

، وغلب الشيطان   )ةيودالمعم(البحر    روة مجرد عب  فليست الحري :   اهللا عة هي حياة م     الحريّ .2

. لفرح وا ة حيث التسبيح والتمجيد   ودي اآلخر من بحر المعم    الشاطيءد دائم مع اهللا على      وبالصليب، بل هي وج   
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ه وقدور لحمه،    واالرتباط بأرضه وأكل   عبوديتهاألولى مع فرعون في     :  ة هي حد فاصل بين حياتين     يودفالمعم

    والحمه وشه    وقدور ودهة من إبليس وجن   والثانية هي في ملء الحري    ة مع المسيح في    ته حيث الحياة في البري

 .مجده وتسبيح وتهليل

وفي ته،  واة كان العالم يعطينا الطعام وشه      في أرض العبودي  :  ة هي حياة بواسطة اهللا     والحريّ .3

جسد الربيمن من السماء أال(ة صار الطعام من يد اهللا أرض الحري .( 

ة أعطانا   العالم مع المرأة السامرية ولكن في أرض الحري        مياهيشربون من   ا  ة كانو ديووفي أرض العب  

والصخرة "فكان الشعب يشرب من الصخرة التي ضربها موسى بالعصا             -اهللا ينبوع ماء من جنبه اإللهي     

حياة القديمة كانت األوامر تأتيهم من فرعون، أما في          ال وفي).  4:  10كو  1"  (ت المسيح نتابعتهم والصخرة كا  

حتى إلى كنعان...  وليالًاًد السحاب والنار نهارو لنا بعماًار اهللا مرشدفصة أرض الحري. 

نيلها وة منظرها جميل، زرعها أخضر،       فأرض العبودي  :ةة هي خروج للعبادة في البريّ      والحريّ .4

 ...اختبرناه، وأما حياتنا الجديدة فيبدو فيها منظر الصحراء القفراء         الذي  الماضي  عالمنا    هذا هو .  ..ييجر

ب عن العالم    عندما اكتشفت النفوس حقارة األرض، فأحبت النفوس التغر         إلى فوق وهنا بدأت األنظار تتجه     

 هو   وهذا كله  ... إلى اهللا   أي - والحياة كلها  ...الحقيقي والنور   الحقيقي والحب   الحقيقيوالتطلع إلى الجمال    

 ).27، 20: 8خر " (ة في البريليعبدني شعبياخرج "هدف الخروج 

الوقوف الدائم على     ة هو فلم يكن الهدف من عبور المعمودي      :   هي نظرة إلى كنعان     والحرّية  .5

 .الالنهائيات إلى ...السماوي أبيناإلى ... شاطئها في تسبيح وتمجيد اهللا، ولكن التحرك المستمر إلى كنعان

ة  وبحساب، أما في البري    اً قبل العبور كان محدود    شيءكل  :  ة هي الدخول في الالنهائيات     والحريّ .6

 .ودر المحدي ألنه من يد اهللا غ-ة أصبح طابعه الالنهائيشيءمع المسيح فكل 

 ).1: 13يو " ( أحبهم إلى المنتهي...)ةالبري(أحب خاصته الذين في العالم  "بالحال نهائية في 

 ).22: 16يو " (م منكم ينزع فرحك...ال يقدر أحد أن: "الم والنصرةسلالفرح واال نهائية في 

ة ة محسوب فيها الساعات والدقائق، العيون مرتبطة بالحركة المادي          يودالعب:  الزمنال نهائية في    

واإلنتاج حسب متطلبات فرعون ومواصفاته، أما اآلن فالعيون           -والعمل والمال وحسابه وتكاليف المعيشة    

هم بل  ون، لم تعد عقولهم مشغولة ببط      السماوي المن   األبدخصة إلى كنعان، إلى الالنهائيات، إلى طعام         شا

ة غير المحدود طبع في قلوبهم صورة اهللا غير المحدودة في حبه وعطائه             ير إن شكل الب   ..."عقولهم عند الرب  "

 اًإن وقفة صالة أمام اهللا بعيد     .  ماديالة في أقوى اختباراتها هي خروج من سلطان زماننا          إن الحري .  وسالمه

 . يات اهللائعن العالم هي بالحق دخول في ال نها

 ة لنحافظ عليها؟ة باستمرار وكيف نجاهد في حرب روحي كيف نعيش الحرياًأخير

 الروحي د الجها.5
. نعان للوصول لك  الروحية، وخالص الصليب هو بداية جهادنا        بداية السير في البري    ليس العبور إالَّ  

و بالخالص والعب  إبتدأربتنا في هذا العالم هي طريق       غة  فبري  ونستمر نجاهد حول    -ة والخالص ر وترنيمة الغلب 
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 يجب أن يدور    الروحيوالجهاد  .  ة الصليب إلى أن ينتهي بنا إلى كنعان        وسيرنا فيه بنفس إيمان العبور وبق     

 :حول أمور هامة

 : يحبدم المس ى قوة العبورل المحافظة ع:أوالً
وأصبح الموت أمام   .  ةيعنى أننا قد وصلنا للموت أمام فرعون ثم نلنا قوة القيامة بالمعمودي              روفالعب

، داس الموت بالموت  ، لذلك فالمسيح    ) القيامة أي(ثم العبور   )  ةالمعمودي( بالدفن في البحر     الََّن ال يغلب إ   وفرع

لموت عن شهوات العالم والموت عن ماضينا         التي بها نعيش في مستوى ا       قوة الموت فبموت المسيح نلنا    

ألنه إن كان واحد    " هذه نلناها بالمسيح     وقوة الموت .  الشرير والموت عن الخوف من الموت كما فعل الشهداء        

: س عندما قال  وة غالبة في المسيح عاشها أوغسطين     وهذه ق ).  14:  5كو  2"  ( ماتوا اًمات عن الجميع فالجميع إذ    

 أنه يعيش على مستوى     أي  ]شتهي شيئاً االعالم عندما صرت ال أخاف شيئاً وال         قمة هذا    ى عل قدميوضعت  [

 ".مع المسيح صلبت"غراءاته إ العالم بتهديداته وبىإيمان الميت عل

 القيامة، وصرنا أبناء أقوياء ال نذوق الموت أبداً ألننا           قوة   ة ونلنا ديور أيضاً خرجنا من المعم    ووبالعب

