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 المقدمة
  العزيزيءأيها القار

 العمل مع   القراءةلى  إجة  ا ح فيصبحنا اليوم   ألقد  ف.   فيه ش لتعي لقرأه ب تب، ال ل  ابين يديك كت  

 أفكارنابع  شا ت نتءنه قد أصبحت الغالبية من قرا     أرجة  د ل ا،دا ج صبح مرتفع أ  العقليألن المستوى   .  الختباراو

 . نااتوليس حي

ددها رن ت أيمكنك  .  ةملي وهي صالة قصيرة بسيطة وع     ،"عوصالة يس "نا هو   مريب المعروض أما  دوالت

 كل  وفيرع  ا الش في  ، العمل فيت،  اضرا الدرس والمح  أثناء، في   وقت المذاكرة زل،  نل وقت في الم    ك في

 .كانم

مذكرات سائح روسي   "  كتاب لو اطلعت على     احبذاويريب سهل   دهو ت ف  .مع يسوع ة  مرهي حياة مست  

 .لعمليةاته االة في حيصب على الدرد تقائح س قصة رضيع فهو "إلى أبيه الروحي

 ما قيمة اسم يسوع بالنسبة لنا؟
إذ .  يوم في حياتنا    جدد كل  الصليب يت   خشبة  حدث على  الذي  صلخال وا .معناها مخلص "  عسوي"كلمة  

 ا الكتاب ذهم نقطة في ه   وأ.   الصالح  مخلصنا  وخطايانا، فهو  ومشاكلنا  يقتنا الرب يخلصنا من ض     أننرى  

 األمر  فبحقيقة،  ع يسو سماذ عندما نردد    إينا،  ف عنا، على العكس هو حال       اد بأن يسوع ليس بعي    حساساالهو

. حن ولكن المسيح يحيا فينا    نضلة أن ال نحيا     ا الف المسيحيةوالمقصود من الحياة    .   اهللا الحال فينا   جينحن ننا 

 يسوع في حياتنا، كذلك اختفاء ذواتنا        روظهو  اتناوذ باختفاء   ا تام ا ارتباطً طعمل المسيح في حياتنا مرتب    و

رك ذ كم يح  معيأنظر  .  "أن المسيح حال فينا   "  ةم الها قةه الحقي ذه  ،وستنكشفا االسم،   ذسيأتيان كنتيجة لترديد ه   

 فالموضوع كله يدور    .يان يسوع ذاته  س ن  في اا كان هنا سبب   ذع، إ وساسم ي د   بتردي مالكاتب حتى من االهتما   

خر تحت السماء قد    آألن ليس اسم    "  -."الذي به نحيا ونتحرك ونوجد      "بر محور حياتنا  وع الذي يعت  سل ي حو

 ."يسيح يحيا فملانا ولكن أحيا أال " "يأمشو قم الناصريع وباسم يس"، "طى به ينبغي أن نخلصأع

الة الفردية  ص لل الطريقة كمنهج المقدس ثم عوض      يقة ترديد االسم  ررض ط  ع تب في القد تدرج الك  

 الخالص  ر الختبا ريق العمق فعرض صالة يسوع كط      إلى ثم دخل .  ةنسيلكى ا راألخ  إهمال الصلوات   ممح عد 

 لى إ نصل  ن أ نكموع ي سيد اسم ي  د طريق تر  عن  أنه  اوأخير،  الكنيسة في   ةاوب والحيا ن والت ي، والتجل التجسدو

 يجب قراءته   اعرض روحي عميق جد   ا العرض   ذوه.  حساس بها الوا الثالوث   لفهم عقيدة   اإلرشاد الروحي 

 . وصالةبحذر

 على أنه  بل   ذاتهه هدف في    نلى أ عليس    لكن لتعيش فيه،  و  ه لتقرأ ب ال تالكا  ا إليك هذ  يي أهد نإ:  أخي

 .ويكفي أن تكون ثمرة هذا الكتاب هو اكتشاف يسوع ذاته في حياتك عن طريق ترديد اسمهسوع يطريق إلى 

قراءة السطور األولي أنك في     ستالحظ بعد   لك  ذ، ل الموضوعل إلى   خومات الد مقدالكتاب ال يضع    و

  .الطريق إلى يسوع

 .بالصالةالقراءة ينبغي أن تكون مصحوبة  أن ككما أذكر
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جماعة القديس  ه   هذا الكتاب لراهب معاصر من الكنيسة األرثوذكسية نشرته ل           أنبقى أن تعلم    

 .يألرثوذكسك على عمق روحانية الراهب ا شهو يدل بال و -جيوس بلندنرس

 . العزيزيءالقار أيهاالرب معك و

 الكنيسة

 يســـوع

 الفصل األول

  اسم يسوعيبأي شكل نناد
وسـأل يعقـوب وقال اخبرني باسمك فقال لماذا         "

 )29: 32تك " (تسأل عن اسمي وباركه هناك

 
م ءتال ت يقة الت ري يتبع الط  أنولكل  .  مختلفة  كاالًشن تأخذ أ  يسوع يمكن أ    ننادي بها   تية ال يق أن الطر  .1

 االسمره هو   وحما و تناون قلب صل  ون يك وأفالبد    تعمله،الذي س كل  الش اختلف   اولكن مهم .  مع صالته الخاصة  

 .اةنادمه الذ كل قوة في هزكتر فيه تالذي" يسوع" مساهو أال و ،ذاتهالمقدس 

  أن يونرقتعود الش   ، ولقد قصيرة طويلة أو    ا أو يدخل في عبارات    منفردا  إم  اسم يسوع كر  ذي  .2

ياربي "  رال باختصا قين  أ ويمكن   ".يءربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاط     اي"  تعملوا هذه العبارات مثل   يس

 .فقط" يسوع"ويمكن أن تقتصر الصالة على اسم  ،"يسوع

 األشكال  وهو أقصر كل القديم لهذه الصالة     شهو ال   فقط  "يسوع"  أي اسم   وهذا الشكل األخير،    .3

 .ىر أبعاد األشكال األخبدون فقط "سوعي" اسم استعمالن نقترح نحعلى ذلك فوسهلها كما يبدو لنا أوأبسطها و

لذلك عندما نتحدث عن مناداة االسم المقدس فنحن نعني الترديد المقدس الدائم السم يسوع ذاته                .  4

  .فاالسم المقدس هو الصالة ذاتها .بدون إضافة

، حقيقي وفي كلتا الحالتين يوجد ترديد       نابأذهانفيه  ويمكن أن نردد اسم يسوع بشفاهنا أو نفكر          .  5

 أن  عوم.  نقلنا بسهولة من المرحلة اللفظية إلى المرحلة العقلية        توهذه الصالة     .عقلي  لثانيوا  لفظيول  األ

 .لتأملاإلى س س بالنفيالعقلية ويؤدرحلة الصالة مى نه بالتأكيد ينقلنا إل إلى تفكير لكج ويحتابطيءالترديد 

 وع ــيس

 لثانيالفصل ا

 كيف نتدرب على مناداة اسم يسوع
 )9: 52مز (" وسأنتظر اسمك"

 
وع سيد اسم ي  د تر ن يمك إذ  .كان وفي كل زمان،   م يسوع في كل     سما  ة على منادا  نتدرب يمكن أن    .6

 ولكن  .نار سي أثناء  ذايمكن أن يكون ه   .  اوهكذ...  الكنيسةلنا، وفي   زملنا، وفي منا  ع مكان   وفي.  ارعشفي ال 
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 م للترديد المنتظ  معينةنة  ك وأم اوقاتًأ نعين   أنحسن بنا   يدة، فإنه   ع قا ي المقيد بأ  ر الحر غي  لترديدا هذا   ببجان

ورية ر تعد ض  يه الترتيبات الت  هذوا من   ر أن يتحر  مالة يمكنه ص تقدموا في هذه ال    والذين االسم المقدس    ذاله

للمبتدئين بالنسبة اجد. 

 أن  ينبغي التي   ةرح ال ديداتب التر نبجا(وع  سم ي اس  ديدرة لت دحدم  اقاتًو اعتبارنا أ  في  ع نض وعندما  .7

صليت   وإذا"ن   وهدوء المكا  ظروف تسمح بالوحدة  ن في   وتكينبغي أن   ن هذه الصالة    إف).  اإلمكانرتكون كثيرة بقد  

، فيمكن  ار كثي م فهي ال تهت   الجسمية األوضاع   أما.  1" الذي في الخفاء   أبيك إلى   ي بابك وصل  فادخل مخدعك واغلق  

ز ي وترك جسميي يسمح بهدوء    ذل هو ال  ض المف والوضع.  ا أو راكع  ا نائم أوا   جالس أو  ا ماشي الشخصون   يك أن

 . الصالةفيال شك باعد س االتضاع والتعبد تعنر ب التي تعأوضاعها ووالحركات الجسمية داخلي،

 بعدل  أتسك و فسلى ن إم يسوع عليك أن تجمع أفكارك وتدخل السالم         اس  ةادنام  في  تبدأن  أل  قب و .8

 يسوع ال   سمافإن  .  2"لقدساوح  ر بال إال يسوع رب    ال يستطيع أحد أن يقول    "  وإرشاده  س القد حجيه الرو ولك ت ذ

ح روالو"عل بلهيب الروح القدس   ت النقية واش  بالتنهدات قد امتأل    ن يكو أننسان إال بعد    إن يدخل قلب    أيمكن  

 . الكلمةاالبنا اسم ن فيويضيء سينطق يذ ال نفسه هوالقدس

 ن تتعلم السباحة عليك أ    ولكي،  األولىتبدأ بالخطوة     يك أن  عل رسي تتعلم ال  فلكي  ،لةو بسه أبد ا  عندئذ .9

ا ذمسك به ت  .حبوعبد  ت االسم ب  قأن تنط  ب بدأت  نليك أ عسم يسوع   ا ب ةداالمنا  بالمثل في و،  الماء بنفسك في    يترم

سم يسوع   ا ل تفكيرك في يسوع ذاته اذكر      ك ركزلكن  ووع  س اسم ي  ي تفكر في أنك تناد    . ال اراده مر درواالسم  

 .ببطء ولطف وهدوء

 يجمعوا بين ترديد االسم مع التعمق       ننهم يريدون أ  أ ولكن هناك خطأ منتشر بين المبتدئين إذ          .10

سم اا أن    أن يدركوا تمام   عليهمة ولكن   رسم بقوة كبي  ا اال  يقولو أنفهم يحاولون   .   االنفعال العاطفي  أو  الداخلي

ب كانت هناك   ر ال أمام فعندما أمر إيليا أن يقف       .اخلياد  وكر بصراخ أو بعنف حتى ول     ذن أن ي  ع ال يمك  ويس

بعد النار  و.  كن الرب في النار    ي  هناك نار ولم   نتلزلزلة، كا الم يكن الرب في الزلزلة وبعد       وزلزلة  ورياح  

 يالسعو  رجهاد الكثي  فال 3"...اء وخرج وتوقف  ديليا لف وجهه بر   إع  مفلما س "  يفف هناك صوت منخفض خ    نكا

 .ىوق سيكون بال جدموراء التع

ا ذيتسرب ه لتك  اله كل وجودك وذ   وجمع ح ااعرك، و شكارك وم فاجمع أ ف  المقدس  االسم  إذا رددت   اإم

 من ذاتك يشت    ازء تدع ج  ، ال شها قطعة القما  برب  ش نقطة الزيت فتت   سربك كما تت  نفس إلى أعماق    االسم

االسم ذا هفي احصرها كل ذاتك وعضاخ، ابعيد. 

