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 عودة لمجدول مقدمة سفر نشيد األناشيد

 

 المقدمة

 (.2ِّْمؿُالممؾ الذم كضع أناشيد كثيرة )كاتب السفر ىو سميمان  -ٔ
أم أفضػػؿ نشػػيد يفضػػميبا يػػف اػػا.  ايناشػػيد. كمػػا نيػػكؿ ااطػػؿ ايااطيػػؿ أم  نشيييد األناشيييد سػػما السػػ ر -ٕ

 أيظـ ايااطيؿ، كياد العايد أم أحير العايد ككما نيكؿ ممؾ الممكؾ كرب ايرااب كسماء السمكات.
كد ييرأكنػا فػ  اليػكـ الثػامف مػف الحب ػاؿ اعيػد ال  ػذ. فهػك إذان نشػيد الحػب الميػدـ م الػذم أنيػذ ـ كاف اليهػ -ٖ

مف فريكف اخركؼ ال  ذ، الذم  ك ناكة يف المسيذ الذم خم نا مف الشيطاف كمف المكت كحررنا كدخؿ 
لألاديػػ . فبكػػكف  ػػذ   فال  ػػذ كػػاف رمػػزان لم ػػميب. كاليػػكـ الثػػامف يشػػيرانػػا إلػػا ح الػػا أم سػػماء السػػمكات. 
 .( فا بساح  حب كشكر أادي 2ٕ  ٓككُشكرا كحمدا لممسيذ ف حنا ) البساح  إشارة لبسايحنا ف  السماء

  ذا الس ر سيم كني  رائع  بطرب اها الن س المنطمي  مف ياكدي  العالـ مبحررة مع مسيحها. -ٗ
احكمػػ  فييمػػع شػػهكابا يمثػػؿ مػػف يسػػمؾ  فسييفر األملييالفػػ  ية.ػػ  سػػميماف مػػع ام خػػةؿ أسػػ ار .  التييدرجن ػػد  -٘

كفيػا بحبيػر الػن س سيفر الجامةية ال سدي . "إف أحان  أحد يح ظ ك ايام". ك ذ  الحكم  بيكد مااشػرة إلػا 
بػدخؿ دائػرة حػب المسػيذ فػ   ػذا ك  . ثػـ بسػمك العة.ػ  اػيف الػن س كيريسػها المسػيذ ذا العالـ كبحسػاا ن ايػ 

اكممػػػ  ام مبةممػػػ  فػػػ  ايمػػػكر السػػػماكي . فسػػػميماف إذ  رات مرباطػػػ ك نػػػا بسػػػمك الػػػن س فػػػكؽ المنظػػػك  النشييييد 
ذ بةمس مع السػماكيات ك ػد ا نشػيد ايناشػيد. كسػميماف يعمػف فػ   بةمس مع العالـ ك د  ااطؿ ايااطيؿ كا 
سػػ ر ال امعػػ  أف المعرفػػ  لػػـ بشػػاع الػػن س كلكنػػا  نػػا ك ػػد مػػا يشػػاع الػػن س بمامػػان أل ك ػػك الحػػب. فػػ  سػػ ر 

كاف ياحث كيبحدث يف ما  ك بحت الشػمس فك ػد الكػؿ اػاطةن ك نػا إرب ػع لمسػمكيات أم لمػا فػكؽ ال امع  
الشػػيطاف  . كنةحػػظ أف(2ٖ  ُّكػػكُ) ل بسػػيط أاػػدان الشػػمس. حيػػان فالمعرفػػ  ل بيٍشػػًاٍع مثػػؿ الحػػب، فالمحاػػ  

  .افيـ الممبهاكف حاان ناريان السا.ط كاف مف ربا  الكاركايـ المممكئيف أيينان أم معرف ، كلـ يسيط أحد مف السير 
 ك س ر الاالغيف أك الناض يف ركحيان، ككاف اليهكد يمنعكف .راءبا لمف  ـ أ.ػؿ مػف سػف الثةثػيف سػن  حبػا  -ٙ

 ل بشك  أفكار ـ ال سدي  معان  الس ر.  ك س ر الاالغيف إيمانيان.
 دن  أحد"  ذا الس ر ادكف ب سير ينطاؽ يميا .كؿ الخ   الحاش  "كيؼ أفهـ إف لـ يرش -ٚ
 مف كا.ع ية.  الحب ف   ذا الس ر ن هـ لماذا بسما ياادة ايكثاف زنا ركح . -ٛ
 ذا الس ر ييدـ ية.ػ  حػب اػيف حايػب كحايابػا أك يػريس كيركسػا. ك ػذا يشػير لمحػب اػيف المسػيذ كالػن س  -ٜ

+ 2ُُِكػػكِ+ 2ِّٓالاشػري ، أك الكنيسػػ  ككػؿ. كالكبػػاب الميػدس أشػػار لهػػذ  العة.ػ  فػػ  يػدة مكاضػػع )أؼ
( ككمػػا 2ِِِ+2ُٗٓ+ مػػتُْ-2ُٕٔ+ خػػرَِ-2ُِْ+  ػػك2ِٔٓ+ إش2ِِرإ+ 2ُِِٕ+ رؤ2ُِِرؤ



(المقذمة)  نشيذ األناشيذسفر   
 

 
3 

(. فالمسيذ إبخذنا لا يركسان. كمػف ك ػب ن سػا لممسػيذ 2ُّٗ.اؿ المعمداف مف لا العركس فهك العريس )يك
 كعركس سيبرنـ ا هـ اكممات  ذا النشيد.

س يعمف حاا، كن د  ياحث يف يركسػا اػاذلن كػؿ ن د ف   ذا الس ر حكاران ايف العريس كيركسا. فالعري -ٓٔ
 هػد  لبيامػػا يريسػان لهػػا، معمنػػان  مالػا االهػػ  مادحػان  مالهػػا مػػع أنػا مػػف يمػؿ يديػػا كن ػػد  سػابران يميهػػا. أمػػا 
العػػركس ف ػػ  فبػػرات ضػػع ها ل بيامػػا، ثػػـ ين ػػبذ .ماهػػا فبنا يػػا كمػػرة أخػػرل بعاباػػا كمػػرة ثالثػػ  بشػػكك ن سػػها 

مِّ   ػػذا السػػ ر .ػػدس اػػا ن ػػد ا ل بنسػػا إخكبهػػا، لػػذلؾ سيػػغمػػرة فرحهػػا كبمػػذذ ا احان فػػ  )ميدمػػ  بكاػػ ( كأخيػػر 
العػػػذارل *أ.ػػػداس العة.ػػػ  اػػػيف الػػػن س كاػػػيف ام. كن ػػػد ا انػػػب العػػػركس كيريسػػػها شخ ػػػيات أخػػػرل مثػػػؿ 

د كالكنيسػػ  فػػا العهػػ ك ػػؤلء يشػػيركا لشػػعب ام )اليهػػكد فػػ  العهػػد اليػػديـ *كانػػات  ػػهيكف كانػػات أكرشػػميـ*
( ك ناؾ ايخػت ال ػغيرة لمعػركس )ايمػـ الػذيف لػـ يعرفػكا ام اعػد( ك نػاؾ أ ػد.اء العػريس )المةئكػ  ال ديد

 كالسمائييف(. كن هـ  ذ  الشخ يات أيضان كالبال 2
 ػؤلء  ػـ  .االكامػؿ فممٍَّكػف المسػيذ يمػا .مػكاهفبذك.ف محا  المسػيذ ك  إمبألف االركح 2  ف مف     الةذارى

 .مألف م اايحهف زيبان المكابا  العذارل الحكيمات
فبػزداد  ك ػف مػديكات لمبػذكؽ ،اعػد اعمػؽ 2 يمثمف مػف لػـ يبػذكؽ محاػ  المسػيذوبنات صييون بنات أورشميم

كن هػـ أف محاػ  المسػيذ در ػات. فهنػاؾ محاػ  سػكاها الػركح اليػدس  .محابهف كحينها يكرسف .مكاهف لممسػيذ
مِّكىا يميا، ك ؤلء  ـ مف يسميهـ الس ر العذارل. 2ٓ  ٓفا اليمب )رك ( ب عؿ اانساف يسمـ .ماا لممسيذ كييمى

ك نػػاؾ در ػػات أ.ػػؿ ك ػػؤلء  ػػف انػػات أكرشػػميـ كانػػات  ػػهيكف، ك ػػؤلء مػػا زالػػكا يزي ػػكف المسػػيذ اخطايػػا ـ 
يذ كمحا  العالـ. كضعؼ إيمانهـ. ك ؤلء  ف العذارل ال ا ةت.  ؤلء ما زاؿ .ماهـ منيسـ ايف محا  المس

كن د العركس بديك ـ اإسبمرار لمدخكؿ لمعمؽ، كأف يك كا يف إزياج العريس اخطايا ـ ك.مػ  إيمػانهـ، ك ػذ  
  ا ديكة الكنيس  لشعاها.

 ك ـ مف يياؿ ينهـ ايمـ. 2    بمثؿ غير المؤمنيف أ ةن.األخت الصغيرة
 احد يبكب.2 يمثمكف السمائييف الذيف ي رحكف اخاطئ ك أصدقاء الةريس

كفػػا  . ػػـ خػػداـ يرشػػدكف الػػن س يػػف مػػف  ػػك المسػػيذ الثالػػث ػػحاح اافػػا الحييرس الطيياى  فييي المدينيية  
 ـ أدكات فا يػد ام ي ضػحكف الػن س فبعػكد لممسػيذ. إذف ن هػـ أنهػـ يمكمػان أدكات فػا  امسخال حاح اا

 ب.يد ام لب حيذ مسار الن س لبعكد لممسيذ إذا ضمت سكاء االكيظ أك االبةدي
سػما سػةـ فهػك رمػز لممسػيذ ممػؾ السػةـ. كن ػد أنػا أطمػؽ اسػما يمػا إالعريس  نا  ػك سػميماف كمعنػا  -ٔٔ

 سةـ(.يركسا )الكنيس  أك الن س الاشري ( فةسما ا شكلميث )مؤنث 
ما يحمما ظا ر ا، ما بحمؿ معافو سمائي  أكثر يميان مس م  ارمكز غزلي  كلكنه السفر ىو أنشودة حب، -ٕٔ

 (. 2ُْٓرنـ اها ركحيان، كلكف  ذا لمف  ارت لا الحكاس مدرا  )يبكمف ي همها يب

يمػا المسػبكل ال سػدم فهنػاؾ أك ػاؼ لمعػركس يسػبحيؿ بك يههػا لعػركس والبد مين فييم السيفر رمزييًا  -ٖٔ
 كنةخذ اعض ايمثم  يما ذلؾ2
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 ػػؿ بطمػػب يػػركس كب بخػػر اػػةف العػػذارل يحاػػكف يريسػػها، اينمػػا كػػؿ يػػركس بريػػد أف بسػػبةثر احػػب   -أ 
 (.2ُّسها لكحد ا )يري

كلن رض أنها ب بخر اهذا، أف العذارل يحاكف يريسها، ك   .د أخذبا منهف، لكف أليس مف الع يب  -ب 
 (،  ؿ    بريد ايخريات معها.2ُْأف بيكؿ "إ ذان  كراءؾ فن رم" )

"ينيػػؾ  (2ِ  ْ( كأسػػنانؾ كيطيػػع  زائػػز )2ُ  ْ"شػػعرؾ كيطيػػع مػػايز )  ػػؿ ييػػكؿ يػػريس لعركسػػا -ج 
( أك "أن ػػػؾ كاػػػرج لانػػػاف" 2ْٔ( أك "أنػػػت مر اػػػ  ك ػػػيش اةلكيػػػ " )2ْْالمانػػػ  لألسػػػمح " )كاػػػرج داكد 

(.  ػػػذا الكػػػةـ ل ييػػػاؿ لعػػػركس يمػػػا المسػػػبكل ال سػػػدم، اػػػؿ ييػػػاؿ لمكنيسػػػ  البػػػ  أر اػػػت أمػػػـ 2ْٕ)
 كأر ات إاميس.

 (2ِ  ُشخص آخر ) ؿ بطمب يركس مف يريسها أف ييامها  -د 

 ( .2ُُ  ُسها يياؿ  ذا ) ؿ  ناؾ يدة ر اؿ يحاكف العركس كيري -ق 

  ، كأحيانػا أخػرل بطمػب مػنهف أف ل ك  ػاحاابها يػدخمف يمػا يريسػها ليك.ظػ مف ؿ بطمب يركس  -ك 
 ( .2ٕ  ِيك.ظك  )

ن ػد أف ام فػ  الكبػاب الميػدس يسػبخدـ أسػمكب الاشػر فػ  لماذا استخدم الوحي اإلليي ىيذا األسيموب   -ٗٔ
كيرش ام. ككما نيكؿ أف ام يغضب إيةنان يف ك.كينا بحػت  البعامؿ كالكةـ، فكما نيكؿ ييف ام كيد ام

العدؿ االه ،  كذا ليعار الكح  االه  يف ية.  الحب الركح  كالسػرم اػيف ام كالػن س الاشػري  اسػبخدـ 
 ن س ايسمكب الذم نبعامؿ اا ف  حيابنا الاشري .

يهكد، كأف العريس  ك ام الذم أخر هـ مف  ـ ييكلكف أف العركس    شعب الكي  يفسر الييود ىذا السفر  
 !أرض م ر، ك ـ يركف أف إبحاد الشعب مع ام سيكمؿ االمسيذ، الذم مازالكا ينبظركنا!
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 عودة لمجدول اإلصحاح األول

 
 " َنِشيُد اأَلْنَشاِد الَِّذي ِلُسَمْيَماَن ٔ " -( ٔآية )

 
 "ِلُيَقبّْْمِني ِبُقْباَلِت َفِمِو، أَلنَّ ُحبََّك َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر  ٕ " -( ٕآية )

 ألن= العركس  نا    الب  ببكمـ، ك ػ  الكنيسػ  أك الػن س الاشػري  الناضػ   ركحيػان كالبػ  إخباػرت حػب المسػيذ
أف بػذك.ت حػب الاػف الػذم ابضػذ يمػا ال ػميب     اعػد امحا  اآلب،اآلف بطمب أف ببمذذ  ك   ..حبك أطيب

كبيكلها ا يغ  الم هكؿ، فه  بكمـ يريسها المسػيذ الػذم = ليقبمنيبريد أف ببذكؽ حب اآلب، لذلؾ بطمب .ائم  
كحيد الذم اف الم أيمف محا  اآلب "فاااف  ك الذ( كاأ-2ُّؼأ ك الطريؽ لكؿ ن س لك  ببذكؽ حب اآلب )

نيارنػا ايامػ  ايب لةاػف الضػاؿ اعػد ر كيػا، فكػةف الػن س = ليقبمني". ك.كؿ الن س راَّ  ك ف  حضف اآلب  ك خى 
 قبالت فمومف .ام  كاحدة اؿ بطمب الكثير=  كلحظ أنها ل بشاع ،المحا  االهي بطمب البةكد مف الغ راف كيكدة 

 ػػذ  يػػف المسػػيذ، كالخمػػر بشػػير = حبييك أطيييب ميين الخمييراحاػػا اياػػكم كاةحضػػانا اياكيػػ .  فهػػ  بريػػد أف ب ػػرح
ـ يمػػا دِّ كػػؿ مػػا  ػػك أرضػػ  لبهػػيـ فػػ  حػػب ام كحػػد . كحػػب المسػػيذ .يػػ الم ػػرح، كحػػب المسػػيذ يسػػكر الػػن س فبنسػػ

 ػك حػب حب الن س لممسػيذ  (.2ُِّّمع الذاائذ )ل(. لذلؾ كاف الخمر ييدـ ْ-2ُّٔال ميب كسر فرح )إش
 يركس لعريسها.

) نػػاؾ كثيػريف أحاػكا المسػػيذ كباعػك  ينهػػـ يسػهؿ يمػا الػػن س ب ػكر كبػذكؽ حػػب المسػيذ ، فيػػط بنظػر لم ػميب 
كلكػػف بػػذكؽ حػػب اآلب  ..ػػرأكا العهػػد ال ديػػد، اػػؿ فيػػط  نػػاؾ مػػف أحػػب المسػػيذ كباعػػا إذ .ػػرأ العظػػ  يمػػا ال اػػؿ(

لؾ بطمػب الػن س  نػا مػف يريسػها أف يشػ ع لهػا ادمػا لكػا يحباج إلا يمؽ أكار فخطايانا بعكؽ  ذا البذكؽ . لػذ
 ببذكؽ محا  اآلب الغافرة  ذ  البا بذك.ها اااف الضاؿ .

 
 "ِلرَاِىَحِة َأْدَىاِنَك الطَّيَّْبِة  اْسُمَك ُدْىٌن ُمْيرَاٌق، ِلذِلَك َأَحبَّْتَك اْلَةَذاَرى  ٖ " -( ٖآية )

اسمك لذلؾ أحابؾ العذارل.   حب كالاذؿ كالطاي  حبا ال ميبما نشبما منؾ  ك ال= لراىحة أدىانك الطيبة
 (.shemenكد ف   Shemسـ إالعاري  )(. فا2ُٕ نا بةيب  مال  اايل اظ كما ف  ) ا= دىنٌ 

سيرة المسيذ فا حيابا يما ايرض، كممابا، يظابا، بعاليما، محابا، حنانا،  أدىانك الطيبة ك.د يككف معنا 
 .اكلا لمخطاة. 

سـ كااإشارة لمحب الذل ظهر يما ال ميب. ك ذا  ك اي.رب لمعنا اآلي .  إسمك دىن ميراق معنا كيككف
يسكع نذكر محابا  كحينما نذكر اسـ، الخيان  نذكر اسـ يهكذا نذكر  فحينما ك  ابا ك.درابا يدؿ يما  احاا



(اإلصحاح األول)  نشيذ األناشيذسفر   
 

 
6 

 كا مفز رائح  أؿ المسيذ لا الب  فاحت رائحبها ف  العالـ كما، فنحف اذكر السـ نذكر أيماؿ الشخص، كيم
كؿ رائح ، نذكر  أماـ الناس فيذكركا محابا في رحكا "محاكب  ك اسمؾ يا رب فهك طكؿ النهار بةكب " فالمسيذ 

+  2ُِٖسكب كماؿ حاا يما ال ميب، سكب ن سا ف احت رائح  طايبا كاشبمها أاك  كرائح  يطرة )بؾ
بشير أيضا  إسمك كلكف كمم  كلنا.كي  كانت لآلب ز يذ ال(. فرائح  يمؿ المس2ُِٓككِ .. + 2ُُّ+ 2ُٗل

 (.2ِ  ٔل اركت المسيذ ك.كة دـ  مياا البا غمات الشيطاف كالخطي  كالمكت، كما زالت بغمب فينا )رؤ
أمػػا الػػد ف فهػػك خمػػيط مػػف زيػػت كيطػػكر ك ػػك مػػف أفضػػؿ البنعمػػات فػػ  أيػػاـ سػػميماف، ككػػاف د ػػف المسػػح  يسػػكب 

لعطػػكر برمػػز لممسػػيذ ذك (. كالزيػػت رمػػز لمػػركح اليػػدس، كاُّّزؿ يمػػا لحيبػػا )مػػزيمػػا رأس رئػػيس الكهنػػ  فينػػ
حػػػؿ الػػػركح اليػػػدس يمػػػا المسػػػيذ رأس الكنيسػػػ  يػػػـك يمػػػاد  كػػػاف  ػػػذا لحسػػػاب العػػػركس  كيػػػ . كحػػػيفز الرائحػػػ  ال

 )الكنيس ( لب كح منها رائح  المسيذ، فمحي   ركف رئيس الكهن  بشير لشػعب المسػيذ، كنيسػبا الم بمعػ  فػ  حػب
(. كالمسيذ ممسكح ُٓ،  2ُُْٔاف )يك( كنةحظ أف يمؿ الركح اليدس  ك أف يشهد لإل2ُِٓككِ+  2ٓٓ)رك

أم منسػكب = دىن مييراق(. 2ِْٕؿ اآلب لخة نا لي ير رئيس كهن  ييدـ ذايح  ن سا ينا )أعاى االد ف مف .ً 
يػػدس يعطػػ  امعرفػػ  المسػػيذ كالػػركح ال ،(. كنةحػػظ أف الػػد ف مشػػاع كيمػػنذ ال مػػد رطكاػػ ِٗ،  2ِِٖا ػػيض )يػػؤ

أم الن ػكس المكرسػ  لممسػيذ كل بحػب العػالـ، كل بايػع ن سػها لمحاػ  غرياػ ، فمػا أف .ػدـ = والةيذارىفرحان كشاعان. 
دمػػا يمػػػا ال ػػػميب حبػػػا إن ػػػذات لػػػا العػػػذارل ام ػػاايحهف. ك كػػػذا .ػػػاؿ اػػػكلس الرسػػػكؿ "خطاػػػبكـ ي.ػػػدـ يػػػذراء" 

 ػػداء إنسػػكب الػػركح يمػػا فاعػػد ال  اسييمك دىيين ميييراقالػػركح=  (. كفػػداء المسػػيذ كػػاف سػػاب إنسػػكاب2ُُِكػػكِ)
سػػما أم شخ ػػا فبحاػػا كبشػػاع اػػا كب ػػرح اػػا فهػػك د ػػف إطيهػػا محاػػ  لممسػػيذ كيعطيهػػا فػػرح .. يعرفهػػا يعالكنيسػػ  ل
 = يممؾ ال دائا اليكل كالع يب الذل اسااا إنسكب الركح يما الكنيس  . إسمك ك.كلا مهراؽ.

ت المسح  يشير لمركح اليدس. كايطياب فا المسح  بشير ل  ات المسػيذ كحةكبػا = زي لراىحة أدىانك الطيبة
إسػمؾ  ػك إشػارة ليػكة =  اْسُمَك ُدْىٌن ُمْيرَاقٌ  (.2ُْ  ُٔالبا أيمنها لنا الركح اليدس "يةخذ مما لا كيخاركـ" )يك

كفدائا. فةحاا مف فػبذ الػركح  دـ ال داء، كاإسبحيا.ات  ذا الدـ أرسؿ الركح اليدس الذل فبذ ايييف يما المسيذ
. لييذلك أحبتييك الةييذارى ( محابػػا الع ياػػ  البػػا ظهػػرت فػػا فدائػػا. =ِ( حػػةكة  ػػ ابا.  ُاليػػدس يينػػا اسػػاب 2 

 كالعذارل  ـ مف ب اكاكا اة يناد مع  كت الركح اليدس.
 

ِو  َنْبَتِيُج َوَنْفَرُح ِبَك  َنْذُكُر ُحبََّك َأْكَلَر ِمَن اْلَخْمِر  ُاْجُذْبِني َورَاَءَك َفَنْجِرَي  َأْدَخَمِني اْلَمِمُك ِإَلي ِحَجالِ ٗ " -( ٗآية )
 " ِباْلَحقّْ ُيِحبُّوَنَك 

الػن س البػا أحاػت المسػيذ ل بهػدأ حبػا بػرل  .حيف ي ذب المسيذ ن سان ببحكؿ لكارزة ب ذب آخػريف لػا= فنجري
ديس اػػكلس الرسػػكؿ يغرياػػاس الممػػؾ الكػػؿ ك.ػػد يػػرؼ يريسػػها كأحاػػا. بشػػبها خػػةص كػػؿ إنسػػاف كمػػا .ػػاؿ اليػػ

ف   ذ  الن س  مالهػا اسػاب المسػيذ  ف)السامري  / زكا..( كالساب أف الناس يرك  (. ك ذا رأينا  مع2ِٗ  ِٔ)أع
كالسػب اا  كانػت سػريع   إجيذبنيالذم فيها فين ذاكف كمهـ لممسيذ. كي رم الكؿ كراء . كالعركس سةلت المسيذ 

ان "إسػةلكا بعطػكا" كح الػا أم ايػت العػرس المػزيف االثيػاب كايسػرة كالسػبائر، ك ػذا حيػ= أدخمني المميك إليي حجاليو
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يشػػير لعة.ػػ  المخػػدع السػػري  اػػيف المسػػيذ كالػػن س الاشػػري . فمػػف أراد أف ي ػػم  فميػػدخؿ إلػػا مخديػػا، كمػػاذا ي ػػد 
 .نبتيج ونفرح بك  نذكر حبك ناؾ؟ 

 
 "اِت ُأوُرَشِميَم، َكِخَياِم ِقيَداَر، َكُشَقِق ُسَمْيَماَن  َأَنا َسْوَداُء َوَجِميَمٌة َيا َبنَ ٘ " -( ٘آية )

 -الن س البا إشبهت إيماف العالـ كما االمسيذ، بديك مف لـ يبذكؽ محا  المسيذ اعد فيكرس لا كؿ اليمب 
ها يف يدخمكا إلا العمؽ فيبذك.كا. كلكنها بذكرت ألـ ااضطهاد البا بعانا من -كبسميهـ  نا انات أكرشميـ 

 كاانشيا.ات المك كدة فا الكنيس ، فيالت لهـ ل بنخديكا االمظهر الخار ا اؿ ال رح كالم د  ك شئ داخما. 

لمهػػا كاضػػطهاد ا فظنػػكا أنهػػا مبرككػػ ، اػػؿ رأكا أفهػػف رأيػػف ب اراهػػا ك = لبنييات أورشييميمالكنيسػػ  بك ػػا حػػديثها  نػػا 
أنييا سييوداء ؿ العشػػرة مػػع المسػػيذ ك ػػ  بيػػكؿ لهػػـ فيهػػا إنشػػياؽ.. كانػػات أكرشػػميـ يمػػثمف كػػؿ مػػف لػػـ يبػػذكؽ  مػػا

= كخييام قييدار   سكداء اطايعبها يننا كمنا مكلكديف االخطي ، ك   سكداء اساب ب اراهػا كمشػاكمها = وجميمة
أم سػبائر . ػكر  كشقق سميمانمف الخارج. كلكنها  ميم   سمعيؿ ككانت خيامهـ لكنها أسكدك.يدار كاف إانان ا
الػداخم   سػر  مالهػا( 2ُّ  ْٓ)مػز هيكف مػف داخػؿ" ك ذ  بظهر مف الداخؿ "فكؿ م د اان  سميماف الممكن ، 

 بمػاع حيػث يسػكف ام مػع شػعاا خيم  اا كانت العاادة فاسميماف  ك.اؿ الهيكؿ الذل أسساك كد المسيذ فيها. 
لكػف مػف الػداخؿ  كالخيمػ  خار هػا  مػكد كاػاش محمػرة كشػيؽ سػكداء مػف شػعر المعيػز ايسػكد ، كسر  ماؿ لهـ.
ك   اهذا برد يما انات أكرشميـ اليائةت "لماذا نػةب  لممسػيذ اينمػا الحيػاة معػا كمهػا ك ػايا ك.يػكد  شيؽ ممكن  .
لـ". ككةنها بنادم مػع داكد "ذك.ػكا كانظػركا مػا أطيػب الػرب" الػرب الػذم يعطػ  فػ  الػداخؿ فػرح كم ػد أكب ارب ك 
ن ػػد ، ك نػػا بضػػع كبػػذكر  مالهػػا فػػة ب ػػغر ن سػػهاسػػكاد ا فب (. كالػػن س بػػذكرَُ-2ٖٔ+ ُُ-2ْٕكػػكِكيػػزاء )

ف ػ   ػةة الشػكر نػذكر  .. ك كذا بضع الكنيسػ  فػ  ميدمػ  كػؿ  ػةة،  ػةة الشػكر كالمزمػكر الخمسػكفلبكازفا
كالع يػب أنػا إف ك. نػا أمػاـ  .يمؿ المسيذ كنشكر  ينا أيطانا  مالن كف  المزمكر الخمسيف نذكر سػكاد خطايانػا

حػكل  ينػ  يينيػؾ فةنهمػا " كييكؿ لمن س المنسػحي  الااكيػ  اكيف يما سكادنا يرانا  ك ف   ماؿ ك اذاي المسيذ ا
 (.2ٔٓ)نش ".د غمابان 

 
يُبوا َعَمييَّ  َجَةمُيوِني َنياٙ " -( ٙآية ) ِِ ََ َحْتِني  َبُنو ُأمّْيي  َرَة ُطو اَل َتْنُظْرَن ِإَليَّ ِلَكْوِني َسْوَداَء، أَلنَّ الشَّْمَس َقْد َلوَّ

 " اْلُكُروِم  َأمَّا َكْرِمي َفَمْم َأْنُطْرُه 
أم الب ػارب البػ  كالشػمس  فالشمس قد لوحتنيأم ل بحكمف احسب المظا ر. = ال تنظرن إليَّ لكوني سوداء
ك.ب ، فاعد أف نابعد مف بحت الشمس ) ذا العالـ( [  ك شئ ِ[  ذا خار يان فيط. ]ُحكلت لكن  لمسكاد، كلكف ]

فػ   سػدنا المم ػد، فهنػاؾ ن ػير مثمػا  اػؿ أاهػا كذلػؾ ا المكف ايسكد كيعكد لنػا لػكف اشػربنا اي ػم سينبه   ذ
.ك سػػد  (.2ُِ  ّكيغيػػر شػػكؿ  سػػد بكاضػػعنا إلػػا  ػػكرة  سػػد م ػػد " )فػػا“. ( 2ِّيػػكُيننػػا سػػنرا  كمػػا  ػػك )

ف .امػت الكنيسػ  حػي= بنيو أميي ( .our lowly bodyبكاضػعنا يسبحسػف بر مبهػا كضػايبنا فهػا ااان مازيػ  )
 فأكؿ مػػف  ا مهػػا كاضػػطهد ا  ػػـ اليهػػكد. كاعػػد  ػػذا .ػػاـ يمػػا الكنيسػػ  كثيػػر مػػف الهراطيػػ  الػػذيالمسػػيحي  كػػاف 
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أم حارس  لمكركـ كمها فمـ بحػرس حبػا = ناطورة الكروم. ليد  عؿ ام الكنيس  أذا.ك ا مرارة اانيساـ كالخ كم 
مػؤامرة شػيطاني  مػف الهراطيػ  بخػرج الكنيسػ  أ.ػكل ممػا كانػت.  كلكف نةحػظ أف ام كػاف اعػد كػؿ كرمها كانشيت.

اػػؿ كمػػف خػػةؿ منازيػػات ايفػػراد داخػػؿ الكنيسػػ  "ييٍخػػًرج ام مػػف ال ػػافا حػػةكة". فخػػةؼ اليديسػػيف اػػكلس كمػػر.س 
 عؿ اليديس مار مر.س يب ا إلا م ػر كالنبي ػ  دخػكؿ م ػر لإليمػاف. ك ػذا مػا رأينػا  أيضػا أف أز ػا ي ػكر 

سبشهدكا.إنبشار ا  لمسيحي  كانت أ عب فبرات ااسبشهاد إذ أدرؾ الناس حةكة المسيحي  مف داخؿ فآمنكا كا 
  ناؾ مف يهبـ امخدكميا كل يهبـ اةف يريا كرما  ك )حيابا الركحي (.ممحوظة لمخدام= 

 
ْنيَد الظَِّيييَرِة  ِلَمياَذا َأَنيا َأُكيوُن َكُمَقنََّةيٍة ِعْنيَد َأْخِبْرِني َيا َمْن ُتِحبُُّو َنْفِسي، َأْيَن َتْرَعيي، َأْييَن تُيْرِبُض عِ ٚ " -( ٚآية )

 " ُقْطَةاِن َأْصَحاِبَك 
 ذ  الن س أك  ذ  الكنيس  الكارزة فا كرازبها ك.ؼ ضد ا مػف يحػاكؿ بشػكيكها فػا مسػيحها كيييػدبها. ف ػرخت 

ـ  ػػؤلء الهراطيػػ . كبريػػد  راييػػا لمسػػيحها راييهػػا باحػػث ينػػا ليعطيهػػا طعامػػا يينعهػػا كيشػػاعها أل مػػا بػػبكمـ اػػا أمػػا
 . يربض يدافع ينها =

ف ضػػمت كراء  ػػؤلء المشػػككيف ب ػػرخ لػػا .ائمػػ  ل ببركنػػا بائهػػ  ل أ ػػد ردان يمػػيهـ = ِلَميياَذا َأَنييا َأُكييوُن َكُمَقنََّةييٍة  كا 
  ِعْنَد ُقْطَةاِن َأْصَحاِبكَ 

 ، المسيذ الػذم ييكد ػا لممرايػ  الخضػراء. حينما بذكرت شدبها كسكاد ا ك ياج اييداء يميها، احثت يف الراي
  أيين ترعييفه  بحاا ينا أحاها أكلن االرغـ مف سكاد ا. ك ػك اليػادر أف يشػاعها كيعزيهػا= = يا من تحبو نفسي

بيػػاؿ يػػف ايسػػد المسػػبعد لإلنيضػػاض يمػػا فريسػػبا ، كمسػػيحنا  ػػك ايسػػد  ككممػػ  يػػراض أييين تييربضكيحميهػػا= 
ينػدما بشػرؽ الشػمس = عنيد الظيييرةاشػبداد الب ػارب=  ك.ػت  يػف كنيسػبا يركسػاالخارج مف ساط يهكذا يػدافع 

وتكيون كمقنةية عنييد بمػـك ن سػها أنهػا فػ  اعػض ايحيػاف ببػرؾ راييهػا الحيييػ   البػ  بمكحهػا. كن ػد العػركس  نػا
ببػػر ـ كممػػ  مينعػػ  بعنػػ  مػػف بربػػدم .نايػػان كاالبػػال  بكػػكف غيػػر .ػػادرة يمػػا الرؤيػػ   يػػدان لػػذلؾ = قطةييان أصييحابك

الكمم  أيضان "بائه " أك "مغشا يميها" أك ف  الساعيني  "خ ي ػ " أم بهز ػا البعػاليـ الغرياػ  لآلخػريف،  ػ  إن ػذات 
كراء فكػر آخػػر غيػػر فكػر المسػػيذ الكاحػػد، خر ػػت مػف كنيسػػبا الكاحػػدة الكحيػػدة كذ اػت كراء .طعػػاف آخػػريف، ك نػػا 

 2ُِٗيػكُ) قطةيان أصيحابكيكف أنهـ أ ػحاب يريسػها= ن د ا بمكـ ن سها يما ذلؾ. كمف إن ذات كراء ـ يدَّ 
 ،ِِ.) 
 

َمَساِكِن ِإْن َلْم َتْةِرِفي َأيَُّتَيا اْلَجِميَمُة َبْيَن النَّْساِء، َفاْخُرِجي َعَمي آلَاِر اْلَغَنِم، َواْرَعْي ِجَداَءِك ِعْنَد ٛ " -( ٛآية )
 " الرَُّعاِة 

كثيران ما ندَّي  يدـ المعرف  لذلؾ ييكؿ العريس  نا كلماذا البك ػاف = ن لم تةرفي       فاخرجي عمي آلار الغنمإ
ي ااػؾ اكػؿ مػا  أيبها الن س كيندؾ ف  كنيسبؾ ايااء كاليديسيف، ما يميػؾ سػكل أف بخر ػ  مػف ن سػؾ كذابػؾ كا 

(. ل ببركػػػكا إيمػػػاف اياػػػاء المسػػػمـ مػػػرة ٗ-2ُّٕ ػػػك  ديػػػد )كمكضػػػ ( كسػػػيرم يمػػػا أثػػػار اليديسػػػيف كاياػػػاء )يػػػب
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2  ِٕ" )بػثمػيفآكييكؿ  ميػع الشػعب . ممعكف مف ينيؿ بخـ  احااكنسمع .كؿ الكباب "(. ْ،  ّيا ميديسيف )ل
(. فاالنسا  لشعب العهد اليديـ فام سمـ كؿ ساط أرضا حدد ا لهـ ككزيها يميهـ يشكع. كيطالاهـ ام اػةف ل ُٕ

الػذل بسػممنا  مػف اياػاء "اايمػاف المسػمـ مػرة لميديسػيف"  يغيركا ما إسبممك . كاالنسا  لنا فالبخـ  ك البيميد كالبعمػيـ
كييػػػكؿ الػػػرب لمػػػةؾ  (.2ِٖ  ِِؾ" )أـاػػػاؤ أل بنيػػػؿ الػػػبخـ اليػػػديـ الػػػذم كضػػػعا " (. كيضػػػيؼ سػػػ ر ايمثػػػاؿّ)يػػػا

  (.2ُُ  ّكنيس  فيةدل يا "بمسؾ اما يندؾ لئة يةخذ أحد إكميمؾ" )رؤ
 ميم  ك ذا لمحا  يريسها لها، اؿ لـ نسمع طػكاؿ السػ ر كممػ   سيبكرر ك ؼ العريس لها اةنها= أيتيا الجميمة

 بكايخ كاحدة لمعركس. 
اػةف يريسػها غ ػر لهػا كأحاهػا.  الجيداء = الخطػاة يمؿ الن س الب  يرفػت المسػيذ أف بشػهد أمػاـ= إرعي جداءك
 لمخطي  .يف لكنهـ أسكد فهـ يشيركف الجداء ك لمكنيس  كليس لمغرااء.= لمساكن الرعاةكلكف بيكد ـ 

 
 "َلَقْد َشبَّْيُتِك َيا َحِبيَبِتي ِبَفَرٍس ِفي َمْرَكَباِت ِفْرَعْوَن  ٜ " -( ٜآية )

فا اآليات السااي  رأينا الن س أك الكنيس  ك.د إضطرات إذ رأت أف  ناؾ   كما يميها مف الهراطي  كالمشككيف. 
. كالرب ييكؿ ل أنا أيمـ أنؾ فا حرب كلكف بش عا  -ها  نا كراما إند شت العركس الكنيس  مف كؿ  ذا اله ـك

فةنا الذل أ.كد المعرك ، كأنت ك رس أنا أ.كد  لذلؾ فةنت .كي  يننا أنا كليؾ .كل. الرب يسػكع  نػا يناػا الكنيسػ  
أنها يما ايرض، كطالما نحف يما ايرض فنحف فا معرك  مسػبمرة ضػد أاػكاب ال حػيـ، كلكػف "أاػكاب ال حػيـ 

 (.2ُٖ  ُٔمتلف بيكل يميها" )
ال ػػرس فػػا  ييػػكد .بػػاؿ يف مػػف  ػػ  خػػةؿ  هاد ػػا ليسػػت كحػػد ا ضػػعي   اػػؿ  ػػ  فػػ  حػػرب كلكنهػػا .كيػػ  ك ػػرس

 (. ك   ف  مككب )الكنيس ( كلكنها مازالت يما ايرض لذلؾ .يؿ مركاػات فريػكف2ِٔمسيحها )رؤ المعرك   ك
2- 
 ،  ا  ياد .كي  فا المعارؾ.شبهر فريكف ا كدة  ياد إ [ٔ]
 (.2ُِّٗال رس مشهكر اةنا يدخؿ المعارؾ اة خكؼ )أم [ٕ]
( يننػػا يػػركس fillyكممػػ  فػػرس المسػػبخدم   نػػا بعنػػا أنثػػا الح ػػاف ك كػػذا  ػػاءت فػػا البر مػػ  اان ميزيػػ  )[ ٖ]

  المسيذ ك ك يريسنا.
كػاف  كغرؽ معهػـ خيػكلهـ البػا كػانكا ييكدكنهػا، أمػا شػعب الػرب الػذل غرؽ فرساف فريكف ف  الاحر ايحمر [ٗ]

مكسا ييػكد ـ فيػد خر ػكا مػف الاحػر أحيػاء كأحػرارا مػف ياػكديبهـ ل ريػكف. ك ػذا يعنػا أف مػف يبػرؾ حيابػا لييػادة 
الشػػيطاف )رمػػز   نػػا فريػػكف ك نػػكد ( يغػػرؽ فػػا أمػػكاج احػػر  ػػذا العػػالـ. أمػػا مػػف بػػرؾ الييػػادة لممسػػيذ )رمػػز   نػػا 

 ( كالشػػعب إيبمػػدٔك.يامػػ  مػػع المسػػيذ )ركمكسػػا( ين ػػك كيخمػػص. كلحػػظ أف المعمكديػػ   ػػا مػػكت مػػع المسػػيذ 
( ينهػػـ إ بػػازكا الاحػػر مػػع مكسػػا )= المػػكت مػػع المسػػيذ( ثػػـ خر ػػكا 2ِ  َُكػػكُلمكسػػا فػػا الاحػػر ايحمػػر )

  أحياء مع مكسا )= الييام  مع المسيذ(.
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نػػرل  نػػا أف الحػػركب ضػػد الكنيسػػ  مػػف داخػػؿ كمػػف خػػارج  ػػك شػػئ طايعػػا طالمػػا نحػػف مػػا زلنػػا يمػػا  ػػذ   [٘]
رض. كيما الكنيس  أف بيؼ  امدة كبدخؿ المعرك  ضد .يادة مسيحها دكف خكؼ كاة يػةس. ك ػذا مػا ييكلػا اي

 (.2ُِ  ٔاليديس اكلس الرسكؿ أننا فا حرب دائم  )أؼ
  

 "َما َأْجَمَل َخدَّْيِك ِبُسُموٍط، َوُعُنَقِك ِبَقاَلِىَد! ٓٔ " -( ٓٔآية )
س فا معرك . ك ذا يشير ل هاد الكنيس  فا  مكابها كبساايحها ضد رأينا فا اآلي  السااي  الن س مشاه  ا ر 

( كالمعنا حبمي  إنب ار 2ُٖ  ُٔمممك  إاميس. ك ا معرك  .يؿ ينها "أاكاب ال حيـ لف بيكل يميها" )مت
الكنيس  فا حراها ضد مممك  الظةـ. ك ذ  الكنيس  الم ا دة ال امدة خةؿ الحركب ضد ا كالمبمسك  اإيمانها 

سيحها، كالمنب رة يما رئيس  ذا العالـ ساب فرح لممسيذ كلمسماء. المسيذ ي رح اكنيسبا الم ا دة.  ذا ام
ال رح  عؿ المسيذ يزيف كنيسبا اال كا ر كالآللئ. المسيذ  نا يطمئف الكنيس  كيش عها يما  هاد ا اةف لها 

 أكاليؿ معدة.
كح اليػػدس يػػنعكس  مػػاؿ المسػػيذ يمػػا ك ههػػا أم فػػإذ  ػػارت الػػن س مسػػكنان لمػػر  . ػػنؼ مػػف ال ػػكا ر= السييموط

كاف ينيها غميظػان رافضػان = وعنقك بقالىدسها المسيذ  ذ  ال كا ر إذ  عمها ممك . ماً خديها. كحيف بغمب الن س يي 
ذ .امػت كافة ػػا ايػةدة  ػػ  ركح  أف ينيػاد م، كاآلف .امػت نيػػر ، ك ػذا  ػػك يمػؿ الػػركح اليػدس الػػذم ياكػت كيينػػع. كا 

يمػػؿ النعمػػ  لمػػف ياػػدأ اال هػػاد = البغ ػػب ، فاعػػد أف كػػاف اانسػػاف يغ ػػب ن سػػا ليطيػػع   ػػك  ػػذا= ك  الطايػػ 
 .اؿ ينا بذكؽ حةكة بن يذ الك ي  ليس  اران  ، احريبا الك ي  الك ي  ،  عمبا النعم  يطيع

 
ٍة ٔٔ " -( ٔٔآية ) َِّ  " َنْصَنُع َلِك َساَلِسَل ِمْن َذَىٍب َمَع ُجَماٍن ِمْن ِف
الثػػالكث  ػػك المػػبكمـ  نػػا. ك ػػذ  اآليػػ  بػػدؿ يمػػا رمزيػػ  السػػ ر فػػة يك ػػد يػػدة ر ػػاؿ يحاػػكف امػػرأة كاحػػدة. = نصيينع

أم سػػػماكي  )الييػػػكد  ػػػ  اللبػػػزاـ = ذىيييب مػػػفبظهػػػر مػػػف الخػػػارج كةنهػػػا .يػػػكد كلكنهػػػا لم مػػػاؿ. فهػػػ  = والسالسيييل
الب  بعمػػػؽ فػػػ  سمسػػػم  أ ػػػراس كػػػ= وجمييياناالك ػػػايا كال ػػػةة كال ػػػـك ..( ك.ػػػد البزمػػػت العػػػركس اهػػػا االحػػػب. 

 (.2ُِٔبرمز لكمم  ام. فهذ  الن س لها يمؿ بنايا ككيظ اآلخريف اكمم  ام )مز والفِةالشكري . 
كمػػف  نػػا ن هػػـ لمػػاذا أيطػػا ام الك ػػايا )السةسػػؿ(؟ كػػاف  ػػذا لنحيػػا حيػػاة سػػماكي  )ذ ػػب( كنحػػف يمػػا ايرض. 

 أ راس إنذار( كبككف كممابا مف الكباب الميدس )فض (.كمف لا الحياة السماكي  يككف كةما ككرازبا ك ماف )
 ػػذ  الػػن س أك  ػػذ  الكنيسػػ  الم ا ػػدة ضػػد الشػػيطاف كأيكانػػا مػػف الهراطيػػ  ل ي ػػب أف ببك.ػػؼ ينػػد حػػد ال هػػاد 
كالم ػػػادلت. اػػػؿ يريسػػػها يريػػػد لهػػػا أف ببػػػذكؽ الحيػػػاة السػػػماكي ، لػػػذلؾ يك ػػػيها اػػػاالبزاـ اكػػػؿ الك ػػػايا فهػػػذا  ػػػك 

 ة السماكي ، كأيضا  ك الطريؽ ل عالي  الخدم  كالكرازة.الطريؽ لمحيا
 

 "َما َداَم اْلَمِمُك ِفي َمْجِمِسِو َأَفاَح َناِرِديِني رَاِىَحَتُو  ٕٔ " -( ٕٔآية )

 ( فيبحكؿ إلا سماء. فالمسيذ مكانا السماء.2ِّ  ُْمف إلبـز االك ايا يرباح المسيذ يند  )يك
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فاحػت رائحبػا.  كيممػؾ يميػا، يما .ما ، كلما  ار .ما  م مسان كمسكنان لػا ك ممؾ ا مياا = الممك في مجمسو
 ك أف بياؿ الن س أف بيسكب يف المسيذ فبشبرؾ معا ف   مياا. كبظهر  كناردينكما ي عؿ رائح  الن س ب كح 

النػارديف  رائحػ  .طر ب كح ينػدما بيكسػر ز ا ػ  الطيػبفرائح  العيريسها. الن س كياام  لم ميب دائس  العالـ مع 
 .نارديني  نا  ا رائح  الن س لذلؾ بيكؿ

كالن س أك الكنيس  البا يسكف فيها المسػيذ  ػا أفضػؿ كػارزة يف رائحػ  المسػيذ الػذل فيهػا ب ػذب اآلخػريف لهػا. 
كأيضا لنةحظ أف ما كاف ي ذب الكثنييف لإليماف االمسيذ أياـ ااضطهادات  ك بمسؾ المسيحييف اإيمانهـ رغـ 

بسػػاءلكا مػػف  ػػك  ػػذا المسػػيذ الػػذل يحاكنػػا كػػؿ  ػػذا الحػػب. ك ػػذا السػػؤاؿ سػػةلا اي ػػد.اء لمعػػركس  نػػا ألمهػػـ، ف
سبشهد منهـ كثيركف.2ٗ  ٓ)نش  (. كيرؼ  ؤلء الكثنييف مف  ك المسيذ كا 
 

 " ُصرَُّة اْلُمرّْ َحِبيِبي ِلي  َبْيَن َلْدَييَّ َيِبيُت ٖٔ " -( ٖٔآية )
.ػػكة كرازبهػػا  ػػك فػػا ك ػػكد يريسػػها فيهػػا، إحب ظػػت اػػا فػػا داخمهػػا اػػيف ثػػدييها  الػػن س أك الكنيسػػ  البػػا يرفػػت أف

ك رة مػر أل أيمنػت إحبمالهػا ايلـ ي مػا. ك نػا إنبشػرت رائحبػا الحمػكة لم ميػع اػايكثر. ك ػار بعميمهػا مياػكل 
يسػها  ػذا الػذل لدل الناس اساب رائح  إحبمالها لأللـ ي ؿ  مسيحها. ك ذا ما ي عؿ اآلخريف يسةلكنها يػف ير 

 بحبمؿ ايلـ ي ما.
بيين ليديي حبماؿ ايلـ ي ؿ المسيذ لػا رائحػ  يطػرة. إيشير لأللـ )اطعما المر( كيشير لمرائح  العطرة، ف= المر
كبشػير يكحنػا الحايػب.  اليػديس  درم ا انب .ما  يايت. .ما   ك مكضع راحبا.  كذا كاف ي نعيما = يبيت

  - رة المر ايف الثدييف إلا 2
مممػػكء ألمػػان( كاةلمػػا فاحػػت رائحػػ  محابػػا حػػيف فبحػػت  ػػذ  ال ػػرة يمػػا ) صييرة مييرأف مسػػيحها بػػةلـ ككػػاف  -ُ

 حاا .ماها ينها شعرت اةف حاا أيٍيًمفى أكلن. ال ميب، فمأل
المسػػيذ إذ فاحػػت رائحػػ  حاػػا فممكبػػا يميهػػا ، كينػػدما  ػػار لػػا مكانػػا فػػا .ماهػػا فاحػػت  امحاػػ الػػن س شػػعرت  -ِ

اػؿ .ػررت الػن س إحبمػاؿ  ػمياها كمػا إحبمػؿ  ػك ( . 2ُٓ  ِكػكِننا رائح  المسػيذ الزكيػ " )رائحبا منها "ي
  ي مها، فةظهرت إحبمالها ايلـ كال ميب )المر( ي ما، فظهرت ك كرة لا حامم   مياها مثما.

  .ـ لا ك م در بعميمها الذل برضعا يكلد ا لب ذاه ار ، ثديا ا كايفاعد أف  ار المسيذ داخؿ الن س  -ّ
 .(ك ك مشرع كة ما العهد اليديـ كالعهد ال ديدالثدييف  ما )

ذ بسػػبير  ػػكربا إينيهػػا يةمػػ  محابهػػا ككلئهػػا لػػا  كانػػت العػػادة أف الزك ػػ  بعمػػؽ  ػػكرة زك هػػا الغائػػب فػػ  -ْ
خة ػها لػا، ك كػذا  يما  در ا. ك نا نرل أف العركس بظهر  ػكرة يريسػها لآلخػريف أل بظهػر محابهػا كا 
 لممسيذ أماـ الكؿ. نشهد نحف 

 رة المر أيضان بشير لعػادة ينػد الانػات فػ  بمػؾ اييػاـ. إذ كػف يماسػف  ػرة مػر يمػا  ػدكر ف في ػكح منهػا  -ٓ
.  كػذا كػؿ مػف .اػؿ المسػيذ ك ػمياا )كاف المر ارائحبا العطػرة  ػك أشػهر يطػكر ذلػؾ الزمػاف(  رائح  يطرة
 ب كح رائحبا.
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َيٍة َحِبيٗٔ " -( ٗٔآية ) َِ  " ِبي ِلي ِفي ُكُروِم َعْيِن َجْدٍي َطاَقُة َفا
  عين جديناات نكر الحناء. كلا ز ر رائحبا طيا   دان ك.د اشبهر ك كد  ذا الناات ف  = فاَيةحزم . = طاقة

كمازالت  ذ  العادة لمعركس مك كدة فػ  م ػر كاعػض الامػداف، أف بيػاض العػركس يمػا حزمػ  مػف ز ػر الحنػاء 
حمر كي اذ ليد ا رائح  حمكة يـك زفافها. العركس  نػا حممػت يةمػات ال ػميب ليم  يرسها فب اغ يد ا امكف أ

 )المكف ايحمر( ف  يد ا ك ارت لها الرائح  الزكي  )حمؿ ال ميب(.
كاليد بشير لأليماؿ كالخدم . ك نػا نػرل الػن س أك الكنيسػ  ببػةلـ فػا خػدمبها ك ػا بحبمػؿ  ػمياها كلكػف كػؿ  ػذ  

 اايكثر، أك .ؿ رائح  مسيحها الذل فيها. ايلـ بنشر رائحبها الزكي 
 

 " َىا َأْنِت َجِميَمٌة َيا َحِبيَبِتي، َىا َأْنِت َجِميَمٌة  َعْيَناِك َحَماَمتَاِن ٘ٔ " -( ٘ٔآية )

 = عيناك حمامتان
ف   سػد المسػيذ = بكػكف الػن س ثاابػ  فػا المسػيذ [ كحمام  نكح ل بسبريذ خارج ال مؾ )ال مػؾ رمػز الكنيسػ ُ] كا 

 .( خر ت بعكد فة راح  لها خار ا
ؿَّ يما المسيذ يما  يئ  حمامػ  ، يف الحمػاـ دائمػا ير ػع إلػا ايبػا كمػا يػادت حمامػ  نػكح  الركح اليدس[ ِ] حى

( . 2ٔ  ّ" )يػبنحػف يمػؿ الػركح اليػدس معنػا أف يثابنػا فػا  سػد المسػيذ اكاسػط  ايسػرار ، كايبػاك إلا ال مؾ . 
( . لذلؾ أخذ 2ِٔ  ٖ+ رك 2ٖ  ُٔ)يك المسيذ يعيدنا االباكيت ااا.ناع كاالمعكن ككمما نضؿ طريينا اعيدا يف 

كلػػذلؾ يسػػما سػػر الميػػركف "سػػر البثايػػت" فػػالركح يثابنػػا فػػا  الػػركح اليػػدس شػػكؿ حمامػػ  يػػكـ معمكديػػ  المسػػيذ .
 المسيذ فا المعمكدي  ، ككمما نابعد يعيدنا إلا ايبنا  سد المسيذ .

لها إب ا  كاحد ، أل .مب غير منيسـ ايف ام كالعالـ،  الن س لها  أف كاسيط  بعناع . اسيط  ككديالحمام  [ ّ]
ذا كانػت يينػؾ اسػيط  ف سػدؾ كمػا  دؼ كاحد  ك ام ، ك ػذ  الػن س يسػكف فيهػا المسػيذ نػكر العػالـ فبنيػر =  "كا 

إذان يينػا  . single heartedببػر ـ اسػيط  ااان ميزيػ    كبةخذ شكؿ المسيذ الكديع . . (2ِِٔيككف نيران" )مت
  ذ  الن س مب هباف دائما نحك المسيذ باحث ينا فا إشبياؽ. كالركح اليدس ي بذ يينيها فبرل المسيذ كبعرفا.