لنا سمات أبينا وحاملين في جسدنا سمات الرب يسوع، ولم يبق من إنساننا              .  اآلبدين إلى أبد    الحيأبناء اهللا   

 -السماويالعتيق سوى مالمح هذا الجسد الذي سينتهي تماماً في القبر، ولكننا بقوة القيامة نحمل سمات أبينا                  

ة والسالم  الفرح والحري ة و بلى الشهادة والقيامة والغ   و على مست  الخارجينشتهي السماويات ونتعامل مع العالم      

 ).48: 5مت  ("ات هو كاملوكونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السم"والكمال 

الص والعبور،  خناها لحظة ال  قة التي ذ  ة بنفس درجة الحري    أن نسير في البري     ينبغي كذلك بعد العبور  

). 1:  5غل  "  (ةك أيضاً بنير عبودي   ة التي حررنا المسيح بها وال نرتب      يالحرأن نثبت في    "لذلك ينبهنا الرسول    

ة هي أغنيتنا وترنيمتنا     أن تكون الحري   ينبغيبل  ).  13:  5غل    ("ة فرصة للجسد  ير الحري صن"ويحذرنا من أن    

ة ة فرصة للجسد والتفكير في قدور اللحم وعبودي       ير الحري  وأن ال نص   -نا الدافعة طول سيرنا في الطريق     وتوق

 الصوم والبذل والصالة والسهر     بإهمالنارنا للجسد فرصة،    وإذا صي .  المخزي  يالماضأرض جاسان وكل آثار     

غابت عنا شمس الحريواالرتباكة ة وحالوة الترنيم وظهرت فينا األنانيوة والشه بالماديةاني... 

ى شجاعة العبور عندما رأينا الشيطان وكل جنوده تغرق         وة على مست   أن نسير في البري    ينبغيكذلك  

ة، وهذه الشجاعة تنزع الخوف من الشيطان طول الطريق، والخوف حتى من الخطي            .  ر ليس له قرار   في بح 

 وال  ...، والخوف من الناس فال نشهد للحق      )فنحرم أنفسنا من الصوم والسهر في الصالة      (والخوف على الجسد    

وأما ").  6مت  (كل  اللباس واأل وف حرم الشعب من دخول كنعان، والخوف يجعلنا نهتم بالغد            وننسى أن الخ  

 ).8: 21ؤ ر" (الثاني فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت ...الخائفون

 :هواتنا باجتهادش مراقبة :اًثاني
فشهوة األكل  .  تهم وأفكارهم وميولهم واتجاهاتهم   واشها  ة أن يراقبو   على السائرين في البري    ينبغي

 عند قدور اللحم نأكل     نإذ كنا جالسي  " ستجعل رائحة قدور اللحم تمأل أنوفنا        الَّإ و ...يجب أن تراقب بالصوم و    

 المال وعبادة العمل يجب أن نحاربها باالتكال على اهللا وأنه ليس بالخبز              وةوشه).  3:  16خر  "  ( للشبع اًخبز

حاربهم ولقد  ).  4،  3:  22خر  "  (اً مسبوك فنزع كل الشعب أقراط الذهب وصنعه عجالً      "وحده يحيا اإلنسان    

). 3:  16خر  "  ( تميتا كل هذا الجمهور بالجوع     لكيفإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر      "الجوع    العدو بالخوف من  

ى سوتذمر الشعب على مو   "وحاربهم العدو بالعطش    .  ن يأكل منه ال يموت    َم كل   لكيواهللا وهبنا جسده ودمه     
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للسامرية  أعطيت   التي  ، مع أن كلمة اهللا    )3:  17  خر"  (اشينا بالعطش ووقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وم      

والرب ).  17خر  ( حاربهم بعماليق    راًأخيو.   عطشنا الشديد لحبه   يأروت عطشها، ودم يسوع على المذبح يرو      

 فيحن نعيش   وناآلن  و).   الصليب وة بق أي( اليدين للصالة على شكل الصليب        فعأراهم كيف ينتصرون بر   

 تحارب  التيت  وا أن يجتهد وأن يهرب من الشه      المسيحي على   ينبغيفكم    -لم من العا  واإلغراءعصر اإلثارة   

اسهروا ألن إبليس خصمكم    :  "وأن يسهر على حراسة أذنيه وقلبه وعينيه كقول الرسول        )  11:  2بط  1(النفس  

 ).8: 5بط 1" (تلعه هوبن يَم اًيجول ملتمس كأسد زائر

ء واقد صلب العالم مع األه       يه ألن به  رة الصليب عين  و أن ال تبرح ص     اً دائم المسيحيوعلى  

 قدور اللحم ويصنع لنفسه     فيت، فالراحة واالستكانة وترك الصليب تجعل اإلنسان يفكر من جديد            واالشهو

ر ي وهو شركة دائمة طول الس     ...تناابه عن حبه للمال، لذلك فالصليب هو وسيلة مراقبة شهو            يعبر اًذهبي  عجالً

 ...ة البريفي

 .يب من أداة صلب الذات إلى شركة حب في آالم ربنا يسوعحتى يتحول الصل

 : السير المستمر نحو كنعان:اًثالث
 ما  -ة ومراقبة الشهوات  ر، ولنالحظ أن قوة اإليمان وفرحة الحري      وهذا هو الهدف من الخروج والعب     

والجهاد في السير   .  ة النار وفي ظل السحاب    ودة، تحت قيادة عم    طاقات تدفعنا للسير المستمر في البري      هي إالَّ 

ة مع اهللا واالستقرار المستمر      الحياة الدائم  ى وإل ةباالشتياق الدائم إلى كنعان السمائيّ      المستمر يعبر عنه أوالً   

  النمو المستمر في معرفة اهللا     ييعن   فالسير المستمر  -الثانيواألمر  .  صالة والمحبة لفي حضن اآلب بالتوبة وا    

ات االتضاع والخدمة والصالة    ة المحبة ونمو في وزنّ     نمو في وزنّ   -اتوزنّوشركته كالذي تاجر وربح في ال     

 -14:  25مت  ( لذلك اعتادت الكنيسة أن تقرأ هذا اإلنجيل في تذكار اآلباء القديسين المجاهدين              ...ومخافة اهللا 