فاالسم المقدس  .  االلفظي مستمر  الترديد   ون يك أن  ينبغي، ال   االسميد  د عملية تر  س نف في حتى   .11

ن يشبه  أمكن  ي  يددرلتا  ن فإ .ئة الهاد اهقائق في أوقات الراحة واالنتب    د ثوان أو    أن يستغرق كن  مق به ي  طالذي تن 

ن وتكلف  ع ت ي نطلقه ف  أن ال يجب    االسما  ذإن ه .  اءالهو  فيع بها الطائر    يرتفة التي   دئبحركة خفق األجنحة الها   

ق في  أد   وبمعنى ةطاسب بل العكس ليكن الترديد في هدوء و        .هران في طي  ائر الط عندفااأو باندفاع كحركة    

                                                 
 س.6:6 مت  1
 .3: 12كو 1  2

 .13: 19 مل 1  3
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ليه فهو ينساب في طيرانه ويخفق جناحيه من وقت ألخر،          إ يهدف   الذي  و الطائر إلى العل   وصلإذا  أما  .  تلطف

كره ذ ب وتشبعت يسوع   يح المس فير  فكلى ال إلت النفس   صوإذا    ذلكى في الهواء، ك    أن يبق   يستطيع قط حتى ف

ا ذنف الترديد إال إ   أ ال تست  وهي.  االسم المقدس وتستريح في ربنا يسوع        تتوقف عن الترديد   أنفإنها يمكن   

 .وى أقلتكتسب دفعة الترديد مرة أخرى ىءيبتدى التفكير في يسوع، حينئذ رزحمت أفكار أخ

 يتخلل هذه الصالة    أن  الطبيعيومن  .  تكاع طالما لك الرغبة حسب استط      ةداار في المن   استم .12

ت عندما تحس بالميل إلى     ن وقت أو حيثما ك    أيلحظات من الفتور، عندئذ ال تقاوم ولكن عليك أن تبدأ ثانية في             

 على فكرك    وسيتردد ائي تلقا شفتيك اسم يسوع سينطق على       أن وفي الوقت المناسب ستجد       س المقد االسم

 أنا"  كراهذ باسم يسوع و   ا متشبع لفكران  ووحتى في أثناء نومك سيك    .  باستمرار لكن بطريقة صامتة وباطنية    

 .4" مستيقظوقلبيئمة ان

 ونحاول الوصول إلى نتائج     و أن نرج  الطبيعيمن  سيصبح  ع  ويد اسم يس  د وعندما ننشغل بتر   .13

هذا .  5" ثوبه فقط شفيت   ست مس أن"  وعسص ربنا ي   مع شخ  حقيقي بتالمس   وهي أننا نحس  ملموسة    يجابيةإ

لن أتركك حتى   "  عيد اسم يسو  تردل إليها من    ص ن نن أ كف التي يم  اده األ هو أقصى   ركاالختبار المبا 

ن لدينية يمكن أن تكو   اعاطفة  لفا.  راتث التهور في االشتياق إلى مثل هذه االختبا       نبح  ن، ولكن علينا أ   6"تباركني

 أنوع بدون   سسم ي ا  في الترديد   اأما إذا صرفنا وقتً   .  هوة الجسدية ش الطمع وال  من  يروع خط ا لن ستاربسهولة  

ذه الصالة غير  ه  ن فإ سى بل على العك   ودنا بدون جد  وضعنا وقتنا ومجه  أد  قظن أننا   ن ال   ن فعلينا إ  بشيءنشعر  

ة ذ لل أنا طلب   أين  دة م رجمنها   أل ثر من لحظات الثمر    أك مام اهللا أ  والًبثر ق كا تكون أ  م رب االمثمرة في مظهره  

سم ا كل يوم لترديد     محدودة  اوقاتًألينا أن نحفظ    علواضحة المجردة، ولذلك    السهلة ا   اإلرادةإنها صالة   .  وحيةرال

غوفة شومثل هذا الجهاد، جهاد اإلرادة ال     .  اوحير  ا هذه الصالة تترك فينا برودة وجفافً      أن  اظنن  ولو  يسوع حتى 

 .ةوجزل علينا بركات وق ين بوقار البد وأاالسمخدمة هذا و

ين لهم  ذوال.  لة من الجفاف  ا ما يتركنا في ح    ا جد ادرناا االسم   ذإن ترديد ه  فعالوة على ذلك    و  .14

لحرارة الروحية  ا و يالداخلصحوبة بالفرح   من هذه الصالة    و ما تك  ات في هذا األمر يذكرون أنه غالب      اختبارا

 أو ثقل   أي الصالة ال تحتمل     هذهإن  .  رويتحرك في الن  وير  نه يس أر ب و اإلنسان من الشع   ىءويمتلاالستنارة،  و

 .7"يرجفن وراءك اجذبني. ىذارحبتك العألك ذئحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق لالر" و صراعأتوان 

 وع ــيس

 

 

                                                 
 .2: 5 نش  4
 .21: 9 مت  5
 .26: 32 خر  6
 .4-3: 1 نش  7
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 الفصل الثالث

  اسم يسوع كطريق روحي لحياتناةمنادا
 " وأقويهم بالرب فيسلكون باسمه يقول الرب"

 )12: 10زك (

 
لنحو ا في علم    دثوالح  (حيث في طريقنا الرو   د يكون مجرد ح   أنوع يمكن   سم ي س ا ةمنادان  إ  -15

خرى، ولربما يكون   أبعين طرق     اوحير  ان يكون لنا طريقً   ألك يمكن   ذ، ك )اعرض يحدث   ذيليء ا هو الش 

 يسوع  سما  يددر يصبح ت   أن خرى يمكن أوفي حاالت   .  حيةونا الر تلوحيد الذي نختاره لحيا   او  البالطريق الغ 

كن أن يكون   مسبق ي ما  ن كل    م كثرأو.  خرىأة  ترالة فترة من الوقت ونتركه ف     ص ك ا أي نستخدمه  متقطع  عمالً

ا االسم هو الطريقة    ذ ترديد ه  ن يكو أنيمكن    وأخرى للصالة،   أق  ركن بجانب ط  ل و باستمرار  تستخدمهاطريقة  

سبق يتوقف على دعوتنا الشخصية وظروفنا       وكل ما   .  8ةولها كل حياتينا الروحي    ح وننظم   يالتي نبنّ 

 .وإمكانياتها

 األولية  يءلى المباد ول ع صن في الح  وين الذين يرغب  دئ على المبت  اهتمامناا المجال ينصب كل     ذي ه فو

ا وسمين تال ذلى ال علك  ذاألولى، ك ة  س للمر  االسم المقد  عقون إلى التالمس م   شتا الذين ي  ىلع و الصالةه  ذعن ه 

 .ل إلى طريق االسم المقدسون في الدخوويرغبمعه للمرة األولى 

 من  ذاتي  تصميمة عابرة أو    ر فك ل اسم يسوع لم يكن خال     ةلى منادا إلنا  وصو  أن  كد أن نتأ  يبغني  -16

هذه الصالة كطريق   وإذا حاولنا أن نستعمل       .بل وننقاد إليها من اهللا      ةالمنادا لهـذه   ى أن ندع  ينبغيا، بل   نأنفس

 فالتدريب  .ةصخاصة خال وة  ة كاملة لدع  علك عن طريق طا   ذ أن يكـون    فينبغي  ة لحياتنا الروحي  أساسي

 بال شك إلى انهيار     ييؤدس على مجرد الهوى العاطفي      ي المبن الروحيكثر من ذلك الطريق     أ، بل و  الروحي

ا ن اسم يسوع في حيات    ةادلك تصير منا  ذقدس وب ال الروح   بإرشاداق نحو اسم يسوع     س أن ن  ينبغيلذلك  .  فؤسم

 .القدس ذاتهح روة من ثمار الثمر

يكون   مابفر.  يقر الط الخطأ بخصوص دعوتنا لهذا    منزهة عن    ةحاضة و مالعاك  ن لكن ليس ه   -17

شتاقون إلى  ما شعرنا أننا    إذف.  واضع وتدقيق تب  أن نمعن فيها    ينبغي التي   بعض العالمات لهذه الدعوى   ك  ناه

والطاعة والسالم،    حبة والطهارة ملا  ادة بنا إلى زي   ي يؤد هااد كان التدريب في هذه المن     وإذا هذا االسم،    اةدمنا

كثر صعوبة، عندئذ يمكننا، ليس بتهور، أن نفترض أن الطريق          أت األخرى أصبح    اذا كان استعمال الصلو   وإ

 .منااا أمصبح مفتوحألهذه الصالة 

 صلوات ال أنواعر  قتحي  الئل  ا يكون حذر  نأ  نسان يشعر بميل نحو هذا الطريق عليه       إ  وأي  -18

 أياحد هي   و لكل   األفضل الصالة   نولك".  ع هي أفضل الصلوات   و صالة يس  أن"  لنفسنا نقو أفال ندع   .  لألخرى

 هذا االسم يجب    دعوةفالذي يمارس   .   التي يتحرك بها اإلنسان بواسطة الروح القدس       انا ك يأنوع من الصالة    

فال نتعجل   . من الصالة  النوعقة ألوانها لهذا    ئشة والساب طااية ال دعالت التي تنتج عن ال    اوحمل ا  أن يضبط  اأيض 

                                                 
 . وقيادة الروح القدوس- هذا يتوقف على إرشاد اآلب الروحي 8
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 نكتم  أنلك يجب    لذ نا اهللا هذه الرسالة   دع إذا لم يستو   ا خصوص 9"أخوتينا سأعلن اسمك بين     أ"  بأن نقول هللا  

 .  اهللاأسراربتواضع 

وة اسم يسوع تبسط وتوحد حياتنا      عهذا أن د     اهللا وبالحق هو   بإرشاد نقوله   أن والذي يمكننا    -19

حيدة ورة ال ؤة التي فيها يصبح االسم المقدس هو الب       دحوااك صالة أبسط من صالة الكلمة ال      نفليس ه   حية،والر

