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 أيـن   :من أهم األمور التي كان يجب أن تشغل تفكير أوالد اهللا هو           
لكن من دواعي أسفنا أننا طالما تقابلنا مع        .  وكيف نجتمع لنعبد الرب   

 بحجة إنهـم طالمـا ضـمنوا        ،أشخاص ال يهمهم كيف تكون العبادة     
يست هؤالء عالقتهم بالرب ل   .  السماء باإليمان، فال يهم بعد ذلك شيء      

، بل كما لو كانت صـفقة       )١٥ :١٤يوحنا(عالقة محبة تُسر بالطاعة     
، يحاولون فيه تأمين مصالحهم الشخصية قبـل        ا ثنائيً اتجارية أو عقدً  

والبعض اآلخر بعـد دراسـة      ! ويا له من مفهوم رخيص    .  أي شيء 
سطحية للفروق بين الجماعات المتعددة في المسيحية خرج بنتيجة أن          

وكـأن اهللا   .   بهذه الدرجة  اية، واألمر كله ليس مهمً    الفروق كلها شكل  



 ٦

 !!ا فهو ال يعني هذا الشيء تماًمافي تفكيرهم عندما يقول شيًئ
وال يقل عن هؤالء وأولئك مدعاة لألسف من يمـارس الحـق            

أعني أولئـك الـذين ال يتعـدى        .  الصحيح بأسلوب عير صحيح   
فتجدهم .  جدادمعرفتهم للحق كونهم قد تسلموه من اآلباء وربما األ        

يمارسون الحق بال قوة وال شركة مع فكر الرب، بـل يعيشـونه             
بطريقة آلية، وتنتج لذلك خليط غير متجانس، فـالبعض تعصـب           

 !!يعرف لماذا، والبعض اآلخر تراخى ألنه ال يعرف لماذا وال
لعلنا نتذكر أن الجيل التالي بعد جيل يشوع، الجيـل الـذي لـم              

، كان ُعرضة ألن يفقد الميراث، بعكس       يحارب ليمتلك أرض كنعان   
ـ     .  الجيل الذي حارب وجاهد ليمتلك الميراث       الًوهذا ما حـدث فع

لكن الرب سمح أن يظل األعداء في األرض حتى         ).  ٢قضاة(معهم  
وهكـذا  ).  ٣قضاة(يتعلم شعبه الحرب فيزداد تقديرهم لميراث اهللا        

تاسـع  القـرن ال   بعد النهضة الفيالدلفية التي حدثت في أوائل         اأيًض
ونشعر أيها األحبـاء    .  ، جاء جيل ورث الحق وراثة     )٣رؤيا (عشر

 ميراثنـا، أعنـي بركاتنـا    اأن من الضروري أن نستعيد نحن أيضً    
 .الروحية في المسيح، فيعود للحق تأثيره على قلوبنا وضمائرنا

في أيـام   .  بكل تأكيد لن يتركنا األعداء نتمتع بهذا الحق الثمين        
أن األعداء قد طموا جميع اآلبار التي حفرهـا عبيـد           إسحاق نقرأ   
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عـاد  «فماذا فعـل إسـحاق؟      ).  ٢٦تكوين (اإبراهيم ومألوها ترابً  
إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبـراهيم، ودعاهـا            

لقد عاد للذي كـان مـن البـدء         .  »كاألسماء التي دعاها بها أبوه    
ى في هذه األيام، أن نعود      وهذه هي مهمتنا العظم   ).  ٢٤ :٢يوحنا١(

وننبش الحقائق التي تسلمناها لنرتوي بها من جديد، بعد أن أصبحت        
وهذا الكتاب  .  كآية مألوفة معلقة على الحائط لم يعد يلتفت إليها أحد         

بعـد أن تُـرجم لعديـد مـن اللغـات           (الذي نقدمه للقارئ العربي     
رعي االنتباه إلى   ط من كلمة اهللا ليست    ، هو بمثابة نور مسلَّ    )األوربية

 ؟اأين هو مكان اجتماع المؤمنين مًع: حقيقة من أهم الحقائق، وهي
فـي  .  لما جاء يوم الفطير، وهو اليوم الذي كان ُيذبح فيه الفصح          

تلك الليلة التي فيها ُأسلم الرب يسوع، نقرأ عن سؤال جميـل سـأله              
لـيس  .  »أين تريد أن نمضي ونعد لنأكل الفصـح؟       «التالميذ للرب   

وعلـى هـذا السـؤال    .  المهم هو أين نريد نحن، بل أين يريد الرب 
اذهبا إلى المدينـة فيالقيكمـا إنسـان    «الجميل جاء رد الرب الجميل  

ويمكننا أن نرى في    ).  ١٣ ،١٢ :١٤مرقس(» اتبعاه.  حامل جرة ماء  
هذا اإلنسان صورة للروح القدس الذي يرشدنا ويقودنا، وفـي جـرة            

.  لمقدس الذي يحـوي بـين دفتيـه كلمـة اهللا          الماء صورة للكتاب ا   
هذا ما شعرت به وأنا أقرأ هذا الكتاب القيم         .  »اتبعاه«والمطلوب هو   
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فلقد تتبـع   .  خادم الرب من هولندا   " هايكوب"لألخ الفاضل الموهوب    
 من سفر التكوين    افكر الروح القدس كما هو معلن في كلمة اهللا اعتبارً         

س إلى مكان واحد محدد، هو المكـان        فأوصله الروح القد  .  افصاعًد
 .»إلى اسمي«أعني به .  الذي يريد الرب أن يتالقى فيه مع خاصته

أيوجد موضـوع أغلـى مـن هـذا         ... االجتماع حول الرب  
ألم تقل العروس   ! أيوجد مكان أحلى  ! الموضوع على قلب القديس   

! »تربض عند الظهيرة  أين  ترعى  أين  أخبرني يا من تحبه نفسي      «
لكـن  )  ٣ :٢؛  ٧ :١نشيد(» *تحت ظله اشتهيت أن أجلس    « اوأيًض

في وسـط  «ال يقل عن سرورنا بهذا المكان سرور الرب نفسه به   
ففي عـالم   ).  ١٢ :٢عبرانيين؛  ٢٢ :٢٢مزمور(» الكنيسة أسبحك 

في برية وخالء مستوحش، هو هذا      .. يبغض الرب وال يرحب به    
ال يجد فيه لذة،    العالم الذي خلقه الرب يسوع، لكن الخطية جعلته         

قد يكون اثنان أو ثالثة فقـط       .  توجد واحات خضراء هنا وهناك    
مجتمعين إلى اسمه، ال على أساس طائفي، بل على أساس مبـدأ            
الجسد الواحد، مبدأ الكنيسة، وهناك يكون المسيح فـي وسـطهم،           

نعم هناك ليس فقط نحن نسبح له، بل إذ أنه          .. وهناك يجد هو لذته   
                                                             

وفـي الترجمـة    ".  في ظلـه  فجلست  قد اشتهيت   " ترد في الترجمة اليسوعية هكذا       *
 ".بلذة بالغةست جلتحت ظله ) "Kjv(االنجليزية 
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 . يسبح وسطنا، فإنه هو نفسهمسرور أكثر منا
وما هي السماء إال جلسـة       ! أيوجد مكان أحلى من هذا المكان     

إن المسيح الذي يعطـي السـماء       .  ممتدة حول الخروف المذبوح   
لـذا فـإن   .  قيمتها هو الذي يعطي القيمـة الحقيقيـة لالجتمـاع    

 ).٢ :١١تث(» كأيام السماء على األرض«هو » اجتماعنا«
في األصل اليوناني للعهد الجديد لـم تـرد         » نااجتماع«إن كلمة   

ثم نسـألكم أيهـا      «١ :٢تسالونيكي٢األولى في   .  سوى مرتين فقط  
.. »إليـه واجتماعنـا    مجيء ربنا يسوع المسيح      *)من جهة (اإلخوة  

يا له مـن    .  تفكر يا أخي في هذا االجتماع الذي سندخله عن قريب         
عـالم ومـن كـل      اجتماع مجيد فيه يحيط كل المؤمنين من كـل ال         

لن يتغيب مؤمن واحد عن هـذا       .  العصور حول مخلصهم الحبيب   
 لن يتعطل بسبب المرض أو الضـعف، ولـن          افإن أحدً .  االجتماع

.. ، ولن يتمكن الشيطان من أن يعيـق       اتؤخر المصالح الزمنية أحدً   
ومع أن رئـيس المالئكـة     .  الكل مجتمع إليه، ينظر نحوه، يرنم له      

.  زل الختطافنا، ومع أن كل القديسين موجودونسيكون مع الرب النا
في الهواء، وهكذا نكون كل حين مـع        الرب  لكننا سنُخطف لمالقاة    

                                                             
 فهو يناشدهم ويحرك عواطفهم     ،»...بمجيء ربنا يسوع  . ..نسألكم« بحسب األصل    *

 .بهذه الحقيقة الثمينة
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 .»اجتماعنا إليه« إنه احقً.  الرب، وكل األنظار ستكون متجهه إليه
غيـر تـاركين    «أما المرة الثانية فترد كتحريض أو تحـذير         

  هنـا مظهـر      ).٢٥ :١٠عبـرانيين (» كما لقوم عـادة   اجتماعنا  
فالمتغيبون كثيرون، والعـدد    .  االجتماع مختلف من كل النواحي    

قليل، والمكان متواضع، وحماس الترنيم ضعيف، وباإلجمال كـل         
 اعدا أمرً .  ١ :٢تسالونيكي٢في  » اجتماعنا إليه «شيء يختلف عن    

ألنه حيثمـا اجتمـع     «، أهم أمر، أعني حضور الرب نفسه        اواحًد
).  ٢٠ :١٨متـى (» ي فهناك أكون في وسطهم    اثنان أو ثالثة باسم   
هذا االجتماع الذي ال قيمة لـه فـي نظـر           .  إن الرب ال يتغير   

 .العيان، له كل التقدير في نظره هو
 بأن نقـرأه    ا جديرً األيس هو إذً  .  هذا هو موضوع هذا الكتاب    

وكما .  بذهن مستنير، وشهية مفتوحة، ورغبة صادقة في الطاعة       
يت كل االجتماعات األخرى تفقد جاذبيتهـا إذ        ل: قال أحد األفاضل  

 .»اجتماعنا إليه«نجد تلك الجذبة التي ال تُقاوم في 

 يوسف رياض    اإلسكندرية
   ١٩٨٣يونيو
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كثير من المسيحيين يعوزهم الفهم لما يختص بدعوة المـؤمنين         
فهم يظنون أنهم يبلغون المراد إذ يـأتي الخـاطئ          .  على األرض 

 بخطاياه، ثم يعرف أن خطاياه هذه قد غُفرت علـى           اقًرإلى اهللا م  
 .أساس عمل الرب يسوع المسيح الكفاري

أما فيما يتعلق   .  فبالنسبة للبشارة، هم يتمسكون بقوة بكلمة اهللا      
 يجـب   ابالحياة بعد ذلك فإنهم ال يعتبرون الحقيقة أنه في هذا أيضً          

 .أن يكون الكتاب المقدس هو مرجعنا الوحيد
كيف رجعتم إلى اهللا من     « قول الرسول    ٩ :١تسالونيكي١نقرأ في   

، ألن  الً فالرجوع إلى اهللا يرد أو      .»األوثان، لتعبدوا اهللا الحي الحقيقي    
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لكن بعـد   ).  ١٢-١٠ :٣رومية(اإلنسان الطبيعي ال يقدر أن يعبد اهللا        
 فليس الرجوع إلى اهللا هو الهـدف        اإذً.  ذلك يأتي موضوع عبادة اهللا    

 يطلبه اهللا من اإلنسان، بل إنه الوسيلة التي ال غنى عنهـا             النهائي لما 
 .»تعبدوا اهللا الحي الحقيقي«للوصول إلى هذا الهدف، أعني 

فبعد أن شرح الرسـول     .   في رسالة رومية   اهذا ما نراه أيضً   
 األولى من الرسالة طريق     ابولس بكل دقة في األحد عشر أصحاحً      

 أن  ١ :١٢قـرأ فـي أصـحاح     فإننا ن .  الخاطئ لالقتراب إلى اهللا   
عبادتنا العقلية، أي المعقولة أو الواعية، هي أن نقـدم أجسـادنا            

ثم في العدد الثاني يحرضنا     .  ذبيحة حية مقدسة، مرضية عند اهللا     
، ما هي إرادة اهللا الصـالحة       االرسول أن نختبر، أي نتحقق عمليً     

 .والمرضية والكاملة
وعليه .  سوى في كلمة اهللاومما ال شك فيه أن إرادة اهللا ال نجدها

فيجب أن ندرس كلمة اهللا إذا أردنا أن نعرف كيف، بحسـب إرادة             
يقول المرنم في المزمور    .  »اهللا الحي الحقيقي  «اهللا، يجب أن نعبد     

أكثر مـن معلمـيَّ      «ا، وأيضً »سراج لرجلي كالمك ونور لسبيلي    «
 ).١٠٥  ،٩٩ :١١٩مزمور(» تعقلت، ألن شهاداتك هي لهجي

ا نفكر في عبادة اهللا، يجب أن نشغل أنفسـنا بـادئ ذي             وعندم
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فهم هناك سيمكنهم أن يكونوا على      .  بدء، بمكان اجتماع المؤمنين   
اتصال مباشر باهللا، سواء أكان ذلك في اجتماعات العبادة حيـث           
يقدمون له شكرهم على ما عمل لهم، أم اجتماعات الصالة حيـث            

ماعـات درس الكتـاب أو      يسألونه عما يحتاجون إليه، أم في اجت      
ففي كل هذه االجتماعات يريد     .  الخدمة حيث يأتي الرب ليعلمهم    

 ).٢٠ :١٨متى؛ ٢٥ :١٤كورنثوس١(الرب أن يكون في وسطهم 
ولهذا فنحن نجد في الكتاب المقـدس أن التعليمـات الخاصـة            

 في العهد القديم كما في العهد       ا بارزً اباجتماع القديسين، تشغل مكانً   
فكم هي كثيرة التعليمات التي وردت علـى        .  ى السواء الجديد عل 

سبيل المثال في سفري الخروج والالويين عن خيمة االجتمـاع،          
وكذلك في العهد الجديد، فبعد رسالة روميـة        .  وعن الخدمة فيها  

التي تشرح تعليم الخالص، نجد رسالتي كورنثوس وهما تحتويان         
 .االمؤمنين مًععلى المبادئ اإللهية التي تختص  باجتماع 

ولهذا فكم يدهش المرء أنه ال يوجد مجال آخر تشـعبت فيـه             
فهناك من يعتقد أنـه يجـب أن        .  اآلراء مثل هذه النقطة بالتحديد    

 بالنسبة لجزء مـن     ايجتمع فقط مع أولئك الذين يفكرون مثله تمامً       
والبعض يبني اجتماعه على أسـاس      .  الحق أو أجزاء عديدة منه    
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الث يظن أنه ينبغي أن يبقى في المكان الذي فيه          وفريق ث .  *قومي
وفريق رابع يقتـرح أن األفضـل أن يـذهب          .  تعرف بالمخلص 

تُـرى هـل    .  المرء حيث يمكنه أن يحصل على البركات األوفر       
كلمة اهللا تركت هذا األمر في مثـل هـذا الغمـوض؟ أال توجـد       
 تعليمات محددة في هذا الصدد؟ دعنا نمتحن هذا األمر في نـور           

» االستماع أفضل مـن الذبيحـة     «كلمة اهللا واضعين في بالنا أن       
 ).٢٢ :١٥صموئيل١(

                                                             
والكنيسة القبطية منتسبة لمصر، والسـريانية      .   فالكنيسة األسقفية هي كنيسة انجلترا     *