ر ويفيض   أكثر فأكث  ويمتليء إلى ملء قامة المسيح، ينمو في الروح          ... ينمو اً إنسان دائم  فالمسيحي).  24

حسب )  16:  4كو  2  (وماً في اً يوم الداخلي، و يتجدد إنسانه     )12:  12رو  ( عن شكله بتجديد ذهنه      اًمئويتغير دا 

 ).10: 3كو (صورة خالقه 

 :الروحيالعدو في طريق جهادنا 
    لماذا يسمح الرب بالحرب الروحي   فبدونها ال  :   فوائد كثيرة   لها الحرب الروحية ة؟  ة في طريق البري

نهـا ال ندخل في شركة عميقة مع اهللا، وبدونها ال نكتشف ضعف            بدو و ننال األكاليل نصرة وبدونها ال    لنذوق ا 

: 4يو  1(أقوى من الذي في العالم        العالم أمامنا، وبدونها ال ننمو في اإليمان، وبدونها ال نكتشف أن الذي فينا            

4.( 

إن لم نحارب، وكيف      يف ننتصر  كيف نكلل إن لم ننتصر، وك      ...الرسولييقول القديس أثناسيوس    

 ...عدو؟ ارب إن لم يوجد لناحن

ة  ال، فالبري  -قد وصل إلى كنعان      أنه اًالبعض يظن أن مجرد أنه عبر وآمن واعتمد وصار مسيحي          

ةطويلة وكلها جهاد حلو واختبارات شيقة مع المسيح حتى نصل في النهاية إلى كنعان السماوي. 

والذين ينفعلون بسرعة من أجل فرحة      .  ة وليس نهاية الطريق    في البري  العبور هو بداية الجهاد للسير    

. الذهبي سرعان ما ينتكسون ويفشلون ويرتدون إلى قدور اللحم والعجل             الروحيالعبور ويهملون جهادهم    
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حيث "ة  ة حتى نخلص تماماً عند وصولنا كنعان السماوي         ونجاهد فيه طوال البري    ...رو بالعب أفالخالص ابتد 

 ).21: 3في  ("مجده اهللا شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد يرسيغ

 :حرب عماليق
قع أنه سيقابل عماليق    و لم يكن يت   -ربح الشعب الذي عبر ورأى الشيطان يغوص في ال        قعلم يكن يتو  

 له سلطان على الذين ال       -اًفالمسيح هزم الشيطان بالصليب، ولكن الشيطان مازال شيطان         .  الطريق  في

م، والذي  و موسى على مثال الصليب، بالصالة طول الي       يدي  فعفعدونا الشرس قد هزم بر    .  ن بالصليب يتسلحو

 ).17خر (ر هو الرب  دوحارب هو الرب، والذي سيحارب من دور إلى

 :اليقمــع
      وعماليق  ... رهيب ومخيف وهو يريد افتراسنا     فمنظرهة،  هو الذي يعترض سير الكنيسة في البري 

 يقتل األوالد   اً يريد هالك أوالدها كما كان قديم      -هو الشيطان بعينه    -فس العمل مع الكنيسة    يعمل في ن   ومالي

 أوالدها  يبالصليب وعماليق اليوم يقتحم البيوت ليسب        ، ولكن هيهات له فاألوالد متسلحون      )16:  1خر  (

 .اع مع الكنيسة من دور إلى دورر وهو أيضاً له ص-ويسلبهم حريتهم

 !كل طاقتها في موجهة عماليق؟وتعبيء كلها أن تستيقظ هل آن للكنيسة ... 

 : عماليقىلعاالنتصار 
ن صالة  و بد انتصارفليس هناك   )  11  :17خر    (سى مو يدي برفع   اً لقد كان االنتصار مرتبط    .1

ولقد ساعده  .   بالصالة والصوم  مستمرة حتى التعب، صالة ممزوجة بالصوم ألن هذا الجنس ال يخرج إالَََّ             

ى على رفع   س فالكنيسة كلها كانت تساعد مو     ...في رفع يديه حتى إلى الغروب     )  12:  17خر    (رورون وح اه

من أجل ذلك فالعمل األول للكاهن هو رفع اليدين، كذلك بالنسبة لخادم مدارس األحد، وأيضاً بالنسبة                  .  يديه

.  وأبنائنا وشبابنا وشاباتنا    الكنيسة كلها محتاجة لرفع اليدين حتى الغروب من أجل حماية إيماننا           ...لرب البيت 

 .حتى تغرب شمس حياتنا ونحن في نصرة كاملة... من عماليق هذا العالم

 ...اً وكبار اً وآباء وأمهات وصغار   اً وخدام اًكهنة ورهبان   -أيديهموا   الجميع اليوم أن يرفع    أعطرب    يا

 .هزيمة عماليق الكل له السلطان على

 تظل صورة   لكينحن نجاهد بكل قوتنا       من أجل هذا    ،مثال الصليب  ورفع اليدين كان على       .2

أنتم الذين  " الكرازة بالصليب حتى يرسم أمام عيوننا        -بل إن هذا هو عمل الكنيسة     .  ..الصليب ثابتة أمام عيوننا   

 اً أمامنا دائم  اً ومرسوم اًلو كان الصليب حاضر   ).  1  :3غل  ("  اًياه مصلوب إقد رسم أمام عيونكم يسوع المسيح و      

 الجسد مع األهواء    واكذلك فكل الذين هم للمسيح قد صلب      .   أصغر إنسان في الكنيسة هزيمة عماليق      الستطاع

 ).14: 6 غل" ( وأنا للعالمليوقد صلب به العالم ). "24: 5غل (شهوات لوا

 . حياتهم حتى غروبها بالصليب قد هزموا عماليق العالم وعماليق الجسدا طوالفالذين تسلحو

 :)22-10: 6 أف( ةّيأسلحة الحرب الروح
أمام عيوننا، والتسلح بسيف الروح الذي      يرسم   اليد بالصالة كل حين، والتسلح بالصليب حتى         فعإن ر 

 السهر والجهاد يصير إلى     اًخيرأ.  .. المسيح أيهو كلمة اإلنجيل، واالحتماء بترس اإليمان والتمسك بالحق          
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: 13ؤ  ر"  (يمانهمإا صبر القديسين و   نه"ان بسالم   عكنكل هذه األسلحة تسحق عماليق وتوصلنا إلى        .  ..المنتهي

