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 متى-المقدمة

بسم اآلب واالبن والروح القدس 
 واحدالاهللا 

آمین 

اإلنجیل المقّدس هو البشارة المفرحة التي یقّدمها لنا الروح القدس لیدخل بنا إلى االّتحاد مع اآلب في 
له، وما أصعب على القلم أن یعّبر  المسیح یسوع مخّلصنا. حًقا ما أعذب للنفس أن تتذّوقه، وللقلب أن ینفتح

 للسان أن ینطق به. ا و،عنه

 إذ ُأقّدم هذا العمل المتواضع أوّد أال ندخل في دراسات عقلّیة بحتة، وال في معرفة نظرّیة ألقوال إّنني
اآلباء األّولین فیه، إّنما أن نتمّتع بخبرة آبائنا الحّیة والمفرحة وسط ضیقات هذا العالم، فنعیش إنجیلنا، ویلتهب 

قلبنا بناره المقّدسة، فندخل إلى أعماق جدیدة لملكوت اهللا المفرح.  
 م1982إبریل 

 القمص تادرس یعقوب ملطي
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  سّر الكلمة المكتوبة

كان اإلنسان فكرة في عقل اهللا حین خلق العالم كّله من أجله، وٕاذ أقامه في الفردوس كان یلتقي به 
)، فینجذب إلیه 8: 3  (تكفي الجّنة" ايً "صوت الرب اإلله ماشخالل أحادیث مشتركة سّرّیة. كان آدم یسمع 

 لیناجیه، یسمعه ویتكّلم معه، یتقّبل الحب بالحب! 

 "سمعت صوتك في الجّنة فخشیت"أّما بعد السقوط فصارت كلمة اهللا بالنسبة لإلنسان مرهبة ومخیفة: 
 یسمع، وٕان سمع فال یقدر أن یتجاوب معه! تحّول قلب ن). كان اهللا یتكّلم واإلنسان ال یقدر أ10: 3 (تك

اإلنسان عن الحب المملوء حناًنا إلى حجر بال إحساس، وأمام هذا التحّول تقّدم اهللا إلى اإلنسان لیهبه كلمته 
 بإصبعه على لوحي الحجر، وكأنها على قلبه الحجري. لقد أراد أن یخترق القلب الحجري لیسّجل بإصبعهة شمنقو

أیًضا روحه القّدوس كلماته لعّل اإلنسان یقدر أن یتذّوقها ویتجاوب معها؛ وكأن الكلمات اإللهّیة المكتوبة إّنما 
أن نعمة اهللا كانت كافیة أن تعمل في : [القّدیس یوحنا الذهبي الفمجاءت كعالج لضعفنا البشري، وكما یقول 

یا [ إنه یقول: ]قلوبنا ككتاب حّي نقرأه، لكّننا إذ لم نتجاوب مع نعمته التزم من أجل محّبته أن یقّدم كلمته مكتوبة.
له من شّر عظیم قد أصابنا! فإنه إذ كان ینبغي علینا أن نعیش بنقاوة هكذا فال نحتاج إلى كلمات مكتوبة إّنما 

  .]Ïنخضع قلوبنا للروح ككتب! أّما وقد فقدنا هذه الكرامة صرنا في حاجة إلى هذه الكتب

 فإن اهللا یهبنا نعمته لكي تتحّول الكلمة ،إن كان من أجل ضعفنا قّدم لنا اهللا كلمته مكتوبة لكي نحفظها
حًقا یلیق [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: إلى حیاة فینا وعمل، ُفُتسّجل بالروح في قلوبنا وُتعلن في تصرفاتنا. یقول 

بنا ال أن نطلب معونة الكلمة المكتوبة فحسب، وٕانما أن نظهر حیاتنا نقّیة هكذا، فتكون لنا نعمة الروح ِعوض 
  .]Ðالكتب بالنسبة لنفوسنا. فكما ُكتب بالحبر في الكتب هكذا ُتسّجل بالروح في قلوبنا

 أن اهللا قّدم لنا كلمته المكتوبة كمصابیح مضیئة تشهد للنهار األبدي، Ðالقّدیس أغسطینوسویرى 
 لكلمة). با8: 5 قّدمها من أجل ضعفنا لتنیر لنا نحن الذین كّنا قبًال في الظلمة وأّما اآلن فنور في الرب (أف

 ونلتقي بالكلمة اإللهي ذاته ،رب العظیملالمكتوبة صرنا أبناء للنور لكي ندخل إلى بهاء النور الكامل في یوم ا
 وجًها لوجه. 
 

1 In Matt. hom. 1:2. 
2 In Matt. Hom. 1:1. 
3 In Ioan. tr. 35:8.                                                                                                                         
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 مقّدمة عامة

 في

األناجیل األربعة 

  كلمة "إنجیل". 1
لكي نتعّرف عن السبب الذي ألجله دعت الكنیسة األسفار األربعة األولى من العهد الجدید باألناجیل 

" في ذهن الكنیسة األولى.  إلنجیلیلیق بنا أن نعرف ماذا تعني كلمة "ا، المقّدسة

  :Ï" مشتّقة عن الكلمة الیونانّیة "إیفانجیلیون"، والتي حملت في األصل معاٍن كثیرة، منهالإنجيكلمة "
كافأة التي تقّدم لرسول من أجل رسالته الساّرة، ثم صارت تطلق على مأ. من الناحیة الّلغوّیة تعني ال

 قائًال هوذا قد مات شاول ي (الترجمة السبعینّیة) "إن الذي أخبرن10: 4صم 2األخبار الساّرة عینها. كما جاء في 
 (الترجمة السبعینّیة) عن 9: 31صم 1نجیال)"، وجاءت في إوكان في عینّي نفسه كمن یقّدم لي أخباًرا ساّرة (

.  Ð (الترجمة السبعینّیة) عن میالد طفل15: 20إر أخبار النصر المفرحة، وفي 

 تقدمة شكر لآللهة من أجل األخبار الساّرة.  يت أیًضا في صیغة الجمع لتعناستخدمب. 

خبار ساّرة للعالم.  أ أوغسطس كبدء يج. استخدمت عن یوم میالد اإلمبراطور الرومان

د. استخدمت في سفر إشعیاء في الترجمة السبعینّیة عن األخبار الساّرة الخاصة بمجيء الممسوح من 
)؛ "ما أجمل 9: 40 مبشّرة (مقّدمة اإلنجیل) لصهیون" (إشیا قبل اهللا لخالص شعبه: "على جبل عال اصعدي 

نجیل السالم)، المبّشر بالخیر، المخبر بالخالص، القائل إعلى الجبال قدمّي المبّشر المخبر بالسالم (المخبر ب
.  )7: 52(إشلصهیون قد ملك إلهك" 

بكونها تعّبر عن الرسالة المسیحّیة في مجملها  ايً حتّلت الكلمة مركًزا أساساهـ. أّما في العهد الجدید فقد 
: 4 (مت"بشارة الملكوت أو إنجیل الملكوت")، فإن الملكوت الذي أعلنه السّید المسیح هو 1: 15كو1؛ 1: 1(مر
 مّرة في رسائل بولس 54 في العهد الجدید، منها  مّرة72). وقد تكّررت هذه الكلمة 14: 24؛ 35: 9؛ 23

الرسول، لتعّبر عن أخبار الخالص المفرحة التي قّدمها لنا اهللا في ابنه یسوع المسیح لیدخل بنا إلى حصن أبیه 
 بروحه القّدوس. 

  :Ð أو الكلمات مثلاألسماءارتبطت كلمة "إنجیل" ببعض 
 طبیعة اهللا كمحب للبشر، ُتعلن)، فإنه البشارة التي 9-8، 2: 2تس1؛ 15-14: 1إنجیل اهللا (مرأوالً : 

 مقّدمة منه ألجل خالصنا. لقد تصور بعض الغنوسّیین أن اهللا غضوب ومؤدب قاِس أّما المسیح فهو محب
تأكید البشارة المفرحة أنها بشارة اآلب معلنة في ابنه. ولهذا السبب عینه كان المقّدس ومفرح، لهذا أراد الكتاب 

 السّید المسیح یؤّكد أنه جاء یتّمم مشیئة اآلب.

). إن كان االبن قد جاء لُیعلن 14: 10؛ 13: 9؛ 4: 4كو2؛ 1: 1ثانًیا: إنجیل یسوع المسیح (مر
محّبة اآلب لنا، فهو یحمل ذات الحب؛ إنجیل اآلب هو إنجیل االبن، یدخل بنا إلى االّتحاد مع اهللا في ابنه.  

1 Oscar Cullmann: The N. T., 1968, P. 27. 
2 W. Barclay: N. T. words, SCM 1967, p. 101-106. 
3 Ibid.  
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: 2تس2؛ 5: 1تس1؛ 3: 4كو2" (إنجیلنا" أو "إنجیليأحیاًنا یستخدم الرسول بولس التعبیر "ثالثًا: 
). غایة اإلنجیل هو اإلنسان، إذ یرید اهللا أن ننعم به ونعیشه، فإن كان هو هبة إلهّیة لكّنه مقّدم لإلنسان 14

: 2؛ غل7: 11؛ 14: 10وك2؛ 18، 14: 9كو1؛ 19: 15)، ویعلنه لآلخرین (رو15: 1لیقبله ویؤمن به (مر
یاتنا ح) ب17، 7: 1)، وندافع عنه (في2: 3تس1؛ 3: 4؛ 22: 2؛ 12: 1؛ في16: 15؛ 1: 1) ویخدمه (رو2

ًبا منفرًدا من اهللا ح) بهذا یحمل اإلنجیل لیس 12: 9كو1له ( الداخلّیة وكلماتنا وسلوكنا العملي فال نكون عائقین
ومتحّرًكا بغیر  ابيً ا مشترًكا بین اهللا واإلنسان، فیه ال یقف اإلنسان سلبًیا أو جامًدا، بل إیجابً نحو اإلنسان، وٕانما ح

انقطاع لیصیر على مثال خالقه.  

 بل یضّم ،قف حدوده عند الیهودت فال ،)7: 15؛ أع15: 16؛ 10: 13إنجیل جمیع الناس (مررابًعا: 
 بحقِّه في المیراث األبدي.  ون وینعم، باالّتحاد معهون ویتمّتع،كل لسان وجنس وأمة، لیتعّرف الكل على اهللا

بهذا نفهم اإلنجیل لیس كتاًبا نقرأه أو فلسفة نعتنقها، لكّنه حب إلهي فّعال یقّدمه اآلب في ابنه یسوع 
المسیح رّبنا لینطلق بالنفس البشرّیة إلى حضن اآلب تنعم به معلنة حّبها له وٕایمانها به، وهي في هذا تنطلق 

للكرازة به والشهادة له أمام الجمیع بال عائق.  

"إنجیل  تكشف لنا عن فاعلّیته في حیاتنا. دعاه ،أخیًرا فقد قّدم لنا الرسول بولس صفات ربطها باإلنجیل
و"إنجیل  .بروح النصرة والغلبةیا  من سلطانها لنحونتبّرر) حیث ننعم بغفران خطایانا 13: 1فأ (خالصنا"
 .) حیث یدخل بنا إلى السالم الداخلي بین النفس والجسد خالل مصالحتنا مع اهللا والناس فیه15: 6فأ (السالم"

 ، وفي اختصار.)، ففیه تتحّقق مواعید اهللا لنا في ابنه6: 3 (أف"نوال موعده في المسیح باإلنجیل"كما قال 
باإلنجیل نلتقي بالسّید المسیح القائم من األموات الذي یهبنا الرجاء والخلود والمیراث ویمّتعنا ال بعطایا إلهّیة 

 فحسب بل باهللا ذاته! 

 " كأخبار مفرحة بقوله: نجیلعلى تفسیر كلمة "إ القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
)، وتبّني، ومیراث 30: 1كو1 عن العقوبة، وغفران للخطایا، وتبریر وتقّدیس وخالص (ونعم، ألنه عف[

 ین وللجالسین في الظلمة. ب، ودخول في عالقة مع ابن اهللا الذي جاء لُیعلن (ذلك) للكل: لألعداء والصالتالسماوا
ء یعادل مثل هذه األخبار المفرحة؟! فقد صار اهللا على األرض، وصار اإلنسان في السماء، يأي ش

 واختلط الكل مًعا. 
 اختلطت المالئكة مع صفوف البشر، وصار البشر في صحبة المالئكة والقوات العلوّیة األخرى.

هوذا اإلنسان یرى الحرب الطویلة قد انتهت، وتحّققت المصالحة بین اهللا وطبیعتنا. صار إبلیس في 
 وت، وانفتح الفردوس، وزالت اللعنة، وُنزعت الخطّیة من الطریق. مخزي، وهربت الشّیاطین، وباد ال

موضع وترعرعت، وأقیم نظام السمائّیین (العلوّیین) على الزال الخطأ وعاد الحق وُبذرت كلمة التقوى في 
األرض، ودخلت هذه القوات معنا في معامالت آمنة، وصارت المالئكة ترّدد على األرض باستمرار، وفاض 

  .]Ïالرجاء في األمور العتیدة بغزارة

  أهّمیة األناجیل. 2

1 In Matt. hom 1:4. 
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إنجیل إن كانت الكنیسة قد عاشت أكثر من عشرین عاًما بعد حلول الروح القدس یوم البنطقستي بال 
مكتوب لكنها عاشت اإلنجیل ومارسته كحیاة فائقة في المسیح یسوع، فلماذا لم تبَق الكنیسة عبر العصور تعیش 

إنجیلها الُمسّلم شفاًها؟! هل من ضرورة لإلنجیل المكتوب؟ 

 أن التقلید الشفوي كان له أهمیته الخاصة في الكنیسة وّبخاصة في الشّرق، وقد Ï D. Guthrieأ. یقول
 إّنما لیكّمله ویؤّكده. فاإلنجیل یحفظ التقلید بال انحراف، والتقلید ،جاء اإلنجیل المكتوب ال لیحتل مكان التقلید

 إّنما تعرف ،یفرز األناجیل القانونّیة ویحفظها بال تحریف ویكشف عن مفاهیمها. فال تعرف الكنیسة الثنائیة
. Ðإنجیًال واحًدا سواء ُسّلم إلیها بالتقلید الشفوي أوًال بالكتابة، تعیشه في أفكارها وعبادتها وسلوكها كحیاة معاشة

بهذا تلقفت الكنیسة اإلنجیل لیؤّكد حیاتها اإلنجیلّیة المسّلمة إلیها والمعاشة.  

ألنها قّدمت لنا حیاة السّید المسیح على ،  خاصة بین أسفار الكتاب المقّدس كله،ب. لألناجیل أهمیتها
األرض، هذا الذي هو مشتهى األمم، مخّلص الكنیسة وعریسها، وموضوع لهجها لیًال ونهاًرا. لكن ما نَود تأكیده 

 إّنما قّدم ما هو أعمق من التاریخ، المسیح، السّید biographyیعرض حیاة  ايً أن األناجیل لیست سّجًال تاریخ
به ومعه، نشاركه آالمه وأمجاده؛ لهذا ركزت األناجیل على فترة وجیزة  احي" لنقبله فینا ونشخص المسیحقّدم لنا "

مرقس وأقل  من حیاته واحتلت أحداث األسبوع األخیر من دخوله إلى أورشلیم حتى قیامته حوالي ثلث إنجیل مار
من الثلث بقلیل في بقّیة األناجیل.  

. إذ كان المسیحّیون في القرنین األول والثاني یترّقبون المجيء األخیر للسّید المسیح، تلّقفوا األناجیل ج
الرب أو مجیئه األخیر.   ايّ بشوق شدید بكونها الطریق الممّهد لباروس

، لكن ما أن اد. من جهة الكرازة بین الیهود واألمم، كان الكارزون غالًبا ما یعتمدون على التعلیم شفاهً 
وهي وثائق (كان ُیظهر الموعوظ رغبته في اإلیمان ویبدأ یتساءل عن شخص السّید المسیح، إّال وكانت األناجیل 

 تجیب على سؤالهم هذا. كأن األناجیل جاءت كشهادة حق تستخدمها الكنیسة في الكرازة والتعلیم ) أصلّیةرسولّیة
 خاصة بین الموعوظین. 

أن األناجیل لم تقف عند الدور الكرازي والتعلیمي، وٕانما جاءت لتقوم بدور رئیسي  D. Guthrieیرى 
إذ كانت الكنیسة تجتمع للعبادة استخدمت أجزاء من العهد القدیم للقراءة والتسبیح،  .Ñفي حیاة الكنیسة التعّبدّیة

خاصة الفصول التي تتحّدث عن السّید المسیح، لكن المؤمنین كانوا في حاجة إلى وثائق رسولّیة تتحّدث عن 
حیاة السّید المسیح وتعالیمه ومعجزاته وموته وقیامته، ُتعلن تحقیق ما ورد في العهد القدیم، تدخل في العبادة 

المسیحّیة كعنصر أساسي فیها.  

 بكونها تؤّكد اإلنجیل المسّلم ، وتمّسكت بها،بهذا تكون األناجیل قد تلقفتها الكنیسة األولى بفرٍح شدیدٍ 
، وبكونها المصدر الرسولي للكشف عن حیاة السّید وأعماله الخالصّیة، تهیئهم لمجیئه األخیر، اإلیها شفاهً 

تسندهم في الشهادة له بین الموعوظین وتقوم بدور رئیسي في عبادتهم اللیتورجّیة.  

 األناجیل في الكنیسة األولى. 3

1 Donald Guthrie: N. T. Introduction , 1975. 
2 Fr. Malaty: Tradition & Orthodoxy , 1979, p. 14-19. 
3 N.T. Introd. p. 16. 
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ة كأسفار قانونّیة مكّملة ألسفار العهد القدیم مع بقّیة ايقبلت الكنیسة األولى األناجیل المقّدسة منذ البد
أسفار العهد الجدید، وعلى نفس المستوى، بكونها جزًء ال یتجزأ من الكتاب المقّدس.  

، ربعة جهات المسكونةبأعلى وجود أربعة أناجیل رابًطا إّیاها القّدیس إیریناؤس ففي القرن الثاني ُیعلن 
 واألربعة وجوه للكاروبیم، قائالً : ، واألربعة ریاح الرئیسّیة

لم یكن ممكًنا أن تكون األناجیل أكثر أو أقل مّما هي علیه في العدد. فإنه إذ یوجد أربعة أركان للعالم [
ت المسیحّیة في العالم كله، ولما كان اإلنجیل هو عمود الكنیسة انتشرالذي نعیش فیه وأربعة ریاح رئیسّیة، وقد 

 أن یوجد للكنیسة أربعة أعمدة فتتنّسم عدم الفساد من الالئق) وروح الحیاة، بهذا كان من 15: 3تي1وقاعدته (
كل ناحیة، وتنعش البشرّیة أیًضا. خالل هذه الحقیقة واضح أن الكلمة خالق الكل والجالس على الشاروبیم، 

 كان مرتبًطا بروح واحد. وكما ذوضابط الجمیع إذ أعلن عن نفسه للبشر قّدم لنا اإلنجیل تحت أربعة أشكال إ
)، إذ للشاروبیم أیًضا أربعة 1: 80 (مزشرق"اِ "أیها الجالس على الشاروبیم یقول داود متوّسًال إلى حضرته 

 وجوه لها شكل التدبیر الخاص بابن اهللا. 
 ) فیرمز لعمله الفّعال وسمّوه7: 4 (رؤ"إن المخلوقات األربعة الحّیة األول مثل األسد"یقول الكتاب 

 وسلطانه الملوكي. 
  والكهنوتي.يوالثاني مثل الثور ُیشیر إلى تدبیره الذبیح

  والثالث له شبه وجه إنسان شهادة لوصف مجیئه كإنسان.
ر طائر ُیشیر إلى عطّیة الروح الذي یرفرف بجناحّیه على الكنیسة.  سوالرابع مثل ن

  .]Ïلهذا تتفق األناجیل مع هذه األمور، التي یجلس المسیح یسوع في وسطها

 وٕان كان قد اقتبس فقرات من "إنجیل المصرّیین" لكّنه مّیز بینه وبین القّدیس إكلیمنضس السكندريأما 
 . Ðاألناجیل األربعة القانونّیة

فلم یقتبس إال من األناجیل األربعة القانونّیة، ودافع بشدة عن كتابتها بواسطة الرسل  العّالمة ترتلیان أما
أو من هم ملتصقون بهم تماًما.  

مادة األناجیل وٕان كان بدون التزام القّدیسان إكلیمنضس الروماني وأغناطیوس األنطاكي استخدم 
 مطابقات مع األناجیل.   القّدیس بولیكربس تحويبالنص حرفًیا. وجاءت رسالة

    الحاجة إلى أربعة أناجیل. 4
خلق مشكلتین، إحداهما قدیمة الهوتّیة تدور حول التساؤل عن سّر وجود أربعة  أناجیل وجود أربعة

 مّتى ومرقس ىنجیل واحد، والثانیة حدیثة ظهرت في الغرب تخص الثالثة أناجیل األولإأناجیل وعدم االكتفاء ب
ولوقا حیث تظهر فیها مواد متشابهة وأخرى غیر متشابهة، بهذا یمكن تفریغها في ثالثة أعمدة متوازیة للمطابقة 

فیما بینها، فتساءل بعض الدارسین عن سّر التشابه، وكیف ُكتبت هذه األناجیل، ومصادرها الخ. وقد ُسمّیت 
.  Synoptic Problem أو السینوبتك  أو اإلزائیةبالمشكلة التكاملّیة

    أوالً : المشكلة الالهوتّیة

1Adv. Haer 3:11: 11, 3:11:8.  
2Guthrie , p. 17.   

 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى-المقدمة

منذ القدیم ظهر هذا التساؤل: ما الحاجة إلى وجود أربعة أناجیل؟ أّما كان یكفي وجود إنجیل واحد یضّم 
أن یضّم األناجیل األربعة في كتاب  Tatianففي القرن الثاني حاول تاتیان  ما ورد في هذه األناجیل األربعة؟

 لكن الكنیسة لم تقبل هذا العمل، فإنه لیس غایة ،ربعة في واحد)أ ("Diatessartonواحد اسماه "الرباعي 
 وترتیب مادة عن حیاة السّید المسیح على األرض، لكن غایته الشهادة بطرق مختلفة ومتكاملة عن معاإلنجیل ج

یقّدمها الروح القدس نفسه كأسفار قانونّیة، أي بكونها كلمة اهللا المعصومة من الخطأ. فالكنیسة ، حقیقة واحدة
التي وضعها الروح القدس لتعلیمنا وتهذیبنا بطریقة فائقة. لهذا لم ، تعتّز باألناجیل مًعا ككلمة اهللا الحّیة والفّعالة

بقدر ما اهتموا بالكشف عن أعماق ما حمله كل إنجیل ، یهتّم اآلباء بتجمیع ما ورد في األناجیل وترتیبها تاریخًیا
موّضحین ما ،  اإلنجیلّیین مًعا في األحداثاتفاقوفي نفس الوقت تحّدثوا عن ،  وراء كلماتهيمن سّر حیاة خف

 De consensuن يفي كتابه عن اتفاق البشیر القّدیس أغسطینوسیبدو للبعض من وجود تعارض، كما فعل 

evanglistarum . 

في القرن الثاني عن اتفاق األناجیل األربعة مًعا ومع بقّیة األسفار بالرغم  العّالمة أوریجینوستحّدث 
من عرض الحقیقة في كل سفر من جانب غیر اآلخر، مشّبًها الكتاب المقّدس بالقیثارة الواحدة ذات األوتار 

كما أن كل وتر من أوتار القیثارة یعطي صوًتا معیًنا خاًصا [المتنّوعة لتقدیم سیمفونّیة جمیلة ومتناسقة، إذ یقول: 
به یبدو مختلًفا عن اآلخر، فیظن اإلنسان غیر الموسیقي والجاهل ألصول االنسجام الموسیقي أن األوتار غیر 

ة في سماع انسجام اهللا في الكتب المقّدسة ايمنسجمة مًعا ألنها تعطي أصوات مختلفة، هكذا الذین لیس لهم در
بعضها البعض أو مع بقّیة  أن العهد القدیم غیر مّتفق مع الجدید أو األنبیاء مع الشریعة أو األناجیل مع ونیظن

ب أنغام ل إذ بمهارة تفسیره یج،ُیحسب داود اآلخرالرسل. أما المتعّلم موسیقى اهللا كرجل حكیم في القول والفعل 
موسیقى اهللا متعلًما من هذا في الوقت المناسب أن یضرب على األوتار، تارة على أوتار الناموس وأخرى على 

أوتار األناجیل منسجمة مع األولى، فأوتار األنبیاء. وعندما تتطّلب الحكمة یضرب على األوتار الرسولّیة 
 خالل ي اهللا الواحدة الكاملة والمنسجمة مًعا، تعطةالمنسجمة مع النبوّیة كما في األناجیل. فالكتاب المقّدس هو آل

 صوت الخالص الواحد للراغبین في التعلیم، هذه القیثارة التي تبطل عمل كل روح شّریر المتباینةاألصوات 
  .]Ï)14: 16 صم 1وتقاومه كما حدث مع داود الموسیقار في تهدئة الروح الشّریر الذي كان یتعب شاول (

نستطیع أن نقول أن الوحي اإللهي قّدم لنا إنجیًال واحًدا هو إنجیل رّبنا یسوع المسیح بواسطة اإلنجیلّیین 
األربعة: مّتى ومرقس ولوقا ویوحنا، كٌل یكشف عن جانب من جوانب هذا اإلنجیل الواحد. وكأنه باللؤلؤة التي 

 زاویة معّینة. فمعّلمنا مّتى إذ یكتب للیهود یقّدم لنا السّید المسیح بكونه المسّیا الملك الذي نُیعلن عنها كل منهم م
وّیات. ومعّلمنا مرقس إذ كتب افیه تحّققت النبّوات وكمل الناموس. جاء لیملك قینا، ونحن نملك معه في السم

للرومان أبرز شخص السّید المسیح من الجانب العملي، صانع المعجزات وغالب قوى الشیطان، فال یقّدم الكثیر 
 إّنما یقّدم أعماله ألنه یحّدث رجال حرب عنفاء (الرومان). أّما لوقا البشیر فإذ یكتب ،من كلمات السّید وعظاته

الذي جاء لیخّلص ال ، إلى أصحاب الفلسفات والحكمة البشرّیة، أي الیونان، فیقّدم السّید المسیح كصدیق البشرّیة
وٕانما بالحب الباذل. أخیًرا فإن یوحنا البشیر إذ یكتب للعالم كّله ُیعلن السّید المسیح الكلمة ، بالفلسفات الجدیدة

واته.  ااإللهي المتجّسد، الذي حّل بیننا لكّي یرفعنا إلیه في سم

 یوحنا لوقا مرقس متى

1 In Matt. , Book 2. 
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 للعالم المسیحي  للیونان للرومان كتب للیهود
 الكلمة المتجّسد  صدیق البشرّیة المسیح غالب الشیطان المسّیا الملك
 سطنا وفي  یّحل یخّلص البشرّیة یعمل العجائب جاء یتّمم الناموس
 اهتم بالالهوت  اهتم بالتاریخ لعمل اهتم بااهتم بالنبّوات
 النسر   الثور األسد رمزه وجه إنسان

شابهة، خاصة الثالث األناجیل األولى، من جهة ما حَوْته من عرض لحیاة السّید تإن بدت األناجیل م
ون في الحقیقة لیسوا عارضین لحیاة السّید وال مؤّرخین له بالمعنى العلمي يالمسیح وأعماله الخالصّیة. فاإلنجیل

هم شهود حق، أعلنوا األخبار الساّرة التي تمّس حیاتنا مشرقة من نور قیامة السّید المسیح وحلول ، إّنما للتاریخ
 روحه علینا، وجاء التاریخ من خالل هذه الزاویة، خادًما حیاتنا اإلیمانّیة واّتحادنا مع المخّلص القائم من األموات. 

ولكي ندرك تكامل هذه األناجیل نقّدم صورة سریعة ومختصرة عن مالمح هذه األناجیل وغایتها:  
 قّدم لنا شخصّیة السّید المسیح،  قد: یعتبر یهودي مسیحي، إن كاناإلنجیل بحسب مّتى البشیر. 1

لكّنه في جوهره سفر تعلیمي دفاعي یقّدم المسّیا المرفوض من قادة الیهود، بكونه مكمل الناموس ومحّقق نبّوات 
 على األرض. مصّحًحا الفكر الیهودي عن المسّیا كملك أرضي. يالعهد القدیم، فیه یتحّقق ملكوت اهللا السماو

. أّما وقد Ïمسیحّیة القوّیة في فلسطین قبل سقوط أورشلیم الهكذا یظهر هذا السفر كأنه یعكس تقلید كنائس الیهود
 فألنه قد رّكز على التجّسد اإللهي. ، له بوجه اإلنسان ُرمز

: إن كان هذا السفر یعتبر األساس إلنجیلي مّتى ولوقا، لكن له اإلنجیل بحسب مرقس البشیر. 2
 كأصحاب سلطان یؤمنون بالقّوة والعنف ،طابعه الخاص به. فقد ُقّدم للعالم الروماني المعتّز بالذراع البشري

، لهذا أبرز شخص السّید المسیح صانع العجائب وغالب الشیطان، الذي غلب بصلیبه جعالمة الحیاة والنضو
 ال بالحرب والعنف. إن كان الرومان قد انشغلوا بمملكتهم في العالم المعروف في ذلك الحین، فقد سحبهم ،وحّبه

 ال إلى الذراع البشري المتعجرف والمجّرد. ،اإلنجیل إلى مملكة من نوع جدید تحتاج إلى قّوة الروح والعمل اإللهي
 لقد ُرمز له بوجه أسد إعالًنا عن الغلبة والنصرة، أو عالمة الملك الجدید السماوي. 

ي، لذا جاء هذا السفر ن: ُسجل للیونان أصحاب الفلسفات واألدب الیونااإلنجیل بحسب لوقا البشیر. 3
تاریخ لیس بطریقة كالسیكّیة إّنما الهوتّیة الفي أسلوب رائع من الجانب األدبي، یقّدم لنا حیاة السّید المسیح في 

لمتعّلم واألّمي، الفیلسوف والبسیط، الغني والفقیر، الخاطئ والوثني. إنه ال لُتعلن عنه كمخّلص البشرّیة كلها: 
 بل بذبیحة الحب، لهذا ُرمز إلیه بوجه ثور عالمة الذبیحة واهبة المصالحة ،یخّلص بالحكمة البشرّیة والفلسفات

مع اآلب. یبدأ هذا السفر وینتهي في أورشلیم بكونها المدینة المقّدسة التي فیها یتحّقق الخالص، لكن الرسالة 
 موّجهة للعالم األممي كله، األمر الذي أوضحه فیما بعد في سفره اآلخر، أعمال الرسل. 

: له طابعه الالهوتي الخاص به، یرمز له بوجه نسر.  إنجیل بحسب یوحنا الرسول. 4

:  Synoptic Problem )السینوبتّیة(  اإلزائیةثانًیا: المشكلة
 وٕانما شغلت أذهان دارسي ،ال أرید الخوض في هذه المشكلة التي لم تعشها الكنیسة الشرقیة بوجه عام

الكتاب المقّدس في الغرب منذ منتصف القرن الثامن عشر، خاصة مع بدء القرن العشرین.  

1G. E. P. Cox: The Gospel according to St. Matthew, 1958, p. 21.   
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والتي تعني رؤیة الكل مًعا بنظرة تكاملّیة، فهي  Sunaraoمشتّقة عن الكلمة الیونانّیة  Synopticكلمة 
 هیكًال متشابًها ومواد متشابهة، وٕان ُوجدت أیًضا يتخص األناجیل الثالثة مّتى ومرقس ولوقا بكونها أناجیل تحو

 أم رجعت ،مواد غیر متشابهة. فالمشكلة هي كیف حدث هذا التشابه؟ هل اعتمدت األناجیل على بعضها البعض
 كالتقلید أو كتابًیا، أو أكثر من مصدر؟ ايً إلى مصدر بدائي واحد، سواء كان شفه

 في القرن الثامن عشر، ودعیت األناجیل الثالثة: Griesbachأول من استخدم هذا التعبیر هو 
Synoptic Gospelكما عّرف اإلنجیلّیون الثالثة  أو اإلزائیة یترجمها البعض باألناجیل التكاملّیة أو المتشابهة ،

 . Synopistsبـ 

 أن نسأل: لماذا نقیم المقارنات بین هذه األناجیل ونسأل عن مصدرها دوقبل أن ندخل في المشكلة نوَ 
مادامت قد ُكتبت بالوحي اإللهي بالروح القدس؟ 

هنا نَود أن نوّضح الفارق بین الفكر الشرقي والفكر الغربي في دارسة الكتاب المقّدس، فالشرق بوجه 
 األول، وهو االنشغال بكلمة اهللا أو الوحي اإللهي يعام خاصة الكنیسة األرثوذكسّیة یمیل إلى االّتجاه اآلبائ

یش به وفیه ومعه مّتجهین بفكرنا نحو المیراث األبدي، ممتّصة عحًیا ن ايً بكونه قبول للسّید المسیح نفسه شخص
 أكثر من الدراسات النقدّیة النظرّیة. أّما الغرب فقد صّب جل اهتمامه خاصة يأذهاننا بالملكوت السماوي الداخل

في القرنین التاسع عشر والعشرین نحو الدراسات النقدّیة واألبحاث العلمّیة في الكتاب المقّدس، األمر الذي یمكننا 
  روحًیا.اأن ننتفع به كثیًرا حتى في بنیاننا الروحي وفهمنا لكلمة اهللا إن قبلناه

قبل الدخول في تفاصیل هذه المشكلة یلزمنا أوًال أن نتعّرف على مفهوم الكنیسة المسیحّیة للوحي 
كل "اإللهي، لنعرف ما هو دور رجل اهللا الذي أوحي له بالروح القدس لیكتب؟! فقد جاء في الكتاب المقّدس: 

الكتاب هو موحى به من اهللا ونافع للتعلیم والتوبیخ، للتقویم والتأدیب الذي في البّر لكي یكون إنسان اهللا كامًال 
كل نبّوة الكتاب لیست من تفسیر خاص،  ؛ "عالمین هذا أوًال أن)17-16: 3ي ت 2متأّهًبا لكل عمل صالح" (

). 21-20: 1 بط 2 بل تكّلم أناس اهللا القّدیسون مسوقین من الروح القدس" (،ألنه لم تأت نبّوة قط بمشیئة إنسان
 "لساني قلم كاتب ماهر" :إذن فالكتاب كّله موحى به من الروح القدس، والكّتاب هم آله اهللا، أو كما یقول المرّتل

 ). 1: 45 (مز

كل كاتب أشبه بقلم في یّد الروح القدس، لكّنه قلم ماهر، ال یكتب إال ما یملیه الروح دون أن یفقده 
شخصّیته وٕامكانّیاته ومهارته وبیئته. هذا هو العجیب في حب اهللا، فإنه حتى إذ یقّدم لنا كلمته المكتوبة ال 

بجمود، إّنما یتعامل معنا خالل "الحب المتبادل" وتقدیر اهللا العجیب  ايً ها آلكیستخدم اإلنسان آلة جامدة یحرّ 
 لكّنه ال یحتقر حّبنا وفكرنا وثقافتنا ة،لمخلوقه اإلنساني. إن كان یسكب علینا حّبه ویهبنا كلمته اإللهّیة الخالد

ولغتنا. إنه یهب الكلمة ویحفظها ویمنح الكاتب إمكانّیة الكتابة في عصمة من الخطأ دون تجاهل إلنسانّیته. لهذا 
 امتّدت آالف السنین، متباینةسلوب مختلف ُكتبت خالل ثقافات أال عجب إن حوى الكتاب بعهدیه أسفاًرا مختلفة ب

هذا ما دفع الدارسون الغربّیون إلى . یحمل إلینا الكلمة اإللهّیة التي ال تشیخ، ايً ومع ذلك بقَي ویبقى الكتاب ح
 القّدیس إیریناؤسدراسة النقدّیة والتحلیلّیة للكتاب المقّدس. ونحن إذ نقبل هذه الدراسات فبتحّفظ مدركین ما قاله 

، وما قاله اآلباء أن الكتاب معصوم من الخطأ ولیس فیه Ï"إن الكتاب حتى في أجزائه الغامضة "روحي بكّلیته
لیس حرف واحد أو عنوان ُكتب في الكتاب المقّدس ال یتّمم عمله  إنه: [أوریجینوسشيء زائد بال نفع، حتى قال 

1 C. Unom 7. PG 45:744. 
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في الكتب اإللهّیة كل كلمة [: القّدیس جیروموبنفس الطریقة یقول .] Ïالخاص بالنسبة للقادرین على استخدامه
 الواردة في األسماءحتى قوائم  القّدیس یوحنا الذهبي الفم وبحسب .]Ðومقطع وعالمة ونقطة تلتحف بمعنى

 السادس عشر من الرسالة إلى األصحاح، وقد كّرس عظتین لشرح التحّیات الواردة في Ñالكتاب لها معناها العمیق
.  Òرومیة لُیعلن أن كنوز الحكمة مخفّیة في كل كلمة نطق بها الروح

 Synoptic زائیةبعد وضع هذا األساس لمفهومنا للوحي اإللهي نعود إلى مشكلة األناجیل الثالثة اإل
شابهة:  تلتفسیر وجود تشابهات بینها وأیًضا مواد غیر م

    Òالمتشابهاتا. 
 المتشابهة وردت فمن جهة الموادكثیر من موادها كما في ترتیبها،  تتشابه األناجیل الثالثة األولى في

، وعبارات وردت في three traditions بالتقالید المثلوثة أناجیل یمكن تسمیتها ةعبارات متشابهة في الثالث
التقالید ، وعبارات لم ترد إال في إنجیل واحد نسّمیها twofold traditions التقالید المثّناةإنجیلین فقط نسّمیها 

 . doubletsبل وعبارات تكّررت في نفس اإلنجیل تسمى مزدوجات ،unique traditionsالفریدة

مرقس أكثر األناجیل اختصارا، وردت أغلب مواده في إنجیلي مّتى أو لوقا  هذا ویالحظ أن إنجیل مار
 ألن بعض العبارات ترد في أناجیل أخرى ،أو في كلیهما مًعا. وٕان كان یصعب عمل إحصائّیة دقیقة للمتشابهات

 مسّجلة في عدد أكبر من اآلیات. 

   متى مرقس لوقا
 1150 677 1070 إجمالي العبارات
 520 70 330 التقالید الفریدة

  حوالي الثلث العشر النصف
 230 180-170 180-170 التقالید المثّناة

   (مت - لو) (مر- لو) (لو- متى) 
 230 50 50 
 مت) -(لو  لو)-(مر لو) - (مت 

 370-350 370-350 370-350 التقالید المثلوثة

هذا عدد المواد المتشابهة أّما عن التشابه في الترتیب، فقد حملت األناجیل الثالثة إطاًرا عاًما واحًدا أو 
خطوًطا عریضة متشابهة، إذ جاءت هكذا:  

 أ. اإلعداد للخدمة. 
ب. خدمة السّید في الجلیل.  

 ج. رحلته إلى أورشلیم. 
 د. آالمه وقیامته. 

1In Jer. hom 2.   
2 In Jer. hom 2. 
3 In illud, Vidi dom 2:2 
4In illud, Salutate hom 1:1.   
5 Jerome Bibl, Comm. , Ch 39. 
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لم یقف التشابه عند المادة واإلطار العام في الترتیب وٕانما شملت األناجیل بعض اقتباسات من العهد 
ت مقارنات یونانّیة نادرة وأحیاًنا استخدم أناجیل، كما ةالقدیم أحیاًنا معّدلة. وقد وردت بنفس التعدیل في الثالث

تأتي العبارات مطابقة لبعضها البعض كلمة بكلمة في األناجیل الثالثة. هذا ما دعا إلى التساؤل عن سّر هذا 
 التشابه؟

 ب. االختالفات
من جهة المواد نذكر االختالفات في األناجیل الثالثة على سبیل المثال:  

ُكتب میالد السّید المسیح في إنجیل مّتى بطریقة تختلف عما جاء في إنجیل لوقا، أّما إنجیل مرقس . 1
 فلم یشر إلیه قط. 

).  38-23: 3) یختلف عما ورد في إنجیل لوقا (17-1: 1النسب كما ورد في إنجیل مّتى (. 2

-3: 4) وفي إنجیل لوقا (12-3: 4التجارب الثالث التي واجهها السّید ُذكرت في إنجیل مّتى (. 3
 )، مع اختالف في الترتیب. 12

، فمعّلمنا مّتى تحّدث عن ظهورات السّید في متباینةأحداث القیامة وردت في كل إنجیل بطریقة . 4
أّما معّلمنا لوقا فتحّدث عن ظهوراته في الیهودّیة.  ، الجلیل

) ولم ترد في إنجیل معّلمنا مرقس.  7-5وردت العظة على الجبل في إنجیل مّتى (. 5

 حلول المشكلة
في العصور األولى اهتم اآلباء بكل حدث على انفراد، موّضحین اتفاق اإلنجیلّیین، أّما ما حدث في 
الغرب فهو دراسة المشكلة ككل، وقد ظهرت عدة نظرّیات لحّلها لیست متضاربة بل كل منها تمّهد لألخرى، 

 أهمها: 

: تتلّخص في أن كل إنجیل یعتمد على اإلنجیل السابق Utilization Theoryنظرّیة االستعمال . 1
القّدیس  یستخدم ما قد سبقه. لعّل هذه النظرّیة اعتمدت على ما ورد في يأ أو اإلنجیلّین السابقین له،

 لهذا جاء االثنین،مرقس، وجاء لوقا اإلنجیلي یعتمد على  أن مّتى البشیر كتب أوًال، اعتمد علیه مار أغسطینوس
وٕانما رأى أن لوقا یسبق ،  نظرّیة مماثلةGriesbach ترتیب األناجیل التقلیدي: مّتى ومرقس ثم لوقا. اقترح

 Wilbe، وم1835النظرّیة عام  Lachmannمرقس إنجیلي مّتى ولوقا مًعا. عّدل  مرقس، وبالتالي استخدم مار
.  Ïعنها B. Buttler، وقد دافع م1838عام 

: لعّل هذه النظرّیة جاءت كتطّور لما The Primitive Gospel Theoryنظرّیة اإلنجیل البدائي . 2
 ض. فقد افتراإلنجیلیونذكره بابیاس في القرن الثاني أن مّتى وضع "أقوال یسوع" باللغة العبرّیة، استخدمها 

 كل على انفراد، هذا األصل مفقود. Ðالبعض وجود أصل آرامي (عبري) ترجم إلى الیونانّیة استخدمه اإلنجیلّیون
م. ویسمى أصحاب 1804عام  J. Eichhornم، وعدلها 1778 عام G. E. Lessing ـارتبطت هذه النظرّیة ب

"، ولما كان رأي الكثیرین منهم أنه أقرب Qهذه النظرّیة هذا اإلنجیل األولى الذي عنه أخذت األناجیل الثالثة "
 ما یوافق Ðالقّدیس أبیفانیوس. ورأى البعض في قول Proto-Markمرقس لذا دعاه البعض  إلى إنجیل مار

1Originality of St. Matthew, Cambridge, 1951.   
2 Euseb , H. E. 3:19:16. 
3 Adv. Haer. 51:6. 
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. غیر أن القّدیس ال یقصد بهذا مصدًرا معیًنا مكتوًبا )أخذت عن ذات المصدر(هذه النظرّیة، وهو أن األناجیل 
 شترك لكل اإلنجیلّیین. مأو شفاًها، إّنما یقصد بالمصدر الروح القدس واهب الوحي لإلنجیلّیین، المصدر ال

 علیه اعتمد اإلنجیلّیون، ، مصدر مفقودوجودعلى أي األحوال هذه كلها مجّرد افتراضات تقوم على 
 وجود ثماني MarshÏوبالغ الدارسون في افتراض وجود تعدیالت في األصل مستمّرة، حتى افترض األسقف 

 وثائق: 
 أ. األصل العبري. 

ب. ترجمة یونانّیة لألصل العبري.  
ج. ظهور نسخة عن األصل العبري مع تعدیالت وٕاضافات.  

د. نسخة أخرى لألصل العبري مع مجموعة أخرى من التعدیالت واإلضافات.  
مّتى  هـ. نسخة تضم كل التعدیالت واإلضافات التي للنسخة (ج) مع إضافات جدیدة استخدمها مار

 البشیر. 
لوقا البشیر، هذا وقد استخدم أیًضا النسخة  ز. نسخة تضم النسخة رقم (د) مع إضافات استخدمها مار

 (ب). 
السّید وأمثلته ومقاالته مسّجلة بطریقة غیر تاریخّیة  اايح. نسخة عبرّیة متمایزة تماًما تحوي وص

 استخدمها اإلنجیلّیان مّتى ولوقا. 

ویعترض على هذه النظرّیة باآلتي:  
أ. إن كان كل معلومة جدیدة یمكننا القول بأن مصدرها الوثیقة األصلّیة مضاًفا إلیها تعدیالت جدیدة، 

فإنه یمكننا افتراض عشرات النسخ ولیس فقط ثمانّیة نسخ، دون وجود دلیل یؤّكد شیًئا من هذا.  

. إن ي مصدر أصیل أخذ عنه اإلنجیلّیون الثالثة الحتفظت الكنیسة بهذا المصدر األّوله یوجدب. لو أن
 بها فباألولى كان یجب حفظ هذا المصدر.  ُاحتفظكانت األناجیل غیر القانونّیة قد 

نظرّیة القصص: تتلّخص في وجود مصدر یوناني یحوي قصًصا عن أحداث اآلالم والمعجزات مع . 3
تجمیعات ألقوال السّید المسیح، اعتمد علیها اإلنجیلّیان مّتى ولوقا بجانب اعتمادها على إنجیل مرقس. اهتم بهذه 

 م.1817 عام Schleiermacher النظرّیة

، بحسبها سلك اإلنجیلّیون حسب التقلید م1797 عام Herder نظرّیة التقلید الشفهي، ترجع إلى. 4 
العام الشفهي. ویالحظ أنه بالرغم من عدم تجاهل أغلب الدارسین ألهّمیة الدور الذي قام به التقلید الشفهي لكن 
وجود متشابهات كثیرة ودقیقة حتى في العبارات جعل البعض یؤّكد االعتماد على مصدر مكتوب بجانب التقلید 

 الشفهي. 

م. وهي أكثر النظرّیات انتشاًرا، حیث تربط 1863 عام Holtzmannنظرّیة المصدرین، اهتم بها . 5
مرقس كل منهما على انفراد، إذ  بین النظرّیتین األولى والثانیة، فترى أن مّتى ولوقا اعتمدا على إنجیل مار

األخیر هو أقّدم األناجیل، هذا مع وجود مصدر آخر مفقود یحوي تجمیًعا لكلمات السّید المسیح (لوجیا) یشار 
 . Qإلیه بالحرف 

1 J. Murray: Holy Bible with Comm. , vol 1, 1878, p XI 
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  األناجیل غیر القانونّیة
 "إذ كان كثیرون قد أخذوا بتألیف قّصة في األمور المتیّقنة عندنا"افتتاحیة إنجیل معّلمنا لوقا البشیر: 

)، تكشف عن وجود عدد من القصص تروي حیاة السّید المسیح وتعالیمه ومعجزاته وحیاة والدته وموتها 1: 1لو (
ة القرن األول. بجانب األناجیل األربعة األصلّیة، هايوٕارسالّیات التالمیذ والرسل، انتشرت بین المسیحّیین في ن

 سّجلها مؤمنون يّما أنها ُكتبت بهدف تقوإ ،وجدت كتابات غیر قانونّیة نسبت للتالمیذ والرسل، دعیت باألبوكریفا
سماء التالمیذ أو الرسل أو شخصّیات بارزة في اإلیمان لتأیید هرطقاتهم أفي الكنیسة، أو هراطقة سّجلوها تحت 

 لرسل.ل أي غیر القانونّیة والرؤى والرسائل وأعمال ،وتعالیمهم، حوت هذه الكتابات األناجیل المزورة

. فإنها Ïما بها لیس حق، على األقل في أذهان الذي استخدموها أوالً كل " ال تعني أن أبوكریفاكلمة "
وٕان كانت لیست قانونّیة لكن بعضها كان له اعتباره الخاص ككتب كنسّیة ذات قیمة روحّیة وتاریخّیة، وهي في 

 یكشف عن الكثیر من األفكار واالّتجاهات والعادات التي اّتسمت بها ،الحقیقة تمثل تراثًا هاًما بالنسبة للمؤّرخین
.  Ðالكنیسة األولى، كما تمثل النبتات األولى لألدب المسیحي من الناحیة القصصّیة والفلكلور الشعبي

  إنجیل یعقوب. 1
. وهو من نتاج منتصف القرن الثاني. Proto-evangelium of Jamesُیعرف باسم اإلنجیل األول 

هدفه الرئیسي هو تأكید دوام بتولّیة القّدیسة مریم قبل میالد السّید وأثناء المیالد وبعده. وهو یروي األحداث 
الخاصة بمیالد العذراء مع ذكر اسمّي والدیها (یواقیم وحنة) وحیاتها المبّكرة في الهیكل، وتركها له في سن الثانیة 

 ویختم الكتاب بقّصة  الخ.عشر، وخطبتها لیوسف، وقّصة البشارة، وزیارة مریم أللیصابات وأحداث المیالد
الكاهن والوالد یوحنا المعمدان وموت هیرودس.   ايّ استشهاد القّدیس زكر

 الرب هم أبناء یوسف من زوجة سابقة. إخوةحینما قرر أن  نوسي أوریجعالمةالأول من أشار إلیه هو 
 أحداثًا تخص میالد السّید المسیح وردت  ویوستین الشهیدالسكندري إكلیمنضسالقّدیسان ذكر  وقبل أوریجینوس

 في القرن الرابع في رّده على الهراطقة، كما أشار إلیه القّدیس أبیفانیوسفي هذا الكتاب. هذا وقد اعتمد علیه 
.  القّدیس جیروم

یوجد منه مخطوطات هي ترجمات سریانّیة وقبطّیة وأرمنّیة وصقلّیة، وٕان كان ال یوجد بعد مخطوطات 
 التینّیة له. 

  إنجیل العبرانّیین. 2
 هكذا ألنه كان مستخدًما في فلسطین بین المسیحّیین الذین كانوا یتكّلمون العبرّیة (اآلرامیة). ال يُدع

 إكلیمنضس ُیعرف كاتبه. انتشر تداوله فقط في الشّرق في النصف األخیر من القرن الثاني. أشار إلیه القّدیس
على نسخة منه باآلرامیة ترجمها إلى الیونانّیة   وحصل القّدیس جیرومÒویوسابیوس وأوریجینوسÑالسكندري 
 . Óوالالتینّیة

1 Quasten: Patrology, vol 1, p. 106. 
2 M. R. James: The Apocryphal N. T. , Oxford 1924, XI, XIII. 
3Strom. 2:9:45.   
4 Eusebius:3:25. 
5 De Viris Illustribus, ch 2. 
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   Ïإنجیل المصرّیین. 3
 أنه كان منتشًرا بین إحدى شیعهم التي تسمى القّدیس هیبولیتسنتاجهم. یذكر إمن أناجیل الغنوسّیین و

Nassenes ویحتمل أنه كان منتشًرا بین المسیحّیین المصرّیین الذین من أصل أممي. أشار إلیه كل من ،
على أساس أن له قیمة تاریخّیة فقط، مع مالحظة أن اآلراء النسكّیة   السكندري وأوریجینوسإكلیمنضسالقّدیس 

 واضحة فیه. 

  إنجیل بطرس. 4
م بمقبرة راهب في أخمیم بصعید 1887-1889جزًءا من هذا اإلنجیل عام  V. Bouriantاكتشف 

 مصر وهي تروي آالم یسوع وموته ودفنه وتُنمق قّصة قیامته بتفاصیل مثیرة بخصوص المعجزات التي لحقتها. 

م بسبب اّتجاهه 190 حوالي عام نطاكیةإصرابیون أسقف كسفر رفضه Ðیوسابیوسأشار إلیه 
.  Ñفي تعلیقاته على إنجیل مّتى العّالمة أوریجینوسوقد استخدمه  Docetic characterون) تيوسدالالهرطوقي (

  إنجیل توما. 5
القّدیس في عظته األولى إلى إنجیل توما. كان هذا الكتاب معروًفا لدى  العّالمة أوریجینوسأشار 

 إلى إحدى شیع الغنوسّیین تسمى القّدیس هیبولیتس الرومانيوقد نسبه  إیریناؤس وأیًضا یوسابیوس.
Nassenes القّدیس كیرّلس ، التي ال نعرف عنها شیًئا. وكان له منزلة كبیرة لدى أتباع ماني، لذلك حّذر منه
.  Òنتاجهم، موّضًحا أنه یفسد عقول البسطاءإ بكونه من األورشلیمي

یتناول هذا الكتاب قّصة طفولة یسوع وقّوته ومعرفته ومعجزاته خالل سني حیاته المبّكرة، وقّصة ذهابه 
عشر عصفوًرا صغیًرا أثناء لعبه مع األطفال في یوم سبت، ولما اثنى إلى المدرسة، وكیف كان یصنع من الطین 

  Óاشتكاه أولیاء أمور األطفال ككاسر السبت أمر العصافیر أن تطیر، فطارت وهي تغّرد!

 قودیموسيإنجیل ن. 6
 Acts of Pilateیضم جزئین مختلفي التألیف والتاریخ. الجزء األول هو ما یعرف بأعمال بیالطس، 

ویتكّلم عن محاكمة رّبنا یسوع والتقریر الرسمي الذي قیل أن بیالطس أرسله إلى اإلمبراطور طیباریوس عن 
شخص یسوع، ویرجع هذا الجزء إلى القرن الثاني. هذا ونالحظ في إنجیل بطرس محاولة المسیحّیون األول 

التخفیف من جریمة بیالطس، األمر الذي ظهر أیًضا في "أعمال بیالطس" التي احتواها إنجیل نیقودیموس. وقد 
من رجال القرن الثاني إلى أعمال بیالطس، مستخدمین الوالي الروماني Ôوالعّالمة ترتلیان Óالقّدیس یوستینأشار 

الروماني كشاهٍد على تاریخ صلب المسیح وقیامته وصدق اإلیمان المسیحي. وقد استخدم إنجیل نیقودیوس ذات 
االّتجاه.  

1 Salmon. A Historical Intr. to the study of the Books of the N. T. , London 1899, P. 308-311. 
2 H. E. 3:25;6:12. 
3 Comm. Matt. 10:17. 
4 Cat 4:36. 
5 Ch 2. 
6 Apology 1:35, 48. 
7 Apologeticum 5 
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 بخصوص قیامة السّید نأما الجزء الثاني من اإلنجیل فیحوي وصًفا للنقاش الذي دار في السنهدري
 سمعان اللذین ي) مستشهًدا بشاهدین هما ابن27-17 ) وقّصة نزوله إلى الجحیم (فصل16-12 المسیح (فصل

 قاما من األموات بعد معاینة السّید في الجحیم. هذا الجزء یمّثل نوًعا من الوعظ الشبیه بمیامر سیر الشهداء. 

 إنجیل فیلبس . 7
 عن االّتجاه الغنوسي في مصر أشار إلى هذا اإلنجیل وجاء بمقتطف منه القّدیس إبیفانیوسإذ تحّدث 
 ، انتشر هذا اإلنجیل في مصر ابتداء من القرن الثالث. Ïايً قو ايً نسك ايً یحمل میًال غنوس

   عشر رسوالً االثنىإنجیل . 8
نجیل إمقتطفات منه، ویرجع تاریخه إلى أوائل القرن الثالث، ویسمى ب Ïالقّدیس أبیفانیوسأورد 

 . The Gospel of Ebionites األبیونّیین

 من القرن الثاني قد الغنوسي إنجیل باسیلیدسوضعها الهراطقة مثل  لاألناجي مجموعة من توجد. 9
، Ðالقّدیس أغسطینوس الذي أشار إلیه وجیروم، وٕانجیل أندراوسأمبروسیوس والقّدیس  أوریجینوسأشار إلیه 

 وٕانجیل مرقیون الهرطوقي، وٕانجیل یهوذا ،إلیه العّالمة ترتلیان الذي أشار وٕانجیل فالنتینوس الغنوسي
وٕانجیل تّداوس وٕانجیل حّواء وٕانجیل ، Cainites قایین بأتباع الذي استخدمته طائفة غنوسّیة ُتدعى اإلسخریوطي

 .Apelles كیرنثوس وٕانجیل أبلوس

1 Adv. Haer. 26:13. 
2 Ibid 30: 13 - 16, 22. 
3 Contra Adversarios Legis et Prophetarum 1:20. 
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 مقّدمة

في 
إنجیل مّتى 

 الكاتب
. رآه السّید ى عشر تلمیًذا، كان عّشاًرا اسمه الوي واسم أبیه حلفاالثنىالقّدیس مّتى اإلنجیلي، هو أحد 

). ترك الوي 29: 5؛ لو14: 2؛ مر9: 9 فقام وتبعه (مت،المسیح جالًسا عند مكان الجبایة فقال له: اتبعني
 وعالمة إذالل الشعب ،إلیها ببغضة، ألنها تمثل السلطة الرومانّیة المستبدةیتطّلعون الجبایة التي كان الیهود 

لحساب المستعمر الروماني المستغلّ . وقد سّجل لنا معّلمنا لوقا البشیر الولیمة الكبرى التي صنعها الوي للسّید 
 ودعا إلیها أصدقاءه السابقین من عّشارین وخطاة حتى یختبروا عذوبة التبعّیة للسّید المسیح بأنفسهم ،في بیته

)، األمر الذي أثار معّلمي الیهود، قائلین للتالمیذ: لماذا یأكل معّلمكم مع العّشارین والخطاة؟ أّما هو 29 :5(لو
-11: 9 إلى طبیب بل المرضى، لم آت ألدعو أبراًرا بل خطاة إلى التوبة" (متاألصحاءال یحتاج "فأجاب: 

12 .( 

 والتي ُعرِّبت "تادرس". ، وبالیونانّیة "ثیودورس"، وبالعبرانّیة "نثنائیل"،" فتعني "عطّیة اهللا"مّتىأما كلمة "
خرجت قلبه خارج الجبایة.  أوكأن اهللا بدعوته لمّتى أشبع قلبه كعطّیة إلهّیة فانتزعت نفسه من محّبة المال و

  لغة الكتابة
م أن مّتى حوى التعالیم باللسان العبري، وكل واحد فّسرها 118عام بیاس أسقف هیرابولیس یقول با

والقّدیسان كیرّلس  Îالقّدیس إیریناؤس والعّالمة أوریجینوس(ترجمها) كما استطاع. هذا أیًضا ما أّكده 
في زیارته إلى الهند وجد إنجیل القّدیس بنتینوس أن المؤرخ یوسابیوس ویروي لنا . Ð وأبیفانیوسÏاألورشلیمي

 مّتى باللسان العبري لدى المؤمنین تركه لهم برثولماوس الرسول. 

   تاریخ كتابته
استقّر رأي غالبّیة الدارسین أنه ُكتب بعد إنجیل معّلمنا مرقس الرسول ببضع سنوات، وقبل خراب 

الهیكل الیهودي حیث یتحّدث عنه كنبّوة ال كواقعة قد تمت. لهذا یقدرون كتابته بالربع الثالث من القرن األول.  

   مكان كتابته
یرى التقلید أن اإلنجیل ُكتب في فلسطین، األمر الذي لم یشك فیه أحد من آباء الكنیسة األولى، وٕان 

نطاكّیة أو فینیقّیة.  إكان بعض الباحثین رأوا أنه ُكتب في 

   غرض الكتابة

1 Euseb. H. E. 6:25. 
2 Catech. 8. 
3 Adv. Haer. 30:3. 
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 ینتظرون المسّیا الملك الذي ُیقیم مملكة تسیطر اكتب القّدیس مّتى إنجیله للیهود الذین كانوا وال یزالو. 1
 الیهود لُیعلن لهم أن المسّیا المنتظر قد جاء، إلخوتهعلى العالم. فالكاتب یهودي تتلمذ للسّید المسیح یكتب 

مصّحًحا مفهومهم للملكوت، ناقًال إّیاهم من الفكر المادي الزمني إلى الفكر الروحي السماوي.  

" لتأكید أن "المسّیا" هو الملك الخارج من سبط یهوذا لیملك، لكن لیس على ابن داودلقد كّرر كلمة "
: 8 ؛21: 7)؛ (34: 25؛ 43: 13 إّنما هو ملكوت سماوي (مت،نفس المستوى الذي ملكوا به في أرض الموعد

). حًقا لقد كان الیهود ینتظرون بحمیة شدیدة مجيء المسّیا المخّلص لیملك. وقد جاء وملك لكن 28: 16؛ 11
لیس بحسب فكرهم المادي! 

عن السّید المسیح، فلم تقف رسالته عند تأكید أن فیه تحّققت  ايً حمل هذا اإلنجیل أیًضا جانًبا دفاع. 2
ودافع المالك ،  لهذا تحّدث بوضوح عن میالده من عذراء،نبّوات العهد القدیم، وٕانما دافع ضّد المثیرات الیهودّیة

 R. V. G. Taskerعنها أمام خطیبها، وروى تفاصیل قّصة القیامة والرشوة التي دفعها الیهود للجند. لهذا دعا 
.  Ïرهذا اإلنجیل بالدفاع المسیحي المبكّ 

 أن هذا اإلنجیل في أصوله كتب بهدف لیتورجي، لُتقرأ فصوله أثناء Ð G. D. Kilpatrickیرى. 3
العبادة المسیحّیة. وقد اعتمد في ذلك على ما اتسم به اإلنجیل من وضوح واختصار ومطابقات وتوازن في اللغة. 

لكن البعض یرى أن مثل هذه السمات ال تعني أن هذا اإلنجیل كتب بهذا الهدف، إّنما هي سمات الكاتب 
.  Ñاألدبّیة، وأنه بسبب هذه السمات استخدم اإلنجیل بطریقة واسعة في األغراض اللیتورجّیة

    سماته
. ولعّل نشره Òاستخدم هذا اإلنجیل في االقتباسات الواردة في كتابات الكنیسة األولى أكثر من غیره

للموعظة على الجبل بطریقة تفصیلّیة كدستور للحیاة المسیحّیة كان له أثره على المؤمنین. أّما سماته فهي:  
العالقة األكیدة بین المسیحّیة  إذ كتب مّتى اإلنجیلي هذا اإلنجیل للیهود أوضح بطریقة عمیقة .1

في  ايً موّضًحا كیف كانت الكنیسة ُمبتلعة في التفكیر في نبّوات العهد القدیم التي تحّققت روحوالعهد القدیم، 
،  مّرة55 كما تكّررت كلمة الملكوت حوالي ،نبّوة من العهد القدیم 60لى حوالي إالمسیح یسوع ربنا. لقد أشار 

من  أكثر ايً وُذكر السّید المسیح كابن لداود ثمان مّرات، معلًنا أنه الموعود به. لقد حمل هذا اإلنجیل جًوا یهود
)، یستعمل التعبیرات المفّضلة عند الیهود كدعوة أورشلیم 19: 5غیره، فیفترض في القارئ معرفة العبرّیة (

). یتحّدث عن أسس األعمال 15: 24)، والهیكل بالمكان المقّدس (53-52: 27؛ 5: 4بالمدینة المقّدسة (
)، وعن واجبات الكهنة في 18-16، 8-1: 6الصالحة الثالثة عند الیهود، أي الصدقة والصالة والصوم (

) وغسل األیدي عالمة التطهیر من الدم 23: 23)، والعشور (27-24: 17) وضریبة الهیكل (5: 12الهیكل (
 ) الخ.24: 27(

من جهة الناموس والوصّیة ، بل لیدخل به إلى كمال غایته، أوضح أن السّید لم یأِت لیحتقر العهد القدیم
وٕانما أیًضا ، وتحقیق ما جاء به من وعود خاصة بالخالص. هذا التحقیق لم یتّم فقط خالل تعالیم السّید المسیح

خالل شخصه كمخّلٍص وفادٍ .  

1 New Bible dictionary. 
2 The Origins of the Gospel according to St. Matthew, 1946, p. 72 ff. 
3 Guthrie, p. 27. 
4 E .Massux :Infulence de L’ Evangile St. Matthieu sur la litterature  Chretienne avant St.Irenee, 1950.. 
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هذا ما دفع بعض الدارسین إلى التطّلع إلى هذا اإلنجیل كدراسة حاخامّیة مسیحّیة تكشف عن إعالن 
السّید المسیح المخفي في العهد القدیم.  

  فیقول عن قائد المائة الروماني:،خطائهمألم یغفل عن مصارحتهم بإذ یكتب مّتى اإلنجیلي للیهود . 2
لم أجد وال في إسرائیل إیمانا بمقدار هذا، وأقول لكم إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویّتكئون مع "

). 12، 10: 8، وأما بنو الملكوت فُیطرحون إلى الظلمة الخارجّیة" (تالسماواإبراهیم واسحق ویعقوب في ملكوت 
"ملكوت اهللا  )، وأیًضا:18: 20 فیحكمون علیه بالموت" (،"ابن اإلنسان ُیسّلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة وقوله:

)، واهتمامهم 13-1: 12). منتقًدا تفسیرهم الحرفي لحفظ السبت (43: 21 ("منكم ویعطي ألّمة تعمل أثماره ینزع
)، مؤكًدا 9-3: 15لید المناقضة للوصّیة (ا)، وانحرافهم وراء بعض التق16، 5، 2: 6بالمظهر الخارجي للعبادة (

 ) الخ.23یعّیة حتى تلك التي ینطق بها الكتبة والفّریسّیون مع نقده الشدید لریائهم (صرالش اياللتزامهم بالوصا

، لم یغفل القارئ األمميمن غیره من األناجیل لكّنه  أكثر ايً إن كان هذا اإلنجیل قد حمل جًوا یهود. 3
)، "موضع یقال له 23: 1 "عمانوئیل الذي تفسیره اهللا معنا" (:فیشرح له بعض األلفاظ المعروفة لدي الیهود كقوله

"وأتى وسكن في  ). وشرح بعض النواحي الجغرافّیة، كقوله:33: 27 وهو الُمسّمى موضع الجمجمة" (،جلجّثة
"جاء  :ل). وشرح المعتقدات التي یعرفها الیهودي مث13: 4 ("كفرناحوم التي عند البحر في تخوم زبولون ونفتالیم

)، وأیًضا عادات یهودّیة مثل "كان الوالي معتاًدا في العید أن 23: 22 الذین یقولون لیس قیامة" (،إلیه صّدیقّیون
).  15: 27یطلق لهم أسیًرا واحًدا من أرادوه" (

 وٕانما أیًضا ،لتجاء إلى نبّوات العهد القدیمال مع اهتمام اإلنجیلي بالشئون الیهودّیة لیس فقط با.4
 بطریقة ،)2 :23 وتعالیم الكتبة والفّریسّیین الجالسین على كرسي موسى (،)8: 5الناموسّیة ( ايبااللتزام بالوصا

)، ویرجع نسبه إلى إبراهیم أب 24: 15سل لخراف إسرائیل الضالة (رروحّیة عمیقة وجدیدة، أعلن السّید أنه مُ 
 جیًال عن كل قسم بطریقة حاخامّیة، وأنه ابن داود المنتظر الذي 14الیهود، وینقسم إلى ثالثة أقسام تتكون من 

یدخل المدینة المقّدسة كغالٍب . هذه جمیعها ُتشیر إلى تحقیقات أمنیات الیهود لكن اإلنجیلي لم یقف عند هذا 
الخصوصیات الیهودّیة بل انطلق بفكرهم إلى الرسالة اإلنجیلّیة الجامعّیة، معلًنا ظهور إسرائیل  الحد؛ أیًضا عند

الجدید الذي ال یقف عند الحدود الضیقة. فقد ورد في نسب السّید أممّیات غریبات الجنس، وفي طفولته هرب إلى 
)، وفي لقاءاته مع بعض األممّیین واألممّیات كان 13: 2 معلًنا احتضان األمم لملكوته (،مصر كملجأ له

)، وفي مثل 23یمدحهم معلًنا قّوة إیمانهم، وفي نفس الوقت هاجم الكتبة والفّریسّیین في ریائهم وضیق أفقهم (
)، وكأنه انطلق بهم من الفهم الضّیق المتعّصب إلى 33: 21الكرم تحّدث عن تسلیم الكرم إلى كّرامین آخرین (

 :حیث ختم السفر بكلمات السّید الوداعّیة، الفهم الروحي الجدید وٕاعالن الرسالة العظیمة الممتدة إلى جمیع األمم
).  19: 28"اذهبوا وتلمذوا جمیع األمم" (

 الجانب الالهوتي. 5
" الذي ُیعلن بوضوح في األحادیث التعلیمّیة تالسماوا مركزه "ملكوت ،"إنجیل الملكوتإنجیل مّتى هو "

: 16؛ 11: 8؛ 21: 7؛ 34: 25للسّید المسیح كما في أمثاله ومعجزاته. هذا الملكوت هو ملكوت المستقبل (
 تالسماوان ملكوت أ). ك3: 11؛ 3: 5؛ 17: 4؛ 28: 12)، لكّنه یبدأ من اآلن في حیاتنا كحقیقة حاضرة (28

قد بدأ فعًال بمجيء السّید المسیح وسكناه في قلوبنا لُیعلن بكماله في مجیئه األخیر.  
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" المخّلص الذي كشف اإلنجیل عن سلطانه الملوكي، موّضًحا أنه فیه تّم المسّیاهو "فأما رب الملكوت 
 وتمّتعت الشعوب بمشتهى األمم! إنه موسى الجدید على مستوى فرید وفائق، ، وتحّققت المواعید اإللهّیة،المكتوب

یصوم أربعین یوًما، ویجّرب على الجبل لیغلب باسم شعبه وتخدمه المالئكة، یكّمل الشریعة الموسوّیة ال بتسّلم 
على حجر منقوش بل یتكّلم بسلطان من عنده، ُیشبع الجموع التي في القفر، ویتجّلى أمام تالمیذه  ايوصا

 إذ حّل في وسطنا لیدخل بنا إلى ،موسى وٕایلّیا ومتحّدثًا معهما! إنه ابن اهللا، لكّنه هو أیًضا ابن اإلنسان ايً مستدع
" في مواقف المجد الفائق.  ابن اإلنسانأمجاده. لهذا یدعوه "

  الجانب الكنسي. 6
 بكونها سّر ملكوت اهللا. إنجیل الكنیسةلما كان إنجیل مّتى البشیر هو إنجیل الملكوت لهذا فهو أیًضا 

إنه الوحید بین اإلنجیلّیین یسّجل لنا تعالیم خاصة بالكنیسة بطریقة صریحة وواضحة على لسان السّید المسیح، 
" مّرتین في عبارتین غایة في األهّمیة: فتحّدث عن أساس الكنیسة: إككلیسّیاالذي ُنسب إلیه استخدام كلمة "

صخرة اإلیمان، قائًال لبطرس الرسول حین أعلن إیمانه به، "على هذه الصخرة ابني كنیستي وأبواب الجحیم لن 
). كما تحّدث عن سلطان الكنیسة. "وٕان لم یسمع منهم فُقل للكنیسة، وٕان لم یسمع من 18: 16تقوى علیها" (مت

الكنیسة فلیكن عندك كالوثني والعّشار. الحق أقول لكم كل ما تربطونه على األرض یكون مربوًطا في السماء، 
).  18-17: 18( وكل ما تحّلونه على األرض یكون محلوًال في السماء"

هذا یكشف لنا عن اهتمام اإلنجیلي مّتى باألمور الكنسّیة. والمالحظ أنه یؤّكد سّر الكنیسة كحضرة اهللا 
لقّدیس یوسف عن السّید لوفي قلوبهم بطریقة وبأخرى َعْبر السفر كله، فیفتحه بحدیث المالك ، وسط شعبه

مقّدًما لنا  ). وینقل إلینا حدیث السّید مع تالمیذه23: 1("  اهللا معناه"ویدعون اسمه عّمانوئیل الذي تفسیر المسیح:
: 18 ("ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم ألنه حیثما اجتمع اثنان أو" صورة مبّسطة للكنیسة المحلّیة، بقوله:

"من یقبلكم   خاصة خالل عمله الرسولي بقوله:،). كما أوضح السّید الكنیسة الخفّیة في قلب الشاهد للحق20
). كما یظهر معّیته مع شعبه 5: 18)، "من قِبل ولًدا واحًدا مثل هذا باسمي فقد قبلني" (40: 10یقبلني" (

). ویرى 40: 25 األصاغر فبي فعلتم" (إخوتي"بما أنكم فعلتموه بأحد  المحتاج والمتأّلم بقوله في الیوم األخیر:
 أن اإلنجیلي مّتى في عرضه لمالقاة السّید مع تالمیذه داخل السفینة وسط الریاح الثائرة صورة العّالمة ترتلیان

حّیة للكنیسة التي تستمد سالمها من السّید المسیح الساكن فیها والمتجّلي داخلها بالرغم مّما یثیره الشیطان من 
اضطرابات ومضایقات. أخیًرا فإن اإلنجیلي یختم السفر بكلمات السّید لتالمیذه أن یتلمذوا جمیع األمم ویعّمدوهم 

مؤكًدا معّیته معهم كل األیام إلى انقضاء الدهر ) 20، 19: 28ویعّلموهم أن یحفظوا جمیع ما أوصاهم به (
)، وكأن الكنیسة ممتدة من حیث المكان لتشمل األمم ومن حیث الزمان إلى مجیئه األخیر لتعیش معه 20: 28(

 وجًها لوجه! 

 الجانب اإلسخاتولوجي (األخروي). 7
إذ هو سفر الملكوت السماوي الذي ینطلق بمجيء المسیح األول لیعد الكنیسة لمالقاته في مجیئه 

). ففي 25، 24اإلسخاتولوجي (األخروي) بصورة واضحة خاصة في االصحاحین (الفكر یر أّكد اإلنجیلي خاأل
 الدائم لمجیئه األخیر. ر وٕانما بقصد االستعداد بالسه، ال لمجرد المعرفة،األول تحّدث عن عالمات انقضاء الدهر

 التالي قّدم لنا أمثلة رائعة عن الملكوت السماوي ومالقاتنا مع السّید على السحاب.  األصحاحوفي 

 األرقام. 8
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 نجده 3 فمن جهة رقم .7، 5، 3إذ یكتب اإلنجیلي مّتى للیهود یهتّم باألرقام المحّببة لهم خاصة أرقام 
)، وأركان 11-1: 4)، والتجارب التي واجهها السّید ثالثة (17: 1یقّسم نسب السّید المسیح إلى ثالثة مراحل (

)، وفي التجّلي أخذ 8-7: 7 السؤال والطلب والقرع (:)، ویقّدم ثالث تشبیهات للصالة18-1: 6العبادة ثالثة (
: 26)، وهناك صلي ثالث مّرات (37: 26 في بستان جّثسیماني (ًضا)، وأي1: 17السّید معه ثالث تالمیذ (

). وسنحاول الحدیث عن معنى األرقام أثناء عرضنا 75: 26) وبطرس الرسول أنكر السّید ثالث مّرات (39-44
 لتفسیر اإلنجیل. 

من أهم مالمح هذا السفر أنه یتكون من خمس مقاالت كبرى یلحقها أو یسبقها بعض القصص، . 9
حتى رأى البعض أن السفر یمّثل خمسة كتب جاءت مقابل أسفار موسى الخمسة بكون السّید المسیح هو موسى 

الجدید. أّما المقاالت الخمسة فهي: 
.  7 - 5 ص أ. الموعظة على الجبل

.  10 ص ب. العمل الرسولي
.  13 ص ج. أمثال الملكوت
.  18 ص د. تعالیم متنّوعة

.  25 - 23 ص سخاتولوجّیةإهـ. أحادیث 

  محتویات السفر
إذ یتحّدث السفر عن المسیح الملك، جاءت محتویاته هكذا:  

 2-1ص . نسب الملك ومیالده 1
أنه ابن داود من سبط یهوذا ، لقد أّكد مّتى البشیر خالل نسب السّید المسیح حسب الشریعة الیهودّیة

أن یعرف یهودي  اليً إذ تحّقق هدفها وال یمكن حا، آِخر ملك من السبط الملوكي، بمجیئه انتهت سجّالت األنساب
 أنسابه حتى آدم كما كان في أیام السّید المسیح. 

 3 ص . السابق للملك2
 له الطریق. هكذا جاء یوحنا المعمدان المالك الذي یئكانت العادة الشرقیة أن یوجد للملك سابق یه

  الطریق للملك السماوي. ئیهي

  11-1: 4 ص  الملكاختبار. 3
 فیهب كل شعبه روح الغلبة والنصرة.  ،لیغلب دخول السّید مع الشیطان في معركة على الجبل

  25-12: 4 ص . إعالن الملك4
 أعلن ملكه السماوي ُمقاًما على األرض. 

   7-5 ص . دستور الملك5
 ویتمّتعوا ،تهّیأوا للحیاة السماوّیةي الدستور الذي یعیش على أساسه الشعب ل"الموعظة على الجبل"،

 بالملكوت. 

 9: 11-8  ص. خدمة الملك6
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 مبتدًئا هنا بتطهیره األبرص ولمسه لیؤّكد أنه ،إذ أعلن دستوره لشعبه مارس خدمته مع كل المحتاجین
 وأن األبرص لن ینجس السید. ثم شفي خادم قائد المائة لُیعلن أنه جاء ،جاء من أجل المرذولین والمنبوذین

 باألكثر من أجل الخدم والعبید ال یحتّقر إنساًنا لسبب أو آخر. 

  20  – ص10: 11  ص. رفض الملك7
خاب أمل الیهود فیه إذ كانوا ینتظرون فیه ملًكا بمفهوم زمني یسّیطر ویملك وُیقیم دولة صهیونّیة تحكم 

 ذهانهم لیفتح الباب لألمم. أالعالم. اختلفت خدمته عّما في 

  25-21  ص. دخول الملك8
 دخوله الرسمي إلى العاصمة لیملك على الصلیب بعد كشفه عن المفهوم اإلنجیلي للملكوت. 

  28-26  ص. موت الملك وقیامته9
 ملك الرب على خشبة، وقام لكي ُیقیم المؤمنین أعضاء في مملكته السماوّیة. 

  أقسام السفر
 یمكننا تقسیم السفر هكذا: ، الملكوت السماويبإذ یتحّدث هذا السفر عن المسّیا كر

.  2-1 نسب الملك ومیالده. 1
.  3 رسول الملك. 2
.  11-1: 4  الملك. اختبار3
.  25-12: 4 إعالن ملكوته. 4
.  7-5 دستور الملك. 5
  . 19: 11-8 خدمة الملك. 6
  .20- ص 20: 1 رفض الملك. 7
.  25-21 . دخوله العاصمة8
.  28-26 موت الملك وقیامته. 9
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  األولاألصحاح

نسب الملك ومیالده 
لیهود عن شخص رّبنا یسوع المسیح بكونه المسّیا الملك الذي طالما لإذ یكتب القّدیس مّتى اإلنجیلي 

ترقبه اآلباء واألنبیاء لیقّدم لنا الخالص الحقیقي، أعلن عن نسبه ومیالده:  

 . 1 نسب المسیح. 1
 . 16-2 شجرة األنساب. 2
 . 17 عدد األجیال. 3
 . 18 مریم المخطوبة. 4
 . 24-19 حلم یوسف. 5
 . 25 میالد المسیح المبّكر. 6

    نسب المسیح. 1
 رّبما یتساءل البعض: لماذا یهتّم الكتاب المقّدس بنسب السّید المسیح، فیذكره اإلنجیلي مّتى في

 )؟3 االفتتاحّیة، واإلنجیلي لوقا بعد عماد السّید (لو

نحن نعلم أن الغنوسّیة وٕان كان قد ظهر كبار رجالها في القرن الثاني المیالدي لكن جذورها بدأت أوالً : 
في وقت مبكر جًدا، فقد أنكرت حقیقة التأُنس، مّدعیة أن السّید المسیح قد ظهر كخیاٍل أو وهم، إذ یكرهون 

الجسد ویعادونه كعنصر ظلمة. ذكر األنساب هو تأكید لحقیقة التجّسد اإللهي، فیؤّكد الوحي اإللهي أن ذاك الذي 
كي نعرف الذي ال [ل القّدیس ساویرس األنطاكي:هو فوق األنساب قد صار حسب الجسد له نسب. یقول 
)، وباألكثر هذا الذي كان قبل الدهور 8: 53 إش(ُیحصى في األنساب، إذ مكتوب عنه: من یعرف جیله؟   ! 

في األزلّیة لآلب ذاته، هو نفسه الذي ُحسب في األنساب حسب الجسد، ألنه إذ هو إله في الحقیقة،  ايً مساو
صار هو ذاته في آخر األزمة إنساًنا بدون تغییر، وقد أظهره مّتى مشترًكا في طبیعتنا حتى ال یقول أحد أنه 

  .]Ïظهر كخیاٍل أو وهمِ 

 راد القّدیس مّتى تأكید أن یسوع هو المسّیا الملك المنتظر، لهذا یفتح سلسلة األنساب بقوله:أثانًیا: 
 لیذكر األسماءلقد ترك مّتى كل  [القّدیس جیروم:یقول . ]1["  إبراهیم ابنداودابن كتاب میالد یسوع المسیح "

 "ویتبارك في نسلك جمیع أمم :ذ قال إلبراهیمإداود وٕابراهیم، ألن اهللا وعدهما وحدهما (بصراحة) بالمسیح، 
 لقد رّكز على داود ].Ð)11: 132 )، ولداود "من ثمرة بطنك أجعل على كرسیك" (مز18: 22األرض" (تك

 وراء طبیعتنا البشرّیة يالملك وٕابراهیم أب اآلباء لُیعلن أنه الملك الموعود به، ابن داود. إنه الملك المختف
حتى یعطي للشیطان فرصة الدخول معه في معركة كسائر البشر، فیغلب ، والمتخّلي عن كمال مجده وبهائه

السّید لحسابنا. هذا من جانب، ومن الجانب اآلخر فإن اختفاءه یهبنا الفرصة لقبولنا إّیاه فال نهاب بهاءه ونهرب 
ال یظهر [ یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفم: .من جالل عظمته، بل نقبل اللقاء معه واالّتحاد به والثبوت فیه

الملك على الدوام بالمظهر الخاص به، إّنما ُیلقي األرجوان جانًبا ومعه التاج متنكًرا في زّي جندي عادي حتى ال 

Ï لقّدیس ساویرس اإلنطاكي. ل میمر المیالد
2 In Matt. 1:2. 
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یرّكز العدّو هجماته علیه، أّما هنا فحدث العكس، فقد فعل (الرب) ذلك حتى ال یعرفه العدّو ویهرب من الدخول 
  .]Ïمعه في معركة، ولكي ال یرتبك شعبه (أمام بهائه)، إذ جاء لیخّلص ال لیرعب

 أن یكون العبد يجاء الملك الحقیقي متأّنًسا كابن لداود الملك مع أن األخیر في حقیقته عبد، لقد رض
سمح لنفسه أن ُیدعى ابن [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:أًبا له، حتى نقبل نحن العبید اإلله أًبا لنا، وكما یقول 

داود لیجعلك ابن اهللا! سمح لعبد أن یصیر له أًبا، حتى یكون لك أیها العبد الرب أًبا لك!... ُولد حسب الجسد 
  .]Ðلُتولد أنت حسب الروح! ُولد من امرأة لكي تكف عن أن تكون ابًنا المرأة

أراد بهذا النسب تأكید أنه من نسل إبراهیم، أب جمیع المؤمنین، الذي نال المواعید إنه بنسله ثالثًا: 
تتبارك جمیع أمم األرض. كأنه قد جاء كّسر بركة لجمیع األمم، مقّدًما أبوة فائقة ال تقف عند عالقة الجسد والدم 

براهیم، إّنما قّدم األبوة السماوّیة لكل مؤمن من كل أمة! إكما حصرها الیهود في عالقتهم ب

    شجرة األنساب.2
قّدم لنا معّلمنا مّتى نسب الملك قبل عرضه أحداث المیالد، بینما قّدمه معّلمنا لوقا بعد عرضه للعماد 

)، وقد اهتم كثیر من اآلباء بشرح هذا النسب في شيء من اإلطالة، لكّنني أجد نفسي ملتزًما 3 المقّدس (لو
 بعرض مبّسط له، ألخصه في النقاط التالیة: 

براهیم وینتهي بیوسف رجل مریم الذي ُولد منها یسوع إجاء النسب هنا في ترتیب تنازلي یبدأ بأوالً : 
الذي ُیدعى المسیح، أّما في إنجیل معّلمنا لوقا فجاء النسب في ترتیب تصاعدي من یسوع الذي على ما كان 

) إلى آدم ابن اهللا. یتحّدث األول قبل أحداث المیالد لُیعلن أن كلمة اهللا المتجّسد هذا 23: 3 یظن ابن یوسف (لو
وٕان كان بال خطّیة وحدث لكّنه جاء من نسل خاطئ لیحمل عّنا الخطایا التي ورثناها أًبا عن جد، لذا جاء 

الترتیب تنازلًیا... كأن الخطایا تنحدر من جیل إلى جیل لیحملها السّید على كتفیه. أّما اإلنجیل اآلخر فیلتزم 
"آدم بالترتیب التصاعدي إذ یأتي بعد المعمودّیة معلًنا عطّیة الرب خاللها، یرفعنا حتى یردنا إلى حالتنا األولى 

.  Ñ واإلنجیلي لوقا ُیعلن تمّتعنا بالبنّوة هللا فیه،). فاإلنجیلي مّتى ُیعلن المسّیا حامل خطایانا38: 3(لوابن اهللا" 

اختالف النسب في القائمتین مرجعه أن مّتى وهو ُیعلن عن السّید المسیح كحامل لخطایانا یذكر ثانًیا: 
النسب الطبیعي، حسب اللحم والدم، أّما لوقا إذ ُیعلن عن بنوتنا هللا في المسیح یسوع یذكر النسب الشّرعي حیث 

یمكن إلنسان أن ُینتسب ألب لم ُیولد منه جسدًیا. نذكر على سبیل المثال كان القّدیس یوسف ابًنا لیعقوب 
 فتزّوج یعقوب امرأته لینجب له نسًال فال ُیمحى ،جسدًیا، لكّنه ابن هالي شرًعا، ألن هالي مات دون أن ینجب ابنا

). وكأن القّدیس یوسف خطیب القّدیسة مریم هو ابن لداود 24: 22 ؛ مت6-5: 25 اسمه من إسرائیل (تث
الملك حسب القائمتین: سواء النسب الطبیعي أو الشّرعي، بالرغم من اختالفهما.  