 في  شيء كل   ة بسهول عجميسوع  يولكن اسم   ...   ما تتعب وتشتت الفكر    افالطرق المعقدة غالب  .  لهاأكمللحياة ب 

ون ألننا  ئ لج أسمى"  :قول ت ن فهي التي يمكنها أ     الشخصية المنقسمة   أمامل  اوة اتحاد وتك  ق له   ذنفسه إ 

 . 11"ك م بخوف اسقلبيوحد  ":س المنقسمة ستسترد كمالها في االسم المقدالشخصية، تلك 10"ونريثك

لك التطهيرات   بذ  فتوفر لنا  "طريق صرفي "أنها     تفهم على  أالوة صالة اسم يسوع يجب      ع د  أن -20

، فطريق  ) حياتنا الروحية  يء في مفاجقوف  أو و (إذ ليس لنا طريق قصير في الحياة الروحية         .  ة األخرى يالتقشف

 .اها تمامناحنا، فالخطيئة يجب أن نتخلى عوا االسم يتطلب منا مالحظة مستمرة ألرذه

 لكيهم  وإرادتن، فالبعض يحفظون عقولهم وذاكرتهم       اتجاهان ممكن اوص هذا األمر هناك      بخصو

حبة ملال  مكتكارهم و أفم لتتجمع   سل هذا اال  يقو  خرآلوالبعض ا .  تركيزثر  أككثر حب وب  أدوس ب قولوا االسم ال  قي

 وسيلة للتطهير   هوته  ذاين بالنسبة لنا ألن االسم في حد         يقتالطريقة األخيرة هي أفضل الطر     وفي قلوبهم   

 فيجب  سهااأدن تخلص من    لكيلنا  افعأ أن تمر أفكارنا وكلماتنا و     ينبغي ومصفاة فيها    حجريوالكمال، هو محك    

م قبل العمل   سا اال ذ نسترشد بالصالة به   أي(رها خالل هنا االسم     ر كلمة ما لم نم    أوكر  ف عمل أو    أي نقبل   أال

وافق السم  الملك هو فقط    ذ، والذي نتقبله بعد     اآلثمة كل العناصر    يستبعدالسم ذاته   او).  شيء  أيوالتفكير في   

نحمله بدقة وعناية كما     و به  نتمسكن  أ تمامها باسم يسوع والتفكير فيه، وعلينا        إلىيجب أن نمأل قلوبنا     و  عيسو

ا تدريب تقشفي   ذ ه أن.  ياء الغريبة التي تختلط فيه    شحميه من كل التحرشات واأل    نن  أوعلينا  .  انًنحمل إناء ثمي  

 أنييد و زلك ي ذ  أن  ينبغي"حنا  اورنا ونميتها بينما يحيا اسم اهللا القدوس في أ        سفونسى  نن يتطلب منا أن     ذقاس إ 

 .12"ا أنقصنأ

س  القدا توالن جهة ص  مف.  األخرى  اتعتبار عالقة صالة يسوع بالصلو    ألفي ا  ويجب أن نأخذ     -21

دية والخاصة،  رهنا هو الصالة الف      ما يعنينا  نا، ولك نقصده هه نالتي تحددها الكنيسة فهي ما ليس         والصلوات

 .هانطيع ما   لكي  الكنيسةعة في   وات الموض و الصل أو  داست الق ا شأن صلو  ن م اقًننا ال نقلل مطل   أومعنى هنا   

 يتحققوا إلى أي    أن الجماعة   فرادوأالكنيسة   رجال   لىولكن ع .  افعة لكثير ن يجعلها   تفإن طابع الوحدانية والثبا   

 . يةمسرقوسهـم الوطلخاصة ا اسم يسوع طرقهم حد توافق دعوة

 فيها  التي"  جاةمنالاصالة  "  لثية م درف أخرى من الصالة ال    أنواعلة حول   ئار أس تثكذلك يمكن أن    

 "صالة السكون " كالم    يتخللها  التي ال  "التأملية المطلقة "  ول عن الصالة    قا ن اذوم.  ى اهللا ونتحدث معه   لإ  نصغي

ترك صالة  نس  كلعا ب أو"  يسوع"ه الصلوات ألجل صاله     ذ مثل ه  نترك  نلخ، فهل يجب أ   ا  "...صالة االتحاد "و

ه ففي  ت كل فرد حسب حال    يي يعط اب هللا الذ  و الج كوهنا يجب أن نتر   )...  ديةرالف( ألجل تلك الصلوات     "يسوع"

                                                 
 . 22: 22  مز  9

 .98: 5 مز  10
 .11: 86 مز  11
 .30: 3 يو  12
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 ىقد عل تات، ولكننا نع  وصلالاة االسم المقدس مانعة لألنواع األخرى من        دهللا لمنا ا  دعوةادرة نجد أن    نحاالت  

 إلى  اإلصغاء للحظات   اتمامهو في معظم الحاالت موافق      وع ومطلق   متس  االسم طريق هذا    نوجه العموم أ  

 أنا  مكر دائ ذ نت أن  بهذا ويج .  ملا الك الداخلي كل لحظات الصمت     وبة معها ومع  ااخلية ومتج دال  هللامة  لك

سطة الروح  اأحسن نوع من الصالة التي يمكننا أن نمارسها في أية لحظة تعطى لنا هي التي نحرك فيها بو                  

 .القدس

ه الصالة، لهم   ذختبروا ه اين  ذفي السن ال    ينم اآلباء الروحانيين المتقد   ن أ نتذكر  أنجب  ي و -22

 ينبغيلك  ذ ك -شدينر نوصى بااللتجاء إلى مثل هؤالء الم      اشخصي ونحن   .صة للمبتدئين ايدة نافعة خ  ح رش ئصان

 .)13:16يو( "متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق" نهألوح القدس رمل الع نتذكر أن

 يســـوع
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 الفصل الرابع

 مناداة اسم يسوع كطريق للعبادة
 )12: 86 مز(" أمجد اسمك إلى الدهر"

 
ة فتلمخ علينا أن نعرض للمظاهر ال     واآلن لصالة يسوع بطريقة عامة،      اآلن لقد عرضنا حتى     -23

 .ه المظاهرذحب والعبادة هي أول هالو. ةالصلهذه ال

عد أن صالة   ب  اة والتشفع، وسنرى فيم   وبلتاوسل و تلى ال عاتنا  و نقصر صل  ن أ ابعودنا غال تد  ق ل -24

ير غالصالة  :  ذه األغراض  ه  في مقدمة  ن يكو ن أ ينبغي  نلك.  اضره األغ ذهل  ثأن تستخدم لم  يمكن  ع  ويس

 هتف به   ي والصوت الذ  ،واحترام عظيمين جل عظمته، واالتجاه نحو اهللا في حب        أل هللا   والتسبيحرضة،  غالم

 .هذا كله يجب أن يكون أوالً"... ربي وإلهي " توما قائالً

لشخص مز والحامل   ر هو ال  ا فاالسم المقدس  أذهاننسوع إلى   ي  صالة يسوع يجب أن تحضر      أن  -25

  فوجود يسوع في   13"الحرف يقتل ولكن الروح يحيى      "د عبارة لفظية وثنية   ر اسم يسوع مج   المسيح، وإال صار  

ز رع في حياتنا ويب   و االسم المقدس، وترديد االسم يدل على وجود يس        نه الذي يتضم  الحقيقيحياتنا هو الكيان    

 .حقيقته

إلى الحب الطاهر، فعندما ننطق االسم علينا أن نتجاوب مع وجود ربنا يسوع              كل هذا سيقودنا     -26

، وبهذه  شيء، ونحن ال    ءيش كل   ولهنا ه إ  أن ننطق اسم يسوع بتعقل نعرف        وإذ  14"فخروا وسجدوا له  "

 .15" باسم يسوع كل ركبةتجثو لكيق كل اسم وا فه اسماا وأعطلذلك رفعه اهللا أيض"بده عالمعرفة سنحبه ون

 ـــوعيس

 الفصل الخامس

 مناداة اسم يسوع كسر للخالص
 )1: 54مز (" اللهم باسمك خلصني"

 
، ألن كلمة يسوع     كمخلص  االسم ذاجود به وه، فهو م  دكثر من وجو  أا االسم يعطينا    ذيد ه د تر  أن -27

 ماء قد أعطى  س ال ر تحت  ليس اسم أخ   نأل.  الصالخ بأحد غيره    وليس"  ،"صالالمخلص أو الخ    "يعنتبالضبط  

 .16" أن نخلصينبغيبين الناس به 

                                                 
 .6: 3 كو 2  13
 .11: 2 مت  14
 .10، 9: 2 في  15
 .12: 4 أع  16
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. للناس الخالص   بإعطاء  أييا،  اان الخط روقد ابتدأ يسوع رسالته على األرض بشفاء المرضى وغف        

وعلى هذا  .   لنا اا شخصي  مخلص ى في طريق اسم يسوع هو معرفة ربنا يسوع        ل األو اءةعلى هذا المثال فالبد   و

 .تنات حياضرورا في كل اب لنا خالصهاة اسم يسرع تدفمنا

ب آلابتم من   لط  ماكل    "م في سد كل احتياجاتنا كما يقول الكتاب        سا اال ذقط ه فساعدنا   ي  وال -28

ه يعطى ويسد كل    تاذوع  س اسم ي  ن لك 17"تأخذواطلبوا  ا  مي باس اإلى اآلن لم تطلبوا شيئً     .  طيكمع ي باسمي

عال في  فن أننا ننال    يرجاء مؤمن و  نمايمه في إ  ننطق اس  ربنا يسوع علينا أن      نةوعفعندما نسأل م  .  احتياجاتنا

. يا نصل نه، كل ت ذا يسوع هو   اهذ.   البشر احتياجات  لسوع نفسه هو الكفاية العظيمة لك     يف.  هب نطل شيء كل   مهاس

هو .  اآلن في يسوع نفسه     ة محقق إليهالنا ننظر   ع في المستقبل بل ل    ستحقق ليتنا ال ننظر إلى صلواتنا كأنها        ذلكل

الهبة ذاتها إذ فيه كل     و، هو نفسه الهبة، هو الواهب        اآلخرونليه  إ  ج وما يحتا  هإلي نحتاج   ار مم ثكأ  ييعط

ن أ و لي مرضت فهو شفاء     أن  .،دفء لي برد فهو   ال وان ارتعشت من     طعامي  فهوت  جعأن  .  لصالحةااألشياء  

 .18"وقداسة وفداءا  حكمة من اهللا وبراصار لن" و، هتين تدنست فهو طهارإو معيني فهـو اضطهدت

كننا أن نجد في اسمه     م ي واآلن.   الهبة عينها  وه   ألنه اء األشي ه هذ يهبني  نهلف عن كو  يختألمر  ا  اذوه