10  .( ا حياتهم  لم يحبو وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم و      " تنتهي بحياة دائمة معه      حقيقيةة  وتعطينا غلب

 ).11: 12 رؤ ("حتى الموت

  هدف الخروج.6
  من أجل عظمة الهدف    يطان  لش ا جة التي قابلتهم في الطريق كشفت لنا عن انزعا        إن الحرب الروحي

ة اة الدائم حي في جوهره هو ال    كنن كان يبدو أنه الوصول إلى كنعان ول       إوالهدف و .  واالذي من أجله قد خرج    

 . عبادتهي أ- اهللامع

 :ليعبدونني شعبي اطلق
 شعبيوكلمة  .  "ليعبدونني  شعبي  اطلق"ربنا لفرعون في كل ضربة من الضربات          كان هذا هو أمر   

المولود من  " من فوق لشعب اهللا      اً جديد اًصار هذا ميالد  )  عبور البحر (ة  فبالمعمودي  -خصيصة والت  الملكي يتعن

من شعب اهللا     وفي عهد النعمة بعد رشم الميرون صرنا أكثر       ".   من الروح هو روح    ودجسد والمول   الجسد هو 

 ب صرنا أبناء وأكثر   فمن شع ).  10  :1هو    ("الحياهللا    أبناء يقال لهم    شعبي أن يقال لهم لستم      اًويكون عوض "

فالمسيح رأس الكنيسة التي هي     ).  30:  5أف  (من ذلك صرنا أعضاء جسد المسيح من لحمه ومن عظامه            

 ).25: 19 أش" ( مصرشعبيمبارك "ولشعب اهللا بركة خاصة ). 15: 4أف (جسده 

 :بادةــالع
مفهوم االبن الضال في      اً في شكل فروض، وهذا هو دائم      هللا فهمت العبادة أنها االستعباد      البدايةفي  

         الوجود في حضن اآلب،    :  ة صارت العبادة هي   حياته األولى، ولكن بعد التوبة التي هي امتداد وقوة المعمودي

 حيث يتمتع اإلنسان بحب أبيه ويتمتع اهللا بحب          -تسليم الحياة بكاملها لرعايته، حياة التسبيح والشكر والحب       

 في شخص يسوع المسيح     لنا كل ما هللا     تحاد في جسد الرب حيث يصير      وهكذا تنتهي العبادة إلى اال     ...أبنائه

 ".من لحمه ومن عظامه"

 ):19خر ( ملكوت اهللا

         مملكة كهنة وأمة مقدسة    ليوأنتم تكونون   "ة اهللا   هذا هو وعد اهللا لموسى أن يدخل الشعب في ملكي  "

 ). 6: 19خر (

 . لهأصبحة اهللا ألن الشعب  الدخول في ملكي...لي تكونون .1

وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت     "ة ولدنا من أب جديد هو اهللا ملك الملوك          ، ألننا بالمعمودي   مملكة .2

 ).9: 2 بط1 (" أمة مقدسةملوكي

 الحديث المستمر مع اآلب حتى       يملكوت المسيح ملكوت صالة، والصالة تعن        :مملكة كهنة .  3

 وهي  - هي طبيعة الكهنوت ووسيلة االتحاد باهللا       وهذه الصالة ...  االتحاد به في شخص ربنا يسوع المسيح       

17: 5تس 1" (بال انقطاع ا صلو"ة طعامنا المستمر في كنعان السماوي.( 
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 وشاذ  طاريءفالقداسة هي طبيعة حياة أبناء الملك القدوس، وعدم القداسة وضع            :   أمة مقدسة  .4

وا ونك.  وا قديسين في كل سيرة    ون دعاكم ك  نظير القدوس الذي  " منه بسرعة    ومونبالنسبة ألوالد اهللا القدوس يق    

 ".سو أنا قدألنيقديسين 

 شيء، والتجارب في الطريق     في كنعان   هيئة للحياة الدائمة  تك فهدف سفر الخروج هو العبادة       .4

 الذهبي  لوتجربة العج   )17( حرب عماليق    -عارض، ولكن المالحظ أن التجارب تشتد عندما تفتر العبادة         

 .جربة الخوف من عدم دخول كنعانوت) 32(ومحبة المال 

والعكس عندما تكون في شركة قوية مع اهللا فإننا نجتاز التجارب ببساطة ألننا أعضاء في جسد                   

 ...كما حدث للثالثة فتية في أتون النار، أو في حرب عماليق). 33: 16يو (المسيح الذي غلب العالم 

 ):16: 7خر ( ة البرّي-مكان العبادة

 :ة ألسباب محاوالت فرعون أن تكون العبادة في البريرغم كل اهللا يصر

 .وسكن فينا بقوة اهللا الذي عبر بنا )عبور البحر(ة يود أن تكون بعد المعم.1

ألن المولود  "بيننا وبين فرعون والعالم والشيطان         فاصالً اً بعد أن تكون المعمودية قد أصبحت حد       .2

 ".يخطيء وال يستطيع أن يخطيءمن اهللا ال 

3. ة هي مكان الخلوة مع اهللا، فاالختالء مع اهللا يكشف لنا بنوتنا له، ورغم أننا نعيش كبقية                   والبري

 الخطاة  ة ال يحس بها إالَّ    يلهومحبة إ .  .. المسيح بمن السماء وشراب من جن      آخرطعام     لنا نولك  البشر

 .التائبون

4. أما العالم فمنظره جذاب    .  ادة فيها  السع رجمالها وس    فهو المسيح فيها  ولكن   منظرها قحل ة   البري

، وكل  الحقيقي من السعادة والفرح      خالٍ ... بالشهوة والطمع والخصومات وحب الذات     وءمن الخارج ولكنه ممل   

ن يشرب الماء الذي    َمكل َمن يشرب من هذا الماء يعطش أيضاً ولكن           "نفوسنا     ظمأ يما يقدمه لنا ال يرو    

، 13:  4يو    ("ةالماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدي          أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد، بل        

14.( 

 :وسائل العبادة
 ).24 -20خر ( وتنقينا وتثبتنا فيه نا هللاودة التي تق الوصيأي:  الشريعة.1

 عن  إعالنفهي أعظم     -اهللا وسط شعبه    د لوجو مكان تقابلنا مع اهللا، كل ما فيها يرمز       :   الخيمة .2