براهیم إإذ كان مّتى البشیر یتحّدث إلى الیهود لیؤّكد أن یسوع هو المسّیا المنتظر، بدأ النسب بثالثًا: 
دم ابن اهللا، لیضم البشرّیة كلها للبنوة هللا.  آنتهى النسب باالمختار، أّما لوقا إذ یكتب لألمم 

جاء النسب خاًصا بالقّدیس یوسف ال القّدیسة مریم، مع أن السّید المسیح لیس من زرعه، ذلك رابًعا: 
ألن الشریعة الموسوّیة تنسب الشخص لألب ولیس لألم كسائر المجتمعات األبویة. فإن كان یوسف لیس أًبا له 

1 In Matt. Hom 2:4. 
2 Ibid 2:3.    
3 St. Augustine: Sermons on N. T. hom 1.   
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خالل الدم لكّنه تمّتع ببركة األبوة خالل التبّني. لذلك نجد القّدیسة مریم نفسها التى أدركت سّر میالده العجیب 
). فإن كانت الشریعة تقیم 48: 2 لماذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا أبوك وأنا كّنا نطلبك معّذبین" (لو" تقول للسید:

، فباألولى ینسب السّید المسیح كابن لیوسف وهو لیس من ي الَولن) متى أنجبت امرأته م5: 25 للمّیت ابنا (تث
 "فستلد ابنا وتدعو اسمه یسوع".  زرعه، وقد أعطاه المالك حقوق األبّوة كتلقیبه، إذ یقول له:

 إّنما ذكر ثامار ،سماء نساء عظیمات یفتخر بهّن الیهود كسارة ورفقة وراحیلألم یذكر النسب خامًسا: 
) وَبْتشْبع التي یلّقبها "التي ألورّیا" ُمظهًرا 1: 2 )، وراحاب الكنعانّیة الزانیة (یش38 التي ارتَدت ثیاب زانیة (تك

وسقطت، لیكشف أن طبیعتنا التي أخطأت [ القّدیس ساویرس األنطاكي:خطّیتها مع داود الملك. وكما یقول 
، هي التي جاء المسیح لعالجها، حتى أنها عندما هربت ُضبطت، ودارت وتعّثرت في الشهوات غیر الالئقة

 وأتى بها وقادها إلى الطریق"، "المسیح إذن ،وعندما اندفعت وفي ثورتها أسرعت في االبتعاد أمسكها وأوقفها
وضع على ذاته نسب هذه الطبیعة التي تنّجست لكي یطّهرها؛ هذه التي مرضت لكي یشفیها؛ هذه التي سقطت 

لم یذكر في میالد المسیح [ القّدیس جیروم: ویقول .]Ïلكي یقیمها، وكان ذلك بطریقة فیها تنازل ومحّبة للبشر
ونسبه اسم قّدیسة، بل ذكر من َشَجبهّن الكتاب، وهو یرید القول بأن من جاء من أجل الخطاة ُولد من خاطئات 

  .]Ðالجمیع ايلیمحو خطا

 ما یبدو مخزًیا، كاسًرا تشامخ الیهود الذي يلقد بشر اإلنجیلي بنسب الملك في حّریة دون أن یخف
جاء كطبیب یعالج ضعفنا ال كدّیان!  ؛ یكّررون القول أنهم نسل إبراهیم

 ذكر معّلمنا مّتى في النسب بعض النساء األممّیات مثل راعوث الموآبّیة وراحاب الكنعانّیة، :ًساساد
ًزا مفي راعوث ر القّدیس یوحنا الذهبي الفملُیعلن أنه جاء من أجل البشرّیة كلها لیخّص األمم كما الیهود. ویرى 

نظر كمثال ماذا حدث  [ألكنیسة األمم التي تركت بیت أبیها والتصقت بكنیسة اهللا وقبلت العضوّیة فیها، إذ یقول:
 ومع هذا ،لراعوث، كیف أنها تحمل شبًها لألمور الخاصة بنا. لقد كانت غریبة الجنس، انحطت إلى الفقر المدقع

 بكونها غریبة وفي  الكنیسة هكذا إذ یتقّبل المسیحيء وال اشمأز من مولدها الدن،لما رآها بوعز لم یحتقر فقرها
 یأخذها كشریكة في البركات العظیمة، لكن یجب أن تكون كراعوث، فإن لم تترك أوًال أباها وترفض ،فقر شدید

ل على هذا الزواج. هكذا إذ تترك الكنیسة أیًضا العادات التي تقبلها صبیتها وجنسها ومدینتها وأقرباءها لن تح
 يِانس"  تصیر محبوبة لدى عریسها. في هذا یحّدثها النبي قائالً :- ولیس قبل ذلك -الناس عن آبائهم عندئذ 

). هذا ما فعلته راعوث فصارت أّما للملوك كما 11-10: 45 شعبك وبیت أبیك، ألن الملك اشتهى حسنك" (مز
 . "Ñیحّدث مع الكنیسة

 ال من ،، ویالحظ أن السّید جاء بصفة عامة منحدًراإخوةمن بین أسالف المسیح أشخاص لهم سابًعا: 
السّید   مثل إبراهیم ویعقوب ویهوذا وداود ویوناثان. لقد جاء، بل ممن هم لیسوا أبكاًرا حسب الجسد،األبناء البكر

 وٕانما على استحقاق الروح. لقد جاء السّید (آدم الثاني) بكر ،البكورّیة ال تقوم على الوالدة الجسدّیة لُیعلن أن
 . Òالبشرّیة كلها، فیه یصیر المؤمنون أبكاًرا، وُتحسب كنیسته كنیسة أبكار

Ï لقّدیس ساویرس اإلنطاكي. ل میمر المیالد
2 In Matt. 1:3.     
3 In Matt. Hom. 3:5. 
4 In Matt. Hom 4:3. 
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ذكر معّلمنا مّتى في نسب السّید فارص دون زارح، ألن فارص یمّثل كنیسة األمم التي صارت ثامًنا: 
البكورّیة برفضهم االّتحاد مع البكر. لقد  بكًرا باّتحادها بالسّید المسیح البكر، بینما زارح یمّثل الیهود الذین فقدوا

 ونِعَم بالبكورّیة. هكذا ، فاحتل مركزه، بل تقّدمه فارص، لكّنه لم یولد أوالً ،خرج زارح یده أوًال بكونه االبن البكرأ
 وتمّتع بها األمم عوًضا عنهم.  ،البكورّیة  لكنهم ُحرموا من،ظهر الیهود أوًال كبكر للبشرّیة

ذكر سبي بابل لیؤّكد أنه بالرغم من تأدیبات الشعب بالسبي زماًنا طویًال لكّنه حافظ على تاسًعا: 
على ذكر السبي دون اإلشارة  القّدیس یوحنا الذهبي الفم لیتحّقق الوعد اإللهي بمجيء المخّلص. ُیعّلق ،أنسابه

ألنهم لم یعودوا بعد یخافون المصرّیین، وٕانما كانوا ال یزالون یخافون البابلّیین. [إلى التغّرب في مصر، قائالً : 
 اياألول (النزول إلى مصر) أمر قدیم، أّما الثاني فكان ال یزال جدیًدا، حدث مؤّخًرا. األول لم یحدث بسبب خطا

  .]Ïارتكبوها، أّما اآلخر فبسبب معاصیهم

   عدد األجیال. 3
 جیالً :  14یقّسم اإلنجیلي األجیال من إبراهیم إلى مجيء السّید إلى ثالث حقبات، كل حقبة تضم 

من إبراهیم إلى داود، تنتهي الحقبة بالمجد الملوكي ُمعلًنا في داود.  أ. 
من داود إلى سبي بابل، تنتهي بالعار في السبي.  ب. 
 ونزع العار حیث یملك المسّیا. في دراستنا ،من السبي إلى السّید المسیح، تنتهي بتحقیق الخالصج. 

أن عدد المحطات التي توّقف عندها الشعب قدیًما من  العّالمة أوریجینوس) الحظ 33ص لسفر الخروج (
 14حقبات × 3 محطة، تمّثل األجیال التي ذكرها مّتى البشیر (42رعمسیس إلى الجانب الشرقي لنهر األردن 

 لتنطلق من أرض العبودّیة وأسر فرعون ، وكأن الرحلة تمّثل عبور البشرّیة كلها في بّرّیة هذا العالم،)42جیًال = 
 امرأة یقّدم لكل مؤمن  من والدخول إلى أرض الموعد حیث ننعم بمجد أوالد اهللا. مجيء السّید، أي إبلیس،الحقیقي

إمكانّیة هذا العبور لیدخل به بالروح القدس إلى حضن اآلب السماوي.  

 وبْدء ،یة الحقبة الثانیةاقد تكّرر مّرتین في نه ايفي هذا النسب أن یكن Ïالقّدیس أغسطینوسوقد الحظ 
 لم یذكر الكتاب .السبي البابلي بعد أن ُعین ملًكا عوًضا عن أبیه اي، فقد عاصر یكن]12-11[الحقبة الثالثة 

 وُأقتید إلى السبي من أجل ،الشعب والرؤساء. لقد ُنزع عنه الملك اي وٕانما ذكر خطا،المقّدس شیًئا عن خطایاه
 وٕاذ رفضوه عبر إلى ،یمّثل السّید المسیح الذي ُیحصى مّرتین، جاء للیهود لیخّلصهم ايالشعب. وكأن یكن ايخطا

 لُیقیم كنیسة ،) ربط حائط األمم بحائط الیهود22: 118 . إنه حجر الزاویة المرفوض (مزماألمم (بابل) لیخّلصه
 واحدة للجمیع. 

أن اإلنجیلي مّتى قّسم األجیال إلى ثالثة مجموعات، كل مجموعة تقوم على أساس  Ñ G. G. Boxیرى
ود دا"، وكأن القّدیس أراد تأكید نسب السّید المسیح ل14الرقم الفلكي السم داود الذي في مجموع حروفه بالعبرّیة "

 أو كأن السّید هو الملك لكل الحقبات الزمنّیة.  ،الملك ثالث مّرات

 مریم المخطوبة. 4
 "وأما والدة یسوع المسیح فكانت هكذا: 

1 In Matt. Hom 4:3. 
2 Sermons on N. T. , hom 1. 
3 Zeritschrift fur die neutestamentiche Wissenschaft, 6, 1905, p. 85.  

 4دوام بتولّیة القّدیسة مریم،   
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 لما كانت مریم أمه مخطوبة لیوسف قبل أن یجتمعا 
 . ]18[ُوجدت حبلى من الروح القدس" 

 الذي هّیأها وقّدسها ،أكّد الكتاب المقّدس أن الحبل به في أحشاء القّدیسة مریم تحّقق بالروح القدس
لیحل كلمة اهللا فیها، ابن اهللا الوحید. إنه لیس من زرع بشر، إذ تحّقق الحَبل وهي مخطوبة للقّدیس یوسف. 

: Îالقّدیس جیروم ضرورًیا، ألسباب كثیرة منها ما ذكره أمًراوكانت الخطبة لیوسف البار 
لكي ُینسب للقّدیس یوسف قریب القّدیسة مریم، فیظهر أنه المسّیا الموعود به من نسل داود من أوالً : 

 سبط یهوذا. 

لكي ال ُترجم القّدیسة مریم طبًقا للشریعة الموسوّیة كزانیة، فقد سّلمها الرب للقّدیس البار الذي ثانًیا: 
 له المالك سّر حبلها بالمسّیا المخّلص.  د وأكّ ،عرف بّر خطیبته

 خاصة أثناء هروبها إلى أرض مصر.  ،لكي تجد القّدیسة معها من یعّزیهاثالثًا: 

، قائالً :  القّدیس أغسطینوسفیجیب أما لماذا ُولد السّید من امرأة أو عذراء؟ 
 سه، مادام جوهره ال یتدّنس فال خوف من ،لو تجّنب المیالد منها  لظننا كما لو كان المیالد منها ینجِّ

ة.  امرأالمیالد من 

 یجعل النساء ییأْسَن من أنفسهن متذّكرات الخطّیة األولى... وكأنه ،بمجیئه رجًال دون والدته من امرأة 
یخاطب البشرّیة، قائالً : ینبغي أن تعلموا أنه لیس في خلیقة اهللا شًرا، إّنما الشهوة المنحّلة هي التي أفسدت 

 وُولدت من امرأة، فأنا ال احتقر خلیقتي، بل ازدري بالخطّیة التي لم ،، لقد ُولدت رجالً انظرواالخلیقة. 
أجبلها... لنفس السبب نجد النساء هن أول من بشرن بالقیامة للرسل. ففي الفردوس أعلنت المرأة عن الموت 

.  Ðلرجلها، وفي الكنیسة أعلنت النساء الخالص للرجال
 القّدیس أغسطینوس

في هذا  بأنقبل أن یجتمعا ُوجدت حبلى"، " في أواخر القرن الرابع على قول اإلنجیلي:هلفیدیوس ُیعّلق 
دلیل ضمني على اجتماعهما بعد والدة السید، ناكًرا بتولّیة القّدیسة مریم، وقد سبق لي معالجة هذا األمر في 

اء في ذلو أن انساًنا قال: قبل الغ [في الرد علیه: للقّدیس جیرومشيء من التوّسع، لذا أكتفي ببعض عبارات 
فهل كلماته هذه ال تكون صحیحة إال إذا أرغم على الغذاء بعد رحیله! وٕان قلت أن "، المیناء أبحرت إلى أفریقیا

 فهل یلزم "أدرك الموت هلفیدیوس قبل أن یتوب"، أو قلت "بولس الرسول ُقّید في روما قبل أن یذهب إلى أسبانیا"
لى أسبانیا، أو هل ینبغي لهلفیدیوس أن یتوب بعد موته؟... فعندما إأن یحّل بولس من األسر ویمضي مباشرة 

" ُیشیر إلى الوقت الذي سبق الزواج مظهًرا أن األمور قد تحّققت بسرعة حیث قبل أن یجتمعایقول اإلنجیلي "
كانت هذه المخطوبة على وشك أن تصیر زوجة... وقبل حدوث ذلك ُوجدت ُحبلى من الروح القدس... لكن ال 

  .]Ñیتبع هذا أن یجتمع بمریم بعد الوالدة

حلم یوسف . 5
، "فیوسف رجلها إذ كان باًرا ولم یشأ أن یشهرها

 
2 Sermons on N. T., hom 1. 

Ñ .دوام بتولّیة القّدیسة مریم 
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  .]19[أراد تخلیتها سًرا" 
إلثارة الغضب، بل  كانت عالمات الحمل قد بدأت تظهر على القّدیسة مریم، األمر الذي كان كافًیا

 وقد لمس في القّدیسة عّفتها وطهارتها ،وتعطیه الشریعة حق تقدیمها للكهنة لمعاقبتها بالرجم، لكّنه إذ كان باًرا
أراد ارتبك للغایة. في حنو ولطف لم یفتح األمر مع أحد حتى مع القّدیسة نفسها، وال فّكر في طردها وٕانما "

" أیًضا تطلیقها. فنحن نعرف أن الخطبة في الطقس الیهودي تعطي ذات الحقوق وااللتزامات تخلیتها سًرا
، األمر ]20[امرأتك" هذا هو السبب لدعوة المالك إّیاها "خاصة بالزواج فیما عدا العالقة الزوجّیة الجسدّیة. لا

 . Ïالذي سبق لنا دراسته

على هذا التصّرف النبیل من جانب القّدیس یوسف، قائالً :  القّدیس یعقوب السروجي ُیعّلق 
نظر الشیخ إلى بطنها، تلك المخطوبة له، وتعّجب الِصّدیق!  [

رأى صبّیة خجولة عاقلة، فبقى داهًشا في عقله!  
ة، فتحّیر ماذا یصنع؟!  وءضع، وبطنها مملواشكلها مت

منظرها طاهر، ورؤیتها هادئة، والذي في بطنها یتحّرك! 
طاهرة بجسدها، وحبلها ظاهر، فتعّجب من عّفتها والمجد الذي لها، وبسبب حبلها كان غاضًبا...  

  .]Ðكان البار حزین القلب على حبل العذراء النقّیة، وأراد أن یسألها فاستحى... وفّكر أن یطّلقها سًرا

بأن العالمات كانت  القّدیس جیرومرّبما یتساءل البعض، وهل من ضرورة لتخلیتها سًرا؟ یجیب 
 وٕانما ، فإن لم یتخَل عنها ُیحسب مذنًبا حسب الشریعة، فإنه لیس فقط من یرتكب الخطّیة یتحّمل وزرها،واضحة

 . Ñمن یشاهدها وال یتخذ موقًفا منها

، "ولكن فیما هو متفكر في هذه األمور
 إذا مالك الرب قد ظهر له في حلم، قائالً : 

 یوسف ابن داود، ال تخف أن تأخذ مریم امرأتك،  یا
 .]20[ألن الذي حبل به فیها هو من الروح القدس" 

إذ رأى اهللا ارتباك هذا البار مع سلوكه بحكمة ووقار أراد أن یطمئنه، فأظهر له مالًكا في حلم یكشف 
إذ كان متزایًدا جًدا في اإلیمان ولیس في حاجة إلى الرؤیة [في یقظته،  ايسّر الحبل. إنه لم یقّدم له رؤعن له 

Ò[ القّدیس یوحنا الذهبي الفم. ، كقول 

نحن نعرف أنه من [على دعوة المالك للقّدیسة مریم أنها امرأة یوسف، قائالً :  القّدیس جیرومُیعّلق 
"إذ كانت فتاة  عادة الكتاب المقّدس أن یعطي هذا اللقب للمخطوبات. هذا ما یؤّكده المثل التالي من سفر التثنیة:

عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدینة واضطجع معها، فاخرجوهما كلیهما إلى باب تلك المدینة 
حبه، فتنزع ا صامرأةورجموهما حتى یموتا؛ الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدینة، والرجل من أجل أنه أذل 

هنا یدعو [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم: كما یقول ])7: 20(تث  راجع )24-23: 22 " (تثÓالشّر من وسطك

Ï :القّدیسة مریم في المفهوم األرثوذكسي. المؤلف 
Ð 11، صم1958، تأّمالت في المیالد، ینایر 208 دیر السّریان: مخطوط .

3 In Matt. 1. 
4 In Matt. hom 4:10. 

Ó 4 دوام بتولّیة القّدیسة مریم .
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 أي تحفظها في "؟تأخذخطوبین أزواًجا قبل الزواج. وماذا تعني "مالخطیبة زوجة، كما تعّود الكتاب أن یدعو ال
 ولیس من قبل ،بیتك، ألنه بالنّیة قد اخرجها. احفظ هذه التي اخرجتها، كما قد ُعهد بها إلیك من قبل اهللا

 .]Ïوالدیها

 بًنا وتدعو اسمه یسوع، ا "فستلد
 ألنه یخّلص شعبه من خطایاهم. 

 وهذا كّله كان لكي یتم ما قیل من الرب بالنبي القائل: 
 هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئیل 

  .]23-21[الذي تفسیره اهللا معنا" 
یمارس األبوة مع أن السّید المسیح لیس من زرعه،  لقد أعطى المالك لیوسف البار هذه الكرامة أن

فأعطاه حق تُسّمیته، وٕان كان االسم لیس من عندّیاته بل بإعالن إلهي. إنه "یسوع" التي تعني في العبرّیة "یهوه 
شعبه لیس [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:. یقول " ألنه یخّلص شعبه من خطایاهم"یخّلص"، وكما یقول المالك 

  .]Ð ویتقّبلون المعرفة الصادرة عنه، وٕانما یشمل كل من یقتربون إلیه،هم الیهود وحدهم

"، هي تخص فتاة عذراء یمكن أن تكون مخطوبة لكن غیر Olmah" ففي العبرّیة "آلما عذراءأما كلمة "
.  "Ñمتزوجة، وجاءت مطابقة على القّدیسة مریم تماًما

  میالد المسیح المبّكر. 6
 "لم یعرفها حتى ولدت ابنها البكر،

 . ]25[ودعا اسمه یسوع" 
" تعني أنه حتى في إنكاره دوام بتولّیة القّدیسة مریم على هذه العبارة، قائًال بأن كلمة "هلفیدیوساعتمد 

بأن  القّدیس جیرومیجیب  بكاًرا. أ" ُتشیر إلى وجود أبناء آخرین لیسوا ابنها البكر"عرفها بعد المیالد، وأن عبارة 
 وٕان كان یمكن أن تعني هذا، وكأن القّدیس یوسف لم یعرف ،" ال تعني حتًما المعاشرة الزوجّیةیعرفهاكلمة "

 -" فال تعني أن معرفته لها حتىالقّدیسة مریم فیما نالته من نعم عظیمة حتى ولدت یسوع المسیح. أما كلمة "
أمثله لذلك. عندما یقول الرسول: "ألنه یجب  القّدیس جیروم تحّقق بعد الوالدة، وقد أعطى -بالجانب الجسدي 

)؛ هل سیملك الرب حتى یصیر أعداؤه تحت 25: 15 كو 1أن یملك حتى یضع جمیع األعداء تحت قدمیه" (
)، فهل 2: 123 اهللا حتى یتراءف علینا" (مز اي"أعیننا إلیك  ّتل:رقدمیه وعندئذ یتوّقف ملكه؟ أیًضا یقول الم

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یتطّلع النبي نحو اهللا حتى ینال الرأفة وعندئذ یحول عینّیه عنه إلى األرض؟! یقول 
" ال لكي تشك وتظن أنه عرفها بعد ذلك، إّنما لیخبرك أن العذراء كانت هكذا قبل المیالد حتىاستخدم هنا كلمة "[

 اإلشارة؟ ألنه اعتاد الكتاب أن یستعمل هذا التعبیر دون "حتىلم یمسها رجل قط. رّبما یقال: لماذا استخدم كلمة "
  .]Ò) مع أنه لم یرجع قط7: 8 إلى أزمنة محّددة. فبالنسبة للَفلك قیل إن الغراب لم یرجع حتى جفت األرض (تك

خوة أصغر منه من مریم وأنه هو بكرها. فإن إ" فال یعني أن السّید المسیح له البكر ":أما من جهة تعبیر
 :هلفیدیوسفي رّده على  القّدیس جیرومخوة أصغر منه. یقول إكل فاتح رحم ُیحسب بكًرا حتى ولو لم یكن بعده 

1 In Matt. hom 4:10. 
2 In Matt. Hom., 4:14. 

Ñ .المؤلف: القّدیسة مریم في المفهوم األرثوذكسي 
4 In Matt. hom. 5:5. 
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خوة أصغر إ" ال ُیشیر إلى شخص له بكركل ابن وحید هو بكر، ولكن لیس كل بكر هو ابن وحید. فإن تعبیر "[
 :"كل فاتح رحم من كل جسد یقّدمونه إلى الرب منه، وٕانما ُیشیر إلى من یسبقه أخ أكبر منه یقول الرب لهرون:

 من الناس والبهائم یكون لك. ولكن بكر اإلنسان ینبغي لك أن تقبل فداءه. وبكر البهائم النجسة تقبل فداءه" (عد
 لو كان یلزم أن یكون له اخوة أصاغر لكان ینبغي .]Ï). قول الرب هنا ّیعرف البكر على كل فاتح رحم15: 18

أال یقّدم البكر من الحیوانات الطاهرة للكهنة إال بعد والدة أصاغر بعده، وما كانت تدفع فدیة اإلنسان والحیوان 
.  أصاغراخوةنجاب إالنجس إال بعد التأّكد من 

Ï ،14 دوام بتولّیة القّدیسة مریم. 
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 الثاني األصحاح

سجود الملوك للملك 
إذ ُولد المسّیا الملك جاء المجوس یمّثلون كنیسة األمم المنجذبة لعریسها الملك، تقبل حّبه وتتعّبد له، 

 تقّدم له حیاتها تقدمة حب مقابل ذبیحة حّبه الالنهائي:

 .6-1 مجيء المجوس. 1
  .8-7 ثورة هیرودس. 2
 .11-9 سجود المجوس. 3
  .12 انصراف المجوس. 4
  .15-13 الهروب إلى مصر. 5
 .18-16 قتل أطفال بیت لحم. 6
  .23-19 العودة إلى الناصرة. 7

  مجيء المجوس. 1
 له وسط شعبه باآلباء واألنبیاء أحًقا إن مجيء كلمة اهللا متجّسًدا قد شغل ذهن اهللا قبل خلقتنا، وقد هي

والناموس، بطرق متنّوعة، ومع هذا إذ تحّقق األمر تجاهله الشعب تماًما اللهّم إال القلیل النادر. لهذا قّدم اهللا 
توبیًخا خالل الغرباء، فجاء إلیه المجوس كباكورة كنیسة األمم. جاءوا إلى بلٍد غریٍب لیسجدوا لطفل بسیط في 

 ولیس مولود قصر ملكي، لكن یقود موكبهم نجم سماوي، ُیعلن عن وجود سّر خفي فیه.  ،مذود

جل وقتهم في دراسة الظواهر یقضون والمجوس هم كهنة وفي نفس الوقت ملوك كلدانیون أو فارسیون 
 الفلكیة والتكهن بالحوادث المقبلة. 

للملك العجیب، هؤالء  ايتقّدمهم ثالثة من كبارهم یحملون الهدايغالًبا ما جاء المجوس في موكب عظیم 
یمّثلون كل أجناس البشرّیة المتسلسلة عن أوالد نوح الثالثة: سام وحام ویافث. وكأنهم بكور الشعوب األممیة 

القّدیس  في السجود للمسّیا، فیضمهم مًعا كنیسة واحدة له. یقول - الرعاة -جاءوا یلتفون مع بسطاء الیهود 
من هم هؤالء المجوس إال بكور األمم؟ لقد كان الرعاة إسرائیلّیین والمجوس أممّیین. كان األّولون  [:أغسطینوس

] ."Ïمالصقین له، واآلخرون جاءوا إلیه من بعید. لقد أسرع الكل إلى حجر الزاویة

كسائر النجوم، إّنما هو  ايً أنه لم یكن نجًما حقیق القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى وما هو هذا النجم؟ 
:  باآلتية المجوس العاملین في الفلك، ویعّلل ذلك ايمالك ظهر في شكل نجم أرسله اهللا لهد

 مسار حركة النجوم الطبیعّیة.  نأن مسار النجم الذي ظهر مختلف عأوالً : 
كان النجم ساطًعا في الظهیرة والشمس مشرقة، ولیس كبقّیة النجوم تسطع لیالً .  ثانًیا: 
 كان یظهر أحیاًنا ویختفي أحیاًنا أخرى. ثالثًا: 
 كان منخفًضا، قادهم إلى حیث المذود تماًما. رابًعا: 

إننا نعتقد أن الذي ظهر في [أنه نجم حقیقي لكّنه من نوع فرید، إذ یقول:  نوسجيالعّالمة أوريویرى 

1 On Epiphany , Ser. 4. 
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لكّنه ُیحسب في عداد المذنبات التي تشاهد في أحیان كثیرة، ... المشرق كان نجًما جدیًدا، لیس كالنجوم العادّیة
أو النجوم التي على شكل الجرار، أو أي اسم مّما یصف به الیونانّیون أشكالها  أو النیازك، أو النجوم الملتحمیة

 .]Ïالمختلفة

 لماذا استخدم النجم؟ 
استخدم اهللا كل وسیلة للحدیث مع شعبه موّضًحا لهم أسرار التجّسد اإللهي وأعماله الخالصّیة، أوالً : 

 بعث إلیهم غرباء الجنس كعطشى للحق یوّبخونهم. یقول ، عیون قلوبهم بظلمة الشّر وتقّسى قلبهمأظلمتلكن إذا 
لتوبیخ الیهود على قسوتهم، ولینزع عنهم كل عذر یحتّجون به على جهلهم [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:

لكي یعرف الیهود بنبأ میالد المسیح من الوثنّیین حسب نبّوة بلعام أحد [ القّدیس جیروم: ویقول .]Ðاإلرادي
 لم یبَق ،هر من المشرق. وٕاذ أرشد النجم المجوس حتى الیهودّیة وتساءل المجوس عنهظ بأن نجمه ي،جدودهم

 حًقا في كل عصر إذ یتقّسى قلب المؤمنین أبناء الملكوت یحّدثهم الرب .]Ñلكهنة الیهود عذر من جهة مجیئه
أحیاًنا خالل الملحدین واألشرار الذي یقبلون اإلیمان في غیرة مّتقدة توّبخهم.  

اهللا الذي یحب البشرّیة كلها ُیعلن ذاته للجمیع، محدثًا كل واحٍد بلغته. فقد تحّدث مع الیهود ثانًیا: 
بالناموس والنبّوات، واستخدم الفلسفات الیونانّیة بالرغم مّما ضّمته من أضالیل كثیرة كطریق خالله قبل كثیر من 

الفالسفة إنجیل الحق. وها هو یحّدث المجوس رجال الفلك بلغتهم العملّیة.  

القّدیس یحّدث اهللا كل إنسان باللغة التي یفهمها، فأرسل للرعاة مالئكة وللمجوس نجًما یقول 
أظهر المالئكة المسیح للرعاة، وأعلن النجم عنه للمجوس. الكل تكلم من السماء!... المالئكة [ :أغسطینوس

: غریغوریوس الكبیر آلب ویقول ا.]Ò مجد اهللاتالسماوا، والنجم یزّینها، وخالل االثنین ُتعلن تالسماواتسكن 
 أي مالًكا هو الذي یخبر هؤالء الذین استخدموا عقولهم في معرفة اهللا، أّما األمم ،كان من الالئق أن كائًنا عاقالً [

 بل العّالمة (النجم). لهذا السبب یقول المالئكيفإذ لم یعرفوا أن یستخدموا عقولهم في معرفته لم یقدهم الصوت 
 كو 1بولس أن النبّوة لیست لغیر المؤمنین بل للمؤمنین، وأما اآلیة (العالمة) فلیست للمؤمنین بل لغیر المؤمنین (

14 :22(Ó[. العّالمة أوریجینوس ویرى بعض اآلباء مثلÔ أن المجوس أدركوا أن تعاویذهم قد بطلت، وشعروا 
أثناء عملهم أن أمًرا یفوق السحر قد حدث في العالم، فتطّلعوا إلى النجوم لیروا عالمة من اهللا في السماء، عندئذ 

القّدیس ). یقول 17: 24  (عد "یبرز كوكب من یعقوب ویقوم قضیب من إسرائیل..." أدركوا كلمات بلعام:
.] Õتعّلموا عن ظهور هذا النجم من نبّوة بلعام إذ هم من نسله[ جیروم:

یرى البعض أن المجوس تسّلموا هذا التقلید الخاص بظهور النجم عند مجيء الملك المخّلص عن ثالثًا: 
دانیال النبي الذي عینه الملك كبیًرا للمجوس حین كان في السبي البابلي، وفد حّدد في نبّواته موعد مجیئه.  

 ومن الجافي حالوة، فالنجوم التي ُاستخدمت كوسیلة للتضلیل ،أراد اهللا أن یخرج من اآلكل أكالً رابًعا: 
نه إ) صارت وسیلة للدخول بهم إلى االلتقاء مع اهللا. حًقا ما أعجب معامالت اهللا معنا، 26: 5 یعبدها الناس (عا

ال یحّطم ما لنا حتى إن صار طریًقا للشّر إّنما یغّیر مساره ویحّوله إلى الخیر؛ ِعوض أن یكون خادًما لمملكة 

1 Contra Celsus 1:58. 
2 In Matt. hom 6:4. 
3 On Matt. 2:2. 
4 On Epiph. , Ser. 6. 
5 On Gospels, hom 10. 
6 Cont. Celsus 1:60. 
7 Catena Aurea. 
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الظلمة یصیر آلة بّر لحساب مملكة النور. كل ما وهبنا اهللا من طاقات ومواهب ومشاعر ودوافع إن تدّنست ال 
 بل بروحه القّدوس یجّددها ویقّدسها لتصیر سّر بنیاننا الروحي ووسائط للشهادة له.  ،حّطمها اهللاي

كید مفاهیمهم الشّریرة بذات تأوالعجیب أن اهللا استخدم النجوم للكرازة بین الفلكّیین، فإذ أراد بعضهم 
ُیسّیر حیاته ال یقدر أن ینحرف عنه. وقد انبرى كثیر من الذي  فاّدعوا أن لكل إنسان نجمه ،العمل اإللهي الفائق

نذكر  .Ñ وأغسطینوس،Ð الفمالذهبي یوحنا ،Ïاآلباء غریغوریوس الكبیردعاءات مثل الاآلباء یواجهون هذه ا
لم یكن للنجم الذي رآه المجوس السلطان على المسیح [للقّدیس أغسطینوس: على سبیل المثال بعض عبارات 

 ،المولود حدیثًا، لم یكن هذا النجم أحد النجوم التي ُخلقت في بدء الخلیقة ویجرى في مساره حسب قانون خالقه
 وعكس خدمته على المجوس الباحثین عن امرأة، ،إّنما كان نجًما جدیًدا ظهر في هذا المیالد العجیب من عذراء

فتقّدمهم لیضيء لهم الطریق حتى قادهم إلى الموضع حیث فیه كان كلمة الرب كطفل. لم ُیولد الطفل ألن النجم 
 إن كان یجب أن نتحّدث عن المصیر باألحرى دعنا نقول لم . قد ُولدالمسیحكان هناك، وٕانما جاء النجم ألن 

  .]یحّدد النجم مصیر المسیح (كما یدَّعي المنّجمون) بل المسیح الذي حّدد مصیر النجم

. إن كانت البشرّیة العاقلة لم تعرف كیف تستقبله  المسیحجاء النجم یكّمل شهادة الطبیعة للسّیدخامًسا: 
 تالسماواشهدت له [ القّدیس أغسطینوس:كما یجب انطلقت الطبیعة الجامدة تشهد له بلغتها الخاصة. یقول 

)، 27: 23 عة ألمره (متيطم)، وصارت الریاح هادئة و25: 14 بالنجم، وحمله البحر إذ مشى علیه (مت
 هكذا قّدمت الطبیعة تمجیًدا لخِالقها بلغتها، ونحن .]Ò)51: 27 (مت وشهدت له األرض وارتعدت عند صلبه

أیًضا إذ صرنا سماًء یلیق بنا أن نشهد له بظهور نجمه فینا یقود الخطاة إلى المسّیا المخّلص، ینحنون له 
ویتعّبدون بالحق. ما هو هذا النجم إال ِسمة الصلیب الحّي المعلن في حیاتنا الداخلّیة وتصّرفاتنا في الرب. یقول 

عرفه المجوس بواسطة نجم كعالمة سماوّیة وجمیلة قّدمها الرب، لكّنه ال یرغب فینا أن  [القّدیس أغسطینوس:
یضع المؤمن نجًما على جبهته بل صلیًبا. بهذا یّتضع المؤمن ویتمّجد أیًضا، فیرفع الرب المتواضعین، هذا الذي 

 .] تنازلتواضعهفي 

 متى بدأ ظهور النجم؟ 
 سنتین، حیث قاد يأن النجم قد ظهر مبكًرا قبل المیالد رّبما بحوال القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

المجوس لیبلغوا بیت لحم في وقت المیالد. ویرى البعض أنه ظهر عند میالده، وقد أخذ المجوس بعض الوقت 
حتى بلغوا بیت لحم، لهذا إذ تحّقق هیرودس األمر أمر بقتل األطفال من سنتین فما دون، إذ حسب المّدة بناًء 

 على ظهور النجم. 

  بالنجم التَقى المجوس بالیهود
یروي لنا اإلنجیلي اللقاء الذي تّم بین المجوس والیهود على كل المستویات، خاصة الملك ورؤساء 

 إذا مجوس من ،ولما ُولد یسوع في بیت لحم الیهودّیة في أیام هیرودس الملك" الكهنة وكتبة الشعب، إذ یقول:
المشرق قد جاءوا إلى أورشلیم، قائلین: أین هو المولود ملك الیهود؟ فإّننا رأینا نجمه في المشرق وأتینا 

 فجمع كل رؤساء الكهنة وكتبة الشعب .لنسجد له. فلما سمع هیرودس الملك اضطرب وجمیع أورشلیم معه

1 On Gospels, hom 10. 
2 In Op. Imperf. hom 2. 
3 Contra Faust 2:5. 
4 In Ioan. hom 3:5. 
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بیت لحم أرض  ايبیت لحم الیهودّیة، ألنه هكذا مكتوب بالنبي: وأنِت في ولد المسیح؟ فقالوا له: يُ وسألهم: أین 
.  ]6-1[ ألن منك یخرج مدبر یرعى شعبي إسرائیل" ،یهوذا لسِت الصغرى بین رؤساء یهوذا

یتناوله الجیاع والعطاش  ايً " التي تعني "بیت الخبز"، فجاء إلینا خبًزا سماوبیت لحملقد ُولد السّید في "
إلى البرّ . لألسف جاء المجوس من المشرق یحتملون آالم الطریق وأتعابه، یبحثون عن غذاء نفوسهم، بینما بقَي 

الملك ورؤساء الكهنة والكتبة في أماكنهم یرشدون الغرباء للخبز الحّي، وأما هم فال یقتربون إلیه. لعّلهم صاروا 
  الذین هّیأوا فلك الخالص ولم یدخلوه! ،كالعاملین في بناء فلك نوح

 وُحرم الرؤساء منه.  ،حًقا ما أبعد الفارق بین المجوس ورؤساء الیهود، فقد تمّتع الغرباء بسّر الحیاة

 فأقاموا لغیرهم طریق ،صار الیهود أشبه بالنّجارین الذین صنعوا فلك نوح [القّدیس أغسطینوس:یقول 
 أّما هم فهلكوا في الطوفان. إنهم یشبهون المعالم التي توضع للكشف عن الطریق لكنها تعجز عن السیر ،النجاة

 :القّدیس یعقوب السروجي ویقول .]Ïفیه. السائلون تعّلموا وكّملوا الطریق، والمعّلمون نطقوا بالتعلیم وبقوا متخّلفین
صاروا كارزین له وهم سائرون في الطریق، یبّشرون بأن ملًكا للعالم كّله قد أشرق. انبسطت كرازتهم ألمیال في [

الطریق، وكسروا قلوب الملوك الذین جازوا في تخومهم، حّثهم الحق لیكونوا له كارزین. الذین هم من الخارج 
صاروا شهوده وبلغوا أرض الیهودّیة... نظروها فإذا هي هادئة والسكوت یخّیم على حكمائها الذین لم ُیدركوا 

 ابنةللمخّلص، و ايالملك اآلتي لخالصهم. أتى البعیدون لیبّشروا القریبین بمیالد الملك. ابنة الكلدانّیین أرسلت الهدا
.] Ðإبراهیم التي في بیته لم تكرمه

 ثورة هیرودس. 2
تكّرر اسم هیرودس بین عدد من حّكام فلسطین وملوكها أو بعض أجزاء منها أو المناطق القریبة إلیها، 

وفي العهد الجدید ُذكر أربعة ملوك بهذا االسم، وكان ذلك أثناء الحكم الروماني على فلسطین، من بینهم 
مولًدا، تجري في عروقه العداوة ضّد الیهود. لم یكن له حق  ايً هیرودس الكبیر هذا. وكان هیرودس هذا أدوم

 بمساعدة الرومان الذین تحالف معهم أبوه، وكان عنیًفا وشاًذا صار في ، لكّنه صار ملًكا على الیهودّیة،الُملك
، كما قتل ابنیه نمن أعضاء السنهدري  قتل الكثیر،ا لسفك الدماءبً أواخر أّیامه عرضة للهواجس. كان مح

نتیاباتیر. وفیما هو یسّلم أنفاسه األخیرة أمر بقتل جمیع أاإلسكندر وأرسطوبولس، وقبل موته بخمسة أیام قتل ابنه 
 وال یجد الملك الجدید مجاًال للبهجة، لكّنه مات قبل أن تتحّقق أمنیته ،عظماء أورشلیم حتى یعم الحزن المدینة

 األخیرة. 

 كیف ،مات هیرودس بعد قتل أطفال بیت لحم بثالثة شهور، وقد وصف المؤرخ الیهودي یوسیفوس
 وقد ،ض النقرس وداء االستسقاءر وأصیب بم،اشتّدت شراهته في الفترة األخیرة في أكل اللحم بدرجة بالغة

  حتى لم یقدر أحد أن یقترب إلیه. ،تصاعدت منه رائحة كریهة جًدا

 عند سماعه عن موكب المجوس ومجیئهم ،هذه الصورة تكشف لنا عن مشاعر هذا الوحش المفترس
للسجود لملك الیهود. لقد جمع عدّو الیهود رؤساء الكهنة والكتبة یسألهم خشیة أن یسحب الكرسي من تحته. یقول 

أن ترجع المملكة إلى یهودي، فیطرده الیهود هو وذّریته ویقطعونهم من  لقد خشيَ [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:
الملوكّیة. حًقا كثیًرا ما یتعّرض السلطان العظیم لمخاوف شدیدة. فإن األفنان (أعالي األشجار) یمكن أن تحّركها 

1 On Epiph. Ser 2. 
Ð ،17-16، ص 1958 دیر السّریان: تأّمالت في المیالد .
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 ايّ ریح خفیف، وهكذا الذین یسكنون األماكن العالیة تهّزهم كل إشاعة! أّما الذین یقطنون األماكن المنخفضة، أ
 غریغوریوس الكبیر: األب ویقول .]Ïكانت، فیكونون كاألشجار التي في الوادي غالًبا ما ال تؤّثر فیها الریاح

اضطرب الملك األرضي عندما ُولد الملك السماوي، ألن السیادة األرضّیة تضطرب عندما تظهر العظمة [
 .]Ðالسماوّیة

اضطرب هیرودس األرضي الذي اتسم بالشّر عندما أدرك أن من تخدمه النجوم السماوّیة قد جاء. حًقا 
 الذي یملك بالشرّ . وكأنه ،إن تجلِّي رب المجد یسوع في القلب كما في مذود یزعزع هیرودس (الشیطان) الطاغیة

إذ یملك الرب بصلیبه فینا تنهار مملكة إبلیس وال تقدر أن تثبت.  

حینئذ دعا هیرودس المجوس سًرا. " أخفى هیرودس اضطرابه بمظاهر الخداع، إذ یقول اإلنجیلي:
 ثم أرسلهم إلى بیت لحم، وقال: اذهبوا وافحصوا بالتدقیق عن الصبي، .وتحّقق منهم زمان النجم الذي ظهر

لكي  [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول .]8-7[ لكي آتي أنا أیًضا وأسجد له" ،خبرونيأومتى وجّدتموه ف
السیف وراءها. رسم باأللوان شكل البساطة على حقد قلبه. هذا هو  ايً  مخف،یغریهم على ذلك تظاهر بالتقوى

.] Ñطریق كل فاعلي الشّر، إذ یخّططون في الخفاء لیجرحوا اآلخرین، فیتظاهرون بالبساطة والصداقة

  سجود المجوس. 3
،  "فلما سمعوا من الملك ذهبوا

  المشرق یتقّدمهم في النجم الذي رأوه وٕاذا
  .حتى جاء ووقف فوق حیث كان الصبي

  .فلما رأوا النجم فرحوا فرًحا عظیًما جًدا
  ،وأتوا إلى البیت

 ورأوا الصبي مع مریم أمه، 
 فّخروا وسجدوا له، 

  ،ثم فتحوا كنوزهم
 . ]11-9[ذهًبا ولباًنا ومًرا"  ايوقّدموا له هدا

إذ تركوا الملك ظهر لهم النجم وصار یتقّدمهم لیدخل بهم إلى حیث كان السّید المسیح مضجًعا. ما 
أحوجنا أن نخرج من دائرة هیرودس الخفي، أي دائرة الخطّیة عمل إبلیس، لتتكّشف لنا عالمات الطریق الملوكي 

بوضوح.  

أن النجم الذي رآه المجوس وتقّدمهم إلى بیت لحم إّنما هو خدمة  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
رأوا النجم وكانوا فرحین، وها أنت ترى المسیح نفسه غریًبا وعریاًنا وال تتحّرك!...  [الفقراء والمحتاجین، إذ یقول:

 ]Òهم قّدموا ذهًبا وأنت بالكاد تقّدم قطعة خبز!

قبل [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:برؤیتهم للسّید استراحت قلوبهم وزالت عنهم كل المتاعب، وكما یقول 
كل جانب، أّما بعد السجود فحّل الهدوء واألمان... لقد  ل كانت المخاوف والمتاعب تضغط علیهم منفرؤیّتهم الط

1 In Op. Imperf. hom 2. 
2 On Gospels, hom 10. 
3 In Op. Imperf. hom 2. 
4 In Matt. hom 7:6. 
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.] Ïصاروا كهنة خالل عمله التعبُّدي، إذ نراهم یقّدمون هدایا

 المجوس؟ ايماذا تعني هدا
لم یقّدموا غنًما وال عجول، بل باألحرى قّدموا األمور التي تقترب بهم [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 

 .]Ðابً إلى قلب الكنیسة، إذ جاءوا إلیه ببداءة التقدمة: معرفة وحكمة وح

یقّدم الذهب كجزیة الملك، ویقّدم البخور تقدمة هللا، ویستخدم المّر في [ :غریغوریوس الكبیر األبویقول 
تحنیط أجساد الموتى. لهذا أعلن المجوس بعطایاهم السّرّیة للذین یسجدون له بالذهب أنه الملك، وبالبخور أنه 

اهللا، وبالمّر أنه یقبل الموت... لُنقّدم للرب المولود الجدید ذهًبا، فنعترف أنه یملك في كل موضع، ولنقّدم له 
 مؤمنین أنه وٕان كان في الهوته ، مع أنه قبل كل زمان. ولنقّدم له المرّ ،البخور إذ نؤمن أنه اهللا ظهر في الزمان

خر. الذهب یرمز آ فقد صار قابًال للموت في جسدنا. ویمكننا أیًضا بهذه العالمات أن نفهم شیًئا ،غیر قابل لأللم
 الترجمة السبعینّیة). والبخور الذي ُیحرق أمام 20: 21 كنز مشتهى في فم البار" (أم" :للحكمة كما یشهد سلیمان

والمّر یرمز إلماتة ، )2: 141  (مز"لتستقم صالتي كالبخور قدامك: "اهللا یرمز لقوة الصالة كقول المزمور
). 5:5  (نش"یداي تقطران مًرا" حیث تقول الكنیسة المقّدسة لعاملیها الذین یعملون فیما هللا حتى الموت:، أجسادنا

 إن كّنا في عینّیه نضيء بنور الحكمة السماوّیة، ونقّدم له بخوًرا إن كّنا نحرق ،إننا نقّدم للملك الجدید الذهب
ت بالنسك ميمذبح قلوبنا، فنرفع هللا اشتیاقاتنا السماوّیة رائحة طّیبة. ونقّدم له المّر عندما نُ  أفكار الجسد على

كما نقول عن الجسد بأنه فسد متى ، شرور (شهوات) الجسد، فنقول إنه بالمّر نحفظ الجسد المّیت من الفساد
. الحیوانات التي تهلك في روثها ُتشیر إلى "Ñ "تعّفنت الحیوانات في روثها،غلبته الخالعة، إذ قیل بالنبي

یة أجسادنا المائتة من فساد االجسدانّیین الذي یختمون حیاتهم وسط غباوة شهواتهم. إذن فلنقّدم هللا مًرا لحم
 .]Òالخالعة ویحفظ في الطهارة

 انصراف المجوس. 4
، "ثم إذ أوحي إلیهم في حلم أن ال یرجعوا إلى هیرودس

  .]2[انصرفوا في طریق أخرى إلى كورتهم" 
 ولم یتشّككوا في الطفل. باإلیمان تركوا ،في بساطة اإلیمان قِبل هؤالء الرجال ما ُأوحَي إلیهم في حلم

 حتى ال یلتقوا بهیرودس، مقّدمین للمؤمنین مثًال حًیا للنفس ، لیسیروا في طریق أخرى،طریقهم الذي قدموا منه
 بألا إذ ال تعود تسلك في طریقها القدیم حیث هیرودس (إبلیس) یملك. ویرى ،عندما تلتقي بالسّید المسیح

 الذي تلتزم النفس أن تسلكه خالل لقائها ،ن هذا الطریق الجدید إّنما هو طریق الفردوسإ Óغریغوریوس الكبیر
لنرجع بعیًدا عن هیرودس صاحب السلطان الزمني إلى حین،  [:أمبروسیوسالقّدیس مع رّبنا یسوع. ویقول 

 .]Ôفنأتي إلى المسكن األبدي، إلى مدینتنا السمائّیة

في مرارة أقول إنه لیس شيء یحزن قلب اهللا مثل أن یرى مّنا مجوًسا قد شاهدوا النجم السماوي، واستنار 
قلبهم وانطلقوا إلى حیث یوجد المخّلص، فانتزع عنهم كل تغّرب عن اهللا، وصاروا قریبین جًدا لآلب، یحّل فیهم 

1 In Matt. hom 7:6. 
2 PG 51:81 (Ser. 8). 

Ñ 18-17: 1 رّبما یقصد یوئیل .
4 On Gospels, hom 10. 
5 On Gospels, hom 10. 
6 In Luc. hom 2. 
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ّدین تعادوا مر، ثمینة یفرح بها الرب ايویجعلهم مقّدسا له بروحه القّدوس، لكنهم لألسف بعد أن قّدموا حیاتهم هدا
 - إن صح هذا التعبیر -وعهم إلبلیس، وكأنه ضإلى طریق هیرودس، أیًضا إلى أعمال إنسانهم القدیم وخ

یسّلمون مسیحهم الداخلي لهیرودس، فیبید منهم العدّو ثمر نعمة اهللا السماوّیة فیهم. في مرارة یوّبخهم الرسول 
 یموت بدون رأفة، فكم عقاًبا أشّر  شهود فعلى شاهدین أو ثالثة،"من خالف ناموس موسى :بولس، قائالً 

 "وَحِسَب دم العهد الذي ُقدِّس به دنًسا، وازدرى بروح النعمة؟، تظّنون أنه ُیحسب مستحًقا من داس ابن اهللا
). إذن لیتنا ال نرتّد إلى طریق هیرودس المخادع، فال نسّلم یسوعنا الداخلي في یدیه فیصلب 29-28: 10 (عب

 وینطفئ الروح الذي فینا.  ، ویشّهر به بسببنا- إن صح التعبیر -مّرة ثانیة 

  الهروب إلى مصر. 5
 "وبعدما انصرفوا إذا مالك الرب قد ظهر لیوسف في حلم، قائالً : 

 قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر، 
 وكن هناك حتى أقول لك، 

.  ألن هیرودس مزمع أن یطلب الصبي لیهلكه
  ].14-13[فقام وأخذ الصبي وأمه لیًال وانصرف إلى مصر" 

أن المالك لم یقل عن القّدیسة مریم "امرأتك"، بل قال "أمه"، فإنه إذ  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیالحظ 
راد المالك تأكید أن أارت القّدیسة منسوبة للسّید المسیح ال لیوسف. لقد . صÏتحّقق المیالد وزال كل مجال للشك

أن النفس التي ترتبط بالسّید المسیح خالل  القّدیس أغسطینوسالسّید المسیح هو المركز الذي ُننسب إلیه. یرى 
كما حملته  ايً ته روحلاإلیمان الحّي العامل بالمحّبة تحمله فینا روحًیا، وكأنها قد صارت له كالقّدیسة مریم التي حم

 بالجسد! 

 لماذا هرب السّید المسیح إلى مصر؟=
الهروب إلى مصر یمّثل حلقة من حلقات األلم التي اجتازها القّدیس یوسف بفرٍح، فإن كان الوحي أوالً : 

القّدیس یوحنا الذهبي قد شهد له بالبّر، فإن حیاة البّر تمتزج باآلالم دون أن یفقد المؤمن سالمة الداخلي. ُیعّلق 
لم یتعّثر یوسف عند سماعه هذا، وال قال: هذا أمر صعب، ألم یقل لي  [على كلمات المالك لیوسف، قائالً : الفم

الهروب، ونقطع رحلة طویلة، ونقطن في بلد آخر؟ ب بل نلتزم ، فكیف ال یقدر أن یخّلص نفسه،إنه یخّلص شعبه
فإن هذا یناقض ما وعدت به! لم یقل شیًئا من هذا، ألنه رجل إیمان! بل وال سأل عن موعد رجوعه، إذ لم یحّدده 

. لم یحزن بل كان خاضًعا ومطیًعا یحتمل هذه التجارب بفرح. "وكن هناك حتى أقول لك" المالك، بل قال له:
هكذا یمزج اهللا الفرح بالتعب، وذلك مع كل الذین یّتقونه... مدّبًرا حیاة األبرار بمزج الواحدة باألخرى. هذا ما 

 فاضطرب وبدأ یشك... وفي الحال وقف به المالك وبّدد شّكه ،یفعله اهللا هنا... فقد رأى یوسف العذراء حامالً 
ونزع عنه خوفه. وعندما عاین الطفل مولوًدا امتأل فرًحا عظیًما، وتبع هذا الفرح ضیق شدید إذ اضطربت 

وامتأل الملك غضًبا یطلب الطفل. وجاء الفرح یتبع االضطراب بظهور النجم وسجود الملوك. مّرة أخرى ، المدینة
 .] Ðیلي هذا الفرح خطر وخوف ألن هیرودس یطلب حیاة الطفل، والتزم یوسف أن یهرب إلى مدینة أخرى

 یسمح بها الرب ،ة، هي مزیج مستمر من الضیقات مع األفراحیقيالحق هذه هي صورة الحیاة التقوّیة
 یة اهللا وعنایته المستمّرة. األجل تزكیتنا ومساندتنا روحًیا، فبالضیق نتزّكى أمام اهللا، وبالفرح نمتلئ رجاًء في رع

1 PG 57:81. 
2 PG 57:81. 
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لو أنه [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:هروب السّید المسیح من الشّر أّكد حقیقة تجّسده، وكما یقول ثانًیا: 
 .]Ïمنذ طفولته المبّكرة أظهر عجائب لما ُحسب إنساًنا

القّدیس أساسه عدم مقاومة الشّر بالشّر، وكما یقول  ايً هروبه كممّثل للبشرّیة یقّدم لنا منهًجا روحثالثًا: 
 أن النار ال تطفأ بالنار بل بالماء.  یوحنا الذهبي الفم

كانت مصر رائدة العالم األممي، فكانت بفرعونها ُتشیر في العهد القدیم إلى العبودّیة، بخصوبة رابًعا: 
 لكّنه ،لسّید أن یلتجئ إلى مدینة في الیهودّیة أو الجلیللأرضها ُتشیر إلى حیاة الترف ومحّبة العالم. كان یمكن 

"هوذا الرب راكب   لیقیم في وسط األرض األممّیة مذبًحا له. في هذا یقول إشعیاء النبي:،أراد تقّدیس أرض مصر
 ویذوب قلب مصر داخلها... في ه،جهو وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر من ،على سحابة خفیفة سریعة

 ُتُخمها، فیكون عالمة وشهادة لرب الجنود عند وعمود للرب ،ذلك الیوم یكون مذبح للرب في وسط أرض مصر
 ،مةد ویقّدمون ذبیحة وتق، وَیعرف المصرّیون الرب في ذلك الیوم،في أرض مصر... فُیعرف الرب في مصر

). اهتم الوحي بهذه الزیارة الفریدة، بها صارت 19 (إشوینذرون للرب نذًرا ویوفون به... مبارك شعبي مصر" 
مصر مركز إشعاع إیماني حيّ . وكما خزن یوسف في مصر الحنطة كسنٍد للعالم أثناء المجاعة سبع سنوات، 
هكذا قّدم السّید المسیح فیض نعم في مصر لتكون سّر بركة للعالم كله، ظهر ذلك بوضوح خالل عمل مدرسة 

هلّموا إلى بّرّیة مصر [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:اإلسكندرّیة وظهور الحركات الرهبانّیة والعمل الكرازي. یقول 
لتروها أفضل من كل فردوس! ربوات من الطغمات المالئكّیة في شكل بشري، وشعوب من الشهداء، وجماعات 

، وأشرق ملكوت المسیح ببهائه! مصر هذه أم الشعراء والحكماء لقد تهّدم طغیان الشیطان البتولّیین... نم
والسحرة... حّصنت نفسها بالصلیب! السماء بكل خوارس كواكبها لیست في بهاء بّرّیة مصر الممتلئة من قاللي 

 لیست في بهاء حاربتبكل خوارس كواكبها الُنّساك... على أّي األحوال، من یعترف بأن مصر القدیمة هي التي 
اهللا بریة مصر الممتلئة من قاللي النساك... على أي األحوال، من یعترف بأن مصر القدیمة هي التي حاربت 

 .]Ðا وكانت ترتعب منه، مثل هذا یدرك قّوة المسیح حسنً ، وخافت البصل،في برود فعبدت القطط

إذ كانت [عن هذه الزیارة المباركة لمصر لتقدیسها، فیقول:  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیتحّدث أیًضا 
یة أنه یرغب في إصالح المنطقتین ا أعلن الرب منذ البد،مصر وبابل هما أكثر بالد العالم ملتهبتین بنار الشرّ 

لحسابه، لیأتي بهما إلى ما هو أفضل، وفي نفس الوقت تتمثل بهما كل األرض، فتطلب عطایاه، لهذا أرسل 
مصر ، تأّمل أمًرا عجیًبا: فلسطین كانت تنتظره [ كما یقول:.]واألخرى ذهب إلیها بنفسه مع أمه، للواحدة المجوس

 .]Ñاستقبلته وأنقذته من الغدر

  قتل أطفال بیت لحم. 6
 "حینئذ لما رأى هیرودس أن المجوس سخروا به غضب جًدا، 

 فأرسل وقتل جمیع الصبیان الذین في بیت لحم وفي كل تخومها، 
 من ابن سنتین فما دون بحسب الزمان الذي تحّققه من المجوس. 

 النبي القائل:إرمیا حینئذ تّم ما قیل ب
 صوٌت ُسمع في الرامة، نوح وبكاء وعویل كثیر. 

1 In Matt. hom 8:4. 
2 In Matt. hom 8:6. 
3 PG 57:81. 
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،  وال ترید أن تتعّزى،راحیل تبكي على أوالدها
  .]18-16" [ألنهم لیسوا بموجودین

قتل أطفال بیت لحم لم یتم بمحض الصدفة، لكّنه یمّثل جزًء ال یتجزأ من حیاة المخّلص، اهتم الوحي 
بإعالنه في العهدین القدیم والجدید. لقد رأى إرمیا النبي راحیل زوجة یعقوب المدفونة هناك تبكي على أوالدها 

 (أحفادها) من أجل قسوة قلب هیرودس علیهم. 

رّبما یتساءل البعض: لماذا سمح ملك السالم أن تحدث هذه الكارثة بسبب میالده؟ في الوقت الذي فیه 
إلى طفل  ايانطلقت المالئكة بالتسبیح تطّوب البشرّیة لتمّتعها بالسالم السماوي، وجاء الغرباء یحملون الهدا

وشهادة حق أمام العالم كله،  ايً  إذا باألطفال العبرانّیین ُیقتلون بال ذنب. لقد قّدم هؤالء األطفال عمًال كراز،المذود
 لكّنه ،فإنهم یمّثلون كنیسة العهد الجدید التي حملت بساطة الروح كاألطفال، التي ال یطیقها هیرودس فیضطهدها
 ال یقدر أن یكتم صوت شهادتها، إذ انطلق األطفال كأبكار لینعموا بالوحدة مع الحمل اإللهي أینما ُوجد. 

 یتقّدمهم المصلوب البكر، ،عبور أطفال بیت لحم إلى فوق یمّثلون كنیسة األبكار كموكب روحي مقّدس
یرتفعون به ومعه خالل البذل الحق لیشاركوا السمائّیین لیتورجّیاتهم وتسابیحهم العلوّیة الجدیدة.  

 یحمل ،ن هذا الحدث بما فیه من نحیٍب وعویٍل مع مرارٍة قاسیٍة ال یمكن إنكارهاأفي اختصار أقول 
كشًفا عن كنیسة العهد الجدید ككنیسة بسیطة بال تعقید، تحمل الصلیب كعالمة جوهرّیة تمّس طبیعتها، كنیسة 

أبكار، مرتفعة إلى فوق تمارس حیاتها السماوّیة خالل ثبوتها في الرأس السماوي المصلوب!  

  العودة إلى الناصرة. 7
"، لكي یتم ناصرةأوحي للقّدیس یوسف أن ینصرف إلى ناحیة الجلیل، فأتى وسكن في مدینة ُیقال لها "

 ما قیل باألنبیاء إنه سّیدعي ناصرًیا. 

عاد یوسف إلى الناصرة، لكي یتجنب الخطر  [على هذا الحدث بقوله: القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
 .]Ïمن ناحیة، ومن ناحیة أخرى لكي یبتهج بالسكنى في موطنه

ذهابه إلى الناصرة، وهي بلد لیست بذي قیمة أراد به أن یحّطم ما اتسم به الیهود من افتخارهم بنسبهم 
ألن الموضع كان قلیل األهّمیة، بل [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:إلى أسباط معّینة، أو من بالد ذات شهرة. یقول 

فتش وانظر، إنه لم یقم نبي من " باألحرى لیس فقط الموضع وٕانما كل منطقة الجلیل. لهذا یقول الفّریسّیون:
). إنه لم یخجل من أن ُیدعى أنه من هناك، لیظهر أنه لیس بمحتاج إلى األمور الخاصة 52: 7  (یو"الجلیل

بالبشر، وقد اختار تالمیذه من الجلیل... لیتنا ال نستكبر بسبب سمّو مولدنا أو غنانا، بل باألحرى نزدري بمن 
یفعل هكذا. لیتنا ال نشمئز من الفقر، بل نطلب غنى األعمال الصالحة. لنهرب من الفقر الذي یجعل الناس 

  .]Ð)، إذ یطلب متوّسًال بلجاجة من أجل قطرة ماء فال یجد24: 16 أشراًرا، هذا الذي یجعل من الِغنى فقًرا (لو

تعني غصن، ومنها  وNatzar"، منها اشتّقت "نصارى" لقب المسیحّیین؛ وهي بالعبرّیة ناصرةكلمة "
 السّید المسیح في أكثر من نبّوة في العهد القدیم بالغصن. فجاء في إشعیاء يَ الكلمة العربّیة "ناضر"، وقد سمّ 

ویخرج قضیب من جذع یّسى، وینبت غصن من أصوله، ویحل علیه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح " النبي:
ها أیام تأتي یقول الرب، وُأقیم " ). وجاء في إرمیا:2-1: 11  (إش"المشورة والقّوة، روح المعرفة ومخافة الرب...

1 In Matt. hom 9:5. 
2 Ibid 9:6, 8. 
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"هأنذا آتي  ) وفي زكریا:15: 33  (راجع إر"لداود غصن بّر، فیملك ملك، وینجح، وُیجري حًقا وعدًال في األرض
)... 12: 6زك  ("هوذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ینبت، ویبني هیكل الرب ")،8: 3  (زك"بعبدي الغصن

 هكذا كان الیهود یترّقبون في المسّیا أنه ُیدعى "الغصن"... أي "ناصري". 
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 الثالث االصحاح

حفل التتویج 
 ِعَماد الملك

قبل أن یبدأ السّید المسیح عمله بین شعبه كملك روحي كان یلزم إقامة حفل تدشین أو تتویج للملك 
 له ّیئله سابق الملك ـ القّدیس یوحنا المعمدان ـ الذي تقّدم كمالك الرب یهأ الحقیقي عند نهر األردن بعد أن هيّ 

 الطریق: 

 .6-1  سابق الملك. 1
  .12-7  تهیئة الطریق. 2
  .17-13  عماد المسیح. 3

 سابق الملك. 1
 له الطریق، والسّید المسیح كملٍك روحٍي أعد لنفسه یهیئكان من عادات الشرق أن یسبق الملك رسول 

موا في القفر سبیًال إللهنااصوت صارخ في البّرّیة، "  النبي:إشعیاءرسوًال سبق فأنبأ عنه ب " عّدوا طریق الرب، قوِّ
).  5: 4  (مل"هأنذا ُأرسل إلیكم إیلّیا النبي قبل مجيء یوم الرب" )، وبمالخي النبي:3: 40 (إش

 ال یفهم من قوله: .]1[في تلك األیام جاء یوحنا المعمدان یكرز في برّیة الیهودّیة" " یقول اإلنجیلي:
"في تلك األیام" أنه بعد رجوع العائلة المقّدسة من مصر مباشرة، وٕانما یقصد بها "في ذلك العصر" أو "في ذلك 

وقد سبقه القّدیس ، )23: 3 الزمان" وقد حّدد القّدیس لوقا عماد السّید بنحو ثالثین من عمره حسب الجسد (لو
 السن القانوني للخدمة الكهنوتّیة عند الیهود.  ، قلیلة حینما بلغ الثالثین من عمرهبأشهرٍ یوحنا 

"، ولم تكن بّرّیة قاحلة، إّنما كانت تضم ست مدن مع في بّرّیة الیهودّیةكان القّدیس یوحنا یكرز "
)، لكنها منطقة غیر مزدحمة وال ُمحاطة بالحقول والكروم كبقّیة البالد.  62-61: 15 ضیاعها (یش

لم یخدم القّدیس یوحنا ككاهٍن في هیكل سلیمان، لكّنه خرج إلى البّرّیة لیفضح ما وصلت إلیه الطبیعة 
 إلى ة التي تخّلت عن عملها المقّدس كهیكل هللا فصارت مملوءة جفاًفا؛ صارت بّرّیة قاحلة وقفًرا محتاج،البشرّیة

المسّیا الملك أن ینزل إلیها لیرویها بمیاه روحه القّدوس، فیجعلها فردوًسا تحمل ثمار الروح. یقول إشعیاء النبي 
 "یسكب علینا روح من العالء، فتصیر البّرّیة بستاًنا" على لسان الطبیعة البشرّیة المتعّطشة لعمل المسّیا الملك:

 " ویبتهج ابتهاًجا وُیَرنِّم،زهاًراإ)، "تفرح البّرّیة واألرض الیابسة ویبتهج القفر ویزهر كالنرجس، یزهر 15: 32(إش
 فیحّولها فردوًسا أبدًیا، بل ویجعلها هیكله ،). هكذا یقّدم القّدیس یوحنا البشرّیة كقفٍر للملك2-1: 35 (إش

، المقّدس. لقد ُحرم یوحنا المعمدان من خدمة الهیكل الكهنوتیة لیهّیئ الطریق لرئیس الكهنة األعظم رّبنا یسوع
 الذي یجعل من بّریتنا هیكًال جدیًدا سماوًیا. 

إذ قّدم لنا في ذات البّرّیة مزموره ،  فتهّللت نفسه فیه،لعّل داود النبي قد رأى بروح النبّوة هذا المنظر
عطشت إلیك نفسي، یشتاق إلیك جسدي في أرض ناشفة ویابسة بال ماء... التصقت " الثالث والستین، فیه یقول:
). لقد رأى داود النبي جموع التائبین على یدّي یوحنا المعمدان في 8، 1: 63  (مز"نفسي بك. یمینك تعضدني
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وعطش جسده لمیاه نعمته... فجاء السّید لتلتصق هذه النفوس به، ، بهم بالعطشو قلت وقد التهب،هذه البّرّیة
 وتستند بقّوته بكونها یمین الرب. 

أن البّرّیة التي كرز فیها القّدیس یوحنا المعمدان هي الكنیسة التي قال عنها أمبروسیوس القّدیس ویرى 
) فقد جاء كلمة اهللا حتى تثمر من 1: 54  (إش"ألن بنّي المستوحشة أكثر من بنّي ذات البعل"النبي إشعیاء 

 كانت قبًال مستوحشة وبّرّیة. 

توبوا ألنه قد اقترب ملكوت القّدیس یوحنا المعمدان الطریق الملوكي؟ بالمناداة بالتوبة، قائالً : "ّیأ كیف ه
 كان كأسد یزأر في البّرّیة، فخرجت إلیه أورشلیم وكل الیهودّیة وجمیع الكورة المحیطة باألردن .]2[" تالسماوا

تدلیل، تنبع عن قلب أمین  . كانت كلماته أصیلة، ینطق بكلمة الرب كما هي بال تنمیق بشري أو مداهنة أو]5[
 یحیا بما ینطق به اللسان، فكان للكلمة فاعلّیتها. حًقا إن سّر جاذبّیة رسالة یوحنا هو اختفاؤه في كلمة ،وصادق

 اهللا، وٕاعالن رسالته خالل حیاته العملّیة. 

انیة" وتعني تغییر االّتجاه، فیعطي اإلنسان هللا الوجه ال القفا خالل اّتحاده یت" في الیونانّیة "مالتوبة"
 لقد التقى شاول الطرسوسي باآلب خالل المسّیا .)27: 2 بالمسّیا وذلك بعدما حّول القفا ال الوجه نحو اهللا (إر

  فتغّیر قلبه وفكره وكل اشتیاقاته. ،ئم من األمواتاالق

لم یعد بعیًدا وصار على األبواب، إذ جاء السّید المسیح لیسكن فینا، ف"، تالسماوااقترب ملكوت لقد "
). أّما طریق التمّتع بهذا 8: 10 رو (" في فمك وفي قلبك،"الكلمة قریبة منك  وكما یقول الرسول بولس:.عّنا

دراكنا بالحاجة إلى عمل المسّیا فینا؛ فإذ َیدین اإلنسان نفسه ینفتح القلب الستقبال عمل المسّیا إالملكوت فهو 
 وٕانما خالل التوبة یدینون ،لتوبة ال لكي ُیعاَقبواى الإجاء یوحنا لیقودهم [  القّدیس یوحنا الذهبي الفم:فیه. یقول

أنفسهم مسرعین إلى نوال المغفرة... فإنهم ما لم یدینوا أنفسهم ال یقدرون أن یطلبوا نعمته، وبعدم طلبهم هذا ال 
  .]Ïیمكنهم نوال المغفرة

،  إلى یوحنا كرمز للناموس، بكونه یقدر أن ینتهر الخطّیةعونكثیرین یتطلّ  [:أمبروسیوسالقّدیس یقول 
 .]Ðلكّنه ال یقدر أن یغفرها

صوت صارخ في البّرّیة، أعّدوا طریق الرب. " لقد وصف إشعیاء النبي القّدیس یوحنا المعمدان، قائالً :
 غریغوریوس الكبیر: اآلب إنه الصوت الذي یسبق "الكلمة اإللهي"، وكما یقول .]3[اصنعوا سبله مستقیمة" 

 إذ هو ،ذا ُیعلن یوحنا عن نفسه أنه "صوت"همن حدیثنا تعرفون أن "الصوت" یكون أوًال عندئذ ُتسمع "الكلمة"، ل[
"اصنعوا  یسبق "الكلمة". فبمجیئه أمام الرب ُدعى "صوًتا"، وبخدمته سمع الناس "كلمة الرب" إنه یصرخ معلًنا:

 كلماته للحق، یكون مستقیًما إن بتواضعٍ ُسبله مستقیمة"... إن طریق الرب للقلب یكون مستقیًما متى استقبل 
إن أحّبني أحد یحفظ كالمي ویحّبه أبي وٕالیه نأتي وعنده نصنع " مارسنا حیاتنا في توافق مع وصایاه. لذلك قیل:

). أّما من یرفع قلبه بالكبریاء، ومن یلتهب بُحّمى الطمع، ومن یلوث نفسه بدّنس الشهوة یغلق 23: 14  (یو"منزالً 
.] Ñباب قلبه ضّد مدخل الحق، ولئال یقتني الرب المدخل فإنه یحكم اإلغالق بالعادات الشّریرة

1 In Matt. hom 10:2. 
2 Catena Aurea (Luke 3). 
3 PL 1099 – 1103. 
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 وتصیر المعوّجات ، وكل جبل وأكمة ینخفض،"كل واٍد یمتلئ یكّمل معّلمنا لوقا البشیر هذه النبّوة بقوله:
). ما هذه الودّیان التي تمتلئ خالل 6-5: 3  (لو ویبصر كل بشٍر خالص اهللا"، والشعاب طرًقا سهلة،مستقیمة

التوبة إال ودیان األمم المنسحقة والمعترفة بحاجتها للمخّلص، هذه التي تمتلئ بمیاه الروح القدس الواهبة للحیاة. 
وما هذه الجبال واألَكَمة التي تنخفض إال كبریاء إسرائیل ویهوذا، فقد تشامخ الیهود وظّنوا أنهم أبرار. فقد جاء 

 وتتغّیر ،ضعون خالص اهللا، فیصلح حال النفوس المعوّجةوایوحنا لیحّطم هذا الكبریاء والتشامخ حتى یستقبل المتّ 
 طبیعتها التي كانت كالشعاب القاسیة لتصیر سهلة. بهذا فإن خالص اهللا مقّدم لكل البشر، الیهود واألمم! 

 بنا، فإن قلب اإلنسان هو عظیم ومّتسع، كما لو كان هو العالم. انظر إلى عظمته ال ولُیعّد طریق الرب في قل
إذن فلُیعد  في كّم جسداني، بل في قّوة الذهن التي تعطیه إمكانّیة أن یحتضن معرفة عظیمة جًدا للحق.

 فیحفظ هذا الطریق حیاتكم باستقامة، ،بكم خالل حیاة الئقة وبأعمال صالحة وكاملةوطریق الرب في قل
 . Ïوتدخل كلمات الرب إلیكم بال عائق

 وسالعّالمة أوریجین

 وٕانما تنطلق من كل حیاته، تعلنها حیاته الداخلّیة ،كانت صرخات یوحنا ال تخرج من فمه فحسب
كان لباسه من "  وأیًضا طعامه. یقول اإلنجیلي:،ومظهره الخارجي، حتى ملبسه كان أشبه بعظة صامتة وفّعالة

  .]4[ "وَبر اإلبل وعلى حقویه منطقة من جلد، وكان طعامه جراًدا وعسًال بّرًیا

كیف یتحّدث اإلنجیلي عن رسالة القّدیس یوحنا المعمدان التي تنبأ  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیندهش 
عنها إشعیاء النبي لیعود فیتحّدث عن مالبسه وطعامه! لقد قّدم هذا المظهر لیتذّكر الیهود إیلّیا النبي الغیور، فقد 
جاء كإیلّیا یسبق الرب. بهذا المظهر أیًضا قّدم لنا درًسا في الحیاة النسكّیة والبعد عن الحیاة المدّللة، وكما یقول 

لیتنا ننسى هذا النوع من الحیاة المدّللة والمخّنثة، فإنه ال یمكن أن تقوم الندامة مع  [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:
.] Ðالحیاة المترفة في وقت واحد. لیعلِّمك یوحنا هذا األمر بثوبه وطعامه مسكنه

وٕانما ارتدى المالبس ، لم یلبس یوحنا المالبس الطویلة كالفّریسّیین، وال المالبس الناعمة كحاشیة الملك
  بالدعوة للتوبة. الالئقة

 . ]6[ واعتمدوا منه في األردن معترفین بخطایاهم""
إذ كان یوحنا یكرز بالتوبة كانت الجموع تأتي إلیه تطلب العماد على یدیه، معترفین بخطایاهم. لقد 

. أّما معمودّیة یوحنا فجاءت رمًزا Ñعرف الیهود أنواًعا من المعمودّیات منها معمودّیة المتهّودین الدخالء
معمدان لیهّیئ بها الطریق أمام معمودّیة العهد الجدید. لم یكن لللمعمودّیة المسیحّیة، جاء بها القّدیس یوحنا ا

لمعمودّیة یوحنا أن تهب البنّوة هللا، األمر الذي انفردت به المعمودّیة المسیحّیة لدخول السّید المسیح "االبن الوحید" 
إلیها؛ ولم تكن تحمل في ذاتها القدرة على غفران الخطایا والتقّدیس، إّنما ما حملته من قّوة فقد استمّدته كرمز من 

قّوة المرموز إلیه، كما حملت الحّیة النحاسّیة قّوة الشفاء خالل الصلیب الذي ترمز إلیه. 

1 In Luc. hom 21. 
2 In Matt. hom 10:6. 

Ñ ...215  ص،1981، للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید .
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 تغسل أجساد من یعتمدون ،كان یوحنا یعمّد بالماء ال بالروح القدس، فبكونها عاجزة عن غفران الخطایا 
بالماء، أّما نفوسهم فال تقدر أن تغسلها. إذن لماذا كان یوحنا یعّمد؟... إنه في میالده كان سابًقا لمن یولد، 

  Ïوبالتعمید كان سابًقا للرب الذي یعّمد، وبكرازته صار سابًقا للمسیح!
  )الكبیر(األب غریغوریوس 

  :لنعالج باختصار األنواع المختلفة للمعمودّیة
موسى كان یعمّد لكن في الماء، في السحابة والبحر، لكّنه فعل هذا بطریقة رمزّیة.  

یوحنا أیًضا عّمد، حًقا لیس بطقس الیهود، ولیس فقط في الماء وٕانما لمغفرة الخطایا، لكنها لم تكن 
 بطریقة روحّیة كاملة، إذ لم یضف أنها "في الروح". 

 یسوع عّمد ولكن في الروح، وهذا هو الكمال!
هاد والدم، الذي اعتمد بها المسیح نفسه والتي هي مكّرمة جًدا ستشاالبتوجد أیًضا معمودّیة رابعة، تتم 

 عن الباقین... 
حیث كان داود ُیعّوم كل لیلة ، ومع ذلك توجد معمودّیة خامسة وهي عاملة باألكثر، معمودّیة الدموع

 . Ð)6: 6 سریره ویغسل فراشه بدموعه (مز
 القّدیس غریغوریوس النزینزي

 تهیئة الطریق. 2
 وٕانما بالدخول بجماهیر ،كان یوحنا یهّیئ الطریق للرب في القلوب، لیس بجمع الناس حوله ولحسابه

جسادهم دون أالشعب إلى حیاة التوبة، معترفین بخطایاهم. وقد جاء الفّریسّیون والصّدوقّیون إلى معمودّیته ب
لم یكن یوحنا  .]7[ من أراكم أن تهربوا من الغضب اآلتي" ،یا أوالد األفاعيقلوبهم، لذا صار یوّبخهم هكذا: "

دة متملًقا إّیاهم، وٕانما بقّوة كان یشتهي خالصهم، فاضًحا الشّر ابالقصبة التي تحّركها الریح فیهتز أمام هؤالء الق
 ". أوالد األفاعيالذي فیهم، بدعوتهم "

ّدون مًعا ضّد یوحنا كما اتفقوا مًعا ضّد المسیح نفسه، فقد كان الفّریسّیون یمّثلون ااتفق القادة المتض
 وكان الصّدوقّیون یمّثلون الجانب المضاد للسلطة، ضّد .السلطة الكنیسة الیهودّیة والتقلید بطریقة حرفّیة قاتلة

التقلید، ینكرون القیامة وال یقبلون فكرة وجود األرواح. كان الفّریسّیون یتطّلعون إلى یوحنا أنه أكثر خطًرا من 
للحیاة التائبة العملّیة،  ايً ّیین في الثورة على السلطة، فقد خرجت الجماهیر من كل المدن لترى مثاًال حقالصّدو

األمر الذي یفضح الفّریسّیین وكل رجال السلطة الدینّیة. أّما الصّدوقّیون فإنهم مع مقاومتهم كانوا یرون في یوحنا 
فقد كسب الجماهیر لصّفه، مقّدًما لهم مفاهیم روحّیة تهدم أفكار ، من هو أخطر من رجال السلطة الدینّیة

 الصّدوقّیین. 

یا أوالد " على أي األحوال، وقف القّدیس یوحنا أمام الفّریسّیین والصّدوقّیین بكل قّوة یوّبخهم، ملّقًبا إّیاهم:
حسًنا دعاهم أوالد األفاعي، إذ ُیقال أن ذلك الحیوان عند  [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:". وكما یقول األفاعي

والدته تأكل الصغار بطن أمها وتهلكها فیخرجون إلى النور، هكذا یفعل هذا النوع من الناس، إذ هم قتلة آباء 
  .]Ñ) یبیدون معّلمیهم بأیدیهم9: 1 تي 1وقتلة أمهات (

1 PL 74:1099- 1103. 
2 Oratio 39. 
3 In Matt. hom 11:2. 
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وال  .فاصنعوا أثماًرا تلیق بالتوبة "یكّمل القّدیس یوحنا المعمدان حدیثه مع الفّریسّیین والصّدوقّیین، قائالً :
ن اهللا قادر أن ُیقیم من هذه الحجارة أوالًدا أتفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهیم أًبا، ألني أقول لكم 

  .]9-8[إلبراهیم" 

إلبراهیم أب اآلباء،  ايً  یّتكلون على نسبهم جسد، وقادتهم الروحّیین بصفة خاصة،إن كان الیهود عامة
یوحنا لهم بطالن هذه الحّجة. فإن كانوا یدعون أنهم "أبناء إبراهیم" ففي الحقیقة هم "أوالد القدیس فقد أوضح 

األفاعي"، ألنهم ال یحملون إیمان إبراهیم الحّي وال یسلكون على منواله، وٕانما حملوا شّر األفاعي فیهم. فاإلنسان 
)، والذین 8: 30 حسب فكره وتصرفاته یظهر ابن من هو؟ فالسالكون بغیر حكمة یدعون "أبناء الحماقة" (أي

 )، ومن ال یبالي بهالك نفسه یسمى "ابن الهالك" (یو6: 3 یسلكون في المعصیة یحسبون "أبناء المعصیة" (كو
: 20 )، وعلى العكس الذین یختبرون الحیاة الجدیدة الُمقامة مع المسیح وفیه یعتبرون "أبناء القیامة" (لو12: 17
: 5 تس 1) و"أبناء النهار" (36: 12 "أبناء النور" (یو: ویسعون نحوه فیدعون،)، والذین یحّبون النور اإللهي36
 الخ.  )5

 فیلزمهم تأكید هذه البنّوة بذات الروح الذي عمل به ،ؤالء القادة قد اعتمدوا على نسبهم إلبراهیمهإن كان 
خرج اهللا من األمم التي تحّجرت قلوبهم أ وقد أقام فعالً . لقد ،أوالًدا من الحجارةله أبونا إبراهیم، وٕاال فإن اهللا ُیقیم 

).  56: 8 أبناء إلبراهیم خالل اإلیمان بالسّید المسیح، الذي رأى إبراهیم یومه فتهّلل (یو

أن هذا التشبیه جاء عن والدة هذا الشعب خالل اسحق الموهوب  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
. كان كالحجر في حالة موت غیر قادر على اإلنجاب، فأقام Ïاإلبراهیم خالل رحم ساّرة العقیم كما لو كان متحّجرً 

اهللا منه أوالًدا إلبراهیم خالل قّوة وعده اإللهي وٕایمان إبراهیم باهللا القادر على اإلقامة من األموات. هذا ما قصده 
 وٕالى نقرة الجب التي منها ُحِفرُتم. انظروا إلى إبراهیم ،انظروا إلى الصخر الذي منه ُقطعتم" النبي عندما قال:

). ها هو یذكرهم اآلن بهذه البنّوة، فقد جعله اهللا أًبا لهم بطریقة 2-1: 51  وٕالى ساّرة التي ولدتكم" (إش،أبیكم
.  Ðمعجزّیة كمن ُیقیم من الحجارة أوالًدا. اآلن أیًضا یمكنه أن یفعل ذلك

أن الحجارة التي صارت أوالًدا إلبراهیم إّنما ُتشیر إلى األمم الذین عبدوا  القّدیس أغسطینوسویرى 
ُیقصد بالحجارة [ :األوثان فصاروا حجارة، وٕاذ قبلوا اإلیمان الذي كان إلبراهیم صاروا من نسله روحًیا. إنه یقول

وٕانما من أجل غباوتهم وبالدتهم ، ونء كالحجر الذي رفضه البّناحتمالكل األمم لیس من أجل قدرتهم على اال
مثلها "الباطلة، فصاروا كاألشیاء التي اعتادوا أن یعبدوها، إذ عبدوا الصور الجامدة صاروا هم أنفسهم بال حس؛ 

 ). لكنهم إذ بدأوا یعبدون اهللا، ماذا سمعوا بخصوصهم؟8: 115  (مز"ایكون صانعوها بل كل من یّتكل علیه
، فإنه یشرق شمسه على األشرار والصالحین، ویمطر على األبرار تالسماوالكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في "

اهللا قادر أن ُیقیم من " ) إذ یصیر اإلنسان مشابًها لمن یعبده. إذن ماذا یقصد بالقول:45: 5 (مت "والظالمین
یمانه ولیس بمیالدنا من إ)؟... أي نصیر أوالًدا إلبراهیم بامتثالنا ب9: 3  (مت"هذه الحجارة أوالًدا إلبراهیم

  .]Òكّنا في آبائنا حجارة إذ عبدنا الحجارة كآلهة، من هذه الحجارة یخلقنا اهللا عائلة إلبراهیم [ كما یقول:.]Ñجسده

1 In Matt. Hom., 11:3. 
2 In Matt. Hom., 11:3. 
3 In Ioan 9:16. 
4 In Ioan 42:5. 
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 األصحاح الثالث متى-

  

ستطیع اهللا أن یجعل من الحجارة أوالًدا إلبراهیم؛ ُیشیر هنا إلى األمم، إذ هم    [ي القّدیس جیروم:یقول و
). فالحجر 26: 36  (حز" وأعطیكم قلب لحم،وأنزع قلب الحجر من لحمكم" حجارة بسبب قسوة قلوبهم. لنقرأ:

 .]Ïصورة القسوة، واللحم رمز اللطف. لقد أراد أن یظهر قّوة اهللا القادر أن یخلق من الحجارة الجامدة شعًبا مؤمًنا

 واآلن قد وضعت الفأس على أصل الشجر. "

 . ]10 ["  وُتلقى في النار،فكل شجرة ال تصنع ثمًرا جیًدا ُتقطع
ماذا یقصد بالفأس التي یضرب بها الشجر غیر المثمر، أو الشجر الذي یحمل ثماًرا غیر جّیدة إال 

 مقیًما اإلنسان الجدید الذي ،صلیب رّبنا یسوع المسیح الذي یضرب أصل طبیعتنا الفاسدة لیهلك اإلنسان القدیم
على صورة خالقه الذي یقّدم ثمر الروح القدس المفرح. إنه یدفن اإلنسان العتیق في میاه المعمودّیة كما في القبر 

مع السید، أو ُیلقي به كما في النار لیقّدم لنا خبرة الحیاة. لهذا فال عجب إن كمَّل النبي حدیثه بخصوص 
أنا أعّمدكم بماء للتوبة، "  بكونها طریق هدم اإلنسان القدیم وقیامة اإلنسان الجدید، إذ یقول:،المعمودّیة المسیحّیة

حمل حذاءه، هو سیعّمدكم بالروح القدس ونار" أولكن الذي یأتي بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهًال أن 
]11[ . 

