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إشراق شمس الٌبر 
على جمیع األمم 

لسفر مالخي مركز خاص، فهو یمثل عند الیهود آخر أسفار الكتاب المقدس، وكأنه جاء لیقدم الوصیة 
 وصیة اهللا المقدمة لشعبه حیث یعلن لهم في وضوٍح كامٍل النقاط إنهاالختامیة التي تحوي غایة كل الكتاب المقدس. 

: ةالتالي
شعٍب ل محاباته. اهللا یحبهم، وبذات الحب الذي یحبهم به یحب كل البشریة. فحبه لهم المجاني ال یعني 1

معیٍن على حساب بقیة الشعوب. 
 ألنهم حرفیون في فهمهم للشریعة، وفي حیاتهم. یمارسون العبادة بقلٍب ،. رفضه التام لتقدماتهم وذبائحهم2

یكسر الوصیة، ویرفض الشركة مع اهللا. 
ا على كل المستویات كقادة وكهنة وشعب، فالحل الوحید هو الرجوع إلى اهللا، أي التوبة، بابها أوخطأ. إذ 3

مفتوح للجمیع. 
تمكن من یرید، أیا كانت جنسیته، ي لكي ،. یختم السفر بإشراق شمس البّر على كل الجالسین في الظلمة4

. بأجنحتهاتع بالشفاء مأن یت
 السماء للجمیع. سفر أبواب. سفر نعمة اهللا الغنیة التي تفتح المحاباةإنه سفر محبة اهللا التي ال تعرف 

كل من یقبل الدعوة للشركة معه. هو سفر كل نفٍس بشریٍة جادٍة في طلب خالصها.  بالرجوع إلى اهللا، الذي ُیسر 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

مالخي  مقدمة في
، وقد Ï"، بالعبریة یعني "رسولي". ربما جاء اختصاًرا لكلمة "مالخًیا" أي "رسول یهوه"مالخيُدعي السفر "

ترجم في السبعینیة "رسولي" أو مالخیاس كلقب للنبي ولیس اسًما له.  
 آخر غیر معروف، بل وظن بعضهم أنه كان مالًكا ااسمً له " رمزي، وأن مالخيسم "اظن بعض الیهود أن 

 . )1 :2( ضاةمن السماء، ولم یكن إنساًنا كما ورد في ق
-Targum of Jonathan benفقد جاء في ترجوم یوناثان بن عزائیل ظن بعضهم أنه هو عزرا الكاتب، 

Uzzeil"الذي ُیدعى اسمه عزرا الكاتب" Ð. آخرون أنه مردخاي. ظن و
 في تقلید قدیم قیل أنه من سبط زبولون، وأنه مات وهو صغیر السن.

 بحسب التلمود كان مالخي عضًوا في المجمع الكبیر.

تاریخ كتابته : 
ال توجد شهادة قویة عن تحدید دقیق لتاریخ كتابته، ولكن بعض الدارسین یرون أنه ُكتب بعد إعادة بناء 

) 8: 1). وٕان أورشلیم كانت تحت حكم واٍل من قبل الدولة الفارسیة (1: 3؛ 7: 1الهیكل وتقدیم ذبائح وتقدمات فیه (
بهذا یكون السفر قد ُكتب بعد سفري حجي وزكریا اللذین كانا یحثان الشعب على بناء بیت الرب. 

) ُیقصد به نحمیا. وأن مالخي تنبأ 8: 1یرى البعض أن السفر ُسجل في أیام عزرا ونحمیا، وأن الولي هنا (
 ق.م). وقد اختلفت 432 ق.م) أو في الوقت الذي قام نحمیا بزیارته الثانیة ألورشلیم (458إما قبل وصول عزرا (

اآلراء في ذلك. 
هذا ویالحظ أن الخطایا التي ُیندد بها مالخي النبي هي ذاتها التي كانت في أیام عزرا ونحمیا: 

: 3(مل  و) 31-23: 13؛ 30: 10).و(نح 44-16، 3: 10؛ 2: 9)  مع  (عز 16-10: 2قارن (مل 
). 14-4: 13؛ 39-32: 10) مع (نح 7-12

 ق.م. 432-433عام القصر  Susaیرى البعض أن هذا السفر ُسجل في أثناء غیاب نحمیا في شوشن 

الظروف المحیطة به : 
 یرى بعض الدارسین أن مالخي النبي قام بخدمته بعد عودة البعض إلى أرض الموعد، وُیقدر عدد 

الراجعین من السبي البابلي حوالي ستین ألًفا في أیام عزرا ونحمیا. بهذا یكون الشعب قد انقسم إلى فریقین: 
- فریق رفض العودة إلى أرض الموعد بعد أن شعر بأنه قد استقر مادًیا واقتصادًیا في بابل. هذا الفریق 1

یمثل الغالبیة العظمى. وهم یمثلون من أحبوا العالم وٕان عاشوا في سبٍي كعبیٍد لألممیین، فلم یتمتعوا باألرض التي 
وهبها اهللا آلبائهم، وال انشغلوا بالقیام بالعبادة كما قدمها الناموس. ومع هذا ال ننكر أنه ُوجد قلة قلیلة مقدسة للرب في 

وسط السبي مثل دانیال والثالثة فتیة القدیسین ومردخاى وأستیر وحزقیال النبي الخ. 

1 John Howard Raven: O.T. Introduction 1910, p. 248. 
2 R. K Harrison: O.T. Introduction, 1988, p. 958. 
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- فریق عاد إلى أرض الموعد لیبنوا أسوار أورشلیم ویعیدوا بناء الهیكل ویقیموا العبادة الطقسیة حسب 2
الشریعة. وال یمكننا أن ننكر أن من بین هؤالء أیًضا من انشغلوا ببناء بیوتهم عوض االهتمام ببناء بیت الرب، قائلین 

). وأیًضا ُوجد بینهم من انشغل بتنفیذ الطقوس الدینیة دون الشركة الحیة العملیة 4: 1إنه لم یحن الوقت للبناء (حجي 
مع اهللا، فجاءت رسالة مالخي النبي لهذه الفئة لكي تختبر العبادة الحیة خالل الحیاة المقدسة. 

 فمالخي النبي لم یناِدِ◌ِ◌ بإزالة المرتفعات والعبادة الوثنیة كما فعل األنبیاء في عصر الملوك، وال مناشدة 
الشعب للعودة إلى أرض الموعد كما فعل عزرا الكاتب، وال ناشدهم بإعادة بناء األسوار مثل نحمیا، إنما ما كان یشغل 
مالخي النبي هو الدخول إلى العمق للتمتع بالحیاة المقدسة المرتبطة بالعبادة الحیة. وهو بهذا یهيء الشعب النتظار 

ذاك القادر أن یدخل بنا إلى العبادة بالروح والحق خالل الحیاة المقدسة الحقیقیة: ربنا یسوع المسیح. 

سمات هذا السفر : 
. یبدو أن الراجعین من السبي كانوا یتوقعون فیًضا من البركات الزمنیة، وأن ما ورد على ألسنة األنبیاء 1

بخصوص العصر المسیاني یتحقق في أیامهم بطریقة مادیة، كأن ُیقیم اهللا خیمة داود الساقطة، وتكون لهم مملكة 
). 2: 1عظیمة وسلطان. وٕاذ لم یتحقق هذا كله حسب فكرهم المادي، بدأوا یتساءلون: "ِبَم أحببتنا؟" (

. عالج السفر تساؤالت كثیرة، منها: 2

 ) "2: 1"ِبَم أحببتنا؟.( 

 ) "6: 1"ِبَم احتقرنا اسمك؟( 

 ) "7: 1"ِبَم نجسناك؟.( 

 ) "17: 2"ِبَم أتعبناه؟( 

 ) "7: 3"بماذا نرجع؟( 

 ) "8: 3"ِبَم سلبناك؟( 

 ) "13: 3"ماذا قلنا علیك؟( 

 ) "14: 3"ما المنفعة من أننا حفظنا شعائره؟( 

. قدم لنا مالخي النبي صورة رائعة للكاهن المقدس الذي ُیقدم تقدمة مقدسة للرب من أجل تقدیس شعب 3
اهللا القدوس، كما حذر الكهنة من السلوك في شكلیة قاتلة، وتقدیم ذبائح وتقدمات غیر الئقة باهللا القدوس. 

). 12-7: 3. أكَّد التزام المؤمن بتقدیم العشور والتقدمات بقلٍب طاهٍر نقٍي (4
. جاء السفر مسیانًیا ُیقدم صورة حیة عن عمل السید المسیح، شمس البّر، الذي یشرق على كل األمم 5
والشعوب. 
. ُأفتتح العهد القدیم بتقدیم صورة بهیة لخلقة اإلنسان لیحیا في جنة عدن، یتمتع بمحبة اهللا الفائقة، في 6

سعادة ال ُیعبر عنها، ویختتم في آخر عبارة بحلول اللعنة بسبب الخطیة والعصیان، إذ یقول: "أضرب األرض بلعٍن 
). وكأن العهد القدیم یعلن في نهایته عن الحاجة إلى ذاك الذي ُیحول األرض سماٍء، وینزع عنا اللعنة لننعم 6: 4(

بالبركات اإللهیة الفائقة. 
. یرى البعض أن السفر ُیقدم ستة تعالیم هامة مع مقدمة وخاتمة. 7
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)، فهو یؤدب یعقوب لكنه یترفق، أما أدوم فیتدمر تماًما. 5-2: 1 (إعالن محبة اهللا ألوالده: أوالً 
 20: 20)، فیقدمون هللا أفضل ما یمكن (ال 9: 2، 6: 1 (التزام الكهنة بالقیادة الروحیة الصادقة: ثانًیا

).  1: 17؛ 21: 15الخ؛ تث 
)، وحسب المشكلتین تمسان اهللا 16-10: 2 (مشكلة الطالق وأیًضا عالج مشكلة الزواج بالوثنیات: ثالثًا

). وكما قال السید 16: 2)، فإن اهللا یكره الطالق (مل 4-1: 24نفسه. إن كانت الشریعة قد سمحت بالطالق (تث 
المسیح إن موسى سمح به ألجل قسوة قلوبهم، لكن یود اهللا أن یبقى الزواج مقدًسا، فقد خلق من البدء ذكًرا وأنثى. 

). 5: 3- 17: 2 (مجيء الرب للُمحاكمة: رابًعا
) 12-6: 3 (االلتزام بتقدیم العشور: خامًسا
).  3: 4، 13: 3 (سیتمتع كل واحٍد بثمر إیمانه العملي الحي أو بثمر شره وكبریائه: حتًما سادًسا

أقسامه : 
 .]1ص [. التقدمة المقبولة  1
 .]2ص [. الكاهن المقدس  2
]. 3ص [. الشركة مع اهللا  3
 .]4ص [. إشراق شمس البّر  4

إذ جاء إلى أرض الموعد أناس مخلصون یریدون العودة إلى ما كان علیه آباؤهم األوائل. فلم یسقطوا في 
العبادة الوثنیة، وقاموا ببناء سور أورشلیم وٕاعادة بناء الهیكل، لكن لم یدخلوا إلى عمق الشركة مع اهللا، وال سلكوا كما 

یلیق بشعب اهللا. لهذا قدم لهم النبي صورة حیة للتقدمة المقبولة لدى اهللا، والكاهن المقدس الذي یسند شعب اهللا، 
ویكشف لهم عن الحاجة إلى مجيء المسیا لیدخل بهم إلى الشركة العمیقة مع اآلب، ویشرق علیهم ببرِّه فیعیشون كما 

یلیق بأبناء النور السماوي. 

  ّإذ یشرق بأشعته اإللهیة علینا یعلن )،2: 4 مل (هیا بنا یا أحبائي، فالوقت یدعونا إلى حفظ العید. وشمس البر 
 .Ïعن موعد العید. لذا یجب االحتفال به مطیعین إیاه، لئال إذ فاتنا الوقت قد یفوتنا السرور أیًضا

  فال ، حافظین العید بإخالص روحي وطهارة جسدیة. ولنسُم على الیهود، فلنسُم على الوثنیین،خوتيإأما نحن یا 
. ولنسُم )2: 4 مل ( ناظرین إلى شمس البرّ الحق، بل بكوننا قد تألألنا مستنیرین بنور ،نعید خالل حرف وظالل

 بل لنأكل في بیت واحد هو الكنیسة الجامعة فصح الرب الذي بحسب ،على المنشقین فال نمزق ثوب المسیح
 للتدرب على ،وصایاه المقدسة یقودنا إلى الفضیلة موصًیا بنقاوة هذا العید. ألن الفصح حًقا خاٍل من الشر

. Ðالفضیلة واالنتقال من الموت إلى الحیاة

 نه ُیرید اآلن إ بل أینما ُیرید اهللا. ، وال هناك فقط بالعید،فإنه ال تعود هذه األمور ُتصنع في أورشلیم التي هي أسفل
. )11 :1 مل ( (السمه)"السميأن یكون العید في كل مكان حتى أنه "في كل مكان ُیقرب 

1 Paschal Letters, 1:1. 
2 Paschal Letters, 5:4. 
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 ، لكن لما جاء ملء الزمان وعبرت الظالل،فمع أنه في التاریخ لم یكن یحفظ الفصح إال في أورشلیم
وانتشرت الكرازة باإلنجیل في كل مكاٍن، ونشر التالمیذ األعیاد في كل األماكن كأنهم یسألون المخلص "أین ترید أن 

نعده؟!" والمخلص أیًضا إذ حول الحرف إلى روح، وعدنا أنهم ال یعودون یأكلون جسد الخروف، بل یأكلون جسده هو 
. )28-26 :26 راجع مت" (خذوا كلوا واشربوا هذا هو جسدي ودمي"قائالً : 

 .Ïننا بالحق یا أحبائي نحفظ عید الفصح الحقیقيإفإذ ننتعش بهذه األمور، ف

 ؟فما هو العید إالَّ التعبد هللا، واالعتراف بالتقوى، والصالة الدائمة من كل القلب!... 
كل حینٍ . صلوا بال في  "افرحوا :هكذا إذ یرغب بولس في أن نكون على هذا الحال على الدوام، یوصینا قائالً 

 ، نرنم للربم "هل: إذ یوصینا النبي قائالً ... ال على انفراد بل ُنعید جمیعنا مًعا في وحدة.انقطاع. اشكروا في كل شيء"
. )1: 95 مز (نهتف لصخرة إلهنا"

ومن هو هذا المهمل العاصي للصوت اإللهي، فال یترك كل شيء ویجري إلى اجتماع العید العام؟! هذا 
. )4: 19 مز ( وٕالى أقطار المسكونة بلغت أقوالهم"،الذي ال ُیحفظ في مكان واحد، بل "في كل األرض خرج منطقهم

 …)11 :1 راجع مل (وال تقدم الذبیحة في مكان واحد بل في كل األمم
هكذا تصعد التسابیح والصلوات بصورة متشابهة، مرتفعة ومن كل مكاٍن إلى اآلب الصالح واهب النعم. 

. Ð "آمین"ة: قائل،فالكنیسة الجامعة التي هي في كل مكان ُتقدم نفس العبادة هللا ببهجٍة وسروٍر، مرسلة أغنیة التسبیح

 والقدیسون اآلخرون أیًضا الذین كان لهم ثقة مماثلة في اهللا، قبلوا تجارب مشابهة بسروٍر، إذ كان أیوب یقول: 
 ). صِف (نقِ ) كلیتي وقلبي"أبلنيَّ  "جربني یا رب وامتحني (:والمرتل یقول .)21 :1 أي ("فلیكن اسم الرب مبارًكا"

ن. وٕاذ یرى األقویاء عملیة التنقیة، ویدركون بركات ي ألنه إذ یتزكى األقویاء، یصیر المتهمون مذنب)،2: 26 مز(
النار اإللهیة، فأنهم ال یجبنون أمام تجارب كهذه بل بالحري یبتهجون بها. وال یصیبهم قط ضرر من مثل هذه 

، وكما قال )7 : 1 بط 1 ؛3: 3 (مل األمور التي حدثت، بل یصیرون إلى أمجاد أكثر تتألأل، كالذهب في النار
 ال تجد فيَّ ذموًما. ال یتغذى فمي ،جربت قلبي. تعهدته لیالً . فحصتني" :ذاك الذي امتحن في مثل هذه المدرسة

 .Ñ)4 ،3 :17 مز" (من جهة أعمال الناس
 القدیس أثناسیوس الرسولي

 

1 Paschal Letters, 4:4. 
2 Paschal Letters,11:11. 
3 Paschal Letters, 13:3. 
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لُ   َاَألْصَحاُح اَألوَّ

التقدمة المقبولة 
في هذا األصحاح یبرز مالخي النبي معرفتهم الصادقة نحو اهللا أنه أب سماوي وسید، لكنهم لم یقوموا 

بتكریمه عملًیا كأب، وال خافوه كسیٍدٍ◌ ورٍب◌ٍ . فیلیق أن ترتبط معرفتنا وٕایماننا بالحیاة العملیة في محبة اهللا ومخافته. 
 للجادین ىنه حب مجاني ُیعطإ عن حبه لیعقوب، ویصب محبته في نسله السالكین بذات فكره.  اهللایكشف

في خالص نفوسهم. 
 .]5-1[. الحاجة إلى عمل اهللا  1
 .]6[. التكریم العملي هللا  2
 .]9-7[. تقدمة نجسة   3
 .]11-10[. التقدمة الطاهرة  4
 .]14-12[. تقدمة معیبة   5

. الحاجة إلى عمل اهللا : 1
 ]1َوْحُي َكِلَمِة الرَّبِّ ِإلْسَراِئیَل َعْن َیِد َمَالِخي: [

 فقد كانت كلمة الرب بالنسبة إلسرائیل في شره ال تمثل بهجة ،"ثقل" هنا أنها ""وحيیترجم البعض كلمة 
 كانوا غیر قادرین حتىفرًحا وعذوبة، ألنها تكشف عن جراحاتهم بغیر مداهنة. لذلك حسبوها ثقًال علیهم، تحزنهم و

 بالنسبة لمن ال یطلب خالص نفسه، أما الجادون في خالص أنفسهم فیجدونها نیًرا هیًنا ءعلى سماعها. إنها عب
). 30 :11 وحلًوا (مت

  َقاَل الرَّبُّ . َوُقْلُتمْ : ِبَما َأْحَبْبَتَنا؟ ،َأْحَبْبُتُكمْ 
  ، َیُقوُل الرَّبُّ ،َ َأَلْیَس ِعیُسو َأًخا ِلَیْعُقوب

]. 2َیْعُقوَب [َوَأْحَبْبُت 
تأكید حب اهللا لشعبه مجاًنا وبدون بول اإلیمان، یبدأ بإذ یكشف هذا السفر عن دعوة كل األمم والشعوب بق

سوا التقدمات والذبائح. لهذا لم یعد ُیسر اهللا بهم ج واحتقروا اسمه ون،استحقاق من جانبهم. لكنهم استخفوا بمحبته
من مشرق الشمس إلى مغربها لیتمجد اسمه في كل األرض. لكل األمم  یسلكون هكذا، ویفتح الباب امادامو

 بغضة، بل عن حٍب أو لهم أنه یفعل هذا ال عن كراهیة اكدً مؤ ،ه لتنظیفها ومعالجتها شعببدأ یفتح جراحات
". هذا ما أكده اهللا على الدوام عن لسان أنبیائه: "محبة أبدیة أحببتك، أحببتكموحنٍو، لهذا تبدأ رسالة اهللا لهم بالقول: "

)، "ألن الرب ُیٌسر بكِ " 1 :11). "لما كان إسرائیل غالًما أحببته" (هو 3 :31 ومن أجل ذلك أدمت لك الرحمة" (إر
). 62 :4 (إش

: 3 لیؤكد أنه وٕان وبخ إنما ألنه أب: "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه" (رؤ ،هكذا یبدأ حدیثه بإعالن حبه
الحب بالحب. له  یردوا م ألنهم ل،)، كما یوبخهم19

". لكن إذ تُمر أحببتكمیحتاج اإلنسان إلى من یحبه ومن یتقبل حبه، لهذا كثیًرا ما یؤكد اهللا ألوالده: "
 رة، یتساءل في داخله: "أین هي محبة اهللا لي؟"مُ باإلنسان ظروف تبدو في عینیه قاسیة و
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" بقولهم هذا یستخفون بحب اهللا وعنایته بهم. ِبَم أحببتنا؟ بها، "وقلتم: واستهانوا ،لقد تشككوا في محبته لهم
 ملتزم بالحب اهللان أ. كثیًرا ما یظن الیهود ]2[" ألیس عیسو أًخا لیعقوب، یقول الرب، وأحببت یعقوب"

 إبراهیم أحبكم رًدا لحب أنني، وأنه یرد لهم الحب كمن هو مدین ألبیهم. لهذا یقول لهم: لو إبراهیم أبناءنحوهم بكونهم 
غتصب باإلیمان العملي الّي لكان األولى أن یتمتع عیسو بحبي أكثر من یعقوب، ألنه البكر، ومع هذا فإن یعقوب 

اة، وال على القرابات الجسدیة باححب اهللا، بینما سقط عیسو بقسوة قلبه تحت الغضب. ال تقوم محبة اهللا على الم
خول في عهد مع اهللا، وُحرم عیسو د بال أخوین توأمین في رحٍم واحٍد، فتمتع یعقوبالمجردة، فقد كان عیسو ویعقوب

نفسه من العطیة. 
 وألزاًما إهذه العطیة التي نالها یعقوب مجانیة، لیس له فضل فیها، إنما هي حسب مسرة اهللا، ولكن لیست 

 مع النعمة اإللهیة المجانیة. اإلنسانقهًرا، إنما خالل تجاوب 

 23: 25الخطاة وهم في رحم أمهاتهم (تك  بق اهللا فیعرف الناسیس(Ï .

  ما هذا؟ لنبحث في أكثر اهتمام، فإنه 3: 58"زاغ األشرار من الرحم، ضلوا من البطن، متكلمین كذًبا" (مز ...(
ربما یقول هذا ألن اهللا سبق فعرف البشر الذین هم خطاة وهم في رحم أمهاتهم. لذلك عندما كانت رفقة ال تزال 

). فقد قیل: "األكبر 13: 9، رو 2: 1حامًال، وقد حملت توأمین، قیل: "أحببت یعقوب، وأبغضت عیسو" (مل 
ولكن من الرحم، من األصل ذاته یزوغ الخطاة. من أین  یخدم األصغر". كان حكم اهللا مخفًیا في ذلك الوقت،

 .Ðیزوغون؟ من الحق. من أین یزوغون؟ من المدینة الطوباویة، من الحیاة المٌطوبة
 لقدیس أغسطینوس ا

 ) "احتقر 9: 4ك تاحتقر قایین أخاه، كما احتقر اهللا. كیف احتقره؟ بإجابته الوقحة على اهللا: "أحارس أنا ألخي؟ .(
-2: 1، مل 13: 9عیسو أخاه، وهو أیًضا احتقر اهللا. لذلك قال اهللا: "أحببت یعقوب، وأبغضت عیسو" (رو 

3(Ñ. 
 هبي الفمذلالقدیس یوحنا ا

  بأن له میل تجاه الواحد یعنيحب العدل، ویبغض االختالس بالظلم". وهذا ال يُ إننا نفكر بالصواب بقولنا إن "اهللا 
المخلوقات، بل یعني ة أو تجاه اآلخر، ویقبل ما هو مضاد، لدرجة أنه یفضل هذا وال یفضل ذاك. فهذه هي سم

. Òأنه كقاٍض یحب األبرار ویعینهم، ویعزف عن األشرار
 لرسولي اناسیوسأثقدیس ال

)، فقد 1: 11أعلن اهللا حبه إلسرائیل قائالً : "لما كان إسرائیل غالًما أحببته، ومن مصر دعوت ابني" (هو 
 إذ أصر شعب إسرائیل على شرورهم یدعوهم نبیه القدیس یوحنا المعمدان: "یا ،دعاه غالًما وابنه. في غیر محاباة

). هكذا لیس لدى اهللا محاباة! 7: 3أوالد األفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب اآلتي؟!" (مت 

1 On Psalm 58:4. 
2 On Ps. 107 (106). 
3 Homilies on Timothy, homily 7. 
4 Four Discourses Against the Arians,   1:12:52.ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة  
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  إنها ثمرة غباوتهم وتفكیرهم الطفولي أن یعانوا من هذه العقوبة. لقد دعوتهم من مصر، وحررتهم من العبودیة
القاسیة، لكنهم أظهروا جحوًدا لّي، واختاروا عبادة األوثان. أنا الذي علَّمتهم المشي، وشفیتهم من سلوكهم البشع، 

وأظهرت لهم حنًوا أبوًیا، واستخدمت معهم كل أنواع العالج، رفضوا أن یعرفوني، مع أنني حفظتهم من دماٍر 
 .Ïمضاعٍف بید الغازین. أنهم كمن نشبوا بأظافرهم فّي، وأنا أحبهم كما لو كان ذلك قیًدا

ثیؤدورت أسقف قورش  

  لكنه فقد بنوته بتعبده للبعل وتقدیم بخور لألوثان، 15: 2ُدعي إسرائیل رمزًیا ابًنا منذ كان في مصر (مت ،(
). إذ فقدوا لقب البنوة الذي انسكب علیهم خالل النعمة 7: 3فأعطاهم یوحنا اسًما الئًقا بهم "أوالد األفاعي" (مت 

 .Ðفي أیام موسى، نالوا من یوحنا اسًما متطابًقا مع أفعالهم

القدیس مار أفرام السریاني 
  ،َ َوَأْبَغْضُت ِعیُسو

یَِّة؟،َوَجَعْلُت ِجَباَلُه َخَراًبا  ]3 [  َوِمیَراَثُه ِلِذَئاِب اْلَبرِّ
 خراٍب أبدٍي في الوقت المناسب. بینما في فسقط ، یباِل بإرادته اإللهیةم ولإسرائیلإله (عیسو) دى أدوم حت

 مجد اهللا في تخومه. هذا العمل قائم على الدوام روحًیا، فإن تحدى إعالنتحت التأدیب بركة كان  الذي إسرائیلنال 
وٕاذ یمتلئ كأسه بالشر یسقط في  ، ویطیل اهللا علیه أناته، الروحيأدومكأنه  أو األممي إله القوات یصیر يالیهود

 الجدید إسرائیل الرب یصیرون إلى إذ یرجعون ،الهالك األبدي. بینما كثیر من األمم الذین كانوا أدوم الروحي المعاند
الممتلئ بأمجاد إلهیةٍ . 

كان عیسو عنیًفا مع أخیه ووالده ووالدته، فتزوج من بنات حِث زوجتین، "فكانتا مرارة نفس إلسحق ورفقة" 
رتد هذا الخراب حتى على جبال ا، فحٌل الخراب بقلبه، ووأخیه). شرب من الكأس الذي مأله لوالدیه 35: 26(تك 

ن بتخریبها، حتى أصبحت مسكًنا لذئاب البریة، إذ صارت مقفرة جًدا. ي". إذ قام جیش الكلدانيمیراثهسعیر التي كانت "
) من ذات كأس الترنح الذي مألوه 7: 137ون في خراب أورشلیم (مز متشرب بنو عیسو أو بنو أدوم الشا

لغیرهم. 
 فتركها جیًال بعد جیل، حتى ظن البعض كأن تهدیدات اهللا لهم لم ،لقد كان اهللا طویل األناة جًدا على أدوم

 خراٍب دائٍم، فلم تقم بعد مملكة ألدوم. فيخیًرا سقطت أالَّ كالًما بال فعٍل، وإتكن 

 االثنین، یعقوب وعیسو. الزرع واحد، لكن اللذین ُحمل بهما مختلفان. الرحم واحد، واللذان حملت بهما  حملت رفقة
 مكالمرأة الحرة حملت عیسو؟ لقد تصارعا في رحم والدتهما، هناك تشاجرا، وقیل لرفقة: "في رح مختلفان. ألیست

شعبان" رجالن، شعبان، لكنهما تصارعا في الرحم. كم من أشرار یوجدون في الكنیسة! رحم واحد ُیحبل بهم حتى 
. Ñمهما الواحدةأینفصلوا في النهایة، واألشرار یصرخون ضد الصالحین وكالهما یصارعان في أحشاء 

  من هو غبي شریر فیقول إن اهللا غیر قادر على تغییر اإلرادة الشریرة للناس، كیفما یشاء، وحینما یشاء، وأینما
یشاء، فیجعلها صالحة؟ لكنه إذ یعمل، إنما یعمل خالل الرحمة؛ وعندما ال یعمل إنما خالل العدل. إذ "هو یرحم 

1 Commentary on Hosea 11:1-4. 
2 Commentary on Tatian’s Diatessaron 3:8. 
3 On the Gospel of St. John, tr. 11:10. 
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). اآلن عندما قال الرسول هذا، یمتدح النعمة، هذه التي تحدث عنها 18: 9من یشاء، ویقسي من یشاء" (رو 
عندما ربطها بتوأمي رحم رفقة. "ألنه وهما لم ُیولدا بعد، وال فعال خیًرا أو شًرا، لكي یثبت قصد اهللا حسب 

). بالتبعیة 12-11: 9االختیار، لیس من األعمال بل من الذي یدعو، قیل لها أن الكبیر ُیستعبد للصغیر" (رو 
). وٕاذ تحقق كیف أن 3-2: 1ُیشیر إلى شهادة نبویة أخري، حیث كتب: "أحببت یعقوب وأبغضت عیسو" (مل 

ما قاله قد ُیسبب اضطراًبا ألولئك الذین لم یستطع فهمهم أن یدخلوا إلى هذا العمق للنعمة، أضاف: "فماذا نقول: 
). ومع هذا یبدو أنه في ظلم، دون أي استحقاق عن أعماٍل صالحٍة أو 14: 9ألعل عند اهللا ظلًما؟ حاشا!" (رو 

شریرة، یحب اهللا أحًدا ویبغض اآلخر. اآلن لو كان الرسول أراد منا أن نفهم وجود أعمال صالحة مستقبله لآلخر- 
) بل قال: "عن أعمال في 11: 9هذه التي حتًما قد سبق فعرفها اهللا - لما قال: "لیس من األعمال" (رو 

المستقبل". هكذا أراد أن یحل المعضلة؛ أو بالحري أراد أالَّ یترك معضلة لكي تحل. إذ أضاف للحال: "حاشا!" 
: 9(لیظهر أنه ال یوجد ظلم في اهللا). "ألنه یقول لموسى: إني أرحم من أرحم، وأتراءف على من أتراءف" (رو 

). اآلن من هو سوى الغبي ذاك الذي یظن في اهللا ظلًما سواء عندما یوقع جزاء على من یستحق، أو یظهر 15
رحمة على غیر المستحق؟ أخیًرا یختم الرسول بالقول: "فإًذا لیس لمن یشاء، وال لمن یسعى، بل هللا الذي یرحم" 

. Ï)16: 9(رو 
القدیس أغسطینوس 

  منذ بدایة العالم، من بین االبنین اللذین ولدا آلدم، هابیل األصغر مختار، بینما قایین األكبر - بكونه رمًزا للیهود
غیر المؤمنین - قد ُدین. بعد ذلك في وقت إبراهیم، تحقق ذات الرمز في سارة وهاجر. كانت سارة عاقًرا إلى 

 اسحق - –وقت طویل كرمز للكنیسة، بینما هاجر كرمٍز للمجمع الیهودي حملت ابًنا للحال. هنا االبن األصغر 
قبل في المیراث، وأما إسماعیل األكبر فُحرم منه. تبدو هذه الحقیقة إنها تحققت في االثنین: یعقوب األصغر أحبه 

). هذا الرمز أیًضا 3-2: 1" (مل أحببت یعقوب، وأبغضت عیسواهللا، بینما عیسو ُرفض كما هو مكتوب: "
معروف أنه یتحقق في أختین اتخذهما یعقوب زوجتین: راحیل الصغرى، أحبها یعقوب أكثر من لیئة، الكبرى. في 

الواقع من األولى ولد یوسف الذي بیع في مصر كرمٍز لربنا ومخلصنا. هكذا كانت لیئة ضعیفة البصر، بینما 
كانت راحیل جمیلة المالمح، هذا أیًضا له معنى: ُتفهم لیئة بكونها مجمع الیهود، وراحیل ُتشیر إلى الكنیسة. 