ػؿَّ بنارة االركح اليػدس[ لهما اسْ] يمػا المسػيذ يمػا  يئػ  حمامػ . فمػا معنػا ااسػبنارة؟ *الػركح ي عمنػا  ، الػذل حى
( فناػدأ نعػرؼ المسػيذ 2ُْ  ُٔ( . *كالػركح يةخػذ ممػا لممسػيذ كيخارنػا )يػكُّ – 2ٗ  ِككُنعايف السماكيات )

2  ُٔ( فنبخذ اليرار السػميـ. * ػك ركح الباكيػت فنبػرؾ الخطػة )يػك2ٕ  ُباِكنبذكؽ حةكبا. * ك ركح الن ذ )
 (.ُٔ،  2ُٓ  ٖ(. *يشهد لنا اانكبنا م فة نبذمر فا الب ارب فها مف يد أب محب )ركٖ
  . جميمة ىا أنت ك فا المسيذ يككف فا نظر ام ن س لها  مالها ي رح اها =  ككؿ مف[ ٓ]

البا  ارت فا المسػيذ اػالركح اليػدس ي ػرح اهػا المسػيذ إذ يػادت إليػا كثابػت فيػا كل بسػبريذ إل إذان  ذ  الن س 
برؾ معػػا فػػ   ػذ  الػػن س  ػ  البػػ  حممػت سػػمات المسػيذ ك.امػػت أف بشػ  ىيا أنييت جميميية يييا حبيبتييي فيػا يػػديك ا
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لهذ  الن س خطايا ا، كرغمان يف ذلؾ يرا ا ام  ميم .. كما .اؿ الشاير "ييف المحب يػف  ت مياا. كلكف مازال
 كؿ ييب كميم ". فالمحب ل يرل سكل ال ماؿ ف  مف يحاها. "يادم أيكب ر ؿ كامؿ".

 
ُر َىا َأْنَت َجِميٌل َيا َحِبيِبي َوُحْمٌو، َوَسِريُرنَ ٙٔ " -( ٙٔآية ) َِ  " ا َأْخ

ىييا أنييت .ػػاؿ لهػػا العػػريس يينػػاؾ حمامبػػاف، فمػػاذا أيطػػا الػػركح اليػػدس لعينا ػػا أف بػػرا ؟ ليػػد رأت  مػػاؿ يريسػػها 
بن ػػبذ ك  أنهػا مشػػبا.  أف بعطػا كػؿ اليمػب لػا ، ، كمػػف  مالػا كحةكبػا ب ػد الػن س  ميػؿليػد أدركػت أنػا = جمييل

ل ي ػب أف ننسػب ين سػنا أم  لػذلؾ. ككػؿ .داسػ  فينػام در كػؿ .ػكة  أنا  ك سر  مالها. اؿ  كيينا ا كبدرؾ 
نبي ػػ   ػػذا اادراؾ الركحػػ  دخمػػت الػػن س مػػع مسػػيحها فػػ  إبحػػاد = سييريرنا أخِيير(. 2ُُٕ)يػػع فينػػاشػػئ  ػػالذ 

أيمؽ. كالسرير  ك ال سػد الػذم فيػا بمبيػ  الػن س مػع ام، كيبحػكؿ ال سػد لمكػاف يسػكف فيػا ام اػؿ يربػاح فيػا ، 
لنا كلـ يعد مسكنان لمن س الاشري  فيط، اؿ يسكف ام فيا، ك نا بظهر ثمار الػركح اليػدس لػذلؾ  سدنا لـ يعد ممؾ 

( ينهػا حممػت 2ُٔٓكػكُأنهػا أيضػاء المسػيذ ) أ سػادنا الرسػكؿ ديػا اػكلسديًياى السرير أخضر أم مثمػر. ليػد 
دنا فهك أخذ مالنا ليعطينا مالا، ليد إنعكاسان لمكحدة الداخمي  ايف الكمم  االه  كالن س. ليد ساؽ المسيذ كأخذ  س

بحادنػا إنػرل فيػا  نحػف نربػاح فيػا ك ػك يربػاح فينػا ،  ار  سدنا  سد ، ك ار  سد  سرير لنا، إذ لنا فيا راح ،
معا. ليد أثمر  سد الرب طاي  لآلب يكض ي ياننا كنياكة يكضان يف ن اسابنا كغماػ  يمػا الشػيطاف يكضػان 

 ػاءت ك ػذ  الحيكيػ  ل سػدنا  يةمػ  الحيكيػ  كااثمػار يف الػن س م بمعػ  مػع ام.يف  زيمبنا. يمكمان الخضرة 
 ( . كمف  ك ح  يثمر .2ُِ  ُمف ثاات حياة المسيذ فينا "لا الحياة  ا المسيذ" )فا

 
 " َجَواِىُز َبْيِتَنا َأْرٌز، َوَرَواِفُدَنا َسْرٌو ٚٔ " -( ٚٔآية )

كبشػير اييمػدة   روافيدكلػا يػكارض أفييػ = = الجيواىزلا أيمدة رأسػي =  كنيس  المسيذ بشاا  نا االايت. كالايت
يمػػػر  طكيػػػؿ )فػػػإارا يـ  ك ػػػذا=  َأْرزٌ فػػػال كائز مػػػف  ػػػ  اآلف فػػػ  السػػػماء، لػػػذلؾ  الرأسػػػي  لمكنيسػػػ  المنب ػػػرة البػػػ 

م ا دة يمػا سحؽ كيعيكب أحياء( كرائحبا حمكة ك كذا سير أاائنا اليديسيف. كبشير العكارض ايفيي  لمكنيس  الا  ك 
 ك كػذا يناغػ  أف بكػكف كنيسػ  المسػيذ، .ك ػك مشػهكر ايكبػا كأنػا ل يهبػز اػالريذسرو كنةحظ أنها مف  .ايرض

راهػا لهػا فػة يهبػزكف فه  كنيس  .كي  ل يسبطيع أحد أف يحطمها، كيناغ  أف يككف المؤمنيف كاثيػيف فػ  حمايػ  
يػػت مكػػكف مػػف أيمػػدة رأسػػي  كمػػف يػػكارض أفييػػ  ك كػػذا ضػػطهاد أك بعػػاليـ غرياػػ . كنةحػػظ أف الاإمػػع أم ريػػاح 

 ػػميب المسػػيذ، فالمسػػيذ ا ػػمياا كحػػد السػػمائييف اايرضػػييف. ك ػػارت الكنيسػػ  مػػف .سػػميف، .سػػـ رأسػػ ، ممبػػد 
 رأسيان ك   الكنيس  المنب رة ك.سـ أفي  ممبد أفييان ف  كؿ ايرض ك   الكنيس  الم ا دة.
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 ممخص اإلصحاح األول
 

 س ر المحا . س ر النشيد  ك 
إذ  كاااػف ،كيثابنػا فيػا العػريس لإلبين)الػد ف المهػراؽ( ي ػذانا  اليروح القيدس ا محا  ام مثمػث اي.ػانيـ.  ( أوالً 

 -كخطكات بن يذ  ذا 2 فننعـ امحابا = .اةبا . اآلب يحممنا يحضاف نبحد اا كعركس مع يريسها ،
 يادأ يمؿ الركح اليدس معنا اايسرار . .ُ

  االمعرف  .كالمحا  بةبا  .(2ٓٓمحا  ام فا .مكانا )رك الركح اليدس يسكب. ِ
( فنن ػذب لػا يف محابػا يسػهؿ إكبشػافها مػف حيابػا 2ُُٔٓر لنا اااف "يةخذ مما لا كيخاركـ" )يػككِّ  ى يي  .ّ

 ك مياا فن د محابا أطيب مف الخمر.
 .لحضنافيحممنا اااف  كالركح اليدس يثابنا فا اااف فنشباؽ يحضاف اآلب .ْ

ليقبمنيي "فاااف يسبعمف اآلب. كحينما نشعر امحا  اآلب نشباؽ لمحابا الغافرة كأحضػانا فنيػكؿ لإلاػف يػف اآلب 
( ك ػػذ   السةسػػؿ  ػػا ح ػػظ الك ػػي  يننػػا نحػػب ام ُُمحاػػ  )آيػػ  بسالسييلك ػػذ  المحاػػ  براطنػػا  " بقييبالت فمييو

 .....( ك ذ  المحا  ل بيب ر يما محا  ام اؿ 2ُِّْ)يك
(. اؿ نكبشؼ فا آخػر اا ػحاح أف ّ،ْلمحا  العريس )آي  تنجذب الةذارىبمبد لمحا  ااخكة فنشباؽ أف  لانياً 

(. ُٕآيػ   الجيواىز( كالكنيسػ  المنب ػرة فػا السػماء )ُٕآي   الروافدالمحا   ا لكؿ الكنيس ، الكنيس  الم ا دة )
 كمف فا السماء ك ـ يبش عكف فينا. فها كنيس  كاحدة مرباط  االمحا ، نحف ن ما لمف فا ايرض

( فبككف الكنيس  مثمرة. كلكف كيؼ يسكف المسيذ فا سريرنا أخِركالكنيس  بشاا ايبان كاحدان يسكف فيا المسيذ )
  سػد كييػـك كبسػػكف حيابػا فػػااح اليػػادـ( ليمػكت المسػيذ اهػػذا الالكنيسػ . كػاف لاػػد مػف الب سػد )مكضػػكع اا ػح

 (.2ُُِسيذ" )فاالكنيس  "لا الحياة  ا الم
،  لا المخمصاالمسيذ أنا الرب اا ـاةف يينعههـ س معيادأ يمؿ الركح اليدأما مع غير المؤمنيف ف -ممحوظة  

 كاعد المعمكدي  .(2ّ  ُِككُ+  2ٕ   َِرإ)ل االركح اليدس إف المسيذ رب أأحد أف ييكؿ  يسبحيؿ ينا
 ف ينم  اليماف ك ذا مف ثمار الركحأ ،خرآيمؿ  اكح معالر  كيادأ  ،فا المعمد كالميركف يسكف الركح اليدس

 كانايادأ يسكب محا  ام ف  .منيكؿ أف الركح اليدس  كاالنسا  لنا  ميعا ،  . (  ِّ+  2ِِ  ٓغؿ)اليدس 
حييي   بزداد المعرف كحينما  .(2ُٓ  ُٔ"يةخذ مما لا كيخاركـ" )يك  ك المسيذ يمف نااةف يحك  ل (2ٓ  ٓ)رك
 (.2ٓ  ٓرك) يزداد ف  داخمنا الر اءك  كناادلا حاا احب يادأ الخكؼ ييؿ فا داخمنا حيف نشعر امحاباك  ، نحاا
 

 تسمسل أفكار اإلصحاح
 

آيات اا حاح ك كذا كؿ الكباب الميدس ليست  زر منعزل  يف اعضها اؿ  ا مبرااط  مسمسم  لبيدـ فكرة 
 كاحدة مبكامم .
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ابا مف سيربا. كيرفت أنا إاف ام فطمات أف ببذكؽ المحا  االهي   نا ن س سمعت يف المسيذ فةح -  ٕآية
 اياكي .

نسكب يميها الركح  -  ٖآية يبمدت كا  دخمت  ذ  الن س فا العمؽ أكثر كيرفت يف المسيذ أكثر. كآمنت كا 
محابا  اليدس الذل إنسكب يما الكنيس  ا داء المسيذ. كالركح اليدس يسكب محا  ام فا .مكانا إذ يكشؼ لنا
 كحينها أدركت الن س سر حب المؤمنيف لممسيذ اؿ .اكلهـ المكت ي ما )المؤمنيف  ـ العذارل  نا(.

مع إشبعاؿ الحب داخؿ الن س طمات اا.براب كالدخكؿ لمعمؽ أكثر كأكثر، اؿ فا محابها أرادت أف  -  ٗآية
سب اب العريس كأدخمها لم رح.  يعرؼ الكؿ يريسها الذل أحابا. كا 

ضطهادات ضد الكنيس  كضد كؿ  -  ٘آية الحياة يما ايرض ليست كمها بعزيات، اؿ  ناؾ حركب كب ارب كا 
ن س. رأت الن س أف الكنيس  مضطهدة كمبةلم  فبرسؿ رسال  لآلخريف غير المؤمنيف، اةف ل ينخديكا االمظهر 

ة.  داخمي  خا   مع الخار ا. فال رح كالم د ليظهراف خار ا اؿ ندركهما مف خةؿ المخدع أل فا ي
 فا المخدع. -العريس. كاينما  ناؾ حركب كضييات مف الخارج، ن د البعزيات فا الداخؿ 

يدك الخير ل يبرؾ الن س ادكف أف يحاراها، كادأت حركب الشيطاف ضد ا إذ ادأت ااضطهادات  -  ٙآية
بيكؿ لآلخريف ل بنخديكا اهذا. اؿ الدمكي  ضد ا. اؿ خرج مف الكنيس   راطي  شككك ا كأبعاك ا. كما زالت 

 بعبرؼ أف  ناؾ مشاكؿ كحركب مف داخؿ الكنيس .
أنت رايا ن سا فةيف أ دؾ، فةنا أحباج  - رخت لعريسها ك ا فا ألمها كحيربها كشكككها .ائم   -  ٚآية
 كيؼ أكا ا  ذا البشكيؾ، ليد إضطرات فعة كبشككت. اؿ أنا فا إحبياج لحمايبؾ. -لؾ 
ي ياها العريس إذ اا كبعمما مف أااء الكنيس ، ماذا .الكا ككيؼ يممكا. كخذل مف  ذابيهـ لإليماف  -  ٛآية

 إلا الكنيس  أمكـ، كل بارحكا كنيسبكـ.
 نا يطمئف العريس يركسا اةف الحرب ضد ا كمعانابها فا الحرب  ك شئ طايعا ك ذا ما نسميا  -  ٜآية

بمرة ييكد ا العريس.  ك ال ارس، كالن س  ا ال رس ايايض ييكد  ال هاد. فالن س كالكنيس  فا معرك  مس
 ال ارس العريس الذل خرج غالاا كلكا يغمب.

 العريس ي رح اعركسا الم ا دة كيكافئها إذ .امت ال هاد بحت .يادبا. -  ٓٔآية
بعزيها كب رحها يطمب منها العريس أف بمب ؽ اك ايا  لبحيا فا السماكيات. كحيابها السماكي  سكؼ  - ٔٔآية

 كبثابها خةؿ  هاد ا ككرازبها اكمم  ام.
ذ إلبزمت العركس االك ايا كأطايت  ارت سماء يسكف فيها يريسها السماكل. كفاحت رائح   -  ٕٔآية كا 

 يريسها منها.
فا نرل الن س فا إحبمالها لأللـ ي ؿ يريسها. ك ذا ينشر رائحبا كرائحبها اايكثر، كيككف سااا  -  ٖٔآية

 فايمي  بعميمها لآلخريف )الثدييف لمبعميـ كبغذي  مف يسمع(.
حبمالها ال ميب، كأف  ذا ينشر رائحبها لآلخريف. ك ذا ما رأينا  فا  -  ٗٔآية نرل الن س  نا خةؿ يممها كا 

 إنبشار المسيحي  فا العالـ كما أياـ ااضطهادات.
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 نرل  نا فرح  العريس اعركسا. -  ٘ٔآية
بذ يينا العركس يما  ماؿ يريسها إذ إبحدت اا. ك ارت لها حيابا ف ارت حيابها كخدمبها بن  -  ٙٔآية

 مثمريف )سريرنا أخضر(.
 ذ  الكحدة البا بمت ايف العركس كيريسها  ا كحدة ايف الكنيس  ايرضي  كالكنيس  السماكي .  -  ٚٔآية

ايننا كايف المسيذ حيا  ا ية.  شخ ي ،  كالعريس رأسا لهما إذ  ارا كنيس  كاحدة يركس لممسيذ. العة. 
كلكف ي ب أف ن هـ أنا ل معنا أف نن  ؿ يف الكنيس  البا أراد ا ام كنيس  كاحدة كحيدة،  ا يركس كاحدة 

(. اان  اؿ كاانشياؽ ايننا نحف الذيف ما زلنا يما ِّ - 2َِ  ُٕلعريس كاحد.  ا فيا ك ك فا اآلب )يك
لسمائييف  ذا ضد . د ام. الكؿ كاحد االمحا  البا يضعها فا الكؿ الركح اليدس. ايرض، أك ايننا كايف ا
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 عودة لمجدول اإلصحاح اللاني

 
الشػباء، الػذم يشػير  اعػدما مػرَّ  ، ذا اا ػحاح يحػدثنا يػف الب سػد. كنحػف اآلف أمػاـ يػريس كيركسػا فػ  اسػباف
فاال ػداء سػكف فينػا الػركح  اليػديـ.لاركدة العكاطؼ. إذف  ك الب سػد لينهػ  اػركدة العكاطػؼ البػ  سػادت فػ  العهػد 

. كالركح اليدس الػذل إنسػكب يمػا الكنيسػ   عمهػا اسػبانا مثمػرا (2ٓ ٓاليدس الذل سكب محا  ام فا .مكانا )رك
 (. 2ُٓ  ِّ) ف يسكب يمينا ركح مف العةء فب ير الاري  اسبانا كيحسب الاسباف كيراألا اعد أف كانت . ر "إ

 
 " َأَنا َنْرِجُس َشاُروَن، َسْوَسَنُة اأَلْوِدَيِة ٔ " -( ٔآية )

 ب سد  كسط  ذا العالـ المممكء االخطي . فا  ذ  اآلي  ن د إاف ام يعمف يف

ريػػؽ اػػيف م ػػر كسػػكريا. ككػػاف شػػاركف  ػػك كادم . ػػر ضػػيؽ غيػػر مػػة كؿ، كػػاف يسػػبخدـ كط= نييرجس شييارون
اهػػذا النػػر س الممبػػاز الػػذم .ػػاؿ ينػػا المسػػيذ "كل سػػميماف كػػاف يمػػاس ككاحػػدة منهػػا" ك ػػذا النػػر س ينمػػك  امممػػكءن 

يكػف أحػد ليبعػب كيػزرع فػ  كادو ضػيؽ غيػر مػة كؿ ك. ػر كميٍحً ػٍر. ك كػذا  طايعيان، ل أحػد يبعػب فػ  زرايبػا، فمػـ
أك النػر س المممػكء  مػالن فهػك أاػرع = سوسنة األوديةليكػكف  ،السيد المسيذ الذم أبا لهذا العالـ دكف زرع اشر

 خطي ، فايكدي  أماكف مح رة.كىكيً دى كسط  ذا العالـ المممكء  ، مالن مف ان  الاشر
كاهػذا ن هػـ  .أنا نرجس شارون ذا اا حاح، إاف ام يعمف يف ب سد  لي مع فا  سد  الكنيس  فييكؿ نا فا  

فالسػرير مكػاف الراحػ . كراحػ  المسػيذ كفرحبػا  ػا فػا  مػف اا ػحاح ايكؿ. ُٔفػا اآليػ   سيريرنا"معنا كممػ  "
يعطينا حياة أادي  ك ػذا مػا ي رحػا، ككػاف إبحاد  انا ليعطينا حيابا، كراحبنا  ا فا إبحادنا اا. فإبحاد المسيذ انا 

 ذا . د  منذ الادء. فمكا يبـ اابحػاد اػيف  سػدنا كاػيف  سػد المسػيذ كػاف ل اػد ااػف ام أف يب سػد أكل. ك ػذا 
 ػك ز ػكر بنمػك فػا كادل  والنيرجساابحاد يبـ اكاسط  المعمكدي ، كيظؿ الثاات فا  سد المسػيذ ااافخارسػبيا. 

 كنػرل  نػا أيضػا كي يػ  بن يػذ اآليػ  ايخيػرةل مػاؿ منظػر .  ك السكسف ك ك نػكع يسػما الممػككاشاركف، كأ ممها  
مػف اا ػػحاح السػػااؽ أل  سػػد المسػػيذ الكاحػػد، الكنيسػ  المنب ػػرة فػػا السػػماء كالكنيسػػ  الم ا ػػدة يمػػا ايرض. 

 ُ" )أؼرض، فػ  ذاؾلي مع كؿ ش ء ف  المسيذ، ما ف  السماكات كمػا يمػا ال".. كالمسيذ رأس ال سد الكاحد
 2َُ.)   
 

 " َكالسَّْوَسَنِة َبْيَن الشَّْوِك َكذِلَك َحِبيَبِتي َبْيَن اْلَبَناِت ٕ " -( ٕآية )

. (2ُٗ  ْ)غػػػؿ   بحمػػؿ  ػػػكربافهػػػ= كالسوسييينةالمسػػيذ  ػػػك السكسػػف، كيػػػنعكس  مالػػػا يمينػػا فب ػػػير حايابػػػا 
لـ  ػػذا العػػالـ كحػػركب أشػػهكات ال سػػد ك  الـ =الػػذل فػػا العػػ الشييوك كلكنهػػا مػػا زالػػت فػػ  كسػػط العػػالـ ببػػةلـ مػػف
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( ك.ػد بسػيط فػ  الخطيػ  اسػاب 2ُْٖالشيطاف ضد ا كالهرطيات الب  بحاراها، ك مكـ الحياة كغنا ا كلػذابها )لػك
 كؿ  ذا، كالع يب أف يريسها حمؿ الشكؾ ينها.

 
اْلَبِنيَن  َتْحَت ِظمِّْو اْشَتَيْيُت َأْن َأْجِمَس، َوَلَمَرُتُو ُحْمَوٌة  َكالتُّفَّاِح َبْيَن َشَجِر اْلَوْعِر َكذِلَك َحِبيِبي َبْينَ ٖ " -( ٖآية )

 "ِلَحْمِقي  

شػ ر الػكير لػا شػكؿ ك اذايػ  كلكنػا اػدكف ثمػر، شػ ر الػػكير = بالتفياح بيين شيجر اليوعرالكنيسػ  بشػاا حاياهػا 
ذ كالكرامػ . كلكػف كػؿ  ػذ  اػدكف كحب المػدييشير لآلله  الكثيرة الب  يعاد ا الناس مثؿ شهكة الاطف كحب الماؿ 

أمػػا  "مػػف يشػػرب مػػف  ػػذا المػػاء يعطػػش"آلهػػ  العػػالـ ل بػػركم كل بشػػاع، اػػؿ  .ثمػػر، أمػػا المسػػيذ فهػػك كحػػد  المشػػاع
أف العػريس مشػاا االب ػاح كلػيس شػ ر الب ػاح، فالمسػيذ لػـ يعطنػا أف  المسيذ فيػد .ػدـ لنػا ن سػا سػر شػاع. كلحػظ

2  ٔيف  سػدل مةكػؿ حػؽ كدمػا مشػرب حػؽ" )يػك كةن كمشػراان ليشػاع ن كسػنانةكؿ مف ثمر ، اؿ أيطانا ن سػا مػة
فػ  العهػد اليػديـ  مسػنا بحػت ظػؿ المػكت = جميسأتحت ظمو اشتييت أن  نا إشارة لمب سػد.  لذلؾ فالب اح .(ٓٓ

 (2ْ  ِّمػػز إذ يمػػكت اانسػػاف ك ػػذا فػػا أل لحظػػ  كادم ظػػؿ المػػكتالعػػالـ  ػػك الع ػػياف )إذ أكمنػػا مػػف شػػ رة 
+ 2ُُٓٔ+ ُْ-2ُٓٗفػػ  العهػػد ال ديػػد  مسػػنا بحػػت ظػػؿ المسػػيذ كا ػػب الحيػػاة إذ نةكػػؿ مػػف  سػػد  )إش كاآلف
        . تحت ظمو = لـ  ذا العالـأ(. فالمسيذ مشاا ا خرة بحمينا مف شمس 2ِِّ+ 2ِْٗ

 . إشتييت أن أجمس = نبمذذ االبةمؿ فيا 
نا فا اآلي  ايكلا منػا أف المسػيذ سػيكلد فػا كسػط يحدثنا يف الب سد. كرأي  ذا اا حاح = لمرتو حموة لحمقي

 ذا العالـ المممكء اايلـ كالخطي  ادكف زرع اشػر ك ػك ايركع  مػال مػف انػا الاشػر. كرأينػا فػا اآليػ  الثانيػ  أف 
المسػػيذ سػػيعطا كنيسػػبا ن ػػس شػػكما )السكسػػن (. ك ػػذ  أكلػػا ثمػػار الب سػػد. ك نػػا فػػا  ػػذ  اآليػػ  نػػرل ثمػػرة أخػػرل 

يد بحػكؿ العػالـ مػف كادل ظػؿ المػكت إلػا كادل ظػؿ الحيػاة. فياػؿ المسػيذ كػاف اانسػاف يحيػا فػا يػالـ لمب سد، ل
يِّـ يميا ظؿ المكت. نمكت فا أم لحظ . يضحؾ اانساف كي رح اةكمػا / اشػرااا / اإنب ػارابا / امهػك  ... ثػـ  ييخى

   فا حميا.ي كر فا النهاي ، نهاي   ذ  الحياة فة يرل سكل المكت، ك نا ي د غ 
أما المسػيذ فاإبحػاد  انػا  ػارت لنػا الحيػاة اياديػ . كالػركح اليػدس يكشػؼ لنػا يػف "مػا لػـ بػر  يػيف كل سػمعت اػا 
أذف كلػػـ يخطػػر يمػػا اػػاؿ إنسػػاف" مػػف "ال ػػرح الػػذل ل ينطػػؽ اػػا كم يػػد"،  ػػذا الػػذل ينبظرنػػا اعػػد أف نغػػادر  ػػذا 

يف" كمػع أحاائنػا الػذيف سػايكنا فنيػكؿ مػع اػكلس الرسػكؿ "لػا ال سد. فنشبها  ذا "الميػاء مػع المةئكػ  كمػع اليديسػ
2  ُ+ فػػا 2ِِ  ُٔ+ لػػك 2ٖ  ُاػطُ+  2َُ  ِكػػكُإشػبهاء أف أنطمػػؽ كأكػكف مػػع المسػيذ، ذاؾ أفضػػؿ  ػدا" )

(. كاهػػػػذا باػػػػدؿ لنػػػػا كادل ظػػػػؿ المػػػػكت إلػػػػا كادل ظػػػػؿ الحيػػػػاة كال ػػػػرح كالم ػػػػد. ف ػػػػرنا نبػػػػذكر إنبيالنػػػػا اػػػػال رح ِّ
خب ت الغ   مف الحمؽ اؿ  ارت السماء كأفراحها كالحياة ايادي  البا ح منا يميها  ا مكضكع  كااشبهاء. كا 

 يحمك لنا أف نبحدث ينا ا رح فنبعزل كنعزل اآلخريف. 
كلحظ أنها كسط الشكؾ مشغكل  اعريسها كلػيس االشػكؾ. .يػؿ يػف ايشػرار أف حن ػربهـ .اػر م بػكح، يخػرج منهػا 

س المسػػيذ فحن ربهػػا كحميهػػا ل يك ػػد فيهمػػا إل كػػؿ مػػا  ػػك حمػػك. ككممػػا ببػػذكؽ كممػػات المػػكت كالهػػةؾ، أمػػا يػػرك 
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اػػدل مػػف غ ػػ  المػػكت فػػا الحمػػؽ البػػا كانػػت فػػا العهػػد اليػػديـ،  ."رلػػا "ايػػت الخمػػ ػػذ  الحػػةكة بطمػػب الػػدخكؿ إ
حيػاة اياديػ   ار حميها ككرازبها كبعميمها ككةمها كبةمةبها اطعـ الحب االهػا كايحضػاف اياكيػ  كالغ ػراف كال

  كال رح كالم د ايادييف.
لـ  ذا العالـ ما أحما أف يظمؿ يمينا مسيحنا فنبعزم، كمف بػذكؽ  ػذ  البعزيػات ييػكؿ أ2 ف  كسط ب ارب ك تأمل

 كل يعكد يطمب بعزيات  ذا العالـ. ك.كلا أ مس إشارة لمراح  الكامم ." تحت ظمو اشتييت أن أجمس"
 

 "َلي َبْيِت اْلَخْمِر، َوَعَمُمُو َفْوِقي َمَحبٌَّة  َأْدَخَمِني إِ ٗ " -( ٗآية )
 ك المكاف الذم ييدـ فيا الطعاـ كالشراب لممسافريف،  ك الكنيس  الب  بيدـ لنػا  سػد المسػيذ كدمػا = بيت الخمر

 كبادأ العة.  الشخ ي  فا المخدع، فهاام. كسر فرح، المسيذ أدخمن  لعة.  كمها فرح، أدخمن  ييماؽ حب 
كمف لا  ذ  العة.  كالخاػرة الشخ ػي  مػع يريسػنا يمكنػا أف ي ػرح فػا   بيت الخمر ية.  خا   ب عؿ المخدع

الكنيسػػ  كاليداسػػات. كمػػف لػػـ يبػػذكؽ لػػذة  ػػذ  العة.ػػ  الشخ ػػي  لػػف يمكنػػا أف ي ػػرح فػػا اليػػداس. اػػؿ سػػيككف لػػا 
 (.2ِٓ  َُاليداس كممارس  ركبيني  .اؿ ينها اكلس الرسكؿ "كما ليـك يادة" )يب

ال كرة  نا أف العريس أخذ يركسبا إلا داخؿ ايت ليعطيها أف ببذكؽ محابا الب  كالخمر = وعممُو فوقي محبة
 ككضع يمماي فكؽ  ذا الايت فما  ك  ذا العمـ؟ 

 يةم  ممكي  ام لهذ  الن س.     -ُ
 يةم  حمكلا ف  ايبا الممك  )اليمب( فحيثما يك د الممؾ برفع رايبا. -ِ
 ممؾ .كم. يميا يمـ مرفكع مكافيةم  حمايبا لهذا المكاف فة يسبطيع أحد أف يعبدم يما  -ّ
حكؿ العمـ ب بمع  يكش الممؾ لبحارب. كام  ك رب ال نكد. كن س حايابا    أيضان ن س م ا دة محاراػ   -ْ

 (.2َُٔاؿ    مر ا  ك يش اةلكي  )نش
 

ٌة ُحبِّا َأْسِنُدوِني ِبَأْقرَاِص ا٘ " -( ٘آية ) َِ ِبيِب  َأْنِةُشوِني ِبالتُّفَّاِح، َفِإنّْي َمِري  "لزَّ
كفػ  = مريِية حبياً ليد بذك.ت الن س حب يريسها، كلكنها أدركت الثمف الاا ظ لما    فيا مف فػرح فيالػت أنهػا 

 م ركح  حاان" فه  حػيف رأت  راحػات المحػب ك ػدت ن سػها ككةنهػا  رحػت اهػذا الحػب. كالع يػببر م  أخرل "
كالب ػاح يػداكياف  راحػات الحػب؟!  ػذ  ل  بفهػؿ الزايػ= اسيندوني بيأقراص الزبييب أنةشيوني بالتفياحأنها بطمب 

بطمػػب أف ب ػػرح  ػػ   ػػرخات  ،كبشػػ ت حػػب المسػػيذ الع يػػبإسػػكل رمزيػػان. ف ػػرخات الػػن س البػػ  يمكػػف فهمهػػا 
حياة أادي . فهك ب سد كبةلـ ي ؿ  ذا حاياها فا ميااؿ ما .دما لها. كماذا ي رح حاياها؟ أف بثات فيا فبككف لها 

 الساب.
ب كمػا ارسػمن  اآل. كانػا فيػا مف ياكؿ  سػدم كيشػرب دمػ  يثاػت فػ َّ ككيؼ نثات فيا؟ االبناكؿ مف  سد  كدما "

 ػػ   ػػرخات طالاػػ  أف بعػػرؼ المزيػػد (. ك ٕٓ،  2ٓٔ  ٔ" )يػػكب، فمػػف يػػاكمن  فهػػك يحيػا اػػ الحػ ، كانػػا حػػ  اػػاآل
كاابحػاد  بحاد اػا اػايكثر،   بطمب أف بدخؿ ف  الشرك  معا كاااايكثر. لذلؾ فبحاا  يف حاا كيف شخ ا،
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ذايح  حيػ  نبحػد اػا، ك ػا بطمػب  ػذا اابحػاد لب ػرح .ماػا  ، لييدـ ن سا اا ي رح .ماا فمهذا  ك ب سد ك مب ك.اـ
 كح . فالزايب نح ؿنبعاش ر إ   بطمب البناكؿ الذم ي بذ يينيها يما حاياها أكثر كسر ك  . فهذا  ك ما يريد 

كاابحػاد االمسػيذ يعطينػا معرفػ  أيمػؽ ليسػت معرفػ   (.ّيما الخمر كيشير لمػدـ. كالب ػاح يشػير لم سػد )آيػ  منا
بحدنا اػا  ػك ي ػرح كيشػاع )إش ( ، كنحػف ن ػرح 2ُُ  ّٓسطحي  اؿ معرف  مف خةؿ اابحاد . ككمما ثابنا فيا كا 

 اايكثر .
مػػف يمبػػػا المشػػػك   نبي ػػ  حريػػػؽ شػػػك  ك ههػػا كيػػػديها. ككممػػػا بػػػةبا ط ػػؿ  ػػػغير كػػػاف يخػػػاؼ  -قصييية لمشيييرح  

لزياربهـ ي رخ كيرفض رؤيبها. كحينمػا كاػر  ػذا الط ػؿ سػةؿ يمبػا يػف  ػذ  البشػك ات. فيالػت لػا كأنػت  ػغير 
إندلع حريؽ فا المنزؿ كدخمت أنا كأنيذبؾ. فماذا بككف مشاير  ذا الشاب الػذل أدرؾ أنػا سػاب  ػذا البشػك ؟ اػؿ 

ذكر ما كاف يعمما معها اينما كاف  غيرا يدرؾ كـ ايلـ البا ألحيها اهػا. فكػـ بكػكف ألمػا اػؿ كحاػا لمػف كمما ي
  .مجروحة حباأك  إني مريِة حبا أنيذت حيابا؟  ذا معنا =

 
 " ِشَماُلُو َتْحَت رَْأِسي َوَيِميُنُو ُتَةاِنُقِني  ٙ " -( ٙآية )

 ػ  يػد النعمػ  البػ  = ويمينوب كبيطع فينا محا  ايرضيات كالزمنيػات.    يد العناي  االهي  الب  بؤد= شمالو
بحبضػػف كسػػط ايلػػـ لبعػػزم كببرفػػؽ، كبعطينػػا أف نػػرل كن ػػرح االسػػماكيات فنشػػباؽ إليهػػا. الشػػماؿ بسػػمذ االب راػػ  

نػا أبػ  )ام سمذ اشمالا أف يمي  الثةث  فبي  ف  النػار كايمي كبسمذ اال رح، كاليميف بع ب كب ذب لمسماكيات
كيعانينػا اكمبػا يديػا، ،  كلحظ المنظر أننا فا الب راػ  نحػف فػا أحضػاف ام، فػام يحيطنػا امحابػا كحؿ كسطهـ(.

 (.2ٔ  ُِك ذ  يةم  حب. فالب را   ا حب مف ام يكلد   "فالذل يحاا الرب يؤداا" )يب 
 

 " اِء َوِبَأَياِىِل اْلُحُقوِل، َأالَّ ُتَيقّْْظَن َواَل ُتَنبّْْيَن اْلَحِبيَب َحتَّي َيَشاَء ُأَحمُّْفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِميَم ِبالظّْبَ ٚ " -( ٚآية )
ضػطراانا يل خاػر مػزيو، كالخػكؼ    ما الذى يزعج عريسنا المسيح  خطايانا كضعؼ إيماننا كيدـ ثيبنا فيا كا 

كر أف ام بػػةخر فػا حمهػػا، اينمػػا  ػػك يعػػرؼ الػذل يبسػػمؿ إلػػا .مكانػػا أمػاـ المشػػاكؿ حينمػػا ل ن ػػد لهػا حمػػكل كنب ػػ
 كيحدد الك.ت المناسب لمحؿ. 

فػ  .مػكاهـ.  ػذ  ديػكة  امسػبريحليظػؿ بػديك أكلد ػا أل يػزي ف المسػيذ  يػركس المسػيذ  ػكت الكنيسػ   ػك  ذا
حيػا الن س الب  ب الكنيس  يركس المسيذ أك (.  ذا  كت2ٗ  ٕنشي )اآلالكنيس  "ل بحزنكا الركح" را ع ب سير 

كبشبها أف يعرؼ ال ميع المسيذ العريس حيا، كيحاكنا كيممككنا يما .مكاهـ، كاهػذا يك ػكا  ،ف  فرح مع المسيذ
 يف إزيا ا. كفرح  العريس المسيذ  ا أف أل يهمؾ أحد ممف دفع دما ثمنا ليخم ا.

كسا فرح  كيسعا لكػا العركس فا فرحبها اعريسها بشبها أف برل يريسها فرحا. فكما يريد العريس أف يرل ير 
ي رحهػػا،  ػػا أيضػػا بريػػد أف بػػرا  فرحػػا. ك نػػا بريػػد العػػركس الكنيسػػ  أف ي ػػرح يريسػػها اكنيسػػبا البػػا بحاػػا اػػالحؽ 

 كب هـ ما اذلا ي مها.
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كنةحػػػظ أف بعزيػػػ  الػػػن س كفرحهػػػا  ػػػك إنعكػػػاس ل ػػػرح المسػػػيذ العػػػريس اػػػالن س يركسػػػا. فحػػػيف ي ػػػرح ام اػػػالن س 
. كام ي رحػا أف يػرل أكلد  فػا فػرح، فػام خمينػا لن ػرح ) نػ  يػٍدٍف بعنػا ال ػرح(، را ػػع يػنعكس فرحػا يميهػا فب ػرح

 (.ُٗ - 2ُٕ  ٓٔب سير )إش
ٍدٍف كممػ  ياريػ  كبعنػا فػرح(. فكػاف آدـ يحيػا فػا فػرح كذلػؾ  كنةحظ أنا فا الادء خمؽ ام آدـ فا  ن  ال رح )يى

كآدـ يحب ام. ككما أف المحا  كانت مباادل   كذا كاف ال رح أل أف ام يحب آدـ،  -حيف كانت المحا  مباادل  
مباادؿ ايف ام كآدـ. ام ي رح ا رح آدـ كآدـ ي رح ا ػرح ام. اػؿ أف المحاػ  الحييييػ  ببضػذ فػا أف فرحػ  المحػب 
 ا فا أف يرل ال رح فا يينا مف يحاا. كالعكس فما يضػايؽ المحػب كيزي ػا  ػك أف يػرل مػف يحاػا فػا حالػ  

(. ك ػػػذا  ػػك مك.ػػػؼ 2ٗ  ّٔضػػيؽ، كلػػذلؾ ييػػػكؿ الكبػػاب يػػػف ام المحػػب لماشػػػر "فػػا كػػؿ ضػػػييهـ بضػػايؽ" )إش
 ٔالعركس فا  ذ  اآلي . يمكما فال رح يك د حيف بك د المحا . لذلؾ طمب ام منا أف نحاا مػف كػؿ اليمػب )بػث

مبمػئ اػالركح يسػكب الػركح اليػدس ( كذلؾ ليس ينا يحباج محابنا اؿ يف  ذا  ك الطريؽ لكا ن رح. كحيف ن2ٓ 
 (.2ِِ  ٓ(، كحينها ن رح. لذلؾ ن د أف ثمار الركح "محا  فرح ..." )غؿ2ٓ  ٓمحا  ام فينا )رك

= المعنػػا اإخب ػػار أف ل بخػػافكا مػػف أل خطيػػ  كل ب عمػػكا الشػػيطاف يخػػديكـ اةنػػا يػػدك الظبيياء وأياىييل الحقييول 
مف ن ػس  ػذا  ٗسحيا.  ذ  مكا  ات العريس كرا ع ب سير اآلي فالعريس .ادر أف يرل يدككـ مف اعيد كي .كل،

 اا حاح.
ك ػػػذ  اآليػػػ  ل يمكػػػف فهمهػػػا حرفيػػػان، أم اػػػيف يػػػركس كيريسػػػها مػػػف أ ػػػؿ العػػػالـ، فهػػػؿ يمػػػؿ انػػػات أكرشػػػميـ أم 

. كأحيانا بطمػب أٌل يك.ظػك  كمػا  احاات العركس أف يدخمف لمعريس ليك.ظك ، ك ؿ العركس    الب  بطمب  ذا
 .الحاؿ  نا ك 
  

 "َصْوُت َحِبيِبي  ُىَوَذا آٍت َطاِفرًا َعَمي اْلِجَباِل، َقاِفزًا َعَمي التّْاَلِل  ٛ " -( ٛآية )

  اآلف2 الن س كبيكلها ذ  اآلي  ب هـ اطرييبيف، بيكلها الن س ف  العهد اليديـ، 
(  ػػ  ببعػػرؼ ٓ،  2ِْٕكانػػت الػػن س فػػ  العهػػد اليػػديـ بحػػس أف حاياهػػا .ػػادـ، اػػؿ  ػػك مشػػباؽ لمب سػػد )إش -ُ

تو اسػري  )سػري  ام ليسػت مثػؿ سػري  الاشػر فػام يعػرؼ أنسػب ك.ػت، آيما  كبا مػف اعيػد، كبشػعر أنػا 
 بػػ  سػػريعان آليكحنػػا  ػػا أنػػا زمػػاف كالمسػػيذ .ػػاؿ كيعػػد كػػؿ شػػئ احكمبػػا، لػػذلؾ .يػػؿ أف المسػػيذ أبػػا فػػ  مػػؿء ال

بعرفػػت  ككيػػؼ (.ٖ،  2ٕ  ُٖا ػػع ب سػػير لػػك)ر الزمػػاف لهػػذا( (. كلػػـ يػػةب  لػػآلف، فمػػـ يػػةب  مػػؿء 2َِِِ)رؤ
الشػػريع  = الجبييالمػػف الناػػكات )  ػػ  شػػعرت اهػػذا ؟يريسػػها كأنػػا سػػيةب يـ يمػػا  ػػكت دالػػن س فػػ  العهػػد اليػػ

الػػن س فػػا العهػػد  ت، كمػػف فهػػـ الناػػكات .الػػ(2ٓٔ  ٖ)يػػك رأم إاػػرا يـ  ػػذا اليػـك كفػػرحالناػػكات( كمػػا = والييتالل
 .( ُ 2 ْٔ" )إشالسمكات كبنزؿ "ليبؾ بشؽمع إشعياء الناا   اليديـ

والتالل اآلف    العهد ال ديد  والجبالمازالت الن س ف  العهد ال ديد ادراسبها لمكباب الميدس برل المسيذ.  -ِ
إلا ال اػاؿ مػف حيػث يػةب  يػكن " كببةمػؿ فػ  الكبػاب الميػدس     العهد اليديـ. كببرنـ الن س "رفعت يين َّ 
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م  ام، كأنا يحاها كأيد لها مكانان، كأنا آتو ليةخػذ ا لمم ػد، كالػن س مشػبا.  كمم  ام فينكشؼ لها المسيذ كم
 . فبيكؿ مع اليديس يكحنا "آميف بعاؿ أيها الرب يسكع"  يريسها ليةخذ اليـك يةب  

 البػػ  بسػػمع  ػػكت ام يناديهػػا. كام فػػ  كثيػػر مػػف ايك.ػػات يػػديكنا اآلف أيضػػا ك ػػذ  اآليػػ  .ػػد بيكلهػػا الػػن س -ّ
ككما ديػا لػكط مػف سػدـك اسػاب خطيبهػا ك.اػؿ أف يػدمر ا.  لا كما ديا إارا يـ ليبرؾ أكر اكثنيبها، لنسب يب

كمػػازاؿ  ػػػكت ام فػػ  أذف كػػػؿ منػػا أف "إ ػػػرب لحيابػػؾ" كابػػػرؾ  ػػذا المكػػػاف المعثػػر الػػػذم ي  ػػمؾ يػػػف ام. 
.ػد يػةب  االبشػ يع كمػا ك كت ام .د يةب  االبكايخ كما حدث مع إيميا ك ك  ارب مف ك ػا إيزااػؿ الممكػ ، ك 

 ك.د يةب  ااانذار "ف   ذ  الميم  بؤخذ ن سؾ". "زكا يناغ  أف أككف اليـك ف  ايبؾأبا لزكا "يا 
(. كفا العهد ال ديػد الػن س ُكنةحظ أنا فا العهد اليديـ كانت الن س بشبها م ئ المسيذ لمخةص )نيط  -ْ

بهػػا كياكديبهػػا لببعػػزل ايراهػػا مػػف المسػػيذ البػػا بسػػمع  ػػكت ديػػكة المسػػيذ بشػػبها أيضػػا الخػػةص مػػف خطي
(. ككمما بيبرب مف المسيذ بن بذ يينا ا يما ايم اد المعدة فبشػبها الم ػئ الثػانا لبنظػر ايم ػاد ّ)نيط 
 (.2ُْ  ٖ(  ذ  البا .اؿ ينها فا النشيد " ااؿ ايطياب" )نشِ)نيط 

 
ِر اأَلَياِىِل  ُىَوَذا َواِقٌ  َورَاَء َحاِىِطَنا، َيَتَطمَُّع ِمَن اْلُكَوى، ُيَوْصِوُص َحِبيِبي ُىَو َشِبيٌو ِبالظَّْبِي َأْو ِبُغفْ ٜ " -( ٜآية )

 " ِمَن الشََّباِبيِك 
ىيوذا واقي  وراء الحياىط  وىيو  اء حاياها حامةن طايعبنا اانساني  كمخب يػان كراء حائطنػا اانسػان  أم ال سػد= 

يك ػكص أم يعمػؿ = ويوصيوص مين الشيبابيكايؾ ضػيي . أم يظهػر ن سػا مػف خػةؿ شػاا= يتطمع مين الكيوي
ايػػدر مػػا يحبمػػؿ  مػػف خػػةؿ  سػػد  اانسػػان  ل كبػػا ظهػػر م ػػدأالسػػبر اميػػدار يػػيف بنظػػر منػػا. فهػػك خر.ػػان فػػ  
اػؿ كفػا  )الطايعػ  كالشػيطاف كايمػراض كالمػكت ككاف ذلؾ مػثة فػا الب مػا كفػا سػمطانا يمػا كػؿ شػئ اانساف

. فرأينػػا  م ػػد  كمػػا فػػ  لغػػز كمػػا فػػ   ، كفػػا النهايػػ  .ػػاـ  ػػك مػػف المػػكت (د أيمػػاالخمػػؽ فهػػك خمػػؽ يينػػيف لممكلػػك 
 يوصييوصفػػ  الب مػػ  كػػاف المسػػيذ إذان ( 2ِّيػػكُ+ 2ُُِّكػػكُمػػرآة. كلكػػف فػػ  الػػد ر اآلبػػ  سػػنرا  كمػػا  ػػك )

 كيظهر ل كبا اميدار اسيط. 
فر األياىل ييف الظا  حادة. = شبيو بالظبي سػريع . بػرل الحيػات  ابشػبهر اةنهػ أم اييائؿ ال غيرة. ك ػذ = َو

مػػػف اعيػػػد فب ػػػرم إليهػػػا كبدكسػػػها اة.ػػػدامها، كاسػػػاب  ػػػذ  المعركػػػ  بعطػػػش فب ػػػرم فرحػػػ  لم ػػػارم الميػػػا  لبشػػػرب 
نا (. ككػػؿ  ػػذا يشػػير لعمػػؿ السػػيد المسػػيذ الػػذم ب سػػد ك ػػار ط ػػةن )غ ػػر اييائػػؿ( ليػػدكس يمػػا يػػدك 2ُِْ)مػػز

الشػػيطاف )الحيػػػ  اليديمػػػ ( كيعطينػػا المػػػاء الحػػػ  الػػػركح اليػػدس، الػػػذم يشػػػرب منػػػا ل يعطػػش أاػػػدان. ك ػػػك ل يحكػػػـ 
( اػػؿ  ػػك يعػػرؼ كػػؿ شػػئ )النظػػر اليػػكم( اػػؿ  ػػك فػػاحص اليمػػكب كالكمػػا. اػػؿ أيطانػػا 2ُُّاحسػػب المظهػػر )إش

ا، كنػرل خػدايات الخطيػ  فنهػرب ن س السمطاف، أف ندكس يما الحيات كالعيارب، كنرل السماكيات كنشباؽ إليه
 منها.

 
 "ُقوِمي َيا َحِبيَبِتي، َيا َجِميَمِتي َوَتَةاَلْي  »َأَجاَب َحِبيِبي َوَقاَل ِلي  ٓٔ " -( ٓٔآية )
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 ػػذ  اآليػػ  مك هػػ  لكػػؿ ن ػػس اػػدأت ببعػػرؼ يمػػا المسػػيذ، مػػف خػػةؿ الكبػػاب الميػػدس أك كممػػ  ام يمكمػػان، كاػػدأ 
الت مبرددة كخائ   شايرة أنها ضعي   كأف الخطي  أ.ػكل منهػا.  نػا ن ػد العػريس المسيذ يك كص لها، لكنها ماز 

غماػػت العػػالـ" فبعػػال   .ػػد يطمػػئف يركسػػا، اػػةف ب سػػد  أيطا ػػا .يامػػ  كن ػػرة يمػػا الخطيػػ ،  ػػك ياشػػر ا "ثيػػ  أنػػا
= وَتَةياَليْ   .(2ُُ  ُّ+ رك 2ُْ  ٓ)أؼ مػكت الخطيػ .فاداي  الطريؽ الييامػ  مػف  قوميكبذك.  حياة الييام . 

 .ر ع  إلاَّ إ
 

ي، َواْلَمَطَر َمرَّ َوزَاَل ٔٔ " -( ٔٔآية ) َِ  " أَلنَّ الشّْتَاَء َقْد َم
  -2 .د يشير= الشتاء

 نهاي  العهد اليديـ كظهكر شمس الار.  [ٔ]
 شباء خار   أم ب ارب محيط  االن س كلكف أيف البعزيات البا ذكرنا ا فا  [ٕ]
 زل  ذ  الن س أثناء الب ارب؟لماذا لـ ببع ... (ٔآي  )

 ػد.ت كػذب الشػيطاف أف ام  يف  ذ  الن س كانػت بعبػرض يمػا الب ػارب كببػذمر يمػا ام. كمثػؿ  ػذ  الػن س
ل بػؤمف اػةف ام  ػانع خيػرات، ك ػذا ي يػد الػن س بعزيابهػا. فاػدكف إيمػاف ل يمكػف إرضػاء ام  يكر ها ، ك ػارت

 فػا يػد مػف أحاهػا فةحابػا ، بحيػا حيػاة البسػميـف انع الخيػرات ػ كأنػا يسػهاالكاثي  فا ير  (. لكف الن س2ُُٔيب)
=  ػذ  بعنػا  نػا أف  والشيتاء مِيي(. 2ِٖٖب رح االبعزيات. كالبسميـ معنا  أف مػا يسػمذ اػا ام  ػك لمخيػر )رك

 ك ت يف البذمر يما ام.كأف الب ارب كانت لمبنيي  ف الن س ب الحت مع ام كفهمت أنا  انع خيرات
نبي ػ  كاػركدة المشػاير  ػذ  أبػت  (2ْ  ِ)رؤ شاير "بركت الن س محابها ايكلا"شباء داخم  أم اركدة الم [ٖ]

ضطرااات الرذائؿ. كنهاي  الشباء بشير يكا لر كع الػن س لممسػيذ االبكاػ  ك.طعػا حسػب كيػد ام  ؼ الشهكات كا 
 يشػير= والمطير.  ػذ  الػن سالسػماء يمػا  انبهػاء غضػبإشػارة  الشتاء مِيي. كي اذ فهك يياؿ الن س البائا  

بشػػير لمممػػذات  اينمػػا  نػػابشػػير لمػػركح اليػػدس إذا أبػػت مػػف ينػػد ام.  األمطييار كلحػػظ أف .كالزكااػػع لألكحػػاؿ  نػػا
كالػػن س  العالميػػ  البػػا يعطيهػػا رئػػيس  ػػذا العػػالـ. كالبػػا ب عػػؿ الػػن س بسػػيط فػػا طػػيف  ػػذا العػػالـ مابعػػدة يػػف ام.

 . كل بن ذب لمشهكات الخاطئ   يادت بضطرب اكؿ رياح بعاليـ غريا  الب  يرفت المسيذ ما
 ك اؾ اركدان اعيدان ين ، فميد  ئت ي الحؾ يما اآلب. ... ن سيديك كؿ لمسيذ كا
 

نَ ٕٔ " -( ٕٔآية ) ِِ ِب ، َوَصْوُت اْلَيَماَمِة ُسِمَع ِفي َأْر ِْ  "ا  الزُُّىوُر َظَيَرْت ِفي اأَلْرِض  َبَمَغ َأَواُن اْلَق
ايرض برمز لم سػد المػةخكذ مػف بػراب ايرض، كحػيف بػركم ايرض اةمطػار الػركح = الزىور ظيرت في األرض

ليػد اػدأت (. 2ِِٓغػؿاليدس، بظهر ثمار الركح. ك.د بشير الثمار لم ضائؿ الداخمي  كالز ػكر لممظهػر الخػار   )
اليضػب  ػك = وأوان القِب .باج يمؿ آخربظهر نبائو البكا  كالر كع، فظهرت الز كر. كلكف لبظهر الثمار بح

كالبيميـ  ك .ص اعض ايكراؽ فبذ ب الع ارة لاا.ا ال ركع اطريي  أكثػر  .أز رتايش ار الب  اخضرت ك بيميـ 
ك ػذا  ػك ن ػس مػا .الػا . فبظهر ثمار ا ك ذا يشير ل ميب الب ارب الب  بكمؿ الن س فببيكل كبخرج ثمارا أفضؿ.
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( كالبنييػ  2ِ  ُٓ" )يػككثػرأب  اثمر ةب  اثمر ينييا ليةب  اثمر ينزيا، ككؿ ما يةل ي كؿ غ ف ف َّ الرب يسكع "
  بعنا  نا البيميـ.
اليمػػاـ طػػائر يحػػب الكحػػدة كالعزلػػ  كل يحػػب الزحػػاـ ك ػػكبا حػػزيف. ك ػػذا يشػػير لمكنيسػػ  البػػ  = وصييوت اليماميية

نايبزلت العالـ )اخطايا ( ميدم  كرازة لمعالـ كما=  فيا اكاء البكا  كليس بهميؿ ك كت بسايحها   اُسِمَع في أِر
فانبـ كذلؾ، ينػدكـ الف حػزف. كلكنػ  سػاراكـ ايضػا كمف ياكا يما خطايا  يعطيا المسيذ فرحا سماكيا " العالـ.