 ناًرا، فیها ُیسبك الناس ئلمعمودّیة هي الكور العظیم الممتل[ا القّدیس مار یعقوب السروجي:یقول 
 .]Ðلیصیروا غیر أموات

 ویولد اإلنسان الجدید كما ،إنها المعمودّیة التي فیها یموت اإلنسان القدیم [:القّدیس كبریانوسیقول 
 .]Ñُیعلن الرسول مؤّكًدا أنه خلصنا بغسل التجدید

یرى القّدیس یوحنا المعمدان أنه غیر مستحق أن یحمل حذاء السّید المسیح، وفي موضع آخر ُیعلن أنه 
إن كان كلمة اهللا غیر الُمدَرك قد صار كمن  )، ماذا یعني بهذا؟27: 1 غیر مستحق أن یحّل سیور حذائه (یو

یلبس حذاء بتجّسده، إذ صار كواحٍد مّنا یسیر بیننا، فإن القّدیس یوحنا ُیعلن أنه غیر مستحق أن یحمل هذا السّر 
 الفائق الذي للتجّسد، وال أن یحّل أختامه (سیوره) إذ ال یمكن التعبیر عنه. 

من ال یعرف أن الحذاء ُیصنع من جلد الحیوانات المّیتة؟! إذ صار [ :)الكبیر(غریغوریوس  األبیقول 
على " ، إذ لبس الهوته غطاًء قابًال للموت لذلك یقول النبي:يالرب متجّسًدا، یظهر بین الناس كمن هو محتذ

دوم... خالل الجسد صار معروًفا لدى األمم، كما لو أن أ). لقد ُأشیر لألمم ب8: 60  (مز"يأدوم أطرح نعل
لعین البشرّیة أن تخترق سّر التجّسد. فإنه لیس من طریق به ل. لكن ال یمكن يتذحالالهوت قد جاء إلینا بقدم م

یتحّقق إدراك كیف صار الكلمة متجّسًدا، وكیف انتعش الروح العلوي واهب الحیاة داخل أحشاء أم، وكیف ُحبل 
لم یكن یوحنا مستحًقا أن یحّل بذاك الذي بال بدایة وصار إلى الوجود. إذن فسیور الحذاء إّنما هي أختام السرّ . 

... إني أعرف أنه ُولد بعدي، لكّنني أعجز عن فهم سّر هذا حذاءه إذ كان عاجًزا عن البحث في سّر تجّسده
 والمستنیر بالمعرفة ُیعلن أنه ال یعرف شیًئا بخصوص - روح النبّوة - بالروح ئالمولود. انظر! فإن یوحنا الممتل

  .]Òهذا السر

1 In Matt. 3:9. 
Ð  م1488میمر عن المعمودّیة المقّدسة: مخطوط بدیر األنبا أنطونیوس (نسخ عام( .

3 Ep. 74:5. 
4 PL 74:1099 – 1103. 
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 األصحاح الثالث متى-

  

؛ فبقوله إنه غیر مستحق أن یحّل سیور حذاءه یقول تواضعهسر نجاح القّدیس یوحنا المعمدان هو 
 وال استحق أن ُأحسب أقل عبد عنده، فإّن حّل ،إنه عاٍلٍ◌ عليِّ جًدا[كأنما یقول:  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 .]Ïسیور الحذاء هي أكثر األعمال وضاعة

بعد أن طالبهم بالتوبة العملّیة الحاملة للثمر الروحي، مقّدًما لهم المعمودّیة كسِّر صلب إنسانهم العتیق 
 أنه غیر مستحق إدراك أسرار الحمل الفائق، أوضح مجيء هذا تواضعوالتمّتع بالحیاة الجدیدة، مّتحدثًا في 

 بْیدره، ویجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فیحرقه بنار ال ُتطفأ" يالذي َرْفشه في یده، وسینقّ " الحمل كدّیان:
]12[ . 

هكذا یقّدم لهم القّدیس یوحنا المعمدان السّید المسیح كدّیان، فإن كان بلطفه یترك الحنطة مع التبن إّنما 
 والتبن إلى النار. اآلن یعیش األبرار ،إلى حین، وسیأتي الوقت حتًما لیَذّري الحصاد، ویفصل القمح إلى المخزن

 یمسك رفشه . حتى یأتي یوم الرب العظیم الذي یقوم بنفسه بالتذریة،مع األشرار، والمؤمنون مع غیر المؤمنین
 في یده وال یسّلمه آلخر، فإنه وحده العارف القلوب والقادر أن یفصل الحنطة من التبن بحكمة دون أن یخطئ. 

ة بالتبن هنا، لكن هذا لن یؤذي الحنطة وال طأنه وٕان ُوجدت الحنطة مختل القّدیس أغسطینوسیطمئننا 
هذا التبن ال ُیهلك من هم حنطة  [یفقدها إكلیلها، فسیأتي الوقت لعزلها عن التبن حیث یحرق التبن في النار:

 والذین هم قلیلون إن قورنوا باآلخرین، لكنهم هم جمع عظیم. ال یهلك مختارو اهللا الذین ُیجمعون من ،الرب
 ). ویصرخ المختارون قائلین:31: 24 عة ریاح، من أقصى السماء إلى أقصاها (متبأقاصي العالم، من أر

من " ). فیقول لهم الرب:1: 12  (مز"البشر انقطع األمناء من بنيقد خلِّص یا رب، ألنه قد انقرض التقي، ألنه "
] .Ï)13: 24 (مت"یصبر إلى المنتهى (حیث ُیقید الشرّ ) فهذا یخُلص

 عماد المسیح. 3
  .حینئذ جاء یسوع من الجلیل إلى األردن إلى یوحنا لیعتمد منه"

 ولكن یوحنا منعه قائالً : 
  .أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ 

 فأجاب یسوع وقال له: اسمح اآلن، ألنه هكذا یلیق بنا أن نكمِّل كل برّ . 
 حینئذ سمح له. 

 فلما اعتمد یسوع صعد للوقت من الماء. 
  قد انفتحت له، تالسماواوٕاذ 

 علیه.  ايً فرأى روح اهللا نازًال مثل حمامة وآت
 ، قائالً : تالسماواوصوت من 

.  ]17-13[" هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت
تحتفل الكنیسة بعید عماد المسیح بكونه عید الظهور اإللهي، حیث أعلن الثالوث القّدوس ذاته فیه. فإن 

بدخول السّید إلى المیاه انكشفت حقیقته أنه أحد ، فإنه  نهر األردن جاء كثیرون معترفین بخطایاهمعندكان 

1 Catena Aurea (John 1). 
2 Ep. 93:33. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp
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 وٕانما لنختبر عمله الفائق ، ال لمجّرد المعرفة العقلّیة، فندرك أسراره،الثالوث القّدوس. دخل بین الخطاة لینكشف
 فینا. 

 عن ظهور الثالوث القّدوس في العماد، قائالً : القّدیس أغسطینوسیتحّدث 
بجوار نهر األردن ننظر ونتأّمل كما في منظر إلهي موضوع أمامنا. لقد أعلن لنا إلهنا نفسه بكونه [

الثالوث. جاء یسوع اعتمد بواسطة یوحنا، الرب بواسطة العبد، مثاًال للتواضع. أظهر لنا في تواضع أن المحّبة قد 
 أجاب: اسمح اآلن، ألنه هكذا یلیق بنا . وأنت تأتي إليّ ،عتمد منكاأنا محتاج أن "كملت. وعندما قال له یوحنا: 

 .]15-14[ "أن نكمل كل برّ 
"هذا هو   ونزل الروح القدس في شكل حمامة، تبعه صوت من السماء، قائالً :تالسماواعندما انفتحت 

 الواحد عن اآلخر: اآلب في الصوت، متمایًزا، إذن هنا أمامنا الثالوث .]17[ابني الحبیب الذي به سررت" 
االبن في اإلنسان، والروح القدس في شكل حمامة. إنهم اهللا الواحد، ومع ذلك فإن االبن غیر اآلب، واآلب غیر 

 یجّدد ، یسكن في ذاته،االبن، والروح القدس لیس باآلب وال باالبن. نحن نعلم أن هذا الثالوث الذي ال ُینطق به
 .]Ïالكل، یخلق، یدعو، یدین ویخّلص، هذا الثالوث هو كما نعلم ال ُینطق به وغیر منفصل

 لم یكرز المخّلص نفسه [القّدیس جیروم:نستطیع أن ندرك مدى اهتمام الكنیسة بالمعمودّیة من كلمات 
  .]Ð إّال بعد تقدیسه األردن بتغطیسه في العمادتالسماوابملكوت 

1 Ser. de Scrip. 52. 
2 Ep. 69:6. 
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األصحاح الرابع 

انتصار الملك 
إذ ُتّوج الملك كان البد أن یقّدم لشعبه شیًئا یلیق بعمله الملوكي، لهذا دخل في معركة 
عالنّیة ضّد الشیطان لحساب شعبه لیهبهم النصرة؛ ینزعهم عن مملكة إبلیس ویقیمهم ملكوًتا 

له. دخل السّید هذه المعركة لحساب شعبه حتى كل غلبة له إّنما تقّدم لحسابهم.  

 .11-1 . التجربة1
.  17-12 . انصرافه إلى الجلیل2
.  22-18 . دعوة التالمیذ3
.  25-23 . الكرازة والعمل4

. التجربة 1
إذ تحتل تجربة السّید المسیح دوًرا رئیسًیا في خالصنا بكونها جزًء ال یتجزأ من عمله 

اإللهي الخالصي، تحّدث عنها اإلنجیلي في شيء من التفصیل موّضًحا موعد التجربة، 
ودور الروح القدس فیها، وموضع التجربة، ومن هو الُمجّرب، وارتباط التجربة بالصوم، 

وأنواع التجارب الثالث: كیف تهاجم، وكیفّیة الغلبة، وثمار التجربة.  

أوالً : موعد التجربة  
"ثم ُأصعد یسوع إلى البّرّیة من الروح،  

].  1لیجّرب من إبلیس" [
"، وكأن التجربة أمر طبیعي كان لزاًما ثمیبدأ اإلنجیلي حدیثه عن التجربة بكلمة "

للسّید الذي قبل أن یدخل إلى میاه المعمودّیة نیابة عّنا، فاتًحا لنا طریق الملكوت، واهًبا إّیانا 
حق البنّوة لآلب فیه، أن یدخل في صراٍع مفتوٍح مع إبلیس رئیس مملكة الظلمة. وكأن ملكوت 

السموات الذي قّدمه لنا المسّیا لنا الملك قد كّلفه الكثیر، فلم یقف األمر عند تجّسده ودخوله 
میاه المعمودّیة، وٕانما دخل معركة طویلة ظهرت إحدى صورها في التجربة على الجبل، 
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وتألألت في كمالها على الصلیب. ونحن أیًضا إذ ندخل المعمودّیة، ونلبس المسیح نلتزم 
بالدخول في المعركة التي تثیرها الظلمة، فوراء كل نعمة إلهّیة حرب روحّیة. أو كما یقول 

[حیثما ُوجد المسیح البد من معركة روحّیة. لقد فتح لنا السّید القّدیس یوحنا الذهبي الفم: 
 (إش "قد ُدسُت المعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد"بنفسه طریق التجربة، قائالً : 

)، حتى یشتهي كل مّنا أن یصعد بقیادة الروح القدس أرض المعركة وحده، لیس من 3: 63
أٍب یسند أو أٍم، إّنما یحمل فیه السّید المسیح الغالب، الذي وحده یقدر أن یحارب بنا وعّنا 

لحساب مملكته فینا.]  

رأى الرسول بولس في السّید مثاًال حًیا لكل نفس تدخل بّرّیة التجارب، لكّنه لیس مثاًال 
خارجًیا بعیًدا عّنا نتمثل به، إّنما هو المثل الحّي الذي یفیض علینا بإمكانّیات النصرة، 

فُتحسب إمكانّیاته إمكانّیاتنا، إذ یقول: "من َثّم كان ینبغي أن یشبه إخوته في كل شيء، لكي 
یكون رحیًما، ورئیس كهنة أمیًنا في ما هللا حتى یكفر عن خطایا الشعب، ألنه في ما هو قد 

ًبا یقدر أن یعّین المجّربین" (عب  ). أّما سّر نصرة السّید فهي أنه دخل 18-17: 2تأّلم ُمجرَّ
المعركة دون أن ُیوجد إلبلیس موضًعا فیه، فال یقدر أن یدخل فیه أو یغتصب ما له، إذ یقول 

)، ویقول الرسول بولس: 30: 14 (یو "رئیس هذا العالم یأتي ولیس له فّي شيء"السید: 
).  15: 4 (عب "مجرب في كل شيء مثلنا بال خطّیة"

v  .أعطانا الرب بمثاله كیف نستطیع أن ننتصر كما انتصر هو حین ُجرِّب 
  األب سرابیون

v.إذ هو شفیعنا یساعدنا أن نغلب في التجربة وقد صار مثاًال لنا  

v  .یسوع قائدنا سمح لنفسه بالتجربة حتى ُیعلِّم أوالده كیف یحاربون 
  القّدیس أغسطینوس

v .حًقا كان الئًقا بذاك الذي جاء لیحل موتنا بموته، أن یغلب أیًضا تجاربنا بتجاربه 
 األب غریغوریوس (الكبیر)

ثانًیا: دور الروح القدس  
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 كأن الروح القدس هو الذي ].1ُأصعد یسوع إلى البّرّیة من الروح" [یقول اإلنجیلي: "
اقتاده إلى المعركة، لیس اعتباًطا، وٕانما لتحقیق الخطة اإللهّیة، التي هي موضوع سرور 

اآلب واالبن أیًضا. إنه لم یصعد كمن ُیقتاد الإرادًیا، فإن الروح القدس إّنما هو روح القّدوس، 
واحد معه في الجوهر، فما یفعله إّنما یحّقق إرادة الروح التي هي واحدة مع إرادة اآلب وٕارادة 

االبن.  

v  .لم ُیصعد (إلى البّرّیة) كمن هو ُملزم أو من هو أسیر إّنما ُأقتید باشتیاق إلى المعركة 
القّدیس جیروم.  

v ،ذهب الشیطان إلى اإلنسان (آدم) لیجّربه، لكن إذ ال یستطیع الشیطان أن یهاجم المسیح 
بل ذهب المسیح إلیه.  
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

إن كان الحب اإللهي قد دفع السّید المسیح إلى الدخول إلى معركة ضّد إبلیس من 
أجلنا ولحسابنا، هكذا یلهب الروح القدس قلب المؤمن، لیس فقط أن یحتمل التجربة بفرٍح 

مجاهًدا بالسّید المسیح الساكن فیه، وٕانما أیًضا ینحني بالحب لیحسب تجارب إخوته تجاربه، 
وقیودهم قیوده، یئن لسقطاتهم ویتأّلم من أجل كل نفٍس متهاونة في طریق خالصها. وبعدها 

كانت التجارب عالمة غضب اهللا صارت هبة یسمح اهللا بها ألوالده لكي یحملوا نصرة المسیح 
نفسه فیهم.  

v ه تجارب الشیطان باألكثر ضّد الذین تقّدسوا، ألنه یشتاق باألكثر أن ینال نصرة على  ُتوجَّ
األبرار.  

 القّدیس هیالري أسقف بواتییه

v لیس المسیح وحده هو الذي ُأصعد بالروح إلى البّرّیة، وٕانما كل أوالد اهللا الذین فیهم الروح 
القدس. فإنهم ال یقتنعون ببقائهم كسالى، إّنما یحّثهم الروح القدس أن یقوموا بعمٍل عظیٍم، 
فیخرجون إلى البّرّیة كمن یصارعون إبلیس حیث توجد أعمال ظلم یثیرها الشیطان. ألن 
كل الصالحین هم خارج العالم والجسد، لیست لهم إرادة العالم وال إرادة الجسد، یخرجون 
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إلى البّرّیة هكذا لیجّربوا.  
القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

األسباب القّدیس یوحنا الذهبي الفم ال ینزع اهللا التجارب، بل یسمح لنا بها، ویقّدم لنا 
لذلك:  

لیعلمك أنك قد صرت أكثر قّوة.   :أوالً 
لكي تستمر متواضًعا، فال تنتفخ بعظمة مواهبك، إذ تضغط التجارب علیك.   :ثانًیا
لكي یتأّكد الشیطان الشّریر الذي قد یشك للحظة أنك قد تركته، فبَمَحْك التجارب  :ثالثاً 

یتأّكد أنك تركته تماًما وقد أفلّت من بین یدیه.  
بها تصیر أكثر قّوة وصالبة من الصلب نفسه.   :رابًعا

لكي تحصل على دلیل واضح للكنوز المعهود بها إلیك. فإن الشیطان ال یرید خامًسا: 
محاربتك ما لم یراك في كرامة أعظم. على سبیل المثال في البدایة هاجم آدم، ألنه رآه یتمّتع 

بكرامة عظیمة. ولهذا السبب أیًضا هّیأ الشیطان نفسه للمعركة ضّد أیوب ألنه رآه مكّلًال، 
یزّكیه الجمیع. 

 عدة أسباب لسماح اهللا لنا بالتجارب، منها تزكیتنا أو إصالحنا، تادرس األبویقّدم 
 أو بسبب خطّیة ارتكبناها، أو إلظهار مجد اهللا أو عالمة عقاب إلهي: 

، كما نقرأ عن الطوباوّیین إبراهیم وأیوب وكثیر من القّدیسین من أجل اختبارهم[أ. 
الذین تحّملوا تجارب بال حصر...  

، وذلك عندما یؤدب (اهللا) أبراره من أجل خطایاهم البسیطة من أجل اإلصالحب. 
یا ابني ال "(الالإرادیة) والهفوات، ولكي یسمو بهم إلى حال أعظم من النقاء. وذلك كالقول 

تحتقر تأدیب الرب وال تُخْر إذا وّبخك، ألن الذي یحّبه الرب یؤّدبه ویجلد كل ابن یقبله... 
فأي ابن ال یؤّدبه أبوه؟ ولكن إن كنتم بال تأدیب قد صار الجمیع شركاء فیه، فأنتم نغول ال 

).  8-5: 12 (عب "بنون
ج. كعقاب من أجل الخطّیة وذلك كما هّدد اهللا بأن یرسل أوبئة على بني إسرائیل 
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).  24: 32 (تث  أنیاب الوحوش مع ُحَمِة زواحف األرض"فیهم"أرسل (لشّرهم): 
د. بالحقیقة أیًضا نجد سبًبا رابًعا ذكره الكتاب المقّدس، وهو أن األتعاب ُتجَلب علینا 

ال هذا أخطأ وال أبواه، "، وذلك كقول اإلنجیلي: إظهار مجد اهللا وأعماله من أجلببساطة 
)، وأیًضا: "هذا المرض لیس للموت، بل ألجل مجد 3: 9لكن لتظهر أعمال اهللا فیه" (یو 

).  4: 11 (یو "اهللا لیتمّجد ابن اهللا به
هـ. وهناك أنواع أخرى للنقمات التي یُبتلى بها الذي یغفلون رباطات الشّر في حیاتهم، 

أسلمهم اهللا إلى "إذ نقرأ عن داثان وأبیرام وقورح الذین عوقبوا، وعن الذین قال عنهم الرسول: 
). وهذه تعتبر أمر العقوبات... ألنهم 28، 26: 1 (رو "أهواء الهوان... وٕالى ذهن مرفوض

صاروا غیر مستأهلین ألن یشفوا باالفتقاد اإللهي واهب الحیاة.]  

نستطیع أن نضیف إلى التعلیالت السابقة أمًرا هاًما في حیاة المؤمن، أال وهو أن 
التجربة هي المناخ المناسب لتجّلي المسّیا المصلوب في حیاة المؤمن. ففي بدء التجربة كان 

، لكن إذ  "إن كنت ابن اهللا..."الشیطان متشّككا في شخص رّبنا یسوع، فكان دائم السؤال: 
غلب السّید جاءت المالئكة تخدمه، وُطرد إبلیس من وجهه إلى حین، فأدرك أنه المسّیا ال 

بالكالم وٕانما خالل العمل. هكذا بقدر ما ندخل في صراع مع عدّو الخیر ینكشف المسّیا الذي 
في داخلنا، وُیعلن ملكوته فینا، حیث تقوم مالئكة بخدمتنا وینفضح ضعف الشیطان أمامنا، 
بل أمام السّید المسیح العامل فینا. حًقا إن ما یقتنیه المسیحي الحكیم من بركات في تجربة 

ما ال توازیها ما یناله بسبب العبادة لسنوات طویلة في فترات الراحة! الصلیب هو مجال 
ظهور المسّیا المصلوب في عروسه المقّدسة!  

  التجربة موضع :ثالثًا
 المعركة میدان آخر بمعنى أو التجربة، مكان لتكون "البّرّیة" المسیح السّید اختار

 مع حیاتنا تمّس  روحّیة مفاهیم لنا یقّدم المكان هذا اختیار .علنیة بطریقة إبلیس وبین بینه
  :منها اهللا،

 البراري إلى تأوي أنها الشّریرة واألرواح الشیطان إلى ُینظر الیهودي التقلید بحسب .أ
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 في إبلیس مع المعركة إلى بنفسه یدخل أن أراد السّید وكأن .الخ والقبور الخربة واألماكن
 في المعمدان یوحنا القّدیس عن حدیثنا في رأینا لقد .األسد عرین في هو كمن أي أرضه،

 البشرّیة الطبیعة الملك للمسّیا مقّدًما ،"الیهودّیة بّرّیة" في یكرز انطلق أنه السابق األصحاح
 أرض إن أقول أن بهذا أستطیع .القّدوس روحه بمیاه فردوس إلى یحولها لكي قاحلة كبّرّیة

 دخل للشّیاطین، ومسكًنا قاحلة صارت التي "البشرّیة الطبیعة بّرّیة" هي الواقع في المعركة
 أن خاطئ كل یدرك بهذا .فیها مملكته لیقیم علیها ملك قد ممن یغتصبها لكي السّید إلیها

 أرض فمجرد هو وأما الشیطان، مع اهللا معركة هي إّنما معركته، لیست الروحّیة المعركة
  !به فسیغلب المسّیا وراء اختفى إن ومیدانها، المعركة

 عزلة، في الشخص یكون حیث أنه معلًنا لیجّرب، البّرّیة إلى السّید ُأصعد لقد .ب
 لم إذ داخلّیة، عزلة في یكن لم السّید لكن .لمحاربته الشّیاطین علیه تتجّرأ البّرّیة في أي

 كان آخر، بمعنى .قلبه في كانت بل البشرّیة اعتزل وال القّدوس وروحه أبیه عن قط ینفصل
 فإّننا وهكذا فیه، مكان للعدو یكن لم لهذا الداخل، في ال الظاهر في الجسد حسب ُعزلة في

 الداخلّیة، العزلة أقصد ...مكاًنا فینا له الشیطان یجد والناس اهللا من عزلة في صرنا إن نحن
 وحدة في كّنا إن أّما ویغلبنا، بنا ینفرد إنه الروحّیة، الكنسّیة والعضوّیة هللا الحب فقدان أي

  .نغلبه فإّننا ظاهرة عزلة في كّنا وٕان فحتى والناس، اهللا مع الحب

 مدینة إلى ال أخذه عندما الروح یصعده أین انظر] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول
 فقط لیس فرصة إّیاه معطًیا الشیطان یجتذب كان بهذا .بریة إلى بل عام، مسرح إلى وال

 عندما الشیطان یحارب الخصوص، وجه على وعندئذ، .أیًضا الموضع خالل وٕانما بجوعه
 عندما البدایة في (حواء) المرأة مع أیًضا فعل هكذا .بمفردهم وحدهم متروكین الناس یرى

 مًعا مّتحدین اآلخرین، مع یرانا عندما فإنه .زوجها عن بعیدة وجدها إذ وحدها، اصطادها
 حتى باستمرار مًعا نجتمع أن عظیمة حاجة في إننا .لمهاجمتنا الكافیة الثقة فیه تكون ال
 [.الشیطان لهجمات نتعّرض ال

 المملوء القلب عزلة هي إّنما جسدًیا، اآلخرین عن انفصالنا مجّرد تعني ال هنا العزلة
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 یقول وكما للغیر، ما ال لذاته هو ما یطلب داخله؛ في آخرین یحمل أن یقدر ال الذي أنانّیة،
 :قال شّره على إسرائیل اهللا وّبخ وعندما .(1 :18 أم) "شهوته یطلب المعتزل" :الحكیم

 یهوذا القّدیس ویصف .(9 :8 هو) "بنفسه معتزل وحشي حمار مثل أشور إلى صعدوا"
  .(19یه ) "لهم روح ال نفسانّیون بأنفسهم معتزلون" بأنهم الهراطقة

 المجّرب؟ هو من :رابًعا
 أن أوضح لُیجّرب البّرّیة إلى السّید أصعد الذي هو الروح أن اإلنجیلي أّكد بعدما

 إال له عمل ال الُمشتكي، أي "دیافولوس" الیونانّیة في یسمى .نفسه "إبلیس" هو المجّرب
 خصم فهو المقاوم، أي بالشیطان أیًضا ُدعي وقد .عّنا اهللا مراحم لیصدّ  علینا، یشتكي أن
 من ملتمًسا یجول زائر كأسد خصمكم إبلیس" :الرسول یقول وكما مقاومتنا، عن یتوّقف ال

  .(8 :5 بط 1) "هو یبتلعه

 صائًما المسیح رأى عندما الشیطان یئس لقد] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول
 ...[3] "المجرِّب إلیه فتقّدم" رجاءه استعاد ذلك بعد جاع أنه أدرك إذ لكّنه یوًما، أربعین
 إن فإنك .صومي ثمرة فقدت لقد نفسك في تقل فال تجربة، من وعانیت ُصمت إن وأنت

 [.التجربة على النصرة فلتنل تجربة، في ودخلت صمت

 بالتجربة الصوم ارتباط :خامًسا
 في بالروح ُیقتاد كان" :لوقا اإلنجیلي كقول األربعیني الصوم بدء مع الحرب بدأت

 الجوع فكان جاع، عندما اشتّدت وقد .(2-1 :4 لو) "إبلیس من ُیَجرَّب یوًما أربعین البّرّیة
 یقّدمه الذي السالح هو الصوم كان الوقت نفس وفي لمنازلته، الشیطان استدراج بمثابة
 محتاًجا السّید یكن لم .بالصالة ممتزًجا الروحّیة الحرب أثناء به یتذّرعوا لكي لمؤمنیه السّید

 مشجًعا بصومه، أصوامنا لیقّدس صام إّنما للخطّیة، موضع فیه یوجد یكن لم إذ للصوم،
  .منه یشرب حتى المریض طفلها أمام الدواء تتذّوق التي كاألم علیه إّیانا

v في جوعه (المسیح) اقترب إلیه؛ لیعّلمك ما هي عظمة الصوم، وكیف أنه أقوى درع ضّد 
الشیطان. لهذا یلزم بعد الجرن (جرن المعمودّیة) أن یصعدوا ال إلى حیاة الترف والشرب 
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والمائدة الممتلئة، بل إلى الصوم. لقد صام ال عن احتیاج وٕانما لتعلیمنا... فإنه بدون 
ضبط البطن ُطرد آدم من الفردوس، وحدث الطوفان في أیام نوح وحّلت الرعود بسدوم. 

هذا كان "فمع ارتكابهم الزنا جاء التحذیر یخّص ضبط البطن. هذا ما عناه حزقیال بقوله: 
). هكذا تعمق الیهود 49: 16 (حز "إثم سدوم الكبریاء والشبع من الخبز ووفرة الترف

).  12ـ11: 5أیًضا في الشّر العظیم بانسحابهم إلى المعصیة خالل شربهم وترفهم (إش 
  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

v عندما یوجد صراع متزاید من المجّرب یلزمنا أن نصوم، حتى یقوم الجسد بالواجب 
المسیحي في حربه ضّد (شهوات) العالم، بالتوبة وحث النفس على النصرة في تواضع! 

القّدیس أغسطینوس 

: [جاع بعد أربعین یوًما... ال بمعنى أنه ُهزم من هیالري أسقف بواتییهویقول اآلب 
أثر الزهد، وٕانما خضوًعا لقانون ناسوته.]  

لقد صام السّید أربعین یوًما، والكنیسة أیًضا تقّدس هذا الصوم األربعینّي بكونه قد 
تقّدس بالسّید نفسه، وتُقّدم موضوع "التجربة" في بدایة قراءات الصوم لُتعلن ألوالدها أنه حیث 

یوجد جهاد تقوم الحرب، وحیث توجد الحرب یلزم الجهاد الروحي بالصوم والصالة.  

لماذا جاع السّید في نهایة األربعین یوًما؟ تأكیًدا لناسوته، فلو أنه صام أكثر من 
) لحسبوه خیاًال، ال یحمل جسًدا حقیقًیا مثلنا. 8: 19 مل 1) وٕایلّیا (18: 24موسى (خر 

القّدیس یوحنا الذهبي وقد جاع لكي یعطي الفرصة لتجدید الحرب مع الشیطان، إذ یقول 
[یئس إبلیس عندما رأى المسیح صائًما أربعین یوًما، لكّنه إذ رآه جائًعا بدأ األمل یدب الفم: 

فیه من جدید، وعندئذ تقّدم إلیه المجّرب.] 

 رقم یحوى 40 رقم أن القّدیس أغسطینوس  فیحمل معنى رمزًیا، فیرى40أما رقم 
 ُتشیر "أربعة"و المعرفة إلى أو تطویبنا كمال إلى ُیشیر 10 رقم كان ولما مّرات، أربع "عشرة"

  .معرفة مملوءة حیاة في أو مطّوبة حیاة في زماننا كمال إلى ُیشیر 40 رقم فإن الزمن، إلى

 وشتاء صیف) زمنّیة فصول أربعة یحوي السنة دوران ألن الزمن إلى ُیشیر 4 رقم
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  .(واللیل وعشیة والظهیرة باكر) زمنّیة فترات أربع یحوي الیوم ودوران ،(وربیع وخریف

 الثالوث أي (3) الخالق معرفة یضم ألنه والتطویب المعرفة كمال إلى ُیشیر 10 رقم
 أربعة :العالم من الجسد + الثالوث مثال على النفس =7 رقم) اإلنسان خلقه بجانب القّدوس
  .(العالم أركان

  .(الكاملة اإلنسان معرفة) 7 + (اهللا معرفة) 3 = (المعرفة كمال) 10

 لكي غربتنا، أیام كل بالزهد التزامنا إلى ُیشیر یوًما أربعین المسیح السّید وصوم هذا
  .وخلیقته اهللا نحو من صادقة معرفة لنا وتكون كاملة، مطّوبة حیاة في نحیا

 الجسد هذا] :یقول إذ ،40 لرقم آخر تفسیًرا (الكبیر) غریغوریوس اآلب لنا ویقّدم
 اهللا لوصایا نخضع عینه الجسد هذا خالل كّنا ولما عناصر، أربعة من یتكّون المائت
 احتقرنا الجسد شهوات خالل فإّننا العشرة، الوصایا خالل لنا أعطیت التي الناموس ووصایا
 [.مّرات عشر مّرات أربع الجسد ذات نؤدب أن العدل فمن العشرة، الوصایا

   الخبز تجربة أي األولى التجربة :سادًسا
  :له وقال المجرِّب إلیه فتقّدم"

  .خبًزا الحجارة هذه تصیر أن فقل اهللا ابن كنت إن
 اإلنسان، یحیا وحده بالخبز لیس مكتوب :وقال فأجاب

  .[4-3] "اهللا فم من تخرج كلمة بكل بل
 هو هذا" :السماوي اآلب عنه قال الذي ذاك رأى إذ حیرة في صار قد الشیطان لعلّ 

 یتأّكد أن یودّ  كان تجربة كل في لهذا أمره، في فتشّكك !یجوع العماد، أثناء "الحبیب ابني
 هذه بكل إبلیس یقصد] :جیروم القّدیس یقول وكما "اهللا ابن كنت إن" :قائالً  هللا، بنّوته من

 تارًكا إجابته، في مدقًقا كان المخّلص ولكن اهللا، ابن بحق هو كان إن یعرف أن التجارب
 التشكیك سالح البشرّیة، به یهاجم الذي السالح ذات یستخدم أن أراد ولعّله [.شك في إّیاه
 في كان إذ .اهللا كلمة فهو المضاد السّید سالح أّما ...بنا وعنایته ورعایته لنا اهللا ُأبّوة في
 إلیه یحملنا بهذا وهو ،"...مكتوب" :بقوله المكتوبة اإللهّیة الكلمة على یستند تجربة كل
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 نفسه، الشیطان ندین بها التي المكتوبة بالكلمة ونتمّسك فیه، لنختفي المتجّسد اهللا ككلمة
 (3 :6 كو 1) "مالئكة؟ سندین أننا تعلمون ألستم" :الرسول كقول

 تدوس الشبعانة النفس لكن البطن، تجربة أو الخبز، تجربة هي األولى التجربة كانت
 نفسه، بالسّید ممتلئة نفوسنا مادامت موضًعا داخلنا في له یجد أن العدوّ  یستطیع فال العسل،

 السیادة للبطن یكون فال المالئكّیة الحیاة شبه إلى ندخل بهذا إذ .وفیض بل شبع حالة في
  !علینا

v  .اإلنسان األول إذ أطاع بطنه ال اهللا، ُطرد من الفردوس إلى وادي الدموع 
  القّدیس جیروم

v كما أن القیامة تقّدم لنا حیاة تتساوى مع المالئكة، ومع المالئكة ال یوجد طعام، فإن هذا 
یكفي لالعتقاد بأن اإلنسان الذي سیحیا على الطقس المالئكي یتبّرر من هذا العمل 

(العبودّیة للطعام والشراب).  
 القّدیس غریغوریوس النیسي

v  .تأّكد تماًما أن العدّو یهاجم القلب عن طریق امتالء البطن 
األب یوحنا من كرونستادت 

: [اعتزم القّدیس جیروملقد طلب إبلیس منه أن یحّول الحجارة خبًزا، لكن كما یقول 
المخّلص أن یقهر إبلیس ال بالجبروت (تحویل الحجارة خبًزا)، وٕانما بالتواضع.] لقد رفض 

أیًضا تحویل الحجارة خبًزا لُیعلن [أن من ال یتغّذى بكلمة اهللا ال یحیا.]  

v كن سیًدا على معدتك قبل أن تسود هي علیك، الذي یرعى شّرهه ویأمل في التغلب على 
روح الفجور یشبه من یحاول أن یخمد النار بزیت.  

  القّدیس یوحنا كلیماكوس

v !عیسو خالل النَهم فقد بكوریته وصار قاتًال ألخیه 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم
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سابًعا: التجربة الثانیة، على جناح الهیكل    
"ثم أخذه إبلیس إلى المدینة المقّدسة،  

وأوقفه على جناح الهیكل.  
وقال له: إن كنت ابن اهللا فاطرح نفسك إلى أسفل،  

ألنه مكتوب أنه یوصي مالئكته بك،  
فعلى أیادیهم یحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك.  
  ].7-5قال له یسوع: مكتوب أیًضا ال ُتجرِّب الرب إلهك" [

یقّدم لنا الشیطان تجاربه بكلمات معسولة مملوءة سًما، فإن كلماته "أنعم من الزیت 
ألنه یوصي "وهي سیوف مسلولة". یستخدم كلمة اهللا بعد أن یحّرفها، فما جاء في المزمور: 

) كعالمة عن رعایة اهللا لنا 12-11: 91(مز " مالئكته بك لكي یحفظوك في كل طرقك
المستمّرة، استخدمها الشیطان لكي یدفع السّید المسیح لیجرِّب أباه، أو لكي یفسد رسالته بعیًدا 
عن حمل الصلیب، مهتّما باستعراض إمكانّیاته، بطلب المالئكة لتحفظه ِعوض الدخول في 

حیاة األلم.  

[یفّسر الشیطان المكتوب تفسیًرا خاطًئا... كان یلیق به أن القّدیس جیروم: یقول 
ه ضّده إذ یقول: "تطأ األفعى وملك الحّیات وتسحق األسد والتنین".  یكّمل ذات المزمور الموجَّ

فهو یتحّدث عن معونة المالئكة كمن یتحّدث إلى شخص ضعیف محتاج للعون ولكنه 
مخادع إذ لم یذكر أنه سُیداس باألقدام.] 

األمر المریر هو أن الشیطان یدخل لمحاربة أوالد اهللا في المدینة المقّدسة على جناح 
الهیكل، وفي أعلى األماكن المقّدسة؛ هكذا ال یتوّقف عن محاربتنا أینما وجدنا! 

[هذه هي القّدیس جیروم: كانت كلمات إبلیس "اطرح نفسك إلى أسفل"... وكما یقول 
كلمات إبلیس دائًما إذ یتمنى السقوط للجمیع.] 

أمام طول أناة السّید المسیح حتى في تعامله مع القّدیس یوحنا الذهبي الفم اهتّز 
إبلیس أثناء التجربة، إذ یقول: [لم یسخط وال ثار، إّنما برّقة زائدة تناقش معه للمرة الثانیة من 
الكتاب المقّدس... معّلما إّیانا أننا نغلب الشیطان ال بعمل المعجزات، وٕانما باالحتمال وطول 
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األناة، فال نفعل شیًئا بقصد المباهاة والمجد الباطل.] 

ثامًنا: التجربة الثالثة، الطریق السهل 
"ثم أخذه إبلیس إلى جبل عاٍل جًدا،  
وأراه جمیع ممالك العالم ومجدها.  

وقال له: أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي.  
حینئذ قال له یسوع اذهب یا شیطان،  

].  10-8ألنه مكتوب للرب إلهك تسجد وٕایاه وحده تعبد" [
ُدعي إبلیس بالكذاب وأبو الكذاب، فإنه ال یكف عن أن یخدع بكذبه. هذه هي طبیعته 

 "أعطیك هذه جمیعها"التي ال یقدر أن یتخّلى عنها. لقد ظّن أنه قادر أن یخدع السّید بقوله 
فال حاجة إلى الصلیب، إّنما یكفي أن تخر وتسجد لي. هذه أمر الضربات التي یصّوبها 
العدّو للكثیرین، وهو فتح الطریق السهل السریع لتحقیق أهداف تبدو ناجحة وفّعالة. لكن 

السّید لم ینخدع، ألنه یعرف حقیقة سلطان أبیه، وأن ما ألبیه إّنما هو له، فهو لیس في عوز. 
هكذا إذ ُیدرك المؤمن غنى أبیه السماوي، وتنفتح بصیرته لیرى أنه وارث مع المسیح، لن 
یمكن للعدو أن یغویه بطریق أو آخر، مهما بدا سهًال أو سریًعا أو محّقًقا لغنى أو كرامة 

زمنّیة.  

[أراه مجد العالم على قّمة جبل، هذا الذي یزول، أّما المخّلص القّدیس جیروم: یقول 
فنزل إلى األماكن السفلّیة لیهزم إبلیس بالتواضع.] كما یقول: [یا لك من متعجرف متكّبر! 

فإن إبلیس ال یملك العالم كّله لیعطي ممالكه وٕانما كما تعلم أن اهللا هو الذي یهب الملكوت 
لكثیرین!]  

 یقّدمها ِمنحة "شیطان یا اذهب" :السید كلمات في أنطونیوس أنبا القّدیس ویرى
 الكلمات، ذات فیهم الذي بالمسیح ینطقوا أن سلطان لهم كمن یستطیعون لمؤمنیه، السّید

 تسمع إذ لكي ألجلنا، هو إّنما الرب یقوله ما ألن بواسطتنا، الشیطان لیخزى]  :یقول إذ
  [.الكلمات بهذه انتهرها الذي الرب خالل تهرب كهذه كلمات مّنا الشّیاطین
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 واجهت التي التجارب ذات هي إّنما وغلب، السّید واجهها التي الثالث التجارب هذه
 العدوّ  أغواه فقد والطمع، الباطل، والمجد النهم، :وهي أال الفردوس، في وهو فیها وسقط آدم

 شجرة یملك أن وبالتالي كاهللا، وزوجته هو یصیر وأن له، به یسمح لم مّما بطنه لیمأل باألكل
 الهالك لنا صار كما حتى الثاني، آدم فیه غلب األول آدم فیه سقط ما .والشر الخیر معرفة
  .األخیر آدم خالل األبدي المجد لنا یصیر الترابي، آدم خالل األبدي

 بقّیة كل طّیاتها في تحوي الثالث التجارب هذه أن الفم الذهبي یوحنا القّدیس یرى
[یبدو لي أنه باإلشارة إلى التجارب الرئیسّیة یتحّدث عن جمیع التجارب كما لو  :التجارب

كانت محواة فیها. ألن قادة الشّریر غیر المحصّیة هي هذه: عبودّیة البطن، والعمل من أجل 
المجد الباطل، والخضوع لجنون الغنى.]  

ثم تركه إبلیس، وٕاذا مالئكة قد جاءت ختم اإلنجیلي حدیثه عن التجارب بقوله: "
). 13: 4 (لو "فارقه إلى حین" یقول لوقا اإلنجیلي أن إبلیس ].11     ["فصارت تخدمه

فالحرب ال تهدأ قط، لكن مع كل ُنصرة تفرح المالئكة، فتتقّدم إلینا لتحمل هذه النصرة كإكلیل 
مجد ترفعه إلى السماء لحسابنا األبدي. إنها تخدمنا هنا ـ ال خدمة الجسد ـ وٕانما خدمة الروح، 

فتعتّز بنا بكونهم حراًسا لنا.  

[التجربة تسبق لكي تتبعها نصرة، وتأتي المالئكة فتخدم القّدیس جیروم: وكما یقول 
لتثبت كرامة المنتصر.] 

[بعد انتصاراتك النابعة عن انتصاراته تستقبلك القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
المالئكة أیًضا وتمدحك وتخدمك كحّراس لك في كل شيء.]  

عن عدم توّقف حرب الشّیاطین ضّدنا، قائالً : [تسقط سیرینوس ویتحّدث األب 
األرواح (الشّریرة) في الحزن، إذ تهلك بواسطتنا بنفس الهالك الذي یرغبونه لنا، ولكن 

هزیمتهم ال تعني أنهم یتركوننا بال رجعة.] 

 الجلیل إلى انصرافه .2
 التي كفرناحوم، في وسكن وأتى الناصرة ترك لقد .الجلیل إلى المسیح السّید انصرف
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 زبولون أرض .القائل النبي بإشعیاء قیل ما یتم لكي" :ونفتالیم زبولون تخوم في البحر عند
 أبصر ظلمة في الجالس الشعب .األمم جلیل األردن، عبر البحر طریق نفتالیم، وأرض

  .[16-14] "نور علیهم أشرق وظالله الموت كورة في والجالسون عظیًما، نوًرا
 ملك حیرام إلى سلیمان أهداها مدینة عشرین تضم دائرة عن عبارة "الجلیل" منطقة

 ولهذا والعرب، والیونان الفینیقّیین من سكانها أكثر العدد، قلیلي فیها الیهود وكان صور،
 المسیح، السّید فجاء یكون، ما أردأ بلغ قد المنطقة هذه سكان حال كان ."األمم جلیل" ُسّمیت
  .(2-1 :9 إش) الظلمة في الجالسین على لیضيء البرّ  وشمس البشرّیة معّلم

 قلعة وهي الجلیل، مناطق أهم من فتعتبر "المعّزي" تعني التي كفرناحوم منطقة أما
  .الرومان قواد من حامیة بها رومانّیة

 التالمیذ دعوة .3
 األخوین وأیًضا وأندراوس، بطرس سمعان األخوین السّید دعا الجلیل بحر عند

  .ویوحنا زبدي ابن یعقوب

 فیها ویصب غرًبا الجلیل یحّدها میًال، 13 طولها یبلغ عذبة بحیرة هو الجلیل بحر
 من أسماءه یستمد وهو طبریة، وبحر جنیسارت بحیرة وُیسّمى .الشمال من األردن نهر

  .متعّددة جهات من بها یتصل التي البالد

 أربعة السّید دعا به، الُمزدرى المكان وحیث الدامس، الظالم حیث الجلیل منطقة من
 لیخزى العالم جّهال یختار" :بولس الرسول یقول وكما سمك، صیادي كانوا تالمیذه، من

 اختار قد یسوع كان لو أنه لي یبدو] :أوریجینوس العّالمة یقول .(27 :1 كو 1) "الحكماء
 مع یّتفق بما والتكلم الفكر على قدرة ذوي الجموع، أعین في حكماء هم ممن بعًضا

 مماثلة طرًقا استخدم أنه في كثیًرا البعض لشك تعلیمه، لنشر كوسائل واستخدمهم الجماهیر،
  [.إلهًیا تعلیمه ظهر ولما معّینة، لشیعة قادة هم الذین الفالسفة لطرق

 أرسلهم أمّیین صّیادین المخّلص لتبعّیة المدعّوین أول كان] :جیروم القّدیس ویقول
 [.اهللا عمل إلى بل والعلم الفصاحة إلى المؤمنین، تحّول ینسب أن أحد یقدر ال حتى للكرازة
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 والعمل الكرازة .4
 یأتِ  لم أنه رسالته توضیح أراد ملكوته في للعمل تالمیذه المسیح السّید دعا إذ
 من القلب لتحریر وٕانما الیهود، ظنّ  كما السیاسي الرومان نیر من وخالص أرضي لملكوت
 .علیه هو لیملك الخطّیة سلطان

 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الخامس

  

 الخامس األصحاح

 1دستور الملك 
 يَ قّدم لنا اإلنجیلي دستور الملك الذي أعلنه للشعب أو خطاب العرش، لكي تلتزم به مملكته، وقد ُدع

. بالموعظة على الجبل، إذ ألقاه السّید المسیح جالًسا على الجبل

.  2-1 مقّدمة الدستور. 1
.  12-3 التطویبات. 2
.  16-13 رسالة المسیحي. 3
.  20-17 تكمیل الناموس. 4
 .26-21 القتل. 5
.  30-27 الزنا. 6
.  32-31 التطلیق. 7
.  37-33 القَسم. 8
.  41-38 مقاومة الشّر بالخیر. 9

.  48-42  محّبة األعداء. 10

  مقّدمة الدستور. 1
، وقد اهتم بها آباء ]7-5[ الثالثة من إنجیل معّلمنا مّتى األصحاحاتشغلت "الموعظة على الجبل" 

للحیاة الكاملة. یقول  ايً  بكونها تمثل دستوًرا ح، كما شغلت أذهان الحكماء من غیر المسیحّیین،الكنیسة األولى
 .]Ï السامیة الالزمة للحیاة المسیحّیة الكاملةئفیها كل المباد[القّدیس أغسطینوس: 

ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقّدم بدأ اإلنجیلي إعالنه هذا الدستور بهذه المقّدمة: "
التقى المسّیا الملك بشعبه على الجبل لیتحّدث معهم معلًنا دستور . ]2-1[إلیه تالمیذه، ففتح فاه وعّلمهم قائالً : 

 مع استعدادات ،مملكته. في القدیم صعد موسى النبي على الجبل لیتسّلم الشریعة بعد صوم دام أربعین یوًما
ویون والشعب، ولم یكن ممكًنا ألحد غیر موسى أن یتسّلم الشریعة أو یسمع صوت الضخمة التزم بها الكهنة وال

اهللا، إّنما یرون الجبل یدخن والسحاب الكثیف یحیط به والرعود ترعب، أّما اآلن فقد نزل كلمة اهللا في شكل العبد 
لیجلس مع بنّي البشر على الجبل یتحّدث معهم مباشرة وفي بساطة.  

 إلى النفس العالیة، هذه التي ارتفعت فوق األمور الزمنّیة )الجبل( ُیشیر[ القّدیس أغسطینوسیقول 
خفائها، فتظهر الكنیسة المقّدسة إ. على هذا الجبل تظهر مدینة اهللا المقّدسة التي ال یمكن السماویاتمحلِّقة في 

متحّلیة في حیاة القّدیسین. وعلى هذا الجبل المقّدس یصعد الرب بنفسه لیتحّدث مع شعبه، فیكون الجبل شاهد 
  .]حق له خالل الحیاة المقّدسة العملّیة

ُیشیر الجبل أیًضا إلى تلك النفوس العالیة التي لآلباء واألنبیاء في العهد القدیم وللتالمیذ والرسل في 
العهد الجدید بكونهم جمیًعا یمّثلون جبًال واحًدا مرتفًعا إلى األعالي، فقد جلس السّید علیه یتحّدث، ألن هذا هو 

1 Serm. on the Mount.  
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 متى- األصحاح الخامس

  

غایة الناموس والنبّوات أن یقودنا إلى المسّیا المخّلص، وهذا هو غایة كرازة التالمیذ والرسل أن ندخل إلى المسّیا 
ونسمع له.  

لیكونوا قریبین منه [القّدیس أغسطینوس:  وكما یقول ."تقّدم إلیه تالمیذهإذ جلس السّید على الجبل "
 حًقا كلما دخلنا إلى الوصّیة اإللهّیة خالل .]بالجسد لیسمعوا كلماته، كما هم قریبون منه بالروح بتنفیذ وصایاه

ممارستها یدخل بنا الروح القدس الذي یسندنا في تنفیذها إلى أعماقها كما إلى جبل عاٍل لنجد یسوعنا یتحّدث 
معنا بفمه اإللهي، یناجینا ونناجیه.  

 لم یعتد اهللا أن یحّدثنا بفمه اإللهي مباشرة، إّنما كان یعّلمنا خالل أعماله "...ففتح فاه وعّلمهم قائالً "
ففتح  أّما اآلن فقد جاء یحّدثنا بفمه حدیثًا مباشًرا. تعبیر "،معنا ورعایته الدائمة، كما حّدثنا خالل النبّوات المستمّرة

 ومن الناحیة األخرى أن ما ُیقال یصدر عن المتكّلم ، من ناحیةه" في الیونانّیة ُیشیر إلى أهّمیة الحدیث ووقارفاه
مباشرة، لیس نقًال عن اآلخرین، أي أنه من وحي فكره ومن أعماق قلبه. لقد فتح السّید فاه لیحّدثنا عن أهم رسالة 

نها تفتح قلبه لنا.  إهي دستوره، تكشف عّما في داخله وُتعلن أسراره الداخلّیة من نحونا. و

" في الیونانّیة بصیغة الماضي المستمر، وكأن معّلمنا مّتى اإلنجیلي یقول بأن عّلمهموقد جاء الفعل "
یسوع فتح قلبه وكان دائم التعلیم. إنه یرید أن یدخل بكل شعبه إلى أسراره القلبیة لیتعّلموا أسرار محّبته لهم.  

  التطویبات. 2
بدأ المسّیا الملك دستوره بالجانب اإلیجابي، فلم یتحّدث عن الممنوعات بل جذبهم إلى "الحیاة الفاضلة"، 

مادمنا نحب المكافأة، یلزمنا أال نهمل الجهاد [القّدیس أغسطینوس: تها، لیحّثهم علیها. یقول أكاشًفا لهم عن مكاف
 .]Ïلبلوغها. لنلتهب شوًقا نحو العمل للحصول علیها

  أ. طوبى للمساكین بالروح
ال حیاة التواضع، خاللها یدرك اإلنسان أنه بدون اهللا یكون كال شيء، فینفتح إما هي "المسكنة بالروح" 

قلبه بانسحاق لینعم ببركاته. فإن كانت خطّیة آدم األولى هي استغناءه عن إرادة اهللا بتحقیق إرادته الذاتّیة، لذلك 
 أیًضا عن إرادته التي بإخالئهوٕانما ،  بحق مفتقًرا من أجلنا، لیس باإلخالء عن أمجاده فحسبيجاء كلمة اهللا الغن

.  "لتكن ال إرادتي بل إرادتك"هي واحدة مع إرادة أبیه. كنائٍب عّنا افتقر لیتقّبل غنى إرادة أبیه الصالح، قائالً : 

طوبى "فإن التواضع أو مسكنة الروح هو مدخلنا للملكوت: ، إن كان الكبریاء هو أساس كل سقطة فینا
  .]3[" تالسماواللمساكین بالروح ألن لهم ملكوت 

 كما أن الكبریاء هو ینبوع كل الشرور هكذا التواضع هو أساس كل ضبط للنفسÐ  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 رأس الحكمة "ة، مادامت موضوعة ألجل بلوغ الحكمة العالیة يبالحق لیس للتطویبات أن تبدأ بغیر هذه البدا
. إذن )15: 10 (حكمة یشوع "، ومن الناحیة األخرى "الكبریاء أول الخطایا)10: 111 مخافة الرب" (مز

".  تالسماوا"طوبى للمساكین بالروح ألن لهم ملكوت لیبحث المتكّبر عن الممالك األرضّیة ویحّبها، ولكن 
 القّدیس أغسطینوس

1 Ser. on the N. T. , 3. 
2 In Matt. hom 15:3. 
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  حًقا أي فقر أشد وأقدس من أن یعرف إنسان عن نفسه أنه بال قّوة لیدافع بها عن نفسه، طالًبا العون الیومي
من جود غیره، وهكذا یعّلم أن كل لحظة من لحظات حیاته تعتمد على العنایة اإللهّیة... فیصرخ إلى الرب 

.  Ï)17: 40 (مز "أما أنا فمسكین وبائس، الرب یهتم بي"یومًیا : 
 سحقإاألب 

  تالسماوالقد وضع هذا (التواضع) كأساس یقوم علیه البناء في أمان، فإن ُنزع هذا عّنا حتى وٕان بلغ اإلنسان 
 بالرغم من ممارسته األصوام والصلوات والعطاء والعّفة وكل عمل ، ویبلغ إلى نهایة خطیرة،ینهار تماًما

.  Ðصالح. بدون التواضع ینهار كل ما تجمعه داخلك ویهلك
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 ویعترف بخطایاه، وال یغتر باستحقاقاته وببّره.  ، یخاف كلمة اهللا،المسكین بالروح ودیع 
المسكین بالروح هو من یسّبح اهللا حین یأتي عمًال صالًحا، ویشكو نفسه حین یأتي سوًءا.  

المسكین بالروح هو من ال یرجو سوى اهللا، ألن الرجاء فیه وحده ال یخیب.  
ّرر من كل حمل أرضي یطیر إلیه كما حالمسكین بالروح یتخّلى عن كل ماله ویتبع المسیح... وٕاذ یت

 . Ñعلى أجنحة
 القّدیس أغسطینوس

 ب. طوبى للحزانى
"، حیث یدرك خطایاه ویشعر بثقلها مقّدًما الحزن الروحياإلنسان المتواضع ینطلق بالروح القدس إلى "

 التوبة الصادقة. إنه یتلّمس أیًضا الضعف البشري فیحزن من كل نفس ساقطة. 

 فكان في لقائه مع ،إن كان السّید بال خطّیة، لكّنه انطلق بنا أیًضا إلى هذا الباب "الحزن الروحي"و
). وعند دخوله أورشلیم بكى من أجل قسوة قلوبهم. وهكذا ُوجد 5: 3 حزیًنا على غالظة قلوبهم" (مر"األشرار، 
حًقا لقد كان بشوًشا یسكب سالمه على اآلخرین، ال یعرف العبوسة، لكّنه  لكّنه لم یوجد قط ضاحًكا!، ايً السّید باك

 لم ُیوجد قط ضاحًكا. 

 فقضى سنوات خدمته یبكي بدموع من أجل خالص كل إنسان، فیقول: ،مل القّدیس بولس روح سّیدهح
). كما یقول: "ألني 3-2: 9 أنسبائي حسب الجسد" (رو إخوتي"إن لي حزًنا عظیًما ووجًعا في قلبي... ألجل 

 ). 4: 2 كو 2( "من حزن كثیر وكآبة قلب كتبت إلیكم بدموع كثیرة

  الحزن هو التأّسف بسبب فقدان أشیاء محبوبة، غیر أن الذین یهتدون إلى اهللا یفقدون تلك األشیاء التي
اعتادوا اقتنائها في هذا العالم كأشیاء ثمینة، ألنهم ال یفرحون فیما بعد بما كانوا یبتهجون به قبالً . فإذا ُوجدت 
فیهم محّبة األشیاء األبدّیة. فإنهم یكونون مجروحین بقدٍر ضئیل من الحزن. لهذا یتعّزون بالروح القدس الذي 

.  Ò بسبب ذلك "الباركلیت" أي المعّزي، حتى یتمّتعوا إلى التمام بما هو أبدي بفقدانهم المتع الوقتّیةيدع
 القّدیس أغسطینوس

1 Cassian. Comf. 10:11. 
2 In Matt. hom 15:3. 

Ñ  ،270 ، ص1970خواطر فیلسوف في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت .
4 Ser. on Mount. 1:5. 
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  ال ُیشیر هنا ببساطة إلى كل الذین یحزنون بل الذین یحزنون على الخطایا، حیث أن النوع اآلخر من الحزن
هو ممنوع بالتأكید، هؤالء الذین یحزنون ألجل أمر یخّص هذه الحیاة (الزمنّیة). هذا ما أعلنه بولس بوضوح 

 2 (راجع "ة توبة لخالص بال ندامئینشفالذي بحسب مشیئة اهللا ، وأما الحزن ا موتً ئالعالم ینش حزن"بقوله: 
وٕانما أیًضا من أجل شرور اآلخرین. هذه النزعة ، )... إنه یأمرنا أن نحزن لیس فقط على أنفسنا10: 7 كو

 اياّتسمت بها نفوس القّدیسین مثل موسى وبولس وداود. نعم هؤالء جمیًعا كانوا یحزنون مّرات كثیرة عن خطا
حینما یهب اهللا تعزیة فإنه وٕان حّلت بك أحزان باآلالف تصیر كطبقات ثلجّیة تقف فوقها .. ال تخّصهم.

  Ï(تهبك برودة). حًقا إن ما یقّدمه اهللا أعظم بكثیر جًدا مّما نتحّمله من أتعاب!
القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  .سفر طویل بدون دموع ال یكشف عن الرغبة في رؤیة الوطن. إن كنت ترغب فیما لست فیه فأسكب دموعك
أن تقول له: أصبح دمعي خبزي لیًال و). 9: 55لك أن تقول هللا: لقد وضعت دموعي أمام وجهك (مزأسأوٕاني 

أصبح دمعي خبًزا لي: تعّزیت به حین انتحبت، واغتذیت منه حین ُجعتُ . وأي بار خال من هذه  ونهاًرا!
 الدموع؟ إن من لم تكن له هذه الدموع ال یكتئب على غربته. 

 والذي ال یحتقر ما ،بِك مطمئًنا أمام اهللا الذي صنعكاِ ْبِك أمام الرب! ا لهیب الخطیئة بدموعك، وأطفئ 
صنعته یداه.  

 أن یبكي من جدید! ى  تعزیته حیث یخشىإن من یبكي ههنا یلق

 الحّقة التي هي الخلود. وال  لتكن الدموع نصیبي اآلن حتى تتعّرى نفسي من أوهامها ویلبس جسمي الصّحة
 Ðیقل لي أحد: أنت سعید؛ ألن من یقول لي أنت سعید یرید أن یغویني!

 القّدیس أغسطینوس

  كما أنه إذا سقط المطر على األرض أنبتت وأنتجت الثمار، وفي ذلك راحة وفرح للناس، كذلك الدموع إذا ما
.  Ñوقعت على قلب أثمرت ثماًرا روحّیة وراحة للنفس والجسد مًعا

القّدیس مقاریوس الكبیر  

  اإلنسان المتسربل بثوب األنین المقّدس الذي أنعم به اهللا علیه، یكون كمن ارتدى مالبس الُعرس ویعرف فرح
النفس الروحي.  

  ال یستطیع أحد أن یعارض في أن الدموع التي ُتسكب من أجل اهللا مفیدة وُمْجدیة، سوف ندرك فائدتها وقت
رحیلنا من هذا العالم.  

 هذا ال ینقطع عن السعادة والفرح كل ، في حزن وأنین مستمر من أجل حب اهللاهالشخص الذي یطوي طریق 
.  Òیوم

القّدیس یوحنا الدرجي  

  ج. طوبى للودعاء

1 In Matt. hom 15:4. 
Ð281-279  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت،  خواطر فیلسوف .
Ñ281-280 ، صم1968 بنّي سویف بان طبعة مطرانیة بستان الره .

4 Ladder 7:40,36,37. 
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مهما بلغت  -  یصقل النفس فیجعلها ودیعة، ال یقدر أمر ما اآلخرینايالحزن الدائم على خطایانا وخطا
 لكنها قّوة الروح الداخلي الذي یدرك ، أن یفقدها سالمها الداخلي، فالوداعة في حقیقتها لیست استكانة-خطورته 

 فال یتأّثر بالتفاهات الباطلة. إنه كاألسد ،ةیقيالحق  یتفّهم رسالته.أسرار الخالص األبدي فال تربكه األمور الزمنّیة
 حركة تصدر عن طفل صغیر، ةالذي ال یهتز أمام من یظن أنه یستفّزه، ولیس كالعصفور الذي یتأّثر جًدا ألي

بوداعة داخلّیة تنعكس على التصّرفات  اي تح، وتتفّهم قّوة الروح،هكذا النفس الودیعة إذ تدرك إمكانّیات اهللا فیها
 الخارجّیة. 

الكلمة الیونانّیة هنا المترجمة "ودعاء" إّنما تستخدم لوصف الحیوانات المستأنسة، وكأن السّید یطّوب 
 فتحّولت إلى كائن ألیف بعدما كانت عنیفة مع ،وقد خضعت هللا مرّوضها، طبیعتنا التي كانت قبًال شرسة

اآلخرین بل ومع نفسها صارت ودیعة وخاضعة، قد ُروِّضت غرائزها ودوافعها. أّما المكافأة فهي أن ترث األرض 
التي هي "الجسد الترابي"، فبعدما كان شرًسا ومقاوًما للروح صار خادًما لها ملتهًبا بنار الروح القدس.  

تعّلموا مّني ألني ودیع "ولئال ُتفهم الوداعة كحیاة خنوع أو ضعف قّدم السّید نفسه مثاًال للوداعة، بقوله: 
 بل بوداعته الطبیعّیة غیر المكتسبة ُیروِّضنا. یهبنا حیاته ،، لیس ألنه كان محتاًجا إلى ترویض"ومتواضع القلب

 فینا فتحمل وداعته داخلنا. 

 لهذا أّكد السّید أن ،إذ یحسب العالم أن الشخص الودیع یفقد الكثیر بسبب خبث األشرار ومكائدهم
، أن األرض هنا ُتفهم بالمعنى الحرفي[: القّدیس یوحنا الذهبي الفمالمكافأة هي "میراث األرض". وكما یقول 

بینما یظن أن الودیع یفقد ماله، یعد المسیح عكس ذلك، إنه ال یحثّنا بالبركات العتیدة فحسب بل وبالبركات 
 وٕانما یربطها بالعطایا األخرى ،الحاضرة أیًضا... لكن ما یقوله ال یعني أنه یحّدد المكافأة في األمور الحاضرة

أیًضا. ففي حدیثه عن األمور الروحّیة ال یستبعد األمور الخاصة بالحیاة الزمنّیة، وال أیًضا بوعده باألمور 
 .]Ïالخاصة بالحیاة الحاضرة ُیحد الوعد عند هذا

: 142ن األرض هنا إّنما تعني أرض األحیاء الواردة في سفر المزامیر (أ: [القّدیس أغسطینوسویرى 
 .]Ð)، حیث تستقّر فیها النفس بالتدبیر، وذلك كما یستریح الجسد على األرض ویتقّوت بطعامها5

بكونها األشرار الذین یرتبطون باألرضّیات، فإّننا إذ صرنا بالمسیح  ايً ویمكننا تفسیر "األرض" هنا رمز
یسوع رّبنا سماًء نستطیع بوداعة المسیح السماوي أن نربح هذه األرض ونرثها لكي تصیر هي أیًضا سماًء، إذ 

 یتقّبل األشرار الحیاة السماوّیة فیهم. 

وُتشیر األرض إلى الجسد، فإنه خالل الوداعة الداخلّیة والمنعكسة على تصرفاتنا مع اآلخرین لیس فقط 
 وٕانما یخضع حتى جسدنا لنا فال ،ویتحّولون إلى سماء بالروح القدس العامل فیهم ايً یخضع لنا اآلخرون روح

 یكون مقاوًما للروح. 

إنكم [من أن یصیر میراثنا لألرض بالمفهوم الحرفي هو هدفنا، إذ یقول:  القّدیس أغسطینوسویحّذرنا 
ترغبون في امتالك األرض، ولكن احذروا من أن تمتلككم هي. إنكم ستمتلكونها إن صرتم ودعاء، وستمتلككم إن 

  .]Ñ األرض، ال تبیحوا ألنفسكم الطمع الخفيامتالكلم تكونوا هكذا. عند سماعكم هذه الجعالة، أي 

1 In Matt. hom 15:5. 
2 Ser. on Mount 1:4.   
3 Ser. on N. T. , 3.   
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  .ترید اآلن أن ترث األرض، حذار من أن ترثك األرض 

 ورثَتَك◌َ ...  ايً إن كنت ودیًعا ورثتها، أو قاس
 سوف ترث األرض حًقا مّتى استمسكت بصانع السماء واألرض! 

  العجائب بكبریاء، إذا لم تكن ودیًعا ومتواضع القلب؟! ألم توضع في مصاف القائلین أخیًرا: صنع ماذا ینفعك
.  Ïفاعلي اإلثم اي ابعدوا عني ، وباسمك صنعنا آیات كثیرة؟ وماذا یسمعون؟ ال أعرفكم؟ألسنا باسمك تنّبأنا

  القّدیس أغسطینوس

  یجد الرب راحة في القلوب الودیعة، أّما الروح المضطربة فهي كرسي للشیطان. الودعاء یرثون األرض، أو
.  Ðباألحرى یسیطرون علیها، أّما ذوو الخلق الشّریر فیطردون من أرضهم

القّدیس یوحنا كلیماكوس  

 عن الوداعة التي یلتزم بها المسیحي "واجبات الكهنة"في كتابه األول عن أمبروسیوس القّدیس یتحّدث 
 حتى في عبادته وكرازته، نقتطف ، وتمتد إلى كل تصرفاته،خاصة الكاهن كحیاة داخلّیة تمّس كیانه في الداخل

 منها: 
  ما أجمل فضیلة الوداعة، وما أعذب رقَّتها حتى تبدو ال في تصرفاتنا فحسب، بل وفي كلماتنا أیًضا حتى ال

 في أحادیثنا، بل وحتى ال تكون نبرات هذه الكلمات ونغماتها مستهجنة، بل تصبح الالئقةتتجاوز الحدود 
  ...كلماتنا مرآة تعكس صورة الذهن

باألتباع...  حتى في التسبیح والترتیل ینبغي أن ندرك أن الوداعة هي القاعدة األولى الجدیرة 
ومن أهم مظاهر الوداعة الصمت، حتى تستقّر كل الفضائل األخرى. وال ُیالم الصمت إال إذا كان 

...  نابًعا عن روح الكبریاء أو أعمال الطفولة
وهذه الوداعة بدورها تنزع من المرأة تلك الرغبة في التمّلي  ال شك أن هناك وداعة في نظرات العین؛

 ... بطلعة الرجال، أو الرغبة في أن یتطّلع إلیها الرجال
 .. وفي صلواتنا نفسها تكون الوداعة مقبولة ومرضّیة جًدا، وتكسبنا نعمة عظیمة لدى اهللا.

 في -وأكثر من ذلك، یجب أن نتمّسك بالوداعة في حركاتنا ومالمحنا وفي طریقة سیرنا ومشینا، ألنه 
. Ñ تفصح حركات الجسد عن حالة العقل-الغالب 

 أمبروسیوسالقّدیس 

  د. طوبى للجیاع والعطاش إلى البّر 
مل المؤمن وداعة المسیح في داخله یرث األرض التي تطلب باألكثر أن ترتوي بالمسیح نفسه، حإذ ي

یدخل بنا ). 1: 42  (مز"اهللا اي هكذا تشتاق نفسي إلیك هكما یشتاق اإلیل إلى جداول المیا"بّرنا، فیصرخ قائالً : 
الروح القدس خالل هذا الجوع والعطش إلى اّتحاد أعمق مع السّید المسیح بّرنا، ویرتفع بنا إلى حضن اآلب لنراه 

: 17 (مز" أّما أنا فبالبّر (أي بالمسیح) انظر وجهك، أشبع إذا استیقظت بشبهك"فنشبع به. لهذا یقول المرّتل: 
 ونشبع إذ نستیقظ من غفلتنا حاملین شبهه فینا.  ، فنرى وجهه،). بالسّید المسیح ندخل إلى حضن أبیه15

Ï 276، 274  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، خواطر فیلسوف .
2 Ladder 24:7,8.   

Ñ  18 ، ف1بنیان النفوس (ترجمة القس موسى وهبة) ك .

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الخامس

  

إذ نعطش هللا یتقّدم إلینا السّید المسیح بكونه الصخرة المضروبة تفیض لنا میاه الحیاة. وكما یقول 
یروي ظمأنا بواسطة الصخرة في البّرّیة، فإن ضربت الصخرة في البّرّیة، فإن الصخرة هي [القّدیس أغسطینوس: 

.] Ïلصلیب عارضتینل ُضربت الصخرة مّرتین ألن ،المسیح التي ُضربت بالعصا لتفیض ماءً . ولكن لكي تفیض

ویمكننا أن نتفّهم هذه العبارة إن رجعنا إلى الشعب القدیم في البّرّیة حین جاءوا وعطشوا؛ لم یكن الجوع 
بالنسبة لهم مجّرد إحساس بالمعدة الفارغة بین الوجبات، وال العطش مجّرد رغبة في التمّتع بقلیل من الماء إلرواء 
ظمأ عادي، إّنما كان األمر یمّثل حیاة أو موت، كان الجوع والعطش في البّرّیة لیسا أمرین كمالّیین أو عادّیین، 

 إّنما هو ،في حیاتنا ايً وٕانما صراع من أجل الحیاة ضّد الموت. هكذا اشتیاقنا إلى السّید المسیح بّرنا، ال یكون ثانو
یمّثل حیاتنا إلى األبد أو هالكنا األبدي.  

 بل ، فجوعنا وعطشنا لیس إلى نصیب من البرّ ،" بمعنى "إلى كل برّ "إلى البرّ وفي الیونانّیة جاء تعبیر "
 إلى التمّتع بكمال البّر، أي التمّتع بالسّید المسیح نفسه بّرنا الكامل.

 فیكون له الطعام والشراب الخاصین به. فقد قال السّید المسیح: "أنا هو ،لیت إنساننا الداخلي یجوع ویعطش 
ألن عندك ")، فهذا هو خبز الجیاع. لنشتاق إلى الشّراب كالعطشى 41: 6 (یو "الخبز الذي نزل من السماء

.  Ð)9: 36 (مز" ینبوع الحیاة

  إن كّنا نوّد أن نمتلئ یلزمنا أن نجوع ونعطش، فنسأل ونطلب ونقرع كجائعین وعطشى... الشبع البد أن
  .Ñیسبقه جوع حتى ال یشمئز اإلنسان من الخبز المقّدم له

  فلیكن فیك عطش إلى الحكمة والبّر؛ لن تشبع من الحكمة وتمتلئ من البّر قبل أن تنتهي حیاتك هذه وتبلغ
 Òحیث وعدك اهللا!

القّدیس أغسطینوس  

 هـ. طوبى للرحماء 
إن كان الجوع الروحي یدفعنا بالروح إلى التمّتع بالسّید المسیح وانطالقنا إلى حضن اآلب، فإن عالمة 

كونوا رحماء كما أن أباكم أیًضا "ا. یقول السید: بً هذا الشبع هو تمّتعنا بسماته فینا خاصة الرحمة المملوءة ح
 )، لیس كوصّیة نلتزم بها بقدر ما هي هبة إلهّیة ننعم بها خالل شركتنا مع اهللا الرحیم في ابنه. 36: 6  (لو"رحیم

 وٕانما یحمل ،الرحمة هي وصّیة اهللا لنا وعطّیته المّجانّیة، تفتح قلبنا ال عند حد العطاء المادي للفقراء
هنا یبدو أنه یتحّدث لیس فقط عن الذین [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: طبیعة الرحمة في كل تصرفاتنا. یقول 

 وٕانما أیًضا الذین هم رحماء في تصرفاتهم، فإن إظهار الرحمة متعّدد األشكال، ،یظهرون الرحمة بتقدیم المال
 .]Óوالوصّیة واسعة

ال تصدر الرحمة عن ضعف واستكانة وٕانما عن قّوة. نذكر في هذا تصرف أدریانوس قیصر إذ قیل أن 
 ألني أنا الیوم ملك". هكذا إذ ،إنسان ايشخًصا أهانه قبل أن یصیر ملًكا، فلما صار ملًكا قال له: "لقد نجوت 

یدرك اإلنسان مركزه الملوكي باّتحاده مع ملك الملوك، یحمل في داخله الرحمة حتى بالنسبة للمسیئین إلیه، 

1 In Ioan 28:9.   
2 Ser. on N. T. 3. 
3 Ser. on N. T.  11.   

Ò 284  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، خواطر فیلسوف .
5 In Matt. hom 15:6. 
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بكونها ِسمة ملوكّیة سماوّیة.  

ویالحظ أن كلمة "الرحمة" هنا ال ُتشیر إلى مجّرد العطاء المادي أو حتى العاطفة وٕانما المشاركة 
 وأتعابهم، كما فعل السّید المسیح نفسه الذي رحمنا باقترابه بآالمهمالفعلّیة لآلخرین، وكأننا نحتل مكانهم، فنشعر 

اذكروا المقّیدین كأنكم مقّیدون معهم "إلینا وقبوله طبیعتنا وحمله آالمنا، لذلك یوصینا الرسول بولس قائالً : 
 تحت آالمهم لنسندهم بالحب إخوتنا). فإن كّنا ندخل مع 3: 13 (عب والمذّلین كأنكم أنتم أیًضا في الجسد"

الحكم هو بال رحمة لمن لم "والرحمة یدخل إلینا رّبنا یسوع نفسه تحت آالمنا لیهبنا حّبه ورحمته! وعلى العكس 
).  13: 2  (یع"یعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم

  أعمال الرحمة بذار حصاد اآلتي. إن من یزرع بالُشّح فبالُشّح یحصد أیًضا، ومن یزرع بكثرة فبكثرة یحصد
أیًضا، ومن ال یزرع شیًئا ال یستغل شیًئا...  

 لیس لك! لَك فتستحق أن تأخذ ما  مااعطÏ 
 القّدیس أغسطینوس

 !من ال یرحم ال یستحق مراحم اهللا، وال یتحّصل على أي نصیب من العطف اإللهي بصلواتهÐ 
الشهید كبریانوس  

  نساًنا یصیر باب الرب مفتوًحا لطلباته في كل ساعةإمن یرحمÑ  .
 الشیخ الروحاني 

  إن رأیت إنساًنا بائًسا فأذكر... أنه وٕان كان الظاهر لیس هو المسیح، لكّنه هو الذي یسألك ویأخذ منك في
.  Òنك تستحي وتستنكف إن سمعت أن المسیح یسأل، لكن لتستنكف إن سأل ولم تعطهإزّي ذاك. 

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  و. طوبى ألنقیاء القلب
ا، یعمل اهللا في قلبه بال انقطاع لتنفتح بصیرته الداخلّیة بً من یتشّبه بالرب حامًال ِسمة الرحمة المملوءة ح

ي هو العین الروحّیة الداخلّیة التي ترى ما ال ُیرى.  قعلى معاینة اهللا. القلب الن

" كما جاءت في التعبیر الیوناني إّنما ُتشیر إلى الغسل والتطهیر كإزالة األوساخ من المالبس، النقاوة"
 وتطهیر الجیش من الخائفین. وتستخدم ،ة ما هو صالح مّما هو رديء كفصل الحنطة عن التبنيوتعني أیًضا تنق

 كتقدیم لبن بال مادة غریبة. هكذا القلب الذي ینحني على الدوام عند ،أیًضا بمعنى وجود مادة نقّیة غیر مغشوشة
أقدام رّبنا یسوع المسیح یغتسل على الدوام بالدم المقّدس فیتنّقى من كل شائبة، یقوم الروح القدس نفسه الذي تمّتع 

 فال یترك مجاًال لفكٍر شریٍر أو نظرٍة ردیئة أن تقتحمه، وال یسمح لشهوة ،به خالل سّرّي العماد والمیرون بحراسته
ردیئة أن تسیطر علیه... وهكذا یصفو القلب ویتنّقى بكل اشتیاقاته وأحاسیسه ودوافعه فال یطلب في كل شيء إال 

اهللا وحده، فیعاینه خالل اإلیمان بالروح القدس الساكن فیه.  

Ï 286  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، خواطر فیلسوف .
Ð 153 ، ص م1964 الحب األخوي، للمؤلف .
Ñ 158 ، ص م1964 الحب األخوي، للمؤلف .
Ò 178 ، ص م1964 الحب األخوي، للمؤلف .
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 غیر المنظورة.  ايلذاك الذي ال ُیوصف، أي للرؤیأ  لكي تتنه،لُننقِّ قلوبنا باإلیمان 

 لنجاهد بالعّفة حتى یتطّهر ذاك الذي یرفع اإلنسان هللاÏ  .
 القّدیس أغسطینوس

  هنا یدعو "أنقیاء" من حصلوا على كل فضیلة، أو الذین ال یحملون أي مشاعر شّر فیهم، أو الذین یعیشون
في العّفة. فإنه لیس شيء نحتاج إلیه لمعاینة اهللا مثل الفضیلة األخیرة. لهذا یقول بولس أیًضا: "اتبعوا السالم 

.  Ð)14: 12 (عب  والقداسة التي بدونها لن یرى أحد الرب"،مع الجمیع
القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  هذا هو غایة حّبنا، هذه هي النهایة التي بها نصیر كاملین غیر هالكین... فإّننا إذ ُنعاین اهللا ال نحتاج بعد
لشيء من أفعالنا وأعمالنا الصالحة واشتیاقاتنا ورغباتنا الطاهرة. ألنه ماذا نطلب بعد مادام اهللا حاضًرا؟ ماذا 

ُیشبع اإلنسان ما لم یشبعه اهللا؟...  
سبق رب المجد فعّدد المطّوبین وأسباب تطویبهم، ذاكًرا أعمالهم وجزاءاتهم واستحقاقاتهم دون أن یذكر 

"، ولكن عند ذكره نقاوة القلب وعد بمعاینة اهللا، ذلك ألن القلب یحوي العیون التي یعاین اهللاعن أحدهم أنه "
). أنها تستنیر 18: 1  (أف"إنارة عیون قلوبكم"ُتعاین اهللا هذه العیون یتحّدث عنها الرسول بولس قائالً : 

فإذ... نحن " فتستنیر بمعاینة اهللا بسبب قّوتها: ، إذ یتناسب مع ضعفنا، أّما في األبدّیة،اآلن باإلیمان
). وٕاذ 7-6: 5 كو 2( " فنحن متغّربون عن الرب. ألننا باإلیمان نسلك ال بالعیان،مستوطنون في الجسد

: 13 كو 1( " ولكن حینئذ وجًها لوجه، في مرآة في لغز اآلنفإننا ننظر"نسلك اآلن باإلیمان ُیقال عّنا: 
12(Ñ  .

القّدیس أغسطینوس  

 إلى تنقیة النظر الباطني مّما یمنعه عن رؤیة اهللا. وكما  إالإن كل ما تقّدمه الكتب المقّدسة اإللهّیة ال یهدف 
أن العین ُخلقت لكي ترى هذا النور الزمني حتى إذا داخلها جسم غریب عّكر صفوها وفَصلها عن رؤیة ذلك 
النور، كذلك هي عین قلبك فإنها إن تعّكرت وُجرحت، مالت عن نور البّر وما تجاسرت أو تمّكنت من النظر 

إلیه... وما الذي ُیعّكر صفاء عین قلبك؟ الشهوة والُبخل واإلثم واللّذة العالمّیة؛ هذا كّله ُیعّكر عین القلب 
 . Òویغلقها ویعمیها

  القّدیس أغسطینوس

هل ُنعاین اهللا بصورة مجّسمة؟ 
 ،یحّذرنا اآلباء من التفكیر في الالهوت بصورة مجّسمة ُتعاینه العین الجسدّیة، إّنما هو فوق كل الحواس

ُیعلن ذاته في القلب بطریقة فائقة، بالطریقة التي یمكن للقلب أن یحتملها وینعم بها كمن في مجد.  

  لقد طوَّب الرب الكثیرین لكنه لم یعد بمعاینة اهللا سوى أنقیاء القلب... إننا ال نعاین اهللا في مكان ما بل نعاینه
في القلب النقي. ال نبحث عنه بالعین الجسدّیة، فإنه ال ُیحد بالنظر وال بسمع األذن، وال ُیعرف بخطواته، 

1 In Ioan. 5:8.   
2 In Matt. hom 15:6.   
3 Ser. on N. T. 3.   

Ò 292-291  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، خواطر فیلسوف .
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أنا "وٕانما وهو غائب (بالجسد) نراه، وقد یكون موجودًا (بالجسد) وال نراه. لم یره جمیع التالمیذ لذلك قال: 
) أما من استطاع أن یدرك ما هو العرض والطول 9: 14 (یو "معكم زمانًا هذه مدته ولم تعرفني یا فیلبس؟

) فإنه یرى المسیح ویرى اآلب أیًضا. 19-18: 3والعمق والعلو ویعرف محّبة المسیح الفائقة المعرفة (أف 
) بل حسب الروح... فلیترآف اهللا علینا ویرحمنا 16: 5 كو 1ألننا "اآلن ال نعرف المسیح حسب الجسد" (
.  Ïویمألنا إلى ملء اهللا حتى نستطیع أن نعاینه

 أمبروسیوسالقّدیس 

 نكم سترون اهللا وجًها جسدًیا، لئال بتفكیركم هذا تهّیئون أعینكم الجسدّیة لرؤیته فتبحثون أال تستسّلموا للتفكیر ب
خالص: "لك قال قلبي... وجهك یا رب أطلب"... بإعن وجه مادي هللا... تنّبهوا من هو هذا الذي تقولون له 

 فلتبحثوا عنه بقلوبكم. 
یتحّدث الكتاب المقّدس عن وجه اهللا وذراعه ویدیه وقدمیه وكرسیه وموطئ قدمیه... ولكن ال تظّنوا أنه 

 فلتكسروا تمثال البهتان هذا (أي تصّور اهللا بصورة ،یقصد بها أعضاء بشرّیة. فإن أردتم أن تكونوا هیكل اهللا
مجّسمة بشرّیة) ! إن ید اهللا ُیقصد بها قّوته، ووجهه یقصد به معرفته، وقدمیه هما حلوله، وكرسیه هو أنتم 

 وأین یسكن اهللا إال في هیكله؟ "ألن ؟إن أردتم... نعم، ألنه ما هو كرسي اهللا سوى الموضع الذي یسكنه
 ). اسهروا إذن الستقبال اهللا!17: 3 كو 1هیكل اهللا مقّدس الذي أنتم هو" (

). لیدخل تابوت العهد قلوبكم 24: 4 (یو ه فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا"ن ل"اهللا روح والذین یسجدو
 . Ð)3: 5 صم 1ولیسقط داجون إن أردتم (

 القّدیس أغسطینوس

  ز. طوبى لصانعي السالم
 ،وٕانما هو دخول إلى الحیاة اإللهّیة، ايً معاینة اهللا بالقلب النقي ال یعني مجّرد اكتشاف أسرار اهللا فكر

القّدیس یوحنا الذهبي الفم:  لنعمل عمل السّید المسیح أي "السالم" بكوننا أبناء اهللا. یقول ،وتمّتع بالشركة مع اهللا
د المنقسمین ویصالح الغرباء[  " السّید "رئیس السالميلقد دع .]Ñنعم قد صار هذا هو عمل االبن الوحید أن ُیوحِّ

: 14  (رو"بّر وسالم وفرح في الروح")، وملكوته ملكوت 15:  6)، إنجیله هو "إنجیل السالم" (أف6: 9 (إش
 )، أّما ثمن هذا السالم فهو دمه الثمین المبذول على الصلیب. 17

 وٕانما هو طبیعة ینعم ،یمارسه اإلنسان أن صنع السالم لیس عمًال خارًجا القّدیس أغسطینوسویرى 
بها أوالد اهللا في داخلهم، خالل السالم الداخلي الذي یحّل بین الروح والجسد بالروح القدس في المسیح یسوع، 

  داخلنا. تالسماوافیظهر ملكوت 

  .یكون كمال السالم حیث ال توجد مقاومة. فأبناء اهللا صانعوا سالم، ألنه ینبغي لألبناء أن یتشّبهوا بأبیهم
 سالم في داخلهم، إذ یسیطرون على حركات أرواحهم ویخضعونها للصواب أي للعقل والروح، اإنهم صانعو

وُیقمعون شهواتهم الجسدّیة تماًما، وهكذا یظهر ملكوت اهللا فیهم فیكون اإلنسان هكذا: كل ما هو ساٍمِ◌ وجلیل 
في اإلنسان یسیطر بال مقاومة على العناصر األخرى الجسدانّیة... هذا وینبغي أن یخضع ذلك العنصر 

السامي لما هو أفضل أیًضا، أال وهو "الحق" ابن اهللا المولود، إذ ال یستطیع اإلنسان السیطرة على األشیاء 

Ï  27 :1تفسیر لوقا مقال .
2 Ser. on N. T. 3.   
3 In Matt. hom 15:6.   
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لم َتخضع ذاته لمن هو أعظم منها هذا هو السالم الذي یعطي اإلرادة الصالحة، هذه هي حیاة  ما، ايالدن
  Ïاإلنسان الحكیم صانع السالم!