اإلنسان الذي ُتصاب عیناه الجسدیتان بالتهاب ال یقدر أن یتطلع إلى بهاء الشمس. هكذا كان المجمع، الذي كان 
له عیون قلبه مملوءة حسًدا وحقًدا ضد ربنا ومخلصنا كما بفیضاٍن مملوء سًما، ال تقدر أن تتطلع إلى سمو 

. Ð)2: 4المسیح، الذي هو شمس العدل (مل 
األب قیصریوس أسقف أرل 

  َقْد ُهِدْمَنا َفَنُعوُد َوَنْبِني اْلِخَربَ . :َألنَّ أدوم َقالَ 
 ُهْم َیْبُنوَن َوَأَنا َأْهِدمُ .  َهَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ :
  ،َوَیْدُعوَنُهْم ُتُخوَم الشَّرِّ 

 ]4َوالشَّْعَب الَِّذي َغِضَب َعَلْیِه الرَّبُّ ِإَلى اَألَبدِ . [

1 Enchiridion 25:98. 
2 Sermon 104:1. 
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قد ل القلب وطرد الذئاب الداخلیة. إصالحلذي ٌحل به دون ام من هذا الخراب وقادر بذاته أن یقأنه ن أدوم ظ
بناء الخرب، كما حدث مع أورشلیم. بسقط أدوم في آماٍل باطلٍة، فظنوا أنهم یستطیعون القیام 

 العسكریة وتخطیطهم، سواء إمكانیاتهم" یرون أن األمر في أیدیهم ویعتمد على نعود فنبني الخرب"بقولهم: 
". إذ ال یستطیعون الوقوف في تحٍد أمام هكذا قال رب الجنود: هم یبنون، وأنا أهدمأراد اهللا ذلك أو لم یرد. لذلك "

اهللا. 
  والشعب الذي غضب،ویدعونهم تخوم الشربتحدیهم یصیرون مثًال وعبرة للنفوس المتشامخة على اهللا. "

). 4: 9  َفسِلمَ " (أيعلیه. یدرك الكل كلمات أیوب: "من تصلب ]4["  الرب إلى األبدعلیه
 وكنیسته صاروا أدومیین، وتمت فیهم هذه العبارة، ألنهم لما إنجیلهإذ رفض الیهود السید المسیح، وقاوموا 

حاولوا إعادة بناء الهیكل في أورشلیم أیام اإلمبراطور أدریان هدم اهللا ما بنوه، بحدوث زلزلة وخروج ألسنة ناریة، 
. Ïفاضطروا إلى التوقف عن البناء

  إن نطق اهللا ألف كلمة متهًما إیانا، لن نستطیع أن نقاوم كلمًة واحدةً . ماذا یقول النبي: "لن یتبرر في عینیك
 .Ð)2: 143إنسان" (مز 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لست ُأجادل معك في الحكم، یا أیها 5: 32"أعترف لك بخطیتي یا إلهي، وأنت رفعت إثم قلبي" (راجع مز (
 .Ñالحق، فإني ال ُأرید أن أخدع نفسي، لئال یقف إثمي ضدي

القدیس أغسطینوس 
  :َفَتَرى َأْعُیُنُكْم َوَتُقوُلونَ 

 ]5ِلَیَتَعظَِّم الرَّبُّ ِمْن ِعْنِد ُتُخِم ِإْسَراِئیلَ . [
 وصار میراثه ، لیس فیه أثر للحب، بل حمل خبث الذئاب، تحولت جباله إلى خراٍب ،إذ صار قلب أدوم قفًرا

، یتمجد اهللا في تخومه كما یتمجد في أعماقه اإللهي وهو تحت التأدیب التدخل إسرائیلملًكا لذئاب البریة. اآلن إذ یطلب 
 الجدید الروحي الحامل لمجد اهللا في الداخل والخارج. إسرائیلن یصیر العالم كله أالداخلیة. هذه هي مسرة اهللا 

جاء كلمة اهللا لكي ینقلنا خالل المعمودیة من البنوة لعدو الخیر إلى البنوة هللا، ویحولنا من أدوم الحاملة 
للقلب الذئبي القفر إلى إسرائیل الجدید الحامل للمجد اإللهي. 

. التكریم العملي هللا : 2
  َواْلَعْبُد ُیْكِرُم َسیَِّدهُ . ،اِالْبُن ُیْكِرُم َأَباهُ 

 َفِإْن ُكْنُت َأَنا َأًبا َفَأْیَن َكَراَمِتي؟
 َوإِْن ُكْنُت َسیًِّدا َفَأْیَن َهْیَبِتي؟

  َأیَُّها اْلَكَهَنُة اْلُمْحَتِقُروَن اْسِمي. :َقاَل َلُكْم َربُّ اْلُجُنودِ 

1 Matthew Henry: Commentary on Malachi 1. 
2 On Jon 9:4. 
3 Confessions (N&P N Frs., vol. 1, p. 47). 
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 ]6َوَتُقوُلونَ : ِبَم اْحَتَقْرَنا اْسَمَك؟  [
بناموس الطبیعة ُیكرم االبن أباه، وبقوانین العالم ُیهاب العبد سیده ویطیع أوامره، ویحرص على خدمة 

مصالحه. االبن الذي ال ُیكرم أباه یسقط تحت لعنة الناموس الطبیعي، والعبد الذي ال یسمع لسیده یسقط تحت عقوبة 
قوانین المجتمع. هذا هو موقف االبن والعبد، فما هو موقف الكاهن الذي یحكمه القانون اإللهي؟ أیهما أولى بالطاعة 

القانون اإللهي أم نوامیس الطبیعة والمجتمع؟ 
)، وٕان كان البعض یتطلعون إلیه كقائٍد یلزم طاعته، فیلزم 19: 18 یود أن ُیدعى أًبا (قض الكاهنإن كان 

 والخضوع له ،ن یدعو الشعب لتكریم اهللا كأٍب أعلى الكاهن أن یتعامل مع اهللا كابٍن وعبٍد له. إذ كیف یمكن للكاهن 
 وهو ال یحمل ذات الروح. یقول القدیس بولس: "ثم قد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبین وكنا نهابهم، أفال نخضع ،كسیدٍ 

). 9: 12باألولى جًدا ألبي األرواح فنحیا؟" (عب 

 إن لم یكن 6: 1" (مل إن كنت أًبا فأین كرامتي؟ وٕان كنت سیًدا فأین مهابتي؟ب اهللا من كل المخلوقات: "لطي .(
 آلت إلیه القوات السمائیة التي ام للحیاة اإلنسانیة سید ُیشرف علیها تتحول إلى فوضى تستدعى الرثاء. وهذا

غیر مخلوقة، بل ألن ة ط الكل، رافضة الخضوع له، لیس ألنها من طبیعبتمردت، وصلَّبت أعناقها على اهللا ضا
. Ïسبب معصیتها كان التمرد على الخالق

  ُنین، العبودیة ُتقدم بواسطة المخلوق، الث). واحد من هذین ا6: 1" (مل االبن یكرم أباه، والعبد سیدهقال: "ي
. Ðداقة حمیمة فتتحقق بواسطة الروح القدسصواآلخر الذي یمكن أن ُیقال إنه 

 دیس باسیلیوس الكبیرقلا

 "الصالة. لهذا أمرنا أالَّ نبدأ افتتاحیة وذلك بتمجیده في ،ینبغي أن تتفق صالتنا مع إرادة من نصلي إلیه "الصالحة 
". تالسماوا الذي في أباناإالَّ بالقول "

ا لم نجد قط وصیة لشعب نحًقا تنتشر بین صفحات الكتاب المقدس كلمات كثیرة خاصة بتمجید اهللا، لكن
عبیٍد، أي بكونهم ما زالوا یحیون حسب الجسد. ك أي ال یصلون إلیه بكونهم أبناء بل ،الیهود أن یقولوا "أبانا"

كان یمكنهم ذلك لو لم یعصوا الشریعة التي ُأمروا بحفظها، لذلك جاءت ونهم لم یتخذوا اهللا أًبا لهم، إأقول 
النصوص التالیة: 

.  )2: 1 ش (إ"ربَّیت بنین ونشَّْأُتهم. أما هم فعصوا عليَّ "
 ).6: 82 مز ("أنا قلت إنكم آلهة وبنو العلّي كلكم"

) 6: 1 مل." (الخ... "فإن كنت أنا أًبا فأین كرامتي
 كما أنها نبوة لما سیكون علیه المسیحیون الذین یتخذون اهللا أًبا ،هذه النصوص تظهر عدم قبولهم كأبناء هللا

 "مادام الوارث :. وقول الرسول بولس)12: 1 یو ( "فأعطاهم سلطاًنا أن یصیروا أوالد اهللا":لهم، وذلك كقول اإلنجیلي
: 8 رو (، ُمشیًرا إلى روح التبني الذي أخذناه، والذي به نصرخ یا أبا اآلب")1: 4 غل (قاصًرا ال یفرق شیًئا عن العبد"

15(Ñ .

1 On the Spirit, 51.  ترجمة د. جورج حبیب  
2 On the Spirit, 46. 
3 Sermon on the Mount 2:15. 
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القدیس أغسطینوس 

 ول: قخافة عبیدهم، أما عكس هذا ففیه إهانة وارتباك. إذ يم وجد اآلباء هو قداسة أبنائهم، وكرامة السادة هم
. Ï"بسببكم ُیجدف على اسمي بین األمم"

 سقولیةدلا

  إنه ال ُیشیر إلى شركتهم مع كل البشریة بتعبیرات عن 2: 1"ربیت بنین ونشأتهم؛ أما هم فعصوا عليّ " (إش ...(
سمو میالدهم، بل بالحري عن عوٍن فائق إذ صاروا أبناءه. یبادر اهللا في كل موضوع بتقدیم الهبات، ففي خلقة 

)... هنا یمكن 26: 1اإلنسان بدأ بتكریمه حتى قبل أن یوجده، قائالً : "نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا" (تك 
 .Ðللشخص أن یرى أن اهللا ُیكرم تبني اإلنسان

 االبن یكرم أباه  یحق لهم أن یمجدوا أباهم. یقول الكتاب: "،أولئك الذین صاروا أبناء ویتمتعون بالطعام الروحي
عام الروحي، تتناول جسده ودمه اللذین یهبانك میالًدا جدیًدا. طتع بالتم". لقد صرُت ابًنا له وتوالعبد یرهب سیده

إذن، رد مثل هذا اإلحسان بتمجید واهبه لك. وعندما تقرأ هذه العبارات ثٌَبت ارتباطك بهذه الكلمات. عندما یقول: 
 إبراهیم ن كما عنك). قدم شهادة عن عالقتك الحمیمة حتى یقول اهللا ع1: 145"أرفعك یا إلهي، ملكي" (مز 

). أقصد، إن كنت تقول: "یا إلهي، یا ملكي"، 6: 3واسحق ویعقوب: "أنا إله إبراهیم، إله اسحق، إله یعقوب" (خر 
ولیس فقط تقول هذا، بل وتقدم شهادة عن مثل هذا الحب، فهو بدوره یقول عنك نفس الشيء: "خادمي، مرافقي" 

 . Ñاألمر الذي قاله عن موسى أیًضا

  من له المخافة لیس بفضولي، بل یسقط ویسجد. من له المخافة ال یقدم تساؤالت من أجل حب االستطالع، بل
 .Òبالعكس ُیقدم تسبیًحا ومجًدا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  في األسبوع الماضي تحدثت بإطالة بما فیه الكفایة من أجل إصالح أولئك الذین ال یقدمون تشكرات للخالق على
العطایا اإللهیة التي یتمتعون بها، هؤالء الذین وهم ینتفعون بالحنو السماوي فإنهم كأناس جاحدین غیر مستحقین 
ال یعرفون واهب الحنو. إنهم جاحدون، أقول، هؤالء الذین ال یهابون اهللا كعبید نحو سیدهم، وال یكرمونه كأبناء 

) بمعني إن 6: 1نحو أبیهم. یقول اهللا بالنبي: "إن كنت سیًدا فأین مهابتي، وٕان كنت أنا أًبا فأین كرامتي؟" (مل 
كنت عبًدا قدم للسید الخدمة بمهابة، وٕان كنت ابًنا أظهر ألبیك الحب الوقور. ولكن إذ ال تقدم تشكرات، فإنك ال 
تحب اهللا وال تهابه. فأنت عبد متغطرس أو ابن متكبر. المسیحي الصالح یلزمه أن یسبح أباه وسیده على الدوام، 

ویمارس كل األعمال الصالحة ألجل مجده. ذلك كما یقول الرسول: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شیًئا، 
. Ó)31: 10 كو 1فافعلوا كل شيء لمجد اهللا" (

مكسیموس أسقف تورین 

1 Constitutions of the Holy Apostles, 7:2:14. 
2 On Isaiah 1:2. 
3 On Ps. 145. 
4 On the Incomprehensible Nature of God, homily 2: 39. 
5 Maximus of Turin: Sermon 73:1. 
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 ذ  إ لها جانبان بكونه األب والسید. فنحن ملتزمون أن نحبهةخصوص اهللا، الذي هو واحد وحده، إذ یحمل شخصيب
. Ïنحن أبناؤه، وأن نخافه بكوننا عبیده

 الكتانتیوس 

  والعبد ، من أجله یوبخنا اهللا، كل واحد حسب ما یتناسب معه، قائالً : "االبن یكرم أباهُ الذيهذا الخوف أو الحب 
). فالعبد یلزمه أن یخاف: "وأمَّا 6: 1 یكرم سیدُه، فإن كنت أنا أًبا فأین كرامتي؟ وٕان كنت سّیًدا فأین هیبتي؟" (مل

 .Ð)47: 12 ذلك العبد الذي یعلم إرادة سیدِه وال یستعدُّ وال یفعل بحسب إرادتِه فُیضَرب كثیًرا" (لو

  :یوجد خوف مزدوج
: 1  أحدهما للمبتدئین، أي الذین الزالوا تحت العبودیة المرعبة، التي نقرأ عنها: "العبد یكرم سیدهُ " (مل.1

). "والعبد ال یبقى في 15 :15  وفي اإلنجیل یقول: "ال أعود أسّمیكم عبیًدا، ألن العبد ال یعلم ما یعمل سیدهُ " (یو.)6
). لذلك یعلمنا اهللا أن ننتقل من الخوف من القصاص إلى 35: 8 البیت إلى األبد، أمَّا االبن فیبقى إلى األبد" (یو

أخیًرا فإن الرسول المبارك بقوة حب اهللا عبر مرحلة عبودیة الخوف، لكي  ملء حریة المحبة وثقة األحباء أبناء اهللا.
 إذ یقول: "ألن اهللا لم ُیعطنا روح الَفَشل، بل روح ، بأمور اهللا الصالحةىد اغتنقیحتقر األشیاء األرضیة، ویعلن أنه 

هؤالء أیًضا الذین التهبوا بحب كامل نحو أبیهم السماوي، والذین بالتبني اإللهي  ).7: 1 تي 2القوَّة والمحبَِّة والنصحِ " (
صاروا أبناًء ال عبیًدا، یخاطبهم الرسول: "إذ لم تْأخذوا روح العبودیَّة أیًضا للخوف بل أخذتم روح التبّني الذي به 

). 15: 8 نصرخ یا َأبا اآلب" (رو
 السبع جوانب، الذي بحسب سّر التجسد یحل بكماٍل يّ  أما عن الخوف اآلخر فیتكلم النبي عن الروح ذ.2

 مخافة الرب" "ویحلُّ علیِه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة و:على اإلله المتجسد
). نالحظ أنه لم یكمل 3: 11  "ولذَّتُه تكون في مخافة الرب" (إش:). بل ویضیف على وجه الخصوص2: 11 (إش

ألن هذا هو عظمة غنى هذا الخوف أنه إذ یستقر قائًال، "یحلَّ علیك روح الخوف"، بل "لذَّتُه تكون في مخافة الرب". 
على أحد بقوته ال یستحوذ على جزء من عقله بل كل عقله. ولیس ذلك بغیر إدراك، ألنه مرتبط ارتباطا وثیًقا 

 .Ñبالحب الذي "ال یسقط أبًدا"
شیریمون األب 

" تستحضرنا أمام صورة محزنة ِبَم احتقرنا اسمك؟اتهام خطیر موجه للشعب كما للكهنة، وٕاجابة خطیرة: "
ومرعبة. 

إن أخطر ما في األمر هو العمى الروحي الذي أصاب الكل، فلم یشعروا أنهم یحتقرون اسم اهللا، بل ربما 
كانوا یتفاخرون أنهم یقدمون تقدمات وذبائح ویمارسون العبادة بدقٍة حسب الشریعة. 

كان الشعب الیهودي یعتز بأن لدیهم سبط الوي، حیث الكهنة الذین اختارهم الرب له، یقدمون ذبائح تقدمات 
ن الكهنة الذین یشفعون عنهم لنوال البركات، فقدوا البركة والقداسة أموضع سرور اهللا. اآلن یكشف لهم اهللا نفسه 

 فمن یقدر أن یرفع وجه الشعب أمام اهللا؟ ،ومسرة اهللا

1 Lactantius: The Divine Institutes, 4. 
2 St. Cassian: Conferences 11: 9. 
3 St. Cassian: Conferences 11: 13. 
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ن كانوا قد ُأقیموا قضاة في بیت الرب إنما لیمارسوا هم أوًال إ ف،ى لسان النبي لُیحاسب الكهنةلیتكلم اهللا ع
 تحت الدینونة. االوصیة ویعیشوها، وٕاالَّ یسقطو

  كن مطیًعا ألسقفك، طعه كأبیك الروحي. األبناء یحبون، والعبید یخافون. یقول: "إن كنت أنا أًبا فأین كرامتي؟ وٕان
): في حالتكم قد یحمل شخص واحد أتعاًبا كثیرة لكرامتكم، فیكون في نفس الوقت 6: 1كنت سیًدا فأین هیبتي؟" (مل 

. Ï بهةراهًبا وأسقًفا وعًما. أما األساقفة فیلزمهم أن یعرفوا أنهم كهنة ال سادة. لیردوا للكهنوت كرامته الالئق
القدیس جیروم 

 أال تتجاهل خطایا الشعب، وال ترفض الذین هم تائبین، لئال تحطم قطیع الرب في ، هو واجبك أیها األسقفاذه 
 مع الرعاة القدامى الذین ثالجدید الذي ُوضع على شعب، وأنت نفسك ُتوبخ كما حد همعدم مهارة، أو تهین اس

). وفي عبارة أخرى: "على الرعاة 10: 12فسدوا كرمي، داسوا نصیبي" (إر  أقال عنهم اهللا إلرمیا: "رعاة كثیرون
" أیها الكهنة المحتقرون اسمي). وفي موضع آخر: "3: 10اشتعل غضبي وعلى الحمالن سخطي" (راجع زك 

. Ð)6: 1(مل 

 األساقفة والكهنة الذین یدعون هكذا باطًال ال یهربون من دینونة اهللاأناضح و Ñ .
 سقولیةدلا

. تقدمة نجسة : 3
ُبوَن ُخْبًزا َنِجًسا َعَلى َمْذَبِحي.   ُتَقرِّ

ْسَناَك؟   َوَتُقوُلونَ : ِبَم َنجَّ
 ] 7ِبَقْوِلُكْم ِإنَّ َماِئَدَة الرَّبِّ ُمْحَتَقَرةٌ . [

 إذ أنهم الذي یوجهه ضد الكهنة هو احتقار اسم اهللا وتنجیس مقدساته، وما هو أخطر من هذا االتهام
 وهذا ،ما عن جهل الكهنة للحقإ" مثل هذه األسئلة تكشف ِبَم احتقرنا اسمك؟ ِبَم نجسناك؟یسمعون االتهام یجیبون: "

 من الجسارة غیر الالئقة، يءٍ  فیجیبون بش،قادة عمیان یقودون الشعب، أو عن معرفة لما یفعلونهونهم كبأمر خطیر 
واء كان بمعرفٍة أو بغیر معرفٍة، هو أمر خطیر للغایة بحكم مركزهم القیادي. س للشر فارتكابهموهذا أشر! 
 كان الكهنة إذ هكذا، یت": ربما یقصد بها مائدة خبز الوجوه أو مذبح المحرقات، وقد ُدعمحتقرة مائدة الرب"

ن یشترك الكهنة والشعب معه كما على مائدة المصالحة.  أوالشعب یأكلون منها، وكأن اهللا الذي یقبل الذبائح یود 
 إذ یودون الشركة مع اهللا واألوثان، أو مع اهللا ب في الذبائح المقدمة لألوثان یحتقرون مائدة الرفباشتراكهم

.  ]12[ان. بهذا یحسبون كمن نجسوا مائدة الرب شیطوال
 مائدة الرب بتقدیم ذبائح معیبة، فیعطون األولیة ألنفسهم ویحسبون الها غیر مستحٍق لتقدیم احتقرواكما 

أفضل ما عندهم. 
لقد قدموا ذبائح على مائدة الرب أو المذبح، وظنوا إنهم یرضونه، وهم ال یدركون إنهم یحتقرونه وینجسون 

1 Letter 52:7. 
2 Constitutions of the Holy Apostles, 2:3:15. 
3 Constitutions of the Holy Apostles, 8 2:2. 
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مذبحه، لذلك یتساءلون: "ِبَم نجسناك؟" قدموا ذبائح، أما قلوبهم فكانت بعیدة عن الرب، ومقاومة له، ال تقبل وصیته، 
وال تود التمتع بالعشرة معه. 

ْبُتُم اَألْعَمى َذِبیَحةً    َأَفَلْیَس َذِلَك َشر�ا؟ ،َوإِْن َقرَّ
ْبُتُم اَألْعَرَج َوالسَِّقیمَ    َأَفَلْیَس َذِلَك َشر�ا؟ ،َوإِْن َقرَّ

ْبُه ِلَواِلیَك َأَفَیْرَضى َعَلْیَك َأْو َیْرَفُع َوْجَهَك؟ َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [  ]8َقرِّ
قدموا الذبائح التي ال تصلح لغرٍض آخر، حاسبین أن أیة ذبیحة محرقة إنما ُتحرق بالنار، فیستخسرون تقدیم 

 جاء في سفر التثنیة عن  وكأنهم یقدمون هللا فضالتهم.،التجارة أو ألي غرض آخر وأ تصلح للبیع التيالحیوانات 
الذبائح: "ولكن إذا كان فیه عیب: عرٌج أو عمي، عیب ما رديء، فال تذبحه للرب إلهك. في أبوابك تأكله. النجس 

 ).22-21: 15والطاهر، سواء كالظبي واألیل" (تث 
 وبغیر ،ممارسة العبادة بغیر استفادة روحیة، فنكون كمن یمارس واجًبا في جهلٍ إلى  األعمىذبیحة ُتشیر 

تطلع إلى اهللا للتعرف على أسراره السماویة المفرحة. 
 الطریق اإللهي، به ینطلق نحو ه الذي ال یتمتع بالسید المسیح بكونإلى اإلنسان ذبیحة األعرجُتشیر 

 باآلب السماوي. ىتستریح وتتعزوالحضن األبوي، فتستقر نفسه 
 الطبیب الرب دون أن تتركز عیناه على عدم اكتراث، إلى من یمارس العبادة في ذبیحة السقیمُتشیر 

السماوي، فتقف نفسه المریضة دون أن تطلب الشفاء الحقیقي. 
 عبادته بالجسد اإلنسان أو األعرج أو السقیم ُیمارس ىیالحظ في الذبائح الثالثة السابقة: سواء التي لألعم

، وبال حركة روحیة، وفي رخاوة! استنارةدون القلب، وبالحرف دون الروح، فیحمل قلًبا بال 
یعاتبهم بأن ما یمارسونه في عالقتهم معه ال یتجاسرون ان یفعلوه مع ملٍك أو واٍل یطلبون رضاه، إذ ال 

یستطیعون أن یقدموا هدیة أو جزیة بأعرًج أو مستقیمٍ . 

  هكذا أیًضا 7: 4هكذا كانت تقدمة قایین القاتل مرفوضة. قال له اهللا: "إن أحسنت (العمل) أفال رفع؟!" (تك (
كانت كل تقدمات إسرائیل المرفوضة، حیث نالوا اللعنة التي قالها النبي: "ملعون الذي یوجد في قطیعه ذكر، 

). إنه ینتهرهم ویوبخهم، قائالً : "قربه لوالیك أفیرضى علیك أو یظهر لك 14: 1وینذر ویذبح للسید عائًبا" (مل 
). فكیف تقدم أي حدیث موجه هللا أثناء خدمة الصالة ُیظهر أي نوع من 8: 1حنًوا، یقول الرب" (راجع مل 

االستخفاف ویكون مقبوًال لدى هللا، حدیثًا مملوًء بكل أنواع التشتیت، أي حدیثًا مریًضا یعوقه مقاطعات كثیرة 
(بتشتیت الفكر)؟ مثل هذا النوع ال یكون مقبوًال حتى إن ُقدم ألتفه كائن بشري إن وجه إلیه هكذا. تقدمة الصالة 

. Ïالمملوءة اضطراًبا وخدمة القلب المستخف هما مثل ذبیحة لكبٍش معیٍب تماًما
ساهدونا 

؛ 16: 51)، بل یطلب ذبائح التسبیح والحمد والشكر (مز 6: 40 (مز ةإن كان اهللا ال ُیسر بذبیحة وتقدم
)، فإنه یتقبلها من شفاٍه طاهرة مقدسة، أما من یقدمها من شفاٍه نجسة، تشتم وال تبارك، 11: 33؛ إر 17: 116

1 Sahdona: Book of Perfection 18. 
، درس في نصیبین، وُنفي بسبب أفكاره الخاصة بطبیعة المسیح. أهم Beth Garmai) مؤلف سریاني، كان أسقفا على بیت جارمي 640-635(ساهدونا 

 عمل وضعه هو "كتاب الكمال، له طابع كتابي، ُیعتبر قطعة رائعة عن األدب الرهباني السریاني. یحسبه الیونانیون شهیًدا.
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تكذب وال تنطق بالحق، تدین وال تترفق، فتحسب ذبائح نجسه. وكأن اإلنسان یقدم ذبیحة األعمى أو األعرج أو 
السقیم. 

وا َوْجَه اهللا   َفَیَتَرأََّف َعَلْیَنا.  ،َواآلَن َتَرضُّ
 َهِذِه َكاَنْت ِمْن َیِدُكمْ . 

 ]9َهْل َیْرَفُع َوْجَهُكْم؟ َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [
خضر (مل أ فأكلت ما هو ،ن وباًء حّل بالبالد، حیث هجمت غارات من الجراد على الحقولأیرى البعض 

 وصرخ الكهنة فلم یستجب الرب بسبب شرهم. لهذا ُیقدم لهم نصیحة أن یرجعوا إلى اهللا بالتوبة فیسمع ،)11: 3
: 66 كما عن الشعب. وكما یقول المرتل: "إن راعیت إثًما في قلبي ال یستمع لّي الرب" (مز أنفسهم عن ،لصلواتهم

18(  .

 إلى نفسك، كن لنفسك قاضًیا في الداخل. تطلع إلى حجالك الخفي، في أعماق القلب، هناك حیث أنت واهللا ارجع 
)، ألنني ال أنظر 19: 66إلثم، فّیسر بك اهللا... "لكن قد سمع اهللا ليّ " (مز اوحدكما، وال ُتسر بتكونا الذي یرى 

: 66). "مبارك إلهي الذي لم ُیبعد صالتي وال رحمته عني" (مز 19: 66إثًما في قلبي، "اصِغ إلى صالتي" (مز 
20(Ï .

 القدیس أغسطینوس 
 عن شعبه، لكن بسبب إثمهم ال ته، بمعنى أن اهللا یود أن یسمع لصلوات كهن]9[" هذه كانت من یدكم" 

 حتى یرجعوا إلیه. لهمیسمع 

. التقدمة الطاهرة : 4
اًنا؟ ،َمْن ِفیُكْم ُیْغِلُق اْلَبابَ    َبْل َال ُتوِقُدوَن َعَلى َمْذَبِحي َمجَّ

 َلْیَسْت ِلي َمسََّرٌة ِبُكْم َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد 
 ] 10َوَال َأْقَبُل َتْقِدَمًة ِمْن َیِدُكمْ . [

 صراحة كاملة یعلن الرب، إله الجنود: "لیست لّي مسرة بكم"، مظهًرا أنه بالحب الذي أحبهم به یحب كل في
كًیا لمجد اسمه القدوس. زالبشریة. وفي وضوح النهار یشرق بشمسه على كل األمم التي تقدم بخوًرا 

ظن الكهنة أنهم یفتحون أبواب الهیكل ویوقدون المذبح، لكنهم إذ سلكوا كأجراء یطلبون النفع المادي لهم، 
. یقول لهم إنه لیس له ]2[" أحببتكم". ذاك الذي یحبهم مؤكًدا لهم: "لیست لّي مسرة بكمجاءهم الصوت اإللهي: "

لذین ال یمارسون العبادة إالَّ من أجل األجرة، الم تعد هللا مسرة في خدمة هؤالء الكهنة مسرة بهم. أمر مؤسف للغایة! 
 النبي: "والكالب شرهة ال تعرف إشعیاءسوا عمًال یطلبون أجرة! وكما جاء في رفإن أغلقوا الباب أو أوقدوا ناًرا أو ما

). 11: 56ش إ الربح القبیح" (إلى واحٍد ل التفتوا جمیًعا إلى طرقهم، ك،وهم رعاة ال یعرفون الفهم الشبع،
كو  1 یأكلون (اإلنجیل من اإلنجیلین یخدمون ذلقد سمح اهللا للذین یخدمون المذبح من المذبح یأكلون، وال

 لكنهم ال یعملون بغیة األجرة والربح القبیح. ،)7-14 :9
یدعونا اهللا إلى مراجعة أعماقنا لنتالمس مع الدافع الخفي لعبادتنا له وخدمتنا وكرازتنا. 