 ).27 -25خر (اإللهي التجسد 

 : خدمة الكهنوت.3

 ).29(ة اهللا لها  تكريس الخيمة وملكي.أ

 ). 35(ة هب الكنسيابيت اهللا والمو  من له حق بناء.ب

 . الكاهن وعمله.جـ

 ).40( التكريس .د
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 ).سفر الالويين( أساس كل خدمة الدم. 4

  الشريعة.1
 ).18: 31خر (بإصبعه هي كلمة اهللا التي كتبت 

 كالمك ونور   لرجليسراج    "لتعثراطأ و لخفحفظها يحفظ اإلنسان من ا    ة،  الزمة إلنسان في البري   هي  

 ).105: 119مز " (لسبيلي

وفي ناموسه  ).  "47:  119مز    ("وأتلذذ بوصاياك التي أحببت   "ة   في البري  لذة للنفوس السائرة  وهي  

 ).27: 119مز " (يو لهجوكم أحببت شريعتك اليوم كله ه). "2: 1مز " (وليالًاً يلهج نهار

 ).100: 119مز  (" حفظت وصاياكألنيمن الشيوخ فطنت  أكثر "فطنة وحكمة إلنسان يوهي تعط

). 3:  15يو  "  (أنتم أنقياء من أجل الكالم الذي كلمتكم به        " قلب اإلنسان وتعطيه الحياة      يوهي تنق 

 ).63: 6يو (والكالم الذي أكلمكم به هو روح وحياة 

 :الشريعة عهد
ى الدم ورش على الشعب وقال      سوأخذ مو " بل هي من ناحية اهللا عهد        -ست الشريعة مجرد وصايا   لي

فالشريعة عهد قطعه اهللا مع     ).  8:  24خر  "  (هذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه األقوال           

وبنا لنكون أبناءه    وكتب وصاياه على قل    - بدم مسيحه، وهذا العهد هو أن اهللا غفر لنا خطايانا بدمه            اإلنسان

 .المطيعين لوصاياه

 :الوصية قوةو
 خدك  ىن لطمك عل  َم  "قوة اهللا فيها   بقوة اهللا، فالذي يخضع لها فإنه يكتشف          فالوصية ال تنفذ إالَّ   

فتنفيذ الوصية يجعلنا نستعلن قوة     ".  المستطاع عند الناس مستطاع عند اهللا          ثم غير  -األيمن فحول له األيسر   

 . حياتنا الضعيفةمستطاع في يراهللا فيما نجده غ

 الخيمة .2
ضعها موسى على حسب المثال الذي أراه       و.  الصليب الخيمة في ترتيب محتوياتها هي على مثال         .أ

 وكان على   -ألن فكر الخالص بالصليب كان في ذهن اآلب منذ األزل          )  9:  25خر  (اهللا إياه على الجبل     

 .ي طريقة الغفران والخالصأساسه قد رسمت الخيمة، ألن الخيمة بمذبحها ه

اً  مقدس ليفيصنعون  " سكن اهللا في وسط البشر       أي،  للتجسد اإللهي    الخيمة بكل ما فيها هي رمز      .ب

 في كل   اًألن العبادة في أساسها هي الوجود مع اهللا لذلك أصبح اصطالح            ).  8:  25"  (ألسكن في وسطهم  

 . مكان الصالة بيت اهللاواالمذاهب أن يسم

شبه  هي كما سنرى اآلن في تفاصيلها         اً، وثاني  أوالً لكنيسة العهد الجديد  ا رموز    الخيمة كله  .جـ

 -دائم في السماء     القديم رمز للجديد وهو بذاته      العهد أن   أرثوذكسيةوهذه حقيقة   )  5:  8عب    (السماويات

 .الخ... يا في سفر الرؤالسماوية في العهد الجديد ثم المذبح ديو والمعماًكالبحر األحمر قديم
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اللقاء ( في مدخل الخيمة، وعليه تقدم الذبيحة ألنه ال يمكن دخول الخيمة             وجودم:   المحرقة ح مذب .1

 .ة هو طريق تقابلنا مع اهللا فدم الصليب لغفران الخطي...بدون المصالحة بدم المسيح) مع اهللا

دخول للكنيسة  فال  .  ةيودضوء قبل الصالة، وهي رمز للمعم     وهي مكان االغتسال أو ال    :   المرحضة .2

 بل تطهير   خارجي الموضوع هو غسل     يسبدون االغتسال من خطايانا تماماً والوالدة الجديدة من فوق، ول          

 الذي يمر بمذبح المحرقة     الرأسيويالحظ أن الخط    .   والدة من فوق حيث تتطهر النفس والروح        أيضمير  

ة لذلك فالمكان   ل هللا بدون المعمودي   وال يمكن الوصو  .  وبالمرحضة ينتهي عند تابوت العهد حيث يقيم اهللا        

 .عند مدخل الكنيسةو ة ه للمعمودييالطقس

 ).ة العذراء لبتولياًرمز(يصنع من خشب السنط الذي ال يسوس :  تابوت العهد.3

 ). لطهارة العذراءاًرمز(ى بالذهب شيغ

 ". لِك تظلالعلية ووقِك الروح القدس يحل علي"لآلية اً يظلل عليه الكاروبان رمز

 . للمسيحاًوالمن رمز)  للعذراءاًرمز(فيه قسط المن 

 .)واج للعذراء التي ولدت بدون زاًرمز(رون التي أفرخت افيه عصا ه

 ).التي حملت كلمة اهللا للعذراءاً رمز( العهد المكتوب عليهما كلمة اهللا لوحيفيه 

 عن  الجسدياده بطبعنا   تحر وا شبين الب   للتجسد اإللهي، وسكنى اهللا     رمز  فالتابوت وكل ما فيه هو    

 .د اإللهيس بالتج االتحاد باهللاأي ...، وهذا هو هدف العبادةطريق العذراء

، والمرحضة  )دم الصليب (   هو نهاية الخط الذي يصل بين مذبح المحرقة            اإللهيلتجسد  وا

  نأكله ونحيا  اًي سماو اً وجود اهللا بالجسد في وسطنا وكونه من       أيوتابوت العهد   )   الميالد من فوق   -ةيودالمعم(