القّدیس أغسطینوس  

  :طوبى لصانعي السالم، ال  ).7: 4ي  (فعقل") فهم("سالم اهللا الذي یفوق كل السالم هو قّوة المسیحّیین
وٕانما للذین یقیمون سالًما في داخلهم... فإنه إن لم یوجد سالم في ،  السالم بین المتخاصمین فحسببإعادة

 Ðقلبي ماذا یفیدني أن یكون اآلخرون في سالم؟!

 المسیح رّبنا هو السالم... لنحفظ السالم فیحفظنا السالم في المسیح یسوعÑ . 
 القّدیس جیروم 

 إذ ال شيء یخالف اهللا، ،الكمال في السالم حیث كل شيء مقبول؛ ولذا فإن فاعلي السالمة هم أبناء اهللا 
وعلى األوالد أن یتشّبهوا بأبیهم.  

فاعلوا السالمة في نفوسهم هم الذین یسیطرون على جمیع میولهم النفسّیة ویخضعوها للعقل، أي للفكر 
 وصاروا ملكوت اهللا، حیث انتظم كل شيء وراح ما هو ساٍم في ،والروح، وقد كبحوا جماح شهواتهم اللحمّیة

اإلنسان ورفیع یأمر ما دونه المشترك بین اإلنسان والحیوان، ثم أن ما سما في اإلنسان، أي الفكر والروح، هو 
 عینه خاضع لألسمى منه، أي اهللا. 

في الواقع یستحیل علیك أن تحكم من هم دونك، إن لم تخضع لمن هو أعلى منك، وذاك هو السالم 
 الذي یهبه اهللا في األرض لذوي اإلرادة الصالحة... 
 ).10: 85  (مز"السالم والبّر تعانقا"أترید السالم؟ اعمل بًرا یكن لك السالم، 

  لیكن السالم حبیًبا لك وصدیًقا؛ واجعل قلبك مضجًعا له نقًیا. ولتكن لك معه راحة مطمئنة بدون مرارة، وعناق
.  Òعذب، وصداقة ال تنفصم عراها

 القّدیس أغسطینوس

 "لقد أعطانا هذا میراثًا، فقد وعدنا بكل العطایا والمكافآت 27: 14 (یو "سالًما أترك لكم. سالمي أعطیكم .(
التي تحّدث عنها خالل حفظ السالم. إن كّنا ورثة مع المسیح فلنسكن في سالمه، إن كّنا أبناء اهللا یلزمنا أن 

 ،، بسطاء في الكالمنوحننكون صانعي سالم... إذ یلیق بأبناء اهللا أن یكونوا صانعي سالم، ذوي قلب 
.  Óمّتحدین في المحّبة، مترابطین مًعا رباًطا وثیًقا بربط الموّدة األخوّیة

 القّدیس كبریانوس

ح. طوبى للمطرودین من أجل البّر 
 . تالسماوا ألن لهم ملكوت ،طوبى للمطرودین من أجل البرّ "

 طوبى لكم إذا عّیروكم وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شّریرة من أجلي كاذبین. 
 ، تالسماواافرحوا وتهّللوا ألن أجركم عظیم في 

1 Ser. on Mount 1:9.   
2 On Ps. hom 41.   
3 On Ps. hom 41.   

Ò 295-293  ص،1970 في الحیاة الروحّیة (الخوري یوحنا الحلو)، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، خواطر فیلسوف .
5 On Unity of the Church 24.   
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 .]12-10 [فإنهم هكذا طردوا األنبیاء الذین قبلكم"
إذ ننعم بالبنّوة هللا خالل اّتحادنا مع ابن اهللا الوحید في میاه المعمودّیة نمارس عمله الذي هو السالم، 

األمر الذي یقابله الشیطان بالمقاومة فیثیر حتى األقرباء ضّدنا.  

یالحظ أنه في التطویبات السابقة وجه السّید الحدیث بصفة عامة، أّما هنا فیوّجه الحدیث بصفة خاصة 
  كهدّیة شخصّیة مقّدمة من اهللا لنا. - كراع أو من الرعّیة -للحاضرین، وذلك ألن الضیق إّنما یتقّبله المؤمن 

إن كان السّید قد ختم التطویبات باحتمال التعییر والطرد أي االضطهاد فقد اشترط لنوال المكافأة 
" أو كما یقول "من أجلي" إذ هو بّرنا، وأن ما ُیقال عّنا من تعییرات یكون من أجل البرّ السماوّیة أن نحتمل ذلك "

كذًبا.  

 وهما تحت المحاكمة في ظل وبروتكتیتوسأمبروسیوس القّدیسین إلى  العّالمة أوریجینوسكتب 
في أثناء محاكمتكما القائمة اآلن بالفعل، أوّد أن تتذّكرا [االضطهاد الذي أثاره مكسیمیانوس تراكس، یقول لهما: 

 ومن أجل ،دائًما تلك المجازاة الُعظمى التي یعّدها اآلب في السماء من أجل المظلومین والُمزدرى بهم بسبب البرّ 
  ألنهم ُحسبوا أهًال أن یهانوا من أجل اسم المسیح (أع،اهللا وابتهجا كما فرح الرسل وابتهجواب اابن اإلنسان. افرح

 لكي یرّد روح الحزن وینزع القلق من قلبیكما. ، فاستغیثا بروح المسیح الذي فینا،)، وٕاذا شعرتما بالحزن41:  5
)، إذن فال تجزع 5: 42  (مز"نفسي، لماذا تزعجینني؟ ترّجي الرب ألني أقّدم له التسبیح ايلماذا أنت حزینة "

أرواحنا، بل حتى أمام كراسي القضاء وفي مواجهة السیوف التي شحذت لكي تقطع رقابنا، تظل أرواحنا محفوظة 
في سالم اهللا الذي یفوق كل عقل، نستطیع أن نشعر بالطمأنینة والهدوء، عندما نتذّكر أن الذین یفارقون الجسد، 

  .]Ï)8: 5 كو 2یعیشون مع إله الكل (

یعاونها رجال الدین أنفسهم  ايدوكسفاآلالم واالضطهاد من أ القّدیس یوحنا الذهبي الفمعندما عانى 
األسقف قریاقوص:  كتب من سجنه إلى 

ستبعدت من المدینة لم أقلق، بل قلت لنفسي: إن كانت اإلمبراطورة ترغب أن تنفیني، فلتفعل اُ عندما [
ذلك، فإنه "للرب األرض"! 

، فإني أرى إشعیاء مثالً ! يوٕان كانت تود أن تنشرن
وٕان أرادت إغراقي في المحیط، أفكر في یونان! 

وٕان ُألقیت في النار، أجد الثالثة فتیة قد تحّملوا ذلك في األتون! 
إن ُوضعت أمام وحوش ضاریة، أذكر دانیال في جّب األسود! 

 أول الشهداء أمامي! استفانوسإن أرادت رجمي، فإن 
 رأسي، فلتفعل، فإن المعمدان یشرق أمامي! تإن طلب

عریاًنا خرجت من بطن أمي وعریاًنا أترك العالم.  
.] Ðبولس یذّكرني: إن كنت بعد أرضي الناس لست عبًدا للمسیح

في كل هذه األمور نحن أعظم من غالبین [إلى بعض المعترفین یقول لهم:  القّدیس كبریانوسوكتب 

Ï (ترجمة القس موسى وهبة مینا) إلى الشهداء: مقّدمة .
Ð  ،102 ، صم1980للمؤلف: القّدیس یوحنا الذهبي الفم .
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.] Ïانلذاك الذي أحبّ 

  ترتیب التطویبات
، والوصایا كلها الالحقة الطریق للوصّیة یئفي كل مثال الوصّیة ته[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 

مًعا تكون أشبه بسلسلة ذهبّیة ُتقّدم لنا. فالمتواضع بالتأكید یحزن على خطایاه، والحزین یكون ودیًعا وباًرا 
ي القلب، مثل هذا یصنع أیًضا السالم. ومن یحصل قورحوًما، والشخص الرحوم والبار والنادم یكون بالتأكید ن

 محتمًال التجارب ، وال یرتبك عندما ینطقون علیه بالشرّ ،للصراع ضّد المخاطرّیأ تهي إّنما ،على هذه جمیعها
 .]Ðالمحزنة غیر المحصّیة

في شرحه الموعظة على الجبل عن ارتباط التطویبات ببعضها البعض،  Ñالقّدیس أغسطینوسویتحّدث 
).  3-2: 11 كما یربط بینها وبین أعمال روح الرب السبعة كما وردت في إشعیاء النبي (إش

  ترتیب الجزاءات
رّبما یتساءل البعض هل الجزاءات الواردة في هذه التطویبات كمكافآت هي أمور متنّوعة؟ أو بمعنى 

 وال ینعم بالتعزیة أو الشبع أو الرحمة أو معاینة اهللا الخ؟ وٕان تالسماواآخر هل المسكین بالروح یتمّتع بملكوت 
لكي نفهم هذه المكافآت یلزمنا أوًال أن ندرك   فلماذا یمّیز السّید بینها؟،ة واحدةأكان الجزاءات كلها إّنما هي مكاف

وٕانما هي ِسمة تمّس طبیعة الشخص، لهذا ، ". فإنها في الحقیقة ال تعني مجّرد غبطة أو سعادةتطویبمعنى "
هي حالة تمّس حیاة اإلنسان  كان الیونان یلّقبون آلهتهم بالمطّوبین أو "مكاریوس" ولیس بالسعداء. التطویب

 ولیس مجّرد سعادة تنبع عن ظرف خارجي یحیط به. وكأن السّید بالتطویبات لم یقّدم لنا جزاءات ،الداخلي
 كأن نصیر نحن أنفسنا ملكوت اهللا، نحمل طبیعة الرحمة التي هللا . إّنما مكافآت تمّس طبیعتنا الداخلّیة،خارجّیة

 لكنها متكاملة، تمّس حیاتنا الداخلّیة الواحدة من جوانب ،فینا وسالمه ونقاوته. بهذا تكون الجزاءات متنّوعة
مختلفة.  

على التساؤل: هل ُیحرم المطّوبون اآلخرون  القّدیس أغسطینوسلعّل هذا هو ما قصده عندما أجاب 
ال تفهموا من هذه الوصایا وجزاءاتها على أن المساكین بالروح أو الودعاء أو الحزانى [من معاینة اهللا؟ إذ یقول: 

أو الجائعین والعطاش إلى البّر أو الرحماء ال یعاینون اهللا. ال تحسبوا أن أنقیاء القلب سیعاینون اهللا بینما ُیحرم 
المطّوبون اآلخرون من معاینته، ألن هذه الصفات جمیعها لنفس األشخاص. جمیع المطّوبین سیعاینون اهللا، 

ولكنهم ال یعاینوه بسبب مسكنهم بالروح أو وداعتهم أو حزنهم أو جوعهم أو عطشهم للبّر أو رحمتهم، إّنما یعینوه 
بسبب نقاوة قلبهم. مثال ذلك أعضاء اإلنسان. الجسدّیة متعّددة، ولكل منها عملها الخاص بها. فنقول مثالً : 

طوبى لمن لهم أقدام ألنهم یمشون، ولمن لهم أیدي ألنهم یعملون، ولمن لهم صوًتا فیصرخون، ولمن لهم فًما 
ولساًنا فیتحّدثون، ولمن لهم أعیًنا فإنهم ینظرون. هكذا أیًضا بالنسبة للروح... فالتواضع یؤهل المتالك ملكوت 

 األرض، والحزن لنوال التعزیة، والعطش والجوع إلى البّر للشبع، والرحمة لنوال المتالك، والوداعة تؤهل تالسماوا
  .]Òالرحمة أیًضا من الرب، ونقاوة القلب لمعاینة اهللا

 القّدیس أغسطینوس

1 Ep. 25:4.   
2 In Matt. hom 15:9.   
3 Ser. on Mount 1:10,11.   
4 Ser on N. T. 3.   
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  التطویبات ویسوعنا الداخلي
ودیع  تعّلموا مّني ألني" إذ به یقول: "طوبى للودعاء"في الوقت الذي فیه یوصینا السّید بالوداعة قائالً : 

 إذا بالرسول ُیعلن عن رب المجد یسوع "طوبى لصانعي السالم")، وبینما یقول: 29: 11  (مت"ومتواضع القلب
"طوبى )، وبینما یقول السّید 15-14: 2  (أف" أي العداوة،جعل االثنین واحًدا ونقض حائط السیاج المتوّسط"أنه 

"طوبى  إذ بالسّید نفسه ُیطرد خارج أورشلیم لیحمل عار الصلیب. وهكذا أیًضا إذ یقول للمطرودین من أجل البرّ "
)... في اختصار نقول إن السمات 42: 19 نراه حزیًنا على أورشلیم یبكیها من أجل ثقل خطایانا (لوللحزانى"

 ولیست مجّرد ممارسات نجاهد فیها بذواتنا، لذا فإن ،التي ننال خاللها الطوبى إّنما هي سمات السّید المسیح نفسه
دخولنا إلى الحیاة المطّوبة إّنما یكون خالل یسوعنا الداخلي الذي وحده یهبنا شركة سماته فینا، یكون هو سّر 

! لنقتنیه فنقتني الشركة في أمجاده في یا اآلخرینوداعتنا وسالمنا واحتمالنا الضّیق وحزننا على خطایانا وخطا
ة! یقيالحقّ  عربونها هنا وفي كمالها في یوم الرب العظیم. نتمّسك به فننعم بالحیاة المطّوبة

  رسالة المسیحي. 3
 "أنتم ملح األرض، 

 ولكن إن فسد الملح فبماذا ُیملح؟! 
.  ]13[ وُیداس من الناس" ،ال یصلح بعد لشيء إال ألن یطرح خارًجا

بعد أن تحّدث عن التطویبات كُسّلم روحي یرتفع علیه المؤمن بالروح القدس لینعم بالحیاة المقّدسة في 
المسیح یسوع رّبنا أوضح التزام المؤمن بالعمل في حیاة اآلخرین، مشّبًها إّیاه بالملح الذي ال ُیستغنى عنه في كل 

 ألنه یعمل في حیاة البشر الذین صاروا أرًضا خالل ارتباطهم بالفكر األرضي.  ،وجبة. دعاه ملح األرض

لملح الطعام أو كلورید الصودیوم خصائص وسمات فریدة تنطبق على حیاة المؤمن الحقیقي، نذكر 
 منها: 

أ. هو الملح الوحید بین كل األنواع الذي یتمّیز بأنه متى ُاستخدم في حدود معقولة وباعتدال ال یظهر 
 وٕانما ُیبرز نكهة الطعام ذاته، وٕاذا وضعت كمّیة كبیرة منه في طعام یفقد الطعام لّذته ،طعمه ومذاقه في الطعام

 وٕان كان یلیق بالمسیحي أن یذوب في حیاة الغیر لكن في اعتدال دون أن ،ومذاقه وتظهر ملوحة الملح هكذا
یفقدهم شخصیاتهم ومواهبهم وسماتهم الخاصة بهم، فال یجعل منهم صورة مطابقة له، فیكون أشبه بقالٍب یصب 
فیه شخصّیات اآلخرین، ویفقدهم حیوّیتهم، األمر الذي یجعلهم كالطعام المالح. المسیحي الروحي هو من كان 

 ال عواطف الریاح الشدیدة.  ، یعبر لیستنشق اآلخرون نسمات الحبئكالنسیم الهاد

ن عنصرین هما الكلور والصودیوم وكالهما سام وقاتل، لكن باّتحادهما مب. یتكّون كلورید الصودیوم 
یكّونان الملح الذي ال غنى لنا عنه في طعامنا الیومي. والمسیحي أیًضا یتكّون من عنصري النفس والجسد، إن 

 وصار اإلنسان معثًرا. لهذا تدّخل السّید المسیح واهًبا ، وصارا في حكم الموت،انقسما بالخطّیة فقدا سالمهما
 لیكون اإلنسان بكّلیته سّر عذوبة ،السالم الحقیقي بروحه القّدوس مخضًعا النفس كما الجسد في وحده داخلّیة

 فإن الجسد بدوره إذ یتقّدس یسند النفس ،اآلخرین، یشهد للحق. إن كانت النفس تتسّلم قیادة الجسد في روحانّیة
 مقّدًسا نفًسا وجسًدا، وُیعلن بوحدته الداخلّیة في الرب عمل اهللا أمام اآلخرین.   اإلنسانايویعینها، فیح

 لكن ال یمكن ،ج. ملح الطعام من أرخص أنواع األطعمة یسهل استخراجه في أغلب بقاع العالم
 مقّدمین حیاتهم رخیصة من أجل محّبتهم ،االستغناء عنه. هكذا یلیق بالمؤمنین أن یعیشوا بروح التواضع كسّیدهم
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لكل إنسان في كل موضع.  

ال أرسلكم إلى [على قول السّید لتالمیذه: "أنتم ملح األرض" هكذا:  القّدیس یوحنا الذهبي الفموُیعّلق 
مدینتین أو عشرة مدن أو عشرین مدینة، وال إلى أمة واحدة كما أرسلت األنبیاء، إّنما أرسلكم إلى البّر والبحر 

 أن الطبیعة البشرّیة كلها قد فقدت ي" عنأنتم ملح األرضوالعالم كله، الذي صار في حالة شّریرة. فبقوله: "
  .]Ïنكهتها، وأننا قد فسدنا بسبب خطایانا

لكن یحّذرنا السّید لئال نفسد نحن الذین ینبغي أن نكون كالملح، فال نجد من یملِّحنا وینزع عّنا الفساد. 
هذا الحدیث موّجه بصفة عامة لكل مؤمن، وعلى وجه الخصوص للرعاة والخّدام:  

  بسبب الخوف من الطرد تالسماواإن كنتم أنتم الذین بواسطتكم تحفظ األمم من الفساد، تخسرون ملكوت 
 Ð إن كان قد أرسلكم ألجل خالص اآلخرین؟!، فمن هم الذین یرسلهم الرب لخالص نفوسكم،الزمني

 القّدیس أغسطینوس

 ي اهللا من أجل الشعب الخاطئ، ولكن لیس من یشفع في الكاهن (متى أخطأ)دیشفع الكاهن لÑ  .
 القّدیس جیروم

 ویسقط تحت انتقام ، فإنه بال عذر،إن سقط اآلخرون رّبما یستطیعون أن ینالوا العفو، ولكن إن سقط المعّلم 
.  Òغایة في القسوة

 ي الفمالقّدیس یوحنا الذهب

أنتم نور العالم. ال بعدما تحّدث عن المؤمنین كملح األرض وّجهنا إلى رسالتنا كنوٍر للعالم، قائالً : "
یمكن أن ُتخفي مدینة موضوعة على جبل، وال یوقدون سراًجا ویضعونه تحت المكیال بل على المنارة، فیضيء 

 ویمّجدوا أباكم الذي في ، لكي یروا أعمالكم الحسنة،لجمیع الذین في البیت. فیضيء نوركم هكذا قدام الناس
  ].16-14[" تالسماوا

إن كّنا في محبتنا للبشر نشتهي أن نخدمهم ونذوب فیهم كالملح في الطعام لنقّدمهم خالل التوبة طعاًما 
 وٕانما یرتفع بنا ویحسبنا كنور یضيء للعالم. إنه یقیمنا ،یفرح به اهللا، فإن اهللا ال یتركنا نذوب في األرض ايً شه

 ، المؤمنى یعكس نوره عل. فتستنیر في محّبته، لیعكس بهاءها على األرض،كالقمر الذي یستقبل نور شمس البرّ 
یخفیه حتى وٕان أراد المؤمن نفسه بكل طاقاته أن أن فیصیر أكثر بهاًء من الشمس المنظورة، ال یقدر أحد 

بسطاء  ویختفي. ال یقدر أحد أن یسيء إلیه، حتى مقاومیه األشرار، یقول الرسول بولس: "لكي تكونوا بال لوم
) ویقول الرسول 15: 2 أوالد اهللا بال عیب في وسط جیل معوّج وملتِوٍ◌ تضیئون بینهم كأنوار في العالم" (في

 لكي یكونوا فیما یفترون علیكم كفاعلي شّر یمّجدون ،أطلب إلیكم... أن تكون سیرتكم بین األمم حسنة"بطرس 
).  12-11: 2 بط 1 ("اهللا في یوم االفتقاد من أجل أعمالكم الحسنة التي یالحظونها

الحیاة التي نقّدمها أمامهم هي أكثر بهاًء من الشمس فإن تكلم علینا [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
 هذا ویكشف السّید بقوله هذا عن .]Ó ال نحزن كمن ُشوهت صورته، بل باألحرى نحزن إن شوهت بعدلٍ ،أحد بشرٍ 

1 In Matt. hom 15:10.   
2 Ser. on Mount 1:16.   
3 Dial. Lucif 5.   
4 In Matt. hom 15:11.   
5 In Matt. hom 15-12.   
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جنحة یعبرون كل األرض أكثر سرعة أإنهم كما لو كانوا ب[: القّدیس یوحنا الذهبي الفمفاعلیة الكرازة، وكما یقول 
.] Ïمن أشعة الشمس، ینشرون نور الصالح

 أما الهرطقات فتنتشر ،إذ تقوم كلمة اهللا على الحق تعلنها الكنیسة عالنّیة كسراج موضوع على منارة
 مصر حیث ةفي خطابه إلى أساقف Ðالبابا أثناسیوس الرسوليخفیة بطرق ملتویة خالل الظلمة. هذا ما أّكده 

أوضح لهم منهج األریوسّیین وأسلوبهم المخادع في العمل.  

ها. ما هي هذه المدینة التي تقوم على ئخفاإ فال ُیمكن ،لسّید المسیح بالمدینة القائمة على جبلایشّبهنا 
لیجلس معه على الجبل یسمع وصایاه ومواعظه؟! ، جبل إال اإلنسان الذي یحمله الروح القدس إلى الرب نفسه

 ویضم إلیها مملكته من ، فیصیر أشبه بمدینة مقّدسة یسكنها اهللا نفسه،هناك یلتصق به ویجلس عند قدمیه
مالئكة وقّدیسین، وخاللها یلتقي الخطاة بالمسّیا الملك بالتوبة. یصیر المؤمن وهو یتقّدس على الجبل المقّدس 

ما یستحق [في إحدى رسائله:  القّدیس جیرومأورشلیم التي یراها الكل ویفرحون. هذا المفهوم یذكرنا بكلمات 
لها ونطلبها، هذه ،المدیح لیس أنك في أورشلیم  إّنما تمارس الحیاة المقّدسة (كمدینة مقّدسة)... المدینة التي نبجِّ
 وٕانما تفرح بمجاري النهر، وهذه القائمة على الجبل ،)، وال سفكت دم المسیح37: 23التي لم تذبح األنبیاء (مت

)، ویبتهج الرسول أن تكون له 26: 4  (غلین)، یتحّدث عنها الرسول كأٍم للقدیس14: 5 فال ُتخفي (مت
  .]Ñ)20: 3ي المواطنة فیها مع البّر (ف

، أراد السّید تشجیع تالمیذه على فىخأن تُ بهذا التشبیه أیًضا، المدینة القائمة على جبل والتي ال یمكن 
القّدیس یوحنا خدمة البشارة بالكلمة مؤّكًدا لهم أن المضایقات ال یمكن أن تخفي الحق أو تُبطل عمل اهللا. یقول 

أظن أنه ال یمكن لمدینة كهذه أن ُتخفي، هكذا یستحیل أن ینتهي ما یكرزون به إلى السكون [الذهبي الفم: 
  .]Òختفاءواال

 فیضيء لجمیع الذین في ،یشّبهنا أیًضا بالسراج الذي ال ُیخفي تحت المكیال بل ُیوضع على المنارة
 سراج النور الداخلي إال الخضوع للمقاییس المادّیة في حیاتنا الروحّیة، فإنه ئ ما هو هذا المكیال الذي یطف.البیت

). كثیًرا ما تقف حساباتنا البشرّیة المادّیة عائًقا أمام اإلیمان، األمر الذي 34: 3  (یو"لیس بكیل یعطي اهللا الروح"
یفقد صلواتنا وطلباتنا حیوّیتها وفاعلّیتها، لهذا عندما أرسل السّید المسیح تالمیذه للكرازة سحب منهم كل إمكانّیات 

 لكي ،)10-9: 10  فال یكون لهم ذهب وال فّضة وال نحاس وال مزود وال ثوبان وال أحذیة وال عصا (مت،مادّیة
 تارًكا كل الحسابات في یدّي السّید نفسه، فیكون هو غناهم وطعامهم وشربهم ،نزع عنهم كل تفكیر ماديي

وملبسهم وحمایّتهم! 

 حیث یغلف اإلنسان روحه بالملّذات الجسدّیة الكثیفة ،والمكیال ُیشیر أیًضا إلى حجب النور الروحي
 ، األبدّیة. یتحّول الجسد إلى عائق للروحاالشتیاقات فیحبس الروح ویحرمها من االنطالق لتحلق في ،والزمنّیة

 وتقّدیس كل عضو فیه لحساب الملك المسّیا.  ،ِعوض أن یكون معیًنا لها خالل ممارسته العبادة

لیتنا ال نحبس النور الروحي فینا في غالف الشهوات الجسدّیة، وٕانما ننطلق به لنضعه فوق المنارة، أي 
فوق الجسد بكل حواسه، فال یكون الجسد مسیطًرا بل مستعبًدا للنور الحق. لقد وضع الرسول بولس سراجه على 

1 In Matt. hom 15:11.   
2 Ad Epis. Ehypti 8.   
3 Ep. 58: 2.   
4 In Matt. hom 15:11.   
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 حتى بعدما كرزت لآلخرین ال ،ستعبدهاأضارب كأني ال أضرب الهواء، بل أقمع جسدي و"المنارة حینما قال: 
القّدیس ). بهذا یضيء السراج في البیت. وكما یقول 27-26: 9 كو 1 ("أصیر أنا نفسي مرفوًضا

 بالبیت هنا هو مسكن البشر، أي العالم نفسه، وذلك كقوله "أنتم نور العالم". يأظن أن الذي ُدع[أغسطینوس: 
.] Ïإّال أنه إذا فهم شخص ما البیت على أنه الكنیسة فهذا صحیح كذلك

حًقا أنا الذي أوقد [على السراج المّتقد على لسان السّید نفسه، قائالً :  القّدیس یوحنا الذهبي الفموُیعّلق 
النور، أّما استمرار إیقاده فیتحّقق خالل جهادكم أنتم... بالتأكید ال تقدر المصائب أن تعطِّل بهاءكم إن كنتم ال 

 حتى إذ تكرزون ،تزالون تسلكون الحیاة الدقیقة، فتكونون سبًبا لتغییر العالم كله. إذن، فلُتظهروا حیاة تلیق بنعمته
  .]Ðفي أي موضع یصاحبكم هذا النور

بهذا یضيء نورنا، الذي لیس هو إال نور الروح القدس الساكن فینا، قدام الناس، لكي یروا أعمال اهللا 
. لسنا نقّدم العمل الروحي طلًبا لمجد أنفسنا بل لمجد اهللا. وكما یقول تالسماوا فیتمّجد أبونا الذي في ،فینا

ویمّجدوا أباكم الذي في  ":" فقط، بل أضافلكي یروا أعمالكم الحسنةلم یقل "[القّدیس أغسطینوس: 
 ي اآلخرین بأعماله الحسنة، ال ألجل إرضائهم في ذاته، بل لتمجید اهللا. فیرضيألن اإلنسان ُیرض"، تالسماوا

البشر لیتمّجد اهللا في عمله، ألنه یلیق بالذین یعجبون باألعمال الحسنة أن یمّجدوا اهللا ال اإلنسان، وذلك كما 
" اتعّجبوا ومجدوا اهللا الذي أعطى الناس سلطاًنا مثل هذ"أظهر رّبنا عند شفاء المفلوج، إذ یقول معّلمنا متى: 

.] Ñ)8: 9(مت

" ال یشعر التالمیذ أنهم هكذا وٕاال فقدوا نور العالمومما یجب تداركه أن اهللا وهو یدعو تالمیذه "
 وٕانما من أجل طلب ،تواضعهم وانطفأ النور الروحي فیهم، فموسى النبي لم یكن یعرف أن وجهه كان یلمع

 بل یشهد اهللا نفسه واآلخرون بنوره فینا! ،الشعب كان یغطِّي وجهه بالبرقع. ما أحوجنا ال أن نشهد ألنفسنا

 تكمیل الناموس . 4
 فتصبح حیاتنا ،إن كان المسّیا الملك یطالبنا أن نعلن النور اإللهي الساكن فینا خالل حیاتنا العملّیة

انّیة حكسراٍج على منارة یضيء لكل من في البیت، ویتمّجد أبونا السماوي أمام الجمیع، فما هي الوصایا المسي
غیر الشریعة الموسوّیة؟ وهل تتعارض معها؟  ايالتي نلتزم بها في حیاتنا؟ هل هي وصا

ال تظّنوا إني جئت ألنقض الناموس أو األنبیاء، ما جئت ألنقض بل ألكمل" یجیب السّید مؤكًدا: "
]17[.  

والحارسون له، مع أنهم كانوا ینقضونه بأعمالهم  Òلقد ظّن الیهود خاصة قادتهم أنهم حفظة الناموس
 إلیه عون إال أنهم كانوا یتطلّ ،مع أنهم لم یكمِّلوا الناموس[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: المخالفة له، وكما یقول 

 لكنهم یحافظون على حروفه لتبقى كما هي بال ،بضمیر حّي عظیم. وبینما كانوا یفسخونه كل یوم بأعمالهم

1 Ser. on Mount 1:17.  
2 In Matt. hom 15:11. 
3 Ser. on Mount 1:18.   

Ò  :كلمة " الناموس " عند الیهود یقصدون بها أحد أمور أربعة 
  .أ. الوصایا العشر   
ب. أسفار موسى الخمسة بما تحویه من الوصایا العشر والشرائع الموسوّیة.     
  .ج. العهد القدیم كله   
د. ناموس الكتبة أي الشّروح واإلیضاحات التي قّدمها الكتبة.    
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رؤساؤهم إلیه ال ما هو أفضل بل ما هو أردأ، إذ وتغییر، وال یضیف علیه أحد شیًئا. لكنهم بالحقیقة أضافوا هم 
 أّما السّید المسیح فقد جاء لیكّمل الناموس .]Ï من عندهمإضافاتق بالوالدین جانًبا بئاعتادوا أن یتركوا التكریم الال

واألنبیاء بطرق متنّوعة، منها:  

لقد أكمل األنبیاء بقدر [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: تحّققت النبّوات في شخص المسّیا، وكما یقول أوالً : 
: 1  (مت"لكي یتم ما قیل بالنبي"ما أّكد بأعماله كل ما قیل عنه، فقد اعتاد اإلنجیلي أن یقول في كل حالة: 

)، 16-5: 21  وعندما ترنم له األطفال بالتسبحة العجیبة، وعندما ركب األتان (مت،)، وذلك عندما ُولد22-23
.] Ðوغیر ذلك من األمثلة الكثیرة. لقد حّقق هذه األمور التي ما كان یمكن تحقیقها لو لم یأِت 

أكمل السّید الناموس بخضوعه لوصایا دون أن یكسر وصّیة واحدة. یقول لیوحنا المعمدان: "ألنه ثانًیا: 
)، 46: 8 (یو من منكم یبّكتني على خطّیة؟"")، ویقول للیهود: 15: 3 هكذا یلیق بنا أن نكمل له كل برّ " (مت

). هذا وقد شهد عنه النبي، قائالً : 30: 14 (یو "كما یقول لتالمیذه: "رئیس هذا العالم یأتي ولیس له فّي شيء
).  9: 53 (إش " ولم یكن في فمه غش،إنه لم یعمل ظلًما"

 وٕانما یكّمله ،أن السّید المسیح لم یكّمل الناموس في نفسه فحسب القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى ثالثًا: 
 بل وهبنا نحن أیًضا أن نكون مثله، األمر الذي ،هذا هو العجب لیس أنه هو حّقق الناموس[أیًضا فینا، قائالً : 

دان الخطّیة في ")، كما قال: 4: 10  (رو"ألن غایة الناموس هي المسیح للبّر لكل من یؤمن"أعلنه بولس بقوله: 
) وأیًضا: أفُنبطل الناموس 4-3: 8  (رو" لكي یتم حكم الناموس فینا نحن السالكین لیس حسب الجسد،الجسد

لكّنه ، ). فإنه مادام الناموس كان عامًال لكي یبّرر اإلنسان31: 3  (رو"باإلیمان؟! حاشا! بل نثبِّت الناموس
لم یستطع  جاء (المسیح) ودخل باإلنسان إلى طریق البّر باإلیمان مثبًتا غایة الناموس. ما. عجز عن تحقیق ذلك

  ".]Ñ"ما جئت ألنقض بل ألكملالناموس أن یتّممه بالحروف تحّقق باإلیمان، لهذا یقول: 

أكمل أیًضا السّید الناموس بتكمیل نصوصه، بالدخول إلى أعماقه. ففي القدیم أمر الناموس بعدم رابًعا: 
 فتبقى الوصّیة ، وٕانما بمنع الغضب باطًال، أي نزع الجذر،القتل، فجاء السّید لیؤّكد الوصّیة ال بمنع القتل فحسب

تأمرنا كلمة [القّدیس یوحنا كاسیان:  بل قّدمها في أكثر حیوّیة وقّوة. یقول ، إنه بهذا لم ینقضها،في أكثر أمان
 .]Ò ولیس نزع ثمارها، فعند إزالة جمیع الدوافع بال شك لن تقوم من جدید،اإلنجیل باستئصال جذور سقطاتنا

"فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء واألرض ال یزول یؤّكد السّید عدم نقضه للناموس بقوله: 
هذه  على القّدیس أغسطینوس. وُیعّلق ]18 [ واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى یكون الكل"(i)حرف 

) واحد iال یزول حرف ("إن كانت اإلضافة كاملة فباألولى تكون البداءة كاملة، لذلك یفهم قوله: [العبارة، قائالً : 
) أصغر i على أنه تعبیر عن كمال الناموس. لقد أشار بحرف صغیر، ألن حرف (أو نقطة واحدة من الناموس"

الحروف یتكون من خط صغیر، ثم أشار إلى النقطة التي توضع على الحرف، مظهًرا بذلك أن ألصغر األجزاء 
 .] Óفي الناموس قیمة

یؤّكد السّید قدسّیة الناموس حتى في أصغر حروفه أو نقطة، أي في أصغر وصایاه، معلًنا التزامنا 

1  In Matt. hom 16:1. 
2  In Matt. hom 16:3. 
3 In Matt. hom 16:3.   
4 Instit. 9:20.   
5 Ser. on Mount 1:20.   
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فمن نقض إحدى هذه الوصایا الصغرى وعّلم الناس هكذا بتكمیله في حیاتنا العملّیة كما في التعلیم. یقول: "
. فإني الحق تالسماوا عظیًما في ملكوت ي. وأما من عمل وعلَّم فهذا ُدعتالسماوا في ملكوت  أصغرُیدعى

  .]20-19[" تالسماواأقول لكم إن لم یزد بركم على الكتبة والفّریسّیین لن تدخلوا ملكوت 

لقد ظّن الفّریسّیون أنهم یحفظون الناموس خالل غیرتهم بالتعلیم، ولم یدروا أنهم ینقضونه بحیاتهم 
الشّریرة، فالتعلیم بغیر عمل ُیحسب كنقٍض للناموس، وال یكون للتعلیم فاعلیته، وأیًضا العمل بغیر الشهادة أمام 

اآلخرین یقّلل المكافأة.  

   .كما أن التعلیم بدون عمل یدین المعّلم، كذلك العمل دون مساندة اآلخرین یقّلل من المكافأة

  من ال یقدر أن ُیعّلم نفسه ویحاول إصالح اآلخرین یسخر به الكثیرون، أو باألحرى مثل هذا ال یكون له أي
.  Ïقّوة للتعلیم نهائًیا، ألن أعماله تجعل كلماته ضًدا له

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 لهذا یلتزم أبناء الملكوت أن یرتفعوا إلى حیاة أكمل مّما للكتبة ،إذ دخل السّید بالناموس إلى الكمال
والفّریسّیین. یقّدم لنا اآلباء تفسیًرا لذلك:  

  هو عدم الغضب باطالً . لذلك فالوصّیة الصغرى تالسماوابّر الفّریسّیین هو عدم القتل، وبّر الُمَعّدین لملكوت 
، وأما من عمل بها فلیس من الضروري أن تالسماواهي أن ال تقتل، ومن ینقضها ُیدعى أصغر في ملكوت 

 من األولى، ولكنه یصیر كامًال إن كان ال یغضب باطًال، وبالتالي أسمىیكون عظیًما، بل یرتفع إلى درجة 
.  Ðسوف ال یكون قاتالً 

 القّدیس أغسطینوس 

 لذا یجب أن تكون فضائلنا أیًضا أعظم. فإنه لم ،حیث إن المكافأة هنا أعظم والقّوة الممنوحة بالروح أغزر 
 وال (ببركة) الِحنطة والخمر ، وال كثرة األطفال، وال براحة طول العمر، تفیض لبًنا وعسالً بأرضیعدنا هنا 

 وأن ، لالبن الوحید وشركة المیراث معهواألخوةوّیات والتبّني اوالغنم والقطعان، إّنما صارت لنا السماء والسم
 فاسمع ،نتمّجد معه ونملك معه، وغیر دلك من الجزاءات غیر المحصّیة. أّما بخصوص تمّتعنا بعوٍن أعظم

إًذا ال شيء من الدینونة اآلن على الذین هم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب الجسد "ما یقوله بولس: 
: 8 (رو " قد أعتقني من ناموس الخطّیة والموت في المسیح یسوعبل حسب الروح، ألن ناموس روح الحیاة

1-2(Ñ  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  بین التطویبات وتكمیل الناموس
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم نوّد أن نشیر إلى ما قاله ،قبل أن ندخل في الحدیث عن تكمیل الناموس

من وجود ارتباط قوي بین التطویبات الواردة في مقّدمة العظة وما جاء هنا. فالتطویبات قّدمت لنا الجانب 
اإلیجابي للحیاة الفاضلة في المسیح یسوع رّبنا ومكافآتها، أّما هنا فیقّدم لنا السّید الجانب السلبي باالمتناع عن 

وٕانما باقتالعه من القلب في الداخل، مهّدًدا بالجزاءات.  ،  ال في التصّرفات الظاهرة فحسب،الشرّ 

1 In Matt. hom 16:5.   
2 Ser. on Mount. 1:21.   
3 In Matt. hom 16:6.   
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فالمسكنة بالروح إّنما تطابق عدم الغضب، ألن المسكین بالروح أو متواضع القلب ال یجد الغضب فیه 
 وعدم وضع الكنز على األرض، فإن القلب النقي ،موضًعا. ونقاوة القلب تقابل عدم النظر إلى امرأة بقصد الشهوة
 هذه ، واحتمال التعییر والطرد، والحزن الروحي،الطاهر ال یشتهي الجسدّیات من زنا ومحّبة مال. ُصنع الرحمة

 فیمتلئ قلبه ،جمیعها تقابل الدخول من الباب الضیق، حیث یشتهي اإلنسان أن یحتمل آالًما من أجل المسیح
 مقّدًما الخیر ِعوض شّرهم. الجوع والعطش إلى البّر یقابله ، ویقبل إهاناتهم وشرهم، ویتأّلم آلالم اآلخرین،رحمة

 بأن تفعل ما یرید الناس أن یفعلوا بنا، فالنفس التي تتوق إلى السّید المسیح ال تقدر إال أن تقّدم ،الوصّیة اإللهّیة
 ،هم الداخلّیة. صنع السالم یقابل ترك القربانس معلًنا في تصرفاتهم الظاهرة كما في أحاسي،السّید المسیح لآلخرین

حیث ال یقدر إنسان أن یلتقي مع اهللا مقّدًما القرابین المقّدسة بغیر تمّتعه بالمصالحة مع اآلخرین.  

  القتل. 5
بعدما أّكد السّید عدم نقضه للناموس بل تكمیله، حّول هذا الحدیث العالم إلى التطبیق في الوصایا 

قد سمعتم أنه قیل للقدماء الناموسّیة، موّضًحا كیف یدخل بها إلى الكمال، مبتدًئا بوصّیة عدم القتل، إذ یقول: "
ن كل من یغضب على أخیه باطًال یكون أال تقتل، ومن قتل یكون مستوجب الحكم. وأما أنا فأقول لكم 

 . ]22-21[مستوجب الحكم" 

  من یعّلمنا عن عدم الغضب ال ینقض الوصّیة الخاصة بعدم القتل، بل باألحرى یكّملها، إذ في عدم الغضب
.  Ï، من الداخل في قلوبنا، ومن الخارج أیًضا بعدم القتلىنتنقّ 

 القّدیس أغسطینوس

  فبهذا یثبت فكر الناموس بصورة ،، أّما أن المسیح ال یسمح بالغضب"ال تقتل"القول "اقتل" یضاد الوصّیة 
أكثر كماًال، فإن من یطلب تجّنب القتل ال یوقفه مثل من یستبعد حتى الغضب، فإن األخیر یبعد باألكثر عن 

.  Ðالجریمة
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 بسبب أمور زمنّیة تافهة وباطلة، مهما بدت إخوتناماذا یقصد السّید بقوله "باطالً "؟ إنه یریدنا أال نخسر 
 والمعّلم على تلمیذه، لیس غضب ، فیلیق باألب أن یغضب على ابنه،ذات قیمة. أّما إن كان من أجل أبدّیتهم

 بل غضب التأدیب النابع عن الحب. فإنه ال یقدر أحد أن ُیعّلم اآلخرین بغضب الكراهّیة، فالحق ال ،االنتقام
ال تقف [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ُیعَلن بالباطل، وال یفقد اإلنسان نفسه فیما یظن أنه ُیصِلح اآلخرین. یقول 

 إذ یثور .]Ñفي جانب نفسك في المعركة، وال تنتقم لذاتك، فإن رأیت إنساًنا یرتكب خطأ قاتًال ابسط یدك لتعینه
 فیسنده باللطف والحنو ،اإلنسان بالغضب ألن أخاه ارتكب شروًرا ضّده فلینظر إلى أخیه أنه یقتل نفسه ویهلكها

حتى یعینه للخروج من شروره ال أن یطلب ما لذاته.  

  !لیس شيء أكثر خطورة من الحنق، وال أقسى من الغضب

 !یوجد ُسكر بالغضب أكثر خطورة من الُسكر بالخمرÒ 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Ser. on Mount 1:21.   
2 In Matt. hom 16:7.   
3 In Acts 17.   
4 In Matt. hom 10:7; 15:4.   
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حبه تعبیر خارجي عنه بكلمة اینتقل بنا السّید من الغضب كانفعال داخلي خفي إلى الغضب الذي یص
یقول  .]22["  یكون مستوجب المجمع،ومن قال ألخیه رّقاوٕانما مجّرد تحقیر، إذ یقول: "، ًحايال تحمل معنى قب

" فأجابه أنها ال تعني سوى مجّرد تعبیر عن Racaأنه سأل رجًال عبرانًیا عن كلمة "رقا  Ïالقّدیس أغسطینوس
أنها تعبیر سریاني كان  القّدیس یوحنا الذهبي الفم ویرى .انفعال الغضب یصعب ترجمته إلى لغة أخرى

 وذلك بدًال من قوله "أنت" في هذا التعبیر ،مستخدًما في الحدیث مع الخدم واألشخاص الذین من الطبقات الدنیا
نوع من عدم االحترام للشخص الموّجه إلیه الحدیث.  

إذ یدخل اإلنسان إلى مرحلة أردأ باإلعالن عن غضبه بكلمة تدل علیه یصیر مستحًقا المجمع ولیس 
صّحته، أّما المجمع  فقط الحكم. ففي الحكم یكون االتهام مشكوًكا فیه، فیبحث القاضي في االتهام لیتأّكد من

فیحمل نوًعا من التأّكد أن االتهام ثابًتا على المتهم، فیحّدد القضاة الجزاء الذي یسقط تحته. ففي النظام الیهودي 
 شیًخا، یقف أمامها المّتهمون بجریمة معّینة. 23 و3كانت تقام محاكم في القرى والمدن یتراوح أعضاؤها ما بین 

". نأّما المجمع فهو أعلى من هذه المحاكم إذ هو أعلى هیئة قضائّیة في ذلك الحین ویسمى "مجمع السنهدري
وواضح من كلمات السّید أنه یقتبس التشبیه لیبرز خطورة الغضب المصحوب بكلمة، فال یقف اإلنسان أمام 

 وٕانما أمام أكبر هیئة قضائّیة للبت في أمره! ،محكمة صغرى یمكن نقض حكمها

 ال لیعّبر عنه بكلمة بال معنى أو مجّرد ، وقد التهب فیه الغضب،أما المرحلة الثالثة ففیها الغضوب
 یكون مستوجب ،ومن قال یا أحمقینطق بكلمات جارحة، فإنه یستحق عقاًبا أعظم: "، إّنما تعبیر عن االستیاء

  .]22[نار جهّنم" 

 تترّكب من كلمتین عبرّیتین: "جه، هنوم" أي "داخل هنوم". هنوم هو وادي فیه كانت ُتلقى "جهّنم"كلمة 
ة دوًدا من مخّلفات الحیوانات، وكانت النار مشتعّلة فیها بال وءمخّلفات الذبائح بمیازیب خاصة، فكانت دائًما ممل

. في هذا الوادي "دودها ال یموت ونارها ال ُتطفأ"انقطاع، لهذا جاءت رمًزا لعقاب إبلیس وجنوده األبدي، إذ قیل 
).  6: 33؛ 3: 28 أي 2، 3: 16 مل 2(أجاز أحاز ومنسي أوالدهما بالنار 

 جهّنم، موضع العقاب األبدي إلبلیس الذي صار بطبعه قتاًال، فإن من یترك نفسه لروح تإن كان
الغضب في استسالم فال یقف عند االنفعال الداخلي وال التعبیر عنه بكلمة دون معنى، إّنما ینطلق إلى كلمات 

 یتركه لمشتهى قلبه الذي یستسلم للغضب! ،جارحة، هذا یسّلمه اهللا لسّیده فیبقى معه في جهّنم

إن كان الغضب یحمل هذه الخطورة، فكیف نستطیع أن نضبط لساننا عن كلمات الغضب؟ 

"من قال إننا نرتعب... ألنه َمْن من الناس ال یخاف من قول الحق: [القّدیس أغسطینوس: یجیب 
اللسان ال یستطیع أحد من "، وفي نفس الوقت یقول الكتاب المقّدس: ألخیه یا أحمق یكون مستحق نار جهّنم"

). یستطیع اإلنسان ترویض الوحوش المفترسة، أّما لسانه فال یقدر أن یلجمه... 8: 3  (یع"یذلهالناس أن 
یستطیع أن یهذب كل ما یخاف منه، وكل ما ینبغي أن یخشاه، لكّنه ال یقدر أن یهّذب نفسه التي ال یخافها... 
إذن لنلجأ إلى اهللا الذي یستطیع أن یلجمه!... لنبحث بدورنا عن اهللا لكي یرّوضنا... أنتم تروِّضون األسد الذي 

لم تخلقوه، أفال یستطیع خالقكم أن یرّوضكم؟!... من أین أتیتم بهذه القّوة التي بها ُتخِضعون الحیوانات 
  ]Ð وال یستطیع اهللا ترویض صورته؟،المفترسة؟! هل تستطیع صورة اهللا (اإلنسان) أن تروض األسد المفترس

1 Ser. on Mount 1:23. 
2 Ser. on N. T. 5.  
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 : "فإن قبل تقدیم ذبیحة حب له، إذ یقولاإلخوةأخیًرا یختم السّید حدیثه عن عدم الغضب بمصالحة 
هناك قربانك قدام المذبح واذهب أوًال  تركا وهناك تذكرت أن ألخیك شیًئا علیك، ف،قّدمت قربانك إلى المذبح

لخصمك سریًعا مادمت معه في الطریق، لئال یسّلمك  ايً اصطلح مع أخیك، وحینئذ تعال وقّدم قربانك. كن مراض
 فتلقى في السجن. الحق أقول لك ال تخرج من هناك حتى ، الشّرطيإلىالخصم إلى القاضي، ویسّلمك القاضي 

  .]26-23[توفي الفلس األخیر" 

یا للصالح! یا للحب المتزاید نحو اإلنسان! فإن اهللا [على هذه العبارة: القّدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعّلق 
ال یهتم بالكرامة الخاصة به من أجل محبتنا ألخینا!... هذه هي إرادته أن یعطي المحّبة تقدیًرا عظیًما حاسًبا 

إّیاهم أعظم ذبیحة وبدونها ال ُتقبل ذبیحة!... فإن كنت تقّدم بذهنك صالة، فمن األفضل أن تترك صالتك 
  .]Ïوتصطلح مع أخیك وعندئذ تقّدم صالتك

 ،إن كنت في عداوة فاصطلح. إن جاءتك الفرصة للوصول إلى مصالحة[القّدیس أغسطینوس: یقول 
.] Ðال تترك نفسك في نزاع

إن كان اهللا یفرح بنا ككنیسة واحدة، عروس مقّدسة، فإنه یتقّبل تقدمة كل عضو خالل حیاة الشركة 
القّدیس القائمة على المحّبة... وبدون المحّبة ال یمكن أن تقوم الشركة وال ُتقبل تقدمة. ما أجمل العبارة التي قالها 

 .]Ñال أعرف سالًما بغیر حب، وال شركة بدون سالم[التي یعّبر بها عن الكنیسة أو حیاة الشركة:  جیروم

 "اغضبوا وال تخطئوا، ال تغّرب الشمس على غیظكم"على قول الرسول: القّدیس یوحنا كاسیان ُیعّلق 
 ولو إلى لحظة في حین أنه ال ،كیف یمكننا االعتقاد بأن الرب ال یسمح باستبقاء الغضب[)، قائالً : 26: 4 (أف

یأذن لنا بتقدیم قرابین صلواتنا الروحّیة إن تذكرنا ثمة أحًدا یشعر بمرارة من نحونا... ویوصینا الرسول، قائالً : 
ي ت 1 ("في كل مكان رافعین أیادي طاهرة بدون غضب وال جدال")، وأیًضا: 17: 5 تس 1 ("صّلوا بال انقطاع"
ّما أننا ال نصّلي على اإلطالق محتفظین بسّم الغضب في قلوبنا، فنكون مذنبین ضّد الوصّیة إ). إذن، 8: 2

بال انقطاع، أو نتجاسر ونقّدم صلواتنا خادعین أنفسنا،  الرسولّیة أو اإلنجیلّیة التي تأمرنا بالصالة في كل حین
 بل سلوًكا ، وعندئذ یلیق بنا أن ندرك أننا ال نقّدم صلوات هللا،)24-23: 5 غیر آبهین بوصّیته اإللهّیة (مت

  .]Òعنیًدا بروٍح متمردٍ 

  ترك الرداء
 فاترك له الرداء ،ومن أراد أن یخاصمك ویأخذ ثوبكیقّدم السّید مثًال آخر لمقابلة الشّر بالخیر، قائالً : "

 وأراد أن یسحبك إلى المحكمة ویسّبب ، إن كان إنسان قد أخذ منك الثوب ودخل معك في خصومة.]40[أیًضا" 
 راحتك وسالمك بترك الرداء أیًضا. بهذا تربح وقتك وقلبك وفكرك كما تربح المخاصم وتقتنیه يلك متاعب، فاشتر

لیتنا نحتقر كل تلك األشیاء التي نحسبها ملًكا لنا وبسببها یخاصمنا [: القّدیس أغسطینوسبالحب والعطاء. یقول 
 .]Ó... لیتنا ننقل ملكیتها لهمإخوتنا

الثوب هو القمیص الذي یلبسه اإلنسان تحت ردائه أو عباءته، عادة ُیصنع من القطن، أّما الرداء فهو 

1 In Matt. hom 16:2.   
2 On Ioan. 45:13.   
3 Ep 82:2. 
4 Instit. 9:13. 
5 Ser. on Mount 1:59. 
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 بها في اللیل. فإن كان ثوبك الرخیص ستدفئیرتدیها اإلنسان في النهار وي العباءة الثقیلة وهي أثمن من الثوب،
تقّدم معه ما هو أثمن منه. المسیحي في اّتساع قلبه وحّریة ل فإنك تحمل حّریة الحب ،قد اغتصب بغیر إرادتك

 وٕانما یقّدم ما لدیه لآلخرین بفرح. هذا هو كمال الحّریة الداخلّیة! ،نفسه الداخلّیة ال یئن بسبب حقوقه المغتصبة

 لئال یسّلمه الخصم ،یأمر السّید اإلنسان الغضوب أن یسرع بمصالحة خصمه مادام معه في الطریق
 ما  فیلقى في السجن وال یخرج من هناك حتى یوفي الفلس األخیر.،إلى القاضي، ویسّلمه القاضي إلى الشرطي

 "الوصّیة اإللهّیة"، فإنها تدخل كطرٍف في الخصومة مع اإلنسان الغضوب. تقف "وصّیة هو هذا الخصم إال
)، الذي یسّلمه إلى 22: 5 (یو، الحب" كخصم حقیقي له، تدینه في یوم الرب أمام الدیان، أي السّید المسیح

وال یخرج من هناك حیث ال یقدر أن یفي العدل  )،12: 8 (مت "الظلمة الخارجّیة" المالئكة كشرطي لیلقیه في
 اإللهي حّقه. 

 أي شریعته ،أي شيء سیكون خصًما لمحبي الخطّیة مثل وصایا اهللا[یقول القّدیس أغسطینوس: 
المدّونة في الكتاب المقّدس، ذلك الكتاب الذي ُوهب لنا لیكون معنا في الطریق، أي في الحیاة الحاضرة، لكي 
ننفذ تعالیمه سریًعا وال نخالفها. حتى ال یسّلمنا إلى القاضي؟! فعلینا أن نخضع له سریًعا، ألنه من َیعَلم متى 

نرحل من هذه الحیاة؟ من یستطیع أن یخضع للكتاب المقّدس غیر الذي یقرأه ویستمع له بتقوى، خاضًعا له كما 
لو كان لسلطاٍن عظیٍم، غیر متضایق مّما یجده معارًضا لخطایاه، بل باألحرى یحّبه ألنه یبكِّته علیها، ویفرح به 

ألنه یشفي أمراضه، ویصّلي لیفهم ما بدا له غامًضا أو غیر مقبول، عالًما أنه ینبغي تقدیم كل وقار لسلطان 
  .]Ïكهذا

  الزنا. 6
 قد سمعتم أنه قیل للقدماء ال تزن، "

 وأما أنا فأقول لكم إن كل من ینظر إلى امرأة لیشتهیها 
  .]28-27[فقد زنى بها في قلبه" 

 .]Ðرضائهاإالخطّیة تكمل على ثالث مراحل: إثارتها، التلّذذ بها، ثم  إن[: القّدیس أغسطینوسیقول 
 الخطّیة أي تنفیذها، فإن السّید المسیح جاء لیقتلع جذورها بمنع الخطّیة من إرضاءفإن كان الناموس قد حّرم 

لفكر ویتلذذ بها ثم تدخل إلى االمرحلة األولى. إن كانت الخطّیة تبدأ باإلثارة خالل النظرة الشّریرة، لیتقّبلها 
ضاء بالتنفیذ العملي، فإنه یسهل على المؤمن أن یواجهها في مرحلتها األولى قبل أن یكون لها موضع في راإل

لّذة خالل الممارسة للخطأ.   الذهن أو

 "أي ینظر إلیها بهذه النّیة، من ینظر إلى امرأة لیشتهیها" بل ،یجب أن نالحظ أنه لم یقل "من اشتهى امرأة "
فهذه النظرة لیست إثارة للّذة الجسدّیة بل تنفیًذا لها، ألنه بالرغم من ضبطها فستتم لو سمحت الظروف 

.  Ñبذلك
  سالقّدیس أغسطینو

 وٕانما لكي برؤیتك خالئقه تعجب...  ، لم یخلق اهللا لك عینّین لكي تدخل بهما إلى الزنا

1 Ser. on Mount 1:32. 
2 Ser. on Mount 1:34. 
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  إن رغبت أن تنظر بلّذة فتطّلع إلى زوجتك وحّبها باستمرار، فإن الشریعة لم تمنعك من هذا. أّما إن كنت
 ، ألن عینّیك تجوالن في كل موضع،فإنك بهذا تؤذي زوجتك، ستطالع نحو جمال من هّن لغیركالا لبً مح

تراب منها بطریقة دنسة. فإنك وٕان كنت ال تمّسها بیدیك لكنك تالطفها بعینّیك قوتؤذي من تتطّلع إلیها باال
 وٕانما أنت الذي سّببت لنفسك حرًجا ممیًتا بنظرك ،لیست هي التي صّوبت سهمها إلیك.. فیحسب ذلك زنا.

.  Ïإلیها
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 ألن  "ال تشته" یقول أیًضا)14: 20  (خر"ال تزن" :اهللا دائًما یقطع جذور الخطایا بطریقة عجیبة، فإذ یقول ،
.  Ðالزنا هو ثمرة الشهوة التي هي جذرها الشّریر

  السكندري إكلیمنضسالقّدیس 

"فإن كانت عینك الُیمنى إذ یتحّدث السّید عن الشهوة والنظرة یتطّرق إلى الحدیث عن العثرة، قائالً : 
 وال ُیلقي جسدك كّله في جهّنم، وٕان كانت یدك ،تعّثرك فاقلعها وِالقها عنك، ألنه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك

.  ]29[ عنك، ألنه خیر لك أن یهلك أحد أعضائك وال ُیلقي جسدك كّله في جهّنم" ِالقهاالُیمنى تعّثرك فاقطعها و

  من یتعّثر بعینه الُیمنى یسقط بالتأكید في ذات الشّر بعینه الُیسرى أیًضا. إذن لماذا أشار إلى العین الُیمنى
كما أضاف إلیها الید؟ إّنما لكي یظهر أنه ال یتحّدث عن األعضاء بل على من هم أقرباء لنا.  

 Ñالقّدیس یوحنا الذهبي الفم

  إن كّنا نحتاج إلى شجاعة عظیمة لبتر أحد أعضائنا، لذلك فهو یقصد بالعین شیًئا محبوًبا، فلقد اعتاد
الراغب في التعبیر عن محّبته آلخر أن یقول: "إّنني أحّبه كعینّي أو حتى أكثر من عینيّ "، لذلك رّبما قصد 

الرب من العین شّدة المحّبة...  
ا شدیًدا، الذي بً لیس هناك تفسیر للعین الُیمنى أكثر مالءمة من أن یقصد بها الصدیق المحبوب ح

تصبح عالقته كعالقة العضو بالجسد. هذا الصدیق یكون مشیًرا حكیًما لصاحبه، كما لو كان عیًنا یرى بها 
الطریق، ویكون مشیًرا مخلًصا في األمور اإللهّیة، ألنه عین ُیمنى. أّما العین الُیسرى فُتشیر إلى صدیق 

ُیشیر في األمور الخاصة باحتیاجات الجسد، الذي ال یلزم الحدیث عنه كعثرة مادامت العین الُیمنى أهم من 
الُیسرى (أي أنه إذا أعثرتنا العین الُیمنى نقلعها، فكم تكون الُیسرى إن أعثرتنا). ویكون المشیر عثرة إذا قاد 

حبه إلى هرطقة خطیرة في زّي التدّین والتعلیم.  اص
ر في األمور  أما الید الُیمنى فإنها ُتشیر إلى الشخص الذي یساعد ویعمل في األمور الروحّیة. فالتبصُّ

الروحّیة له مكانه العین الُیمنى، كذلك العمل في األمور الروحّیة له مكانه الید الُیمنى، وبالتالي فالید الُیسرى 
.  Òتعني األمور الضرورّیة الحتیاجات الجسد

  القّدیس أغسطینوس

  التطلیق. 7
 وقیل من طلق امرأته فلیعطها كتاب طالق، "

1 In Matt. hom 17:2. 
2 Paed. 2:6. 
3 In Matt., hom 17:3. 
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 أّما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إال لعّلة الزنا، یجعلها تزني، 
  .]32-31[ومن یتزوج مطّلقة فإنه یزني" 

ن الزواج قد انحط تماًما عند األمم، فالرومان الذین كانوا قبًال یقّدسون الزواج فیحترم الرجل أسرته اك
وتقوم المرأة أو الزوجة بدور رئیسي في األسرة، قد تأّثر بالیونان فكرًیا، فصار الطالق شائًعا جًدا. قیل عن امرأة 

أنها تزّوجت ثماني مّرات في خمس سنوات. أّما الیونان فقد عرفوا في ذلك الوقت بالفساد حتى كان الرجال 
یحاولون عزل نساءهم خشیة ممارستهم الشّر، وفي كورنثوس تكّرست ألف كاهنة لبناء هیكل آخر ألفرودیت إلهة 
الحب، فیجمعن المال بطریقة مملوءة خالعة. أّما بالنسبة للیهود فقد حملوا تقدیًسا للزواج، فكان الطالق مكروًها 

). 16-15: 2  (مل"فاحذروا لروحكم وال یغدر أحد بامرأة شبابه، ألنه یكره الطالق قال الرب"لدیهم. یقول الرب: 
. هكذا كان الطالق مكروًها جًدا، لكن "یفیض المذبح دموًعا عندما یطلق إنسان امرأة شبابه"ومن أمثال الربیین: 

بهم. وقد اختلفت مدارس التفسیر الیهودّیة في تقدیم األسباب التي تبیح واهللا سمح لهم به من أجل قسوة قل
 فال تسمح بالطالق إال في حالة فقدان العّفة. أّما مدرسة هلیل ،الطالق. فمدرسة شمعي تمیل إلى التضییق

ّررة للغایة. یمكن للرجل أن یطلق امرأته ألي سبب مهما كان تافًها مثل افسادها الطعام أو خروجها حفكانت مت
برأس عاریة، بل ویستطیع أن یطلقها بال سبب إن جذبته إنسانة أخرى.  

جاء السّید المسیح یرتفع بالمؤمنین إلى مستوى النضوج الروحي والمسئولیة الجادة فال یطق الرجل 
لم تأمر [على كلمات السّید بخصوص عدم التطلیق قائالً :  القّدیس أغسطینوسامرأته إال لعّلة الزنا. وُیعّلق 

 كتاب إعطائهاالشریعة الموسوّیة بالتطلیق، إّنما أمرت من یقوم بتطلیق امرأته أن یعطها كتاب طالق، ألنه في 
عطاء كتاب تطلیق أشار عن إطالق (تطلیق) ما یهدئ من ثورة غضب اإلنسان. فالرب الذي أمر قساة القلوب ب

إن موسى من أجل "عدم رغبته في التطلیق ما أمكن. لذلك عندما ُسئل الرب نفسه عن هذا األمر أجاب قائالً : 
)، ألنه مهما بلغت قسوة قلب الراغب في تطلیق زوجته إذ یعرف أنها بواسطة 8: 19  (مت"قساوة قلوبكم أذن لكم

 وهو -خر، لذلك یهدأ غضبه وال یطلقها. ولكي یؤّكد رب المجد هذا المبدأ آكتاب التطلیق تستطیع أن تتزوج ب
 جعل االستثناء الوحید هو عّلة الزنا. فقد أمر بضرورة احتمال جمیع المتاعب -عدم تطلیق الزوجة باستهتار 

ّبة الزوجّیة وألجل العّفة، وقد أّكد رب المجد نفس المبدأ بدعوته من یتزوج بمطّلقة حاألخرى بثبات من أجل الم
  .]Ï"زانًیا

  القسم. 8
  بل أْوف للرب أقسامك، ،أیًضا سمعتم أنه قیل للقدماء ال تحنث"و

 وأما أنا فأقول لكم ال تحلفوا البّتة، 
  قدمیه، ئال بالسماء ألنها كرسي اهللا، وال باألرض ألنها موط

 ورشلیم ألنها مدینة الملك العظیم. أوال ب
، سوداء  ألنك ال تقدر أن تجعل شعرة واحدة بیضاء أو،وال تحلف برأسك

 بل لیكن كالمكم نعم نعم ال ال، 
  .]37-33[وما زاد على ذلك فهو من الشّریر" 

لم یكن ممكًنا في العهد القدیم أن یمتنع المؤمنون وهم في الطفولة الروحّیة عن القسم، لهذا طالبهم أن 
 وٕانما عالمة تعّبدهم له ،ال یحنثوا بل یوفوا للرب أقسامهم. أحیاًنا كان یأمرهم أن یقسموا به لیس ألنه یوّد القسم
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لهة األمم المحیطین به.  بآوحده دون اآللهة الغریبة، بهذا كان یمنعهم من القسم 

ال وفي العهد الجدید إذ دخلنا إلى النضوج الروحي یأمرنا السّید أال نقسم مطلًقا بل لیكن كالمنا نعم نعم 
هذا بقوله إن القسم أشبه بالریح بالنسبة لسفینة الغضب، بدونه ال یمكنها  القّدیس یوحنا الذهبي الفمال. ویعّلل 

ضع قانوًنا على إنسان كثیر االنفعال أّال یقسم قط فال تكون هناك حاجة [أن تبحر في حیاة اإلنسان. إنه یقول: 
 عدم القسم هو العالمة التي تمّیز المسیحي ولغته القّدیس یوحنا الذهبي الفم أن ویعتبر .]Ïّتزانلتعلیمه اال
لنتقّبل هذا كختم من السماء، فُینظر إلینا في كل موضع أننا قطیع الملك. لیتنا نعرف من نحن خالل [الخاصة: 
 ].Ðفمنا ولغتنا

  مقاومة الشّر بالخیر. 9
 سمعتم أنه قیل عین بعین وسن بسن، "

 وأما أنا فأقول لكم ال تقاوموا الشّر، 
.  ]39-38[بل من لطمك على خدك األیمن فحّول له اآلخر أیًضا" 

 أّما وقد قلوبهم،في القدیم منع اهللا شعبه من مقاومة الشّر بشٍر أعظم سامًحا لهم بذلك من أجل قسوة 
دخلنا العهد الجدید فقد ارتفع بنا إلى مقابلة الشّر ال بشر مماثل أو أقل أو حتى بالصمت وٕانما نقابله بالخیر 

مرتقًبا بنا إلى أعلى درجات الكمال.  

أن السّید المسیح قد دخل بنا إلى درجة الكمال المسیحي كأعلى درجات  Ðالقّدیس أغسطینوسیرى 
 تقوم بین البشر تأخذ ست درجات:  ي، إذ یرى العالقة التبأخیهالحب التي تربط اإلنسان 
تظهر في اإلنسان البدائي الذي یبدأ باالعتداء على أخیه.  الدرجة األولى: 
 لكّنه إذا أصابه شر یقابله ، فال یبدأ بالظلم،فیها یرتفع اإلنسان على المستوى السابقالدرجة الثانیة: 

 بشٍر أعظم. 
وهي درجة الشریعة الموسوّیة التي ترتفع بالمؤمن عن الدرجتین السابقتین فال تسمح له الدرجة الثالثة: 
 إّنما تسمح له أن یقابل الشّر بشر مساوٍ . أنها ال تأمر بمقابلة الشّر بالشّر، إّنما تمنع ،بمقاومة الشّر بشر أعظم

أن یرد اإلنسان الشّر بشٍر أعظم، لكّنه یستطیع أن یواجه الشّر بشر أقل أو بالصمت أو حتى بالخیر إن أمكنه 
 ذلك. 

مواجهة الشّر بشٍر أقل.  الدرجة الرابعة: 
 أي ال یقابله بأي شر، أي عدم مقاومته.  ،یقابل الشّر بالصمتالدرجة الخامسة: 
التي رفعنا إلیها السّید وهي مقابلة الشّر بالخیر، ناظرین إلى الشّریر كمریض یحتاج الدرجة السادسة: 

 إلى عالج. 

وٕانما ، ال ُتطفأ النار بناٍر أخرى[ مقاومة الشّر بالخیر، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفم علىُیعّلق 
لیس ما یصد صانعي الشّر عن شّرهم مثل مقابلة المضرور ما یصیبه من ضرر برّقة. فإن هذا ... بالماء

التصّرف لیس فقط یمنعهم عن االندفاع أكثر، وٕانما یعمل فیهم بالتوبة عما سبق أن ارتكبوه، فإنهم إذ یندهشون 
 بل وعبیًدا ،یرتّدون عما هم فیه. هذا یجعلهم یرتبطون بك باألكثر، فال یصیروا أصدقاًء لك فحسب بهذا االحتمال

1 In Acts, hom 9. 
2 In Acts, hom 9. 
3 Ser. on Mount 1:57. 
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  .]Ïِعوض كونهم مبغضین وأعداء

ماذا یقصد بالخد األیمن واآلخر؟ 
قّدم لنا السّید أمثلة لمقابلة الشّر بالخیر في مقّدمتها إنه إذا لطمنا شخص على خّدنا األیمن نحّول له 

لقد أوضح اآلباء أن السّید في تقدیمه الوصّیة لم یقصد مفهومها بطریقة حرفّیة، ألن اإلنسان ال . واآلخر أیًضا
ُیلطم على خّده األیسر بل األیمن اللهم إال إذ كان الضارب أشول. إّنما الخّد األیمن ُیشیر إلى الكرامة الروحّیة أو 
المجد الروحي، فإن كان إنسان یسيء إلینا لیحّطم كرامتنا الروحّیة فبالحب نقّدم له الخد األیسر أیًضا، أي الكرامة 

واألمجاد الزمنّیة والمادّیة.  

نحو الضارب، خاصة  ايً ا حقیقبً بینما ال یحمل القلب ح ايً من تنفیذ الوصّیة حرفاألب یوسف ویحّذرنا 
. ویختم حدیثه بقوله: Ðوأن البعض یعملون على إثارة اآلخرین لیضربوهم، األمر الذي یسيء إلى الوصّیة اإللهّیة

إن كان خّدك األیمن الخارجي یستقبل لطمة من الضارب فلیقبل اإلنسان الداخلي بتواضع أن یتقّبل الضربة على [
خّده األیمن. بهذا یحتمل اإلنسان الخارجي بلطف، ویخضع الجسد لمضایقات الضارب فال یضرب اإلنسان 

  .]Ñالداخلي

 .المسیح رب المجد، واضع  كثیرون تعّلموا كیف یقّدمون الخّد اآلخر، ولكنهم لم یتعّلموا كیف یحّبون ضاربهم
 ايً د رئیس الكهنة رّد قائالً : "إن كنت قد تكلَّمت ردبالوصّیة ومنّفذها األول، عندما ُلطم على خّده بواسطة ع

). فهو لم یقّدم الخّد اآلخر، ومع ذلك فقد كان 23: 18 ربني؟!" (یوضفاشهد على الردي، وٕان حسًنا فلماذا ت
 . Òقلبه مستعًدا لخالص الجمیع ال بضرب خده اآلخر فقط من ذلك العبد، بل وصلب جسده كله

 القّدیس أغسطینوس

  المیل الثاني
 ، اثنینومن سخرك میًال واحًدا فاذهب معه "

 ومن سألك فاعطه، 
  .]42-41[ومن أراد أن یقترض منك فال ترّده" 

خرین أكثر مّما لآلتظهر أهّمیة هذه الوصّیة من دعوة المسیحّیة بدیانة المیل الثاني، حیث یقّدم المؤمن 
 فال یعمل ،لكي یربح نفسه ویربحهم بحّبه. سیر المیل الثاني عالمة قّوة الروح وانفتاح القلب بالحب، یطلبون

 وٕانما یقّدم أكثر مّما یطلب منه.  ،اإلنسان ما یطلب منه عن مضض

 لحظة أن یسخره جندي روماني لیذهب حامًال ة مهّدًدا في أي- تحت الحكم الروماني -كان الیهودي 
یقوم بعمل معین، وذلك كما فعل الجند حي سخروا سمعان القیرواني لحمل  رسالة معّینة على مسافة بعیدة أو

الصلیب. فإن كان تحت العبودّیة القاسیة یتقّبل اإلنسان المیل المطلوب سیره، فإنه تحت نعمة الحّریة الكاملة یقّدم 
بكل سرور المیل الثاني دون أن ُیطلب منه، إّنما هو عالمة حّریته.  

  بالتأكید إن الرب ال یقصد كثیًرا تنفیذ هذه الوصّیة بالسیر على األقدام، بقدر ما یعني إعداد الذهن لتنفیذ

1 In Matt. hom 18:1. 
2 Cassian, Conf. 16:20. 
3 Cassian, Conf. 16:22. 
4 Ser. on Mount 1:58. 
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.  Ïالوصّیة
  القّدیس أغسطینوس

" ولعّله أراد ، ومن أراد أن یقترض منك فال ترّدهفأعطهمن سألك كشف السّید مفهوم العطاء بقوله "
بذلك أن تكون لنا طبیعة العطاء السخّیة، فإن البعض في عّزة نفس ال یقدر أن یستعطي فیطلب قرًضا، فال 

حراجه...  إتطلب رّده منًعا من 

  محّبة األعداء. 10
 سمعتم أنه قیل تحب قریبك وتبغض عدّوك، "

 وأما أنا فأقول لكم أحّبوا أعداءكم، 
 باركوا العنیكم، أحسنوا إلى مبغضیكم، 

 ئون إلیكم ویطردونكم، يوصّلوا ألجل الذین یس
  .]45-43[لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في السموات..." 

ذلك لم تأمر الشریعة ببغض العدّو كوصّیة یلتزم بها المؤمن، في كسرها كسر للناموس وٕانما كان 
 لكي ، ُأعطى لهم من أجل قسوة قلوبهم. لقد ألزمت بحب القریب وسمحت بمقابلة العداوة بعداوة مساویةاسماحً 

 أن یحب اإلنسان قریبه على مستوى عام، أي كل بشر. یظهر ذلك بوضوح من الشریعة ،تمهد لطریٍق أكمل
إذا رأیت حمار مبغضك واقًعا تحت حمله "نفسها التي قّدمت نصیًبا من محّبة األعداء ولو بنصیب قلیل، فقیل: 

 ايً  وال تكره مصر،ألنه أخوك ايً ال تكره أدوم"). وقیل أیًضا: 5: 23  (خر"وعدلت عن حّله فالبد أن تحّل معه
 )، مع أن األدومّیین والمصرّیین كان من ألد أعدائهم. 7: 23  (تث"ألنك كنت نزیًال في أرضه

هذا من جانب ومن جانب آخر كان الشعب في بدایة عالقته باهللا غیر قادر على التمییز بین الخاطي 
والخطّیة، لذا سمح اهللا لهم بقتل األمم المحیطین بهم رمًزا لقتل الخطّیة، خاصة وأن الیهود كانوا سریًعا ما 

سقطون في عبادة آلهة األمم المحیطین بهم.  ي

لقد طالب السّید المسیح المؤمنین أن یصعدوا بروحه القّدوس على سّلم الحب فیحّبون حتى األعداء، 
 ویحسنون إلى المبغضین لهم، ویصّلون ألجل المسیئین إلیهم. وبهذا یحملون مثال أبیهم السماوي وشبهه. ویرى

 السّید المسیح قد جاء لیرفعنا إلى كمال الحب، الذي في نظره یبلغ الدرجة القّدیس یوحنا الذهبي الفم أن
التاسعة، مقّدًما لنا هذه الدرجات هكذا:  

أال یبدأ اإلنسان بظلم أخیه.  الدرجة األولى: 
إذا أصیب اإلنسان بظلم فال یثأر لنفسه بظلم أشد، وٕانما یكتفي بمقابلة العین بالعین الدرجة الثانیة: 

والسن بالسن (المستوى الناموسي الموسوي).  
أال یقابل اإلنسان من یسيء إلیه بشر یماثله، إّنما یقابله بروح هادئ.  الدرجة الثالثة: 
صابه ظلًما وعدواًنا.  أ فیكون مستعًدا الحتمال األلم الذي ،یتخّلى اإلنسان عن ذاتهالدرجة الرابعة: 

في هذه المرحلة لیس فقط یحتمل األلم، وٕانما یكون مستعًدا في الداخل أن یقبل اآلالم الدرجة الخامسة: 
أكثر مما یوّد الظالم أن یفعل به، فإن اغتصب ثوبه یترك له الرداء، وٕان سّخره میًال یسیر معه میلین.  

 أنه یحتمل الظلم األكثر مّما یوّده الظالم دون أن یحمل في داخله كراهّیة نحو العالم. الدرجة السادسة: 

1 Ser. on Mount 1:61. 
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.  "أحّبوا أعداءكم"ال یقف األمر عند عدم الكراهّیة وٕانما یمتد إلى الحب... الدرجة السابعة: 
 وذلك بصنع الخیر "أحسنوا إلى مبغضیكم"، فنقابل ،یتحّول الحب لألعداء إلى عملالدرجة الثامنة: 

 الشّر بعمل خیر. 
یصّلي المؤمن من أجل المسیئین إلیه وطاردیه.  الدرجة التاسعة واألخیرة: 

هكذا إذ یبلغ اإلنسان إلى هذه الدرجة، لیس فقط یكون مستعًدا لقبول آالم أكثر وتعییرات وٕانما یقّدم 
ویقف كأب مترّفق بكل البشرّیة، یصّلي عن الجمیع طالًبا الصفح عن أعدائه والمسیئین إلیه  ايً ا عملبً عوضها ح

ًها باهللا نفسه أب البشرّیة كلها.  بِّ وطاردیه، یكون متش

لى هذا السمّو إذ إ غایة مجيء السّید إلینا إّنما هو االرتفاع بنا القّدیس یوحنا الذهبي الفم أنیرى 
  .]Ïجاء المسیح بهذا الهدف، أن یغرس هذه األمور في ذهننا حتى یجعلنا نافعین ألعدائنا كما ألصدقائنا[یقول: 

لیس شيء یفرح قلب اهللا مثل أن یرى اإلنسان المطرود من أخیه یفتح قلبه لیضّمه بالحب فیه، باسًطا 
لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي یدیه لیصّلي من أجله! یرى اهللا فیه صورته ومثاله! لهذا یختم السّید الوصّیة بقوله "

  .]45[، فإنه یشرق شمسه على األشرار والصالحین ویمطر على األبرار والظالمین" تالسماوافي 

)، فإّننا 12: 1 إن كّنا في میاه المعمودّیة ننال روح التبّني، ننعم بالسلطان أن نصیر أوالد اهللا (یو
 وننمو فیها ونزكِّیها. أبّوته لنا تدفعنا للحب، ،بأعمال الحب التي هي ثمرة روحه القّدوس فینا نمارس بنوتنا له

هذا هو السبب الذي ألجله ندعوه في الصالة أًبا، ال [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: والحب یزكِّي بنوتنا له، یقول 
.] Ðه وٕانما من أجل الفضیلة فال نفعل شیًئا غیر الئق بعالقة كهذ،لنتذّكر نعمته فحسب

فیما یلي بعض مقتطفات لآلباء عن محّبة األعداء:  
 .إنه  لو لم یكن شریًرا ما كان قد صار لكم عدًوا. إذن اشتهوا له الخیر فینتهي شّره، وال یعود بعد عدًوا لكم

عدّوكم ال بسبب طبیعته البشرّیة وٕانما بسبب خطّیته!  

  كان شاول عدًوا للكنیسة، ومن أجله كانت ُتقام صلوات فصار صدیًقا لها. إنه لم یكف عن اضطهادها
بل وصار یجاهد لمساعدتها. كانت ُتقام صلوات ضّده، لكنها لیست ضّد طبیعته بل ضّد افتراءاته. ، فحسب

هم فیحیون. ألنه إن مات عدّوكم تفقدونه كعدّو ولكنكم   أما،لتكن صلواتكم ضّد افتراءات أعدائكم حتى تموت
تخسرونه كصدیق أیًضا. وأما إذا ماتت افتراءاته فإنكم تفقدونه كعدّو وفي نفس الوقت تكسبونه كصدیق.  

  :23  (لو"یا أبتاه اغفر لهم ألنهم ال یعلمون ماذا یفعلون"عندما تعانون من قسوة عدّوكم تذّكروا قول الرب :
34( Ñ  .

 القّدیس أغسطینوس

  ال تفیدنا الصالة من أجل األصدقاء بقدر ما تنفعنا ألجل األعداء!... فإن صلّینا من أجل األصدقاء ال نكون
أفضل من العّشارین، أّما إن أحببنا أعداءنا وصلّینا من أجلهم فنكون قد شابهنا اهللا في محّبته للبشر.  

 وٕان یوم ذاتهیجب أن نتجّنب العداوة مع أي شخص كان، وٕان حصلت عداوة مع أحد فلنسالمه في ال ...
انتقدك الناس (على ذلك) فاهللا یكافئك. أّما إن انتظرت مجيء خصمك إلیك لیطلب منك السماح فال فائدة لك 

1 In Matt. hom 18:6. 
2 In Rom hom 19. 
3 Ser. on N. T. 6-9. 
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.  Ïمن ذلك، ألنه یسلبك جائزتك ویكسب لنفسه البركة
القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

  الكمال
إذ یتحّدث عن درجات الكمال ویبلغ إلى قّمتها، أي حب الجمیع حتى األعداء بال مقابل، ُیعلن السّید 

لكي تكونوا أبناء أبیكم الذي في غایة ذلك أَال وهو الدخول في الحیاة الكاملة والتشّبه باهللا نفسه، إذ یقول: "
. فإنه یشرق شمسه على األشرار والصالحین، ویمطر على األبرار والظالمین. ألنه إن أحببتم الذین تالسماوا

 فأي فضل ، فقطإخوتكمیحّبونكم فأي أجر لكم؟! ألیس العّشارون أیًضا یفعلون ذلك؟! وٕان سّلمتم على 
 هو تالسماوا كما أن أباكم الذي في ،تصنعون؟ ألیس العّشارون أیًضا یفعلون هكذا؟! فكونوا أنتم كاملین

  .]48-45[كامل" 
معه في أحضانه  اين كانت غایة اهللا فینا أن یرانا أوالده نحمل صورته فینا وننجذب إلیه بالحب لنحإ

بّوته لنا ونتأهل لنصیر على مثاله أمجاده، فإن غایة حیاتنا الروحّیة ولقائنا معه هو أن ننعم بأاإللهّیة ننعم ب
فنحسب كاملین كما هو كامل! 

  على مثال صالح أبیهم، هم إخوتهما نحو بً لیب فكرهم فصارت مترّفقة ومملوءة حاسأإنه یقول: الذین تشّكلت 
 Ðأبناء له!

  النیسيالقّدیس غریغوریوس 

 یمنحنا الرب هذه النعمة!  لكّنه بالتقّدم في الفضیلة نتشّبه باهللا، حیث،ال یمكننا أن نصیر كاهللا في الجوهرذ إÑ   
البابا أثناسیوس الرسولي  

  مشابهون له، یحملون صورة طبیعته اإللهّیة خالل طریق التقّدیس، ألنه هكذا یتشّكل المسیح إخوةللمسیح 
فینا... الذین یصیرون شركاء الطبیعة اإللهّیة خالل شركة الروح القدس، یحملون ختم شبه المسیح الفائق 

 . Òویِشع في نفوس القّدیسین الجمال الذي ال ُیعّبر عنه
القّدیس كیرّلس الكبیر  

Ï 49 ، ص1972كلیل في القّدیسین یوحنا الذهبي الفم، إاألماني الذهبّیة من مقاالت  المطران أبیفانیوس .
2 On Bapt. of Christ. 
3 Ad Afros 7.  
4 Ad Nestor 3:2.  
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 األصحاح السادس متى-

  السادس األصحاح

 2دستور الملك 
التدبیر الملكي 

 اإللهي من جهة هأعماًقا جدیدة للوصایا، یكشف بها عن فكر ايً بعد أن أعلن السّید تكمیله للناموس معط
 لیتشّبهوا بأبیهم السماوي، أوضح مفاهیم جدیدة للنظام ، وأراد أن یرتفع بمؤمنیه إلى الحیاة السماوّیة،الوصّیة

التعّبدي. ففي القدیم إذ كان الشعب في طفولته الروحّیة قّدم لهم اهللا تفاصیل العبادة بدّقة بالغة، أّما وقد دخل 
 تارًكا ، بل قّدم مفاهیم جدیدة للعبادة،الشعب إلى النضوج الروحي خالل الصلیب لم یقّدم الرب تفاصیل جدیدة

للكنیسة تحت قیادة روحه القّدوس أن تدبِّر النظام ذاته.  