 .لخالص ا سرنع طالما هو يربطنا بيسوع ذاته، فهو اآلولذلك فاسم يس كل ما فيه،

ا في وقت التجربة والقلب الذي امتأل باالسم المقدس           اسم يسوع يهب لنا نصرة وسالم       أن  -29

م دهنت ما   الكننا ضعاف وغالب  .  لهي ال يمكن أن يسمح لألفكار والخياالت الشريرة أن تدنسه           والوجود اإل 

في هذه الحالة ال تفكر في التجربة وال تناقش          .  اقنا كالماء الهائج  محصوننا، عندئذ تتدفق التجربة إلى أع      

 . اسمه القدوسسك به وادعتم ، تطلع إلى الربنفسكشهوتك، وال تفكر في العاصفة، وال تنظر إلى 

 سرنا على   فإذا وابتدأ يغرق، لذلك     19"خاف"   إلى يسوع رأى الريح    اتيأولما سار بطرس على الماء      

 من النظر إلى األمواج واإلصغاء إلى صوت الرياح، فإن يسوع نفسه سيمد             الماء نحو يسوع بنية خالصة بدالً     

لقدرة على مقاومة   ا،  يالقوفي شكله الواضح    ن  وة فيك ما يصبح اسم يسوع ذا فائدة عظي      ذيده ويمسكنا، وعلى ه   

صوتك   يتعلال   ولطف،   ء هدو فيولكن    خلت في تجربة أدع اسم يسوع بمثابرة      دا  ذإ.  صورة التجربة الشديدة  

 وتلتئم  والمشاعرر  اجمع كل األفك  قليالً إلى أن تت     وحكسرب إلى ر  يت  االسم، دع   وال تقوله في قلق وهياج    

 في سالم   ينطق البد أن    مير السالم لذا  وهو اسم أ  .   طوله شيءاستقطاب كل   على  عه يعمل في قدرته     د  -ولهح

 ).لهز مر االسم يذي الوعكيس(المنا سو ه من هذا سيصبح ا وأفضل سالمنالب يهدئذ سنعو

 عندما  وباألكثر( بشدة   يءنخطندما  عأننا  إذ    والمصالحة،ن  ارغف يسوع يهب لنا ال     سما  أن  -30

ذا وإ  . قلوبنا ن م وننطق وحب   ةوبت في   سدق باالسم الم  كسمحظة أن نت  ليع في   طت نس ننافإ)  ا هينً ا خطً يءنخط

ا نوبعد الخطية ليت  .  للغفران  ةمالن ع وكي فس )شخص المسيح لى  إل  ص سن عن طريقه نا  نأل(ا   هكذ استعمل االسم 

شراق أوستحق،  ن أننا ال    ع م أخرى يسوع مرة    م اس داةد في منا  د نتر ال ليتنا   نتأخر ونتسكع، ف  ةف في حير  نقال  

 .20"سه في البحرف نلقيأ.... أنه الرببطرس  نمعاسمع  سفلما" طيءالشالى عووقف يسوع يوم جديد 

                                                 
 .24، 23: 16 يو  17
 .30: 1كو 1  18
 .30: 14 مت  19
 .7: 21 يو  20
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ربنا يسوع مرة   ة  حن الخطا ن حياة جديدة، نعم سنجد      يءتبتد كأنك   "عويس"معان، قل   سلنصنع كما فعل    

 معنا من حيث تركنا أو      يءبتدوسي في تلك اللحظة ونحن في حالتنا الراهنة         إلينا  أتيسمه سي اد مناداة   نأخرى ع 

 . أصح من حيث تركناه نحنيبمعن

قودين ومذنبين،  ف، أشقياء وم  نة وهم في حالتهم الراه    إليهم  تي بعد القيامة أ   ذ للتالمي وعظهر يس   لما

م ا طع اههنعندكم  أال لهم   ق..  .(ى  رطة إلى حياتهم مرة أخ    ا الماضية دخل ببس   أخطائهموبدون أن يوبخهم على     

 خرى أ مرة   "عويس" وهكذا بنفس الطريقة عندما نقول       21)من شهد عسل  ا   وشينً مشوي من سمك    افناولوه جزء

ا م، لكنه يريد منا ك    الماضيعلى  ا   نتأسف كثير  أننه ال يطلب منا     أل اهللا،   عنبعد فعل الخطيئة وبعد فترة البعد       

 وشهد  المشوي  بسمكناا،  تنا وكل دقائقه  ابين نظام حي  وسمه  ا نربط بين شخص يسوع و     أنكنا نفعل من قبل،     

 .ى شخص يسوع واسمه في بؤرة وجودنارخأالعسل، وأن نضع مرة 

ة ركنه يمكن أن يعطينا خب    ل و مباشرة خطايانا لحة بعد   اعمل المص بقدس  الم  االسمم  وا يق ذ هك -31

بطنا  فإذا ر  اء،يب وكل أسرار الفد   للص ا كنا أن ننطق اسم يسوع ونضع فيه كل حقائق        م اإللهي في  وأساسيةعامة  

لى كل إ تمتد صس عالمة للخالقد االسم الم فيجد  نرة لكل خطايا البشر فإننا س     اه ككف ب  واإليمانبين اسم يسوع    

ة ئع خطي فحمل اهللا ير    "-22" العالم تأسيسبح منذ   ذ  الذيخروف  ال"جد  نا االسم   ذة وكل المسكونة وتحت ه    ناألزم

 .23"العالم

يا المقدمة لنا من    افران الخط غوة للتوبة   يضوعومل ال ئتعارض وال يقلل من الوسا    ال ي   ذا كل ه  -32

 الذي  الداخلي هو الحل    بخاطرنا اآلن جول  ي وما   ية، الخف فسا نعالج فقط حياة الن    ن ه أننا.  دسةق الم الكنيسةقبل  

ل عنه  وه في الهيكل والذي يق    ت بعد صال  العشارحصل عليه     ، الحل الذي  ببة الصادرة عن الح   و الت تقتنيه

 .24"ارربمإلى بيته ل زهذا ن"اإلنجيل 

 يســـوع

 الفصل السادس

 مناداة اسم يسوع والتجسد
"14: 1يو (" اوالكلمة صار جسد( 

 
ثر ك أن نتفهـم األشياء األ    اآلنا  نا االسم المقدس وعلي   ذ له "الخالصية"ة  ولقا  اآلننا  مهتف لقد   -33

 فيه  وع ليس فقط سر للخالص أ     و يس رفة األسرار اإللهية واسم   ع فينا نمت فينا م    عكلما نما اسم يسو   ف.  اعمقً

ع هي  و لخطايانا، بل أن صالة يس     اكفاية لكل احتياجاتنا، أو هو فقط فيه إزالة للتجارب التي تصادفنا أو غفرانً            

 مبارك ما يتحد    . وسيلة قوية لالتحاد بربنا يسوع     وخر ه آمعنى  ب وسيلة بها نطلب ألنفسنا سر التجسد، و       ايضأ

                                                 
 .47-41: 24 لو  21
 .8: 13 رؤ  22
 .29: 1 يو  23
 .14: 18 لو  24
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 أو من الوجود في حياتنا      اظم بكثير جد  أعفاالتحاد  .  ع ويخلص وام يس من يقف أ  مما  كثر بكثير جد  أع  وبيس

 .جرد التأملم

 فيمكنك عندما تنطق باالسم     25"يحل المسيح باإليمان في قلوبكم      "لكي يمكنك أن تنطق اسم يسوع       .34

وفتح الباب    صوتيع إن سمع أحد     قرأعلى الباب و    هنذا واقف "سك  فيقة مجيئه في ن   قح  على شفتيك أن تختبر   

كذلك يمكنك أن تتملك شخص المسيح واسمه على عرش نفسك إشارة           .  26"معيهو  و معه   وأتعشى  إليهأدخل  

لها يسوع في صالته    ا ق التي  "أنا فيهم "نى   مع  وهذا ،27"السمك  انوا لك فيها مقدس   وب.  "ناتللمسيح الكلمة في حيا   

 االسم المقدس وتحس أنك عضو في جسد          أن تلقى بنفسك في أحضان      ا ويمكنك أيض  .28ية األخيرة تلكهنوا

لفوارق بين  ا يستطيع أن يزيل     شيء أن ال    عيومن الطبي .  29"ثبتوا في   "الحقيقيةصن في الكرمة    غالمسيح، و 

 بربنا  ياتنا البشر ذو بين طبع    حقيقيار لنا عن طريق التجسد اإللهي إمكانية التحاد          ص ولقد.  الخالق وخليقته 

 .عو ويقويه ترديد اسم يس الذي يظهرهاالتحاد اهذ. يسوع

، ا فالكلمة صار جسد   .اخلنادسد الكلمة وثبات االسم المقدس في       تج وهناك بعض التشابه بين      -35

سنا، البد وأنه سيطفو على أجسادنا       ونف   لالسم المقدس في   الحقيقي  الداخلي فالوجود   اانًسيسوع صار إن  و

ن هاسمك د " إلى نفوسنا    اطبيعي يدخل   ي االسم للح  فمضمون  30"وع المسيح سسوا الرب ي  بلأ"الخارجية فيما بعد    

 .32 وتهزمهأعضائيناموس الخطية الكائن في " ان يصير قوة تشلميإه بدتذا رد إدسقا االسم المذه. 31"مهراق

 وأجسادنا طاهرة ومقدسة،   في جسدنا يحفظ قلوبنا        كختم أنفسنا اسم يسوع على     بعكذلك يمكن أن نط   

 أو  علكن هذا الختم الذي في الجسد ليس هو قطعة من الشم          .  33"دكاعتم على س   كخاتم على قلبك كخا    جعلنيا"

 . الذي للكلمة الحية في داخلناسالرصاص بل هو السمة الخارجية لالسم المقد

 يســـوع

 الفصل السابع

 مناداة اسم يسوع والتجلي
 )23: 1أف (" ملء الذي يمأل الكل في الكل"

 
ادنا بالمسيح في تجسده، بل     تحا فقط معرفة لحقيقة ا    نياتنا ال يعطي   ترديد االسم المقدس في ح     أن  -36

ا على  نفاسم يسوع يعين  .  سوع بكل ما صنعه اهللا    ي وسيلة بها نحصل على إدراك أعظم لعالقة ربنا           اأيضهو  

                                                 
 .17: 3 أف  25
 .20: 3 رؤ  26
 .8: 20أى 2  27
 .26: 17 يو  28
 .4: 15 يو  29
 .14: 13 رؤ  30
 .3: 1 أش  31
 .23: 7 رؤ  32
 .6: 8 أش  33
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اة دانم من   رخآ، وهنا يظهر لنا جانب      ) بمذهب تأليه الكون   االختالطن  وبد  (هاتذهيئة العالم إلى المسيح       تغيير