1 On Ps 66 (62). 
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 آخر كل األنبیاء یتحدث بكل صراحة عن رفض إسرائیل ودعوة األمميخمال ،Ï .
 لقدیس جیروم ا

  عاد الیهود من بابل، وأصلحوا المدینة، وأعادوا بناء الهیكل، وقدموا ذبائح. ولكن قبل كل شيء تنبأ مالخي النبي
. Ðعن حلول الخراب الحاضر ورجاسة الذبائح الیهودیة

  َّترون كیف أنه یوقف الطرق الیهودیة ویبطلها وینشر طریق حیاة الكنیسة ویعلن عن عبادتها؟أال Ñ  
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 برهن لك أنها غیر طاهرة أ أیها الیهودي لم تأِت إلى ذبیحة طاهرة،تأنÒ .

  لماذا تحاولون أیها الیهود أن تشوهوا هذه الكلمات النبویة إلى معنى آخر حسبما یملیه قلبكم، فإنكم تقاومون ابن
اهللا ضد خالصكم... فإن بیت یعقوب أو إسرائیل هو ذات الشعب الذي ُدعي وهو الذي ُطرد - لم ُیدَع بخصوص 
البعض وُیطرد بخصوص آخرین، إنما البیت كله مدعو أن یسیر في نور الرب... أما علة طرد البیت فألن شعبه 

. Óلم یسلك في نور الرب
 یس أغسطینوسالقد

 ،له معرفة اهللا ومعرفة مسیحه، ویحفظ أحكام الٌبر األبدیة، فهو تن كان إإن كان إنسان ما سكیثًیا أو فارسًیا 
 ...Ôمختون بالختان الصالح والنافع، ویكون صدیًقا هللا، ویفرح اهللا بعطایاه وتقدماته

 قدیس یوستین الشهیدلا 

  ،َألنَُّه ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس ِإَلى َمْغِرِبَها اْسِمي َعِظیٌم َبْیَن اُألَممِ 
، َوِفي ُكلِّ َمَكاٍن ُیَقرَُّب ِالْسِمي َبُخوٌر َوَتْقِدَمٌة َطاِهَرةٌ 

 ]11َألنَّ اْسِمي َعِظیٌم َبْیَن اُألَمِم َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [
) اآلن صارت 1: 76" (مز إسرائیلفي العهد القدیم كانت التسبحة: "اهللا معروف في یهوذا، اسمه عظیم في 

. هابكل األمم تمجده، من مشرق الشمس إلى مغر

  اآلن أعود إلى مالخى؛ تنبأ هذا اإلنسان عن الكنیسة التي امتدت بقوة المسیح واتسعت جًدا، فتحدث مع الیهود
على لسان اهللا: "لیست لّي مسرة بكم، قال رب الجنود، وال أقبل تقدمة من یدكم، ألنه من مشرق الشمس إلى 

مغربها أسمي عظیم بین األمم، وفي كل مكان ُیقرب السمي بخور وتقدمة طاهرة، ألن اسمي عظیم بین األمم قال 
). اآلن إن كنا نرى أنه في وقتنا هذا في كل مكاٍن من مشرق الشمس إلى مغربها 11-10: 1رب الجنود" (مل 

ُتقدم هذه الذبیحة التي على طقس ملكي صادق، وٕان كان الیهود ال یقدرون على أي األوضاع أن ینكروا أن 
 مسیح آخر؟ إنهم یقرأون النبوة، ویرون تحقیقها أمام أعینهم. ءذبائحهم مرفوضة... فكیف یمكنهم أن یترقبوا مجي

1 Letter 53:8. 
2 Discourses Against Judaizing Christians 5:12:3. 
3 On Ps. 113. 
4 On the Gospel of St. John, tr. 35:7. 
5 In Answer to the Jews 9. 
6 Dialogue with Trypho, 28. 
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 Ïلماذا ال یستطیعون التحقق من أن من ُیتمم هذا هو المسیح، حیث ال یقدر آخر سواه أن یفعل ذلك؟
 یس أغسطینوسالقد

 فخارستیا، وأیًضا كأس إلنحن، الذین نقدم في كل موضع ذبائح له، أي خبز ا نه یتحدث عن هؤالء األمم، أي عناإ
. Ðاإلفخارستیا، مؤكًدا كل منهما أننا نمجد اسمه وأنتم تدنسونه

 الخبز والكأس، إفخارستیاتي أمرنا یسوع المسیح أن نقدمها، أي لاو اهللا عن كل الذبائح التي نقدمها باسمه، أبنأ 
 شهادة أنها موضع سروره. لكنه یرفض تماًما ما تقدمونه مللتي یقدمها المسیحیون في كل مكاٍن في العالم، تحاو

. Ñوما یقدمه كهنتكم
 دیس یوستین الشهیدقلا

 إلى األمم، هللابأل ابنه وحید الجنس، خالق كل األشیاء، مشیره، أن ینزل من السماء، ویحول اإلیمان المقدس س 
دة طویلة  م طرحه عنهم الشعب الغادر. وقد سبق منالذيیعلمهم الٌبر  أي إلى أولئك الذین كانوا یجهلون اهللا، وأن
. Òأن هددهم أنه یفعل هذا، كما ُیظهر مالخي

 الكتانتیوس

  ُیوقفون التقدمات هللا، ولكن في كل موضع ُتقدم له دوه هذه الكلمات بطریقة واضحة أن الشعب السابق [اليیرشت [
. Ó ویتمجد اسمه بین األمم،ذبیحة طاهرة

یؤس رینإيقدیس لا 

 حة الدمویة یعین ذبیحة سریة عقلیة غیر دمویة هذه التي لجسده ودمه، هذه التي تتحقق لتمثل موت بي الذوضع
ل كِد، یأمر ویعین أن ُیمٌجد من المشارق إلى المغارب في ح. عوض الخدمة اإللهیة المحددة بمكاٍن وا..الرب

. Ôالقیودل ). بهذا لم یبطل الناموس بل أبط11: 1، مل 3: 13 (مزموضع لسلطانه 
 سقولیةدلا

  لدى عودة إبراهیم من كسر أعدائه، استقبله ملكي صادق، كاهن اهللا العلّي بخبٍز وخمرٍ . وكانت تلك المائدة قد
ن األعظم الحقیقي، ألن هسبقت وصَّورت المائدة السریة هذه. كما أن ذاك الكاهن كان رمًزا وصورة للمسیح الكا

). وخبزات التقدمة التي كانت صورة 4": 110النبي یقول: "أنت كاهن إلى األبد على رتبة ملكي صادق" (مز 
لهذا الخبز، هذه هي إذا الذبیحة الطاهرة أي غیر الدمویة التي تكلم عنها الرب بلسان النبيّ : إنها ُتقِّرب له من 

 .Õ)11: 1ل (ممشارق الشمس إلى مغاربها" 
 األب یوحنا الدمشقي 

1 City of God 18:35. 
2 Dialogue with Trypho, 41. 
3 Dialogue with Trypho, 117. 
4 Lactantius: The Divine Institutes, 11. 
5 Adv. Haer. 4:17:5. 
6 Constitutions of the Holy Apostles, 6:5:23. 

Õ236، ص 1991رثوذكسي، لبنان ألألرشمندریت أدریانوس شكور: المنة مقالة في اإلیمان ا ا. 
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  :اآلن بخصوص الموضع، لُیعرف أن كل موضع مناسب للصالة إن كان اإلنسان ُیصلي حسًنا! ألنه یقول الرب
). ولكن 8: 2 تي 1)، "ُأرید أن ُیصلي الرجال في كل مكان" (11: 1"في كل مكان ُیقَّرب السمي بخور" (مل 

 إن كنت أصیغها هكذا - إن أمكن موضع مقدس مختار في بیته إلتمام صلواته في هدوء بال –لیكن لكل واحٍد 
. Ïتشتت

 العالمة أوریجینوس

  بالتأكید، ُیعطي الرب سلطاًنا للصالة في كل موضع، بالكلمات: "یا امرأة صدقیني إنه تأتي ساعة، ال في هذا
" ال كل). فان كلمة "8: 2 تي 2). وكلمات الرسول شرعیة (21: 4الجبل وال في أورشلیم، تسجدون لآلب" (یو 

تشمل أماكن مخصصة الستخداٍم بشرٍي أو ألعمال دنسة معیبة، إنما تنزع الحدود في أورشلیم إلى أماكن أخرى 
 ). 11: 1في العالم مخصصة كما یلیق (للعبادة)، تتناغم مع النبوة عن الذبیحة (مل 

. Ðإنها تكرس هللا من أجل االحتفال بالسّر المجید
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  لما كان الختان والغرلة ینتمیان إلى اهللا الواحد، فكالهما قد بطال في المسیح من أجل األولویة التي ُأعطیت
. Ñ)21: 12، مت 4: 42لإلیمان. هذا هو اإلیمان الذي ُكتب عنه أن األمم سیؤمنون باسمه (اش 

 العالمة ترتلیان

  إذ جاء االبن الوحید صار اسمه عجیًبا في كل مكان... یقول كاتب آخر: العالم كله یمتلئ من معرفة الرب ( إش
11 :9(Ò . 

  متى حدث هذا تعتقدون أیها الیهود؟ متى ُقدم بخور هللا في كل موضع؟ متى ُقدمت تقدمة طاهرة؟ إنكم ال
تستطیعون اإلشارة إلى وقت آخر سوى ما بعد مجيء المسیح. افترضوا أن مالخي لم یتحدث عن عصرنا، 

افترضوا أنه لم یتحدث عن ذبیحتنا بل عن الذبیحة الیهودیة، لكانت نبوته مضادة للناموس. فقد منع موسى الیهود 
من تقدیم ذبیحتهم في موضٍع آخر سوى ذاك الذي اختاره الرب اإلله، فقد حدد ذبائحهم بمكاٍن واحٍد معین. فإن 

 .Óكان مالخي قال بأن الذبائح تقدم في كل موضع، وأن تكون ذبیحة طاهرة، فهو یناقض ویضاد ما قاله موسى

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إنه یتحدث عن هؤالء األمم، أي عنا نحن، الذین في كل مكان نقدم له ذبائح، أي خبز اإلفخارستیا، وأیًضا كأس
. Ôاإلفخارستیا، مؤكًدا أننا نمجد اسمه هذا الذي أنتم (الیهود) تدنسونه

القدیس یوستین الشهید 

  تقدمه من یدكم، ألنه أقبلسبق فأخبر النبي مالخي أحد االثني عشر: "لیست لّي مسرة بكم قال الرب القدیر، وال 

1 On Prayer, 4. 
2 Concerning Baptism, F.C., vol. 9, p. 409. 
3 Against Marcion 5:4:11. 
4 On Ps. 8. 
5 Against Judaizing Christians, Discourse 5: 4. 
6 Dialogue with Trypho 42. 
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من مشرق الشمس إلى مغربها اسمّي عظیم بین األمم، وفي كل مكان ُیقرب السمي بخور وتقدمه طاهرة، ألن 
ُتشیر هذه الكلمات بطریقة واضحة أن الشعب القدیم (الیهود) سیتوقفون  ).11: 1اسمي عظیم بین األمم "(مل 

عن تقدیم التقدمات هللا. وٕانما في كل موضع ستقدم إلیه ذبیحة طاهرة، وأن اسمه سیتمجد بین األمم. ولكن أي اسم 
آلخر یتمجد بین األمم مثل ذاك الذي لربنا، الذي به یتمجد اآلب واإلنسان أیًضا؟ وألن هذا هو اسم ابنه الذي 

. Ïصار جسًدا بواسطته لذا یدعوه "اسمه"
 القدیس ایریناؤس 

  إنه اآلن هو ذاك الوقت الذي فیه الساجدون الحقیقیون یسجدون لآلب ال في أورشلیم وال على جبل جرزیم بل
). لذلك فإن اهللا یسكن في القلب. فإن كنتم تبحثون عن موضع اهللا، فإن القلب 23- 21: 4بالروح والحق (یو 

: 6 كو 2النقي هو موضعه، إذ یقول بالنبي: "أسكن فیهم، ویكونون شعبي، وأنا أكون لهم إلههم، یقول الرب" (
. Ð)12: 26؛ ال 16

العالمة أوریجینوس 

 یح، ونحن الذین من األمم أخذنا سمل قد تبرهن باألسفار المقدسة أن الیهود فقدوا المیراث، ألنهم رفضوا اآلنا
صار لّي میراثي كأسٍد ،  تركت بیتي، ورفضت میراثي، ودفعت حبیبة نفسي لید أعدائهادموضعهم. یقول إرمیا: "ق

لیست لّي مسرة بكم، ). وأیًضا مالخي: "8-7: 12في الوعر، نطق علّي بصوته، من أجل ذلك أبغضته" (إر 
-10 :1 " (ملمشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظیم بین األمم قال الرب، وال أقبل تقدمه من یدكم، ألنه من

 ). 18: 66أیًضا یقول إشعیاء: "أجئ لجمع كل األمم واأللسنة، فیأتون ویرون مجدي" (إش ). 11

ویقول هو نفسه في موضع آخر في شخص اآلب لالبن: "أنا الرب قد دعوتك بالبّر فأمسك بیدك، وأحفظك، 
وأجعلك عهًدا للشعب ونوًرا لألمم، لتفتح عیون العمي، لتخُرج من الحبس المأسورین من بیت السجن، الجالسین في 

. Ñ)7-6: 42الظلمة" (إش 
 الكتانتیوس

 تكون ذبیحتكم طاهرةلكي بخطایاكم واالرب، اجتمعوا مًعا لتكسروا الخبز وتشكروا، لكن أوًال اعترف ي یومف . 

على أي األحوال، من كان على خالٍف مع أخیه، فال یشترك في اجتماعكم قبل أن یتصالح، فال تكون 
 ذبیحتكم دنسة.

 قاله الرب، "في كل مكاٍن، وفي كل زماٍن، تقرب السمي تقدمة طاهرة، ألني ملك عظیم، یقول ام ألنه هذا
. Ò)11: 1مم" (مل ألالرب، واسمي مهیب بین ا

 دیداكیةلا 

. تقدمة معیبة : 5
َستْ  ُسوُه ِبَقْوِلُكمْ : ِإنَّ َماِئَدَة الرَّبِّ َتَنجَّ ، َأمَّا َأْنُتْم َفُمَنجِّ

1 Adv. Haer. 4:17:5, 6.  
2 Homilies on Genesis 13:3. 
3 Lactantius: The Divine Institutes, 48. 
4 Didache, 15. 
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 ] 12َوَثَمَرَتَها ُمْحَتَقٌر َطَعاُمَها. [
. إذ انتهكوا المقدسات اإللهیة والعبادة، فال 7إنه ُیجدد االتهام الخطیر الذي سبق فوجهه إلیهم في اآلیة 

نعجب إن كان اهللا یطردهم من أمامه. لقد قالوا ال بأفواههم، بل بتصرفاتهم، إن مائدة الرب تنجست، فإنهم لم یقودوا 
الشعب إلى تكریم المذبح وتقدیم أفخر ما لدیهم هللا، فصاروا كارزین باالستخفاف بهیكل الرب ومذبحه. 

 َوُقْلُتمْ : َما َهِذِه اْلَمَشقَُّة؟ 
  ،َوَتَأفَّْفُتْم َعَلْیِه َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ 

 َوِجْئُتْم ِباْلُمْغَتَصِب َواَألْعَرِج َوالسَِّقیِم َفَأَتْیُتْم ِبالتَّْقِدَمةِ . 
 ] 13َفَهْل َأْقَبُلَها ِمْن َیِدُكْم؟ َقاَل الرَّبُّ . [

مهمتهم ثقیلة وشاقة جًدا، فكانوا یتممونها بروح التذمر. لهذا أن لكهنة أنهم ظنوا ى الإاالتهام الثاني الموجه 
 أتعبتك، وال ةٍ شعیاء یقول: "لم استخدمك بتقدمإ)، وفي 3: 6 ضجرتك؟" (ميأُیعاتب الرب شعبه في میخا: "بماذا 

). 24-23 :43بلباٍن، لم تشتِر لّي بفضٍة قصًبا، وبشحم ذبائحك لم تروني" (إش 
: 26اهللا ال یطلب التقدمة بل یطلب مقدم التقدمة نفسه. "یا ابني اعطني قلبك، ولتالحظ عیناك طرقي" (أم 

23.( 
اللذة والعذوبة في الشركة مع اهللا إلى مشقٍة وتعٍب وملٍل، حیث ب الشعور نالعبادة غیر الطاهرة تتحول م

 وینتفخ بعبادته عوض التمتع بالتواضع. بهذا یشعر اإلنسان بالتعب والملل حتى في صلواته الجماعیة ،یتأفف اإلنسان
 بصورة أو أخرى. عطائهأو الشخصیة أو أصوامه أو 

 َوَمْلُعوٌن اْلَماِكُر الَِّذي ُیوَجُد ِفي َقِطیِعِه َذَكٌر 
 َوَیْنُذُر َوَیْذَبُح ِللسَّیِِّد َعاِئًبا. 

 َألنِّي َأَنا َمِلٌك َعِظیٌم َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد 
 ]14َواْسِمي َمِهیٌب َبْیَن اُألَممِ . [

 لدیهم أفضل .عدم وجود ذبائح الئقة، وٕانما عن استخفاف واستهانة بالعبادة هللال ال ،معیبة إنهم یقدمون ذبائح
یحاولون تقدیم مبررات بشریة بمكٍر لتقدیم ذبائح  ، لكنهم قدموا أسوأ ما لدیهم.وٕاكرامهالقطعان، وما یصلح لخدمة اهللا 

 یسیئون إلیه. ممعیبة. فیدعون أنهم یكرمون اهللا بینما ه
". ماكرالملعون بمكرهم سقطوا تحت اللعنة عوض تمتعهم بالبركات السماویة، إذ یقول عنهم: "

یوبخ كهنته وشعبه أنهم سلكوا بصورة لم یسلكها الوثنیون، فإن اسمه عظیم ومهوب بین األمم، بینما استخف 
الیهود وكهنتهم باسمه وهیكله وذبائحه. وكما یقول المرتل: "یا جمیع األمم صفقوا باألیادي... ألن الرب عليُّ مخوف، 

). 2-1: 47ملك كبیر على األرض" (مز 

 ال یكفیه أن تكون أمة واحدة خاضعة له، فقد قدم ثمًنا عظیًما خرج من جنبه لكي یشتري العالم كلهÏ. 

 القدیس أغسطینوس

 

1 On Ps 47 (46). 
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 1من وحي مالخي 
قدسني، فأقدم لك ذبیحة مقدسة! 

 :صوتك یدوي في أعماق قلبي 

 ابًنا ليّ . كأحببتك، واخترت
 فدیتك بدمي لتنعم بشركة أمجادي!

 ،اخترتني قبل أن تخلقني 

عرفتني قبل أن أوجد، 
أعددت لّي مجًدا وأنا بعد كنت عدًما. 

 ماذا أُرد لك یا من تبادرني بحبك؟

 ،انزع عني كل كبریاٍء وریاٍء 

ٍ◌فإنني لن أتبرر أمامك. 
أخطأت إذ لم أكرمك كأٍب، 

وال خشیتك كسیٍد ليّ . 
ألهب قلبي بنار حبك، 

 وسّمر خوفك في داخلي.

  ،في غباوة احتقرت اسمك 

وقدمت ذبائح نجسة، 
إذ لم أقدم لك بكور وقتي، 

ولم أعِط األولویة للقاء معك. 
انشغلت بالزمنیات كأنها أبدیات، 

وتجاهلت أبدیتي كأنها وهم وخیال. 
أسأت إلى طول أناتك، 

یا من تنتظر رجوعي إلیك. 

 ،أخطأت، إذ كثیًرا ما انشغلت بالشكلیات 

وحسبت العبادة لك واجًبا ثقیالً . 
أشرق على قلبي فیلتصق بك. 

 ولیعمل روحك القدوس فّي، فأسلك دوًما بالروح.

 ،كثیًرا ما تقدمت إلیك كأعرٍج 

أعَّرج بین الطریقین. 
احملني إلیك وفیك یا أیها الطریق الحق. 
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انزع كل سقٍم من نفسي یا أیها الطبیب السماوي. 
ارفع وجهي إلیك، 

 فاحسب كل شيء نفایة من أجلك!

 ،لتشرق علّي یا شمس البّر كما على إخوتي 

فیستنیر العالم كله بنورك. 
ویقَّرب الجمیع السمك بخوًرا طاهًرا. 

ویتمتع الكل بذبیحة جسدك ودمك المبذولین، 
 ویتمجد اسمك في كل إنسانٍ !

 ،لتحول العالم كله إلى مقدٍس لك 

ویتمتع الكل بالشركة معك، 
ویقدم الكل ذبیحة طاهرة مقدسة، 

حیث یلتصق الكل بذبیحة صلیبك. 
 وتملك أیها الملك السماوي على كل بشرٍ .
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َاألصحاح الثَّاِني 

الكهنة بین اللعنة والبركة 
بعد أن وجه الحدیث للشعب ككل في األصحاح األول مبرًزا إنهم قابلوا محبة اهللا الفائقة لهم باستخفاف، 
وأنهم اتكلوا على وجود الكهنة بینهم وتقدیم التقدمات والذبائح الحیوانیة، أبرز هنا أخطاء الكهنة الجسیمة على وجه 

الخصوص. 

]. 4-1. لعنة عوض البركات   [1
]. 7-5. عهد اهللا للحیاة  [2
]. 9-8.إفسادهم العهد مع اهللا  [3
]. 10. إفساد العهد مع القریب  [4
]. 13-11. الزواج بالوثنیات  [5
]. 16-14. إفساد العهد مع الزوجة  [6
]. 17. االستخفاف ببّر اهللا  [7

. لعنة عوض البركات : 1
] 1َواآلَن ِإَلْیُكْم َهِذِه اْلَوِصیَُّة َأیَُّها اْلَكَهَنةُ : [

ربما یبرر الكهنة أخطاءهم المذكورة في األصحاح السابق بأن ما یقدمونه على المذبح من تقدمات وذبائح 
نجسة ومعیبة لیس خطأهم، بل هو خطأ الشعب الذي یرفض تقدیم أفضل ما لدیهم هللا. فجاء هذا األصحاح لیكشف 

عما في قلب الكهنة أنفسهم. الوصیة الموجهة هنا للكهنة ال تخص التقدمات والذبائح بل قلوب الكهنة ونیاتهم وحیاتهم 
وسلوكهم. فإن كان عمل الكاهن هو الشفاعة عن الشعب بتقدیم الذبائح بكونها رمًزا لذبیحة السید المسیح، فإنه یلیق 

بالكاهن أن یتقدس. فإن كان الكاهن غیر طاهر كیف یصرخ قلبه من أجل طهارة قلوب اآلخرین وتقدیسها. 

ِإْن ُكْنُتْم َال َتْسَمُعوَن َوَال َتْجَعُلوَن ِفي اْلَقْلِب ِلُتْعُطوا َمْجدًا ِالْسِمي، 
َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد  

َفِإنِّي ُأْرِسُل َعَلْیُكُم اللَّْعنَ . 
َوَأْلَعُن َبَرَكاِتُكْم  
َبْل َقْد َلَعْنُتَها  

] 2َألنَُّكْم َلْسُتْم َجاِعِلیَن ِفي اْلَقْلِب . [
اهللا الفاحص القلوب یدرك تماًما أن ممارستهم للعمل الكهنوتي لم تكن بغیة مجد اهللا، فالعیب في القلب ذاته، 

لهذا تحل علیهم اللعنة عوض البركات. 
إذ ال یقدمون قلوبهم للرب من أجل المجد الزمني أو الطمع المادي، تحل اللعنة علیهم فیفقدون كرامتهم حتى 

الزمنیة، والبركات حتى المادیة. یخسرون ما هو سماوي، وأیًضا ما هو أرضي. 
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  إنه لعبء ثقیل یلتزم به الكهنة أن یدافعوا عن مجد اهللا ویعملوا ألجله، حتى ال نبدو أننا نهمل في شيٍء من هذا
واآلن إلیكم هذه الوصیة أیها الكهنة، إن كنتم ال تسمعون، وال تجعلون في القبیل، عندما یحثنا اهللا ویقول: "

. Ï)4-1: 2" (راجع مل القلب تعطوا مجًدا السمي، قال الرب، فإني أرسل علیكم اللعن، وألعن بركتكم
  القدیس كبریانوس

  عندما یسیر الراعي في األماكن المنحدرة والوعرة، یتبعه القطیع فیسقط في وهدة الهالك. ومن ثم یحزن الرب من
"أهو صغیر عندكم أن ترعوا المرعى الجید وبقیة مراعیكم معرفة الرعاة الردیئة، ویقول على لسان النبي: 

تدوسونها بأرجلكم، وأن تشربوا من المیاه العمیقة والبقیة تكدرونها بأقدامكم. وغنمي ترعى من دوس أقدامكم، 
).  19-18: 34" (حز وتشرب من كدر أرجلكم.

ومن الواضح أنه عندما ینهل الرعاة من المیاه الصافیة والنقیة، فإنهم یرتوون من سبیل الحق بفهمهم 
الصائب، ولكنهم یفسدون التأمل المقدس بحیاتهم الشریرة عندما ُیكدروا المیاه بأقدامهم. ومن البدیهي أن الرعیة 

ستشرب من هذه المیاه الملوثة التي تعكرت من هذه األقدام، ثم تمتنع عن تنفیذ التعالیم التي سمعتها، ألنها تتمثل 
 الذي الشر الذي یقوله الرعاة، ولكنها تنحرف من جراء الصالحبالقدوة الشریرة التي تراها. إن الرعیة تتوق إلى فعل 

یفعلونه، فتمتص الوحل مع ما تتجرعه إذ أنها تنهل من ینبوع ملوث. 
اسمعوا هذا أیها الكهنة!... ألن  لهذا كتب النبي قائًال إن الكهنة األشرار قد صاروا فخا لهالك الشعب: "

) وأیضا یقول الرب بالنبي بخصوص الرعاة: 8: 9" (هو النبي فخ صیاد)، "1: 5 (هو علیكم القضاء، إذ صرتم فخا"
)  12: 44" (حز كانوا معثرة إثم لبیت إسرائیل."و

لیس هناك من یلحق األذى بالكنیسة أكثر من أولئك الذین لهم صورة القداسة ولقبها ولكنهم یتصرفون تصرًفا 
. Ðفاسًدا

األب غریغوریوس (الكبیر) 

  هذا هو واجبك أیها األسقف، أال تتجاهل أخطاء الشعب وال أن تستخف بالتائبین، حتى ال ُتهلك قطیع الرب في
عدم مهارة، أو تهین اسمه الجدید المختوم على شعبه، فُتوبَّخ أنت نفسك مثلما ُوبخ الرعاة القدامى، إذ تحدث اهللا 

 .Ñ)10: 12عنهم بإرمیا: "رعاة كثیرون أفسدوا كرمي، دنسوا میراثي" (راجع إر 
 دساتیر الرسل

إذ یسقط الكهنة تحت اللعنة، فإنهم بدورهم یكونون علة لعنة لمن یسلكون معهم في ذات طریقهم من 
الشعب. 

  ال یخدع الشعب نفسه، فیظنون أنهم في أمان من عدوى الخطیة، حیث یلتصقون بكاهٍن خاطيٍء ویقدمون الطاعة
لقائدهم الظالم غیر الشرعي في أسقفیته. إذ یوجه اللوم إلیهم من النبي هوشع: "ذبائحهم مثل خبز الحزن، كل من 

). هذا التعلیم یظهر بوضوح أن الكل یشتركون مًعا في خطیة فساد ذبیحة الكاهن 4: 9أكله یتنجس" (هو 

1 St. Cyprian: Epistle 104:13. 
2Pastoral Care 1:2.  
3 Constitutions of the Holy Apostles 2: 3: 15. 
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. Ïالمجدف الظالم
 الشهید كبریانوس

ْرعَ،   هَأَنَذا َأْنَتِهُر َلُكُم الزَّ
َوَأُمدُّ اْلَفْرَث َعَلى ُوُجوِهُكْم َفْرَث َأْعَیاِدُكْم 

] 3َفتُْنَزُعوَن َمَعهُ . [
غایة العمل الكهنوتي خلق الجو السماوي المفرح وسط الشعب، لكن بسبب فساد قلوبهم ونیاتهم تحولت 

حیاتهم إلى علة مرارٍة وقحٍط وحزٍن وسط الشعب. 
عندما ینحرف القادة الروحیین عن القداسة، تهرب البركة وتحل اللعنة. فكما ُلعنت األرض بسبب خطیة 

نا آدم وحواء، فصارت تخرج شوًكا وحسًكا، یقول إشعیاء النبي: "ألنِك نسیِت إله خالصِك، ولم تذكري صخرة يأبو
: 17حصنِك، لذلك تغرسین أغراًسا نزهة... ولكن یهرب الحصید في یوم الضربة المهلكة والكآبة العدیمة الرجاء" (إش 

). ویقول هوشع النبي: "إنهم یزرعون الریح، ویحصدون الزوبعة، زرع لیس له غلة، ال یصنع دقیًقا، وٕان 10-11
). 13: 12). وٕارمیا النبي "زرعوا حنطة، وحصدوا شوًكا" (إر 7: 8صنع فالغرباء تبتلعه" (هو 

  ال تجني ثمًرا من خدمة األصنام، فإن حزمهم مثل سنابل قمح بددها الریح، تظهر من الخارج كأنها مملوءة حبوًبا
 .Ðلكنها في الداخل لیس بها غلة

 یقول: إذ تنسى صانع الخیرات معك، تزرع عدم أمانة وتحصد عقوًقا. حسًنا، ستحصد ثمار غروسك وبذاركÑ. 
ثیؤدورت أسقف قورش 

هأنذا أقطع أذرعكم، وأذري الروث على وجوهكم، روث أعیادكم، ویذهب جاء النص في الطبعة الكاثولكیة: "
". فعوض الكرامة والمجد والبركة، التي یتمتع بها الكهنة كخدام اهللا العاملین لبنیان شعبه، یصیرون مبتوري بكم معه

األذرع، ُیلقى الروث على وجوههم، ویفقدون بهجة األعیاد. 
لعله یقصد بالفرث أو الروث هنا هو ما في أحشاء الذبائح عند غسلها، فإنهم إذ یقدمون ذبائح معیبة وبقلوب 

فاسدة، بدًال من نوالهم أجزاء من الذبیحة لیأكلوها ككهنة اهللا، یلقي اهللا بروثها على وجوههم عالمة الخزي الذي یحل 
علیهم، وجعلهم محتقرین عند الشعب ودنیئین. هذا هو نصیب الخادم الذي ال یطلب مجد اهللا بل مجده الشخصي 

ونفعه المادي الخاص. إذ یصیرون أشبه بمزبلة ال یستحقون إال إلقاء الروث علیهم. 

َفَتْعَلُموَن َأنِّي َأْرَسْلُت ِإَلْیُكْم َهِذِه اْلَوِصیََّة  
] 4ِلَكْوِن َعْهِدي َمَع َالِوي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

یؤكد اهللا أن ما ینطق به مالخي لیس من عنده، وٕانما هو كلمة اهللا التي أرسلها إلیهم لتوبتهم، بعثها إلیهم 
من أجل عهده مع الوي أن یتقدس لحساب الخدمة اإللهیة. 