.  4-1 الصدقة. 1
.  8-5 الصالة. 2
.  15-9 الصالة الرّبانّیة. 3
.  18-16 الصوم. 4
.  21-19 العبادة السماوّیة. 5
.  23-22 البصیرة الداخلّیة. 6
.  34-24 العبادة ومحّبة المال. 7

   الصدقة. 1
 التي عرفها الناموس الموسوي من صدقة ة على الجوانب الثالثroyal orderیقوم التدبیر الملوكي 

 كعطاء لآلخرین مادي ونفسي وروحي، والصالة بكل ، الصدقة بما تحمله من معنى عام ومتسع.وصالة وصوم
ما فیها من عبادة جماعّیة وعائلّیة وشخصّیة، وصوم بما یعنیه من كل أنواع البذل والنسك. ما هو جدید أنه 

 وٕانما باألكثر كحیاة حب عمیق یربطنا باهللا أبینا. ،ماق النظام لنمارسه ال كفریضة خارجّیةأعیدخل بنا السّید إلى 
وكأن غایة الحیاة المسیحّیة من  .]4[أبوك الذي في الخفاء هو یجازیك عالنّیة" في كل تصرف یقول السّید "

 الدخول إلى حضن اآلب السماوي في المسیح یسوع ربنا. لقد رّكز السّید في حدیثه هوسلوك وعبادة ونسكّیات 
اته وسلوكه وعبادته أن یلتقي باهللا ویعاینه! إنه لم یقّدم للكنیسة ي" حتى یقدر المؤمن في حنقاوة القلبهنا على "
 قّدم نوعّیة العبادة، فإنه یرید قلبها ال مظاهر العمل الخارجي. ، إّنما كم�ا للعبادة

  ، أن تصنعوا صدقتكم قّدام الناس لكي ینظروكم مناحترزوا"
  ،فمتى صنعت صدقة فال ُتصّوت قدامك بالبوق

، ون في المجامع وفي األزّقةءكما یفعل المرا
 لكي ُیمّجدوا من الناس. 

  ،الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم
، وأما أنت فمتى صنعت صدقة

 فال ُتعرِّف شمالك ما تفعل یمینك. 
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 لكي تكون صدقتك في الخفاء، 
  ].4-1 [فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك عالنّیة"

، كما من ممارستنا "لكي ینظروكم"من الجانب السلبي یحّذرنا الرب من ممارسة الصدقة ألجل الناس: 
. فإن كان الیمین ُیشیر إلى نعمة ) ما تفعل یمینك"ego"فال تعرف شمالك (األنا شباع الذات، قائالً : إها ألجل ل

 وٕانما إلشباع األنا بإعالن العمل للشمال! ،اهللا التي تعمل فینا، فإّننا نفسد هذا العمل إن قّدمناه لیس من أجل اهللا
 لیحّطم ما تقّدمه نعمة اهللا لنا ،حًقا إن الشمال أو "األنا" هو أخطر عدّو یتسّلل إلى العبادة ذاتها والسلوك الصالح

یاء الممتزج بالكبریاء.  رخالل یمیننا، وتفقده جوهره خالل ال

ون یصنعون الصدقة بینما ُیصّوت بالبوق قّدامهم، أي تقّدم لهم دعایة؛ سواء في عطائهم ءكان المرا
 إذ یقّدمون للشّحاذین العادّیین صدقة في الطریق ،العام في المجامع من أجل احتیاجات الجماعة أو في األزّقة

 العام. 

"وٕاال فلیس لكم أجر احترزوا من السلوك بالبّر بهذا الهدف، فتترّكز سعادتكم في نظرة الناس إلیكم، 
 بل لسلوككم بهذا ،. فقدانكم لألجر السماوي ال یكون بسبب نظرة الناس إلیكم"تالسماواعند أبیكم الذي في 

 لكّنه یحّذرنا من أن نصنعه بغرض الظهور ، لم یمنعنا الرب من صنع البّر أمام الناساألصحاحالهدف. في هذا 
أمامهم.  

 " :سوى عدم السلوك أما أنت فمتى صنعت صدقة فال تعرِّف شمالك ما تفعله یمینكماذا یعني السّید بقوله "
مثل المرائین الذین یعرفون شمالهم ما تفعله یمینهم. فشمالهم هو "رغبتهم في المدیح"، والیمین هو تنفیذ 

.  Ï مًعا یعني تعرُّف الشمال ما تفعله الیمیناالثنینالوصایا، وعلى هذا فامتزاج 
 القّدیس أغسطینوس 

 " یحمل كل شيء أمام عینّیه ویبتهج بذلك! یا لها من لصوصّیة جدیدة من نوعها، الریاءالكل یرى اللص "
 Ðتجتذب الناس وتبهجهم بینما هم ُیسلبون!

  قد یوجد من یقّدم صدقته قدام الناس لكّنه یتحاشى التظاهر بها، ویوجد أیًضا من ال یقّدمها قدام الناس لكّنه
یتباهى بها سًرا. فاهللا ال یجازي عن الصداقة بحسب صنعها إن كانت أمام الناس أم ال، بل بحسب نّیة 

   . Ñفاعلها
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 من  ح باب اهللا.امحب الفقراء یكون كمن له شفیع في بیت الحاكم. من یفتح بابه للمعوّزین یمسك في یده مفت
.  Òیقرض الذین یسألونه یكافئه سّید الكل

 یسي االقّدیس یوحنا التب

 فنبلغ ،لنعِط الرب الثیاب األرضّیة حتى نلبس الحلة السماوّیة! لنعطه الطعام والشراب اللذین في هذا العالم 
إلى أحضان إبراهیم واسحق ویعقوب في الموضع السماوي! 

1 Sermon on Mount 2:8.  
2 In Acts, hom., 5.  

Ñ،129  ص،1964  الحب األخوي .
Ò،164  ص،1964  الحب األخوي .
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لنزرع هنا بوفرة حتى ال نحصد قلیالً .  
مادام یوجد وقت فلنهتم بأمر خالصنا األبدي، كقول الرسول بولس: "فال تفشل في عمل الخیر ألننا 

 لغوالسیما ألهل اإلیمان" (،  حسبما لنا فرصة فلنعمل الخیر للجمیع،فإًذا سنحصد في وقته إن كّنا ال نكل.
6 :9-10(Ï . 

 القّدیس كبریانوس

  الصالة. 2
ما أعلنه السّید بخصوص السلوك المسیحي خالل حدیثه عن الصدقة، یؤّكده أیًضا في العبادة المسیحّیة 

 وال نصوص اللیتورجّیات تارًكا هذا للتدبیر الكنسي، وٕانما ،خالل حدیثه عن الصالة، فال یحّدد لنا مواعید للصالة
 والدخول معه في شركة حب داخلّیة، تقوم ال على أساس ،یقّدم لنا أساس العبادة، أال وهو االلتقاء باآلب السماوي

وٕانما على أساس انفتاح القلب باإلیمان العامل بالمحّبة.  ، تكرار الكالم باطالً 

 تكن كالمرائین،  ومتى صلَّیت فال"
، الشوارع ايفإنهم یحّبون أن یصّلوا قائمین في المجامع وفي زوا

 لكي یظهروا للناس. 
 وأما أنت فمتى صّلیت فادخل إلى مخدعك، 

 ، ك بابوأغلق
 وصلِّ إلى أبیك الذي في الخفاء، 

 .  عالنیة في الخفاء یجازیك یرىأبوك الذيف
 وحینما تصّلون ال تكّرروا الكالم باطًال كاألمم، 
 فإنهم یظّنون أنه بكثرة كالمهم ُیستجاب لهم. 

  .فال تتشّبهوا بهم
  .]8-5[ألن أباكم َیعلم ما تحتاجون إلیه قبل أن تسألوه" 

یسألنا السّید أن نحذر الریاء في صلواتنا لئال یتسّلل كلص ُیفقدنا جوهرنا، بل تصیر صلواتنا ِعوض أن 
تكون سّر صلة مع اهللا عائًقا عن االلتقاء به. إنه كأب غیر منظور یریدنا أن نلتقي به على المستوى غیر 

 المنظور. 

 لذا یوّد أن تكون صالتك أیًضا غیر منظورة،اهللا نفسه غیر منظور Ð  .
القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

 في زوا ◌ِ الشوارع لئال یعوق مدیح الناس طریق صلواتك. ال تعّرض أهداب ثوبك وال تلبس أحجیة  ايال ُتصلِّ
.  Ñي الفّریسبأنانیة محتقًرا الضمیر فتلتحف ،من أجل المظهر

  القّدیس جیروم

  صالة المخدع

Ï 24ألعمال والصدّقة ا .
2 In Matt., hom., 19:4.  
3 Ep. 52:13.  
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یأمرنا اهللا بالدخول إلى المخدع وغلق الباب أثناء الصالة، ماذا یعني هذا؟ هل ال یجوز لنا الصالة في 
حًقا یلزمنا أن نصّلي بكل الطرق، وٕانما یلیق بنا أن نسلك بروح [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یجیب  الكنیسة؟

كهذا. فإن اهللا یطلب في كل األحوال "النّیة"، فإنك حتى إن دخلت مخدعك وأغلقت الباب صانًعا هذا من أجل 
 .]Ïاألبواب (المغلقة) لن تنفعك شیًئا  فإن،المظهر

 اهللا یرغب أن ُتغلق أبواب الذهن أفضل من غلق األبوابÐ  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  ننزع من قلوبنا الداخلّیة األفكار المقلقة واالهتمامات الباطلة، وندخل في حدیث لإننا نصّلي داخل مخدعنا
 مغلقة في هدوء وصمت كامل، لذاك هٍ  مغلقة عندما نصّلي بشفابأبوابسّري مغلق بیننا وبین الرب. ونصّلي 

الذي یطلب القلوب ال الكلمات. ونصّلي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المّتقدة 
بحیث ال نكشفها إال هللا وحده، فال تستطیع القّوات المضادة (الشّیاطین) أن تكشفها. لذلك یجب أن نصّلي في 

 بهمسنا أو كلماتنا العالیة، إزعاجهم المجاورین لنا، وعدم إخوتناصمت كامل، ال لنتحاشى فقط التشویش على 
خفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذین یراقبوننا وباألخص نونتجّنب اضطراب أفكار المصّلین معنا، وٕانما لكیما 

.  Ñ" حضنكفياحفظ أبواب فمك عن المضطجعة "في وقت الصالة، وبهذا تتم الوصّیة: 
 سحق إاألب 

 فال یعني االمتناع عن التكرار نهائًیا، إّنما ُیحّذرهم من ،أما تأكیده على عدم تكرار الكالم باطًال كاألمم
 وٕانما ظن�ا ، لیس بسبب نقاوة قلبهم وال لحّبهم في الحدیث مع اهللا،د اعتاد األمم أن یكّرروا الكالمقالتكرار الباطل. ف

منهم أن اهللا ُیخدع بكثرة الكالم. أّما إن نبع التكرار عن قلب ملتهب بنار الحب فال یكون ذلك باطًال، فقد صلى 
). وجاءت صالة 44: 22 )، لكن بأكثر لجاجة وبجهاد أعظم (لو44: 26 السّید نفسه مكّررا "الكالم عینه" (مت

 تكراًرا منسجًما جًدا.  136)، وحوى المزمور 19-18: 9(دا  دانیال النبي المقبولة لدي اهللا تحمل تكراًرا

 التساؤل: إن كان اهللا یعرف ما نطلبه قبل أن نسأله فما الحاجة للحدیث القّدیس جیروم علىویجیب 
نجیب باختصار قائلین إننا موجودون [معه فیما یدركه؟ أي لماذا نصّلي طالبین ما هو یعلم أننا في حاجة إلیه؟ 

هنا ال لنحكي بل لنتضّرع ونستغیث. ففي الواقع یوجد فارق بین أن نحكي أمًرا لمن یجهله وبین من یطلب شیًئا 
 فیكرمه ویحمده. األول یعرض األمر، أّما الثاني فیطلب يممن یعرف كل شيء. األول یوجه من یحّدثه أّما الثان

.] Òالرحمة

  الصالة الرّبانّیة. 3
نتفّهم خالله عالقتنا باهللا ودالتنا لدیه. إنه نموذج من  ايً قّدم لنا رب المجد یسوع هذه الصالة نموذًجا ح
ا اللیتورجّیة وعبادتها العامة هتختم به صلواتو بدأ فت،وضع السّید نفسه قابل الصلوات، لهذه تعتّز به الكنیسة
والخاصة، نرّددها لنحیا بالروح الذي یریده الرب نفسه.  

 بما علمنا إّیاه اهللا معّلمنا، فإنها صالة جمیلة األحیاء اإلخوةلنصل أیها [القّدیس كبریانوس: یقول 
ولطیفة، إذ نسأل اهللا بذات كلماته، ونرفع إلى أذنیه صالة المسیح نفسه. لیعرف اآلب كلمات ابنه عندما نرفع 

1 In Matt., hom., 19:3.   
2  In Matt., hom., 19:3.   
3 Cassian: Conf. 9:35.  
4 In Matt 6:8 
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 اآلب بسبب خطایانا، لذا نتوّسل ىالصالة، ولیسكن في صوتنا ذاك الذي یسكن في صدرنا. لقد قبلناه شفیًعا لد
)، فكم 23: 16  (یو"إن كل ما طلبتم من اآلب باسمي یعطیكم"نحن الخطاة بذات كلمات الشفیع. إنه یقول: 
] ؟Ïباألكثر إن سألناه باسم المسیح وبذات صالته

  تالسماواأ. أبانا الذي في 
 وسالًكا على مثاله، منجذًبا إلیه لیحیا معه في ،اهللا في حّبه لإلنسان یریده ابًنا له، یحیا حامًال صورته
 أن یرفع عینّیه لیحّدثه كابن - في العهد القدیم -أحضانه. هذا المفهوم فقده اإلنسان خالل الخطّیة، فلم یستطع 

). "أنا 2: 1  (إش"ُتهم، أّما هم فعصوا عليّ أمع أبیه، األمر الذي یحزن قلب اهللا فیعاتبه قائالً : "رّبیُت بنین ونّش 
.  )6: 1 مل( "فإن كنت أنا أًبا فأین كرامتي؟"). 6: 82 قلت أنكم آلهة وبنو العلّي كّلكم" (مز

تظهر عدم قبولهم (الیهود الجاحدین) كأبناء اهللا، كما [القّدیس أغسطینوس: هذه النصوص كما یقول 
أنها نبّوة لما سیكون علیه المسیحّیون الذین یّتخذون اهللا أًبا لهم، وذلك كقول اإلنجیلي: "فأعطاهم سلطاًنا أن 

)، 1: 4  "مادام الوارث قاصًرا ال َیفِرق شیًئا عن العبد" (غل:). وقول الرسول بولس12: 1 یصیروا أوالد اهللا" (یو
 .] Ð)15: 8 أّبا اآلب" (رو ايمشیًرا إلى التبّني الذي أخذناه "والذي به نصرخ 

 هنا أن اهللا رب كل المسكونة هو أبونا، نعترف أننا قد ُدعینا من العبودّیة إلى التبّني كأبناء. افوأعندما ننطق ب
" نتحاشى بكل مخافة إطالة البقاء في هذه الحیاة الحاضرة، عابرین هذه تالسماوا "الذي في :وٕاذ نردف قائلین

األرض كمن هم في رحلة، فنسرع مشتاقین إلى المدینة التي نعترف بأن أبانا یقطنها، وال نسمح ألي شيء أن 
یفقدنا االستحقاق لهذه المهنة ولشرف التبّني، ناظرین إلیه كعار یحرمنا من میراث أبینا وبه یحّل بنا غضب 

.  Ñعدله وصرامته
 سحقإاألب 

  تذّكروا أنكم ُولدتم من أبیكم آدم للموت، وأنكم تولدون مّرة أخرى من اهللا تالسماواتذّكروا أن لكم أًبا في ،
.  Òاآلب للحیاة، فما تصّلون به قولوه بقلوبكم

 القّدیس أغسطینوس 

  بل روح التبّني لألبناء (رو، ینبغي أال یكون له روح العبودّیة للخوف"تالسماوا"أبانا الذي في كل من یقول  
.  Ó)، فمن یرّددها ولیس له روح التبّني یكذب15: 8

 نوسيالعّالمة أوریج

  إن كان یریدنا أن ندعو أباه أًبا لنا، فیلیق بنا على هذا األساس أال نقیس أنفسنا باالبن حسب الطبیعة، فإنه
 لذلك ُیدعى اهللا أبانا بسبب الكلمة الذي ، وصار فینا،إذ حمل الكلمة جسدنا هكذا. اآلب بسبب االبن ندعو

أرسل اهللا روح ابنه "فینا، فإن روح الكلمة الذي فینا یدعو أباه خاللنا كأب لنا، األمر الذي عناه الرسول بقوله: 
 . Ô)6: 4 أّبا اآلب" (غل ايإلى قلوبكم صارًخا: 

 القّدیس أثناسیوس الرسولي 

1 On Lord’s Prayer 3.   
2 Ser. On Mount 2:15.  
3 Cassian: Conf. 9:18.   
4 Ser. on N. T. 6-9.   
5 PG 13:1599.  
6 De Decretics 7.  
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 أي أب "أبانا" "اآلب" فحسب بل تالسماواّننا ال ندعو الذي في أخوة األعّزاء أن ندرك إلیلیق بنا أیها ا ...
وا یصیرون أبناء هللا. ءسون بواسطته ویتجّددون بمیالد النعمة الروحّیة فبددّ للذین یؤمنون، الذین یتق

 لعظم تنازله وكرم صالحه نحونا، إذ یریدنا أن نصّلي بطریقة ندعو بها اهللا أًبا ايلعظم لطف الرب!  اي، 
وُنحسب نحن أبناء اهللا، كما أن المسیح نفسه هو ابن اهللا. لقب ما كان أحد یجسر أن ینطق به في الصالة 

اء أن نتذّكر هذا وندرك أننا إذ ندعو اهللا بّ  األحاإلخوةلو لم یسمح لنا بنفسه أن ننطق به. لهذا یلیق بنا أیها 
 Ïأًبا فلنعمل بما یلیق كأبناء هللا. وكما تجدون لّذة في دعوة اهللا أًبا، فهو أیًضا یجد لّذة فینا!

 القّدیس كبریانوس

أن هذه الصالة في الحقیقة إّنما تقّدم باسم الجماعة كلها، حتى إن  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
بكونه عضًوا فیها. إنه یقول: [یعّلمنا تقدیم صلواتنا قّدمها اإلنسان في مخدعه. إنه یصّلي باسم الكنیسة كلها 

"، مقّدًما الطلبة لحساب الجسد أبانا، بل ""تالسماوا"أبي الذي في أیًضا، فال یقل: بصفة عامة لحساب إخوتنا 
القّدیس أغسطینوس:  ویقول .]Ðإخوتهما هو لنفسه بل ما هو لصالح ال طالب في أي موضع  في عمومّیته،

لقد بدأتم تُنسبون إلى عائلة عظیمة (أي عند نوالكم المعمودّیة)، ففي هذا النسب یجتمع السّید والعبد، القائد [
... جمیعهم یقولون: تالسماوا، جمیعهم یدعون لهم أًبا واحًدا في إخوةوالجندي، الغني والفقیر الخ. یصیر الكل 

، ناظرین أن لهم أًبا واحًدا، فال یستنكف السّید من أن یعتبر عبده إخوة، فهل فهموا أنهم "تالسماوا"أبانا الذي في 
في شرحه للصالة  القّدیس كبریانوسبذات الفكر یقول .] Ñأخاه، ناظًرا أن الرب یسوع قد وهبه أن یكون أًخا له

ید الصالة منفردة، فیصّلي اإلنسان عن نفسه وحده، إذ ال رقبل كل شيء، معّلم السالم وسّید الوحدة ال ي[الرّبانّیة: 
، وال یطلب أحد من أجل ما علیه وحده لُیغفر "خبزي الیومي أعطني الیوم"وال  ،"تالسماوا"أبي الذي في یقول 

له، وال یسأل عن نفسه وحده أال یدخل في تجربة وأن یخّلص من الشّریر. صالتنا كلها جماعّیة ومشتركة، عندما 
نصّلي ال یطلب اإلنسان عن نفسه بل من أجل الشعب كله، ألننا جمیًعا واحد. إله السالم ومعّلم االّتفاق الذي 

یعّلمنا الوحدة أرادنا أن نصّلي عن الكل كما یحملنا هو واحًدا فیه. وقد راعى الثالثة فتیة قانون الصالة هذا عندما 
 مع أن المسیح لم یكن قد ،ُألقوا في أتون النار، إذ نطقوا مًعا بقلب واحد في اّتفاق الروح، وتكّلموا كما بفم واحد

عّلمهم كیف یصّلون... هكذا نجد الرسل أیًضا مع التالمیذ صّلوا بعد صعود الرب، وكما یقول الكتاب المقّدس: 
  .])14: 1 " (أعÒخوتهإكانوا یواظبون بنفس واحدة على الصالة والطلبة مع النساء ومریم أم یسوع ومع "

 ال نرفع قلوبنا نحو جلد السماء بل إلى "تالسماوا"الذي في أننا إذ نقول  القّدیس أغسطینوسویرى 
لیت المسیحّیین الذین ُدعوا إلى المیراث [وي. إنه یقول: ا" التي یقطنها أبونا السمالسماءأعماق قلوبنا بكونها "

"، على أنها "الذي في القّدیسین واألبرار"، ألن اهللا ال یحّده تالسماواالذي في األبدي یفهمون تلك الكلمات: "
 هي الجزء المرتفع على األجسام المادّیة في العالم ومع ذلك فهي مادّیة، لذلك فهي تفالسماوامكان معّین. 

محدودة بحّیز إلى حد ما. فإن اعتقدنا أن اهللا كائن بالجزء العلوي من العالم، فستكون الطیور أفضل مّنا ألنها 
هو  قریب بل". جبال"تحیا بالقرب من اهللا، غیر أن اهللا لم ُیكتب عنه "قریب هو الرب من طوال القامة أو سكان ال

فإن كان األشرار قد ُدعوا "أرًضا" هكذا ُیدعى  )، إشارة إلي التواضع.8: 34(مز " الرب من منكسري القلوب
). فإن كان اهللا یسكن في 17: 3 كو 1 ("ألن هیكل اهللا مقّدس الذي أنتم هو"األبرار "سماء"، وقد قیل عنهم: 

1 Lord’s Prayer 10, 11.   
2 In Matt. hom 19:6.   
3 Ser. on N. T. 6-9. 
4 Lord’s Prayar 8.   
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إذ تلیق ،  "الذي في القّدیسین"يیعن" تالسماوا"الذي في هیكلة وقد دعا القّدیسین هیكًال له، لذلك فإن القول: 
  .]Ïالمناظرة بین األبرار واألشرار روحًیا بالسماء واألرض مادًیا

  :فإّننا نترّدد في النطق بها إن 2: 11  كما جاء في (لو"متى صّلیتم فقولوا: أبانا"إن تأّملنا معنى الكلمات ،(
ا.  نكّنا لسنا بالحقیقة أبناء لمن نوّجه إلیه هذا اللقب، لئال نضیف إلى خطایانا ما یستوجب إدانت

  أبانا إن كّنا نفهم ما سبق أن قلناه عن الصالة بال انقطاع، أن حیاتنا كلها هي صالة بال انقطاع ترّدد القول"
) التي هي عرش 20: 3ي  إّنما في السماء (ف،، فإن مواطنتنا ال تعود بعد على األرض"تالسماواالذي في 

) وبذلك یكونون هم 49: 15 كو 1 یتّربع في الذین یحملون صورة السماوي (تالسماوااهللا، فإن ملكوت 
.  Ðأنفسهم سمائّیین

 أوریجینوسالعّالمة 

   ب. لیتقّدس اسمك
إنها لیست طلبة تخص اسم اهللا إّنما تخّصنا نحن في عالقتنا بهذا االسم القّدوس. فإن كّنا نحن أبناءه 

 القّدوس.  هفإن اسمه یتقّدس فینا بتقدیسنا بروح

 حاسًبا كل شيء ثانوًیا بجانب عمل هیلیق بمن یدعو اهللا أباه أال یطلب شیًئا ما قبل أن یطلب مجد أبي ،
.  Ñ" إّنما تعني "لیتمّجد"لیتقّدسمدحه، ألن كلمة "

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یلیق بنا جًدا أن نفهمه بهذا المعنى: "تقدیس اهللا هو كمالنا"؛ أیًضا اجعلنا أیها "لیتقّدس اسمك"قول نحینما 
اآلب قادرین أن نفهم. نسلك بما فیه تقدیس اسمك، أو على أي األحوال یراك اآلخرون قدوًسا بتغّیرنا 

.  Ò )16: 5  (مت"تالسماواإذ یرى الناس أعمالنا ویمّجدون أبانا الذي في "الروحي، 
 سحقإاألب 

 ! ًإنكم إذ  لماذا تسألون من أجل تقدیس اسم اهللا؟ إنه قدوس، فلماذا تسألون من أجل من هو قّدوس أصال
فهموا جیًدا أنكم إّنما تسألون هذا من اِ تسألونه أن یتقّدس اسمه فهل تطلبون من أجله هو أم من أجلكم؟... 

 .Óأجل نفوسكم. إنكم تسألون من هو قّدوس بذاته على الدوام أن یكون مقّدًسا فیكم

 أي ، فعلى العكس یقّدس ویكّرم بسبب األمناء،إن كان اسم اهللا یجّدف علیه من األمم بسبب األشرار 
.  Ôالمؤمنین

 القّدیس أغسطینوس

 ...لسنا نرغب أن یتقّدس اهللا بصلواتنا وٕانما نسأله أن یتقّدس اسمه فینا 

إننا نحن الذین تقّدسنا في المعمودّیة نسأله ونتوسل إلیه أن نستمر فیما بدأنا فیه. هذا ما نصّلي ألجله 
كل یوم، إذ نحن في حاجة إلى تقدیس یومي، إذ نسقط كل یوم ونحتاج إلى غسل من خطایانا بالتقدیس 

1 Ser. on Mount 2:17.  
2 On Prayer 22:3. 
3 In Matt. hom 19:7.  
4 Cassian: Conf. 9:18.   
5 Ser. on N. T. 6-9.  
6 In  Matt 6:9. 
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المستمر... یقول الرسول إننا نتقدس باسم رّبنا یسوع المسیح وبروح إلهنا. ونحن نصّلي لكي یتم هذا 
 لئال یصیر إلى ،شفاه أال یخطئ مّرة أخرىطلب من الذي التقدیس فینا؛ فقد حّذر رّبنا وَدّیاننا ذاك الذي 

نحن نقّدم هذه الطلبة في صلواتنا باستمرار، سائلین إّیاه لیًال ونهاًرا أن یحفظ بحمایته  وها حال أشرّ ،
 . Ïالتقدیس الذي نلناه من نعمته

 القّدیس كبریانوس 

  ج. لیأت ملكوتك
دًما على السحاب یستقبل عروسه المقّدسة وجًها املكوت اهللا هو غایة إیماننا، فإّننا نشتهي أن نراه ق

لوجه لیدخل بها إلى العرس األبدي، هذا الملكوت هو امتداد وٕاعالن للملكوت القائم فعًال في الكنیسة المقّدسة 
 وُیعلن أمجاده في داخله، فما ینعم به أبناء الملكوت في الیوم ، حیث یملك رّبنا یسوع على القلب،على األرض

 كما أن ما یعاینه أبناء الظلمة هو امتداد لما تذّوقوه هنا. إذن فالطلبة هنا تخّصنا ،األخیر ال یكون غریًبا عنهم
، حیث نسأل إلهنا أن ُیعلن بهاءه فینا بروحه القّدوس في االبن الوحید فننال الملكوت، بل "ملكوت اهللا"نحن 

 نصیر نحن ملكوته.

 ذلك بطرد سلطان الشیطان من قلوبنا وٕابادة وسخ حققیملك السّید المسیح یوًما فیوًما في القّدیسین، ویت 
الخطّیة، ویبدأ یملك اهللا علینا خالل حالوة عبیق الفضائل، فینهزم الزنا وتملك الطهارة على قلوبنا، ویملك 

.  Ðالهدوء بتقهقر الغضب، والتواضع بسحق الكبریاء تحت األقدام
 سحقإاألب 

 "نها لغة االبن ذي الذهن البار غیر المنجذب نحو المنظورات وال یحسب األمور الحاضرة إ ..."لیأِت ملكوتك
األمور العتیدة (الملكوت األبدي). هذا یصدر عن ضمیر صالح  ايً كأشیاء عظیمة، إّنما یسرع نحو أبینا مشته

ة ر كل یوم، إذ یقول: "بل نحن الذین لنا باكو- كمثال -ونفس متبّررة من األرضّیات. هذا ما یتوق إلیه بولس 
. فمن كان له هذا الشوق ال یمكن أن ینتفخ )23: 8 رو(الروح نئن في أنفسنا متوّقعین التبّني فداء أجسادنا" 

.  Ñتالسماوان هذه الحیاة، إّنما یتبّرر من كل الشوائب كمن هو في احزأ وال یرتبك ب،بالخیرات الحاضرة
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 یماننا به وتقّدمنا إ كما لو كّنا نسأل أن یملك اهللا، إّنما لكي نصیر نحن ملكوته، ذلك ب"لیأِت ملكوتك" :ال نقول
.  Òفي اإلیمان به

 القّدیس أغسطینوس

  إن كان ملكوت اهللا كقول رّبنا ومخّلصنا ال یأتي بمراقبة، وال یقولون هوذا ههنا أو هوذا هناك، إّنما ملكوت
 فمن ،)8: 10 ؛ رو14:  30)، ألن الكلمة قریبة جًدا في فمنا وفي قلبنا (تث21-20: 17 اهللا داخلكم (لو

 ویأتي بثمر ، إّنما یصّلي بحق لكي یظهر فیه ملكوت اهللا،الواضح أن من یصّلي لكي یأتي ملكوت اهللا
ویكمل. كل قّدیس یأخذ اهللا كملٍك له ویطیع شرائع اهللا الروحّیة إّنما یسكن اهللا فیه كمدینة منظمة جًدا...  

 ) ویلتحف المائت 53: 15و ك 1اآلن أیًضا لیت فسادنا یلبس التقدیس في القداسة وكل طهارة وعدم الفساد ،(

1 Lord’s Prayer 12.   
2 Cassian: Conf. 9:20.   
3 In Matt. Hom., 19:7.  
4 Ser. On N. T. 6-9.   
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)، عندئذ یملك اهللا علینا ویمكننا أن ننعم بشركة الخیرات 26: 15كو1بعدم موت اآلب عندما یبطل الموت (
.  Ïالخاصة بالتجدید والقیامة

 نوسيالعّالمة أوریج

  أن اهللا یملك على العالم كّله حین یتوّقف الشیطان عن ملكه، أو أن اهللا یملك "ك"لیأِت ملكوتُیقصد بالصالة 
.  Ð وال تملك الخطّیة بعد في جسد اإلنسان المائت،على كل واحٍد فینا

 القّدیس جیروم 

 ننا أنفسنا نهتم أن یطول بقاؤنا في هذا العالمإ ،ال یلیق بنا ونحن نطلب ملكوت اهللا أن یأتي سریًعاÑ  .
 القّدیس كبریانوس 

  نسأله أن ُیقام ملكوت اهللا بالنسبة لنا وذلك كما نسأله أن یتقّدس اسمه فینا... فنحن نصّلي لكي یأتي ملكوتنا
الذي وعدنا اهللا به، والذي تحّقق خالل دم المسیح وآالمه، حتى أننا نحن الذین صرنا خاضعین له في العالم 

: 25 تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم" (مت"نملك مع المسیح، إذ وعد قائالً : 
34  .(

على أي األحوال، المسیح نفسه أیها اإلخوة األعّزاء، هو ملكوت اهللا الذي نرغب في مجیئه من یوم إلى 
م، هكذا هو ملكوت اهللا وفیه نملك...  ویوم، فنطلب سرعة مجیئه. مادام المسیح هو القیامة، ففیه نق

إننا نصنع حسًنا إذ نطلب ملكوت اهللا، أي الملكوت السماوي، حیث یوجد ملكوت أرضي. فمن یزهد 
العالم تكون كرامته وملكوته أعظم. من یكّرس نفسه هللا والمسیح ال یطلب الملكوت األرضي بل السماوي.  

إن كثیرین سیأتون من " الملكوت كقول الرب: نتوجد حاجة للصالة الدائمة والطلبة كي ال نسقط ع
، وأما بنو الملكوت فیطرحون تالسماواالمشارق والمغارب ویّتكئون مع إبراهیم واسحق ویعقوب في ملكوت 

). كان الیهود أبناء الملكوت إذ 12-11: 8 إلى الظلمة الخارجّیة، هناك یكون البكاء وصریر األسنان" (مت
كانوا أبناء هللا، ولكن إذ توّقفت معرفتهم السم اآلب توقف عنهم الملكوت، وهكذا نحن المسیحّیون إذ نبدأ 

.  Òصلواتنا بدعوة اهللا أبانا نصّلي أیًضا أن یأتي ملكوته بالنسبة لنا
 القّدیس كبریانوس

  د. لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض
إن كان المؤمن یسلك بجسده على األرض لكّنه ال یرى في األرض عائًقا عن تمّتعه بالملكوت اإللهي 

. بهذا یطلب من أبیه السماوي أن یتّمم تللسماویاالسماوي، فهو یحیا هنا لحساب هذا الملكوت بقلب مرتفع 
مشیئته فیه وهو على األرض كما یتّممها في السمائّیین.  

، ولیس "كما بواسطة السماء "لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض"یعّلمنا السّید أن نقول 
نعمته  لىإهم في حاجة نّ هكذا بواسطة األرض"، ألنه ال یمكن للسمائّیین وال األرضّیین أن یتّمموا مشیئتهم بدونه! إ

م مشیئته فیهم.  تلت

 وأعمالنا في كل شيء، لهذا بأفكارناعن طاعة مشیئة اهللا (العدو) إذ یعوقنا [القّدیس كبریانوس: یقول 

1 On Prayer 25:1.   
2 On Matt. 6:10.  
3 Treat. 4:19.   
4 Lord’s Prayer 13.   
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نصّلي ونطلب أن تتم مشیئة اهللا فینا، ولكي یتحّقق ذلك نحن في حاجة إلى إرادته الصالحة أي معونته وحمایته، 
.] Ïإذ لیس ألحد القدرة من ذاته على ذلك

أن السماء  وجیروم مبروسیوسأو والقّدیسین أغسطینوس نوسيالعّالمة أوریجویرى بعض اآلباء مثل 
واألرض إّنما یحمالن مفاهیم رمزّیة، نذكر منها:  

  أوالً : المالئكة والبشر
  لتكن ال یمكن أن توجد صالة أعظم من االشتیاق أن تكون األمور األرضّیة سماوّیة، ألنه ماذا یعني القول"

 سوى السؤال من أجل البشر لیكونوا مثل المالئكة؟ فكما تتم مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض"
.  Ðمشیئة اهللا بواسطتهم في السماء هكذا لیت الذین على األرض ال یفعلون مشیئتهم الذاتّیة بل مشیئة اهللا

 سحق إاألب 

   ...تتّمم المالئكة مشیئة اهللا، فهل نتّممها نحن؟
  لیتنا نحن أیًضا ال نعارضك... ،كما أن مالئكتك ال یعارضونك

 فلنخدمك نحن أیًضا على األرض، فإن مالئكته القّدیسین یطیعونه. ،كما تخدمك المالئكة في السماء
  Ñ بل ینّفذون وصایاه لحّبهم فیه. لُنصّل لكي ننفِّذ نحن أیًضا وصایا اهللا في حب!،إنهم ال یخطئون إلیه

 القّدیس أغسطینوس 

 كما تطیعك المالئكة في السماء وتخدمك الخلیقة السماوّیة، هكذا لیخدمك البشر أیًضاÒ  .
القّدیس جیروم  

  لیتنا نحن الذین ال نزال على األرض وُندرك أن إرادة اهللا تتم في السماء بواسطة سكان السماء، نصّلي كي
تتم إرادته بواسطتنا نحن أیًضا على األرض في كل األشیاء...  

  عندما تتحّقق إرادة اهللا بواسطتنا نحن الذین على األرض كما تتحّقق في الذین في السماء نتشّبه بالسمائّیین إذ
). ویأتي الذین بعدنا 34: 25  (متتالسماوا) ونرث ملكوت 49: 15 كو 1نحمل مثلهم صورة السماوي (

.  Ó إذ نكون نحن في السماء (الفردوس)،وهم على األرض یصّلون لكي یتشّبهوا بنا
 نوسيالعّالمة أوریج

  ثانًیا: الروح والجسد
ُتشیر السماء إلى الروح أو العقل، وكلمة "عقل" عند اآلباء تحمل معنى أوسع من مجّرد عملّیة التعّقل 

 تفكیر وأحاسیس وعواطف الخ. أّما كلمة  منوالتفكیر، إّنما یقصد بها الروح أو الحیاة الداخلّیة ككل، بما فیها
لجسد الترابي الذي یثقل على الروح متى كان غیر مقّدس، لكننا إذ نسّلم الجسد بین یدّي ى الإ"األرض" فُتشیر 

 فیه إرادة اهللا كما في الروح، ویعمل اإلنسان ككل في توافق تحققالروح القدس الساكن فینا یتقّدس هذا الجسد فت
 وتكامل. 

 ) حتى ال تبقى بعد شهوات جسدّیة 54: 15 كو 1حین یّتفق الجسد مع العقل، وُیبتلع الموت إلى غلبة (

1 Lord’s Prayer, 14.   
2 Cassian: Conf. 9:20. 
3 Ser. On. N. T. 6-9.  
4 On Ps. hom 58.   
5 On Prayer 26:6.   
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ألن الجسد یشتهي ضّد "یصارع معها العقل، ینتهي الصراع األرضي وتعبر الحرب القلبّیة المكتوب عنها: 
). أقول، 17: 5 (غل "الروح، والروح ضّد الجسد. وهذان یقاوم أحدهما اآلخر حتى تفعلون ما ال تریدون

عندما ینتهي هذا الصراع وتتحّول كل الشهوات إلى محّبة، وال یبقى في الجسد ما یضاد الروح، وال یبقى فیه 
شیًئا لُیقمع أو ُیلجم أو ُیطأ تحت األقدام، بل یصیر الكل في وفاق مّتجًها نحو البرّ ... حینئذ تكون مشیئة اهللا 

في السماء كذلك على األرض... إننا إذ نصّلي بهذه الطلبة إّنما نشتهي الكمال... كما تبتهج عقولنا 
بوصایاك لیت أجسادنا أیًضا ترضى بها، وبهذا ینتهي الصراع الذي وصفه الرسول... ویتحّول الصراع إلى 

  Ïنصرة مستقبلة!
 القّدیس أغسطینوس

  أي في الجسد والروح -إذ لنا الجسد من األرض والروح من السماء، فنحن أنفسنا أرض وسماء، وفي كلیهما 
 كما لو كان الواحد ال یّتفق مع ، نصّلي لكي تتم مشیئة اهللا. یوجد صراع بین الجسد والروح، نزاع یومي-

). تطلب الروح األمور السماوّیة اإللهّیة بینما 22-17: 5ل غ(اآلخر، حتى أننا ال نقدر أن نفعل ما نریده 
یشتهي الجسد األمور األرضّیة الزمنّیة، لذا نطلب معونة اهللا ومساعدته حتى یتم التوافق بین الطبیعتین، فتتم 

.  Ðمشیئة اهللا في الروح وفي الجسد، وتحفظ النفس المولودة ثانیة بواسطته
القّدیس كبریانوس  

ي  ثالثًا: اإلنسان الروحي واإلنسان الجسدان
 فهو األرض. هكذا لتكن مشیئة اهللا كما في السماء ياإلنسان الروحاني في الكنیسة هو السماء، أّما الجسدان 

... كل اآلباء القّدیسین بإصالحهكذلك على األرض، وكأنه كما یخدمك الروحاني فلیخدمك الجسداني 
واألنبیاء والرسل والروحانّیین إّنما هم كالسماء... ونحن بالنسبة لهم األرض، هكذا لتكن مشیئتك كما في 

.  Ñالسماء كذلك على األرض
 القّدیس أغسطینوس

 6 إذا ما صارت إرادة اهللا على األرض كما في السماء، فسنصیر نحن سماًء، ألن الجسد الذي ال ینفع (یو :
) إّنما یقال أنهما یرثانه عندما یتحّوالن 50: 15 كو 1) والدم المرتبط به، ال یقدران أن یرثا ملكوت اهللا (63

.  Òمن جسد وأرض وتراب ودم إلى أمور سماوّیة
 نوس يالعّالمة أوریج

 رابًعا: المؤمنین وغیر المؤمنین
إن كان المؤمنون قد صاروا سماًء فإن غیر المؤمنین یمّثلون األرض، فنطلب من اهللا الذي قبلنا سماًء 

 لكي ُیعلن - مهما كان شّرهم أو حتى إلحادهم أو عداوتهم - أن یعمل في غیر المؤمنین ،له نخضع لمشیئته
ذاته فیهم ویصیرون هم سماًء بتتمیم مشیئته فیهم.  

  :أن "لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على األرض"؟الكنیسة هي السماء وأعداؤها هم األرض. ماذا تعني 
   Óیؤمن بك األعداء كما نحن. إنهم األرض لهذا هم ضّدنا، فإن صاروا سماًء یصیرون معنا!

1 Ser. on N. T. 6-9.   
2 On Lord’s Prayer 16.   
3 Ser. on N. T. 6-9.   
4 On Prayer 26:6.   
5 Ser. on N. T. 6-9.   
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 القّدیس أغسطینوس 

 وا بعد لیكونوا سماًء لكي تتم مشیئة اهللا حتى في أیلزمنا أن نسأل من أجل الذین ال یزالون أرًضا ولم یبد
 هل تتم على األرض، أي -یماننا إب صرنا سماءً إذ  أي فینا نحن  -هؤالء... كما تتم مشیئة اهللا في السماء

 أرًضا بسبب میالدهم األول منها، فیولدون من الماء والروح افي الذین لم یؤمنوا بعد، هؤالء الذین ال یزالو
.  Ïون أن یكونوا سماءً أویبد

 القّدیس كبریانوس

  هـ. خبزنا الیومي
أنه بعد الصالة من أجل األمور السماوّیة في الطلبات السابقة یطالبنا  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

أن نسأله حتى عن احتیاجاتنا الجسدّیة وضروریات الحیاة بسبب ضعف طبیعتنا، فنطلب من أجل خبزنا الیومي، 
أي خبز یوم واحد فقط وال نطلب من أجل الغد.  

هذا التفسیر مضیًفا إلیه تفسیر الخبز الیومي بالتناول من األسرار المقّدسة:  القّدیس أغسطینوسقبل 
 ألنهم ال یشتركون فیه كل ،، وٕان كان البعض یعترض على ذلكÐجسد الرب ودمه الذي في أّیامه كان یقّدم یومًیا

 فكیف یطلبون منه ما قد ،یوم، أو حتى الذین یشتركون فیه یومًیا فإنهم یصّلون بهذه الصالة حتى بعد التناول
 لمواجهة ى كما یفهمه القّدیس بكونه الغذاء الروحي خالل تنفیذ الوصّیة اإللهّیة، لكي تشبع النفس وتتغذÑنالوه؟

الشهوات الزمنّیة. إننا نطلب هذا الغذاء مادام الوقت ُیدعى "الیوم"، أي مادمنا في الحیاة الحاضرة، ألننا في 
.  Òالحیاة األخرى ال نحتاج أن نطلب طعاًما بل نلتقي بالسّید المسیح طعامنا الذي ننتعش به

كلمة اهللا.  و، واإلفخارستیافي اختصار ُیشیر هذا الخبز إلى: القوت الیومي، 

  أوالً : القوت الیومي
  هب لنا األمور األبدّیة (الطلبات السابقة)، اعطنا األمور الزمنّیة. لقد وعدت بالملكوت فال تحجم عّنا وسیلة

بال شك هذه الطلبة   الزمنّیة...المئونةإذ تهبنا ذاتك فیما بعد، اعطنا على األرض  ايً الحیاة. ستعطنا مجًدا أبد
 الزمة مئونة الروحّیة الضرورّیة. توجد والمئونةُتفهم عن الخبز الیومي من ناحیتین: القوت الضروري للجسد 

 بدونها ال نقدر أن نعیش وهي الطعام والملبس، لكن بذكر الجزء (الخبز) نقصد ،للجسد لحفظ حیاتنا الیومّیة
.  Óالكل

 القّدیس أغسطینوس

اإلفخارستیا ثانًیا: سّر 
 حدیثه مع طالبي العماد)   (في

إن كنتم تفهمون هذا الخبز أنه ما یناله المؤمنون، وما تنالونه أنتم بعد العماد، فإنه من المهم أن نسأل 
 لكي نسلك بحیاة معّینة فال ُنحرم من الهیكل المقّدس... أعطنا جسدك، "خبزنا الیومي أعطنا الیوم"ونطلب 

.  Ôطعامنا الیومي... دعنا نعیش صالحین حتى ال ُنحرم من مذبحك

1 On Lord’s Prayer 17.  
2 Ser. on Mount 2:25.  
3 Ser. on Mount 2:26.  
4 Ser. on Mount 2:27. 
5 Ser. on N. T. 6-9.  
6 Ser. on N. T. 6-9. 
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 القّدیس أغسطینوس

  ،المسیح هو خبز الحیاة بالنسبة لنا وال یخّص كل البشر. وكما نقول "أبانا" إذ هو أب لكل من یفهم ویؤمن
 ألنه خبز لكل الذین یّتحدون بجسده. ونحن نطلب أن یعطینا هذا الخبز كل یوم، ،هكذا ندعو المسیح خبزنا

 ال نوّد أبًدا أن ُنمنع من الشركة بسبب ، كطعام خالصنااإلفخارستیافنحن الذین في المسیح ونتناول یومًیا 
أنا هو الخبز " وتفصلنا عن جسد المسیح، لقد سبق فنادى وحّذر: ،قهر زّلة عرضّیة تحرمنا من خبز السماء

خبز یحیا إلى األبد، والخبز الذي أنا أعطي هو جسدي ال  هذاالحّي الذي نزل من السماء، إن أكل أحد من
 ، یعطي لنا كل یوم- أي المسیح -)... لذلك نطلب أن خبزنا 51: 6 الذي أبذله من أجل حیاة العالم" (یو

.  Ïهحتى أننا نحن الذین نسكن في المسیح ونحیا فیه ال ُنحرم من
 القّدیس كبریانوس

  ثالثًا: كلمة اهللا وحكمته
  هل ألن األبرار واألشرار یأخذون خبًزا من اهللا تفتكرون أنه ال یوجد خبز آخر یطلبه البنون، هذا الذي یقول

)؟ بالتأكید یوجد خبز 26: 15  (مت"عنه الرب في اإلنجیل: "لیس حسًنا أن ُیؤخذ خبز البنین ویطرح للكالب
آخر، فما هو هذا الخبز؟ ولماذا ُدعي بالخبز الیومي؟ ألنه ضروري كالخبز اآلخر، بدونه ال نستطیع أن 

نحیا... ذلك هو كلمة اهللا التي توّزع یومًیا.  
 إنه الزم لنا نحن الذین ال نزال نعمل في الكرم. إنه الغذاء ،به أرواحنا ال أجسادنا خبزنا یومي، تحیا

ولیس األجرة. فمن یستأجر عامًال یلتزم بتقدیم الغذاء له حتى ال یخور، أّما األجرة فُتقّدم له لُیسرّْ بها. غذاؤنا 
 أّما أجرتنا التي نأخذها بعد العمل ، التي توّزع على الدوام في الكنائس،الیومي في هذه الحیاة هو كلمة اهللا

فهي التي تدعى بالحیاة األبدّیة...  
، كذلك فصول الكتاب المقّدس التي تسمعونها یومًیا في الكنیسة  هو خبز یوميعالجته أمامكم اآلن ما

.  Ð بها هي أیًضا خبز یومي. ألن هذه جمیعها ضرورّیة لنا أثناء رحلتناتترنمونهي خبز یومي. التسابیح التي 
 القّدیس أغسطینوس

 ومن یقتات به 27-26: 1 الخبز الحقیقي هو الذي یقوت اإلنسان الحقیقي الذي ُخلق على صورة اهللا (تك ،(
 وأي شيء أثمن لذهنه من حكمة ،یصیر أیًضا على مثال الخالق. ولكن أي شيء ُینعش النفس إال "الكلمة"

اهللا؟... وأي شيء یخص النفس العاقلة أكثر من "الحق"؟ 

  لكي ال تمرض نفوسنا بسبب عدم وجود قوت لها، ولكي ال تموت بسبب وجود مجاعة في كلمة الرب فلنسأل
اآلب الخبز الحّي كخبز یومي، مطیعین مخّلصنا كمعّلم، وواضعین إیماننا فیه، سالكین بأكثر حكمة.  
 Ñنوسيالعّالمة أوریج

 إذ ،عندما تنتهي هذه الحیاة ال نطلب الخبز الذي نجوع إلیه، وال نأخذ من األسرار المقّدسة من على المذبح 
نكون هناك مع المسیح الذي نأخذ جسده هنا، وال تحتاجون إلى من یحّدثكم عما أنطق به معكم اآلن، وال نقرأ 

الكتاب المقّدس إذ ُنعاین كلمة اهللا نفسه، الذي به كان كل شيء وبه یتغّذى المالئكة ویستنیرون ویصیرون 
 دون حاجة إلى المناقشات المستمّرة... إنهم یشربون من الكلمة الوحید، مملوئین من ذلك الذي به ،حكماء

1Treat. 4:18.   
2 Ser. on N. T. 6-9.  
3 On Prayer 27:2,6.  
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 .Ï)4: 84  (مز"طوبى للساكنین في بیتك أبًدا یسّبحونك"، إذ یقول المزمور: انقطاعینفجرون في التسبیح بال 
 القّدیس أغسطینوس

 "خبزنا الذي للغد أعطنا الیوم" :اإلنجیل العبري حسب مّتى ُیقرأ هكذا[ نإ: القّدیس جیرومهذا ویقول 
في شرحه  العّالمة أوریجینوس ویذكر .]Ðمنحه إّیانا الیوماِ بمعنى آخر، أن الخبز الذي ستهبه لنا في ملكوتك 

  بینما یرى البعض أنها مشتّقة عن ". Ñ" أي "جوهرousia) مأخوذة عن "epiouios( الصالة الرّبانّیة أن كلمة
"epienai"Òنج في كتابه: "القاموس الیوناني للعهد الجدید" رو والتي تعني "الغد". وبنفس الفكر یذكر جیمس ست

 أساسي، جوهري، ضروري، یومي، اها:عنم وأنها ،"eimi" أو "epi" أو "epiousaّما عن "إبأن الكلمة مشتّقة 
.  Óالغد

  و. واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا
إنها طلبة یومّیة، بل یقّدمها المؤمن في صالة السواعي أي في كل ساعة، وكأنه یدرك أنه محتاج إلى 

القائلین بأن  Jovinianusهذه العبارة للرد على أتباع جوفنیان  Ôالقّدیس جیروممغفرة مستمّرة. لذلك استخدم 
بأن هذه الصالة یمارسها المؤمنون ال الموعوظون، هؤالء : [القّدیساإلنسان ال یخطئ بعد المعمودّیة. یقول 

  .]الذین یطلبون المغفرة كل یوم

إذ فتح لنا السّید باب المغفرة خالل دمه المقّدس، فإن هذه العطّیة المّجانّیة ال تقّدم لقلٍب ُمصٍر على 
القسوة ضّد أخیه.  

  لب لنفسه بهذه الصالة غفراًنا بل دینونةج الذي أساء إلیه ال يألخیهمن ال یغفر من قلبهÕ  .
 األب اسحق

  واغفر لنا ما علینا"our debts إننا مدینون بالخطایا ال بالمال. لكن رّبما تقولون: وهل أنتم أیًضا ..."
مدینون بالخطایا؟ أجیب باإلیجاب. هل أنتم أیها األساقفة مدینون؟ نعم نحن أیًضا مدینون! ما هذا یا ربي؟! 

وال تخطئوا فإّنني ال أصنع خطأ، ومع ذلك فإّنني أقول الحق أني مدین.  أبعدوا هذا عنكم (أي إدانة األساقفة)
).  8: 1 یو 1 ("إن قلنا أنه لیس لنا خطّیة ُنضّل أنفسنا ولیس الحق فینا"

إننا نلنا سّر المعمودّیة، ومع ذلك فنحن مدینون، لیس ألن المعمودّیة لم تغفر خطّیة معّینة بل ألننا 
 نفعل في حیاتنا ما نحتاج إلى مغفرته كل یوم... 

أي إنسان یعیش هنا وال یحتاج إلى هذه الصالة؟! إنه متكّبر ال یستطیع أن یتبّرر. خیر له أن یتمثل 
اللهم "جراحاته، أّما الذي قال:  باستحقاقه، خافًیا ايً بالعّشار وال یتكّبر كالفّریسي الذي صعد إلى الهیكل متباه

) فقد عرف أین یصعد.  13: 18لو ني أنا الخاطي" (ارحم
انظروا أیها اإلخوة... فقد عّلم الرب یسوع تالمیذه الذین هم رسله األّولین العظماء، قادة قطیعنا، أن 

یصّلوا بهذه الطلبة. فإن كان القادة یصّلون من أجل غفران خطایاهم، كم باألكثر ینبغي علینا نحن 
الحمالن!...  

1 Ser. on N. T. 6-9.   
2 On Ps. hom 17.  
3 On Prayer, 27:8.  
4 On Prayer, 27:13.  
5 James Strong: Greek Dict. of N. T. , article 1967, 1966, 1909, 1910, 
6 Adv. Jov. 2:3.  
7 Cassian: Conf. 9:22.   

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 األصحاح السادس متى-

  

 بشرط أال نرتكب تلك الخطایا التي بسببها ُنحرم من الخبز الیومي ،الصالة مع اإلحسان یرفعان الخطایا
). لنتجّنب كل اآلثام التي تستحق تأدیبات قاسیة...   اإلفخارستیا(ّسر 

  إنه عهد ومیثاق بیننا وبین اهللا! الرب إلهنا یقول: اغفروا یغفر لكم، فإن لم نغفر نبقى في خطایانا ضّد أنفسنا
ولیس ضّده... اغفروا من قلوبكم التي یراها اهللا، إذ أحیاًنا یغفر اإلنسان بفمه لكّنه یحتفظ بها في قلبه. یغفرها 

.  Ïبفمه من أجل البشر، ویحتفظ بها في قلبه إذ ال یخاف من عینّي اهللا
 القّدیس أغسطینوس

  بعد طلب الطعام نسأل الصفح عن الخطّیة، ألن من یقوته اهللا یلزم أن یحیا في اهللا، فال یكون رجاؤه بالحیاة
الحاضرة الزمنّیة فحسب وٕانما باألبدّیة أیًضا، التي نأتي إلیها متى ُغفرت الخطّیة، هذه التي دعاها السّید 

).  32: 18 (مت ليّ "إین تركته لك ألنك طلبت د"دیوًنا"، حسب قوله في إنجیله: "كل ذلك ال
 بأّننا خطاة، إذ یلزمنا سؤال الصفح عن خطایانا، الربنافع لنا أن یذكرنا الق وئ والاليإنه من الضرور

فبالتماسنا الصفح عنها من اهللا نتذّكر حالة الخطّیة التي علیها ضمائرنا، ولئال یتعجرف أحد ویظن في نفسه 
 لذلك نتعّلم من هذه الطلبة أننا نخطئ كل یوم. هكذا یحّذرنا الرسول ،أنه بار فیهلك بكبریائه إلى النهایة

 ولیس الحق فینا، إن اعترفنا بخطایانا (فالرب) ،إن قلنا أنه لیس لنا خطّیة ُنضّل أنفسنا"یوحنا في رسالته: 
.  Ð)9-8: 1 یو 1( أمین وعادل حتى یغفر لنا خطایانا"

 القّدیس كبریانوس

 ز. ال تدخلنا في تجربة، لكن نّجنا من الشّریر
السّید أال یدخل تحت ثقل التجربة خالل ضعفه البشري، ومن ناحیة أخرى یسأله  هنا یطلب المؤمن من

أن ینّجیه من العدّو الشّریر، أي الشیطان. حًقا إن المؤمن یدرك إمكانّیات اهللا أبیه العاملة فیه للغلبة والنصرة 
 بل في تواضع یطلب أن یسنده ، وال یشتهیها، لكّنه ال یندفع نحو التجربة،الخطّیة والشیطان بالمسیح یسوع ضدّ 

داخلًیا حتى ال ینهار ویسنده من الخارج فینقذه من الشیطان الشّریر.  

ضعة، فیكون وااهللا ال یرید النفس المتشامخة التي في تهّور ال تحتاط من التجربة، إّنما یرید النفس المت
نصرتها باهللا أكثر مجًدا، وهزیمة الشیطان أكثر تأكیًدا.  

 لكّنه لم یدخل في تجربة، إذ لم ینطق ضّد اهللا بأي تجدیف، وال استسلم لفٍم شریٍر كرغبة الشّریر ،أیوب ُجرِّب 
.  Ñالمجرِّب اينفسه. إبراهیم ُجرِّب، ویوسف ُجرِّب، لكن لم یدخل أحدهما في تجربة، ألنهما لم یستسلما لُیرض

 سحقإاألب 

  من ُیغلب من التجربة یرتكب الخطّیة، لهذا یقول یعقوب الرسول: "ال یقل أحد إذا ُجرِّب إني أجرَّب من قبل
اهللا، ألن اهللا غیر ُمجرِّب بالشرور وهو ال یجرِّب أحًدا. ولكن كل واحد یجرَّب إذا انجذب وانخدع من شهوته. 

). فإذ ال تنجذبون إلى شهوتكم 15-13: 1  (یع"ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطّیة، والخطّیة إذا كملت تنتج موًتا
ال تقبلونها...  

اهللا ال یجرِّب أحًدا بالتجارب التي تخدعنا وتضّلنا، ولكن بدون شك في أعماق عدله یتخّلى عن 

1 Ser on N. T. 6-9.   
2 On Lord’s Prayer 22.  
3 Cassian: Conf. 9:23.  
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البعض، فیجد المجرِّب فرصته، ألنه ال یجد فیها مقاومة. وٕاذ یتخّلى اهللا عنهم یتقّدم المجرِّب نفسه كمالك 
یتخّلى اهللا عّنا... ماذا یعّلمنا الرسول یعقوب! إنه یعّلمنا أن ال  لكي "ال تدخلنا في تجربة"لهم. لهذا نقول 

نحارب شهواتنا...  
 ألنه ما هو سلطان المجرِّب انتصروا على أنفسكم، فتغلبوا العالم كله!ال یخیفكم أي عدّو خارجي! 

الخارجي علیكم، سواء أكان الشیطان أم خادمه؟ إن ُوضع أمامكم األمل بالربح بقصد إغرائكم للخطّیة ال 
 فإنكم تحترقون عند إغرائكم ،فال یقدر أن یفعل بكم شیًئا... أّما إن ُوجد فیكم الطمع، یجد فیكم الطمع

بالمكسب وُتصطادون بطعم فاسد... وٕان وضع أمامكم نساء فائقات الجمال، فإن ُوجد فیكم العّفة داخلكم 
صكم بُطعم امرأة غریبة.  ن. حاربوا شهواتكم الداخلّیة فال یقتة الخارجيةَتغلبون الظلم

.  Ïإنكم ال تدركون عدّوكم، لكنكم ُتدركون شهواتكم... فلتسیطروا على ما تلمسونه داخلكم
 القّدیس أغسطینوس

  في هذه الكلمات یظهر عجز الخصم عن فعل أي شيء ضّدنا ما لم یسمح له اهللا بذلك، لهذا یتحّول خوفنا
وتقوانا وطاعتنا إلى اهللا، إذ في تجاربنا ال یصیبنا شيء لو لم ُیعَط سلطاًنا من اهللا. هذا ما یؤّكده الكتاب 

).  11: 24 مل 2(راجع  "جاء نبوخذنصر ملك بابل على أورشلیم وسباها والرب سّلمها لیده"اإللهي إذ یقول: 
لسلب وٕاسرائیل إلى الناهبین؟! امن دفع یعقوب إلى "یعطي السلطان للشّریر بسبب خطایانا، كما قیل: 

فسكب علیه حمّو ، ولم یسمعوا لشریعته،  ولم یشاءوا أن یسلكوا في طرقه،ألیس الرب الذي أخطأنا إلیه
  خصًما). وعندما أخطأ سلیمان وترك وصایا الرب وطریقه قیل: "وأقام الرب24: 42 غضبه؟!" (إش

).  14: 11 مل 1سلیمان" (ل
 كما نرى ذلك في ، أو للمجد عندما نتزّكى،ّما للعقوبة عندما نخطئإ: بأسلوبینیعطي السلطان ضّدنا 
). ویقول الرب في 12: 1 له في یدیك، وٕانما إلیه ال تمد یدك" (أي هوذا كل ما"أمر أیوب إذ یقول الرب: 

).  11: 19 إنجیله أثناء آالمه: "لم یكن لك علّي سلطان البتة لو لم تكن قد ُأعطیت من فوق" (یو
 الذي ألجله نسأل لئال یّتصف أحد بمهانة وفي ،ونحن إذ نسأل أال ندخل في تجربة إّنما نتذّكر ضعفنا

كبریاء وعجرفة یظن في نفسه أنه شيء، ناسًبا لنفسه مجد االعتراف (وسط الضیقة) والقدرة على االحتمال، 
 وأما الجسد ،مع أن الرب یعّلمنا التواضع، قائالً : "اسهروا وصّلوا لئال تدخلوا في تجربة، أّما الروح فنشیط

.  Ð)38: 14 فضعیف" (مر

  :ال یبقى بعد شيء نطلبه. إذ نطلب من اهللا حمایتنا من الشّریر فیعطینا، "نّجنا من الشّریر"عندما نقول 
-  في هذه الحیاة  -نقف في أمان وسالم ضّد كل ما یصنعه الشیطان أو العالم ضّدنا. فإنه أي شيء ُیرهبف

من كان اهللا هو حارسه؟ 
 Ñالقّدیس كبریانوس

   آمین،ح. ألن لك الُملك والقّوة والمجد إلى األبد
هذه الذكصولوجّیة التي هي تسبحة ختامّیة للصالة الرّبانّیة، یترّنم بها المؤمن بالفرح معلًنا أن هللا الُملك 

ل، فُیعلن المؤمن ملكوت اهللا وقّوته ومجده خالل موالقّوة والمجد أبدًیا. هذه التسبحة ینبغي أن تالزمها تسبحة ع

1 Ser. on N. T. 6-9.  
2 Lord’s Prayer, 25,26.  
3 Lord’s Prayer, 27.   
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، فإن )8: 98  (مز" باألیادي لتصفقاألنهار"سلوكه الذي یتناغم مع الذكصولوجّیة. وكأنه یقول مع المرّتل: 
وٕانما تصدر أیًضا عن األیادي، أي خالل ، ون بتسابیح صادرة عن الفم فحسبقالقّدیسین كاألنهار ال یصفّ 
 فال یكون لغیره موضع فیه. ومع ، نقّدم قلبنا لكي یملك علیه بالكاملبألسنتنا "لك الملك"حیاتهم العملّیة. فمع قولنا 

 یدخل "لك المجد" نتقّبل عمل الروح القدس الناري المعلن بقّوة خالل تقدیسنا المستمر. ومع ترنُّمه "لك القّوة"قولنا 
 مدرًكا میراثه األبدي المجید!  ، لیتلّمس أمجاد البنّوة،به الروح إلى االّتحاد مع اهللا في ابنه

إن كان ضعفك [على هذه العبارة أو الذكصولوجّیة الخالدة، قائالً :  القّدیس یوحنا الذهبي الفمُیعّلق 
ّررك من المخاطر ح لكن ثق أنه یملك علیك من له القّوة لیتّمم فیك كل شيء بسهولة... إنه لیس فقط ي،متعّدد

  .]Ï وٕانما یقدر أن یجعلك ممّجًدا وشهیًرا،التي تقترب إلیك

تختم هذه الصالة الرّبانّیة قبل الذكصولوجّیة التي بین أیدینا بالقول "بالمسیح  وقد اعتادت الكنیسة أن
 إننا نصّلي إلیك خالل ابنك، .]Ðتطّلع إلینا فترى ابنك ساكًنا فینا[القّدیس جیروم: یسوع رّبنا"، وكأنها تقول مع 

موضع سرورك.  

فإنه إن غفرتم للناس زالتهم یغفر لكم أیًضا أبوكم السماوي، یختم السّید حدیثه عن الصالة بقوله: "
  .]15-14[ ال یغفر لكم أبوكم أیًضا زّالتكم"  زالتهموٕان لم تغفروا للناس

 مؤكًدا أن الصفح عن خطایا ،بعد عرضه الصالة الرّبانّیة اختار السّید هذه العبارة وحدها من الصالة
اآلخرین الموّجهة ضّدنا هي مفتاح االستجابة لطلبات الصالة الرّبانّیة، فإن اهللا الذي یفتح أحضانه للجمیع 

، وال یغفر لمن ال یغفر.  اإلخوةال حساب ال یسمع لقلب مغلق نحو بویشتهي أن یعطي مجاًنا 

القّدیس نا العملي حتى نقدر بالمسیح یسوع أن ننعم بالتشبیه باهللا نفسه، وكما یقول التزامإنه یوّجهنا إلى 
 وٕانما أیًضا بأعمالنا (مغفرة الخطایا ،إننا نبقى كأوالد اهللا لیس فقط خالل النعمة وحدها[: یوحنا الذهبي الفم

لآلخرین). لیس شيء یجعلنا شبه اهللا مثل استعدادنا للصفح عن األشرار وصانعي اإلثم، وذلك كما سبق فعلَّمنا 
.] Ñ)45: 5 عندما تحّدث عن نفسه أنه یشرق شمسه على األشرار والصالحین (مت

لنأخذ في اعتبارنا اهتمام السّید المسیح بالطلبة الخاصة بمغفرة خطایا [القّدیس أغسطینوس: یقول 
اآلخرین فوق كل الطلبات األخرى، فهو یرید مّنا أن نكون رحماء، حتى نهرب من الشقاء بغفران خطایانا. فبهذه 

.] Òالطلبة وحدها ندخل في میثاق مع اهللا

لقد ربطنا هذا القانون بشرط معّین وتعّهد أننا نسأل التنازل عن الّدین الذي [القّدیس كبریانوس: یقول 
: 7  (مت"بالكیل الذي به تكیلون ُیكال لكم" :علینا إن كّنا نتنازل عن المدینین لنا... لذلك یقول في موضع آخر

). العبد الذي صفح سّیده عن كل الّدین الذي علیه إذ لم یِرد أن یغفر للعبد زمیله ُأعید إلى السجن ثانیة، ففقد 2
الصفح الذي وهبه إّیاه سّیده... هكذا لیس لك عذر في یوم الدین عندما ُیحكم علیك. بنفس الحكم الذي تحكم به 

.] Óیرتّد إلیك على الغیر، فما تفعله أنت

  ترتیب الطلبات

1 In Matt. hom 19:10.  
2 On Ps. hom 16.   
3 On Matt. hom 19:11.  
4 Ser. on Mount 2:39.   
5 On Lord’s Prayer 23.   
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 ،وجود تمییز واضح بین الطلبات الخاصة بالحیاة األبدّیة التي نترّجاها Îالقّدیس أغسطینوسیرى 
والتي یبدأ تحقیقها من اآلن وهي (لیتقّدس اسمك، لیأت ملكوتك، لتكن مشیئتك كما في السماء كذلك على 

وهي (خبزنا الیومي، اغفر لنا ذنوبنا، ال تدخلنا في تجربة، نّجنا ، والطلبات التي تخص حیاتنا الحاضرة، األرض)
 وال یوجد ، حیث ال نعود نخطئ، وال نطلب غفراًنا،من الشّریر)، ففي الحیاة األبدّیة ال نحتاج إلى خبز یومي

 وال نطلب نجاة من العدّو الشّریر.  ،اربناحمجرِّب ي

 حیاتنا الروحّیة، في طلباتنا الثالث األولى ترتفع قلوبنا إلى الحیاة السماوّیة سحًقا إن الصالة الرّبانّیة تم
فتشتهیها التمّتع بعربونها ههنا، أّما الطلبات األربع األخیرة وهي تمّس حیاتنا الروحّیة لكنها طلبات تنتهي بخروجنا 

من هذا الجسد وانطالقنا من هذه الحیاة الزمنّیة.  

 ، وحلول ملكوته داخلنا،في الطلبات الثالث األولى تلتصق نفوسنا باهللا أبینا. فنشتهي تقدیس اسمه فینا
 ویتجّلى ، األمور التي تتألأل مجًدا في األبدّیة، حیث ُتعلن قداسة اهللا في كمال مجدها فینا،وتكمیل مشیئته فینا

 وتتحّقق مشیئته في أبناء ملكوت بال أدنى انحراف أو تهاون. حًقا إنه بقدر ما ،ملكوته في عروسه المّتحدة به
نفوسنا للمجد األبدي، وننطلق إلى ما ّیأ تتحّقق هذه الطلبات فینا ندخل بطریق أو آخر في الحیاة األخروّیة، وتتنه

وراء الزمن ننعم بملكوته.  

أما الطلبات األربع فهي بحق إعداد لنا لهذه الحیاة األخروّیة، فنطلب الغذاء الروحي الذي یسندنا من 
 خبزنا الحقیقي وجًها لوجه، إنه غذاء روحي ثمین لكّنه مؤقت، ،یوم إلى یوم حتى نلتقي بالسّید المسیح نفسه

 وننعم نحن بالمغفرة إلخوتنا، فنغفر ، مادمنا في الجسد هنا نتعّرض للضعفات المستمّرة،ونطلب المغفرة كل یوم
 وأن ینقذنا من العدّو ،في استحقاقات الدم الكریم، ونسأل بغیر انقطاع أن یحفظنا الرب من الدخول في التجربة

 وال ،الشّریر حیث نوجد هنا في حالة حرب مستمّرة مع عدّو الخیر، أّما في األبدّیة فلیس من یسيء إلینا لنغفر له
 أو عدّو ُیسمح له بمصارعتنا.  ، وال من تجارب تحیط بنا،من خطایا نرتكبها فنطلب مغفرة

  الصوم. 4
 الیهود، سواء الصوم الجماعي أو الخاص، فإن العیب لیس دلم یتعّرض السّید المسیح لنظام الصوم عن

 وٕانما في روح ممارستهم له. فقد اعتاد الیهود أن یصوموا یومّي االثنین والخمیس كل أسبوع بخالف ،في النظام
 واألصوام الخاصة عند حلول ضیقة. وكان یوما االثنین والخمیس هما یومي السوق ،األصوام السنوّیة العامة

ورشلیم، فیظهر البعض بثیاب غیر منّسقة وشعر غیر مدهون لیظهروا صائمین أمام الناس وینالوا مجًدا. لهذا أب
. ینومتى صمتم فال تكونوا عابسین كالمرائین، فإنهم یغّیرون وجوههم لكي یظهروا للناس صائم"یقول السید: 

 لكي ال تظهر للناس ، واغسل وجهك، فادهن رأسك، استوفوا أجرهم، وأما أنت فمتى صمت قدالحق أقول لكم أنهم
 . ]18-16[ بل ألبیك الذي في الخفاء، فأبوك الذي یرى في الخفاء یجازیك عالنّیة" ،صائًما

نقاوة القلب، أو معاینة اهللا كأب یتقّبل حّبنا، لهذا یبذل عدّو الخیر جهده أن یفسد هذا العمل  غایة الصوم هو
 فینحرف بالقلب بعیًدا عن اهللا، ویصیر الصوم عمًال ،خالل تسّلل حب الظهور والرغبة في مدیح الناس إلینا

شكلی�ا بال روح، إننا ال نصوم من أجل الصوم في ذاته، وال ألجل الحرمان، إّنما ألجل ضبط النفس وانطالق 
القلب إلى الحیاة السماوّیة.  

1 Ser. on Mount 2:36.  
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 ال نقرأ قط أن أحًدا سُیالم من أجل تناوله الطعام، إّنما ُیدان من أجل ارتباطه به أو االستعباد لهÏ  .
 األب ثیوناس

 بل ویكمن أیًضا في األمور الوضیعة ، والتفخیم في األمور الجسدّیةيحب الظهور ال یكون فقط في التغال 
.  Ð ألنها تخدع اإلنسان تحت اسم خدمة اهللا، وهذه تكون أكثر خطورة،المحزنة (كالصوم)

 دهن الرأس عند الصوم، لذلك فلنفهم الوصّیة على أنها غسل لوجهنا ب لكننا ال ُنلَزم ،نحن نغسل وجوهنا یومًیا
 ..ودهن لرأسنا الخاص باإلنسان الداخلي.

فدهن الرأس یشیر إلى الفرح، وغسل الوجه یشیر إلى النقاوة. فعلى اإلنسان أن یبتهج داخلًیا في عقله 
بدهن رأسه الفائقة السمّو في الروح والتي تحكم وتدّبر كل أجزاء الجسم، وهذا یتحّقق لإلنسان الذي ال یطلب 

فرًحا خارجًیا نابًعا عن مدیح الناس...  
یكون الفرح داخلی�ا أثناء الصوم بابتعاده عن مسّرات العالم وبخضوعه للمسیح. 

وهكذا أیًضا فلیغسل وجهه، أي ینقي قلبه الذي یعاین اهللا، فال یعود یوجد حجاب حاجز بسبب الضعف 
الناتج عن الضیق (الحزن)، بل یكون ثابًتا وقوی�ا وقویُّا لنقاوته التي ال غش فیها. 

)، فُتغسل وجوهنا: "ناظرین 16: 1یقول الرب: "اغتسلوا تنّقوا، اعزلوا شّر أفعالكم من أمام عینيّ " (إش 
. Ñ)18: 3 كو 2مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، فتغّیر إلى تلك الصورة عینها" (

القدیس أغسطینوس  
 !ال فائدة لنا من الصوم إلى اجتزناه سدى بدون تأّملÒ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
  إشعیاء النبي وهو یقیمهم من هذه الُهّوة (التعّلق بالجسدّیات) كان یرفعهم ویجذب عقولهم إلى فوق بإعالن

عظمة الصوم، فیدفعهم إلى التهلیل الروحاني، ویطرد من أرواحهم الحزن والكآبة، وهو یصیح فیهم قائالً :: 
"أِمْثل هذا یكون صوم َاختاره، یوًما یذّلل اإلنسان فیه نفسه، یحني كاألسلة رأسه ویفرش تحته مسًحا 

).  9-5: 58ورماًدا؟!..." (إش 
فمتى  "وأّما أنتلذلك بینما كان رّبنا ُیعلن بهاء الصوم وسروره، كان یأمر أیًضا بصوت واضح قائالً : 

 فكان یشیر إلى بریق الروح وطهارتها عن طریق األعضاء ].17صمت فادهن رأسك واغسل وجهك" [ع 
رّبنا نفسه یأمر أن نغتسل ونتطّهر بامتناعنا عن الشّر، ومن جهة أخرى أن نتزّین الرئیسّیة في الجسم... 

 Ó النعمة الروحّیة!هنیرتونضيء بممارستنا الخیر الذي 
 القّدیس سویرس األنطاكي

  العبادة السماوّیة. 5
أال وهي رفع القلب ، بعد أن قّدم لنا السّید المسیح الجوانب الثالثة للعبادة المسیحّیة أراد توضیح غایتها

 ،تحطیمها خالل "األنا" وحب الظهورمن  لیرى اهللا ویحیا في أحضانه، محّذًرا إّیانا لیس فقط ،النقي إلى السماء
ال تكنزوا لكم كنوًزا على وٕانما أیًضا خالل "محّبة المال" التي تفقد القلب المتعّبد حیوّیته وحرّیته، إذ یقول السید: "

1 Cassian: Conf. 21:13.  
2 Ser. on Mount 2:41. 
3 Ser. on Mount 2:42. 

Ò59، ص1972كلیل في القّدیسین یوحنا الذهبي الفم، إاألماني الذهبّیة من مقاالت   المطران أبیفانیوس .
Ó17-16 الصوم (الشماس یوسف حبیب)، ص .
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كنزوا لكم كنوًزا في السماء حیث ال  ا السارقون ویسرقون، بال ینقباألرض حیث یفسد السوس والصدأ، وحیث
.  ]20-19[ وحیث ال ینقب سارقون وال یسرقون" ،یفسد سوس وال صدأ

 سواء في شكل ثیاب ،من یتعّبد هللا بقصد المجد الزمني الباطل یكون كمن جمع كنوزه على األرض
 أو أمور أخرى تكون مطمًعا للصوص. هكذا یرفع قلوبنا إلى ، أو معادن تتعّرض للصدأ،فاخرة یفسدها السوس

ال یقدر أن یقترب ، السماء لننطلق بعبادتنا إلى حضن اآلب السماوي، یتقّبلها في ابنه كسّر فرح له وتقِدمة سرور
إلیها سوس أو لصوص وال أن یلحقها صدأ! 

إن كان القلب على األرض، أي إن كان اإلنسان في سلوكه یرغب في نفع [القّدیس أغسطینوس: یقول 
أرضي، فكیف یمكنه أن یتنّقى، مادام یتمّرغ في األرض؟ أّما إذا كان القلب في السماء فسیكون نقًیا، ألن كل ما 
في السماء فهو نقي. فاألشیاء تتلّوث بامتزاجها بالفّضة النقّیة، وفكرنا یتلّوث باشتهائه األمور األرضّیة رغم نقاوة 

.] Ïاألرض وجمال تنسیقها في ذاته

، قائالً :  "ال تكنزوا لكم كنوًزا على األرض" :على حدیث السّید القّدیس أغسطینوسُیعّلق أیًضا 
  ! لو أخبركم مهندس معماري أن منزلكم یسقط حاًال، أفال تتحّركون سریًعا قبل أن تنشغلوا بالنحیب علیه؟

 دمار العالم، أفال تصّدقوه؟!... اسمعوا إلى صوت نبّوته: "السماء واألرض قترابهوذا مؤّسس العالم یخبركم با
  إلى مشورته!...استمعوا)... 35: 24 تزوالن" (مت

اهللا الذي أعطاكم المشورة لن یخدعكم، فإنكم لن تخسروا ما تتركونه، بل تجدوا ما قّدمتموه أمامكم... 
تقتنونه على  عطوا الفقراء فیكون لكم كنز في السماء! ال تبقوا بال كنز، بل امتلكوا في السماء بال ّهم ماا

  أمتعتكم إلى السماء. إن مشورتي هي لحفظ كنوزكم ولیس لفقدانها...أرسلوااألرض بقلق. 
ینبغي علینا أن نضع في السماء ما نخسره اآلن على األرض. فالعدو یستطیع أن ینقب منازلنا، لكّنه 

. هل یقدر أن یكسر باب السماء؟  إنه یقتل الحارس هنا، لكن هل یستطیع أن یقتل اهللا حافظها؟..
الفقراء لیسوا إال حّمالین ینقلون أمتعتنا من األرض إلى السماء. إذن فلتعطوهم ما لدیكم فإنهم یحملونها 

تعالوا یا مباركي أبي رثوا الملكوت... ألني جعت فأطعمتموني... وكل ما "إلى السماء... هل نسیتم القول: 
.  Ð)40-34: 25 (مت صاغر فبي فعلتم"أل هؤالء اإخوتيفعلتم بأحد 

 القّدیس أغسطینوس

 أال وهي ، محّذًرا إّیانا من "المجد الباطل" ومقیًما حراًسا علیها،بهذه الوصّیة یرفع الرب عبادتنا للسماء
 ترفع القلب ،ة بمعناها الواسع والتي تضم العطاء المادي والمعنويیقيالحق ا. فالصدقةبً أعمال الرحمة المملوءة ح

 وتحّول أرصدته في السماء.  ،بعیًدا عن الزمنّیات المعنوّیة والمادّیة

 السّید المسیح یحّدثنا عن الحب والرحمة في دستوره اإللهي بطریقة القّدیس یوحنا الذهبي الفم أنویرى 
تدریجّیة هكذا:  

أوالً : قّدم لنا الرحمة كمبدأ عام نلتزم به.  
ـ 23: 5 وٕانما الرحمة تغلب (،طالبنا بمصالحتنا لخصمنا، فال حاجة للدخول مع أحد في منازعاتثانًیا: 

26  .(

1 Ser. on Mount 2:44.   
2 Ser. on N. T. 10.   
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 وٕانما نقّدم ،ارتفع بنا إلى ما فوق القانون، فبالحب لیس فقط نترك ثوبنا لمن لیس له الحق فیهثالثًا: 
معه رداءنا حتى نربح الخصم بحّبنا.  

 حتى ال ،سألنا أال نكنز على األرض، فال نقّدم أعمال الرحمة للخصم والمضایقین لنا فحسبرابًعا: 
ندخل معهم في نزاعات بل نكسبهم بالمحّبة، فتكون طبیعتنا هي العطاء بسخاء، كطبیعة داخلّیة تنبع عن حنین 

مستمر لنقل ممتلكاتنا إلى السماء.  

 بالعطاء نحّول كنزنا إلى فوق في هإذ یقّدم لنا السّید هذا التوجیه ُیعلن جانبه اإلیجابي أال وهو أن
القّدیس السماء، كما یوّضح جانبه السلبي مهّدًدا أن ما نتركه هنا یفسد بطریق أو آخر فنفقده إلى األبد. یقول 

 إذ لم یقل فقط إن قّدمت الصدقة ُتحفظ لك بل هّدد بأنك إن لم تعِط غناك الخ. ،نه یجتذبهم[إیوحنا الذهبي الفم: 
إّنما تجمعه للسوس والصدأ واللصوص. وٕان هربت من هذه الشرور لن تهرب من عبودّیة قلبك له فیتسّمر 

 .]Ïبالكامل أسفل، ألنه حیث یكون كنزك هناك یكون قلبك أیًضا. إذن فلُنِقم المخازن في السماء

 البصیرة الداخلّیة . 6
تحّدث عن القلب الذي یلتصق بالكنز ویجري وراءه، مطالًبا إّیانا أن یكون مسیحنا هو كنزنا ِعوض 

م مرفوًعا إلى فوق حیث المسیح جالس، لهذا االكنز یحّطمه السوس والصدأ واللصوص، فیكون قلبنا على الدو
یحّدثنا عن "العین البسیطة" التي تجعل الجسد كّله نّیًرا. ما هي هذه العین الداخلّیة إال القلب الذي وحده یقدر أن 

 وال یتذّبذب بین النور األبدي ومحّبة الفانیات.  السماویات،یرى أسرار الكنز السماوي، فیجذب نحو 

 سراج الجسد هو العین، "
 فإن كانت عینك بسیطة فجسدك كّله یكون نّیًرا، 

 وٕان كانت عینك شّریرة فجسدك كّله یكون مظلًما، 
  ]23-22 [" فالظالم كم یكون؟!،فإن كان النور الذي فیك ظالًما

العین هي مرشد الجسد كّله لینطلق إلى هنا أو هناك، فإن ارتفعت نحو السماء انطلق اإلنسان كّله 
نحنت نحو األرض لتصیر أسیرة حب المجد اِ ، أّما إن السماویاتحاسیسه ومشاعره نحو أبعبادته وسلوكه كما ب

 ال یمكن لإلنسان مهما قّدم من عبادات أن یرتفع إلى فوق. یشّبه ،الباطل أو ریاء الفّریسّیین أو حب الغنى الزمني
العین بالقائد الذي إن سقط أسیًرا ماذا ینتفع الجند بالذهب؟ ورّبان السفینة الذي إن بدأ  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

یغرق ماذا تنتفع السفینة بالخیرات الكثیرة التي تمألها؟! حًقا كثیرون قد جمعوا ذهب الصداقة والصالة والصوم 
 ولكن بسبب فساد قلبهم وظلمة بصیرتهم الداخلّیة یبقون بعیًدا عن ،وظّنوا أن سفینتهم مشحونة باألعمال الصالحة

 العین البسیطة بنّیة القلب الداخلي التي تقود القّدیس أغسطینوسالمیناء اآلمن وتغرق بكل ما تحمله! لهذا یفسر 
نفهم من هذه العبارة أن جمیع أفعالنا تكون نقّیة ومرضیة في نظر اهللا إن صنعناها بقلب [كل تصرفاتنا، إذ یقول: 

بسیط، أي إن جمیع أفعالنا تكون نقّیة ومرضّیة في نظر اهللا إن صنعناها بقلب بسیط، أي إن كان هدفنا فیها 
. من ثم )10: 13 رو( المحّبة هي تكمیل الناموس""سماوًیا، متطّلعین إلى تلك الغایة التي هي المحّبة، ألن 

فلنفهم "العین" هنا على أنها "النّیة التي نصنع بها أفعالنا"، فإن كانت نّیتنا نقّیة وسلیمة، أي ناظرین إلى 
، فستكون جمیع أعمالنا صالحة، هذه التي لّقبها الرب "جسدك كّله"، ألنه عندما حّدثنا الرسول عن السماویات

بعض أعمالنا القبیحة، دعاها أیًضا (أعضاء لنا)، إذ عّلمنا أن نصلبها قائالً : "فأمیتوا أعضاءكم التي على 

1 In Matt. hom 20:2,3.   
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 .]Ï)، وما على شاكلة ذلك5: 3  (كو"األرض، الزنا النجاسة... الطمع

ألنها هي التي تمّیز كل [أن العین البسیطة ُتشیر إلى روح التمییز أو الحكمة، موسى  األبویرى 
وترى كل شيء وتراقب ما سیحّدث. فإن كانت عین اإلنسان شّریرة، أي غیر محّصنة بصوت ، األفكار واألعمال

العبادة) فإنها تجعل جسدنا كّله مظلًما، أي یظلم كل  الحكمة والمعرفة، مخدوعة ببعض األخطاء والعجرفة (في
فإن كان النور الذي فیك ظالًما "، إذ یقول: اإلضرابات وتصیر أعمالنا في ظالم الرذیلة ودجى ،نظرنا العقلي

 أي ،" في القلب خاطًئارفال یستطیع أحد أن یشك في أنه متى كان "الحكم في األمو .]23[فالظالم كم یكون؟" 
 في ظالم الخطّیة - التي هي ثمرة التمییز والتأّمل - تكون أفكارنا وأعمالنا ،متى كان القلب مملوء جهالة

  .]Ðالُعظمى

 إّنما هي التي ال تنظر في العین البسیطةإن كان "البسیط" هو عكس "الُمرّكب أو الُمعّقد"، فإن 
لقد [مار فیلوكسینوس:  واحد وهدف واحد... وكما یقول اّتجاه وال یكون لها أهداف متضاربة بل لها اّتجاهّین،

أعطانا رّبنا مبدأ سهًال في بشارته أال وهو اإلیمان الحق البسیط، فالبساطة لیست هي المعروفة في العالم بالبالدة 
.] Ñوالخرافة بل هي فكر واحد بسیط فرید

 العبادة ومحّبة المال . 7
إن كان غایة العبادة هي االلتقاء مع اهللا أبینا السماوي لنحیا معه في ابنه إلى األبد، فإنه یسألنا أن نحیا 

بالعین البسیطة التي ال تعرج بین السماء واألرض، فیرتفع الجسد كّله مع القلب إلى السماء. أّما العدّو األول 
للبساطة فهو "حب المال" الذي تنحني له قلوب الكثیرین متعّبدة له ِعوض اهللا نفسه، ویجري الكثیرون نحوه 

كعروٍس تلتصق بعریسها ِعوض العریس السماوي. إنه یقف منافًسا هللا نفسه یملك على القلب ویأسره، وهنا یجب 
التأكید أننا ال نتحّدث عن المال في ذاته وٕانما "حب المال".  