 .التجليال وهو الطريق إلى أاسم يسوع، 

 تالسمواالصانع  ...  الرب..  ". الخالق   يدي يعتبر صنعة    الطبيعيلنسبة للطبيعة، فالعالم    ا هذا ب  -37

... 35" تحدث بمجد اهللا   تالسموا"نظورالم للجمال اإللهي غير     ور أن يعتبر كشكل منظ    اويمكن أيض   "34واألرض

تجهة مين   وأن فالخليقة ليست جامدة، هي تتحرك في جهاد        . كل هذا ال يكفي    ولكن.  36"...ملوا زنابق الحقل  أت"

ى حرية  إلتعتق من عبودية الفساد     "  ى حت 37"تتمخضو  نكل الخليقة تئ  "يتها  اضوع كمالها وغ  مو ك ح المسي ونح

 .لم الجماد تحمله حركة تتجه نحو المسيحا عأن... 38"أوالد اهللا

كل .   والبترول والقمح والخمر   اءالخشب والم ر و لصخا:  ألرضا الطبيعية وكل ما تنتجه      فالعناصر

أنه أقول لكم   "ر  وع في س  سكل الخليقة تنطق اسم ي    .   للنعمة سائلووه صار لها معان جديدة صارت عالمات        ذه

 . االسم في الطبيعةهذا صوت يسمعوا أن المسيحيين على ينبغينعم . 39"الء فالحجارة تصرخؤن سكت هأ

ر، البحر والبر، على    والحجارة واألشجار، الثمار والزه   .  شياء الطبيعية وع على األ  س اسم ي  ويدعوه

رها انتظالطول  ا  با جو يلى كمالها ويعط  إت ويوصلها   اخلوقالملن سر هذه    عيا كان، فإن المؤمن ي    أ  شيء  أي

و ث تج كيل  "ا بالخليقة لك ستقول اسم يسوع متحد    ذ وب 40"بناء اهللا أ  استعالنع  ق الخليقة يتو  انتظارألن  .  "الصامت

 .41"ت األرضتحمن على األرض ومن ويسوع كل ركبة ممن في السماء  سماب

كان مع  "  اعندما مكث يسوع في البرية أربعين يوم       .   نغير هيئة عالم الحيوان     أن يمكننا   -38

 لم يدركه بعد    حيئن  انه ليس هناك ك   أكد  أت، لكن يجب أن نت    قك الو ذل أننا ال نعرف ماذا حدث في        42"شوالوح

دم عندما كان   أ مثل   أنها  430" أمام اهللا  ا منها ليس منسي   ااحدو"ال عن العصافير أن     قع فيسوع نفسه    وسأثر ي 

. اءمر السو كل حيوانات البرية وكل طي    ضوجبل الرب اإلله من األر    "ات بأسمائها   ن جميع الحيوا  عوعليه أن يد  

ع و يس سمادعو  نحن إذ   نى لهم، لكننا     أن العلماء يسمونهم كما يتراء     .44"دم ليرى ماذا يدعوها   أحضرها إلى   أف

 الكائنات الحية التي خلقها اهللا      ةماكرا  م األولى التي ننساها نحن سريع     ته كرام إليهمرد  ننا  نت فإ اعلى الحيوان 

 .45"و اسمهافه"بيسوع المسيح 

                                                 
 .3: 134  مز 34
 .1: 19 مز  35
 .28: 6 مت  36
 .22: 8 رؤ  37
 .22: 8 رؤ  38
 .40: 19 لو  39
 .19: 8 رو  40
 .10: 2 فى  41
 .13: 1 مر  42
 .6: 12 لو  43
 .2:19 تك  44
 .19: 2 تك  45
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 مراتسيح المقام قد ظهر     فالمر،  شب بالنسبة لل  الًأص  التجلي  نمارس سر   ن فإنه يجب علينا أ    -39

و أس  موالى ع إ الطريق   فيافر  مس هيئة   في،  46"ىرخأئة  يظهر به .  "هانفورلتالميذ يع ا في هيئة لم يكن      ةعديد

 يظهرت  قو كل   فية وكان   رلبحيا  يءشاطلى   ع اواقفًيب  غرنسان  إ هيئة   في  ر أو  بجانب القب  ني هيئة بستا  في

 ،ت فأطعمتموني  جع ألني"علم به   ي  ان تمم ما ك   وبذلك  .اليومية نقابله في حياتنا     أن  ن يمك عاديسان  إنفي هيئة   

بأحد وه  نكم فعلتم إا  مب...  يلإتيتم  فأا  س، محبو فزرتمونيا  ضي، مر فكسوتموني  اعريانً  عطشت فسقيتموني، 

نية هي  اسنن هذه الهيئة اإل   إالحق ف ب و س في هيئة النا   اآلن يظهر   ع يسو 47"مت فعل فبير  اغ هؤالء األص  أخوتي

ا الجيل  ذ ه أناس  أن.  ى بها وجه الرب   ر مكان أن ي   أي  فيت و ق و أي  في  تهبإرادسان  إنالوحيدة التي يمكن لكل     

لينا إفون  والمتصر القديسون   فإذا أتى ،  والخياليةمور المجردة    األ يشون على عكيرهم، أنهم ال ي   ف ت فيقعيون  او

 أثر   في صبعيألم أضع     نأ":  ع توما مون  برايح)  ناس هذا الجيل  أ  أي(نهم  إف"  ينا وجه الرب  أد ر ق"وقالوا  

حدث معه  تلمسه ون ن نعاينه و  أن، ورضى   التحديذا  هل  ب لكن يسوع ق   48" في جنبه ال أؤمن    يديضع  أر و اميالمس

 وهات  يدي إلى هنا وأبصر     إصبعكهات  "ما  ونه يقول لنا كما قال لت     أات،  وخوة وأخ أخص كل البشر،     ش في

الخطاة وجميع  و والمرضى   اءقرع الف ورانا يس أ ولقد   49"امنًؤ وال تكن غير مؤمن بل م      جنبييدك وضعها في    

 .50"انظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون        و  يجسون  ...ورجلي  يدي  انظروا  ":نا قائالً رالناس وأخب 

سطتهم ا فبو -السريجسده   هم   –نوهم جنب المسيح المطع   .  مه يداه ورجاله  اال والنساء هم جسده وعظ    جالر

ن كنا ال نراه فهذا     إو).  هروبدون اختالط الج  ( لربنا يسوع    يقيالحقيمكننا أن نختبر حقيقة القيامة والحلول        

وسة قوية  م اسم يسوع هو وسيلة مل     أن  .51" أعينهما عن معرفته   أمسكت  ":نناايرجع إلى قساوة قلوبنا وعدم إيم     

ع في  وسي لنا أن نتقدم إلى كل الرجال والنساء باسم           ينبغي.  الباطنيةية  فلخحقيقتهم ا -ى إل سلتغيير هيئة النا  

صنع أو األتوبيس وخاصة إلى هؤالء      م المكتب أو ال   أووا في الشارع أو المتجر      ن سواء كا  -قلوبنا وعلى شفاهنا  

سم ا ب ادعوهم جميع ن  أن  (ا أن نعلن اسم يسوع عليهم جميع      ينبغي.  غير عطوفين وا متعبين   رنين هم في نظ   ذال

لنحب .  ح المحبة والخدمة والتكريس   روبلتدعوهم باسمه وفي اسمه     .  وعس هو ي  الحقيقيألن اسمهم   ).  يسوع

 في  -واألجرام المكر   ذوىفي    -اءسففي كثير من هؤالء الرجال والن      .  م المسيح فيهم  د ولنخ -المسيح فيهم 

 سرنا في وسط العالم بهذه النظرية       أن به في هدوء، وعبادته فيهم       عترافباإل  ذهلننق.  د سجن يسوع  قهؤالء  

 .تغير هيئته أمام عيوننات كل إنسان وسيتحول.  يسوع في كل إنسانريناظ إنسان، ونكلعلى " وعسي"قائلين 

ه النظرة الجديدة   ذ ما تتضح ه   رخرين من أنفسنا، بقد   آل ل ي ما نعط  كي  استعدادن لنا من    ووبقدر ما يك  

 . ظاهرةوتصير

، يدي من   هديتيت نعمة في عينيك، تأخذ      دجو  أن":  خيه عيسو عندما تصالحا   ألب  وقال يعق ا  نعم حقً 

 .52" رأيت وجهك كما يرى وجه اهللاألني

                                                 
 .12: 16 مر  46
 .40: 25 مت  47
 .25: 20 يو  48
 .27: 20 يو  49
 .39: 24 لو  50
 .16: 24 لو  51
 .10: 33 تك  52
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 الفصل الثامن

 مناداة اسم يسوع والكنيسة
ليجمع كل شيء في المسيح، ما في السموات وما         ... "

 )10: 1أف (" ...على األرض

 
الء الذين قال عنهم    ؤين اتحدوا بالرب، ه   ذمع جميع ال  ا  خليدا نتقابل   نناإفننطق اسم يسوع    وإذ    -40

 .53"ن في وسطهموكأ فهناك يسمابة ث أو ثالن اجتمع اثناحيثما"السيد 

 جميع الناس في اسمه     ي أن نلق  ينبغي.  ع وفي محبته  و أن نجد جميع الناس في قلب يس       ينبغي  -41

 .ونغلق عليهم هناك

ألن كل الناس   .  أو غيره الذي يقع في ضيقة معينة      ا الشخص   م يسوع على هذ   سويمكن أن ندعو ا   

معه في قلقه عليهم    ا  ذ نلتصق بيسوع نصير واحد    وإ.  عوا يس نسم رب اد تجمعت في     السليمة ق  األسبابوكل  

 .صهموفاعنا لديه بخصد لهم لهي أنفع من تهاقنا بيسوع في شفاعص التأنمحبته لهم، وو

ناداة م  تذا كان إو.   الكنيسة ا في ضوع هم أي  سفي ي   ين هم ذ، وكل ال  الكنيسةاك  فهنع  ووحيث يس   -42

 ال تستطيع يح والتي   سمل في ا  التي وسيلة لالتحاد بالكنيسة     ااد بربنا يسوع فهي أيض    تحع وسيلة لال  و يس اسم

وانقسام على األرض وعن نقائص     الكنيسة  ف عن مشاكل    را نغض الط  نن أ ين هذا ال يع   .تمسها أن   ريا البش اخط

 إذاسوع ف يسم  يه ا والذي يح "  ير الدنس غ"الروحي    يرمدس ال الكنيسةا عن جانب    نحث هه نبا  ن، لكن المسيحيين

لقد قال يسوع     .قاقشنأليها ا ف يحل   أن  نك يم  وال ، فهي تسمو عن كل الحقائق األرضية      الكنيسة هكذا اعتبرنا  

 ساعة  تأتيلكن  و"ب  لآلأورشليم تسجدون   ل وال في    با الج ذ ساعة ال في ه    ي أنه تأت   صدقيني  السامرية رأةللم