 عـن   وفي بالد المهجر سـمعنا    .  الخ..وهناك كنيسة األرمن، والروم، و    .  لسوريا
 ).المعرب. (في مدينة ما) الكنيسة العربية(



 ١٥

Q@
אא

نقول، أول كل شيء، مالحظة عن قيمة تعـاليم العهـد القـديم             
كـل الكتـاب هـو      « يرد القول    ١٦ :٣تيموثاوس٢في  .  بالنسبة لنا 

يم والتأديب الذي في    موحى به من اهللا، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقو       
 يخبرنا الرسول أن كل ما أصاب       ١١ :١٠كورنثوس  ١وفي  .  »البر

.  بني إسرائيل في البرية، قد أصابهم كمثال لنا، وحـدث إلنـذارنا           
ر الرسول أن األمـور المنظـورة        يقرِّ ٢٣ :٩ في عبرانيين  اوأخيًر

للعهد القديم هي صورة لألمور السماوية والروحية التـي يتحـدث           
 نجد أفكار اهللا عن األمـور       اففي العهد القديم إذً   .  العهد الجديد عنها  
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هكذا كانت الـذبائح    .  السماوية معروضة أمامنا في صور منظورة     
وكانت خيمـة  .   لشخص وعمل الرب يسوعافي العهد القديم رموزً 

االجتماع والهيكل، بيت اهللا على األرض، يعطيان للعين الطبيعيـة          
اهللا الروحي الذي يتحدث عنه العهـد الجديـد          لبيت   ا منظورً الًتمثي

والرسول بـولس يرينـا     ).  ١٦ :٣كو١ ،٢٢-٢٠ :٢أف؛  ٥ :٢بط١(
 أن أبسط التعليمات المقدمة في العهد القديم لها         ٩ :٩كورنثوس١في  

 . نرجع إلى العهد القديم في هذا الضوءادعنا إذً.. معنى روحي
ـ   عن اجتماع    اإن سفر التكوين ال يذكر لنا شيئً       .  االمؤمنين مًع

.   بأنـاس أشـرار    ا يعبد اهللا، محاطً   ا واحدً افهناك نجد فقط شخصً   
 لنفسـه، فقـد     الكنه أمر ملفت للنظر أنه بمجرد أن فصل اهللا شعبً         

أعطى المؤشرات بأنه يريد أن يسكن في وسط شعبه، وأن شـعبه            
فبمجرد أن وصل أبرام إلى كنعـان،       .  يجب أن يقترب إليه هناك    

وكلمـة اهللا  ).  أي بيـت اهللا ( الرب في بيـت إيـل       فقد دعا باسم  
هنا، مع أن اسم هذا الموضع وقتها كـان         » بيت إيل «تستخدم اسم   

 ١٦٢، ولم يسم باسم بيت إيل إال بعد ذلك التاريخ بنحـو             »لوز«
 عن بيـت إيـل      اوعندما ارتحل أبرام بعيدً   .  سنة بواسطة يعقوب  

رجع أبرام ثانية   حدث له الجوع والمتاعب التي اختفت بمجرد أن         
 .»الًمكان المذبح الذي عمله هناك أو«وإلى » بيت إيل«إلى 
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إذ .   ظهر اهللا ليعقوب في نفس هذا الموضع       ٢٨وفي أصحاح   
كان هو في طريقه إلى حاران، المكان الذي فيه أنجب أوالده وبدأ            

واهللا وعده في بيت إيل أن األمة التي ستخرج منه          .  ظهور األمة 
 نرى أن اهللا أرجع يعقـوب      ٣٥وفي أصحاح .  ةستكون أمة عظيم  

 .إلى هناك ثانية، وأنه أظهر ذاته له في نفس هذا المكان
أما التناول الحقيقي للموضوع    .  كل هذه كانت مجرد مؤشرات    

صحيح، تحدث موسى في    .  ا فصاعدً ١٩ من خروج  افنجده اعتبارً 
لكـن  .  محضر فرعون عن تقديم الشعب للذبائح بطريقة جماعية       

 يجـب أن ُيـذبح      الًأو.   أن يحدث في مصـر     اا لم يكن ممكنً   هذ
، والشعب يجب أن ُيفتدى، وكل عالقـة لهـم          )١٢خروج(الفصح  

وعندئذ، عندما أعلـن    ).  ١٤خروج(بالمصريين يجب أن تنتهي     
اهللا أن إسرائيل هو شعبه، أمكن له أن يسكن فـي وسـطهم، وأن              

ـ فيصنعون لـي    «يكون له مكان حيث يجتمع شعبه معه         ، امقدًس
 ال  ٤٠-٢٥ثم من أصحاح  ).  ٨ :٢٥خروج(» ألسكن في وسطهم  

 سوى تعليمات ووصايا مختصـة بخيمـة االجتمـاع          انجد تقريبً 
 :وتُسمى هذه الخيمة.  وخدمتها

 ٩ :٢٥خروج: المسكن
 ٤٢ :٢٩خروج: خيمة االجتماع
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 ٧ :١٧عدد: خيمة الشهادة
 :فلقد كانت.  وهذه األسماء تدل بوضوح على معانيها

المكان الذي فيـه    ).  ٩ ،٨ :٢٥خروج( المسكن   - بيت اهللا    -١
 .يسكن اهللا وسط شعبه

 . مع اهللاا لكن في هذا المكان كان الشعب يجتمع مًع-٢
فهنـا  .   ثم كان هذا المكان، الشهادة التي هللا على األرض         -٣

 . في محبته ونعمتهاكان ُيرى اهللا في قداسته، وأيًض
شعب أن يحضر ثالث مرات في      إلى هذا المكان كان على كل ال      

وإلى ).  ٢٦ ،٢٣ :٣٤خروج(وهناك كانت الباكورات تُحضر .  السنة
وهناك تم ).  ٧-١الويين(هذا المكان كانت التقدمات والذبائح تُحضر 

نعم، بل وكل الحيوانات التـي كانـت        ).  ٩ ،٨الويين(تقديس الكهنة   
 ).٤ :١٧ (الًتُذبح لتُؤكل كان يجب أن يؤتى بها إلى هناك أو

فهل كان لدى اإلسرائيلي الذي يعرف كلمة اهللا، أدنـى شـك            
 بخصوص مكان االجتماع؟

ما كان أعظم سرور اهللا بشعبه الذي إذ سمع تعليماته، فقد أتـى             
اهللا لم يطلـب،  ).  ٣٥خروج(بقلب منتدب وروح سمحة لكيما يتبعها  
 ويا له من رد مجيد قدمـه      .  بل توقع، تقدمات يقدمها الشعب بفرح     
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لم يتخلف واحد بل الكل حضر بقلب منتـدب لكيمـا           .  الشعب وقتها 
وقدم .  قدمت النساء مجوهراتهن ومرائيهن   .  يقدم هللا أفضل ما عنده    

لم تكن هنـاك أنانيـة وال   .  الرجال أفضل ما لديهم، الذهب والفضة    
كان خوف من قدح الناس، وال كان اشتياق إلى المكسب ليعيق، ولو            

لـيس أن   .  تباع الشعب للتصرف حسب فكر اهللا     إلى لحظة واحدة، إ   
الكل أعطى بنفس القدر، فهناك نساء حكيمات أمكنهن أن يعملن أكثر           

! لكن الكل جاء ليعطي بقلب سمح كل ما في طاقة يده          .  من غيرهن 
أال يجعلنا هذا نفكر في الفترة األولى للكنيسة كما وصـفها الـروح             

 ؟٤٧ ،٤٢ :٢القدس في أعمال
م اإلجابة التي أعطاها اهللا فـي صـالحه لهـذا           وما كان أعظ  

التكريس؟ فبمجرد أن ُأقيمت الخيمة بحسب فكـر اهللا، جـاء اهللا            
بصورة منظورة من الجميع، في وسط شعبه كيما يسـكن هنـاك            

وأوصل لهـم   .  ومن مسكنه تكلم، له المجد، إليهم     ).  ٤٠خروج(
 .كل أفكاره العجيبة

، وأن يكون لهم شركة معـه  لقد علمهم كيف يمكنهم االقتراب منه   
، وكيف كان علـى     )١٩ :٧؛  ١١ :٣الويين(باألكل من نفس الذبيحة     

بني هارون أن يمكثوا بناء على أمر الرب لدى باب خيمة االجتماع            
كما تلقوا  ).  ٩ :٩ال(، وأن يساعدوا في عمل الكفارة       )٣٥ :٨الويين(
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 حـدث   ، وكيف إذا  )١١ال(التعليمات كيف يحتفظ كل واحد بطهارته       
ثم علمهم  ).  ١٥-١٢ال(وتدنس واحد أن يعود إلى طهارته من جديد         

كما أعطاهم اإلرشادات   ).  ٢٣ال(األعياد التي عليهم أن يحتفلوا بها       
لقد أعطى كـل    ).  ٢٥ال (الً مستحي االتي جعلت فقدانهم لميراثهم أمرً    

واحد مكانه وخدمته في وسط شعبه، حتى أن الجميع أصبحوا وحدة           
).  ٤-١عد(عندما كانت األمور تسير حسب الترتيب اإللهي        مترابطة  

 ما أعجب األمور التي أعلنها لهم في خالل السبعة األسابيع بين            احقً
 !١١ :١٠عدد؛ ١ :٤٠خروج

 في هذه الحالة    الًويا له من أمر محزن أن الشعب لم يلبث طوي         
 أنهم لم يقدموا لـه      ٢٦ ،٢٥ :٥واهللا يشتكي في عاموس   .  المباركة

 لقد نسـوا مكـان      *ائح في البرية، بل أنهم حملوا خيمة مولوك       ذب
 .االجتماع الوحيد، وذهبوا إلى أماكن أخرى لم يكن فيها اهللا

                                                             
ـ        )  ملك اويعني حرفيً (مولوك أو ملكوم     *  اهو إله وثني عبده العمونيون، وكـان مرتبطً

في موسـوعته أن    " فاوست"ويقول  .  بعبادته عادة إجازة األطفال في النار لتقديسهم له       
لنحاس، على يديه   تمثاله كان عبارة عن إنسان برأس ثور، وهو مجوف ومصنوع من ا           

 ).المعرب (-! الممدودتين والمحميتين بالنار كانوا يضعون أطفالهم أضحية لإلله
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ففي نهاية رحلة األربعين سنة     .  ا جديدً افي سفر التثنية نجد تعليمً    
ـ            ى أرض  في البرية، وصل الشعب إلى نهر األردن كيما يـدخلوا إل

 .واهللا أعطاهم تعليمات كيف يجب أن يتصرفوا هناك.  الموعد
 افاألحد عشر أصحاًح.  وأقسام هذا السفر واضحة أمام كل قارئ

ثم .  األولى تُعتبر مراجعة لتاريخ الشعب ولطرق اهللا بالنعمة نحوهم        
التي كان علـيهم    » الفرائض واألحكام « نجد   ١٢ابتداء من أصحاح  

 تعطينا صـورة    ٣٤ إلى   ٣٠ن األصحاحات من     فإ اوأخيًر.  حفظها
 . من األرض، نتيجة لعدم طاعتهمانبوية للشعب مطروًد
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 األولى هي مراجعـة لرحلـة       اوكما قلنا، فإن األحد عشر أصحاحً     
لكنها ليست مجرد إعادة لما نجده في سفري الخروج والعدد،          .  البرية

وأن .  حفظتهم أن محبة اهللا وأمانته قد       - أهم ما تبرز     -إذ هي تبرز    
في هذا القفر العظيم     «اكل الصعوبات، نعم، كل التسعة والثالثين عامً      

فلو كـانوا قـد أصـغوا       .  إنما كانت نتيجة لعدم طاعتهم    » والمخوف
ـ                الوصايا اهللا، لكانوا وصلوا إلـى األرض بعـد أحـد عشـر يوًم

 حيث يضع الروح القـدس      ١١هذا القسم ينتهي بأصحاح     ) ٢ :١تثنية(
 حقيقة أن االتكال الكلي والطاعة لكلمة اهللا همـا اللـذان            مرة أخرى 

 .يحفظانهم في بركات الميراث الذي يريد اهللا أن يعطيهم إياه
وإذ تهيأت قلوبهم اآلن لالستماع، فـإن اهللا فـي األصـحاحات            

ـ  .   يقدم لهم الفرائض واألحكام ٢٩ -١٢من ، اوكما هو الحـال دائًم
لقد كان  .  دوا اهللا هو النقطة األولى     اجتماع الشعب ليعب   افإنه هنا أيضً  
 كل ما فيها يتحدث عن الوثنية، أعنـي عبـادة           ا أرضً الًالشعب داخ 
والقلب البشري يميل للتوافق مع ما      ) ٢٠ :١٠كورنثوس١(الشياطين  
بل، ويـا   .  ونحن نجد هذا في تاريخ هذا الشعب بعد ذلك        .  يحيط به 

هذا هو السبب الذي    .  لألسف، هو نفس ما نجده في تاريخ المسيحية       
جعل اهللا من األول يبين لهم بوضوح حقيقة أن عبادة اهللا ال يمكـن              

 أن تتوافق مع عبادة الشياطين سواء بالنسبة لغرض كليهمـا أو            اأبًد
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هناك شياطين كثيرة، وهذا هو السـبب       .  أسلوب ممارسة كل منهما   
ل علـى الجبـا   :  كثيرة في أماكن عديدة    افي أن األمم يكرمون أوثانً    

وبالمباينة مع هذا،   ! العالية، وعلى التالل، وتحت كل شجرة خضراء      
إلهنـا رب   ) يهـوه (الرب  «فإن الفكر األساسي في العهد القديم هو        

.  لقد عرفوه كاهللا الخالق، القدير، وكيهوه     ).  ٤ :٦تثنية(» واحد) يهوه(
وهذا هو السبب في أنه ال يمكن إال أن يكون هنـاك مكـان واحـد                

ال يمكن أن يكون هنـاك      .  طريقة واحدة لممارسة خدمته   للعبادة، و 
ونحن نجد نبرة مشددة على هـذه       .  أدنى توافق مع السجود لألوثان    

بل وفي كل األصحاح، كما وفي أمـاكن         ،٧-٢ :١٢النقطة في تثنية  
 .أخرى كثيرة في األصحاحات التالية

عهد اهللا الواحد، خالق السماء واألرض، اهللا القدير، يهوه، إله ال         
إلسرائيل، له وحده الحق أن يحدد مكان وطريقة شـعبه، الـذين            

ولهذا نجد ست مرات في هذا      .  يعيشون في أرضه، لالقتراب منه    
» اختاره الرب إلهك  المكان الذي   «األصحاح يذكر المكان باعتباره     

 حيث ترد   ٣١ ،٢٦ ،١٨ ،١٧-١٤ في أصحاحات  اثم بعد ذلك أيضً   
 ا طاغيً اأال يعطينا هذا انطباعً   .  رة م ٢١هذه العبارة في كل السفر      

عن حق اهللا المطلق، وكذا في األهمية التي يعطيها هو له المجـد             
 بالنسبة للمكان الذي يجتمع فيه شعبه؟
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، كما يراهم في    ا واحدً - ا عمليً -اهللا يريد من شعبه أن يكونوا       
 على مائدة خبز الوجـوه فـي        اكل األوقات؛ في االثنا عشر رغيفً     

وكذلك في حجري الجزع على كتفي رئيس       ) ٥ :٢٤ويينال(القدس  
 على صـدره رئـيس      ا كريمً االكهنة، وكذا في االثنى عشر حجرً     

ونحن نرى نفس هذه الوحدة ممثلـة       ).  ٢١-٩ :٢٨خروج(الكهنة  
 التي ُأقيمت بعـد عبـور األردن        افيما بعد في االثنى عشر حجرً     

