
                                Fr.Yacoub Hanna فى محضر الرب

7002فبراير  –مزينة لمملكة  أصداء من خلوات اللقاء الروحى  

حائر أنا   -  1 -ناموس وناموس وناموس      
 أخى المحبوب فى الرب     
الخلوة هذا اليوم محورها بنعمة ربنا فصل شهير من رسالة بولس   

( أرجو فى إلحاح أن  52 – 7:41الرسول إلى أهل رومية ) رو 
تطالعه فى هدوء وتركيز، وأثق أنه لسان حالك مثلى، الذى أحياًنا 
أعانى هذا الصراع، أنا وأنت ونحن نحاول فعل الصالح، ونستنفر 

 اإلرادة بقوة، ولكن تأتى النتيجة عكس ما نريد. 
سوف أصحبك بنعمة الرب فى صلوات مرتبة على آيات الفصل،    

ة أن يرافقك الروح القدس وأنت تقرأ وتتعمق وكلى رجاء وصال
 وتتأمل وتطبق ما تقرأه على حياتك وجهاداتك فى الفضيلة.

ا أََنا َفَجَسِديٌّ َمِبيٌع َتْحَت  "  ، َوأَمَّ اُموَس ُروِحيٌّ َنا َنْعَلُم أَنَّ النَّ َفإِنَّ
ِة.   ألَنِّي َلْسُت أَْعِرُف َما أََنا أَْفَعلُُه، إِْذ َلْسُت أَْفَعلُ َما أُِريُدهُ،  11اْلَخِطيَّ

اهُ أَْفَعلُ.   لُ َما َلْسُت أُِريُدهُ، َفإِنِّي َفإِْن ُكْنُت أَْفعَ  11َبلْ َما أُْبِغُضُه َفإِيَّ
ُه َحَسٌن.   اُموَس أَنَّ َفاآلَن َلْسُت َبْعُد أَْفَعلُ ذلَِك أََنا، َبِل  11أَُصاِدُق النَّ

  . اِكَنُة فِيَّ ُة السَّ ، أَْي فِي  11اْلَخِطيَّ ُه َلْيَس َساِكٌن فِيَّ َفإِنِّي أَْعَلُم أَنَّ
ا أَْن أَْفَعلَ َجَسِدي، َشْيٌء َصالٌِح. ألَنَّ اإلِرَ  اَدَة َحاِضَرةٌ ِعْنِدي، َوأَمَّ

الَِح الَِّذي أُِريُدهُ، َبِل  11اْلُحْسَنى َفَلْسُت أَِجُد.   ألَنِّي َلْسُت أَْفَعلُ الصَّ
اهُ أَْفَعلُ.   رَّ الَِّذي َلْسُت أُِريُدهُ َفإِيَّ اهُ  02الشَّ َفإِْن ُكْنُت َما َلْسُت أُِريُدهُ إِيَّ

.  أَْفَعلُ، َفلَ  اِكَنُة فِيَّ ُة السَّ إًِذا أَِجُد  01ْسُت َبْعُد أَْفَعلُُه أََنا، َبِل اْلَخِطيَّ
رَّ َحاِضٌر ِعْنِدي.   اُموَس لِي ِحيَنَما أُِريُد أَْن أَْفَعلَ اْلُحْسَنى أَنَّ الشَّ  00النَّ

نِّي أََرى َولكِ  02َفإِنِّي أَُسرُّ ِبَناُموِس هللِا بَِحَسِب اإلِْنَساِن اْلَباِطِن.  
َناُموًسا آَخَر فِي أَْعَضاِئي ُيَحاِرُب َناُموَس ِذْهنِي، َوَيْسِبينِي إَِلى َناُموِس 
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ِة اْلَكاِئِن فِي أَْعَضاِئي.   ! َمْن  02اْلَخِطيَّ قِيُّ َوْيِحي أََنا اإلِْنَساُن الشَّ
َنا! إًِذا أَْشُكُر هللَا ِبَيُسوَع الْ  01ُيْنقُِذِني ِمْن َجَسِد هَذا اْلَمْوِت؟   َمِسيِح َربِّ

ِة.  "أََنا َنْفِسي بِِذْهِني أَْخِدُم َناُموَس هللِا، َولِكْن ِباْلَجَسِد َناُموَس اْلَخِطيَّ
 * يالروعة هذه اآليات ... 