في كل األجیال ُیرید الرب أن یقیم مع أوالده وشعبه عهًدا أبدًیا لكي یتمتعوا بالمیراث السماوي. وكما یقول 

1 Letter 67:3. 
2 Commentary on Hosea 8. 
3 Commentary on Isaiah 17:10. 
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). 8: 105المرتل: "ذكر إلى الدهر عهده، كالًما أوصى به إلى ألف دورٍ " (مز 

  ،بعد قوله: "ذكر إلى الدهر عهده"، التي یلزم أن نفهمها أنه عهد یبقى إلى األبد، عهد التبریر والمیراث األبدي
الذي ُیعد به اهللا باإلیمان، فقد أضاف: "والكلمة أوصى به إلى ألف دورٍ ". ماذا یعني بكلمة "أوصى"؟ الوصیة هنا 

 .Ï)، ویوضع المیراث األبدي مقابل هذا اإلیمان17: 1هي اإلیمان حیث یحیا البار باإلیمان (رو 
القدیس أغسطینوس 

  لقد ثاروا 10-9: 78"لم یحفظوا عهد اهللا، وأبوا السلوك في شریعته، ونسوا أفعاله وعجائبة التي أراهم" (مز .(
ضده، هذا الذي جددهم في المعمودیة... لقد شق البحر وعبر بهم خالله، وجعل المیاه تقف كما في إناء. وقادهم 

 .Ð)14-12: 78بسحابة في النهار (مز 

  یحفظ رحمته على الدوام في الكنیسة التي 28: 89"إلى الدهر أحفظ له رحمتي، وعهدي یثبت له" (مز .(
 .Ñیخلصها بعهد وصایاه

 الناموس كان مجرد بدایة للعهد، واإلنجیل هو تكمیل لهÒ. 
القدیس جیروم 

. عهد اهللا للحیاة : 2
للحیاة حین أقام اهللا عهده مع بني الوي، خاصة مع هرون وبنیه، لم یضع علیهم نیًرا ثقیالً . قدم عهًدا "

". أفرزهم اهللا لكي یكونوا علة حیاة لشعبه، وسالم لهم، خالل خدمتهم المقدسة.  والسالم
إن كان اهللا قد قطع عهًدا مع شعبه، فإنه قطعه على وجه الخصوص مع سبط الوي. "إذ كلم الرب موسى، 

قائالً : أما سبط الوي فال تحسبه، وال تعده بین بني إسرائیل، بل وكل الالویین على مسكن الشهادة... هم یحملون 
). كما قال له: "وقرِّب إلیك هرون أخاك وبنیه 12: 3المسكن وكل أمتعته، وهم یخدمونه، وحول المسكن ینزلون" (عد 

). 16: 106)، كما قیل: "هرون قدوس الرب" (مز 1: 28معه من بین إسرائیل لیكهن ليّ " (خر 
یفتح اهللا أبواب السماء لیفیض على النفس التي تتقي الرب وتحمل في داخلها مخافته. إنه یمنحنا الحیاة 

األبدیة والسالم الداخلي إن كنا نتقیه. 

َكاَن َعْهِدي َمَعُه ِلْلَحَیاِة َوالسََّالِم  
َوَأْعَطْیُتُه ِإیَّاُهَما ِللتَّْقَوى. 

] 5َفاتََّقاِني َوِمِن اْسِمي اْرَتاَع ُهوَ . [
یؤتمن الكاهن على العهد اإللهي لكي یكون رسول رب الجنود، رسول عهد الحیاة والسالم. عندما بارك 

موسى األسباط قبل نیاحته قال لالوي: "الذي قال عن أبیه وأمه لم أرهما، وبإخوته لم یعترف، وأوالده لم یعرف، بل 
). هكذا كان یلیق بالوي كخادٍم للقدوس أن یركز كل طاقاته على الوصیة 9: 33حفظوا كالمك وصانوا عهدك" (تث 

1 On Ps. 105 (104). 
2 Homily II on Ps 78 (77). 
3 Homily 66 on Ps 89 (88). 
4 Homily 75 on St. Mark 1:1-12. 
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اإللهیة والعهد اإللهي فوق كل عالقة، حتى یبدو كمن ال یرى أباه وأمه، وال یعترف بإخوته، وال یعرف وأوالده. 
"؟  عهدي معه للحیاة والسالمماذا یقصد بقوله: "

إن كان اإلنسان قد حّل به الموت األبدي بسبب الخطیة، وفقد سالمه الداخلي وسالمه مع اهللا ومع إخوته، 
ألنه أعطى القفا هللا واهب السالم، فإن غایة العهد اإللهي هو إقامة الموتى روحًیا للتمتع بالمسیح "القیامة"، فیحیا 

اإلنسان وال یموت، وأن تتم المصالحة بینه وبین اهللا، فیمتلئ سالًما في داخله مع نفسه كما مع إخوته. هذا هو عمل 
  وال ینحرف عنه.،الكاهن الذي ینبغي إال ینشغل إال به

  لقد خلص البشریة، عمل یدیه، ولیس من عمل آخر، بمعنى أن ما قد خلقه لنفسه خلصه لنفسه. لقد خلق اإلنسان
  .Ïالذي هلك خالل شره. لقد مات (السید المسیح) لكي یحفظ اإلنسان له بیمینه

  إنه الرب القائل: "قلبي مستعد یا اهللا، قلبي مستعد". أنا مستعد هنا، وأنا مستعد في الحیاة العتیدة. أنا مخلص على
  .Ðاألرض، أنا مخلص في السماء. أنا أهب الحیاة األبدیة للمالئكة والبشر مًعا

القدیس جیروم 

َشِریَعُة اْلَحقِّ َكاَنْت ِفي َفِمِه َوإِْثٌم َلْم ُیوَجْد ِفي َشَفَتْیهِ . 
َسَلَك َمِعي ِفي السََّالِم َواِالْسِتَقاَمِة  

] 6َوَأْرَجَع َكِثیِریَن َعِن اِإلْثمِ . [
 یلیق بالكاهن أن تكون له معرفة بالسماویات، یعیشها ویشهد لها أمام الشعب، فُیخرج من كنزه جدًدا وعتقاء

). 52: 13(مت 

َألنَّ َشَفَتِي اْلَكاِهِن َتْحَفَظاِن َمْعِرَفًة، 
َوِمْن َفِمِه َیْطُلُبوَن الشَِّریَعَة، 

] 7َألنَُّه َرُسوُل َربِّ اْلُجُنودِ . [
یرى سلیمان الحكیم في الكاهن أنه یلزم أن یكون حكیًما فتفیض شفتاه بكلمات المعرفة والحكمة، یجتذب بها 

-13: 10الكثیرین إلى طریق الحق، إذ یقول: "في شفتي العاقل توجد حكمة... شفتا الصدیق تهدیان كثیرین" (أم 
21 .(

لیس ما یشغل قلب الكاهن سوى الشریعة، أو الوصیة اإللهیة، وشفتاه ال تنطقان إال بما یتناغم مع الشریعة: 
. ]7[" ألنه رسول رب الجنود" كل ما ینطق به ینسب إلى موكله الذي أرسله، "من فمه یطلبون الشریعة"

یلیق بالكاهن أن یدرك مركزه كرسول رب الجنود، له رؤیة سماویة إلهیة صادقة. وكما قال الرب إلشعیاء 
). یلیق بالكاهن أن یصرخ إلى اهللا قائالً : "أیها السید أنا قائم 6: 21النبي: "اذهب، أقم الحارس لُیخبر بما یرى" (إش 

). هكذا یقف الكاهن لیًال ونهاًرا، ال 8: 21على المرصد دائًما في النهار، وأنا واقف على المحرس كل اللیالي" (إش 
یعرف الراحة لجسده، یتطلع دوًما على شعبه كما بعیني الرب في وسط أفراحهم كما بالنهار وكل اللیالي وسط 

ضیقاتهم. یهتم بهم، وشمس الٌبر ُمشرق علیهم، كما یهتم بخالصهم حین تحل بهم ظلمة اللیل بسبب انحرافهم عن 

1 Homily 25 on Ps. 98 (97). 
2 Homily 34 on. Ps. 108 (107). 
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شمس الّبر. 
رسول هذا ویلیق بالمؤمن من جانبه وهو یطلب مشورة رب الجنود أن یلجأ إلى الصالة والطلبة، مع سؤال "

"، وال یكف عن طلب المعرفة والمشیئة اإللهیة. رب الجنود

  2عمل الرسول هو هذا، أن یبلغ من واحٍد إلى آخر ما قد ًأخبر به. لهذا السبب أیًضا ُیدعى الكاهن رسوًال (مل :
. Ï)، ألنه ال یتكلم بكلماته، بل بكلمات ذاك الذي یرسله7

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بواسطة نباح 10: 56یلزمنا أن نخاف لئال ُیوجه إلینا توبیخ النبي العنیف: "كالب ُبكْم ال تقدر أن تنبح" (إش .(
الكالب وعصا الراعي ُتقاوم ضراوة الذئاب. اآلن بالتأكید ال ُیسام الكهنة لیكونوا وكالء حقول أو زارعین لألراضي، 
وٕانما أن یكونوا فالحي نفوس، األمر الذي یتحدث عنه الرسول بكل تأكید عندما قال: "أنا غرست وأبلوس سقى". 

). یلزم أخذ هذه الحقائق بخوٍف عظیٍم بواسطة 9: 3 كو 1وأیضا قال: "نحن عامالن مع اهللا، وأنتم فالحة اهللا" (
جمیع الكهنة الذین ال یستطیعون أن یجهلوا الناموس اإللهي والنظم القانونیة، وذلك كقول الرسول: "إن كان أحد 

). لهذا السبب لتخَش تماًما 38- 37: 14 كو 1ینتمي للرب فلیعلم ما أقول، ولكن إن یجهل أحد فلیجهل" (راجع 
ل أذنیه عن سماع 13: 5ما قاله الرب بالنبي: "ُسبي شعبي لعدم المعرفة " (إش  ). عالوة على هذا: "من یحوِّ

). مكتوب عن ثیاب 7: 2). "ألن شفتي الكاهن تحفظان معرفة" (مل 9: 28شریعة الرب فصالته مكرهة" (أم 
الكهنة أنهم عند دخولهم الهیكل یلزم أن توجد أجراس ذهبیة على أطراف الثیاب. ما هذه سوى أنه عند دخول كل 
كهنة الرب الكنیسة ال یتوقفوا عن الصراخ، أي عن الكرازة باألمور األخرویة، أي نهایة العالم والدینونة العتیدة. 

فبإعالنهم المستمر عن مكافآت األبرار وعقوبات األشرار، یحثون الصالحین إلى ما هو أفضل، ویردون األشرار 
. Ðعن تصرفاتهم الخاطئة خالل الخوف من الدینونة العتیدة

قیصریوس أسقف آرل 

  لم یكن شيء ما مقدس ُیقدم أو ُیمارس في الهیكل سابًقا بدون الكاهن. ألن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن
. Ñ)7: 2" كما یقول النبي (مل إنه رسول رب الجنودفمه یطلبون الشریعة، "

 الدسقولیة 

  :ویالحظ أن 14: 2 (مراثي إرمیا "أنبیاؤك رأوا لك كذًبا وباطًال، ولم یعلنوا إثمك لیردوا سبیك"قیل للخطاة (
 في الكتاب المقدس، ألنهم كانوا یظهرون طبیعة الحاضر ویعلنون عن "أنبیاء"المعلمین كانوا یسمون أحیاًنا 

المستقبل. وكأن اهللا یتهمهم بالكذب إذا امتدحوا فاعلي الشر وقاموا بتبرئتهم بدًال من إدانة أخطائهم، وذلك خوًفا 
 منهم. 

إذا تجنب الرعاة استعمال كلمات التوبیخ یفشلون في الكشف عن أخطاء األشرار. إذ كلمات التوبیخ لهي 
"مالزًما حًقا المفتاح الذي یظهر الخطیة التي ال یحس بها فاعلها في كثیر من األحیان. لهذا یقول بولس الرسول: 

1 Homilies on Rom., Homily 2. 
2 Sermon 1:5 
3 Constitutions of the Holy Apostles, 2:4:28. 
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) 9: 1 (تي المناقضین" للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیم، لكي یكون قادًرا أن یعظ بالتعلیم الصحیح ویوبخ
 (مل ألنه رسول رب الجنود." "ألن شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه یطلبون الشریعة،ویقول مالخي أیًضا: 

) 1: 58 (إش ارفع صوتك كبوق". "ناد بصوٍت عالٍ . ال تمسك.) لهذا یحذر الرب على لسان إشعیاء قائالً : 7: 2
 یصیح بصوت عال، ویسبق مجيء الدیان العادل الذي یتبعه بمظهر رسولفالذي یدخل الكهنوت یأخذ منصب 

. Ïرهیب
  األب غریغوریوس (الكبیر)

. إفسادهم العهد مع اهللا : 3
َوَأْعَثْرُتْم َكِثیِریَن ِبالشَِّریَعةِ .  

] 8َأْفَسْدُتْم َعْهَد َالِوي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [
، إما بتفسیرهم الشریعة بطریقة حرفیة قاتلة، فصارت ثقًال على النفس، أو ]8[" أعثرتم كثرین بالشریعة"

بتطبیقها حسبما یحلو لهم لحساب مصالحهم الشخصیة، في مداهنة لألغنیاء وقسوة على الفقراء والضعفاء. هؤالء 
)، ویصیر لهم السید 16: 2 كو 2یحولون حتى إنجیل المسیح الذي هو رائحة حیاة لحیاة إلى "رائحة موٍت لموٍت " (

). 33: 9المسیح نفسه "صخرة عثرة" (رو 
إنه ألمٍر معثٍر للشعب أن ینحرف الكاهن عن الطریق، وأن یخون العهد الذي أقامه اهللا مع الوي. ما معنى 
االنحراف عن الطریق اإللهي سوى انشغال الكاهن بشيٍء ما غیر خالص نفسه وخالص أوالده أو الشعب. هذا هو 

طریق الرب الذي یرید أن الكل یخلصون وٕالى معرفة اهللا یقبلون. بهذا یفسدون العهد مع اهللا محب البشر. 

  إن الدیان العادل ینكرهم ویتجاهلهم، ألن الذین یخفف عنهم التجارب واآلالم في هذا العالم إنما هم في الحقیقة
من أین أنتم، "ال أعرفكم مرفوضون منه. لهذا یقول رب المجد لمثل هؤالء حتى ولو قاموا بصنع المعجزات: 

). إن صوت الحق اإللهي یوبخ جهالة مثل 23: 7؛ مت 27: 13" (لو جمیع فاعلي الظلم. تباعدوا عني یا
"وأهل الشریعة لم ) مرة أخرى یؤنبهم الرب قائالً : 11: 56 (إش وهم رعاة ال یعرفون الفهم."هؤالء الرعاة قائالً : "

) ولذلك یشكو الحق اإللهي من هؤالء الرعاة ألنهم لم یعرفوه. ألنه ال أحد یفهم سمو خدمة 8: 2". (إر یعرفوني
"ولكن إن یجهل القیادة إال الذین عرفوه أما الذین یجهلون ما هو للرب یتجاهلهم الرب، كما یقول بولس الرسول: 

). 38: 14 كو 1" (أحد فلیجهل.

  عدم استحقاق الراعي غالًبا ما یكون متالزًما مع عدم استحقاق الرعیة، فإذا كان الرعاة ال یملكون نور المعرفة
نتیجة لخطیئتهم الشخصیة فإنه تبعا لذلك تعثر الرعیة بسبب جهلها حسب قصاص القضاء. من أجل ذلك قال 

) وفي هذا 39: 6؛ لو 14: 15 (مت "إن كان أعمى یقود أعمي یسقطان كالهما في حفرة."رب المجد یسوع: 
). إن القادة هم 23: 69" (مز لتظلم عیونهم عن البصر وقلقل متونهم دائًما.قال صاحب المزامیر متنبًئا: "

بالحقیقة عیون، إذ أنهم في واجهة أعلى الرتب وقد أخذوا على عاتقهم توضیح الطریق، أما الذین یتبعونهم فقد 
ارتبطوا بهم وعلیه فهم یدعون "بالمتون". وهكذا عندما تظلم العیون، تنحني المتون أیًضا، ألنه عندما یفقد القادة 

1Pastoral Care 1:4.  
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. Ïنور المعرفة، ینوء الذین یتبعونهم تحت نیر خطایاهم
األب غریغوریوس (الكبیر)  

  1هكذا الخدمة الكهنوتیة تجارة. لذلك یقول النبي لبني إسرائیل: "أصحاب حاناتكم مزجوا ماء بخمرهم" (راجع إش :
22 LXX ال یتحدث القدیس إشعیاء عن أصحاب الحانات الذین بدورهم في خدمتهم للحانات یغشون الخمر .(

النقي بماء. من الصعوبة أن یكون هذا الطوباوي یتحدث عن هذا األمر كما لو كان قاضًیا مدنًیا یهتم بأن أناًسا 
یخففون المسكر بالماء. بالحري یتحدث عن أصحاب الحانات الذین یقیمون ال في حانات بل في الكنائس. هؤالء 

ال یقدمون للعطشى كأًسا للشهوات بل للفضیلة. إنهم ال یخدمون كأس المسكر بل كأس المخلص. إنه ینتهر 
هؤالء أصحاب الحانات وینتقدهم، مشتكًیا إنهم یمزجون الخمر بالماء. هذا ما ینتقدهم فیه - فإنهم وقد أقیموا 
لألعمال اإللهیة صاروا مشغولین باألمور البشریة، كما یقول النبي نفسه: "كل واحٍد مشغول ببیته". فإن أهمل 
كاهن ما العمل الكهنوتي وانغمس في الملذات العالمیة یمزج الخمر بالماء، أي یمزج األمور الدافئة باألمور 

 .Ðالتافهة الباردة
 األب مكسیموس أسقف تورین

من الخطورة أن یفقد الراعي روح التمییز، فتتحول الكلمة التي لالستنارة إلى عثرة للشعب، وكما قال السید 
). ویقول 14: 15المسیح: "هم عمیان قادة عمیان، وٕان كان أعمى یقود أعمى یسقطان كالهما في حفرة" (مت 

إشعیاء النبي: "تتلمس الحائط كعمي، وكالذي بال أعین تتجسس، قد عثرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب 
). 10-9: 59كموتى" (إش 

  یقرأون الكتاب المقدس، وال یرون الحق الذي فیه، ویشبهون العمیان الذین یسیرون وهم یتلمسون الحائط دون أن
یروا. ویسقطون في الظهیرة كما في نصف اللیل. ها أنتم ترون أي بؤس للكل. فمع أن شمس البّر یشرق على 

(الیهود) یتعثرون ویسقطون كما في موت اللیل. یتنهدون كشخص میت. یقضون الحیاة في  همإذا بالعالم كله، 
  .Ñحزن عظیم حتى یبدو وجودهم مثل الموت

ثیؤدورت أسقف قورش 

  أنهم قادة عمیان لشعب أعمى. من هم هؤالء القادة العمیان؟ الفریسیون الذین أعمى إله هذا الدهر أذهانهم، ألنهم
غیر مؤمنین، إذ لم یؤمنوا بیسوع المسیح. لقد أعماهم إله هذا الدهر حتى ال یشرق علیهم نور إنجیل مجد اهللا 

). یلزمنا أن نتجنب قیادة هؤالء األشخاص العمیان. یلیق بنا لیس فقط أن 4: 4 كو 2الذي في وجه المسیح (
نفعل هذا، بل وبالتأكید أن نصغي بحرٍص إلى الذین یعملون في القیادة في طریق التعلیم الصادق، وأن نطبق 

  .Òحكًما صائًبا ما یقولونه. لنفعل هذا حتى ال نظهر نحن أنفسنا عمیاًنا، ألننا ال نرى معنى األسفار المقدسة
العالمة أوریجینوس 

َفَأَنا َأْیضًا َصیَّْرُتُكْم ُمْحَتَقِریَن َوَدِنیِئیَن ِعْنَد ُكلِّ الشَّْعِب، 

1Pastoral Care 1:1.  
2 Maximus of Turin: Sermon 28:2. 
3 Commentary on Isaiah 59:10 
4 Commentary on Matthew 11:14.  
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] 9َكَما َأنَُّكْم َلْم َتْحَفُظوا ُطُرِقي َبْل َحاَبْیُتْم ِفي الشَِّریَعةِ . [
]، لذلك یقول 2إذ یلمس الشعب في الكهنة أنهم عوض أن یكونوا مصدر بركة إلهیة، صاروا یحملون اللعنة [

. ]9[" فأنا أیًضا صیرتكم محتقرین ودنیئین عند كل الشعبالرب: "
بجانب االنحراف عن الطریق اإللهي وٕافساد العهد یحابون في الشریعة. یختارون منها ما یحلو لهم، 

ویتجاهلون ما ال یتناغم مع إرادتهم الشریرة. یتممون المظاهر الخارجیة، وال یبالون بالنقاوة الداخلیة. إنهم ال یحترمون 
). 6: 119كل وصایاه. یقول المرتل: "ال أخزى إذا نظرت إلى كل وصایاك" (مز 

ولعله یقصد بالمحاباة في الشریعة، استخدامهم الوصیة في محاباة لألشخاص، یالطفون البعض، ویقسون 
). وكما 11: 2على الغیر، ال بحكمة لخالصهم، وٕانما لتحقیق مصالح شخصیة، بینما "لیس عند اهللا محاباة" (رو 

یقول ألیهو: "الذي ال یحابي بوجوه الرؤساء، وال یعتبر موسًعا (من هو في سعة العیش) دون فقیر، ألنهم جمیًعا عمل 
). 19: 34یدیه" (أي 

. إفساد العهد مع القریب : 4
َأَلْیَس َأٌب َواِحٌد ِلُكلَِّنا؟ 

َأَلْیَس ِإَلٌه َواِحٌد َخَلَقَنا؟  
] 10َفِلَماَذا َنْغُدُر الرَُّجُل ِبَأِخیِه ِلَتْدِنیِس َعْهِد آَباِئَنا؟ [

لقد تجاهلوا إخوتهم بكونهم أبناء ألب سماوي واحد، ومخلوقات من صنع إله واحد، فصار كل منهم یغدر 
 بأخیه. إذ هم غیر محبین هللا ال یحبون إخوتهم، وأیًضا إذ یغدرون ببعضهم البعض یهینون أب الجمیع وخالق الكل.

)، ویقول إشعیاء النبي: "واآلن یا رب أنت أبونا. نحن الطین 6: 4یقول الرسول بولس: "إله وأب واحد للكل" (أف 
 ).8: 64وأنت جابلنا، وكلنا عمل یدیك" (إش 

  ٍلقریبة، بل سیحب الجمیع الواحد اآلخر بفیٍض على نمٍط واحدٍ .  هناك (في السماء) ال یوجد حب بتقدیٍر خاص
هناك ال یتزوجون نساًء، وال ینجبون أطفاًال، وال تمییز بین ذكر وأنثى، بل یكون الكل أبناء أبیهم الذي في 

. Ï)10: 2 (مل "ألیس أب واحد لكلنا؟ ألیس إله واحد خلقنا؟السماوات، كما قال النبي: "

  أما بخصوص ما قلته أنه سوف ال تكون زوجات، وال تمییز بین ذكر وأنثى، فقد علمنا ربنا ورسله هذا. "الذین ُحسبوا
أهًال للحصول على ذلك الدهر والقیامة من األموات ال یكون لهم نساء وال یصیر للنساء رجاًال، إذ ال یستطیعون أن 

). وقال الرسول: "لیس عبد وال 36– 35: 20یموتوا أیًضا، ألنهم مثل المالئكة في السماء، وهم أبناء اهللا" (راجع لو 
. Ð)28: 3حر؛ لیس ذكر وأنثى، ألنكم جمیًعا واحد في المسیح یسوع" (غل 

 القدیس أفراهاط 

  15: 32أما تسمعون موسى عندما یقول: "تركتم اهللا الذي ولدكم" (تث LXX ؟ أما تسمعون مالخي یوبخهم(
. LXX(Ñ 10: 2ویقول إن "إله واحد خلقكم" ویوجد "أب واحد للكل" (مل 

1 Demonstration 22:12 On Death and Later Times. 
2 Demonstrations, 22:13 On Death and Later Times. 
3 Homilies on Rom., Homily 14. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذا هو حنو اهللا نحو البشریة، إذ هو الخالق صار فیما بعد لهم حسب النعمة أًبا أیًضا. یصیر هكذا عندما یتقبله
الشعب، خلیقته، في قلوبهم، كما یقول الرسول: "روح ابنه یصرخ: یا أبا، اآلب". هؤالء هم أولئك الذین إذ یتقبلون 

الكلمة ینالون سلطاًنا منه أن یصیروا أوالد اهللا، مع كونهم بالطبیعة هم خالئقة، وذلك بخالف قبول روح االبن 
الطبیعي الحقیقي. لذلك، فقد "صار الكلمة جسًدا، حتى یجعل البشریین مؤهلین لالهوت. نفس المعني ًیمكن 

). فقد وضع أوًال "خلق" 10: 2اقتنائه من النبي مالخى القائل: "ألیس لنا إله واحد خلقنا؟ ألیس لنا أب واحد" (مل 
وبعد ذلك "أب"، لكي یظهر كالكتَّاب اآلخرین أنه من البدء كنا خالئق بالطبیعة. اهللا هو خالقنا بالكلمة، لكن بعد 

. Ïذلك اهللا الخالق صار أبانا أیًضا
القدیس أثناسیوس الرسولي 

  یعلن الكتاب الحق، إذ یقول: “أوًال لتؤمن أنه یوجد إله واحد، خلق كل األشیاء وأكملها، وجاء بكل شيء من العدم
إلى الوجود"، هذا الذي یحوي كل األشیاء، وهو نفسه ال ُیحوى بواسطة أحدٍ . بحٍق قال أیًضا مالخي بین األنبیاء: 
"ألیس إله واحد الذي خلقنا؟" أیًضا یقول الرسول في اتفاق مع هذا: "یوجد إله واحد، اآلب فوق الكل، وفي الكل" 

). واضح بواسطة ذاك الذي 27: 11). هكذا أیضا یقول الرب: "قد ُدفع كل شيٍء إليَّ من أبي" (مت 6: 4(أف 
. Ðخلق كل األشیاء، إذ لم ُیدفع إلیه أشیاء آلخر، بل مما له هو

القدیس ایریناؤس 

. الزواج بالوثنیات : 5
َأمَّا َأْنُتْم َفِحْدُتْم َعِن الطَِّریِق،  

َغَدَر َیُهوَذا َوُعِمَل الرِّْجُس ِفي ِإْسَراِئیَل َوِفي ُأوُرَشِلیمَ .  
َس ُقْدَس الرَّبِّ الَِّذي َأَحبَُّه،   َألنَّ َیُهوَذا َقْد َنجَّ

] 11َوَتَزوََّج ِبْنَت ِإَلٍه َغِریٍب . [
]، وكأن الغدر قد صار سمة 16-10" ومشتقاتها خمس مرات في هذا المقطع [غدریكرر النبي كلمة "

). كما یقول: "كل غادٍر أثیم، ال 3: 25شائعة في حیاتهم وسلوكهم. یقول المرتل: "لیخز الغادرون بال سبب" (مز 
). "أما األشرار فینقرضون من 158: 119)، "رأیت الغادرین ومقت، ألنهم لم یحفظوا كلمتك" (مز 5: 59ترحم" (مز 

هكذا نرى مدى خطورة ). 3: 11)، "اعوجاج الغادرین یخربهم" (أم 22: 2األرض، والغادرون یستأصلون منها" (أم 
الغدر وعدم األمانة في العهد. 

 هكذا ندب بولس الیهود (لغدرهم)، وحزن الرب على أورشلیم، ورثى إرمیا اإللهي الشعب لعدم وفائه بالناموسÑ.  

  لدّي أساس كاف للرجاء في الذین یؤمنون بك ویتمتعون بعونك. فقد اعتدت أن ُتظهر عنایتك بهم، بینما تدحض
الذین یغدرون. من الالئق اآلن اإلشارة أنه لیس الخطاة بل الذین یكسرون الناموس بال سبب (في غدرٍ ) هؤالء 

1 Four Discourses Against Arians 2:21:59. 
2 Adv. Haer. 4:20:2. 
3 On Ps. 119:158. 
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ُیغطیهم الخزي. لیس كل من یخطئ بذات الطریقة، فإن البعض یحزنون بسبب ظروف معینة أو ضعف طبیعي، 
 .Ïوآخرون یفتخرون بعصیانهم واستهانتهم

ثیؤدورس أسقف قورش 
الغدر هنا یعني الخیانة للعهد، فمن یكسر العهد مع اهللا یكون غادًرا وغیر أمین في عهده. هذا الغدر ینعكس 
في معامالته حتى مع من أقرب له وهو الزوج أو الزوجة التي تسلمها من اهللا كشریكة حیاته ومعینة له في حیاته بكل 

جوانبها. 
]، وتطلیقهم زوجاتهم المؤمنات. وقد 11عالمة الغدر والرجس أنهم أهانوا إلههم بزواجهم نساء وثنیات [

حسب هاتین الجریمتین موجهتین ضده شخصًیا، وغدًرا به. الجریمة األولى هي الشركة مع غیر المؤمنین حیث یدفع 
غیر المؤمن الطرف اآلخر إلنكار اإلیمان. والجریمة الثانیة هي حل الرباط الزیجي المقدس الذي ربطه اهللا. 

  إن أردتم أن تروا بأكثر وضوح كیف ال یجوز مطلقا المرأة مسیحیة أن تتزوج أممًیا فلتراعوا ما یقوله الرسول
: 7كو  1" (في الربنفسه: "المرأة مرتبطة مادام رجلها حًیا. أما إذا مات الرجل فهي حرة تتزوج بمن ترید، فقط 

 یمنع الزیجات األولى مع أممي. لهذا في الرب)، أي یكون مسیحًیا. ذاك الذي یسمح بالزواج الثاني والثالث 39
فإن إبراهیم أیًضا جعل عبده یقسم على فخذه، أي على المسیح الذي أتي من نسله، أال یأتي بأجنبیة زوجه البنه 

: 10). وعزرا إذ اكتشف عصیاًنا هللا من هذا النوع جعل مواطنیه یطردون زوجاتهم (عز 9-1: 24إسحق (تك 
). ویتحدث مالخي النبي هكذا: "یعمل یهوذا بغدٍر ویرتكب الدنس في إسرائیل وفي أورشلیم، ألن یهوذا 1-17

نجس قداسة اهللا الذي یحبه، وتزوج بابنة إله غریب. سیقطع اهللا هذا اإلنسان الذي یفعل هكذا، الذي یعلم والذي 
. Ðیتعلم، من خیام یعقوب، والذي یقدم تقدمة لرب الجنود"

القدیس جیروم 

 َیْقَطُع الرَّبُّ الرَُّجَل الَِّذي َیْفَعُل َهَذا، 
السَّاِهَر َواْلُمِجیَب ِمْن ِخَیاِم َیْعُقوَب، 

]  12َوَمْن ُیَقرُِّب َتْقِدَمًة ِلَربِّ اْلُجُنودِ . [
بمثل هذه التصرفات التي بها ُینجس المؤمنون قدس الرب، یقطع المؤمنون أنفسهم ومن لهم من رعویة 

"، أي المعلمین والمتعلمین، القادة العمیان الذین یسقطون هم الساهر والمجیب). كما یقطع "12: 2شعب اهللا (أف 
وتابعوهم في حفرة الضاللة. 