 .به

ينشق  بعد أن    بعد بين اإلنسان واهللا إالَّ       أن االتصال لم يتم    ي تابوت العهد يعن   مووجود الحجاب أما  

 اعه على   المسيح وارتف  مجيءفكل ما في الخيمة معطل إلى       .   الرب على الصليب   صعود عند   لحجاب الهيك 

 .الصليب وانشقاق الحجاب

مة هي المسيح المتأنس حمل اهللا حامل خطية        مة، والتقد ا خبز التقد  دة يوضع عليه  ئوالما:   المائدة .4

مة أن يكون   ويشترط في خبز التقد   .  دةئالعالم، وهذا رمز للتجسد اإللهي في بطن العذراء التي رمزت إليها الما           

 على  اًريموإن كنا اآلن نضع خ    )  ة المعسولة رمز للخطي ( من العسل    اًوخالي)  ةرمز الخطي ( من الخمير    اًخالي

 .ة العالمحمل اهللا حامل خطّيو القربان ألن المسيح في عهد النعمة ه

المنارة هي  ور،  ور حاملة الن  ور، والعذراء هي أم الن    والمسيح هو الن  :   المنارة ذات السبعة سرج    .5

السبعة سرج هي رمز    ووزيت الزيتون هو رمز للروح القدس،       .  الحقيقير  ورمز للعذراء وتجسد المسيح الن    

 .سرار الكنيسة التي تعمل بالروح القدس الذي وهب لنا بعد تجسد المسيحأل

 :)30خر ( مذبح البخور .6

ولكن عندما  .  يفصل بينهما الحجاب  ت العهد ولكن    وات أمام تاب  و حيث ترفع الصل   ن العبادة كاهو م 

 في  هللا الدائم   للوجود، وهذا هو رمز     أصبح مذبح بخورنا أمام تابوت العهد مباشرة      انشق الحجاب بالصليب    
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ر وصالة على مذبح قلوبنا أمام ذبيحة المسيح        وتنا المستمرة حيث تقدم ذبيحة محبتنا للمسيح في شكل بخ         اولص

 .األجلناً حب  حيث ذبح المسيح ذاته-الحب اإللهي داخل قدس األقداس

 اًن مع ونوَّيك)  الصالة الدائمة (ر  و ومذبح البخ  -)يسوع نور العالم  ( والمنارة   -)ايسوع طعامن (والمائدة  

 . الذي يرسم الصليب مع خط مذبح المحرقة والمرحضة وتابوت العهدفقيالخط األ

رون افيوقد ه "  ...اًميو بخور باكر وعشية ي    فعطقس ر   ، ومن هنا نشأ   مساءاً و صباح  وذبيحة البخور 

 ).8، 7 :30خر ("  أمام الرب في أجيالكماً دائماًرود بخقة يويشفي العو ...كل صباحاً عطراً عليه بخور

 :العبادة وعالقتها بمنظر الكنيسة أمام العالم
 وهذا  ...)14:  26خر    (من جلود كباش محمرة وجلود تخس من فوق       ة  وعيمة مصن خمن الخارج ال  

صرنا "ة   البشري س أن تكون عليه، كذلك النف     ينبغيا  وم هذا هو منظر الكنيسة أمام العالم        ...جميل  غير  رظمن

 .الخ... فتراء، مرض، أحقارا، ضيق، ألم، اضطهاد -"شيءل خ العالم وقذر كوسك

 أن  يهذا يعن .  اًمناظر جميلة جد  ،  )37،  36  ،6  -1:  26خر    (يأسمانجون  -ة فذهب مأما داخل الخي  

ر ال يراها العالم وال     وأم...  باألسرار الجميلة، سر التجسد والصلب والقيامة والحياة الجديدة         ةوءالكنيسة ممل 

كل مجد  "  لاخدا من   ه المحتقرة من العالم كل مجد     اإلنسانية  سخل فقط، كذلك النف   ارى من د  يدركها ولكنها ت  

 . حيث يسكن اهللا). 42مز  ("خلاابنة الملك من د

 ي العالم فيها ورأ   أي بين رأي    -لخ والدا الخارجيوكلما حاولت الكنيسة أن تقارب بين الشكل         

، كلما حاولت التقارب ضعفت الكنيسة وانهارت       -مسيحالمسيح، أو بين مركزها في العالم ومركزها في ال         

. الداخلي، وال يستطيع أن يدرك جمالها       الخارجيال يقبل العالم شكلها       -فالكنيسة بطبيعتها غريبة عن العالم    

 .هللا نفس عابدة أيوما يقال عن الكنيسة يقال عن 

مسكن اهللا مع أوالده في     هي  )   أو خيمة جسدنا   - الكنيسة أي( لنا أن الخيمة     اًوهكذا أصبح واضح  

فيها بالدمشيء  عن العالم وتحت ظل الصليب حيث يرش كل اًة بعيدالبري. 

 . العبادةأي -والدم وخدمة الكهنوت وحياة التكريس هم تكملة موضوع السكنى مع اهللا

 ة هي هدف الخروجد العبا.7
 :التكريس وخدمة الكهنوت

وتمسح ...  ه وتقدسه وكل آنيته، وتقدس المذبح      وتأخذ دهن المسحة وتمسح المسكن وكل ما في        "  

 اً أبدي وتاًلهم مسحتهم كهن     ويكون ذلك لتصير   ...يل  رون ثيابه وتمسحه وتقدمه ليكهن    اوتلبس ه ...  المرحضة

 ).33 -22، 44: 29 ؛15 -9: 40خر " (في أجيالهم

ثم   -ر مكان العبادة  ة، يتدخل فيها اهللا الختيا    ، بل هي دعية إلهي    اً بشري خدمة الكهنوت ليست عمالً   

  ليصير شيءكل     ثم يختار َمن يخدمه فيه، ثم يمسحهم بالدهن، وهكذا         -يرتبه اهللا بذاته ليكون شبه السماويات     

 المسكن وما  -ة الرب في ملكي         خر (واهللا بدوره يحل و يسكن بينهم       .  ة الرب فيه، وكل خدام الرب كلهم في ملكي

 يخص هذا البيت من ماديات ومن       شيء، ويكون كل    "بيت الرب "وبذلك يكون اسم هذا البيت      ).  38  -34:  40