 ال یقدر أحد أن یخدم سّیدین، "
، ب اآلخرحّما أن یبغض الواحد ويإألنه 

 أو یالزم الواحد ویحتقر اآلخر، 
.  ]24[" ال تقدرون أن تخدموا اهللا والمال

صل أل" كلمة عبرّیة ُتشیر إلى المقتنیات المادّیة بشكل عام، وكانت في اMammonكلمة المال هنا "
 لكنها تطّورت لتعني المال كإله ُیستعبد له اإلنسان.  ،ُتشیر إلى ما یعتّز به اإلنسان من مال ومقتنیات

  ُیسمى حب المال سیًدا لیس بطبیعته الخاصة به، وٕانما بسبب بؤس المنحنین له. هكذا أیًضا ُتدعى البطن
.  Ò وٕانما بسبب بؤس المستعبدین لها،) لیس عن كرامة هذه السیدة19: 3 إلًها (في

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  من یخدم المال یخضع للشیطان القاسي المهلك، فإذ یرتبك بشهوته للمال یخضع للشیطان ویالزمه رغم عدم
عدم  ویكون بذلك یشبه إنساًنا أحب خادمة لدى شخص عظیم، فرغم ؟محّبته له، ألنه من مّنا یحب الشیطان

1 Ser. on Mount. 2:45.   
2 Cassian: Conf 2:2.   

Ñ  1 میمر 1دیر السریان، اآلباء الحاذقون في العبادة، ج .
4 In Matt. hom 21:2.   
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.  Ï محبته لسیدها إال أنه یخضع لعبودیته القاسیة بسبب محبته للخادمة
 القّدیس أغسطینوس 

هو شّر نتجّنبه، إّنما یصیر هكذا حینما یسحب القلب إلى االهتمام به وال  ،المال لیس في ذاته إلًها
 فیفقده سالمه ویدخل به إلى ظلمة القلق؛ یفقده النظرة العمیقة للحیاة لیرتبك بشكلّیاتها. ِعوض ،ل علیهاواالتك

االهتمام بالحیاة ذاتها ینشغل باألكل والشرب، وِعوض االهتمام بالجسد كعطّیة مقّدسة وأعضاء تعمل لخدمة 
مور أة: نفسه وجسده، لیرتبك بیقيالحق القّدوس یهتم بالملبس. هكذا بالمحّبة المال تحصر اإلنسان خارج حیاته

لذلك أقول لكم ال تهتّموا لحیاتكم بما تأكلون وبما تشربون، وال ألجسادكم بما تافهة باطلة وزائلة. یقول السید: "
القّدیس یوحنا الذهبي  وُیعّلق .]25[ "ست الحیاة أفضل من الطعام؟! والجسد أفضل من اللباس؟!يتلبسون. أل

 وٕانما یبلغ الجرح إلى األجزاء الحیوّیة الذي فیه تفقدون خالصكم، إذ ،ال یقف الضرر عند الغنى ذاته[هكذا:  الفم
فبالرغم من أننا ال نطلب [القّدیس أغسطینوس:  ویقول .]Ðیطردكم خارج اهللا الذي خلقكم ویهتم بكم ویحّبكم

الكمالّیات (بل األكل والشرب والملبس)، لكن نخشى من أن یصیر قلبنا مزدوًجا حتى في طلب الضرورّیات. 
حتى عندما نصنع رحمة باآلخرین مبّررین ، أن ینحرف هدفنا إلى طلب ما هو لصالحنا الخاصى فنحن نخش

 وهما ،ذلك بأّننا نطلب الضرورّیات ال الكمالّیات. لقد نصحنا الرب أن نتذّكر أنه عندما خلقنا وهبنا جسًدا وروًحا
.] Ñأفضل من الطعام واللباس، وبذلك لم یشأ أن تكون قلوبنا مزدوجة

 ُوضع علینا أن نعمل (من أجل الضرورّیات) لكن ال نقلقÒ  .
 القّدیس جیروم

  ال ُیطلب الخبز خالل قلق الروح بل تعب الجسد. والذین یجاهدون حسًنا ینالونه بوفرة كمكافأة لعملهم، وُینزع
.  Óعن الكسالن كعقوبة من اهللا

  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 وتربكه في ه حیث تسحبه من خالص،في الوقت الذي فیه ُیعلن السّید ما تفعله محّبة المال في اإلنسان
 ، أو حتى أكله وشربه وملبسه، یوّضح مدى رعایته هو باإلنسان لیس فقط بروحه وجسده،األمور الزمنّیة الباطلة

وٕانما یهتم حتى بطیور السماء وزنابق الحقل التي خلقها ألجل اإلنسان، حًقا رّبما تبدو الطیور لیست بضرورّیة لنا 
موره كلها. وٕاذ أراد السّید أن یسحبنا تماًما من أوأیًضا زنابق الحقل، لكن اهللا الذي خلق العالم كّله لخدمتنا یهتم ب

تساءل إن كان أحد مّنا یقدر أن یزید على قامته ذارًعا واحًدا؟ ، حیاة القلق التي تخلقها محّبة المال

 انظروا إلى طیور السماء. "
 أنها ال تزرع وال تحصد وال تجمع إلى مخازن، 

 وأبوكم السماوي یقوتها. 
 ألستم أنتم باألحرى أفضل منها؟! 

  ومن منكم إذا اهتم یقدر أن یزید على قامته ذراًعا واحًدا؟
 ولماذا تهتّمون باللباس؟ 

1 Ser. on Mount. 2:47.   
2 In Matt. hom 21:4.   
3 Ser. on Mount 2:49.  
4 Catena Aurea.   
5 Opus Imperf. 16. 
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، تأّملوا زنابق الحقل كیف تنمو، ال تتعب وال تحصد
 ولكن أقول لكم أنه وال سلیمان في كل مجده كان یلبس كواحدة منها. 

 فإن كان عشب الحقل الذي یوجد الیوم وُیطرح غًدا في التّنور یلبسه اهللا هكذا، 
  أفلیس باألحرى یلبسكم أنتم یا قلیلي اإلیمان؟

 فال تهتّموا قائلین: ماذا نأكل؟ أو ماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟
 فإن هذه كلها تطلبها األمم، 

.  ]33-26[" السماوي ُیعّلم أنكم تحتاجون إلى هذه كله ألن أباكم

  إن كان اهللا یهتم بهذه األمور التي ُخلقت اهتماًما عظیًما، فكم باألكثر یهتم بنا؟! إن كان یهتم هكذا بالعبید
 Ïفكم باألكثر بالسید؟!

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إن كّنا ال نقدر أن نعمل بسبب مرض ما أو بسبب االنشغال فإنه یقوتنا كما یقوت الطیور التي ال تعمل. لكن
نستطیع أن نعمله إّنما نعمله خالل عطّیته. حیاتنا على  ب اهللا، ألن مارِّ إن كان یمكننا العمل یلزمنا أال ُنج

 Ðاألرض هي عطّیته، إذ یهبنا اإلمكانّیة للحیاة!
 القّدیس أغسطینوس

إن كان اهللا ُیطعم الطیور ویقّدم القوت الیومي للعصافیر وال یترك الخلیقة التي ال تدرك اإللهّیات في 
عوز إلى مشرب أو مأكل، فهل یمكنه أن یترك إنساًنا مسیحًیا أو خادًما للرب معتاًزا إلى شيء؟ إیلّیا عالته 

 االحتیاج إلى طعام؟ى الغربان في البّرّیة، ودانیال ُأعد له لحم من السماء وهو في الجب، فهل تخش

 فیما تخاف على ممتلكات كنأفقدان ممتلكاتك عندما تبدأ أن تعطي بسخاء، وال تعلم أیها البائس ى َ إنك تخش 
عائلتك تفقد الحیاة نفسها والخالص. بینما تقلق لئال تنقص ثروتك ال ُتدرك أنك أنت نفسك تنقص!... بینما 

 Ñأن تفقد میراثك ألجل نفسك إذا بك تفقد نفسك ألجل میراثك!ى تخش
 وسنالقّدیس كبریا

  إن كانت الطیور بال تفكیر أو اهتمام والتي توجد الیوم وال تكون غًدا یعولها اهللا بعنایته كم باألحرى یهتم
  Òبالبشر الذین وعدهم باألبدّیة؟!

 القّدیس جیروم

  اهللا هو الذي ینّمي أجسادكم كل یوم وأنتم ال ُتدركون. فإن كانت عنایة اهللا تعمل فیكم یومًیا، فكیف تتوّقف
ضیفوا جزًءا صغیًرا إلى جسدكم فهل تقدرون تعن إشباع احتیاجكم؟ إن كنتم ال تستطیعون بالتفكیر أن 

 Óبالتفكیر أن تهتّموا بالجسد كله؟
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إنهم لم یتعبوا وال غزلوا، إذ تقّبلوا ،الزنابق تمّثل جمال المالئكة السمائّیین البهي، الذین ألبسهم اهللا بهاء مجده 

1 In Matt. hom 21:4. 
2 On herec. c. 23. 
3 Almsgiving 11,12.   
4 Catena Aurea. 
5 Opus Imper. 16. 
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من البدء ما هم علیه دائًما. وٕاذ في القیامة یصیر الناس كالمالئكة أراد أن نترّجى جمال الثوب السماوي، 
.  Ïفنكون كالمالئكة في البهاء

 القّدیس هیالري

 ن لكن لهم رب المؤن ائالرهبان على وجه الخصوص هم طیور من هذا النوع، لیس لهم مخازن وال خز
(محّبة الغنى) بل فقر المسیح. ماذا یقول الشیطان؟  والمخازن، المسیح نفسه!... لیس لهم غنى  الشیطان

ع كل ي). أّما المسیح فماذا یقول لتابعیه؟ من ال یب9: 4  (مت"أعطیك هذه جمیعها إن خررت وسجدت لي"
له ویعطي الفقراء ال یقدر أن یكون تلمیًذا. الشیطان یعد بمملكة وغنى لیحّطم الحیاة، والرب یعد بالفقر  ما

  Ð لكي یحفظ الحیاة!
  القّدیس جیروم

 فیعیش اإلنسان في كمال الحّریة مّتكًئا ، ال یأسرها محّبة المال التيیختم السّید حدیثه عن العبادة الحّرة
 وهذه كلها ُتزاد ،لكن اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبّرهعلى اهللا ال المال، موّضًحا ضرورة الحیاة بال قلق، إذ یقول: "

  .]34-33[لكم؛ فال تهتّموا للغد، ألن الغد یهتم بما لنفسه؛ یكفي الیوم شّره" 

 قصده من كل أعمالنا. ولكننا إذ نخدم في هذه الحیاةن يملكوت اهللا وبّره هو الخبز الذي نسعى إلیه، والذ 
"هذه كلها تزاد  للحیاة، لذلك قال الرب: الالزمة نحتاج إلى الضرورّیات ،تالسماواكجنوٍد راغبین في ملكوت 

.   "ولكن اطلبوا أوًال ملكوت اهللا وبرَّه"،لكم"
لى طلبنا هذه األشیاء، ولكننا ال نطلبها أوًال، ال من جهة الزمن بل حسب إفبقوله كلمة "أوالً " أشار 

األهّمیة، فملكوت اهللا نطلبه كخیر نسعى نحوه، أّما الضرورّیات فنطلبها كضرورة نحتاج إلیها لتحقیق الخیر 
.  Ñالذي نسعى نحوه

 القّدیس أغسطینوس

 دون قوله "تهتّموا بالیوم" تشجیع للعمل والجهاد اآلن ال تهتّموا بالغد""في القول:  القّدیس جیرومیرى 
قد یسمح لنا أن نهتم بالحاضر ذاك الذي یمنعنا من التفكیر في المستقبل، حیث یقول [بغیر تواكل، إذ یقول: 

  .]Ñ)9: 2 تس 1 ("عاملون لیًال ونهاًرا كي ال نثقل على أحٍد منكم"الرسول: 

 ، فال نهتم بما سنتعبه غًدا، وٕانما بمعنى "التعب"، ال یعني بالشّر الخطّیة"یكفي الیوم شّره"وفي قوله 
 إّنما یكفي أن نتعب الیوم ونجاهد، وكأن اهللا وهو یمنعنا من القلق یحثّنا على الجهاد.

 

1 Catena Aurea. 
2 On Ps., homily 54. 
3 Sermon on Mount, 5:53. 
4In Matt. 6:34.  
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 متى-األصحاح السابع

 السابع االصحاح

 3دستور الملك 
 الملوكّیة ئالمباد

 لتكشف عن الفكر السماوي تالسماوا األساسیة الخاصة بملكوت ئعالج السّید المسیح بعض المباد
 والحیاة السماوّیة. 

.  5-1 عدم اإلدانة. 1
.  6 الحفاظ على المقّدسات. 2
.  12-7 السؤال المستمر. 3
.  14-13 الباب الضّیق. 4
.  23-15 األنبیاء الكذبة. 5
.  27-24 خاتمة الدستور. 6
.  29-28 اندهاش الجماهیر. 7

    عدم اإلدانة. 1
 ،تالسماوامادام الرب یحّدثنا عن نقاوة القلب الداخلي حتى نستطیع بالعین البسیطة أن ُنعاین ملكوت 

 وفي نفس الوقت بال تواكل حتى في األمور الزمنّیة، فإن هذه األمور ،ونحیا هللا ال لمحّبة المال، ونعیش بال همّ 
في جملتها تمّثل حیاة خفّیة ال یمكن إدراكها بالمظاهر الخارجّیة وحدها. إن كان اإلنسان یحتاج إلى عمل روح 
اهللا القّدوس لكي یكشف له ذاته مع إرشاد أب اعترافه، فكیف یمكننا أن نحكم على الغیر إن كانت قلوبهم نقّیة 

یمكن إدراكه. إن كّنا نطلب ألنفسنا   من ورائها ما اليمن عدمه. فالمظاهر الخارجّیة، حتى العبادة، قد تخف
الحیاة النقّیة الداخلّیة یلیق بنا أال نحكم على اآلخرین وعلى قلوبهم التي ال یراها سوى اهللا نفسه. هذا من جانب، 

 فإن الحكم على اآلخرین أو إدانتهم یسحب قلوبنا من التركیز على ما هو لخالصنا وبنیاننا إلى ،ومن جانب آخر
إدانة الناس والحكم علیهم، فنكون كمن یترك مّیته في بیته لینوح على مّیت أخیه. واإلدانة أیًضا تفقدنا طبیعة 

 فنخسر نعمة محّبة اهللا لنا الساترة علینا، ففیما نحن نحكم على الغیر ُیحكم علینا. وكما یقول إخوتناالحب نحو 
ال تدینوا لكي ال تدانوا، ألنكم بالدینونة التي بها تدینون ُتدانون، وبالكیل الذي به تكیلون ُیكال "السّید المسیح: 

 . ]3-1[ "لكم، ولماذا تنظر القذى الذي في عین أخیك، وأما الخشبة التي في عینك فال تفطن لها؟

  إن كان ُیحسب شًرا أال یرى اإلنسان خطایاه، فإن شّره یكون مضاعًفا إذ یجلس على كرسي إدانة اآلخرین
.  Ïبینما یحمل خشبة في عینیه

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  أظن أننا نتعّلم من هذه الوصّیة ضرورة افتراض أحسن قصد ممكن ألعمال اآلخرین التي یمكن لنا أن نشك
. Ïفي نّیتها

1  In Matt. hom 23:1.  
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 القّدیس أغسطینوس

  لو سقط أخوك في خطّیة الغضب تسقط أنت في خطّیة الكراهّیة (بإدانتك له). وهناك فرق شاسع بین
الغضب والكراهّیة كما هو بین القذى والخشبة، ألن الكراهّیة هي غضب مزمن. فبطول الزمن اشتّد القذى 
فصار بحق خشبة. فإنك إن غضبت على إنسان ترغب في رجوعه إلى الحق، أّما إذا كرهته فال یمكن لك 

.  Ðذلك
 القّدیس أغسطینوس

  أصل اإلدانة عدم المحّبة، ألن المحّبة تستر كل عیب؛ أّما القّدیسون فال یدینون أحًدا، لكنهم یتأّلمون معه
كعضو منهم، ویشفقون علیه ویعّضدونه ویتحایلون في سبیل خالصه، حتى ینتشلونه كالصّیادین الذین 

یرخون الحبل للسمكة قلیًال قلیًال حتى ال تخرق الشبكة وتضیع... فإذا توّقفت ثورة حركتها حینئذ یحّركونها 
.  Ñقلیًال قلیالً 

األب دوروثیؤس  

   .الذي یدین فقد هَدم سوره بنقص معرفته
األنبا موسى األسود  

  كما أن النار والماء متنافران... هكذا إدانة اآلخرین ال تّتفق مع من یرید التوبة... إن رأیت إنساًنا یخطئ في
اللحظات األخیرة قبیل موته فال تدنه، ألن قضاء اهللا مخفي عن البشر، فقد سقط البعض في خطایا جسیمة 

جهًرا لكنهم أدوا أعماًال مجّیدة سًرا...  

   .الحكم على اآلخرین یعتبر سلًبا للحق اإللهي بوقاحة، أّما االنتهار (بغیر حب) فیهدم نفس اإلنسان
  Òالقّدیس یوحنا الدرجي

  خیك وتكون سبب عثرةأعّثر بتخاك، تنقطع عنك نعمة الروح القدس، فتأیوم تدینÓ  .
 األنبا برصنوفیوس

ویل للقائلین للشّر خیًرا وللخیر شًرا، "عدم اإلدانة ال یعني السلوك بال تمییز، فكما یقول النبي: 
). فالمؤمن الحقیقي إذ هو 20: 5 (إش الجاعلین الظالم نوًرا والنور ظالًما، الجاعلین المّر حلًوا والحلو مًرا"

مسكن للروح القدس یحمل روح التمییز، فیرى سقطة أخیه وال یقدر أن ینكرها أو یتجاهلها، لكّنه وهو یدرك في 
السقطة مرارتها إّنما یشعر بها تصدر عن الضعف البشري الذي یتعّرض هو له. أخوه یسقط اآلن، أّما فهو 

فمعّرض للسقوط إن لم یكن اآلن فغًدا، لذا ِعوض أن یدین یترّفق ویصّلي في أّنات صادقة. هذا األمر یبرز 
بصورة واضحة في حیاة اآلباء الروحّیین والجسدّیین، فاألب ال یقدر أن یتجاهل أخطاء أوالده وسقطاتهم، وال 
یصمت تحت دعوى عدم اإلدانة، وٕانما في أبوة صادقة یفتح لهم قلبه لیسندهم على القیام من سقطاتهم. لهذا 

من إساءة فهم "عدم اإلدانة" فیصیر ذلك عّلة لتجاهل أخطاء الغیر، والسلوك  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیحّذرنا 

1 Ser. on Mount, 2:59.  
2 Ser. on Mount, 2:63.  

Ñ  ،441 ، صم1964الحب األخوي .
4  Ladder 10:8,14. 

Ó  ،م1974الحب وروح اإلدانة .
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لننصت بحذر لئال تحسب أدویة الخالص وقوانین السالم كقوانین [بال تدبیر أو حزم مع الساقطین، وٕاذ یقول: 
اصلحه، ولكن لیس [ حدیثه لألب، قائالً :  القّدیس یوحنا الذهبي الفم مّرة أخرى یوّجه.]Ïلالضطراب والهالك

"ال  :كعدّو أو خصم یحّدد العقوبة وٕانما كطبیب یعد األدویة، إذ لم یقل المسیح: "ال تحتملوا المخطئین" بل قال
ما هذا، أال یجوز لنا أن نلوم الخطاة؟! [كما یقول: .] Ð مرارة في إعالن الحكممملوءین بمعنى "ال تكونوا تدینوا"

وأما أنت فلماذا تدین " عدم لوم الخطاة؛ باألحرى نقول أن المسیح یقول بهذا خالل بولس: بلطنعم إن بولس ي
إًذا "). كما یقول: 10، 4: 14  (رو"خیك؟ ومن أنت الذین تدین عبد غیرك؟أأخاك؟ أو أنت أیًضا لماذا تزدري ب

 نفس الوقت یقول في موضع آخر: "وّبخ ي). وف5: 4 كو 1 ("ال تحكموا في شيء قبل الوقت حتى یأتي الرب
)... بهذا یظهر أن المسیح لم یأمر 20: 5 تي1)، "الذین یخطئون وّبخهم أمام الجمیع" (2: 4 تي 2انتهر عظ" (

الجمیع بعدم اإلدانة بطریقة مطلقة، إّنما یمنع من تفشت فیهم خطّیة انتقاد الغیر في أقل األخطاء التي تصدر 
.] Ñعنهم

الحب الذي یبعث في المؤمن روح عدم اإلدانة ناظًرا إلى ضعفات أخیه أنها ضعفاته، هو بعینه الذي 
 ال كمن ،خوتنا من مرارة الضعفإ، منتشلین يیهب الحكمة في التصّرف مع المخطئین، لندین الخطّیة ال الخاط

نه شریك معه في ذات الضعف.  أ وٕانما كمن یسند أخاه مدرًكا ،هم أقل مّنا أو نحن أبّر منهم

   الحفاظ على المقّدسات. 2
 ال تعطوا القدس للكالب، "

 وال تطرحوا ُدَرركم قدام الخنازیر، 
 . ]6[ وتلتفت فتمّزقكم" بأرجلهالئال تدوسها 

لما كان جوهر عبادتنا وغایتها هو "نقاوة القلب"، حیث ننعم بالعین البسیطة القادرة على معاینة اهللا 
السّید المسیح لئال ُتفهم البساطة بمعنى "الجهالة" أو "عدم الحكمة"، لهذا  وٕادراك أسراره ومعامالته معنا، خشيَ 

 " وبسطاء كالحمام،كونوا حكماء كالحّیات"یمزج السّید البساطة بالحكمة. هذا ما أّكده في حدیثه مع تالمیذه: 
"ال ). فإن كان اهللا یطالبنا بالبساطة فال ندین أحًدا، ففي نفس الوقت یسألنا السلوك بحكمة بقوله: 16: 10 (مت

. كأنه یقول لنا: اعرفوا ماذا تقّدمون؟ ولمن تقّدمون؟  وال تطرحوا ُدَرركم قدام الخنازیر"،تعطوا القدس للكالب
 وٕانما یعرف لمن یقّدمها وكیف ،یعرف اإلنسان قیمة المقّدسات والدرر الثمینة فال یهبها في سذاجة لكل إنسان

یقّدمها.  

دیة ألجل خالصنا، أحیاًنا یخفي بعض فالسّید المسیح نفسه الذي لم یبخل علینا بشيء، مقّدًما حیاته 
إن لي أموًرا كثیرة أیًضا ألقول لكم، ولكن ال تستطیعون أن تحتملوا "أسراره مقّدًما لنا ما یناسبنا فقط، إذ یقول: 

). إنه یشتاق أن یقّدم كل أسراره لكّنه ال یقّدم ما ال نستطیع احتماله، حتى ال یصیبنا ضرر. 12: 16  (یو"اآلن
كروحّیین بل  وأنا أیها االخوة لم أستطع أن أكّلمكم"على هذا المنهج سلك الرسل أیًضا، فیقول معّلمنا بولس: 

كجسدّیین كأطفال في المسیح، َسقْیتكم لبًنا ال طعاًما، ألنكم لم تكونوا بعد تستطیعون بل اآلن أیًضا ال 
). وبنفس الروح عاشت الكنیسة األولى تقّدم للموعوظین ما یناسبهم وال تكشف لهم 2-1: 3و ك 1 ("تستطیعون

1 In Matt. Hom., 23:1. 
2 In Matt. Hom.,  23:2. 

Ñ 141-140 ، ص1972كلیل في القّدیسین یوحنا الذهبي الفم، إاألماني الذهبّیة من مقاالت  المطران أبیفانیوس. 
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عن األسرار المقّدسة إال بقدر احتمالهم، وفي الطقس األول كانت أبواب الكنیسة تغلق بعد قداس الموعوظین بعد 
القّدیس یوحنا الذهبي الفم:  إال المؤمنون المستعدون للشركة المقّدسة. یقول اإلفخارستیاخروجهم فال ینعم بّسر 

نحتفل باألسرار خالل األبواب المغلقة، ونترك غیر المعّمدین خارًجا، لیس عن ضعف في اإلقناع بخصوص [
  .]Ïأسرارنا، وٕانما ألن كثیرین لم یستعدوا بعد لها بطریقة كاملة

 ُقدًسا بسبب يیمكننا أن نفهم الُقْدس والُدَرر على أنها شيء واحد، ُدع[القّدیس أغسطینوس: یقول 
االلتزام بعدم إفساده، وُدرًرا بسبب االلتزام بعدم االزدراء به. فاإلنسان یفسد ما ال یرغب في إبقائه سلیًما، ویزدري 

، "ال تعطوا القدس للكالب"ما یحسبه تافًها ومنحًطا، لذا ُیقال عن الشيء المحتقر أنه مدوس باألقدام. یقول الرب: 
ألن الكالب تهجم على الشيء لتمّزقه، حتى وٕان كان هذا الشيء ال یمكن تمزیقه أو إفساده أو تدنیسه. إذن لنفكِّر 

 إنهم یرغبون في تدمیر الحق الذي ال یمكن تدمیره. أّما .فیما یرغبه هؤالء المقاومین للروح بعنف وعداء شدید
 في طیاشة... بأقدامها لكنها تدّنس الشيء إذ تدوسه بأسنانها،الخنازیر فتختلف عن الكالب فهي ال تهاجم لتمّزق 

  .]Ð" إلى محتقریهالخنازیر" ُتشیر إلى مقاومي الحق، "والكالبإذن لنفهم أن "

یعتبر ، عن البتولّیة كأمر ثمین للغایة وكحیاة سماوّیةالقّدیس غریغوریوس أسقف نیصص وٕاذ یتحّدث 
دون أن یسلك في حیاته العملّیة بما یّتفق ببتولّیته یكون كمن ألقى بالُدَرر تحت أقدام  ايً أن من یحیا كبتول جسد

.  Ñالخنازیر

  السؤال المستمر. 3
 رّبما " وال تطرحوا ُدَرركم قّدام الخنازیر،ال تعطوا الُقدس للكالب"إذ یسمع المؤمن الوصّیة اإللهّیة: 

 تجدوا، اقرعوا ُیفتح لكم، ألن كل من یسأل اطلبواوا تعطوا، اسأل ومن أین لي الُقدس والدرر؟ لذا یكمل: ":یسأل
  .]8-7[یأخذ ومن یطلب یجد ومن یقرع ُیفتح له" 

 أي ، له أوًال الشفاءىلكي تفهم ما یقصد بالسؤال والطلب والقْرع، نفترض وجود رجل أعرج، فمثل هذا ُیعط 
القدرة على المشي، وهذا ما قصده الرب بالسؤال. ولكن ماذا ینتفع بالمشي أو حتى بالجري إن استخدمه في 
طریق منحرف؟ لذلك فالخطوة التالیة هي أن یجد الطریق المؤّدي إلى الموضع المطلوب... وهذا ما قصد 

 بینما كان الباب مغلًقا... لهذا یقول: ،بالطلب. لكن ما المنفعة إن صار قادًرا على المشي وعرف الطریق
.  Ò"اقرعوا"

  القّدیس أغسطینوس

  یكن في الحال... هكذا یمثِّله الرب على القرع. إنه ال لم إن داومت السؤال فإنك ستأخذ بالتأكید حتى وٕان
.  Óیعطیك فوًرا حتى تداوم على السؤال. إذن لتستمر في السؤال والطلب فبالتأكید ستأخذ

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

1 In Matt. hom 23:3.   
2 Ser. on Mount 2:68.   

Ñ  المرحوم سامي عبد الملك:ترجمة (17البتولّیة .( 
4 Ser. on Mount 2:72.   
5 In Matt. hom 23:5.   
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 قد أعطى بسبب اللجاجة، فكم باألكثر یعطي 2: 18 إن كان الذي ال یرغب في العطاء (قاضي الظلم لو ،(
 اهللا في العطاء ئقد یبط ذاك الصالح وحده الذي یحثّنا على الطلب منه، والذي ال ُیسر عندما نطلب منه؟!

لكي ُنقَّدر قیمة األشیاء الصالحة، ولیس لعدم رغبته في العطاء. ما نشتاق إلى نواله بجهاٍد نفرح جًدا بنواله، 
.  Ïأّما ما نناله سریًعا فنحسبه شیًئا زهیًدا

 القّدیس أغسطینوس

  :حتى 20: 118 (مز "هذا هو باب الرب والصّدیقون یدخلون فیه"لنقرع على باب المسیح الذي قیل عنه ،(
 الُمذّخر فیه كنوز الحكمة والعلم" (كو"متى دخلنا یفتح لنا الكنوز المخفّیة بالمسیح یسوع الذي فیه كل العلم: 

2 :3( Ð  .
 القّدیس جیروم

أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبًزا یعطیه حجًرا؟ وٕان سأله "لكي یؤّكد السّید نوالنا ما نسأله یقول: 
سمكة یعطیه حّیة؟! فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطایا جّیدة فكم باألحرى أبوكم الذي في 

  ]11-9[ یهب خیرات للذین یسألونه؟!" تالسماوا

هكذا إن كنت لم تأخذ ما سألته فالسبب هو أنك طلبت حجًرا. ال [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ُیعّلق 
 وٕانما أحیاًنا ما تسأله یعوقك عن أن تأخذ، إذ تسأل ما هو لیس بنافعٍ . یلزمك إذن أال ،یكفي أنك ابن لكي تأخذ

إن كّنا ونحن أشرار نعرف كیف [القّدیس أغسطینوس:  ویقول .]Ñ فبالتأكید تأخذ، بل روحًیا،تسأل أمًرا أرضًیا
 بل نعطیهم أشیاء صالحة لیست مّنا بل من الرب، فكم باألكثر یكون ،نعطي أبناءنا ما یسألونه مّنا فال نخدعهم

؟] Òرجاؤنا في الرب أن یعطینا عندما نطلب منه أموًرا صالحة

 هي مفتاح أیدینا الستجابة بإخوتنایختم السّید حدیثه عن استجابته لسؤالنا بوصّیة تخص عالقتنا 
 ]12[فعلوا هكذا أنتم أیًضا بهم، ألن هذا هو الناموس واألنبیاء" افكل ما تریدون أن یفعل الناس بكم طلبتنا: "

لم یضعها كوصّیة شرطّیة نلتزم بها لنوال سؤالنا من اهللا، إّنما ُتفهم كذلك بطریقة غیر مباشرة. لقد أراد أن تكون 
 وٕانما على طبیعة الحب الداخلي دون مقابل، نحّبهم ألجل الحب، ، تقوم ال على أساس المنفعةبإخوتناعالقتنا 

وبهذا یتحّقق فینا غایة الناموس. لكي نتفّهم حكمة هذه الوصّیة نقول بأن اآلب یطالب أوالده أن یحب أحدهم 
 ، إذ یراهم محّبین یطمئن لنضوجهم وحّبهم، في ذاتها. لكّنه كأباألخوةاآلخر، ویخدم بعضهم البعض، من أجل 

فیفتح خزائنه ویعطي بال كیل، مدرًكا أن أوالده قد صاروا أهًال لمحّبة أبیهم خالل طبیعة الحب التي لهم. حًقا إن 
ون مقابل هو الطریق الذي به نرى یدّي اهللا مفتوحتین لتهبا - د أّیا كان نوعه - بالعطاء إلخوتنانفتاح قلبنا ا

بسخاء.  

  الباب الضیق. 4

1 Ser. on N. T. 11.   
2 In Matt. 7:7.   
3 In Matt. hom 23:5.   
4 Ser on Mount. 2:73.   
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حیاة النقاوة التي تؤّهل القلب لمعاینة اهللا لیست إال شركة آالم مع المسیح المصلوب، لهذا یقول الرب 
دخلوا من الباب الضیق، ألنه واسع الباب ورحب الطریق الذي یؤّدي إلى الهالك، وكثیرون هم الذین ا"نفسه: 

  .]14-13[ وقلیلون هم الذین یجدونه" ، وأكرب الطریق الذي یؤّدي إلى الحیاة،یدخلون منه. ما أضیق الباب

 الطریق كرًبا وضیًقا لكي یخّفف من أتعابنا، ولكي ُیعلن أن األمان عظیم والمسّرة عظیمة... الطریق يُدع 
.  Ï ألًما هناكتتوّقع ندخلها لیست هكذا، لهذا ال نطلب هنا الراحة كما ال يكرب والباب ضّیق، لكن المدینة الت

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 !كرب هو الطریق الذي یدخل بنا إلى الحیاة، وضّیق أیًضا، لكن المكافأة رائعة وعظیمة إذ ندخله في مجدÐ 
 القّدیس كبریانوس 

  الباب الواسع هو المالذ العالمّیة التي یطلبها البشر، والباب الضّیق هو الذي ینفتح خالل الجهاد واألصوام
 "في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، في أسهار، في أصوام"كالتي مارسها الرسول بولس: 

 ")، "في تعٍب وكدٍّ، في أسهاٍر مراًرا كثیرة، في جوٍع وعطٍش، في أصواٍم مراًرا كثیرة في برٍد وُعْريٍ 5: 6 كو 2(
). وقد شّجع الرسول بولس تیموثاوس على ممارستها: " فتقوَّ أنت یا ابني بالنعمة التي في 27: 11كو2(

المسیح یسوع، وما سمعته مّني بشهود كثیرین أوِدعه أناًسا أمناء یكونون أكّفاًء أن ُیعلِّموا آخرین أیًضا، 
فاشترك أنت في احتمال المشّقات كجندي صالح لیسوع المسیح. لیس أحد وهو یتجّند یرتبك بأعمال الحیاة 

 )5-1: 2ي ت 2 وأیًضا إن كان یجاهد ال یكّلل إن لم یجاهد قانونًیا." (،لكي یرضي من جنَّده
 بینما قلیلون هم ،الحظ بتدقیق كیف یتكّلم عن ِكال البابین. فالغالبّیة الُعظمى تدخل من الباب الواسع

 إذ هو ، وال حاجة لنا مطلًقا أن نكتشفه،الذین یكتشفون الباب الضیق. إننا ال نبحث عن الباب الواسع
یعرض نفسه علینا تلقائًیا. أّما الباب الضّیق فال یجده الكل، وحتى الذین یجدونه فلیس جمیعهم یدخلونه، إذ 

  .Ñكثیرون بعد اكتشافهم باب الحق تجتذبهم مالذ الدنیا ویرجعون من منتصف الطریق
 القّدیس جیروم

 عندها یقف المراءون للصالة كي ،أن الطریق الرحب یحوي زوایا كثیرة Òنوسيالعّالمة أوریجیقول 
 ،). وعلى العكس الطریق الكرب ال یحوي زوایا شوارع یقف عندها المؤمن5: 6 یراهم الناس فینالون أجرتهم (مت

بل یسرع منطلًقا إلى الحیاة األبدّیة خالل الباب الضیق. ال یجد المؤمن في الطریق ما یبهجه فیستقر عنده، لكّنه 
یّتجه نحو السّید المسیح سّر بهجته وحیاته.  

الباب الضّیق هو باب الملكوت الذي لن یدخله إال رب الملكوت یسوع المسیح الذي بال خطّیة وحده، 
والطریق الكرب لیس إال صلیبه الذي ال یمكن ألحد أن یعبر فیه سوى المصلوب. لهذا لن ننعم بالدخول من 

 إال باختفائنا في یسوع المسیح المصلوب وثبوتنا فیه. بهذا یتحّول ، وال السیر في الطریق الكرب،الباب الضّیق
 .الكرب والضیق إلى بهجة اّتحاد مع المصلوب

  األنبیاء الكذبة. 5

1 In Matt. hom 23:7.   
2 Ep. 61: 5.   
3 In Matt 7:13.   
4 On Prayer 19:3. 
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 وتنزع بساطة العین ،كما حذرنا السّید المسیح من الحروب الخفّیة وحب الظهور التي تفسد نقاوة القلب
 خالل األنبیاء الكذبة والهراطقة وضد المسیح... هؤالء الذین ، یحّذرنا أیًضا من الحروب الخارجّیة،الداخلّیة

احترزوا من األنبیاء الكذبة الذین  بینما قلوبهم ذئاب خاطفة. یقول السید: "،یحملون مسحة التقوى الخارجّیة
 هكذا یحّذرنا السّید من األنبیاء المخادعین الذین .]15[ ولكّنهم من داخل ذئاب خاطفة" ،یأتونكم بثیاب حمالن

). یتظاهرون بالحیاة النسكّیة وشكلّیات الورع لخداع الكثیرین، أو 4: 13  (زك"یلبسون ثوب شعر ألجل الغش"
: 11 كو 2("  فعلة ماكرون مغّیرون شكلهم إلى شبه رسل المسیح،رسل كذبةهم مثل هؤالء "كما یقول الرسول: 

  (رؤ"قرنان شبه خروف")، وذلك كرئیسهم الوحش الذي یتظاهر بصورة السّید المسیح الحمل، إذ له 13-14
من یصرخ بما هو هللا [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ) وقد حّذرنا آباء الكنیسة كثیًرا من المخادعین. یقول 11: 13

بصوت التواضع الحقیقي واالعتراف الحق لإلیمان فهو حمل، أّما من ینطق بتجادیف ضّد الحق وعداوة ضّد اهللا 
ما ُیقال هنا عن األنبیاء الكذبة یفهم عن كل من ینطق بغیر ما یسلك به [القّدیس جیروم:  كما یقول .]Ïفهو ذئب

أّما روحهم في الداخل ، عملًیا، لكّنه یخّص باألكثر الهراطقة الذین یظهرون البسین العّفة وصّوامین كزّي للتقوى
.] Ðاإلخوةفمملوءة سًما، بهذا یخدعون البسطاء من 

من ثمارهم ُیعلن السّید أن األنبیاء الكذبة واضحون، یمكن تمییزهم عن أوالد اهللا الحقیقّیین، بقوله: "
تعرفونهم. هل یجتنون من الشوك عنًبا؟  أو من الحسك تیًنا؟  هكذا كل شجرة جّیدة تصنع أثماًرا جیًدا، وأما 

 وال شجرة ردّیة أن تصنع أثماًرا ،الشجرة الردّیة فتصنع أثماًرا ردّیة. ال تقدر شجرة جّیدة أن تصنع أثماًرا ردّیة
  .]20-16[جّیدة. كل شجرة ال تصنع ثمًرا جیًدا تقطع وتلقى في النار، فإًذا من ثمارهم تعرفونهم" 

استخدم بعض الهراطقة هذه الكلمات اإللهّیة لالدعاء بوجود طبیعتین متعارضتین فالبعض بطبعهم 
صالحون واآلخرون أشرار، وال یمكن للصالحین أن یصنعوا شًرا ولألشرار أن یصنعوا خیًرا، وكأن اإلنسان مسّیرا 
ال یدّْ له في اختیار الطریق، إّنما طبیعته هي التي تملي علیه سلوكه. هذا األمر یتنافى مع محّبة اهللا وتقدیسه 

لحّریة اإلرادة اإلنسانّیة، كما یتنافى مع عدله إذ كیف یجازینا عن تصرفات لیس لنا حّریة السلوك بها أو االمتناع 
 عنها؟ 

لنسأل هؤالء الهراطقة الذین یؤّكدون وجود طبیعتین [القّدیس جیروم: نقتطف هنا بعض كلمات 
متعارضتین، إذ یفهمون كما لو أن الشجرة ال یمكن أن تأتي بثمر رديء (حتى إن انحرفت)، إذ كیف أمكن 

 أن یخطئ عند ماء الخصومة؟ أو كیف أنكر بطرس الرب عند آالمه، قائالً : ال - الشجرة الصالحة -لموسى 
له إسرائیل أن یقّدم مشورة بإ الذي ال یؤمن - الشجرة الردیئة -أعرف الرجل؟ أو كیف أمكن لحمى موسى 

كلمات السّید المسیح، فالشجرة الصالحة ال تثمر إال ما هو صالح مع رًضا ا هذا القول ال یحمل تع؟]Ñصالحة
مادامت في یّد اهللا مستمّرة في صالحها، لكنها إن انحرفت ولو إلى حین وتحّولت إلى شجرة شّریرة تخطيء لتعود 
بالتوبة فتأتي بالثمر الصالح من جدید. وهكذا أیًضا بالنسبة للشجرة الردّیة فإنها تبقى تعطي ثمًرا ردًیا حتى متى 

إنه لم یقل أن الشجرة [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: صارت صالحة بالقّدوس الصالح تقّدم ثمًرا صالًحا. یقول 
!] Òالردّیة ال یمكن أن تصیر صالحة، وٕانما قال ال تحمل ثمًرا جیًدا مادامت هي ردّیة

1 Op. Iperfect.   
2 In Matt. 7:13.   
3 In Matt.  7:18.   
4 In Rom hom. 13.  
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إن كّنا شجًرا ردًیا فقد جاء السّید المسیح التفاحة الصالحة، الذي قیل عنه: "كالتفاح بین شجر الوعر 
 فنصیر ،). نتطعَّم فیه3: 2 كذلك حبیبي بین البنین، تحت ظلِّه اشتهیت أن أجلس وثمرته ُحلوة في حلقي" (نش

أنا الكرمة وأنتم األغصان، الذي یثبت فّي وأنا فیه هذا یأتي بثمر "أغصاًنا صالحة، تأتي بثمر كثیر. لهذا یقول: 
). إذ نثبت فیه نحمله داخلنا، كسّر صالحنا وبّرنا، 5: 15 كثیر، ألنكم بدوني ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا" (یو

 ،لقد صار مطیًعا ذاك الذي أخذ ضعفاتنا وحمل أمراضنا[القّدیس غریغوریوس أسقف نیصص: وكما یقول 
.] Ïشافًیا عصیان البشر بطاعته. فبجراحاته یشفي جرحنا، وبموته یطرد الموت العام عن البشر

نقدر أن نثمر عنًبا أو تیًنا، لكننا في المسیح یسوع رّبنا تحّول  كّنا أشجاًرا ردّیة تحمل شوًكا وحسًكا، ال
شوكنا إلى كرم یثمر عنًبا جدیًدا، وحَسكنا إلى شجرة تین جدیدة. خارج المسیح تكون لنا طبیعة األرض الساقطة 

)، هذه التي نخلعها في میاه المعمودّیة لنحمل الطبیعة الجدیدة التي 18: 3 تحت اللعنة فتنتج حسًكا وشوًكا (تك
اجعلوا الشجرة جّیدة وثمرها جیًدا" "صارت لنا في المسیح یسوع لنحمل فینا عنًبا وتیًنا. بهذا نفهم كلمات السید: 

).  33: 12 (مت

یحوي العنب في داخل سّر المسیح، فكما [تعلیق جمیل على العنب والتین، وللقّدیس یوحنا الذهبي الفم 
یّتحدون  مترابطة مًعا خالل فرع العنقود الخشبي، هكذا للمسیح مؤمنون كثیرون الحباتیحوي العنقود الكثیر من 
. والتین یمّثل الكنیسة التي تضم داخله جموع المؤمنین في حضن المحّبة الحلو، وذلك مًعا خالل خشبة الصلیب

كما تحوي التینة بذاًرا كثیرة داخل غطائها الواحد. فالتینة تمثل المحّبة في حالوتها والوحدة في اّتحاد البذار الكثیرة 
مًعا. أّما العنب فیقّدم لنا مثاًال للصبر، إذ یدخل المعصرة؛ كما ُیشیر إلى الفرح إذ تفرح الخمر قلب اإلنسان؛ 

ویشیر إلى اإلخالص حیث ال یمزج بماء؛ وٕالى الحالوة إذ هو شهي. أّما الشوك والحسك فیشیران إلى الهراطقة 
إذ یحملون األشواك من كل جانب. هكذا ترى خّدام الشّیاطین مملوئین بالمخاطر من كل ناحیة. مثل هذا الشوك 

  .]Ðاوالحسك ال یقّدم للكنیسة ثمارً 

في اختصار أقول أننا في المسیح یسوع رّبنا نخلع أعمال اإلنسان القدیم من شوٍك وحسٍك، أي األعمال 
 خالل بإخوتهاكل مّنا أشبه بحبة العنب التي ترتبط  األرضّیة، لكي نحمل فینا العنب والتین الروحي. یصیر

قد دست المعصرة "الصلیب (الفرع الخشبي) والتي یلزم أن تجتاز المعصرة وتحتمل الضّیق مع ذاك الذي قال: 
 مهما بلغت مواهبه أو قدراته أو -). ولیدرك كل واحد مّنا 3: 63 وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد" (إش

 أنه لیس إال بذرة في التینة المقّدسة، ال قیمة لها في ذاتها خارج -مركزه الروحي أو االجتماعي أو رتبته الكنسّیة 
الجماعة المقّدسة، وال عذوبة لها إال بثبوتها في غالف المحّبة الحلو الذي الحلو الذي یضم الجمیع مًعا بروح 

االتفاق والسالم! 

 وأن نسلك بروح الحب الكنسي ،هذا هو ما یفرِّح قلب اهللا أن نصیر له خمًرا روحًیا اجتاز المعصرة
لیس كل من لفاظ اإلیمان النظري، لهذا یقول السّید مؤّكًدا: "أالحق، ولیس أن نحمل مجّرد شكلّیات العبادة أو 

. كثیرون سیقولون تالسماوا، بل الذي یفعل إرادة أبي الذي في تالسماوایقول لي یا رب یا رب یدخل ملكوت 
خرجنا شّیاطین؟ وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟  ألیس باسمك تنّبأنا؟ وباسمك أ یا رب یا رب :لي في ذلك الیوم

  .]23-21[فحینئذ أصرِّح لهم أني ال أعرفكم قط. اذهبوا عّني یا فاعلي اإلثم" 

1 Adv. Eunomius.  
2 Op. Imperfect.   
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یحّدثنا السّید عن یوم مجیئه األخیر، حیث فیه یلتقي مع األشرار ال كعریس مفرح بل كدّیان مرهب، ال 
تشفع فیهم صلواتهم الطویلة الباطلة، وال كرازتهم باسمه، وال إخراجهم الشّیاطین وصنعهم قوات باسمه... فهو ال 

 یعرفهم ألنهم فعلة إثم. 

اهللا یعرف أوالده وخّدامه المقّدسین، وال یعرف األشرار فعلة اإلثم، لهذا عندما سقط آدم في الخطّیة 
كان اهللا یعرف أن آدم في الجّنة، ویعلم كل ما قد حدث، لكّنه إذ [: القّدیس جیرومنت؟ وكما یقول أسأله: أین 

 كأنه ال یراه، ألن آدم اعتزل النور اإللهي والبّر، فصار تحت ]Ïأخطأ آدم لم یعرفه اهللا، إذ قال له: أین أنت؟
ال أراكم في نوري، [ هكذا: ال أعرفكم""على قول السید:  القّدیس أغسطینوس ُیعّلق .]ظالل الخطّیة وظلمة الموت

فاهللا ال یرانا في نوره عندما نطیل الصلوات باطًال أو نكرز باسمه أو نصنع قّوات وٕانما  .]Ðفي البّر الذي أعرفه
حینما نحیا معه وبه ونسلك طریقه. وفیما یلي بعض تعلیقات لآلباء في ذلك:  

  إنهم یتعّجبون ألنهم یعاقبون مع أنهم صنعوا معجزات، أّما أنت فال تتعّجب ألن كل المواهب إّنما ُأعطیت لهم
 لذا فهم یعاقبون بعدل، إذ هم جاحدون َمن أكرمهم... لنخف ،كهبة مّجانّیة لم یساهموا فیها من جانبهم بشيء

اء ولنهتم بحیاتنا جًدا فال ُنحسب أشرارا ألننا لم نصنع معجزات اآلن. ألن المعجزات ال تفیدنا في بّ أیها األح
.  Ñشيء وكما أن عدم صنعها ال یضّرنا، إّنما نهتم بكل فضیلة

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  في السماء برهان على حیاتنا الفاضلة، أّما إخراج الشّیاطین فهو هبة من المخّلص، لذلك یقول أسمائناكتابة 
.  Ò، إذ ال یعرف اهللا طریق األشرار"ال أعرفكم"للذین یفتخرون بعمل القوات دون ممارسة الحیاة الفاضلة: 

 القّدیس أثناسیوس الرسولي

   خاتمة الدستور. 6
فكل من یسمع أقوالي ویعمل بها أشبِّهه برجل عاقل بنى بیته على یختم السّید المسیح دستوره بالقول: "

 ألنه كان مؤّسًسا على ، فلم یسقط،الصخرة، فنزل المطر وجاءت األنهار وهّبت الریاح ووقعت على ذلك البیت
الصخر. وكل من یسمع أقوالي هذه وال یعمل بها یشّبه برجل جاهل بنى بیته على الرمل، فنزل المطر وجاءت 

 . ]27-24[ "األنهار وهّبت الریاح وصدمت ذلك البیت فسقط، وكان سقوطه عظیًما

ال شخص السّید المسیح نفسه؟ وكما یقول إما هذا الصخر الذي تتأّسس علیه نفوسنا كبیت یسكنه اهللا، 
اإلنسان المؤسَّس على المسیح ال یخاف من الخزعبالت المظلمة، ألنه ماذا یعني بالمطر [القّدیس أغسطینوس: 

نه ال یخاف الحیاة الزمنّیة ، أإشاعات البشر التي كما أظن ُیرمز إلیها بالریاحى َ سوى أموًرا ردیئة؛ كما ال یخش
التي تفیض على األرض (كاألنهار) بالشهوات الجسدّیة... أّما اإلنسان الذي یسمع وال یعمل بها فیكون في خطر 

.]  Óمن هذه األمور الثالثة، ألنه بال أساس راسخ، إنه یبني دماًرا

1 On Ps. hom 1. 
2 In Ioan 49:20.   
3 In Matt. Hom., 24:2.   
4 Vita S. Antonii 38.  
5 Ser. on Mount 2:87. 
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الصخرة الحقیقّیة التي ُیبنى علیها البیت الروحي هي كلمة اهللا المكتوبة كما  القّدیس أغسطینوسیرى 
لنحسب كتاب اهللا المقّدس كما لو كان حقًال فیه نوّد إقامة مبنى. لیتنا ال [هي كلمة اهللا المتجّسد، إذ یقول: 

: 10 كو 1 ("" والصخرة كانت المسیحنتراخى وال نقف عند السطح بل نحفر إلى األعماق حتى نبلغ الصخرة، 
4(Ï [.

المطر الذي یعمل على هدم البیت بال رحمة هو [على العبارات السابقة، قائالً :  القّدیس جیروموُیعّلق 
فإن "الشیطان، واألنهار ُتشیر هنا إلى أضداد المسیح، والریاح إلى قوات الشّر الروحّیة التي في الهواء، 

مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل الرؤساء، مع السالطین، مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشّر 
 ألنه كان مؤّسًسا على الصخرة. ،). هذه وقعت على ذلك البیت فلم یسقط12: 6 الروحّیة في السموّیات" (أف

أنت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني "على هذه الصخرة أّسس اهللا كنیسته، ومنها استمّد الرسول بطرس اسمه: 
). على هذه الصخرة ال یوجد أثر للحّیة، لذا یقول النبي في ثقة: "وأقام على صخرة 18: 16 كنیستي" (مت

). فالوبار یلجأ إلى 18: 104 )، وفي موضع آخر یقول: "الصخور ملجأ للوبار" (مز2: 40 رجليّ " (مز
الصخور بكونه خائًفا... (وموسى النبي إذ كان كالوبار صغیًرا) قال له الرب بعد خروجه من أرض مصر: "إني 

 هكذا ].Ð)23-22: 33أرفع یدي فتنظر ورائي" (خرثم  واسترك بیدي حتى اجتاز ،أضعك في نقرة من الصخرة
إذ نشعر أننا صغار في حاجة إلى صخرة نلتجئ إلیها نتقّدم إلى المسیح یسوع صخر الدهور نحتمي فیه، وعلیه 

. یقوم بناؤنا الروحي، هاربین من الحّیة التي ال تقدر أن تجد لها موضًعا في الصخرة الحقیقّیة فال تقترب إلینا

نه الطریق إ لئال یقوم البناء سریًعا وینهدم أیًضا سریًعا. ، أي الهرطقات،لیتنا ال نبني إیماننا على الرمل
السهل الواسع ونهایته الهالك.  

  دهشة الجماهیر. 7
 بهتت الجموع من تعلیمه، ألنه كان یعّلمهم كمن له سلطان ولیس ،فلما أكمل یسوع هذه األقوال"

حًقا ما أحوجنا أن یمسك السّید نفسه بأیدینا لنحفر ونعمِّق في كتابه المقّدس، فنكتشفه أمامنا بل . ]28 [كالكتبة"
وفینا، نراه ال كمن یقّدم وصایا مجّردة إّنما یعطي قّوة وسلطاًنا. یتكّلم فینا عامًال في حیاتنا بروحه القّدوس لیتجّلى 

 ببهائه في حیاتنا الداخلّیة ویحّول سلوكنا إلى شهادة حق للحیاة السماوّیة المجیدة فیه. 

1 In Ioan 23:1. 
2 In Matt. 7:25.  

 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الثامن

  الثامناالصحاح

 1أعماله الملوكّیة 
بعدما قّدم لشعبه دستوره السماوي، مّتحدثًا معهم بسلطان، صار یحّدثهم بلغة الحب العملي، مقّدًما 

تطهیًرا وشفاًء للمرضى وتعزیة للمتضایقین، وتحریًرا من سلطان الشّیاطین:  

 . 4-1 تطهیر األبرص. 1
 . 13-5 شفاء غالم قائد المائة. 2
 . 17-14 شفاء حماة بطرس. 3
 . 22-18 دعوته للكنیسة. 4
 . 27-23 تهدئة األمواج. 5
 . 34-28 مجنونا كورة الجرجیسّیین. 6

وٕانما حملت أوًال وقبل كل شيء إعالًنا عن محّبة اهللا ، ا لقّوة الهوت السّیداستعراًض لم تتم المعجزات 
الفائقة نحو اإلنسان، وقد اختار اإلنجیلّیون عّینات من معجزات السّید غیر المحصاة لیقّدموا لنا فكر اهللا من 

 وشفاء غالم قائد ،نحونا. فاإلنجیلي مّتى یقّدم لنا بعد عرضه للموعظة على الجبل تطهیر األبرص الیهودي
أال وهي تطهیرهم من كل دنس حّل بهم، ، المائة األممي، المعجزة األولى تكشف عن رسالة السّید نحو الیهود

والثانیة رسالته نحو األمم الذین تعّرضوا للهالك بسبب العبادة الوثنّیة.  

  تطهیر األبرص. 1
 ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثیرة، "

 وٕاذا أبرص قد جاء وسجد له، قائالً : 
  .]2-1[یا سّید إن أردت تقدر أن تطّهرني" 

) لیسمعوا كلماته 1: 5 بین التالمیذ الذین تقّدموا إلى السّید على الجبل (مت نوسيالعّالمة أوریجیقارن 
إذ كان یسوع ُیعلِّم على قّمة الجبل كان معه [وبین الجماهیر التي بقیت عند السفح ونزل السّید إلیهم، قائالً : 

تالمیذه، هؤالء الذین ُأعطى لهم أن یعرفوا أسرار تعالیمه السماوّیة، خاللها ینعم قلب العالم الجامد بمعرفة 
ظلّمتا بظالل الهموم األرضّیة بواسطة نور الحق... اآلن إذ ینزل من الجبل االخالص وتنفتح عینا األعمى اللتان 

حمال الخطایا، فإن لم ُینزع أ إذ تثّقلوا ب،تتبعه جموع كثیرة. إنهم لم یستطیعوا بطریق ما أن یصعدوا على الجبل
عنهم هذا العبء لن یستطیعوا أن یرتفعوا إلى أعالي األسرار اإللهّیة... لقد نزل إلیهم الرب، أي تنازل إلى 

ضعفاتهم وعجزهم ُمظهًرا رحمته نحو ضعفهم وبؤسهم، فتبعته الجموع: البعض ألنهم أحّبوه والكثیرون ألجل 
الحظ أن [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:  وبنفس المعنى یقول .]تعالیمه، وآخرون من أجل أعماله الشفائّیة وحنّوه

التالمیذ وحدهم قیل عنهم أنهم صعدوا لیسوع على الجبل، لكّنه إذ نزل یسوع من الجبل تبعته الجموع، وبالحق 
المسیح وتقترب منها، إلى جموع كثیرة ألن الجبل هو قّمة الفضیلة وبرج الكنیسة، حیث ال تقدر الجموع أن تأتي 

إذ كانوا مثّقلین بالخطّیة أو االهتمامات الزمنّیة... لكّنه بحنّوه السامي نزل إلى من هم أسفل هؤالء الذین بسبب 
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 .]Ïالضعف البشري لم یقدروا أن یسمعوه على قّمة الجبل، عندئذ تبعته الجموع

بعد إلقاء عظته وتعلیمه سنحت الفرصة لعمل معجزة بها یثّبت العظة التي [القّدیس جیروم: یقول 
 .]Ðُسمعت حاالً 

بعد إلقاء الموعظة التقى به أبرص، إذ یقول اإلنجیلي:  
 وٕاذ أبرص قد جاء وسجد له، قائالً : "

.  ]2[ "یا سّید إن أردت تقدر أن تطّهرني
في تطهیر هذا األبرص صورة رمزّیة حّیة لتطهیر كل إنسان قادم إلى كلمة أمبروسیوس القّدیس یرى 

في هذه الحادثة لم یعّین البشیر اسم المكان الذي تّمت فیه [ لینال منه تطهیًرا عن خطایاه. لهذا یقول: ،ّ اهللا الحي
لم ُیطهِّر [ یعود فیقول: .] وٕانما لشعوب العالم أجمع، ال ینتمي إلى مدینة معّینةي مشیًرا إلى أن الذي شف،المعجزة

). فإن كان 3: 15  (یو"أنقیاء بسبب الكالم الذي كّلمتكم بهاآلن أنتم "ر الكل قائالً : هِّ الرب أبرًصا واحًدا، إّنما ُیط
 .]Ñشفاء البرص یتم بواسطة كلمة الرب، فإن احتقار كلمة الرب هو البرص الذي یصیب الروح

ویقّدم لنا هذا األبرص صورة حّیة للصالة الحقیقّیة من جانبین:  
جاء للسّید وسجد له قبل أن ینطق بكلمة تخص احتیاجاته، وكأنه یقّدم العبادة هللا والخضوع له أوالً : 

أوالً . یطلب ما هللا قبل أن یسأل ما لنفسه. بهذه الروح جعلت الكنیسة صالة الشكر في مقّدمة كل اللیتورجّیات 
والصلوات الجماعّیة والخاصة، مقّدمین ذبیحة الشكر هللا قبل أن نسأله شیًئا ألنفسنا، معلنین حّبنا له! 

لم یطلب األبرص شیًئا محّدًدا لكّنه یعرض آالمه على مخّلصه، تارًكا األمر بین یدیه، فلم یقل له ثانًیا: 
مكانّیة السّید وحّبه ورعایته وحكمته، تارًكا أمر إردت تقدر أن تطّهرني. یتكّلم في ثقة وٕایمان بأ، وٕانما إن "طّهرني"

الذي تحّبه مریض".  "تطهیره بین یدیه. بنفس الروح أرسلت أختا لعازر له قائلتین: 

إني أعرف أنك قادر أن تفعل كل [على كلمات األبرص وبلسانه قائالً :  نوسيالعّالمة أوریجُیعّلق 
 سألك سلطانك، وال أطلب قدرتك، فإني أعرف أن البشر ضعفاء، لكّنني أطلب إرادتك. فإذا ماأشيء. وأنا ال 

رادتك یتبعها السلطان الذي یحّقق هذه النعمة لي... لي الربح، ولك أنت التسبیح، وللمشاهدین معرفة إتمّتعت ب
متزایدة للحق خالل المعجزة... أنت الذي سبق فطّهرت بخادمك إلیشع نعمان األبرص الرئیس بسوریا، آمًرا إّیاه 

  .]Òأن یغتسل في األردن، اآلن تقدر إن أردت أن تطّهرني

. إذ ترك األبرص األمر في یدّي رّبنا ]3[" مّد یسوع یده ولمسه، قائالً : أرید فأطهر اإلیمان "اأمام هذ
 معلًنا سلطانه على البرص وٕارادته الطّیبة نحو خلیقته. لكن "أرید فأطهر"الذي یحّبه؛ وفي محّبة مّد یده قائًال له: 

 لماذا مّد السّید یده ولمسه؟نتساءل: 
 حًقا إن السّید .]Ó"لم یقل فقط وٕانما تبع القول العمل في الحال[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول أوالً : 

كلمة اهللا صاحب السلطان الذي یقول فیكون، لكّنه ربط القول بلمس الیّد كمَثل لنا، حتى تلتحم كلماتنا نحن  هو

1 PG 56:747. 
2 Catena Aurea. 

Ñترجمة مدام عایدة حنا بسطا. 16-12: 5  تفسیر لو 
4 PG 56:747.  
5 In Matt. hom 25:2. 
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أیًضا بعمل أیدینا، فال نعیش كأصحاب كالم نظري، إّنما مع الكلمات نعمل بال توقف. فنربط تسابیحنا وعبادتنا 
 اهللا والناس ونحو أنفسنا أیًضا. لیت صلواتنا تتزّكى بأعمال أیدینا و نح،وقراءاتنا اإلنجیلّیة بأعمال المحّبة التقوّیة

: 5طلبة البار تقتدر كثیًرا في فعلها" (یع" اهللا! لهذا یقول الرسول: ىبالروح القدس العامل فینا، فتصیر مقبولة لد
 الحاملة لثمر الروح القدس ، الربفي إّنما في الحیاة المقّدسة ،). سّر اقتدارها لیس في الكلمات الخارجة16

 العملي!

وهبه لمسة یده المقّدسة المعتنیة به، وفي الحال تركه  لقد[القّدیس كیرّلس االسكندري: یقول ثانًیا: 
 ما أحوجنا إلى إدراك یّد اهللا المترّفقة بنا، ورؤیتنا لرعایته اإللهّیة فیزداد إیماننا به وننال .]Ïالبرص وفارقه المرض

 أكثر مّما نطلب. 

 الذي لم یكن ممكًنا أن یلمس نعمان ،بهذا التصّرف أوضح السّید الفارق بینه وبین إلیشع النبيثالثًا: 
السریاني األبرص، وال خرج حتى للقائه، بل أرسل إلیه یطلب منه أن یذهب إلى األردن ویستحم فیه سبع مّرات. 

سه بل یهرب البرص منه في يَ لقد خش  أن یتنّجس، أّما السّید فلمس األبرص إذ لم یكن ممكًنا للبرص أن ینجِّ
 لذلك لمسه ، ال كعبد بل كسّید مطلقيلكي یوّضح الرب أنه یشف[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: الحال. یقول 

لقد [العّالمة أوریجینوس:  ویقول .]Ðأیًضا، فإن یده ال تتدّنس من البرص، بل ُیطهِّر الجسد األبرص بیده المقّدسة
)، وأن دنس إنسان ال یلصق بغیره، وال النجاسة 15: 1 لمسه لكي یظهر أن كل شيء طاهر للطاهرین (تي

شفي الجرح! أإني ال احتقر الناموس لكّنني [ مّرة أخرى یقول على لسان السید: .]الخارجّیة تنّجس طهارة القلب
إّنني ال أكسر الوصّیة لكّنني أزیل البرص وأطهِّره، إذ أمّد یدي یهرب البرص، وال یقترب دنسه من كمالي، وال 

 .]Ñيیقاوم سلطان

لى أقنوم االبن، ومّدها إّنما ُیشیر إلى ظهوره أو إ ُتشیر "الید"في دراستنا لسفر حزقیال رأینا أن رابًعا: 
تجّسده، فمّد ید السّید ولمس األبرص إّنما ُیشیر إلى ظهوره حسب الجسد في وسط الیهود، وتالمسهم معه جسدًیا 

كما روحًیا حتى یطهَّروا من كل دنس قد تعّلق بهم.  

 وقّدم القربان ،قال له یسوع: انظر أن ال تقول ألحد، بل اذهب أِر نفسك للكاهنإذ طّهر األبرص، "
  .]4[الذي أمر به موسى شهادة لهم" 

لماذا أمره أال یقول ألحد؟ حتى یتعّلم الذین ینالون من اهللا موهبة الشفاء [القّدیس كیرّلس الكبیر: یقول 
 .]Òأال یطلبوا مدیًحا ممن یشفونهم، ومجًدا من اآلخرین، لئال یسقطوا في الكبریاء الذي هو أشّر الخطایا

 لماذا أمره بالذهاب إلى الكاهن؟
 فإنه ما جاء لینقضها بل لیكّملها. لقد طالبه ،أراد السّید تأكید احترامه للشریعة التي هي من وضعهأوالً : 

 قبل أن یلتقي به أحد. في أكثر من موضع كشف السّید - كما في الشریعة -أن یؤّكد طهارته عن طریق الكهنة 
موقفه من الكنیسة الیهودّیة، أنه ما جاء لیهدم بل لیبني، فإن هَدم إّنما یهِدم ما حملته القیادات الكنسّیة الیهودّیة 

من ریاء وحب للظهور واهتمام بالزمنّیات وحرفّیة في الفهم وشكلّیة في العبادة، لكّنه ما جاء لیثور على النظام في 

1 PG 72:553-563. 
2 In Matt. hom 25:2. 
3 PG 56:747. 
4 PG 72:553-563. 
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ذاته أو الطقس إن قّدم بروحه ال في حرفّیة قاتله. لقد جاء لكي یدخل بالرمز إلى كمال ما یرمز إلیه. فإن كان 
  وٕانما بظهور كهنوت السّید المسیح على طقس ملكي صادق. ،مجیئه ینهي الكهنوت الالوي ال یكون هذا بتدمیره

 لیدركوا أنه المسّیا المخّلص القادر ، للكهنة أراد شهادة عملّیة ملموسة بین یدّي الكهنةبإرساله: ثانًیا
سمح لألبرص بذلك شهادة لهم... فقد ُعرف الیهود في [القّدیس كیرّلس الكبیر: على اإلبراء من البرص. یقول 

رادة السماء، وقد بذلوا كل إلكل العصور بإعالنهم عن غیرتهم على الناموس، قائلین أن موسى كان خادًما 
 اهللا، وأما هذا فما نعلم هنحن نعلم أن موسى كّلم"طاقتهم للتقلیل من شأن المسیح كمخّلص البشر، فقالوا صراحة: 

 أن كرامة موسى أقل من مجد المسیح. ، أن یقنعهم بهذه العالماتالالزم). لهذا كان من 29: 9 من أین هو" (یو
). شفاء األبرص كان 6-5: 3 كان موسى مجّرد خادم أمین في بیت اهللا، أّما المسیح فابن في بیت أبیه (عب

شهادة واضحة أن المسیح قد غّیر شریعة موسى بطریقة ال توصف. فإنه إذ تذمَّرت مریم أخت موسى علیه 
 لكّنه عجز عن إزالة هذا المرض عنها. لقد سقط أمام اهللا ،ُضربت بالبرص، وقد حزن موسى علیها حزًنا شدیًدا

). الحظ بعنایة كیف ُوجد هنا توسل مع صالة وطلبة إلى السمو اإللهي، 13: 12  (عد"هااشفاللهّم "یطلب منه: 
 لیتعّلموا منه أن ،. إذن شفاء األبرص كان إنذاًرا للكهنةفأطهرأّما مخّلص البشرّیة فبسلطان إلهي بحق یقول: أرید 

ظّنهم بأن موسى أعظم منه هو انحراف عن الحق. حًقا یلیق بهم أن یكرموا موسى كخادم للناموس، معّین للنعمة 
 .]Ï أّما عمانوئیل فباألكثر ُیقدَّم له التسبیح والمجد بكونه ابن اآلب الحق،)19: 3 ومعروف للمالئكة (غل

عندما یراه الكاهن (الیهودي) یتحّقق أنه لم ینل الشفاء حسب الناموس، [: أمبروسیوسالقّدیس ویقول 
  .]Ðسلكن أبرأته نعمة اهللا التي تفوق النامو

)، فیشهد لعمل 14 رساله للكاهن أراد من الیهود أن یعیدوا النظر في طقس تطهیر األبرص (البإثالثًا: 
 إشارة إلى موت السّید ،السّید المسیح الخالصي، خاصة أمر العصفورین، حیث یذبح الواحد ویطیر اآلخر

 األمر الذي أرجو الحدیث عنه بأكثر تفصیل في دراستنا لسفر الآلویین.  ،وقیامته

 في هذا التصّرف توجیه السّید لنا بالخضوع للكهنة في الرب.  مبروسیوسأو القّدیسان جیرومیرى رابًعا: 

. Ñفي هذا التصّرف أن السّید یعّلمنا تجّنب الكبریاء واالفتخار القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى خامًسا: 
فكم باألكثر یلیق بنا نحن الذین ، إن كان رب المجد الذي یشفي بسلطانه الشخصي أراد أن یخفي أعماله العجیبة

 حفًظا علیها من حرب محّبة مدیح ،من عطایا ومواهب ونعم، تحت الضعف أن نخفي ما ینعم به علینا السّید
الطفل جمیل الصورة في بیتهما  ايالتي تقتل كل عطّیة صالحة. لنتمثل بوالدّي موسى النبي اللذین أخف، الناس

ثالثة شهور فلم یقتله فرعون، مقّدمین لنا العظیم في األنبیاء. هكذا لُنخِف كل فضیلة جمیلة في بیتنا وال نعرضها 
 لفرعون الحقیقي، شیطان حب الظهور!

أنه قد دفعه نحو الكنیسة لیقّدم ذبیحة شكر هللا، معلًقا على هذا  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى سادًسا: 
لیتنا ال نقّدم التشّكرات [ .]Òلیتنا نقّدم هللا التشّكرات على الدوام، فنجعلها تسبق كلماتنا وأعمالنا[التصّرف بقوله: 

1 PG 72:553-563. 
Ðترجمة مدام عایدة حنا. 16-12: 5  تفسیر لو 

3 In Matt. hom 25:3.  
4  In Matt. hom 25:3. 
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 ویكّمل حدیثه عن أهّمیة .]Ï وٕانما من أجل البركات التي تحل باآلخرین،فقط من أجل البركات التي تحل بنا
هذا هو األمر الذي یحّرر اإلنسان من األرض، ویرفعنا إلى السماء، ویجعلنا مالئكة بدًال من أن [الشكر بقوله: 

المجد هللا "نكون بشًرا. فإن المالئكة یشكِّلون طغمة تقّدم التشّكرات هللا من أجل الصالحات الموهوبة لنا، قائلین: 
.] Ð)14: 2 (لوفي األعالي وعلى األرض السالم وبالناس المسرة"

  شفاء غالم قائد المائة. 2
 ولما دخل یسوع كفرناحوم جاء إلیه قائد مائة یطلب إلیه ویقول: "

 . ]6-5[" یا سّید، غالمي مطروح في البیت مفلوًجا متعّذًبا جًدا
لقد جاء هذا القائد الروماني یمّثل كنیسة األمم المعّذبة جًدا في شخص العبد (الغالم) بسبب العبادة 

 مصاب ، لقد جاءت إلیه تصرخ أن عبدها مطروح في البیت.الوثنّیة، وجهلها التام عن حیاة الشركة مع اهللا
بالفالج، وهكذا تقّدمت باإلیمان إلى السّید المسیح الذي لم یقم في وسطها كما أقام في األمة الیهودّیة، إّنما سمعت 

عنه خالل كلمة الكرازة، فطلبت الشفاء من الفالج الذي أصابها كل هذا الزمان.  

 إنه ال یستنكف .]7[أنا آتي واشفیه" إن كان السّید المسیح لم یولد جسدًیا وسط األمم، لكّنه یقول لهم "
 ویتحّقق الشفاء ،له بیتهم الذي تدّنس باألوثان، فهو عالم أنه بحلوله فیه تتحّطم الوثنّیة ُویطرد الشرّ ومن دخ

تصرخ إلى مخّلصها في أدب و ،الروحي للنفوس التي تتقّبله. إنه وعد ُیقّدم لكل نفس تشعر بفالج الخطّیة ومرارتها
 نعم تعال أیها الرب یسوع، لتحل ."أنا آتي واشفیه" لتسمع صوته المحب ،طرح علیه أتعابها وآالمهاوووقار، 

 باإلیمان فینا، أنت سّر شفائنا. 

یا سّید لست مستحًقا أن  مملوٍء إیماًنا أجاب: "تواضعٍ إذ وعده السّید بالذهاب إلى بیته لیشفي عبده، في 
تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة فقط فیبرأ غالمي، ألني أنا أیًضا إنسان تحت السلطان. لي جند تحت یدي، 

لقد فاق األممي الیهود أصحاب . ]9-8[فیأتي، ولعبدي أفعل هذا فیفعل"  ِاْئِتِ◌ أقول لهذا اذهب فیذهب، وآلخر
المواعید، مظهًرا تواضًعا أمام الملك المسّیا، وٕایماًنا بسلطانه الفائق.  

  فأظهر نفسه مستحًقا لدخوله ال في بیته بل في قلبه. ،نفسه غیر مستحق لدخول السّید بیته )قائد المائة(دعا 
ضع ما استطاع قلبه أن یحتمل دخول من یخاف من وافلو لم ینطق قائد المائة هذه الكلمات في إیمان وت

دخوله تحت سقف بیته.  
 سواء بالكالم أو -ال ُیسر رّبنا كثیًرا بدخوله منزل قائد المائة قدر ما ُیسر بدخوله قلبه. رب التواضع 

: 9 جلس في منزل فّریسي متكّبر ُیدعى سمعان، ومع ذلك لم یكن في قلبه لكي یسند فیه رأسه (لو-العمل 
 )... لم یدخل منزل قائد المائة لكّنه امتلك قلبه، أّما زكا فقد قبل الرب في منزله كما في قلبه أیًضا (لو58
19 :8 .( 

 لكّنه كان حاضًرا فیه بجالله، شافًیا ،لم یدخل (السّید) منزل قائد المائة بالجسد؛ كان غائًبا عنه جسدًیا 
غالمه... لقد كان الرب متجّسًدا بین الیهود وحدهم، فلم ُیولد من عذراء وال عاش بین شعوب األمم... ومع 

)، ولكن كیف یتعّبد له دون أن یعرفه؟ 43: 18  (مز"شعب لم أعرفه یتعّبد لي"هذا فقد تحّقق ما قیل عنه: 

1 In Matt. hom 25:3. 
2 In Matt. hom 25:3. 
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). لقد عرفه الیهود فصلبوه، وأما العالم كّله فسمع عنه وآمن 44: 18 (مز "من سماع األذن یسمعون لي"
.  Ïبه

 القّدیس أغسطینوس

  ًیا هو الجسد الذي یغّطي النفس، وغلق الذهن عن معاینة السماء، لكن اهللا لم یستنكف من أن هذا السقف ِسرِّ
یسكن في جسم وال من أن یدخل تحت سقف جسدنا! 

 األب خریسولوجیوس أسقف رافینا 

  حتى اآلن یدخل تحت سقفنا خالل رؤساء الكنیسة القّدیسین والذین ُیسر اهللا بهم... عندما تتناولون جسد
 "Ð"لست مستحًقا...الرب ودمه یدخل الرب نفسه تحت سقفكم، ففي تواضع رّددوا: یا سّید 

 العّالمة أوریجینوس

 لتجلس في عمق التواضع، تأمر الضحك أن یذهب فیذهب، وتدعو البكاء ،كن متسّلًطا على قلبك مثل ملك 
.  Ñالحلو أن یأتي فیأتي، والجسد العبد العاصي أن یفعل هذا فیفعل

 القّدیس یوحنا الدرجي 

 فلما سمع یسوع تعّجب، وقال للذین یتبعون: "
  بمقدار هذا.  إیماًناالحق أقول لكم لم أجد وال في إسرائیل

أقول لكم أن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویّتكئون مع إبراهیم واسحق ویعقوب في ملكوت 
 . تالسماوا

 وأما بنو الملكوت فُیطرحون إلى الظلمة الخارجّیة. 
  وصریر األسنان. ءهناك یكون البكا

 ثم قال یسوع لقائد المائة: اذهب وكما آمنت لیكن لك، 
.  ]13-10[فبرأ غالمه في تلك الساعة" 

 إیماننا به، فقد تعّجب السّید عندما رأى في قائد المائة هذا اإلیمان في قلبه  مثلحًقا لیس شيء یفرِّح اهللا
الحظ أي أمر عظیم، هذا الذي یجعل یسوع ابن اهللا الوحید [نوس: يالعّالمة أوریجوُمعلًنا على لسانه. یقول 

یتعّجب! فإن الذهب والغنى والممالك والسالطین في عینیه كالظل أو كزهرة تذبل، لیس شيء من هذه األمور 
تجعل اهللا ُیعجب بها أو ینظر إلیها كأمر عظیم أو ثمین اللهم إال اإلیمان! بهذا یعجب اهللا ویكرمه، ویتطّلع إلیه 

  .]Òكأمر مقبول لدیه

من الذي عمل فیه هذا اإلیمان إال ذاك الذي تعّجب منه؟!... أّما كونه قد [القّدیس أغسطینوس: یقول 
  ].Óتعّجب إّنما لكي نعجب نحن أیًضا مقّدًما نفسه مثاًال نقتدي به

 واستقبلي انفتح حضن آبائنا إبراهیم واسحق ویعقوب ل،بهذا اإلیمان الذي ُیعجب منه السّید لیجتذبنا إلیه

1 Sermon on N. T. , hom 12.  
2 Catena Aurea. 
3 Ladder, Step 7:39.  
4 Catena Aurea.  
5 Super Gen. Contra Manich 1:8.  
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 فلم ینعموا بالنور اإللهي معهم ، بینما ُحرم منه أوالدهم حسب الجسد الذین رفضوا هذا اإلیمان،المؤمنین من األمم
 بل ُیطرحون خارًجا في الظلمة. 

الیهود هم [القّدیس أغسطینوس:  من حضن إبراهیم، إذ یقول - أي الیهود -لقد ُطرد أبناء الملكوت 
یدعى [القّدیس جیروم: ویقول  .]Ï لكنها إذ تحّققت رفضوها،الذین تقّبلوا الناموس الحاوي أمثال األمور المقبلة

لقد حسبهم [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:  ویقول .]Ð ألن سبق فملك علیهم من بین األمم،الیهود أبناء الملكوت
.] Ñكأبناء الملكوت هؤالء الذین ألجلهم ُأعد الملكوت، وبسبب رفضهم غضب

 مع آبائهم إبراهیم واسحق ویعقوب االتكاءعلى حرمان أبناء الملكوت من  القّدیس أغسطینوسُیعّلق 
عقوب ولیس إله آخر، فإن هذا ما فعله يإن كان موسى قد قّدم لشعب إسرائیل إله إبراهیم واسحق و[هكذا: 

 المسیح. إنه لم یحاول أن یرد هذا الشعب عن إلههم، لذلك ُیحّذرهم بأنهم سیذهبون إلى الظلمة الخارجّیة إذ یراهم
یرتّدون عن إلههم، الذي دعا األمم من كل العالم إلى ملكوته، لیّتكئوا مع إبراهیم واسحق ویعقوب، وذلك لیس إال 

  .]Ò إبراهیمبإیمانألنهم تمسكوا 

  .]Óهألن من یسحب من عند الرب یصیر النور خلف، ُتدعى الظلمة خارجّیة[القّدیس جیروم: یقول 

لیشترك مع النفس ، أن هذا ُیشیر إلى قیامة الجسد القّدیس جیرومأما عن البكاء وصریر األسنان فیرى 
  .]سنان أي للعظام، فبالحق ستكون قیامة لألجساد التي سقطتألإن كان یوجد بكاء للعیون وصریر ل. [في الجزاء

  شفاء حماة بطرس. 3
 ولما جاء یسوع إلى بیت بطرس رأى حماته مطروحة ومحمومة، "

 . ]15-14[ "خدمتهموفلمس یدها فتركتها الحمى، فقامت 
أعلن السّید اهتمامه ببیت خادمه أو تلمیذه، فإن كان الخادم قد سّلم حیاته في یدّي السّید مشتهًیا أن 
تكون كل لحظة من لحظات عمره لحساب الخدمة، یعوِّضه الرب باالهتمام بعائلته حتى في األمور الزمنّیة.  

إن كان في تطهیر األبرص الیهودي أعلن السّید تطهیره للیهود القابلین اإلیمان به، وبشفاء عبد قائد 
المائة أوضح شفاءه لألمم، فإنه بشفاء حماة بطرس أعلن اهتمامه بالنساء أیًضا إذ شفاها لتقوم فتخدمه. إنه 

 یطلب خدمة كل إنسان. 

رّبما كانت حماة [ شفاء حماة بطرس التي أصابتها الحمى بقوله:  علىأمبروسیوسالقّدیس وُیعّلق 
سمعان تصّور جسدنا الذي أصابته ُحمَّى الخطایا المختلفة ودفعته نحو الشهوات الكثیرة، فإن هذه الَحمى لیست 

قل من التي تصیب الجسد، إذ تحرق القلب!... لقد كانت (حماة سمعان) مطروحة ومسّمرة وأسیرة تتأّلم بسبب أب
ُحمى الجسد، وكانت الضرورة تقتضي البحث عن طبیب، لكن من یستطیع أن یشفي جراحات الروح؟! أي طبیب 
یقدر أن یبرئ اآلخرین وهو عاجز عن إبراء نفسه؟ من یقدر أن یهب الحیاة للغیر وهو عاجز عن الهروب بنفسه 

 في آدم، ألنه كما بإنسان واحد دخلت الخطّیة إلى العالم وبالخطّیة الموت هكذا ا ألن الجمیع قد ماتو،من الموت

1 Verb Dom 5. 
2 Catena Aurea. 
3 In Matt. hom 27.  
4 Contra Faust.  
5 Hom. 27.  
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  .]Ï)12: 5  (رو؟اجتاز الموت إلى جمیع الناس إذ أخطأ الجمیع

  دعوته للكنیسة. 4
لدعوة. المثال األول هو أن السّید إذ رأى الجموع الكثیرة تلتف حوله أمثلة لقّدم لنا معّلمنا مّتى البشیر 

للثعالب أْوجرة . فقال له یسوع: ""یا معّلم أتبعك أینما تمضي"أمر بالذهاب إلى العبر، فتقّدم إلیه كاتب یقول له: 
.  ]20-18[ولطیور السماء أوكار، أّما ابن اإلنسان فلیس له أین یسند رأسه" 

ما هي هذه الجموع الكثیرة التي التفَّت حوله إال الطغمات السمائّیة التي تتعّبد له وتخدمه... لكّنه أمر 
فنلتقي به بعد العداوة ، بالذهاب إلى العبر، وكأنه قد حمل سفینة طبیعتنا البشرّیة وترك سمواته لیأتي إلى أرضنا

ًال األمة الیهودّیة مثِّ التي حّلت بیننا وبینه بسبب خطایانا. لقد جاء إلینا وحّل بیننا، فتقّدم إلیه الكاتب الیهودي م
كلها یسأله أن یتبعه، ظاًنا أنه َملًكا أرضًیا. لقد التصق به الیهود أوًال بفكرهم المادي حاسبین أنه یخّلصهم من 

االستعمار الروماني ویسیطر بهم على العالم... وبفكرهم المادي هذا وجدت الثعالب الماكرة لها أْوجرة في 
فلم یكن ممكًنا أن ، داخلهم، وطیور السماء المتشامخة في قلوبهم أوكاًرا. سلكوا بخبث الثعالب وبكبریاء الطیور

یجد السّید المسیح البسیط والمتواضع موضًعا في داخلهم یسند فیه رأسه. إن كان اآلب هو رأس المسیح، فإن 
السّید المسیح وهو یشتهي أن یستریح في كل قلب لیدخل باآلب فیه خالل الصلیب ال یجد موضًعا للمصالحة مع 

 الخبیث المتعالي. 

ضعة بسیطة فال تجد الثعالب لها فینا أْوجرة وال الطیور المتشامخة أوكاًرا، إّنما یسند والیهبنا اهللا قلوًبا مت
السّید المسیح رأسه فیها، مقّدسا إّیاها هیكًال مقّدًسا وسماًء ثانیة، ومنزًال له وألبیه.  

ه، هذا الذي أراد أن یتبعه... تلقد رفض رب المجد إنساًنا متكّبرا من تلمذ[القّدیس أغسطینوس: یقول 
لقد قال له ما معناه: إن فیك خداًعا كالثعالب وكبریاء كطیور السماء، أّما ابن اإلنسان البسیط غیر المخادع 

.] Ðصًدا التواضعاضع بال كبریاء فلیس له فیك أین یسند رأسه... إنه یسند رأسه وال یرفعها، قواوالمت

قد رفضه (الرب) ألنه شهد المعجزات العظیمة وأراد أن یتبع  ن هذا الكاتب[إ: القّدیس جیرومیقول 
المخّلص لینتفع من المعجزات. كان یتمّنى ما تمّناه سیمون الساحر عندما أراد شراء الموهبة من بطرس، لهذا 

أدان المسیح إیمان هذا الكاتب وقال له: لماذا ترید أن تتبعني؟ هل من أجل الغنى والمكسب؟ إّنني فقیر جًدا لیس 
 ]Ñلي مأوى أو حتى سقف یظّللني!