 (. فالمسيذ يحكؿ ايحزاف الميدس  إلا أفراح.2ِِ  ُٔ" )يكفب رح .مكاكـ، كل ينزع احد فرحكـ منكـ
 

َيا، َوُقَةاُل اْلُكُروِم ُتِفيُح رَاِىَحَتَيا  ُقوِمي َيا َحِبيَبِتي، َيا َجِميَمِتي َوَتَةاَلْي التّْ ٖٔ " -( ٖٔآية )  " يَنُة َأْخَرَجْت ِفجَّ
 الح ـر ك ك العنب ف  ادايبا. = القةال  ارايـ ثمار البيف. = الفج

رفها يميا، اعد أف كانت ش رة ميب  الكنيس  ام  ء المسيذ كبع الن س أكأف ثمار ا كمعنا اآلي  إفالكنيس  ادأت 
ادأت بظهر فيها الثمار )الكنيس  ام  ء المسيذ  ػارت مثمػرة، ككػؿ ن ػس ببعػرؼ يمػا المسػيذ ب ػير مثمػرة(. 

إمػػبةء = يييا حمييامتيمػػف يسػػمع الك ػػي  يحاػػا ام = يييا حبيبتيييابركػػ  مػػكت الخطيػػ . = قييوميكلحػػظ البربيػػب. 
 .كر كع الن س لمثاات فا المسيذ  االركح

 (.ُِكأيضان  نا نرل أ مي  اليضب. فالثمار ظهرت اعد اليضب المذككر فا آي  )
فمماذا يكرر ا  نا ثاني ؟ فا المرة  ُقوِمي َيا َحِبيَبِتي، َيا َجِميَمِتي َوَتَةاَليْ  (َُساؽ العريس ك.اؿ لمعركس فا آي  )

سػػػب اات لػػػديكة العػػػري ثػػػـ  ػػػاء اليضػػػب  " "قيييومي س لهػػػاايكلػػػا كانػػػت الػػػن س مػػػا زالػػػت فػػػا الخطيػػػ ، كر عػػػت كا 
. كيػػادة ن ػػد الػػن س فػػا ادايػػ  ية.بهػػا فبثمػػر ثمػػرا  يػػدا ( ك ػػك الب ػػارب البػػا اهػػا بكمػػؿ الػػن س كبنضػػوُِ)آيػػ 

اعريسها المسيذ بخكر إذا ك.عت فا ب را  ك.د بر ع لخطيبها فا يةس. ك.د ب دؽ يػدك الخيػر إذ يكػذب يميهػا 
راػػ . كبحبػػاج الػػن س فػػا  ػػذ  الحالػػ  ل ػػكت يريسػػها يشػػ عها كيةخػػذ كييػػكؿ أف يريسػػها .ػػاسو إذ سػػمذ اهػػذ  الب 

، فةنا لـ أرفضؾ اساب الخطي  اؿ ما زلت فا نظرل حبيبتي فةنت قومي ايد ا كييكؿ لها  .جميمتي كأر عا إلاَّ
 

ْخِر، ِفي ِسْتِر اْلَمَةاِقِل، َأِريِني َوْجَيِك، ٗٔ " -( ٗٔآية ) َأْسِمِةيِني َصْوَتِك، أَلنَّ َيا َحَماَمِتي ِفي َمَحاِجِئ الصَّ
 " َصْوَتِك َلِطيٌ  َوَوْجَيِك َجِميٌل 

فا اآلي  السااي  ديا ا الرب أف بيكـ مف خطيبها أك يثربها أك يةسها. ك نا يعطيها طريؽ ايماف ك ك ااحبماء 
 اا اؿ فيا. 
ل ػخرة ليػرل م ػد ام. فالمسػيذ  ػخربنا نخباػئ فيػا كمػا اخب ػا مكسػا فػ  نيػرة ا= الصيخرنيػر فػ  = المحاجئ

ال ػخكر. كالنيرة بشير ل ناا المطعكف. كااشارة  نا لنػكع مػف الحمػاـ يخباػئ فػ  ال ػخكر العاليػ  كيسػما حمػاـ 
( .ػاؿ ُِكلحػظ أنهػا فػا اآليػ  ) ايبهػا الػذل  ػك المسػيذ  ػخربها . كالن س  نا مشاه  احمام  ينهػا بخباػئ فػا
 ا  نا بخب ا فيا .ينها يمام  إذ إيبزلت شركر العالـ كن د 
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اان ميزيػػ  ايمػػاكف السػػري  ،  = سػػبر  ػػاءت فػػا سييتر المةاقييل    .ال ػػرؼ أك منحػػدر  ػػخرل شػػا ؽ= المةاقييل
نمب ػئ  ك ػخرة ييػدـ ن سػا كح ػف كالمسػيذ ، كالمعنا أننا فا العالـ اإغراءابا نحف معرضيف لمسيكط كاانحدار

فيهػا يعمػػف لنػا السػػماكيات  ،كف لنػػا معػا ية.ػػ  فػا المخػػدعك ػك يسػػبر يمينػا إف كنػػا نم ػة لػػا كيكػ .لػا كنحبمػ  فيػػا
كشعب يهكذا فا العهد اليػديـ  م لا الي ال بدير = أريني وجيك   كنز د فا إغراءات ايماكف المنحدرة . .فنحاها
يحمػػؿ  ػػكرة = وجيييك جميييلكػػـ ي ػػرح ام ا ػػةبنا كبسػػاايحنا. = اسييمةيني صييوتك .اػػؿ إثابػػا فػػاَّ  (2ِٕ  ِ)إر

 المسيذ.
 

َغاَر اْلُمْفِسَدَة اْلُكُروِم، أَلنَّ ُكُروَمَنا َقْد َأْقَةَمْت ٘ٔ " -( ٘ٔآية )  " ُخُذوا َلَنا اللََّةاِلَب، اللََّةاِلَب الصّْ

 نا خداع  ديد يم ة لا يدك الخير لي ذانا اعيدا يف المسيذ، أل ك ك الخطايا. فالخطايا ب سد ال رح بماما، 
فينا كفرحبا انا. فمف يربد لطريؽ الخطي  يخسر ك كد المسيذ فيا. فة شرك  لمنكر فال رح را ع لك كد المسيذ 

(. فالخطي  إذان بساب اان  اؿ يف المسيذ. ك نا ي يد اانساف فرحا، ف رح اانساف 2ُْ  ٔككِمع الظمم " )
ايكلا  للةالببا المي كد أف اللةالب اللةالب الصغار  ك إنعكاس ل رح المسيذ اا. ك.د يككف .كؿ الكحا

الخطايا البا بادك  غيرة. ك ناؾ خداع شيطانا اةف ام يبغاضا  باللةالب الصغارالخطايا يمكما، كالمي كد 
 يف الخطايا ال غيرة، كيبسا ؿ معها. 

بكرار كمم  الثعالب    لمبحذير. كالثعالػب ال ػغار بػدخؿ مػف الثيػكب ال ػغيرة فب سػد = اللةالب اللةالب الصغار
ادايػػ  نمػػك ،  ػػذ   ػػ  الخطايػػا ال ػػغيرة البػػ  نسػػمذ اهػػا إذ نشػػعر أنهػػا  ػػغيرة )كػػذب أاػػيض/ أ ػػد.اء  الكػػـر فػػ 

ظرفػػػاء لكػػػف كةمهػػػـ معثػػػر.. .. ( فالشػػػيطاف الخايػػػث ييػػػدـ لنػػػا الخطايػػػا الاسػػػيط  لييكدنػػػا لمخطايػػػا الكايػػػرة، فيهػػػدـ 
لهػذ  الػن س البػ  ركحػ ، ك ػذا مػا حػدث نبعػاش الالعة.  الحمكة مع ام، كالخطايػا ال ػغيرة ل بظهػر إل كسػط اا

 .اػدأت اػرايـ الثمػار بظهػر فيهػا، الثعالػب ال ػغيرة .ػد بكػكف ايفكػار البػ   ػ  الخطػكة ايكلػا البػ  بيػكد لمخطيػػ 
 فمػا ييػدـ لهػذ  الػن س فالشيطاف يخدينا امذة الخطي  كيخ ا يف ييكننا مرارة نبائ هػا. ،كالثعالب مشهكرة االخداع

سػةمها بخسر  ب عؿ الن س أم= تفسد الكرومخطي   غيرة كلف بغضب ام. كلكنها لألسؼ يخديها اةف  ذ  ال
ك ػػذ  دائمػػا نبػػائو الخطيػػ ، أف ال ػػرح يخب ػػا مػػف حيػػاة كفرحهػػا. اعػػد أف كانػػت ثمػػار الػػركح )فػػرح..( .ػػد ظهػػرت. 

ػٍدٍف كممػ  ياريػ  بعنػا  ال ػرح(. كالخمػر يؤخػذ اانساف، كما بساات الخطي  فا خركج آدـ مف  ن  يىٍدٍف )ككممػ  يى
 مف الكركـ، كالخمر يرمز لم رح.

(، فحػػيف أحػػرؽ الثعالػػب كػػاف مػػف الممكػػف أف يضػػرب ٖ-2ُُٓشمشػػكف حػػيف أحػػرؽ الثعالػػب ).ػػض كلنػػذكر . ػػ 
البركيػز يمػػا لكػف لمػػاذا ال مسػطينييف )الخطايػػا الكايػرة(. فمنحػػذر مػف الخطايػػا ال ػغيرة كام سػػيح ظنا مػف الكايػػرة. 

 إامػيس يبعامػؿ احكمػ  شػيطاني  فهػك .طعػان إذا أراد إسػياط إنسػاف لػا ثمػار  أل الخطايػا ال ػغيرة؟الثعالب ال غار 
( لػػف ياػػدأ االخطايػػا الكايػػرة فهػػك .طعػػان سيرفضػػها، لكنػػا ياػػدأ االخطايػػا الاسػػيط  كمػػف ييامهػػا ُْ-ُِالحمػػكة )آيػػات

 ن ".ي ؿ معا لمكايرة "اله كات مف يشعر اها كمف الخطايا المسببرة يا رب أارئ
 ر الح ـر فيها أل ادأت ااثمار.ك بعنا ظه وأقةمت
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 "َحِبيِبي ِلي َوَأَنا َلُو  الرَّاِعي َبْيَن السَّْوَسِن  ٙٔ " -( ٙٔآية )

 سب اات سريعان لديكة يريسها حيف .اؿ لها ".كم ". إن د الن س  نا ك.د 
مػا أحمػا ك   = وأنيا ليو ـ ن سا لهػا . فيالػت، فهك .دَّ  االن س  نا إكبش ت ما .دما المسيذ يريسها له =حبيبي لي

. المسػػيذ .ػػدـ  سػػد  لعركسػػا ك ػػ  بيػػدـ لػػا  سػػد ا ذايحػػ  حيػػ   ف ن سػػا مـ الػػن س كمهػػا م، ييػػدـ اانسػػادَّ يىػػأف بي 
 (. 2ُُِ)رك

سػػم  فةنػػا أكػػكف فػػ  كسػػطهـ. كلحػػظ أف الكنيسػػ  إ بمػػع اثنػػيف أك ثةثػػ  اإإذا = وأنييا لييو الراعييي بييين السوسيين
 سف" مثؿ يريسها، فه   ارت يما شاها. ارت "سك 

 
ْفَر اأَلَياِىِل َعَميٚٔ " -( ٚٔآية ) َُ اْلِجَباِل  ِإَلي َأْن َيِفيَح النََّياُر َوَتْنَيِزَم الظّْاَلُل، اْرجْع َوَأْشِبْو َيا َحِبيِبي الظَّْبَي َأْو 

 " اْلُمَشةََّبِة 

(. كنةحظ أف ِ،  2ُ  ُِٓابها بشير لإليماف اليكل )مز= ال ااؿ اعمك ا بشير لمسماكيات كاثا الجبال المشةبة
(، إذ .د  ارت سماء يسكف فا 2ّٗ  ُالعذراء مريـ اعد أف حؿ المسيذ فا اطنها إنطميت إلا ال ااؿ )لك

اطنها  سد المسيذ المبحد اة كبا. فمف يسكف فيا المسيذ يسعا أف يحيا فا السماكيات كيشعر أف العالـ كما 
 (.2ٖ  ّن اي  )فا فيا ما  ك إل

(. كمف 2ٔ  ِلذلؾ ي ا د اليديسكف ليحيكا فا السماكيات، فالمسيذ أ.امنا معا كأ مسنا معا فا السماكيات )أؼ
ابعاد  يف كؿ شر كشاا شر فهك يككف كمف ي عد  اة، يربيا فيا  ي ا د فا  مكابا كبساايحا كأ كاما كا 

لنا يما ايرض حيث الب ارب كالعثرات البا .د بساب اانزلؽ يكما كراء يـك فا الحياة السماكي . كلكننا ما ز 
مف يما ال اؿ كمما حاكلنا ال عكد. ك ذا مشاا اك كد نير ك خكر كأشكاؾ يما ال اؿ. كاساب  ذ  ال خكر 

 .الجبال المشةبة كايشكاؾ  ار إسـ ال ااؿ =

لـ. كببر ـ أيضان " ااؿ اان  اؿ" ايف   ذا العالـ، أم ف  حياة الب ارب ك الجبال المشةبة  اآلف نحف يما
. فاان  اؿ يف العريس ل يحدث سكل االخطي ، كالخطي  ناشئ  يف فنحف ما زلنا ل نبمبع اعريسنا االكامؿ

يثرات  ذا العالـ المشاا اال ااؿ المشعا  المممكءة أح اران كنير، كمف ين  ؿ يف العريس يبعثر كيادأ فا 
    ال ااؿ المشعا .اانزلؽ كالدحر   يما  ذ

   شهكة الن س يف يةب  المسيذ ف  م يئا الثان  اعد أف = إرجع.    نهار الحياة ايادي  = حتي يفيح النيار
يما ال ااؿ المشعا  حيث ألـ  ذا العالـ  ما زالت االنسا  لمن س البا كأيضا بذك.ت حةكة الييام  ايكلا.
غراءات الخطي ، ب د ا حراربها فا اعض ايحياف. اؿ .د بسيط فا اعض الخطايا المحاكا .  ب بر كب يد .د كا 

. فاعد ليؿ طكيؿ ظؿ ٓسنرا  اكضكح فا إ حاح  كحينئذو ب يد إحساسها اك كد العريس فا حيابها. ك ذا ما
لبدرؾ كـ الخسارة فا اعد يريسها ينها، فة  ،العريس ينادل يركسا كل ي د إسب اا  منها إن رؼ إلا حيف
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لإلسبهبار كااابعاد مرة أخرل يف يريسها. ك نا ب رخ الن س البا ما يادت بشعر ا رح ك كد يريسها بعكد 
= اعينؾ  الظبيوأشبو يا حبيبي  = إيطنا مرة أخرل أف أيكد كأشعر اسةمؾ ك.كبؾ. أرجع فا حيابها كبيكؿ

 .َفر األياىل كح اليدس =الحادة أنت .ادر أنت برل حركب إاميس كبدكس يميا، كبيكدنا لإلمبةء مف الر 
 
 تسمسل أفكار اإلصحاح 
 

إنبها اا حاح السااؽ اةف العريس  ار رأسا لكنيسبا الكاحدة البا ببككف مف كنيس  ما زالت ب ا د يما 
 كيؼ يبـ  ذا؟ -ايرض ككنيس  منب رة فا السماء. كالسؤاؿ  نا 

 انا كن ير  سدا كاحدا. ااف ام يعمف أنا سيةخذ  سدا اشريا ك سدنا، ليبحد -  ٔآية
العركس سب ير لها ن س شكؿ يريسها المسيذ، كلكنها ما زالت يما ايرض بحيا كسط أشكاؾ  ذا  -  ٕآية

 العالـ.
المسيذ يعطينا  سد  مةكة حؽ كمشراا حؽ لنبحد اا كن ير  سدا كاحدا. كفا إبحادنا اا كؿ الشاع  -  ٖآية

 أحد )ش ر كير اة ثمر(.كال رح اينما العالـ اممذابا ل يشاع 
 ا  ارت لا ك ك يسكف فيها كيحميها كيحارب فيها كاها، ك ك  ار لها  -ية.  العركس اعريسها2 -  ٗآية

 فرحا كشاعا.
كمما بدرؾ الن س الثمف الذل دفعا يريسها لببحد اا، بشعر اةنها م ركح  حاا كبطمب مزيد مف الثاات  -  ٘آية

 فيا، فهذا ما ي رحا.
العريس يحبضف يركسا كسط ألـ  ذا العالـ كأشكاكا ) ا اسماح منا = شمالا(. كيطمئف يركسا  -  ٙآية

اةنا سيحكؿ ألـ العالـ الكا.ع  يميها لمبنيي  "حكلت لا العيكا  خة ا" كلف يبركها كحد ا كسط ايلـ اؿ 
( 2ُٖ  ٓي رح كيع ب" )أل( ك.يؿ ينا أنا "2ُّ  َُككُسيعطيها العزاء، فهك يعطا مع الب را  المن ذ" )

 )يمينا(.
كمما بزداد محا  العركس لعريسها بطمب أف ل يزي ا العالـ اخطايا  كيدـ اايماف اا كيدـ الثي  فيا.  -  ٚآية

  ا بريد  فرحا كما يريد ا  ك أف بككف فرح .
ا بر ع بن بذ خةؿ  هاد الن س فا  ذ  الحياة بعثر فبسمع  كت يريسها يناديها إر عا. ككمم -  ٛآية

 (.2ٕ  ٓككِيينا ا. فبشبها أف برل يريسها ييانا فا م د . نحف اآلف نحيا ااايماف كليس االعياف )
العريس يرل يدك يركسا الذل يحاراها كيرل  هاد ا ضد . فيدكسا اة.داما كييكد ا لببعزل ابعزيات  -  ٜآية

 د ل كبا كالم د الذل ينبظرنا يما .در الركح اليدس. كنحف يما ايرض يعمف لنا العريس يف ن سا كم
 (.ُِ - 2ٗ  ِككُإحبمالنا )

ر عا. -  ٓٔآية  العريس دائما يديك يركسا كمما بعثرت كييكؿ لها .كما كا 
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العريس يش ع الن س اةف الشباء .د مضا، أل اركدة العكاطؼ .د إنبهت. فاآلف الركح اليدس يسكب  -  ٔٔآية
( أل أف الركح .ادر أف ييكل العركس فا  هاد ا االنعم ، كيمهب محابها 2ٓ  ٓمحا  ام فا .مكانا" )رك

 لعريسها فب رح.
إذ ادأت العركس فا ااسب اا  ظهرت يةمات ب اكاها كز كر، فسايد ا العريس االبنيي  ليادأ  -  ٕٔآية

 ظهكر الثمار. كخةؿ البنيي  .د ببعثر الن س فا ادايابها.
الن س ل اد كسبن ذ، فهنا ن د الثمار .د ظهرت. كالعريس يش ع يركسا لبيكـ  خط  ام فا بنيي  -  ٖٔآية

مرة أخرل إذ .د أينًهًكت فا أثناء البنيي  كراما شككها يدك الخير فا محا  يريسها الذل بركها لمضيي  لينييها. 
الت حايابا ال ميم  اؿ راما إربدت لخطايا ا كسط ضييبها. ك نا يش ع العريس يركسا اكممات رائع ، فها ما ز 

 مهما بعثرت.
يظهر العريس لعركسا  نا الطريؽ الذل بسمؾ فيا فا المرات اليادم  إذ يدخمها العريس فا  -  ٗٔآية

محاكلت البنيي  )العريس ل يياؿ إل اةف بككف يركسا فا أاها كأكمؿ  كرة، اؿ  ك يطمب أف بككف يما 
 ك ااحبماء اا فهك  خربنا، كادكنا ل نيدر أف ن عؿ شيئا   كربا  ك(. ك ذا الطريؽ الذل يظهر  العريس

 (.2ٓ  ُٓ)يك
ثـ يحذر العريس يركسا مف محاكلت يدك الخير الذل يينعها اةف  ناؾ خطايا  غيرة ل بؤثر  -  ٘ٔآية

اؿ أف حبا  ذ  الخطايا ال غيرة سبككف سااا فا ضياع ال رح  -يما العة.  مع يريسها. كالعريس ييكؿ ل 
منؾ. فال رح ناشئ يف ك كدل فيكا، فكيؼ أك د فيكا فب رحا ك ناؾ محا  لمخطي  داخمؾ، كأنبا ل ب ا دل 

 ضد ا.
 العركس بسمـ ن سها االكامؿ لعريسها كبيكؿ لا أنت الرايا، .دنا أينما بشاء. -  ٙٔآية
 ا لها يدك الخير، كبطمب الن س مف يريسها  نا أف يكشؼ  ك لها يف أماكف الخطر البا يدار  -  ٚٔآية

 كيدكسا كيسحيا كياطؿ مؤامرابا. 
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 عودة لمجدول اإلصحاح اللالث

 
 حدث  نا براخو مف الن س الاشري  فمرت اب را  مؤلم  انسحاب يريسها كحاياها ينها. 

 
 "ِفي المَّْيِل َعَمي ِفرَاِشي َطَمْبُت َمْن ُتِحبُُّو َنْفِسي  َطَمْبُتُو َفَما َوَجْدُتُو  ٔ " -( ٔآية )

الن س  طمبت (2ُٕ  ِ) ت يما ال ااؿ المشعا أم كسط الب ارب كالضييات، كسط الخطايا كالسيطا= في الميل
براخو كبكاكؿ أك إيبداد االذات. كمف الطايع  ف   ذ  الحال  أنهػا ل ب ػد .  اأم ف= عمي فراشيايريسها. كلكف 

 )ف  اداي  اانساف الركحي  يمر امحظات ضعؼ،  ذا شئ طايع (.
(، ك ػذا يكػكف اإسػبمرار ا فػا ال ػةة 2ُْ  ِالعريس أك ا ا اةف بحبما اا كالحماـ الذل يخبائ فا ال خر )

لبككف يما  م  اا كل بن  ؿ ينا. كلكف ن د  ذ  الن س ك.د بكاسمت ادكف  هػاد. كالبكاسػؿ كيػدـ ال هػاد فػا 
ال ةة  ك الخطكة ايكلا لاداي  اان  اؿ يف العريس. كنبي بها أنها لـ ب د  أل فيدت فرح  ايت الخمػر البػا 

(. فممػذا يحػدث 2ُٕ  ِ(. كمف  نا يادأ اانزلؽ يما منحػدر ال اػاؿ المشػعا  )2ْ  ِمعا )بذك.بها فا يشربها 
 ذا اانحدار؟ ينها  ارت اة بعزي  بسند ا خةؿ ألـ  ػذا العػالـ.  ػذ  البػا كانػت بح ػؿ يميهػا مػف يشػربها 

 البالي .  مع يريسها ك.ت ال ةة. كالخطكة الثاني  إذ ب ير الن س اة بعزي  ن د ا فا اآلي 
 

َميا ِإنّْي َأُقوُم َوَأُطوُ  ِفي اْلَمِديَنيِة، ِفيي اأَلْسيَواِق َوِفيي الشَّيَواِرِع، َأْطمُيُب َميْن ُتِحبُّيُو َنْفِسيي  َطَمْبتُيُو فَ ٕ " -( ٕآية )
 "َوَجْدُتُو  

ك ػذا ، أك كمػا احػث ينػا أغسػطينكس فػ  كبػب ال ةسػ   اض ي ا كمشػاغما أم كسط العالـ= المدينة واألسواق
مكاف غير مناسب لماحث، فمف أراد أف ييااؿ حاياا ف   مخديػا كفػ  ليػاء شخ ػ  كسيكبشػؼ مػع أغسػطينكس 

 أنا أ.رب مما يب كر، فهك ف  داخما. 
 ك ذا كاف مبك.عان.= فما وجدتو

إذ إن  مت الن س يف يريسها ذ ات إلا العالـ إذ ظنت أف  ذا يعزيها احسب خارابها اليديم  .اؿ أف بعرؼ 
ريسها. بركت الحمام  محا ئ ال خر، ك نا ضمت طرييها كسط العالـ. ك ذا خطة ييع فيا الكثيريف إذ ي

يبك هكا لأل د.اء كلمممذات الحسي  إف فيدكا البعزيات السماكي . ك ـ ي يدكنها إذ أخطةكا ااعد ـ يف ية.بهـ 
 ك.طعا ضاع منها فرحها. اام. ككاف يريسها .د أرشد ا أف ل بابعد ينا كلذلؾ ما يادت ب د  

 
 " «َأرََأْيُتْم َمْن ُتِحبُُّو َنْفِسي »َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِىُ  ِفي اْلَمِديَنِة، َفُقْمُت  ٖ " -( ٖآية )

 ػؤلء  ػـ خػداـ المسػيذ أرسػمهـ لحايابػا الضػال  ليرشػدك ا اػدلن مػف ضػيايها. فك ػدك ا = وجدني الحرس الطاى 
  أرأيتم من تحبو نفسي كشرحكا لها فسةلبهـ ينا
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ُو َبْييَت ُأمّْيي َفَما َجاَوْزُتُيْم ِإالَّ َقِمياًل َحتَّي َوَجْدُت َمْن ُتِحبُُّو َنْفِسي، َفَأْمَسْكُتُو َوَلْم َأْرِخِو، َحتَّيي َأْدَخْمتُيٗ " -( ٗآية )
 "َوُحْجَرَة َمْن َحِبَمْت ِبي  

كلكنػا ل يسػبطيع اف يػدخؿ معػا. كلػذلؾ كمػع  يمػا الطريػؽ،كيدلػا  شرح لهػا الخػداـ. كلكػف الخػادـ يسػند المخػدكـ
   دخمت ف  خاربها الخا   مػع حاياهػا داخػؿ مخػديها = فما أن جاوزتيم إال قميالً سؤالها كانت لـ ب د  اعد. 

ك ػػذ  كاخباػػرت  ػػدؽ مػػا .الػػا لهػػا الخػػداـ، ك ػػ  لػػـ ببعمػػؽ االخػػداـ، اػػؿ طماػػت العمػػؽ، يمػػؽ الخاػػرة الشخ ػػي . 
( مثػػػؿ العرايػػػ  بمامػػػا. كلكنهػػا  ػػػاءت فػػػا البر مػػػ  الحديثػػػ  okjvفػػػا البر مػػػ  اان ميزيػػ  اليديمػػػ  ) العاػػارة  ػػػاءت

(nkjv )"ك ذا يكضذ المعنا بماما، أل أنها بعممت مف الخداـ الذيف أرسمهـ ام كيادت ب ا د ان سها فا  "بجيد
مك ػػكد دائمػػان .رياػػان مػػف كسػػائط النعمػػ .  كنةحػػظ أف المسػػيذ  ػػمكابها، لبعػػكد لعشػػربها اليديمػػ  كلخارابهػػا اليديمػػ .

لػـ = وليم أرخيوسبمرت فػ  ية.بهػا معػا داخػؿ غرفبهػا. إأم = فأمسكت بوبا. كلكنها كانت ذكي   دان دى  ى كاآلف كى 
ايػػت أمهػػا  ػػ  الكنيسػػ  فػػة بك ػػد ية.ػػ  شػػريي  مػػع = حتييي أدخمتييو بيييت أمييي. كلػػـ بعػػد لألسػػكاؽ د لمبراخػػ بعػػ

كفيها نةخذ الحؿ مف خطايانا كالش اء مف أمراضنا كنبغػذل يمػا .  نكلد ف  الكنيس  المسيذ خارج الكنيس . فنحف
   المعمكدي   ا الاطف البا نكلد منها. =حبمت بي  .لنثات فيا  سد المسيذ

 
 " َواَل ُتَنبّْْيَن اْلَحِبيَب َحتَّي َيَشاَء ُأَحمُّْفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِميَم ِبالظَّْباِء َوِبَأَياِىِل اْلَحْقِل، َأالَّ ُتَيقّْْظَن ٘ " -( ٘آية )

لممػػرة الثانيػػ  ببكػػرر ن ػػػس اآليػػ . فاالبكاػػ  بسػػبعيد الػػػن س أفراحهػػا، كببػػذكؽ العة.ػػ  الحمػػػكة مػػع يريسػػها فػػ  حيػػػاة 
ك ػػا فػػا محابهػػا لعريسػػها ببمنػػا أف بػػرا   ػػك أيضػػا فرحػػا. كبشػػبها لػػك أف كػػؿ ن ػػس  .السػػككف كال ػػةة فػػ  خ يػػ 

 (.2ٗ  ٕ + 2ٕ  ِات يآ)را ع ب سير  ا، كل بزي ا اعدـ إيمانها أك اخطايا ابعرفا كبؤمف ا
 

يَِّة َكَأْعِمَدٍة ِمْن ُدَخاٍن، ُمَةطََّرًة ِباْلُمرّْ َوالمَُّباِن َوِبُكلّْ َأِذرَّةِ ٙ " -( ٙآية )  " التَّاِجِر  َمْن ىِذِه الطَّاِلَةُة ِمَن اْلَبرّْ

سػماكي ، ك ػذ  ثمػرة ية.بهػا مػع المسػيذ  حيابهػا  ػاحتةفماػت مػا  ػك فػكؽ، اعد أف بياامت الن س مع الحايب ط
"الذم أ.امنػا معػا كأ مسػنا معػا فػ  السػماكيات" ك ػارت بشػبه  أف بنطمػؽ كبكػكف معػا فػذاؾ أفضػؿ فػ  نظر ػا. 

ليش عها فإذ    اعد يما ايرض  ارت بشباؽ لمسماء، اػؿ بحيػا  من ىذه الطالةةكالعريس ف  فرحا اها ييكؿ 
 ػ  فرحػ  السػمائييف ابكابهػا، يمكمػان ف رحػ  السػمائييف اػالن س = من ىيذه الطالةيةياة سماكي . ك.د بككف ياارة ح

الاريػػ  بشػػير لهػػذا العػػالـ. ك نػػاؾ مػػف ي ػػعد مػػف = طالةيية ميين البريييةالبائاػػ   ػػ  برديػػد ل رحػػ  العػػريس اهػػا. ك ػػ  
اة الخطيػ  السػااي  ).ػدكر المحػـ فػ  م ػر..( الاري  فيحيا ف  السماكيات مثؿ  ذ  العركس ك ناؾ مف يشػبه  حيػ

فيمكت ف  الاري  كل يطمع منها اساب ي يانا كبذمر . كلكف  ذ  الن س داست العػالـ اةر مهػا محبيػرة إيػا . كفػ  
( بحػرؽ خطايا ػا ٓ،  2ْْ)إش حػراؽبمبهب اركح ااداخمها نار = كأعمدة من دخانطمكيها لـ بكف ضعي   اؿ 

ئػان فػػ  داخمهػا، فالبكاػػ  النػػار  ػ  نػػار الػركح اليػػدس. فػالن س البػػ  بااػت لػػـ يعػد الػػركح مط ى داخمهػا فيخػػرج دخػاف، ك 
ا .ػػدمت مػػا كبسػػاايحها طالعػػ  كػػالاخكر، كحينف ػػارت  ػػمكابهأضػػرمبا، اػػؿ الػػركح أشػػعؿ الحػػب فػػ   ػػذ  الػػن س 

سػـ اهػذا رائحػ  يمػذذ الػرب كيبن شػهكابها كخطايا ػا ن سها ذايح  حي  كأطايت ك ايا يريسها،  ػار دخػاف حريػؽ
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ك ػػا .ػػد ممكػػت  كلحػػظ أنهػػـ كػػانكا يحر.ػػكف الػػدخاف المعطػػر كالاخػػكر أمػػاـ مكاكػػب الممػػكؾ . (2ُِٖالرضػػا )بػػؾ
   2  . كالعطكر  ناالمسيذ يما .ماها

 ، فة ػاحت رائحػ  المسػيذ الزكيػ )= طعػـ المػر الغيػر محبمػؿ( ال ػمب كايلػـ مػع المسػيذحبممػت الػن س إ= المر
كالمػر كػاف مػف ضػمف أك ػاف المسػيذ، فهػذ   كبنسمها المسػيذ رائحػ  طياػ  فػرح اهػا.. عطكر(مف ال)= رائح  المر 

 الن س .امت أف ب مب مع المسيذ كبدفف معا لبيـك معا.
ك ذا يشير لم ػةة. كمنػا ي ػنع الاخػكر. ك ػذا يشػير لم ػةة ال ػايدة إلػا فػكؽ أم ال ػةة المياكلػ . والمبان= 

ة بكا ، أك يديـ المحا  الذل ل يريد أف يغ ػر فمكر ػ  لمػرب، ك ػذ  لهػا رائحػ  أما  ةة الشرير كالخاطئ الذل ا
 غير مياكل  ك ا ل ب عد إلا فكؽ كالاخكر أل ل ييامها ام.

أم ال ضػائؿ البػ  بحمَّػت اهػا الػن س البػ  بعممػت ال ػةة ك.امػت  ػميب المسػيذ. كأذرة البػا ر  ػ  = أذرة التاجر
العطار إشارة لبنكع ال ضائؿ )محا ، كداي ، بكاضػع، بسػميـ .. (. ليػد كػاف ايناػا كؿ اي ناؼ المعطرة مف يند 

مةئكبػا أمػا  كب ػرح اهػـ، رائحػبهـ كي ػرح أنطكنيكس كمار ر س..  ـ حاات اخكر بكضع ف  الم مرة كيشبـ ام 
 (.2َِٔرإ+ 2ُُّرائح  الخطي  فبزكـ اينكؼ )إش

 
 والمبان وبكل أذرة التاجرالطالةة كأعمدة من دخان    مةطرة بالمر 

را ػػع ميدمػػ  سػػ ر طكايػػا لب ػػد أف حػػرؽ اليمػػب كالكاػػد .ػػد راػػط الشػػيطاف امعنػػا البغ ػػب يمػػا إحػػراؽ الشػػهكات 
ال سدي  أك الممذات ال سدي  لدل طكايا كزك با سارة الشػاايف كالػراط  نػا معنػا  حرمػاف إامػيس مػف أسػمحبا البػا 

 ك ذا معنػا أف  ػذا ال ػنس للشيطاف إذ رفض مف يد  كؿ يركضا. ك كذا راط المسيذ ا ا الممذات ال سدي . 
.  فال ـك  ك ز د فا ممذات الدنيا سةح إاميس. كال ةة  ا سةح فا يدنا ضػد  ، يخرج إٌل اال ةة كال كـ

 .فال ةة  ا  م  اام كمف يمسؾ اام يربعب الشيطاف مف ام الذل يمسؾ اا
( 2ُُُِاػدأت اػػةف بياامػت مػػع يريسػػها اػدأت طريػػؽ الممكػكت )االبغ ػػب( )مػػت كاهػذا ن هػػـ أف  ػذ  الػػن س البػػا

 (.2ُُِكحرمت ن سها مف ممذابها ال سدي . ككاف  ذا = بيديـ ال سد ذايح  حي  )رك
. كيككف  ذا طالةة من البرية.  ذا فا الاداي  )كةف يعرؼ شخص المسيذ فب ير  ذ  الن س دخانكالذايح  لها 

خسػر كػؿ  ػذا. اةنا  ك.د يشعر ك.بهاييكـ احر.ها ك  فيغ ب ن سا كيبخمص منها كر .ايح الشخص لديا مثةن  
(. كمػػع أف الػػن س بشػػعر اػػالمرارة لخسػػاربها إٌل أف  ػػذا المػػر )المشػػاير البػػا نب ػػت يػػف الييدخانكلكػػف  ػػذا  ػػك 

 مةطيرة بيالمر=  ي يف  ذ  الن س .د إخبارت المسيذ بارك  الخط السماء ب( لها رائح  حمكة يند المسيذ ك البغ
بخب ػػا مشػػػاير المػػػرارة كيحػػؿ محمهػػػا رفػػػض  المبيييانكاال ػػةة = . )كالمػػر لػػػا طعػػـ مػػػر لكػػػف رائحبػػا حمػػػكة  ػػػدان( 

فال هػاد  ، ما نسػميا النعمػ  كال هػاد ك ك ذا .   أذرة التاجرلمخطي  كنياكة كفرح رافض لمشاير المذة الخاطئ  = 
 .  مف امكالنعم   ا ال ضائؿ كالبا  ا يطي  ك البغ ب

 
 "ُىَوَذا َتْخُت ُسَمْيَماَن َحْوَلُو ِستُّوَن َجبَّارًا ِمْن َجَباِبَرِة ِإْسرَاِىيَل  ٚ " -( ٚآية )
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يػػا رب الم ػػد م ػػمكاان، فػػ  الظػػا ر ضػػعؼ م. ك نػػا البخػػت إشػػارة لم ػػميب الػػذم نػػاـ يBEDببػػر ـ  نػػا = تخييت
نب ار أيضا يما المكت كالخطي  دكنا الشيطاف.نب ار يما يدك  كيإكلكنا كاف .م  اليكة ف  الحرب، كفيا   .كا 
ة" فايسػد  ػك المسػيذ الم ػمكب ؤ ( ييػكؿ " ثػا كراػض كةسػد ككماػ2ْٗٗؾكنسمع يعيكب ف  ناكبا يف المسػيذ )بػ

الذم  ثا كلكنا  ثا ف  .كة ينا يحارب لذلؾ .يؿ كراض. كمعا يركسا الماؤة الب  .امت ال ميب معا، فػالحرب 
ذايح   ابيديـ  سد ا المسيذ بشبرؾ معا ف   مياامسبمرة. كالن س الب  .امت أف بدفف مع كالمعرك     معرك  

ن ربها، فهك يحارب فيها خػةؿ  كسر ك.كبها فيها سر  مالها ي ير المسيذ، شهكابهاك  أ كاء ا حي  ك.د  مات
، كفيػا  اػاارة اػافػنحف = كسيتون جبياراً رحم   ذا العالـ. كالمسيذ  معنػا ا ػمياا حكلػا يممػؾ يمينػا كيحػارب فينػا 

يغمػػب إامػػيس فينػػا لحسػػاانا. كلكػػف يمينػػا أف نحػػارب كن ا ػػد حبػػا الػػدـ كحبػػا نغمػػب. كنةحػػظ أف سػػ ر العػػدد   ػػك
 النساء كل ايط اؿ كل الشيكخ اؿ ر اؿ الحرب.  دٍ عِّ أح ا ام فيا شعاا لـ يى الذم 
( يميهـ ف   ذا العالـ ّ) ام مثمث اي.انيـ فهـ أاناء الممككت الذيف يممؾ ْ×ّ= ُِ       ٓ×ُِ=  َٔكر.ـ 

 .بمميذ(  ُِساط( كالعهد ال ديد )ُِ(. كالعهد اليديـ )ْ)
لمنعمػػػ ، يمػػػؿ المسػػػيذ ال اػػػار الم ػػػان  الػػػذم يعطيػػػا لشػػػعاا )مع ػػػزة  [ٔ] -لمنعمػػػ  المسػػػئكل  2 ( يشػػػيرٓكر.ػػػـ )

أ ػػػػػااع(  ٓ حػػػػػكاس +ٓي  )لممسػػػػػئكل [ٕ] . شػػػػػعب ام السػػػػػماكم( َََُ×ٓ= َََٓالخمػػػػػس خاػػػػػزات اشػػػػػااع 
مػػذات مكالمعنػػا أف نعمػػؿ فبسػػندنا نعمػػ  المسػػيذ )ال هػػاد كالنعمػػ (. إذا  ا ػػدنا اػػةف نمنػػع حكاسػػنا مػػف أف ببمبػػع ا

 . ككمػافبػرفض الخطيػ  احريبهػا كبيدسػهاالعالـ بنسكب نعم  المسيذ فينػا فن ػير  اػاارة. كبنيػ  الحػكاس كبػدراها 
 المشاع،  كذا بسند النعم   هادنا فن ير  ااارة.خازات لكؿ  ذا الطعاـ  ٓحكلت النعم  

يشػػير لإلنسػػاف الضػػعيؼ الػػذل سػػيط فػػا اليػػـك السػػادس كفػػا  ٔكر.ػػـ  َُ×  ٔيمػػا أنػػا =  َٔكيمكػػف فهػػـ ر.ػػـ 
 ػك الك ػايا. كاهػذا ن هػـ أف المعنػا المي ػكد مػف ال هػاد  ػك ح ػظ الك ػايا كالنعمػ   َُالساي  السادس . كر.ـ 

( الػػذل حػػرر  مكسػػا رمػػز ٔ ػػا مسػػيرة شػػعب ام ) َََََٔشػػعب ام فػػا الاريػػ   بعػػيف. كاػػن س المعنػػا كػػاف
 المسيذ ليةخذ ـ إلا كنعاف ايرضي . أما المسيذ فييكدنا إلا كنعاف السماكي  )ايلكؼ رمز السماكيات(.

 كي  نصير جبابرة حرب 
لنكػكف  اػاارة كنغمػب الشػيطاف  يممنا السيد أف  نس الشػياطيف ل يخػرج إل اال ػكـ كال ػةة. إذان  نػاؾ شػرطيف

 ك ما ال ـك كال ةة.
سػةح الشػػيطاف  ػك ممػػذات  ػػذا العػالـ. ك ػػك رئػػيس  ػذا العػػالـ أل  ػك لػػا أف يعطػػا لمػف يباعػػا كػػؿ  -*الصييوم  

الممػػذات الخاطئػػ ، كلكػػف الشػػرط "خػػر كأسػػ د لػػا". كمػػف يػػرفض مػػا ييدمػػا الشػػيطاف يحػػـر الشػػيطاف مػػف سػػةحا. 
يكما، كاف اهذا يعمف الحرب يما إاميس إذ كاف ي رد  مف سػةحا. كبهػيو إامػيس  َْ ك كذا حينما  اـ المسيذ

ضػد المسػػيذ إذ فهػػـ أف  ػػذا ال ػػـك  ػك امثااػػ  حػػرب ضػػد ، كاػػدأت الب ػارب ضػػد المسػػيذ، كلمػػا إنب ػػر المسػػيذ 
 (. كال ػػـك لػػيس2ِٗ  ُِيمػػا الشػػيطاف إذ لػػـ يياػػؿ يركضػػا .يػػؿ أنػػا راػػط الشػػيطاف إذ حرمػػا مػػف سػػةحا )مػػت

فيط إمبناع يػف أطعمػ  اػؿ يػف كػؿ الممػذات. كسػيحاكؿ الشػيطاف إ.نػاع ال ػائـ اػةف مػا يمبنػع ينػا  ػك حػؽ لػا، 
 فهك يعمـ أف اامبناع يحرما مف سةحا.
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اهػا يػػبـ ااب ػاؿ اػام، اهػا نياػػؿ المسػيذ .ائػدا لممعركػػ  ضػد الشػيطاف. كيف حػػرب الشػيطاف  ػا اػػة  -الصيالة  
 (.2ُٕ  ٓبسُإنيطاع ) يمينا ال ةة اة -إنيطاع 

مبنعنػػا يػػف ممػػذات  اهػػذا ب ػػير المعركػػ  اػػيف المسػػيذ ال اػػار كاػػيف يػػدك اػػة سػػةح. كن ػػير نحػػف الػػذيف  ػػمنا كا 
(. 2ِ  ٔالعالـ ميدانا لممعرك  البا ن كز فيها حبما، فالذل يحارب فينا  ك الذل خرج غالاا كلكا يغمب فينػا" )رؤ

 .ةجبابر  كالع يب أنا يعكد كينسب لنا إسـ
 

وَن ُسُيوًفا َوُمَتَةمُّْموَن اْلَحْرَب  ُكلُّ َرُجل َسْيُفُو َعَمي َفْخِذِه ِمْن َىْوِل المَّْيِل ٛ " -( ٛآية ) ُِ  "ُكمُُّيْم َقاِب
 البػػ  بػػةب  فػػ  الظممػػ ك  كضػػغط شػػهكات ال سػػد البػػا يثير ػػا فينػػا يػػدك الخيػػر،  ػػكؿ الخطايػػا= ىييول الميييل ميين

اػػؿ ك نػػاؾ ألـ  سػػدي  كمػػا حػػدث مػػع أيػػكب  .(2ُِٔليسػػت مػػع لحػػـ كدـ.. )أؼ. فحرانػػا )الظممػ  بشػػير لمخطيػػ (
  كمع اكلس الرسكؿ.

  .لبسند ضعؼ ال سد (ُٖ - 2َُ  ٔؼأام أيطانا أسمح  )= سيوفاً 
ذا لػـ يكػف  نػاؾ .بػاؿ فالسػيؼ يبرككنػا فػا  يعمؽ يما السيؼ=  الفخذسيفو عمي  ال خذ يند الخركج لممعرك ، كا 

يدك الخير ل يبركنا لحظ ، كلكف ام شعب المسيذ فنحف فا معرك  دائم  ييكدنا المسيذ فيها. المنزؿ. أما نحف 
َرُجييل َسييْيُفُو َعَمييي  ُكييلُّ  لػػذلؾ ييػػكؿ (.2ٔ  ْل يبػػرؾ مػػف يطماػػا. كام "يعطػػا نعمػػ  أيظػػـ" لمػػف يريػػد فيطمػػب )يػػع

السػيؼ  (. ك كػذا2ُٕ  ٓبػسُة إنيطػاع" )فمثة ال ةة مف ايسمح . كلذلؾ ييكؿ اكلس الرسكؿ " مكا ا  َفْخِذهِ 
(. كلػػذلؾ يمينػػا ابرديػػد أيػػات أك مزاميػػر دائمػػا. ك ػػذا مػػا يسػػميا اياػػاء 2ُٔ  ِ+ رؤ 2ُِ  ْ ػػك كممػػ  ام )يػػب

 (.ُُالهذيذ )را ع ب سير الحيكانات الطا رة فا ل
كا ك ػمكا، ينكػـ ل بعممػكف ك ذا ااسبعداد الػدائـ لمحػرب مسػبخدميف أسػمحبنا .ػاؿ ينػا رب الم ػد "أنظػركا، إسػهر 

 (.2ُْ  ِٔ" )متسهركا ك مكا لئة بدخمكا ف  ب را ( + "إ2ّّ  ُّمبا يككف الك.ت" )مر
كالمسػػيذ  ػػك ييكدنػػا فػػا  ػػذا يمػػؿ الػػركح اليػػدس الػػذم يعممنػػا كيػػذكرنا اكػػؿ مػػا .الػػا المسػػيذ. = متةممييون الحييرب

 (.2ِ  ٔالمعرك  فهك خرج غالاا فا ال ميب كلكا يغمب فينا )رؤ
 

 "اَْلَمِمُك ُسَمْيَماُن َعِمَل ِلَنْفِسِو َتْختًا ِمْن َخَشِب ُلْبَناَن  ٜ " -( ٜآية )

( المسيذ ف  .يادبا لشػعاا يمػا ايرض ك ػـ حكلػا ك اػاارة كاآلف نػرل المككػب اياػدم. فػالحرب ٔرأينا ف  آي  )
 ػك = المميك سيميمانم ػد أاػدم. كال ميب  نا يما ايرض، ككؿ  ذا سينبه  ام  ء المسيذ ليممػؾ يمينػا فػ  

أم مركاػػ  ممككيػػ ، أم مح ػػ   CHARIOT نػػا كممػػ  بخػػت مبر مػػ  = عمييل لنفسييو تختيياً المسػػيذ ممػػؾ السػػةـ 
كلكننػػا فػػ  السػػماء سػػنرا  يمػػا  .. ك ػػك اآلف يممػػؾ يمينػػافينػػا كسػػيغمب ا ػػمياا محمكلػػ  يمػػا ايكبػػاؼ. فهػػك غمػػب

مان يمػػا أكبػػافهـ.  كػػذا نحػػف نحممػػا ممكػػان يمػػا .مكانػػا. اػػؿ يرشػػا ككمػػا كػػاف الةكيػػكف يحممػػكف بػػااكت العهػػد .ػػدي
ػػمِّ مى الكنيسػػ  كمهػػا بي  كيف الحػػديث  نػػا  ػػك يمػػا المككػػب اياػػدل، كانػػت ااشػػارة إلػػا  ا يميهػػا احػػب فهػػك أحاهػػا أكلن كى

 (. فالسرك كاف يبحدث يف الكنيس  الم ا دة يما ايرض.2ُٕ  ُايرز فيط دكف ذكر السرك كما فا آي  )
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(. 2َِ  ٖكلكػف يمػا ر ػاء" )رك -= اسػاب الخطيػ  "أخضػعت الخمييػ  لماطػؿ  ِمُك ُسَمْيَماُن َعِمَل ِلَنْفِسِو َتْختًااَْلمَ 
كالخضػػكع كػػاف يعنػػا فيػػداف حريبنػػا أمػػاـ الشػػيطاف الممػػؾ اليػػديـ، ككػػاف الر ػػاء فػػا شػػخص المسػػيذ الممػػؾ ال ديػػد 

مؤسسػػا ممكػػكت ام أك ممكػػكت السػػمكات. فحػػيف يممػػؾ ام ( كيممػػؾ يمينػػا االحػػب 2ّٔ  ٖالػػذل يػػةبا ليحررنػػا )يػػك
يمينػا يحػكؿ حيابنػا إلػا حيػاة سػماكي . المسػيذ أبػا ليؤسػس مممكػ  سػماكي  باػدأ  نػا يمػا ايرض كبمبػد لمسػػماء، 

(.  ك الممؾ اليكل الذل أبا 2ِٖ  ُٓككُ ا كنيس  كاحدة كحيدة  ك رأسها. ك ناؾ الخضكع الكامؿ م اآلب )
.اػػؿ يمػػيكـ أخػػرج الشػػياطيف فيػػد أنػػا اػػركح ام أف كنػػت إكلكػػف ؾ اليػػديـ إامػػيس كيراطػػا، كينهػػب ايبػػا "ليهػػـز الممػػ
" كل كحينئػذ ينهػب ايبػاأف لػـ يػراط اليػكم إمبعبػا أف يدخؿ ايػت اليػكم كينهػب أحد أـ كيؼ يسبطيع ! أممككت ام

لبػػػا باػػػدأ  نػػا كبكمػػػؿ لألاػػػد فػػػا ا -ممكػػكت ام  -(. أل يحررنػػػا مػػػف يػػد ، مؤسسػػػا مممكبػػػا ِٗ،  2ِٖ  ُِ)مػػت
السػػماء، لػػذلؾ شػػاهها اخشػػب لانػػاف أل ايرز. كايرز شػػ ر طكيػػؿ  ػػدا كمك ػػكد يمػػا  اػػاؿ لانػػاف العاليػػ ، لػػذلؾ 
يرمػػز ايرز  نػػا لمكنيسػػ  البػػا ياشػػت حيػػاة سػػماكي  يمػػا ايرض )ايرز مك ػػكد يمػػا ال اػػاؿ( ثػػـ بنبيػػؿ لمسػػماء 

 )ايرز ش ر طكيؿ  دا(.
( يػػف ام أنػػا "ركػػب يمػػا كػػاركب كطػػار" كمنهػػا رددت الكنيسػػ  يػػـك أحػػد الشػػعانيف برنيمػػ  َُ 2 ُٖ.يػػؿ فػػا )مػػز

"ال الس فكؽ الشاركايـ". كالمعنا أف ام يرباح فا الشاركايـ ينهـ مممكئيف ييكنا أل أنهـ يعرفكنا. كمعنا .كلا 
( المركاػ  الكاركايميػ  ُ. كنػرل فػا )حػز"كطار" أف ام يرباح فا الكاركايـ كيعطيهـ إرب ايا كيمكا فا السماكيات

( فػاليمكب إمػبألت 2َِ  ٖحامم  يرش ام. كالمسيذ إشبكا ك ك يما ايرض أنا "ليس لا أيف يسند رأسا" )مت
خطيػػ . أمػػػا اآلف كاعػػد إنب ػػػار الكنيسػػػ  امسػػيحها  ػػػارت  ػػا أيضػػػا يرشػػػا لممسػػيذ بحمػػػؿ مسػػيحها فػػػا .ماهػػػا، 

الاشر المنب ريف لمركا  بشاا المركا  الكاركايمي . كمف يممؾ المسيذ يما كالمسيذ  ار يرباح فيها. ليد بحكؿ 
( chariot.ماا  نا يما ايرض، يحمما إلا السػمكات فػا  ػذا المككػب السػمائا المنب ػر. حػامميف  ػذا البخػت )

 فا حب لمف أحانا كأبا انا إلا  ذا الم د، فما يادأ  نا يما ايرض يكمؿ فا السماء.
كييعىمِّػر طػكيةن كينمػك  سكِّ سىػل يعبريػا فسػاد كل يي  ك ػذا= خشيب لبنيان المسػيذ مك ػكف  اةنهػا مػف كالكنيس  يػرش

ممػؾ ام  ػذا يشػير يف . ك يما  ااؿ لاناف العالي  إشارة لمسماكيات البا بحيا فيها الكنيس  كمسػيحها فػا كسػطها
2  ِكػكِمسػيذ بحمػؿ رائحػ  مسػيحها الزكيػ  )، ككنيس  ال(. كايرز مسبييـ كرائحبا طيا 2ّْيميها ل ينبه  )دا 

ُٓ). 
ذا ك  كاهػػذا ن هػػـ أف أ سػػادنا  ػػار لهػػا ن ػػيب فػػا الم ػػد السػػمائا. كالخشػػب مػػف ثمػػار ايرض ك كػػذا أ سػػادنا. ا 

 ػك .اػكؿ الكنيسػ  لم ػميب ، ن هػـ أف رمز لم ػميب الػذم اػا ممػؾ المسػيذ يمػا كنيسػباي يمكما الخشبفهمنا أف 
(. كاهػػذا ن هػػـ أف ايرز يشػػير 2ُٕ  ٖكنػػا نبػػةلـ معػػا لكػػا نبم ػػد أيضػػا معػػا" )رك السػػر فػػا م ػػد ا اياػػدل "إف

لمكنيس  البا  مات  سد ا مع اي كاء كالشهكات كياشت حياة سمائي  بنشر رائح  المسيذ، كمسيحها لف يديها 
 بمكت يما ايرض كب سد اؿ سيييمها لبككف معا فا السماء.