 إنها تحكى عنى وعن الصراع الدائر فى داخلى 
 أنا هذا اإلنسان يارب، وقد وصل بى الحال إلى هذه الحيرة. 

 صالحأريد الخير وال
 أريد أن أتصالح مع ناموسك ووصاياك. 
 أريد أن أنفذها فى بساطة وطاعة ويسر

 ألنى موقن أن نيرك هين وحملك خفيف، وأن وصاياك ليست ثقيلة
 ولكن لست أدرى لماذا النكوص واالرتداد. 

 علمونى أنى فى المعمودية أخذت طبيعة جديدة، خليقة جديدة، 
 مالمح جديدة، ذهن جديد.

 هو بولس، الذى تجدد بقوة يقول إنه: جسدىٌّ !  ولكن ها
 بل ومبيٌع تحت الخطية. 

 * كيف يا أبى بولس وأنت الذى علمتنى:
إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسيِح َفُهَو َخلِيَقٌة َجِديَدةٌ: األَْشَياُء اْلَعِتيَقُة َقْد " 

 ( 11:  1كو  0" ) َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا
 ها أنت تعود وتشكو الطبيعة القديمة. كيف ؟ أخبرنى أرجوك.

 # بولس :
 كتبت الرسالة يا صديقى وأنا مازلُت فى الجسد، 

 ساكنة فيه شهواته وأهواؤه. 
 العالم يحاربنى والشيطان يتحدانى. 

 وله فى جسدى مجال يردد صدى نداءاته.
 أما ضميرى الذى تجدد فيصرخ فّى بالصالح، 

 حتى لو كان جسدى يشدنى للخطية. 
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 لذلك خفت من الهالك وكتبت:
َبلْ أَْقَمُع َجَسِدي َوأَْسَتْعِبُدهُ، َحتَّى َبْعَد َما َكَرْزُت لآِلَخِريَن الَ أَِصيُر أََنا  "

 (. 01:1كو 1)  "َنْفِسي َمْرفُوًضا
 * وما الجديد الذى دخل طبيعتك وطبيعتنا يا أبى؟ طالما هذا حالنا؟ 

 بولس : # 
 صرنا أحراًرا من الخطية، 

أخذنا ناموًسا جديًدا فى أذهاننا يساعدنا أن نميل للخير ونرغبه بقوة. 
 حتى لو كانت أجسادنا تعاندنا فنفعل ما نبغضه،

 هذه فى ذاتها دفعة قوية لحياة التوبة.
 * ولكنه تناقض غريب بين ما أريد وما أفعل. 

 أشعر أن عتيقى مازال حًيا إال فكيف يأخذ هذه الفرصة علّى؟ 
وها أنت تقول: " ليس ساكن فّى أى فى جسدى شئ صالح... الخطية 

 الساكنة فّى "
 # بولس: 

 أجسادنا يا حبيبى تعودت على الخطية، ألم ُنَسِمه: جسد الخطية؟ 
 أو: اإلنسان العتيق؟ 

 زالت تناديك، هذا هو مايحدث معك، الطبيعة القديمة ال
 تصرخ فيك تريد القيام والنشاط. 

 إذا نشطت فى أحٍد منا سقط فى الخطية رغم تجديد المعمودية. 
 لقد أسميته: ناموس الخطية الكائن فى أعضائى. 