" یقدم تقدمة الرب"، أي من شعب اهللا؛ ویسقط الكاهن الذي "من خیام یعقوبُیقطع المؤمن المتزوج بوثنیة "
ویمارس ذات الخطأ تحت نفس العقوبة: القطع والحرمان من خدمة هیكل الرب، ومن كهنوته. 

)، تعلق إسرائیل ببعل 1: 25بسبب زنا الشعب مع بنات موآب، فدعْوَن الشعب إلى العبادة الوثنیة (عد 
فغور وغضب الرب على إسرائیل. فقتل موسى جمیع رؤوس الشعب الذین ارتكبوا هذا اإلثم. كما غار فینحاس رئیس 

كذلك قام نحمیا بطرد حفید الكهنة غیرة اهللا وطعن الكاهن الذي في جسارة ارتبط بامرأة مدیانیة هو والمرأة برمحه. 
).  8: 13رئیس الكهنة ألنه تزوج بامرأة وثنیة (نح 

1 On Ps 25:3. 
2 Against Jovinianus 1:10. 
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لقد صار فینحاس الكاهن في غیرته هذه رمًزا للسید المسیح الذي سلم نفسه للموت بالصلیب فرفع الغضب 
اإللهي عن المؤمنین به. 

  إن كان فینحاس بغیرته في قتل فاعل الشر هَدأ غضب اهللا، ألیس یسوع الذي لم یذبح آخر، بل "بذل نفسه فدیة
F) ال یرفع غضب اهللا ضد البشریة؟6: 2 تي 1ألجل الجمیع" (

Ï 
القدیس كیرلس األورشلیمي 

  إن كنا نتشكل حسب موته، بالتأكید تصیر الخطیة فینا جثة هامدة وذلك برمح المعمودیة، وذلك كذاك الزاني الذي
  .Ð فینحاسةانطرح خالل غیر

 القدیس غریغوریوس النیسي

َوَقْد َفَعْلُتْم َهَذا ثَاِنَیًة، 
َراِخ،  ُمَغطِّیَن َمْذَبَح الرَّبِّ ِبالدُُّموِع ِباْلُبَكاِء َوالصُّ

َفَال ُتَراَعى التَّْقِدَمُة َبْعُد، 
] 13َوَال ُیْقَبُل اْلُمْرِضي ِمْن َیِدُكمْ . [

لكي یتزوج المؤمنون وثنیات كانوا یطلقون زوجاتهم إلفساح المجال لتحقیق مآربهم، حتى الرجال الذي لم 
یطلقوا زوجاتهم المؤمنات كانوا یعاملوهن بمرارة بسبب ارتباطهم بالوثنیات. ولم یكن أمامهن غیر الشكوى بدموع 

وصراخ قلبي مّر، فكان المذبح ُمغطى بهذه الدموع المّرة. تحولت العبادة في الهیكل، خاصة في أیام األعیاد إلى حزن 
ودموع عوض الفرح بالرب. 

لم تعد التقدمات والذبائح موضع مسرة الرب، ألنها تصعد سابحة في دموع الزوجات المغلوبات على أمرهن، 
تخرج منها صرخاتهن، كما صرخ دم هابیل ضد قایین في صمت! 

ولعل الزواج بالوثنیات أفسد مفاهیم العبادة فعوض ارتباط الذبیحة بالتسبیح والفرح الروحي ارتبط بالصراخ 
). وكما یقول حزقیال النبي: 28: 18 مل 1وتقطیع اإلنسان جسمه بالسیوف والرماح حتى یسیل الدم على المذبح (

). 14: 8"هناك نسوة جالسات یبكین على تموز" (حز 
عوض العبادة مع الزوجات المؤمنات بفرٍح وتسابیٍح فال تُعاق صلواتهم وتقدماتهم المرفوعة بأیٍد طاهرة، التجأ 

الرجال إلى زوجات وثنیات فیتعبدون معهن بروح الكآبة. 
ولعل الدموع هنا والنحیب بسبب شعور هؤالء الغادرین بالخطأ، فیقدمون الدموع دون التخلي عن االرتباط 

بالوثنیات، فیمارسون عبادة اهللا إلرضاء ضمائرهم، ویمارسون العبادة الوثنیة من أجل تعلقهم بالوثنیات. یخلطون بین 
النور والظلمة. وكما قال إیلیا النبي: "حتى متى تعّرجون بین الفرقتین، إن كان الرب هو اهللا فاتبعوه، وٕان كان البعل 

). ویقول الرسول بولس: "ألنه أیة خلطة للبّر واإلثم؟ وأیة شركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق 21: 18 مل 1فاتبعوه" (
) 15-14: 6 كو 2للمسیح مع بلیعال؟ وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟" (

  والظلمة، فإن من یشترك في النور"أیة شركة للنور مع الظلمة؟ حیث یوجد تمایز وتضاد ال یمكن مصالحته بین 

1 Catech. Lectures 13:2. 
2 On the Baptism of Christ. 
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كلیهما ال یكون له نصیب في أي منهما، وذلك للتضاد الموجود بین القسمین، كل ضد اآلخر، وذلك في نفس 
الوقت في حیاته التي بها مزیج من االثنین. بإیمانه یستعین بالقسم المنیر، لكنه بعاداته المظلمة یطفئ سراج 

العقل. وٕاذ یستحیل وجود النور والظلمة في شركة مًعا، فإن الشخص الذي یحتضن االثنین هو عدو لنفسه، حیث 
ینقسم على ذاته، ینقسم بین طریقي الفضیلة والشر. إنه یقیم في داخله معركة بین مضادین. وحیث أنه متى وجد 
عدوان ال یمكن أن یكون كالهما منتصرین، فإن نصرة أحدهما تؤدي إلى موت الخصم، هكذا ُتسبب هذه الحرب 

  .Ïالمدنیة اضطراًبا في حیاته. وال یمكن للجانب القوي أن یغلب ما لم یتحطم الثاني تماًما
القدیس غریغوریوس النیسي 

. إفساد العهد مع الزوجة : 6
َفُقْلُتمْ : ِلَماَذا؟  

ِمْن َأْجِل َأنَّ الرَّبَّ ُهَو الشَّاِهُد َبْیَنَك َوَبْیَن اْمَرَأِة َشَباِبَك الَِّتي َأْنَت َغَدْرَت ِبَها، 
] 14َوِهَي َقِریَنُتَك َواْمَرَأُة َعْهِدكَ . [

أیًضا سلك الرجال بروح الغدر والخیانة، حیث تزوجوا بوثنیات أو اتخذوهن سراري لیشاركن الزوجات في 
حقوقهن من نحو قلوب رجالهن، والتمتع أیًضا بحیاة الئقة من جهة المعیشة. هذا السلوك الشائن لن یقدم سالًما 

وفرًحا، بل كآبة داخلیة وضیًقا. 
یهتم اهللا باألسرة، ففي عقد الزواج یحسب نفسه شاهًدا علیه، فمن یحل هذا الرباط یكون كمن نقض تعهًدا 
یشهد علیه اهللا نفسه. وكل غدر بهذا التعهد یكون الرب نفسه شاهًدا علیه. ومن یلتزم بالتعهد في أمانة قلبیة وسلوك 

الئق ُیحسب أمیًنا فیما هللا.  
"، إذ أحبها في شبابه، فلماذا یتجاهل هذا الحب والتقدیر لها عند شیخوخته؟ امرأة شبابكیدعوها "

"، أي مشاركة له في أفراح زوجها وأحزانه؛ یتشاركان في تدبیر كل أمور األسرة، تشعر قرینتككما یدعوها "
بالمسئولیة معه، وتسنده كمعینٍة له. 

"، أي ارتبط بها الزوج برباط وثیق، ودخلت معه في عهٍد ملزم في أدق األمور، فیلیق باالثنین امرأة عهدك"
أن یتمما ما تعهدا به. 

وِح؟   َأَفَلْم َیْفَعْل َواِحٌد َوَلُه َبِقیَُّة الرُّ
َوِلَماَذا اْلَواِحُد؟ َطاِلبًا َزْرَع اللَّهِ .  

َفاْحَذُروا ِلُروِحُكْم، 
] 15َوَال َیْغُدْر َأَحٌد ِباْمَرَأِة َشَباِبهِ . [

یقدم لنا المبررات التي ُتلزم الزوجین أن یعیشا مًعا حتى النهایة في محبٍة مقدسٍة وتقدیٍر وسالمٍ . لقد خلق اهللا 
حواء واحدة آلدم واحد، حتى ال یفكر اإلنسان في زوجة أخرى. وكما جاء في سفر الالویین: "وال تأخذ امرأة على 

). 18: 18أختها للضر لتكشف عورتها معها في حیاتها" (ال 
"، أي یكون له طالًبا زرع اهللاكان یمكن هللا أن یخلق حواء أخرى، لكنه أراد من آدم أن ینشغل بأن یكون "

1 On Perfection. 
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أوالد مقدسون، لهم صورة اهللا. ما یشغله لیس شهوات الجسد لیشبعها بهذه وتلك، وٕانما إقامة بیت مقدس فیه االحترام 
المتبادل في الرب، واإلخالص في الحب دون أن یغدر الواحد باآلخر، فیعطي مشاعره آلخر. هذا هو الناموس 

)، یعیشان مًعا في عفٍة وطهارٍة، في أسرة مقدسة، 2: 7 كو 1الطبیعي والناموس اإللهي أن یكون "لكل واحد امرأته" (
). 4: 13). بهذا یكون المضجع غیر نجسٍ " (عب 30: 22ینجبان ذریة تتعبد هللا" (مز 

  ُیحسب أیًضا كمن ارتكب الزنا 32: 5في إنجیل متى یقول: "من یطلق امرأته إال لعلة الزنا یجعلها تزني" (مت .(
من یتزوج بمطلقة من رجلها. على أي األحوال، ال یسمح الخالق بالتباعد بین من جمعهما إال لعلة الزنا. موسى 
نفسه في عبارة أخرى یضع قانوًنا أن من یتزوج فتاة بعد اغتصابه لها بالقوة لیس من حقه أن یطلق زوجته (تث 

). اآلن إن كان الزواج اإللزامي الذي یتم بعد استخدام العنف یبقى دائًما، كم باألكثر یكون الزواج 28-29: 22
االختیاري، الذي هو ثمرة االتفاق! هذا هو قانون النبي: "ال تترك زوجة صباك". هكذا ترى المسیح یتبع طبیًعیا 

مسلك الخالق في كل موضع، سواء في السماح بالطالق أو منعه. تراه أیضا یحمى الزواج، في أي طریق تهرب 
إلیه. إنه یمنع الطالق، إذ ُیرید في الزواج أال تُنتهك حرمته، ویسمح بالطالق عندما ُیلطخ الزواج بعدم اإلخالص. 

. Ïیلیق بك أن تستحي عندما ترفض أن توَّحد أولئك الذین یوحدهم مسیحك

 ) 27: 1إني استرعي انتباهكم إلى قانون الزوجة الواحدة. یقرر هذا ذات أصل الجنس البشري في سفر التكوین .(
واضح جًدا أن اهللا رسم هذا (الزوجة الواحدة) منذ البدایة كنموذٍج لألجیال التالیة. فإنه بعدما خلق آدم ورأى 

  .Ð). رسم للرجل امرأة واحدة فقط22-21: 2ضرورة تقدیم معینة له أخذ من ضلوعه ضلًعا واحًدا (تك 

  أین نجد لغة یمكنها أن تعَّبر بما یلیق بالسعادة التي لذاك الزواج الذي تربطه الكنیسة، ویثبته القربان، وترسمه
البركة وتختمه، ویحتفل به المالئكة، ویوافق علیه اآلب؟ فإن الشباب في كل األرض ال یحق لهم أن یتزوجوا 

بدون رضا والدیهم. أي نوع من النیر هذا الذي الثنین مؤمنین یشتركان مًعا في رجاٍء واحٍد، ورغبٍة واحدٍة، وتدبیٍر 
واحٍد، وخدمٍة واحدٍة؟ إنهما ینعمان بقرابة في الروح وفي الجسد. إنهما خادمان شریكان مًعا دون تعارض في 

). حیث یكون الجسد واحًدا 31: 5؛ أف 5: 19؛ مت 24: 2االهتمامات. بحق هما اثنان في جسٍد واحٍد (تك 
تكون الروح أیًضا واحدة. یصلیان مًعا، ویصومان مًعا، ویعلمان في شركة مًعا، یتضرعان مًعا، ویرفعان أیدیهما 

). یقفان 12: 12 كو 1؛ 28: 3؛ غل 6: 15؛ 15: 12مًعا. في كنیسة اهللا یحتالن موضًعا متساوًیا (رو 
بالتساوي في مائدة اهللا، وفي المتاعب، وفي مواجهة االضطهادات، وفي انتعاشهما. ال یخفي احدهما شیًئا عن 

  .Ñاآلخر، وال یتجاهل أحدهما األخر، وال یسبب أحدهما متاعب لآلخر
العالمة ترتلیان 

  ال تحسب هذا شرعًیا أن تتركها بعد الزواج هذه التي بال عیب. إذ یقول: "احذروا لروحكم وال یغدر أحد بامرأة
). یقول الرب: "ما 15-14: 2شبابه، فإنها شریكة حیاتك، وبقایا روحك. أنا ولیس آخر قد خلقها" (راجع مل 

. Ò )6: 19 إنسان" (مت هجمعه اهللا ال یفرق

1 Against Marcion 4:34. 
2 Exhortation to Chastity5. 
3 To His Wife 2:8. 
4 Constitutions of the Holy Apostles, 1:3:14. 
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  الدسقولیة

َألنَُّه َیْكَرُه الطََّالَق َقاَل الرَّبُّ ِإَلُه ِإْسَراِئیَل، 
َوَأْن ُیَغطَِّي َأَحٌد الظُّْلَم ِبَثْوِبِه َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ .  

] 16َفاْحَذُروا ِلُروِحُكْم ِلَئالَّ َتْغُدُروا. [
أما ما هو خطیر بحٍق فهو محاولة إخفاء تصرفاتهم الشریرة وما في قلوبهم من غدٍر وخیانة بالتظاهر أمام 

الغیر أنهم یحبون زوجاتهم ویعطفون علیهن، ویغطوهن بثیابهم. إنهم یخفون شرورهم وظلمهم كما بثوٍب . 
)، لكنه یكرهه، خاصة وأنهم كانوا یسمحون 8: 19لقد سمح اهللا للیهود بالطالق من أجل قسوة قلوبهم (مت 

). 3: 19"للرجل أن یطلق امرأته لكل سبٍب " (مت 
یؤكد النبي أن في تطلیق الزوجة ألیة علة، وفي الزواج بثانیة في حیاة األولى غدر ال بالزوجة األولى 

فحسب، وٕانما هو جریمة غدر موجهة ضد اهللا واضع ناموس الزواج المقدس. 
جاء السّید المسیح لیرتفع بالمؤمنین إلى مستوى النضوج الروحي والمسئولیة الجادة، فال یطق الرجل امرأته 

إال لعّلة الزنا.  
على كلمات السّید بخصوص عدم التطلیق قائالً : القّدیس أغسطینوس وُیعّلق 

[لم تأمر الشریعة الموسوّیة بالتطلیق، إّنما أمرت من یقوم بتطلیق امرأته أن یعطها كتاب طالق، ألنه في 
إعطائها كتاب طالق (تطلیق) ما یهدئ من ثورة غضب اإلنسان.  

فالرب الذي أمر قساة القلوب بإعطاء كتاب تطلیق أشار عن عدم رغبته في التطلیق ما أمكن. لذلك عندما 
)، ألنه مهما 8: 19 (مت "إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم"ُسئل الرب نفسه عن هذا األمر أجاب قائالً : 

بلغت قسوة قلب الراغب في تطلیق زوجته إذ یعرف أنها بواسطة كتاب التطلیق تستطیع أن تتزوج بآخر، یهدأ غضبه 
وال ُیطلقها.  

ولكي یؤّكد رب المجد هذا المبدأ - وهو عدم تطلیق الزوجة باستهتار - جعل االستثناء الوحید هو عّلة 
الزنا. فقد أمر بضرورة احتمال جمیع المتاعب األخرى بثبات من أجل المحّبة الزوجّیة وألجل العّفة، وقد أّكد رب 

].  Ïالمجد نفس المبدأ بدعوته من یتزوج بمطّلقة "زانًیا"

. االستخفاف بٌبر اهللا : 7
َلَقْد َأْتَعْبُتُم الرَّبَّ ِبَكَالِمُكمْ .  

َوُقْلُتمْ : ِبَم َأْتَعْبَناُه؟  
  ، ِبَقْوِلُكمْ : ُكلُّ َمْن َیْفَعُل الشَّرَّ َفُهَو َصاِلٌح ِفي َعْیَنِي الرَّبِّ

َوُهَو ُیَسرُّ ِبِهمْ .  
]  17َأوْ : َأْیَن ِإَلُه اْلَعْدِل؟ [

". فقد قدموا علًال وتبریرات لتصرفاتهم الخاطئة، وكأنهم ال یدركون أخطاءهم لقد أتعبتم الرب بكالمكمیقول: "
الفادحة. اهللا القدوس الذي یود في شعبه أن یكون مقدًسا، كأبناء مقدسین، یحزن علیهم بسبب عدم تمییزهم، فیحسبون 

1 Ser. on Mount 1:39. 
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الشر عمًال صالًحا، وأنهم مهما فعلوا فهم موضع سرور اهللا. وٕان غضب على تصرفاتهم التي في نظرهم صالحة 
ینسبون هللا الظلم وعدم العدل. 

أین إله یا للعجب یقف اإلنسان في موقف الدیان، ال لیدین أخاه فحسب، وٕانما یدین حتى اهللا نفسه، قائالً : "
؟" العدل
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  2من وحي مالخي 
أقم من المؤمن قائًدا مقدًسا! 

 ،خلقت كل شيٍء من أجل اإلنسان 
وأقمت منه رأًسا وملًكا، صاحب سلطان. 
 ترید من كل إنساٍن أن یكون قائًدا مقدًسا!

  ،من أجل اإلنسان أقمت الكثیر 
وبسقوطه لعنت األرض،  

فأخرجت شوًكا وحسًكا! 
ُترید من كل مؤمن أن یكون سّر بركة لكثیرین. 

بسبب یوسف باركت بیت فوطیفار سیده. 
ومن أجل داود عبدك باركت سلیمان. 
وبسبب یونان الهارب ثارت الطبیعة، 

وفقد البحارة مؤنتهم وسالمهم، 
وكادوا یفقدون حیاتهم ذاتها. 

قدسني واجذبني إلیك أیها القدوس. 
فاجتذب بروحك القدوس كثیرین إلیك. 

 ،هب لّي أال أغدر بعهدك 
بل یكون لّي ّسر حیاة وسالم. 

بعهدك الجدید تهبني القیامة من الموت، 
وتنعم علّي بالسالم على مستوى السماء! 

 ،لتكن وصیتك هي دستور حیاتي 
وكلمتك دوًما على شفتي، 

فأنعم بمعرفتك،  
 واشهد لها بقوة الروح.

 ،هب لّي أال أغدر بإخوتي 
بل أكون أمیًنا لك في عالقتي بإخوتي وأسرتي. 

تحل في وسط كنیستك التي في قلبي، 
وتتجلى في كنیسة بیتي! 

 ،لتنزع عني كل غدر بالعهد 
ولتطهرني من كل رجاسة، 
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فأصیر بكلیتي لك، ي  داخليولتقم ملكوتك ف
وأحیا كما یلیق بابن لك. 

 والتزم بالتجاوب مع روحك القدوس.
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 

الوعد بمجيء المسیَّا 
في األصحاح األول كشف عن جراحات الشعب كله، قادة وشعًبا، بكونهم محتقرین السم الرب بتقدیمهم 

الذبائح المعیبة والعبادة الحرفیة من قلٍب دنسٍ . وفي األصحاح الثاني یوبخهم بكونهم كاسري الوصیة والعهد اإللهي، 
 یحدثنا األصحاحین الثالث والرابعفي و فصارت بركاتهم لعنات. غدروا بالرب إلههم كما غدر الرجال بزوجاتهم.

مالخي النبي عن المجیئین األول والثاني لكلمة اهللا المتجسد. یأتي لیحل وسط البشریة بكونها هیكله، كما یأتي لیدین 
 ویحرق الشر. الرب نفسه في حبه للبشریة ینزل إلیها لیقدسها.

اآلن في هذا األصحاح یقدم الوعد بمجيء المسیا ومن یهیئ له الطریق، الذي وحده ُیطهر شعبه كما بناٍر، 
فیقدمون تقدماتهم بالبرّ . مجیئه ال یعني سلبیتهم، بل یلزمهم أن یرجعوا إلیه فیختبروا رجوعه إلیهم. یسألهم الرجوع إلیه 

بخطوات عملیة، في عبادة روحیة حقیقیة، ویقین أن اهللا یشفق بهم كأبناء له، فیتمتعون بروح الحكمة والتمییز. 

]. 1. التهیئة لمجيء المسیَّا [1
]. 3 –2[. نار إلهیة مطهَّرة 2
]. 6 -4[. یغیِّرهم وال یتغیر 3
]. 12-7[. الرجوع إلى رب الجنود 4
]. 15-13. فساد مفاهیمهم [5
]. 18-16. تعامله معهم كبنین [6

. التهیئة لمجيء المسیَّا : 1
). وقد جاء الرد مباشرة إنه سیأتي في ملء 17: 2في استخفاف كان األشرار یتساءلون: "أین إله العدل؟" (

الزمان، وقد صار ذلك على األبواب. 

 َنَذا ُأْرِسُل َمَالِكي َفُیَهیُِّئ الطَِّریَق َأَماِمي. أَ هَ 
  ،َوَیْأِتي َبْغَتًة ِإَلى َهْیَكِلِه السَّیُِّد الَِّذي َتْطُلُبوَنهُ 

وَن ِبهِ .   َوَمَالُك اْلَعْهِد الَِّذي ُتَسرُّ
 ]1ُهَوَذا َیْأِتي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

 بالتوبة، وتقدیم معمودیة بالمناداةُیشیر الرب إلى القدیس یوحنا المعمدان الذي یرسله قدامه لیهیئ له الطریق 
 التوبة، والشهادة للرب بكونه حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم.

هللا الفائقة لإلنسان، فإنه  امن آباء الكنیسة في دهشة أمام محبةر یدعو القدیس یوحنا مالكه. هنا یقف كثي
 یود أن یدعو كل إنساٍن مالكه الخاص. فهو یعشق اإلنسان، یود أن یرفعه إلى أعلى مستوى سماوي.

لقد هیأ اهللا البشریة لمجیئه منذ سقوط آدم وحواء، حیث قدم لهما الوعد: "أضع عداوة بینِك وبین المرأة، وبین 
). وجاء اآلباء ثم األنبیاء یقدمون رموًزا ونبوات عن 15: 3نسلِك ونسلها؛ هو یسحق رأسِك، وأنِت تسحقین عقبه" (تك 

]. إنه قادم 1مجیئه، وأخیًرا یرسل اهللا یوحنا المعمدان كمالٍك یهیئ الطریق للمسیا الموعود به، وقد دعاه اهللا مالكه [
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لیعلن الرسالة اإللهیة التي استلمها من السماء ولیس من بشرٍ . لقد ُختم الكتاب المقدس بهذا الوعد، وجاءت افتتاحیة 
). 12: 1إنجیل معلمنا مرقس الرسول بكونه أول األناجیل التي ُكِتَبت تشهد بتحقیق هذا الوعد (مر 

 یهیيء الطریق أمام السید المسیح بالمناداة بالتوبة وتقدیم معمودیة التوبة. جاء القدیس یوحنا المعمدانجاء 
یعلن لهم أن خالصهم ال یكمن في انتسابهم الجسدي إلبراهیم أب اآلباء، بل بمجيء ذاك الذي ترجى إبراهیم مجیئه. 

جاءت هذه النبوة واضحة تماًما، وقد تحققت في شخص القدیس یوحنا المعمدان الذي شهد لیسوع المسیح 
). لهذا حاول الیهود أن یقدموا تفاسیر متنوعة لهذا النص فادعى 29: 1أنه "حمل اهللا الذي یرفع خطیة العالم" (یو 

بعضهم أن مالخي یتحدث عن نفسه كمالك الرب، وادعى آخرون أنه ُیشیر إلى مالك الموت الذي یقود األشرار 
لیطرحهم في نار جهنم. 

یؤكد النبي أن المسیا الرب یأتي بغتة إلى هیكله، الذي یطلبه األتقیاء، خائفو الرب، منذ أیام آدم وحواء. 
إنهم ینتظرونه بفرٍح عظیٍم، وكما یقول اإلنجیلي: كانوا ینتظرون تعزیة إسرائیل" وفداًء في إسرائیل إذ هو "ُمشتهى كل 

). یجد الكل فیه مسرة قلوبهم. 7: 2األمم" (حجي 
". لقد اقترب مجیئه، فال ننتظره عن بعد كما كان اآلباء البطاركة وما بعدهم من أنبیاء، إنما یأتي بغتة"

" أنه سیأتي في وقت لم یتوقع كثیرون مجیئه بالرغم من بغتةصار المسیَّا قادًما على األبواب. ولعله یقصد بقوله "
وضوح النبوات وتحدید تاریخ مجیئه كما جاء في سفر دانیال. حًقا عند میالده أكد الكهنة أنه یولد في بیت لحم أفراتة، 

لكنه جاء بالنسبة لهم بغتة، إذ لم یتهیأوا لمجیئه بالرغم من معرفتهم العقلیة بذلك. 
"، فقد جاء إلى الهیكل الذي في أورشلیم وطهَّره أكثر من مرة من باعة الحمام والصیارفة. فعل إلى هیكله"

هذا بسلطان، ألنه هیكله وبیته. وفي سن الثانیة عشرة وقف في الهیكل وسط المعلمین یسحب قلوبهم بسلطانه، إذ 
: 21). وعندما دخل إلى أورشلیم في األسبوع األخیر ذهب إلى الهیكل مباشرة (مت 49: 2كان یعمل فیما ألبیه (لو 

). هناك كرز وحاور وصنع آیات ومعجزات. 14: 21). هناك تقدم إلیه عمي وعرج یطلبون الشفاء (مت 12
مع أنه جاء لكي یقیم هیكًال جدیًدا في قلوب مؤمنیه، لكنه كرَّم الهیكل في أورشلیم، مطالًبا إیانا باحترام بیت 

اهللا. 
"، فإن المتكلم أمین في مواعیده، قادر على تحقیقها، فقد جاء ولم یبطئ. هوذا یأتي قال رب الجنود"

  ألن امتیاز الرسول هو أنه 1: 3" (مل رسوالً )... لقد ُدعي "6: 1"كان إنسان ُمرسل من اهللا اسمه یوحنا" (یو ،(
 .Ïال یقول شیًئا من عنده

 یعني یسوع أیًضا  ماذا بقوله هذا أظهر أنه أعظم من نبي.  النبوة؛يتحدث یسوع عن ثیاب یوحنا وسجنه ودوره ف
"هأنذا أرسل مالكي أمام وجهك"، قاصًدا قربه من  یقول:  كونه كان قریًبا جًدا من ذاك القادم.يف أنه هو أعظم؟

إذ یظهر  هكذا كان یوحنا، فكما بالنسبة للملوك الذین یركبون بجوار المركبة یكون أكثر شهرة من البقیة، المسیا.
  .Ðبدوره قریًبا من المجيء ذاته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on St. John, Homily 6:1. 
2 The Gospel of Matthew, homily 37:2. 
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  یوحنا أعظم من األنبیاء اآلخرین للسبب التالي: تنبأ األنبیاء اآلخرون عن یوحنا أنه قادم، أما یوحنا فأشار
). لم یبلغ فقط مركز نبي، بل 29: 1بإصبعه أنه جاء حًقا، قائالً : "هوذا حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم" (یو 

والمعمدان بتعمیده ربه، هذا رفع من شأنه. بهذا حقق نبوة مالخي إذ تنبأ عن مالك. یوحنا انتمي إلى طغمة 
 . Ïالمالئكة، لیس حسب الطبیعة، بل بسبب أهمیة رسالته. إنها تعني أنه الرسول الذي یعلن عن مجيء الرب

القدیس جیروم 

 بكلمة "مالئكة" یعني رسل اهللا أي موسى وابن نون وأنبیاء آخرین حتى یوحنا المعمدانÐ .
 األب أمبروسیاستر

  في هذا النص یسبق فیخبرنا عن كٍل من المجیئین للمسیح، األول والثاني. األول حیث یقول: "للتو سیأتي الرب
في هیكله بغتةً ". هذا ُیشیر إلى جسد المسیح الذي قال عنه بنفسه في اإلنجیل: "اهدموا هذا الهیكل، وفي ثالثة 

). ومجیئه الثاني تنبأ عنه بتلك الكلمات: "ومن یقدر أن یفكر في یوم مجیئه؟ ومن یقف 19: 2أیام أنا أقیمه" (یو 
. Ñلیراه؟"

  وُیقال عن یوحنا 14: 4ُیدعى البشر مالئكة، فیقول الرسول عن نفسه: "كمالٍك من اهللا قبلتموني" (غل .(
). لذلك عند مجیئه ومعه كل 10: 11مت (المعمدان: "هأنذا أرسل أمام وجهك مالكي یهیئ طریقك قدامك" 

 .Ò) سیكون معه قدیسوه أیًضا31: 25مالئكته (مت 
 لقدیس أغسطینوسا 

 . نار إلهیة مطهَّرة :2
یأتي الرب القدوس لیقیم من البشریة هیكله المقدس، فمع حبه العجیب لإلنسان واعتزازه به، ویحسبهم 

أو دنس. یود أن یلبسه ٌبره اإللهي، فیصیر قلبه هیكًال مقدًسا،  كالذهب السماوي أو الفضة، ال یقبل أن یكون فیه زغلٌ 
ویشتم اهللا كل عبادة أو تقدمة رائحة رضا، موضع سروره اإللهي. 

َوَمْن َیْحَتِمُل َیْوَم َمِجیِئِه؟ 
َوَمْن َیْثُبُت ِعْنَد ُظُهورِِه؟  
ِص،   َألنَُّه ِمْثُل َناِر اْلُمَمحِّ

ارِ . [ ] 2َوِمْثُل َأْشَناِن اْلَقصَّ
مع أنه جاء متجسًدا في تواضٍع، لكي یلتقي بكل الطبقات حتى العبید الذین كانوا في ذلك الحین ُمحتقرین، 

؟" جاء ال لیدین بل لیخلص العالم، ومع هذا فكان صاحب من یثبت عند ظهوره؟" "من یحتمل یوم مجیئهلكن "
السلطان الذي كانت القیادات الیهودیة ترتعب أمامه. 