 التـي   اكبشً، ثم في أيام عزرا في االثنى عشر         )١٠-١ :٤يشوع(
 ).١٧ :٦عزرا (*قُدمت كذبيحة خطية لجميع إسرائيل

هذه الوحدة العملية تكونت عن طريق امتالكهم لهدف مشترك،         
ــار   ــي األفك انظــر (ولغــرض واحــد للســجود، ووحــدة ف

إن اسم إلهنا يحتوي علـى قـوة موحـدة          ).  ١٠ :١كورنثوس١

                                                             
 ولقد رمم إيليا مذبح الرب المنهدم من اثنى عشر حجًرا، ألن عين اإليمـان تـرى                 *

األمور كما يراها اهللا، وال تعترف باالنقسام الذي حدث نتيجة شـر اإلنسـان، هـذا                
مباشرة بعد أيام داود وسليمان، الوقت الذي يشير فـي تـاريخ            اإلنقسام الذي حدث    

 .الكنيسة إلى ما بعد أيام الرسل، أيام تأسيس الكنيسة، مباشرة
» أسـباطنا االثنـا عشـر     «وبنفس المبدأ تكلم بولس بعد عدة أجيـال الحقـة عـن             

» ، وكتب يعقوب رسالته إلى االثنى عشر سـبطًا الـذين فـي الشـتات              )٧ :٢٦أع(
 ). المعرب (- )١ :١يع(
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ـ      اك وال يخشى شيئً   والشيطان يعلم ذل  .  عجيبة .  *وة مثل هـذه  الق
وباألسـف  .  وهذا هو سبب محاوالته المستمرة لهدم هذه الوحدة       

كثير من المؤمنين ال يرون ذلك، مع أن يربعام الشرير رأى ذلك            
لقد عرف أن السجود الواحد المرتبط باسم الرب سـوف          .  اتماًم

ولهذا فقد أسس عبـادة منفصـلة عـن         .  ايالشي الخالفات حتمً  
 ).١٢ملوك١(» حل اسمه فيهالمكان الذي اختاره الرب لي«

 نجد أن كل شيء قد ترتـب كيمـا يقـوي     ١٢في سفر التثنية    
فلقد عرف اهللا غنى الميراث الذي      .  ويعين الوحدة العملية للشعب   

وقد توقع، ورغب، أن شعبه بشكر القلب       .  أراد أن يعطيه لشعبه   
هذا هو سبب   .   من هذا الغنى إلى المعطي     اال ُبد أن يعيدوا بعضً    

لقد كانـت   .  رة إلى تقدمات اختيارية متنوعة في هذا الفصل       اإلشا
علـى  .  العشور وتقدمة الباكورات فقط هما التقدمتان اإللزاميتان      

أن اهللا يريد أن كل من يتكرس له عن طريق التطوع، من قلـوب              
شاكرة وطائعة له، أن يؤتى بهذا الشيء إلى المكان الذي هو فيه،            

 من أيديهم، ثم يتمتع هو      اهو شخصيً كما لو كان يريد أن يستلمها       
                                                             

إن .  »)أعـالم (مرهبة كجيش بألوية    « في سفر النشيد يرد هذا القول عن العروس          *
العدو يرهب وحدتنا في الوالء للرب ويحاول أن يضعف تماسك هذه الوحدة، كمـا              

 ).المعرب (-) ١١ :٢كو٢(» ألننا ال نجهل أفكاره«قال بولس 
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 من هذه الذبائح كـان      اإن بعضً .  نفسه بها معهم بطريقة جماعية    
، حيث تحمل الكلمة في األصـل هـذا         اأو خبزً (»  للرب اطعاًم«

وما يفضل كـان للشـعب،      ).  ١٦ ،١١ :٣الويين) (االمعنى أيضً 
وألوالدهم ولبناتهم ولعبيدهم وإلمائهم ولالوي، حيـث جمـيعهم         

 ).١٨ ،١٢ ،٧ :١٢تث(» جتمع بفرح القلب أمام وجههم
أيمكن أن توجد عبادة واعية، لشعب أرضي، أعجب من هـذه           
المصورة لنا هنا؟ ومع ذلك فقد كانت فقط لقلوب ثابتة في محبـة             

 ١٥إن االبن األكبر في لوقـا       .  اهللا، ولهذا فهي تقدر الشركة معه     
إنـه أراد أن  .  بلم يعط أي تقدير للفرح في جو الشركة مـع األ  

.   معناه الوثنية  اوهذا عمليً .  يفرح مع أصدقائه، بدون حضور أبيه     
إلى اسمك وإلى ذكـرك     « حيث يقول    ٨ :٢٦يا للمباينة مع إشعياء   

جاء  « حيث ُيقال عن الوي أنه       ٦ :١٨ومع تثنية   .  »شهوة النفس 
 .»بكل رغبة نفسه إلى المكان الذي يختاره الرب

 من سفر التثنية نرى كم أخـذ المكـان          في األصحاحات التالية  
الذي اختاره الرب ليكون فيه، من أهمية في حياة الشـعب، ومـا             

إن حياة شـعب اهللا ينبغـي أن        .  كان يمكن أن يكون بخالف ذلك     
ــطهم  ــي وس ــاكن ف ــة أن اهللا س ــا حقيق ــود عليه ــي .  تس ف

 نجد األكل مـن العشـور ومـن البـاكورات،           ١٥ ،١٤أصحاحي
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ذبائح الفصـح وعيـد األسـابيع وعيـد          يتكلم عن    ١٦وأصحاح  
 كـل المسـائل والخالفـات       ١٧ثم يعالج في أصـحاح      .  المظال
وفـي  .   يتحدث عن خدمة الالويين    ١٨ثم في أصحاح    .  الصعبة

ثـم فـي    .   نجد سلة أول الثمار يؤتى بها أمـام اهللا         ٢٦أصحاح  
 الوصية بأنه في كل سنة لليوبيـل        ا تُعطى أخيرً  ١١ :٣١أصحاح  

 .يجب أن تُقرأ التوراة أمام كل إسرائيل) اءسنة اإلبر(
  نعرف أن هذا المكان المشار إليه في سفر          ٣٦ :١١ملوك١من  

 يوضح أن اهللا اختار جبـل       ٦٨ :٧٨ومزمور.  التثنية هو أورشليم  
 ٧٠ثم بعد ذلك في عـدد     .  صهيون الذي أحبه ليضع مقدسه هناك     

بده، الذي  نرى أن اهللا كشف عن هذا المكان باالرتباط مع داود ع          
 عـن المكـان     ٢٠ :١٨هو رمز البن داود، الذي يتحدث في متى       

 .باالرتباط مع اسمه، حيث يريد أن يكون في وسط شعبه
 نرى أن داود في شبابه قد بحث عن المكان،          ١٣٢وفي مزمور 

 حيث وجد كالب ميراثـه      الًفوجده أو .  حيث يرغب اهللا أن يسكن    
ـ  ، وحيث وجد بنو قورح في الب      )٧ :١٤يشوع(  ممهـدة   ارية طرقً
وإننا ما لم نجد هذا المكـان فـي         .  أي في قلبه  ) ٥ :٨٤مزمور(

، بمعنى أنه إن لم نقبل كلمات اهللا بخصوص هذا المكان           الًقلوبنا أو 
باإليمان واالتكال الكلي عليه، وبهذا تعرف قلوبنا هـذا المكـان،           
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لكن بعد تدريبات مذلـة، اسـتطاع       .  فإننا لن نجده على اإلطالق    
.   أن يعرف أن جبل صهيون هو هذا المكان الذي اختاره اهللا           داود
 نجد أن قضاء اهللا وقع علـى كبريـاء          ٢٢ ،٢١أخبار األيام ١وفي  

 فقد أعلن له اهللا مكان بيت       الً، لكن بعد أن دفع الثمن كام      الًداود أو 
فليست التكلفة ذبيحة نقدمها، بل أن نكف       وبالنسبة لنا نحن    .  الرب

ألمور الطبيعية، ونتصرف فقط بحسب أفكار      عن النظر إلى كل ا    
 .اهللا

فما أن مات شـهود     .  وباألسف، لم يطع إسرائيل هذه الوصايا     
 وعبد األوثان   االعيان ألعمال اهللا العظيمة، حتى ارتد الشعب سريعً       

 يشتكي اهللا بأنهم ذبحوا على      ١٣ :٤وفي هوشع ).  ١٣-٧ :٢قضاة(
لقـد  .  بلوط والبطم رؤوس الجبال، وبخروا على التالل، تحت ال      

.  ١٢ كل ما سبق اهللا وحذر منه بكل وضوح في تثنية            اعملوا تمامً 
 مثل سليمان، ذبح وأوقد على المرتفعات، إلى أن         ا تقيً الًبل إن رج  
 مع كل   اوهكذا تقريبً ).  ٣ملوك١(» ا ومميزً ا حكيمً اقلًب«أعطاه اهللا   

 أخرى، أخـذ  الملوك، حتى األتقياء منهم الذين اتقوا اهللا في مسائل  
وهكذا في كل األمور، كما في هذا األمـر         .  اهللا عليهم هذا الخطأ   

 .، فإن اإلنسان أفسد ما سلمه اهللا ليدهاأيًض
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.  في سفري عزرا ونحميا نجد حقبة جديدة في تاريخ إسـرائيل          
 ٨فنتيجة لعدم أمانة الشعب، والتي عن فظائعها يعطينا حزقيـال           

فقد كانـت   .  مخيفة، فإن مجد إله إسرائيل فارق أورشليم      صورة  
وفيها .  »المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه      «أورشليم هي   

أما اآلن فإنهـا    ).  ٢٣ :٢٩أخ١(» الرب) أو عرش (كرسي  «كان  
ــن اهللا   ــت م ــقة «ُدعي ــة فاس ــ» زوج ــة «اوأيًض » زاني

لى أشـور   كان األسباط العشرة قد ُسبوا إ     ).  ٣٥ ،٣٢ :١٦حزقيال(
 سنة ُأبيدت مملكة يهوذا بواسطة      ١٣٤ثم بعد   .  بواسطة شلمنأصر 
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نبوخذ نصر، وسكان اليهودية ُأخذوا إلى السبي، والجانب األكبـر          
 .منهم إلى بابل

لكن اهللا افتكر في البقية األمينة، بالنعمة، وحرك قلب كـورش           
ملك فارس، ليسمح للشعب اليهودي بعد فترة السبعين سـنة فـي            

، أن يرجع إلى أورشليم، كما سبق إشعياء وتنبأ بذلك قبـل            السبي
 ا صـغيرً  الكن جزءً ).  ٤٥إشعياء( سنة   ٢٠٠ سنة إلى    ١٥٠نحو  

وحسـبما ورد فـي     .  من يهوذا وبنيامين استفاد من هذه الفرصة      
.   قد رجع مع زربابل    ا شخصً ٤٢٠٠٠ نرى أنه نحو     ٦٤ :٢عزرا  

هـا كـان إلسـرائيل      فإذا أخذنا في االعتبار أنه جاءت أوقات في       
، )٣ :١٣أخبـار ٢( رجـل    ١,٢٠٠٠٠٠ جيش قوامه    اويهوذا معً 

فالغالبية لم يعد   .  ألمكننا أن نرى كم كانت البقية الراجعة صغيرة       
لها حنين إلى األرض التي أعطاها اهللا، وال إلى أورشـليم حيـث             

ُأعيقـوا بسـبب    ) مثـل دانيـآل   (وآخرين  .  اكان هيكل اهللا قائمً   
 .م من العودةمراكزهم أو سنه

فقد شجعهم وقـواهم، لقـد      .  لكن اهللا كان مع البقية الصغيرة     
غير أن اهللا لم    .  حماهم من أعدائهم وبسط معونته ومعروفه عليهم      

ذلـك أن اهللا ال     .  الًيعدهم إلى نفس المركز الذي أخذه إسرائيل قب       
يتغاضى قط عن أي عدم أمانة، كما أنه ال يعيـد الشـهادة إلـى               
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بق، إذا كان اإلنسان قد أضاعها بسبب الخطية وعدم         مركزها السا 
فاهللا لم يعد آدم إلى الجنة، بل إن المسيحيين الذين تمتعوا           .  األمانة

مباشرة بقيمة عمل المسيح، العمل الذي عن طريقه تمجد اهللا أكثر           
 من كل اإلهانة التي لحقت به عن طريق آدم وكل نسله، نعم             اكثيًر

ي جنة عدن مرة أخرى، رغم أن مكانهم        حتى هؤالء لن ُيزرعوا ف    
 .أسمى وأمجد بما ال ُيقاس

.  فكان على هذه البقية أن تعمل بدون حضور الرب المنظـور          
وزربابل، األمير اآلتي مـن     .  فعرش اهللا لم يعد بعد في أورشليم      

 علـى األرض    اساللة داود الملكية لم يعتل العرش، بل كان حاكمً        
 فإن اهللا كان قد سحب مجده مـن         .  لالمبراطور في فارس   الًممث

انظـر  (أورشليم، وسـلم حكـم العـالم المباشـر إلـى األمـم              
واهللا ).  ١ :٤٥إشعياء؛  ٣٨ :٢دانيآل؛  ٢٣ :٢٩أخبار١ ،١١ :٣يشوع

 ألباطرة األمم، فالتواريخ المذكورة في      ايحترم الحقوق التي أعطاه   
نبوات حجي وزكريا محسوبة على سني حكـم هـؤالء الملـوك            

ومعاملة اهللا بالعطف نحو شعبه لم يكن عن طريق إبـادة           .  األمم
 مـن نحـو     ا حسنً اأسيادهم الجدد، بل بأن وضع في قلوبهم تقديرً       

 .هؤالء اليهود
ولو أن هذه البقية فكرت كما يفعل الكثيرون في هـذه األيـام،             
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فأكثر من ألف   .  فإنهم بكل تأكيد ما كانوا قد رجعوا إلى اليهودية        
 منذ أن أعطى موسى هذه الوصايا واألحكام        عام كانت قد انقضت   

التي فيها عيَّن الرب المكان الوحيد للعبادة لكل األسـباط االثنـا            
كمـا أن   .  عشر، والتي فيها تحددت الوظائف الكهنوتية بكل دقة       

خمسة قرون طويلة كانت قد مضت منذ أن بنى سليمان الهيكـل            
وفي .  ها لداود العظيم، ونظم كل شيء بحسب أفكار اهللا، كما أعلن        

الواقع لم يأت وقت كان فيه لعدم اإليمان أعذاره المعقولـة لعـدم             
فهل يلزم اآلن بعد نحو ألف      .  طاعة كلمة اهللا أكثر من هذا الوقت      

، أن نظل نعمل حسبما سـبق اهللا        اسنة، وقد تغيرت الظروف تمامً    
 وقرره ووضعه في أسفار موسى؟

ن ُيحرق الهيكل والمدينة      ألم يترك اهللا نفسه أورشليم، وسمح أ      
كالهما بالنار؟ ألم يبارك اليهود الذين عاشوا فـي بابـل والـبالد        
األخرى؟ لنفكر فقط في دانيآل وأصحابه، أو في أستير ومردخاي؛         

 على أن أولئك الذين مكثوا في بابـل كـانوا فـي             الًأليس هذا دلي  
الطريق الصحيح؟ فهل يلزم أن يعودوا اآلن إلى فلسـطين التـي            

نجست، وسكن األعداء في معظم أجزائها؟ هـل يعـودون إلـى            ت
 مذبح لتقـديم    أورشليم حيث ال يوجد بعد بيت واحد قائم، حيث ال         

الذبائح عليه، وال هيكل للعبادة فيـه، وال أسـوار للحمايـة مـن              
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ـ            أن  ااألعداء، أو لالنفصال عن الشر؟ لقد كان من المستحيل تماًم
 .يعود الوضع القديم
مهم أيها األحباء أن نتعلم دروس التاريخ؟ فعلـى         أو ليس من ال   