في إحدى رسائله موّضًحا كیف نقیم الموضع الذي فیه یسند السّید رأسه، قائالً :  القّدیس جیرومویكتب 
ابن اإلنسان لیس له أین یسند رأسه، فهل تخطط أنت إلقامة مباٍن شاهقة وقاعات فسیحة؟! إن كنت تنظر أن [

.] Ò)17: 8وترث خیرات هذا العالم فإنك ال تستطیع أن تكون شریًكا مع المسیح في المیراث (ر

ئذن لي أن أمضي أوًال وأدفن أبي. فقال له یسوع: ایا سّید المثال الثاني: "وقال له آخر من تالمیذه: "
 . ]22-21[ "اتبعني ودع الموتى یدفنون موتاهم

Ï(ترجمة مدام عایدة حنا). 4  تفسیر لو 
2 Ser. on N. T. 12.   
3 In Matt. hom 8:19,20.   
4 Ep. 14:6.  
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التمّتع ُحرم من إن كان الكاتب األول قد تقّدم لیتبع السّید وبسبب تمسكه بفكره المادي وریاء قلبه 
بالتلمذة له، فإن هذا الكاتب اآلخر كان یمّثل األمم الذین مات آباؤهم في عبادة األوثان، وفي شعور بالعوز 

واالحتیاج تقّدموا یطلبون التلمذة له. لقد قبلهم السّید من أجل عطشهم وجوعهم للبّر، سائًال إّیاهم أن یتركوا الموتى 
 أي یتركوا آباءهم الذین فقدوا حیاتهم الروحّیة وعاشوا كأموات. 

 وكأن العائق هو أباه الذي في سن الشیخوخة، فطلب السّید ،لعّل هذا الكاتب كان مشتاًقا أن یتبع السّید
منه أن یأذن له أن یبقى مع والده حتى یموت وعندئذ یكرِّس حیاته له. طلب السّید منه أن یترك األموات حسب 
الروح أن یدفنوا من یموت حسب الجسد، أّما هو فیتفّرغ للخدمة. وكأن السّید أراد أن یمّیز بین األموات حسب 

هو ما الجسد واألموات حسب الروح. خدمة دفن األموات حسب الجسد أمر سهل یمكن للجمیع أن یقوموا به، أّما 
 نفهو دفن األموات حسب الروح مع السّید المسیح لیقوموا معه، أي خدمة الكرازة بالمسیح المصلوب القائم م، أهم

، األموات حتى ینعم األموات بالروح بالقیامة الروحّیة. بمعنى آخر یسأله السّید أال یبكي على المّیت حسب الجسد
 وٕان كان لیس قریًبا له حسب الدم أو الجنس!، حتى وٕان كان والده، إّنما یبكي على المّیت حسب الروح

  فلتبِك باألحرى على الذین یتركون الكنیسة بسبب جرائمهم وخطایاهم، الذین یسقطون تحت الدینونة بسبب
.  Ïأخطائهم

 القّدیس جیروم

  كان هناك مّیت یحتاج إلى دفن، ووجد أموات أیًضا یدفنون المّیت. واحد مّیت بالجسد واآلخرون أموات
بالروح.  

 !كیف یحدث موت للجسد؟ عندما ال توجد النفس! إذن فنفس  كیف یحدث موت للنفس؟ عندما ال یوجد إیمان
 فإنه یحیا في الروح، حتى یقوم الجسد ،النفس هو اإلیمان. یقول المسیح: من آمن بي، وٕان كان مّیًتا بالجسد

 . Ðأیًضا وال یموت بعد
 القّدیس أغسطینوس 

   .كما أن الجسد یموت بفقده النفس التي هي حیاته، هكذا تموت النفس بفقدها اهللا الذي هو حیاتها

  !یریدنا أن نموت لكي نعیش، فإّننا نعیش لكي نموت
 Ñالقّدیس أغسطینوس

 تهدئة األمواج . 5
 ولما دخل السفینة تبعه تالمیذه، "

 وٕاذا اضطراب عظیم قد حدث في البحر حتى غّطت األمواج السفینة، 

 وكان هو نائًما. 

 فتقّدم تالمیذه وأیقظوه، قائلین: یا سّید نّجنا فإّننا نهلك. 

 فقال لهم: ما بالكم خائفین یا قلیلي اإلیمان؟ 

1 Ep. 122:1.  
2 In Ioan. 49:15.  
3 In Ioan.  23:9; 47:8.  
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  وانتهر الریاح والبحر فصار هدوء عظیم. مثم قا

 فتعّجب الناس، قائلین: أي إنسان هذا، 

 . ]27-23[ "فإن الریاح والبحر جمیًعا تطیعه
 فقد ُعرف بحر الجلیل بالعواصف ،دخل السّید السفینة وتبعه تالمیذه، وفجأة حدث اضطراب عظیم

یرة طولها ثالثة عشر میًال وأكبر أجزاء عرضها ثمانیة أمیال. غالعنیفة المفاجئة، وهو بحیرة ص

ما حدث إّنما یقّدم لنا صورة حّیة للكنیسة في جهادها في بحر هذا العالم، فإنها ُتهاَجم بعواصف شدیدة 
یثیرها الشیطان ضّدها، إذ ال یطیق المسیح الحاّل فیها رأًسا لها، فیظن حتى التالمیذ أحیاًنا أنهم یهلكون. لكن 

 مسیحها الحّي لیعطیها سالمه. وما أقوله عن الكنیسة إّنما أكّرره بخصوص المؤمن كعضو في الكنیسة ىیتجلّ 
المقّدسة الذي ینعم بهذه العضوّیة خالل میاه المعمودّیة، فیتمّتع بسكنى السّید المسیح فیه، ویصیر ملكوًتا سماوًیا 

 بل بالعكس یزداد هجومها باألكثر من أجل السّید المسیح ،وهیكًال هللا. هذا ال یعني توقُّف التجارب عن مهاجمته
 الساكن فیه. لكنها تعجز عن أن تهلكه مادام المؤمن في یّد عریسه، في سهر روحي ویقظة بال نوم. 

 حدوث ذلك قائالً :  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیعّلل 
لقد نام لكي یعطي فرصة لظهور خوفهم، ولكي یجعل فهمهم لما یحدث أكثر وضوًحا... لكنه لم یفعل [

 ئ وقبل أن ُیهد،هذا في حضرة الجماهیر حتى ال ُیدانوا على قّلة إیمانهم، وٕانما انفرد بهم وأصلح من شأنهم
 أوًال عاصفة نفوسهم موّبخا إّیاهم: لماذا شككتم یا قلیلي اإلیمان؟ معّلًما إّیاهم أیًضا أن ىعاصفة المیاه أنه

  .]Ïتراب التجارب إّنما ضعف ذهنهماقالخوف سببه لیس 

ا وأًبا مترّفقا، یرید أن یكشف جراحاتهم ویظهر لهم ضعفهم دون أن بً هكذا یظهر السّید المسیح معّلًما ُمح
نهم من ضعفات. إنه یقّدم لنا اذهأبهم وویجرح مشاعرهم، إذ سحّبهم من وسط الجماهیر لیعّلمهم عملًیا ما في قل

 لكنها ال تشهِّر باالبن الخاطئ. تفضحه أمام ،المثال الحق لألبوة الحانیة التي ال تتساهل مع الخطّیة والخطأ
  وأخیًرا إن احتاج األمر یستخدم التأدیب العلني كتوبیخه للكتبة والفّریسّیین. ، مّرة ومّرات،نفسه ال أمام اآلخرین

في أبّوته قّدم السّید العالج األصیل ُمظهًرا أن سّر التعب الحقیقي لیست الریاح الخارجّیة والعواصف 
واجها الداخلّیة بسبب عدم إیمانها، لهذا هّدأ نفوسهم في الداخل وعندئذ مالظاهرة إّنما ریاح النفس غیر المستقرة وأ

 أسكت الخارج!

 وال نترك رّبنا ،لقد نام السّید في السفینة، األمر الذي یحدث فینا حین نتعّلق بالخطایا ونتفاعل معها
إن [أننا نوقظ السّید بالتوبة عن خطایانا، إذ یقول:  القّدیس جیرومیسوع یعمل فینا ویقود سفینة حیاتنا، لذلك یرى 

). وٕاذ تلطم األمواج سفینتنا فلنوقظه 23: 44  (مز"استیقظ لماذا تتغافى یا رب؟!"كان بسبب خطایانا ینام فلنقل: 
  .]Ð)24: 8، لو25: 8 (مت"یا سّید نّجنا فإّننا نهلك"قائلین: 

أن نوم السّید المسیح إّنما هو تجاهلنا اإلیمان له ونسیاننا إیاه، فیكون  Ñالقّدیس أغسطینوسویرى 
 أي نستدعي k) كمن هو نائم في قلوبنا. لهذا یلزمنا أن نوقظه17: 3 المسیح الذي یحّل باإلیمان في قلوبنا (أف

1 In Matt. hom 28:1.  
2 Ep. 108:3.  
3 See In Ioan. 49:9. 
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 إیماننا به. باإلیمان الحّي نلتقي بعریسنا القادر وحده أن یهّدئ األمواج الثائرة ضّدنا في الداخل كما في الخارج. 

على هذه المعجزة سائًال إّیانا أن نوقظ السّید المسیح فینا بتذكُّرنا  القّدیس أغسطینوسوُیعّلق أیًضا 
   كلماته التي لها فاعلّیتها فینا، إذ یقول:

البحارة هم النفوس التي تعبر هذا العالم في السفینة التي هي رمز الكنیسة. في الحقیقة كل إنسان هو [
هیكل اهللا، وقلبه هو السفینة التي تبحر وال تغرق إن كانت أفكاره صالحة.  

، فهذه موجه! إذ تهب الریاح (اإلهانات) وتعلو األمواج تَ لقد سمعَت إهانة، فهي ریح! لقد غضب
 یترّنح هنا وهناك.  k ویصیر القلب في تهلكة،(الغضب) تصبح السفینة في خطر

 وُتسر بضرر اآلخرین فتهَلك. لماذا یحدث هذا؟ ألن المسیح نائم ،عندما تسمع إهانة تشتاق إلى االنتقام
فیك... إنك نسیت المسیح! أیقظه فیك، أي تَذكِّره. نبِّهه إلى اشتیاقاتك بأنك ترید أن تنتقم... تَذكِّره، بتذكُّر 

 كلماته، وبتذكُّر وصایاه... 
 إذ تهاجمك التجربة یكون ذلك ریًحا، وٕاذ ه تجربة أخرى. فإنةما قلته عن الغضب ینطبق على أي

 "؟تطیعهر جمیًعا "أي إنسان هذا فإن الریاح والبحقظ المسیح! دعه یتكّلم فیك... وتضطرب یكون أمواًجا. لت
]27[ Ï.[ 

 واالّتكالأن إیقاظ المسیح إّنما یعني الصراخ إلیه وسط الضیقات واآلالم  القّدیس كیرّلس الكبیرویرى 
المسیح حال وسط مختاریه، وٕاذ یسمح لهم بحكمته المقّدسة أن یعانوا من االضطهاد یبدو نائًما. [علیه، إذ یقول: 

قم لماذا " یلزمهم أن یصرخوا: ، والذین في صحن السفینة ال یقدرون أن یحتملوا،ولكن إذ تبلغ العاصفة عنفها
 فإنه یقوم وینزع كل خوف بال تأخیر. إنه ینتهر الذین یحزنوننا (أي عواصف .)23: 44  (مز"تتغافى یا رب

أو مشاكل)، ویحّول  ايً تعًبا جسدان كانت حرًبا من الشیطان أوإن  سواء كانت في الداخل أو الخارج، ،الضیق
ل وجهه عن الذین یّتكلون علیه   .]حزننا إلى فرح، ویكشف لنا سماًء مضیئة بال اضطرابات، إذ ال یحوِّ

أیًضا على خضوع الطبیعة له، قائالً :   القّدیس أغسطینوسوُیعّلق 
سمع البحر وهدأت  لقد أصغى البحر للمسیح وأنت أال تنصت له؟ لتمتثل بالریاح والبحر! أطع الخالق![

إّنني أقول وانصح بأن ما هذا إال عدم هدوء وعدم رغبة في طاعة كلمة المسیح... ال تدع  الریاح وأنت أفال تهدأ؟
األمواج تسیطر على قلبك فیضطرب. فإّننا إن كّنا بشًرا ال نیأس متى هّبت الریاح وثارت عواصف أرواحنا، إذ 

  .]Ðنوقظ المسیح فنبحر في بحر هادئ ونصل إلى موطننا

 تعلیق على هذا الحدث "تهدئة األمواج" نقتطف منه اآلتي:  نوسيوللعالمة أوریج
)، "الذي 7: 135 (مز لم تثر العاصفة من ذاتها بل طاعة لسلطانه: "الُمصِعد السحاب من خزائنه"[

)... فبأمره وكوصّیته ارتفعت العاصفة في البحر... لكن قدر ما تعُظم 22: 5 وضع الرمل ُتخوًما للبحر" (إر
عاجیب المخّلص. لكن أ فتزداد رغبتهم في الخالص ب، یصعد خوف التالمیذ،األمواج الثائرة ضّد القارب الصغیر

 یا له من أمر عظیم وعجیب! ، المخّلص كان نائًما
 هل الذي ال ینام ینام اآلن؟! الذي یدّبر السماء واألرض، هل ینام؟... 

  لكّنه ساهر بالهوته... لقد أظهر أنه حمَل جسًدا بشری�ا حقیقًیا... ،جسده البشريبنعم إنه ینام 

1 Ser. on N. T., hom 13. 
2 Ser. on N. T., hom 13. 
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 وبالهوته جعل البحر یضطرب كما أعاد إلیه هدوءه، نام في جسده لكي یوقظ ،لقد نام في جسده
 تالمیذه ویجعلهم ساهرین. 

د ،هكذا نحن أیًضا إذ ال ننام في نفوسنا وال في فهمنا وال في الحكمة بل نكون ساهرین على الدوام  نمجِّ
 الرب ونطلب منه خالصنا بشغف... 

حًقا إن كثیرین یبحرون مع الرب في قارب اإلیمان، في صحن سفینة الكنیسة المقّدسة، وسط حیاة 
 لوءة بالعواصف، إنه نائم في هدوء مقّدس یرقب صبركم واحتمالكم، متطّلعا إلى توبة الخطاة ورجوعهم إلیه. مم

استیقظ لماذا تتغافى یا رب؟ انتبه، ال "إذن، تعالوا إلیه بشغف في صالة دائمة، قائلین مع النبي: 
 ). 26، 23: 44 ترفض إلى األبد... قم عوًنا وِافدنا من أجل اسمك" (مز

إذ یقوم یأمر الریاح، أي األرواح الشیطانّیة الساكنة في الهواء والمثیرة لعواصف البحر، والتي تسبب 
... وتثیر اضطهادات ضّد القّدیسین وتسقط عذابات على المؤمنین في المسیح، لكن الرب ةاألمواج الشّریرة القاتل

ویرد ، یأمر الكل، وینتهر كل األشیاء، فیلتزم كل شيء بما علیه یدّبر كل األمور ویهب النفس والجسد سالًما
 للكنیسة سالمها وُیعید للعالم الطمأنینة... 

 ، ویحّدث الریاح والعواصف فتطیعه! هإنه یأمر البحر فال یعصا
یأمر كل خلیقته فال تتعّدى ما یأمر به، إّنما جنس البشر وحدهم هؤالء الذین نالوا كرامة الخلقة على 

 یزدرون به! لذلك فإنهم ُیدانون ویعاَقبون ممثاله وُوِهب لهم النطق والفهم، هؤالء یقاومونه وال یطیعونه. هم وحده
] بعدله! بهذا صاروا أقل من الحیوانات العجماوات واألشیاء الجامدة التي في العالم بال إحساس وال مشاعر!

  مجنونا كورة الجرجسّیین. 6
یذكر معّلمنا مّتى البشیر أن السّید المسیح بعد عبوره إلى البّر شفى مجنونین بكورة الجرجسّیین، بینما 

 فهل هما حدث واحد أم ،) أنه شفى مجنوًنا بكورة الجدرّیین26: 8) ومعّلمنا لوقا (1: 5یذكر معّلمنا مرقس (
 أكثر؟

إذ یكتب معّلمنا مّتى للیهود ذكر "كورة الجرجسّیین" محّدًدا المدینة وهي "جرجسة"، التي تقع على 
الشاطئ الشرقي لبحر الجلیل، وهي ال تزال خرائب تعرف باسم "كرسة" مقابل مجدلة على مسافة خمسة أمیال 
من دخول األردن إلى البحیرة. وهناك بین وادي سمك ووادي فیق حیث تقترب الهضاب إلى البحر مّما یسهل 

 فإذ هما یكتبان لألمم لم یهتّما بالبلدة وٕانما ولوقا مرقسن القطیع الخنازیر أن یندفع مهروًال إلى البحر. أّما القّدیس
  الجدرّیین". كورةباسم المقاطعة كلها "

ویبدو أن أحد المجنونین كان شخصّیة معروفة هناك، وأن جنونه كان شدیًدا بطریقة واضحة فاهتم به 
 القّدیسان لوقا ومرقس متجاهلین المجنون اآلخر. 

 یروي لنا اإلنجیلي مّتى هذه المعجزة هكذا: 
، "ولما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجیسّیین استقبله مجنونان

،  هائجان جًدا،خارجان من القبور
 حتى لم یكن أحد یقدر أن یجتاز من تلك الطریق. 

 وٕاذ هما قد صرخا قائلین: ما لنا ولك یا یسوع ابن اهللا، 
 ]29-28[أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعّذبنا؟" 
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نقاذ هذین المجنونین، وهما یشیران إبعد معجزة تهدئة األمواج وٕانقاذ السفینة التي هي الكنیسة قام السّید ب
إلى عنف سطوة الشیطان على اإلنسان، روًحا وجسًدا. كان المجنونان الخارجان من القبور یشیران إلى الروح 

 ففقدت شركتها مع اهللا، أي ، وقد خضعا لحالة من الموت بسبب الخطّیة، فقط ملك الشیطان على الروح،والجسد
 وانحّل بعیًدا عن غایته، فصارت دوافعه ، ففقد سالمه مع الروح،فقدت سّر حیاتها. وملك الشیطان على الجسد

وأحاسیسه منصّبة نحو الذات، یطلب المتعة الوقتّیة. هذا هو فعل الخطّیة، أنها تدفن الروح والجسد كما في 
القبور، ویصیر اإلنسان كما في حالة هیاج شدید ال یعرف السالم له موضع فیه، بل وال یترك اآلخرین یعبرون 

ة ویحرم اآلخرین منها.  یقيالحق الطریق الملوكي. یتعّثر اآلخرین، فال ینعم بالحیاة

مجّرد عبور السّید في الطریق فضح ضعف الخطّیة وأذل الشیطان الذي صرخ على لسان المجنونین: 
 هذا هو طریق خالصنا من سلطان إبلیس أن یعّبر "مالنا لك یا یسوع ابن اهللا، أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعّذبنا؟"

بنا المسّیا المخّلص، الذي وحده یقیمنا من قبورنا ویحّررنا من سلطان الخطّیة.  

إذ رأت الشّیاطین المسیح على األرض ظّنوا أنه جاء یحاكمهم! وجود المخّلص [القّدیس جیروم: یقول 
 .]Ïفي ذاته هو عذاب للشّیاطین

 وكان بعیًدا منهم قطیع خنازیر كثیرة ترعى، "
 فالشّیاطین طلبوا إلیه قائلین: 

 َذِ◌ن لنا أن نذهب إلى قطیع الخنازیر. أإن كنت تخرجنا ف
 فقال لهم: امضوا. فخرجوا ومضوا إلى قطیع الخنازیر، 

 وٕاذا قطیع الخنازیر كّله قد اندفع من على الجرف إلى البحر ومات في المیاه. 
، أّما الرعاة فهربوا ومضوا إلى المدینة

  وعن أمر المجنونین، ،وأخبروا عن كل شيء
 فإذا كل المدینة قد خرجت لمالقاة یسوع، 

  .]34-30[ولما أبصروه طلبوا أن ینصرف عن تخومهم" 
رّبما یتساءل البعض: لماذا سمح اهللا للشّیاطین أن تذهب إلى قطیع الخنازیر؟ ما ذنب هذه الخلیقة؟ وما 

 ذنب أصحابها؟ 
لم تحتمل الخنازیر دخول الشّیاطین بل سقط القطیع كّله مندفًعا إلى البحر ومات في الحال، وكأن أوالً : 

 فما حدث للمجنونین كان أقل بكثیر مّما حدث للخنازیر... معلًنا أن اهللا لم ،السّید أراد أن یوّضح عنف الشّیاطین
ي المجنونین إال في حدود معّینة.  ذیسمح للشّیاطین أن تؤ

هكذا تفعل [على ما حدث للخنازیر عندما دخلتها الشّیاطین، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعلن 
أهّمیة، أّما نحن فبالنسبة لهم توجد ذات الشّیاطین عندما تسیطر! هذا مع أن الخنازیر بالنسبة للشّیاطین لیست 

دة، ومعركة بال حدود، وكراهّیة بال نهایة. فإن كان بالنسبة للخنازیر التي لیس بینهم ابیننا وبینهم حرب بال هو
 ماذا ...وبینها شيء هكذا لم تحتمل الشّیاطین أن تتركها وال واحدة منها، فكم باألكثر تصنع بنا ونحن أعداء لهم

یصنعون بنا لو كّنا تحت سیطرتهم؟! أيِّ مضاٍر شدیدة ال یحدقوننا بها!! لهذا سمح الرب لهم أن یدخلوا قطیع 

1 In Matt. 8:29. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الثامن

  

جساد الحیوانات غیر العاقلة، ونعرف ما یحدث لمن تمتلكهم أالخنازیر حتى نتعّلم عن شّرهم بما فعلوه ب
  .]Ïالشّیاطین... إنه یحدث لهم ما حدث مع الخنازیر

أعلن السّید بتصّرفه هذا تقییمه للنفس البشرّیة، فهو مستعد أن یترك قطیع الخنازیر یهلك من أجل ثانًیا: 
 إنقاذ شخصین!

لیخز ماني القائل بأن أرواح الناس والبهائم واحدة من نفس العنصر... إذ [القّدیس جیروم: وكما یقول 
] Ð!ركیف یكون خالص رجل واحد على حساب غرق ألفین من الخنازي

أظهر الرب عنایته بخلیقته فإنه لن تستطیع األرواح الشّریرة أن تدخل حتى في الخنازیر بدون ثالثًا: 
إن كان لیس لدیهم سلطاًنا أن یدخلوا الحیوانات النجسة العجم إال بسماح من [: القّدیس سیرینوساستئذانه. یقول 

  !]Ñاهللا، فكم باألحرى یعجزون عن الدخول في اإلنسان المخلوق على صورة اهللا

إننا نستطیع من أمر إخراج الشّیاطین أن ُندرك ِكال األمرین: حنّو [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ویقول 
 نفسي المجنونین، وحنّو اهللا عندما صّد عنهما الشّیاطین القاسیة بإقالقهماهللا، وشّر الشّیاطین. شّر الشّیاطین 

ومنعهم. فالشیطان الذي وجد له مسكًنا في المجنون، رغب أن یؤذیه بكل قّوته، لكن اهللا لم یسمح له أن یستخدم 
 وظهور الشّر بما حدث في أمر ،كل قّوته بكاملها... بل ألزمه بالفضیحة بقّوة بعودة اإلنسان إلى حواسه

  .]Òالخنازیر

سمح اهللا بذلك تأدیًبا ألصحاب الخنازیر، إذ كانت تربیتها ممنوعة حسب الناموس.   رّبمارابًعا: 

 ،أما ثمرة هذا العمل اإللهي هو إنقاذ المجنونین، ولكن لألسف لم یحتمل أهل الكورة الخسارة المادّیة
لذین سقطا تحت سلطان األرواح لن ا[إ القّدیس یوحنا الذهبي الفمفطردوا رب المجد من كورتهم. وكما یقول 

 فلم یقدروا أن یحتملوا السّید وال أطاعوا )أصحاب الخنازیر( أّما الطامعون ،الشّریرة أمكن خالصهما منها بسهولة
وصّیته. الساقطون تحت سیطرة األرواح الشّریرة یستحّقون عطفنا ودموعنا، أّما الساقطون تحت الطمع فهم أكثر 

 ]منهم مرارة!

یرى في تصّرف أهل الكورة تواضًعا إذ حسبوا أرضهم لیست أهًال لوجود  Óالقّدیس جیروموٕان كان 
السّید علیها، ذلك كما طلب بطرس الرسول من السّید أن یخرج من سفینته.  

 

Ï 35 ، صم1972 للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ .
2 In Matt. 8:29. 
3 Cassian: Conf. 7:22. 

Ò 36 ، صم1972 هل للشیطان سلطان علیك؟ .
5 In Matt. 8:29. 
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األصحاح التاسع 

 2أعماله الملوكّیة 
 یستعرض معّلمنا مّتى اإلنجیلي جانًبا من أعماله الملوكّیة:

 .8-1 شفاء المفلوج. 1
 .13-9 دعوة مّتى. 2
 .17-14 مفهوم الصوم. 3
 .26-18 إقامة الصبّیة. 4
 .31-27 فاء أعمیین. ش5
 .34-32 شفاء مجنون. 6
 .38-35 الكرازة في المدن والقرى. 7

شفاء المفلوج  . 1
.  ]1 ع["فدخل السفینة واجتاز وجاء إلى مدینته" 

 ما هي مدینته؟
، فإن السّید المسیح تالسماوامن الجانب الروحي یمكن أن نفهم مدینته أي مدینة اهللا على أنها أوالً : 

 أي أهل العالم المحّبین ، وٕان كان قد رفضه أهل الكورة،بعدما شفى المجنونین أي قّدم الخالص للیهود واألمم
 والمستعبدین للزمنّیات، ركب السفینة التي هي كنیسته المقّدسة لیبحر بها خالل میاه هذا العالم إلى مدینته لعالمل

، لتستریح هناك في الحضن اإللهي.  تالسماوا التي هي ،اإللهّیة

 وُیعلن ملكوته األبدي في داخلها. فعودة ،هي مدینة اهللا إال كنیسته التي یسكن في وسطها ماثانًیا: 
سّیین إّنما ُیشیر إلى دخوله في حیاة مؤمنیه بعدما رفضه الیهود. جالسّید إلى مدینته بعد رفضه في كورة الجر

بطریقة سّرّیة إذ رفضته الیهودّیة عاد إلى مدینته، مدینة اهللا هي الشعب [القّدیس هیالري أسقف بواتییه: یقول 
.] Ï أي خالل الكنیسة،المؤمن، إذ دخل إلیهم بواسطة السفینة

خالل هذا المفهوم یمكننا أن ندرك سّر استخدامه السفینة في العبور إلیها، فإنه كان قادًرا أن یسیر على 
 فیستلم قیادتها ، لكي تقبله فیها، یتظاهر بحاجته إلیها،المیاه دون أن یغرق. لكّنه إذ یدرك حاجة السفینة إلیه

 وٕانما لیدخل السفینة كواحٍد ،ویعبر بها إلى المیناء األبدي بسالم. لقد نزل إلینا یحمل جسدنا ال لیسیر على المیاه
مّنا فیقودنا، أّما سیره على المیاه إّنما یستخدمه عند الضرورة ولتأكید غلبته على العالم الشّریر. لو سار السّید في 
كل مّرة على المیاه لما تأّكدنا من ناسوته، ولظن البعض خیاًال ال یحمل طبیعتنا، فُنحرم من دخوله إلى السفینة، 

وتحرم السفینة من قدرتها على اإلبحار.  

)، فقد 1: 2( مرقس من الناحیة الجغرافّیة فإن مدینته هي كفرناحوم كما یظهر من إنجیل مارثالثًا: 
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم:كانت هذه المدینة هي مركز خدماته وتنّقالته في تلك المرحلة من خدمته. یقول 

1 Catena Aurea.   
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مدینته هنا تعني كفرناحوم. لقد استقبلته مدینة في میالده هي بیت لحم، ثم أخرى فیما بعد هي الناصرة، فثالثة [
 لقد قبل في میالده بیت لحم أي بیت الخبز كموضع میالده، مقّدًما نفسه .]Ïاستقبلته كمواطن فیها هي كفرناحوم

ضعین كالمجوس، الیهود كما األمم. وبعد عودته وا والحكماء المت،خبًزا لكل جائع، یأتي إلیه فیها البسطاء كالرعاة
 به كل من یقبل االّتحاد معه كغصن ي حتى یلتق، أي الغصن أو المحتقر كموطن له،من مصر یتقّبل الناصرة

 الموضع الذي فیه تجد كل ،)، وأخیًرا یقبل كفرناحوم موطًنا له، أي كفر التعزیة، أو النیاح2: 15 في الكرمة (یو
نفس تعزیتها وراحتها بروحه القّدوس المعّزي.  

شترك معنا في كل شيء ما عدا االعجیب أن االبن الكلمة الذي به كان كل شيء، إذ قبل إنسانّیتنا 
فقِبل أن تكون له مدینته أو وطنه، مقّدًسا بهذا حق "المواطنة"، فیلتزم كل مسیحي باألمانة نحو الخطّیة، 

 وطنه، مقّدًما ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا. كأن اّتساع قلبه لكل البشرّیة إّنما یكّمله التزامه بواجباته الوطنیة. 

ماذا یفعل السّید في مدینته؟ 
 "وٕاذا مفلوج یقّدمونه إلیه مطروًحا على فراش. 

 فلما رأى یسوع إیمانهم قال للمفلوج: 
.  ]2[مغفورة لك خطایاك"  ثق یا بنيّ 

 لكي یشفي فالج نفوسهم الداخلي، واهًبا الصّحة لنفوسهم التي ن أي إلى شعبه،دخل السّید إلى مدینته
فقدت كل حیوّیتها، وعندئذ یشفى أجسادهم من الفالج الظاهري. هذا ما صنعه السّید ویصنعه في كل جیل، 

 الحیاة الجدیدة، فتخرج من میاه المعمودّیة مقامة معه تنعم بالمیالد  -باإلیمان فخالل قیامته وهب نفوسنا –
"نحن الذین لنا  الروحي الجدید، خالل هذه القیامة الداخلّیة نسلك في رجاء ننتظر فداء أجسادنا، كقول الرسول:

-23: 8  متوّقعین التبّني فداء أجسادنا، ألننا بالرجاء خلصنا" (رو، نئن في أنفسنا،باكورة الروح نحن أنفسنا أیًضا
 نلنا فیه قیامة النفس لندخل ملكوته األلفي الذي نحیاه اآلن، منتظرین قیامة أجسادنا في یوم الرب العظیم ).24
، فنراه وجًها لوجه ونحیا معه بال تغّرب.  هسماواتإلى 

في هذا نجد مثاًال للنفس المریضة الراقدة في [ اهتمام السّید بالنفس قائالً : القّدیس جیروم علىُیعّلق 
  .]Ðهي ُتقّدم للرب الطبیب الكامل واهًبا إّیاها الشفاء جسدها وقد خارت قواها، وها

في هذه المعجزة صورة حّیة لعمل السّید المسیح داخل الكنیسة إذ  القّدیس هیالري أسقف بواتییهویرى 
"، األمر الذي عجز عنه الناموس، كما یقول یا بنيّ یغفر الخطایا واهًبا النفس الشفاء متمّتعة بالبنّوة هللا، إذ یدعوه "

 ،" ألنه عمل اهللا. لقد غفر له خطایاهبنيّ  ايفي المفلوج ُأحضر إلیه كل األمم لینالوا الشفاء... لقد دعاه " [القّدیس:
 الناموس) یتبّرر. إنه ُیعلن قّوة القیامة بحمله ال إذ باإلیمان وحده (،األمر الذي لم یستطع أن یفعله الناموس

.] Ñالسّریر لیعلِّم بأن في السماء ستكون األجساد بال ضعفات

لقد لفت أنظار آباء الكنیسة في هذه المعجزة اهتمام اإلنجیلّیین بالكشف عن فاعلیة حیاة الشركة 
 في المسیح یسوع رّبنا، كما یسند هو اآلخرین، ویعیش الكل كبناء واحد إخوتهالروحّیة، فیستند المؤمن على 

متكامل یرتكز على "المسیح یسوع" حجر الزاویة.  

1 Catena Aurea. 
2 Catena Aurea. 
3 Catena Aurea. 
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فلما رأى یسوع إیمانهم لقد حمل المؤمنون المفلوج، وشفاه الرب من أجل إیمانهم، إذ یقول اإلنجیلي: "
یمان اآلخرین، ونحمل نحن اآلخرین إ. ما أحوجنا أن ُنحمل ب]2[" مغفورة لك خطایاكیا بنّي قال للمفلوج: ثق 

 یماننا!إب

  لیتنا أول كل شيء نرّدد ما سبق فقلناه، إنه إن كان أحد مریًضا فلیطلب صلوات اآلخرین حتى یردُّوه إلى
 أي خطوات أعمالنا المترّددة إلى الصّحة، ،، فخالل شفاعتهم ُیرْد هیئة جسدنا الواهن)2: 9(مت  الصّحة

بعالج الكلمة السماوي. لیتهم یسندوا النفس حتى تقوم، هذه الملقاة بال حراك في ضعف الجسد الخارجي، فإنه 
خالل معونتهم یحمل اإلنسان كّله ویُدلى في حضرة یسوع، فیتأّهل ألن یكون موضع رؤیة یسوع.  

  هل فقدت الثقة بسبب خطایاك الخطیرة؟ أطلب صلوات اآلخرین! استدع الكنیسة فتصّلي عنك، فإن الرب
یتطّلع إلیها ویهبك ما یرفضه بالنسبة لك.  

 Ïأمبروسیوسالقّدیس 

)، نجد أن السّید المسیح هنا ینتظر في 5 إن قارّنا بین شفاء هذا المفلوج وشفاء مفلوج بیت حسدا (یو
 وٕانما لكي ینقبوا أیًضا السقف ویدّلوه، أّما اآلخر فذهب السّید نفسه إلیه یسأله إن ،اؤهب ال لكي یدخل به أح،البیت

 وعندئذ حمل سریره ومشى، أّما اآلخر فُشفى جسده ،كان یرید أن یبرأ. هذا المفلوج ُشفیت نفسه أوًال من الخطّیة
 واآلخر بطریقة ، وبعد ذلك التقى به لیطالبه أال یخطئ بعد. فهل لدى اهللا محاباة، یعامل إنساًنا بطریقة،أوالً 

 محب البشر الذي یعرف أن یقّدم لكل ابن ما هو لبنیانه، فهو ال یمّیز بین البشر، إّنما األبأخرى؟ إنه بال شك 
یمّیز في الوسیلة بما یناسب كل أحد. فالمفلوج هنا له أصدقاؤه الذین یحّبوه ویقدرون أن یحملوه بعدما أخبروه عن 

أعمال المسّیا التي انتشرت. لهذا انتظرهم السّید لیحملوا فیهم الروح الكنسّیة الجماعّیة، وینالوا إكلیل الحب 
الجماعي. وبدأ بشفاء نفسه، ألن المریض یدرك الكثیر عن المسیح وأعماله، فأراد أن یوّجهه إلى شفاء الفالج 

 لیس له من یسنده وال من یعینه، تحّطمت ،ن عاًما في المرضوالداخلي. أّما مفلوج بیت حسدا فله ثمانیة وثالث
 .Ðنفسه. فهو محتاج إلى مجيء السّید بنفسه إلیه، وشفاء جسده أوًال عندئذ یوّجهه إلى حیاته الداخلّیة

  مقاومة الكتبة
 ،إن كان المؤمنون یحملون بعضهم البعض، ویسندون بعضهم البعض لكي ینعم الكل بالحضرة اإللهّیة

 بشفاء النفس والجسد، كما فعل حاملو المفلوج، فإنه یوجد أیًضا من هم بالكبریاء یحّطمون  المریضویتمّتع
غیرهم. كان یلزم للكتبة أن یحملوا المفلوج للسّید، ألنهم مؤتمنون على الشریعة التي غایتها الدخول بالنفوس 

 صاروا ،المصابة بالفالج إلى المسّیا المخّلص، لكنهم ِعوض أن یكرزوا الخوتهم ویشهدوا للمسیح فینالوا الشفاء
ناقدین یشّوهون الحق ویقاومون العمل اإللهي. صاروا یجّدفون على السّید في أفكارهم، لكن السّید لم یتركهم في 

 وٕانما باألحرى لكي ینقذ أفكارهم من التجدیف ، ال لیفحمهم، إّنما في رقة وّبخهم، وال تجاهل خالصهم،شّرهم
 أم أن یقال: ، أن یقال لك مغفورة لك خطایاك:ما أیسرهيّ أ .لماذا تفّكرون بالشّر في قلوبكمالمهلك، قائًال لهم: "

قم وأمش؟ ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطاًنا على األرض أن یغفر الخطایا حینئذ قال للمفلوج: قم 
لقد أّكد لهم أنه اهللا العالم باألفكار، فكشف لهم ما بداخلهم، وأّكد لهم أنه  ].6-4 [احمل فراشك واذهب إلى بیتك"

1 PL 15: 1638. 
Ðذهبي الفم. الیوحنا لقدیس  راجع كتابنا: یسوع والمفلوجان ل
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 وهاهو یفتح ،غافر الخطایا بطریقة ملموسة تناسب فكرهم المادي بشفائه المفلوج فوًرا. لقد غفر للمفلوج خطایاه
الباب لهم كي ینعموا هم بما ناله.  

  حمل السریر
بال شك لحمل السّریر ذكریات مّرة عند المفلوج، فقد نام علیه سنوات طویلة یئن من المرض والحرمان؛ 
كان یمّثل القید الذي ارتبط به زماًنا طویًال أفقده بهجة الحیاة وحیوّیتها. حْمل السّریر إّنما ُیشیر إلى تذكُّر الخطایا 

 إذ تذكر ،الماضیة فیقّدم اإلنسان شكره الدائم هللا واهب الحیاة. حْمل السّریر یسند النفس فال تسقط في الكبریاء
سنوات العبودّیة المرة للمرض.  

حمل ت النفس تفي حْمل هذا السّریر صورة رمزّیة لقیامة الجسد، فبعدما كانأمبروسیوس القّدیس یرى 
ماذا یعني هذا  [تعّرض بعد لتجربة أو ألم، إذ یقول:يكسریر ألم مّر، یصیر في القیامة سّر بهجة دائًما ال الجسد 

 إال أن یقّدم جسده البشري؟ هذا هو السّریر الذي كان داود یغسله كل لیلة كما ،السّریر الذي ُطلب منه أن یحمله
). هذا هو سریر األلم الذي تضطجع فیه نفسنا المریضة 7: 6 أغسل سریري، أغسل فراشي بدموعي" (مز"نقرأ: 

بعذاب الضمیر الخطیر. لكن إن حَمل أحد هذا السّریر بوصایا المسیح ال یعود بعد سریًرا لأللم بل للراحة. فما 
 .]Ïكان قبًال موًتا بدأ اآلن یصیر للراحة، وذلك بفعل مراحم الرب التي غیّرت نوم موتنا إلى نعمة بهجة الرب

  العودة إلى بیته
یؤّكد اإلنجیلي أنه مضى إلى بیته، فما هو هذا البیت الذي ُحرم منه  ،]6[" اذهب إلى بیتك" أَمره السّید:

المفلوج طوال هذا الزمان من مرضه؟  

 ویدب فیه ، أي الفردوس، فخرج منه یحمل أثقال المرارة،لقد حرمت الخطّیة اإلنسان من بیته األول
 عاجز عن العودة إلى ،الموت األبدي، وقد بقَي في الناموس الطبیعي فالموسوي كمن هو متغّرب في الشوارع

حیاته الفردوسیة األولى، والراحة في البیت الذي أقامه له الرب نفسه. نستطیع أیًضا أن نقول بأنه بیته الحقیقي 
 مع أبیه جاء االبن  في عداوةهو "اهللا" نفسه، ففیه وحده یستریح اإلنسان كمن في حضن أبیه، وٕاذ صار بالخطّیة

 لیدخل بنا إلى حضن أبیه أوالدا هللا. هذه هي العودة إلى بیتنا األول!  ، وحملنا فیه،الوحید إلینا

 وٕانما أن یعود أیًضا إلى بیته، أي أخبره أن یعود إلى الفردوس، فإن هذا هو ،لم یأمره فقط أن یحمل سریره 
بیت اإلنسان الحقیقي، الذي استقبله أوًال، هذا الذي فقده لیس خالل الناموس وٕانما خالل الضالل. حًقا لقد 

.  Ð إذ جاء من هو بالحق یحطم الضالل ویعید الحق،ُأعید إلى بیته
 أمبروسیوسالقّدیس 

  ُخلق اإلنسان لكي یتطّلع إلى خالقه، ویسكن في جماله، ویحیا في فرح محّبته، لكن بالعصیان فقد مسكنه
وصار یتجّول في الطرق المظلمة، وذهب بعیًدا عن مسكن النور الحقیقي.  

1 PL 15:1638. 
2 PL 15:1638. 
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  الخالق نفسه هو موضع اإلنسان، لكن لیس كمكان، فقد جبله لیسكن فیه. وٕاذ أعطى اإلنسان ُأذنه للمجرِّب
هجر مسكنه، هجر حب الخالق. لكي یخّلصنا القدیر ظهر لنا جسدًیا، وٕان أمكنني القول، أنه اقتفى أثر 

اإلنسان الذي هرب منه وجاء به إلیه كموضع ُیحفظ فیه اإلنسان المفقود.  
  Ï)الكبیر(األب غریغوریوس 

  دعوة مّتى. 2
فیما یسوع مجتاز من و"  مّتى قصة دعوته لتبعّیة المسیح في كلمات مختصرة: اإلنجیليیروي لنا

.  ]9 [ رأى إنساًنا جالًسا عند مكان الجبایة اسمه مّتى، فقال له: اتبعني، فقام وتبعه"،هناك

 بالكامل في ِامُتصِّت جالًسا عند مكان الجبایة وكان قلبه وكل أحاسیسه وأفكاره قد )الوي(كان مّتى 
"، قادرة أن تفك رباطاته وتسحب اتبعنيأمور هذه الحیاة وغناها. وكان األمر یحتاج إلى كلمة من السّید المسیح: "

، دون ترّدد، وبغیر حاجة إلى مشورة عائلته أو أصدقائه.  السماویاتقلبه إلى 

 "صنع له ضیافة لحق اإلنجیلي دعوته باجتماع السّید بالعّشارین والخطاة، أو كما یقول اإلنجیلي لوقا:
).  29: 5  (لوكبیرة في بیته، والذین كانوا متكئین معهم كانوا جمًعا كثیًرا من عّشارین وآخرین"

حًقا إذ یتقّبل اإلنسان نعمة اهللا الغنّیة یتبّرر القلب من مكان الجبایة حیث دفاتر الحسابات والخزائن 
"إنكم   وٕانما لیتقّبل السّید المسیح نفسه سّر شبعه وغناه. یقول الرسول بولس:،المكّدسة بالمال، ال لیعیش في عوزٍ 

). یتحّول القلب الذي كان مسرًحا للهم والقلق إلى ضیافة عظیمة وولیمة 5: 1 كو 1ستغنیتم فیه" (افي كل شيء 
 یهبهم ذاته سّر غناهم. وِعوض البّرّیة التي كانت ِسمة ، لیكون على رأس المّتكئین،یقیمها السّید المسیح نفسه

 یصیر فینا فردوس اهللا المملوء من ثمر الروح القدس. یفرح السّید نفسه بهذه الولیمة فیترّنم قائالً : يء،القلب الخاط
"قد دخلُت جنتي یا أختي العروس، قطفُت مّري مع طیبي، أكلُت شهدي مع عسلي، شربُت خمري مع لبني. كلوا 

).  1: 5 ء" (نشاألحباأیها األصحاب، اشربوا واسكروا أیها 

 ،في الظاهر صنع مّتى الولیمة، لكن بالحق هي ولیمة السّید الذي یفرح بجّنته المثمرة في قلوب طالبیه
 ویقتدوا بمن نال هذه النعم! ،فیدعوا الخطاة والعّشارین لیذوقوا هذا الثمر المفرح

بنا ولقد أعلن السّید أننا ال نصوم مادام العریس حال في وسطنا، وكأنه یسألنا إذ نحمله فینا أن نفتح قل
، قائلین: "ذوقوا وانظروا ما أطیب الرب!"... إننا هوندعو اآلخرین یأكلون معفینا ثمره المقّدس من أكل يبالحب ل

ندعوهم لینعموا بالولیمة الداخلّیة التي أقامها الرب بروحه القّدوس فینا، هذه التي تسّبب تذمًُّرا بین الكتبة 
ال یحتاج األصّحاء إلى طبیب بل  ":والفّریسّیین، قائلین: لماذا یأكل معّلمكم مع العّشارین والخطاة؟ فیجیبهم

 بل خطاة إلى التوبة" ،المرضى. فاذهبوا وتعّلموا ما هو، إني أرید رحمة ال ذبیحة، ألني لم آت ألدعو أبراًرا
]12.[  

على صنع الولیمة، قائالً :   أمبروسیوسالقّدیس ُیعّلق 
عندما ترك مكان الجبایة تبع المسیح بقلٍب ملتهٍب، ثم صنع له ولیمة عظیمة. فمن یقبل المسیح في [

... قلبه یمتلئ باألطاییب الكثیرة والسعادة الفائقة، ویود الرب نفسه أن یدخل في قلب المؤمن ویستریح!

1 PL 75: 820 Morals in Job 8; 7: 9, 10. 
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كل من یقبل جمال الفضیلة، ویقبل المسیح في بیته، یصنع له ولیمة عظیمة أي ولیمة سماوّیة من 
  .]Ïاألعمال الصالحة، هذه التي یحرم منها جماعة األغنیاء ویشبع منها الفقیر

 بینما یقف ،هذه الولیمة یدخلها الخطاة والعّشارون الذین یشعرون بالحاجة إلى المخّلص لكي یبّررهم
"ال یحتاج األصّحاء إلى طبیب بل  الفّریسّیون خارًجا ینتقدون السّید على محّبته المّتسعة لهم، لذلك أّكد لهم السّید:

المرضى... ألني لم آت ألدعو أبراًرا بل خطاة إلى التوبة".  

لو لم یحب اهللا الخطاة ما كان قد نزل من [على هذا القول اإللهي، قائالً :  القّدیس أغسطینوسُیعّلق 
  .]Ðالسماء إلى األرض

إنه ال یدعو من یدعون أنفسهم أبراًرا، فإنهم إذ یجهلون بّر اهللا ویطلبون  [:أمبروسیوسالقّدیس ویقول 
). من یدعون أنفسهم أبراًرا ال تقترب إلیهم النعمة. فإن كانت 3: 10 أن ُیثبتوا بّر أنفسهم لم یخضعوا لبّر اهللا (رو

  .]Ñالتوبة هي بدایة النعمة فمن الواضح أن احتقار التوبة هو تخلي عن النعمة

 لسانه بعد  علىأمبروسیوسالقّدیس نختم حدیثنا عن دعوة مّتى اإلنجیلي بالمناجاة التي ینطق بها 
تركه موضع الجبایة وتبعّیته للسّید المسیح:  

 من أن أكون الوًیا! تبررتلست بعد عّشاًرا، فقد [
 ولبست المسیح! ،لقد خلعت عّني الوي

 وهربت من حیاتي األولى! ،كرهت أْسري
 جراحاتي! يإني ال أتبع آخر سواك أیها الرب یسوع! یا من تشف

).  35: 8 من سیفصلني عن محّبة اهللا التي فیك؟ أشدة أم ضیق أم جوع؟  (رو
مسامیر اإلیمان، وتربطني بك قیود الحب الصالحة! بُتسّمرني فیك 

 ،ها الوصّیة التي تحرق الموت الذي في الجسدن، إي بها على جرحسأحتفظ أداة الكّي التي هيوصایاك 
! ححتى ال تنتقل العدوى إلى األعضاء الحّیة، إنه دواء مؤلم یحمي من عفونة الجر

أیها الرب یسوع، اقطع بسیفك القوي عفونة خطایاي، وقّیدني برباطات الحب، نازًعا كل فساد فيّ ! 
تنّوعة! م وتعال لتفضح الشهوات الخفّیة والأسرع

اكشف الجرح فال تزداد عفونته! 
     .]Ò كل فساد بحمیم المیالد الجدیدّهرط

  مفهوم الصوم. 3
 "حینئذ أتى إلیه تالمیذ یوحنا قائلین: 

، لماذا نصوم نحن والفّریسّیون كثیًرا
.  ]14[ "وأما تالمیذك فال یصومون؟

Ï39-27: 5  تفسیر لو .
2 In Ioan 49:5. 

Ñ39-27: 5  تفسیر لو .
Ò39-27: 5  تفسیر لو .
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جاءت إجابة السّید تكشف عن مفهوم الصوم بمنظار جدید، إذ قال:  
هل یستطیع بنو العرس أن ینوحوا مادام العریس معهم؟ ولكن ستأتي أیام حین یرفع العریس "أوالً : 

  .]15[ "عنهم فحینئذ یصومون

كأن الصوم لیس مجّرد واجب یلتزم به المؤمنون، إّنما هو عمل خاص ببني العرس الذین یصومون 
 وٕانما من أجل الدخول إلى العریس والتمّتع ،كمعین لهم في حیاة الندامة (النوح) والتوبة، أي لیس كغایة في ذاته

بالعرس خالل التوبة. فإن كان العریس نفسه حاضًرا في وسطهم فما الحاجة إلى الصوم؟ إنه سیرتفع عنهم 
لمجیئه األخیر فتلتقي معه في العرس األبدي. مادام العریس مرفوًعا ال لتتهّیأ  الكنیسة صومها ،جسدًیا فتمارس

نراه حسب الجسد، وجًها لوجه، فیلزمنا أن نصوم ال عن الطعام فحسب، وٕانما عن كل لّذة وترف من أجل طعام 
أفضل سماوي ولّذة روحّیة أبدّیة وأمجاد علوّیة هي في جوهرها تمّتع بالعریس نفسه.  

ب فیصیر وثانًیا: "لیس أحد یجعل رقعة من قطعة جدیدة على ثوب عتیق، ألن الملء یأخذ من الث
 وال یجعلون خمًرا جدیدة في زقاق عتیقة، لئال تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل .الخرق أردأ

.  ]17-16 ["یجعلون خمًرا جدیدة في زقاق جدیدة فتحفظ جمیًعا

ماذا یعني السّید بهذا القول؟ وما هو ارتباطه بالصوم؟  

إنه یؤّكد أنه بحلوله وسط البشرّیة إّنما أراد تقدیم حیاة جدیدة یعیشها المؤمنون به، لها سماتها الجدیدة 
وطبیعتها الجدیدة وٕامكانّیاتها الجدیدة، فال ُتمارس العبادة بالمفهوم القدیم الذي ارتبط بذهن الكثیرین. فالسّید ال 
یقبل فكرة اإلصالح عن طریق "الترقیع" بین ما هو قدیم وما هو جدید، وٕانما بهدم الحرفّیة القاتلة القدیمة لبناء 
الفكر الروحي الجدید. بهذا یصیر الصوم سّر انطالق للنفس بالروح القدس لتمارس الحیاة العرسّیة المفرحة.  

ما أحوجنا أن نلبس الثوب الجدید ِعوض وضع رقعة جدیدة في ثوب قدیم، وأن یكون لنا الزقاق الجدید 
إّنما هو ثوب المعمودّیة األبیض، الطبیعة الجدیدة التي توهب لنا خالل تمّتعنا بالقیامة مع مسیحنا بروحه 

القّدوس، والزقاق الجدید هو إنساننا الجدید الذي یتقّبل خمر الروح القدس المجّدد لحیاتنا على الدوام.  

  لنحتفظ بالثوب (الجدید) الذي ألبسنا إّیاه الرب في المعمودّیة. ولكن ما أسهل تمزیق هذا الثوب إن كانت
أعمالنا ال تّتفق مع نقاوته، سرعان ما یفسده سوس الجسد وینّجسه ضالل اإلنسان العتیق. لهذا یمنعنا الرب 

من الخلط بین الجدید والقدیم، یحرم الرسول ارتداء الثوب الجدید فوق العتیق، إّنما نخلع العتیق ونلبس الجدید 
.  Ï؛ فإّننا نكون هكذا عراة إن سلب مكر إبلیس رداءنا )4-2: 5و ك(فال نوجد عراة 

  أمبروسیوسالقّدیس 

  إقامة الصبّیة . 4
   البشیر اجاءت قصة إقامة ابنة یایرس مرتبطة بشفاء نازفة الدم بأكثر تفصیل في إنجیل معّلمنا لوق

 یسأله أن یدخل بیته، ألن ابنته كانت ، ووقع عند قدمیه،). لقد تقّدم یایرس رئیس المجمع إلى السّید41-56: 8(
 في حالة موت.

Ï39-27: 5  تفسیر لو .
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 حًقا لقد أظهر یایرس رئیس المجمع الیهودي إیمانا بالسّید، لكن قائد المائة األممي غلبة في إیمانه (مت
، أّما "قل كلمة"  وٕانما قال:،)، إذ لم یسأله أن یحضر إلى بیته وال أن یمد یده على غالمه لیشفیه5-13: 8

". حًقا إن كثیرین یأتون من المشارق والمغارب  فتحیا،تعال وضع یدك علیها" رئیس المجمع الیهودي فقال:
یمان أعظم مّما لبني الملكوت! إب

 سمح الرب بشفاء نازفة الدم لیرى بعینّیه ویلمس .)49: 8 في الطریق قبل أن یسمع أن ابنته ماتت (لو
عمله اإللهي فال یشك.  

 تمثل ، السّید المسیح للموتىبإقامةإن ُعدنا إلى الكتاب المقّدس نجده یروي لنا ثالث معجزات خاصة 
عمله اإللهي في إقامتنا من موت الخطّیة... هذه المعجزات هي:  

 وهي بعد صبّیة صغیرة، لم ُترفع بعد عن سریر الموت في بیت أبیها، ُتشیر إلى أوالً : إقامة ابنة یایرس
 ویلمس ، وهي تحتاج أن یدخل السّید إلى بیتها "قلبها"،النفس التي ماتت بالخطّیة خالل الفكر الخفي في الداخل

یدها فتقوم.  

، وكان قد ُحمل في النعش إلى الطریق، یمّثل النفس التي عاشت في ثانًیا: إقامة الشاب ابن األرملة
 وٕانما ظهرت أیًضا خالل العمل، فخرجت من البیت إلى الطریق كما في نعش، ،الخطّیة لیس خالل الفكر فقط

نها تحتاج إلى تدّخل اهللا إتحتاج إلى أن یوِقف اهللا حاملي النعش، ویأمر الشاب أن یقوم ثم یدفعه إلى أمه. 
 فال یكّمل الشّریر طریق شّره، حتى ال تتحّول الخطّیة فیه إلى عادة، إّنما ،للتوّقف عن التحّرك نحو قبر الخطایا

یسمع الصوت اإللهي ینادیه لیهبه روح القیامة ویدفعه إلى الكنیسة أمه.  

 إشارة إلى من تحّولت الخطّیة ، بعدما دفن في القبر أربعة أیام وحدث تعفُّن للجسدثالثًا: إقامة لعازر
 السّید وبكى وأمر انزعجفي حیاته إلى عادة، ارتبطت به وهو ارتبط بها، فصار كأنه والخطّیة أمر واحد. لقد 

 ثم نادى لعازر أن یخرج، وطلب مّمن حوله أن یحّلوه من الرباطات! مثل هذه النفوس یبكیها السّید ،برفع الحجر
 ویذهب إلى قبرها، ویأمر برفع حجر القسوة، وبكلمة فمه یقیمها ویخرجها من قبر الخطّیة، طالًبا من الكهنة ،نفسه

أن یحّلوها من رباطاتها.  

 وكأنه ]،24 [ فإن الصبّیة لم تمت لكنها نائمة"،"تنّحوا بّیة نجد السّید یقول:صإن عدنا إلى إقامة ال
كان یشّجع تالمیذه على قبول الموت بال انزعاج كمن یدخل إلى النوم لیستریح.  

  !حًقا عندما جاء المسیح صار الموت نوًما

   .إن كنت تحب الراحل یلزمك أن تفرح وتسر أنه قد خُلص من الموت الحاضر
  Ïالقّدیس یوحنا الذهبي الفم

القّدیس سها هدب ثوب السّید خفیة، فقد أعلن السّید أمرها، ویقّدم مبلشفاء نازفة الدم أما بخصوص 
التعلیالت التالیة لتصرُّف السّید:   یوحنا الذهبي الفم

: لیضع نهایة لمخاوف المرأة، لئال تتأّلم إذ ینخسها ضمیرها أنها نالت العطّیة خلسة.  أوالً 

 فكرها.  ي: أنه حسبها على حق أن تخفثانًیا

1 In Matt. hom 31:3,6. 
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 لیحّث البقّیة على االقتداء بها، فإن وقِفه لینبوع دمها لیس بعالمة أعظم مّما ،: أعلن إیمانها للكلثالثًا
أظهره أنه یعرف كل األمور (یعرف فكرها وٕایمانها وتالمسها الخفي معه).  

عالوة على هذا كان رئیس المجمع في طریقه إلى الدخول إلى عدم اإلیمان وهالكه تماًما، فجاءت هذه 
)، والذین كانوا في 49: 8 " (لوتك، ال تُتعب المعّلمابنقد ماتت المرأة لتصلح من شأنه. لقد جاءوا إلیه قائلین: "

البیت ضحكوا علیه ساخرین به عندما قال أنها نائمة، وكان یمكن أن یكون لألب نفس هذه المشاعر، لهذا قّدم 
.  Ïله هذه المرأة البسیطة لُیصّحح من ضعفه مقّدًما

  بین كنیسة األمم وكنیسة الیهود
 األمم كما الیهود التقاء ابنة یایرس رئیس المجمع الیهودي إّنما ُیشیر إلى بإقامةارتباط شفاء نازفة الدم 

بالسّید المسیح كطبیب النفوس وواهب الحیاة؛ ویالحظ في هاتین المعجزتین: 
 عشر سنة إشارة إلى اثنيقامتها إلبیة التي ماتت وقد استدعى والدها السّید المسیح ص كان عمر الأوالً :

 عشر سبًطا، وقد سقطوا تحت الموت، فانطلق الناموس كقائد لهم ُیعلن اثنيجماعة الیهود الذین ینتسبون إلى 
 ألن المسّیا ُولد بین الیهود كواحد منهم. أّما نازفة ،الحاجة إلى مجيء المسّیا لیقیمهم. وقد جاء السّید إلى بیتها

الدم فقد عاشت اثنتي عشرة عاًما في حالة نزف دم إشارة إلى قضاء كل زمانها السابق في نجاسة الخطّیة التي 
 وال ،نها ِالتقت بالسّید في الطریق ولم یدخل السّید بیتها، فإن السّید لم یأِت بالجسد من األممإاستنزفت حیاتها. 

 إّنما ِالتقى بهم كما في الطریق.  ،حّل جسدًیا في وسطهم

 شَّر باة للشعب المّیت، هذا الناموس الذي يالذي یسأل الرب أن یهب ح ُیفهِّم هذا الرئیس بكونه الناموس 
.  Ðبالتطّلع إلى مجيء الرب

  یذهب الرب إلى بیت الرئیس كما إلى المجمع، الذي منه تخرج األصوات كما من نحیب من ترنیمات
الناموس.  

 األب هیالري أسقف بواتییه

  نقول بأن المرأة (نازفة الدم) تمثل الكنیسة الخارجة من األمم. إذ كان الرب في طریقه إلقامة ابنة رئیس
المجمع، هذه التي تمثل الشعب الیهودي، إذ جاء الرب من أجل الیهود وحدهم، قائالً : "لم ُأرسل إال إلى 

 فجأة ال أعرف من أین ،جاء إلى ابنة رئیس المجمعكما  إذن .)24: 15 خراف بیت إسرائیل الضالة" (مت
، وقد لمست وشفیت.  "إن مسست ُهدب ثوبه فقط ُشفیت" یمان الرب، قائلة:إجاءت هذه المرأة ولمست ب

). إنها تشبه 43: 8 إذن عانت هذه المرأة من نزف الدم... وأنفقت كل معیشتها على األطباء (لو
 أي شيء .كنیسة (جماعة) األمم البائسة التي طلبت السعادة، وسألت عن مصدر القّوة، بكل وسائل الشفاء

عندها لم تنفقه على األطباء الباطلین من الفلكّیین والمنّجمین ومفسدي الهیاكل؟! لقد وعدها هؤالء جمیًعا 
"إن مسست هدب بالشفاء لكنهم لم یقدروا، إذ ال یملكونه. لقد أنفقت كل ما عندها ولم تشفى. لذلك قالت: 

. لقد لمست وشفیت.  ثوبه فقط شفیت"

1 In Matt. hom 31:2. 
2 Catena Aurea. 
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الرسل هم ثوب الرب المالصقون له. اسأل من هو الرسول الذي أن لنفهم  لنسأل ما هو هدب ثوبه؟... 
 إذ كانت أعظم أعماله الرسولّیة بین األمم... إنه هدب ثوب الرب، إذ ،ُأرسل لألمم؛ تجده بولس الرسول

"آخر الكل،   یقول الرسول أنه كان هكذا:؟خر الرسل. هل یوجد أحد ُیحسب كآخر هذا الثوب واألقلآكان 
.  )9-8: 15 كو 1( ألني أصغر الرسل"

لنلمسه نحن أیًضا، أي لنؤمن فنشَفى! 

 التي لم تشاهد المسیح بالجسد، والتي أشار إلیها اء شفتي نالت الأي شيء تمثله هذه المرأة؟ كنیسة األمم ال
). لقد سمع العالم 44-43: 18  (مز"شعب لم أعرفه یتعّبد لي، من سماع األذن یسمعون لي" المزمور:

كّله عنه وآمن به، أّما الیهودّیة فرأته وصلبته أوًال، وبعد ذلك سیأتون إلیه. سیؤمن الیهود به في نهایة العالم.  
القّدیس أغسطینوس  

 شفاء أعمیین. 5
 "وفیما یسوع مجتاز من هناك تبعه أعمیان یصرخان ویقوالن:

  .ارحمنا یا ابن داود
 ولما جاء إلى البیت تقّدم إلیه األعمیان، 

 فقال لهما یسوع: أتؤمنان أني أقدر أن أفعل هذا؟ 
  .قاال له: نعم یا سّید

  .حینئذ لمس أعینهما، قائالً : بحسب إیمانكم لیكن لكما
.  ]30-27[فانفتحت أعینهما" 

كان العالم في ذلك الحین وقد انقسم إلى یهود وأمم قد ُأصیب كّله بالَعمي الروحي، فقَد الیهود بصیرتهم 
الداخلّیة بسبب كبریاء قلبهم وحرفّیة إدراكهم للناموس وانجذابهم إلى الرجاسات الوثنّیة، وفقد األمم أیًضا بصیرتهم 

بسبب العبادة الوثنّیة. وكأن هذین األعمیین اللذین كانا یصرخان: ارحمنا یا ابن داود یمّثالن العالم كله، یهوًدا 
وأمًما، ُیعلن عوزه إلى المسّیا المخّلص ابن داود لكي یعید إلیه بصیرته الروحّیة. وقد جاء السّید إلى "البیت"، أي 

 ویمكننا أن نتقّبل لمسات یده اإللهّیة على أعیننا ،إلى مسكننا؛ جاء إلینا في الجسد حتى نستطیع أن نتقّدم إلیه
 بإمكانّیاته والتمّتع ،الداخلّیة. فالبیت هنا إّنما ُیشیر إلى التجّسد الذي بدونه ما كان یمكننا التالمس مع ابن اهللا

 فتعاین النور.  ، لیهب ألعیننا نوره،اإللهّیة

 أقدر أن أفعل هذا؟ باإلیمان ينإأتؤمنان  جاءنا ابن اهللا متجّسًدا، معلًنا مبادرته بالحب. لكّنه یسأل:
 فتنفتح بصیرتنا من یوم إلى یوم لمعاینة األسرار خالل تمّتعنا بها فیه.  ،)17: 3 یحّل في قلوبنا (أف

إن كّنا بسبب الخطّیة انطمست أعیننا من معاینة النور، فانحرفنا عن الطریق، وصرنا نتخّبط في 
نني ویأتیان بي إلى جبل قدسك ا"أرسل نورك وحّقك، هما یهدي الظلمة، فقد صرخت البشرّیة على لسان المرّتل:

"أنا هو نور العالم، من یتبعني  ) معلًنا:12: 8 ). وقد جاءنا من هو "نور العالم" (یو3: 43 وٕالى مساكنك" (مز
: 104 ). جاءنا الملتحف بالنور كثوب (مز6: 14 (یو "فال یمشي في الظلمة"، "أنا هو الطریق والحق والحیاة

)، نلبسه فنصیر أبناء نور 10: 58 )، یشرق في الظلمة بنوره (إش5: 1 یو 1)، الذي لیس فیه ظلمة البتة (2
).  14: 5 )، بل نصیر به نوًرا للعالم (مت5:5 تس 1وأبناء نهار (

في مناجاة نفسه مع اهللا قائالً :   القّدیس أغسطینوسیصرخ 
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إلهي... أنت نوري. افتح عینّي فتعاینا بهاءك اإللهي، ألستطیع أن أسیر في طریقي بغیر تعّثر في [
 فخاخ العدوّ !

 ؟أراهالم  حًقا، كیف یمكنني أن أتجّنب فخاخه ما
 وكیف أقدر أن أراها إن لم أستنر بنورك؟

 حتى یصطاد كل من یعیش في الظلمة. هذا العدّو ،ففي وسط الظلمة یخفي "أب كل ظلمة" هذه الفخاخ
 محرومین من نورك ومن سالمك الكامل...  أبناؤهالذي یوّد أن یكون 

ما هو النور إال أنت یا إلهي! 
أنت هو النور ألوالد النور! نهارك ال یعرف الغروب! نهارك یضيء ألوالدك حتى ال یتعّثروا...  

] Ïنور نفسي، ال تتوّقف قط عن إنارة خطواتي! اي
  القّدیس أغسطینوس

 عند تعلیمه ابنه، مع أنه كان أعمى! أیها النور الذي جعل اسحق  ايأیها النور الحقیقي الذي تمّتع به طوب- 
 ُیعلن بالروح البنه عن مستقبله!...  -فاقد البصر 

أنت هو النور الذي أنار عقل یعقوب، فكشف ألوالده عن األمور المختلفة!...  
. قل هذه العبارة اآلن أیًضا، حتى تستنیر عیناي بالنور "لیكن نور، فكان نور "أنت هو الكلمة القائل:

 والظلمة عن النور؟!  ،الحقیقي، وأمّیزه عن غیره من النور. فبدونك كیف أقدر أن أمّیز النور عن الظلمة
نعم... خارج ضیائك، تهرب الحقیقة مّني، ویقترب الخطأ إلّي، ویمألني الزهو... ویصیر فّي االرتباك 

  Ð ِعوض البصیرة!ىِعوض التمییز، یصیر لي الجهل ِعوض المعرفة، والَعم
  القّدیس أغسطینوس

خلع اإلنسان القدیم بظلمته لنلبس اإلنسان الجدید نوفي دراستنا للمعمودّیة رأیناها "سّر االستنارة"، حیث 
الذي على صورة خالقنا، فنحمل فینا مسیحنا سّر استنارتنا، ویكون روحه القّدوس واهًبا لنا إمكانّیة التقدیس التي 

 . Ñبدونها ال نقدر أن ُنعاین اهللا

المعمودّیة هي ابنة النهار، فتحت أبوابها فهرب اللیل الذي دخلت [ القّدیس مار یعقوب السروجي:یقول 
.] Òإلیه الخلیقة كلها

 أحد، املانتهرهما یسوع قائالً : انظرا ال ُیع" نعود إلى األعمیین اللذین شفاهما السّید، إذ یقول اإلنجیلي:
، فمن أجل محّبته لهما لتواضع لقد قّدم لنا السّید درًسا في ا.]31[ولكّنهما خرجا وأشاعاه في تلك األرض كلها" 

شفاهما حتى یبعث فینا روح الحب الخفي وعدم طلب المجد الباطل.  

Ï 71-70 ص، 1967، اإللهي الحب .
Ð 75-74 ص، 1967، اإللهي الحب .
Ñ ،83-82 ، صم1981 الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر .
Ò .میمر عن المعمودّیة 
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" لم یكن وصّیة یلزمهما  أحدانظرا ال ُیعلمأ ":لم یخالف األعمیان أمًرا إلهی�ا حین أشاعا الخبر، فإن قوله 
ا الحب بالحب خالل الشهادة دّ  وٕانما هو حدیث حّبي فیه ُیعلن عدم َطلبه مجد العالم مقابل محّبته، أّما هما فر،بها

 ت أعینهما فاشتهیا أن یتمّجد الطبیب السماوي بتفتیح أعین الكل، لیعاینوا ما یعایناه هما!استنارله. لقد 

 سالكین في الظلمة بل یدعوهم إلى النور الذي ینعم به، كما إخوتهمن یرى النور ال یقدر أن ینظر 
 انظروا إنساًنا قال لي كل ما ،هلّموا" فعلت المرأة السامرّیة حیث تركت جّرتها وخرجت إلى مدینتها تقول للناس:

مع المواظبین على للقّدیس یوحنا الذهبي الفم ). وفي حدیث 29: 4 (یو"؟ هذا هو المسیحألعلفعلت، 
م من خارج أنكم في صحبة طغمة السیرافیم، محسوبین هعلِّموا الذین  [قول:ياجتماعات الكنیسة والمشتركین فیها 

.] Ïحمع السمائّیین، معدِّین في صفوف المالئكة، حیث تتحّدثون مع الرب، وتكونون في صحبة السّید المسي

  شفاء مجنون. 6
خرج الشیطان تكّلم األخرس، فتعّجب الجموع قائلین: لم أ"فلما ُقّدم للسّید المسیح إنسان أخرس مجنون، 

  .]34-33[أّما الفّریسّیون فقالوا برئیس الشّیاطین یخرج الشّیاطین"  یظهر قط مثل هذا في إسرائیل.

لبشرّیة الصامتة زماًنا هذا مقداره أن تتحّدث مع خِالقها، وال أن تسّبحه داخلًیا وتشكره، حتى لال یمكن 
 بسبب العداوة التي ، فقد صمت اللسان الداخلي عن الحدیث السّري الخفي مع الخالق،وٕان سبَّحته بالفم واللسان

نشأت كثمرة طبیعّیة للخطّیة، فصارت كمن یسكنها شیطان أخرس. لهذا جاء السّید المسیح طارًدا روح الشّر 
 فینطق لسانها الداخلي بالحمد والتسبیح، وتصیر طبیعتها شاكرة ِعوض الجحود القدیم.  ،والخطّیة

لقد أدركت الجموع البسیطة عمل السّید المسیح كمخّلص بینما تعّثر أصحاب المعرفة النظرّیة، 
! الفّریسّیون، بسبب كبریاء قلبهم وتعبُّدهم لذواتهم فرأوا فیه كرئیس للشّیاطین ال كمخّلص من الشّیاطین

 انفضح ب في القلتالسماوابینما جاء السّید المسیح یفتح أعین العمیان لكي تبصر باإلیمان ملكوت 
عمى القیادات الدینّیة المتعجرفة، انكشف الفّریسّیون العارفون بالكتب المقّدسة كجهالء یرفضون المخّلص 

ویّتهمونه برئیس الشّیاطین. أّما سّر َعمى بصیرتهم فهو تركهم للعمل الرعوي الحق لیرعوا كرامتهم وبطونهم 
"یطلبون ما هو  وخزائنهم ِعوض رعایّتهم لشعب اهللا، فحّلت "األنا" ِعوض "اهللا نفسه"، هؤالء یقول عنهم الرسول:

تأكلون  ؟)، ویعاتبهم اهللا في مرارة، قائالً : "أال یرعى الرعاة الغنم21: 2 ألنفسهم ال ما هو لیسوع المسیح" (في
 المریض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور ! وال ترعون الغنم، وتذبحون السمین،الشحم وتلبسون الصوف

 بل بشدة وعنف تسّلطتم علیه... أیها الرعاة غنمي صار ،ال تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه
).  8-2: 34 " (حز!غنیمة

)، وبدًال من أن یصیر 14: 15 مثل هؤالء الرعاة العمیان یقودون العمیان فیسقط الكل في حفرة (مت
 یرتفعون بالشعب من مجٍد إلى مجٍد، إذ بقلبهم یلتصق بالتراب وینحدرون بالشعب ، ومسكًنا هللا،قلبهم سماًء مقّدسة

 من هواٍن إلى هواٍن حتى یبلغون بهم إلى أعماق الهاویة.

 الكرازة في المدن والقرى . 7

Ï21 ، صم1967 للقّدیس یوحنا الذهبي الفم، ، للمؤلف: رسالتك في الحیاة .
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 إذ فسد الرعاة الروحّیون یلتزم اهللا نفسه من أجل محّبته للنفس البشرّیة أن یفتقد شعبه، یقول اإلنجیلي:
 وفي سفر حزقیال یقول .]36[ إذ كانوا منزعجین ومنطرحین كغنم ال راعي لها" ،"ولما رأى الجموع تحّنن علیهم

)، فإنه لیس شيء أثمن لدى اهللا من النفس البشرّیة التي 11: 34  (حز"سأل عن غنمي وأفتقدهاأأنذا ا"ه الرب:
).  11 :10 أوجدها على صورته ومثاله. جاء إلینا بنفسه بكونه الراعي الصالح الذي یبذل نفسه عن الخراف (یو
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 متى- األصحاح العاشر

صحاح العاشر ألا

سفراء الملك 
 لیحّققوا ملكوته فینا.  ، یعملون بروحه القّدوس،اختار السّید المسیح تالمیذه ورسله كسفراء عنه

.  4-1 ثنى عشر تلمیًذا اإلدعوة. 1
.  6-5 حدود الكرازة. 2
.  7 موضوع الكرازة. 3
.  10-8 إمكانّیات الكرازة. 4
.  15-11 سلوكهم أثناء الكرازة. 5
.  23-16 رفض العالم لهم. 6
.  33-24 عدم الخوف. 7
.  42-34 الحروب الداخلّیة. 8

  عشر تلمیًذا ثنىاإلدعوة . 1
  ، عشراإلثنىثم دعا تالمیذه "

، وأعطاهم سلطاًنا على أرواح نجسة حتى یخرجوها
.  ]1[ "ویشفوا كل مرض وكل ضعف

 عشر لیتتلمذوا على یدیه، یسمعوه ویرافقوه في أعماله المعجزّیة وصلواته وحتى اإلثنيدعا السّید هؤالء 
 لكي یتفّهموا بالروح القدس أسراره ویعیشوا بفكره. هذا الفكر هو ما نسمیه بالفكر اإلنجیلي أو الفكر ،أثناء طعامه

الرسولي، عاشه الرسل إنجیًال حًیا وتلمذوا آخرین علیه. وهكذا صار التقلید الكنسي في جوهره هو استالم هذا 
الفكر بطریقة حّیة عملّیة وتسلیمه من جیٍل إلى جیلٍ .  

 عشر رسوًال بعد أن أعلن السلطان الذي ُوهب لهم من قبل الرب على اإلثنيسماء أوقد ذكر اإلنجیلي 
األرواح النجسة إلخراجها وعلى المرض وكل ضعٍف، ویالحظ في هذا االختیار أمران:  

 أو من الشخصّیات البارزة في المجتمع، وٕانما هم أناس ،أن التالمیذ لیسوا أصحاب مواهب خارقةأوالً : 
عادّیون، بل وغالبیّتهم من طبقات فقیرة لیؤّكد أن فضل القّوة هللا ال منهم.  

 جاء االختیار خلیًطا عجیًبا من الشخصّیات، فمنهم مّتى العّشار الذي یعتبره الكثیرون قد باعثانًیا: 
یضه سمعان الغیور أو القانوني. فالغیورون هم جماعة من الیهود نقنفسه للرومان من أجل الربح المادي، وعلى 

ّرر من نیر الحكم الروماني مهما كّلفهم الثمن. یرفضون قیام حمتعّصبون لقومّیتهم إلى أبعد الحدود یطالبون بالت
أي "ملك" غیر اهللا نفسه، مستعدون لألسف أن یقوموا بأعمال تخریبّیة ألجل تحریر وطنهم من الرومان. ومن 

 المملوء بعاطفة يبینهم أیًضا سمعان بطرس المقدام، وأخوه أندراوس الذي یمیل إلى الصمت، ویوحنا بن زبد
الحب، وتوما الكثیر الشك. ففي المسیح یسوع اجتمع هؤالء جمیًعا لیتقّدسوا مًعا كأعضاء بعضهم لبعض یعملون 

بروٍح واحٍد للكرازة باإلنجیل الواحد.  

 فكما سبق فأشرنا في أكثر من موضع یرمز إلى مملكة اهللا على األرض، حیث یملك 12أما رقم 
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).  4) في كل جهات المسكونة الشّرق الغرب والشمال والجنوب (3الثالوث (

 حدود الكرازة  .2
  عشر أرسله یسوع وأوصاهم قائالً : اإلثناهؤالء "

  . وٕالى مدینة للسامرّیین ال تدخلوا،إلى طریق أمم ال تمضوا
 . ]6-5[ "بل اذهبوا باألحرى إلى خراف بیت إسرائیل الضالة

 منطقة الكرازة "باألمة الیهودّیة" دون أن یتجاوزوها إلى مدینة للسامرّیین أو همفي بدء كرازتهم حّدد ل
"اذهبوا وتلمذوا جمیع األمم  طریق لألم، على أنه قبیل صعوده أعلن لهم حدود الكرازة بقوله في نفس اإلنجیل:

). فإنه لم یسمح لهم بالكرازة بین األمم إال بعد أن ُیعلن الیهود رفضهم للمسّیا. لم یكن هذا 19: 28 (وعّمدوهم"
انّیة، فإذا ما رفضوه ینفتح الباب حتحیًزا للیهود على حساب األمم، وٕانما لكي ال یتشّكك الیهود في رسالته المسي

لألمم، وٕان كان السّید المسیح نفسه لم یحرم السامرة من خدمته وبعض األممّیین من التمّتع ببركات نعمه.  

وهي تستخدم في ظروف معّینة، منها:   Paragellein ویالحظ أن الكلمة "أوصاهم" جاءت في الیونانّیة
في القیادات العسكریة في الجیوش، وكأن السّید یمّثل القائد األعلى في معركة دائمة ضّد إبلیس أوالً : 

 بل للجهاد الروحي المستمر والقتال ضّد عدّو ، ال كطریق للكرامة،تهّیأوا للخدمةيوكل أعماله. على تالمیذه أن 
).  12-10: 6  وٕانما ضّد الشیطان والقوات الروحّیة الشّریرة (أف،الخیر نفسه. لیس ضّد بشر

تستخدم من الصدیق حینما یدعو أصدقاءه للمساندة، هنا یظهر السّید المسیح في عالقته بتالمیذه ثانًیا: 
على مستوى عالقة الصداقة فوق الرسمّیات والبروتوكوالت.  

یستخدمها المعّلم أو الفیلسوف مع تالمیذه ومریدیه، وكأن السّید المسیح یتحّدث مع تالمیذه ثالثًا: 
كمریدیه الذي یتتلمذون على یدیه لیحملوا فكره.  

 ،تستخدم أیًضا في األوامر اإلمبراطوریة، وكأنما السّید المسیح هو الملك الذي یرسل سفراءهرابًعا: 
 ویعلنون دستوره الروحي في حیاتهم كما في كرازتهم.  ،یحملون سماته شهادة حق له

 فمدینة السامرّیین تعني ،أن هذه الوصّیة ال تزال حّیة وتلتزم بها الكنیسة القّدیس كبریانوسویرى 
. فالكنیسة مع اّتساع قلبها للعالم كّله المؤمن وغیر المؤمن Ïجماعة المنشّقین، وطریق األمم یعني طریق الهراطقة

 بل تحذر أوالدها وتحفظهم منهم.  ، ال تقبل في شركتها جماعة المنشّقین أو تعالیم الهراطقة،لتغسل أقدام الجمیع

 موضوع الكرازة . 3
 كرزوا قائلین: اوفیما أنتم ذاهبون "
 . ]7[ "تالسماوانه قد اقترب ملكوت أ

 بكونها طریق الملكوت السماوي. وقد سبق فعّرفنا التوبة أنها ،"التوبةلقد حّدد موضوع الكرازة أال وهو "
 ، وٕانما هي عمل إیجابي فّعاًال في حیاة المؤمن،تخلِّي عن الشّر ورفض كل خطّیةمجرد أي ، ايً لیست جانًبا سلب

ّتجاه القلب الداخلي والفكر وكل الِ وهو قبول عمل الروح القدس فینا الذي یهب ویعطي ویشبع! التوبة هي تغییر 
طاقات اإلنسان، فبعدما كانت مّتجهة نحو األرضّیات تصیر في المسیح یسوع رّبنا بالروح القدس مّتجهة نحو 

1 Ep. 75:6. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح العاشر

  

. بمعنى آخر فیما یرفض اإلنسان الخطّیة وكل ما هو غریب عن اهللا إذ به ینعم باهللا السماوي تالسماواملكوت 
نفسه وكل ما له من نعٍم وهباٍت مشبعةٍ . وكأن التوبة هي تفریغ وامتالء بغیر انقطاع، ترك وأخذ، جوع وشبع في 

نفس الوقت.  

 وٕانما بالعكس خالل التوبة یریدنا أن نعیش في حالة شبع ،ال یریدنا اهللا أن نسلك في حالة حرمان وكبت
وفرح وتهلیل وتمّتع باألمور الفائقة، فیسلك اإلنسان على األرض بفكر سماوي! 

بهذا نستطیع أن نمّیز بین التوبة العاملة فینا بالروح القدس والتوبة التي هي من صنع أنفسنا. األولى 
 ، فنعیش مع اآلب في ابنه بالروح القدس، أّما الثانیة فهي حرمان مّما هو أرضي،تالسماواتدخل بنا إلى ملكوت 

لِّد حزًنا قاتًال وضیًقا في القلب َو◌َ د فرح الروح ومحّبته وسالمه الخ. والثانیة تلِّ  األولى توَ ،دون تمّتٍع بما هو سماوي
 والثانیة تنحدر باإلنسان من ،وقلًقا ومرارة. األولى تنطلق بالنفس من مجٍد إلى مجٍد لتبلغ إلى ذروة السماوّیات

 فیعیش في قنوٍط مستمٍر یدفع به إلى الهاویة! ،هواٍن إلى هوانٍ 

 إمكانّیات الكرازة . 4
 وا مرضى، طهِّروا ُبرًصا، أقیموا موتى، اخرجوا شّیاطین، "اشف

  .عطواأمجاًنا أخذتم مجاًنا 

  .ال تقتنوا ذهًبا وال فّضة وال نحاًسا في مناطقكم
 وال مذوًدا للطریق وال ثوبین وال أحذیة وال عصا، 

.  ]10-8" [ألن الفاعل مستحق طعامه
 قّدم لهم إمكانّیات جّبارة تسندهم في الخدمة من ،قبل أن یسألهم عدم اقتناء ذهب أو فّضة أو نحاس

ر للبرص وٕاقامة الموتى وٕاخراج الشّیاطین. وكأن السّید لم یحرمهم من األمور الزمنّیة إال يشفاء للمرضى وتطه
بعد أن قّدم لهم كنوز محّبته العمیقة.  

 صإذ أراد أن یدّربهم على كل الكمال طلب منهم أال یفّكروا فیما یخ[ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
ّررا إّیاهم من كل اهتمام أرضي بالغد... فإن كان یرسلهم كمعّلمین للعالم كله، هذا جعلهم وهم بشر مالئكة، م

"ال تهتّموا حتى ال ینشغلوا إال باهتمام واحد وهو التعلیم، بل باألحرى أراد أن یحّررهم حتى من هذا األمر بقوله: 
 .] Ï]19[ كیف أو بما تتكّلمون"

 هیلتزم التلمیذ أال یقتني شیًئا، فإن السّید المسیح هو ذهبه وفّضته ونحاسه وطعامه وثوبه وطریق
وعصاه.  

السّید المسیح هو ذهبنا، فإن كان الذهب في الكتاب المقّدس ُیشیر إلى الحیاة السماوّیة، فإن المسیح 
هو سّر الدخول بنا إلى الحیاة السماوّیة، أو هو كنزنا السماوي الذي یسحب قلبنا إلیه. السّید المسیح هو فّضتنا، 

)، فإنه بالحق حكمة اهللا الحّي الذي یعمل فینا وبنا لكي یدخلنا إلى 6: 12 فإن كانت الفّضة ترمز لكلمة اهللا (مز
هو  وهو نحاسنا، نلبسه فنصیر به أقویاء ندك الطریق فال تقدر العثرات أن تعوقنا عن الملكوت. وحضن أبیه.

هو الثوب الذي به والطعام الذي به نقتات فنعیش في حالة شبع دائم، فال نشتهي الزمنّیات وال نطلب ملّذاتها. 

1 In Matt. hom 32:7. 
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نلتحف فیسترنا في عینّي اآلب، وُنحسب كأبرار في دمه الطاهر. إنه طریقنا الذي به ننطلق إلى أبیه لنحیا معه 
في أحضانه، شركاء في المجد األبدي. إنه العصا التي حّطمت الشیطان خالل الصلیب، فصار لنا الغلبة 

والنصرة. إذن لم یحرم السّید المسیح تالمیذه من شيء، مقّدًما نفسه سّر شبع لكل احتیاجاتهم.  