مػف ي ا ػد يمػا ايرض بسػاند  النعمػ  في ػير  اػارا. كاعػد إنبهػاء  ػكرة ( بكممػت يػف ال هػاد، فٖ،  ٕاآليات )
  ذا العالـ ينطمؽ إلا السماء فا  ذا المككب السمائا.
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ييًة، َوَرَواِفييَدُه َذَىًبييا، َوَمْقَةييَدُه ُأْرُجواًنييا، َوَوَسييَطُو َمْرُصييوًفا َمَحبَّييًة ِمييْن َبَنيياِت ٓٔ " -( ٓٔآييية )  َِّ َعِمييَل َأْعِمَدتَييُو ِف
 " ُرَشِميَم ُأو 

. أيضػان لم ػداء شػيركب( 2ُِٔ+ مػز2ُِْال ضػ   ػ  كممػ  ام الحيػ  )يػب= أعمدتو فِيةمكا  ات يرش ام. 
ومقةده الذ ب يشير لمسماكيات فشعب الكنيس   ار سماكيا. = وروافده ذىباً اا بةسَّس  ذا العرش.  الذم ال داء
ممكػا داخمنػا اسػاب فدائػا "نحػف  االمحاػ ، فػام سػيممؾ =ووسطو مرصوفًا محبيةاير كاف لاس الممكؾ. = أرجواناً 

  مرصوفًا محبةك ك أسس فينا ممكان سماكيان، كيممؾ االحب كليس االيهر=   ،"نحاا ينا أحانا أكلن 
 ُ(، كالمسيذ  ػك كممػ  ام )يػك2ٔ  ُِبشير لكمم  ام المكبكا  فا الكباب الميدس )مز الفِة = أعمدتو فِو

ننا نعرؼ المسيذ مف خةؿ الكمم  المكبكا ، فالركح اليدس الذل أكحا لكؿ مف كبب فا الكباب (. كالمعنا أ2ُ 
(. كأكضػػذ  ػػكرة 2ُْ  ُٔيعطػػا  ػػكرة كاضػح  يػػف المسػػيذ، فهػػك "يةخػذ ممػػا لممسػػيذ كيخارنػا" )يػػك -الميػدس 

(. ُٔ - 2ُُ  َّبشػير أيضػا لمك ػارة )خػر الفِية لمحا  المسيذ ببضذ فا فدائا يما ال ميب. لػذلؾ ن ػد أف
فكاف كؿ يهكدل يدفع ن ؼ شا.ؿ فض  ك ارة لن سا حبا ل ي ياا الكاة، ك ػذا يرمػز ل ػداء المسػيذ الػذل ادكنػا 
نمػػػكت. كالمعنػػػا أف كممػػػ  ام المكبكاػػػ  بحمػػػؿ لنػػػا  ػػػكرة إاػػػف ام الكممػػػ  الػػػذل .ػػػدـ لنػػػا ن سػػػا فديػػػ  كك ػػػارة يػػػف 

يا  م مكاا" )غؿخطايانا. الكباب الميدس كمم  ام المكبكا  "رسـ  (. كحبا اعد الييام  2ُ  ّلنا يسكع المسيذ كا 
(. فيػػػد  ػػػار  ػػػذا لياػػػا لػػػا فهػػػك أكضػػػذ إيػػػةف يػػػف محابػػػا. 2ٓ  ِٖييػػػكؿ ينػػػا المةئكػػػ  "يسػػػكع الم ػػػمكب")مت

يظػـ مػف أحػد حػب لػيس يكالكباب الميػدس ينطػؽ االحػب االهػا الع يػب الػذل ب مػا اػةركع  ػكر  فػا ال ػداء، "
 (. 2ُّ  ُٓ" )يكحاائاأ ؿ ن سا يحد أف يضع أ ذا2 

ك ك كضع ن سا لي بدينا كينيمنػا لمحيػاة السػماكي  كنحػف مػا زلنػا يمػا ايرض ك ػا أفضػؿ مػف الحيػاة الماديػ  فهػك 
= "أبيػت لبكػػكف  روافيده ذىيب ( ليعطينػا أف نحيػا السػػماكيات يمػا ايرض =2ٗ  ُٖ"طةطػة السػمكات كنػزؿ" )مػز

(. كاعػد أف بنبهػا  ػكرة  ػذا العػالـ اػالم ئ الثػانا ننبيػؿ إلػا الم ػد 2َُ  َُلهـ حيػاة كليكػكف لهػـ أفضػؿ" )يػك
. ك.د بككف محابنا  نا  زئيػ  كخضػكينا لػا  زئيػا، لكػف مقةده أرجواناالسمائا. كالعريس يمممؾ يمينا االمحا  = 

ركس. الحيػػاة فػػا السػػماء سػػيككف  نػػاؾ المحاػػ  الكاممػػ  كالخضػػكع الكامػػؿ اػػؿ كاابحػػاد الكامػػؿ اػػيف العػػريس كالعػػ
 (.2ٖ  ِ+ يب ِٖ - 2ِْ  ُٓككُالسماكي  كالمحا  البا نبذك.ها  نا  ا يراكف ما سنح ؿ يميا  ناؾ )

=  ـ ليسكا مف .يؿ ينهـ العػذارل، فهػؤلء  ػف المػكابا أحاػاف العػريس كبكرسػت .مػكاهـ لػا كممكػك   بنات أورشميم
(، 2ٓ  ٓام فيكرسػػف .مػػكاهف لمعػػريس كحػػد  )رك يمػا .مػػكاهـ. كالػػركح اليػػدس  ػػك الػػذل يسػػكب فػا العػػذارل محاػػ 

مِّػػػؾ الػػػن س المسػػػيذ العػػػريس يمػػػا .ماهػػػا محاػػػ  فيػػػا. كلكػػػف انػػػات أكرشػػػميـ  ػػػؤلء  ػػػف مػػػف .يػػػؿ يػػػنهـ العػػػذارل  فبيمى
نيسػـ .مػاهـ اػيف محاػ  العػريس كمحاػ  العػالـ. فهنػاؾ در ػ   ال ا ةت الذيف لـ يمبمئكا االركح فمػـ يمبمئػكا محاػ ، كا 

.. الػذيف ييكلػكف  الةيذارىيس اليمػب لممسػيذ االكامػؿ،  ػؤلء  ػـ مػف أطمػؽ يمػيهـ سػ ر النشػيد إسػـ أيما  ا بكر 
يمػانهـ الضػعيؼ يػزي ف العػريس ) +  2ٕ  ِلمعريس "أنا لحاياا كحاياا لا". كانػات أكرشػميـ  ػؤلء اخطايػا ـ كا 

(. كلكػف حبػا  ػذ  2ٗ  ٕي  (.  ف .د أحااف العريس كلكف محابهـ غير كامم  )را ع ب سير اآل2ْ  ٖ+  2ٓ  ّ
  َوَسَطُو َمْرُصوًفا َمَحبًَّة ِمْن َبَناِت ُأوُرَشِميَم   المحا  اليميم  لممسيذ ييدر ا، كن د أف يرشا
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كالمسيذ .اؿ يف كنيسبا أنها يشر يذارل. كلكف  ناؾ خمس حكيمات مألف م اايحهف زيبا )ا هاد ف إمبألف 
 ػػا ةت كانػػت آنيػػبهف فارغػػ  )أط ػػةكا الػػركح اعػػدـ ال هػػاد( كياػػدك أف  اػػالركح فمأل ػػف الػػركح محاػػ ( ك نػػاؾ خمػػس

انػػات أكرشػػميـ  ػػؤلء لسػػف مػػف الحكيمػػات المممػػكئيف اػػالركح، كلكػػنهف أيضػػا لسػػف كال ػػا ةت بػػركف آنيػػبهف فارغػػ  
 بماما.

ثمػار الػركح  كنةحظ أف  ناؾ إربااط .كل ايف المحا  كاايمػاف. فمػف بكػكف محابػا .ميمػ  يكػكف إيمانػا .مػية، فمػف
يمػػاف )غػػؿ ( كمػػف بػػزداد محابػػا يػػزداد إيمانػػا، فكة مػػا مػػف ثمػػار الػػركح. كييػػكؿ اػػكلس الرسػػكؿ 2ِِ  ٓمحاػػ  .. كا 

(. كأيضا ييػكؿ الرسػكؿ 2ّ  ُبسِ" )لف ايمانكـ ينمك كثيرا، كمحا  كؿ كاحد منكـ  ميعا اعضكـ لاعض بزداد"
(. كييكؿ "مػف أنكػر 2ٔ  ٓ" )غؿ ، اؿ اليماف العامؿ االمحا انا ف  المسيذ يسكع ل الخباف ين ع شيئا كل الغرل"

( فمف ينكر خا با كل ييدـ لهـ خدم  المحاػ  يكػكف إيمانػا ميبػا، "فإيمػاف 2ٖ  ٓباُخا با فيد أنكر اايماف" )
(. فمػػػف بكػػػكف محابػػػا .ميمػػػ  كانػػػات أكرشػػػميـ يكػػػكف إيمانػػػا ضػػػعي ا. كمثػػػؿ  ػػػؤلء 2ُٕ  ِاػػػدكف أيمػػػاؿ ميػػػت" )يػػػع

المسيذ العريس إذ أنهـ يضطراكف اساب أل خار مزيو، كما أزيو البةميذ الرب ك ك نػائـ .ػائميف "أمػا  يزي كف
(. فكيػػػؼ بغػػػرؽ السػػػ ين  ِٕ - 2ِّ  ٖيهمػػػؾ أننػػػا نهمػػػؾ" فيػػػاؿ لهػػػـ "مػػػا اػػػالكـ خػػػائ يف يػػػا .ميمػػػا اايمػػػاف" )مػػػت

كأنػا ضػااط الكػؿ فػة يضػطرب اػؿ  )الكنيس ( كالمسيذ فيها. كلكف مف يرؼ المسيذ كأحاا يثؽ فيا كيدرؾ .دربا
 يمأل السةـ .ماا كاثيا فا بدخؿ ام فا الك.ت المناسب.

ك نػػاؾ بػػرااط .ػػكل اػػيف اايمػػاف كالر ػػاء كالمحاػػ . رأينػػا العة.ػػ  اػػيف اايمػػاف كالمحاػػ . أمػػا "اايمػػاف فهػػك الثيػػ  امػػا 
" )يب (. كاهذا ن هـ أنا كمما زادت المحا  ٓ 2 ٓ(. ككمما زادت المحا  يبيكل الر اء كل يخزل )رك2ُ  ُُيير اى

 يبيكل اايماف كالثي  فا العريس المسيذ كيزداد ر اءنا فا الخةص الذل أيد  لنا.
 

َجْتُو ِبِو ُأمُُّو ِفي َيْوِم عُ ٔٔ " -( ٔٔآية ) ْرِسِو، ُاْخُرْجَن َيا َبَناِت ِصْيَيْوَن، َواْنُظْرَن اْلَمِمَك ُسَمْيَماَن ِبالتَّاِج الَِّذي َتوَّ
 " َوِفي َيْوِم َفَرِح َقْمِبِو 

( مكافةبها السماكي  فا الم د حيث أنها َُ،  ٗ( الكنيس  الم ا دة، كرأينا فا آيات )ٖ،  ٕرأينا فا آيات )
 االذات الذيف شا دكا مككب ال مب.  لبنات صييون شاركت مسيحها ألما ك مياا. ك نا ديكة مف العركس

2  ِّ ف المكابا اكيف ك.اؿ لهف الرب "ل باكيف يماَّ اؿ إاكيف يما أن سكف" )لكراما  ؟بنات صييونفمف  ـ 
(.  ؤلء إكب كا االاكاء كالبعاطؼ كلكف لـ يؤمنكا اا.  ذ  ش ي  كليست محا .  ؤلء الااكيات لـ ُّ - ِٕ

رسكا .مكاهف لا. ي همكا أف المسيذ  نع كؿ  ذا ي مهـ. كلك فهمكا ليالكا مع العركس "إنا م ركح  حاا" كلك
ك ا ديكة أف يبةممكا فا إكميؿ الشكؾ الذل إحبمما ي مهـ محا  فيهـ. كمف ي عؿ كيكرس اليمب لمعريس المسيذ 

 ل يياؿ ينا اعد انات أكرشميـ أك انات  هيكف اؿ يياؿ ينا العذارل.
اػالركح كلػـ يكرسػكا اليمػب كة مػا محاػبهـ .ميمػ  إذ لػـ يمبمئػكا  -وما الفرق بين بنيات أورشيميم وبنيات صيييون  

  االكامؿ لممسيذ العريس لي يركا يذارل حكيمات. كانات أكرشميـ نرل فيهف أنهف يزي ف العريس اخطايا ـ ك.م 
إيمانهـ كضعؼ ثيبهـ فيا. أما انات  هيكف فهـ الذيف يعرفكف مشهد ال ميب كيبعاط كف مع المسيذ الم مكب 
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( ف ػاركا ممكػا لمػف بػةلـ 2َِ  ٔكػكُأف المسيذ .ػد إشػبرا ـ اػثمف غػاؿو )كلكنهـ لـ ي همكا أف  ذا كاف ي مهـ، ك 
 ينهـ ليشبريهـ كلـ يعكدكا أحرارا ليسمككا احسب شهكابهـ.  ـ مف ل يزاؿ .ماهـ منيسما ايف المسيذ كالعالـ.

أف  كلنةحظ ... أليس  ذا كضع الكثير منا أننا نبعاطؼ مع المسيذ الم مكب كمع ألما كنبكمـ ينها دكف
نممكا يما اليمب. اؿ كنها ـ اليهكد الذيف  ماك . أك ليس إكميؿ الشكؾ  ذا نحف .د إشبركنا فا كضعا يما 
رأس المسيذ، فالمسيذ .اؿ كؿ  ذا ليرفع ينا خطايانا. أل أف خطايانا كانت الساب فا إكميؿ الشكؾ. كمف لـ 

( بك ا لا 2ُٔ  ٔالرسكؿ إسرائيؿ ام غؿ ييدـ بكا  مف أكلد الكنيس  ) هيكف ايـ البا .اؿ ينها اكلس
الكنيس  ايـ )العركس( ديكة ليعرؼ الثمف الذل دفعا العريس فيا كيغير مك. ا االبكا  فيمأل  الركح محا  بدفعا 
لبكريس اليمب لمعريس. لكف  ؤلء اإ رار ـ يما خطايا ـ ادكف بكا  يحزنكف الركح اليدس ف اركا فا حال  

كدة الركحي . كالبةمؿ فا إكميؿ الشكؾ كمحا  المسيذ البا إبضحت يما ال ميب،  ك كسيم  مف ال بكر أك الار 
 فعال  ليبحرؾ اليمب االبكا .

 نا اايكثر  ـ أكلد الكنيس  المعمديف، كالذيف لهـ حيابهـ فا الكنيس   ببنات صييون كأيبيد أف المي كد
كيعظكف ينا كثيرا. لكنهـ لـ ي همكا اعد معنا مككب كيح ظكف .   ال ميب كيرددكنها، كيبكممكف ينا كثيرا 

(.  ؤلء  ار لهـ ال ميب معمكمات يعظكف اها، كما كاف ِّال ميب، كمعنا .   الااكيات يما المسيذ )لك
ال ميب لانات  هيكف ش ي ، كة ما لـ يبحكؿ ال ميب لهـ إلا محا  كبكريس.  ؤلء الااكيات أماـ مككب 

(.  انات  هيكف 2ُ  ّالكنيس  "الذيف .د رسـ يسكع المسيذ أماـ ييكنهـ م مكاا" )غؿ ال ميب يناظركف أكلد
 ـ مف يبكممكف يف ال ميب كي   حدثت كلـ ي همكا أف  ذا كاف ثمنا دفعا المسيذ ليشبرينا فنككف ممكا لا 

ايف المسيذ كأل أحد  اكؿ اليمب، كلـ نعد أحرارا لنسمؾ احسب شهكابنا. كمف ي هـ ييرر أف ل يككف .ماا منيسما
 غير ، كلف يسمذ لن سا كلك حبا انظرة خاطئ  أك كمم  خار  ، كلف يياؿ أف يسمع شيئا خاطئا.

ليك ػػكا يػػف إزيػػاج العػػريس اخطايػػا ـ ك.مػػ  إيمػػانهـ  األولييي لبنييات أورشييميم -العػػركس الكنيسػػ  بك ػػا رسػػالبيف 2
 واللانية لبنيات صيييوني  فا العريس ضااط الكؿ. الناشئ يف نيص محابهـ. الرسال  ايكلا ديكة لإليماف كالث

لي همكا أف دـ المسيذ كاف ثمنا إشبرا ـ اا ف اركا ًممكا، فعميهـ أف يضاطكا أفكار ـ كأ.كالهـ كنظرابهـ كحركابهـ 
 احسب ما يرضا سيد ـ الذل دفع فيهـ  ذا الثمف الغالا.  

كميؿ الشكؾ ال ميب ذايح فا  ةمؿلمعالـ كما ليبك  لشعاها  ذ  ديكة الكنيس   ك   .فيياؿ أف يممؾ المسيذ يميا كا 
التاج ديكة لميهكد ليؤمنكا امف  ماك ، كيركا ما يممك  اا نبي   أحياد ـ. كماذا .دـ الشعب اليهكدم لممسيذ= 

أما  نا    الشعب اليهكدم الذم كمؿ رأس المسيذ اإكميؿ شكؾ يكـ يرسا يما كنيسبا = الذي توجتو بو أمو
اةنا أكمؿ لها =  يوم فرح قمبورا ا كدفع دما يما ال ميب مهران لها. كيكـ يرسا كاف  ك يكـ ال ميب. شبإفهك 

 كؿ ار ك.دـ لها كؿ طرؽ الخةص.
 (.Chariotأليس مف الغريب أف يذكر أكميؿ الشكؾ مع البخت )

 (.Bedألـ يكف مف المناسب أف يضاؼ مع البخت )
 ا البا ظهرت يما ال ميب اإكميؿ الشكؾ.كلكف نحف .د ممكنا المسيذ اساب محاب
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 تسمسل أفكار اإلصحاح
 

إنبها اا حاح السااؽ ابحذير العريس لعركسا اةف بحبما اا كالحماـ فا محا ئ ال خر. ك ذا يككف 
(. *كبىٍحذىر الخطايا البا بادك  غيرة 2ُْ  ِ*اال ةة اة إنيطاع لبظؿ العركس يما  م  اعريسها المسيذ )

 ك ذ  ب  مها يف يريسها اليدكس ) ذا معنا ال ااؿ المشعا  أك  ااؿ اان  اؿ(.  (.2ُٓ  ِ)
كلكننا ن د  ذ  الن س ك.د بكاسمت ادكف  هاد فا ال ةة. ك ذ   ا الخطكة ايكلا لاداي  اان  اؿ  -  ٔآية

 يف العريس. كنبي بها أنها لـ ب د  أل فيدت فرح  ايت الخمر.
ف يريسها ذ ات إلا العالـ إذ ظنت أف  ذا يعزيها احسب خارابها اليديم  .اؿ أف إذ إن  مت الن س ي -  ٕآية

 ببعرؼ يما يريسها كبحاا. ك نا ضمت طرييها كسط العالـ. 
كلكف يريسها لـ يبركها كأرسؿ لها مف يدلها يما الطريؽ لمر كع فهك الرايا ايف السكسف كل يبرؾ  -  ٖآية

 خركفا الضاؿ. 
 س لخارابها اليديم  الم رح  مع يريسها، كبعممت الدرس كما يادت ببركا، اؿ يادت كيادت الن -  ٗآية

 (. 2ٖ  ُلحيابها داخؿ الكنيس  كما أرشد ا مف .اؿ فا )
 كيادت الن س لممحا  اليديم  مع يريسها، كيادت بطمب مف ال ميع أل يبسااكا فا إزيا ا.  -  ٘آية
 العالـ كيكدبها لحيابها السماكي .كن د العريس يش عها يما بركها  -  ٙآية
كيذكر العريس يركسا اال هاد، كأنا  ك الذل ييكد ا فا المعرك  كأنها فيا ليست ضعي   اؿ  -  ٛ،  ٚأيات

  اارة كلها أسمحبها. 
( ممكك  يما .مكاهـ كفا ايادي  2ْ  ُ ذ  الن س كغير ا مف العذارل الذيف إن ذاكا لمعريس ) -  ٓٔ،  ٜأيات

 لممككب السماكل.  ينضمكا
كالعركس بديك كؿ كاحد ليدرؾ ماذا .دـ العريس مف حب لم ميع، ليشبرككا فا  ذا المككب السماكل  -  ٔٔآية

 اةف يممككا المسيذ يما .مكاهـ اةف يبةممكا فا الثمف الذل دفعا المسيذ مف أ مهـ.
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 عودة لمجدول اإلصحاح الرابع

 
ْةٍز َىا َأْنِت َجِميَمٌة َيا َحِبيَبِتي، َىا َأْنِت َجِميَمٌة! َعْيَناِك َحَماَمتَاِن ِمْن َتْحِت َنَقاِبِك  َشْةُرِك َكَقِطيِع مِ ٔ " -( ٔآية )

 " رَاِبٍض َعَمي َجَبِل ِجْمَةاَد  

السػمائا ك.ػد ممكػت العػريس يمػا العريس ي ؼ  ماؿ يركسا البا يادت ل هاد ػا كسػارت فػا مككػب الن ػرة 
ك.ػػد  فن ػػد ا "إ ػػذانا كراءؾ فن ػػرم".الػػت ( حينمػػا 2ُْ.ماهػػا فػػإنعكس يميهػػا  مالػػا. ك.ػػد اسػػب اب لطمابهػػا فػػا )
( ككمهػػا 2ْٓ( كمعممػػ  اكممػػ  ام )2ّْ(  ككػػارزة )2ِْ ػػارت خادمػػ  لعريسػػها ب ػػذب لػػا ن ػػكس كثيػػرة = مبػػئـ )

( كيحػػذر ا مػػف السػػيكط فهػػا مازالػػت يمػػا ال اػػاؿ 2ُِٓكػػكِالزكيػػ  ) ثمػػار كرائحبهػػا حمػػكة فػػنحف رائحػػ  المسػػيذ
 (.2ْٖالمشعا  )
ك ذا ما  عمهػـ يسػبخدمكف الحمػاـ الزا ػؿ فػا نيػؿ   ك ايبا أك ار ا. الحماـ لا اب ا  كاحد يطير إليا= حمامتان

 Singleness ofالرسػػائؿ. ك ػػذا معنػػا أف الحمػػاـ يشػػير لماسػػاط  فكممػػ  اسػػاط  ببػػر ـ فػػا الكبػػاب الميػػدس 
heart. .حمػاـ كال كالاساط  إذا فا المسيحي   ا أف يككف لنا  دؼ كاحد  ك م د المسيذ كل نعرج ايف ال ر.بيف
 معركؼ اطهاربا فالذكر ل يعرؼ سكل أنثا . ان أيض

لػًؾ يينػاف اسػيطباف ل بطماػاف إٌل كػؿ مػا  ػك م كل بعرفػاف الشػر، با ػراف  =عيناك حمامتيان مين تحيت نقابيك
مسيذ االركح اليدس الكديع. كلكف رؤيبؾ ليست كامم  فه  مف بحت نياب ال سد، فالن س الب  يكممها العػريس ال

 ، نرا ػا كمػا فػا لغػز أك كمػا فػا مػرآةف  ال سد يمنع ينا رؤي  ايم اد مازالت ف  ال سد يما ايرض، كك كدنا
 سػػد الػػذل سػػكنت فيػػا الخطيػػ  يمنػػع )فال تحييت نقيياب مػػف ( كمػػا بدركػػا  ػػذ  الػػن س يكػػكف كمػػاُِ،  2ُّٗكػػكُ)

 -2ٗ  ِكػكُكالػركح اليػدس  ػك الػذل يكشػؼ لنػا  ) .(2َِ  ّّالرؤي  الكاضح  "ل يرانا اانساف كيعػيش" )خػر
(. كلكف ما يكش ا لنا الركح اليدس حبا لػك كػاف كمغػز فهػك كػاؼ أف نيػكؿ "لػا إشػبياؽ أف أنطمػؽ كأكػكف مػع ُِ

 (.2ِّ  ُالمسيذ ذاؾ أفضؿ  دا" )فا
لشعب ام، فالشعر يمب ؽ االرأس سكاء شعر الرأس أك المحي  كالرأس  ػك المسػيذ، كشػعاا  الشعر يشير= ركِ شة

ممب ػػؽ اػػا. كحينمػػا أراد ام أف يعاػػر يػػف حكمػػا ضػػد أكرشػػميـ كرفضػػا لهػػا أمػػر حز.يػػاؿ الناػػ  أف يحمػػؽ شػػعر  
شعب كيككف ف  محا  ينسكب (، فحينما يبيدس الُّّ. كالعكس ف  )مز(ٓ)حز كيضراا االسيؼ كيحرؽ اعضا

شػػعب ام مشػػاا  نػػا ايطيػػع = كقطيييع ميياعزالػػركح اليػػدس كالػػد ف مػػف يمػػا الػػرأس المسػػيذ يمػػا شػػعاا )لحيبػػا(. 
مايز، كالمايز لكنا أسكد يادة. ككمما ارب ع اليطيػع يمػا ال اػؿ يػرا  النػاظر كةنػا كحػدة كاحػدة، ل يميػز الكاحػدة 

كالكنيس  يب دد مثؿ النسر شاااها. إل أف  ناؾ بةمؿ آخر فػ  ، مشااب يف ايخرل. كلكف الشعر ايسكد يشير ل
يػف طعامهػا. ل بػرل منهػا سػكل .طيع المايز فه  بسير مطمئن  آمن  كراء راييها، رؤكسػها إلػا ايرض باحػث 

 فمن كػر الغػد، نحمػؿ  ػـخب ػت رؤكسػها. ك ػذا مػا ي ػب أف ن عمػا كشػعب لممسػيذ، أف ل إأ سامان اة رؤكس، فيػد 
 رايينػا أنػا يػدار كػؿ شػئ. كلكػف إذا مػا حػدث مػا يػزيو اليطيػع فإنػؾ فػا إذ لنػا ثيػ  كلكف دكف .مؽ كل نحمؿ  مان 
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ب د الرؤكس برب ع كمها ف  الحػاؿ كبنظػر العيػكف شاخ ػ  ل إلػا م ػدر الخطػر اػؿ إلػا الرايػ ، بمػبمس ينػد  
اليطيػع اشػعر المػايز ايسػكد ككةنػا نػا يشػاا الرأم كالمشكرة كالعكف. كدليؿ أف الس ر مكبكب ا يغ  رمزي  أنػا  

، كالشػػعر  نػػا يرمػػز ( يشػػاها ايطيػػع مػػايز بػػـ  ػػز شػػعر ِكفػػ  آيػػ  ) إشػػارة لشػػااب الكنيسػػ  الػػدائـ.اػػة رؤكس، 
ك ك  اؿ يػاؿو مشػهكر امريػا ، إشػارة يف رايينػا = رابض عمي جبل جمةادك ذا اليطيع  ييماؿ ال سد الخاطئ .
 ا    ف  السماكيات.ييكدنا لمسماكيات فسيربن

= فهػذا إشػارة لكضػػع ااسػبعداد لمه ػـك يمػا ال ريسػ  ينػد ايسػػكد. كالمعنػا أننػا كنيسػ  ميابمػ  ضػػد  رابيض ك.كلػا
 (.2ُٖ  ُٔأاكاب ال حيـ، كأاكاب ال حيـ لف بيكل يميها )مت

 
اِدَرِة ِمَن اْلَغْسِل، المَّ ٕ " -( ٕآية )  "َواِتي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتِىٌم، َوَلْيَس ِفيِينَّ َعِقيٌم  َأْسَناُنِك َكَقِطيِع اْلَجزَاِىِز الصَّ
 نا إشارة لمخداـ الذيف يمضغكف الطعاـ كالمرضعات كييدمكنا لانان لحديث  اايمػاف، الػذيف ل يحبممػكف = أسنانك

لػػ  فإزا= جزاىييزأم  ػػـ خػػار كف مػػف المعمكديػػ . ك ػػـ مغسػػكلكف االبكاػػ = = الصييادرة ميين الغسييلالطعػػاـ الدسػػـ. 
الشعر خارج مف ال سد، فهك يعار يما فػا داخػؿ ال سػد. كمػا لػك كػاف  نػاؾ ف الشعر بشير ازال  أيماؿ ال سد.

2  ٕفما يخرج مف الخزاف سيككف  ك ن س ما فا داخمػا. كال سػد سػكنت فيػا الخطيػ  )رك ما، خزاف مممكء اسائؿ
ؿ يػػنهـ كػػؿ مػا إلب ػػؽ اهػػـ مػف خطايػػا كأكسػػاخ أزيػ .ػػد أنػػاك  ( فيكػكف إزالػػ  الشػعر رمػػزا لمبكاػػ  كلمنيػاكة،َِ - ُٕ

 . فال ػػكؼ ك ػػك شػػعر مػػايز يشػػير لمخطيػػ " ( "ل بمػػاس ثكاػػان مخبمطػػان  ػػكؼ مػػع كبػػاف2ُُِِفػػ  )بػػث. ك العػػالـ
(. كاآلف نحػػف ُٓ،  2ُْٔكػػكِاينمػػا الكبػػاف اياػػيض يشػػير لماػػر، فػػة شػػرك  لمنػػكر مػػع الظممػػ " )،  امكنػػا ايسػػكد

يما أكؿ الطعاـ اليكم كيحكلكنا إلا لاف فمف المؤكد سيككف لهـ أكلد ف  اايماف.  أماـ معمديف بائايف لهـ .درة
كليس  ذا فيط اؿ الطعاـ اليكل يهضـ كيذ ب كؿ ما  ػك م يػد لمػدـ. كالػدـ ينيػؿ  ػذا إلػا ثػديا ايـ ليبحػكؿ إلػا 

احياة الخادـ أكثر مػف بػةثر   طعاـ لممكلكد. فإذا فهمنا أف الدـ  ك حياة اانساف، ي ير المعنا أف المخدـك يبةثر
  ابعاليما.

أم كػػؿ كاحػػدة بمػػد بػػكأـ إشػػارة لػػكفرة ايانػػاء. فالسػػامري  أبػػت اشػػعب السػػامرة = كييل واحييدة متييىم وليييس فييييا عقيييم
 .ن س َََّ، كاطرس يـك الخمسيف أبا اػ لممسيذ

 ػدة. ك نػا نػرل يةمػ  فا اا ػحاح الثالػث ك ػدنا العػركس ب ػرح اعكدبهػا لعريسػها اعػد أف ك دبػا، ك ػارت م ا
(. ك ػذا مػا سػيظهر فػا  ػكرة 2ُْالمحا  الحيييي  ك ا أنها  ارت كارزة كخادم  بةبا ان كس يذارل لحاياها )

( يمػػدح العػػريس  نػػا  مالهػػا كخادمػػ  ب ػػذب ٓ(، إذ اعػػد أف يػػادت العػػركس االبكاػػ  )إ ػػحاح2ٔٔ،ٕأخػػرل فػػا )
 الن كس لحساب يريسها، فالخدم  يةم  المحا .

 
 " َشَفتَاِك َكِسْمَكٍة ِمَن اْلِقْرِمِز، َوَفُمِك ُحْمٌو  َخدُِّك َكِفْمَقِة ُرمَّاَنٍة َتْحَت َنَقاِبِك ٖ " -( ٖ)آية 

مػا دمنػا .ػد بكممنػا يػف الكػرازة فيشػير  نػا لمشػ باف الكارزبػاف اػدـ المسػيذ )اليرمػز(. ك ػ  = شفتاك كسمكة القرمز
االمسيذ دكف أف نها ـ أحدان. اػؿ كممػات العػركس كمهػا ر.ػ  كيذكاػ  كسمك ، أم ر.يي  ل ب رح أحد. فنحف نكرز 
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كيطػػػؼ كحػػػب، كل بنطػػػؽ امػػػا ل يميػػػؽ اهػػػا كعػػػركس. كأيضػػػان فهابػػػاف الشػػػ باف ل يمكػػػف أف يككنػػػا كارزبػػػاف إف لػػػـ 
(. كيف الشػػ باف ميدسػػباف االػػدـ .يػػؿ أنهمػػا ٕ-2ٔٓيغبسػػة كيبيدسػػا اػػدـ المسػػيذ، ك ػػذا مػػا حػػدث مػػع إشػػعياء )إش

أم  ػػ  فػػ  حالػػ  خ ػػؿ مػػف = وخييدُّك كفمقيية رمانيية تحييت نقابييكيخػػرج بسػػاايذ ك ػػمكات. = وفمييِك حمييوٌ . .رمػػز
حمػػرار ك ههػػا  خطايا ػػا، كالخػػد أك الك ػػا يظهػػر مػػا فػػ  الػػداخؿ. كخػػد ا أحمػػر مػػف خ مهػػا كحيائهػػا كاحبشػػامها. كا 

كف لكنهػػا نحاسػػيان، كالمػػكف يشػػاا رمانػػ  ميطكيػػ  )لكنهػػا أحمػػر(. أمػػا الرمانػػ  غيػػر الميطكيػػ  أك غيػػر الم مك.ػػ  يكػػ
 ل ةا  الك ا كال اه ، أم يخطئ كل يهبـ.  ، كبشيرلمك.اح  إذ ل بخ ؿ الن س مف خطايا ا النحاس  يشير
 (.2ُّْٓسر خ مها ك.داسبها  ك ف  م د ا الداخم  )مز= تحت نقابك

اهػا كمشػاير ا كضػمير ا. كفػا  ػك اانسػاف الػداخما، .م تحيت النقياب إذا فهمنا أف النياب إشارة لم سد، يككف مػا
العهػػد ال ديػػد يكلػػد فينػػا إنسػػاف داخمػػا  ديػػد فػػا المعمكديػػ ، ك ػػذا اانسػػاف الػػداخما يخ ػػؿ لػػك أخطػػة، أمػػا اانسػػاف 

 (.2ٔ  ِٓالعبيؽ فهك يباا ا اخطايا  )يد
 

 "َعَمْيِو، ُكمَُّيا َأْترَاُس اْلَجَباِبَرِة  ُعُنُقِك َكُبْرِج َداُوَد اْلَمْبِنيّْ ِلأَلْسِمَحِة  أَْلُ  ِمَجنٍّ ُعمَّْق ٗ " -( ٗآية )
بمييػز العػدك حػيف يػةب  مػف اعيػد )فاػرج داكد  فلػًؾ ينػؽ مرب ػع اػا بسػبطيعي= عنقك كبرج داود المبنيي لألسيمحة

كانكا ينظركف منا لميباؿ مف اعيد كيرا.اكف منا اييداء(. ك   ل بميز اييداء فيط، اؿ لها أسمح  سماكي  فر.ـ 
(. 2َُْكػكِ   لمدفاع ضد ضراات سهاـ الشػرير المك هػ  لمعػركس ) والمجن واألتراسر لمسماكيات. يشي أل 

 كن د العريس  نا مسبمران ف  شرح  ماؿ يركسبا، كسر  مالها  نا أنها يركس م ا دة.
اب = كانػػت المػػدف بحػػاط اةسػػكار كيمػػا ايسػػكار أاػػراج ياليػػ  ييػػؼ اهػػا حػػراس ليرا.اػػكف مػػف اعيػػد إ.بػػر بييرج داود 

. ك ػػك اػػرج داكد أاػػك المسػػيذ م ػػف كأبػػراس اييػػداء . كلكػػف  ػػذا الاػػرج لػػيس لممرا.اػػ  فيػػط اػػؿ فيػػا كسػػائؿ دفاييػػ  
ذا كضعنا  ػذ  اآليػ  أمامنػا "إسػـ الػرب اػرج ح ػيف ، يػركض إليػا ال ػديؽ كيبمنَّػ  ( .2َُ  ُٖأـع" )اال سد . كا 

ذا فهمنػػا أف الشػػيطاف  ػػك يػػدكنا ايسػػد الزائػػر الػػذل ي ػػكؿ ي مػػبمس مػػف يابمعػػا ، فيكػػكف إسػػـ يسػػكع إاػػف داكد  ػػك كا 
يسػكع المسػيذ ح ننا الذل نحبما فيا مف   مات أفكار الشيطاف . فإذا  ا مبنا أفكار إاميس فمن ػرخ "يػا راػا 

 الخاطئ كأينا" . اإرحمنا أن
 

 " ِن َلْدَياِك َكِخْشَفَتْي َظْبَيٍة، َتْوَأَمْيِن َيْرَعَياِن َبْيَن السَّْوسَ ٘ " -( ٘آية )
اهمػػػا برضػػػع ايـ أكلد ػػػا = والليييديانأم أكلد الظايػػػ  البػػػكأـ ال ػػػغار، ك ػػػـ لهػػػـ ييػػػكف حػػػادة. = خشيييفتي ظبيييية

ال ػػغار. كالكنيسػػ  برضػػع أكلد ػػا اكممػػات الكبػػاب الميػػدس فػػ  العهػػد ال ديػػد كالعهػػد اليػػديـ، ك مػػا بكأمػػاف فمهمػػا 
بناػػة يػػف العهػػد ال ديػػد كالعهػػد ال ديػػد شػػرح العهػػد م ػػدر كاحػػد  ػػك الػػركح اليػػدس، ك مػػا مبكػػامةف فالعهػػد اليػػديـ 

اليديـ. كييكف الظا  الحادة بشير لما سيكبساا المػؤمف فهػك سػيرل يػدك  كيعػرؼ طر.ػا كحراػا كحيمػا، فكممػ  ام 
السكسف يشير لمكنيس  الب  بشػاهت اعريسػها، ككممػ  ام برضػع = يرعيان بين السوسنبعرفنا ما لنا مف أسمح . 

 .كبريا السكسف
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 نػا نػرل أف كممػات الكبػاب الميػدس اهػا نكبشػؼ العػدك ، كاهػا ك فيا حمايػ  ،  رأينا فا اآلي  السااي  أف إسـ يسكع
  نرد يما حيما كأفكار  ، فالمسيذ كاف ي اكب إاميس اةيات مف الكباب الميدس .

 
َلي َتلّْ ِإَلي َأْن َيِفيَح النََّياُر َوَتْنَيِزَم الظّْاَلُل، َأْذَىُب إِ ٙ " -( ٙآية )  َلي َجَبِل اْلُمرّْ َواِ 
 " المَُّباِن 

 ،المييرسػػبعداد ا يف بباعػػا حبػػا إلػػا ال ػػميب= إأمػػاـ مػػديذ العػػريس لعركسػػبا، ن ػػد العػػركس  نػػا بعمػػف لعريسػػها 
  ك ذا كما فعؿ اليديس يكحنا لمحابا اليكي  لممسيذ إذ  ك كحد  مف البةميذ كاف بحت ال ميب دكف خكؼ

 بشػير لب ػػارب كألـ كسػيطات اانسػػاف خػةؿ حيابنػػا فػا  ػػذا العػالـ فػػنحف مػا زلنػػا يمػػا لظيياللا = تنييزم الظييالل
( حيػػث ل حػر كل اػرد كل  ػػكع 2ُْ  ٖال اػاؿ المشػعا . أمػػا  نػاؾ فػا السػػماء فييػؿ ينهػا " اػػاؿ ايطيػاب" )نػش

     دل كالم د ايادل.( حيث ال رح ايا2ِٕ  ُِ( كل يدخمها شئ دنس )رؤُٕ،  2ُٔ  ٕكل يطش كل دمكع )رؤ
كلحظ أنا  = أم يشرؽ. ايادي  نهار  ك  والنيارنيارالإلي أن يفيح    المبان =  لمها اال ةةأكبسبعيف يما 

، فال ػةة  تيل المبيان ، كأيطػا لم ػةة  ػ   أ.ػؿ إرب ايػا = جبيل المير أيطا احبمػاؿ ال ػميب  ػ    اػؿ =
ؿ ال ػػميب اشػػكر ك.اػػكؿ يرفعنػػا إلػػا در ػػات سػػماكي  أيمػػا مػػف البػػا كالبسػػاايذ برفعنػػا لمسػػماكيات ، كلكػػف إحبمػػا

 .، فال ميب  ك إخباار يمما لمشرك  مع المسيذبرفعنا إليها ال ةة 
كلحظ أف أكؿ حركب إاميس  ا رفض ايلـ كرفض حمؿ ال ميب ، فحيف .اؿ الرب لبةميذ  أنا سي مب .اؿ 

ك.اؿ لاطرس اذ ػب ينػ  يػا شػيطاف.انت معثػرة لػ  لنػؾ ل ت . فإلب  .ل يككف لؾ  ذالا اطرس "حاشاؾ يا رب
( . ك.ػػكؿ المسػػيذ "يػػا شػػيطاف"  ػػك مك ػػا لمشػػيطاف الػػذل  عػػؿ ِّ،  2ِِ  ُٔ)مػػت بهػػبـ امػػا م لكػػف امػػا لمنػػاس

 اطػػػرس يػػػرفض فكػػػرة ال ػػػميب كيينػػػع المسػػػيذ ارفضػػػها . كرأينػػػا أف المسػػػيذ كػػػاف اػػػرج داكد الػػػذل إكبشػػػؼ العػػػدك
 ضع فكرة رفض ال ميب يما لساف اطرس .الشيطاف الذل أبا لي

 
 " ُكمُِّك َجِميٌل َيا َحِبيَبِتي َلْيَس ِفيِك َعْيَبٌة ٚ " -( ٚآية )

  ماؿ الن س ظهر اساب .اكلها ال ميب، كاساب حياة ال ةة.
 ػػذ  كمػػا .ػػاؿ الشػػاير العراػػا "يػػيف المحػػب يػػف كػػؿ ييػػب كميمػػ ". فهكػػذا يرانػػا ام المحػػب  = ليييس فيييك عيبيية

(. ك ذا ما .الا ام يػف أيػكب "ر ػؿ كامػؿ لػيس مثمػا" 2ْ  ُ+ أؼ 2ِٖ  ُيف، حينما نككف فا المسيذ )كككامم
 ( ثـ يبضذ مف الس ر أف أيكب كاف لا أخطاء  البا ينييا ام منها ليكمؿ.2ٖ ُ)أل
 

ييي َمِةييي ِمييْن ُلْبَنيياَن َيييا َعييُروُس، َمِةييي ِمييْن ُلْبَنيياَن! اْنُظييِريٛ " -( ٛآييية ) ِمييْن رَْأِس َأَماَنييَة، ِمييْن رَْأِس َشييِنيَر  َىُممّْ
 " َوَحْرُموَن، ِمْن ُخُدوِر اأُلُسوِد، ِمْن ِجَباِل النُُّموِر  

لانػاف مكػاف مػف أ مػؿ مػا يمكػف،  االػا خضػراء فػإلا مػاذا يشػير = ىممي مةيي مين لبنيان      مةيي مين لبنيان
 .مةي من لبنانلاناف كلماذا يكرر 
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كل يخديؾ العالـ اممذابا ك مالا  ىممي مةيءابا كخدايابا. ككةف ام ييكؿ لعركسبا يشير لاناف لمعالـ اإغرا -ُ
خييدور األسييود وبيييا فهػػك كالحيػػ  لهػػا مظهػػر  ػػٌذاب لكنهػػا سػػام ، اػػؿ  ػػذ  ال اػػاؿ ال ميمػػ  خطػػرة  ػػدان. فاهػػا 

ايسد الزائر  ك ذا يشير لمحركب الب  سن د ا ف   ذا العالـ مثؿ الخطي  الساكن  ف  ال سد كااميس= نمور
سةح إامػيس ايكؿ  ػك رفػض ايلػـ ، ك نػا ن ػد السػةح الثػانا ك ػك إغػراءات العػالـ .  لذات العالـ.كسةحا 

اميس رأل الن س ك.د إبخذت .رار ا اةف بذ ب ل ااؿ المر كالمااف، كن د يريسنا يناا ل بن ػذاكا اغػراءات  كا 
 العالـ .

لراحػ  فػ  اػدء الحيػاة الركحيػ ، كلكػف ام يعمػف اػةف  نػاؾ حػركب ي ػب .د يشير لاناف لحياة البعزي  كال رح كا -ِ
 أف ن باز ا فميست الحياة الركحي  كمها بعزيات، اؿ مف المؤكد سن د أسكد كنمكر ف  الطريؽ. 

كبكرار ا مربيف فهذا يعنا رفض العالـ كخطايا  كرفػض حيػاة الراحػ  اػدكف  ػميب . كن ػد المسػيذ =  ىممي مةي
 اهػػذا كيي ػػد( 2ُّ  ُْ)يػػكاينمػػا كػػاف يػػبكمـ مػػع بةميػػذ  إذ اػػا ييػػكؿ لهػػـ ".كمػػكا ننطمػػؽ مػػف  هنػػا" ليمػػ  ال ػػميب 

 ك نػا ديػكة لمخػركج مػع العػريس.كمكا نذ ب إلا حيث يةبا يهكذا مع يسػاكر الركمػاف ليةخػذكنا إلػا ال ػميب . 
لئة بشػبرككا فػا خطايا ػا ، كلػئة  "أخر كا منها يا شعاا اؿ كراحبا باركيف العالـ منعزليف يف إغراءابا كخطايا 

غراءابػا ،  ػذ   (.2ْ  ُٖبةخذكا مف ضراابها" )رؤ  ػا اييػادة  الحػرب الركحيػ كرفض حػركب الشػيطاف كأفكػار  كا 
سػما، لػػذلؾ لاػػد كسننب ػػر، اػػؿ إ ػػ  لمػػرب كلحسػػااا كاك  ، (2ِ  ٔ)رؤ الػرب ن سػػا الػػذل خػػرج غالاػػا كلكػا يغمػػب

 نحارب؟ نحارب كننب ر. كلكف كيؼ  ةفسننمك ا
كاايمػػػاف أم بنظػػر مػػػف .مػػ   اػػػؿ أمانػػ  الػػػذم يعنػػ  إيمػػػاف أم بنظػػر اعػػػيف اايمػػاف. = أنظييري مييين رأس أمانييية

 -يبمخص ف  نيطبيف 2المطمكب أماـ إغراءات العالـ كضييات الحياة كال ميب المكضكع يمينا 
لف خ ػ  ضػييبنا الك.بيػ  بنشػئ لنػا اكثػر فػاكثر ثيػؿ د "عَّ ايلـ البا نكا هها  ا ل شئ ا انب الم د المي  (ُ

كنحف غير ناظريف الا الشياء الب  برل اؿ الا الب  ل برل.لف الب  برل ك.بي  كامػا البػ   .م د ااديا
اااضػاف  يف ام يحػكؿ ايلـ لكسػيم  لبنييػ  اانسػاف "حكلػت لػا ( . ُٖ،  2ُٕ  ْككِ) ل برل فاادي 

2  ِاس الغريغػػكرل.  ػذا اااضػاف  لمبعزيػات المرافيػػ  لم ػميب "يمينػا بعػانينا" )نػػشالعيكاػ  خة ػا" اليػد
 ( فالبعزيات ايدر ايلـ .ُككِ( . كرا ع )ٔ

ـٍ لي ذب ال ريس  ليه (ِ ا مهػا ، لػذلؾ ي ػكر النشػيد  نػا أف الشيطاف ل يعطا الممذات م انا ، اؿ  ا طيٍع
بمبهمنػػا فالشػػيطاف  اػػالنمكر كايسػػكد لن ا ػػة ا العػػالـأل إغػػراءات خطايػػ ي ػػذانا إلػػا  مػػاؿ لانػػاف الشػػيطاف

 . يبمذذ اعذاب الاشر
ـ أك ميدس م كمكرس لا. ك ذا  ك المطمػكب مػف كػؿ ن ػس أف بحػـر ذابهػا رَّ حرمكف أم مح= ومن رأس حرمون

ر يف مؤمنػ  أنهػا سبنب ػ ،لمعػالـ ليسػت أنهػاك مف ممذات العالـ كشهكات العػالـ اػؿ بحسػب ن سػها أنهػا مكرسػ  م 
 يريسها معها.
= بعنا المنير لنعكاس نكر الشمس يما .مبا الثم ي . كرأس شنير  ك أحد .مـ  اؿ حرمكف كلحػظ رأس شنير

 برااط البكريس م مع أف يككف اانساف منيران.
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 "ْيِك، ِبَقاَلَدٍة َواِحَدٍة ِمْن ُعُنِقِك  َقْد َسَبْيِت َقْمِبي َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس  َقْد َسَبْيِت َقْمِبي ِبِإْحَدى َعْينَ ٜ " -( ٜآية )
فكؿ كاحد لا ييناف، ييف  سدي  كييف ركحي . كحيف ببضع العيف الداخمي  الركحي  كباكػ  فػ  = بإحدى عينيك
(. الػن س خػةؿ  هاد ػا أنَّػٍت كرفعػت لممسػيذ يػيف 2ٔٓأم بغماا كما .اؿ اعد ذلػؾ ) تسبي قمب اهللبكا   اد.  
(. كام ِٗ-2ُِِْمػػػؿُكام ل يحبمػػؿ العػػػيف الااكيػػ  اػػػؿ ين ػػذب االرحمػػػ  كالحػػب إليهػػػا ) (.2ُُِّااكيػػ  )مػػػز

 . ا أيضان اطاي  الن سييساى 
كبعنا انظػرة كاحػدة ك ػذ  أ.ػرب   with one look of your eyes(nkjvك اءت اآلي  فا البر م  اان ميزي  )

كاحػد  ػك السػماء، يطمػب فيػط مػا يم ػد ام. كلكػف  إلا المعنػا. فمػف لػا العػيف الاسػيط  ل ينظػر سػكل فػا إب ػا 
 اانساف العالما ب د نظر  بائها ايف كؿ مغريات  ذا العالـ كممذابا كأم اد ، كل يشاعا شئ منها.

. العنػؽ الغمػيظ  ػك إشػارة لمػف يػرفض الطايػ  with one link of your necklace= بقالدة واحدة من عنقيك
يطيػع ام في ػاذ ينيػا سػهؿ اانييػاد، اػؿ ي ػرح اػا ام كيماسػا .ػةدة، ككممػػا زادت  اػؿ يبػذمر يمػا ام. أمػا الػذم
 (.2َُ  ُ)را ع  ام ي رح اطايبنا حبا لك ي  كاحدة.= بقالدة واحدة. Linksطاي  الن س يزيد ام اليةدات 

يػػةدة اينمػػا  ػػك الػػذل حينمػػا أطايػػت الػػن س كافة ػػا ام ايػػةدة كضػػعها يمػػا ينيهػػا. كالع يػػب أنػػا يع ػػب اهػػذ  ال
 كضعها.
 . (ٖأف العيف ال سدي   ا البا برل  ماؿ العالـ فبن ذب لا )البا يشار لها اماناف فا آي   إحدى عينيككن هـ 

 2ُ  ّكالن س إبخذت .رارا اإغةؽ  ذ  العيف بن يذا ليكؿ اكلس الرسكؿ "أميبكا أيضاءكـ البا يما ايرض" )كك
ب بذ العيف ايخرل البا بعايف السماكيات ، كحينئػذ بحبيػر مػا كانػت بن ػذب إليػا  كالنعم  بعطا معكن  اؿ (ٓ –

ايفضػؿ"  فيالػت الػن س مػع اػكلس الرسػكؿ "حسػات كػؿ ايشػياء ن ايػ  اعػد أف رأيػت أف معرفػ  المسػيذ  ػا .ساايا
لبػا أغميػت يينهػا ك ػذ  الػن س ا الركحي   ا البا إن بحت لنياكبها فػرأت ام )يػريس ن سػها( أما العيف ( .ّ)فا 

(، ك ػػذا مػػا أسػػما  اػػكلس َُيريسػػها فةحابػػا )آيػػ  يػػف ممػػذات العػػالـ كخطايػػا ، فبحهػػا الػػركح اليػػدس يمػػا  مػػاؿ
( يف ٖفػا آيػ  ) مين لبنيانفبركػت لانػاف أل العػالـ لػذلؾ كػرر اليػكؿ   (.2ُْ  ٓالرسكؿ "الحكاس المدرا " )يػب

بسػػير كراء مػػا بػػرا  اعينهػػا ك  بن ػػذب مػػرة أخػػرل ف أفخػػدايات العػػالـ .ػػادرة يمػػا  ػػذب العػػركس لػػذلؾ يحػػذر ا مػػ
كبرل ما لػـ بػر  يػيف ،  (2ُُِْ( + يب)2ٖٓفبرل ام )مت ثااب  فا طريؽ ام ، ال سدي . كبسعا لنياكة .ماها

 . (ُٔ – ٗ 2 ِككُاؿ بعرؼ فكر المسيذ )
 

ُتِك َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر! َوَكْم رَاِىَحُة َأْدَىاِنِك َأْطَيُب ِمْن َما َأْحَسَن ُحبَِّك َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس! َكْم َمَحبَّ ٓٔ " -( ٓٔآية )
 " ُكلّْ اأَلْطَياِب! 

يعمف العريس لعركسا  هالمأكسط ك كما ب رح الن س اعريسها أكثر مف الخمر،  كذا العريس ي رح االن س البائا . 
اؼ المسػيذ لعركسػا  نػا  ػ  ن ػس أك ػافا لمها. كلحػظ أف أك ػأاكممات مش ع  حاا لها، كأنها ف  م د رغـ 

( فيد أيطانا  مالا، كرائح  أطياانا    ثمر أطيااا العامم  فينا،  ك يعطينا ما لا ثـ يعػكد فينسػاا ّ،  2ُِف  )
 لنا. 
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فػالعيف  يبسػرب لمعػالـ( كيعػكد كي ػرح إذ ي ػد  داخمنػا لػـ 2ٓٓ ك الذم سكب فينا  ػذا الحػب )رك= ما أحسن حبك
العالـ .د أغميت فا اآلي  السااي  ، فهذ  العيف البا كانت بػرل العػالـ كببمػذذ اػا يبسػرب حػب ام  البا كانت برل

 .مف خةلها
ايد اف إشارة لمركح اليدس. ككؿ مسيحا ميعىمَّد سكف فيا الػركح اليػدس. =  رَاِىَحُة َأْدَىاِنِك َأْطَيُب ِمْن ُكلّْ اأَلْطَيابِ 
أما  ػذ  الػن س فيػد  ا ػدت فػإمبألت مػف الػركح اليػدس الػذل مأل ػا ثمػار لهػا  كلكف  ناؾ مف أط ة الركح اليدس.

( رأينػػا أف  ػػذ  الػػن س .ػػد إبخػػذت .ػػرارا اػػإغةؽ يينيهػػا أمػػاـ إغػػراءات ٗ. ف ػػا )آيػػ أطيييب ميين كييل األطييياب رائحػػ 
رل حيػؿ خطايا العالـ. كلحظ أف يريسها لـ يبركها كحد ا فا المعرك  اؿ  ػك زكد ػا اػةلؼ م ػف كييػكف حػادة بػ

(. ك ػػػذا مػػػا نسػػػميا ال هػػػاد السػػػماا. كلكػػػف كػػػاف لهػػػذ  الػػػن س أيضػػػا  هاد ػػػا ااي ػػػااا، فهػػػا ب ػػػما ْالعػػػدك )آيػػػ 
نطميت بخدـ يريسها )آي ٔكبحبمؿ ايلـ )آي   (.ٓ(. كا 

 
 "َياِبِك َكرَاِىَحِة ُلْبَناَن  َشَفتَاِك َيا َعُروُس َتْقُطرَاِن َشْيًدا  َتْحَت ِلَساِنِك َعَسٌل َوَلَبٌن، َورَاِىَحُة لِ ٔٔ " -( ٔٔآية )
2  ُْ)را ػػع ب سػػير  ػػك  ػػك بسػػاح   ػػذ  الػػن س ك ػػراخها م فػػ  كسػػط ايلػػـ، كالشػػهادة م أمػػاـ اآلخػػريف= شيييداً 

. كالشهد  ك ثمػار يمػؿ النحػؿ، كالنحػؿ إشػارة لمػن س الم ا ػدة، البػ  ب مػع مػف ز ػكر الكبػاب الميػدس شػهدان، (ِ
يشػير لكممػ  ام البػ  ذا.هػا = والةسيل    شيفتييا مبمئ الػن س حكمػ  بظهػر يمػا ب مع الن س مف  ذ  الز كر فب

(. ككػػاف المػػف 2َُٗ+ رؤ2َُُُّٗ+ مػػز2ّّرميػػاء كداكد كيكحنػػا فػػ  الرؤيػػا فك ػػدك ا كالعسػػؿ )حػػزا  حز.يػػاؿ ك 
طعاـ ال غار. فالن س الب  بحب المسيذ يند ا طعاـ مناسب لكؿ = ولبن  كرمز لممسيذ طعما كر.اؽ اعسؿ. 