ـ         فـي أورشـليم سـوى    الًامتداد قرون كثيرة لم يكن يعبد اهللا فع
.  وفي السبعين سنة السابقة كان كل شـيء قـد تغيـر           .  سبطين

 ا، حيث نرى عـددً    اوتحت قضاء اهللا قد صار وضع مختلف تمامً       
ويـين، قـد    ُيحصى من يهوذا وبنيامين، مع قليل من الكهنة والال        

فهل كانت هذه الجماعة الصغيرة هي وحدها التي تفهـم          .  رجعوا
، والـذين   %٩٠فكر الرب؟ وهل الذين لم يرجعوا وهم أكثر من          

 كان بينهم رجال أفاضل مثل دانيآل، تصرفوا خطأ كلهم؟
وال توجد طريقـة    .  وال ريب أن كثيرين تكلموا بهذه الطريقة      

 الً رج ٤٢٠٠٠ من أن نحو     أخرى يمكن أن تشرح ما قاله الكتاب      
، هم الذين رجعوا إلـى      )من المجموع الكلي  % ٥وهم بالكاد   (فقط  

 .أورشليم
لكن اإليمان ال يسمح لنفسه أن تقوده االعتبارات، مهما بـدت           

وال يحكم علـى    .  إنه ال ينظر إلى الظروف    .  معقولة وصحيحة 
ركن إنه ال ي  .  دقة المسار الذي يدخل فيه بحسب النتائج الظاهرية       



 ٣٤

إنـه ال   .  على عدد الناس كما لو كان هذا هو الفيصل في المسألة          
يسمح أن وصايا اهللا تخضع لحكم التاريخ، بل هو الذي يحكم على            

إنه يهتم فقط بما تقوله كلمـة       .  التاريخ بحسب الطاعة لوصايا اهللا    
 .اهللا، غير واضع في االعتبار كل المسائل األخرى

لسطين هي أرض الموعـد، وأن      لقد قالت كلمة اهللا إن أرض ف      
أورشليم هي المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه، وأن هناك           

ولهذا، فإن البقية   .  مكان بيته، الذي فيه يقدر شعبه أن يقترب إليه        
لقد .   إلى أورشليم  االمؤمنة بمجرد أن سمعت رسالة اهللا، ذهبت توً       

الشـعب  وكـان أعـداء     .   أخطار في الطريـق    اكانت هناك يقينً  
لكنهم لـم يأخـذوهم فـي       : الًالساكنون حول أورشليم كثيرين فع    

اعتبارهم، بل إنهم لم ُيذكروا مجرد ذكر، ويا للغيرة التي اتقـدت            
 !!فيهم بمجرد أن وصلوا إلى أرض الوطن

 جرى فحص أنسابهم ليسـتوثقوا إنهـم إسـرائيليون، أو           الًفأو
، اذا األمر هامً  ففي األوقات العادية لم يكن ه     .  بصفة خاصة كهنة  

 من هو اإلسرائيلي، ومن هو الكاهن، ومـن هـو           اإذ كان معروفً  
لكن في  .   إثارة جدل بخصوص األنساب    اوما كان مهمً  .  الغريب

ففي بابل كان يمكن بسهولة أن      .  زمن الخراب والفوضى هذا مهم    
ومن خالل تشـتتهم بـين الشـعوب، بـل          .  يندس بينهم الغرباء  
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 بسبب كون الغرباء قد عاشوا في       ا، وأيضً وباألسف اختالطهم بهم  
 لغريب أن يدعي إنه إسرائيلي، أو أن يكـون          ااألرض، كان ممكنً  

ذلك أن مجـرد إدعـاء الشـخص        .  الكاهن من ساللة غير نقية    
ففي أزمنة الخراب يجـب علـى       .  ابخصوص نسبه لم يكن كافيً    

.  الشخص الذي يدعي بالحصول على لقب ما أن يبرهن حقه فيـه           
معنى هذا أن زربابل طعن في هذا اإلدعاء، لقد تـرك هـذا             ليس  

وإنمـا  ).  ١٩ :٢تيموثاوس٢(» يعلم الرب الذين هم له    «األمر هللا   
د ذلك رئيس   وإذا قام بع  .  كان يقرر فقط على أساس أدلة واضحة      

، فإن القرار النهائي بالنسبة لهذه االدعاءات       *كهنة لألوريم والتميم  
 ).٦٣ :٢عزرا(لكلي المعرفة سيتقرر بحسب معرفة اهللا ا

                                                             
وال يخبرنا الكتـاب    .  نوار والكماالت األ:  األوريم والتميم كلمتان عبريتان معناهما     *

فقط يذكر أن اهللا كان يجيب على أسئلة الشعب عن          .  المقدس عن مادتهما أو شكلهما    
اللغة األصـلية للعهـد     (وباللغة العبرية   ).  ٦ :٢٨صم١ ،٢١ :٢٧انظر عد (طريقهما  

لكلمـة   ، و  ٢٨٧" = لألوريم" ولكلمة   ،٧٥" = كاهن"فإن القيمة العددية لكلمة     ) القديم
= قيمتها العددية باللغة العبريـة      » كاهن لألوريم والتميم  «أي أن   .  ٥٢٦" = والتميم"

نعم إن الرب يسوع هـو      .  في اليونانية » يسوع«نفس القيمة العددية لالسم     .  ٨٨٨
األنوار باعتبـار الهوتـه والكمـاالت       .  كاهن األوريم والتميم، األنوار والكماالت    

ومـن غيـر    ).. ١٤ :٤عـب (» يسوع ابن اهللا  ... ئيس كهنة لنا ر «.  باعتبار ناسوته 
؛ ٦-١ :١٣٩مـز (الرب يسوع يعلم كل شيء، ويستطيع أن يحكم في كـل شـيء              

 ). المعرب (-) ٥ ،٤ :٤كو١ ،١٠ :١٧إر



 ٣٦

ثم بمجرد أن تقرر من هم الذين ينتسبون هللا كشعب ومن الذين            
.  يمكنهم ممارسة الكهنوت، كان االجتماع للسجود هو أول شـيء         

ولما لم يكن هناك أدنى ريب بخصوص مكان اجتمـاعهم، فقـد            
لم يكن  ).  ١ :٣عزرا(» اجتمع الشعب كرجل واحد إلى أورشليم     «

ألن تعليمات  .   في الرأي بخصوص ما يجب أن يتم       هناك اختالف 
 نجـد   ١٣-٢ :٨وفي نحميـا  .   قيمة ال تُقدر   اكلمة اهللا كان لها يقينً    

وكان أول عمل   .  المكانة السامية التي شغلتها كلمة اهللا عند البقية       
لهذا الشعب المنقذ والراجع بقوة الرب هو أن يذبح هللا، أن يسبحه،            

 .وأن يسجد له
 أدنى شك خامر قلب الشعب بخصوص المكـان         لم يكن هناك  

فلم يكن سوى مكان واحـد     .  الذي يجب أن يكون فيه هذا السجود      
.  وكان هذا المكان هو أورشـليم    .  »اختاره الرب ليحل اسمه فيه    «

فمذبح واحد يمكنهم بحسب إرادة اهللا أن يذبحوا عليه؛ المذبح الذي           
 .في بيدر أورنان، في رواق بيت اهللا، الهيكل

، لكن أطالله كانـت ال تـزال        ا، لم يكن الهيكل بعد قائمً     اطبًع
 هناك، لكن المكان الـذي كـان        اولم يكن المذبح بعد قائمً    .  هناك

وهذا .  وهناك أعادوا بناء المذبح   .  ايشغله المذبح كان ال زال باقيً     
مائـدة  «المذبح في مكانه القديم، والموقع القديم، يسميه مالخـي          



 ٣٧

 هناك على مذبح الرب، في الدار الخارجيـة         ). ٧ :١مل(» الرب
كما هو مكتوب فـي شـريعة       «لخرائب الهيكل، قدموا محرقات     

كمـا هـو    «وهناك حفظـوا عيـد المظـال        .  »موسى رجل اهللا  
.  »كالمرسوم«وأحضروا التقدمات المطلوبة لهذا العيد      .  »مكتوب

أيمكن أن يوجد شيء، كيفما كان، يستميل القلب ليتصرف بحسب          
 اهللا وحدها، أكثر من السجود في المكان الذي فيه يحل اسـم             كلمة

 الرب، في بيت اهللا؟
واآلن بعد أن تصرفوا بالطاعة في كل شيء، فإن اهللا أعطاهم           

ـ   .   أعظم ا أكثر واستعدادً  انوًر  بعـد أن شـاهدوا      افما كان ممكنً
صـحيح  .  خرائب الهيكل إال أن يشعروا باألهمية القصوى لبنائه       

.  د ُدمر، وما كان باإلمكان إعادته إلى مجده القـديم         كان الهيكل ق  
وأولئك الذين رأوا البيت األول بكوا عنـدما ُوضـعت أساسـات            

 :الهيكل الجديد
أكان يمكنهم أن ينسوا أن تابوت العهد بلوحي الشريعة، وبقسط          

، أو كرسي الرحمـة لـيس       *المن ليس بعد بموجود؟ وأن الكفارة     
الغطاء الذي عليه كان رئيس الكهنة      ، ذلك الكرسي أو     اهناك أيضً 

                                                             
باللغة العبرية، وهو الجزء الذهبي الذي كـان يغطـي تـابوت            » الغطاء« إن كلمة    *

 ). المعرب( -» كفارة«العهد، مستمد من نفس مصدر كلمة 



 ٣٨

؟ وأنه ال   )١٦الويين(سنة فسنة يرش الدم في يوم الكفارة العظيم         
يوجد بعد الكروبان، اللذان بينهما يستقر مجد الرب؟ وأن األوريم          

 عن ذلك فإنهم بعددهم البسيط،      الًوالتميم ليسا موجودين بعد؟ وفض    
لهيكل فـي الفخامـة      أن يبنوا ا   اوفقرهم الواضح، لن يقدروا حتمً    
 ..والمجد اللذين بهما بناه سليمان

 الً، ومع فقر البناء، واختالفه فع     الًلكن مع ضعف محاوالتهم فع    
.   في عيني اهللا   اعما كان؛ بحسب نظرة عين الناس، فلقد كان مجيدً        

لقد رأى مشاعر القلوب، لقد الحظ الطاعة نحو كلمته في قلوبهم،           
 لهم أنه   اا هو سبب تشجيعه لهم مشيرً     هذ.  ا له جدً  اوهذا كان مسرً  

في عينيه هو نفس الهيكل كما بناه سليمان، وأن المجد األخير لهذا            
فهيكل سليمان، وهيكل زربابـل،     .  البيت سيكون أعظم من األول    

، )٤٣-٤٠حزقيـال (وهيكل هيرودس، ثم الهيكل في الملك األلفي        
 واحد هللا   فال يوجد سوى بيت   .  هي في عينيه نفس الهيكل الواحد     

 .*)٩ :٢حجي(
ليس أن البقية كانت في ذاتها أفضل من إخوتهم الذين بقوا في            

.  بابل؛ فهم منتسبون إلى نفس الشعب الذي اسـتحق غضـب اهللا           
                                                             

 القراءة الصحيحة لهذه اآلية، وهي كما وردت فـي الترجمـة اليسـوعية أيًضـا                *
 .»قال رب الجنوداألول أعظم من األخير، هذا البيت، مجد وسيكون «



 ٣٩

وفي سفري عزرا ونحميا  نقرأ عن ضعفات عديـدة، وخطايـا            
كثيرة، حتى إنه ال يمكننا إال أن نعجب كيف أن اهللا لم يهلك تلـك               

وها هو تعالى يشتكي بواسطة حجـي النبـي أن   .  نونةالبقية بالدي 
أولئك الراجعين من السبي سكنوا في بيوت مغشاة، ولم يفكروا في           

وفي ما ال يقل عن أربعة أصحاحات نجد أنهم، في          .  بناء الهيكل 
عدم طاعة كاملة لكلمة اهللا، قـد اختلطـوا بالشـعوب الغريبـة             

لياشـيب رئـيس    بل إن أ  ).  ٢٣-٣ :١٣؛  ٩نحميا؛  ١٠ ،٩عزرا(
ونجـد أن األغنيـاء ظلمـوا       .   في هذه الخيانة   االكهنة كان مقدامً  

وربما في بعض النـواحي العمليـة       .  الفقراء، بل وباعوهم كعبيد   
 مردخاي  الًولنتذكر مث (كانوا أسوأ من كثيرين في بابل أو فارس         

لقد .  ومع ذلك فإن اهللا رأى فيهم وحدهم الممثلين لشعبه        ).  األمين
 لمساعدتهم، وإليهم أرسل أنبيـاءه،      اا تاريخهم، وأقام ملوكً   ذكر لن 

ـ     .  وأعطى مواعيده   إال عنـدما    اأما اآلخرون فال ُيذكرون تقريًب
كما حدث على سبيل المثال فـي سـفر         .  ترتبط ظروفهم بالبقية  

أستير، حيث كانت المسألة إبعاد الهالك عن الشعب كله بما فـيهم            
كـل الضـعفات والعيـوب، مبـدأ        وفيهم وجد اهللا، رغم     .  البقية

عن فكر اهللا، كيف    )  نسوا هذا  امع أنهم أحيانً  (لقد بحثوا   .  الطاعة
.  ينبغي أن يتصرفوا، وكيف يمكن أن يعبدوا اهللا بحسـب أفكـاره           



 ٤٠

فهذا هو المبدأ الذي عليه كانوا يتصرفون، والذي به وصلوا إلـى            
ه الرب  الذي اختار «المكان  .  المكان الواحد لالجتماع حسب فكره    

نعم وفي كل األوقات تظل لهذا القول الصحيح        .  »ليحل اسمه فيه  
الطاعة أفضل من الذبيحة، واالصغاء أفضل مـن شـحم          «قوته  
 ).٢٨ :١٥صم١(» الكباش



 ٤١

T@
אאא

في استطاعة كل قارئ فطن أن يتأكد أن الرب يسوع مقدم في            
.  رائيل كيما يقـيم ملكوتـه     إنجيل متى كالملك اآلتي إلى شعبه إس      

 ٢وفي أصحاح   .  وفي سلسلة نسبه يتضح انتسابه إلى الملك داود       
نجد السجود الذي قدمه له المجوس الذين أتـوا مـن المشـرق،             

 .اباعتباره ملكً
ألنه بالرغم مـن    .  »ملكوت السماوات «والملكوت ُيسمي هنا    

 . بمبادئ سماويةاكونه على األرض، فإنه سيكون محكوًم
.   نجد كرازة الرب الممتلئـة بـالقوة       ٢٥-١٧ :٤ي أصحاح   وف



 ٤٢

وعندما تبعه جمع كبير، نتيجة معجزاته، فإن الرب في الموعظة          
، يعطي النـاموس األساسـي، أو       )٧ ،٦ ،٥أصحاح  (على الجبل   

أو بتعبير أدق، صفات كل الذين لهم نصيب في         .  مبادئ الملكوت 
ع أفكـار اليهـود      لكن هذه المبادئ كانت متعارضة م     .  الملكوت

 نجـد رفضـه مـن       ١٢ إلى   ٨المتعالية، وفي األصحاحات من     
 لنا الصفة الجديدة للملكوت؛ أعنـي       ١٣ثم في أصحاح    .  الشعب
 ملكه غائب، حيث الزوان مزروع مع الحنطة، والخمير قد          املكوتً

).  ٨-٦ :٥كورنثوس١قارن   (اُدس وسط العجين حتى اختمر تمامً     
.  التمام على اليهود؛ فالحقل هو العـالم      وإن كان هذا ال ينصرف ب     