 .ة الرب في ملكيأي للرب اً يكون الكل مكرس- عاملة ومن خدام للمذبحأيادي
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 بيت الرب؟ رك في بناءتمن الذي يش
والكنيسة بدورها ال تقبل عطايا غير       .   إنسان غريب  أيفلم يشترك في البناء     :   أوالد اهللا فقط   .1

هذا .   لخبز القربان  اً بعطيته حطب  ية من أجل السلطان فعليها أن تشتر      ذا عجزت عن رفض العطي    المؤمنين، وإ 

 أوالده لبناء بيته، كما يسر اآلب عندما يأخذ هدية          أيدي ولكن يريد أن يأخذ من       ... يهمه الكم   أن اهللا ال   ييعن

 .من أبنه أعظم من سروره بكل هدايا الغرباء

 ).22، 5: 35خر " (مة للربكل من قلبه سموح فليأت بتقّد"ور  أن يكون العطاء بسرينبغي .2

           ة واالهتمام بالمادة في بيت الرب      من هذا نرى أن طرق الضغط في جمع التبرعات، والحيل المادي

 ال يهمه العطاء بل قلب      فاهللا.  المادي ولألسف فهذه الطرق أصبحت طبيعة عصرنا        -أمر غير مقبول عند اهللا    

 وليس لهم، أعطهم كلهم     وا والذين يريدون أن يقدم    ...وارب الذين قدم    يا  أذكر:  "لكنيسة كما تقول ا   يالمعط

 ).أوشية القرابين... " (اًأجر

المعطى المسرور  " أعطى من قلب سموح      للذي تماماً   فالكنيسة تحسب الذي يريد وليس له أنه مساوٍ       

 ". يحبه الرب

 .".. بالحكمة والفهم والمعرفة   اهللامن روح     همومأل" إلتمام عمله     كل العمال من روحه    أعطياهللا    .3

 ). 32، 31: 35خر (

 .الماء والروح ةهبه بمعموديواحه وموواليوم كل فرد في الكنيسة أعطاه اهللا ر

 وهو  "اهب هي المحبة  ومع العلم بأن أعظم هذه الم       -آه لو سخرت جميع المواهب لخدمة الكنيسة       

إلى أن ننتهي إلى    ...  لعمل الخدمة لينال جسد المسيح     .  ..ياء والبعض أنب   رسالً واأعطى البعض أن يكون   

الجسد لبنيانه في المحبة     و  يحصل نم ...   الذي هو الرأس المسيح    ك إلى ذا  شيءننمو في كل    ...  الروحة  وحداني "

 ).16: 4أف (

 : التكريس للكهنوت.4
دس للرب  قب عليها    يوضع على جبهته صفيحة من ذهب يكت       -خادم اهللا   ، فهو  الكاهن ينتسب للرب   .أ

 ).37، 36: 28خر (

 داثان وأبيرام اللذان    ..."اعتداء على ذات اهللا        الكاهن في مجال خدمته للرب تعتبر      صمةلذلك فمخا 

     وافصار.  ..عتهمال الرب ففتحت األرض فاها وابت     واح حين خاصم  خاصما موسى وهارون في جماعة قور 

 .مخاصمة الرب = رونافمخاصمة موسى وه). 11 -9: 26عد " (عبرة

 : الكاهن شفيع لشعبه أمام اهللا.ب

 رون أسماءهم أمام الرب افيحمل ه" عشر االثنىكان الكاهن يلبس رداء ينقش عليه أسماء األسباط 

 إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند         يرون أسماء بن  افيحمل ه ")  12:  28خر  "  (على كتفيه 

 ).30، 29: 28خر  ("اًدخوله إلى القدس للتذكار أمام الرب دائم

 يقدم الصالة والذبيحة    -هللافهو كوكيل دائم    .   كتفه، وواضع شعبه في قلبه     علىفالكاهن حامل لشعبه    

 .أمام اهللا باستمرار وهو حامل كل شعبه في قلبه وعلى كتفه للتذكار المستمر
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 األساسيإن العمل   .   آخر رعوي وقبل كل نشاط     إداري عمل   أي للكاهن قبل    سيهذا هو العمل األسا   

 ).25: 15 عد" (فيكفر الكاهن عن كل الجماعة فيصفح عنهم"للكاهن هو تقديم الذبيحة عن شعبه 

 :بهعشفاعة موسى من أجل ش
 : األرضعلى أثناء حياته .1

شعبه، لكننا نجد موسى يطلب بإلحاح شديد         لكاهن هو تقديم الذبيحة عن    األساسي ل فرغم أن العمل    

: 32خر  "  ( من كتابك    فامحني  الَّإواآلن إن غفرت خطيتهم و    .  .. الشعب خطية عظيمة   قد أخطأ :  "قائالًأمام اهللا   

31 ،32.( 

 : شفاعة موسى بعد انتقاله للسماء.2

ة التي تكشف لنا ذلك أن أحد        الحادثّ...   من أجله في السماء     ي موسى بشعبه جعله يصل     فارتباط

 أر("   نحو هذا الشعب   نفسيتكون     ال ماميأئيل  ون وقف موسى وصم   وإ":  المرات غضب اهللا من الشعب فقال     

 كان دائم الصالة في السماء من أجل شعبه، وأن الموت ال يفصل             النبية تؤكد أن موسى     ثّوهذه الحاد ).  1  :15

 . أبداً عن شعبهالراعي

 :عليم الشعبوت الكاهن مكرس إلنذار .جـ

وله إلى القدس أمام اهللا     ها عند دخ  وت ليسمع ص  ...رون للخدمة اوتضع جالجل من ذهب في مالبس ه      "

" عظ وبخ انتهر  ).  "7:  2مال  "  (من فم الكاهن تطلب الشريعة    ").  35،  34:  28خر  "  (وعند خروجه لئال يموت   

 ). 2: 4تى 2(

والتعليم كقول كيرلس   .  تقديم الذبيحة    التعليم، أما العمل األول فهو     و للكاهن وه  الثانيهذا هو العمل    

 لكية بحبك لها    جب أن تحس الرعي   ي  ...ن تعظ وتوبخ وتنتهر   أالمحبة، فقبل   على أساس      أن يكون   ينبغي الكبير

 ...تقبل معك التعليم

 :من اهللا كأساس للخدمة  والكاهن مدعو.د

 وةودعا تالميذه االثنى عشر وأعطاهم ق       ""رون أيضاً ا المدعو من اهللا كما ه     ال يأخذ هذه الوظيفة إالَّ    "