شػػخص. ليػػد كيػػد ام شػػعاا اػػةرض راحػػ  يسػػيؿ منهػػا العسػػؿ كالمػػاف كاآلف بحكلػػت الػػن س مكانػػان لراحػػ  ام، مكػػاف 
 . (2ُٔ  ّككُ+  2ِّ  ُْ)يك راح  الثالكث فه  ب يض لانان كيسةن.

، فه  خمعت ثياب الخطي  كلاست المسيذ، خمعت ثيااهػا ايرضػي  كلاسػت السػمائي = راىحة ليابك كراىحة لبنان 
=  ػارت  ػكربا  ثمار الركح اليدس، كلاناف أرض مثمرة.    لاسػت المسػيذ ن سػا يميها كفيها ظهر أل لاست
 .( 2ُٗ  ْ)غؿ

= ب مػع كالنحمػ   شييد كلحظ مكا  ات كرازة  ذ  الن س العركس كبعميمها لآلخريف الذل يخػرج مػف شػ بيها  ػك
ااء البا بسممبها كاايماف السميـ كالعييػدة البػا اػدكف كبعاليـ اي عسل كب ا د لب ؿ ييماؽ معانا كمم  ام = 

  لبن بحريؼ = 
 "ُأْخِتي اْلَةُروُس َجنٌَّة ُمْغَمَقٌة، َعْيٌن ُمْقَفَمٌة، َيْنُبوٌع َمْخُتوٌم  ٕٔ " -( ٕٔآية )

ديـ (. ك ػػذ  العػػركس فػػا العهػػد اليػػ2ِٗ  ٖإاػػف ام ب سػػد ف ػػار "اكػػرا اػػيف إخػػكة كثيػػريف" )رك=  أختييي الةييروس
(. كحينمػا فهمػت ناػكات 2ُ  ٖحينما شعرت كفهمت م يئا مب سدا .الت "ليبؾ كةخ لا الراضع ثػديا أمػا" )نػش

(. إشػػعياء الناػػا 2ٖ  ِؿ" )نػػشطػػافرا يمػػا ال اػػاؿ .ػػافزا يمػػا الػػبة تو  ػػكذا اى .  ػػكت حاياػػ العهػػد اليػػديـ .الػػت "
(. أمػػا  ػػذ  2ُ  ْٔؽ السػػمكات كبنػػزؿ" )إشحينمػػا فهػػـ مػػف الناػػكات أف المسػػيا سػػيةبا مػػف السػػماء .ػػاؿ "ليبػػؾ بشػػ
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الن س فإرب عت فا مسبكل الناكة ادراؾ أف اااف سيب سد كيبةنس كيشااهنا فػا كػؿ شػئ مػا يػدا الخطيػ  كحػد ا 
 (.2ْٔ ٖ+ يك 2ُٕ  ِ)يب

غميػ   ن  بعن  حديي  اها ثمار ك   مغمي  أم مكرس  م، ل بن بذ لمعػالـ،  م و حكلها.سيَّ امعنا مي = جنة مغمقة
حكاسػػها ل بياػػؿ أم شػػئ، فالػػذم يبػػرؾ حكاسػػا م بكحػػ  بػػدخؿ منهػػا الثعالػػب  .(2ٓ  ِ)زؾ افػػام سػػكر لهػػا يحميهػػ

ال غار اؿ كالكاػار، اػؿ كػؿ كحػش م بػرس،  ػ  ل بياػؿ أم شػئ  ديػد يػةب  اػا العػالـ "سػاح  الػرب يػا أكرشػميـ 
.  اػارؾ اانػاءؾ داخمػؾ.  دد يػكارض ااكااػؾلنا .د ش" (ُْ - 2ُِ  ُْٕ)مز ساعيني  "ينا .كل مغاليؽ أاكااؾ

فكػػرة  منظػػر معثػػر أك  ػػ  مغميػػ  ل ببػػرؾ ن سػػها لكػػؿ ." الػػذم ي عػػؿ بخكمػػؾ سػػةما كيشػػاعؾ مػػف شػػحـ الحنطػػ 
فال ن  غيػر المغميػ   ػا البػا .ػاؿ ينهػا السػيد فػا مثػؿ الػزارع "أف أك مذ ب  ديد يدخمها كيدكسها.  معثرة  ديدة

 ( .ُّ)مت اسبها اير ؿفد الاذكر سيطت يما الطريؽ"
يػػػيف أم ب ػػػيض مػػػاء لهػػػذ  ال نػػػ . كمي مػػػ   نػػػا امعنػػػا أنهػػػا ل ب ػػػيض إلػػػا الخػػػارج، أم الشػػػكارع. = عيييين مقفمييية

 كالمعنا أنها ل باعثر مكا اها كطا.ابها ف  الخطايا كما ضيع الاف الضاؿ ثركة أايا. 
مبةئهػػا إ(. كفػػ  2ُُِ،ِِكػػكِ+ 2َّْمخبػػـك  نػػا بشػػير لعمػػؿ الػػركح اليػػدس مػػع الػػن س)أؼ= وينبييوع مختييوم

بم ػد   ػار لمػن س إمكانيػات الػركح اليػدس السػاكف فيهػا ( ابعزيات ككةـ ام. ليػد2ّٕٖب يض يما اآلخريف )يك
كالخػبـ يشػير ل ػح  ، ككػاف الخػبـ يكضػع يمػا العاػد يشػير لممكيػ  سػيد  لػا  .= مكرس  م مختومةاها ام فها 

)كمػػا يك.ػػع  بـ الشػػخص الػػذل يمهػػر اػػا أكرا.ػػا الماليػػ  لي ػػرؼ اهػػا مػػف أمكالػػاالمكبػػكب ، كالخػػبـ يشػػير أيضػػا لخػػا
شخص اآلف يما شيؾ لي رؼ مف أمكالا البا فا الانؾ ، أك لمف ل يعرفكف الكباا  ، فهؤلء لهػـ خػبـ يك.عػكف 

المعنػا أف ك  .اا كاهذا الم هكـ أيطا ايب إانا العائد الذل كاف ضال خابـ فا يد  لي رؼ اػا مػف أمػكاؿ أايػا(
 الن س  ار كةمها مف يناكع الركح اليدس . 

كنةحظ أف المسيذ دخؿ العمي  كاياكاب مغمي ، كدخؿ اطف العذراء كأاكااا كانت كظمت مغمي ، كدخؿ .ار  ديػد 
، ألػـ ببخػذ  ػذ  الػن س .ػرارا اغمػؽ إحػدل  لـ يدخما أحػد. كالمسػيذ يربػاح داخػؿ الػن س ذات اياػكاب المغميػ  لمعػالـ

ذا المسيذ فبذ فبرل ي بحها  ك لن سا لذلؾ فالمسيذ ،نيهايي ة أحد ف الن س ما ل يرا  العالـ مف أفراح السماء ، كا 
        . جنية مغمقيةالمسػيذ، ك نػا ن ػير  ليػدخؿ سػكل يحػد  ػبذنأن سػنا، كل ا لمك ايا نغمؽ يمػا يغمؽ. كنحف اح ظن

      عين مقفمة كل نعكد نادد كزنابنا كمكا انا ف  العالـ فن ير
كيمػا كممابنػا  ػذ   اكممػات  ػا مػف الػركح اليػدس اآلخريف لحساب م ػد امن يض يما  لينبوع مختومثـ نبحكؿ 

 .فنحف يايد  المخبكميف ينا إشبرانا ادما ، يةمات أنها  حيح  كمف الركح اليدس
 

رَاُسِك ِفْرَدْوُس ُرمَّاٍن َمَع َأْلَماٍر َنِفئٖ " -( ٖٔآية ) َْ َيٍة َوَناِرِديٍن َأ َِ  " َسٍة، َفا
نػػرل  نػػا ثمػػار الػػركح فػػ  ال نػػ  المغميػػ . كمػػف الثمػػار مػػا  ػػك لألكػػؿ )الرمػػاف( كمػػا  ػػك لمعطػػكر )فاغيػػ ( كمػػا  ػػك 
لألطياب )لااف(.    يركس غني  فػ  كػؿ شػئ. لػديها طعػاـ يشػاع كشػراب يػركم كأطيػاب ثمينػ  كأدكيػ  لمعػةج. 

ي ػير  = والرميان(. ُُ،  2ُٗ+ كػك2ٖٗكػكِفه  غنيػ  ل يني ػها شػئ )( ُْكلحظ بكرار كمم  كؿ ف  آي  )
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فػػ  لػػكف الػػدـ، فع ػػير ا إذان  ػػك ن ػػس ي ػػير دـ حاياهػػا، أم أف ثمار ػػا ثمػػار الحػػب الاػػاذؿ. كال اغيػػ  كالنػػارديف 
 يسبخدمكا كةطياب كلمزين  ك ما غاليا الثمف فرائح  ثمار ا حمكة كمعطرة.

 
 " ُكْرُكٍم  َقَصِب الذَِّريَرِة َوِقْرَفٍة، َمَع ُكلّْ ُعوِد المَُّباِن  ُمرّّ َوُعوٌد َمَع ُكلّْ َأْنَفِس اأَلْطَياِب  َناِرِديٍن وَ ٗٔ  " -( ٗٔآية )

لػػا إسػػبخدامات طايػػ  كيشػػ ا العديػػد مػػف ايمػػراض )إاحػػث يػػف فكائػػد  فػػا  =كييركم يسبرسػػؿ فػػ  ك ػػؼ ثمار ػػا.
  .لكنا أ  ر يةم  الضعؼ الاشرمكالكركـ   ك ؿ(

ضػػػعي  ، فكنز ػػػا فػػػ  أكافو خزفيػػػ   إل أنهػػػا كيييركم ك.ػػػادرة يمػػػا شػػػ اء اآلخػػػريف = نييياردين = مػػع أف رائحبهػػػا حمػػػكةف
فاكػػؿ . فيػػاؿ لػػ  بك يػػؾ نعمبػػ  لف .ػػكب  فػػ  الضػػعؼ بكمػػؿاػػؿ أف .ػػكة المسػػيذ بعمػػؿ فػػا ضػػع نا "(. 2ْٕكػػكِ)

ت كالشػػبائـ كالضػػركرات لػػذلؾ اسػػر االضػػع ا ذ.سػػركر افبخػػر اػػالحرم فػػ  ضػػع اب  لكػػ  بحػػؿ يمػػ  .ػػكة المسػػي
 (.َُ،  2ٗ  ُِككِ" )كالضطهادات كالضييات ل ؿ المسيذ.لن  حينما انا ضعيؼ فحينئذ انا .كم

وعيود المبيان    ناابػات يطريػ  بػدخؿ فػ  د ػف المسػح  كبسػبخدـ كةدكيػ  مػع الكػركـ. = وقصب الذريرة والقرفة
 كر. ب ير أفراحها  مكات كبساايذ فالمااف يسبخدـ ف   نع الاخ

 (.ّٗ-2ّٕٕيسبخدـ لبعطير المنازؿ فما رائح  زكي  حيف يحرؽ. )يك= عود
 راما ببع ب الن س  ؿ يمكف أف ي ير لها  ذ  الرائح . ؟ناردينكلكف لماذا ببكرر كمم  

اػػؿ كسػػبككنكف .ػػادريف يمػػا شػػ اء ( النيياردينكؿ أنػػا سػػيككف لكػػـ  ػػذ  الرائحػػ  )ييػػكؿ... نعػػـ أ.ػػك  يكػػرر العريسفػػ
(. كالمعنػػا أف رائحبػػؾ 2ُِٓكػػكِفػنحف رائحػػ  المسػػيذ الزكيػػ  )  . الكييركممػف ضػػع كـ= اػػالرغـ (لكييركمااآلخػريف )

عممػا فيػؾ الػركح اليػدس اليػادر أف ي  ديػدفػة بشػكا فػا الب الحمكة يا يػركس  ػا ليسػت منػؾ كلكػف لك ػكدل فيػؾ
 .( 2ُٕ  ٓككِفي عمؾ خميي   ديدة )

 
 " ِمَياٍه َحيٍَّة، َوُسُيوٌل ِمْن ُلْبَناَن  َيْنُبوُع َجنَّاٍت، ِبْىرُ ٘ٔ " -( ٘ٔآية )

ب ذب اآلخريف لألادي  كما ب ذانا نحف أن سنا ليسكع ف  داخمنا ب يض مف داخمنا سيكؿ الركح  الرب حينما نحمؿ
 لألادي .
 ن ذب اآلخريف2كنحف 
 ارائحبنا البا  ا رائح  المسيذ )النارديف كالعكد كال اغي  كأن س ايطياب(. .ُ
حبماؿ ايلـ )المر(.يااذؿ الذل يرك االحب ال .ِ  ا فينا )الرماف( كا 
اكممػػػات الكبػػػاب الميػػػدس المعزيػػػ  البػػػا فيهػػػا شػػػ اء يلـ كأحػػػزاف اآلخػػػريف )اليرفػػػ  كالكػػػركـ(، را ػػػع أيػػػات  .ّ

 فا ن س اا حاح. ُّ،ُْ
 

ي َعَميي َجنَِّتيي َفَتْقُطيَر َأْطَياُبَييا  ِلَييْأِت ِاْسَتْيِقِظي َيا ِريَح الشَّيَماِل، َوَتَةياَلْي َييا ِرييَح اْلَجُنيوِب! َىبّْيٙٔ " -( ٙٔآية )
 " َحِبيِبي ِإَلي َجنَِّتِو َوَيْأُكْل َلَمَرُه النَِّفيَس 
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ام ل يهبـ اعد كؿ ما .يؿ أف بةب  رياح الب ارب كبهب يما الن س، كرياح الب ارب أنكاع فمنها ما يةب  مف 
ت اِّ ثى ألـ ساخن  مف الظركؼ الخار ي . اؿ إف  ذ  الرياح سبي  بالجنو )اركدة ركحي ( كمنها ما يةب  مف  الشمال

خارابها كبنم  إيمانها اةف المسيذ يريسها يسند ا ف  ب اراها. كحينما بزداد خاربها كية.بها مع يريسها كيزداد 
 (.2ُُّٓ)إش من لمره النفيسكيةكؿ يريسها  تقطر أطيابياإيمانها 
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 عودة لمجدول اإلصحاح الخامس

 
َقْد َدَخْمُت َجنَِّتي َيا ُأْخِتي اْلَةُروُس  َقَطْفُت ُمرّْي َمَع ِطيِبي  َأَكْمُت َشْيِدي َمَع َعَسِمي  َشِرْبُت ٔ " -( ٔآية )

 "َخْمِري َمَع َلَبِني  ُكُموا َأيَُّيا اأَلْصَحاُب  اْشَرُبوا َواْسَكُروا َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء 

هػػا فهػػك يسػػب اب فػػكران كنػػزؿ إلإالسػػااؽ ديػػت العػػركس يريسػػها ليػػةب  إلػػا  نبػػا ك ػػا  ػػك .ػػد  فػػ  آخػػر اا ػػحاح
أمػػا  بحممبػػا فػػا  ػػار فكػػاف لهػػا رائحػػ  طياػػ  كػػالمر . لذالػػ لم ػػميبيشػػير  الميير= مييرى مييع طيبييييشػػبه   ػػذا. 

سػبمرت ميبػ  يػف خ فيشير لمدفف ف  اليار الطيب طايػا العػالـ فها .ػد دفنػت مػع المسػيذ فػا المعمكديػ  )مػكت( كا 
ككػػةف أحػػداث الخػػةص ممبػػدة فػػ  حيػػاة يركسػػا، فهػػك يػػرل أف كػػةس   . (2ٓ  ّ+ كػػك ُْ – 2ُ  ٔ)رك )إمابػػ (

يف كػؿ ألػـ أك  ميرى= الن س  ا البػا بةلمػت كلكػف العػريس ييػكؿ  قطفت مرىالمر الذم بشراا إنما  ك كةسا. 
(. 2ٗ  ّٔب "فػا كػؿ ضػييهـ بضػايؽ" )إش( كييػكؿ الكبػا2ِْ  ُضيؽ نبةلـ اا  ك كا.ع يميا فنحف  سػد  )كػك

= المسيذ ديًفف حييي  كلكف كؿ مػف إيبمػد كظػؿ فػا حالػ  مػكت يػف الخطيػ  ك.ػد  ػمب ال سػد مػع  طيبي ك كذا
(. فمػػف يػػدفف  سػػد  أل 2ِْ  ٓ+ غػػؿ 2ُِ  ِاي ػػكاء كالشػػهكات .يػػؿ ينػػا "مػػدفكنيف معػػا فػػا المعمكديػػ " )كػػك

 شهكابا الخاطئ  يظؿ مدفكنا مع المسيذ.
كك ػد فػ  يركسػا راحبػا، فهػ  أرض الميعػاد  أرض الراحػ ، كةنػا دخػؿ أرض الميعػاد= كمت شييدي ميع عسيميأ

 فػالعريس  ػك رمػز لم ػرح. كالخمػر ،خمػر الحػبالخمر  ك = شربت خمري مع لبنياالنسا  لا، كؿ ما فيها حمك. 
(. ك ػذا 2ُٓبػ ِط يديـ الريػاء )الاسي هاإيمانكالماف  ك لاف  ،االرغـ مف ألمها فها فرح  اا  كسا ك ار فرح اع

 ك ذا اايماف  ك م در بعميمها يكلد ا.كمم  ام. اايماف ناشئ مف بعاليـ  حيح  شرانا ا مف 
ك ػك م ػدر البعمػيـ ال ػحيذ الػذل بيعىمِّػـ اػا . خميرى = العريس  ك م ػدر كػؿ فػرح = عسمي - لبني - شيدى

العػريس  ػك م ػدر كػؿ شػئ  ػالذ فينػا . شييدىهػا = . ك ك م در بعزيات العركس كسط ألملبني يركسا =
(. كن ػد العػريس  نػا يةكػؿ 2ّ  ٓ( لذلؾ كػاف خطػة العػركس أنهػا نسػات ار ػا لن سػها )2ٕ  ْككُ+  2ُٕ  ُ)يع

(.  ػك م ػدر كػؿ 2ُُ  ّٓكيشاع مف ثمار يمما ك ذا ما .الػا إشػعياء الناػا "مػف بعػب ن سػا يػرل كيشػاع" )إش
ي ػػرح كيشػػاع إذ ي ػػد  فينػػا كلػػـ ن يػػد  اإن ػػذاانا لشػػهكات  ػػذا العػػالـ،  ػػك ي ػػرح حينمػػا خيػػر كفػػرح كبعزيػػ  فينػػا كلكنػػا 

، وعيين ل ن ػبذ حكاسػنا لمغراػاءجنية مغمقية ي دنا فا حال  فرح كبعزي  كسط ضػييات  ػذا العػالـ، ي ػرح إذ ي ػدنا 
اليػػدس، كنعممهػػـ اايمػػاف  ل ناػػدد كزنابنػػا فػػا  ػػذا العػػالـ. كي ػػرح حينمػػا نيػػـك اخدمػػ  أكلد  اإرشػػاد الػػركحمقفميية 

 .ينبوع مختومال حيذ الذل بسممنا  مف ايااء = بحت لسانؾ يسؿ كلاف، فن ير 
= إفرحكا اشػدة فػالخمر بشػير  إسكروا  ـ السمائييف "ي ير فرح ف  السماء اخاطئ يبكب".= كموا أييا األصحاب

يرض الميعػاد كالمعنػا راحػ  ام فػا  ػذ   ( يشػيرافُُالماف كالعسؿ كما رأينا فػا اا ػحاح السػااؽ )آيػ  لم رح .
 الن س. كن د  نا أف العريس يضيؼ الخمر إلا الماف كالعسؿ إشارة ل رحا االن س اااضاف  لمراح .
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َحَماَمِتي، َيا  ِاْفَتِحي ِلي َيا ُأْخِتي، َيا َحِبيَبِتي، َيا»َأَنا َناِىَمٌة َوَقْمِبي ُمْسَتْيِقٌظ  َصْوُت َحِبيِبي َقارًِعا  ٕ " -( ٕآية )
، َوُقَصِصي ِمْن ُنَدى المَّْيلِ   "« َكاِمَمِتي! أَلنَّ رَْأِسي اْمَتأَل ِمَن الطَّلّْ

كلػـ بسػبطع أف بسػهر معػا سػاي   وناميتيادك أف الحال  الركحي  ل بسػير يمػا كبيػرة كاحػدة. فهػا  ػ  .ػد يػادت 
مألسػػؼ محابنػػا فػػابرة ف . مػػف كػػؿ مػػا ييدمػػا لػػا ام  كػػذا اانسػػاف دائمػػان يميػػؿ لمبراخػػ  فػػ  حػػب ام اػػالرغـ .كاحػػدة 

كيف ام رأل .ماهػػا أنػػا =  قمبيييا مسييتيقظلنػػا. كلكػػف يحسػػب لهػػذ  الػػن س أف  ام اػػالرغـ مػػف كػػؿ مػػا يممػػا كيعممػػا
فام يحبـر  مازاؿ مسبييظان فهك لف يكؼ يف نداء  يميها. اؿ ينزؿ لييرع يما اااها كلكنا ل ييبحـ الن س ا.بحامان 

ف نريبنا،  ك ينادم لح  (. كيف .ماها كػاف مسػبييظان كانػتُِ،  2َِٔ+ يك2َِّسب انا كفبحنا يدخؿ )رؤإ بذ كا 
(. كمػػف يسػمع  ػذا ال ػػكت  ػك مػف يكػػكف .ماػا مسػبييظان. .ػػارف مػع رسػػال  2َِّ)رؤ صيوت حبيبيييا قارعياً بسػمع 

كفا كة الحالبيف بػرؾ المسػيذ الػن س  ( فالحالباف مبشااهباف.  ما حال  فبكرّلكدكي  فا س ر الرؤيا إ حاح )
أنػا مزمػع أف " .ميةن حبا بسبييظ كببكب. فهنا .اؿ إف الحايب بحػكؿ كياػر كفػا رسػال  لكدكيػ  .ػاؿ  ينها ابعدا  ك 

مػةؾ لكدكيػ  لػـ يخارنػا الكبػاب ينػا لكػف فػا حالػ   . لكننا  نا ن د أف  ذا العةج أبػا انبي ػ  إي اايػ "  أبييةؾ
 .شئ

. .د يككف اساب سعيا ك هاد خةص ن سا أماـ حال  فبكر كليست حال  مكت ركح ، إنساف أ مؿ 2 نحف بعميؽ
حيان. كلكف  ناؾ مف ي ؿ لدر   المكت، مػكت الضػمير فيشػرب  كلكف ما زاؿ ضمير ، كراء شهكة يالمي .. الخ 

الن س لهػا ضػمير مػازاؿ حيػان  ااثـ كالماء. كلكف حبا  ذا فالمسيذ .ادر أف يييما كما أ.اـ لعازر. كدليؿ أف  ذ 
أنها بحركت حينما يرفت أف ام غاضب منها كحيف رأت  راحابا. كلكف مثؿ  ذ  الػن س بكػكف إرادبهػا ضػعي  ، 

 اؿ ييػكؿ فام ل يكاخ يا أختي يا كاممتيكلذلؾ يك.ظها ام اةف ييرع يما اااها. كنةحظ كممات البش يع لمن س 
 . "أيكب ر ؿ كامؿ" 

لـ، فالميػؿ يشػير  ػذ  إيػةف لمػن س أف فبكر ػا سػاَّب لػا  ػذ  اي= أل من الطل وقصصي من ندى المييلمتإرأسي 
ك ذ  الن س ف  الميؿ، ليؿ العالـ كليؿ . ( 2ْ  ِٕ+ إش ٓ،  2ّْٓ)إشلخطايانا، ك ك حمؿ خطايانا يما رأسا 

هػػا كحمػػؿ أحزانهػػا كحمػػؿ الغضػػب كليػػؿ ال بػػكر كالخطيػػ  ك.ػػد دخػػؿ يريسػػها  ػػذا الميػػؿ مػػف أ م الضػػييات كايحػػزاف
 االه .
ابعػد يػف ايبػا فهػك يعػكد دائمػان إلػا ايبػا ك ػذ   ػا  ػ   الحمػػاـ إ= كمػا .منػا مػف .اػؿ فػاف الحمػاـ مهمػا  حميامتي

لنهػا ابعدت كما يادت حمامػ  نػكح إلػا ال مػؾ إالزا ؿ. فما ي عؿ .مب المسيذ فرحا  ك يكدة يركسا إليا مهما 
 .فمـ بحبمؿ ك كد ا خار ا كيادت  ان ك دت ال يؼ كالنبان  خار 

كمػف  ػك فػا  ،فمػؾ نػكحكما  ارت الحمامػ  فػا   ارت فياحيف يادت الن س لممسيذ =  يا حمامتي يا كاممتي
( كلذلؾ طمب المسػيذ منػا أف 2ِٖ  ُ+ كك 2ْ  ُ)أؼ اكلس الرسكؿ ك ذا  ك ما يمَّـ اا المسيذ يحسب كامة،

 ( .2ْ  ُٓنثات فيا )يك
 ل إذان فػػا ال هػػاد )الػػن س  نػػا دخمػػت فػػا حالػػ  فبػػكر ، كيةمػػ  ال بػػكر حالػػ  إسػػبرخاء =  مسييتيقظناىميية وقمبييي 

اذؿ ذات ( . كالنائـ كسكؿ ل يريد أف يعمؿ ، كلكف محا   ذ  الن س محا  نظري  ل خدم  ك ل بسايذ ك ل  ةة ك 
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حا  الحيييي   ا اذؿ كبعب ، ك ذا ما فا اليمب  عمبها مسبييظ  ، لكنها ل بريد اف بعمؿ مع حاياها . اينما الم
ك ػذا  .(2ُٖ  ٕياَّر ينا اكلس الرسكؿ ايكلا " يف اارادة حاضرة يندل كأما أف أفعػؿ الحسػنا فمسػت أ ػد )رك

 ػػذ  الػػن س الكسػػكل  ل بريػػد أف ببعػػب كبعبػػذر اةنهػػا ل بريػػد أف  . أمػػا أنػػا بعػػب ي منػػا مػػا يممػػا المسػػيذ ا ػػمياا
( أل حيف ب طدـ االناس كاعكائؽ الخدم  كاالعثرات ، كل بعمـ أف المسيذ يغسؿ ّ)آي  ببسخ ر ميها مف الخدم 

 أر ؿ بةميذ  الذيف يبعاكف معا .
 ذ  حال  ن س فا حال  فبكر كبكاسؿ اػة  هػاد. كلكػف الػركح اليػدس لػـ ينط ػئ داخمهػا. ك ػذا معنػا أف .ماهػا مػا 

 ليدس داخمها، كلكنها ل بسب يب. ا ما زالت بسمع  كت باكيت الركح ا .مستيقظا زاؿ
كاف الركح اليدس ييكد شعب ام فا الاري  يما شكؿ يمكد سحاب نهارا كيمكد نار لػية. كمػا زاؿ الػركح اليػدس 
ييكد شعب ام يعزل نهارا )مف  ـ حاريف االركح( فالسػحاب ييمػؿ مػف بػةثير حػرارة الشػمس. كياكػت لػية )مػف  ػـ 

أف يمػػكد النػػار كػػاف فػػا محمػػ  إسػػرائيؿ طػػكاؿ الميػػؿ ك ػػـ نػػائمكف خػػةؿ رحمػػبهـ فػػا فػػا الخطيػػ  أك فػػا فبػػكر(، إذ 
 الاري . 

ك نػػػا ن ػػػد ن ػػػس ال ػػػكرة، الػػػركح يسػػػعا كراء  ػػػذ  الػػػن س النائمػػػ  أل البػػػا ل بسػػػهر يمػػػا خػػػةص ن سػػػها ياكبهػػػا 
لؾ ظهػر الػركح كيحكا لها يف محاػ  يريسػها كفدائػا. كلػـ يبركهػا حبػا يػادت إلػا ايبهػا )يريسػها المسػيذ(، كلػذ

اليػػدس يمػػا  يئػػ  حمامػػ  يػػـك يمػػاد المسػػيذ فػػا ايردف، الحمامػػ  البػػا لهػػا إب ػػا  كاحػػد  ػػك ايبهػػا. كالػػركح اليػػدس 
كلكف ل يسمع  كبا إل مف كاف .ماا ما زاؿ مسبييظا، أل لـ ي ؿ إلا در   أف الركح .د  يسعا كراء كؿ ن س

 (.2ُٗ  ٓبسُبط ئكا الركح" ) إنط ة يند  ذا الشخص. لذلؾ ييكؿ اكلس الرسكؿ "ل
 

، َفَكْيَ  ُأَوسُّْخُيَما    ٖ " -( ٖآية ) َسْمُت ِرْجَميَّ ََ  "َقْد َخَمْةُت َلْوِبي، َفَكْيَ  أَْلَبُسُو  َقْد 

ليػػد ألاسػػها ام = خمةييت ليوبييػا لهػػا مػف أيػػذار كا يػ  بيػػدمها الػن س فػػ  فبكر ػا الركحػػ  كبنشػػغؿ اراحػ   سػػد ا. 
ػغى = َسيمت رجمييَّ (. 2ِّٕ+ غػؿ2ُِِٓالػرب يسػكع" + )لػكلاسػكا إثكب الاػر " هما امػاء ار ػا الػذاب  ليسػبريذ بٍ مى سى

خطة  ذ  الن س ادأ مع  (.2ُّٖضمير ا إلا حيف كلكف لغ راف الخطي  لاد مف غسؿ اليدميف اكاسط  الرب )يك
الذل فعػؿ  ػذا. ك ػذا  كنسيت أف يريسها  ك .َسمت رجميَّ  - لوبي ظهكر ثمار ا، فنسات كؿ  ذا لن سها فيالت

 - عسيمي - شييدى( 2ُ  ٓما يسما الار الذابا. كالعريس يناػا الػن س حبػا ل بسػيط فػا الكاريػاء فييػكؿ فػا )
 أل  ك م در كؿ شئ  الذ فيها. لبني
 

 "َحِبيِبي َمدَّ َيَدُه ِمَن اْلَكوَِّة، َفَأنَّْت َعَمْيِو َأْحَشاِىي  ٗ " -( ٗآية )
  ذلؾ الك.ت فبح  فكؽ الي ؿ ادخاؿ الم باح، كببسع ادخاؿ اليػد، ككانػت بك ػد فبحػ  كاف لمايكت ف= من الكوة

أنيت البػ  اهػا أثػار ال راحػات. كلمػا رأبهػا = حبيبي مد ييدهأخرل يطؿ منها الساكف ليبكمـ كيرل اليارع )شراي (. 
 يكاط ها نحك . لما كأدركت العركس أف كؿ  ذا اسااها بحركتأحينما مد يد  أم أظهر  فييا أحشاىيا

 (.ُُ - 2ٖ  ُٔ ذا  ك يمؿ الركح اليدس الذل ياكت )يك
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 " ُقْمُت أَلْفَتَح ِلَحِبيِبي َوَيَداَي َتْقُطرَاِن ُمرِّا، َوَأَصاِبِةي ُمرّّ َقاِطٌر َعَمي َمْقَبِض اْلُقْفِل ٘ " -( ٘آية )
المػر طعمػا مػر كرائحبػا حمػكة. فهػ  = ويداىا تقطران مراً اف الضػاؿ. سب اب ااإسب اات كما إليد = قمت ألفتح

سبهبار كفبكر، يادت ادمكع بكابها الحيييي  كفيها ألـ كبغ ب لمن س، فيها .اكؿ يف بمكت إرا ع  ابغ ب اعد 
طياػ  أمػاـ لػا رائحػ   ال هػاد( البغ ػب )=مع المسيذ بارك  لذات العالـ كشهكابا الخاطئ . كلكػف  ػذا ايلػـ ك ػذا 

. كلكف حال  البغ ب ل بسػبمر ( 2ُِ  ُُ)مت ليا ليككف لنا ن يب فا ممككت السمكاتديانا إ فهك الذل ام
كثيران، كالشعكر االحرماف مف لػذة الخطايػا ل يسػبمر كثيػران كسػرياف مػا يعػزم ام الػن س فبكبشػؼ أف مػا بركبػا مػا 

أنهػػا بغ ػػػات  لحػػػظ. ك (ّ)فػػا  البػػا إكبشػػػؼ اػػكلس الرسػػػكؿ أنهػػا ايفضػػػؿ  ػػك إل ن ايػػ  ا انػػػب معرفػػ  المسػػػيذ
 ك ذا البغ ب اشبما ام كرائح  حمكة.= يداىا تقطران مراً كمنعت ن سها يف ممذابها= 

 
َل َوَعَبَر  َنْفِسي َخَرَجْت ِعْنيَدَما َأْدَبيَر  َطَمْبتُيُو َفَميا َوَجْدتُيُو  دَ ٙ " -( ٙآية ) َعْوتُيُو َفَتْحُت ِلَحِبيِبي، لِكنَّ َحِبيِبي َتَحوَّ

 "ِني  َفَما َأَجابَ 
سبهانت امراحما فالن س الب  بعرؼ أف ام رحيـ فب ػنع إ نا ام يؤدب الن س يما براخيها ينها = تحول وعبر

رحمنػا، مثػؿ  ػذ  الن ػكس المسػبهبرة حػيف بعػكد م يشػعر ا ام اػالبخم = إالشر كبيػكؿ أف ام سػيغ ر لػك .مػت لػا 
مثؿ سماحا امػرض أك فشػؿ فػ  مشػركع  ،بةديب حبا بسبييظاؿ راما يسمذ لها ام اضرا    دعوتو فما أجابني

(. كأماـ  ذا المك.ؼ، حيف بشعر الن س 2ُُٖٗ)مز "ل ببركن  إلا الغاي "ما. كلكف بخما ام يككف إلا حيف.. 
[ أف بمػـك الػن س ام يمػا بخميػا فبػزداد .سػاكة ُ] -2مك. ػاف يكػكف لهػاأف  مكابها غيػر مياكلػ  كأنهػا ل ب ػد ام، 

[ أف يمـك اانساف ن سا كييكؿ "أنا الساب يػا رب" كييػدـ بكاػ ، كيكبشػؼ أنػا ِ]  ليمب كينحرؼ اانساف اايكثر.ا
ادكف ام  ك ل شئ، كف  منبها الضعؼ فبػزداد  ػمكابا لماحػث يػف ام كيبخمػا يػف اػر  الػذاب  كل يعػكد ييػكؿ 

" إذان  ػذا البػرؾ كالبخمػ   غ ر كغطين  اػدمؾا  ك "  .( 2ُْ  ٕ" )رؤ " اؿ ييكؿ "إغسؿ يا رب ر م َّ  "غسمت ر م َّ 
 بخذت المك.ؼ الثان  فعادت لمكانبها.إكاف فيا محا  كيناي  إلهي . ك ذ  الن س الب  أمامنا )يركس النشيد( 

 
َرُبوِني  َجَرُحوِني  َحَفَظُة اأَلْسَواِر رَ ٚ " -( ٚآية ) َِ  " َفُةوا ِإزَاِري َعنّْي َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِىُ  ِفي اْلَمِديَنِة  

  نا ب سيريف لمف  ـ الحرس الطائؼ.= الحرس الطاى 
=  أم يرك ػا عنييا إزارىيا ورفةيوا ِربوىا وجرحوىاالذيف إذ أحسكا أف حاياها بحكَّؿ كيار،   ىم الشياطين -ُ

رس لكػػؿ كاحػػد، سػػبهبار ا فػػام ل يريػػد بػػدليؿ الػػن س. ك ػػذا دإ.  نػػا ام بركهػػا لببػػذكؽ مػػرارة فضػػحكا خطايا ػػا
فحيف ل يككف يريسنا معنا ن اذ فريس  سهم  لمشياطيف الب  بضرب كب رح كب ضػذ. كلكػف نةحػظ أيضػان 

 خطة آخر لهذ  الن س فه  خر ت باحث يف يريسها مرة أخرل كسط الشكارع اينما  ك ف  داخمها.
ا أم فضػػحك ا، حبػػا بكبشػػؼ الػػذيف اسػػيؼ كممػػ  ام فضػػحكا ار ػػا الػػذاب  ككشػػ كا لهػػا خطيبهػػ  ىييم خييدام اهلل -ِ

 كبيدـ بكا   اد. .حبيا ها لممسيذ إ
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رشدكا الن س لممسيذ ك نا رأينا إنهـ الشػياطيف. أ ـ الخداـ الذيف  ف الحرس الطائؼأ ّرأينا مف .اؿ ف  أ حاح 
 سػبخدـ ام الشػيطاف لي ػحذ مسػيرة أيػكبإالحرس الطائؼ  ـ كؿ مف ي حذ مسيرة الن س كيعيد ا م. ك.د  إذان 

زانػػا  -ك كػػذا أسػػمـ اليػػديس اػػكلس الرسػػكؿ  . .الرسػػكؿ مػػف الكاريػػاءليحمػػا اػػكلس  ام اإسػػبخدم ك كػػذا مػػع اػػكلس
 (.2ٓ  ٓككُلمشيطاف ليهمؾ  سد  )مرض مثة( فبخمص الركح فا يـك الرب يسكع ) -ككرنثكس 

 
ٌة ُحبِّا ُأَحمُّْفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِميَم ِإْن َوَجْدُتنَّ َحِبيبِ ٛ " -( ٛآية ) َِ  "ي َأْن ُتْخِبْرَنُو ِبَأنّْي َمِري

لػػػـ يكػػػف البةديػػػب كالبػػػرؾ كسػػػماح ام لمشػػػياطيف أف بضػػػرب اػػػة سػػػاب، فكػػػؿ ايمػػػكر بعمػػػؿ معػػػان لمخيػػػر.. لبكميػػػؿ 
اؿ بشهد لحاياها أماـ انات أكشميـ اةف حاياها ياد  ياد كايكؿ.أم حاها  مريِة حباً اانساف.. ك ا    يادت 

دت إليػػا. فهػػك يياػػؿ الخػػاطئ إذا يػػاد كل يشػػاء مػػكت الخػػاطئ اػػؿ أف ير ػػع كيحيػػا. ك ػػذ  العاػػارة  ػػا يحاهػػا إذ يػػا
 بش يع مف الن س لانات أكرشميـ لييدمكا بكا  كيعكدكا  ـ أيضا فييامهـ، فيبذك.كا حةكة .اكلا كغ رانا كمحابا.

 
 " َبْيَن النَّْساِء! َما َحِبيُبِك ِمْن َحِبيٍب َحتَّي ُتَحمِّْفيَنا ىَكَذا!َما َحِبيُبِك ِمْن َحِبيٍب َأيَُّتَيا اْلَجِميَمُة ٜ " -( ٜآية )

أم = ميا حبيبيك ذ  الن س البائا  بحكلت إلػا كػارزة )مثػؿ السػامري ( فحػيف ظهػر حاهػا لعريسػها سػةلها اآلخػركف 
ف سػاب الر ػاء الػذم خارينا ينا، مف  ك كلماذا بحاينا  كذا؟ "لك  بككنكا مسبعديف لم اكا  كػؿ مػف يسػةلكـ يػإ

 (.  ذا السؤاؿ يك ا مثةن لمشهداء، لماذا بمكبكف  كذا مف أ ؿ المسيذ؟!2ُّٓاطُفيكـ" )
( "ما  ك حاياؾ أكثر مف أل حايب آخر أيبها ال ميم  ..." أل ما الذل يميػز  nkjvكاآلي   اءت فا اان ميزي  )

 "ُمْةَمٌم بين ربوة" آلي  البالي  أنا يف اآلخريف حبا بحم ينا اهذا الشكؿ. كلذلؾ كاف رد ا فا ا
فػػالرب ي عػػؿ كنيسػػبا  ميمػػ  فػػ  أيػػيف اآلخػػريف. كنةحػػظ أ ميػػ  = الجميميية بييين النسيياءك نػػا يسػػميها أ ػػحااها 

 الخارة الشخ ي  ف  الكرازة.
 

 "َحِبيِبي َأْبَيُض َوَأْحَمُر  ُمْةَمٌم َبْيَن َرْبَوٍة  ٓٔ " -( ٓٔآية )
 فيػد الايػاض. أمػا " لمطهارة كالار، لػذلؾ .ػاؿ المسػيذ "مػف مػنكـ ياكبنػ  يمػا خطيػ  يشير ايايضالمكف = أبيض

يمػا ال ػميب  أحميرلم ػد الة ػكت. كمػع كػؿ م ػد  .ػدَّـ لػ  دمػا=  فه  إشػارة ايضاء كانت مةاسا يكـ الب م 
اػيض  نػا (. كلػكف العػريس اي2ُْٕليغسمن  فةايض أكثر مف الثمو. يغسؿ ثياا  كأايضها ف  دـ الخركؼ )رؤ
(. كلكػػف ايػػاض مخم ػػنا مشػػكب 2ِّّلػػيس  ػػك المػػكف الشػػاحب الػػذم يػػدؿ يمػػا المػػكت )كػػالياكر المايضػػ  + أع

( اػػػؿ  ػػػك 2ُُٖ+ إش 2ْٔاػػػالحمرة ممػػػا يػػػدؿ يمػػػا الحيػػػاة. كػػػذلؾ المػػػكف ايحمػػػر ل يشػػػير لمخطيػػػ  كالدمكيػػػ  )رؤ
أاػػيض  نػػا    فينػػا. فكممػػ ءإنعكاسػػات اهػػا( اػػؿ ليايضػػنا فنحمػػؿ 2ُّٔإحمػػرار دمػػا المسػػ كؾ فػػ  اػػر  اياػػيض )إش

أم مميز  حبا = ُمْةَمٌم بين ربوة( كف  الييام  كانت مةاس المةئك  ايضاء. 2ٕٗ+2ّْ اءت امعنا اه  )رؤ
. .اػػؿ أف بػػدخؿ الػػن س فػػ  ية.ػػ  حػػب مػػع حاياهػػا كػػاف  ػػذا الحايػػب مثمػػا  مثػػؿ شػػخص َُ,َََلػك كػػاف كسػػط 
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ف إمميػزان حبػا  ال ػك رة الكثيػرة الػثمف ، أحابػا فيػد ك دبػال ػذب. أمػا اعػد أف اا.  اآلخريف، لهـ  ميعان ن س .كة ا
 شخص. َُ,َََايف  كاف

ك ذا ن س ما .الا اكلس الرسكؿ إذ يرؼ المسيذ كبذكؽ حةكبػا فك ػد  ايفضػؿ، كك ػد أف كػؿ العػالـ ا اناػا مػا 
شبرا ا إذ فيد كػؿ شػئ يممكػا .يمبػا  (. كمف ك د المؤلؤة الكثيرة الثمف ااع كؿ ما كاف2ٖ  ّ ك إل ن اي  )فا لا كا 

 (.2ْٔ  ُّأماـ المؤلؤة كثيرة الثمف )مت
 

 " رَْأُسُو َذَىٌب ِإْبِريٌز  ُقَصُصُو ُمْسَتْرِسَمٌة َحاِلَكٌة َكاْلُغرَاِب ٔٔ " -( ٔٔآية )
السػماكم (، كممكا 2ُُّككُأم خالص كني . كالذ ب يشير لة كبا فرأس المسيذ  ك ام )= رأسو ذىب إبريز

كالػذ ب يشػير لمسػماكيات كيشػير  نػا لة ػكت بحػاد  معهػا. إليس مف  ذا العالـ، اؿ  ػك ي عػؿ كنيسػبا سػماكي  ا
 .اآلب

. (2ٓ  َُّ)مػػز سػػر شػػاااهاشػػعر   ػػك كنيسػػبا ك ػػ  سػػكداء ل بشػػيخ فهػػك ي ػػدد كالن= قصصييو مسترسييمة حالكيية
 نا.كالكنيس  مشاه  االشعر أيضان ينا لف بسيط شعرة إل اإذف م

 
 " َعْيَناُه َكاْلَحَماِم َعَمي َمَجاِري اْلِمَياِه، َمْغُسوَلتَاِن ِبالمََّبِن، َجاِلَستَاِن ِفي َوْقَبْيِيَما  ٕٔ " -( ٕٔآية )

أم ينظػر اكدايػ  يمينػا كمػؤمنيف أمػا أيػداء كنيسػبا فنظربػا لهػـ مثػؿ لهيػب النػار. كيينػا يمينػا  =عيناه كالحميام
الميػػا  بشػػير لمػػركح اليػػدس. إذان  ػػك يينػػا  يمػػا  ػػذ  = عينيياه عمييي مجيياري المييياهنػػاـ. طػػكؿ السػػن  ل يػػنعس كل ي

الم ارم فهك مهبـ أف نكلد مػف المػاء كالػركح كأف نمبمػئ اػالركح. ام ل يهػبـ اػةف نكػكف أغنيػاء مػثةن اػؿ اكػؿ  مػا 
( فػػنحف ن ػػد أمػػاـ ٔ،  2ْٓي عػػؿ م ػػارم الميػػا  مسػػبعدة دائمػػان أف ب ػػيض يمينػػا. ك ػػذا مػػا نػػرا  فػػ  سػػ ر الرؤيػػا )

[ احػػر ز ػػاج  ػػك ِ[ سػػاع  م ػػاايذ نػػار  ػػ  سػػاع  أركاح ام ]ُالعػػرش أم أمػػاـ يينػػ  ام أم محػػؿ ا بمامػػا ]
ام مهػبـ  اػةف = مغسيولتين بيالمبنالكنيس . فام مهبـ اةف الركح اليدس يكمؿ كنيسبا، يركسا، كيعد ا لمسػماء. 

ك ػػذا  ػػك يمػػؿ الػػركح اليػػدس  . ـ الخال ػػ  غيػػر المغشكشػػ  غػػذاء لن كسػػهـييػدـ لمؤمنيػػا اايمػػاف الخػػالص كالبعػػالي
(. كالماف يشػير لهػذا البعمػيـ كاايمػاف الخػالص الػذم يضػـر فينػا مك اػ  2ُُٖ+ يب2ُِْٔ"يعممكـ كيذكركـ" )يك

 الػػركح فبكػػكف م ػػارم الميػػا  مسػػبعدة أف ب ػػيض. ك.ػػد بشػػير العينػػاف لمخػػداـ الػػذيف ينظػػركف لشػػعب ام كيعطػػكنهـ
الك.ػػب كػؿ نيػرة فػػ  ال سػد كنيػرة العػػيف كالكبػؼ. كمعنػػا أف ام = جالسيتان فييي وقبييمياحبيا ػابهـ مػف البعمػػيـ. إ

، فالمسػبياؿ مرسػـك أمامػا كالماضػا ك ػك يػدار  كمػا (2ْ  ُٖ)إش  ػادئ غيػر مضػطرب =  ذ  بعنا أنا الس 
 كنهاي  كؿ أمر المسبياؿ فهك يعرؼ ء كثي نحف الاشر ننظر لممسبياؿ ايمؽ أما ام فاهدك  يريد فهك ضااط الكؿ .

ينظر لنا نحف أكلد  ليريانا كيدار لنػا كػؿ أمػكر  ، أما نحف فالهدكء كالثي  يككنكا ااايماف اةف ام هك الذل يدار ف
 .كإلا محب ك.دير ك انع خيرات حيابنا

ذا فهمنا أف الحماـ لا إب ػا  كاحػد فكػكف أف المسػيذ يينػا  حمامبػاف فهػذا يشػ ير أف لػا إ بمػاـ كاحػد  ػك م ػارل كا 
( كالمعنػا أف المسػيذ مهػبـ اػةف يمػأل الػركح اليػدس الكنيسػ . ككػكف ّٗ-2ّٕٕالميا  ك ذا إشارة لمركح اليدس )يك



(اإلصحاح الخامس)  نشيذ األناشيذسفر   
 

 
55 

العيناف مغسكلباف االماف فيكلا مغسكلباف إشارة لم اغ  البا ب اغ اليماش اػالمكف الػذل نريػد . فػالركح اليػدس لػا 
( 2ْٔكالمسػيذ أكثػػر مػا يهػبـ اػػا  ػك يمػؿ البعمػػيـ فالشػعب يهمػؾ مػػف يػدـ المعرفػ  ) ػػك أيمػاؿ كثيػرة فػػا الكنيسػ 
(. ك.كلػػا أف العينػػاف  السػػباف فػػا 2ُِْٔ( كيمػػؿ الػػركح اليػػدس  ػػك البعمػػيـ )يػػك2ِّكػػكُكالمػػاف يشػػير لمبعمػػيـ )

ؿ الػػػركح ك.ايهمػػا إشػػػارة يف المسػػػيذ اعػػد أف أنهػػػا يمػػػؿ ال ػػداء  ػػػعد إلػػػا السػػماء ك مػػػس يػػػف يمػػيف اآلب كأرسػػػ
 اليدس.

 
 " َخدَّاُه َكَخِميَمِة الطّْيِب َوَأْتاَلِم َرَياِحيَن َذِكيٍَّة  َشَفتَاُه ُسْوَسٌن َتْقُطرَاِن ُمرِّا َماِىًةا ٖٔ " -( ٖٔآية )
(. كاآلف برا مػػػا 2َٓٔأم مظهػػػر . كمػػػا فػػػ  الػػػداخؿ يظهػػػر فػػػ  الخػػػارج. كخػػػد المسػػػيذ بحمػػػة الهػػػزء )إش= خيييّداه

ػػئػػؿ الحػػب. ككيػػؼ يي الكنيسػػ  حػػامميف دل الخميمػػ   ػػ  م مكيػػ  أشػػ ار لهػػا رائحػػ  = كخميميية الطيييبا الخػػداف= اِّ شى
شييفتاه أم اا.ػػات ز ػػكر، ك.ػػد بشػػير لرائحػػ  المسػػيذ البػػ  ب ػػكح مػػف كنيسػػبا. = وأتييالم رييياحينطياػػ  مػػف كػػؿ نػػكع. 

لمسػيذ لػـ يكػف ( فكةـ ا2ْٕٔبنسكب منهما النعم  مثمما بنسكب نعم  ال ماؿ مف منظر السكسف. )يك= سوسن
نسمع منا أخاار  ػمياا البػ  يقطران مرًا لا مثيؿ كسط الاشر. كالسكسف يشير لم ماؿ كشاا اا مةاس سميماف. 

 فاحت منها رائح  محابا الحمكة فنشبه  مف محابنا أف نشبرؾ معا ف   مياا ثـ ف  م د .
 

َةتَاِن ٗٔ " -( ٗٔآية ) َبْرَجِد  َبْطُنُو َعاٌج َأْبَيُض ُمَغمٌَّ  ِباْلَياُقوِت اأَلْزَرِق  َيَداُه َحْمَقَتاِن ِمْن َذَىٍب، ُمَرصَّ  "ِبالزَّ

َـّ فعطايا  ل حدكد لهػا. كالحميبػاف مػف = يداه حمقتان = إشػارة يف يطايػا  ذىيبالحمي  اة اداي  كل نهاي ، كمف ث
الزار د ح ر كريـ لكنا أخضر. = مرصةتان بالزبرجدسماكي . كيطايا  اغن  .ادرباف أف بشاعنا ركحيان ك سديان. 

اطنػا أك أحشػاؤ  بشػير لمشػاير  كأحاسيسػا ك ػذ  كمهػا = بطنيو عياج أبييضكالخضرة رمز لمحياة فعطايا  محييػ . 
لػػا أم حػػد ك ػػمت  ػػذ  المشػػاير؟ ك ػػمت لممػػكت ينػػا كلػػذلؾ شػػاهت يكاط ػػا 2ُِ+2ُٖحػػب كحنػػاف )فػػ  (. كا 

ك كذا ظهرت محا  المسيذ ف  مكبا "ليس حب أيظـ مف  ذا االعاج ايايض، فالعاج ينزع مف ال يؿ اعد مكبا، 
أم أف حاا لا سم  سماكي ، كأ دافا سماكي  كيرفعنا لمسماكيات. = مغم  بالياقوت األزرقأف ياذؿ أحد ن سا.." 