 والناموس كما تعلم يعنى قانوًنا، مثلما نقول: قانون الجاذبية.
يأخذ فعله فى هذا مايحدث معنا؛ فى حالة معينة ينشط هذا القانون و

 حياة أحد منافيسقط، مالم يحمله قانون أقوى! ستعرفه حاالً.
* كالمك صعب يا أبى بولس، حًقا قال عنه معلمنا بطرس: " فيها 

 أشياء ) فى رسالتك ( عسرة الفهم " 
 وأنا أشعر أن فهمى مغلق عن إدراك ماتكتب وتقول. 
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 لقد رصدت فى رسالتك فى هذا الجزء أربعة نواميس!
 الناموس وفهمت أنه ناموس العهد القديم، ولكن ماذا عن: 

 ناموس ذهنى، وناموس الخطية والموت، وناموس روح الحياة؟
 # بولس 

 ال ترتبك يا حبيبى، الناموس هو ناموس اللـه.
 وهو كما قلت ناموس العهد القديم، وهذا صالح وعادل ألنه روحى.

كن أجسادنا تساعدنا وال وكلنا كنا عاجزين عن اتمام مطاليبه، فلم ت
 أهواؤنا تسعفنا بل تشدنا للسقوط.

 كنا كلنا فى عبودية كما تعلم يا حبيبى، 
 ضعف أجسادنا هذا؛ أسميته أنا ناموس الخطية الكائن فى األعضاء. 

 تلك األعضاء التى علمها إبليس الخطية فتعودت عليها، 
 حتى صارت تنجذب إليها عند أية محاولة إلغراء الشهوات

 وإرضائها. 
 ولكنى أبشرك وأريح قلبك، 

 ناموس الخطية والموت هذا، حررك وحررنى منه يسوع
ألَنَّ َناُموَس ُروِح اْلَحَياِة فِي اْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد أَْعَتَقِني ِمْن َناُموِس "

ِة َواْلَمْوِت.   ( 0:  1") رو اْلَخِطيَّ
تخيل يا إبنى المحبوب، قطعة حجر تنجذب ألسفل بفعل الجاذبية    

 األرضية، 
وتحت ثقل وزنها تهوى مسرعة لتصطدم باألرض مالم يوقفها أحد أو 

 عائق. هكذا جسدك، 
فيه ناموس يجذبه ألسفل ليفعل الخطية، مالم يوقفه ناموس آخر 

 أقوى منه 
فلن يواصل الحجر  كما لو مددت يدك وتلقيت قطعة الحجر على كفك،

 سقوطه، ولن يصل إلى األرض. 
 * هذا تماًما ما فعله يسوع. 
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أدخل فى طبيعتى ناموس روح الحياة ليحملنى عليه فال أسقط 
 أقوى بكل تأكيد. –ناموس روح الحياة  –وأضيع، وهو 

 أنا قطعة الحجر تجذبنى الخطية، وناموس روح الحياة هو يد يسوع! 
حملنى فال أسقط، وال تجذبنى الخطية للهاوية. يد يسوع التى امتدت لت

 يالها من روعة
  

 # بولس: 
 تماًما، بدأت تفهمنى يا حبيب يسوع. 

 واآلن تأمل: فى قطعة الحجر يكمن ناموس. 
 يقولون عنه فى علم الفيزياء: الكتلة. 
 ولما نتركه ليسقط يسمونها: الوزن. 

 ولما تحملها يدك تحميها من قانون الجاذبية. 
 الكتلة هى ما تشعر به فى أعضائك من ميل واستعداد وتحفز للخطية،

 والوزن هو ما تشعر به من جذب ثقيل نحو الشرور. 
 * وهل معنى هذا أن الجسد خطية ؟ 

 # ال .. إطالقـًا ... 
 فقط هو من السهل أن ينجذب للخطية ويخضع لها. 
 إنما يمكنك أن ترقى به ليكون هيكالً للروح القدس، 

 ما أن يكون مسكناً للخطية أو يكون مسكًنا للروح. فإ
 
 
 

 غدا يفهمنا الرب 
 انتظرنى واذكرنى

 

 