:  يبرز الشيء الجديد بالكلية الذي كـان سـيأتي         ١٦وفي أصحاح   
 .أعني الكنيسة التي كان المسيح سيبنيها

فبطرس يعترف بالرب ليس فقط باعتباره ابـن        .  هذه نقطة مهمة  
اهللا، بل باعتباره ابن اهللا الحي، اهللا الذي فيه الحياة، وقـوة إعطـاء              

اعترف بشخص الرب كالمسيح الذي بقيامته قلع عـوارض         : اةالحي
، وبـذلك يبنـي     )٤ :١رومية(الهاوية وبهذا تبرهن بقوة أنه ابن اهللا        

على شخصه باعتباره ابـن اهللا      ) ١٥ :٣تيموثاوس١(كنيسة اهللا الحي    
ليس أن إسـرائيل قـد      :  بالكلية ُأدخل  ا جديدً اوبهذا فإن شيئً  .  الحي

 ا يرينا أن ابن اإلنسان سوف يقيم يومً       ١٧اح  فأصح(ُرفض إلى األبد    



 ٤٣

فإن الكنيسة قد حلـت     » ذلك اليوم «لكن حتى يأتي    ).  ملكوته بالمجد 
 .محل إسرائيل، كالشاهدة هللا على األرض

 نرى ذلك بأكثر وضوح؛ فإن القـرار فـي          ١٨وفي أصحاح   
ـ             بـالمجمع   االمسائل التي تحتاج إلى تأديب لم يعـد بعـد مرتبطً

وسلطة الكنيسة مبنيـة    .  بل الكنيسة ) ٣٤ ،٢٢ :٩ايوحن(اليهودي  
على حقيقة كونها مجتمعة إلى اسم الرب يسوع، وأنه هو بنفسـه            

 .في وسطها
فإنه لما  .  واضح أن الرب هنا يتكلم عن زمان ما بعد صعوده         

 رأينا  ١٦ففي أصحاح   .  كان هو على األرض كان يحسم المسائل      
ولكـن  .  نت عتيدة أن تبني   أن الكنيسة لم تكن موجودة بعد، بل كا       

 وأماكن أخرى نتعلم منها أن الرب بدأ في         ١٣ :١٢كورنثوس١من  
 ).٢أعمال(بنائها من يوم الخمسين 

 هو المكان الوحيد في العهد الجديد الذي يعد فيـه           ٢٠ :١٨متى
ومع أنه كرر وعده مرات منذ      .  الرب أن يكون في وسط خاصته     

 ٢٠ :١٨ن ما جاء في متـى       القديم بأن يكون مع كل المؤمنين، لك      
 عن هذا، إذ نرى الرب هنا يريد أن يكـون           اهو أمر مختلف تمامً   

كواحد منهم في وسطهم، كما سـبق وذكـر ذلـك بـالنبوة فـي               
ولهذا يـذكر هنـا   .  »في وسط الجماعة أسبحك   «٢٢ :٢٢مزمور



 ٤٤

فهـو يعـد    .   يجتمعـون  *كشرط أولي لحضوره، إنهم إلى اسمه     
 أنه سيكون في وسطهم إن كـانوا هـم          تالميذه المجتمعين ككنيسة  

 .»إلى اسمه«مجتمعين 
وحيث أن هذا النص يؤول بطريقة خاطئة، فمـن الجميـل أن            

وهنا يجب أن نضع نصب أعيينا أنه يمكننا أن         .  نبين صحة معناه  
ندرك المعنى الحقيقي للنص الكتابي، إذا ما قرأناه باالرتباط مـع           

 من الفصل، فال يعني     اًرأما النص مبتو  .  الفصل الذي وردت فيه   
ألنني بنصوص مبتورة أستطيع أن أثبت كل ما أريـد          .  ا أبدً اشيًئ

 . ما يحدث بكل أسفااألمر الذي غالًب.  أن أثبته
في كل األصحاح يعلمنا الرب أنه ينبغي أن نتصـرف بـروح            

 ُيطبق هذا على حالة خطية قـد        ١٥ومن عدد   .  التواضع والنعمة 
لكن ماذا ينبغي أن أفعل إذا لم يأت تصـرفي          .  أخطأ بها أخ إليَّ   

معه بالنعمة بالنتائج المرجوة؟ هناك مرجع، وعليَّ أن التجئ إليه؛          
ب يسوع بنفسه على نفسه، فهي لهـا        أعني الكنيسة التي بناها الر    

وإن هي،  .  السلطان أن تصدر حكمها في كل المسائل بين اإلخوة        
                                                             

ويـدل هـذا    ) ايـس ( في األصل اليوناني هو      ٢٠ :١٨ الحرف المستخدم في متى      *
ولهذا ورد في   .  في مكان ما  الحرف عادة على االتجاه إلى داخل مكان، أو نحو أو           

 ). المعرب (-بمعنى إلى أو نحو ) unto(ترجمة داربي االنجليزية 



 ٤٥

؛ حلت أو ربطت، فإن هذا سـُيعترف        اعلى األرض، اتخذت قرارً   
وإن هي على األرض، متكلـة علـى النعمـة،          .  به من السماء  

ولكيما .  تعاملت مع أمر، فإن اآلب في السماء سيعطيها ما سألته         
 للتالميذ، على أي أساس يستقر هذا الوعد،        ا ومفهومً ان واضحً يكو

ألنه حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي       «فإن الرب يردف بالقول     
فإذا اجتمعت الكنيسة   .  »فهناك أكون في وسطهم   ) أي إلى اسمي  (

إلى اسم الرب يسوع، فإنه سيكون في وسطهم، وقراراتهم بالتالي          
 ).٥ ،٤ :٥كورنثوس١ظر ان(ستكون مكتسية بسلطانه 

صحيح أنه إذا كان هناك اثنان أو أكثر من المؤمنين، يعيشون           
في أماكن مختلفة، واتفقوا على أن يصلوا في ساعة معينة لغرض           
ـ              امعين، فإن اهللا، الذي يسمع صالة كل مـؤمن، سيسـمع أيًض

ـ .  لكن ليس لهذا أية عالقة بموضوعنا هنا      .  صلواتهم  إذا  اوأيًض
 الً أو أكثر من المؤمنين لهدف روحـي ولـيكن مـث           اجتمع اثنان 

، أو للكرازة بالكلمة، أو للصالة، أو ألي طابع أخر قـد            *للسجود
ليس هو االجتماع الذي فيه يكـون       هذا وحده   يأخذه االجتماع فإن    

بل من األهمية القصوى أن الكنيسة هي       .  الرب يسوع في الوسط   
 الرب وعـده، أنـه   وبهذا فقط يعطي.  التي تجتمع إلى اسم الرب 

                                                             
 . هذا هو رأي الكاتب الحبيب نقلناه بكل أمانة وبدون تدخل منا*



 ٤٦

 .سيكون في وسطهم
 : فهناك شرطان جوهرياناإذً
 ال يقـول    ١٧ففي عـدد    .  إن الكنيسة هي التي اجتمعت    ) ١(

ـ  ١٦وفي أصحاح   .  »الكنيسة«بل  " كنيسة"  يتحـدث عـن     ا أيًض
 واحدة، كنيسة اهللا الحـي      *، ألنه ال يوجد سوى كنيسة     »الكنيسة«
يين القاطنين في منطقة    وكل المؤمنين الحقيق  ).  ١٦ :٣تيموثاوس١(

نعم إنهم بالنسـبة لـي      .  ما، هم التعبير عن هذه الكنيسة الواحدة      
إلـى كنيسـة    «ولهذا السبب يكتب الرسول بـولس       .  »الكنيسة«

 .»كنيسة اهللا التي في كورنثوس«وإلى » التسالونيكيين
وال يوجـد  .   كنيستين أو أكثر اإن الكتاب المقدس ال يعرف أبدً     

                                                             
 : اُستخدمت في الكتاب المقدس في معان ثالث» الكنيسة« كلمة *

حتـى  ) ٢أع(من يوم الخمسين    اإللهي هي كل المؤمنين اعتباًرا      المعنى الشمولي   أوالً  
والمعنـى  ).  ٢٥ ،٢٤ :١؛ كـو ٣٢ ،٢٧-٢٣ :٥ ؛٢٣ ،٢٢ :١انظر أفسس (االختطاف  
أي كل المؤمنين في كـل العـالم فـي لحظـة واحـدة              المعنى الزماني،   الثاني هو   

أي  -المكاني  والمعنى األخير هو التعبير     ).  ١٠ :٣؛؛ف٥ ،٤ :١٢؛ رو ٢٧ :١٢كو١(
؛ ٢ :١كـو ١؛  ١٧ :٢٠؛  ٢٢ :١١؛  ٣١ :٩؛  ١ :٨أع(حـدة   كل المؤمنين في منطقة وا    

فالمبنى ال ُيسـمى    .  وال يعترف الكتاب بأي معنى آخر من صنع البشر        ).  ٢٣ :١٤
 بغض النظر عـن     -، وكذلك أي طائفة من الطوائف العديدة في المسيحية          »كنيسة«

 ).  المعرب (-» الكنيسة«وال » كنيسة« ليست -مدى صحة تعليمها 
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ولهذا فإنه شرط أساسي ال غنى عنـه        .  لمسيحسوى جسد واحد ل   
علـى  لحضور الرب في وسط اثنين أو ثالثة، إنهـم مجتمعـون            

ربما ال يحضر كل أولئك المنتمون إلـى        .  أساس الكنيسة الواحدة  
وربما .  البعض قد يكونون مرضى أو في ضعف جسدي       : الكنيسة

وربما كثيرون ما زالـوا يـرون       .  ُيعاق البعض ألسباب أخرى   
إذ يـرون أن    .   آخر لالجتماع غير أساس الكنيسة الواحدة      اساًسأ

 إلى هذا األساس    اهذا األساس ال يكفي، ويريدون أن يضيفوا أيضً       
غير أن االثنين أو الثالثة المجتمعين فـي هـذا          .   أخرى اشروطً

المكان الذي فيه كل المؤمنين منتمون، حتى ولو كانـت قلـوبهم            
كن عيون إيمانهم، رغم كل هذا، ترى       ل.   لقلة عددهم  امثقلة، نظرً 

فهـم مجتمعـون    .  الكل مجتمعين كأعضاء جسد المسيح الواحد     
 .»الكنيسة«باعتبارهم 

أما الشرط الثاني فهو أنهم مجتمعون إلى اسم الرب يسوع          ) ب(
اسمه ينبغي أن يكون هو مركزهم الوحيـد، والشـيء          .  المسيح

تمعون، أي أن هـذا     فإلي هذا االسم هم مج    .  الوحيد الذي يميزهم  
لكن هذا يعني أن كل شيء منظم من خالل         .  االسم هو المّضيف  

وبناء عليه فليس المجتمعون هم الذين يحددون كيف        .  اسم يسوع 
وأية اجتماعات ينبغي أن تُعقد،     .  ينبغي أن يكون مسار االجتماع    



 ٤٨

وبأي أسلوب تُقدم الخدمة، وباإلجمال كيف كل شيء له ارتبـاط           
أجل، فالرب يسوع هو الذي ينبغي      .   ينبغي أن ُينظم   مع االجتماع 

أما االثنان أو الثالثة المجتمعون إلى اسـمه        .  أن ينظم كل شيء   
يـا رب مـاذا     « سوى أن يسألوا     اوحده، فال ينبغي أن يعملوا شيئً     

ينبغي أن يدرسوا كلمة اهللا باعتنـاء، وبـدون         .  »تريد أن أفعل؟  
ي أن يحرصوا أن يضعوا     ينبغ.  أفكار شخصية، وبدون روح نقد    

 .*)١٢تث(» وصاياه وأحكامه«التنفيذ موضع 
فإذا اجتمع المؤمنون هكذا، حتى ولو كانوا هم فقط اثنـين أو            
ثالثة، فإنهم بهذا يكونون مجتمعين إلى اسمه، وهو يكـون فـي            

يا له من مكان مبارك، ويا له مـن امتيـاز أن نكـون              .. وسطهم
 يا لها من مسـئولية      - ايًض أ -ولكن  ! ضيوف ربنا يسوع المسيح   

ماذا هو فاعل؟ هل أخذ مكانه مع الـرب         : جسيمة على كل مؤمن   
يسوع؟ أم أنه في مكان آخر اختاره هو لنفسه، حيـث ال يكـون              

 الرب يسوع في وسط خاصته، بحال من األحوال؟
 يذكرنا في الحال بالمكان الذي      ٢٠ :١٨وأليس ما ورد في متى    

                                                             
لذلك اطرحوا كل نجاسة وكثرة شـر، فـاقبلوا         « يعقوب أيًضا في رسالته       كما يقول  *

ولكن كونوا عاملين بالكلمة ال     .  نفوسكمتخلص  بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن      
 ).  ٢٢ ،٢١ :١يع(» سامعين فقط خادعين نفوسكم
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» االسم« نجد أن    ا؟ هنا أيضً  )١٢تث(اختاره الرب ليحل اسمه فيه      
ابن اهللا الحي الذي يحول الخطـاة المـائتين         : هو مكان االجتماع  

متـى  ( إلى خاصة له وأحباء وبأمثالهم يبني كنيسته    *أمثال بطرس 
أو (يريد أن كنيسته تجتمع باسـمه       ).  ٥ ،٤ :٢بطرس١ ،١٨ :١٦

 مرة  وهنا فقط فإننا نرى   .  وتربط حضوره بهذا  ) األدق إلى اسمه  
 .أخرى المكان الوحيد لالجتماع لكل من هو مرتبط بالرب يسوع

                                                             
وهـذا  ).  واسم بطرس يعني حجًرا   ( لقد غير الرب اسم سمعان بن يونا إلى بطرس           *
ا يعمله الرب مع كل الخطاة الذين يأتون إليه، إذ يحولهم إلى حجارة حيـة يبنـي                 م

 ).المعرب (-منهم كنيسته 
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 ال ُبد أن ُيثار التساؤل عمـا        ١٢ مع تثنية    ٢٠ :١٨بمقارنة متى 
ففي سفر التثنية يذكر    .  إذا كان المقصود في الحالتين نفس المكان      

 هـو كـذلك      هو أورشليم، فهل   - ا محددً ا جغرافيً النا الوحي مكانً  
 . يعطينا اإلجابة٢٦-٢٠ :٤؟ إن يوحنا٢٠ :١٨ في متىاأيًض

لقد رأت المرأة السامرية، من كالم الرب يسـوع الـذي فيـه             
ولذا سألته عن رأيه بخصوص     .  كشف لها حالتها األدبية، أنه نبي     

هل جبل صهيون   : موضوع الخالف الكبير بين اليهود والسامريين     
 ا ينبغي أن ُيسجد فيه؟ والرب طبعً      أم جبل جرزيم هو المكان الذي     
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 .»المكان«أورشليم هي : أجاب على هذا السؤال بروح كلمة اهللا
 من سجود العهد القديم، واصل الرب الحديث ليوضـح  الكنه، بدءً 

فحيـث أن   .  أنه بمجيئه إلى األرض، ال ُبد أن يتغير كـل شـيء           
ضـية  إسرائيل قد رفضه، وبهذا خسر التتميم الحاضر للبركات األر        

الموعود بها، فإن الرب مد مجـال نشـاطه ليشـمل العـالم كلـه               
، )١٨ :١٦متـى (يجمع كنيسته   ) أي من العالم  (، ومنه   )٣٨ :١٣متى(

بل إنها هي نفسها جسد     .  التي كل بركاتها ليست أرضية بل روحية      
روحي سماوي، حيث قد تكونت وتأسست على شخص قد مات على           