 ماديات .د ببساب ف  ضياع السماء منا. فأيطكا سيعطك أما الاشر لك 
 

 " ُمَؤسََّستَاِن َعَمي َقاِعَدَتْيِن ِمْن ِإْبِريٍز  َطْمَةُتُو َكُمْبَناَن  َفًتي َكاأَلْرِز  َساَقاُه َعُموَدا ُرَخاٍم،٘ٔ " -( ٘ٔآية )
، فممػػا ثااػػت لػػف يبغيػػر كلػػف يبػػردد فيػػا ، فيػػرار  اػػالخةص اال ػػميب .ػػرار أل سػػا.ا  ثااببػػاف= سيياقاه عمييودا رخييام

كؿ مف يبحد االمسػيذ بكػكف لػا اليػدرة   كذاك  .( 2ُٓ  ٗلكأكرشميـ" ) إلالينطمؽ إ.برب يكـ ال ميب "ثات ك ها 
كليم  ال ميب اينما  ػك يبحػدث  اؿ كيياؿ ال ميب اثاات، كنرل  ذا مع الشهداء. يما السير نحك السماء اثاات

 ( . كسػا.ا 2ُّ  ُْيػكمع بةميذ  إذ اا ييكؿ لهـ ".كمكا ننطمؽ مػف  هنػا" لي ػد  يهػكذا كال نػكد فػا  ثسػيمانا )
 ك ػػذا ، خػػةص الكنيسػػ  منهػػا  دفػػاك  ،حػػداث مهمػػا كانػػت .سػػكبها فايحػػداث كمهػػا اسػػماح منػػال يهبػػزاف أمػػاـ اي

كأنظر فا مسكنا كالحر ال افا )الب ػارب البػ  يسػمذ اهػا ام( يمػا الايػؿ )حبػا  أشعياء "إنا أ دإمعنا .كؿ 
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الضػػييات لشػػعاا("  ينمػػك الايػػؿ كذلػػؾ إشػػارة اثمػػار الكنيسػػ ( ككغػػيـ النػػدل فػػا حػػر الح ػػاد )بعزيػػات ام كسػػط
 (. 2ُْٖشإ)

عمي قاعدتين  مؤسستانك.كبا را ع  ينا ك ك أسس مممكبا االخةص الذم بـ يما ال ميب، ككاف يمما .كيان 
ذا فهمنػا مػف اآليػ  إبريز=  فػالخةص مانػا يمػا أف المسػيذ ل كبػا  ، يشػير لة ػكت )الػذ ب( أف اااريػز ُُكا 

  ل نهائيػان يغ ػر خطايػا ال ميػع لػذلؾ طػكب المسػيذ اطػرس حينمػا .ػاؿ لػا ء)اااريز( لـ ي ػارؽ ناسػكبا فيكػكف فػدا
يبار أف  ذا2ُُٕٔأنت المسيذ إاف ام )مت (. 2ُُٖٔ ك ال خرة البػا بانػا يميهػا الكنيسػ  )مػت اايماف ( كا 

 الخةص .ايدبا أم  دفا سماكم يرفعنا يف ايرضيات.  ك 
 

ايرز  = فتيي كياألرز. (2ِ  ْٓ)مػز أاػرع  مػالن مػف انػ  الاشػر"ك ها  ميؿ دائـ الاشاش  " ك = طمةتو كمبنان
شامخ مسبييـ طكيؿ العمر  دان ل يشيخ كدائـ الخضرة، كمك ػكد يمػا  اػاؿ لانػاف الشػا ي  كرائحبػا زكيػ . ك.كلػا 
فبا إشارة يف المسيذ شارؾ الاشري  كؿ مراحمها ما يدا الشيخكخ ، فهك كػاف ط ػؿ ك ػا  فشػاب فر ػؿ، كلكنػا 

(. فال سػد .ػد يضػعؼ كيشػيخ لكػف الػركح ل بشػيخ 2َُّٓيشيخ. حبا ل بحمؿ كنيسبا  كرة الشيخكخ  )مػزلـ 
كيمك ايرز كك كد  يما ال اؿ العالا إشارة ينػا سػماكل. الشػ رة مك ػكدة يمػا  كلكنيس  المسيذ.أادان يكلد ام 

اكنيسػػبا البػا فػا السػػماء.  ػك  ػػار  ايرض كمرب عػ  لمسػماء، فالمسػػيذ راػط كنيسػبا ) سػػد ( البػا يمػا ايرض
لبػػػداير مػػػؿء الزمنػػػ ، لي مػػػع كػػػؿ شػػػ ء فػػػ  المسػػػيذ، مػػػا فػػػ  السػػػماكات كمػػػا يمػػػا رأسػػػا لمسػػػمائييف كايرضػػػييف "

(. فػإذا فهمنػا أف 2ٕ  ُِّ)مػز "ميوطئ قيدمي اهلل"(. .ػاؿ المػرنـ يػف الهيكػؿ أنػا 2َُ  ُ" )أؼالرض، ف  ذاؾ
 - دأ يككنا اب سد  كك كد  ا سد  يما ايرض. لكف اآلف فػإف الكنيسػ الهيكؿ يشير لهيكؿ  سد المسيذ الذل ا

ككنيسػ  منب ػرة فػا السػػماء. ك ػك رأس الكنيسػ  فػػا  ، ػا كنيسػػ  م ا ػدة مػا زالػت يمػػا ايرض -  سػد  الكاحػد
 السماء كسااؽ لكنيسبا

 
 " ا َخِميِمي، َيا َبَناِت ُأوُرَشِميَم َحْمُقُو َحاَلَوٌة َوُكمُُّو ُمْشَتَيَياٌت  ىَذا َحِبيِبي، َوىذَ ٙٔ " -( ٙٔآية )

( كفيػػا ركح كحيػػاة، مػػف يةكػػؿ منػػا يشػػباؽ إليػػا كطػػكاا لم يػػاع 2َُُُّٗكةمػػا كمػػا حػػةكة. )مػػز= حمقييو حييالوة
" ك ػك يعطػ  مػع كةمػا  لكؿ كماؿ ك ػدت منبهػا أمػا ك ػاياؾ فكاسػع   ػدان  كالعطاش إلا الار فإنهـ يشاعكف. "

وكميو ااانسػاف ليػدخؿ إلػا معرفػ  أسػرار السػمكات فبنطمػؽ الػن س مػف م ػد إلػا م ػد.  .كة لمبن يذ، فبرب ع الك ي 
 فالمسيذ كما يعمنا الركح اليدس لمن س  ك  ذاب لكف ل يمكف البعاير ينا،  نا ي ز يف البعاير. مشتييات

 

 نظرة شاممة عمي األصحاح الخامس
، ك ػا . ػ  الكبػاب الميػدس. فػآدـ وليس المسييح األنان د  نا سيط   ديدة لهذ  الن س ببمخص فا كمم  2    

فا كبااا يػف آدـ اةنهػا أكثػر  شنكدة الاااا الرحمات مثمث حممها .داس أكؿ مف الش رة كمات ) ذ  خطي  مركا ، 
2  ٔككِمكبان بمكت. فة شرك  لمنكر مع الظمم  ) مف يشركف خطي  معان(. مات آدـ يف ام .اؿ لا إف أخطةت
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مم  إذان  ا إن  اؿ يف ام كاالبالا مكت فام حياة. كيحػاكؿ آدـ أف يسػبير ن سػا اػةكراؽ البػيف (. كالخطي  ظُْ
. فالذايحػػ   ػػا البػػا بسػػبر، ك ػػك ب سػػد كمػػات ك.ػػاـ ليعطينػػا حيابػػا. ككمػػا .ػػاؿ الإذ إفبضػػذ كبعػػرل. كام ييػػكؿ 2 

ػػػٍكًت اٍانًػػػػًا... كنىٍخميػػػػصي اً  ػػػػعى اًم ًامى ػػػكًلٍحنىا مى يىابًػػػًا.")ركاػػػكلس الرسػػػػكؿ " ي (... ك ػػػػذ  الػػػن س  نػػػػا ن ػػػػد ا إذ 2َُ ٓحى
( ْإكبش ت مكا اها كالنعم  البا ببمبع اها .الت أنػا كلػيس المسػيذ. ك ػذ  الخطيػ  كانػت اسػاب كثػرة ثمار ػا )ص

(  ا ضراات يساري . ّفإنب خت ك ذ  خطي  شهيرة بحدث لمخداـ النا حيف.  ذ  ضرا  يميني  اينما خطايا )ص
اةف ثكب الار  ك ثكاها كأنها  ا البا بغسؿ أر مها. فالار را ع لها. كالعريس ييكؿ اؿ أنػا الػذل  اؿ  ا شىعىرىتٍ 

" )ركإ، إذ أف الاػػػر  ػػػك اػػػرل "ألبسيييو كيييي س ثػػػكب الاػػػر يحاػػػائا فػػػة بيػػػكلا لػػػاً أي  ًسػػػيذى (. كأخػػػذ 2ُْ ٍُّلاىسيػػػكا اٍلمى
اسػاب ت . كرياما  ػا .ػد أنَّػحبيبي مّد يده .. العريس ييريها يديا لبشعر أف الار  ك ادـ يريسها الذل ساؿ مف يد

أف  إذ أف اينػا فػا داخمهػا  عمبهػا نائمػ . كييحسػب لهػا، لمػا  ػا السػاب فػا بارير ػا ألكنها لػـ بيػدرؾ أف ، لما أ
( فها ن س الحال  ُٕك2ُٔ ّ.ماها مازاؿ مسبييظان. كيبكارل ينها يريسها ليظهر لها أنها ادكنا ياري  )را ع رؤ

. كفػا رسػال  كنيسػ  لكدكيػ  .ػاؿ "لست بعمـ أنؾ شػيا كاػائس كفييػر كأيمػا كيريػاف"المسيذ لهذا المةؾ إذ .اؿ 
فالمسػيذ  ػك الػذل يسػبرنا إذا كنػا  في بضػذ يريػا فيي المسييحالمسيذ "أىنىا ميٍزًمعه أىٍف أىبىيىيَّةىؾى ًمػٍف فىًمػ " أل ل يعػكد 

ًسر أمكالػا )أل كػؿ النعمػ ( البػا  . كما حدث مع اااف الضاؿ إذ برؾ نعم فيا ثاابيف فبضذ كخى ايت أايا  اع كا 
، كن ػس مػا يممػا ام مػع اااػف الضػاؿ يممػا مػع  ػذ  الػن س فيي المسييح =كاف يبمبع اها إذ كاف فا ايت أايػا 

ام لهػا االسػيكط لبشػعر أف ارَّ ػا كػاف االمسػيذ كفػا المسػيذ، كلػيس منهػا  أل سػمذ، الطػائؼ يف طريؽ الحػرس 
". ككػػاف بحػػكؿ المسػػيذ ينهػػا لبشػػعر اضػػع ها اػػدكف وأنييا فيييكم إلبتييوا فيييَّ ي ػػ  يمػػا ثاابهػػا فػػا المسػػيذ "فبظػػؿ حر 

نعمبػػا فبيشػػ ا مػػف كاريائهػػا كبيشػػ ا مػػف اينػػا. المهػػـ أف .ماهػػا كػػاف مسػػبييظان فشػػعرت اباكيػػت الػػركح اليػػدس فيالػػت 
منػػا ينػػدما خسػػرت حػػاؿ سػػةما  = ذ ػػبإنخمػػع .ماػػا منػػاأك  راحػػت منػػا ركحػػا =نفسييي خرجييت عنييدما أدبيير

النعمػػ . ككانػػت ك ػػا فػػا حػػاؿ خطيبهػػا ككاريائهػػا .ػػد إظممػػت يينا ػػا فةنييػػاء اليمػػب فيػػط  ػػـ الػػذيف يعػػاينكف ام. 
 كحينما يادت رأت أف يريسها  ك ساب نعمبها فك  با .ائم  2 

حمػػر(. لػذلؾ نمػػاس المعمػػد الاػػر لػيس  ػػك ار ػا اػػؿ اػر   ػػك )=أاػيض( كادمػػا اررنػا )=أ "=َحِبيِبيي َأْبييَيُض َوَأْحَمييرُ "
 ثكب أايض )=البارير( كزنار أحمر )البارير االدـ(.

  ك السماكل كسيرفعنا لمسماكيات. "=رَْأُسُو َذَىٌب ِإْبِريزٌ "
  عؿ يركسا أل كنيسبا شااَّ  ميمب ي  اا. "=ُقَصُصُو ُمْسَتْرِسَمٌة َحاِلَكٌة َكاْلُغرَابِ "
 لكنيسبا يمأل ا كييحييها كيي دد شاااها.  ييرسؿ ركحا "=َعْيَناُه َكاْلَحَمامِ "
غيػػر محػػدكد   ػػذا الخػػةص مانػػا يمػػا أف ل كبػػا "=َسيياَقاُه َعُمييوَدا ُرَخيياٍم ُمَؤسََّسييتَاِن َعَمييي َقاِعييَدَتْيِن ِمييْن ِإْبِريييزٍ "

 .= الذ ب  ك رمز لة كت( اإلبريز) دف دائا غير محدك 
أنػػا،  لييوبي  الػن س إذ بااػػت يػف كاريائهػا، كمايػػادت بيػكؿ ككمػا ألػاس اآلب اااػػف الضػاؿ الثػػكب ايكؿ ألػاس  ػػذ

 َسمت رجميَّ (. كمايادت بيػكؿ ِِكيدـ ك كد ثكب الار  ذا  ك الساب فا أف نخرج مف يرس إاف الممؾ )مت
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 ُّاعد أف أدركت أف المسيذ  ك الذل غسؿ أر ؿ بةميػذ  أل اػرر ـ مػف خطايػا ـ ليكػكف لهػـ ن ػيب معػا )يػك
2ٖ.) 

 حاح ىي قصة الكتاب المقدس كمو   قصة ىذا األص 
مكانيابا كارل ك.كبا ك مالا ااان  اؿ يف ام، أـ أنا أشعر أننا فػا ام كاػام، كأنػا م   ؿ أنا أشعر اذابا كا 

 .حمامتياكامما. ك ذا ااب ا  الكاحد م  ك ما إٍ طيمذ يما بسميبا االاساط      الحماـ = 
 = نهاي ككؿ ما لا ات  ك الشعكر االمحدكد الذل  ك أنا، ككؿ محدكد لا نهاي . اان  اؿ يف ام كالشعكر االذ

ككاف  ذا  ك المعركض .  . كاابحاد اام ييعطينا إمكانيات ل نهائي  كحياة أادي "أكمت مكبان بمكتلك "مكت 
ر كالشر فإن  ؿ يف يما آدـ أف يةكؿ مف ش رة الحياة ليحيا إلا اياد. كلكنا رفض كأكؿ مف ش رة معرف  الخي

كنا  اعد أف أاديا ش رة الحياة، ليبحد انا كييعطينا  سد  اعد أف ياررنا لنحيا اا ام كمات. ككاف أف ب سد المسيذ
 "، "أىٍسبىًطيعي كيؿَّ شىٍ ءو ًف أنا في المسيح كت اكلس الرسكؿ 2 "ك ذا ما ييسما ل .إن  منا ينا االخطي  فميبنا .د

يًن " )فا الًَّذم اٍلمىًسيذً  (.  نا إكبش ت أف حاياها أيطا ا كؿ 2ّ ٔ" )نش َأَنا ِلَحِبيِبي َوَحِبيِبي ِلي(، "2ُّ ْيييىكِّ
(. ليد  ارت فا كحدة 2ُّٔ) ملل رقص صفينفةيطبا ن سها ك نا ياد لها  مالها كفرحها كبسايحها = شئ 

، كاألرز العريس الذل حها  ك العريس.مع السمائييف. فالكنيسبيف  ما كنيس  كاحدة رأسها كم در نعمبها كفر 
 ا  أسس كنيسبا يما ايرض يما  اؿ ياؿو أل  عمها سماكي  ككحد ا مع الكنيس  المنب رة فا السماء.

كنيس  ن  ها ما زاؿ مك كدا يما ايرض ي ا د، كن  ها فا ال ردكس منب ر. كنيس  كاحدة يما ايرض 
 يميف أايا فا إنبظار ا حيف بىٍكمىؿ فيم د ا. كممبدة لمسماء، كرأسها المسيذ فا الم د يف

 
 



(اإلصحاح السادس)  نشيذ األناشيذسفر   
 

 
59 

 عودة لمجدول اإلصحاح السادس

 
َو َحِبيُبِك َفَنْطُمَبُو َمَةِك ٔ " -( ٔآية )  " َأْيَن َذَىَب َحِبيُبِك َأيَُّتَيا اْلَجِميَمُة َبْيَن النَّْساِء  َأْيَن َتَوجَّ

ليػد ظهػر يميهػا  مػاؿ  أيتيا الجميميةإذ شهدت الن س لعريسها ادأ غير المؤمنيف يبساءلكف ينا كيطماكنا معهػا. 
ك  ماؿ مف نكع ي يب، فهـ لـ يطماك ا    اؿ طماكا يريسها ك ـ أدرككا أنهـ سيعرفكنا مف خةلها يريسها. ك 

لذلؾ يسةلكنها، كنحػف نعػرؼ المسػيذ خػةؿ الكنيسػ . ك ػذ   ػا الكػرازة المطمكاػ  مػف الكنيسػ  أف يػرل النػاس فينػا 
  كرة المسيذ فيطماكنا.   

 
 "ِو، ِإَلي َخَماِىِل الطّْيِب، ِلَيْرَعي ِفي اْلَجنَّاِت، َوَيْجَمَع السَّْوَسَن  َحِبيِبي َنَزَل ِإَلي َجنَّتِ ٕ " -( ٕآية )

أم بكاضػع  ػذا أف ينػزؿ العػريس السػماكم،  ػك بكاضػع المحاػ  أف ينػزؿ لي ػعدنا معػا لمسػماء. = نزل إلي جنتو
مػف العاػػث الاحػث ينػػا كالمسػيذ داخػؿ كنيسػػبا دائمػان كداخػؿ كػػؿ ن ػس آمنػت اػػا. كمػا داـ المسػيذ داخػػؿ كنيسػبا ف

= بيا خماىيل طييبخار ها. كالكنيس  كانت . ران )أك الن س( أكلن كلكف اعد أف ركا ا ماء الركح بحكلت إلا  نػ ، 
كاآلف نرل أف  ذا ك ؼ لعركسا )الكنيس ( فهػ  أخػذت  ػكربا  . ( أف خدا  كخميم  الطيب2ُّٓليد .يؿ ف  )

= ويجمييع السوسيينار، ثمار ػػا مبنكيػػ  ككثيػػرة ككمهػػا طيػػب. ك ػػ  خميمػػ  طيػػب أم م مكيػػات مخبم ػػ  مػػف ايشػػ 
السكسف كاف     لمعريس فة اذ     العػركس "يػا أكلدم الػذيف أبمخػض اكػـ إلػا أف يب ػكر المسػيذ فػيكـ". 

(. ِٔ-2َُِٕ+ يػػك 2ُُِٓكالمسػػيذ أبػػ  لي مػػع أكلد  فػػ  كنيسػػبا، ي مػػع أكلد ام المب ػػر.يف إلػػا كاحػػد. )يػػك
لد ام الػػذيف  ػػارت لهػػـ  ػػكرة المسػػيذ، ككمهػػـ م بمعػػيف فػػ  كحػػدة كمحاػػ  داخػػؿ كنيسػػبا ف نػػ  المسػػيذ  ػػ  أك 

 ) نبا( ك ك ف  كسط  ذ  ال ن  "إذا ا بمع إثنيف أك ثةث  ااسم  فةنا أككف ف  كسطهـ".
 

 " َأَنا ِلَحِبيِبي َوَحِبيِبي ِلي  الرَّاِعي َبْيَن السَّْوَسِن ٖ " -( ٖآية )

كالعػركس  نػا  .شخ ػي  االمسػيذ(. مف المهـ أف يشعر كؿ كاحػد أف لػا ية.ػ  2ُِٔ)= يأنا لحبيبي وحبيبي ل
 ينػا سػاؽ كأيطا ػا ن سػا ،بعط  ن سها لحاياهػا اكامػؿ حريبهػا، ل بعطػ  لػا فيػط مػا بممكػا اػؿ بعطػ  ن سػها لػا

 ؿ مباادؿ..  ك يطاء كام(2ُٔ  ِكما .الت الن س فا اداي  معرفبها االمسيذ الذل اذؿ ن سا ي مها )نش
 

 َأْنِت َجِميَمٌة َيا َحِبيَبِتي َكِتْرَصَة، َحَسَنٌة َكُأوُرَشِميَم، ُمْرِىَبٌة َكَجْيٍش ِبأَْلِوَيٍة  ٗ " -( ٗآية )
سػن  كمعنػا  َٓا يركسا امدينػ   ميمػ  ك ػ  بر ػ ، ك ػذ  كانػت يا ػم  اسػرائيؿ لمػدة اِّ العريس يشى = كترصة

-2ُِٕد المػكاب  كػاف لهػف إ ػرار يمػا الح ػكؿ يمػا الميػراث )يػدسػـ أ ػغر انػات  ػم حاإاسمها فػرح. ك ػك 
وىييي (. كالعػػريس يػػرل أف  مػػاؿ كنيسػػبا  ػػك إيمانهػػا ك هاد ػػا كا  ػػرار ا أف بح ػػؿ يمػػا ميراثهػػا السػػماكم. ُُ

 ػػ  مدينػػ  الممػػؾ السػػمائ  العظػػيـ كبمثػػؿ اي.ػػداس السػػماكي . ك.ػػد  عمهػػا سػػميماف اه ػػ  كػػؿ ايرض = كأورشييميم
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ك ا ا أنها المدين  الميدس . ك ذا ما  نعا سميماننا المسيذ ممؾ السةـ الذم  عؿ كنيسبا سػماكي  كفخر العالـ ك 
ف مالهػا ممبػزج اػاليكة، كاليػكة را عػ  لممسػيذ الػذم فينػا، كحػيف = وىي مرىبية كجييش بألوييةميدس  كممؾ يميها. 

 ألويية(. ك.كلػا ٓ،  2َُْكػكِ+ 2َُُٗكلنػا سػمطاف أف ندكسػهـ )لػكيككف المسيذ فينا نككف مريايف لمشياطيف 
أمػر ـ أف ي عمػكا ال ميػع يبكئػكف... مئػ  " ( +2ّّ  ُْكػكُ" )إلا بشكيشليس  يدؿ يما أنها  يش منظـ فإلهنا

 .(َْ،  2ّٗ  ٔ)مر خمسيف خمسيف.. "ك  مئ 
 

َمَبتَاِني  َشْةُرِك َكَقِطيِع ٘ " -( ٘آية ) ََ ِلي َعنّْي َعْيَنْيِك َفِإنَُّيَما َقْد   "اْلَمْةِز الرَّاِبِض ِفي ِجْمَةاَد  َحوّْ
فاكػاء المػرأة الخاطئػ  كبنهػدات المػص اليمػيف ا بػذاا لهمػا مػراحـ السػيد = حولي عنيي عينييك فانيميا قيد َمبتياني
 (.2ُُِٗمؿُالمسيذ. فام ل يحبمؿ إنسحاؽ إنساف )

 
َكِفْمَقيِة ٚ ، المََّواِتي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتِىٌم َوَلْيَس ِفيَيا َعِقييٌم َأْسَناُنِك َكَقِطيِع ِنَةاٍج َصاِدرٍة ِمَن اْلَغْسلِ ٙ " -( ٚ-ٙاآليات )

 " ُرمَّاَنٍة َخدُِّك َتْحَت َنَقاِبِك   
لحظ بكرار ال  ات، فالعركس اسبعادت مكانبها ايكلا اعد البكا  مف حال  ال بكر. ك كذا أياد ام اطرس 

 لدر   الرياي  اعد أف أنكر .

 

يًَّة َوَعَذاَرى ِباَل َعَدٍد ٛ " -( ٛآية )  " ُىنَّ ِستُّوَن َمِمَكًة َوَلَماُنوَن ُسرّْ

سػاايان  (ٓٙ)ب سير . كلكف كاف ر.ػـ  ساؽ = ر.ـ سبكفستون ممكة .  نا يمبدح المسيذ كنيسبا خةؿ لغ  اير.اـ
انكا  ااارة ف  الحرب  اركا ميركنان اال ااارة ف  الحرب. ك نا ن د  ميبرنان امف  اركا ممكات. كن هـ أف الذيف ك

السػري   ػ  مػف ياشػت بسػبعاد ن سػها لك ػايا = لمانون سيريةفهـ  اركا يرائس المسيذ الممؾ.  ، اآلف ممكات
المسػػيذ. كالسػػري  ليسػػت لهػػا حيػػكؽ الزك ػػ  البػػ  فػػ  العمػػف كلكػػف لهػػا شػػرك  سػػري  مػػع زك هػػا أك سػػيد ا. ك كػػذا 

( يشػػير َُيشػػير لمم ػػد اياػػدم كر.ػػـ ) ٖ. كر.ػػـ َُ×ٖ=َٖـ كر.ػػ  شػػركبنا مػػع المسػػيذ  ػػ  شػػرك  سػػري  اآلف.
سػػػيبذكؽ الم ػػػد  ية.ػػػ  سػػػري  فػػػا المخػػػدع مػػػع المسػػػيذ ، ك ػػػارت لػػػا لك ػػػايا املمك ػػػايا. فمػػػف اسػػػبعاد ن سػػػا 

 ف يذارل امعنا أف اليمب م،  ذ  حال  بكػريس. ك ػٌف اػة يػدد يف مػف فػ  السػماء = عذارى بال عدد ايادم.
 (.2ٕٗيعد ـ )رؤ لـ يسبطع أحد أف

 
بْ ٜ  " -( ٜآية ) َييا ِىيَي  َعِقيَميُة َواِليَدِتَيا ِىيَي  رََأْتَييا اْلَبَنياُت َفَطوَّ َنَييا  َواِحيَدٌة ِىيَي َحَمياَمِتي َكياِمَمِتي  اْلَوِحييَدُة أُلمّْ

 " اْلَمِمَكاُت َوالسَّرَاِريُّ َفَمَدْحَنَيا 
فهػ  كنيسػ  كاحػدة = واحيدة يىي كاآلف ، ثـ .يؿ اة يدد َٖيؿ ثـ . َٔلندرؾ رمزي  الس ر. فيد .يؿ ساايان أنهـ 

ك ػاءت كممػ  كاحػدة فػا البر مػ  اان ميزيػ  مػف أ ػؿ  .كحيدة،  سد كاحد كركح كاحد، إيماف كاحد يكحد الكنيسػ 
ػػٍد، كالمسػػيذ كحػػدنا فػػا  سػػد  الكاحػػد " سػػد كاحػػد .." )أؼ ( + "يننػػا أيضػػاء  سػػما، مػػف ٔ - 2ْ  ْكممػػ  ييكىحِّ
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ام خمػؽ آدـ كأخػذ منػا حػكاء كايكلد مػف  (. ك ذا معنا الكنيس  الكاحدة الكحيدة.2َّ  ٓمف يظاما )أؼلحما ك 
ًمػؽ كػاف فػا  كميهما، إذان  ػـ مػف آدـ. ك ػذا يشػير لي ػد ام فػا الكحػدة. خمػؽ ام اانسػاف آدـ كاحػد، زآدـ حػيف خي

يخ يمػا أخيػا ك.بمػا. ليػد  ػار الكاحػد إثنػيف اػؿ اااف، كاااف فا اآلب. كلكف الخطي  شييت  ذ  الكحػدة فيػاـ ا
ك ػػار الكػػؿ أمكابػػا. ك ػػاء المسػػيذ لي ػػحذ ال ػػكرة كيعيػػد ا إلػػا أ ػػمها احسػػب الي ػػد االهػػا، ك عػػؿ ااثنػػيف 

( كلنػػا حيابػػا اياديػػ . كااافخارسػػبيا ٔ(. ف ػػرنا االمعمكديػػ  نكلػػد مبحػػديف ا سػػد المسػػيذ )رك2ُْ  ِكاحػػدا )أؼ
ان اينما كنا فا آدـ من  ميف كأمكابا،  رنا فا المسيذ  سد كاحػد حػا. ك ػذا معنػا  ػةة بسبمر  ذ  الكحدة. إذ
(. إذان حيؽ المسيذ ا دائا . د اآلب ايزلا لبعكد  كرة الكحدة مف خةؿ ِّ - 2َِ  ُٕالمسيذ الش ايي  )يك

  سد  الكاحد أل كنيسبا الكاحدة فيا، ك ك فا اآلب.
 فػػػا  سػػػد المسػػػيذ،لمػػػؤمنيف ا يثاػػػتالػػػذم  لكنيسػػػ   ػػػك الػػػركح اليػػػدس الػػػذمذم يكحػػػد افالػػػ= واحيييدة ىيييي حميييامتي

 - 2ٖ  ُٔك ػػذا االباكيػت كالمعكنػػ  كيخاػػر ـ يػػف المسػػيذ فيحاكنػػا )يػػك .كيعطػيهـ شػػرك  كمحاػػ  لاعضػػهـ الػػاعض
  (.2ِٔ  ٖ+ رك ُْ

ذ بسػػػب يب الػػػن س لعمػػػؿ الػػػركح اليػػػدس يعيػػػد ا لمثاػػػات فػػػا يريسػػػها المسػػػيذ. ك = كييياممتي ذ كا   فػػػا لكنيسػػػ ا بثاػػػتا 
. ك.يؿ أف  ذ  الكاحدة الكامم     العذراء مريـ، كيمكمان فالعذراء    ( 2ِٖ  ُ)كك المسيذ الكامؿ ب ير كامم 

 .أـ الكنيس 
َيا   فمماذا البكرار؟ -   يِىَي  َعِقيَمُة َواِلَدِتَيا ىِ اْلَوِحيَدُة أُلمّْ

(. كنيسػػ  العهػػد اليػػديـ 2ُْ  ِثنػػيف كاحػػدا )أؼالكنيسػػ   معهػػا المسػػيذ فػػا  سػػد  مػػف اليهػػكد كايمػػـ، ك عػػؿ اا
ككنيس  العهد ال ديد  ما زيبكن  كاحدة، أ ؿ كاحد. فميد ادأ بداير الخةص اعزؿ أاكنا إارا يـ كمنا  اء الشعب 

 اليهكدل الذل خرج منا المسيذ كالعذراء مريـ كالبةميذ كالرسؿ، فادأت الكنيس . 
مبدت الكنيس  لكؿ العالـ ايمما.  ككاف ايمـ أغ اف زيبكن  اري  كلكف بـ بطعيمهـ فا الزيبكنػ  ايـ االنعمػ . كا 

 (. ُُكمف آمف االمسيذ مف اليهكد ثات فا الزيبكن  ايـ، كمف رفضكا بـ .طع  ذ  ايغ اف مف الزيبكن  )رك
لشػػعكب كاآلف نحػػف ل نػػبكمـ يػػف يهػػكد كأمػػـ اػػؿ يػػف كنيسػػ  كاحػػدة كحيػػدة. كنيسػػ  بككنػػت مػػف اليهػػكد كمػػف كػػؿ ا

كالياائؿ كايمـ.  ار الكؿ  سػد المسػيذ. الكنيسػ   ػا يػركس المسػيذ المخبػارة المحاكاػ .  ػا الزيبكنػ  كالكرمػ  
كالبين  الحيييي  أل الثااب ، كنيس  المسيذ ك يكؿ  سد  البا خر ت مػف الزيبكنػ  ايـ الكالػدة أل ايمػ  اليهكديػ . 

اخر ف يا انات  هيكف كانظرف الممؾ سميماف االباج الذم بك با اا لمكنيس  .يؿ ينها "  ذ  ايم  اليهكدي ، ايـ
(. كحينمػػا  ػػماا اليهػػكد رفضػػهـ ام مػػف أف يككنػػكا شػػعاا. 2ُُ  ّ" )نػػشامػػا فػػ  يػػكـ يرسػػا كفػػ  يػػـك فػػرح .ماػػا

كاايغ اف البػا طعمػت فيهػا  ػا العػركس  ك ارت الكنيس   ا الزيبكن  الحيييي  اايغ اف البا اييت يميها،
أل مخبػػارة كالػػدبها = الكنيسػػ  البػػا خر ػػت مػػف ايمػػ  اليهكديػػ  لب ػػير  ػػا  عقيميية والييدتيا بػػارة ال ديػػدة =المخ

 المخبارة.
= فػػا العرايػػ  بشػػير الكممػػ  لمسػػيدة الكريمػػ  البػػا بػػةـز ايبهػػا. ك ػػاءت الكممػػ  فػػا البر مػػ  اان ميزيػػ  مػػف  عقيميية

 مسيذ ادما(.أ ؿ يعنا المخبارة كالمحاكا  كالنيي  )البا نيا ا ال
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،  2ِٔ  ُٗكيمػا ال ػػميب .ػػاؿ رب الم ػػد يمػػا يػػف يكحنػػا "يػػا إمػػرأة  ػػكذا إانػػؾ" ثػػـ .ػػاؿ ليكحنػػا " ػػكذا أمػػؾ" )يػػك
(. ككاف  ذا معنا  أف العذراء مريـ  ارت أما لمكنيس   سد المسيذ. حكاء اليديم  أـ كؿ الخميي  أخذت إسػـ ِٕ

 أما ل سد المسيذ الحا أل كنيسبا.إمرأة. كاآلف أخذت العذراء ليب إمرأة، إذ  ارت 
=  نػػا ايـ  ػػػا العػػذراء مػػػريـ اامػػرأة ال ديػػػدة، حػػكاء ال ديػػػدة أـ  سػػد المسػػػيذ. كنيسػػبا الكاحػػػدة  الوحيييدة ألمييييا

 الكحيدة.
كاضذ أف ايـ  ا الكالدة، لكف الكحا إسبخدـ بعايريف ليميز ايف ايـ اليديم  البػا خػرج منهػا المسػيذ أل ايمػ  

بػػا بك بػػا اإكميػػؿ شػػكؾ يػػكـ يرسػػا، كاػػيف ايـ ال ديػػدة البػػا  ػػاز فػػا ن سػػها سػػيؼ يػػكـ يرسػػا يمػػا اليهكديػػ  ال
(. ايـ اليديمػػ   ػػارت أمػػا لشػػعب مػػف ايمػػكات  ػػماكا المسػػيذ ك عمػػكا دمػػا يمػػا رؤكسػػهـ، 2ّٓ  ِال ػػميب )لػػك

 كايـ ال ديدة  ارت أما يحياء آمنكا االمسيذ كثابكا فا  سد  الحا. 
 في ىذه اآلية ىي األمة الييودية لوالدةا لذلك نقول أن

 ىي الةذراء مريم  األمو 
 .ىي عقيمة والدتيا = خر ت منها الكنيس  المخبارة = لذلؾ .يؿ يف الكنيس  الوالدة
 .الوحيدة ألميا ىي =  ارت أما لمكنيس  الكاحدة الكحيدة = لذلؾ .يؿ يف الكنيس  األم

ك ػػـ المخبػػاريف ، كمػػنهـ مػػف  كي ا ػػدكا فيخم ػػكا مػػنهـ مػػف ييامػػكا المسػػيذ .يمكمػػا الكنيسػػ  أـ كلػػكد بمػػد أكلدا م
 هـكأكرشميـ السماكي  بنبظر ك كل  كالكنيس   ا كالدبهـ البا كلدبهـ مف اطنها أل المعمكدي  ، .المسيذ يرفضكا
 سػػد كاحػػد أيضػػاء  سػػد المسػػيذ يريسػػها ، ييػػكؿ ينهػػا اػػكلس ، =  ػػا كحيػػدة كاحػػدة  الوحيييدة ألميييا لمسػػماء.
 .(2ُٕ  َُكػػػكُ) "فاننػػا نحػػػف الكثيػػريف خاػػز كاحػػػد  سػػد كاحػػد لننػػػا  ميعنػػا نشػػبرؾ فػػػ  الخاػػز الكاحػػدالرسػػكؿ "

 ف فرحكا اها.يفالسمائي= والبنات طوبنيا
 

َباِح، َجِميَمٌة َكالْ ٓٔ " -( ٓٔآية )  " َقَمِر، َطاِىَرٌة َكالشَّْمِس، ُمْرِىَبٌة َكَجْيٍش ِبأَْلِوَيٍة َمْن ِىَي اْلُمْشِرَفُة ِمْلَل الصَّ

= جميمية كيالقمركما ين  ر نكر ال ااح كيظهر،  كذا ظهػكر نػكر الكنيسػ  يػركس المسػيذ. = مشرفة كالصباح
  ابطهير كاف اها ك  ك طهر ا اميةد  منها كابحاد  = طاىرٌة كالشمسانعكاس نكر يريسها )شمس الار يميها(. 

كاثاابهػا فػا مسػيحها  ػار  .ي دد ا كيثابهػا فػا  سػد المسػيذ ركح ااحراؽ.ادما، كاةف أرسؿ لها ركحا المعزم 
(،  ػػار ل يرانػػا فػػا خطيبنػػا اػػؿ يػػرل إانػػا إذا كنػػا ثػػاابيف فيػػا. 2ِ  ْاآلب يرا ػػا كاممػػ  فػػا إانػػا شػػمس الاػػر )مػػة

كنحػػف  ميعػػا (. لنكػػكف يمػػا  ػػكرة المسػػيذ "2ٓ  ّكالػػركح اليػػدس ي ػػدد فينػػا طػػكاؿ فبػػرة حيابنػػا يمػػا ايرض )بػػا
ة نبغيػر الػا بمػؾ ال ػكرة يينهػا مػف م ػد الػا م ػد كمػا مػف الػرب آناظريف م د الػرب اك ػا مكشػكؼ كمػا فػ  مػر 

" يػا اكلدم الػذيف ابمخػض اكػـ ايضػا الػا اف يب ػكر المسػيذ فػيكـ(. كييكؿ اػكلس الرسػكؿ "2ُٖ  ّككِ" )الركح
ا  كرة ام. كفيدنا  ذ  ال كرة االخطي . ككػاف ال ػداء ليطهرنػا كي ػدد طايعبنػا (. نحف مخمك.يف يم2ُٗ  ْ)غؿ

 أل نشاها. كالشمس نككف نحف شمس البر لنعكد كنشاا المسيذ، فإف كاف المسيذ  ك
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ِر اْلَواِدي، َوأَلْنُظَر  َىْل َأْقَةلَ ٔٔ " -( ٔٔآية ) َِ َر الرُّمَّاُن   َنَزْلُت ِإَلي َجنَِّة اْلَجْوِز أَلْنُظَر ِإَلي ُخ  " اْلَكْرُم  َىْل َنوَّ
أمػاـ مػديذ المسػيذ لكنيسػػبا أك لمػن س، نزلػت الػػن س البػ  أحاػت المسػػيذ لمعمػؿ لحسػاب يريسػػها لب ػرح .ماػا،  ػػ  

)الكممػ  بشػير إلػا  ػكز  الجيوز= جنة الجيوزكر ػكيهـ.  ف يما بكا  الكثيريفإلب رح االثمار كبطمنزلت لماسباف 
الميػػػدس، فهػػػك لغيػػػر المػػػؤمنيف كثمػػػرة ال ػػػكز لهػػػا .شػػػر يػػػااس مػػػف الخػػػارج. يشػػػير لمكبػػػاب  ذاالهنػػػد أك الانػػػدؽ( ك ػػػ

كلممػؤمنيف الػذيف يػدخمكف إلػا العمػؽ فالكبػاب الميػدس كىميػب ال ػكز الحمػك الم يػد. كمػف ييػرأ الكبػاب الميػدس اػركح 
الميػدس "لػيس اػالخاز ال ةة يكبشؼ حةكبا. كسميت الكنيس   نا  ن  ال ػكز ينهػا بعػيش بيبػات يمػا الكبػاب 

سػبخدـ  نػا االػذات فػالعركس نزلػت لبخػدـ فمػاذا إكحد  يحيا اانساف اؿ اكؿ كمم  بخرج مف فـ ام" ك ذا البعايػر 
بسػػبخدـ فػػ  كرازبهػػا كخػػدمبها إل كممػػ  ام ب سػػر ا لمػػف يسػػمع أم بكسػػر ثمػػرة ال ػػكز حبػػا بظهػػر حةكبهػػا لمػػف 

 يسمع.
 

 " ِإالَّ َوَقْد َجَةَمْتِني َنْفِسي َبْيَن َمْرَكَباِت َقْوِم َشِريٍ  َفَمْم َأْشُةْر ٕٔ " -( ٕٔآية )

ليد رأينا الن س العركس ب ا د كببكب كبعػكد لمركز ػا السػااؽ اػؿ بعمػؿ فػ  كػـر يريسػها،  ػ  ب ا ػد فػ  حيابهػا 
كػب  ػك فيائػد المك موكيب شيري  ضد الخطيػ ، بنضػـ لمككػب الم ا ػديف الشػريؼ كالخػداـ ايمنػاء ك ػذا المككػب 

. فػػالن س CHARIOTSالمسػػيذ ن سػػا ممػػؾ الممػػكؾ. ك ػػذا  عمهػػا كمػػا لػػك كانػػت ممكػػ  لهػػا مركاػػ  كسػػط المركاػػات 
 الم ا دة يكرمها ام.

 
ِص ِاْرِجِةي، اْرِجِةي َيا ُشوَلمّْيُث  اْرِجِةي، اْرِجِةي َفَنْنُظَر ِإَلْيِك  َماَذا َتَرْوَن ِفي ُشوَلمّْيَث، ِمْلَل َرقْ ٖٔ " -( ٖٔآية )

 " َصفَّْيِن 

إرجةييي رحمػػ   هػػاد العػػركس  ػػ  رحمػػ  ر ػػكع دائػػـ إلػػا ام. .ػػد بن ػػذب لألرضػػيات فبسػػمع حػػالن  ػػكت يريسػػها 
سما فشكلميث  ػك مؤنػث شػالـ أك سػميماف. فػالعركس حممػت شػخص إليد أيطا ا العريس = إرجةي  يا شولميث

الػػ  ر ػػكع دائػػـ إليػػا كمهمػػا سػػيطت بر ػػع يريسػػها المسػػيذ فػػ  داخمهػػا. كسػػر فرحػػ  المسػػيذ اهػػا  ػػ  أنهػػا فػػ  ح
 نا الثالكث يػبكمـ ا ػرح ينهػا، ك ػ  أيضػان فػ  يكدبهػا = فننظر إليك"ال ديؽ يسيط ف  اليكـ ساع مرات كييكـ". 

ر.ص داكد أماـ بااكت العهد كر. ت مػريـ اعػد ياػكر الاحػر = ملل رقص صفينكر كيها ب رح ككةنها بر.ص= 
كلا مثؿ ر.ص أم فرح داخم  ل ييعاَّر ينػا،  ػذا  ػك يمػؿ البكاػ  فػ  الػن س. ايحمر كح كلهـ يما الحري . ك.

(. فيعيػكب أطمػؽ يمػا المكػاف محنػايـ ِ،  2ُِّأم  يشيف ككردت الكمم  اي مي  "محنػايـ" )بػؾ ،صفينك.كلا 
يشػػيف ينػػا كػػاف  نػػاؾ  يشػػيف "ال ػػيش ايكؿ  ػػك أسػػربا" "كال ػػيش الثػػان  كػػاف المةئكػػ " كالمسػػيذ ينظػػر ا ػػرح ل 

"ايكؿ  ك الكنيس  المحارا  الم ا دة يما ايرض" "كالثان   ك الكنيس  المنب رة ف  السماء اااضاف  لممةئكػ  
السمائييف". كالمسيذ ينظر ا رح لبسايذ كؿ  ؤلء بعايران يف فرحهـ الداخم . ك ذا البسايذ مر ػب  ػدان لمشػياطيف 

 كةف  يشيف يحاراانهـ.
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ساي  الثاني  يشرة يـك ال مع  العظيم  ك يشيف أحػد ما فػ  الهيكػؿ )الشمامسػ  كيمثمػكف كالكنيس  بردد بساح  ال
فالسػػػماء إن بحػػػت امػػػكت  السػػػماء( كاآلخػػػر فػػػ   ػػػحف الكنيسػػػ  )كيمثػػػؿ الكنيسػػػ  يمػػػا ايرض( الكػػػؿ يسػػػاذ ام.

مائييف (. كاهػػػذا ال ػػػمذ  ػػػار السػػػ2َُ  ٓالمسػػػيذ يمػػػا ال ػػػميب، فػػػنحف ".ػػػد  ػػػكلحنا مػػػع ام امػػػكت إانػػػا" )رك
 (.2ٗ  ٓكايرضييف كنيس  كاحدة، الكؿ يساذ المسيذ، اؿ المةئك  يساحكف امساننا )رؤ

فالسبكف  ـ الكنيس  الم ا ػدة يمػا ايرض فػر.ـ سػب  يشػير ، كاآلف ن هـ معنا اليكؿ سبكف ممك  كثمانكف سري  
 يف المػػذيف يسػػاحاف ام ك ػػف لإلنسػػاف يمػػا ايرض كالثمػػانكف  ػػـ الكنيسػػ  المنب ػػرة فػػا السػػماء ك ػػؤلء  ػػـ ال ػػ

كنيسػػ  كاحػػدة كر.ػػـ يشػػرة يشػػير لمكمػػاؿ فالكنيسػػ  بحسػػب كاممػػ  فػػا  كاحػػدة فكنيسػػ  ام الم بهػػدة كالمنب ػػرة  مػػا
2  ٕكمع أنها كاحػدة لكنهػا يػدديا ل يمكػف يحػد أف يعػد يػدد المخم ػيف فيهػا الػذيف  ػـ فػا السػماء )رؤ المسيذ.

ٗ.) 
ػٍيشو ( ْكأيضان ن هـ .كلا فا آي  ) ـى ميٍرً اىػ ه كى ى ػًمي سىػنى ه كىةيكريشى ػ ى حى ًاياىبًػ  كىًبٍر ى ًميمىػ ه يىػا حى مف ن س ال ػحاح "أىٍنػًت  ى

 اينما أكرشميـ بمثؿ أكرشميـ السماكي . ، (. فبر   بمثؿ الكنيس  المي ا دة يما ايرض2ْٔ" )نشًاةىٍلًكيى و 
  رفضها اغراءات إاميس. = سر  مالها  ك حيابها السماكي  ك هاد ا ك  جميمة كترصة

ػػاىابه بىٍحػػتى ًرٍ مىٍيػػًا" )مػػز نىػػزىؿى كىضى (. أل أحنػػا السػػمكات ك عمهػػا 2ُٖٗفالسػػيد المسػػيذ .يػػؿ ينػػا "طىٍةطىػػةى السَّػػمىاكىاًت كى
اًكيَّاتً  ػػنىا مىعىػػاي ًفػػ  السَّػػمى نىػػا مىعىػػاي، كىأىٍ مىسى ًفػػ   يمػػا ايرض. ليػػد أيطانػػا أف نحيػػا فػػا السػػماكيات ك ػػك كسػػطنا "كىأى.ىامى

ػاًء الػدٍَّ رً 2ِٔؼأاٍلمىًسيًذ يىسيػكع" ) ـٍ كيػؿَّ ايىيَّػاـً ًإلىػا اٍنًيضى ػعى 2َِِٖ)مبػا« ( + "كى ىػا أىنىػا مىعىكيػ ػا اٍ بىمى ٍيثيمى ( + "يىنَّػاي حى
" )مبػػا ـٍ ػػًطًه سى ل فيػػا ي ػػير ذ فالمكػػاف الػػذ(. كحيثمػػا كيً ػػدى المسػػي2َُِٖاٍثنىػػاًف أىٍك ثىةىثىػػ ه ًااٍسػػًم  فىهينىػػاؾى أىكيػػكفي ًفػػ  كى

ك نػاؾ حػركب بحػاكؿ  ، ارت الكنيس  الم ا دة لهػا  مػاؿ الكنيسػ  المنب ػرة. يننػا مازلنػا يمػا ايرضفسماءن، 
ػػػعى  الشػػػيطاف أف ب ػػػذانا مػػػف الحيػػػاة السػػػماكي ، فػػػنحف فػػػا حػػػرب مػػػع ، اىػػػٍؿ مى لىٍحػػػـو ػػػعى دىـو كى ػػػٍت مى بىنىا لىٍيسى ػػػارىيى "فىػػػًإفَّ مي ى

ػػػعى السَّػػػةىًطيفً  ػػػاًء، مى ؤىسى اًكيَّاًت" الرُّ كًحيَّػػػً  ًفػػػ  السَّػػػمى ػػػعى أىٍ نىػػػاًد الشَّػػػرِّ الرُّ ػػػً   ىػػػذىا الػػػدٍَّ ًر، مى مىػػػا ظيٍممى ، يى ػػػعى كيلىًة اٍلعىػػػالىـً ، مى
يًر" )لػػػك2ُِٔ)أؼ ػػػرِّ نىػػػا ًمػػػفى الشِّ (، حبػػػا 2ُُْ(. كيممنػػا السػػػيد المسػػػيذ أف ني ػػػما "كىلى بيػػػٍدًخٍمنىا ًفػػػ  بىٍ ًراىػػ و لىًكػػػٍف نى ِّ

مىػا ايىٍرًض" )لػػك نسػبمر فػا حيابنػػا اًء كىػذىًلؾى يى ػا ًفػ  السَّػػمى (، كاهػذا ي ػػرح 2ُُِالسػماكي  كن ػما مػػف أ ػؿ  ػػذا "كىمى
ًاياىبًػػ " )نػػش ًميمىػػ ه يىػػا حى السػػماء. كالكنيسػػ   الكنيسػػ  المنب ػػرة فػػا مثػػؿ (2ْٔالمسػػيذ اكنيسػػبا كييػػكؿ ينهػػا "أىٍنػػًت  ى

غراءات العالـفا نظر ام ينها إخبارت ام راف المي ا دة لها  ماؿ   . ض  ممذات كا 
ل  كلكػػف ي ػؼ السػماء اةنهػا حسػػن  ك ػك ك ػؼ الكبػاب لمعػػالـ .اػؿ السػيكط كالمعنػ . ك.طعػػان  حسينة كأورشيميم =

ميارن  ايف حاؿ أكرشميـ السماكي  كالكنيس  الم ا دة اآلف مهما كاف  ماؿ السماكيات يما ايرض. فهناؾ راحػ  
.  ناؾ بحيػا الن ػكس فػا سػةـ كفػرح اػة شػئ يػنغص يميهػا فرحهػا فػا إنبظػار اة ألـ كل ب ارب شريرة أك مؤلم 

   يـك الم د ايادل.
ػ الحاؿ فا السماء كالكماؿك  (. ِ،  ُ)بػؾ فٍ دٍ حينما بخب ا أثار الخطي  كالمعن  ل يييػاس ا مػاؿ ال نػ  ايرضػي  يى

لىًكٍف لىٍيسى كىاٍلخى  ًطيًَّ  كىاًحػدو فها  المسيذ أيظـ اما ل يياس انبائو الخطي 2"كى ًطيًَّ   ىكىذىا أىٍيضان اٍلًهاى ي. يىنَّاي ًإٍف كىافى ًاخى
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ػً  الَّبًػ  ًااًاٍنسىػاًف اٍلكىاًحػًد يىسيػك  ػ ي اًم كىاٍلعىًطيَّػ ي ًاالنٍِّعمى ًنٍعمى كفى فىًاايىٍكلىا كىًثيرا ن " مىاتى اٍلكىًثيري ًثيػًريفى ًسػيًذ .ىػًد اٍزدىادىٍت ًلٍمكى عى اٍلمى
 (.2ُٓٓ)رك

كنةحظ اف العذراء مريـ حػيف حػؿ يميهػا الػركح اليػدس كحػؿ المسػيذ فػ  أحشػائها انطميػت الػ  ال اػاؿ فمػف يحيػا 
 المسيذ فيا يحيا ف  السماء. 
 2 السماويةال ةة  ف ن م أك كذا يممنا السيد المسيذ 
 .سماوي2 أاكنا أبانا الذي في السموات

يبم ػػد أاكنػػا  السييماوية كحيابنػػا يمالنػػاةنػػا اأكالمعنػػ  رضػػيات 2 اليداسػػ  أ ػػمها المغػػكم  ػػك الػػة أليتقييدس اسييمك
 كيظهر لمناس يمك  كسمك . السماوي

 مف يممؾ المسيذ يميا يحكلا إلا سماء .2 ليأتي ممكوتك
 كما ف  السماء. السماويات2 كاهذا نحيا ف  لتكن مشيىتك

 يم  ايرض. السماويات2 لنحيا ذلك عمي األرضما في السماء كك
 .السماوياتاالمسيذ كاهذا نز د ف  ايرضيات كنحيا ف   ف نشاعأكالمعن  2 ذي لمغد اعطنا اليومخبزنا ال

 .السماويات2 كاذا لـ يغ ر لنا ام كيؼ نحيا ف   واَفر لنا ذنوبنا
 ك.مكانا فيها كرا ي . السماويات2 فكيؼ نحيا ف  كما نغفر

نضػػعؼ  ل فػػا ب راػػ حبػػ  لػػك أدخمنػػا العػػدك الشػػرير  ربينػػا يػػا أ2 وال تييدخمنا فييي تجربيية لكيين نجنييا ميين الشييرير
 (.2ُِ ٔفهذا  ك  دؼ الشرير مف الب را  )اؼ السماويةحياة كبضيع منا الكبضيع  ،نسيطف كنخطئ

 (  2ٖ  ِ)يب  السماويات2 ك ذا  ك الحاؿ ف  ن لك الممكأل 
 ٖش إ)  فا .  ؤلء .يؿ ينهـ ف الممذات ايرضي  فيها الشاعأظنا منا  الحياة السماويةك ناؾ مف يرفض  ذ  

ف الشعب رذؿ ميا  شيمك  ال اري  اسككت كأرادكا اف يربككا اميا  النهر اليكي  ك ؤلء سيعكدكف أ(  ٖ – 2ٓ 
كميا  النهر اليكي     إشارة لممذات العالـ الخاطئ  ك ذ   ، السماكي الركحي   فراحكشيمك   نا إشارة لأل . لمعاكدي 

ر كيذؿ كاهذا ي يد اانساف لكف  ذا الشرير يعط  كيعيِّ . (   2َّ  ُْ ذا العالـ ) يك  يعطيها الشرير رئيس
  ٕ – 2ْ ْكام يعط  سةما ي كؽ كؿ ييؿ كفرح ) ف  . (  2ٓ  ُر ) يع ما ام فيعط  اسخاء كل يعيِّ أسةما 

 ليا اميا  شيمك .إ( ك ذا  ك المشار 
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 عودة لمجدول اإلصحاح السابع

 
، َصْنَةِة َيَدْي َصنَّأ " -( ٔآية )  "ٍع  َما َأْجَمَل ِرْجَمْيِك ِبالنَّْةَمْيِن َيا ِبْنَت اْلَكِريِم! َدَواِىُر َفْخَذْيِك ِمْلُل اْلَحِميّْ

 ت يريسػػها فػػاحػػيف ك ػػ  . كنةحػػظ أف العػػركسالسػػيد المسػػيذ يػػريس الكنيسػػ  مػػازاؿ ييعاِّػػر يػػف حاِّػػا لعركسػػبا
كالسػاب أف  . مابػدئان ايػدميها العريس ن ػد  ي  ها أما حيف . ( ادأت ارأسا فهك النازؿ مف السماء لألرضٓش)ن

ب ػػعد  إخبػػارت أف ب ا هػػاإا إذان  ػػ .  لسػػايم "مػػ  كةمػػؾ كنػػكر سػػر  مالهػػا  ػػك الطريػػؽ الػػذم بةخػػذ  "سػػراج لر 
أراد  إذ  ػػػك نػػزؿ مػػف السػػماء إلػػػا ك ػػذا  ػػك مػػػا  عػػؿ يريسػػها ي ػػرح اهػػػا ، فهػػا حييػػت مػػا  لمسػػماء مػػف ايرض.

ذ إخبارت العريس السمائا بارك   ايرض ليرفعها مف ايرض إلا السماء ، لكنا برؾ لها حريبها فا ااخبيار ، كا 
 ممذات العالـ فرح اعركسا.