هذا عن مجیئه األول لیخلص، فماذا یكون في مجیئه األخیر لیدین؟ یراه المؤمنون وعیناه حمامتان، بینما 

1 Comm. on Matthew 2: 11:9. 
2 Epistle to the Galatians 3:19:1. 
3 City of God 18:35. 
4 On Ps. 50 (49). 
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 !یتطلع إلیه األشرار وعیناه متقدتان ناًرا
جاء السید المسیح مثل نار الممحص، مثل أشنان (صابون) القصار الذي ینقي األقمشة وینظفها مما تعلق 

). 50-49: 12بها من أقذار. جاء لیلقي ناًرا على األرض (لو 

  المسیح نفسه الذي فعل هذا كله سیقف فیما بعد أمامنا كدیاٍن لنا. بالتأكید لم یعبر األنبیاء على هذا، بل تنبأوا
عنه. البعض رآه في ذات الشكل الذي یكون علیه حین یقف أمامنا، والبعض تنبأ فقط خالل الكلمات. كان دانیال 

بین البرابرة والبابلیین عندما رأى المسیح آتًیا على السحاب. أنصتوا إلى قوله: "رأیت، هوذا مثل ابن إنسان آتیا 
على السحاب. وجاء إلى القدیم األیام وُقدم أمامه وأعطي الحكم والمملكة وكل الشعوب والقبائل واأللسنة لتتعبد له" 

). أشار إلى قضاء اهللا وحكمه بقوله: العروش أعدت والكتب انفتحت. ونهر من النار جرى 14-13: 7(راجع دا 
). لم یعلن دانیال هذا فحسب، وٕانما أظهر 10-9: 7أمامه. ألوف ألوف خدمته، وربوات ربوات تنتظره (دا 

). هذا 22: 7الكرامة التي ینالها األبرار حین قال: "أعطي حكما للقدیسین الذین للعلي، وملك القدیسون" (دا 
الحكم سیأتي خالل نارٍ . قال مالخي: "إنه آٍت (كنار أتون مطهرٍ ) مثل طرقات القصارین". عندئذ یتمتع األبرار 

. Ï)13: 12بكرامٍة عظیمةٍ . ویتحدث دانیال عن القیامة حیث یقول: "الراقدون في التراب یقومون" (دا 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ویربطنا به ببعضنا 16 :28 الرئیسي (إش وحجر الزاویة)، 69: 1 ألجلنا (لو قرن الخالصندما سقطنا، قام ع ،(
: 3 كو 1) التي تطهر أمورنا المنحطة الشریرة (3-2: 3 (مل النارض، ُوضع في الوقت المناسب، أو قامت بعال

13-15(Ð .
 س النزینزيولقدیس غریغوري ا
وذلك بسبب قوته  یقول أحد آباء الكنیسة بأنه: [لیس في جسارة ُیدعى یوحنا مالًكا مع أنه إنسان،

فإن المالك ُیدعى مالًكا بسبب طبیعته كمالك  كثر مجًدا مما لو كان مالًكا باالسم أو بالطبیعة.أفإنه  واستحقاقة،
 طبیعته البشریة یعبر إلى القداسة المالئكیة وینال يلكنه ألمر معجزي أن إنساًنا وهو ف كثر منه أنه قد تأهل لذلك.أ

 ].Ñنعمة اهللا التي لیست بحسب الطبیعة

ةِ .  ًصا َوُمَنقًِّیا ِلْلِفضَّ  َفَیْجِلُس ُمَمحِّ
ةِ  ، َفُیَنقِّي َبِني َالِوي َوُیَصفِّیِهْم َكالذََّهِب َواْلِفضَّ

ِبیَن ِللرَّبِّ َتْقِدَمًة ِباْلِبرِّ . [  ]3ِلَیُكوُنوا ُمَقرِّ
"، حیث یطهر البشریة بإنجیله لیقیم منها كنیسة مقدسة بال عیب. ینزع عنها الزغل، فتصیر یجلس ممحًصا"

ذهًبا نقًیا ممحًصا بالنار. یقول الرسول بولس: "كما أحب المسیح أیًضا الكنیسة، وأسلم نفسه ألجلها، لكي یقّدسها، 
مطهًرا إیاها بغسل الماء بالكلمة، لكي ُیحضرها لنفسه كنیسة مجیدة ال دنس فیها وال غضن أو أي شيء من مثل 

). وأیًضا "الذي بذل نفسه ألجلنا لكي یفدینا من كل إثم، ویطهر 27-25: 5ذلك، بل تكون مقدسة وبال عیب" (أف 
). 14: 2لنفسه شعًبا خاًصا غیوًرا في أعماٍل حسنة..." (تي 

1 Demonstration Against the Pagans 11:1-3. 
2 On the Great Athanasius, 7. 
3 Incomplete work on Matthew, homily 27. PG 56:774. 
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". وكأن السید المسیح یطهر الذین قبلوا أن یكرسوا حیاتهم له، فینقي بني الوي، ویصفیهم كالذهب والفضة"
لتسبیحه وخدمته وتقدیم قلوبهم ذبائح حیة، فیكونوا بني الوي العهد الجدید الروحیین. 

إن كان السید المسیح قد اختار التالمیذ والرسل ووهبهم عطیة الكهنوت، وبالتالي جاء خلفاؤهم یتسلمون ذات 
الموهبة، إال أنه یوجد كهنوت عام یناله المؤمن في سّر المعمودیة. خالله یقدم المؤمن صلواته وأصوامه وعطایاه 
: 1وخدمته تقدمات روحیة مقبولة لدى اهللا. یقول القدیس یوحنا باسم كل الكنیسة: "جعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه" (رؤ 

6 .(
یطهر السید المسیح مؤمنیه بروحه القدوس الناري "بتجارب متنوعة، لكي تكون تزكیة إیمانهم ُتوجد للمدح 

). 7-6: 1 بط 1والكرامة والمجد" (
). 16: 15بعمل الروح القدس قي قلوب المؤمنین یصیر "قربان األمم مقبوًال مقدًسا بالروح القدس" (رو 

). وكلمات الرسول بولس: "فأطلب إلیكم أیها اإلخوة برأفة اهللا 5: 4فیحققون كلمات المرتل: "اذبحوا ذبائح البرّ " (مز 
). 1: 12أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا، عبادتكم العقلیة" (رو 

 ي الوحل الكریه، حتى ف دنس تجدیفهم الذي حّل بهم، وطهروا بنفخات التطهیر المقدس النفوس المطمورة انزعوا
 .Ïةتتحول مغارات اللصوص إلى بیوت صال

  ،أحكامهم فقط على مصالحهم الذاتیة الحاضرة... فإن  نما شكَّلواإإن كانوا ال یعرفون شیًئا عن األسرار والرؤى
 الغباوة والحسد من ه األمور البشریة. یلزم أن ُتقتلع مثل هذي فهم النبوة عظیمة وحسدهم عظیم فيغباوتهم ف

هذا هو السبب الذي   الجماعة.هنسان أن یكون أكثر التهاًبا من النار لكي یقف ضد مثل هذإلعقولنا. یلیق با
ي ولهذا ظهر الروح ف )49: 12 (لو "جئت أللقي ناًرا على األرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟" ألجله قال المسیح:

  .Ð نارٍ (شكل)

لقدیس یوحنا ذهبي الفم  ا

 "التعبیر  الروح" "لقد أضاف الطوباوي المعمدان إلى كلمة )...11: 3 (مت "هو سیعمدكم بالروح القدس ونار
النار ُتوهب لنا  شارة إلىإلل االوٕانما ألنه خ هذا ال یعني أننا بالمسیح نتعمد بناٍر، .""ونار الحامل لمعنى العمل:

  .Ñطاقة الروح واهبة الحیاة

القدیس كیرلس الكبیر 

 . یغیِّرهم وال یتغیر :3
، َفَتُكوُن َتْقِدَمُة َیُهوَذا َوُأوُرَشِلیَم َمْرِضیًَّة ِللرَّبِّ َكَما ِفي َأیَّاِم اْلِقَدمِ 

 ]4َوَكَما ِفي السِِّنیَن اْلَقِدیَمةِ . [
)، هنا إذ تحدث عن مجيء المسّیا 7: 1في األصحاح األول تحدث عن قرابینهم النجسة على مذبحه (

. ]4[" تقدمة یهوذا وأورشلیم تكون مرضیة للربوتمتع المؤمنین ببرِّه، یقول: "

1 The Seven Books on Incarnation of the Lord, Against Nestorius, 7:1 
2 The Gospel of Matthew, Homily 6:4. 
3 Fragment 27. 
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یتحدث هنا عن التقدمة الجدیدة خالل الصلیب، وذبیحة اإلفخارستیا موضع سرور اآلب، ولیست مكرهة 
للرب. 

"؛ حیث یرجع بذاكرتهم إلى تقدمة هابیل التي قبلها اهللا، كما في أیام القدم، وكما في السنین القدیمة"
وذبیحة نوح بعد الطوفان التي اشتمها اهللا، رائحة رضا، وذبیحة هرون حیث أنزل ناًرا من السماء، وأیًضا ذبیحة إیلیا 

)، وُیسر بنا وبما نقدمه له مما أعطانا. یقول 6: 1الخ. هكذا خالل الصلیب یجعلنا الرب مقبولین فیه ومحبوبین (أف 
كما  ).16: 15 (رو  قربان األمم مقبوًال مقدًسا بالروح القدس"نوكيل" نجیل الخالص:إالرسول عن خدمته بین األمم ب

"فأطلب إلیكم أیها اإلخوة برأفة اهللا أن  یسألنا الرسول أن نقدم ذبیحة مرضیة عند اهللا خالل التصاقنا بذبیحة الصلیب:
). 1: 12 (رو عبادتكم العقلیة" تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا،

 ،بل   الحیاة،ه جدة هذيولم ُیّسْر ف والذي لم یتحول إلى تجدید ذهنه، كیف یمكن للشخص الذي یشاكل هذا الدهر
الذي یأمركم أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة  أن یطیع الرسول، عوض هذا یتبع الحیاة حسب اإلنسان العتیق،

لیست تقدمة غریبة   هللا، تقدمةن تقدمأكیف یمكنك وأنت كاهن اهللا وممسوح لهذا الهدف عینه  مقدسة ومرضیة هللا؟
تحتوي على ما هو   لك،يبل یطلب بالحق تقدمة ه بكونها مكونة مما هو خارج عنك، و مخادعة،أتماًما عنك 
لیس فیه أي غضب  ن تكون كامًال وبال عیب حسب كلمة الحمل،أالذي یعینك  نسان الداخلي فیك،إلا في داخلك،

كیف یمكنك أن تضع هذه التقدمات ؟ )27: 1 كو ؛5: 13 كو 2 ؛17-16: 3 كو 1 ؛11-9: 8 (رو أو عیب
  ؟Ïأمام اهللا إن كنت ال تنصت إلى الشریعة التي تمنع أي إنسان غیر مقدس أن یكون كاهًنا

القدیس غریغوریوس النیسي 

 ،نجیلإلعندما آمنوا بالمسیح وتقدسوا با لقد ُقدم األمم هللا ذبیحة مقبولةÐ.  

القدیس أغسطینوس 

، َوَأْقَتِرُب ِإَلْیُكْم ِلْلُحْكمِ 
، َوَأُكوُن َشاِهًدا َسِریًعا َعَلى السََّحَرِة َوَعَلى اْلَفاِسِقینَ 
 َوَعَلى اْلَحاِلِفیَن ُزوًرا َوَعَلى السَّاِلِبیَن ُأْجَرَة اَألِجیرِ : 

، اَألْرَمَلِة َواْلَیِتیمِ 
، َوَمْن َیُصدُّ اْلَغِریبَ 

، َوَال َیْخَشاِني
 ]5َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

اهللا الذي یشفق على البشریة كما على أبنائه، ویقبلهم كموضع سروره، ویشتم عطایاهم مما قدمه لهم رائحة 
سرور خالل الصلیب یقترب إلیهم للحكم على الذین یرفضون التجاوب مع حبه، ویتحدون العدل اإللهي.  

 الذین ال یقبلون الحب اإللهي، بل على السحرةإنه یكون بصلیبه شاهًدا  شهادته بصلیبه ضد السحرة: أ.
ضمن الفئات  فیضم "السحرة" یثقون في قدرة أبیهم إبلیس. في ختام الكتاب المقدس یحذر الرب بنفسه من السحر،

1 On Virginity, 23. 
2 On Romans, 83 
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). 8: 21 (رؤ اني األبديثالذي هو الموت ال التي نصیبها البحیرة المتقدة بنار وكبریت،
في سفر إشعیاء یوبخ الرب الشعب   الذین یتمرغون في الشهوات.شهادته بصلیبه ضد الفاسقین ب.

 "حاكموا أمكم، وفي هوشع: ).3: 57 (إش"  والزانیةلفاسق"أما أنتم فتقدموا إلى هنا یا بني الساحرة ونسل ا المنحرف:
 ).2 :2 (هو "وفسقها من بین ثدییهاتعزل زناها عن وجهها  لكي نا لست رجلها،أو نها لیست امرأتي، ألحاكموا،

). 4: 7 (هو "ز"كلهم فاسقون كتنوٍر ُمحمى من الخبا

  هكذا  )21: 1 (راجع إش "كیف صارت المدینة األمینة صهیون زانیة؟" "زانیة".  المدینة اسمىعطأفي بدء النبوة
 بینما كانوا یبدو كأنهم قریبون من اهللا، لیس فقط بكسرهم لقدسیة الزواج، وٕانما أیًضا بكسر الوصایا، یتهمهم بالزنا،

  .Ï الواقع هو زنا فاضحي فاوهذ كانوا عبیًدا في الخفاء للشیاطین،

ثیؤدورت أسقف قورش 

 الرغبة في هاولیس لدي واستخفت بطهارة اإلتحاد معي. بل بالحري خانت األلفة، ا ال تحفظ أمانة الحب نحوي،هنإ 
  .Ðأن یكون لها ثمار إرادتي

القدیس كیرلس الكبیر 
 يیقول الرب فالذین یستخفون بقدسیة اسم اهللا، فیشهدون كذًبا. : شهادته بصلیبه ضد الحالفین زوًرا ج.
: 5 (هو وتفنیه مع خشبه وحجارته" "فتدخل بیت السارق وبیت الحالف باسمي زوًرا وتبیت في وسط بیته، زكریا النبي:

4  .(
إنهم یسلبون أجرة العمال، ویسحقون األرملة والیتیم، وال یترفقون : شهادته ضد الظالمین إلخوتهم د.

 فیحرمونه من حقوقه ألنه یجهل قانون البالد. لقد حسب الرب كل تصرف ضد هذه الفئات هو حرمان من بالغریب،
 كثیًرا ما یحذرنا اهللا من ).1: 36(مز "لیس خوف اهللا أمام عینیه" مخافة الرب وخشیته. یقول المرتل عن الشریر 

 "ال تظلموا األرملة وال الیتیم وال الغریب وال الفقیر" نه ُموجه ضده شخصًیا، وضد وصیته.إحاسًبا  ممارسة هذا الظلم،
فیحمى غضبي،  سمع صراخه،أفإني إن صرخ إليَّ  إن أسأت إلیه، "ال تسيء إلى أرملٍة ما وال یتیمٍ . ).10: 7 (زك

  :افتقاد الیتامى واألرامل في ضیقتهم،ه). "الدیانة الطاهرة عند اهللا اآلب هي هذ23-22: 22(خر وأقتلكم بالسیف"
 ).27: 1 (یع وحفظ اإلنسان نفسه بال دنٍس من العالم"

 ما یُحسب  ما كانت الضحیة متواضعة قدر قدر ثر أن یكونوا ضحیة الطغیان.كالذین هم بال حمایة یتعرضون باأل
  .Ñمضطهًدا مقاوًما هللا

القدیس جیروم 
في األرملة النفس التي فقدت اهللا عریًسا سماوًیا لها، وفي الیتیم النفس التي ُحرمت من القدیس جیروم یرى 

واألجیر هو من ینشغل  حضان اإللهیة،أل اي فيأ ،Ò لها موضع تستقر فیه لیسوالغریب النفس التي أبوة اهللا،
یلیق بنا أن نهتم بمثل هذه النفوس، وال نستخف بخالصها حتى تتمتع بالشركة مع اهللا، وتنعم  بدیات.ألبالمادیات ال با

1 Commentary on Isaiah 57:3. 
2 Commentary on Hosea 2:11. 
3 Homily 22 on Ps 94 (93). 
4 Homily 22 on Ps. 94 (93) 
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 بعذوبة الخالص، وشركة المجد األبدي.

 ،َألنِّي َأَنا الرَّبُّ َال َأَتَغیَّرُ 
 ]6َفَأْنُتْم َیا َبِني َیْعُقوَب َلْم َتْفُنوا. [

یظهر اهللا طول أناته علیهم، فإن كان آباؤهم قد تمردوا علیه وعلى خدامه منذ نشأتهم كأمٍة في مصر حیث 
)؛ وبعد الخروج حیث تذمر الشعب مراًرا وتكراًرا 14: 2 (خر "من جعلك رئیًسا وقاضًیا علینا؟"قال الیهود لموسى: 

ضد موسى وهرون، وعبدوا العجل الذهبي. وأیًضا حتى بعد دخولهم أرض الموعد حیث طلبوا ألنفسهم ملًكا كسائر 
 1 (: "لم یرفضوك أنت، بل إیاي رفضوا حتى ال أملك علیهم")، فقال الرب لصموئیل النبي5: 8 صم 1الشعوب (

"من أیام آبائكم حدتم عن فرائضي، ). كثیًرا ما عصوا الوصیة، وعبدوا األوثان، وارتكبوا الرجاسات. یقول: 7: 8صم 
"منذ أیام آبائنا یكشف لهم إنهم عوض الرجوع إلیه كمَّلوا كأس شر آبائهم. وكما یقول عزرا: . ]7[ ولم تحفظوها"

). 7: 9 (عز نحن في إثم عظیم إلى هذا الیوم"
لم یتركهم في حیرة، بل قدم لهم العالج، بعودتهم إلیه، فهو وحده سّر شفائهم من أمراضهم المستعصیة. 

فالتوبة لیست مجرد تراجع عن الخطیة، إنما ما هو إیجابي فیها هو الرجوع إلى اهللا، وانشغالهم به على الدوام. 
كانوا یظنون وهم في شرورهم وغدرهم باهللا "بماذا نرجع؟" في عدم قدرة على إدراكهم لحقیقة أعماقهم قالوا: 

وبإخوتهم الضعفاء أنهم مع اهللا، وأنه ساكن في وسطهم لمجرد اهتمامهم بأورشلیم ووجود الهیكل فیها. 
یعلنون عما في قلوبهم من تذمر ضد األنبیاء الحقیقیین، إذ یحسبونهم كمن یهوون "بماذا نرجع؟" بقولهم 

التوبیخ ویطالبون بأمور لیست من حقهم، ویثیرون ضمائرهم بال سبب حقیقي. ففي تشامخ یقولون: بماذا نرجع؟ أو ما 
هي الخطایا التي تنسبونها ضدنا؟ 

إذ ینذر الذین لیس فیهم مخافة الرب فیسیئون التصرف مع إخوتهم، خاصة الضعفاء والمساكین والغرباء، 
"ألني یؤكد لهم أن إنذاره ال رجعة فیه إال بتحركهم نحو رحمته خالل الرجوع عما فیه، والتصاقهم بالرب نفسه. بقوله 

یؤكد لهم أنه كلمة واحدة من كلماته ال تسقط. إنه ال یهادن الخطیة، وال یقبل الشركة مع الظلمة. أنا الرب ال أتغیر" 
فإن كان في طول أناته احتمل شعبه فلم یفَن، إنما ألنه ینتظر رجوعهم إلیه بالتوبة. إنه أمین في محبته ووعوده 

). 19: 23 (عد "لیس إنساًنا فیكذب"اإللهیة. إنه 
). 22: 3 (مرا "إنه من إحسانات الرب أننا لم نفَن، ألن مراحمه ال تزول"وكما یقول إرمیا النبي: 

 على صلسس الذي هاجم المسیحیة كما الیهودیة وادعى أن القول بالتجسد یجعل  أوریجینوسةالعالمرد 
اهللا بتنازله قابًال للتغیر من الصالح إلى الشر، ومن الفضیلة إلى الرذیلة، ومن السعادة إلى البؤس، وما هو أفضل 

إلى ما هو أسوأ. یقول: [مع استمراره في عدم التغییر في جوهره، نزل إلى الشئون البشریة بتدبیر عنایته. نحن نظهر 
) و"أنا ال أتغیر". بینما آلهة 27: 102 أن الكتاب المقدس یمثل اهللا غیر قابل للتغیر بقوله: "أنتم هكذا " (مز

 إذ یتكون من ذرات، فهم قابلون لالنحالل مادام كیانهم هو هكذا، ویسعون بل یطردون الذرات Epicurusأبیكریوس 
التي تحوي عناصر دمار. حتى إله الرواقیین بكونه مادًیا، ففي وقت ما كل جوهره یتكون من العنصر الرئیسي القائد، 
وذلك عندما یحترق العالم. وفي وقت آخر عندما ُیعاد تنظیم األشیاء یصیر مادًیا جزئًیا. حتى الرواقیون كانوا عاجزین 
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. Ïعن إدراك فكرة اهللا طبیعًیا بطریقة ممیزة بكونه كائًنا غیر فاسٍد تماًما، وبسیط وغیر منقسم

  اسمع اهللا یقول: "أنا هو، أنا هو، ال أتغیر". إنه یبقى دائًما ثابًتا غیر متغیر في كیانه، والذین یتشكلون بواسطة
 فیه خالل الزمن. لهذا یحذر بولس أیًضا ناإلنجیل، والذین تغیروا بوصایاه قدر استطاعتهم لن ینحرفوا عما یحیو

 .Ðل تغیروا بتجدید أذهانكم، حتى تمیزوا إرادة اهللا الصالحة والمقبولة الكاملةبالشعب: "ال تشاكلوا هذا العالم، 
 لقدیس ساویرس األنطاكي ا

 و"أنا واآلب 10: 14یو " (يَّ فیف یمكن ان یكون قابًال للتغیر والتحول ذاك الذي یقول: "أنا في اآلب، واآلب ك ،(
یر، وٕانما كما یقول تغ)؟... عندما صار إنساًنا لم ي6: 3" (مل لرب ال أتغیراأنا )، وبالنبي: "30: 10واحد" (یو 

. Ñ)8: 13الرسول: "یسوع المسیح هو أمًسا والیوم وٕالى األبد" (عب 
 بابا الكسندروس السكندريلا 

 من ذاته وٕالى هیبقى كما هو اهللا على الدوام، وال یقف في عوٍز إلى تقدٍم، ذاك الذي هو على الدوام كما هو علي 
. Òذاته

القدیس هیالري أسقف بواتیه 

  یتغیر المخلوق بواسطة الخالق حسبما یشاء، ألنه قابل للتغیر ویطیع إیماءة الذي خلقه. أما الخالق فطبیعته ثابتة
). LXX 8: 5غیر قابلة للتغیر، لهذا یقول النبي عن طبیعة الخالق: "هو صانع كل األشیاء ومّغیرها" (راجع عا 

). مرة أخرى یقول اهللا 27: 103مز (أنت هو هو وسنوك لن تفنى" "أما عن الكلمة اإللهي فیقول العظیم داود: 
 .Ó)6: 3نفسه عن ذاته: "أنا هو الرب، ال أتغیر" (مل 

  إن كان بالطبیعة هو أسمْى من التغیر والتحول، فإنه ال یتحول من عدم قبوله للموت إلى مائت، وال عدم قبوله
 .Ôلو كان هذا ممكًنا ما كانت هناك حاجة له أن یأخذ طبیعتنا األلم إلى الشعور باأللم، ألنه

 أسقف قورش یؤدورتث

 إلي التقدم الروحي فـ "أنسى ما هو وراءُ " 23 :4 إننا نحتاج إلى ما یقوله الرسول: "وتتجدَّدوا بروح ذهنكم" (أف ،(
). فإن تغاضى اإلنسان عن فعل ذلك تكون النتیجة الحتمیة هي النكوص والتقهقر من سیئ إلى أسوأ. 13 :3 (في

ال یمكن للعقل أن یبقى على حاٍل واحدٍ . فكما أن اإلنسان الذي یجدف بقوة یحاول أن یقاوم بسفینته ضد 
 فإن سفینته تدور بسرعة ،، وبهذا یمتد إلى ما هو قدام، أما إذا تراخى بیدیههالعاصفة القویة، مقتحًما التیار بقوة ذراعي

 ألنه بغیر شٍك نتراجع إلى الوراء عندما .تحت قوة العاصفة، هكذا یصیر فشلنا واضًحا إن كنا ال نكسب شیًئا إضافًیا
 نكون غیر متقدمین إلى األمام. 

وكما قلت ال یستطیع العقل البشري أن یبقى على حاله، إذ ال یستطیع أي قدیس أن یصل إلى مرتفعات كل 

1 Against Celsus 14:11. 
2 Catena (James 1:17). 
3 Epistles  on the Arian Heresy, 2:3. 
4 On the Trinity 11:47. 
5 Dialogues, 1. 
6 Letter 144, to the Soldiers. 
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اهللا وحده تى بقى بدون تغییر. فإما أن یضیف شیًئا أو یفقد شیًئا. إننا نعترف بأن مالفضائل مادام باقًیا في الجسد 
). ویقول اهللا 12 :1 (عب لن تفنى"  وسنوك، أنت،، فیصلي إلیه النبي الطوباوي قائالً : "ولكن أنتهو غیر المتغیر

ألنه هو وحده الذي بطبیعته صالح على الدوام وكلي الصالح وال یمكن أن  ).6 :3 " (ملأنا الرب ال أتغیَّرعن نفسه: "
 ُیضاف أو ینقص منه شيء.

لهذا یلزمنا أن نخضع لمطالب الفضیلة بعنایة فائقة وشوق، وأن نشغل أنفسنا بعملها، ألنه كما قلنا أن العقل 
فالفشل في ال یقدر أن یبقى على حاٍل واحٍد، أي ال یمكن أن یبقى من غیر أن ُیضاف أو تقل منه صفاته الحسنة. 

. Ïاقتناء صفات جدیدة یعني وجود خسارة. وٕاذ تبطل الرغبة في التقدم یوجد خطر التقهقر إلى الوراء
األب ثیؤدور 

 بینما یكتب بولس: "یسوع المسیح هو أمس والیوم وٕالى 6: 3" (مل هوذا ها أنا، ال أتغیر نفسه: "صیقول المخل ،(
رب وُعلق على خشبة وتألم، وكان فیه ضط) ولكن في الجسد اختتن، وحمل، وأكل وشرب، وا8: 13األبد" (عب 

. Ðكلمة اهللا الذي ال یقبل األلم غیر المادي

  ن (األریوسیون) یفترون هكذا بنسبتهم التغیر للكلمة، فلیتعلموا مدى الخطورة الكائنة في فكرهم، ألن "الشجرة كاإن
). ولهذا أیًضا 9: 14). ولهذا أیًضا: "فإن من قد رأى االبن فقد رأى اآلب" (یو 23: 12ت مُتعرف من ثمرها" (

یرة ینبغي أن تكون ثابتة غیر متغیرة، تغفإن معرفة االبن هي أیًضا معرفة اآلب. ولذلك فإن صورة اهللا غیر الم
ا به: "أنت یا رب منذ البدء مً اود یقول مترند). و8: 13ألن "یسوع المسیح هو هو أمًسا والیوم وٕالى األبد" (عب 

هي عمل یدیك. هي تتالشى وأنت ستبقى، وكلها كثوٍب ستبلى وكرداٍء تطویها فتتغیر، ت السماواوأسست األرض، 
). والرب نفسه یقول عن نفسه بواسطة 12: 10، عب 27-24: 102ز منتهي" ( تولكن أنت أنت وسنوك لن

). وربما یقول أحد أن 6: 3" (مل أتغیر ال)، وأیًضا: "39: 32ث تالنبي: "أنظروا إلَيٌ◌، فترون أنِي أنا هو" (
، فإنه االمقصود هنا هو اآلب. ولكنه من المناسب أن ُیطلق هذا على االبن أیًضا. خاصة ألنه حینما یصیر إنسانً 

ُیظهر شخصیته كما هي، ویظهر عدم تغیره، وذلك بالنسبة ألولئك الذین یتصورون أنه بما أنه اتخذ جسًدا، فإنه 
تغیر وصار آخر... طبیعة كل المخلوقات وكل الكائنات هي متغیرة ومتحولة، وباستبعاده االبن عنها فعنه  قد

ه (االبن) ال یتبدل وال یتغیر. وهذا بحٍق أمر ن). إ12: 1یبین (الكتاب) بقوله: "أنت أنت وسنوك لن تنتهي" (عب 
ها لم تكن كائنة قبل أن ُتخلق، لذلك فإن لها طبیعة نطبیعي. ألن األشیاء المخلوقة بما أنها نشأت من العدم، ولكو

س ليمتغیرة حیث أنها عموًما قد ُخلقت من العدم. أما االبن فإنه كائن من اآلب وهو من ذات جوهر اآلب، لذلك 
. Ñمن العدل أن یقول أحد أنه من جوهر غیر المتغیر ُیولد كلمة متغیر، وحكمة قابلة للتحول

 الوقت أو بسبب بمرورن لهرون خلفاء، وعموًما فإن رجال الكهنوت بحسب الشریعة یحلون محل سابقیهم كا 
قد صار رئیس كهنة أمیًنا باقًیا إلى األبد، ). ل24: 7الموت. أما الرب فله "كهنوت ثابت ال یزول" (انظر عب 

 یخدعهم. وهذا ما یمكن أن تتعلمه الوقد صار أمیًنا حسب الوعد لكي یستجیب ألولئك الذین یقتربون إلیه و
)، ألنه هو أمین وغیر متغیر، بل 19: 4 بط 1تودعوا أنفسهم كما لخالٍق أمینٍ " (س"یتألمون بحسب مشیئة اهللا، فلي

1 St. Cassian: Conferences, 6:14. 
2 Letter 59 Ad Epicetum, 5 
3 Four Discourses Against the Arians, 1:35-36.        .ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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. Ïهو ثابت إلى األبد، وهو یهب تلك األشیاء التي وعد بها
 لرسولي اناسیوسأثقدیس ال

. الرجوع إلى رب الجنود : 4
 ِمْن َأیَّاِم آَباِئُكْم ِحْدُتْم َعْن َفَراِئِضي َوَلْم َتْحَفُظوَها. 