وفي نفس الوقت فـإن اهللا      .  جداألرض، ثم ُأقيم، وصار يسوع المم     
والمؤمنـون  ).  ١٦ :٣كورنثوس١(الروح القدس أصبح يسكن فيها      

، بل  )يهوه(المنتمون إلى الكنيسة ال يعرفون اهللا فقط باعتباره الرب          
.   إلههم وأبـوهم   اباعتباره إله وأبا ربنا يسوع المسيح الذي هو أيضً        
» بيـا أبـا اآل    «وهم لهـم روح التبنـي الـذي بـه يصـرخون             

ولهذا فـإن   ).  ١٥ :٨رومية؛  ١٧ :٢٠يوحنا؛  ١٤ :٣؛  ١٧ :١أفسس(
فهم ينبغـي   .   ينبغي أن يكون ذا طابع مختلف بالكلية       اسجودهم أيضً 

 .أن يسجدوا لآلب بالروح والحق
فلن .   هذا تعبير يدل على تغير طابع هذا السجود        -» بالروح«

ن يكون السجود بعد بأسلوب أرضي، يتمشى مع أفكـار اإلنسـا          
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مكان محدد على األرض، في هيكل مبني       : الطبيعي على األرض  
وذبائح من كل ما تنتجـه      .  بأغلى المواد الموجودة على األرض    

األرض، وخدمة فيها يقدم اإلنسان أحسن وأغلى ما يمتلـك مـن            
وباالختصار خدمة فيها يقتـرب     .  موسيقى رائعة، ومالبس غالية   

 . أرضيةاأفكار اهللا أيًضاإلنسان األرضي من اهللا كما لو كانت 
ولهذا فإن الساجدين الحقيقيين ينبغي أن يقتربوا إلى اهللا بمعرفـة           

وبالحياة الجديدة التي   .  »اهللا روح «: كاملة عمن هو اهللا، وما طبيعته     
، يمكن للساجد أن يقترب مـن       )٨-٥ :٣يوحنا(ننالها بالوالدة الثانية    

ألحوال مجرد صورة   ليس بعد بأمور خارجية، هي في أحسن ا       .  اهللا
 .، بل بأسلوب روحي)٢٤ ،٢٣ :٩عبرانيين(لألمور السماوية 

فليس بعد  .  أي بالتوافق مع ما أعلنه اهللا نفسه عن نفسه        » بالحق«
إله العهد، إلى الجبل الملموس  ) يهوه(كما يقف اإلسرائيلي أمام الرب      

والمضطرم بالنار، وإلى ضباب وظـالم وزوبعـة وهتـاف بـوق            
الـخ  .. استعفى الذين سمعوه من أن تُزاد لهم كلمـة         وصوت كلمات 

اآلب طالب مثل   «بل كابن يقف أمام أبيه      ).  ٢١-١٨ :١٢عبرانيين  (
 ).١ :٣يوحنا١؛ ١٥ :٨رومية؛ ٢٣ :٤يو(» هؤالء الساجدين له

 ١٦-١٠ :١٣هذا التغير يشدد عليه الرسـول فـي عبـرانيين     
لناموس والسجود  فالرسالة كلها تنبر على االختالف والعالقة بين ا       



 ٥٤

المرتبط به من جهة، وبين شخص الرب يسوع كمـادة ومركـز            
والنتيجة هي أنه في كـل      .  السجود المسيحي من الجهة األخرى    

الذي هو على أحسن وضع مجـرد رمـز         (أصحاح، نرى القديم    
والرب يسـوع وحـده     .  يختفي) أرضي للرب السماوي ولخدمته   

يسـوع   «٨ :١٣اح  يبقى، كما نرى في ختام الرسالة فـي أصـح         
 .» واليوم وإلى األبداالمسيح هو هو أمًس

 إن الذين يخـدمون     ١٠ :١٣ومن هنا جاء االستدالل في أصحاح       
 فيهـا أمـر االقتـراب إلـى اهللا          االخيمة؛ الخدمة التي لم يكن معلنً     

، أولئك ليس لهم الحق في أن يـأكلوا مـن المـذبح             )٨ :٩أصحاح  (
ثقـة  «ه فقط أولئك الـذين لهـم       المسيحي، الذي يستطيع أن يأكل من     

وكل من يريد   ).  ١٩ :١٠أصحاح(» بالدخول إلى األقداس بدم يسوع    
 به  ا مسلمً ا والروح القدس يعتبر هذا أمرً     -أن يكون مع الرب يسوع      

، أو أن   )١٢ :٩( فعليه إما أن يكون في السماء        -بالنسبة لكل مؤمن    
وفـي  .  عبادةيخرج إليه خارج المحلة، أي خارج النظام األرضي لل        

.   يختفي كل التبـاس فـي هـذا الموضـوع          ١٣ ،١٢ :١٣أصحاح  
فبالنسبة للمؤمنين من اليهود، الذين إليهم ُوجهت الرسـالة، كانـت           

هي أورشليم، المدينة التي كانت في التدبير القـديم هـي           » المحلة«
أما اآلن فالرب يسوع    .  »المكان الذي اختاره الرب ليحل اسمه فيه      «



 ٥٥

لذي حوله يجتمع كل الذين هم له، وباالنفصال عن كل          هو المركز ا  
 .، ويتم بروح العهد القديماما يسمى سجوًد

 يشير الروح القدس إلـى األنصـبة مـن          ١٠ :١٣في عبرانيين   
فإذا كانت ذبيحة خطية، أو قربان دقيق، فكـان يمكـن أن            .  الذبيحة

سـالمة  ولكن إذا كانت ذبيحة     .   بيته ايأكل منها فقط الكاهن، وأخيرً    
 ٨ :٦الويين(، أن يأكل منها     افإنه يمكن لكل إسرائيلي، إذا كان طاهرً      

 من ذبيحة السالمة كـان هللا، ويسـمى         اذلك أن جزءً  ).  ٣٨ :٧إلى  
، والباقي هو لمقدم الذبيحـة وللكـاهن        )١١ :٣) (أو خبزه (طعام اهللا   

والمذبح الذي كانت   .  االذي قدمها، بل ولكل إسرائيلي إذا كان طاهرً       
 ).١٤-٧ :١مالخي(» مائدة الرب«قدم عليه الذبيحة يسمى تُ

ــ ــذا أيًض ــرب  اهك ــدة ال ــمى مائ ــيحي يس ــذبح المس  الم
، إذ ال يوجـد     اوهذا التطبيق ليس اعتباطً   ).  ٢١ :١٠كورنثوس١(

رمز في العهد القديم يتماشى مع عشاء الرب كما هو مقـدم فـي              
طة بها   أكثر من ذبيحة السالمة، والمحرقة المرتب      ١٠كورنثوس  ١
 ).٣١ :٨الويين؛ ٣٣-١٩ :٢٩خروج(

 نرى عشاء الرب في معناه األول الذي أعلنه         ١١كورنثوس  ١في  
الرب بخصوصه، أعني أنه عشاء بسيط لتذكر المخلص الذي مـات           

ولهذا فكل شيء في هذا الفصل شخصـي،        .  »اصنعوا هذا لذكري  «
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 .والتبعة هي على حالة الشخص، والمسئولية الفردية مقررة
 لعشـاء   ا تمامً ا مختلفً ا نجد وجهً  ٢٢-١٦ :١٠كورنثوس١ في   لكن
فهنا نرى المسيح كالمخلص المائت، على المـذبح، ومقـدم          .  الرب

، له في هـذا     )أي من شخصه الكريم له المجد     (الذبيحة يتغذى منها    
ونالحظ أنـه   .   مع اهللا نفسه   اشركة مع كل شركائه المؤمنين، وأيضً     

 قبل  الًيها وحدها يجيء ذكر الكأس أو     ، وف )١٠كو١(في هذه القرينة    
الخبز، كيما يرينا أن عمل الكفارة الذي تم، هو األساس الوحيد الذي            

 تبرز  *)االشتراك(وعليه فالشركة   .  تبرزعليه أمكن لهذه الشركة أن      
 .هنا بوضوح، بينما كل االعتبارات الفردية تختفي

 شركة   نرى أنه عندما نشرب من الكأس فإن لنا        ١٦ثم في عدد    
ليس لي أنا وحدي هذه الشركة بل كل المـؤمنين          .  في دم المسيح  

الخبز الذي  « في الخبز    اوهكذا أيضً .  »كأس البركة التي نباركها   «
                                                             

كما .   يتحدث عن المائدة، وهي التي تعبر عن المشاركة        ١٠كورنثوس١ نالحظ أن    *
» نحـن الكثيـرين   «أن الرغيف هنا يمثل جسد المسيح الروحي، أعني كل المؤمنين           

، رأس  »المسـيح «واللقب البارز لسيدنا هنا هو      ).  ١٣ :١٢ثوسكورن١انظر أيًضا   (
 ليس عن المائدة يدور الكالم بل عن العشاء         ١١كورنثوس١بينما في   .. الجسد الممجد 

والرغيف يمثل جسد الرب، الجسـد الحرفـي        .  حيث أن الفكرة هناك هي الذكرى     
 تكرار ملفـت،    واللقب الوحيد الذي ُيذكر، في    .  »هذا هو جسدي المكسور ألجلكم    «

 ). المعرب (-، الذي نحن مسئولون أمامه »الرب«هو 



 ٥٧

كل المؤمنين الذين يحتفلون بعشاء الرب لهم شركة في         .  »نكسره
.   مع بعضهم الـبعض    ادم وجسد الرب، وليس ذلك فقط، بل أيضً       

نحن الكثيرين خبـز    «مرة أخرى وبشدة     يقرر هذا    ١٧وفي عدد   
وعندما نحتفـل بعشـاء     .  »، جسد واحد  )أي رغيف واحد  (واحد  

الرب بصورة جماعية، فإننا نعبر بوضوح أن لنا شركة فـي دم            
ـ             اوجسد الرب، وإننا مع كل المؤمنين رغيف واحد، إذ نكّون مًع

 ).١٣ :١٢كو١(جسد المسيح الواحد 
 قد نربط هذه األشياء الطـاهرة       وفي األعداد التالية يوضح إننا    

المذبح اليهـودي والمـذابح     ) كمثال(وإذا أخذنا   .  مع أمور نجسة  
الوثنية، فإن الرسول الحظ أن الذين يأكلون من الذبائح لهم شركة           

ولهذا يضيف كلمـة    .  مع المذبح، بل مع اهللا الذي له تُقدم الذبائح        
.  كأس شياطين ال تقدرون أن تشربوا كأس الرب و      «التحذير الجادة   

).  ٢٢-١٧ :١٠كورنثـوس ١(» أم نُغير الرب؟ ألعلنا أقوى منـه؟      
كلمات خطيرة ينبغي أن تمألنا بشعور االحتـرام المقـدس، وأن           

 .نعرف خطورة وأهمية قداسة مائدة الرب بالنسبة هللا
في هذا الجزء رأينا أننا يجب أن نحتفل بعشاء الرب بالشعور           

إننا باالشتراك من الكأس والخبز،     أننا واحد مع كل المؤمنين، بل       
 نكون جسد المسيح، وأنه ينبغي أن نحتفل        انعبر بوضوح أننا جميعً   
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ـ            .   معـه  ابهذا في مائدة الرب باالنفصال عن كل ما لـيس متوافقً
أليس هذا المحفل الواحد المجتمع حول مائدة الـرب هـو نفسـه             

ساس  يجتمع المؤمنون على أ    ا؟ فهنا أيضً  ٢٠ :١٨المذكور في متى  
وحدة الكنيسة، في مائدة الرب، حيث الرب هو المّضيف، وهـو           
الذي يحدد من الذي يسمح له باالشتراك وكيف ينبغي أن تسـير             

وحيث يكون هو نفسه مركز وغرض قلب المجتمعـين،         .  األمور
فذلك هو المكان الوحيد الجتماع الكنيسة، لـيس فقـط لممارسـة            

ـ  ) ٢٠ ،١٨ :١١؛  ٢٢-١٦ :١٠كورنثوس١(عشاء الرب     ابل أيًض
 ).٢٣ :١٤(عند اجتماعهم لخدمة الكلمة 



 ٥٩
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إن الكنيسة، بيت اهللا، التي ُبنيت بواسطة الرب يسوع المسيح من           
، هي بـال عيـب وال       )٧-٤ :٢بطرس١ ،١٨ :١٦متى(حجارة حية   

 !ب؟وهل يمكن أن يدي البناء اإللهي تنتجان بناء به عي.  شائبة
 عن بيت   ا حيث يرد الكالم أيضً    ١٧-٩ :٣كورنثوس١لكن في   

لقـد وضـع    .  اهللا، ال نجد هناك أن الرب هو الباني، بل بـولس          
.  بولس األساس، وهو أساس صالح، لكن آخـرين يبنـون عليـه           

فالنار، الواسطة اإللهيـة    .  وعليهم أن ينتبهوا كيف سيبنون عليه     
تيجة هذا البناء في مـا      ونحن نرى ن  .  لالمتحان، ستمتحن عملهم  
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هذا البناء الذي لم يبن فقط من حجـارة حيـة           .  ُيسمى بالمسيحية 
، بل معظمه من مواد ميتـة       )مؤمنين مولودين من الروح القدس    (
بل إن كثيرين من البنائين قـد هـاجموا         ).  مسيحيين باالسم فقط  (

، ا، هكذا هنا أيضً   افكما هو الحال دائمً   .  األساس، وحاولوا إفساده  
 .فشل اإلنسان وأتلف ما أئتمنه اهللا عليه

لينظـر  «والروح القدس يحذر من خالل الرسول بولس بالقول         
فهو كبناء حكيم قد وضـع األسـاس        » كل واحد كيف يبني عليه    

ولكن اآلن آخرون يبنـون علـى هـذا         .  الصالح، يسوع المسيح  
 :وهذا يمكن أن يتم بأحد طرق ثالثة.  األساس
مواد » ، فضة حجارة كريمة   اذهًب«د جيدة    يمكن أن يتم بموا    -١

تتحمل االمتحان بالنار، والشخص الذي يبني بهذه المواد سـوف          
 .يأخذ أجرة

.  »ا، قشً ا، عشبً اخشًب« أن تتم بمواد غير مناسبة       ا وممكن أيضً  -٢
.  وعند االمتحان ستحترق هذه المـواد، ومـا ُبنـي بهـا سيتالشـى             

ولكن كمـا   «نفسه سيخلص   والشخص الذي بنى لن يأخذ أجرة، وهو        
 .إن خدمته عديمة القيمة، وسيقف أمام اهللا بيدين فارغتين.  »بنار
فبواسـطتهم  .  ا لكن النوع الثالث من البنائين هو أردأ كثيرً        -٣

ُهوجم األساس، والبناء كمجموع قد فسد، بما فيه البنـاء الحسـن            
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ن إ«وسيقع قضاء مخيف على هؤالء البنـائين        .  الذي ُبني بالفعل  
ألن هيكـل اهللا    .  اهللا) أي يهلكه (كان أحد يفسد هيكل اهللا فسيفسده       

 .»مقدس الذي أنتم هو
في الرسالة األولى لتيموثاوس نرى أن بيت اهللا ال زال في مجـده             

ومـع أن   .  األول كما بناه بولس وآخرون مـن العـاملين األمنـاء          
، إال  )١ :٤تي١(المخاطر كانت تهدد، بل واالرتداد ُأعلن عنه بالنبوة         

، والتعليمات ُأعطيت   »عمود الحق وقاعدته  «أن الكنيسة كانت ال تزال      
 ).١٥ :٣(عن كيفية تصرف األمناء فيها 

آخر رسـالة كتبهـا الرسـول       (أما في الرسالة الثانية لتيموثاوس      
فلقد سمح اهللا أن أصبح الشـر       .  افكانت األحوال مختلفة تمامً   ) بولس
مات ُأعطيت لألفراد من المؤمنين كيـف        لدرجة أن التعلي   ا جدً امتطوًر