  ػذ  كنح ػؿ يمػا .كاالمسيذ ر عػت الكنيسػ  لانكبهػانبساانا م اعد الخطي ، ا  كنا .د فيدنا انكبنا ك = بنت الكريم 
ك ذ  معنا الاشارة البا حممها المسيذ لمم دلي  لب ؿ لبةميذ  كلمعػالـ أف  كة مف الماء كالركح ف  المعمكدي .انلا

لهكـ كأاا كأايكـ". سبعداد إن يػؿ السػةـ" إ.ارف مع "حاذيف أر مكـ ا= ما أجمل رجميك بالنةمين ام  ار "إلها كا 
بسػير فػ  الطريػؽ الممػكك ، طريػؽ الر ػكع إليػا، مسػب يا  لندائػا (. فن هـ أف سػر  مػاؿ العػركس أنهػا 2ُٔٓ)أؼ

غػػراءات ( أم طريػػؽ البكاػػ ، دائسػػ  أشػػكاؾ كب ػػارب2ُّٔ) "إر عػػ  إر عػػ " العػػالـ، كػػارزة ااان يػػؿ "مػػا أ مػػؿ  كا 
(.  نا العريس يادأ االر ميف المبيف سػاربا فػ  2َُُٓ+ رك2ِٕٓيما ال ااؿ .دم  الماشر المخار االسةـ" )إش

 ؽ المسيذ احسب اان يؿ )بكا / كرازة/ دائس  أشكاؾ العالـ كخطايا (.طري
+ 2ُْٔ)أؼ كالكممػػػ  فػػػا أ ػػػمها المغػػػكل بعنػػػا "بػػػدكر حػػػكؿ" JOINTSدكائػػػر بعنػػػ  م ا ػػػؿ = دواىييير فخيييذيك 
كالمحاػ  يمػؿ الػركح اليػدس   الصّناع (  ماؿ الكنيس  ف  برااطها ككحدبها الب  ي نعها الركح اليػدس=2ُِٗكك

ك ػذ  الكحػدة فػ   أكلد ام  ا الم ا ؿ البا براط ايننا  ميعا، كمػا بػرباط كػؿ أيضػاء ال سػـ ام ا ػؿ.فا كؿ 
 ببػر ـ سةسػؿ بػراط اػيف ال ميػع. كالػركح اليػدس ي مػع اػيف أيضػاء ال سػد )الكنيسػ ( االمحاػ .كالحمي ام  نظر

 ك ذ  المحا  البا براط ايننا كشعب ام  ا البا ب رح .مب ام.
االػػػذات ؟   ػػػذا ينهمػػػا يراطػػػاف الن ػػػؼ اييمػػػا لم سػػػد مػػػع الن ػػػؼ السػػػ ما .  الفخيييذينذا إ ػػػبـ ام ا ػػػؿ كلمػػػا

 ػػك الكنيسػػ  المنب ػػرة فػػا السػػماء ، كالن ػػؼ السػػ ما يمثػػؿ الكنيسػػ   ، كنيسػػ   سػػد المسػػيذا لمكالن ػػؼ اييمػػ
فػػنحف يمػػا ايرض ن ػػما المحاػػ  ، ااط ن ػػ يها بيػػر الم ا ػػدة البػػا مػػا زالػػت يمػػا ايرض ، ك مػػا كنيسػػ  كاحػػدة 

 لمف  ـ فا السماء ، ك ـ يش عكف فينا .
 

َرٌة، اَل ُيْةِوُزَىا َشرَاٌب َمْمُزوٌج  َبْطُنِك ُصْبَرُة ِحْنَطٍة ُمَسيََّجٌة ِبالسَّْوَسِن  ٕ " -( ٕآية )  "ُسرَُّتِك َكْأٌس ُمَدوَّ
رمػػػزان لاػػػدء حيػػػاة  ديػػػدة. كفػػػ   ،مػػػف ايـ يمػػػا غذائػػػابيطػػػع مػػػف  سػػػد ايـ حيػػػث كػػػاف الط ػػػؿ يح ػػػؿ = الُسيييرَّة
سبخدـ ب كير يدـ .طع السرة ليشير لاشاي  ما ك ؿ إليا اانساف مف محابا لمعالـ الب  أدت اػا إ( 2ُْٔ)حز
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 . أف  ػذ  العػركس .طعػت ية.بهػا االعػالـ فا حز.ياؿ لك كػاف .ػد حػدث لكػاف معنػا لممكت. كاالبال  فيطع السرة 
 ببغػذل كبشػاع منػا، فه  مرباطػ  اػام،  غذل مف خةلها كليس مف خةؿ فـبب ن د  نا لعركس النشيد سرة كلكف
حرة فػ  م ػادر فرحهػا. كالسػرة برشػـ اػالميركف يف الػركح اليػدس ييػدس ايحشػاء الداخميػ  كمػا الخار يػ   تكليس

السػماء  اة اداي  كل نهاي ، أم حممػت سػمات السػماء أم أف يطايػا= مستديرةليككف اانساف اكميبا لمرب. ك   
 ػارة أم ككمػ . فػداخؿ الكنيسػ  = بطنيك صيبرة حنطيةل بعكز ا أفػراح العػالـ. = وال يةوزىا شرابلها اة نهاي . 

كبشػير لمشػاع اشػخص المسػيذ .  " المسيذ "ك يػراء كنحػف نغنػ  كثيػريفمخازف غذاء ركح . كالحنط  بشير ل سد 
ا  ػار  ػ   لمعػركس، كاهػذا بشػير اآليػ  أف يريسها يحميهػا فالسكسػف  ػ   العػريس، كلكنػ= مسيجة بالسوسن

 الكنيس  ب ير .كي  اةكلد ا الذيف بمد ـ كي احكا يما  كرة ام.
 

 "َلْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن، َتْوَأَمْي َظْبَيٍة  ٖ " -( ٖآية )
 (.2ْٓرا ع )

 
ْنَد َباِب َبثّْ َربّْيَم  َأْنُفِك َكُبْرِج ُلْبَناَن النَّاِظِر ُعُنُقِك َكُبْرٍج ِمْن َعاٍج  َعْيَناِك َكاْلِبَرِك ِفي َحْشُبوَن عِ ٗ " -( ٗآية )

 "ُتَجاَه ِدَمْشَق  

( .ػاؿ لهػا العػريس أف 2ْ  ْفػا )= عنقك كبرج عياجمكبها يف العػالـ.  ما أيطا ا البمذذ االسماكيات  ك= عاج
ف اعيد كلها أسمحبها البا بدافع اها "ينيها كارج داكد المانا لألسمح " ككاف  ذا يعنا أنها .ادرة أف برل العدك م

يف ن سها. كلكننا  نا أماـ ارج مف نكع آخػر ل ية.ػ  لػا احػرب اييػداء فػنحف  نػا ل ن ػد أسػمح . فمػاذا يعنػا 
نسحؽ ناؾ ينؽ كعنؽ الحيكانات دائمان ينظر يس ؿ، لألرض يشبهيها. ك ناؾ ينؽ إنحنا اايكثر  ذا الارج؟   كا 

فيد داست يما العالـ كدفنػت   ذ  العركس  ذا ما فعمباالعالـ. ك  اياكدفف ف  البراب خط،  زا دا فا ممذات العالـ
دائمػان ببطمػع لعريسػها الػذم مػف فػكؽ، ل بنظػر لمبػراب أم بحيػا فػ   ،فػكؽ فهػ إلػا ينيها دائمػان  رافع  خطايا ا ،

يمانهػا  ا.كيػ ، ك ػذطهارة ك.داس . كبشايا العنؽ االارج  نا يدؿ يما أنهػا فػ  طهاربهػا  ػ  راسػخ   را ػع لثيبهػا كا 
ممػكت دفايػان يػف إيمانهػا سػبعداد ا لااعريسها. كالبشايا االعاج )الذم يح مكف يميا مف ال يؿ اعػد مكبػا( يشػير 

فػدفنا معػا  اـ ب همكف اننا كؿ مف ايبمد ليسكع المسيذ ايبمػدنا لمكبػا،اؿ  ا مابت فعة يف العالـ " ،كطهاربها
( + ".دمكا أ سادكـ ذاائذ 2ٓ  ّ( + "أميبكا أيضائكـ البا يما ايرض" )ككْ،  2ّ  ٔك" )ر االمعمكدي  لممكت

كلحػظ  .(2ْ  ُِحبػا المػكت )يػب كلحظ لكف العاج ايايض الذم يشير لمطهارة كالع   .(2ُ  ُِحي ... )رك
ا مػات فعػػة ( كالػػاطف بعايػر يػف المشػاير، فهػػك فػا محابػ2ُْ  ٓ" )بطنييو عياج أبييض.ػكؿ النشػيد أف العػريس "

فهػػا حػػيف إن بحػػت يينا ػػا يمػػا محابػػا إذ أحاهػػا أكل فةحابػػا،  كبييرج ميين عيياجيػػف يركسػػا. أمػػا يركسػػا فعنيهػػا 
( فيػررت احريبهػا 2ٖ  ّفإن بحت يينا ا يما السماكيات، كحينئػذ ك ػدت أف العػالـ كمػا فيػا مػا  ػك إل ن ايػ  )فػا

 (.2ُِ  ِفكنيف معا االمعكدي " )ككأف بمكت يف العالـ.  ا محا  مباادل  ب ؿ لحد المكت "مد
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ضػػطرااات كالاػػرؾ فيهػػا يمػػؽ ك ػػ اء،  مػػا م بكحبػػاف كبػػرل اهمػػا السػػماء، إالاػػرؾ اػػة أمػػكاج أك = عينيياك كييالبرك
( .ػدرة ُرا عػ  لثيبهػا فػا  نظػرة ركحيػ   ادئػ خ ك ان  ذا اساب ينيها المرفكع ييما ينا مف ياج. فه  لهػا 

دل مػدف حشػاكف إحػ فيي حشيبون.    ( كاثي  أنا  انع خيػرات.ّمحابا لها.   ( كاثي  فاِإلهها ضااط الكؿ.  
 ا كسػةمها را ػع ينهػا محبميػ  فػ  مم ة ػا الػرب يسػكع، اػؿ ب ػير الػن س البػ  لهػا ءالمم ة ك ذا يشير يف  ػدك 

 فلآلخػػري ػػذ  الػػن س المممػػكءة سػػةمان  ػػارت م ػػدر  ػػذب  .  ػػذ  ال ػػ ات كالمم ػػة لمػػف يريػػد أف يػػنعـ االهػػدكء
أم اػاب انػت ال مايػ ، إشػارة لم مػكع الكثيػرة البػ  بػدخؿ مػف  ػذا الاػاب. = باب بيث ربييم، لديها سةمهـ ي دكف

اينػؼ لمشػـ = أنفك كبرج ذ  الن س ف  سةمها  ارت م در  ذب لكثيريف ليبذك.كا حال  السةـ الب  بحيا ا. 
كدمشػػؽ بشػػير لمعػػالـ كالزمنيػػات )يػػدد =  شييقدمب ػػا  إأم البمييػػز فهػػ  بسػػبطيع أف بميػػز أيػػداء ا اليػػادميف مػػف 

   امد ب ارم. كغالاان ارج لاناف كاف ار ان شهيران لممرا.ا . ككةف الكنيس  أك الن س الب  لها ك ( ْْْمدين  دمشؽ 
(،  ػ  بسػبطيع أف بميػز اػيف رائحػ  2ُِٓكػكُالا يرة الركحيػ  بسػبطيع أف بنظػر لمعػالـ كبحكػـ يمػا كػؿ شػئ )

 ح  العالـ كأطاياا الزائم ، ك   بسبطيع أف بكا ا كؿ بيار زمن .المسيذ الزكي  كرائ
 

 "رَْأُسِك َعَمْيِك ِمْلُل اْلَكْرَمِل، َوَشْةُر رَْأِسِك َكُأْرُجَواٍن  َمِمٌك َقْد ُأِسَر ِباْلُخَصِل  ٘ " -( ٘آية )
  . مثمر، إمباز االخضرة الكثي   كالغااات ذات الثمار الكثيرة  ك  اؿ ياؿو = الكرمل

 اػػؿ يػاؿو  ػدان ككمػػا الػرأس  ػػك المسػيذ السػماكم العػال  المثمػػر فػ  كنيسػبا فالكرمػؿ = رأسيِك عمييك ملييل الكرميل
 كالمسيذ  ػك الرايػا الػذل ييػكد خرافػا إلػا السػماكيات فػا المرايػا الخضػر اػؿ .كمكاف مراعو مثمرة خضرة مثمرة

 ( . كلحػػظ أف إشػػعياء2ِ  ِال اػػاؿ )إش كالمسػػيذ  ػػك  اػػؿ ايػػت الػػرب الثااػػت فػػا رأس. كيشػػاعها ا سػػد  كدمػػا
 الناا يشاا المؤمنيف اال ااؿ يف رأس الكنيس  المسيذ  ك أيضا  اؿ.

 ػػػك لػػاس الممػػػكؾ،  . كاير ػػكافالمسػػػيذ الممب ػػػييف اػػالرأسالشػػعر يشػػػير يفػػراد الكنيسػػ  = شييةر رأسيييِك كيييأرجوان
 . (2ٖ  ٔ" ف سبكف ممك " ) ممك  فعركس الممؾ ب ير

 الممؾ  ك العريس ك.كلا أسر أم  ك ل يريد أف يبرؾ كنيسبا )الخ ؿ( مف محابا لها.= صلممك أِسَر بالخ
 

 "َما َأْجَمَمِك َوَما َأْحاَلِك َأيَُّتَيا اْلَحِبيَبُة ِبالمَّذَّاِت! ٙ " -( ٙآية )
 (.2ُّٖ" )أـ لذاب  مع ان  آدـ ام يبمذذ اشعاا المحب لا الممبؼ حكلا "= بالمذات

 
 " َقاَمُتِك ىِذِه َشِبيَيٌة ِبالنَّْخَمِة، َوَلْدَياِك ِباْلَةَناِقيِد ٚ " -( ٚآية )
سبيامبها كاةف لها  ػذكر .كيػ  بح ػؿ اهػا يمػا المػاء مػف العمػؽ. كلػذلؾ شػاا اليديسػيف ا  بمباز اطكلها ك = النخمة

مػػف ميػػا  الػػركح " فهػػك يعػػيش مسػػبييمان كيػػدخؿ لمعمػػؽ، ككممػػا دخػػؿ لمعمػػؽ يربػػكم كال ػػديؽ كالنخمػػ  يز ػػاالنخػػؿ "
ًمػػزى لهػػـ اسػػاعيف نخمػػ  فػػ  العهػػد اليػػديـ )خػػر (. كلػػذلؾ كػػاف ايػػت ام 2ُِٕٓاليػػدس. كنةحػػظ أف السػػاعيف رسػػكلن ري

(. كرأينػػػا فػػ  سػػػ ر الرؤيػػػا السػػػمائييف ك.ػػد حممػػػكا سػػػعؼ النخيػػػؿ 2ّٕٔ+ ّٓ،  ِّ،  2ِٔٗمػػػؿُمػػزيف االنخيػػػؿ )
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(، إذ كػانكا 2ُُِّؼ النخيػؿ فػ  دخكلػا يكرشػميـ )يػك( يةم  الن رة. ك كذا .ااؿ الشػعب المسػيذ اسػع2ٕٗ)رؤ
 الثدياف اهما ييطعمكف ايط اؿ. كالثدياف يرمػزاف لمعهػد اليػديـ كال ديػد= ولدياك بالةناقيديسبيامكنا كممؾ منب ر. 

 ييػكؿاالعنا.يػد فهمػا مممػكءاف خمػران رمػز ال ػرح لػذلؾ شاع الكنيس  أكلد ا. كلحظ أف الثدياف  نػا مشػاهاف اهما بي  ،
 (.2ُِ" فادكف المسيذ ل فرح )ف "إف كاف كيظ ما بسمي  ما ف   المحا  ف  المسيذ الرسكؿ اكلس اليديس

 
َوَتُكوُن َلْدَياِك َكَةَناِقيِد اْلَكْرِم، َورَاِىَحُة َأْنِفِك «  ِإنّْي َأْصَةُد ِإَلي النَّْخَمِة َوُأْمِسُك ِبُةُذوِقَيا»ُقْمُت  ٛ " -( ٛآية )
 "اِح، َكالتُّفَّ 

 ك  ريد النخمػ  كالمي ػكد  نػا الػرخص الضػعيؼ، كالعػريس ا رحبػا اعركسػا المثمػرة يشػباؽ أف يمسػؾ = عذوقيا
فال ريػػد  . (2ُُِٕاػػا حبػػا ل يخط ػػا أحػػد )الػػذيف أيطيبنػػ  ح ظػػبهـ كلػػـ يهمػػؾ مػػنهـ أحػػد إل ااػػف الهػػةؾ" )يػػك

شػػبيا.ا كاسػػبعداد  لبحمػػؿ أم ألـ ليحمػػ  يشػػير ا= أصييةد إلييي النخمييةالػػرخص إشػػارة ييضػػاء الكنيسػػ . ك.كلػػا 
يشػير لمػدل ايلـ البػا بحممهػا رب الم ػد  النخمية إليي أصيةد ك عكد النخيؿ  ك يممي  شػا.   ػدا ك.كلػا. أكلد 

كي ػديهـ. ك.كلػا أ ػعد يعاػر يػف فرحبػا اػةف كب سػد ك ػمب كمػات ليحمػ  أكلد  فهػك نػزؿ  يسكع لػيخمص شػعاا.
نا كعػذكؽ )سػػعؼ أخضػر( كنحػػف نمسػػؾ يمسػػك  ػكك  ، اػالرب ننب ػػرالسػعؼ يننػػا رب عػػت. نحػف نمسػػؾ اإكنيسػبا 

" ػػذا ييكلػػا الممسػػؾ السػػاع  ككاكػػب فػػا . (. كالمسػػيذ يمسػػؾ انػػا كسػػعؼ ليحمينػػا2ٕٗنب ػػارنا )رؤإاالسػػعؼ رمػػز 
 نب ػػػارنا  ػػػػكإكيف  (.2ُِ  ٔٔ" )إش.كيمػػػا اليػػػػدم بحممػػػكف كيمػػػا الػػػػركابيف بػػػدلمكف( + "..2ُ  ِيمينػػػا" )رؤ

 يكييون لييدياك كةناقيييدنب ػػارنا كػػاف ينػػا يمسػػكنا. بكػػرار إنب ػػار لنػػا. إذان إفهػػك ي ػػرح اكػػؿ  ،سػػماإم ػػد ب لحسػػا
فاعد أف أمسؾ اعذك.ها  ار لها  " ادكن  ل بيدركف أف ب عمكا شيئان "= )اينهما نسمع أف المسيذ يمسؾ اعذك.ها( 

 أف بككف فعةن م در فرح يكلد ا. 
(. أك ػ  ببػن س المسػيذ دائمػان كالبػن س  ػك 2ِّبشبـ الب سػد. فالب ػاح يشػير لمب سػد ) دائمان = راىحة أنفك كالتفاح

شػػبيا.ها الػػدائـ حيػػاة أم المسػػيذ حيابهػػا ك ػػذا  ػػك ن ػػس معنػػا اآليػػ  "فػػإف شػػهادة يسػػكع  ػػا ركح الناػػكة"، كرا ػػع  .كا 
 (.2َُ  ُٗالب سير فا مكانا )رؤ

 كفيهػا( 2ُِٔ)يػب "سؾ المةئك  اػؿ يمسػؾ نسػؿ ااػرا يـلنا حيا ليس يم"= .ارف مع  أصةد إلي النخمة وأمسك
نرل المسػيذ يب سػد ليمسػؾ اػةكلد ام الػذيف ضػمكا اعيػدان ينػا فمػابكا ك مكػكا أل ذريػ  آدـ. كلكنػا لػـ يب سػد ي ػؿ 

 المةئك  السا.طيف الذيف  اركا شياطيف.
 

 "  َغُة اْلُمَرْقِرَقُة السَّاِىَحُة َعَمي ِشَفاِه النَّاِىِميَن َوَحَنُكِك َكَأْجَوِد اْلَخْمِر  ِلَحِبيِبي السَّاىِ ٜ " -( ٜآية )
حنكها أم سيؼ حميها. فه  ف  فرحها بسػاذ مػف العمػؽ كلػيس االشػ بيف فيػط اينمػا اليمػب = حنكك كأجود الخمر

 ي ػػرم  ريػػان سػػهةن. سػػاؽ لمػػن س= مرقرقييةسػػاغ الشػػراب فػػ  الحمػػؽ أم يسػػهؿ دخكلػػا فيػػا. = سيياىغةمابعػػد اعيػػدان. 
( ك نػػا نػػرل الحايػػب نائمػػان ك ػػ  ل بريػػد أف بك.ظػػا أك 2ْٖ+ 2ّٓ+ 2ِٕك.الػػت ل بػػييظف الحايػػب حبػػا يشػػاء )

( كلػـ يػذكر الكبػاب سػكل مػرة كاحػدة أف المسػيذ 2ُُِْبزي ا. ك ؿ يناـ الحايب حيان؟ ام ل يناـ كل ينعس )مز
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ك ـ ف  حال  خكؼ مػف ايمػكاج .ػائميف "يػا رب ناـ، ككاف ذلؾ ف  الس ين  كالاحر  ائو. كذ ب البةميذ ليك.ظك  
كيػػؼ ل إيمػػاف "(. ك.ػػاـ المسػيذ كانبهػػر الػريذ ك.ػػاؿ لهػـ، مػػا اػالكـ خػػائ يف  كػذا. 2ّْٖأمػا يهمػػؾ أننػا نهمػػؾ" )مػر

لكـ" إذان .م  اايماف  ذ     الب  بزيو المسيذ. فكيؼ بغرؽ الس ين  ككيؼ نهمؾ طالما المسيذ مك كد. المسيذ 
      .اينما ايمكاج بشبد كالب ارب بزداد ،ادك ف  اعض ايحياف أنا نائـ إذ ل يبدخؿل يناـ اؿ ي

 كما الذم ي رح الحايب؟
أم بساايذ الن س ف  كسط الب ارب كاثي  أف الرب سيبدخؿ ف  الك.ػت  =لحبيبي الساىغة –حنكك كأجود الخمر 

. يػػدـ الثيػػ  فيػػا كفػػا حمايبػػا لنػػا احسػػب كيػػكد ينػػا يةمػػ   يزي ػػاالمناسػػب. أمػػا يػػدـ إيماننػػا كاضػػطراانا فهػػذا 
ك.دربػػا يمػػا   ػػك بسػػايذ ن ػػس مبةلمػػ  كاثيػػ  فػػ  يريسػػها كفػػ  محابػػاكمػػا ي ػػرح ام اػػايكثر  . لم ػػرحكالخمػػر برمػػز 

2  ُْ) ػػك "عجييول الشييفاه"،  ػػذ  البسػػاايذ كسػػط الضػػييات كايلػػـ يسػػميها الكبػػاب غيػػر مهبمػػ  اػػايمكاج حمايبهػػا،
  الن س يما ش ا  المبةلـ  ا يند ام أفضؿ مػف أفضػؿ المحر.ػات أل الع ػكؿ. إذ كانػت (، أل أف بساايذ  ذِ

 ك ػذ  الػن س البػ  أحاػت يريسػها بطمػب مػف ال ميػع  الع كؿ  ا أفضؿ كأفخـ أنكاع المحر.ات فا العهد اليديـ.
ايمػكاج ك.بمػا يشػاء كل أل يك.ظك  اعدـ إيمانهـ= ل بييظف الحايب حبا يشاء. أم ابرككا المسػيذ يبػدخؿ لينبهػر 

( مك ػػا لمخػػداـ حبػػا ل 2ْٖبزي ػػك  ا ػػياحكـ كيػػدـ إيمػػانكـ. ك.كلهػػا "ل بػػييظف الحايػػب حبػػا يشػػاء" فػػ  آيػػ  )
 يضطراكا كييةسكا مف مشاكؿ الخدم .

 
َليَّ اْشِتَياُقُو  ٓٔ " -( ٓٔآية )  "َأَنا ِلَحِبيِبي، َواِ 

ليييَّ  أنييا لحبيبييياعػػد أف سػػمعت الػػن س  ػػذ  ايك ػػاؼ .الػػت  يينا ػػا كأدركػػت كػػـ  الػػن س  نػػا إن بحػػت  اشييتياقو وا 
. أمػػا ذكل العيػػكف البػػا لػػـ بن ػػبذ لبػػدرؾ حػػب المسػػيذ فهػػذ  يخػػديها  لهػػا لدر ػػ  ااشػػبياؽ يحاهػػا يريسػػها المسػػيذ

اػػةف المسػػيذ يكر هػػا ، فيثيػػر الػػن س ضػػد المسػػيذ . أمػػا  ػػذ  الػػن س البػػا إن بحػػت يينا ػػا الشػػيطاف فػػا كػػؿ ب راػػ  
فهػػ  إذ سػػمعت أف   ( .2ُْ  ٓكػػكِاليػػديس اػػكلس الرسػػكؿ حينمػػا .ػػاؿ "محاػػ  المسػػيذ بح ػػرنا" )ف ػػارت مثػػؿ 

 . أنا لحبيبي=  يريسها فرح اساب فرحبها .الت "إف كؿ ما ك  بن  اا إنما  ك منؾ كلؾ
 

 " َتَةاَل َيا َحِبيِبي ِلَنْخُرْج ِإَلي اْلَحْقِل، َوْلَنِبْت ِفي اْلُقَرى ٔٔ " -( ٔٔآية )
اػػؿ بخػػرج مػػف ذابهػػا العػػركس ل بكب ػػ  ا رحهػػا، فمػػف بشػػاهت اعريسػػها ل بنغمػػؽ يمػػا ذابهػػا = إلييي الحقييل لنخييرج

الػن س أدركػت يظػـ مػػا  كراحبهػا الشخ ػي  إلػا م ػاؿ خدمػ  شػعب المسػيذ، كبهػبـ اػةنهـ يبػذك.كا مػا بذك.بػا  ػ .
إذ  ن سػها لممسػيذ بعطػاي  أنهػا ك ػا .ػررت فػا اآليػ  السػاا  ،أيطا  لها يريسها فشػعرت أنهػا مديكنػ  اػالكثير لػا

أف إرادبػػا خػػةص  ءلت مػػا الػػذل ي ػػرح يريسػػها ؟ كأدركػػت، فكيػػؼ بن ػػذ  ػػذا يمميػػا ؟  ػػا بسػػا .الػػت "أنػػا لحاياػػا"
انػ  مػديكف ح .ماا كأنطمؽ لخدم  أكلد  . ك ذا ن س ما حدث مع اكلس الرسكؿ فيػاؿ "فرً ن كس ال ميع ... إذان فألي 
 2ُْ  ُا" )ركفهكذا ما  ك ل  مسبعد لباشيركـ انبـ الذيف ف  ركمي  ايض.  ء كال هةءلميكنانييف كالاراارة لمحكما

( كرامػػا أيضػػان بريػػد الػػن س أف ٗ-2ّٔكػػكُ+ 2ّْٓإذ كيػػؼ بخػػرج لمخدمػػ  ادكنػػا )يػػك= لنخييرجك.كلهػػا  ( .ُٓ، 
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م  الن كس. أم نسهر يما خد= لنبت في القرىبخرج مف العالـ كمسرابا لبشبرؾ مع يريسها ف  خدم  الن كس. 
 كاليرل بشير لمكاف الاسطاء كال يراء.

 
َر الرُّمَّاُن  ىُ ٕٔ " -( ٕٔآية ) َناِلَك ُأْعِطييَك ِلُنَبكَّْرنَّ ِإَلي اْلُكُروِم، ِلَنْنُظَر  َىْل َأْزَىَر اْلَكْرُم  َىْل َتَفتََّح اْلُقَةاُل  َىْل َنوَّ
 "ُحبّْي  
ل   ذ  أمان  الخدم ، ليد بخمت يف كؿ= لنبكرن نغػةؽ لباكػر لمخدمػ . فن ػيح  لكػؿ خػادـ "ل ببػةخر كا  أناني  كا 

 " الػن س ايمينػ  فػ  الخدمػ  بعطػ  ااػذؿ نػابو يػف الحػب لعريسػها كيكلد  = ىناك أعطيك حبي.  ضاع المخدـك
الحػب العامػؿ فػ  = ىنياك أعطييك حبيي ػؿ ظهػرت ثمػار الخدمػ  فػ  المخػدكميف. =  ىل أزىر الكيرم    كشعاا.
 الخدم .

 
 " يِبي اَلمُّفَّاُح َيُفوُح رَاِىَحًة، َوِعْنَد َأْبَواِبَنا ُكلُّ النََّفاِىِس ِمْن َجِديَدٍة َوَقِديَمٍة، َذَخْرُتَيا َلَك َيا َحبِ ٖٔ " -( ٖٔآية )
نكع مف أ مؿ الز كر كأاها ا. يشػير لمحػب الزي ػ  اػيف ر ػؿ كزك بػا. ككػاف اليػدماء يب ػكركف أف فيػا  =المفاح

(. كالمعنا  نا أف الحب ايف العركس كحاياها المسػيذ فاحػت رائحبػا. ك ػذ  الكحػدة ُٔ-2َُّْـ. )بؾش اء لمعي
( شػ اء  ػذ  ُالثمػار نػكييف كمػا  ػك نػكع الثمػار ؟  يمػؿ كممػ  ام فػ  الػن س. ػ  ثمػار = نفياىسلها ثمار كمها 

أبػت لهػا أكلد  (2ِ  ْمبػئـ )نػش شػ اء الػن س العييمػ  فب ػاذ خادمػ  كلػكد( ِالن س فيككف لها ثمار الػركح .    
، فالم اح يشير لػكلدة الانػيف ، كمػا .ػاؿ  فهـ ن كس مات ينها فها غالي   دا يميا نفاىس ، كام إيبار ـ اهـ م

( . كبيػػكؿ  ػػذ  الػػن س 2ُٗ  ْاػػكلس الرسػػكؿ "يػػا أكلدل الػػذيف أبمخػػض اكػػـ إلػػا أف يب ػػكر المسػػيذ فػػيكـ" )غػػؿ
  فكؿ يكـ  ناؾ= جديدة ( .2ُّ  ِ+ يب 2ُٖ  ٖكايكلد الذيف أيطانيهـ الرب" )إشلممسيذ فا النهاي  " ا أنا 

إلػا العمػؽ فػػإمبألت  الادايػ  كانػت اػػةف الػن س دخمػت=  قديمية ك ػ   ن ػكس  ديػدة بعػرؼ المسػيذ يػف طرييهػػا .
يمػ  كحينمػا .ػارف اػيف  ػذ  الػن س البػ  ذخػرت لحاياهػا ن ػائس  ديػدة ك.د= ذخرتيا لك يا حبيبي .االركح فةثمرت 

ن ػس أخػرل بػذخر لن سػها  . كاػيفكامف أبػت اهػـ  رح اهاك ك يالن ائس ي د معها  ذا الكنز مف بيااما ف  السماء 
(. فمػػف يبياػػؿ يمػػؿ المسػػيذ كيمػػؿ الػػركح اليػػدس فيػػا يػػذخر ن ػػائس 2ِٓغضػاان فػػ  يػػكـ الغضػػب يػػكـ الدينكنػػ  )رك

يػـك يػرس كمػف ل يبياػؿ يمػؿ الػركح اليػدس فيػا كيياكمػا بككف لا كنكزان ف  السماء. كيككف اليػكـ ايخيػر لػا  ػك 
 كيحزنا ي ير  ذا اليـك يـك دينكن  لا.

 
ليَّ  ٓٔ بعميؽ يما آي   إشتياقو أنا لحبيبي وا 
  -2 العطاء يند العركس لعريسهاك  يمؽ العة.  كالمحا  لحظ بطكر

لب سػػد .ػػررت أف بهػػب أل  ػػا اعػػد أف إكبشػػ ت يممػػا فػػا ا حبيبييي لييي وأنييا لييو( 2ُِٔفهػػا .الػػت فػػا ) (ُ
 ن سها لا فا ميااؿ يطائا. 
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 نػػا ن ػػد الػػن س ك.ػػد  ػػارت حيابهػػا كمهػػا  أنييا لحبيبييي وحبيبييي لييي ك.الػػت (2ّ  ٔ) ثػػـ إربيػػت الػػن س فػػا (ِ
اعػػد أف يرفبػػا ك ػػػادل ( كػػاف يطائهػػا ن سػػها لممسػػػيذ م ػػرد نيػػ  أك .ػػرار 2ٔ  ِلممسػػيذ يريسػػها . فػػا )

فهػا اػدأت   ار حيابها . بـ بن يذ  اؿ لممسيذ ذابها  سها كاذؿن يطائها .رار . لكف  نا ن د أفيارر ا 
 ثـ .الت ينا أيطانا ن سا.أنا لحبيبي  ايكلها

ليييَّ  (2َُ  ٕفػػا ) كك ػػمت  نػػا  (ّ  إذ ، الحػػب كيمػػؽ العة.ػػ  مػػع يريسػػهاليمػػ   إشييتياقو أنييا لحبيبييي وا 
ػبٍ  شخ ا إكبش ت شػبيا.ا بػابػذكر يطايػا  اػؿ محا كمػا يػادت،  فك دبػا شخ ػي  حمػكة بيحَّ اعػد  ، هػال كا 

ابػػا ، مح إليييَّ إشييتياقو = الػػدائـ لهػػا اػػؿ إشػػبيا.ا محابػػا الع ياػػ  لهػػا كػػن س إن بحػػت يينا ػػا كأدركػػت أف
أحابػا ينػا أحاهػا  ( .  ػآ – 2ِ  ِٕاػؿ إشػباؽ لم ػميب ليعيػد ا إليػا )إش  عمبا يشباؽ لها، الع يا 
يريسػػها لعة.ػػ  حػػب إذ أنهػػا إكبشػػ ت حػػةكة  اػػيفك  نػػا بحكلػػت العة.ػػ  اػػيف الػػن س  (.2َُ  ْيػػكُأكل )

 ة يشربا كال مكس معا .ك شخص المسيذ كحة
( 2ُُْلميكنػانيف..." )رك إنػا مػديكفخريف. ك ذا ما .الا اكلس الرسػكؿ "كبر مت  ذا يمميان اإشبيا.ها لخدم  اآل 

 ميػػع يهػػكدان كأمػػػـ فهػػك يشػػباؽ أف يخػػػدـ ال (2ّٗرك) + "كنػػت أكد لػػك أكػػكف محركمػػػا مػػف المسػػيذ ي ػػػؿ إخػػكبا"
2  ٓليعرؼ الكؿ المسػيذ كمػا يرفػا  ػك. رأينػا مػف .اػؿ أف  ػذ  الػن س نائمػ  ل بريػد أف ببعػب ي ػؿ حاياهػا )نػش

( ف ػا حالػػ  2ٔ  ٖ+  ُِ،  2ُُ  ٕكلكنهػا اعػد أف إشػبعمت حاػا  ػارت بشػباؽ لخدمبػا كالعمػؿ معػا )نػش . (ّ
 ال بكر ل بكد الن س أف ببعب كالعكس .

 ادر مف الشخص حب  ا        ي المحا  الحييي ك خريف خدم  اآل ؿ الذات كيطاء الن س فانةحظ أف اذ
ذا شااهنا المسيذ نعمؿ مثما كيككف المسيذ فينا ك ذ   ا ب ا  اآل خر. ك ذا النكع يشاا محا  المسيذ لنا. كا 

ها   ابا )السكسف  ارت لا البا إنعكس  ماؿ المسيذ يميها كالعركس  ن . الحياة. فاذؿ الذات = حياة
  ارت لها   ابا فا المحا  الااذل  كخدم  اآلخريف كذلؾ يف يريسها ، كخمائؿ الطيب( اؿ إسما )شكلميث(

  ك ناؾ حال  يكسي  يسمكنها خطة حب لكنها شهكة كنمثمها . "لا الحياة  ا المسيذ"يحيا فيها فبيكؿ 
مػف يحاػا كلكػف أف يبمػذذ اػا كيمبمكػا. كطالمػا  ػا محاػ   . ك نا يريد اانسػاف ل أف ياػذؿ مػف أ ػؿ          كذا

 مب ه  لمداخؿ فها بككف كمف ينغمؽ يما ن سا كالشرني  كيمكت.
 (.ٖأما العركس  نا فك مت ليم  المحا  لعريسها ك ذا ما سنرا  فا إ حاح )
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 عودة لمجدول اإلصحاح اللامن

 
 ػػػذا اا ػػػحاح  ػػػك إ ػػػحاح الخدمػػػ  البػػػ  أساسػػػها بمبػػػع الخػػػادـ االمسػػػيذ. فمػػػف شػػػعر احػػػةكة يشػػػرة المسػػػيذ ل 

( كمػػػف الناحيػػػ  ايخػػػرل يػػػرل اآلخػػػريف 2ُُِٗكػػػكِ+  ّ،  2ِ  ٗركيسػػػبطيع أف يهػػػدأ إف لػػػـ يعرفػػػا كػػػؿ كاحػػػد )
فين ػػذاكف لممسػػيذ. كن ػػد العػػركس  نػػا اعػػد أف  كف رائحػػ  المسػػيذ البػػ  فيهػػامُّ الػػن س البػػ  بمبعػػت االمسػػيذ كيشػػبى 

بةكػػدت ايل ػػ  اينهػػا كاػػيف يريسػػها أخػػذت ب اكضػػا فػػ  أمػػر أ مهػػا، فةك ػػبا اةخبهػػا ال ػػغيرة )كنيسػػ  ايمػػـ غيػػر 
[ كلكنهػػػا مػػػف خػػػةؿ حاهػػػا لػػػا أ ػػػاحت ب كػػػر فػػػ  ِ[ العػػػركس بشػػػباؽ اػػػايكثر لعريسػػػها. ]ُالمؤمنػػػ  ك نػػػا ن ػػػد ]

 اآلخريف.
 يسها الذم أخما ذابا لينزؿ إلينا كي بش يمينا.كاهذا  ارت بشاا ير 

 
ِع َلْدَيْي ُأمّْي، َفَأِجَدَك ِفي اْلَخاِرِج َوُأَقبَّْمَك َواَل ُيْخُزوَنِني ٔ " -( ٔآية ) ِِ  "َلْيَتَك َكَأٍخ ِلي الرَّا

حا يػريس إذ كػاف  ػذا اا ػحاح  ػك إ ػحاح الخدمػ ، ن ػد أف الخػادـ يميػا أكلن أف يبمبػع امسػي= ليتك كأٍخ ليي
(. 2ِٖٗخكة كثيريف" )ركإالكنيس . ك ذا النداء  ك نداء كنيس  العهد اليديـ لمرب يسكع ليب سد. "كيككف اكران ايف 

كلكػف العػركس  نػا زادت (. 2ُْٔالػذم ردد  إشػعياء اعػد ذلػؾ "ليبػؾ بشػؽ السػمكات كبنػزؿ" )إشك ك ن س النػداء 
ِع َلْدَيْي ُأمّْ  يما .الا إشعياء ايكلها ِِ  تجسد وتأنس  ك ذ  بعادؿ .كلنا فا .انكف اايماف يالرَّا

( ِ،  2ُ  ٓ+  َُ،  2ٗ  ْ)أختيي  ليػد خاطاهػا المسػيذ يػدة مػرات ياػر السػ ر .ػائة لهػا= الراِع ليديي أميي
"اكرا ايف إخكة  العركس بشباؽ أف يككف الرب المب سد شيييان لها ادأت ك نا ادأت العركس ببساءؿ مبا يبـ  ذا؟

ًلد المسيذ مب سدان ك ار إنسانان كامةن كرضع مػف العػذراء مػريـ البػ   ػارت أمػان  .د حدث  ذا فعةن ك  كثيريف". كي كى
فاعد الب سد كاعدما رأينا  مف يمؿ المسيذ الع يػب دخمنػا معػا فػ  = وأقبمك وال يخزوننيلمكنيس   سد المسيذ. 

كاآلف اعد يمؿ المسيذ  ارت الكنيسػ    خارجفي الية.  حب. كالانت ل ي مذ لها أف بياؿ غرياان أماـ الناس 
أمػا كنيسػ  ، كارزة اهذا الحب أماـ ال ميع الذيف ف  الخارج. فكنيس  العهد اليديـ كانت كنيس  منغمي  غير كػارزة 

حب معمف أمػاـ ال ميػع فػا إسبشػهاد .ػكل  ادكف خزم.العهد ال ديد فةيمنت حاها لمف ب سد ي مها أماـ ال ميع 
 كي يب.

 
 "ِني  َوَأُقوُدَك َوَأْدُخُل ِبَك َبْيَت ُأمّْي، َوِىَي ُتَةمُّْمِني، َفَأْسِقيَك ِمَن اْلَخْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُساَلِ  ُرمَّإ " -( ٕآية )

. حيان ما ي رح المسيذ أف بككف ية.بنا معا احسػب مػا فها مكلكدة مف اطف المعمكدي  الكنيس أى =  بيت أميا
حاهػا لعريسػها ل ين  ػؿ يػف الكنيسػ . الػن س ل بعػرؼ حاػا لممسػيذ  ميم  بعممها لنا الكنيس .نبعمما مف ييائد س

ككما .اؿ ايااء مف ليست الكنيس  أما فام لػيس  ااان  اؿ يف الكنيس  أك خارج بعاليـ كييائد كأسرار الكنيس .
 أاا .
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فكةنها  ، السماكي . فحيف برد الحب االحب كيؼ بيااؿ حب المسيذ احاها. ك ناؾ بنكشؼ لها أسرار  تتةممفهناؾ 
سػبعداد ا لاػذؿ حيابهػا إأم =  سيال  رميانيحاهػا لي ػرح. كحاهػا  ػذا ممػزكج اع ػير=  خميرالمسػيذ مػف  تسقي

ذا كانػػت ثمار ػػا رمػػاف ) كػػاف  ػػذا مػػا ك  ( فمػػا ي ػػرح المسػػيذ محابهػػا الااذلػػ  أم ببشػػاا اػػا.2ُّْحبػػا الػػدـ مثمػػا. كا 
فمػف يببممػذ يمػا حيػاة ( 2ِٕ  ُْ)لػك" لا بمميذا فميحمؿ  مياا كيباعنا راد أف يككفمف أيعنيا الرب حيف .اؿ "

فهذ   ا مدرس  المسيذ البا يطمب المسيذ  .ميب ، يبشاا اا فا محابا الااذل الذل اذؿ ن سا يما ال المسيذ 
لاشػر حبػا آخػر المسػيذ ؟ حػب اػاذؿ ب ػا  افيها ، مدرس  ال ميب. كما  ك ال ػميب فػا نظػر   أف نككف بةميذ

 .طرة دـ.
 

ُأَحمُّْفُكيينَّ َيييا َبَنيياِت ُأوُرَشييِميَم َأالَّ تُييَيقّْْظَن َواَل ُتَنييبّْْيَن ِٗشييَماُلُو َتْحييَت رَْأِسييي، َوَيِميُنييُو ُتَةيياِنُقِني  ٖ " -( ٗ،ٖاآليييات )
 " اْلَحِبيَب َحتَّي َيَشاَء 
اعػد أف يمػا المسػيذ  تبعرفػ ن ػس (2ٕ  ِ) األولي  ؟ فػلممرة الثالث   ذا  الن س لماذا بذكر=  ال تيقظن الحبيب

، كبذك.ت طعـ ال رح حينما دخمت فا ية.  حب مع يريسها. ف ػارت شػهكة .ماهػا أف بػرا  العالـا كانت مرباط 
( ن ػػس كانػػت .ػػد إخبػػارت المسػػيذ كلكػػف محابهػػا أ ػػااها 2ٓ  ّ) اللانيييةفػػا ك   . ػػك أيضػػا فرحػػا كل يزي ػػا أحػػد

ن ػس   ػا  نػا اللالليةكفػا  ، فرحبهػاكمع ر كيها لحاياها يادت  اها المهبـ اخةص ن سهاال بكر ك ذا يزيو حاي
فكا هبهػػا مشػػاكؿ  فهػػ  نزلػػت لبخػػدـ ،  نػػا  ػػ  مبايػػب الخدمػػ = شييمالو تحييت رأسيييخادمػػ  ببػػةلـ فػػ  الخدمػػ . 

ة أخػرل فهػ  . كمر يمينو تةانقني=  مع حاياها  ناؾ بعزيات ف  ية.بها الخا   أف ك دت الن س كلكف .يديدة
 ػػا بشػػبها أف كػػؿ خػػادـ يهػػبـ اػػةف يم ػػد المسػػيذ اعممػػا كخدمبػػا. كل  .أف بػػزيو حاياهػػا امشػػاكؿ الخدمػػ ل بريػػد 

يػزيو المسػػيذ اكاريائػػا كالمشػػاكؿ البػػا يثير ػػا فػػا الخدمػػ . ك نػاؾ أيضػػا مػػا يػػزيو العػػريس فػػا الخدمػػ ، أف ييػػةس 
 خادـ مف كثرة المشاكؿ كيبرؾ خدمبا كيهرب. 

كلـ يكف  ناؾ أغراض شخ ػي  ككاريػاء كذات منب خػ  اخب ػت مشػاكؿ الخدمػ . كلػك نظػر كػؿ خػادـ كلك حدث، 
ك.ت المشاكؿ لممسيذ كاثيا فا بدخما، فالكنيس  كنيسبا كايكلد أكلد  ك ك .كل كلف يبرؾ الخدم  ب شؿ.  ذا  ػك 

   ما ي رح المسيذ حاياها.
  -2 فيط مربيف انقنيشمالو تحت رأسي ويمينو تةذكرت ياارة  - وظة ممح

يحػػاكؿ أف ير اهػػا اػػايلـ لبربػػد،  ن ػػد أف يػػدك الخيػػر ، إذ فػػا ادايػػ  ية.ػػ  الػػن س االمسػػيذ (2ٕ ِ) -  األولييي
  . كلكف حاياها ل يبركها اؿ يحيطها ابعزيابا

بعزيػات ، ك نػا أيضػا ك ػدت معهػا ثانيػ  فػا ادايػ  خػدمبها ليثنيهػا يػف الخدمػ    ػذا حػدث ) ذ  اآلي ( -  اللانية
 ليشدد ا فبسبمر فا خدمبها . ، حاياها المسيذ
 ػػذ  العاػػارة . فياػػدك أف   مػػات يػػدك الخيػػر يمػػا الػػن س .ىمَّػػت اعػػض الشػػئ إذ يػػةس مػػف  (2ٓ  ّ) كلػػـ نسػػمع فػػا

  اكلس الرسكؿ اك ذا ما .ال، كأيضا .ىمَّت البعزيات .  اإربداد 
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( . كنةحػػػظ أف البعزيػػػات 2ٓ  ُكػػػكِ" )ر بعزيبنػػػا أيضػػػاكػػػذلؾ االمسػػػيذ بكثػػػ ينػػػا كمػػػا بكثػػػر ألـ المسػػػيذ فينػػػا ،"
لػـ يشػبد يػكد  ، كالػن س محبا ػ  لمبػدييـ االبعزيػات  غضػان  زاؿمػا فاايمػاف  ، االهي  بكثر  دا فا ادايػ  الطريػؽ

ربػداد ـ ...إلػخ .  لكا بثات . كأما الن س الخادم  فها بعانا مف مشاكؿ ل ح ػر لهػا مػف خطايػا المخػدكميف كا 
   . ، كبككف البعزيات ايدر ايلـ اؾ بعزيات ب رح .مب الخادـ ابكا  آخريف كنمك إيمانهـكلكف  ن

  ذا اا حاح  ك .م  الحب الذل فيا ببمذذ الن س اايلـ ي ؿ يريسها كأيضان ابعزيابا.
 

يَِّة ُمْسَتِنَدًة َعَمي َحِبيِبَيا ٘ " -( ٘آية ) ْقُتَك، ُىَناَك َخَطَبْت َلَك تَ  َمْن ىِذِه الطَّاِلَةُة ِمَن اْلَبرّْ ْحَت َشَجَرِة التُّفَّاِح َشوَّ
 " ُأمَُّك، ُىَناَك َخَطَبْت َلَك َواِلَدُتَك 

كبع ػػب  ( كلكػػف  نػػا ييكلهػا العػػالـ الػػذل رأل فيهػا  مػػاؿ يريسػػها.2ّٔسػػاؽ ام ك.الهػا فػػا ) = ميين ىييذه الطالةيية
مستندة عمي  كلكف كؿ  ذا ينها ها لمسيحها حبا المكتالعالـ مف ز د ا فا ممذات العالـ. كمف كرازبها كشهادب

          حبيبيا
كلذلؾ شاهت  (ِ)ص الب اح .منا ينا أنا يشير ل سد المسيذ الذم أيطا  لنا مةكةن = تحت شجرة التفاح شوقتك

 ػػذ   ػػ  الكنيسػػ  اةيضػػائها الػػذم  ؟شييجرة التفيياح (. فمػػا  ػػ 2ِّالعػػركس يريسػػها االب ػػاح كسػػط شػػ ر الػػكير )
 ػرنا  فإذا كاف المسػيذ مشػاا االب ػاح فػنحف أيضػا  ػرنا نشػاها ،  ار كؿ كاحد منهـ يضكان ف   سد المسيذ،

(. ككؿ ن س بدخؿ لمكنيس  سكاء االمعمكدي  أك االبكا  اعد ذلؾ 2َّٓأيضاء  سد  مف لحما كمف يظاما )أؼ
نا كاف يشباؽ لعركسا، ك ك ياذؿ  سد  لكؿ ؽ المسيذ لها.  ك ابخذ لا  سدان يكِّ شى )يف البكا  معمكدي  ثاني ( بي 
 لغ راف الخطايا. فالن س بشكؽ المسيذ ابكابها كاطهاربها ككلدبها ال ديدة. اطى عٍ ن س بائا  ببغذل يميا فهك يي 

أمكػػف لمكنيسػ  أف ب ػػاذ أمػان كلػكد بمػػد أكلدان م. فالمسػيذ كلػػد  سػديان لنكلػد نحػػف ركحيػان. الكنيسػػ   كاسػاب الب سػد
كنيسػ   البػا بػبكمـ  ػاكلممسيذ يرائس يخطاهف كعذارل مكرسيف أن سػهـ لػا.  نػا  ،بيدـ كؿ يكـ م أكلدان  مازالت

 الػػذل المسػػيذا كنيسػػ كال (.2ُُِكػػكِالرسػػكؿ "خطاػػبكـ لر ػػؿ كاحػد" ) العهػد ال ديػػد البػػ  مازالػػت بيػػكؿ مػع اػػكلس
سػػػيذ، بػػػديك ـ لإليمػػػاف فبخطػػػاهـ ك ػػػا بشػػػكؽ المسػػػيذ اخػػػدمبها البػػػا ب ػػػذب ن كسػػػا لمم كلػػػكد.  ػػػارت أمػػػا فيهػػػا

 لممسيذ. كبعمد ـ في يركا أكلدا م. كبديك ـ لمبكا  كبغذيهـ ا سد المسيذ فيثابكا فيا.
 ولكن كان ال بد من التجسد والفداء

 ... فمماذا البكرار؟ ُىَناَك َخَطَبْت َلَك ُأمَُّك، ُىَناَك َخَطَبْت َلَك َواِلَدُتكَ 
 عريس. كالعريس المسيذ دفع دما مهرا لعركسا.الخطا  بحباج لمهر يدفعا ال

 -ال داء بـ يما مرحمبيف 2
 الب سد ك ذا بـ االميةد مف العذراء اليديس  مريـ. (ُ
ًلدى منها المخمص. (ِ  ال ميب ك ذا بـ ايد ايم  اليهكدي  البا كي

 يمػا أسػاس  ناؾ أم بحت ش رة الب اح. فمـ يكف  ناؾ خطا  اػيف العػريس كيركسػا إل= ىناك خطبت لك أمك
كغير  مف  كال مدات، فالمهر كاف دما الذم ساؿ اهذا ااكميؿ، ( 2ُُّالب سد. كلننظر المهر المدفكع لمعركس )
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. اػؿ أف دمػا اػدأ يسػيؿ مػف ك.ػت  ػةبا فػا اسػباف  ثسػيمانا إذ كػاف ير.ػا دمػا غطػا الطعنات الب  طعف اهػا
ثػػـ  ػػماا، ك ػػ  أم ايـ اهػػذا خطاػػت لػػا كنيسػػ  الشػػعب اليهػػكدم الػػذم خػػرج منػػا المسػػيذ  .  نػػا ايـ  ػػ  سػػد 

  ديدة لب ير يركسا.
ك ػػا  نػػا العػػذراء مػػريـ البػػا حممػػت كالػػدبؾ مبر مػػ  "البػػ  حممػػت اػػؾ" أك حممبػػؾ. = ىنيياك خطبييت لييك والييدتك

االمسيذ. كالركح اليػدس  يػة  سػد المسػيذ مػف اطػف العػذراء ليخطػب يركسػا الكنيسػ  كي ػاذ معهػا  سػدا كاحػدا 
 ضاء  سد .كنككف نحف أي
ثػـ  ػمابا ليكػكف دمػا المهػر  با خػرج منهػا المسػيذ كأمػا العػذراء كرسػما.ال     األمة الييودية=  خطبت لك أمك

 الذل دفعا ليخطب كنيس  العهد ال ديد.
  ية الركح اليدس فا اطنها  سد المسيذ. البا...  الةذراء مريم=  َخَطَبْت َلَك َواِلَدُتكَ 

 -مراحؿ2 ّذ ببـ يما ية.بنا االمسي= خطبت لك 
 =  ا ديكة الكنيس  لنا لإليماف. الخطبة .ُ
 = اعد العماد يادأ اابحاد االمسيذ. الةرس .ِ
يكػػػكف فػػا السػػماء اعػػػد أف نػػبخمص مػػف  سػػد الخطيػػػ  كنمػػاس ال سػػد المم ػػػد  اإلتحيياد الكامييل .ّ

 (.2ُٕٗفب ير الكنيس  إمرأة المسيذ )رؤ
 

ْمِبَك، َكَخاِتٍم َعَمي َساِعِدَك  أَلنَّ اْلَمَحبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوِت  اْلَغْيَرُة َقاِسَيٌة ِاْجَةْمِني َكَخاِتٍم َعَمي قَ ٙ " -( ٙآية )
 "َكاْلَياِوَيِة  َلِييُبَيا َلِييُب َناِر َلَظي الرَّبّْ  

ن بحت يينا ا كأدركت الثمف المهكؿ الذل   ذ  الن س ك مت  نا ييما در ات الحب مع المسيذ يريسها ، كا 
يفرح .ماا ؟ ما ي رح .ماا  ك  ذب ن كس كؿ الناس ، فهك ماذا أ.دـ لا  عا يريسها لمحابا لها ، فبساءلت ..دف

.  لخدم  مف أحاهـ كمات ي مهـ،  فأليمؿ فا حيؿ الخدم  لهذا مات ك.اـ فهك يريد أف ال ميع يخم كف . إذان 
س ؟  ؿ  ا  كربا أك فمس با ؟ ل فهذا لف ك نا كاف بساؤلها الثانا ، كما  ا ال كرة البا سة.دمها لمنا

، كالخابـ  ك  كخاتم عمي قمبك إجةمني ي ذب أحد. لف ي ذب أحد إل  كرة المسيذ . ف رخت لممسيذ .ائم 
يا  الشمع ايحمر ككانكا يرفعكف در   حراربا حبا يذكب كيضعكف يميا الخابـ فبنطاع ال كرة يما الشمع . إذان 

 عمنا أذكب فبنطاع فاَّ إ َلِييُب َناِر َلَظي الرَّبّْ  البا فا .ماؾ رة محابؾ الناري رب ضعنا يما .ماؾ كاحرا
 ذ  المحا  الناري  فا .مب حاياها كغيربا يميها كيما كؿ  ا البا سةحممها أماـ الناس . ك ذ    كربؾ ،

كالشمع  ا الن س فا طماها أف ببشكؿ ا البا إيبمدت يميه اْلَغْيَرُة َقاِسَيٌة َكاْلَياِوَيةِ  الن كس البا بخدمها =
ل بشاع فها  الياوية كبنطاع فيها  كرة حاياها. كالهاكي   ا المكاف الذل يذ ب إليا ايمكات اعد مكبهـ، ك ذ 

ل بشاع اؿ بكد أف بضـ كؿ  كالياوية (. كغيرة حاياها البأُ - 2ُٓ  َّبضـ إليها كؿ يكـ الكثيريف )أـ
ة  عمبا يمكت فعة مف أ ؿ مف أحاهـ. ك نا كةف العركس بيكؿ ... أنا أيمـ محابؾ =  ذ  الغير الاشر لمخةص 

 كاةل .كةكغيربؾ مف نحك أحااءؾ الذيف أخدمهـ ... فإيطنا  كربؾ لبن ذ  ذ  الخدم  كآبا اهـ إليؾ. 
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فاَّ .كبؾ أخدـ  عكحرارة الغيرة البا فا .ماؾ إطا كايكة ساعدك إجةمني كخاتم عمي أخدمؾ كأنا ليس لا .كة ؟ إذان 
اليكة الخ ي  فا الخدم   ا .كة المسيذ كبظهر فا الخادـ ، ك ذ   كرة الخدم   اها كأنا حامم  ل كربؾ .