 في كالم ربنا    ا ظاهري ابارد تض جهنا ن و.  54" والحق حولراب ب  يسجدون لآل  الساجدون الحقيقيون حين  ن  هي اآل و

ي رلتضارب الظاه ا  اذ؟ ه اآلنة هي   اع الس أنلك نقول   ذ ساعة ومع    ينه ستأت أول  قن ن أكن  مفكيف ي :  وعسي

 .ح واقفة أمام السيد المسيانترية كماأن المرأة الس الحقيقة وهي ذهمام هأ ينجلي

، امئ الوقت قا  ذلك  يم مازال في  زرشليم وجيرا وين أ  ب التاريخيلى، فإن الخالف    وحية األ افمن الن 

ا نحن  مأ.  مونتم تسجدون لما لستم تعل    نأ"ق أورشليم   وولوية حق أ  أكدفهة بل   اتبر هذه المشكلة بت   عويسوع لم ي  

 .ينها ستأتكلوا المعنى تكون الساعة لم تأت بعد ذوفي ه 55"اليهود هو منلخالص األن .  لما نعلمفنسجد

 مأورشليم من   أة هو أعظ  مام المر أ  اكان واقفً    ألن الذي  اآلنلساعة هي   اية، فإن   نثالاحية  انل من ا  أما

لموقف نفسه  اا  ذ وه 57"وح والحق ربال" يمكن أن نسجد     ط الذي له فق   56"شيءكل  بنا  يخبر"يم الذي   زوجيرا

 . بشخصها نلتصقننم يسوع فإاس يندما ننادعيحدث، ف

                                                 
 .20: 18 مت  53
 .23، 21: 4 يو  54
 .22: 4 يو  55
 .25: 4 يو  56
 .24: 4 يو  57
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ية في  و األرض، هي متسا   ى عل  نسمعها عارضة التي المت  اسير اإلنجيل فت كل   نعتقد أن  ال   أنناحق  لوبا

ا نا نطقنا اسم يسوع بعمق فإن     ذ إ نولك.   في النور  متساو لها نصيب    منقسمةاللمسيحية  ائف ا وطالأو أن   .  الحق

كثر أختبر وحدتها الجوهرية بعمق     نلك  ذمعة، وب ايسة الج ن في الك  نستسلم لشخصه ولمطالبه، ونشترك ضمنها    

 .ة البشري كل االنقساماتمن

 أخطأتولقد  .  قابل في المسيح يسوع كل الذين انتقلوا      نلى أن   ا ع  تعيننا أيض  وعاداة اسم يس  ن م أن  -43

ا تعدى بصرها   إذو.  58"أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم األخير         "عن لعازر   مرثا عندما قالت للرب     

 فحياة وقيامة   59"أنا هو القيامة والحياة   "  قائالً يسوع خطأها    حالحاضر ألقت كل إيمانها في المستقبل، ولقد صح       

فلقد صار  ).  مع أن قيامة األجساد كأفراد ستحدث في المستقبل       ( فقط   المستقبل  صيخا  و حدثً هنتقلين ليس   مال

لين قرحية مباشرة مع المنت   و من أن نحاول تكوين صلة        وبدالً.   شخص المسيح قيامة وحياة كل البشر       اآلن

 الحقيقية  حيث حياتهم   المسيح في   إليهم  ولل الوص وراتنا، علينا أن نحا   وذاكرتنا أو تص  سواء في صلواتنا، أو     

ة بوعمل المح .  عناملين  ا ح يجعلهم تهبنا حلول الرب وبذلك      عناداة اسم يسو  ملك يمكن أن نقول أن      ذنة ل ئكا

 . المقدسباالسم أسماءهمالذي نقدمه لهم هو أن نربط 

ن إلى الكنيسة   ينتسبوتهم في المسيح هم كنيسة السماء هم        احيين حفظت   ذالون  تقلنالء الم ؤ وه -44

القديسين وع مع سحابة    س نتقابل في اسم ي    أننا.  منهاا  ري صغ اءزتبر كنيسة األرض ج   عمدية، التي ت  رة الس عالجام

 .60"واسمه على جباههم"

 ئالًارض ق علن هذا االسم على األ    أن  مول  أهو    قابل مع المالئكة، فجبرائيل   نتلك في اسم يسوع     ذك

ه ذ التي خاطبها جبرائيل به    "كة في النساء  رالمبا"اء  ذرا االسم تتقابل مع الع    ذوفي ه   61" يسوع نهوتسمي"لمريم  

ء مريم  ا إال أن الروح القدس يهبنا شهوة سماع اسم يسوع كما سمعته العذر            .األبد إلى   بنهاإعلن اسم   أت و االكلم

ا االسم تدخلنا إلى سحابة الحب      ذة ه اليت مناد .  يلئه مريم وجبرا  م كما نطقت ب   سا اال ذد ه دويعطينا أن نر  .  أوالً

 . واللطافةوالطاعة 

يســـوع

                                                 
 .24: 11 يو  58
 .25: 11 يو  59
 .4: 22 رؤ  60
 .31: 1 لو  61
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 الفصل التاسع

 مناداة اسم يسوع وسر األفخارستيا  
 )19: 22لو (" ياصنعوا هذا لذكر"

 
 األفخارستيا المقدسة   أن.  ة ربنا يسوع على األرض ورسالته      العلية كان خالصة حي   ا سر   -45

 النواحي السم يسوع به تتوحد وتتجمع كل        "يتيسأفخار"ك استعمال   الكن هن .   الحالية االعتباراتحدود  لتتخطى  

 .اآلنالسابقة التي ذكرناها حتى 

 ربنا  أن.  قتو  أير وذلك في    و غير منظ  رباني فيها عشاء    سهي علية حيث يقد   ا  يضأ فنفوسنا   -46

كل الفصح مع   أ المنزل حيث    أين  62"ا الفصح معكم  ذكل ه أن   أ اشتهيتة  وشه  "اديمقكما قال   ا   سر ذانناأيقول في   

، بل هي تنطبق على     رظوالمن   الرباني عشاء ال علىط  فق  وهذه الكلمات ال تنطبق   .  64هناك أعداء .  63تالميذي

ت تح، يقدم المسيح     في األفخارستيا المنظورة   .ةحية مع كونها رو   قيقية، التي هي بالحق ح    فخاليا  تاألفخارس

ة ادالك فإن من  ذ فقط، ول  مه ترديد اس  بواسطةه  ن فإ ناخلا التي في د   اما في األفخارستي  أ.  رمخز وال بض الخ اأعر

 .ارستيافخأن ون تكأكن موع ييسسم ا

ا كرشيء ش  سيكون قبل كل     الداخليالرب    اءعش الشكر، و  و ه األصليخارستيا  فأة  منى كل ع م أن  -47

 65...سبيحتحة ال ذبي حين   لم به هللا في ك    دفلتق".  بنهاا اآلب في    اهي إ نااية التي أعط  العطمة،  يعظالية  ط الع على

 المقدسم سة االركفلك ترتبط ذوب"  سمهااه معترفة ب  شف  ر ثم أي  "...:  يحبستلتو طبيعة ال  الى  عنجيل  لنا اإل   ريفسو

 التسبيح لذات   مقدنن  أأو  بنه،  انا  اطأعه  نب فقط أل  ن ال نشكر اآل   أم يسوع   ساطق  نندما ن ع  لك لعلنا ذل  "  ربالشك

عتراف ألا عن الشكر وا   لآلب تعبير  مقدمة   .ذبيحة للتسبيح  وعماد   دة ما االبنسم  ال لعلنا نجعل من     ببن،  االم  اس

 .بالجميل

 66" بالبر هقربين للرب تقدم  مليكونوا  "  .هأنه تقدم    إليه على  األفخارستيا، يجب أن ننظر    سر   أن  -48

.  الوحيدة التي تليق باآلب    ةالتقدمهذه هي     .عو يس بنها لآلب أعظم من شخص      ه أن نقدم تقدم    نستطيع  ال نناا

 نقدم  أن يسوع بذاته، ألنه كيف لنا       نعها األزلية التي ص   ةم واحدة تضم إلى التقد    هوتقديمنا يسوع ألبيه هي تقدم    

 ؟هنحن بمفردنا المسيح كتقدم

ب م لآل دوبذلك سنق .  ا ملموس ن المحتمل أن يعطى تقدمتنا شكالً     مولربما نجد أن ترديد اسم يسوع،       

 . الخبز والخمرإليهاالسم المقدس كما تقدم 

49-  لقد قد     ام السيد المسيح لتالميذه، خبز مقسوم  وسكم  اا وخمرف.  الرباني، في ليلة العشاء     اب م هو قد

 .عناا نًلنا حياة، وهبها لنا، التي هي جسده ودمه قربا

                                                 
 .15: 22 لو  62
 .11: 22 لو  63
 12: 22 لو  64
 .15: 13 عب  65
 .3: 3 مال  66
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 وفر هو الخ  قمستح"  .نتصرةه كضحية مذبوحة وم   مبيه، فإننا نقد  الى  إ  اع، داخلي و يس وإذا تقدم 

وتبيضنا في دم   "  اغتسلناا قد   أنن لذلك لننطق اسم يسوع عالمين       67"كةرة والمجد والب  ام يأخذ الكر  أنالمذبوح  

االسم المقدس  ف.  للصليبيدة  جدبيحة  ذفي    ننا نفكر أ  يا ال يعن  ذهو.  انتعمال يسوع كقرب  سا هو ا  ذ ه 68"الخروف

 صنعت بالكمال   يتال  ة ثمار التقدم  قوذ، على ت  اآلن ما نتدرب    لكية   إال وسيل  نبان، فال يكو  رعمل كق استا  ذإ

، وأن  ا وحاضر اا حقيقي روحيا  ًئ شي األبديةيح  المسبيحة  ذ هللا، أن نجعل من      ككهنةأنها تعيننا   .  عللجمية واحدة   رم

 لم نقدم   أن   مع يسوع، كهنة وضحايا،    احدان نكون و  أ   نستطيع ا ال نا أن يضأكرنا  ذم يسوع كقربان ي   اسعمال  ستا

  . 69"لخطية لم تسر ثم قلت هانذا أجيءلبائح ذقات وربمح ":سمه في المسيح وفي اوأجسادنانفوسنا 

 ما يسميه التقليد    ا هو أيض  الداخلي  وعشاؤنا الرباني .   ليس هناك عشاء رباني بدون شركة       -50

ا ع دائم و ويس 70"نا هو خبز الحياة   أ  ...ل من السماء الواهب حياة للعالم     زبز اهللا هو النا   خ"،  "وحيةربالشركة ال "

 إلى جسد الرب    ا خالص اوحير و ا واضح الك يمكن أن نقترب اقتراب    ذوب.  هو خبز الحياة الذي نتناوله كطعام     