فهؤالء البنـاؤن المفسـدون     .  ينبغي أن يتصرفوا في هذه الظروف     
والمسـيحيون  ) ١٨-١٦ :٢تـي ٢(قد ُوجدوا بالفعل    ) ٣كورنثوس١(

وكل الذين في أسيا قد ارتدوا عن بولس        ).  ٥ :٣ (اباالسم دخلوا أيضً  
 ).١٦ :٤(وفي احتجاجه األول كأسير تركه الكل ) ١٥ :١(

 لنا صورة جميلة للكنيسة فـي مهـدها،         ٤٧-٤٢ :٢في أعمال 
 عن  ا تمامً القد كان معروفً  .  »اجميع الذين آمنوا كانوا معً    «عندما  

وكل واحد اعترف باإليمـان     .   أم ال  اكل واحد إذا كان هو مؤمنً     
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لكن لما كتب بولس رسالته الثانية إلى تيموثاوس لم         .  اكان مسيحيً 
فكيف يقدر المؤمن الذي يعيش في وسـط        .  ديكن األمر كذلك بع   

  للرب؟الًمثل هذه الظروف أن يعرف من هو فع
ــي  ــة ه ــة اإللهي ــه «اإلجاب ــم ل ــذين ه ــرب ال ــم ال » يعل

إنه ال يقدر أن يميز     .  اإلنسان ال يعرفهم  ).  ٢٣-١٩ :٢تيموثاوس٢(
 الكن هذا أيضً  .  وسط كل المعترفين، من هو المولود من اهللا حقيقة        

إنه يمكنه أن يترك هذا لذاك الذي يفحـص الكلـى           .  اليس ضروريً 
فإذا كنت أنا ال أعرف، من      ! يا له من فكر مريح ومعزي     .  والقلوب

فإنـه  .  بين هؤالء الذين يدعون أنفسهم مسيحيين، من هم الحقيقيون        
 .اإنه ال ينسى أحًد.  مع الرب ال يوجد أي التباس

 لـم   او أن شـيئً   ولكن هذا ال يعني أنه ينبغي أن أتصرف كما ل         
فالخراب قد دخل بالفعل، وفي تصرفي ينبغي أن آخذ هذا          .  يتغير

فقد أترك هللا أن يحكم َمن ِمن كل المعتـرفين هـو            .  في االعتبار 
ـ    .  بل وينبغي أن أترك هذا هللا     .  الًللمسيح فع   الكن الـروح أيًض
 ).١٩ع(» *يتجنب اإلثم كل من يسمي اسم الربل«يقول لي 

                                                             
ولقد وردت  .  هي القراءة الصحيحة حسب أدق األصول     » المسيح«وليس  » الرب «*

يرتبط بـاألكثر مـع   " اسم المسيح ".. "اليسوعية"وأيًضا  " الترجمة التفسيرية "هكذا في   
 ). المعرب. (فبالمسئولية" اسم الرب"االمتياز، أما 
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أن بيت اهللا على األرض كما هو موجود        : ضح هذا العدد التالي يو  
، توجد فيه ليس أواني مـن ذهـب         ا كبيرً افي زمن الخراب يشبه بيتً    

وبعض األواني للكرامـة    .  اوفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضً      
وأنا ال يمكنني أن أخرج من البيت، ألن معنى ذلك          .  والبعض للهوان 

لكن وأنا في البيـت     .  اوثنًي أو   اأن أرتد عن المسيحية، وأصبح يهوديً     
ـ   اعليَّ أن أطهر نفسي من أواني الهوان ألكون إناءً          ا للكرامة، مقدًس

والتطهير الخارجي مـن كـل      .   لكل عمل صالح   ا للسيد، مستعدً  انافًع
» أما الشهوات الشبابية فـاهرب منهـا      «األدناس يتبعه تطهير داخلي     

 .»قلب نقيمع الذين يدعون الرب من «وبعد ذلك تأتي الشركة 
 أنه هنا لم يحدد أن المسيحيين باالسـم هـم           اينبغي أن نالحظ جيدً   

صحيح هناك أوانـي    ! أواني الهوان، وأن المؤمنين هم أواني الكرامة      
لكن المقياس الوحيد المعطى لي ألحكـم إذا        .  ذهبية، وأواني خزفية  

 .*»إن طهر أحد نفسه من هذه«امة هو  للكراكنت أنا إناًء
 ال يتحدث الرسول عن االختالف بين المـؤمن         ٢ستيموثاو٢في  

                                                             
 في حاشية على هذه اآلية في الترجمة االنجليزية للكتاب المقدس لداربي يـذكر أن               *

المستخدمة هنا، لم ترد في األصل اليوناني سوى مرة واحدة أخـرى            » طهر«كلمة  
هناك كان ينبغي الـتخلص مـن الخميـرة         .  »نقوا منكم  «٧ :٥كورنثوس١فقط في   

م الرب عليه أن يطهر نفسـه مـن         العتيقة من وسط العجين، بينما هنا من يسمي اس        
 .بالخروج واالنفصال عنهمأواني الهوان 



 ٦٤

.  وغير المؤمن، بل االختالف بين العبيد األمناء والعبيد غير األمنـاء          
-٤، ع   »جندي صـالح   «٣، ثم في عدد     » أمناء اأناًس «٢انظر عدد   

ففي كل األصحاح ال يتحدث الرسول      ...  وهكذا ١٨-١٥ ،١٣-١١ ،٦
المرة .   نفهم أنهم مؤمنون   عن المؤمنين سوى مرتين، على األقل لكي      

 حيث يقول الرسول إن غرض خدمتـه هـو أن           ١٠األولى في عدد    
يحصل المختارون على الخالص الذي في المسيح يسـوع، والمـرة           

 حيث يوضح أنه ليس  نحن الذين نعرف المؤمنين          ١٩الثانية في عدد    
 .»يعلم الرب الذين هم له«الحقيقيين، بل 

عن هيمينايس وفيليتس، أو عـن       ال ُيقال    ١٨-١٦حتى في عدد  
الذين انخدعوا بهم أنهم غير مؤمنين، بل إذ أن عملهم متلف، فهم            
لهذا عبيد غير أمناء، وقلبهما إليمان قوم يعني أن أولئك تركـوا،            

-٢٠ فـي ع     اوأيًض.  أو تحولوا عن الحقائق المسيحية األساسية     
اء وغير   ال يتكلم عن المؤمنين أو غير المؤمنين، بل عن األمن          ٢٦

 .األمناء، عن أواني للكرامة وأواني للهوان
فالمسألة ليست من أية مادة يتكون هذا اإلناء، بل ما إذا كـان             

ذلك أن اإلنـاء    .  فاإلناء الغير المطهر ليس هو للكرامة     .  للكرامة
 وسط أكوام القمامة    ا أو موضوعً  االذهبي أو الفضي إذا كان متسخً     
عه في بيتك وهو على هذه الصورة       فإنك لن تعتبرها كرامة أن تض     
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إنه يهين بيتك وال يمكنك أن تضـعه فـي حجـرة            .  من القذارة 
المسألة هنا ليست ما يجريه الروح القـدس فـي          .. الًالصالون مث 

فـإن   «االخاطئ الهالك، بل في مسئولية كل إنسان ُيدعى مسـيحيً         
ته ، بواسط ا أمينً ا وعبدً ا، فإنه يصبح خادمً   »طهر أحد نفسه من هذه    

 .ُيكرم اسم الرب، إنه إناء للكرامة
هل بين األواني التي لم تتطهر يوجد مؤمنـون أم          : أما السؤال 

يعلم الرب  «إنه أمر يخص الرب، ألنه      .  ال، فهذا أمر ال يخصني    
وإيماننا يمكنه أن يقتنع أنه يوجد مؤمنون كثيرون        .  »الذين هم له  

نهم مؤمنون، لكننا   بين أولئك، ولهذا فإنه يمكننا أن نشكر الرب أل        
في نفس الوقت ننوح ألنهم باقون مرتبطين بأواني الهوان، وبهذا          

 هـم أنفسـهم ُيعتبـرون       ٢١ :٢تيموثاوس  ٢فإنهم بحسب مفهوم      
 ألن يسـتخدمهم فـي أعمـال        اوإن كان اهللا قادرً   .  أواني للهوان 

 فإن األشخاص الذين طهروا     ٢١صالحة عديدة، ولكن بحسب عدد      
 .*عمل صالحلكل ي الهوان هم فقط المستعدون أنفسهم من أوان

، ثم بعد ذلك يأتي     الً أن التطهير الخارجي ُيذكر أو     اثم نالحظ أيضً  
                                                             

، )١١ع(نبي شيخ   ساكنًا فيها   فمع أن بيت إيل كان      .  ١٣ملوك١ لنتذكر ما ورد في      *
.  لكن لما أراد اهللا توبيخ شر بيت إيل والتنبؤ ضده، لم يمكنه أن يستخدم هذا النبـي                

بل أرسل لهم مـن     .  لشر، ليوبخ هذا الشر   فاهللا ال يستخدم شخًصا عائشًا في وسط ا       
 ). المعرب (-مكان بعيد، شخًصا منفصالً عن الشر، رجل اهللا الذي جاء من يهوذا 
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 اطالما نحن منفصلون داخليً   : ونحن نميل أن نقول   .  التطهير الداخلي 
لكـن اهللا يضـع     .  ا جدً اعن الشر، فإن االنفصال الخارجي ليس مهمً      

ونحن لو تأملنا في هـذا األمـر        .  ولالتطهير الخارجي في المقام األ    
 لم نكـن طـائعين بالنسـبة للتطهيـر          األننا إذ .  سيتضح لنا صحته  

؟ ثم كم هو صـعب أن       االخارجي، كيف يمكننا أن نطهر أنفسنا داخليً      
أما الشهوات الشـبابية    «..  في محيط غير طاهر    ايظل اإلنسان طاهرً  

خارج، وغيـر    من ال  ا، إنه أمر مرعب أن تكون طاهرً      »فاهرب منها 
 .هذا هو عين الرياء.  طاهر من الداخل

اتبع البر واإليمان والمحبة    «وبعد التطهير لنا الجانب اإليجابي      
هذه أمور  ).  ٢٢ع(» والسالم مع الذين يدعون الرب من قلب نقي       

 .إنها ثمر الروح القدس.  مجيدة، يحرضنا الرسول أن نتبعها
ل في طاعـة للـرب،      وإذ ندخل في هذا الطريق الضيق لالنفصا      

» مع الذين يدعون الرب من قلب نقـي       «فإننا لن نعبره بمفردنا، بل      
فهم أواني للكرامة قـد طهـروا       .  وهؤالء يمكننا معرفتهم مما تقدم    

 ).اداخلًي(، كما أنهم طهروا أنفسهم )اخارجًي(أنفسهم من أواني الهوان 
كيف يمكن إلنسان بـدون     : ها نحن مسئولون أن نصدر حكمنا     

؟ فكم باألقل لغير    » لكل عمل صالح   امستعًد«اة من اهللا أن يكون      حي
؟ نحن مسئولون أن نحكـم      ا وداخليً امؤمن أن يطهر نفسه خارجيً    
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 .بهذه الطريقة هل الشخص له حياة من اهللا أم ال
لكـن اهللا ال    .   يحتج البعض بأننا لن نقدر أن نفعل ذلك        اأحيانً

ـ        ايطلب شيئً  .  تطاعتهم أن يمارسـوه    من أوالده إذا لم يكن في اس
 ال، بل إن الحياة الجديدة التـي  اأنجرؤ أن نقول بخالف ذلك؟ طبعً   

لنا في المسيح، وفهمنا المستنير بالروح القدس، قادران بالتأكيـد          
 .على التمييز بوضوح أين توجد الحياة، وأين يوجد الموت

ففـي أزمنـة    .   هو اعتراف الشـخص    اليس الفيصل اآلن إذً   
بل على كل من يدعي بلقب فـي        .  ي ال يكفي هذا   الخراب الروح 

هكذا كان في أيام عزرا؛ الكهنة الذين       .  أزمنة كهذه أن يثبت ذلك    
فتشوا على كتابة أنسابهم فلـم توجـد، ُرذلـوا مـن الكهنـوت              

أرني إيمانك بدون أعمالك، وأنا أريك بأعمـالي        «) ٦٢ :٢عزرا(
اف بسـلوك   لكن عندما يقترن االعتـر    ).  ١٨ :٢يعقوب(» إيماني

اإليمان، األمر الذي يمكن للمسيحي المختبر أن يميزه، فبال شـك           
أما إذا كنا ال نـرى هـذه        .  يمكن تحديد إذا كان هناك حياة إلهية      

يعلم الرب  «الحياة بوضوح، بسبب ضعف الشخص الروحي، فإنه        
في هذه الحالة نحن ال نقدر أن نـزعم أنـه فـي             .  »الذين هم له  

كان الشخص المعني هو حقيقي أم ال، لكننا لن         وسعنا الحكم إذا ما     
 ).٦٣-٥٩ :٢عزرا(نقدر أن نتعامل معه كآنية للكرامة 
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، واتحدنا مـع أولئـك      افإذا ما انفصلنا عن كل ما ليس طاهرً       
فإننا حينئـذ نقـدر أن نتبـع        .  الذين يدعون الرب من قلب نقي     

ــرب ــات ال ــة  .  توجيه ــارج المحل ــه خ ــا إلي ــد خرجن لق
»  كان من البدء   *الذي«، ويمكننا أن نعود إلى      )١٣ :١٣عبرانيين(
ـ    ).  ٦ ،٥يوحنا٢؛  ٢٤ ،٧ :٢؛  ١ :١يوحنا١(  اونقدر أن نجتمع مًع

بالروح القدس إلى اسم الرب يسوع المسيح وبهذا نتمتع بحضوره          
العجيب في وسـطنا، حتـى لـو كنـا فقـط اثنـين أو ثالثـة                 

ونقــدر أن نخبــر بموتــه إلــى أن يجــيء ).  ٢٠ :١٨متــى(
ونحفظ كلمته وال ننكر اسـمه، ونحفـظ        ).  ٢٦ :١١رنثوسكو١(

أنـا آتـي    «ونقرأ وعده المبـارك     ).  ١١-٨ :٣رؤ(كلمة صبره   
 ).١١ :٣رؤ(» تمسك بما عندك لئال يأخذ أحد إكليلك.  اسريًع

حتى في أزمنة الخراب تبقى هذه الحقيقة وهـي أنـه ال زال             
مع الذين  «ن  المكان، حيث يجتمعو  : هناك مكان الجتماع أوالد اهللا    

، على أساس الكنيسة الواحدة، خارج      »يدعون الرب من قلب نقي    
 .المحلة، ولدى مائدة الرب حيث الرب موجود في وسط خاصته

                                                             
ال ُيقصد به هنا شخص المسيح، بل بـالحري األمـور           » الذي« إن حرف اإلشارة     *

نكتب إليكم عما كـان     « يرد في الترجمة التفسيرية هكذا       ١:١يوحنا١.  المرتبطة به 
عرفتم  «١٤ ،١٣ :٢يوحنا١لكن القول الوارد في     .  »الخ...عما سمعناه ...  البداية من

 ).المعرب (-ُيقصد به شخص المسيح » الذي من البدء
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 م الرسول بـولس فـي آخـر رسـالته إلـى العبـرانيين             يقدِّ
إلـى  ( أن نخرج إليه     : هذا التحريض العملي الثمين    )١٣ :١٣عب(

هذا المكـان الخـارجي ال      .  خارج المحلة حاملين عاره   ) يسوع
 من نفس األصحاح باعتباره مكان      ١٢ ،١١ُينظر إليه كما في عدد      