(. ك ا بسةؿ ك ا 2ٓ  ُٓككيد الرب لنا "إسةلكا بعطكا" ك ك يعمـ أننا ادكنا لف نيدر أف ن عؿ شيئا" )يك المثالي .
 (.2َِ  ّا بطمب أك ب بكر" )أؼكاثي  فا أنا فا محابا سيعطيها "أكثر مم

الخػػػابـ يحممػػػا = إجةمنيييي كخييياتم عميييي قمبيييكن ػػػد فػػػ   ػػػذ  اآليػػػ  أ.ػػػكل ياػػػارات بي ػػػكِّر حػػػب العػػػركس لعريسػػػها. 
ا مف ر.ابا، أك  ناؾ مف يحب شخص فيضػع  ػكربا يمػا  ػدر  أك يمػا سػايد  لَّ دى الشخص إما يما  در  مي 

ازالػت مسػبخدم ، اإذااػ  الشػمع ثػـ كضػع الخػبـ يمػا الشػمع ف  سكار. كاي.ػرب لمب ػكر، فهنػاؾ طرييػ  .ديمػ  كم
  .َلِييُبَيا َلِييُب َناِر َلَظي الرَّبّْ  = يريسها الناري شعرت امحا   المذاب فيبشكؿ اشكؿ الخبـ. ك ذ  العركس

 . كالشػمع المػذاب يبشػكؿ احسػبفا حب يريسػها فببحػد اػا بذكب ك عمبهاحاها   ذ  المحا  الناري  أيضا أشعمت
،  2ُُِكػكِ+ 2َّْكرة الخبـ. كنحف مخبكميف اخبـ الركح اليػدس ليب ػكر فينػا المسػيذ كنةخػذ  ػكربا )أؼ 
 .( 2َُ  ّ+ كك 2ُْٗ+ غؿِِ
؟ يما .ماػا.  ػ  بريػد أف بمػأل .مػب حاياهػا كمػا، فػة يسػبطيع أحػد أف ييبػرب إليهػا  كأيف بريد أف يضعها حاياها 

طريػػؽ الشػػمع الػػذائب بخػػبـ اػػا ايكراؽ الهامػػ  حبػػا يظػػؿ محبكا ػػا  سػػمها مػػف أمػػاـ ك ػػا ام. كالخػػبـ يػػفإكيمحػػك 
.ماػا، كل أحػد  سري  ل يعرفها أحد،  ك يمػأل كػؿ .ماهػا، ك ػ  بمػأل كػؿسريان، ك   بريد أف بككف ية.بها احاياها 

ككاف  كالخبـ أيضا يكضع يما ايكراؽ اثاات  ح  الكر.  ، كاهذ  ايكراؽ ب رؼ النيكد ، .يعرؼ  ذ  العة. 
كلذلؾ حيف ياد اااف الضاؿ .اؿ  لكؿ إنساف فا اليديـ خابـ منيكش يميا  كرة خا   اا ، كيعميا دائما معا .

 مرة أخرل . كنعـ أايا )المكا ب( ، ليككف لا سمطاف أف ي رؼ مف أمكاؿ أايا ا فا يديا"خابم عمكا إ"أاك  
ايبا. كلكف  ذ  العػركس البػ  اشػبعمت حاػان بريػد أف .اؿ ام "نيشبكـ يما ك  " اظهار ري= كخاتم عمي ساعدك

كلػيس  ػػذا فيػط اػؿ يمػػا سػايد  مركػػز العمػؿ لبعمػػؿ معػا، ل اػػؿ  كبةخػذ  ػػكربا ، بكػكف فػ  .ماػػا مركػز يكاط ػػا
ذا فهمنػػا أف السػػايد يشػػير لممسػػيذ " ( ن هػػـ أف 2ُٓٗسػػبييظ  إلاسػػا .ػػكة يػػا ذراع الػػرب" )إشإسػػبييظ  إايكبػػا. كا 

كػػاف  =المحبيية القوييية كييالموتكػػامةن مػػع المسػػيذ المب سػػد. ك ػػذ  الدالػػ  فػػ  طماهػػا نااعػػ  مػػف  الػػن س بريػػد إبحػػادان 
أمػاـ  خػذ كمثػاؿ  كػة.كل شػئ، فكػؿ  اػار مهمػا زادت يظمبػا ك اركبػا  يػًزـى إبأ.كل شئ .اؿ المسيذ  ك المػكت، ف

محاػ  يريسػها  بيػكؿ أف بيػكؿ يػا مػكت"(. كالعػركس  نػا بػكد أف ذا فييؿ "أيف شككبؾ  ريَّ غى المكت. )اعد المسيذ بى 
أ.كل مف المكت، ك ذا ما إبضذ يما ال ميب، ك ػا بعبمػد يمػا محابػا اليكيػ   ػذ  ليعيػد بشػكيمها فب ػاذ يمػا 
 كربا. ك ناؾ مف أحب المسيذ ك ارت لا ن س  كرة  ذ  المحا  كنرل  ػذا فػا مكاكػب الشػهداء الػذيف أحاػكا 

  المسػػيذ كانػػت أ.ػػكل مػػف المػػكت كظهػػر  ػػذا يمػػا ال ػػميب، المػػكت حاػػا فػػا المسػػيذ كفضػػمك  يػػف حيػػابهـ. محاػػ
ك ػذا ن ػس مػا ردد  اليػديس اػكلس  كمحا  الػذيف أحاػك  كانػت أيضػا أ.ػكل مػف المػكت كظهػر  ػذا فػا ااسبشػهاد. 

كالمػكت .ػػكم  ػدان فػ  البػػدمير، أمػا الحػب فيػػكم  ػدان فػ  اانيػػاذ كالخػةص، كل شػػئ  (ّٗ،  2ّٖ  ٖالرسػكؿ )رك
 الن س البػ  بحػب لػك شػعرت أف حاياهػا سػيبركها ب ضػؿ أفوالغيرة قاسية كالياوية= ا الحب. يك.ؼ أك ياطؿ  ذ

ك كذا  لييبيا لييب نار لظي الرببميا ف  الهاكي  أك اليار يف أف يبركها. كمف أشعؿ  ذا المهيب  ك الرب=   
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  المحا  الناري  أيضػا فػا كنرل  ذ (.2ٓٓحؿ الركح اليدس يما شكؿ ألسن  نار كسكب محا  ام ف  .مكانا )رك
2  ُُكػكِ" )ل أضعؼ ، مف يعثػر كأنػا ل ألبهػبمف يضعؼ كأنا ".مب الخادـ المممكء االركح النارل ب ا  أكلد  

، فيػػرل  كيحمػػؿ  ػكربا كمحابػػا لمنػاس ، المثاليػػ  ، أف يحػب الخػػادـ المسػيذ  ػذ  اآليػػ   ػا مثػػاؿ لمخدمػ  ( .ِٗ
َيرتييا  العػركس فػا . (ٔالمسػيذ )ركفا يد  ار با مسبندا يميا فيككف آل الناس فيا  كرة المسيذ ، كيعمؿ ايك 

بطمػػب مػػف يريسػػها أف بةخػػذ  ػػكربا كبعمػػؿ ايكبػػا لب ػػذب لػػا أكلدا بخطػػاهـ لػػا، كبشػػباؽ أل  القاسييية كالياوييية
 يهمؾ أحد.

 
ِطيُع َأْن ُتْطِفَئ اْلَمَحبََّة، َوالسُُّيوُل اَل َتْغُمُرَىا  ِإْن َأْعَطي اإِلْنَسياُن ُكيلَّ لَيْرَوِة َبْيِتيِو ِمَياٌه َكِليَرٌة اَل َتْستَ ٚ "  -( ٚآية )

 " َبَدَل اْلَمَحبَِّة، ُتْحَتَقُر اْحِتَقارًا 
إف     برفضها وكل لروة  ال تطفىيااحر  ذا العالـ = ومياه . نار المحا  الميدس   ذ  بحرؽ كؿ خطي  داخمها

 كذا رفض المسيذ كؿ أم اد العالـ، ك كػذا كػؿ ن ػس أحاػت المسػيذ بحبيػر كػؿ ثػركات   المحبةكانت اديةن يف 
العالـ ينها بحاا كل بعكضها ثركات العالـ يف محابػا. كديػكة المسػيذ لكػؿ ن ػس "يػا اانػ  ايطنػ  .ماػؾ" فهػك ل 

زك ػ  لزك هػا كػؿ شػئ حبػا  سػد ا لكػف اػدكف يريد الماؿ كل أم شئ إف لـ يساؽ الحب كؿ شئ. فمك أيطػت ال
 محا  لما فرح الزكج. كالر ؿ الذم يبزكج اامرأة ي ؿ مالها ييٍحبىيىٍر. المسيذ يطمب الحب المباادؿ.

 
 " َلَنا ُأْخٌت َصِغيَرٌة َلْيَس َلَيا َلْدَياِن  َفَماَذا َنْصَنُع أُلْخِتَنا ِفي َيْوٍم ُتْخَطُب ٛ " -( ٛآية )

)أل أخػػذت  المػػؤمنيفاػػايمـ الػػكثنييف غيػػر  نشػػغمتإ.ػػد يكػػكف  ػػذا .ػػكؿ كنيسػػ  العهػػد اليػػديـ إذ = رةلنييا أخييت صييغي
. ك.ػد يكػكف  ػذا .ػكؿ كػؿ ن ػس أحاػت المسػيذ ب كر فا طريي  خةص ن كسهـ ك ـ لػيس لػديهـ شػريع  كل أنايػاء(

ليس س لا ثمر ركح  اعد. النعم  كلي يبذكؽ يعرؼ المسيذ اعد كلـ كبذك.ت حةكة الحب إذ انشغمت اكؿ مف لـ
لػيس لألمػـ الكثنيػ  نػامكس كل بػكراة، لػيس لهػـ يهػد  ديػد أك يهػد .ػديـ، لػيس لهػـ كممػ  ام كل رؤيػا = ليا لديان

 رسػػكؿ أم إذا  ػػاء= فميياذا نصيينع ألختنييا فييي يييوم تخطييبإلهيػػ  ك كػػذا كػػؿ ن ػػس لػػـ ببػػذكؽ لػػذة الكبػػاب الميػػدس. 
فايخػػت الكاػػرل بسػػند كب ػػم  لألخػػت ال ػػغرل البػػ  لػػـ بكبشػػؼ   ؟ كيػػؼ سػػببعرؼ يميػػا لػػا، ممسػػيذ ليخطاهػػال

مػر.س الرسػكؿ حينمػا أبػا كلعػؿ  ػذ  اآليػ  كانػت فػا فكػر  الحؽ اان يم  اعد كلـ ببعرؼ يما المسػيذ يريسػها.
يػف المسػػيذ إلػا م ػر اعاادبهػا الكثنيػ  كفمسػ بها الكثنيػ  ، مػا  ػك المػدخؿ الػذل يػدخؿ اػا لهػؤلء النػاس لػيكممهـ 

غكس فػػا اريػػكس اػػهـ يركسػػا لػػا ، ككانػػت  ػػذ  اآليػػ  فػػا فكػػر اػػكلس الرسػػكؿ حينمػػا ك.ػػؼ أمػػاـ فةسػػ   ايكيخطػا
 كاػكلس الرسػكؿ ييػكؿ ي ػؿ ككرنثػكس "خطاػبكـ أثينا . كلكػف الػركح اليػدس يعطػا فػا بمػؾ السػاي  مػا نػبكمـ اػا .

 ذ" ككاف يشير لديكبهـ لإليماف اكرازبا .لر ؿ كاحد ي.دـ يذراء ي ي   لممسي
 

ْن َتُكْن َباًبا َفَنْحُصُرَىا ِبأَْلَواِح َأْرٍز ٜ " -( ٜآية ) ٍة  َواِ  َِّ  " ِإْن َتُكْن ُسورًا َفَنْبِني َعَمْيَيا ُبْرَج ِف
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لػػػك اػػػدأت الػػػن س بسػػػب يب لعمػػػؿ ام، كظهػػػرت أم اػػػادرة  ... ػػػذ  إ ااػػػ  العػػػريس المطمئنػػػ ، كمعنػػػا مػػػا .يػػػؿ  نػػػا
 ات نعم  ام اشكؿ ل يمكف ب كر  كساند ا ام اعمؿ إي اا .اسب اا  كا.بنعت الن س اال هاد انسك

 -غير المؤمنيف نكياف2ك 
 نبنييي عميييو بييرج فِيية ػػذا مثػػؿ ، ك ن سػػا اػػا رافضػػا  ػػكت ديػػكة ام لػػا  يحػػيط كسييورييػػاـك يمػػؿ ام مػػف  .ُ

 لنهزما اكمم  ام.
يسػمذ يل شػئ  م بػكح كبياب  أك شهكة خاطئ فكر خاطئيبرؾ ييما م بكحا لكؿ مندمو ف  العالـ كمف  ك .  ِ
 لحمايبا. نحصره بألواح أرز، ك ذا نح ر  ايكة المسيذ الب  بطرد إاميس ينا، يدخؿ منا  أف

 -كأما يف المؤمنيف  ناؾ در ات 2
نبنييي عمييييا إف اػػدأت كممػػ  ام بح ػػر ا كاػػدأت بسػػب يب لمك ػايا كبن  ػػؿ يػػف خطايػػا العػػالـ. = إن تكيين سييوراً 

 الفِة اكممات الكباب الميدس = الن سيادأ الركح اليدس يعمِّـ كيذكر  ذ  =  امكمم  ال ض  بشير ل= برج فِة
( كمػا الفِية) فبككف لها كارج يػاؿو يكبشػؼ اله مػات ال كريػ  البػا لعػدك ا إامػيس فب يػب إامػيس اكممػات الكبػاب

لمعمػؽ يػةبا ا ػيد يػدخؿ ، كمػف بةخػذ ا كممػات الكبػاب الميػدس لمعمػؽ فعؿ يريسها حيف  راػا الم ػرب. كأيضػا
ن تكيين بابيياً لعمػػف. أم سػػببحكؿ  ػػذ  الػػن س لكػػارزة اشػػهادبها اكممػػ  ام فػػ  ا ( ،2ْ  ٓكثيػػر )لػػك اعػػد الخطػػكة = وا 

ايكلا  ارت اااػان يػدخؿ منػا المؤمنػكف لحػب المسػيذ أك غيػر المػؤمنيف لإليمػاف، ليػد شػا د اآلخػريف فيهػا بحػكلن 
  .عاران يعار اآلخركف اكاسطبها لممسيذفسةلك ا يف ساب الر اء الذم فيها ك ارت م

 اعدما  ارت اااان سيها مها العدك كيحاراها كلكف ام سيسيو حكلها اةلكاح أرز.= فنحصرىا بألواح أرز
فهك ينات يما ال ااؿ العالي ، كفا رائحبا ال ميم  يشير لرائح   فا يمك  يشير لمسماكيات=  ايرز  األرزألواح 

فيها حماي  مف ب ا   المغريات  البا ايفكار السماكي كيشير يمك ايرز إلا   ذب اآلخريف.المسيذ الزكي  البا ب
( أف العػػريس مشػػاا اػػايرز. فػػإف فبحػػت الػػن س اااهػػا لممػػذات العػػالـ كمغريابػػا 2ُٓ  ٓككمػػا رأينػػا فػػا ) العالميػػ .

(. حيػا  ػك َُالخػراؼ )يػكيضع المسيذ ن سا كااب مف ايرز ليحما خرافا مف الهركب مف الحظيرة، فهك اػاب 
اػػاب الخػػراؼ لكنػػا ل يمنػػع الخػػراؼ مػػف الخػػركج اػػاليكة، فػػام خمينػػا أحػػرارا. فػػإف  ا مػػت أكلد ام ايفكػػار الماديػػ  

 يذكر ـ االكيكد السماكي  كايم اد المعدة لهـ. 
  

 " ْيِو َكَواِجَدٍة َساَلَمًة َأَنا ُسوٌر َوَلْدَياَي َكُبْرَجْيِن  ِحيَنِىٍذ ُكْنُت ِفي َعْينَ ٓٔ " -( ٓٔآية )

أحمػ  أكلدم  سيوريطيبنػ  أف أكػكف أسػبطايبؾ فيػد إالكنيس   نػا بػرد يمػا يريسػها .ائمػ  أنػا أيمػـ أف  ػذا فػ  
الكبػػاب الميػػدس اعهديػػا برضػػع اهمػػا أكلد ػػا لبحميهمػػا. كالكنيسػػ  البػػ  بطعػػـ أكلد ػػا = ولييدياي كبييرجينداخمػػ . 

 ػا ك ػدت السػةـ  حكلهػا. ػ  بحيػا فػ  سػةـ كبنشػر السػةـ كسػط مػف  =كواجيدة سيالمةكبحميهـ كسكر بكػكف 
 لك كد يريسها ممؾ السةـ فيها ك ارت م درا لمسةـ لمف يةبا إليها .
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ِه أَْلًفا ِمَن َكاَن ِلُسَمْيَماَن َكْرٌم ِفي َبْةَل َىاُموَن  َدَفَع اْلَكْرَم ِإَلي َنَواِطيَر، ُكلُّ َواِحٍد ُيَؤدّْي َعْن َلَمرِ ٔٔ " -( ٔٔآية )
ِة   َِّ  "اْلِف

زكج شعب كثير. كلذلؾ ببػر ـ اآليػ  "كػاف كػـر لسػميماف كػرب = بةل ىامون= كان لسميمان كرم في بةل ىامون
 ػػك لػػـ ياعػػا لهػػـ اػػؿ سػػممهـ = نييواطير. ك ػػك أيطػػا الكػػـر لخػػداـ= كنيسػػبا كرب  ػػار يػػريس مهػػكر". فالمسػػيذ 

=  ألفيًا مين الفِيةبها. كلكنا مازاؿ كرما. كيمػا الخػداـ أف ييػدمكا لػا كييدمكا لا الثمار ف  أك.ا ، كرما ليحرسك 
، كالثمار البا ب رح .مب يشير لمسماكيات. إذان الثمر الذم يطماا ام مف خداما أف ييدمكا لا ثماران لعممهـ  َََُ

2  ُِتمػػ+  2ّْ  ْ+ يػػك 2ُُ  ّٓ)إش  ػػارت ن كسػػان سػػماكي ك  البػػا آمنػػت كبااػػت ن ػػكسال ام كبشػػاعا  ػػا
أف المسػػيذ كػػاف  ائعػػا لػػيس لمبػػيف اػػؿ ايمػػاف اليهػػكد ، شػػ رة البػػيف فػػا  2ُٖ  ُِكنةحػػظ فػػا مػػت . (ُٗ، ُٖ
 . 2ُٗ  ُِمت
 

 " َكْرِمي الَِّذي ِلي ُىَو َأَماِمي  اأَلْلُ  َلَك َيا ُسَمْيَماُن، َوِمَىتَاِن ِلَنَواِطيِر اللََّمِر ٕٔ " -( ٕٔآية )

 الن ػكس السػماكي   ػك مػازاؿ  ػاحب الكػـر كيينػا مازالػت يميػا. كن ػيب الػرب  ػك= كرمي الذي لي ىو أميامي
( فالبةميذ .اؿ لهـ 2ُِٗ،َُرا ع ب سير )يكك  أما يف إحبيا ابهـ المادي  فهك مبك ؿ اها. .البا يةبا اها خداما

يركنػا إٌل  (. فممػا .ػاـ المسػيذ كمػا يػادكا2ُْٗالمسيذ سة عمكـ  يادل ناس أل خداـ ب ذاكف الن كس لا )مػت
 ، أنػػا الػػذل سػػةطعمكـ اػػؿ ل .....مػػيةن يػػادكا لمهنػػبهـ أل  ػػيد السػػمؾ كم ػػدر رزؽ لهػػـ. كلكػػف المسػػيذ .ػػاؿ لهػػـ

سمك  رمز المؤمنيف ايلؼ فػا آيػ   ُّٓكلكف الناس الذيف ب طادكنهـ اكرازبكـ  ـ لا، فالمسيذ أخذ منهـ الػ )
كاهذا شػرح لهػـ الػرب معنػا البكػريس  از ك نا  ا المئباف(.( كأيطا ـ ما يةكمكنا ك يبعشكف اا )السمؾ كالخُُ
 أنبـ بب رغكف لخدمبا كأنا مبك ؿ اكؿ إحبيا ابكـ. -
 فما  ا  ذ  المئباف؟    ََُ+ََُ=  ََِ ن د ن يب الخداـ  ناك 

 ػؿ أمػان أك إمػرأة أك أكلدا أك حيػكل مػف أأاػان أك  ايكبا أك إخكة أك أخكات أك كؿ مف برؾييكؿ رب الم د " .ُ
يبرؾ شئ مػف أ ػؿ ( فهذا ن يب كؿ مف 2ِٗ  ُٗكيرث الحياة ايادي "  )مت ضعؼمئ  يةخذ إسما، 
   الرب.

  .ََُ خداـ العهد ال ديد+  ََُ خداـ العهد اليديـ ا ن يب  ََِ.د بككف  .ِ
ضعؼ. أما مف يبرؾ كيخدـ كيةبا ان ػكس  ََُك ناؾ ب سير آخر لمر.ـ. فمف يبرؾ فيط، يككف ن ياا  .ّ

مػا مػف يمػؿ كيمػـ فهػػذا أك ضػػعؼ. ك ػذ  مثػؿ " ََِكػكف ن ػياا ضػعؼ مػف يبػرؾ كل يخػدـ أل لمػرب، ي
 (.2ُٗ  ٓ" )متيديا يظيما ف  ممككت السماكات

، كنحػف فػا المسػيذ  ػرنا "كنيسػ  أاكػار مكبػكايف (2ُٕ  ُِ)بػث كلحظ أف ن يب الاكر كاف الضػعؼ .ْ
مني  لميراث السماء كالحيػاة اياديػ   ك إشارة ض ََِ(. كاهذا ي اذ ر.ـ 2ِّ  ُِفا السماكات" )يب

 . فمػف يخػدـ المسػيذ يهػبـ المسػيذ احيابػالمف يكرس ن سا لخدمبا اااضاف  لمماديات البا يبك ؿ ام اها
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وييرث    ِية مىية يأخيذ يما ايرض، كيككف لا أيضا ميراث سماكل كحيػاة أاديػ  احسػب .ػكؿ الػرب  
 الحياة األبدية 

 
 " اْلَجاِلَسُة ِفي اْلَجنَّاِت، اأَلْصَحاُب َيْسَمُةوَن َصْوَتِك، َفَأْسِمِةيِني  َأيَُّتَيأٖ " -( ٖٔآية )

حب العركس لـ يعد خ يان كل مكبكمان. كاي حاب السمائييف  اركا ي رحكف ا كت بساحبها كايرضييف ي رحكف 
 كؿ الكنيسػ  إلػا  نػ = الػركح اليػدس حػ الجنياتا ػكت كرازبهػا. فهػك ي ػرح ا ػكبها كاي ػحاب ي رحػكف أيضػان. 

ػٍدٍف كممػ  ياريػ  بعنػا  مممكءة ثمارا "محا  فرح ..". كاهذا أياد الركح اليدس الكنيس  لما كانت يميا  ن  يدف )يى
 فرح(.

كماذا كاف حاؿ  ن  يدف؟ محا  مباادل  ايف ام كآدـ، فام محا ، كآدـ مخمػكؽ يمػا  ػكرة ام. كنبي ػ  المحاػ  
لكػا ي ػرح(. كاعػد ال ػداء  -)ك ذا معنا  ن  يدف، اؿ نيػكؿ أنػا لهػذا خمػؽ ام اانسػاف كانت حياة آدـ كمها فرح 

 أرسؿ ام الركح اليدس ككانت مف ثمار  "المحا  كال رح .." فةياد اانساف لما كاف يميا حالا فا ال ن .
 

 "ِىِل َعَمي ِجَباِل اأَلْطَياِب ُاْىُرْب َيا َحِبيِبي، َوُكْن َكالظَّْبِي َأْو َكُغْفِر اأَلَياٗٔ " -( ٗٔآية )

المسػػيذ اآلف يشػػ ع فػػ  يركسػػا كينبظر ػػا ك ػػ  مشػػبا.  ليػػـك  فيػػا بشػػير لممكػػاف السػػماكم الػػذم= جبييال األطييياب
ضييات كل حركب  ااؿ نمكر كأسكد ، فة ب ارب كل ألـ كل ل كفا السماء ما ياد  ناؾ  ااؿ مشعا  ك  المياء.

، اػػػؿ فػػػرح ل ينطػػػؽ اػػػا كم يػػػد =  (2ِٕ  ُِ)رؤ دنػػػس ماكي  ل يػػػدخمها شػػػئمػػػف إامػػػيس الػػػن س فةكرشػػػميـ السػػػ
 .أطياب
يػا حاياػا كبعػاؿ فػا م يئػؾ الثػانا  أسػرع امعنػا إ ػرب سػريعا أك make haste ػاءت فػا اان ميزيػ   =إىرب

 = أسرع كبعػاؿ دائسػا يمػا كػؿ محاراػات العػدك ضػد كنيسػبؾ، فةنػت كالظبي أو كغفر األياىل لبةخذنا معؾ ككف
ك ػذا ن ػس مػا رددبػا الن ػكس البػا بحػت المػذاذ فػا  .حاد الا ر كالظاا بػرل مػا ي عمػا يػدك الخيػر فػا كنيسػبؾ

 ميف بعاؿ أيها الرب يسكع".آ ذ  النهاي  بشاا "ك  (.2َُ  ٔ)رؤ
  

 نظرة شاممة عمي اإلصحاح اللامن
ثانا إلا أل مدل ي ؿ  ذا  حاح الادأ الس ر اي   حيب ادأ ا ام ب ا  الن س الاشري ، كيشرح فا اا 

الحيب أل لمب سد، كلكف ميشكم  آدـ الذل سيط كنسما لف بنبها االب سد، فنحف مازلنا فا ال سد فػا العػالـ يمػا 
د مف  ماؿ يريسها اػؿ ب ػير ميثمػرة ركها ام فبعكد ل مالها الميسبمَّ ، كفعة ن د الن س بسييط كييدالجبال الُمشةَّبو

( كيعػػكد يريسػػها لينبشػػمها كبعػػكد لمحابهػػا لػػا، كبسػػبعيد ٓلكػػف بعػػكد كبنػػب خ فبسػػيط )صكخادمػػ  لهػػا ثمػػر كثيػػر، 
( كر.ػص  نػا بيشػير لمبعايػر يػف رقص صيفين كربها كبحيا فا السماكيات ميبهمم  ميرنِّم  ميساِّح  مع السػمائييف )

 ، كاحػدة كنيس  رت( نرل فرح  العريس اها كاةنها  إ( كفا )صٔال رح كالبسايذ اساب حيابها السماكي  )ص
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ي مع الحيب ايف أفراد الكنيس  المي ا ػدة كالكنيسػ  المينب ػرة )ال ػكائز كالركافػد(، ك ػذ  الكحػدة  ػا  ػدؼ المسػيذ ك 
(. 2ُُٕ= أل براايط أيضائها االمحا  )را ع نش ما أجمل دواىر فخذيكر ينها  نا ايكلا ( كياَّ ِّ-2َُِٕ)يك

 فالكنيسبيف  ارا ايبان كاحدان.
بن بذ يينا العركس يما محا  ام كبشبها يكـ الب سد لبرل المسيذ الذل  ك رسـ إذ  ينا ليمَّ  العة. ،  ثـ ن ؿ

أكضػػذ ممػػا يرفبػػا حبػػا اآلف أل .اػػؿ  بػػرل فيػػا أل فػػا المسػػيذ  ػػكرةك (، 2ُّ ػػك ر اآلب كاهػػاء م ػػد  )يػػب
اَّهػػا م كلعمػػؿ محاػػ  يريسػػها كبيريػػد أف بيعمػػف يػػف محابهػػ ، أقبمييك وال يخزوننيييا أمػػاـ ال ميػػع = الب سػػد، فيػػزداد حي

شيمالو تحيت اػؿ ببمػذذ اػاآللـ " أدخيل بيك بييت ُأميي، كاكحػدبها مػع كنيسػبا أسيقيك مين الخميربي رِّحا امحابها = 
( البػػا يسػػمذ اهػػا ل ػػالحها إذ أدركػػت أف مػػا يسػػمذ اػػا  ػػك لخير ػػا كلزيػػادة لمعػػاف إكميمهػػا كلكػػا 2ّٖ" )نػػشرأسييي

(، ك ػذا معنػا 2ّٖ" )نػشَوَيِميُنُو ُتَةاِنُقِنيعَّاا، اؿ ب رح ابعزيابا خةؿ  ذ  اآللـ "بنب ر فا حركب ال ااؿ الميش
ـٍ يىٍ ًؿ اٍلمىًسيًذ لى أىٍف بيٍؤًمنيكا ًاًا فىيىٍط، اىٍؿ أىٍيضان أىٍف بىبىةىلَّميكا يىٍ ًمًا" (، اػؿ أف 2ُِٗ)فا .كؿ اكلس الرسكؿ "كيً بى لىكي

ا،  ي ػؿ مػف ييًحاَّػ  ك .كؿ ل ي هما سكل مف أحب فعةن، إذ يشبها أف يبػةلـ ، ً اى  أنا .كؿ الرسكؿ فا  ذا ايلـ
ػٍب الحيييػا يظهػر فيمػا .البػا اعػد ذلػؾ، إذ ن ػد ا بشػبها أف بييػدِّـ ذابهػا اكميبهػا لعريسػها  العػركس اؿ  ك .مػ  الحي

ن ػػكس الاشػػر، فمحابػػا لماشػػر  يريسػػها كييٍشػػًاعىاي سػػكل خػػةص ح؟، ل شػػئ يي ػػرِّ حابهػػا،  كلكػػف كيػػؼإيةنػػان يػػف م
كي ػرح  ، شااهبا فإ بمت امف ل يعرفكنػا كبريػد أف بعمػف لهػـ مسػيحها فيؤمنػكا اي يا  كل نهائي ، ك ا فا محابه

، كلكف كيؼ بن ذ  ػذ  األخت الصغيرةيريسها اإيمانهـ، إذان فمبخدـ يريسها فا  ذا كب ذب لا الذيف ل يعرفكنا 
 الخدم ؟ 2

 ًمف محابؾ لمناس فيحاكنؾ أنت. أف أذكب فيؾ فةيي .ُ
 كأذكب فا .كبؾ فبككف خدمبا ايكبؾ كليس ايكبا .ِ

محابؾ  ػا الميعمنػ  )مثػؿ  ب يرف الناري  فآخذ  كربؾ محابؾ= أذكب فا  َكَخاِتٍم َعَمي َقْمِبكَ ك ذا معنا ًاٍ عىٍمًن  
 = أذكب كأيمؿ  ايكبؾ.  وَكَخاِتٍم َعَمي َساِعِدكَ ما حدث مع الشهداء(، 

اطريي  أخػرل، فهػا حػيف ذااػت فػا محاػ  ام  ػارت بغيػر يمػا الاشػر،  الغيرة قاسية كالياويةا ن هـ معنا ك ن
؟" ) ػػٍف يىٍعثيػػري كىأىنىػػا لى أىٍلبىًهػػبي ؟ مى ػػٍف يىٍضػػعيؼي كىأىنىػػا لى أىٍضػػعيؼي (. كمػػا ييسػػايد ا 2ُُِٗكػػكِكمػػا .ػػاؿ اػػكلس الرسػػكؿ "مى

( ك ػا بعػرؼ .ػكة يمػؿ 2ْٕ" )نػشَكياْلِبَرِك ِفيي َحْشيُبونَ يينيهػا "يما ن اح خدمبها السػةـ الػذل يمأل ػا ف ػارت 
يريسها مف خاربها  ا ن سها معػا. فهػا فػا محابهػا إن بحػت يينا ػا فةدركػت أف كػؿ مػا  ػا فيػا  ػك يممػا  ػك 

 (. كينبها الس ر اإيةف شهكة الن س لمياء يريسها ييانان فا ايادي .2َُٖكحمايبا  ك لها )نش
 

 صو بولس الرسول في مبدأين  ىذا السفر ُيمخّْ 
نىا ) .ُ ري اَّ ى اٍلمىًسيًذ بىٍح ي  (.2ُْٓككِيىفَّ مىحى
اًَّ  اٍلمىًسيًذ؟ )رك .ِ  (.2ّٖٓمىٍف سىيىٍ ً مينىا يىٍف مىحى

" )إش مى َّ الشٍَّكؾى ً  اٍلميٍشبىهىاًة، لىٍيتى يى نُّكا ًلٍمكىٍرمى  (ٓ-2ِِٕك ذا ما ساؽ إشعياء كبناة ينا .ائةن "غى
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")إشكيضيؼ إشع بىٍنًزؿي ٍب المسيذ كشهكبا لم مب ي ؿ يركسا  "لىٍيبىؾى بىشيؽُّ السَّمىاكىاًت كى  (.2ُْٔياء إذ فىًهـ حي
لىػٍيسى  يٌػا ن ٍب العريس كشهكبا لمب سد كال مب ليىٍمًسػؾ اعركسػا كييخمِّ ػها ياَّػر ينهػا اػكلس الرسػكؿ .ػائةن "يىنَّػاي حى حي

" )يبييٍمًسؾي اٍلمىةىًئكى ى، اىٍؿ ييٍمًسؾي  ـى  (.2ُِٔنىٍسؿى ًإٍارىاً ي
َأَنيا كحيب العركس ميبىمثِّؿ فا اا بماـ ااآلخريف إبضذ مف نهاي  اي حاح السااع ابيديـ ذابهػا االكامػؿ لعريسػها "

َليَّ اْشِتَياُقوُ  ػٍب ظهػر فػكران فػا ن ػس اآليػ  إذ .الػت "بىعىػاؿى 2َُٕ" )نشِلَحِبيِبي َواِ  ا َيي(، كالبعاير العمما يػف  ػذا الحي
(، 2ُِٕ)نػش  "ِلَنْنُظَر َىيْل َأْزَىيَر اْلَكيْرمُ "(، فها ل بسبطيع الخدم  ادكنػا = 2ُُٕ" )نشَحِبيِبي ِلَنْخُرْج ِإَلي اْلَحْقلِ 

 الكـر  ك الكنيس . ك 
 ك ػػذا مػػا،  يريسػػها بػػذكب فػػا حػػب= الػػركح اليػػدس أشػػعؿ محاػػ  المسػػيذ فيهػػا ف ػػارت محاػػ   َكَخيياِتٍم َعَمييي َقْمِبييكَ  

ـٍ البػػا ظهػػرت فػػا إحبمػػالهـ لػػألطاَّيػػا بم لـ حبػػا امػػان أااؤنػػا الشػػهداء فػػةيمنكا محاػػ  المسػػيذ مػػف خػػةؿ محاػػبهـ  يػػ
نبشرت المسيحي ، "  (.2ٖٔ" )نشأَلنَّ اْلَمَحبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوتِ المكت، فآمف الكثيركف كا 

ٍب لكا مكت فا سايؿ مف بيحِّ اؿ  ا بدفع لمفالمكت يدك .كل لـ ييؼ أماما أحد، لكف المحا  ظهر أنها أ.كل 
نب ركا يما المكت امحابهـ لعريسهـ  بينًيذ  ك ذا ما فعما المسيذ لعركسا، ك كذا فعؿ الشهداء إذ مابكا كا 

ك ارت لهـ حياة أادي .
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 عودة لمجدول ترابط سفر نشيد األناشيد

 

 ترابط السفر
 قصة حب -اإلصحاح األول 

ام يحب كنيسبا. كالكنيس  بحب ام اؿ الكنيسػ  مبرااطػ  االحػب ك ػا كنيسػ  كاحػدة )سػماكي  + أرضػي (. الػركح 
 اليدس ياكت كيعيف فيعطينا ثاات فا العريس كالعريس اااف يحممنا لحضف أايا.

 كالعريس يسكف فا كنيسبا.
 سد ك ا .   حب.ككيؼ حدث  ذا؟  ا .   الب 

 
 التجسد وبركاتو -اإلصحاح اللاني 

يحمػػػا كنيسػػػبا كيكممهػػػا. ك ػػػا بعرفػػػا فبحاػػػا كل بريػػػد أف يزي ػػػا أحػػػد  ذ يعطينػػػا  سػػػد  مػػػةكةن حيػػػان... ك ػػػكالمسػػػي
كالمعنا أنها فا محابها لعريسها بريد  فرحا ل يزي ػا أحػد اخطيػ  أك اعػدـ إيمػاف.  ػا )اخطي  أك يدـ إيماف(. 

 كلكػػف ينهػػا . ال اػػاؿ = يسػػايد ا يمػػا أف بحيػػا فػػا السػػماكياتكمػػا يريػػد  ػػك أف يرا ػػا فرحػػ . ك ػػك  بريػػد  فرحػػا
مازالت يما ايرض فهذ  ال اػاؿ مشػعا  )شػراؾ كأح ػار كأشػكاؾ ...(. كالػن س فػا إنبظػار ر ػكع يريسػها بر ػك  

اطيف( كيمأل ػػا مػػف الػػركح لهػػا كػػالظاا كغ ػػر اييائػػؿ ليػػرل  ػػك  ػػذ  الشػػراؾ كيػػدكس يمػػا الحيػػات )الشػػي أف يكػػكف
 الذل يثابها فا يريسها.

 
 سقوط وقيام -اإلصحاح اللالث 

 يف الن س مازالت يما ال ااؿ المشعا  سيطت فا اعض الشراؾ2
 البكاسؿ )السرير( كك ت يف ال هاد. .ُ
 يادت لمحا  العالـ ا مس ابا كممذابا )ايسكاؽ( البا بااع فيها أل اضاي  فاسدة. .ِ

 سها كب رح اا فا ية.  محا .فما يادت ب د يري
كلكف يف العريس  ك كالظاا كغ ر اييائؿ أدركها اخداما )ييكنا( فعادت كايكؿ طالع  مف الاري  يما ال ااؿ 

 كم ا دة كال ااارة.
 

 اإلصحاح الرابع
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إذ يػادت لػا  السيكط يما ال اػاؿ المشػعا  ااسبمرار فا العريس مع ب اعركسا خ ك ان اعد ن احها فا يدـ
اثمػػار . كيحػػذر ا مػػف المخػػاطر فػػا أثنػػاء طمكيهػػا  كفػػا محاػػ  يحكلهػػا لاسػػباف مثمػػر ي ػػرحيبغنػػا ا مالهػػا ن ػػد  ك  ،

 المشعا . ) عكد ا( يما ال ااؿ
 
 

 اإلصحاح الخامس
إذ حػػيف رأت ثمار ػػا الكثيػػرة نسػػابها  مع اػػ  اعريسػػها كببغنػػا ا مالػػا كب ػػ ا اعػػد أف مػػرت اب راػػ  فبػػكرالعػػركس 

يما ال ااؿ المشعا ( كالبكا  فبحت يينا ػا يميػا فك ػ با. كالعػريس سػاؽ ك.ػاؿ  ا)فه سها ك ذ  ضرا  يميني لن 
.  ال ديؽ يسيط فا اليـك ساع مرات كييـك

 
 اإلصحاح السادس

اعد الر كع العركس بسبعيد ن س  كربها البا فرح اها يريسها، خ ك ان  هاد ا )سبكف ممك ( كيكدبهػا لحالػ  
(. ك ػػػا مب هػػػا نحػػػك السػػػماء. ن ػػػ ها ك ػػػؿ لمسػػػماء 2ُُٕحػػػدة  ػػػا حمػػػامبا(  ػػػكائز كسػػػرك )نػػػشالكحػػػدة )كا

 )ال كائز( كالن ؼ مازاؿ ي ا د طالعان يما ال ااؿ المشعا  كان س الم هكـ فهما   يف  نا.
 

 اإلصحاح السابع
ا كاحدة فهػا بهػبـ ااػا.ا العريس يبغنا اهذ  الكحدة، الكنيس  المرباط  االمحا  )الم ا ؿ( = دكائر فخديؾ. كينه

 أيضاء ال سد.
 
 

 اإلصحاح اللامن
ا لعريسها بنسػا   المحا  رياي  .طيع المسيذ.  نا نرل العركس فا محابه( فعةمُِإرع خرافا" )يكبحانا... "أ

 .المسيذ .طيعن سها ااحث  يف 
 حقًا ىذا السفر ىو قصة حب
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 عودة لمجدول الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيذ
 

 الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيد

 
 (.2ٔٗ= ) ىي كنيسة واحدة وحيدة

( روافيد( كن ػ ها فػا ايرض )جيواىز=  ػا كنيسػ  كاحػدة ن ػ ها فػا السػماء ) كنيسة منتصرة وكنيسة مجاىيدة
 دواىير فخيذيككالكنيسػبيف فػا كحػدة، لػذلؾ ييػكؿ (، 2ُّٔ) ملل رقص صفين(. ككميهما يساحاف فا فرح 2ُُٕ)
البػػا ب مػػع  ػػزء ال سػػـ العمػػكل الػػذل يشػػير لمكنيسػػ  المنب ػػرة ك ػػزء  )أل المحاػػ ( كالػػدكائر  ػػا الم ا ػػؿ( 2ُٕ)

( يمػػا ال اػػاؿ العاليػػ . .دمػػا يمػػا ايرض 2ُٓ  ٓ) فتييي كيياألرزيريسػػها  ال سػػـ السػػ ما الػػذل يشػػير لمم ا ػػدة.
 سيتون ممكيةلبػا يمػا ايرض كرأسا فا السماء. كنيسبا ممبدة مف ايرض حبػا السػماء بحيػا فػا السػماكيات. ا

كلكنهػػا (. 2ٖ  ٔ) فػػا حػػب كفػػرح ل ينبهػػا مػػع العػػريس السػػماكللمييانون سييرية ب ا ػػد ايػػكة، كالبػػا فػػا السػػماء 
 (.2ٗ  ٔ) واحدةكنيس  

(، لػذلؾ ييػكؿ ينهػا 2ِٗاػطُ( لكػف الميمػؾ  ػك ميمػؾ ركحػا )2ُٔك ا .د  عمها يريسػها كنيسػ  ممػكؾ ككهنػ  )رؤ
 (.2ٔٗ( + )2ٖٔ) ىن ستون ممكةس ر النشيد 

(. فػػة ممػػؾ دكف أف ن ا ػػد 2ّٕ( )سييتون جبيياراً كلكػػف مػػف الػػذل يح ػػؿ يمػػا ليػػب ممػػؾ؟  ػػك الم ا ػػد ال اػػار )
 مركبيات قيوم شيري (. كمف ي ا ػد كي ػير ممكػان يكػكف لػا 2ِٓباِ.انكنيان )فة أحد يكمؿ إف لـ ي ا د .انكنيان( )

( كيكػكف لهػا ن ػس  مػاؿ الكنيسػ  المنب ػرة ترصيةماكل )(. كالكنيس  البا ب ا د بحرص يما ميراثها الس2ُِٔ)
 (.2ْٔ( )أورشميم السماوية)
 

 ىي كنيسة سماوية
ك ػك فػا  ،(2ُُٓ ا سماكي  فرأسها سماكل )ي  كلكف أيضان الكنيس  الم ا دة .طعان الكنيس  المنب رة  ا سماك 

 (.2ُْٓكي  )كيطايا  لكنيسبا سما (2ُِ  ُكسطها إذ ممكبا ك ك فا م مسا فا كنيسبا )
كال ااؿ فا يمك ػا كثاابهػا بشػير لمػف يحيػا فػا السػماكيات. لػذلؾ فالكنيسػ  يشػار لهػا  نػا اةنهػا يمػا  اػاؿ ياليػ  

حبمالها لأللـ2ُْكيريا ا يريسها فيها ) جمةاد ي عمها فا نظر يريسها بحمػؿ  اثاات ( ف معاد مراييا خ ا . كا 
=  ـ ف ػػاركا سػػماكييف كمػػا  ػػعد يريسػػهـ لمسػػماء اعػػد  ػػماا ػػ   السػػمائييف الػػذيف حممػػكا ال ػػميب كراء يريسػػه

فال ػػػةة  ػػػا  ػػػم  مػػػع يريسػػػها  جبيييل المبيييان( 2ْٔك ػػػمكابها ب عمهػػػا سػػػماكي  ) .(2ْٔ) جبيييل المييير  ػػػعكد ا
رأس كالبكػػريس لعريسػػها =  رأس أمانيية  ػػك إيمانهػػا كثيبهػػا فػػا يريسػػها =السػػماكل. كمػػا يرفعهػػا ليمػػـ  ػػذ  ال اػػاؿ 
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(. كالبكػريس  ػك بكػريس اليمػب االكامػؿ لمعػريس، ك ػذا يعطيهػا إسػـ يػذراء 2ْٖ) أس شنيرر كاليداس  = . حرمون
 (.2ُّكالعذرال الحكيمات )

 ( ك ػك مك ػكد كسػط2َِِٖ( ك ذا معنا أنا معنا كػؿ اييػاـ )مػت2ُُِسماكي  ك كد يريسها فيها )كما ي عمها 
 ف الذل  ك فيا ي ير سماء.ي بمعكف اإسما. كماداـ العريس مك كد فالمكا إثنيف أك ثةث  أل

= يدك الخير يحػاكؿ  ػذب المػؤمنيف خػارج  (2ُِٔاؿ أف الحركب ضد الكنيس   ا حركب فا السماكيات )أؼ
السماكيات البا  اركا يعيشكف فيها ، اةف يعرض يميهـ ممذات ايرض مف شهكات كخطايا ، كلذلؾ أطمؽ يميا 

 (.2ُِٕ) جبال مشيةبة( كييكؿ أنهػا 2ْٖ) جبال النموراةنها   نا كيشير لهذا رب الم د ليب رئيس  ذا العالـ .
كالمعنا أننا خةؿ  هادنا أف نحيا فا السماكيات كنبمذذ اها ) عكد ال اؿ( بها منػا ايسػكد كالنمػكر )الخطايػا(. 

 (.2ْٖحيث ل خطي  كل حركب كل خدكر أسكد ) جبال األطيابفا السماء فها  أما الكنيس 
( ٕ-2ٔٓك ػذا كػاف حالهػا .اػؿ السػيكط ، مػع )( ّ-2ُْكنيس  الم ا دة كب ير سػماكي . .ػارف )كاالبكا  بعكد ال

 (.2ّٔ) طالةة من البريةفن د أنها االبكا  يادت إلا  ااؿ  معاد العالي  كاالبكا  ب ير  ك ذا كاف اعد البكا  .
( 2ُٖ) ( ك.ػػػارف مػػػع2ُّٕ)يػػػبك الكنيسػػػ  الم ا ػػػدة يميهػػػا أف ببمثػػػؿ االمنب ػػػرة، ك ػػػذا مػػػا .الػػػا اػػػكلس الرسػػػكؿ 

فػر.ـ  األلي  ليك ييا سيميمان( 2ُِٖ. ككػؿ مػف يػةبا لممسػيذ ي ػير لػا الطػااع السػماكل )أخرجي عمي ألار الغنم
 يشير لمسماكيات. َََُ

 والكنيسة تأخذ شكل عريسيا
 

( 2ُٗ  ْغػػؿييػػكؿ اليػػديس اػػكلس الرسػػكؿ "يػػا أكلدل الػػذيف أبمخػػض اكػػـ أيضػػا إلػػا أف يب ػػكر المسػػيذ فػػيكـ" )
 كنرل بطايؽ  ذ  اآلي  اكضكح فا س ر النشيد، ككيؼ ببحكؿ الن س لببشااا مع المسيذ.

 (. 2ِٔ( + )2ُِ) السوسنكالعركس لها أيضان شكؿ السوسن  لا شكؿ* الةريس 
 (.2ِٔ( ك ا أيضان )2ُّٓ) خماىل الطيب* يشاا العريس اػ 

(. كمف يغمب كيح ؿ يما  كرة المسيذ ينزؿ 2ُِٖ( + )2ُّٔ) سميمانك ك  شولميث* اؿ ي ير لنا إسما 
 . يجمع السوسنكيعطيا مكانا فا السماء =  جنتوالمسيذ لينيما مف الكنيس  الم ا دة = 

 . شمس البر( ك ك 2َُ  ٔ) كالشمس* اؿ طهر العريس كنيسبا ك عمها مثما 
  سد المسيذ كنشاها.  ، فنحف أيضاءالتفاح( كالعريس  ك 2ٓ  ٖ) بشجرة التفاح* كالكنيس  مشاه  

( فػا حػب مهبمػ  اكػؿ ن ػس ُّ - 2َُ  ٕ) بذل الذات* ك ا حيف بشاهت اعريسها ظهر ذلؾ فا خدمبها فا 
 يف كنيسبا. وبذل ذاتوكما يهبـ يريسها اكؿ ن س 

تبذل دميا ي ؿ يركسا. ك ا أيضا بريد أف  بذل الةريس دمو* اؿ أف اذؿ الذات لـ يكف فا الخدم  فيط، اؿ 
( ككػاف  ػذا الحػب الاػاذؿ حبػا الػدـ مػف 2ِ  ٖلب رحا = أسييؾ مػف الخمػر الممزك ػ  مػف سػةؼ رمػانا )و ألجم

 (.2ُّ  ْالثمار البا فرح اها العريس )
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. فالعركس مشاه  اايرز ك ذا ينمك يما  ااؿ لاناف العالي ، عروسو سماويةك عؿ  عريس سماوى*  ك 
( ك عمنا ن ما 2ِٔيسنا أ.امنا معا كأ مسنا معا فا السماكيات )أؼكال ااؿ العالي  رمز لمسماكيات. حيان فعر 

(. ك ذا كاف ينا "طةطة السمكات 2َِّأاانا الذل فا السماكات ك عؿ سيربنا )أل  نسيبنا( فا السماكات )فا
(. فةيطا لكنيسبا إمكاني  أف بحيا فا السماكيات. ك ارت الكنيس  غريا  فا  ذا 2ٗ  ُٖكنزؿ" اب سد  )مز

 لعالـ. ا
، كالاطف بشير لممشاير. كالعاج يؤخذ مف ال يؿ اعد مكبا. كليد ظهرت محا  عاج * كالعريس ن د اطنا مف

، فها حينما رأت محابا كبرج من عاجالعريس كمشاير  ب ا  يركسا فا مكبا فعة. كالعركس ن د ا لها ينؽ 
ن بحت يينا ا يما السماكيات .ررت أف بمكت مع يريسها يف محا  العالـ " الا  ال سد مع اي كاء  كا 

 (.  ا محا  مباادل  ب ؿ إلا المكت.2ُِ  ِ( + "مدفكنيف معا فا المعمكدي " )كك2ِْ  ٓكالشهكات" )غؿ
. كالعريس أيضا مشاا األرز( اةنها البخت الم نكع مف خشب لاناف أل 2ٗ  ّ* كالكنيس  مشاه  فا )نش

أس الكنيس  فا السماء يف يميف اآلب كالكنيس   سد  مككن  مف ( فالمسيذ ر 2ُٓ  ٓ" )نش"فتي كاألرزاايرز 
 م ا دة ما زالت يما ايرض كمنب رة ك ا اآلف فا ال ردكس السمائا. -كنيسبيف 2
محبتك أطيب من الخمر وراىحة أدىانك أطيب من " أف أك اؼ المسيذ لعركسا  نا ب د( 2َُ  ْ* فا )نش
( فيد أيطانا  مالا، كرائح  أطياانا    ثمر أطيااا العامم  ّ،  2ُِف  )  ك    ن س أك افا كل األطياب"

 فينا،  ك يعطينا ما لا ثـ يعكد فينساا لنا.
(، بريد العركس فا 2ْ  ِ+  ْ،  2ِ  ُ) فرح * كما يريد العريس فا محابا لعركسا أف بحيا يركسا فا

 (.2ْ  ٖ+  2ٓ  ّ+  2ٕ  ِ(. كأف ل يزي ا أحد )2ٗ  ٕ)يفرح  محابها لعريسها أف
2  ٔ+  2ُ  ْ+  2َُ  ِ+  2ُٓ  ُ) جميمة(. كالعريس يرل يركسا 2ُٔ  ُ) جميل* العركس برل يريسها 

 ( كلكنها المحا .2ٕ  ْاالرغـ مف ييكاها ) بال عيب( اؿ يرا ا 2ٔ  ٕ+  َُ،  ْ
 (.ٕ،  2ٔ  ٖ) محبتيما أقوى من الموت* العريس كالعركس بشااها فا أف 

( ينا يرل العدك الشيطاف مف اعيد كيدكسا. كالعريس 2ُٕ  ِيسها االظاا كغ ر اييائؿ )* العركس شاهت ير 
( برل العدك مف اعيد كلها أسمح  2ْ  ْأيطا ا ن س ال  ات ك.اؿ ينها ينيؾ كارج داكد المانا لألسمح  )

 (.  2ُٗ  َُبهزما اها = أيطيبكـ سمطانا أف بدكسكا الحيات كالعيارب )لك
 