 طريقة  أي من ربنا يسوع هذه الطريقة تتميز عن         والحقيقي  الداخلي  االقتراب طريقة   -ودمه، هذه هي الطريقة   

 ألن ونعمة وعالقة خاصة مع الرب       اربحوفي هذه الطريقة هبة خاصة      ، ألن    شخصه أخرى لالقتراب من  

 ذاكمع  )  اولو سري (ن هو الطعام ذاته، ففيها تشترك نفوسنا        ويسوع يكون كواهب للطعام وفي نفسه الوقت يك       

 .ماالطع

ا عبر  ذ إ اكثر يسر أدم المخلص تصبح    ووحية من خبز الحياة اإللهي، من جسد الرب         رإذا فالشركة ال  

  أن ننطق اسم ربنا يسوع     فنستطيع.   من اسم يسوع شكلها وقالبها ودعامتها      متقبليننها في اسمه القدوس،     ع

 إليهما  االقتراب  اولين نح ذلدم الكريم ال  اس و دو على األصح على الجسد المق     أه  يواحنا عل أرت  ان تقت أصد  بق

قلل أو نحط من قيمة العشاء الرباني        فن يءنخط  أنلكن حاشا لنا    .  د كلما أردنا  دكة تتج رشالمن خالله، وهذه    

،  روحي اءذم يسوع كغ  يختبرون اس   هذا الطريق  كل الذين يتبعون     أنلكننا نأمل   .  المنظور كما تمارسه الكنيسة   

 .71"ا الخبزذعطنا في كل حين هأيا سيد "ة إلى خبز الحياة عصلون النفوس الجائوفي

ين يشتركون في هذه الوجبة     ذع جميع ال   نجد أنفسنا في وحدة م      -ا االسم ذفي ه   -بزخا ال ذففي ه 

 .72"ا نشترك في الخبز الواحدنز واحد جسد واحد ألنخبثيرين لكفإننا نحن ا"المسيحية 

فاألفخارستيا هي انتظار   .  73"يجيءلى أن   إخبر بموت الرب    ن" وعن طريق سر األفخارستيا      -51

سوع بمجيء ي "و"  بالنهاية"  اع مرتبطً و يس اة اسم دناما إلى   ندوم يسوع يق  سال ال ما االستع ذ وه األبديت  وكلالم

 مع يسوع في ملكوت     النهائي نحو االتحاد    اتهبا مل ياقًت تكون اش  نيجب أ س  ودة لالسم الق  اكل مناد ف  ،"الثاني

 بعض  نب م ريح المنتصر، كذلك يرتبط عن ق      س الم وبمجيءا الرجاء يرتبط بنهاية العالم       ذهو.  السموات

                                                 
 .12: 5 رؤ  67
 .14: 7 رؤ  68
 .7-6: 10 عب  69
 48، 33: 6 يو  70
 .6:34 يو  71
 .17: 10كو 1  72
 .26: 11كو 1  73
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لك ذض، ك ر فيها يسوع في وجودنا على األ       لالتي يدخ )  ن كثيرة ون تك أالتي نرجو   (ضية  رناسبات الع الم

 .ميةوا الين في حياترابجالخوله العجيب دب

ـ واك طريقة تق  نه يوجد ه  نقت موتنا، فإ  و هذا في    منكثر  أو  للموت  استعدادأ"  يسوع"السم  اا  ذ ه ال به

وة لتلك المقابلة   دعو....  74"حبونهن لم تروه ت   أالذي و "مان بعيد   ز من   ئهجيمإليه كصديق نتوقع    ا  وإشتياقً

 .ا ألرواحنا من وراء الحواجزنطالقًأو... العظيمة

 -75"...ناسيح حيات  الم متى أظهر "لس بشغف   وطق مع ب  ن ت "يسوع"بهذه الطريقة التي تقول بها اسم       

  .76"وعسل أيها الرب ياتع "وتهتف مع يوحنا

يســـوع

                                                 
 .8: 1بط 1  74
 .4: 3 كو  75
 .20: 22 رؤ  76
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 الفصل العاشر

 مناداة اسم يسوع والروح القدس
 مثل حمامة من السماء     أنـي قـد رأيت الروح نازالً      "

 )32: 1لو (" فاستقر عليه

 
شرون باسم يسوع   بقد كانوا ي  ف.   في رسالة وخدمة الرسل    ،امةع، مكانة ه  و لقد شغل اسم يس    -53

 وعجائب  آياتجر  تول)  بمد يدك للشفاء    (عبيدكامنح  ":  نوا يطلبون من اهللا قائلين    ان المرضى باسمه، وك   وويشف

 .78"كان اسم الرب يسوع يتعظم"سطتهم واوب. 77"م فتاك القدوس يسوعباس

ن ولكنكم ستنال   ":م يسوع قائالً  هعدوفلقد  .  نالخمسيولكن لم يعلن الرسل اسم يسوع بقوة إال بعد يوم           

ضحة للعالقة  ان نجد شهادة و   الخمسيوم  يسم يسوع في    استعمال ا وفي    79"قوة متى حل الروح القدس عليكم     

ل سلى الر ع  اروليس مقص الخمسين   يوم   في  االسم  واستعمال هذا .  دوسالق  وح القدس وهذا االسم   رال  نالتي بي 

ويضعون أيديهم  ...  تكلمون بألسنة جديدة  ، وي باسمي  ن الشياطي جونيخر.  "...   أنهم  الذين يؤمنون  ىعل  لفقط ب 

إيماننا وفتور   ضعف   ، هو  اسم يسوع بقوة الروح القدس       اةنا عن مناد  عمني ي والذ  -80ونأفيبر  -المرضىعلى  

 .محبتنا

مة عظشهد ب ن  نأ  نستطيع فيه    الذي تالوق  يأتيأن  ن  د م بال  فم،  هذا االس   ريقا بالحق في ط   ن سر إذاأما  

 آنيةم  به صارت قلو  نوالذي)  ذاتي وال نظر لمجد     كبرياءون  دب  (واضحةت  اعالمب  اآلخرينلهنا، ونعين   إومجد  

 الجسدية والروحية لراحة  ان إلى   و يحتاج الذين  الذهاب إلى ن  ع  انو يتوا ا أن أبد  ينبغيس ال   دم المق سا اال ذلهـ

 يالناصرسوع يك، باسم   يطاه أع  فإي ليي  ذ ولكن ال  ذهبوال  ة   فض ليس  يل"ل  ورسل بطرس ا  ويسمعونهم كلمات 

 .81"قم وامشي

سم ا  النار بلهيب   وينقشا،  ن في قلوب  اآلنيحل  .  الخمسين حل في يوم     ي المقدس الذ  أال ليت الروح  

 .في داخلنايسوع 

 اسم  لدس خال قح ال وة لفهمنا للر  دحااحية و نإال    ا االسم ليس  ذ له )الخمسيني(  االستعمال   أن -53

ذ إدس،  قلاا عن الروح    قًكثر عم األرى  خ األ ختباراتألاقدس إلى بعض    المهذا االسم   ديد  ر ت اندقويسوع وسي 

 يتجه  سفالروح القد .  سروح القد الع و من العالقة بين يسو   ا   بصيص  تدرك ولو  أنكن  م االسم ي  ذابينما ننطق ه  

اتجاه االتجاها  ذ نفس ه  القدس الروح   وع نح وثل يتجه يس  الم، وب )يسوعوح الرب   رنه  أذ  إ(  ع   نحو يسو  اا خاص 

 .ن االتجاهانذال هباق الطرق حيث يتمفترقنفسنا في أجد نع وسم يساك فعند ترديد ذلل. الخاص

                                                 
 .30، 29: 4 أع  77
 .17: 19 أع  78
 .8: 1 أع  79
 .18، 17: 16 مر  80
 .6: 3 أع  81
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فنزول الحمامة من   .  82" حمامة جسمية مثل  بهيئة   سنزل عليه الروح القد   "تمد يسوع   ع لما ا  -54

ا جاز لنا   ذإ(ع لعلنا نتوافق    وبينما ننطق اسم يس   و  واآلن.  عودس نحو ربنا يس   قح ال و الر اتجاهجمل تعبير عن    أ

سوع  ي االبن  نحوا  الروح القدس من اآلب متجه      ع، ومع انبثاق  و يس ووح القدس نح  رمع اتجاه ال  )  هذا القول 

مع تحليق الحمامة   )   الفعل اإللهي  مع الجبلة أن تتوحد      تستطيع بقدر ما (نفسنا  بأشترك  ن، ليتنا   ليهإ  ايت أ أو  ارناظ

 .83"مامةحا كال جناحليليت "

  .84"ع في أرضنامصوت اليمامة س" :عبرة في صوتهاالما بأنفسنا مع المشاعر الرقيقة نليت

ويظهر لنا  .  ل يتجه باشتياق نحو يسوع    اكان وال يز    .85"نطق بها ي ال   تناأب"وح  را ال ين ف عشفي  نبل أ قو

 . وهما يناديان الربالكنيسة، مع العروس، التي هي سلقداؤيا الروح رسفر ال

 كتعبير عن شوقه    دس الق حلهامات الرو وإم ونحس بأنات    فه ن أنفعندما نردد اسم يسوع، فإننا يمكن       

القة الحب المقدس الكائنة    ع  سر  في)  الضعيفة  البشرية  ناحسب قدرت (ف ندخل   سولك  ذل.   نحو يسوع  ورغبته

 .ح القدس واالبنوبين الر

 يسوع  أن.  لقدسا الرب نحو الروح     اتجاهاتمع  االشتراك  يعيننا في   ن  م يسوع يمكن أ   اس كذلك   -55

 الكامل  المستقبل  -)ا مستمر ال يزال و(ض  ر األ على خالل وجوده    مر واست 86" الروح القدس  نم"حبلت به مريم    

 اد أو أنه كان يق    87"صعد إلى البرية من الروح    أ"  إذ بالتمام   -ليهعا   القدس كان مالكً   ، فإن الروح  سح القد وللر

، 90"لىع الرب   وحر"  :اعلنً م 89"حوقوة الر ب"رجع من البرية    و،  88"وح اهللا رب  " شياطين أخرجلقد  .  حومن الر 

 أعطىبقدر ما   (وع نقدر   سا السم ي  نقة نحو الروح القدس، لذلك فإنه بنطق      ئع وداعة فا  وظهر يس أوفي كل هذا    

 أنفسنا نجعل   أنخرى يمكن   أومن ناحية   .   للروح القدس  االستسالممعه في ذلك    ا  احدو  أنفسناأن نجعل   )  رشللب

 أننا  92"إليكمله  سرأت  ذهبن  أ" ولكن   ...91ركمبخوي  ليذ مما   أخنه ي أ"قاله    معه عن طريق الوعد الذي    ا  حداو