فنحن لسنا مـدعوين    .  القضاء اإللهي، بل مكان االحتقار البشري     
 تحت القضاء من اهللا بل إننا مدعوون ألن نخرج          اأن نخرج خارجً  

فلقد احتمل، له المجد،    .  ث تعيير الناس إلى أقصى حد      حي اخارًج
كمـا  .  اآلالم تحت غضب اهللا باعتباره الفادي والبديل القـدوس        

                                                             
 . بقلم األخ هاميلتون سميث في شرحه المختصر لرسالة العبرانيين*
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ونحن ال يمكننا أن    .  قاسى اآلالم والتعيير من الناس كشهيد صابر      
نشاركه آالمه من يد اهللا، لكنه امتياز لنا أن نقاسمه اإلهانة التـي             

.  خرج هو خارج المحلة ليحمل دينونتنـا      لقد  .  قبلها من يد الناس   
 .ونحن علينا أن نخرج خارج المحلة لنحمل عاره

هذا يجعلنا نتساءل ما الذي أتى بالعار للمسيح؟ واإلجابة نجدها          
.  »غيرة بيتـك أكلتنـي  « فهناك نسمعه يقول    ٩-٧ :٦٩في مزمور 

ونتيجة لهـذا عومـل     .   هللا وسط أمة مبغضة إياه     القد كان غيورً  
إن غيرته أخذته إلى الخارج، إلى مكان       ).  ٨ع  ( وغريب   كأجنبي

ووجوده بـين   .  لقد َمثَل اهللا في عالم يبغض اهللا      .  العار والخزي 
الناس أعطى للناس الفرصة أن ينفسوا عن كل كراهية لهم نحـو            

مـن أجلـك    « كما قال هو لـه المجـد        .  اهللا في شخص المسيح   
 .»قعت عليَّتعييرات معيريك و «اوأيًض» احتملت العار

والمسيحي مدعو أن يقبل المكان الذي أعطاه اإلنسان للمسيح،         
وبالتالي أن يخرج خارج النظام الديني الـذي يوافـق اإلنسـان            

والمحلة كما نرى في هذه     .  »المحلة«الطبيعي، والذي ُيسمى هنا     
كانت تتكون من شعب لهـم عالقـة        ) رسالة العبرانيين (الرسالة  

ان لها نظام أرضي من كهنة يقفون بـين اهللا          وك.  خارجية مع اهللا  
وهـي باختصـار    .  ولها قدس عالمي، وطقوس مرتبة    .  والناس
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 حيث ُيقال لنـا     ١٠-١ :٩مجملة في األقوال الواردة في عبرانيين     
 للـذين   ا مطهـرً  ا إلى اهللا، وال ضميرً    ا إنها ال تعطي اقترابً    اأيًض

ـ     اويمكننا أن نضيف أيضً   .  يخدمون ام ال يوجـد     أن في هذا النظ
بالمقابلة مع المحلة اليهودية، فإن الجماعـة       .  تعيير لمن هم داخله   

المسيحية تتكون من أناس ليس لهم مجرد عالقة خارجية مـع اهللا            
.  بل هم في عالقة حية معه بالوالدة الجديـدة        .  بالتناسل الطبيعي 

.   من فئة خاصة مفروزين ككهنة، فإن كل المؤمنين هم كهنة          الًوبد
أكثر من  .   من قدس عالمي، فإن المسيحي له السماء نفسها        الًوبد

 الًوبد.   إلى اهللا  ا واقترابً ا مطهرً اذلك فإن المسيحية تعطي ضميرً    
.  من التعامل مع اإلنسان الطبيعي، فإنها تنحي اإلنسان في الجسـد         

 .وبالتالي فهي تحمل عار المسيح في عالم قد رفضه
ختالفات في خصائص كل مـن      فإذا أخذنا في االعتبار هذه اال     

المحلة اليهودية والجماعة المسيحية يمكننا بسهولة أن نمتحن النظم         
هل هذه األنظمة الدينيـة القوميـة       .  الدينية الكبرى في المسيحية   

وغير المتجانسة تحمل خصائص المحلة أم المسيحية؟ يا لألسـف          
نة علـى   فإنه بال أدنى مناقشة، تدفعنا الحقيقة أن نعترف أنها متكو         

فهي لها مقادس عالمية ولها نظام خاص من كهنـة          .  مثال المحلة 
كما أنها بهذه الصورة، ال تقـدر  .  مرتبين للتوسط بين الناس واهللا 



 ٧٢

..  إلى اهللا في السماء نفسـها      ا وال اقترابً  ا مطهرً اأن تعطي ضميرً  
.  إنها تعتبر اإلنسان في الجسد، وتتعامل معه على هذا االعتبـار          

 .ن في هذه األنظمة ال يوجد عاروعليه فإ
فهل نستنتج من هذا أن مثل هذه النظم هـي نفسـها المحلـة؟              

فباعتبار أنها مجرد تقليد لنموذج المحلـة مـع        .  بحصر اللفظ، ال  
عدة إضافات أو تطويرات مسيحية، فهي لهذا تُعتبـر أردأ مـن             

فالمحلة كانت مقامة من اهللا، وعندما فسدت فقد نُحيـت          .  المحلة
أما هذه األنظمة الكبيرة فإنها من اختـراع        .   بأمر اهللا نفسه   انًبجا

الناس، مع أننا نقر، أنه في معظـم األحـوال، بواسـطة أنـاس              
وبالتالي فـإن كـان     .  مخلصين وأتقياء يعملون بأفضل مشاعرهم    

التحريض إلى المؤمنين من اليهود هو أن يخرجوا خارج المحلة،          
اليوم أن يخرجوا خـارج هـذه   فكم باألحرى يجب على المؤمنين      

 .األنظمة التي ليست هي أكثر من تقليد للمحلة
هنا تبرز مشكلة في أذهان الكثيرين من حقيقة ال ننكرها، وهي           

.  وجود كثير من المؤمنين الحقيقيين في هـذه األنظمـة الدينيـة           
هل هو خطأ أن نبقى في نظام فيـه عـدد           : ويحتج البعض بالقول  

مكرسين؟ ولإلجابة على هذه الصعوبة فإننا      كبير من المسيحيين ال   
هل ما يحكمنا نحن هو ما يفعله المسيحيون أم مـا           : نسأل بدورنا 
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يقوله الكتاب؟ بالتأكيد إن الطاعة لكلمة اهللا هي الحتمية العليا لكل           
فإن كان اآلخرون ليس عندهم نـور هـذه الكلمـة، أو            .  مؤمن

فهل .  رض لها الطائع  الشجاعة لمواجهة العار واآلالم التي قد يتع      
 .علينا نحن أن نبقى في مركز تدينه كلمة اهللا؟ بالتأكيد ال

أضف إلى هذا أنه بينما ال ننكر نحن وجود قديسين أتقيـاء فـي              
 أن كونهم أتقيـاء     اوسط هذه األنظمة الميتة، فإنه يجب أن نتذكر دائمً        

المطلقة ال يرجع إلى النظام الذين هم منتسبون إليه، بل إلى نعمة اهللا             
إن مثـل هـؤالء     .   لبركة النفوس رغم النظام نفسه     االتي تعمل دائمً  

ولقـد  .  القديسين ليسوا هم نتاج النظام، وال هم يعطونه طابعه العام         
أشار واحد أن مركز هؤالء القديسين ممثل بوضوح في البقية التقيـة            

.  هذه الكنيسة تمثلها إيزابل وأوالدهـا     ).  ٢رؤيا(وسط كنيسة ثياتيرا    
لكن في ثياتيرا ُوجد من هم ليسوا أوالد إيزابل، أي ليسوا نتاج هـذا              

وهذا، على ما يبدو، هو نفس وضع أولئك القديسين         .  النظام الشرير 
ونحن مع أننـا    .  الباقين في وسط األنظمة التي هي من صنع البشر        

بملء المحبة نحاول أن نلتمس لهؤالء األعذار لبقائهم في هذه الحالـة            
نه أمام هذا التحريض الصريح للخروج خـارج المحلـة، فـإن            إال أ 

ليس لنا نحن أن ندين البواعث التي تمسك الكثيرين         .  وضعهم خطير 
أهو جهل بالحق، أم اإلفتقار إلى اإليمان البسـيط، أم          : عن االنفصال 
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خوف الناس، أم عدم ضمان العواقب، أم االنحيـاز لممارسـات أو             
ريد أن نذكر ما يمكن أن يكون أكثر من         لجماعات دينية معينة، وال ن    

وربمـا يكـون الباعـث      .   مما يعطل الكثيرين أو يربطهم     اهذا أيضً 
األقوى الذي يمسك القديسين داخل هذه األنظمة هو الفزع الطبيعـي            

 خارج األنظمـة الدينيـة      افأن تأخذ مكانً  .   من العار  االذي لنا جميعً  
 أفقر وأضعف وأحقـر     للمسيحية باالشتراك مع مسيح مرفوض، ومع     

وهو ما يحـاول الكثيـرون أن       .  *هذا هو عين العار   .  من في العالم  
 .يبتعدوا عنه

 قوة تعيننا حتى ال نتحاشى هذا العار؟ بكل تأكيـد           اأال توجد إذً  
! وأليست هي التعلق القلبي بشـخص المسـيح       .  توجد هذه القوة  

هـا األهميـة   إن هذه الكلمة ل   .  » إليه النخرج إذً «ولهذا يرد القول    
 ألن نترك المحلة أو النظم التـي        ا إيجابيً ااألولى ألنها تعطينا سببً   

فأن نخرج خارج ما تعلمنا كلمة اهللا أنه شر هـو           .  على غرارها 
مجرد تحرك سلبي، وال يستطيع أحد منا أن يعيش على السلبيات           

                                                             
 أليس هذا ما فعله موسى عندما اختار أن يربط نفسه بشعب منبـوذ ومضـطهد ال                 *

لذا ِقيل عنـه    .  »شعب اهللا «لكنه كان في نظر إيمان موسى       .  ة له على اإلطالق   قيم
حاسًبا عار المسيح غنـى أعظـم مـن         ... مفضالً باألحرى أن ُيذل مع شعب اهللا      «

 )المعرب). (٢٦، ٢٥: ١١عب(» خزائن مصر
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هـذا بكـل تأكيـد يشـمل        »  إليه خارج المحلة   النخرج إذً «فقط،  
لشر، لكنه أكثر من هذا، إنه انفصال إلى المسيح،         االنفصال عن ا  

 .ا إيجابًياانفصال يعطينا غرًض
أضف إلى هذا، فإن االنفصال إن لم يكن المسيح غرضه فإنـه            
يتحول إلى حزبية أو طائفية، ويصبح ببساطة ترك محلة ومحاولة          

هذه بكل أسف قصة معظم الحركـات       .  إيجاد محلة أخرى معدلة   
فالمسيحيون الحقيقيون كانوا يتنبهون لشر ما      .  في تاريخ المسيحية  

فإذا .  ويهتدون إلى بعض الحقائق الهامة    .  وفساد هم مرتبطون به   
بهم يكسرون وحدتهم مع بـاقي المـؤمنين ويكونـون جماعـة            

وهذا على أي حال    .  لالعتراض على هذا الشر، وليتمسكوا بالحق     
مثـل  هو تكوين محلة أخرى، تصبح مع مرور الـزمن شـريرة            

 حقيقة  الً، ليكن مث  اومهما كان الحق ثمينً   .  الًالمحلة التي تُركت أو   
مجيء الرب، أو حقيقة حضور وسكنى الروح القدس، أو حقيقـة           
الجسد الواحد، فإننا إذا انفصلنا عن النظم الدينية التي حولنا حتى           
ما نتمسك بهذه الحقائق العظمى فقط، فإننا بهذا ال نكون أكثر من            

بكـل  ).  ولو بعقائد صحيحة  (زاب، أو مكوني طوائف     صانعي أح 
لقد لمعت حقيقة القداسـة     .  أسف هذا ما حدث على طول التاريخ      

.  أمام بعض المسيحيين، فكانت النتيجة أن تكون معسكر القداسـة         
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وتنبه .  ثم تنبه البعض لحقيقة الروح القدس فتكون فريق خمسيني        
.. لمجـيء الثـاني   البعض لحقيقة مجيء الرب، وتكونت جماعة ا      

وتمسك البعض بحقيقة وحدة الجسد، فكونوا طائفة ليتمسكوا بهـذه      
 !!!الحقيقة العظمى

 ال يوجد سوى طريق واحد به يمكننا أن نُحفظ فـي انفصـال             
وهـذا الطريـق هـو أن       .  عن الشر ونتمسك بالحق دون طائفية     

إنه رأس الجسد، وكل الـنظم الدينيـة والطوائـف          .  إليهنخرج  
هناك معاني كثيـرة    .  ة هي حصيلة عدم التمسك بالرأس     المسيحي

وتعاليم وفيرة، وكذلك تحذير خطير في كلمات الـرب العظمـى           
يعلق خادم الـرب    ).  ٢٣ :١١لو(» من ال يجمع معي فهو يفرق     «

إنها ليست المسيحية هـي     "المحبوب داربي على هذه اآلية بالقول       
، لكن إن لـم     ا معً فقد نجمع مسيحيين  .  المركز اإللهي، بل المسيح   

 ااهللا ال يعرف مركـزً    .  يكن المسيح في روح كل منا فهذا تفريق       
وليس .  إنه نفسه الغرض  .  آخر للوحدة غير الرب يسوع المسيح     

وأي شـيء ال    .  شخص آخر غير المسيح يمكن أن يكون المركز       
.  ا حول هذا المركز، وألجله، ومنه، فإنه ُيعتبر تفريقً        اُيعتبر تجمعً 

نحن بحسب  .  فإنه تفريق » معه« تجميع، لكن إن لم يكن       قد يكون 
ولـن أسـتطيع أن أجعـل       .  الطبيعة متحزبون فلنتحذر من هذا    
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 ".المسيح مركز مجهوداتي إذا لم يكن هو مركز تفكيري
ولقد الحظنا أن الرب وعد أن يكون مع كل واحد مـن أفـراد    

يل لكن ال يوجد وعد أنه سيعطي دل      ).  ٣ :١٣عب(شعبه على حده    
حضوره وسط نظم حتى وإن كان فيها عدد كبير من شعبه، بـل             

 ..على العكس أنه خارجها، في مكان التعيير
لنخرج «هو معنا فرادى، لكن هل نحن معه بصورة جماعية؟          

 .إنه تعبير عن جماعة مجتمعة إلى المسيح.  »إذا إليه
 )انتهى(





 ٧٩

ـ            « ي ألنه حيثما اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهنـاك أكـون ف
 )٢٠ :١٨متى(» وسطهم

هذا الوعد هو أعظم بركة من الـرب لكنيسـته فـي الوقـت              
الحاضر؛ أن يحضر وسط أبسط عدد، في أي مكان، ليأخذ مكان            
الرئاسة الذي هو وحده جدير به، طالما كان هدف المجتمعين هو           

 .شخصه الكربم دون سواه
فالشـخص  .  وكلمة اجتمع في األصل جاءت في المبني للمجهول       

 هو الروح القدس الذي يريد تمجيد المسـيح         اذي جمع المؤمنين معً   ال
 .أمام المؤمنين كما يريد بركة المؤمنين في محضر المسيح

ولقد الحظ أحد الكتاب األفاضل في هذا الوعد الكريم المتضمن          
 :في هذه اآلية سبع حلقات ذهبية

 »حيثما« المكان اإللهي -١
 الروح القدس  القوة اإللهية -٢
 »اجتمع« الوحدة اإللهية -٣
 »اثنان أو ثالثة« العدد اإللهي -٤
 »باسمي«) إلى أو نحو اسم الرب( الغرض اإللهي -٥
 »  أكون« الوعد اإللهي -٦
   »في وسطهم« المركز اإللهي -٧