 اْرِجُعوا ِإَليَّ َأْرِجْع ِإَلْیُكْم َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . 
 ]7َفُقْلُتمْ : ِبَماَذا َنْرِجُع؟  [

انشغل الیهود بالتقدمات والذبائح وكثرتها دون المباالة بنقاوة القلب وممارسة الحب األخوي، خاصة نحو 
المحتاجین، لذلك یعلن لهم أن الرجوع إلیه باإلیمان الحّي العملي یلزم أن یتحقق خالل إخوته المساكین "إخوة الرب" وكما 

: 4 یو 1یب: "ألن من ال یحب أخاه الذي أبصره، كیف یقدر أن یحب اهللا الذي لم یبصره؟" (حبیس یوحنا الدیقول الق
20.( 

  ،بینما ُیغضب (الشریر) اهللا بمعاصیه الكثیرة والمستمرة، فإن اهللا ُیطیل أناته علیه، وبطول أناته ینتظر یوم الدینونة
 بالرحمة،  إیاه، محتمالً حتى یعقد الكل العزیمة (على التوبة)... إنه ُیفضل أن یطیل أناته علیه إلى فترة طویلة

 یموت، نوذلك كما ینصحنا اهللا نفسه، قائالً : "ألني ال ُأسر بموت م... منتظًرا رجوعه إلیه،  (عقوبته)،جالً مؤ
.  Ð )7: 3" (راجع مل الجنود ارجعوا إلٌي یقول رب). مرة أخرى: "32: 18فأرجعوا وأحیوا" (حز 

الشهید كبریانوس 

  4: 105اطلبوا الرب أیها الخطاة وتقووا في أفكاركم بسبب الرجاء. اطلبوا وجهه بالتوبة في كل األوقات (مز ،(
). أسرعوا إلى الرب أیها الخطاة، فإنه یمحو اإلثم 25: 36فتقدسون بقداسة حضرته، وتتطهرون من آثامكم (حز 

)، بل أن یتوب الخاطي ویحیا. "بسطت یدي 11: 33ویزیل الخطایا. فقد أقسم: "إني ال أسر بموت الشریر" (حز 
"فلماذا تموتون یا بیت یعقوب؟" "ارجعوا إلي أرجع  ).2: 65طول النهار إلى شعٍب متمرٍد وعاصٍ " (راجع إش 

. Ñ)7: 3إلیكم" (مل 
مار اسحق السریاني 

  أرجع أیها البائس إلى الرب، فیرجع هو إلیك 3: 3صار وجهك وجه زانیة، أنت ال تعرف كیف تستحي (إر .(
. Òب، فیندم على الشر (التأدیب) الذي كان سیوقعه علیكتُ ) 7(مل 

 قدیس جیرومال

 َأَیْسُلُب اِإلْنَساُن اهللا؟ 
 َفِإنَُّكْم َسَلْبُتُموِني.

 َفُقْلُتمْ : ِبَم َسَلْبَناَك؟ 

1 Four Discourses Against the Arians, 2:9.                 .ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 St. Cyprian: Treatise 9 on the Advantage of Patience, 4. 
3 Ascetical Homilies 5:76-77. 
4 Letter 147:8. 
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 ]8ِفي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ . [
هذا اتهام جدید موجه من الرب نفسه ضد الشعب  ]8 ["إنكم سلبتموني"ُیجیب الرب نفسه على تساؤلهم: 

على لسان النبي. 

). 6: 1احتقار الكهنة السم الرب (االتهام األول: 
). 7: 1یقربون خبًزا نجًسا على مذبح الرب (االتهام الثاني: 
). 8: 3أعثروا كثیرین بالشریعة، أفسدوا عهد اهللا (االتهام الثالث: 
). 11: 3الغدر وعمل رجاسة في إسرائیل وفي أورشلیم (االتهام الرابع: 

). 17: 3اتعبوا الرب بكالمهم (االتهام الخامس: 
). 7: 3: من أیام آبائهم حادوا عن فرائضه ولم یحفظوها (االتهام السادس
). 8: 3: سلبوا الرب (االتهام السابع
). 13: 3: أقوالهم اشتدت على الرب (االتهام الثامن

هنا ُیقدم االتهام السابع، وهو اتهام بسرقة الرب قهًرا، وسلب حقوقه علیهم. كیف یمكن للمخلوق الضعیف أن 
یسلب اهللا العالم بكل شيء والقدیر؟ هل یتوهم أنه یسلبه سًرا دون علم منه أو دون قدرة على مقاومته؟ من الحماقة أن 

یرتكب اإلنسان جریمة كهذه في حق اهللا. 
في جسارة یبررون أنفسهم ویطلبون من اهللا الدلیل على ارتكابهم هذه الجریمة. ِبَم سلبناك؟"  "فقلتم:

لقد سلبوه عشور ما وهبهم مجاًنا، وما نذروه، وبالتقدمات الواردة في الشریعة. وهم بهذا ارتكبوا جریمة ضد 
األمة كلها، إذ ال یجد الفقراء والمساكین والمحتاجین نصیًبا لهم في بیت الرب. هذا ومن جانب آخر، إذ سلكوا بالشح 

مع بیت اهللا، حلت اللعنة على األرض، ففقدت األمة الكثیر من الخیرات والعطایا اإللهیة بسبب هذه اللعنة. حلت 
المجاعات واألوبئة وثارت الطبیعة على اإلنسان!  

)، واآلن یكرر 11-10: 1سبق فأدبهم بذات التأدیب حین اهتموا ببناء بیوتهم وتجاهلوا بناء بیت الرب (حج 
التأدیب لعدم تقدیم احتیاجات الخدمة في الهیكل. 

 ]9َقْد ُلِعْنُتْم َلْعًنا َوإِیَّاَي َأْنُتْم َساِلُبوَن َهِذِه اُألمَُّة ُكلَُّها. [

ُبوِني   ،َهاُتوا َجِمیَع اْلُعُشوِر ِإَلى اْلَخْزَنِة ِلَیُكوَن ِفي َبْیِتي َطَعاٌم َوَجرِّ
 ِبَهَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد 

، ِإْن ُكْنُت َال َأْفَتُح َلُكْم ُكوى السََّماَواِت 
 ]10َوُأِفیُض َعَلْیُكْم َبَرَكًة َحتَّى َال ُتوَسعَ . [

. ُیشیر إلى تیقدم لهم نصیحة مخلصة لیلمسوا عملًیا كیف أن العطاء بسخاء یفتح أمامهم كوى السماوا
العطایا اإللهیة كما من السماء، من حیث لم یكن اإلنسان یتوقع، تتدفق علیه فجأة بدون توقع. 

اهللا في حبه وسخائه ال یقف عند المصالحة مع اإلنسان الراجع علیه، وٕانما یفیض علیه بأكثر مما یتخیل! 

، َوَأْنَتِهُر ِمْن َأْجِلُكْم اآلِكلَ 
 َفَال ُیْفِسُد َلُكْم َثَمَر اَألْرِض 
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  ،َوَال ُیْعَقُر َلُكُم اْلَكْرُم ِفي اْلَحْقلِ 
 ]11َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

والحشرات المفسدة للحقول، فال یجدون في حقولهم كرمة تالفة بعد. "الجراد" یرفع اهللا عنهم ضربة 

ُبُكْم ُكلُّ اُألَممِ  ، َوُیَطوِّ
 ]12َألنَُّكْم َتُكوُنوَن َأْرَض َمَسرٍَّة َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

ینالون مع العطایا المادیة تقدیًرا واحتراًما من كل األمم، إذ تلمس الشعوب مسرة الرب بهم، فیطوبونهم بعد 
: "هذه هي وكما یقول الرب"أرض مسرة". أن صاروا موضع سخریة الشعوب بسبب خطایاهم، تصیر حتى أرضهم 

). 14: 132 (مز راحتي إلى األبد، ههنا أسكن ألني اشتهیتها"

  الرب اإلله لیس في عوٍز؛ ال یطلب مكافأة، بل تكریًما. ال یطلب منكم أن ترد له شیًئا من عندكم. إنه یطلب
البكور والعشور، فهل ترفضون؟ هذا حدث فعًال عندما صار المحصول هزیًال بسبب جفاف المطر، وعندما 

ضرب البرد كرومكم وأبادها الصقیع. لماذا حدث هذا إال لحساباتكم الجشعة؟ أخذ التسعة أعشار منكم، ألنكم 
رفضتم دفع العشور... ستعطون للجندي الشریر (خالل السبي أو ما یمارسه من عنفٍ ) ما ترفض أن تعطیه 

للكاهن... اهللا مستعد على الدوام أن یهب الخیرات، لكن شر البشریة یمنع ذلك، ألن اإلنسان یرغب أن یأخذ كل 
شيء من الرب اإلله، وال یرغب في تقدیم شيٍء مما یظن أنه یملكه. اآلن تصور أن اهللا یقول: "بالطبع أنت لّي یا 
إنسان، ألني خلقتك. األرض التي تفلحها والبذور التي تزرعها هي ليّ . الحیوانات التي تستخدمها هي لّي، وأیضا 
المطر ونفخات الریاح وحرارة الشمس هي ليّ . ما دامت كل عناصر الحیاة هي لّي، وأنت فقط قد وضعت یدیك 
علیها فإنك تستحق مجرد العشور. اآلن مع أن اهللا القدیر بحنوه یقوتنا، ویهب اإلنسان مكافأة وافرة ألجل عمله 

. Ïالبسیط، فإنه یطالب بالعشور لنفسه ویترك الكل لنا
 األب قیصریوس أسقف آرل

. فساد مفاهیمهم : 5
 َأْقَواُلُكُم اْشَتدَّْت َعَليَّ َقاَل الرَّبُّ . 

 ]13َوُقْلُتمْ : َماَذا ُقْلَنا َعَلْیَك؟  [
إذ انشغل الشعب بالغنٌى المادي، تطلعوا فیما بینهم فرأوا األشرار أغنیاء، والمتكبرین یحتلون مراكز قیادیة، 

ائح ال قیمة له، بل ربما حسبوه خسارة. فقدوا ما قدموه للهیكل ولم ینالوا بذقدمات وت عبادتهم من فيفحسبوا ما قدموه 
 شیًئا، بل حٌلت بهم التجارب وسادهم الحزن.

هنا یقدم االتهام الثامن وهو أن أقوالهم اشتدت على الرب، ویترجمها البعض أنها أقوال جریئة على الرب. 
ففي جسارة بال وقاٍر تكلموا على الرب، واعترضوا علیه، وحسبوا العبادة له مضیعة للوقت وللمال، ودخول إلى حالة 

من الحزن والمرارة.  
طلبوا من النبي إقامة "ماذا قلنا علیك؟" أنكروا ما قالوه، سواء علًنا أو خفیة، بأفواههم أو بعقولهم وأفكارهم. 

الدلیل على هذا االتهام الموجه ضدهم. ولعلهم هنا ال ینكرون ما قالوه، لكنهم حسبوه أمًرا تافًها ال یستحق ثورة النبي 

1 Sermon 33:2. 
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علیهم. وكأنهم یقولون: ما قلناه ُیحسب كال شيء أمام ما قالته األمم الوثنیة ضد الرب، وما مارسناه من شرور تحسب 
كال شيء أمام شرور األمم، فلماذا كل هذه الثورة؟ 

لم یحتملوا كلمات التوبیخ، وعوض التطلع إلى أعماقهم، لیطلبوا من الرب تطهیرهم وتقدیسهم، قارنوا أنفسهم 
: 2 كو 1بغیرهم من األمم فحسبوا أنفسهم أبراًرا صالحین. لهذا ُیطالبنا الرسول بولس أن نقارن الروحیات بالروحیات (

13 .(

. ُقْلُتمْ : ِعَباَدُة اهللا َباِطَلةٌ 
، َوَما اْلَمْنَفَعُة ِمْن َأنََّنا َحِفْظَنا َشَعاِئَرهُ 

 ]14 [ َوَأنََّنا َسَلْكَنا ِباْلُحْزِن ُقدَّاَم َربِّ اْلُجُنوِد؟

ُبوَن اْلُمْسَتْكِبِرینَ    ،َواآلَن َنْحُن ُمَطوِّ
 َوَأْیًضا َفاِعُلو الشَّرِّ ُیْبَنْونَ . 

 ]15َبْل َجرَُّبوا اهللا َوَنُجوا. [
إذ قارنوا أنفسهم باألمم الوثنیة حسبوا أن العبادة هللا باطلة، إذ دفعت بهم إلى الحزن، بینما یعیش المتكبرون 

الوثنیون الرافضون لإلیمان باهللا الحّي وفاعلو الشر في سعادة فائقة، یبنون وینمون وال یعوزهم شيء. إنهم یطوبون 
األشرار ویندمون على التصاقهم بالرب والعبادة له كما لو كان مصدر حزن وكآبة. 

لم یدرك هؤالء أن علة حزنهم وعدم سعادتهم لیست عبادة اهللا، وٕانما ألنهم یعلمون تعالیم هي وصایا الناس 
). لم یدركوا أن سّر شقاوتهم هو 8: 15)، وأنهم یقتربون إلى الرب بشفاههم وقلوبهم بعیدة عنه (مت 9: 15(مت 

"إن كان لنا في هذه الحیاة فقط رجاء في ارتباطهم بالعطایا األرضیة والراحة الزمنیة. وكما یقول الرسول بولس: 
"طرق ). أما من یتعبد للرب بالروح وبحكمٍة سماویٍة، فیدرك أن 19: 15 كو 1(المسیح، فإننا أشقى جمیع الناس" 

). 17: 3 (أم الحكمة ِنَعم، وكل مسالكها سالم"

 بل سیكونون في ظهر،ون فیها األشرار غیر سعداء حتى في المكا ما یعلنه النبي عن الدینونة األخیرة، حیث يهذ 
 وقتًیا، إنما یتمتعون بسعادة ولو كانون في معاناة من أیة ضیقٍة أو بؤٍس لحمنتهٌى البؤس بوضوح، وال یكون الصا

كل من یفعل الشر فهو صالح في عیني الرب، قد سبق فاقتبس عبارات مشابهة عن هؤالء، إذ قال: "ف. ةتامة أبدي
. Ï). أقول هذا یحدث بسبب فهم الشریعة موسى بطریقة جسدیة، لذلك تذمروا ضد اهللا17: 2" (مل هبوهو ُیسر 

  .یضع غیر الناضجین روحًیا رصیدهم باألكثر في الوعود الزمنیة، ویخدمون اهللا متطلعین إلى مثل هذه المكافآت
ألنه إذ یزدهر األشرار یضطربون جًدا. لهذا فإن مالخي یكمل - ألجل استنارتهم - ممیًزا بین البركات األبدیة 
التي للعهد الجدید التي ینالها الصالحون وحدهم وبین البركات الزمنیة المجردة التي للعهد القدیم والتي غالًبا ال 

 علّي، یقول الرب وقلتم: ماذا قلنا علیك؟ قلتم: عبادة اهللا باطلة، وما تینالها األشرار. یقول: "أقوالكم قد اشتد
المنفعة من أننا حفظنا شعائره، وأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنود؟ واآلن ونحن ندعو المستكبرین سعداء، ألن 

. Ð)15-13: 3فاعلي الشر ُیبنون، وقد جربوا اهللا وازدهروا" (مل 

1 City of God, 20:28. 
2 City of God 28:35. 
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  مثل هذه الشكاوى دفعت النبي أن یسأل 15-14: 3ندعو المتكبرین سعداء، ألن العاملین في الشر یبنون (مل .(
التعجل بالدینونة األخیرة، حیث یكون األشرار أبعد ما یكون من التظاهر بالسعادة، إذ یكون بؤسهم ظاهًرا للكل. 

 واضحة النهائیة. قدم مالخي توضیًحا ةأما الصالحون، إذ ال یرتبكون بعد باألحزان الزائلة، سیتمتعون بطوباوي
مشابًها للذین بتذمرهم یضایقون الرب: "كل شخص یفعل شًرا (یظن) أنه صالح في نظر الرب، وأن مثل هذا 

. Ïیسره". النقطة الوحیدة التي أود أن أبرزها أن مثل هذه التذمرات ضد اهللا هي ثمرة التفسیر غیر الروحي للشریعة
القدیس أغسطینوس  

  أرجوكم أن تتأملوا فضیلة البار (مالخي) وعجرفة الیهود. ذاك الذي یشعر بأنه لیس فیه خطیة ینطق بحكم قاسي
جًدا على نفسه عندما یقول: "أخطأنا، سلكنا كمتمردین على الناموس، فعلنا شًرا". أما الذین امتألوا بربوات الشرور 

). یسلك األبرار عادًة بوداعة بعد LXX ١٥-١٤: ٣ففعلوا العكس حین قالوا: "نحن حفظناه ممجدین" (مل 
ممارستهم للصالح، واألشرار بوجٍه عام یمجدون أنفسهم بعدما یخطئون... أقول هذا لكي ما نتجنب الخاطيء 

 .Ðونحاكي البار

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. تعامله معهم كبنین : 6
م العبادة، وٕانما یلیق هوالرجوع إلى اهللا ال یقف عند العطاء إلخوة الرب، وال عند اإلدراك الروحي لمف

ركوا حقیقة اهللا كأٍب یترفق بهم بكونهم أبناء له، بهذا یتمتعون بروح التمییز، فیمیزون الصدیقین الذین دبالمؤمنین أن ي
 یمارسون حیاة البنوة هللا، واألشرار الذین یعصون اآلب السماوي.

  ،ِحیَنِئٍذ َكلََّم ُمتَُّقو الرَّبِّ ُكلُّ َواِحٍد َقِریَبهُ 
  ،ٍ َوالرَّبُّ َأْصَغى َوَسِمَع َوُكِتَب َأَماَمُه ِسْفُر َتْذَكَرة

 ]16 َوِلْلُمَفكِِّریَن ِفي اْسِمهِ . [،ِللَِّذیَن اتَُّقوا الرَّبَّ 
إذ قدم نظرة عابدي الرب بطریقة حرفیة قاتلة مع فساد سلوكهم فرأوه مصدر حزٍن، یقدم لنا اآلن نظرة متقي 
الرب وخائفیه والمفكرین في اسمه. هنا یربط بین التقوى أو مخافة الرب واالنشغال الدائم باهللا. فالذین یحملون مخافة 

الرب كبنین محبین له، یخشون أن یجرحوا عالقتهم به، فُتمتص كل أفكارهم ومشاعرهم وأحاسیسهم وعواطفهم في 
الرب وفي اسمه الحلو في أفواههم الداخلیة. 

"وكلم كل واحٍد الذین لهم هذه الخبرة الروحیة العذبة لن یكفوا عن الشهادة السم الرب وعمله الخالصي. 
"واإلنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب یخرج ). 34: 12(مت "من فضلة القلب یتكلم الفم" إذ قریبه"، 

). 35: 12 (مت الصالحات"
اإلنسان الروحي یتكلم، لیس فقط بشفتیه ولسانه، وٕانما بسلوكه وأفكاره ومالمحه شاهًدا لملكوت اهللا الحال 

فیه.  
فإنه یشتاق إلى حدیث محبیه أتقیائه، یصغي "والرب أصغى وسمع وكتب أمامه سفر تذكرة"، ما أروع قوله: 

1 City of God 20:28. 
2 Against Judaizing Christians, Discourse 5: 8. 
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بكل كلمة ینطقون بها. یقول العریس السماوي للنفس  معتًزا إلیهم، ویسمع كلمات قلوبهم، وُیسجل كما في سفر تذكرة،
"اسمعیني ) 9: 4 (نش "قد سبیت قلبي یا أختي العروس، قد سبیت قلبي بإحدى عینیك"البشریة المقدسة فیه: 

). 14: 2 (نش صوتك، أریني وجهك، فإن صوتك حلو، ووجهك جمیل"
": هو تعبیر بشري یكشف لنا بلغتنا عن اعتزاز اهللا بكلمات أوالده وأفكارهم المقدسة وكتب أمامه سفر تذكرة"

). 8: 56 (مز "اجعل أنت دموعي في زقك، أما هي في سفرك؟"ودموعهم وتنهدات قلوبهم. وكما یقول المرتل: 

  الثمینة یقصد بالسفر المعرفة إنما وأناس یكتبون، األعالي،یقول هذا لیس كما لو أنه یوجد كتاب (سفر) في 
 .Ï )10 :7 االدقیقة، وذلك كما یقول: "الرب سمع وكتب في سفرٍ "، وأیًضا "َفتحت األسفار" (د

 القدیس یوحنا الذهبي الفم  

، َوَیُكوُنوَن ِلي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ 
ةً  ، ِفي اْلَیْوِم الَِّذي َأَنا َصاِنٌع َخاصَّ

 ]17َوُأْشِفُق َعَلْیِهْم َكَما ُیْشِفُق اِإلْنَساُن َعَلى اْبِنِه الَِّذي َیْخِدُمهُ . [
ال یعتز اهللا بكلمات خائفیه وأفكارهم ومشاعرهم فحسب، إنما یعتز بأشخاصهم، فینسبهم إلیه بكونهم أوالده 

: "أنا إله إبراهیم، إله إسحق، فیدعو نفسه"أنا صانع خاصته"، یحسبهم كنزه الخاص "یكونون لّي قال رب الجنود". 
. هو إله كل شخٍص یحسب اهللا خاصته، فیكون هو خاصة اهللا. من یعتز باهللا ویمجده، یعتز اهللا به إله یعقوب"

ویسكب بهاء مجده في أعماقه. 
 ). "كفرح العریس بالعروس یفرح بِك إلهكِ "5: 2 (زك "وأنا أكون مجًدا في وسطها"وكما یقول الرب نفسه: 

). 3: 62 (إش "وتكونین إكلیل جماٍل بید الرب، وتاًجا ملكًیا بكف إلهكِ "). 5: 62(إش 

یِر  دِّیِق َوالشِّرِّ  َفَتُعوُدوَن َوُتَمیُِّزوَن َبْیَن الصِّ
 ]18َبْیَن َمْن َیْعُبُد اهللا َوَمْن َال َیْعُبُدهُ . [

بها ألنها صادرة عن خاصته، عن أبنائه المحبوبین لدیه، فإنه  إذ یقبل الرب من متقیه أقل الخدمات ویعتز
یهب أجمل هدیة وهي المعرفة النابعة من عنده. یهبهم روح التمییز فیمیزون بروحه بین الصدیق والشریر، وبین من 

یعبد اهللا ومن ال یعبده، األمر الذي هو من اختصاص اهللا عارف القلوب. 

 ویعلن ،ربون اهللا یخلصون. ولكن الرب بعد ذلك یهددهم بیوم الدینونةجاآلن ُیدعى المتكبرون سعداء؛ نعم الذین ي 
 بین الصدیق والشریر، ونمقدًما التمییز الذي سوف یحدث بین األبرار واألشرار، قائًال لهم هكذا: "تعودون وتمیز

. Ð)18: 3بیم من یعبد اهللا ومن ال یعبده" (مل 
 قدیس جیرومال

1 On Ps. 139. 
2 Letter 147:2. 
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 3ن وحي مالخي م
هر أعماقي وتحل فیها أیها القدوس! لُتط

 رسلت القدیس یوحنا المعمدان مالًكا لك،أ 
 قدامك بالمناداة بالتوبة! یهیئ الطریق 
 وهبتني روحك القدوس یهبني التبني. 
 في میاه المعمودیة رفعتني إلى حضن أبیك، 
 وقدمتني ابًنا یحمل بّرك العجیب! 
 ماذا أرد لك أمام هذا الحب الفائق؟ 

 ،لتحل یا رب في أعماقي، أیها النار اآلكلة 
ني كائًنا نارًیا،  متحرق كل األشواك الخانقة لنفسي، وُتقیم  

 ال تستطیع كل میاه العالم ان تطفئني.
 قدسني، طهرني، فأصیر أیقونة لك یا أیها القدوس وحده! 

 ،أراك نازًال إلى ضعفي 
 حب الحقیقي!الأود أن أرجع إلیك، یا أیها  
 أتي إلّي خالل المتألمین والمرضٌى والمحتاجین،ت 
 فأنت أب الیتامى، وقاضي األرامل، 
  النفوس التائهة، لتردها إلى مراعیك العجیبة!يوراع 

 .هب لّي أیًضا أن أتعبد لك حسبما ترید 
 أتعبد لك بالروح والحق، 
 لكي ما أرتفع فوق الحرف، وأتمتع بالروح! 
 هب لّي جناحي الروح، فأطیر إلیك، 
 ارتفع فوق كل األرضیات، 
 وال أطلب شیًئا من الزمنیات. 

 فأعرف أنك أبي.زأخیًرا هب لّي روح التمیي ، 
 أرى حتى في تأدیبات أبوة وحنًوا ورعایة سماویة. 
 أمیز البّر عن الشر، 
 وأتالمس مع أبرارك القدیسین، 
 وال اشترك مع األشرار المخادعین. 
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 ألصحاح الرَّاِبعُ اَ 

إشراق شمس البّر 
في األصحاحات الثالثة السابقة مزج االتهامات الثمانیة الموجهة ضد شعبه، خاصة الكهنة، بالرجاء في 

مجيء المسیا لكي یطَّهر ویقَّدس ویقیم من مؤمنیه خاصًة له. اآلن یعلن عن یوم مجيء المسیا بكونه إشراق لشمس 
البّر یبدد الظلمة التي سادت على األمم، وأفسدت األرض كلها. 

 له الطریق، ویأتي بنفسه دي األصحاح السابق أبرز الرب اهتمامه الشخصي بالبشریة. فیرسل مالكه لُیعف
لیقیم هیكله المقدس من البشریة. یأتي كناٍر تحرق الشر والفساد، وتنقي وتطهر. إنه یشتهي أن یرجع إلى قلوب 

البشر، في إخوته األصاغر، مع التمتع بمفاهیم سلیمة عن العبادة، والسلوك بروح التمییز. اآلن یختم السفر، بل 
 بالكشف عن مجيء الرب للخالص، فیشرق بنور برِّه على الجالسین في الظلمة، ویهب مویختم أسفار العهد القدي

 الشفاء لمؤمنیه، حتى یذكروا الشریعة بمفهوٍم روحٍي عمیٍق، روح الحب والسالم كأسرة واحدة مقدسة.

]. 1. یوم ناري [1
]. 2. إشراق شمس البّر [2
]. 3. شمس البّر واهب الغلبة [3
]. 4. رؤیة جدیدة للشریعة [4
]. 6-5. مجيء إیلیا النبي [5

. یوم ناري : 1
تحدث في األصحاح السابق عن روح التمییز الذي به ندرك أن اهللا أبونا، فهو یشفق علینا كأبناٍء له، أرسل 

دن الخطیة، بل اندرك أنه القدوس الذي ال ُیهن كلمته متجسًدا لیضمنا إلیه برجوعنا بعمل نعمته. لكن یلیق أیًضا أ
یحرقها كما في التنور (فرن). جاء لیبسط یدیه بالحب لكل البشریة، فإن صمم إنسان على كبریاء قلبه وفعل الشر 

 یلقي بنفسه تحت الدینونة األبدیة فیهلك.

 َفُهَوَذا َیْأِتي اْلَیْوُم اْلُمتَِّقُد َكالتَّنُّوِر 
، َوُكلُّ اْلُمْسَتْكِبِریَن َوُكلُّ َفاِعِلي الشَّرِّ َیُكوُنوَن َقش�ا

،  َوُیْحِرُقُهُم اْلَیْوُم اآلِتي َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ 
 ]1َفَال ُیْبِقي َلُهْم َأْصًال َوَال َفْرًعا. [

یتنبأ مالخي النبي عن یوم مجيء الكلمة المتجسد لیحقق الخالص، فإنه وٕان كان یبسط ذراعیه لكل 
البشریة، إال أنه جاء لیلقي ناًرا. فمن یؤمن به یتمتع بالحیاة األبدیة، أما الذي یتشامخ علیه ویرفضه فیحترق كالقش 

"تجعلهم مثل تنور ناٍر في زمان حضورك؛ الرب بسخطه یبتلعهم، وسط النار. هذا ما تنبأ عنه المرتل عن المسیا: 
). 9: 21 (مز وتأكلهم النار"

اهللا الذي یعرف القلوب هو وحده یقدر أن یفرز القش عن الذهب، المتكبرین عن المتواضعین. األولون 
ُیحسبون فاعلي شر یحترقون بالنار، فال یبقي لهم أصًال وال فرًعا، واألخیرون یزدادون بهاًء ونقاءً . 
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)، اآلن تظهر حقیقتهم أنهم قش 15: 3لقد سبق فطّوب البعض المستكبرین ألنهم سعداء في هذا العالم (
یحترق في التنور، فیصیر رماًدا. 

لعله یقصد بالمتكبرین هنا من هم على شاكلة جماعة الفریسیین الذین كانوا متشامخین بمعرفتهم وبرِّهم الحرفي، 
فقاوموا السید المسیح، وفي مقاومتهم صاروا كالقش الذي ال یحتمل مواجهة لهیب النار. أما فاعلو الشر فیقصد بهم بقیة 

الیهود الرافضین للمخلص. 
لم ُیبِق الرب لهم أصًال وال فرًعا حیث سمح لتیطس فیما بعد بهدم أورشلیم وٕابادة الهیكل تماًما. هذا یتحقق 
في صورة كاملة یوم مجيء السید المسیح األخیر لدینونة األشرار ومكافأة المؤمنین الحقیقیین، خائفي الرب ومتقیه. 

 هوذا یأتي یوم الرب، لقدس بمالخي النبي: "ا حا یعلنه الروهذ، يءلهي للدم البرإلم ااكن متى یأتي یوم االنتقول
. Ï)1 :4 ." (ملكالتنور.. تقدمال

 یس كبریانوسالقد

 ستكون األرض كلها كرصاٍص ینصهر في النار، عندئذ ُتكشف أعمال الناس الخفیة والعلنیةÐ .
المدعو إكلیمنضس الروماني 

 13: 7 (دا السحاب والثاني فیه سیأتي على .جیئان له: واحد بالحقیقة فیه صار إنساًنا یخضع للجلدات..الم ،(
)، ویقتل األشرار 4: 11ألرض بسیف فمه (إش ا ب)، ویضر1: 4حیث یأتي بالیوم الذي فیه یحرق كناٍر (مل 

ق، ویحرق القش بناٍر ال ُتطفأ (مت لحة في یدیه، وینقي بیدره، ویجمع الحنطة في جرنه باخبنسمة شفتیه، ومعه نف
. Ñ)17: 4، لو 12: 3

یؤس رینإيقدیس ال

 ترقون ویهلكون، إذ هم غرباء عن الجنس اإللهي، ُمدِنسون للمقدسات، هؤالء الذین لم یحبئ الرب أن المخالفین سین
وسیموا   أوالد اهللا. فإن هؤالء وحدهم یمكنهم أن یهربوا: الذین ولدوا من جدید،ادوا من جدید روحًیا ویصیرولويُ 

س البشري، مهدًدا بأكثر جنع آخر عند إرساله مالئكته لهالك العالم وموت ال موضفيبعالمة المسیح. یقول اهللا 
 ال تشفق أعینكم وال تعفوا، الشیخ والشاب والعذراء ،اورعٍب في الزمن األخیر: "اعبروا في المدینة وراءه واضرب

). عالوة على هذا: ما هي هذه 5: 9 إنساٍن علیه السمة" (حز نوالطفل والنساء، اقتلوا للهالك، وال تقربوا م
أوضحه اهللا في موضع آخر، قائالً : "أعبر في وسط المدینة في  ا؟... هذاعهالسمة، وفي أي جزء من الجسم موض

لیم، َوسیم سمة على جباه الرجال الذین یئنون ویتنهدون على كل الرجسات المصنوعة في وسطها" (حز شرووسط أ
 یصیبه ال وأن كل من توجد فیه هذه العالمة ُیحفظ في أماٍن ودمه،أما كون العالمة تخص آالم المسیح و). 4: 9

 فیها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فال متنضرر، فتؤكده أیًضا شهادة اهللا: "ویكون لكم الدم عالمة على البیوت التي أ
بق حدوثه قبًال في رمٍز بذبح س). ما قد 13: 12یكون علیكم ضربة للهالك حین أضرب أرض مصر" (خر 

ما ُضربت مصر لم یكن ممكًنا للیهود أن یهربوا ندالحمل تحقق في المسیح، الحق الذي جاء بعد ذلك، وكما أنه ع

1 St. Cyprian : Treatise 9 on the Advantage of Patience, 22. 
2 2 Clement 16. 
3 Adv. Haer. 4:33:1. 
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إال بدم الحمل وعالمته، هكذا عندما یبدأ العالم في الدمار وُیضرب، من یوجد فیه دم المسیح وعالمته هو وحده 
. Ï)4: 9، 3: 7، رؤ 4: 9یهرب (حز 

 یس كبریانوسالقد

. إشراق شمس البّر : 2
یبدد فیعلن الرب عن مجیئه كشمس البّر، یشرق على النفوس ه لئال یسقط أحد في الیأس بسبب خطایا

ظلمتها، لكن لیس قسًرا بغیر إرادتها. إنه الطبیب السماوي اإللهي الذي ینزل إلى مرضاه، فیشفیهم أن قبلوا عمله 
 فیهم.