ثم جاءوا  "وهذا العدد محدد في سفر الخروج       ).  10:  9لو  ("   آخرين وبعد ذلك عن الرب سبعين    .  ..اًوسلطان

 ).27: 15خر " (خلةن عين ماء وسبعون 12إلى ايليم ووجدوا هناك 

 ألن الكنيسة قد بنيت على أساس        وداً عم 12وفي طقس بناء الكنيسة، يجب أن يقام المبنى على           

 ).20: 2أف (الرسل واألنبياء 

 :يسطقس التكر
لدم  وا  بالماء اً مطهر اً المكرس مقدس  الشيءن  وجب أن يك  ي، من أجل ذلك     هللاة  لملكياو  التكريس ه 

لمذبح وكل ما يخص الخدمة داخل       المالبس و االكهنة و  هذا األساس تم تكريس       وعلى.   بالزيت اًحووممس

 .الخيمة

، )4:  29خر  "  (رون وبنيه إلى باب خيمة االجتماع وتغسلهم بماء        اوتقدم ه   ": بالغسل بالماء  .1

 يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة     لكي إياها بغسل الماء بالكلمة      مطهراً يقدسها   لكي"فالطهارة هي أساس التكريس     

 ).27، 26: 5أف " ( من قبل ذلك بل تكون مقدسة وبال عيب شيءغضن أو دنس فيها وال ال
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 ...وثيابهرون  ادهن المسحة وتنضح على ه      وتأخذ من الدم الذي على المذبح ومن      ":   الغسل بالدم  .2

بط 1("دم كريم كما من حمل بال عيب وال دنس "ودم يسوع المسيح    ).  22،  21:  29ر  خ"  (...فيتقدس هو وثيابه  

1  :19  .(        ة  ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطي)شيء  لتقديس كل    أساسيفالدم شرط   ).  7:  1يو  1

 .للرباً ليكون مكرس

 . تكرس أيضاً بالدمويالحظ هنا أيضاً أن المالبس الخاصة بالكهنة

وبعد إتمام التكريس، توضع عالمة     ).  22،  21:  29خر  (بعد الغسل بالدم    :  ثم المسح بالزيت    .3

 .ة الكاملة، والتوكيل للخدمة للملكيكإعالن" قدس للرب: "على جبهة الكاهن مكتوب عليها

 :التكريس في عهد النعمة
 :ويكرسوا للربا  جميع المؤمنين يجب أن يفرزو.أ

يشرب دم  (ويتطهر بالدم   )  الدهن المقدس (، ويمسح بالميرون    )ةالمعمودي(مؤمن يغسل بالماء    فال

 . لهاً ومسكنمواهبه من روحه ومملوءمكرس للرب و  عضو في الكنيسة هومسيحيوهكذا فكل ). المسيح

للزنا خذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء      آأف).  "16:  3كو  1"  ( ساكن فيكم   وروح اهللا  نتم هياكل اهللا  أ"

 ! اشتراه بدمه وكرسه وقدسه لهللذي ال يحيا لذاته بل فالمسيحي). 15: 6كو 1" (حاشا

 :واألواني المبنى يس تكر.ب

.  وحيث تدهن األواني المقدسة بالميرون     هرش ب وتللكنيسة صالة تكريس حيث يصلى على الماء         

ضمة أو ذهب ولكنها أصبحت     فية من   إن جميع هذه اآلنية لم تصبح بعد آن       [  وليس الرس وويقول القديس أثناسي  

ات سليمان التي قالها عند     ووفي التكريس تقرأ صل   .  ]ة إنها أصبحت آنية روحي    ...آنية اهللا بها تتم األسرار    

 ).8مل 1(تكريس الهيكل 

 :الكهنةيس  تكر.جـ

َمن  الروح القدس    وااقبل"  :جه التالميذ وقال   و وذلك بوضع اليد والنفخة المقدسة كما نفخ الرب في         

 برنابا  ليوبالصالة ووضع اليد كقول الروح للتالميذ افرزوا         ).  22:  20  وي"  (همغفرتم خطاياهم غفرت ل   

 ). 3، 2: 13أع " ( ثم أطلقوهمااأليادي عليهما واا ووضعو حينئذ وصلوافصام"وشاول للخدمة 

 : المكرس في خدمة الكهنوت ما نتيجة تدخل غير
، هللا غريبة غير التي أنزلها اهللا ووضعوها في المجمرة وقرباها           اًرون نار ا ه أبناء وعندما أصعد    .1

 ).2، 1: 10ال (خرجت نار من عند الرب فأكلتهما فماتا أمام الرب 

ت العهد، رغم أنه لمسه بقصد      ولما لمس تاب    -)الالويينالذي ليس من عداد الكهنة      ( لما لمس عزة     .2

6صم  2( النفوس التي كرست لهذا العمل       تابوت ال يمسه إالَّ    للحال مات ألن ال    - عندما انشمصت الثيران   إنقاذه

 :6 ،7.( 

3.  غضب عليه الرب    والنبيئيل الكاهن   و عن صم  بدالًم شاول الملك الذبيحة على المذبح        لما قد ،

 ).9 :13صم 1(ونزع عنه مملكته 
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. لمكرسة له من كل هذا يتضح لنا أن هدف الخروج هو الحياة مع اهللا، الذي نزل وسكن في الخيمة ا                 

صعاده الذبائح على المذبح بواسطة الكاهن المكرس لهذه          إعند    وأن الشعب يستطيع مقابلة اهللا باستمرار      

 .الخدمة

وهذا ما يكشفه لنا سفر     .   بقى لنا أن ندرك أن الدم هو أساس اللقاء مع اهللا، وأساس العبادة               أخيراً

ة غفر خطي تلشعب في ذبيحة المحرقة، وبدون الدم ال         وبدون الدم ال يتم رضى اهللا عن ا        . سفر الدم  -الالويين

وذلك في ذبيحة السالمة هللاة واإلثم، وبدون الدم ال يتم شركة وال حب وال شكرفي ذبيحة الخطي . 

 .ذبيحة من أجلنا على الصليب كل هذه األوجه المختلفة للدم تمت لنا في المسيح يسوع الذي صار
 