فس تنة ونرى في يسوع الفم الذي ي      البشري  نحو  القدسح  رة يشع منها الرو   بؤ يسوع ك  اآلن نستطيع أن نرى اسم    

 .الروح القدس

                                                 
 .22: 3 لو  82
 .6: 55 مز  83
 .12: 2 نش  84
 .26: 8 رو  85
 .21: 1 مت  86
 .1: 4 مت  87
 .21: 12 مت  88
 .14: 4 لو  89
 .7: 16 يو  90
 .15: 16 يو  91
 .7: 16 يو  92
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 امتالء يسوع بالروح  وتين وهما   ق ال ين نفوسنا مع هات   نجمع  أن  دد اسم يسوع نستطيع   دما نر نلك ع ذل

ا أنه كلما نمونا في مناداة اسم يسوع، كلما نمت           متذكرين دائم   . وإرسال الروح القدس بواسطة يسوع     لقدسا

 .93"بروح ابنه"معرفتنا 

يســـوع

                                                 
 .6: 4 غل  93
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 الفصل الحادي عشر

 مناداة اسم يسوع وعالقته باآلب
 )9: 14يو ("  فقد رأى األبيالذي رأن"

 
. شربهة لل موج  ةلة وحيا ا فيه فقط رس   نرىية مادمنا   حة سط ء للكتاب المقدس قرا   ستظل قراءتنا   -56

االبن ع  يسو هو اتجاه    اإلنجيل  وأن سر   .آلباو  وعين يس بخبأة الكائنة   المالقة  ع تلك ال  ويل ه ج قلب اإلن  أن

 اتراكًشنحنا ا م ي أنوع يمكن   س ي ترديد اسم ن  وأ ربنا يسوع،    هذا هو السر األساسي لحياة    .  بآلا  الكلمة نحو 

اوبسيطًا تً ومؤقامع أنه سيكون ضعيفً، ر السهذا في احقيقي. 

 اآلب  تكلم به   الذي  الحيهللا  هو كلمة ا  )  الثانينوم  قألا  (ص يسوع خ أن ش  94"كلمةل كان ا  دءفي الب "  -57

ن  يمكن أ  كذلكحية التي نطق بها اآلب،       ال  الكلمة ني، ليع إلهي خاص قانون  ب  .ينعوع قد ت  سم ي اسف.  األزل  منذ

) تصحيحهاكن  مي( ما   لى حد ة إ ريش وبطريقة ب  األزلي  ق إلى حد ما بهذا النط      كتقول أن هذا االسم يشتر    

زل، ب ولد كلمته منذ األ    آلفا.  ايلدة التي نطقها اآلب أز    ية الوح بشريلمة ال ك هو ال  ع اسم يسو  أنيستطيع أن نقول    

اهللاا في ذاتوكان هذا الميالد أزلي . 

أن ا ننطق االسم المقدس     م، بين لينا أوالً عع ف وة اسم يس  دا حاولنا أن نقترب إلى اآلب بواسطة منا       فإذا

ة ي الحب المتدفق وهذه العط    هذا.  بسيطالوعلينا أن نحس في طريقنا      .   حب اآلب وبذله   ع يسوع كموضو  نتأمل

 ابنيأنت  ":  الًئب قا آلاعنا صوت   م وبقيت حتى س   ب، فلقد رأينا الحمامة نازلة عليه     آلاالتي لالبن من نحو     

 .95" سررتكالحبيب ب

، يسوعفبينما أدركنا في كلمة     .  عليسو  ويبنالتضاع في االحساس    ا علينا أن ندخل ب    واآلن  -58

 إال  ر فليس ليسوع مأرب أخ    "يا أبي " عبارة   االبنت  ا كلم  في اضدرك أي ن  ن، فعلينا أ  "نيابيا  "كلمات اآلب نحوه    

 الكاملة لآلب   الطاعة  أعمالوده على األرض إال     جو   أعمال يسوع خالل   كن كلمته، ولم ت   ويكونن يشهد لآلب    أ

 للحب  تيعالية ال  إال ليتمم المشيئة ال    يوت يسوع الكفار  م ولم يكن    96"أرسلني الذي    مشيئة عملأ  أن  طعامي"

 نولم تك .  97"ائهبحد نفسه ألجل أح   أ يضع   نا أ ذ حب أعظم من ه    حدليس أل "):   من اآلب  عالذي ينب (اإللهي  

نحو " الكلمة كان    98"ورسم جوهره  مجده   بهاء"يسوع هو   .  اتمامب  آل ل اده إال إظهار  وجو وكل   لع ب سوأعمال ي 

 االبن  واتجاه اآلب،   و نح لالبن  األزليةوهذه العالقة     ،ةقير دقي غهي  "  اهللاعند  "والترجمة التي تقول      99"اهللا

 .ديد اسم يسوعر تختبره في تأنو ما يجب ه.. هونح

                                                 
 .1: 1 يو  94
 .22: 3 لو  95
 .34: 4 يو  96
 .13: 15 يو  97
 .3: 1 عب  98
 .1: 1 يو  99
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ا إلى حد ما    نن يمك "عيسو"م المقدس فإذ نقول     س نحو اآلب في اال    االبنجاه  اتكثر من مجرد    أ  ناك ه لب

 صوت   تسمع سد فيها االسم المق   اتهـا التي ننطق  ذ هذه اللحظة    في،  مانيتهداق وح قتحنو  باالبن اآلب   نجمعأن  

 .100"فياآلب و في اآلب أنيتعرف أال "اته، كما قال لفيلبس ذيسوع ب

يســـوع

                                                 
 .11، 10: 14 يو  100
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 الفصل الثاني عشر

 مناداة اسم يسوع وعالقته بالوجود الكامل
 )19: 3أف (" ...لكي تمتلئوا إلى ملء كل اهللا"

 
 وأننا،  صاعديها الت ب ترتي بحناها حس  اسم يسوع، وقد وض    الرئيسية لمناداة   النواحيرحنا  ش لقد   -59

 تعدى كل   101"حالرو  يليس بكيل يعط  "فاهللا الذي   .  اة النفس يعي لح بيط ال  هذا الترتيب يتفق مع النمو     أننعتقد  

 .حدودنا المحسوسة

أن    يمكن يءالمبتدخص  ش بعضها ببعض، فال   ط، تختل قدس السابق ذكرها لالسم الم    النواحيوهذه  

قد :  ديد هذا االسم  ر ت فيين طويلة   ن الذي له س   اإلنساننما  ي ب : االسم هذايم لما يحتويه    اهي المف لعأى  ليرتفع بها إ  

ـ ىحل األول ا المر ى يتعد ال  لذلك)  بنا يسوع رة  ادع إر نصنهم هو أن    الم ولكن   هم، الم وليس ه (ه الصالة   ذ له

 .ليس لها إال قيمة نسبيةطبيعي ور يلى حد كبإقة التي اتبعناها، هي يالطرف

ن أ  بق س التيالسم  ا  ذا ه د تردي نواحي  يالًتبر ولو قل  أخان  سنإا لكل   حاضيصبح و األمر  ا  ذ وه -60

ولكن يعنى قوة ذهنية وروحية، وسرعة في       ،  ا الوصول إليها كماالً عظيم    ييعن ال   التي،  الحالةوفي  .  رحناهاش

ت من المستحيل أن    ولقد أصبح من الصعب والعسير، وفي بعض الحاال       .  التمييز واإلفراز في األمور اإللهية    

والواقع أن نداءنا لهذا    .  نركز على نوع معين من أنواع ترديد اسم يسوع مهما كان لهذا النوع من قيمة وأهمية               

فنجد راحة  "  يسوع"فنحن نقول   .  االسم المقدس، هو اعتبار يتبلور فيه كل إدراك بكل ما يوحي به هذا االسم              

نستطيع أن نفصل ونبعد نواحيه المختلفة، ومع هذا فنحن نحس            في كلية اسم ربنا وامتالئنا منه، فإننا ال          

في حياتنايإذا فاالسم المقدس يحمل المسيح ككل ويؤهلنا لوجوده الكل. ا ككل متوحدبوجودها جميع . 

 التي  ةالحقيقيل هو الهبة    ب  ... اإلقامة و وجود أابة  ركثر من مجرد وجود الق    أ  فالوجود الكلي هو    -61

لروح القدس، واآلب،   ا، الكنيسة، األفخارستيا،    التجلي،  التجسدالخالص،  :  س مع م للتال اريقًصار االسم ط    بهـا

في شيء  ليجمع كل   "اآلية   ونفهم ما تعنيه هنا      102..."لطول والعمق والعلو  اما هو العرض و     "كدرحينئذ فقط ن  

 .103"المسيح

ع أن يحيا   يطيستلذي  ا وا يًئشال يساوى االسم      ونهد وب شيء ليسوع هو كل     يالكل الوجود   أن  -62

فع وسند للوجود   ا االسم، ألن االسم ما هو إال د       إلى ترديد   عد ربنا يسوع المسيح ال يحتاج ب      حضرة في   ادائم

 إال  شيء من كل    ارحراأاته ونصير   ذ وقت حتى على هذه األرض حيث يبطل ترديد االسم           سيأتي...  اإللهي

 .سوع، غير المنطوق به، بشخص ربنا ييس المحيممن التال

ع و فبذلك نشبه مناداة اسم يس     منفصلة مناداة اسم يسوع على أنها أنواع         نواحي فإذا اعتبرنا    -63

 . الطيف المختلفةألوان إلى قه فيفراألبيضبمنشور زجاجة يسقط عليه الضوء 

                                                 
 .34: 3 يو  101
 .18: 3 أف  102
 .10: 1 أف  103
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سة دنه ع أل االسم المقدس ك   نستعم بذلك   فإننا،  )يكوجود كل (قدس ككل   المونا االسم   دع  ذاولكن إ 

 إشعالدرة على   ق لها ال  ح ويصب الشمسعة  أشات تتجمع   سطة العد ساو، وب البيضاء وتجمعها ة  شعألتستقبل ا 

 المشتعل الذي يجمع االسم     النوراته هو   ذ هو هذه العدسات، فيسوع      المقدسحتراق، واالسم   لالبلة  اد الق واالم

 .104..."ا على األرضارجئت أللقي ن"...  النور فتشتعل النار في داخلنا يتوجهحيث ) العدسة الذي يمثل(

لى عكننا أن نطلق    مسم يسوع وي  اون  نادين ي ذصة لكل ال  اكة خ ر بب امئقدس يعد دا   والكتاب الم  -64 

احد ول الرب لكل    يقووس.  105"اسمك  محبيحق  ك  وارحمني  إلىالتفت  "ل  قولى اسم اهللا فن   عيل  ق ما   اسم يسوع 

 .106..."هذا إناء مختار ليحمل اسمي" لشاولاله قما 

 
 أمين

 يســـوع

                                                 
 .49: 12 لو  104
 .132: 119 مز  105
 .15: 9 أع  106