، َوَلُكْم َأیَُّها اْلُمتَُّقوَن اْسِمي ُتْشِرُق َشْمُس اْلِبرِّ 
  .َوالشَِّفاُء ِفي َأْجِنَحِتَها

یَرةِ . [  ]2َفَتْخُرُجوَن َوَتْنَشُأوَن َكُعُجوِل الصِّ
كما جاء السید المسیح لیلقي ناًرا تنقي المؤمنیین به، وتحرق الجاحدین، المصرین على جحودهم حتى النفس 

األخیر، فإنه یكون نوًرا لكل إنسان یقبله، وُیحسب خائف الرب ومتقیه. أشرق على العالم في مجیئه األول كما 
بجناحین لیشفي كل نفٍس مریضٍة، ویشرق بنور بهائه في مجیئه الثاني لیهب خائفیه شركة أمجاٍد أبدیة. هذا الیوم 

یكون یوم ظالٍم وقتاٍم لرافضیه ویوم عرٍس مبهج ونوٍر ال ینقطع لمن آمن به وتمتع بالحیاة الجدیدة فیه. 
إذ یتمتع المرضى بشمس البّر، وینالون الشفاء یخرجون كما إلى أعمالهم. عوض الرقاد الطویل "تخرجون" 

في عجز عن العمل لحساب ملكوت اهللا، یخرجون للشهادة ولبنیان النفوس في الرب المخلص. 
إذ تعود إلیهم الصحة، فیتحركون متقدمین في النعمة والمعرفة والحكمة اإللهیة، لعلهم "تنمون"، أو "تنشأون" 

). 13: 4 (أف "إنساٍن كاملٍ "یبلغون إلى قامة ملء المسیح، إلى 
أو عجول المعلف، التي سرعان ما تنمو وتقوى وتصیر نافعة ألصحابها. یرى "بعجول الصیرة" یشبههم هنا 

البعض أن اإلنسان الذي یتمتع بنور شمس البّر ینطلق كما إلى الحقل كعجل المعلف الذي یثب في الهواء الطلق في 
مرٍح، یقفز فرًحا. 

 السید المسیح شمس الٌبر ال یترك كنیسته في أیام الشدة العظیمة، في وقت ضد نأ هیبولتیس سيدقلاى یر
ار، ویدعو یسدیه على الخشبة المقدسة، یفرد جناحیه، الیمین والسط يالمسیح، إنما یشرق علیها بنوره... [هذا الذي یب

ولكم أیها المتقون اسمي فم مالخي هكذا: "ب لإلیه كل الذین یؤمنون به، ویغطیهم كما تفعل الدجاجة بفراخها. فیقو
. ]Ð)2: 4في أجنحتها" (مل تشرق شمس الٌبر، والشفاء 

 وذا قد جاء اآلن مخلصك لیخلصك، والمسیح شمس الٌبر قد قام إلیك لكي ینیركهÑ .
  أعمال فیلبس

  ُالذي ُذكر عنه في الوحید الكنیسة، ألنه لیس لها نور من ذاتها، إنما تستنیر بابن اهللا هنأفهم القمر رمزًیا ي ،

1 The Treatises of Cyprian, 5:22 
2 St. Hippolytus: Treatise on Christ and Antichrist, 61 
3 The Acts of Philip. 
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 .Ï) الخ2 :4 اب المقدس رمزًیا أنه الشمس (ملتمواضع كثیرة في الك

 والتي تشرق على بالعینن شعبه؟ عندما یأتي الرب، وُتشرق شمسنا، لیست الشمس التي ُترى رق ى یمجدمت ،
تشرق شمس الٌبر إلیكم یا من تسمعون اهللا "نها: )، وٕانما تلك التي قیل ع45: 5مت  (الصالحین واألشرار

ر الٌبر لم تضئ علینا، ون: "). هذه التي یقول عنها المتكبرون واألشرار فیما بعد2: 4" (مل ي أجنحتها فوالشفاء
. Ð)6: 5وشمس الٌبر لم یشرق علینا" (الحكمة 

 یس أغسطینوسالقد

 ) وهو مختوم أو معلن ُمشرق تحدث عنه حزقیال النبي أنه دائًما مغلق ودائًما يمریم) هي الباب الشرقي الذ ،
. Ñ)10: 5، رئیس على رتبة ملكي صادق (عب )2 :4 خل وخرج "شمس الٌبر" (ملدلقدس األقداس، خاللها 

 قدیس جیرومال

 ا من عدم تمتعه بالنور نً صیب الخاطئ حرماي اإلنسان األعمى یعاني من عدم رؤیته الشمس المادیة، فإنه كانن إ
 Òالحقیقي؟

 دیس باسیلیوس الكبیرقلا

  14: 5" (مت العالمیهب خدامه شركة في اسمه، فكما أنه هو النور، یدعو قدیسیه نوًرا، إذ یقول: "أنتم نور ،(
 .Ó)43: 13) "حینئذ یضيء األبرار كالشمس" (مت 2: 4لٌبر" (مل اویدعو خدامه بكونه هو "شمس 

 أسقف قورش یؤدورتث

  نت وتجمعت سریًعا بالكتاب المقدس. ال تقودنا النجوم التي في السماء لم ُتصنع سفینتنا من ألواح خشبیة، بل تكوَّ
في رحلتنا، بل یقود سفینتنا شمس البّر في طریقها. فإننا إذ نجلس بجوار ذراع الدفة ال ننتظر نسمات الریاح بل 

. Ôنترقب نسمة الروح الهادئ
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ال تضع ثقتك في الشمس دون اعتبارات، فإنها بالحق هي عین العالم، بهجة النهار، جمال السماوات، فتنة
الطبیعة، روعة الخلیقة. عندما تتطلع إلیها تتأمل موجدها. عندما تعجب بها تمجد خالقها. إن كانت الشمس 

كمرافٍق للطبیعة ومساهمة فیها هكذا ُمبهجة، فكم یكون الصالح الذي في شمس البّر؟ إن كانت الشمس هكذا 
سریعة وبدورتها السریعة بالنهار واللیل قادرة على اجتیاز كل األشیاء، كم باألعظم ذاك الذي یمأل كل األشیاء 

 Õعلى الدوام وفي كل مكان؟
القدیس أمبروسیوس 

1 On Psalm 51 (50). 
2 On Psalm 148. 
3 Letter  48: 21. 
4 The Hexaemeron, homily 6:1. 
5 Dialogues, 1. 
6 Against the Anomoeans, homily 7:5:6. 
7 Six Days of Creation 4:1:2. 
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 " صار وسیًطا هللا والبشریة، لذلك أنتم الشرقمن الشرق جاءت الكفارة إلیكم، فمن هناك جاء إنسان یدعي ،"
مدعوون بهذا أن تتطلعوا دوًما إلى الشرق، حیث یشرق علیكم شمس البّر، حیث یولد النور ألجلكم، حتى ال 

تسلكوا بعد في الظلمة، ولكي ما ال تمسك بكم الظلمة في الیوم األخیر. لذلك ال یحل بكم لیل ضباب الجهل، بل 
. Ïُتوجدون دوًما في نور المعرفة، ویكون لكم على الدوام نهار اإلیمان، وتحفظون دوًما نور الحب والسالم

  عندما یتجلى یشرق وجهه كالشمس، حتى ُیْعَلْن ألبناء النور الذین یخلعون أعمال الظلمة ویلبسون سالح أبناء
)، ولم یعودوا بعد أبناء ظلمة وال أبناء لیل، بل أبناء نهار ویسلكون بأمانة 13، 12: 13؛ رو 36: 12النور (یو 

فإذ یكشف عن ذاته، یشرق علیهم لیس كالشمس العادیة بل بكونه  ).5: 5 تس 1؛ 13: 13كما في النهار (رو 
 . Ðشمس البرّ 

  عندما أعلن له اآلب 16: 16لم یكن لیل في بطرس حین اعترف: "أنت هو المسیح ابن اهللا الحيّ " (مت ،(
). وفي المثال الحاضر عندما استلم یهوذا 74-69: 26السماوي ذلك. ولكن كان فیه لیٍل في لحظة إنكاره (مت 

" لم یكن حاضًرا معه، إذ ترك شمس البّر خلفه الشروق)، ألن الذي ُیدعى "30: 13اللقمة خرج في الحال (یو 
عندما خرج. ویهوذا الذي امتأل بالظلمة طارد یسوع، لكن الظلمة التي اقتناها لم تدرك النور الُمطارد. لهذا أیًضا 

)؛ فإن 5: 27) "مضى وشنق نفسه" (مت 4: 27عندما قال كلمة تبریر: "أخطأت، إذ سلمت دما بریئا" (مت 
الشیطان الذي كان فیه قاده إلى الشر وخنقه، إذ لمس الشیطان نفسه في ذلك الحین. إذ لم یكن الرب قادًرا أن 

. Ñ)6: 2؛ 12: 1یقول للشیطان لصالحه ما قاله لصالح أیوب: "أما نفسه فال تمسها" (أي 
العالمة أوریجینوس 

  حینما تعدي اإلنسان الوصیة ألقى الشیطان على النفس حجاًبا مظلًما. وٕاذ تأتي النعمة تزیل الحجاب تماًما، حتى
 – بعینها النقیة –إذ تصیر النفس نقیة وتستعید طبیعتها األصلیة، وُتعتبر صافیة بال عیب، تنتظر دائًما بصفاء 

. Òمجد النور الحقیقي وشمس البّر الحقیقیة ساطعة بأشعتها داخل القلب نفسه

  لیس فقط إلى الیوم الذي جاء فیه آدم األخیر بل وحتى إلى الیوم، فإن الذین لم تشرق علیهم "شمس البرّ "، أي
المسیح، والذین لم تنفتح عیون نفوسهم وتستنیر بالنور الحقیقي ال یزالون تحت نفس ظلمة الخطیة، وتحت نفس 

.  Óتأثیر الشهوات، وهم تحت العقاب بعینه، إذ لیس لهم إلى اآلن عیون لینظروا بها اآلب
 القدیس مقاریوس الكبیر  

 شمس الٌبر، معلن من السماء، ُمحاط بطبیعته المنظورة، ویعود إلى ذاتههو Ô .
 لقدیس غریغوریوس النزینزي ا

  ال ُیقترب إلیه من الباطل نتعلم من هذا ضرورة استنارة حیاتنا  )9 :1إذ نعرف أن المسیح هو النور الحقیقي ( یو

1 Homilies on Leviticus 9:10:2. 
2 Commentary on Matthew 12: 37. 
3 Commentary on the Gospel of John 32:315-317. 

Ò  3: 17عظة .
Ó  4: 28عظة .

6 The Second Oration on Easter, 13. 
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) 12: 13بالنور الحقیقي. لكن الفضائل هي أشعة شمس البّر تتدفق الستنارتنا خاللها نطرح أعمال الظلمة (رو 
). إذ نفعل كل شيء في النور 2: 4 كو 2) ونجحد خفایا الخزي (13: 13لكي نسیر كما یلیق بالنهار (رو 

 . Ï)، النور الذي له صبغته الخاصة16-15: 5نصیر النور ذاته، یشرق على الغیر (مت 

القدیس غریغوریوس النیسي 

 فإنه یشرق شمسه على   نفسه إلى هذه البنوة، إنما دعانا للتشبه به لذلك قال:وحیدولكن عندما دعانا ابن اهللا ال
 إما أن تكون شمًسا غیر منظورة ولكن ما هي هذه الشمس؟!  ویمطر على األبرار والظالمین.،األشرار والصالحین

، كما قیل عنها "شمس )26 :7 حك (، أي تلك الحكمة التي قیل عنها أنها "ضیاء النور األزلي"للعین الجسدیة
. )2: 4 (مل  تشرق شمس البرّ "اسمي "لكم أیها المتقون :البًر تشرق عليَّ " وأیًضا

وبالمثل یكون المطر غیر منظور، قاصًدا به تعالیم الحق وٕاروائها لنفوسنا، ألن السید المسیح جاء 
للصالحین واألشرار، وُبّشر به لألبرار والظالمین. 

  إما أن تكون هي تلك الشمس المنظورة التي تراها جمیع المخلوقات، كذلك المطر یكون هو ذلك المطر المنظور
حتماًال، ألن الشمس الروحیة ال تشرق سوى االذي علیه تنمو النباتات التي تّقوت الجسد. وهذا التفسیر أظنه أكثر 

، )6 :5 حك ( "لم تشرق علینا الشمس":على الصالحین والقدیسین، إذ نرى في سفر الحكمة األشرار یبكون قائلین
 "وأوصي الغیم أن ال :كما ال یروي المطر الروحي غیر الصالحین، ألنه قصد بالشریر تلك الكرمة التي قیل عنها

. Ð)6 :5 ش (إیمطر علیِه مطًرا"

 "حیث ، ومع هذا فقد غابت الشمس مراًرا كثیرة. اتركوا غیظكم أیًضا)،26: 4 (إف "ال تغرب الشمس على غیظكم 
اء ف والش، هذه الشمس التي یقول عنها الكتاب المقدس "لكم ... تشرق شمس البرّ ،نحتفل اآلن بأیام الشمس العظیم

 "وبظل جناحیك :ماذا یقصد بـ "في أجنحتها"؟ أي في حمایته، إذ قیل في المزامیر). 2: 4(مل في أجنحتها" 
 والذین سیحزنون ولكن ، ولكن بعد مضي الوقت،. وأما أولئك الذین یندمون في یوم الدینونة)8: 17(مز  استرنيّ "

 في سفر الحكمة عن ما سیقولونه عندما یندمون ویتأوهون من عذاب الروح "فماذا أبال فائدة، فقد سبق أن تنب
 ولم یضئ لنا ، لقد ضللنا عن طریق الحق،. قد مضى ذلك كالظلغنى وماذا أفادنا افتخارنا بال،أنفعتنا الكبریاء

 وأما هذه الشمس ، تلك الشمس تشرق على األبرار فقط).9، 8، 6: 5 (حك  ولم تشرق علینا الشمس"،نور البرّ 
یطلب األبرار رؤیة تلك الشمس ). 45: 5(مت  یشرق شمسه على األشرار والصالحین" فإن اهللا ،التي نراها یومًیا

"ال تغرب   الشمس تغرب في قلوبكم على غیظكمتدعوا هذهن كنتم تغضبون ال إوهي تقطن في قلوبنا باإلیمان. ف
. Ñ وتمكثون في الظالم، فتغرب شمس البّر عنكمین،ضبا لئال تكونوا غ.الشمس على غیظكم"

القدیس أغسطینوس 

 الثاني- أشرق في مجیئه األول مثل نوع من الشمس بالنسبة ءهذا ینطبق على المجيء األول لمخلصنا والمجي 
لنا نحن الجالسین في الظلمة والظالل، ویحررنا من الخطیة، ویهبنا شركة في البّر، ویغطینا بهبات روحیة 

كأجنحٍة، ویهبنا شفاء لنفوسنا. وفي مجیئه الثاني فإنه بالنسبة للذین تعبوا في الحیاة الحاضرة یظهر لهم إما كما 

1 On Perfection. 
2Sermon on the Mount, 1:79. 
3Sermons on N. T. Lessons, 8:7. 
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یتفق مع إرادتهم أو ضدها؛ وكدیاٍن عادٍل یقضي بالعدل ویهب الخیرات الموعود بها. كما أن الشمس المادیة في 
إشراق تیقظ من قبض علیهم النوم لیقوموا للعمل، هكذا في مجیئه یقیم الذین في قبضة النوم الطویل للموت. 

ثیؤدورت أسقف قورش 

 وانبالج 2: 4)، وُیدعى المسیح في األسفار المقدسة شمس الٌبر (مل 5: 1 یو 1 أن اهللا هو نور روحي (حیث ،(
 .Ï فإن الشروق هو االتجاه الذي یلزم تعیینه لعبادته،الصباح (الفجر)

 األب یوحنا الدمشقي 

. شمس البّر واهب الغلبة : 3
، َوَتُدوُسوَن اَألْشَرارَ 

، َألنَُّهْم َیُكوُنوَن َرَماًدا َتْحَت ُبُطوِن َأْقَداِمُكمْ 
 ]3َیْوَم َأْفَعُل َهَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ . [

سّر فرحهم ومرحهم هو تمتعهم بالنصرة على عدو الخیر ومالئكته األشرار، الذین یصیرون رماًدا تحت 
). إنهم 33: 16 (یو "ثقوا أنا قد غلبت العالم"أقدامهم. ینضمون إلى موكب النصرة تحت قیادة المسیح الرأس القائل: 

). 4: 10 (یش "تقدموا وضعوا أرجلكم على أعناق هؤالء الملوك"یحققون الوعد 

  "ألننا ننال النصرة على عدونا إبلیس، )33: 16(یو إننا نثق في ذاك الذي قال: "افرحوا، أنا قد غلبت العالم ،
 .Ðبمعونته وحمایته

 " :إالَّ ألنه قد غلب ألجلنا، وحارب ألجلنا؟ افرحوالماذا یقول لنا " 

فإنه أین حارب؟ لقد حارب بأن أخذ طبیعتنا له...  
لقد غلب من أجلنا نحن الذین أظهر لنا قیامته... 

التصق یا إنسان باهللا، هذا الذي خلقك إنساًنا. التصق به جًدا، ضع ثقتك فیه. 
أدعه، لیكن هو قوتك. قل له: "فیك یا رب قوتي".  

عندئذ تتغنى عندما یهددك الناس، وأما ما تتغنى به یخبرك الرب نفسه: "إني أترجى اهللا، ال أخشى ماذا 
. Ð)١١: ٥٦یفعل بّي اإلنسان" (مز 

القدیس أغسطینوس 

 أننا ... ونسیر في ذات الطریق الذي قطعه من أجلنا،یسمح لنا نحن أیًضا أن نغلب، متطلعین إلى رئیس إیماننا 
 هل یفسد الموت أجسامنا؟ ما هذا؟ أنها ...لسنا مائتین بسبب صراعنا مع الموت، بل نحن خالدون بسبب نصرتنا

  ...لن تبقى في الفساد، بل تصیر إلى حال أفضل

ذن لنغلب العالم، لنركض نحو الخلود، لنتبع الملك، لُنِعد النصب التذكاري للغلبة، لنستخف بملذات العالم. إ
 لسنا نحتاج إلى تعب إلتمام ذلك. 

1 Exposition of the Orthodox Faith, 12. 
2 Letters, 39. 
3 Sermon on N.T. Lessons, 67:4. 
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  عندما ال تشتهیه تغلبه؛ إن سخرت به ُیقهر. !لنحول نفوسنا إلى السماء، فینهزم كل العالم
ل، فلیتنا ال نحزن على أي أموٍر محزنة خاصة به . Ïغرباء نحن وُرحَّ

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. رؤیة جدیدة للشریعة : 4
هم تقدمات وذبائح كثیرة معیبة. اآلن یطالبهم أن یذكروا یمظن الیهود أنهم حافظون للشریعة الموسویة بتقد

 الروحي لكي یصیروا هم أنفسهم بال عیب، فیقبل اهللا تقدماتهم. الشریعة على المستوى

 اْذُكُروا َشِریَعَة ُموَسى َعْبِدي 
 الَِّتي َأَمْرُتُه ِبَها ِفي ُحوِریَب َعَلى ُكلِّ ِإْسَراِئیلَ .

 ]4اْلَفَراِئَض َواَألْحَكامَ . [
) هي خاتمة ال لسفر مالخي وحده بل للعهد القدیم كله. فقد جاءت هذه الخاتمة 6-4العبارات التالیة (

تهیيء الشعب النتظار مجيء السید المسیح، بفحص الشریعة الشاهدة  للسید المسیح، أو للناموس الذي یقودنا إلیه، 
"وعندنا الكلمة النبویة وهي أثبت، التي تفعلون حسًنا إن انتبهتم إلیها كما إلى سراج وكما یقول القدیس بطرس: 

منیٍر في موضع مظلٍم إلى أن ینفجر النهار، ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمین هذا أوًال أن كل نبوة الكتاب 
لیست من تفسیٍر خاٍص، ألنه لم تأِت نبوة قط بمشیئة إنساٍن، بل تكلم أناس اهللا القدیسون مسوقین من الروح 

). 21-19: 1 بط 2 (القدس"

  غایة النبي أن یتعلم القّراء أن یعطوا تفسیًرا روحًیا للشریعة، فیجدون فیها المسیح الدیان، الذي یمیز الصالحین عن
األشرار. فإنه لیس بدون سبب قال المسیح للیهود: "ألنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، ألنه هو كتب 

 وحده للشریعة وعجزهم عن إدراك أن وعودها الوقتیة لیست الحرفي). بالحقیقة بسبب تفسیرهم 46: 5عنيّ " (یو 
عبادة اهللا باطلة، وما المنفعة من أننا إال رموًزا للمكافآت األبدیة، سقطوا في امتعاٍض یحمل تمرًدا، فقالوا: "

. Ð)15-14: 3" (مل حفظنا شعائره...
 یس أغسطینوسالقد

 ة برص عأن مخلصنا في وقت معین إذ شفى أبرص وشفى بعد ذلك تس ىتة، حصالحذه الشریعة مقدسة جًدا وه
: 1؛ مر 4: 8مر به موسى شهادة لهم" (مت  أقال لألول: أذهب، أِر نفسك لرئیس الكهنة، وقدم القربان الذي

. Ñ). فإنه لم یبطل الناموس في أي موضع44
 دسقولیةلا 

 المسیح الرب، الذي جاء لخالص كل الشعب. أنه یأتي بالشریعة إلى ءأول عالمة للطاعة تنالونها هي قبول مجي 
غایتها ویوضح طریقه للكمال. لذلك فإنه من الصالح لكم أن تؤمنوا به عند ظهوره وتعرفوا أنه هو ذاك الذي تنبأ 

1 Homilies on St. John, 78:3. 
2 City of God 20:28. 
3 Constitutions of the Holy Apostles, 6:4:14. 
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. Ïعنه موسى واألنبیاء أنه یتمم غایة الناموس ویعلن عن خالص الكل عامة
ثیؤدور أسقف المصیصة 

. مجيء إیلیا النبي : 5
خالص. جاء القدیس یوحنا الأرسل الرب مالكه - القدیس یوحنا المعمدان - قبل مجیئه األول لتقدیم 

 لمجیئه األخیر. المعمدان بروح إیلیا الناري، وسیرسل إیلیا مع أخنوخ في أیام ضد المسیح لیهيء الطریق

 َنَذا ُأْرِسُل ِإَلْیُكْم ِإیِلیَّا النَِّبيَّ أَ ه
] 5َواْلَمُخوِف [َقْبَل َمِجيِء َیْوِم الرَّبِّ اْلَیْوِم اْلَعِظیِم 

طالبهم بالرجوع إلى الناموس وفحص الشریعة حیث تتوقف إرسالیة األنبیاء إلى حین مجيء من له روح إیلیا 
). 17: 1وغیرته لیهیيء الطریق لمجيء الرب (لو 

انقسم مفسرو الیهود إلى فریقین في تفسیرهم لهذه العبارة، فریق ظن أن إیلیا نفسه یأتي إلى العالم لیهیئ 
الطریق للمسیا. وآخرون حسبوا أن إنساًنا یأتي بروح إیلیا. 

 ل جاء إیلیا النبي ثانیة؟ه
)، بینما قال السید المسیح: 22: 1ا أجاب بالنفي (یو يعمدان إن كان هو إیلمعندما ُسئل القدیس یوحنا ال 

)، 12: 17"إن إیلیا قد جاء ولم یعرفوه بل عملوا به كل ما أرادوا، كذلك ابن اإلنسان أیًضا سوف یتألم منهم (مت 
ن یجب أن ا إنه كلقدیس أغسطینوسا). ویعلل 13: 17"حینئذ فهم التالمیذ أنه قال لهم عن یوحنا المعمدان" (مت 

یأتي قبل المجيء األول للسید المسیح وأیًضا الثاني. في المجيء األول لم یأِت إیلیا بشخصه، وٕانما حمل القدیس 
)، ولكن لم یأِت بشخصه، 14: 11المعمدان فكره وأسلوب حیاته، لذلك قال عنه السید المسیح انه إیلیا وقد جاء (مت 

لذلك قال یوحنا المعمدان إنه لیس بإیلیا. أما في مجيء السید المسیح الثاني واألخیر فیسبق إیلیا حیث یأتي بشخصه 
 .Ðویشهد على ضد المسیح ویستشهد

  حیث أن المخلص هو بدء قیامة كل الشعب، كان الئًقا أن الرب وحده یلزم أن یقوم من األموات، الذي به أیًضا
یدخل القضاء العالم كله، حتى یتكل المجاهدون المستحقون بواسطته بالوسیط الشهیر، فإنه هو نفسه تمم الطریق 

نه موضوع إوُقبل في السماوات، وجلس عن یمین اهللا اآلب، وسیعلن مرة أخرى في نهایة العالم بكونه الدیان. 
 أرسل إلیكم إیلیا التشبیتي قبل اهاأنذ“لدور معین، وأن السابق له یلزم أن یظهر أوًال كما قال بمالخي والمالك: 

 الرب العظیم، والمخوف؛ فیرد قلوب اآلباء على األبناء، والعصاة لحكمة األبرار، لئال آتي واضرب األرض ءمجي
). إذن هذه ستأتي وتعلن عن ظهور المسیح من السماء. وستحدث آیات وعجائب، 6-5: 4تماًما" (راجع مل 

. Ñحتى یخجل الناس ویعودوا إلى التوبة عن شرهم العظیم
القدیس هیبولیتس الروماني 

  ما هو مصدر اعتقادكم بأن إیلیا القادم سُیعِمد؟ فإنه لم یعمد الخشب الذي على المذبح في أیام آخاب، عندما

1 Commentary on Malachi 4:1:2. 
2 On the Gospel of St. John, tr. 4:5. 
3 On the Antichrist 46. 
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). لقد أمر الكهنة أن یفعلوا 38-21: 18 مل 1احتاج إلى حمیم میاه حتى یحترق عندما ظهر الرب في النار (
). إذن كیف ذاك الذي لم یعمد في ذلك 34: 18 مل 1هذا، لیس مرة، بل یقول: "ثنوا فثنوا" وأیضا: "ثلثوا فثلثوا" (

 Ïالحین بل أعطى لآلخرین ذلك أن یعمد عندما یأتي عند إتمام األمور التي یتحدث عنها مالخي؟
العالمة أوریجینوس 

  ورأیت مالًكا آخر صاعًدا من الشرق، له ختم اهللا الحيّ ". إنه یتحدث عن إیلیا النبي، الذي هو النذیر في أیام"
ضد المسیح، وذلك إلصالح الكنائس وتثبیتها في مواجهة االضطهاد العظیم المفرط. نقرأ أن هذه األمور تُنبئ 

 أرسل إلیكم إیلیا التشبیثي، لیرد قلوب اآلباء اعنها في فاتحة العهد القدیم والعهد الجدید؛ إذ یقول بمالخي: "هاأنذ
. Ðإلى األبناء، حسب وقت الدعوى، لیرد الیهود إلى إیمان الشعب الذي خلفه

فیكتورینوس أسقف بیتوفیم 

 قوة لعمل عجائب. وٕاذ ال  لاند اقتراب نهایة األزمنة، سُیرسل نبي عظیم لیحول البشر إلى معرفة اهللا، وسینع
الجوع. وٕاذا  و ماءهم إلى دٍم، ویعذبهم بالعطشوسیحولجعلها تمنع مطرها، يیسمع له الناس سیغلق السماء، و

. Ñسعى أحد ألذیته تخرج نار من فمه وتحرقه
 الكتانتیوس

 یظهرا أوًال كما قیل بواسطة مالخي والمالك (بشارة زكریا  نأ ألمٍر محتٍم أن البشیرین (السابقین) لمجیئه یجب هإن
المسیح أنه سیكون من السماء، هور یا وأخنوخ) سیأتیان ویعلنان عن ظلالكاهن بمیالد یوحنا السابق)... إنهما (إي

. Òلذین ُغلبوا بالشر وعدم التقوى إلى التوبة اوسیعمالن آیات ویردان
 دیس هیبولیتس الق

، َفَیُردُّ َقْلَب اآلَباِء َعَلى اَألْبَناءِ 
 َوَقْلَب اَألْبَناِء َعَلى آَباِئِهمْ . 

 ]6ِلَئالَّ آِتَي َوَأْضِرَب اَألْرَض ِبَلْعنٍ . [

 هذه العبارة إشارة إلى أن عدًدا كبیًرا من الیهود سیقبلون اإلیمان بالسید المسیح يف ألب فیكتورینوسارى ي
. Óألزمنة األخیرة عند مجيء ضد المسیحا يخالل شهادة إیلیا النبي ف

 

1 Commentary on the Gospel of John 6:125. 
2 Victorinus of Petovium: Commentary on Apocalypse 11. 
3 Lactantius: The Divine Institutes, 17. 
4 St. Hippolytus: Treatise on Christ and Antichrist, 43. 
5 Victorianus: Commentary on the Apocalypse, From the Seven Chapter, 2. 
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  4ن وحي مالخي م
لتشرق بنورك في أعماقي 

 ،جئت إلى عالمنا لتبدد كل ظلمٍة 

تشرق في كل نفس فتقیمها كوكًبا منیًرا. 
  تحّول ظلمتنا إلى نوٍر،

وعارنا إلى مجدٍ . 

 ،من یرفض نورك یفقد بصیرته 

وتخیم ظلمة الجهالة على عقله، 
 ویصیر یوم مجیئك الثاني بالنسبة له رعًبا.

  ،لتدخل یا شمس البرَّ في أعماقي 

وتقیم مملكتك في داخلي، 
فأصیر ذهًبا مصفى بالنار، 
 وال یكون للزغل موضع فيّ .

  یها الطبیب السماوي مرضي،أتنزع 

وتهبني شفاًء أبدًیا. 
تحول حیاتي إلى تهلیل ال ینقطع. 

 أثب فرًحا بین السمائیین.

 ،أتمتع بنصرتك وغلبتك 

فال یكون إلبلیس موضع في داخلي، 
بل بنعمتك لّي یصیر تحت األقدام. 

لیس له سلطان علّي بعد! 

 انتظارك یا واهب المجد.يإني ف  

لترسل إیلیا وأخنوخ لیحطما قوة ضد المسیح، 
ولُتعد العالم كله للتمتع بخالصك. 

أعماقي تصرخ إلیك: 
نعم، تعاْل أیها الرب یسوع! 
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