، Ïما بخصوص األحذیة، فإنها إذ ُتصنع من جلد الحیوانات المّیتة ترمز إلى األعمال الشّریرة المهلكةأ
 .Ð عندما ألقى الجند القرعة على ثیاب السّید لم یكن معها أحذیة ینزعونها عنه[ألنه: القّدیس جیروملهذا یقول 

  .]ألنه وٕان مات السّید بالجسد لكن لم یوجد فیه أعمال مّیتة

یمكننا أن نقول بأن اإلمكانّیات التي قّدمها السّید لتالمیذه هي إمكانّیات التوبة في أعلى صورها، فإنهم 
إذ یقتنون السّید المسیح نفسه ِعوض الذهب والفّضة والنحاس والمذود والثیاب والعصا، فیكون هو كل شيء 

 أي قبول المخّلص كمصدر شبع لهم ِعوض الخطّیة التي ،بالنسبة لهم، یستطیعون أن یطالبوا العالم بالتوبة
قّدمت لهم الضّیق والعوز والمرارة.  

 بینما یرتبط ،ال یستطیع الكارز بالسّید المسیح أن یقّدم لآلخرین السّید المسیح كِسر ِغنى النفس وشفائها
مور العالم ویستعبد نفسه لها! أهو ب

إنه َیقطع كما بمنجل [ هذه الوصّیة اإللهّیة للتالمیذ الكارزین بقوله:  علىأمبروسیوسالقّدیس ُیعّلق 
 لكّنه وهو یقطع وهبهم البدیل الذي به یستطیع الرسول بطرس .]Ñمحّبة المال التي تنمو دائًما في القلوب البشرّیة

: 3 أعطیك؛ باسم یسوع المسیح الناصري قم وامش" (أع  ولكن الذي لي فإّیاه،"لیس لي فّضة وال ذهب أن یقول:
). لم یعطه ماًال لكّنه أعطاه باسم السّید صّحة التي هي أفضل من المال.  6

 وٕانما لتوزِّعه وتنفقه على ،للكنیسة ذهب ال لكي تخزنه [كما ُیعّلق أیًضا ذات القّدیس بقوله:
  .]Òالمحتاجین

  سلوكهم أثناء الكرازة. 5
 وأّیة مدینة أو قریة دخلتموها فافحصوا من فیها مستحق، "

  .وأقیموا هناك حتى تخرجوا
  .وحین تدخلون البیت سّلموا علیه

 فإن كان البیت مستحًقا فلیأِت سالمكم علیه، 
  .]13-11" [ولكن إن لم یكن مستحًقا فلیرجع سالمكم إلیكم

عندما یدخلون مدینة أو قریة یبحثوا عن بیت له سمعته الطّیبة ویقیموا فیه، وال ینتقلوا من بیت إلى آخر 
حتى ال تتحّول خدمة الكلمة إلى خدمة المجامالت، وٕانما یركِّزون فكرهم وجهدهم في العمل الكرازي وحده.  

هذا ومن جانب آخر أراد السّید لهم أن یعیشوا بال هّم، لیس فقط ال یقتنون ذهًبا أو فّضة أو نحاًسا، 
وٕانما أیًضا ال یضطربون من جهة الخدمة نفسها؛ علیهم أن یقّدموا الكلمة كما هي وال یضطربوا إن رفضها أحد! 

 إنهم كارزون فحسب لكن اهللا هو الذي یعمل بهم وفیهم.

1 St. Jerome: Ep. 23:4. 
2 St. Jerome: Ep. 22:19.  
3 Duties of Clergy 2:25 (128). 
4 Duties of Clergy 2: 28 (137). 
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 رفض العالم لهم . 6
إن كانت رسالة التالمیذ هي إعالن السالم الروحي الداخلي بالمصالحة مع اآلب في ابنه رّبنا یسوع 

بروحه القّدوس، فتتصالح النفس أیًضا مع الجسد ویتصالح اإلنسان مع أخیه، لكن األشرار ال یحتملون 
 .]16["ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب"  المصالحة، وال یقبلون الحب فیواجهونه بالشراسة، إذ یقول:

 ما یفعله رّبنا یسوع! تصّوروا إخوتيتأّملوا یا  [على هذا القول اإللهي هكذا: القّدیس أغسطینوسُیعّلق 
عدم قدرة من رغم باللو أن ذئًبا واحًدا ذهب وسط غنم كثیر مهما بلغ عددهم باآلالف... أفال یرتعب جمیع الغنم 

هذا الذئب على افتراسهم جمیًعا؟ فكم تكون مشورة رّبنا یسوع المسیح، التي یشّجعنا بها، إذ ال یلقي بذئب وسط 
 بل یكونوا في وسطهم. حًقا لقد ،غنم، بل ُیلقي بالغنم وسط الذئاب؟!... إنه لم یطلب منهم أن یقتربوا من الذئاب

  .]Ïكان هناك قطیع صغیر من الغنم، لكن إذ افترستها الذئاب الكثیرة تحّولت الذئاب إلى غنم

لنخجل إذ نفعل نحن العكس فنقف كذئاب [أیًضا فیقول:  القّدیس یوحنا الذهبي الفموفي مرارة ُیعّلق 
ّما إذا صرنا أ فإّننا سنغلب بالرغم من وجود رْبوة من الذئاب تجول حولنا الفتراسنا، ،ضّد أعدائنا! مادمنا نحن غنم

 الذي ال یعول الذئاب بل الغنم، بهذا یتركك وینسحب حیث ال تسمح لقدرته ،ذئاًبا فسنهزم إذ یفارقنا عون راعینا
  .]أن تظهر فیك

لماذا یرسلنا اهللا هكذا كغنم وسط ذئاب؟  
إذ یسلك المؤمن بروح سّیده "الحمل الحقیقي" ُیحسب حمًال باّتحاده به، فیلتزم السّید برعایته والعمل أوالً : 

 ي،"تكفیك نعمت  ال الذئاب المفترسة، معلًنا قّوته في الضعف، قائًال لرسوله:،خالله. إنه یعمل في الغنم الودیع
 لكي تحّل علّي قّوة ي في ضعفاتيحرال"فبكل سرور افتخر ب ألن قوتي في الضعف تكمل". بهذا یرّدد الرسول:

 ألني حینما أنا ،المسیح، لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات واالضطهادات والضیقات ألجل المسیح
).  10-9: 12 كو 2 فحینئذ أنا قوي" (،ضعیف

ال یقابل التلمیذ الشراسة بالشراسة، بل بالحب العملي فیكسب غیر المؤمنین لإلیمان. یقول ثانًیا: 
إنه فوق كل شيء یعرف طبیعة األشیاء: أن الشراسة ال ُتطفأ بالشراسة وٕانما [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:

 .]Ðباللطف

(غیر ضاربین أو فكونوا حكماء كالحّیات وبسطاء " یكّمل السّید حدیثه مقّدًما لتالمیذه هذه المشورة:
 . ]16[ " كالحمامأنیسین)

 ما لم ، فإنه لن ینقذهم من شراسة هذه الذئاب،إن كان اهللا قد أرسل تالمیذه ورسله كحمالٍن وسط ذئاب
البساطة كالحمام األنیس غیر الضار.  ب فیسلكون بالحكمة كالحّیات و،یتقّبلوا هذه المشورة خالل نعمته الفائقة

ما هي حكمة الحّیات؟  
 فخاًخا ألحد، يأن المسیحي في وداعته یكون كالحمامة التي ال تحمل ِحقًدا وال تلق القّدیس جیرومیرى 

كن بسیًطا كحمامة فال تلقي  [ فال یعطي ألحد مجاًال أن یلقي له الفخاخ. إنه یقول:،لكّنه یلتزم بحكمة الحّیات

1 Ser. on N. T. , hom 14. 
2 In Matt. hom 33:3. 
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فًخا ألحد، وكن حكیًما (بارًعا) كحّیة فال تسمح ألحد أن یلقي بالفخ أمامك. المسیحي الذي یسمح لآلخرین أن 
 :أمبروسیوسالقّدیس  وبنفس المعنى یقول .]Ïیخدعوه یكون مخطًئا تماًما كمن یحاول أن یخدع اآلخرین

 .]Ðذىأُوضعت الحكمة أوًال، حتى ال ُتصاب عدم األذّیة (التي للحمامة) ب[

  القّدیس أغسطینوس:یقول 
في الحّیة سّمها، غیر أن الحّیة بها ما نكرهه، وبها ى إّنني أحب في الحمامة عدم ِحقدها، ولكني أخش[

 أیًضا ما یلزمنا أن نتمّثل به:
أ. عندما یشعر الثعبان بشیخوخته، عندما یشعر بثقل السنوات الطویلة، یتقّلص وُیلزم نفسه على 

الدخول من ثقب صغیر فینسلخ عنه جلده العتیق، فیخرج إلى حیاة جدیدة، یلزمك أن تتمثل به أیها المسیحي في 
)، ویحّدثنا الرسول بولس قائالً : " إذ 13: 7 دخلوا من الباب الضّیق" (متاُ " ذلك. اسمع ما یقوله السّید المسیح:

). یلزمنا أن نتمثل بالثعبان: لنمت ال ألجل اإلنسان 9: 3 (كو خلعتم اإلنسان العتیق مع أعماله ولبستم الجدید"
 القدیم بل ألجل الحق... 

 بالثعبان أیًضا في هذا األمر، وهو أن تحفظ رأسك في أمان، أي لُتحتفظ بالمسیح فیك. ألم تمثلب. 
تالحظوا ما یحدث عند قتل األفعوان، كیف یحفظ رأسه معرًضا كل جسمه للضربات! إنه یرید أّال ُیضرب ذلك 

"أنا هو الطریق والحق  الجزء الذي یعلم أن فیه تكمن حیاته. ونحن أیًضا حیاتنا هو المسیح الذي قال بنفسه:
). فمن یحتفظ بالمسیح في 3: 11 كو 1"رأس كل رجل هو المسیح" ( )، وكما یقول الرسول:6: 14 والحیاة" (یو

  .]Ñداخله إّنما یحتفظ برأسه الذي یحمیه

هي بساطة الحمامة؟   ما
 بالحمامة وأنت مطمئن. انظر كیف تبتهج الحمامة بوجودها وسط  [تمثل:القّدیس أغسطینوسیقول 

ینما طاروا أو أكلوا، وال یحّبون االنفراد. إنهم یبتهجون مًعا في وحدة، أالجماعة. فالحمام یبقى دوًما كجماعات، 
یحتفظون بالمحّبة، فهدیلهم ما هو إال صرخات حب واضحة، وبقبالت ینجبون أطفالهم نعم، حتى عندما یتنازع 

 إّنما یكون أشبه بنزاع سلمي. هل ینقسمون على أنفسهم أثناء - كما نالحظ ذلك غالًبا -الحمام على عّشه 
 ویبقى نزاعهم وّدًیا. تأّمل نزاع الحمام الذي یتحّدث عنه الرسول، ،نزاعهم؟ كّال، بل یطیرون مًعا ویقتاتون مًعا

 أي أقیموا المعركة، لكن فلتكن "كان أحد ال یطیع كالمنا بالرسالة فِسموا هذا وال تخالطوه لكي یخجل وٕان" قائالً :
) إن 15-14: 3 تس 2 ("نذروه كأخاِ معركة حمام ال ذئاب، لهذا أردف یقول: "ولكن ال تحسبوه كعدّو بل 

  .]Òالحمامة تحب اآلخرین ولو في نزاعها، أّما الذئب فیبغض اآلخرین ولو تّلطف

 ايً ْسَتعر من الحّیة حكمتها فقط، وِلیبق قلبك بسیًطا نق[ِا◌ِ  یوحنا من كرونستادت: األب هذا یقول في
غیر فاسد. كن ودیًعا ومتواضًعا كما أنا، وال تسّلم نفسك للغضب والهیاج، "ألن غضب اإلنسان ال یصنع بّر اهللا" 

 .]Ó)20: 1 (یع

أیًضا بین الحمام والغربان، فالحمامة التي أرسلها نوح عادت إلیه تحمل  القّدیس أغسطینوسیقارن 

1 Ep. 58:5. 
2 On Christian Faith 3:16 (130). 
3 Ser. on N. T. , hom 14.  
4 Ser. on N. T. , hom 14. 
5 My Life in Christ, Jordanville, 1967, vol 1, p. 144. 
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 أّما ،غصن الزیتون، أّما الغراب فخرج بال عودة یعیش على الجیف. الحمامة تطلب ما لنوح، أي ما للمسیح
الغراب فیطلب ما لذاته ولو كان نتانة وفساًدا. هذا والحمامة أیًضا في أكلها ال تمّزق ما هو قّدامها كما یفعل 

 أّما الغراب فعالمة األنانّیة والتمزیق واالنقسام.  ، لذا صارت الحمامة عالمة السالم والبساطة،الغراب

أیًضا أن العصافیر وهي طیور أصغر في الحجم من الحمام بكثیر تقتل [: القّدیس أغسطینوسیقول 
الذباب لتأكله أّما الحمام فال یفعل شیًئا من هذا القبیل، فإنها ال تعیش على قتل غیرها، وال تشبع على حساب 

  ]اآلخرین.

 هنا يكتفاوقد سبق لنا الحدیث عن البساطة في مفهومها المسیحي في كتابنا "الحب وحیاة البساطة"، و
اإلنسان البسیط هو ذو النفس التي في نقاوتها الطبیعّیة [إذ یقول: القّدیس یوحنا الدرجي ومها عن هبتقدیم مف

التي تشفع من أجل الجمیع. الحقد هو فساد البساطة، طریق ماكر للتفكیر تحت ستار مزّیف والتي ُخلقت علیها 
عظیمة هي أیًضا البساطة التي  [، لكّنه یمّیز بین البساطة بالِفطرة والبساطة المجاهدة، بقوله:.]Ïمن البساطة

یّتسم بها بعض الناس بالِفطرة نعم ومباركة، لكنها ال تعادل البساطة التي تكتسب بالعناء والتعب بعد التوبة عن 
الخطّیة، فاألولى محمّیة ومحّصنة ضّد الكثیر من التصّنع واالنفعال لكن األخیرة تقود إلى أعلى درجات التواضع 

.] Ð أّما الثانیة فمكافأتها ال نهائیة بال حدود،والوادعة. األولى لیس لها مكافأة عظیمة

وا من الناس، ألنهم سیسّلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم ذرولكن اح" یكّمل السّید نصیحته لتالمیذه:
 فال تهتّموا كیف أو بما ، فمتى أسلموكم. وتساقون أمام والة وملوك من أجلي شهادة لهم ولألمم.یجلدونكم

 ألن لستم أنتم المتكّلمین بل روح أبیكم الذي یتكّلم .تتكّلمون، ألنكم ُتعطون في تلك الساعة ما تتكّلمون به
  ].20-17[ "فیكم

 لماذا لم یعد هناك سجن وال وقوف أمام مجامع ووالة؟ ویجیب بأن : القّدیس یوحنا الذهبي الفمیتساءل 
اهللا یسمح لإلنسان بالتدریب على الصراع قدر طاقته وقامته، فالصغیر یسمح له بالتدّرب على الصراع مع من 

یناسبه في عمره وهكذا. كأن اهللا ال یسمح لنا في حیاتنا الروحّیة أو الرعویة بالتجارب إال بقدر ما نحتمل.  

إنه یسمح بالتجربة، مطالًبا إّیانا أال نقلق وال نهتم كیف نتصّرف وال بماذا ننطق، إّنما روحه القّدوس هو 
القّدیس الذي یعمل في المتضایقین معلًنا مجد المسیح، شاهًدا ببهائه فینا ككرازة وشهادة أمام اآلخرین. یقول 

إنه یحّرركم من الخوف ویهبكم الحب الذي یشعل غیرتكم بالكرازة بي فتنبعث فیكم رائحة مجدي [: أغسطینوس
ها أنتم ترون [عن عمل اهللا في هذه اللحظات الصعبة، قائالً :  القّدیس جیروم ویتحّدث .]Ñفي العالم وتمتدحونه

.] Òأنه لیس لدینا مخازن نخزن فیها، لكننا ننال فیًضا في اللحظة المطلوبة

 وال یضطرب ، ال یهتّم باحتیاجاته المادّیة،كأن جوهر حیاة الخادم هو "الحیاة بال هّم في المسیح یسوع"
من جهة ثمرة الخدمة، وال أیًضا مّما یتوّقعه من دخول في ضیق وآالم! 

إذ یتحّدث روح أبینا في وقت الضیق إّنما ُیعلن حقیقة إیمانّیة هامة هي تجّلي اهللا في حیاة المؤمن، 
خاصة في وقت الضیق، هو الذي یسمح باأللم وهو الذي یتقّبل األلم فینا، وهو الذي یهبنا النصرة واإلكلیل، وهو 

1 Ladder 24:25. 
2 Ladder 24:25. 
3 In Matt hom. 33:6. 
4 On Ps. hom 54. 
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أن ما ننطق به ونجیب به (وقت الضیق) [ :یقول للقّدیس كبریانوسالذي یتقّبل اإلكلیل فینا. جاء في رسالة 
یوهب لنا في تلك الساعة من السماء التي تمّدنا، فال نتكّلم نحن بل روح اهللا الذي ال یفارق من یعترفون به وال 

خضاع العدّو إإن عمله هو أن نغلب، وننال ب [ وفي رسالة أخرى یقول:.]Ïینفصل عنهم بل یتكّلم فیهم ویتّوج فیهم
 .]Ðلصراع العظیمفي ا رمز النصرةل

كل ما [ یوحنا من كرونستادت: یقول اآلب اوهكذا بتجّلي اهللا فینا نمتلئ رجاًء بالنصرة األكیدة، وكم
 ]Ñللعدو أنه یتعبنا، لكن ماذا تكون متاعبه إن كان قلبنا ثابًتا في الرب ومؤّسًسا فیه؟

وسُیسّلم األخ أخاه " أما المقاومة فال تقف عند حدود، فإنها تنطلق من أهل البیت نفسه لتشمل الجمیع:
 وتكونون مبغضین من الجمیع من أجل اسمي، .إلى الموت واألب ولده، ویقوم األوالد على والدیهم ویقتلوهم

  .]22-21" [ولكن الذي یصبر إلى المنتهى فهذا یخّلص

 لكّنه ال ، مقّدًما لهم إمكانّیاته حتى یتّمموا عملهم الكرازي،إن كان السّید قد أبرز دوره اإللهي نحوهم
القّدیس یوحنا  وكما یقول .]22[ "ولكن الذي یصبر إلى المنتهى فهذا یخّلص" یتجاهل دورهم اإلیجابي، مؤكًدا:

 وٕانما یطالبهم بممارسة األعمال الصالحة أیًضا. الحظ كیف أنه ،ال تقف إرادة اهللا عند دوره هو [الذهبي الفم:
 أّما عدم أخذ شيء (أجرة) ،من البدایة جعل نصیًبا یخّصه وآخر یخّص تالمیذه. فُصنع المعجزات هو من عمله

 كل البشر هو نعمة من فوق، أّما عدم طلب شيء سوى االحتیاج الضروري  (قلوب)فهو من عملهم. فتح أبواب
. عطّیة السالم هي من اهللا، أّما البحث عن المستحق "ألن األجیر مستحق أجرته"هو من ضبط نفوسهم هم، 

وعدم دخول بیت غیر المستحق فهذه وصّیتهم هم. معاقبة من ال یقبلونهم عمله هو، أّما االنسحاب منهم وتركهم 
 أّما ، فهذا من وداعة الرسل. عطّیة الروح وعدم القلق من عمل من أرسلهم،بلطف بدون أن یلعنوهم أو یسبوهم

 .]Òأن یصیروا حمالن وكالحمام یحتملون كل شيء بلطف، فهذا ینبع عن هدوئهم وحكمتهم

 وكما یقول ،إن كان اهللا هو الذي یهب القّوة، لكن یلیق بنا أن نصبر إلى المنتهى مجاهدین بروح الرجاء
ء، حتى إذ ننعم بالرجاء في الحق والحّریة ننال األحبا اإلخوةیلیق بنا أن نصبر مثابرین أیها [ القّدیس كبریانوس:
.] Óالحق والحّریة ذاتها

یشّجع المعترفین في السجون على الجهاد إلى النفس األخیر حتى ینعموا  القّدیس كبریانوسكتب 
 .]Ô الخالصقمةكان ما قبل النهایة فهي خطوة بها نصعد إلى  ايّ أ [بالخالص خالل صبرهم إلى المنتهى، فیقول:

 فیكون الخطر أشد، لذا یجب ، لقد أعلن لهم أنه كلما اعترفوا محتملین اآلالم یهیج العدّو باألكثر.]Ôالخالص
. Õمواجهته بالصبر

 وٕانما من أجل اسمه، فإن اهللا ال یتركهم ، ال من أجل جریمة ارتكبوها،الجمیع حتى أهل البیت یبغضوهم
ن إ متسّلحین بنعمته. ولكن ،، أّما هم فمن جانبهم یلزمهم أن یصبروا حتى النهایةهونعم یاهابل یسندهم بعط

1 Ep. 55:5. 
2 Ep. 76:5. 
3 My Life in Christ, vol 1, p. 181. 
4. In Matt. hom 33.  
5 Treat. 9:13. 
6 Unity of Church 21. 
7 Unity of Church 21. 
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  .]23[ "هربوا إلى األخرىا ف،ومتى طردوكم في هذه المدینةطردوهم فماذا یفعلون؟ یجیب السّید: "

 وٕانما نتركهم لیس ، بنفوسنا وسط العاصف فنثیر المضایقیني مبدأ هاًما، أننا ال نلقالسّیدهنا یقّدم لنا 
ا علیها، ولكن ال نعطي الفرصة للمضایقین أن یزدادوا اْئتمنّ  وٕانما لتكمیل رسالة اهللا فینا التي ،خوًفا على حیاتنا

 عن هروبه من أمام وجه دفاعهكثیًرا على هذه العبارة في القّدیس أثناسیوس الرسولي غضًبا وثورة. وقد رّكز 
عن هذا األمر بشيء من التفصیل في قانونه القّدیس البابا بطرس خاتم الشهداء األریوسّیین، كما تحّدث 

.  Ïالتاسع

 یبحثون عّنا، فال نعّرض أنفسنا لمخاطر معّینة، وال دماأمَر مخّلصنا أن نهرب عندما ُنضطهد، ونختفي عن 
ُنشعل باألكثر ثورة المضطهدین ضّدنا بظهورنا أمامهم. فإن من یسّلم نفسه لعدّوه لیقتله إّنما یفعل ذات الشيء 

 و وُنعلن اهتمامنا الحقیقي نح،كمن یقتل نفسه. أّما أننا نهرب كأمر مخّلصنا بهذا نعرف وقتنا المناسب
: 20  (خر"ال تقتل" للناموس القائل: ه لئال إذ یعملون على سفك الدم یصیرون مجرمین عصا،مضطهدینا

13(Ð  .
 البابا أثناسیوس الرسولي

  ّوهماضطهد بل أن یهربوا إن ،لم یأمرهم قط أن یبقوا مع العدوÑ  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  یریدنا الرب أن نهرب في زمن االضطهاد من مدینة إلى أخرى حتى ال ُیلقي أحد بنفسه وسط المخاطر التي
.  Òطلق العّنان وهو یتوق على الحصول على إكلیل االستشهادمنقد ال یحتملها الجسد الضعیف أو الفكر ال

  أمبروسیوسالقّدیس 

 عدم الخوف . 7
دخول التالمیذ إلى األلم حتى من أهل البیت لیس بال هدف، فقد أوضح لهم األسباب التالیة حتى یقبلوه 

بال خوف:  
لیس التلمیذ أفضل من المعّلم، وال العبد أفضل من سّیده، یكفي التلمیذ أن یكون كمعّلمه، "أوالً : 
 إّنما یعطیهم أن یغلبوا به. وكما ، فإنه ال ینزع األلم عن تالمیذه،غالب األلمهو  السّید ذ إ.]24[ "والعبد كسّیده

إرادة اهللا ال أن یخّلصك من المخاوف بل یحّثك على ازدرائها، فإن هذا أعظم [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
  .]Óمن التخلُّص منها

 الذي أقوله لكم في . وال خفي لن ُیعرف،فال تخافوهم، ألن لیس مكتوم لن ُیسَتعلن" یقول السّید:ثانًیا: 
 یلیق بالتالمیذ أال .]27-26[ "الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في األذن نادوا به على السطوح

 لن یبقى مكتوًما إلى األبد، إّنما ُیعلن ، وما ُوهبوا من بركات روحّیة،یخافوا، ألن ما یحملونه من أمجاد إلهّیة ِخفیة
جزئًیا في هذا الدهر وبكماله في الدهر اآلتي. الكارز وهو ُیدرك عطایا اهللا الخفّیة من بنّوة له وتمّتع بروحه 

Ï ،43-41، صم1978 البابا بطرس خاتم الشهداء .
2 Apol. ad Constantium 32. 
3 In Matt. hom 34:1. 
4 Duties of Clergy 1:37 (187). 
5 In Matt. hom 34:2. 
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 ال یخاف ضیقات العالم التي تزید بهاءه وٕاكلیله.  ، وشركة حیاة معه في االبن الوحید،القّدوس

  تمّهلوا قلیًال فیسمُّونكم منقذي العالم وُمحسنین إلیه! إن  ألنهم یسُمونكم مرائین ومخادعین؟هل ماذا یحزنكم؟
 إن أثبتُّم ذلك ، فتظهر فضیلتكم إنكم منقذون ومحسنون،الزمان سُیعِلن المكتوم ویكشف افتراء أعدائكم علیكم

 Ïباألعمال؛ فالناس ال یصغون إلى األقوال بل ینظرون إلى حقیقة األعمال!
  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

یسند السّید تالمیذه لیقبلوا الضیق بال خوف، معلًنا لهم أن حیاتهم الداخلّیة لن تؤذي بل وال ثالثًا: 
د أن یقترب إلیها، ح فال یقدر أ،أجسادهم بدون إذن أبیهم السماوي. إن نفوسهم مصونة بالروح القدس الناري

وشعور رؤوسهم التي تسقط عندما یقوم اإلنسان بتمشیطها محصّیة لدي اهللا!  

 ولكن النفس ال یقدرون أن یقتلوها، بل خافوا ،وال تخافوا من الذین یقتلون الجسدیقول السّید: "
  .]28" [باألحرى من الذي یقدر أن یهلك النفس والجسد كلیهما في جهّنم

  یعّلمنا الوحي أال نخاف ممن یخیف، وأن نخاف ممن ال یخیف... فقد قال: "ال تخافوا من الذین یقتلون
 .الجسد... بل خافوا باألحرى من الذي یقدر أن یهلك النفس والجسد كلیهما في جهّنم"

 ألن بمخافتهم هللا لم یهابوا إنساًنا!...  ،إن الشهداء القّدیسین لم یخافوا ممن یخیف
لیقل الشهید وهو واقف قبالة إنسان مثله: إّنني ال أخاف ألّنني أخاف (أي ال یخاف اإلنسان ألنه یخاف 

اهللا)...  
تستطیع أن تقتل مسكن الروح أي الجسد، لكن هل یمكنك أن تقتل الساكن فیه؟!... إنك تطلق روحي 

وال تستطیع أن تؤذیها في شيء. فبصنعك هذا سیقوم جسدي مّرة أخرى، هذا الذي لك سلطان علیه. إذ 
تطلق الروح یقوم الجسد وتعود إلیه الروح كمسكٍن لها، وعندئذ ال یعوذ یموت الجسد بعد! 

انظر! إّنني لن أخاف من وعیدك حتى بالنسبة لجسدي، فإنه وٕان كان لك سلطان علیه لكن حتى شعر 
.  Ð لدى خالقييرأسي محص

  ال تخف أیها الشهید من سیف مضطهدك، بل باألحرى خف من لسانك لئال تضطهد نفسك بنفسك، فتهلك
.  Ñروحك ال جسدك. لتخف على روحك لئال تموت في نار جهّنم

 القّدیس أغسطینوس

  ال تخف وال یضعف قلبك وال تنزعج عندما ُیسحب منك المال أو الطعام أو الشّراب أو الملّذات أو المالبس
 على اهللا ومحّبة اهللا واالّتكالأو السكن أو جسدك ذاته، بل خف العدّو الذي یسحب نفسك من اإلیمان 

.  Ò عندما یبذر في قلبك الكراهّیة والعداوة واالرتباط بالزمنّیات والكبریاء وغیر ذلك من الخطایا،والقریب
 ستادتناألب یوحنا من كرو

یقوم عدم الخوف أساًسا على اكتشاف اإلنسان لرعایة اهللا به كأٍب محٍب؛ فیهتّم به كما یهتّم رابًعا: 

Ï110 ، ص1972كلیل في القّدیسین یوحنا الذهبي الفم، إاألماني الذهبّیة من مقاالت :  المطران أبیفانیوس .
2 Ser. on N. T. hom 15. 
3 Ser. on N. T. hom 15. 
4 My Life in Christ, vol 1, p. 208. 
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بالخلقیة من أجله. هذه الرعایة تمتد في حیاتنا من إحصائه لشعور رؤوسنا جمیعها إلى اهتمامه بالمجد الذي 
.  تالسماوایعّده لنا في 

 ألیس عصفوران یباعان بفلس، "
  ؟وواحد منهما ال یسقط على األرض بدون أبیكم
  .وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جمیعها محصاة

  .فال تخافوا، أنتم أفضل من عصافیر كثیرة
 فكل من یعترف بي قّدام الناس، 

  .تالسماوااعترف أنا أیًضا به قّدام أبي الذي في 
، ولكن من ینكرني قدام الناس

  .]33-29[ "تالسماواأنكره أنا أیًضا قّدام أبي الذي في 

قصد بذلك الشعر الذي نقّصه بالمقص يال [على إحصاء شعورنا، قائالً :  العّالمة أوریجینوسُیعّلق 
وُنلقي به في سّلة المهمالت، أو الشعر الذي یسقط ویموت مع تقّدم السن، لكن الشعر الُمحَصى أمام اهللا هو 

 فیهْب الغلبة على الفلسطینّیین، أي قّوة ،الذي من الناصرّیة (الذي لشمشون) حیث تسكن فیه قّوة الروح القدس
.] Ïالنفس وكثرة األفكار النابعة عن اإلدراك والفهم، والتي ُیرمز لها برأس التالمیذ

  الحرب الداخلّیة. 8
 وّجه أنظارهم إلى الحرب ، وقبولهم الطرد من العالم والضیق،بعد أن حّدثهم عن الجهاد في الشهادة له

نها حرب إالداخلّیة، فإن الكارز وأیًضا المؤمن یواجه مقاومة من جسده وعواطفه (أهل بیته) كما من أفراد عائلته. 
غایة في الشراسة ألنها تتم داخل النفس، یثیرها العدّو لینقسم اإلنسان على نفسه، أو داخل البیت لینقسم البیت 

 على ذاته. 

 ال تظّنوا إني جئت أللقي سالًما على األرض، "
  .ما جئت أللقي سالًما بل سیًفا

 فإني جئت ألفّرق اإلنسان ضّد أبیه، 
 االبنة ضّد أمها، 

 والِكنَّة ضّد حماتها.
   .]36-34[ "وأعداء اإلنسان أهل بیته

لیس فقط األصدقاء والزمالء یقفون [على هذه الحرب القاسیة، بقوله:  القّدیس یوحنا الذهبي الفم قُیعل
ضّد اإلنسان بل حتى األقرباء، فتنقسم الطبیعة على ذاتها... وال تقف الحرب على من هم في بیت واحد أّیا 

.] Ðا لبعضهم البعض، بین األقرباء جًدابً  الذین هم أكثر حن وٕانما تقوم حتى بي،كانوا

هنا یقّدم اهللا أولوّیته على الجمیع، فال یترّبع في القلب غیره، وال یسمح ألحد بدخول القلب إال من 
 .من أحبَّ أًبا أو أّما أكثر مّني فال یستحقَّني، ومن أحبَّ ابًنا أو ابنة أكثر مّني فال یستحّقني" خالله، إذ یقول:

1. In Num hom 1.  
2 In Matt. hom 35:2.  
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 " [ من وجد حیاته یضیعها، ومن أضاع حیاته من أجلي یجدها.ومن ال یأخذ صلیبه ویتبعني فال یستحّقني
حًقا إن اهللا الذي أوصانا بالحب، بل جاء إلینا لكي یهبنا طبیعة الحب نحوه ونحو الناس حتى . ]37-39

 ال یقبل أن نحب أحًدا حتى حیاتنا الزمنّیة هنا إال من خالله. إنه َیغیر علینا كعریس یطلب كل قلب ،األعداء
 لنترك كل .]Ïهللا الذي یحّبنا كثیًرا جًدا یرید أن یكون محبوًبا مّنا [االقّدیس یوحنا الذهبي الفم:عروسه، وكما یقول 

 لنعود فنقتني كل أحد بطاقات حب أعظم، إذ نحّبهم بالمسیح یسوع رّبنا الساكن فینا، فیكون على ،أحد من أجله
مستوى سماوي فائق؛ نحّبهم فوق كل اعتبارات زمنّیة.  

  الذي یأمرنا الكتاب المقّدس بطاعة والدینا. نعم، ولكن من یحّبهم أكثر من المسیح یخسر نفسه. هوذا العدّو)
یحمل سیًفا لیقتلني، فهل أفكر في دموع أمي؟ أو هل احتقر خدمه المسیح ألجل یضطهدني ألنكر المسیح) 

)، ولو إّنني كخادم حقیقي للمسیح 60-59: 9 أٍب، هذا الذي ال ارتبط بدفنه إن كنت خادًما للمسیح (لو
.  Ðمدین بهذا (الدفن) للجمیع

 القّدیس جیروم

 فال تترّملین، وٕان ترّملتي فما تشعرین بذلك، ألن لِك   الرب الرجل أكثر مني مع أرملة): ال تحبهحدیث (في
.  Ñمعونة المحب الذي ال یموت

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 ل عنه حتى اآلباء واألبناء .  Òإن أحببنا الرب من كل القلب یجدر بنا أال نفضِّ
 القّدیس كبریانوس

في خطابه البنتها یوستیخوم، إذ  القّدیس جیرومهذه الوصّیة كما كتب عنها   Paula باواللقد نفذت األم
 إّنني أعلم أنه عندما كانت تسمع عن مرض أحد أوالدها مرًضا خطیًرا، وخاصة عند مرض توكسوتیوس[یقول: 

Toxotius:وعندما تصرخ 4: 77 "انزعجت فلم أتكّلم" (مز  الذي كانت تحّبه جًدا، كانت أوًال تنفذ القول .(
 )، تصّلي للرب وتقول:37: 10 " (متي"ومن أحّب ابًنا أو ابنة أكثر مّني فال یستحّقن بكلمات الكتاب المقّدس:

  .]Óحفظ أطفالك الذین كتبت علیهم بالموت، أي هؤالء الذین ألجلك یموتون كل یوم جسدًیاا یا رب

 وهذا الترك االختیاري من أجل اهللا، یكرم اهللا تالمیذه ورسله، فیعتبرهم ،مقابل هذه الحرب المّرة الداخلّیة
 كل قبول لهم هو قبول له، وكل عطّیة تقّدم لهم إّنما تقّدم له شخصًیا! یا لهذه الكرامة التي یهبها اهللا ؛وكالءه

 ویتقّبلون كل تصرف لآلخرین من نحوهم لحسابه.  ،لخّدامه األمناء، فإنهم یحملونه فیهم

  .من یقبلكم یقبلني، ومن یقبلني یقبل الذي أرسلني"
 باسم نبي فأجر نبي یأخذ،  ايً من یقبل نب

  .ومن یقبل باًرا باسم بار فأجر بار یأخذ
 ومن سقى أحد هؤالء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلمیذ 

1 In Matt. hom 35:2.  
2 Ep. 14:3. 

Ñ ،305 ، صم1964 الحب األخوي .
Òالمرحوم سامي عبد الملك). :(ترجمة 16، ة األعمال والصدق 

5 Ep. 113:19. 
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  .]42-40[ "فالحق أقول لكم أنه ال یضیع أجره

من كلمات اآلباء عن تكریم خّدام اهللا وكهنته في المسیح یسوع رّبنا:  

  ال تنظر إلى استحقاقات األشخاص، بل إلى وظیفة الكهنة... آمن أن الرب یسوع حاضر أثناء صلوات
)، 20: 18  "إن اجتمع اثنان أو ثالثة باسمي فهناك أكون في وسطهم" (مت:الكاهن، ألنه إن كان قد قال

 Ïفكم باألكثر یهبنا حضوره عندما تجتمع الكنیسة وتتم األسرار!
 أمبروسیوسالقّدیس 

  لكوني كنت جاهًال بهذه األمور، فقد هزأت بأبنائك وخّدامك القّدیسین، ولكن لم أربح من وراء هذا سوى
.  Ðازدرائك بي

  هل نخاف من الذي یعّینه البشر وال نخاف ممن یعّینه اهللا، فنحتقر من عّینه اهللا ونذّمه ونهینه بعشرات
 Ñاآلالف من التوبیخات؟

 القّدیس أغسطینوس

 كرِّم الذي صار لك أًبا من بعد اهللاÒ  .
 ةالدسقولي

 الكاهن على المذبح یفعل ِعوض السّید المسیحÓ  .
 القّدیس كبریانوس

 لغبطة الخادم الذي من خالله یتقّبل السّید الكرامة والمجد ايÔ  .
القّدیس جیروم  

لیس فقط یتقّبل الخّدام من الناس كرامة باسم المسیح، وٕانما یتقّبل كل مؤمن نعمة  القّدیس جیرومویرى 
تطّلع علینا، فإنك ترى [ إذ یرى ابنه الحبیب متجلًِّیا فینا، لهذا یناجي القّدیس إلهه، قائالً : ،من اآلب السماوي نفسه

] Õابنك الساكن فینا!

Ï،27  ص،1966  الحب الرعوي .
Ð،30  ص،1966  الحب الرعوي .
Ñ،53  ص،1966  الحب الرعوي .
Ò،40  ص،1966  الحب الرعوي .
Ó،45  ص،1966  الحب الرعوي .

6 In Ps. hom 23.  
7 In Ps. hom 16. 
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 الحادي عشر األصحاح

قبول الملك 
بعد دعوة التالمیذ والرسل كسفراء للملك المسّیا أوضح اإلنجیلي مّتى موقف الیهود من كرازته، فقد 

أرسل یوحنا تلمیذین له لكي یدخل بجمیعهم إلى التلمذة على یدّي الملك نفسه، وقد قابل السّید هذا العمل بالشهادة 
لیوحنا.  

 6-1  یوحنا تلمیذین. إرسال1
 14-7 شهادة السّید لیوحنا. 2
 24-16 رفض الیهود له. 3
 30-25 قبول البسطاء له. 4

 یوحنا تلمیذین . إرسال1
 ولما أكمل یسوع أمره لتالمیذه االثنى عشر "

. ]1[" انصرف من هناك لیعلم ویكرز في مدنهم
موّضًحا لهم موضوع إرسالّیتهم و مقّدًما لهم إمكانّیات العمل الروحي، ،إذ دعا السّید تالمیذه للكرازة

وحدودها ومنهجها ومصاعبها، تقّدم هو بنفسه "ُیعّلم ویكرز" لكي یتقّبلوا روح الكرازة ال خالل الوصایا فحسب 
إّنما و ،نها لیست مجّرد توجیهات وتوصیاتإوٕانما عملًیا خالل حیاته وسلوكه وكرازته. هذه هي القیادة الحّیة، 

التالمیذ إلى التدّرب على الشهادة بممارسة العمل الكرازي ذاته، فیتذّوقه الشخص ویختبره عملًیا.  بدخول 

 أّما یوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسیح"
  ، من تالمیذهاثنینرسل أ

] 3[ "وقال له: أنت هو اآلتي أم ننتظر آخر؟!
لقد أدرك القّدیس یوحنا المعمدان أن انتقاله قد اقترب جًدا، وأن رسالته أوشكت أن تنتهي تماًما، فبعث 

 وٕانما لیقّدم لتلمیذیه الفرصة أن یلمسا بنفسیهما عمل ، من تالمیذه للسّید یسأاله لیس عن تشّكك في أمرهباثنین
ن للقّدیس یوحنا أن ك تالمیذ یوحنا لیسیروا وراءه. ال یمإخوتهما فینجذبا إلیه ویجذبا بقّیة ،السّید المسیح ویتعلقا به

یشك فیه، هذا الذي شهد له وهو في أحشاء أمه حین دخلت القّدیسة مریم تحمل في أحشائها السّید المسیح 
 فركض مبتهًجا، وكان هذا هو أول عمل كرازي خفي، فیه شهد الجنین یوحنا ألمه ألیصابات عن الكلمة ،جنیًنا

المتجّسد. إنه أول من تقّدم بالفرح مبتهًجا، یخضع ویسجد بالتهلیل وهو بعد في األحشاء. لقد جاء القّدیس یوحنا 
. فكیف یهیئ ]10[ " طریقك قدامكیهّیئها أنا أرسل أمام وجهك مالكي الذي كسابق للرب إذ قیل عنه: "

 الطریق ویشك فیه؟
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 ق السّید مدرًكا فقد كان ،تظاهر عمًدا بالجهل ال لیتعّلم  أسرار التجّسد، وٕانما تجاهل لیحّدث تالمیذه عن تفوُّ
 وأن جمیع الناس خّدام له یمهدون ، ویقنعهم بما ورد في الكتاب المقّدس أنه هو اهللا قد أتى متجّسًدا،علیه

.  Ï"مبارك اآلتي باسم الرب" كقول المرّتل: ،الطریق لقدومه
  رالقّدیس كیرّلس الكبي

  لقد خصص لنفسه تالمیذ لیكونوا شهوًدا للمسیح ال لینفصّلوا عنه... وكان هؤالء یقدِّرون معّلمهم تقدیًرا
عظیًما، وقد سمعوا منه شهادته عنه وتعّجبوا. وٕاذ اقترب موت یوحنا أراد تثبیتهم في اإلیمان بالمسیح نفسه... 

 ألّنني أشك فیه، وٕانما ألجل تعلیمكما. اذهبا واسأاله، اسمعا منه ما ال... ه"اسأال"اذهبا وفقال لتلمیذین منهم: 
أخبرتكما به عنه، لقد سمعتما مّني أنا الرسول، فلتُثبِّنا ما سمعتماه مّني بواسطة الدیان...   

... كأنه یقول لهما: لقد رأیتماني "الّعمي یبصرون"أما قول المسیح فكان ألجل تعلیمهما أیًضا: 
فلتعرفاني! لقد رأیتما أعمالي، إذن فلتعرفا صانعها... وطوبى لمن ال یعثر فّي، وهذا أقوله ألجلكم ولیس 

 . Ðألجل یوحنا
 القّدیس أغسطینوس

   .(المسجون) كنبي تنبأ خالل حیاته بسجنه، فكان رمًزا للناموس الصامت
، األمر الذي صنعه تالسماواجاء الناموس لیخبر عن المسیح وغفران الخطایا واعًدا البشرّیة بملكوت 

شخص یوحنا) قد صمت، إذ سجنه األشرار وصار كمن  یوحنا لیحّقق هدف الناموس. لكن الناموس (في
في قیود السجن حتى ال یعرف أحد المسیح...  

بعث الناموس (یرمز له بیوحنا) برسله لینظروا أعمال اإلنجیل، ویتأّملوا حقیقة اإلیمان خالل نور هذه 
: 4 ّررنا بها المسیح (غلحالعجائب. وبهذا فإن الناموس الذي ُأحیط بعنف الخطاة یتبّرر بفهم الحّریة التي 

31 .( 
 إّنما كان یعالج جهل تالمیذه، فقد سبق فأعلن بنفسه ،بهذا لم یكن یوحنا یقصد معالجة جهل خاص به

 فتثبت تعالیم المسیح لهم ، یرسل تالمیذ إلى المسیح لینظروا أعمالهواآلنأن المسیح یأتي لمغفرة الخطایا. 
.  Ñفال یكرزون إال به، غیر متطّلعین إلى مسیح آخر

 القّدیس هیالري أسقف بواتییه

  كان من الطبیعي أن هذا الناموس الذي یتكّلم عن المسیح وقد صار سجیًنا في قلوب المؤمنین وُوضع في
 فقد قاسى عذابات خلف قضبان عدم الفهم، لهذا فهو ال یقدر أن یسیر إلى ،الحبس أن یفتقر إلى النور

.  Òالنهایة كشاهٍد للمقاصد اإللهّیة ما لم تسنده بشارة اإلنجیل
 أمبروسیوسالقّدیس 

إلنجیل باإن كان القّدیس یوحنا في السجن یحمل سّرًیا تقیید الناموس وكسره فقد أرسل تلمیذین له لینعما 
القادر أن یدخل بهما إلى ملكوت اهللا. هنا یسّلم الناموس البشرّیة للنعمة اإللهّیة المّجانّیة. أّما إرساله تلمیذین إّنما 

1 Comm. on Luke, Sermon 37.   
2 Ser. on N. T. , hom 16: 3,4 
3 PL 9: 978.   

Ò (ترجمة مدام عایدة حنا بسطا)35-18: 7تفسیر لو  .
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ُیشیر إلى جماعة الیهود وجماعة األمم، إن كان الیهود قد كسروا الناموس المكتوب فإن األمم كسروا الناموس 
)، واحتاج 9: 3 قد شكونا أن الیهود والیونانّیین أجمعین تحت الخطّیة" (رو"الطبیعي، وكما یقول الرسول بولس: 

الكل إلى نعمة اإلیمان بالمسیح للخالص.  

أن القّدیس یوحنا المعمدان قد أرسل تلمیذیه للسّید المسیح ألن الغیرة  Ïالقّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
جاءوا إلى یوحنا وقالوا له: یا معّلم هوذا الذي كان "كانت قد دّبت في تالمیذه، إذ جاء في إنجیل معّلمنا یوحنا: 

). مّرة أخرى یروي لنا إنجیل 26: 3 معك في عبر األردن الذي أنت شهدت له هو یعمّد والجمیع یأتون إلیه" (یو
معّلمنا مّتى أن تالمیذ یوحنا جاءوا إلى السّید قائلین: "لماذا نصوم نحن والفّریسّیون كثیًرا وأما تالمیذك فال 

بذات الرأي.   Ðالقّدیس كیرّلس الكبیر). وقد أخذ 14: 9 یصومون؟" (مت

اذهبا وأخبرا یوحنا بما تسمعان "كانت إجابة السّید المسیح لتلمیذّي یوحنا عملّیة، إذ قال لهما: 
 والمساكین ، والموتى یقومون، والصم یسمعون، والبرص ُیطهَّرون، والعرج یمشون،الُعمي یبصرون، وتنظران
  .]6-4[ " وطوبى لمن ال یعثر فيّ .یبشرون

قّدم السّید لتلمیذّي یوحنا صورة حّیة خالل السمع والرؤیة، فقد سمعا كلمات محّبته اإللهّیة الفائقة نحو 
أعماله، وأخیًرا حّذرهما من التعّثر فیه. ألنه إذ یدخل إلى اآلالم ویجتاز الصلیب یتعّثر فیه من ال  ايالبشرّیة ورأ

ًها للقّدیس یوحنا المعمدان، فقد سبق فأعلن یوحنا بنفسه عن سّر  یدخل إلى أسراره العمیقة. هذا التحذیر لیس موجَّ
)، فبدعوته "حمل اهللا" ُیعلن الصلیب، الذي 29: 1  (یو"هوذا حمل اهللا الذي یرفع خطّیة العالم"الصلیب بقوله: 

ه لتالمیذ یوحنا حتى ال یتعّثروا في صلیبه.   به یحمل خطّیة العالم. فالحدیث إذن موجَّ

أن تلمیذّي یوحنا قد شّكا في قلبْیهما، فكان السّید یوّبخهما دون جرح  القّدیس یوحنا الذهبي الفمویرى 
لمشاعرهما: لقد أضاف العبارة األخیرة موّبخا إّیاهما سرًیا، إذ كانا قد تعّثرا فیه. لقد رأى في نفسیهما احتجاجهما 

طوبى لمن ال یعثر " جاذًبا إّیاهما باألكثر إلیه بقوله: ، إّنما تركهما لضمیرهما، ولم یدع أحًدا یشهد ذلك،علیه
.  Ñ. لقد قال هذا فاضًحا نفسیهما لنفسیهما◌ّ "في

  :ستنكف من اَ ... إنه كمن یقول: حًقا إّنني أصنع عجائب لكّنني لن "طوبى لمن ال یعثر فّي؟"ماذا یعني بقوله
احتمال اإلهانات. فإّنني إذ أسیر في طریق الموت لیت الذین یكرمونني بسبب العجائب ال یحتقرونني في 

 Ò الموت!
 )الكبیر(األب غریغوریوس 

  شهادة السّید لیوحنا. 2
:  ابتدأ یسوع یقول للجموع عن یوحنا،وبینما ذهب هذان"

 ماذا خرجتم إلى البّرّیة لتنظروا؟ 
  ]7[ "أقصبة تحّركها الریح؟

1 In Matt. hom 37. 
2 Com. on Luke, Ser 37. 
3 In Matt. hom 37.   
4 PL 76: 1095 -99. 
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كي ال یبدو متملًقا ل ،لم یتحّدث السّید المسیح عن القّدیس یوحنا المعمدان إال بعد أن رحل التلمیذان
بالتأكید لم یكن [القّدیس أغسطینوس:  وكما یقول ]7" [أقصبة تحّركها الریح؟!". مدحه السّید قائالً : Ïللرجل

.] Ðیوحنا قصبة تحّركها الریح، ألنه لم یكن محموًال بكل ریح تعلیم

 "نساًنا البًسا ثیاًبا ناعمة، هوذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة هم في بیوت إلكن ماذا خرجتم لتنظروا، أ
یرتدي لباًسا خشًنا، إذ كان رداؤه من شعر اإلبل.    فیوحنا كان.]8" [الملوك
. لماذا كان یوحنا أفضل من ]9[ " وأقضل من نبي،لكن ماذا خرجتم لتنظروا، أنبًیا؟ نعم أقول لكم"

 فلم یستطیعوا، أّما هو فنال ما طلبوه. لقد رأى ، واشتهوا أن یروه،نبي؟ ألن األنبیاء تنّبأوا عن مجيء الرب
)... بهذا قّدم یوحنا 29: 1 (یو"هوذا حمل اهللا الذي یرفع خطّیة العالم"صبعه، قائالً : إالرب وأشار إلیه ب

لم یقم بین المولودین من النساء أعظم "شهادة صادقة عن المسیح، كما قّدم المسیح شهادة عنه إذ قال: 
  .]11" [من یوحنا المعمدان، ولكن األصغر في ملكوت السموات أعظم منه

إنه األصغر من جهة الزمن، وٕان كان األعظم في الكرامة... فیوحنا عظیم جًدا بین البشر، الذین لیس 
فیهم من هو أعظم منه سوى المسیح! 

، أي األصغر بین المالئكة فاألصغر بین السمائّیین أعظم من تالسماواویقصد باألصغر في ملكوت 
 لیشّوقنا إلیه، واضًعا أمام أعیننا تالسماوایوحنا. بهذا یكون قد عرض الرب صورة عن عظمة ملكوت 

.  Ñمدینة ینبغي أن نشتهي السكنى فیها
 القّدیس أغسطینوس

 " أعظم تالسماوالم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا المعمدان، ولكن األصغر في ملكوت 
 ردت أن تعرف فهو مالك (متأ إن ، المعنى الذي قصده هو أن یوحنا أعظم من كل البشر.]11[ "منه
، أي أقل من رتبة تالسماوا)، لكن من كان مالًكا (رسوالً ) على األرض فهو األقل في ملكوت 10: 11

، أي مالًكا، فهو أعظم ممن هو أعظم تالسماواالمالئكة. عالوة على هذا، فمن كان األصغر في ملكوت 
 . Òمن كل البشر على األرض

 القّدیس جیروم

  لمسیح باكان یوحنا مثله مثل اآلخرین الذین سبقوه تنسب والدته إلى امرأة، أّما أولئك الذین قبلوا اإلیمان
وأما كل الذین قبلوه فأعطاهم سلطاًنا أن یصیروا " كقول اإلنجیلي الحكیم: ، بل أبناء اهللا،فلیسوا أبناء نساء
 بل مّما ال ، "مولودین ثانیة ال من زرع یفنى،). لقد أصبحنا أبناء اهللا العليّ 12-11: 1 أوالد اهللا..." (یو

ٍن بل من كلمة اهللا ا). إذن كل من ولد ال من زرع ف23: 1 بط 1یفنى بكلمة اهللا الحّیة الباقیة إلى األبد" (
الباقیة یفوق المولود من امرأة... الحظوا أنه قبیل قیامة المسیح من األموات وصعوده إلى السماء لم یوجد 

)... إذن ال ینقص المسیح من مكانة األنبیاء... وٕانما 39: 7  أحد ابًنا هللا (یويبین الناس روح التبّني وال ُدع
.  Óأراد أن یظهر ما في الحیاة اإلنجیلّیة من سمّو أعظم بكثیر من سمّو الحیاة الناموسّیة

1 In Matt. hom 37:1. 
2 Ser. on N. T. 16:2. 
3 Ser. on N. T. 16:2. 
4 On Ps. hom 16. 
5 On Luke, Ser 38.   
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 القّدیس كیرّلس الكبیر

نساًنا البًسا ثیاًبا ناعمة، هوذا الذین یلبسون الثیاب الناعمة هم في إلكن ماذا خرجتم لتنظروا، أ"
 .]8" [بیوت الملوك

 السما فهذا "الملوك" تعني سّرًیا الجسد الذي تلبسه النفس، فیكون ناعًما خالل الترف والخالعة. أّما الثیاب 
(هنا) یخّص المالئكة الساقطین، الذین یسیطرون على الناس كسالطین للعالم. هؤالء یلبسون الثیاب المترفة 

 إّنما هم مساكن ،ویسكنون بیوت الملوك، بمعنى أن من كانت أجسادهم منحّلة وهالكة خالل الخالعة
.  Ïهم تناسب تدابیرهم وأعمالهم الشّریرةل التي تختار هذه المواضع كسكنى ،للشّیاطین

  القّدیس هیالري أسقف بواتییه

 بل باألحرى وّبخهم بقسوة، ، متمّلًقا السالكین فیها،لم یلبس یوحنا الثیاب الناعمة ألنه لم یتغاَض عن الخطّیة 
)، حیث یقول 7: 3 بكلمات مّرة، قائالً : "یا أوالد األفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب اآلتي؟ !" (لو

  وكمسامیر منغرزة" (جا) حدیدة تنخس بها البهائمرأسها فيعصا  (میزاسلیمان أیًضا: "كالم الحكماء كمه
.  Ð فال تداهن غباوة الخطاة بل تجرحها زيما). كلمات الحكماء تشبه بالمسامیر والمه11: 12

  )الكبیر(األب غریغوریوس 

لُتفهم البّرّیة بطریقة سّرّیة أنها الموضع "ماذا خرجتم إلى البّرّیة لتنظروا؟ أقصبة تحّركها الریح؟" 
المحروم من الروح القدس، الذي ال یكون فیه أي مسكن هللا، وتؤخذ القصبة بمعنى اإلنسان الذي امتّصه مجد 

 إّنما یحمل مظهر الفرح من الخارج دون الداخل. إنه ،العالم تماًما وفّرغ حیاته، فال یوجد في داخله ثمر الحق
 تراحات األرواح النجسة، فال یقدر أن یقف ثابًتا.ق أي ال،یستجیب لكل ریح

 كان یحّدثهم بروح ذهل ذهبتم لتنظروا إنساًنا فارًغا من معرفة اهللا، یستجیب لنسمات كل روح دنس؟ فإ
  ولیس من یوّبخ، راغًبا في تأكید أنهم ال یروا في یوحنا شیًئا فارًغا أو متقّلًبا. القدیس بوحنامن یزكي

 إال النفس البشرّیة الُمحّبة للعالم؟ هذه التي إن لمسها أي مدیح أو ذّم تنحرف في الحال لقصبةبا ماذا یقصد 
فإن ُوجد ریح مدیح یصدر عن فم بشري یالطفها فإنها تفرح وترتفع ثم تنحني في . عن الطریق الذي تریده

لجمیل. وٕاذ تهّب ریح ذّم من نفس المصدر الذي قّدم نسمات المدیح تنحني للمرة األخرى من الجانب باشعور 
 وال یغضبه ،القصبة التي تحّركها الریح، فال یتمّلقه المدیحباآلخر وتخنع لقوة العاصفة. أّما یوحنا فلم یكن 

الذّم؛ ال یرفعه النجاح وال تطرحه المحنة. لم یكن یوحنا بالقصبة التي تحّركها الریح، إّنما كان إنساًنا ال یتأّثر 
 بین ریاح ألسنة الناس المتغّیرة فال الذم یثیرنا ةبالظروف لینحرف عن طریقه... لیتنا نحتفظ بنفس ثابت

 .Ñللغضب وال النجاح یحّركنا لمنح عطایا ضارة
 )الكبیر(القّدیس غریغوریوس 

  ،ومن أیام یوحنا المعمدان إلى اآلن ملكوت السماوات ُیغصب"
  .]12[ "والغاصبون یختطفونه

1 PL 9: 978. 
2 PL 76: 1095-99. 
3 PL 76: 1095-99. 
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 ،جاء یوحنا المعمدان كسابق للسّید المسیح فانفتح طریق الملكوت، لیستطیع كل مؤمن أن یسرقه
 إّنما ،بالجهاد الحيّ . حًقا أن الملكوت هو عطّیة اهللا المّجانّیة، لكنها ال تقّدم للمتهاونین المتراخین مختطًفا إّیاه

للمجاهدین كمن یسرقها.  

كل الذین یبدأون النضال الصالح [عن ضرورة الجهاد والتغّصب، قائالً : القّدیس یوحنا الدرجي یتحّدث 
 إن ،الذي هو صعب وضیق لكن في نفس الوقت سهل، یلیق بهم أن یدركوا أنه یجب علیهم أن یقفزوا في النار

 ویشرب ،عشاب مّرةأكانوا یوّدون أن تمكث النار السماوّیة فیهم فعالً . لیفحص كل إنساٍن نفسه، ویأكل خبزه ب
لنركض في طریقنا بحماٍس كأناٍس مدعّوین من [كما یقول: .] Ï لئال تؤدي خدمته إلى دینونة الذات،الكأس بدموع

  .]Ðإلهنا وملكنا، لئال بسبب قصر عمرنا نوجد في یوم موتنا بال ثمر ونهلك جوًعا

من الذي جعل طریق المختارین [عن الجهاد والتغصب قائالً : یوحنا من كرونستادت ویتحّدث األب 
 وكذلك الجسد، هذا هو ما جعل طریقنا لملكوت ،ضیًقا؟ العالم یضغط على المختارین، والشیطان یضغط علیهم

 ،إن كّنا ال نجاهد یومًیا لنغلب الشهوات التي تهاجمنا ونقتني ملكوت اهللا في قلوبنا[ كما یقول: .]Ñا ضیقً تالسماوا
  .]Ò وتسلب نفوسنا كالصوص،فالشهوات تمتلكنا بطغیان شدید وعنف

یقول الناس إن لم تشعر [مثاًال عن الجهاد في الصالة، قائالً : یوحنا من كرونستادت األب ویقّدم لنا 
◌ِ . هذه سفسطة مخادعة وجسدانّیة. إن كنت تصّلي فقط عندما تشعر بمیل  بمیل للصالة فاألفضل ال تصلِّ

، فال تستطیع أن تعمل  یغتصب"تالسماوا"ملكوت للصالة، فستتوّقف عن الصالة تماًما، وهذا ما یطلبه الجسد. 
 تّممه على وجه الخصوص ،ال تتّمم عملك فقط عندما تشتاق إلیه[كما یقول: .] Óلخالصك بدون اغتصاب نفسك

عندما ال تشتاق إلیه. لتفهم أن هذا ینطبق على كل عمل عادي زمني، كما ینطبق على وجه الخصوص على 
 واالشتراك في الخدمة اإللهّیة ، كالصالة والقراءة في كلمة اهللا وكتب التهذیب،األعمال التي تخص خالص النفس

 فإنه مستعد للراحة دوًما لیقودنا ، والكرازة بكلمة اهللا وهكذا. ال تِطْع الجسد الخامل المملوء شًرا،واألعمال الصالحة
 .]Ô)19: 3"بعرق وجهك تأكل خبًزا" (تك: إلى الهالك األبدي خالل الهدوء الوقتي والمتعة الزمنّیة، وقد قیل

فقدان ساعة واحدة لیس باألمر [على الجهاد المستمر دون تهاون، بقوله: أمبروسیوس القّدیس ویشّدد 
  .]Õالهّین، فالساعة هي جزء من حیاتنا كلها

انظر، [القّدیس جیروم:  یغتصب"؟ یجیب تالسماوارّبما یسأل أحد: لماذا یقول السّید المسیح "ملكوت 
ألیس بالحق ُیحسب اغتصاًبا عندما یرغب الجسد أن یصیر إلًها ویصعد إلى الموضع الذي منه سقطت 

] ؟Öالمالئكة، ویدین مالئكة

أن الكنیسة استطاعت باإلیمان أن تغتصب الملكوت من المجمع الیهودي، أمبروسیوس القّدیس یرى و
تمّتعت بالنبّوة هللا بینما ُحرم منها.  

1 Step 1:9.  
2 Step 1:15. 
3 My Life in Christ, vol 1, p. 45. 
4 My Life in Christ, vol 1, p.  254. 
5 My Life in Christ, vol 1, p.  229. 
6 My Life in Christ, vol 1, p.  161. 
7 Ep 63.97. 
8 Ep 22:40. 
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 ، وٕان أردتم أن تقبلوا.ألن جمیع األنبیاء والناموس إلى یوحنا تنّبأوایكّمل السّید المسیح حدیثه قائالً : "
  .]15-13[ " من له أذنان للسمع فلیسمع أن یأتي.فهذا هو إیلّیا المزمع

في الوقت الذي فیه ُیعلن السّید عن یوحنا أنه إیلّیا الذي سبق مجیئه مهّیًئا له الطریق، إذ بیوحنا نفسه 
عندما ُسئل إن كان هو إیلّیا یجیب: "لست أنا"؛ كیف هذا؟  

إنه یوحنا ولیس هو إیلّیا في نفس الوقت، لیس شخصه، إذ ال یعرف عن [العّالمة أوریجینوس: یقول 
نفسه أنه مارس حیاة شخصّیة سابقة. بهذا یؤّكد القّدیس یوحنا المعمدان رفضه لفكره تناسخ األرواح، بمعنى إعادة 

  .]یلّیا النبيإلتجّسدها، لكّنه جاء یحمل ذات الفكر واالّتجاه 

  وغیرهما. Ïوالقّدیس أغسطینوس القّدیس یوحنا الذهبي الفمهذا ما أّكده كثیر من آباء الكنیسة مثل 

"ویتقّدم أمامه بروح إیلّیا زكرّیا بخصوص یوحنا: لیقول المالك [: )الكبیر(غریغوریوس یقول األب 
 فإن یوحنا یسبق المجيء األول. وكما أن إیلّیا هو ،). كما أن إیلّیا یسبق المجيء الثاني17: 1  (لووقّوته"

  .]Ð في شخصهلیس و، هكذا یوحنا هو السابق للمخّلص اآلن. إذن فیوحنا هو إیلّیا في الروح،السابق للدّیان القادم
  .]Ðشخصه

" أي من كانت له األذنان الداخلّیتان القادرتان على من له أذنان للسمع فلیسمعهكذا یقول السّید: "
 الذي تنبأ عنه ، یمكنه أن یسمع ویدرك أن إیلّیا قد جاء یسبق المسّیا المخّلص،سماع األمور الروحّیة وٕادراكها

جمیع األنبیاء ومّهد له الناموس خالل الرموز والظالل.  

راجع (" یقول إشعیاء: "أعطاني الرب أذًنا[القّدیس جیروم: هاتان األذنان هما عطّیة إلهّیة، وكما یقول 
.] Ñي أذًنا اسمع بها رسالة اهللان أذن للقلب وهبَ  ليكني)، فإذ لم 5: 50 إش

  رفض الیهود له. 3
إذ كان السّید یتحّدث عن شخص القّدیس یوحنا المعمدان ویشهد له بكونه السابق الذي أعّد له الطریق، 

 أوضح أن البعض رفضه كما رفضوا الملك السماوي نفسه، مقّدمین تبریرات وتعلیالت خاطئة لرفضهم. 

 "وبمن أشبِّه هذا الجیل؟ 
  ویقولون: .یشبه أوالًدا جالسین في األسواق ینادون إلى أصحابهم

 زّمرنا لكم فلم ترقصوا، ُنحنا لكم فلم تلطموا. 
، ألنه جاء یوحنا ال یأكل وال یشرب

  .فیقولون فیه شیطان
، جاء ابن اإلنسان یأكل ویشرب

 فیقولون هوذا إنسان أّكول وَشّریب خمر، 
 محب للعّشارین والخطاة، 
  .]19-16[والحكمة تبّررت من بنیها" 

1 In Ioan , tr 4. 
2 PL 74, 1099-1103. 
3 On Ps. hom 17. 
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 وحملوا روحهم المتكّبر، فلم یقدروا ، ومن تتلمذوا على أیدیهم،ن والصّدوقّیونولقد رفضه الكتبة والفّریسيّ 
 لیتقّبلوا كلمة الحق وُیدركوا الحكمة. أرسل اهللا لهم من ینوح كیوحنا المعمدان الثائر egoأن ینطلقوا من الذات 

فلم یلطموا كخطاة بالتوبة بل ثاروا ضّده. وهوذا یأتیهم السّید نفسه یزمِّر لهم بمزمار الحب ، على الخطّیة
من أكٍل وشرٍب ،  فال یرقصون رقصات الروح المتهّلل. جاءهم النبي زاهًدا حتى في ضرورّیات الحیاة،المترفِّق

 فاتهموه أن به شیطان، وجاءهم ابن اهللا المتجّسد حاًال في ،وملبٍس لكي یسحبهم من الحیاة المترفة المدّللة
 لكي یجتذبهم إلیه بالحب كصدیٍق لهم فإذا بهم یزدرون بسلوكه كمحب للخطاة ، یشاركهم حیاتهم البشرّیة،وسطهم

والعّشارین.  

حینما تفسد بصیرة اإلنسان الداخلّیة یستطیع أن یجد لنفسه كل المبّررات لرفض العمل اإللهي، فال 
 وال یتقّبل تأدیباته؛ ال تجتذبه الكلمات اإللهّیة الرقیقة كما ال تردعه التهدیدات.  ،یحتمل حب اهللا وحنانه

 فلم یدرك الیهود هذه ،لقد جاء العهد القدیم مشحوًنا بالترنیمات المستمّرة لیبهج قلب العروس بعریسها
ي كثیرة لعّلها تلّین قلبهم الحجري، ثالتسابیح المفرحة بل أغلقت الباب في وجه عریسها، وجاء األنبیاء أیًضا بمرا

  خّلصهم من العقاب األبدي!ًیا وال فاد،لكنهم لم یرتعبوا. لم یقبلوا السّید المسیح عریًسا یفرح قلبهم ویبهجه

 ویل لِك یا"بعدما قّدم السّید تعالیمه وقّواته مؤّكًدا حّبه لهم صار یوّبخهم على عدم توبتهم قائالً : 
ُصنعت في صور وصیدا القّوات المصنوعة فیكما لتابتا قدیًما في لو بیت صیدا، ألنه  ايكورزین، ویل لِك 

. لیس شيء ُیحزن قلب اهللا مثل قسوة قلب أوالده، هؤالء الذین ُقّدمت لهم نعم إلهّیة كثیرة ]21[ "المسوح والرماد
 بینما لو ُقّدمت هذه العطایا للغرباء رّبما یسرعون بالتوبة والرجوع إلى اهللا. لهذا یؤّكد السّید أن ،ولم تتحّرك قلوبهم

 بینما ُیحرم بنو الملكوت منه! ،كثیرین یأتون من المشارق والمغارب إلى ملكوت اهللا وینعمون بحضن إبراهیم

 لكن مرارتهم تكون أقل من مرارة أبناء ،مرة أخرى یؤّكد السّید أن الغرباء وٕان طردوا من الملكوت
ا حالة أكثر احتماًال یوم الدین متكون لهصور وصیدا ولكن أقول لكم أن "الملكوت المطرودین منه، إذ یقول: 

الذي یعرف كثیًرا ویخطئ ُیضرب أكثر!   فإن.]22[ "مّما لك

  قبول البسطاء له. 4
 فأعلن لهم أسراره اإللهّیة، مقّدًما تسبحة ، بینما قبله البسطاء،فضوهرحكماء أنهم الذین ظّنوا في أنفسهم 

فرح وتهلیل ألبیه من أجلهم:  

 في ذلك الوقت أجاب یسوع وقال: "
، أحمدك (اعترف لك) أیها اآلب رب السماء واألرض

.  ]25[ " وأعلنتها لألطفال،ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء
حًقا إن اهللا یشتهي أن یقّدم أسراره للبشرّیة بال محاباة، وال یمنع أحًدا من معرفته، لكن الذین یظّنون في 

 عقلّیة gnosis أنفسهم أنهم حكماء وفهماء كالفّریسّیین المتعجرفین أو الغنوسّیین الذین نادوا أنهم أصحاب معرفة
قادرة على خالصهم، هؤالء یتثّقلون باألنا فال یقدرون أن یدخلوا طریق المعرفة اإللهّیة الحّقة، أّما من یقبل المسّیا 

الملك في بساطة قلب ویحمل صلیبه في تواضٍع، یكون كطفل قد ارتمى في حضن أبیه، فیدخل به السّید إلى 
 كل شيء قد ُدفع إلّي من أبي، .نعم أیها اآلب ألن هكذا صارت المسّرة أمامكمعرفته، إذ یقول السّید المسیح: "

.  ]27-26    [ " ومن أراد االبن أن ُیعلن له،ولیس أحد یعرف االبن إال اآلب، وال أحد یعرف اآلب إال االبن
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  "...روا اآلن إن كان المسیح البعید عن كل الخطایا یقول: .]25["اعترف لك (أحمدك) أیها اآلب  تبصَّ
"اعترف"، فإن االعتراف ال یخّص الخطاة فحسب بل یخّص أحیاًنا الذین یسّبحون اهللا أیًضا. لذلك فإّننا 

 أنفسكم یا من لستم مستذناب أنفسنا. وِكال األمرین هو اعتراف حسن، سواء في لْومكانعترف بتسبیحنا هللا أو ب
 .Ï أو في تسبیحكم اهللا الذي بال خطّیة،بال خطّیة

 !هذا االعتراف كما سبق أن قلت یعني  "اعترف لك أیها اآلب رب السماء واألرض".استمع إلى اعتراف الرب 
؟ لتفهموا (ماذا یقصد إخوتيما هذا یا . "ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال ."الحمد"

 "أعلنتها بل ،بالحكماء والفهماء) مّما جاء بعكسهم (األطفال)، إذ لم یقل أعلنتها لألغبیاء والجهالء
 الذین هم بالحق مثار سخریة ومتكّبرون، الذین یتظاهرون باطًال أنهم ،... أخفاها عن هؤالء الحكماءلألطفال"

ضعون... بقوله "أعلنتها لألطفال" واعظماء، ولكنهم بالحق لیسوا إال متكّبرین... من هم األطفال؟ إنهم المتّ 
أوضح أنه یقصد "الكبریاء" تحت اسم الحكمة والفهم...  

). هنا تجد عالًجا تعرفه من الضدّ . فإذ 22: 1  (رو"بینما هم یزعمون أنهم حكماء صاروا جهالء"
تْزعم أنك حكیم تصیر جاهالً ! فلتعترف في نفسك أنك بذاتك جاهل فتصیر حكیًما، ولكن لتشهد بذلك 

شهدت بذلك ال تشهد به أمام الناس دون أن  بالحق. اعترف بهذا في القلب، ألن هذه هي الحقیقة. فإن
رف أنك لست نوًرا لنفسك بل بالحقیقة أنك ت معلًنا أن كل ما یخّصك بكّلیتك مظلم... لتع،تعترف به أمام اهللا

 ،رف أنك لست نوًرا لنفسكتعین ال نور، وما فائدة العین حتى المفتوحة والسلیمة دون وجود نور؟ لتع
). ألني كنت 28: 18 ولتصرخ كما هو مكتوب: "ألنك أنت تضيء سراجي. الرب إلهي ینیر ظلمتي" (مز

بكّلیتي ظلمة ولكنك أنت هو النور الذي یبّدد ظلمتي وینیر لي. أنا لست نوًرا لنفسي، لیس لي نصیب في 
 Ðالنور إّال بك!

 "أخفیتها عن هؤالء "اعترف لك أیها اآلب رب السماء واألرض ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء .
الذین ظّنوا في أنفسهم أنهم نور مع أنهم ظلمة... فلم یستطیعوا أن یستضیئوا. وأما الذین هم ظلمة واعترفوا 

بذلك، فقد كانوا أطفاًال صغاًرا ولیسوا بعظماء، كانوا متواضعین ولیسوا متكّبرین. لقد حّق لهم أن یقولوا: "أنت 
. Ñتضيء سراجي". إنهم یعرفون أنفسهم ویمدحون اهللا فلم یضّلوا عن طریق الخالص

 القّدیس أغسطینوس

 ال یقدر أحد أن ،حًقا إنه لم یمنع أحًدا عن معرفته، لكن الطریق إلیه بالنسبة لنا كرب والباب ضیق
 الذي یقول: "أنا هو الطریق والحق ،ن. ما هو الطریق إال شخص المسیح نفسهو البسطاء المتواضعسوىیدخله 

والحیاة"، یحملنا فیه بكوننا نحمل سماته من بساطة وتواضع وحب الخ. كأعضاء في جسده المقّدس، لیدخل بنا 
نعم أیها اآلب، ألن هكذا "إلى حضن أبیه ونتعّرف على أسراره، فیفرح بنا اآلب. لهذا یكّمل السّید حدیثه، قائالً : 

 ولیس أحد یعرف االبن إال اآلب، وال أحد یعرف اآلب إال ، كل شيء قد ُدفع إلّي من أبي.صارت المسرة أمامك
 ومن أراد االبن أن ُیعلن له. تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم. احملوا نیري ،االبن

1 Ser. on N. T. , hom 17:1. 
2 Ser. on N. T. , hom 17:8. 
3 Ser. on N. T. , hom 17:9. 
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-26[ "ألن نیري هّین وحملي خفیف.  وتعّلموا مّني ألني ودیع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم،علیكم
30[  .

لقد أوضح السّید في حدیثه اآلتي:  
أ. االبن هو الطریق لمعرفة اآلب.  

ب. یدعو االبن المتعبین للدخول إلى راحة المعرفة الحقیقّیة.  
ج. یدعونا االبن لحمل نیره خالل سمتّي الوداعة وتواضع القلب.  

 وحمله خفیف.  ،د. نیره الذي نحمله حلو

  أ. االبن هو طریق معرفة اآلب
ال یستطیع أحد أن یدرك من هو اآلب في جوهره إال االبن الوحید الجنس، الواحد معه في الجوهر، وال 

یقدر أحد أن یدرك من هو االبن غیر اآلب وحده. ولما كانت مشیئة اهللا أن نتعّرف علیه فنحّبه ونقبل االّتحاد 
معه، لهذا جاءنا االبن یحمل طبیعتنا لكي یدخل بنا إلى المعرفة اإللهّیة، حملنا فیه حتى نقدر أن ُنعاین ما ال 

ُیرى وندرك ما ال ُیدرك. لیس طریق آخر به تقدر النفس أن تتعرَّف على إلهها إال باّتحادها باالبن الوحید. 
] .Ïإننا نقول أنه بالمسیح قد صار لنا باب الدخول إلیك[اآلب، قائالً :  القّدیس أغسطینوسیخاطب 

، أدركنا أن ذبیحة المسیح تحملنا إلى الثبوت في المسیح یسوع الذبیح بكونه اإلفخارستیاستنا لّسر افي در
 اإلفخارستیارأسنا، خاللها نتعّرف على اآلب الذي یعرفه االبن. وقد ركَّزت اللیتورجّیات األولى على تأكید سّر 

ُیقال: لتتبارك نفوسهم بالفهم والمعرفة واألسرار لكي قداس األسقف سرابیون كسّر معرفة اهللا خالل ابنه. ففي 
  .]Ðیشتركوا فیها، لیتبارك الكل مًعا خالل االبن الوحید یسوع المسیح

  ب. یدعو االبن المتعبین للدخول إلى راحة المعرفة الحقیقّیة
"          تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكمینادي السّید جمیع المتعبین، قائالً : "

]28.[  

لیس عجیًبا أن یدعو السّید المتعبین جمیًعا لنوال الراحة فیه بعد أن أعلن أنه وحده العارف لآلب 
وواهب المعرفة. ففیه نكتشف محّبة اآلب الفائقة ونتعّرف على حنّوه نحونا، إذ یقول الرسول بولس: "الذي لم 

یشفق على ابنه، بل بذله ألجلنا أجمعین، كیف ال یهبنا أیًضا معه كل شيء؟! من سیشتكي على مختاري اهللا؟ 
اهللا هو الذي یبّرر! من الذي یدین؟ المسیح هو الذي مات بل باألحرى قام أیًضا الذي هو أیًضا عن یمین اهللا 

). ففي المسیح یسوع عرفنا اآلب كمحب البشر لم یبخل علینا بشيء بل 35-32: 8 الذي أیًضا یشفع فینا!" (رو
من نخاف؟! هذا هو مقّدم ابنه ِفدیة عّنا. فماذا نطلب بعد؟! وفي المسیح رأیناه الدّیان الشفیع في نفس الوقت. ف

سّر راحة الجمیع! 

Ï  27-19  ص ،م1973، اإلفخارستیاراجع المسیح في سّر .
Ð صالة تبریك للشعب .
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إذ یحمل الرب [على دعوة السّید المسیح للمتعبین من أجل راحتهم قائالً : أمبروسیوس القّدیس ُیعّلق 
نحونا حناًنا یدعونا إلیه وال یرهبنا. جاء في وداعة، أتى في تواضع... إنه یالطفنا وال یطردنا أو یلقینا خارًجا. 

  .]هكذا اختار أیًضا تالمیذ مناسبین یفسِّرون إرادة الرب إذ یجمعون شعب اهللا (بالحب) وال یشّتتونه (بالقسوة)

طوبى للحامل في قلبه ِذكرك في كل وقت، [یسوع كسّر راحته، قائالً :  ربناالقّدیس یوحنا سابا یناجي 
ألن نفسه تسكر دائًما بحالوتك!... طوبى لذاك الذي یطلبك في داخله كل ساعة، منه تجري له الحیاة 

إن كنت تحزن في طلبه فستبتهج بوجوده! إن كنت تتأّلم لكي تنظره بالدموع والضیق، فإنه [كما یقول: ] لیتنّعم!...
.] یظهر لك حسنة (جماله) داخلك فتنسى أحزانك

  ج. یدعونا االبن لحمل سمتّي الوداعة وتواضع القلب
ال نستطیع أن ندخل طریق المعرفة الحقیقّیة إال بالمسیح یسوع نفسه الودیع المتواضع القلب، نحمله فینا 

فنحمل سماته ونتأّهل إلدراك األسرار اإللهّیة:  

 ""ال في خلقه األمور المنظورة وغیر المنظورة، و العالم، خلقهال في ، ]29 [احملوا نیري علیكم وتعّلموا مني
 . "ألني ودیع ومتواضع القلبوال في صنع المعجزات وٕاقامة الموتى في العالم الذي خلقه هكذا، وٕانما "

 من اآلخر! ئبتداأترید أن تكون عظیًما؟ 
أترید أن تقیم بناًء غالًبا قوًیا؟ فكِّر أوًال في أساس التواضع!...  

ما هي قّمة تشیید هذا البناء الذي نؤّسسه؟ إلى أین تبلغ قّمة هذا البناء العالي؟ أقول حاًال إلى رؤیة 
اهللا! أال ترى كم هو عظیم أن ُتعاین اهللا؟! إن من ارتفع إلى هذا األمر یقدر أن یفهم ما أقوله وما 

یسمعه!... وٕاذ القّمة مرتفعة فّكر في األساس. أي أساس؟ ماذا تقول؟ تعّلموا منه ألنه ودیع ومتواضع 
 Ï القلب. لتحفر فیك أساس التواضع هذا عمیًقا، فتحصل على قّمة المحّبة!

 القّدیس أغسطینوس

  د. النیر العذب
ون نیره دإذ یدخل البسطاء باب المعرفة الحقیقّیة خالل اّتحادهم بالسّید المسیح نفسه. یحملونه فیهم، فیج

 معه كل، لكن مادام ةمات واإلهّین وحمله خفیف، فتستریح نفوسهم في داخله. حًقا لقد دعانا لحمل الصلیب
الصلیب خاص به والموت هو شركة معه تتحّول اآلالم إلى عذوبة والموت إلى حیاة والصلب إلى قیامة، بهذا 

 ألنه نیر المسیح، والحمل خفیًفا ألنه حمله هو.  ،یصیر النیر هّیًنا

 عندما كانوا ُیجلدون وُیسلخون، إذ ،لنا اسمع من رأوا مالمح الشهداء وقت صراعاتهماإن كنت ال تصّدق أقو 
 بالنار یتهّللون وتبتهج قلوبهم كمن هم ىكانوا في فرٍح زائد وسرور. حینما كانوا ُیقصون على حدید محمّ 

ملقون على سریر من الورود. لهذا یقول بولس وهو یرحل خاتًما حیاته بموت عنیف: "ُأسّر وأفرح معكم 
). انظروا بأي لغة قوّیة یدعو 18-17: 2 (في"أجمعین، وبهذا عینه كونوا أنتم مسرورین أیًضا وافرحوا معي

Fالعالم كّله لیشترك معه في بهجته؟

Ð 

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

1 Ser. on N. T. , hom 19. 
2 In Matt. hom 38:4. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الحادي عشر

  

 "حمل نیري علیك، ألن نیري طّیب وحملي خفیف". حین أقول بأن تكفر بنفسك إذا أردت أن تتبعني، فهل ا
ن لك. المحّبة تخّفف من قسوة يتجد وصّیتي هذه قاسیة وصعبة؟ لیست قاسیة علیك وال ثقیلة ألني مع

الوصّیة!  
القّدیس أغسطینوس 

  أي شيء یكون ثقیًال وصعًبا على من احتضن بكل قلبه نیر المسیح، متأّسًسا على التواضع الحقیقي، مثبًِّتا
أنظاره على آالم الرب على الدوام، فرًحا بكل ما یصیبه، قائالً : "لذلك ُأسّر بالضعفات والشتائم والضرورات 

كیف تصیر  )...10: 12 كو 2( " ألني حینما أنا ضعیف فحینئذ أنا قوي،واالضطهادات ألجل المسیح
 إال ؟ إال بسبب مرارة شّرنا  ! كیف یصیر الحمل اإللهي الخفیف للغایة ثقیالً ؟حالوة نیر المسیح العجیبة مّرة

، خاصة وأن الكتاب المقّدس بنفسه یشهد بذلك !ألنه في وقاحتنا العنیدة نستهین بالرب الذي به نحمل حمله
)؟  أقول أنه من الواضح أننا نحن 22: 5  (أم"  خطّیته ُیمسكبالثامه وبحآبوضوح، قائالً : "الشّریر تأخذه 

الذین نجعل من طرق الرب السهلة السلیمة طرًقا متعبة، وذلك بسبب حجارة شهواتنا الردیئة الثقیلة، إذ بغباوة 
 ،نجعل الطریق الملوكي محجًرا، وبترك الطریق الذي وطأته أقدام كل القّدیسین بل وسار فیه الرب نفسه
باحثین عن طریق لیس فیه آثار لمن سبقونا، طالبین أماكن مملوءة أشواًكا، فتعمینا إغراءات المباهج 

الحاضرة، وبتمّزق ثوب العرس باألشواك في الظالم... وقد تغطى الطریق بقضبان الخطایا، حتى أننا لیس 
ألنه شوك "شواك العوسج الحادة، وٕانما ننطرح بلدغات الحّیات الممّیتة واألفاعي المتواریة هناك، أفقط نتمّزق ب

.  Ï)5: 22  (أم"وفخوخ في طریق الملتوي
 األب إبراهیم

  نسمع الرسول وهو تحت هذا النیر الهّین والحمل الخفیف یقول: "بل في كل شيء ُنظهر أنفسنا كُخّدام اهللا في
). وقي موضع آخر من 4: 6 كو 2صبٍر كثیٍر في شدائٍد في ضروراٍت في ضیقاٍت في ضرباٍت الخ..." (

من الیهود خمس مّرات قبلت أربعین جلدة إال واحدة، ثالث مّرات ُضربت بالعصى، مّرة "نفس الرسالة یقول: 
) الخ، وبقّیة 25، 24: 11 كو 2( "رجمت، ثالث مّرات انكسرت في السفینة لیًال ونهاًرا قضیت في العمق

 ولكن ال یمكن احتمالها إال بمعونة الروح القدس. لقد كان یعاني على ،المخاطر التي حًقا یمكن إحصاءها
الدوام وبكثرة من كل هذه التجارب الثقیلة والخطیرة التي أشّرنا إلیها، ولكن في نفس الوقت كان الروح القدس 

یعمل فیه إلبطال اإلنسان الخارجي وتجدید إنسانه الداخلي دوًما فیوًما. فبتذّوقه الراحة الروحّیة في مباهج 
 على رجاء البركة المستقبلة وتِخّف التجارب الثقیلة. هوذا ما أحلى نیر ،الرب الغزیرة تهون المتاعب الحاضرة

المسیح الذي حمله! وما أخف ذلك الحمل!...  

 لم یقل اإلناء .كم یسهل احتمال الضیقات الزمنّیة من أجل تجنُّب العقاب األبدي وٕادراك الراحة األبدّیة 
 (رو فإني أحسب أن آالم الزمان الحاضر ال تقاس بالمجد العتید أن ُیسُتعلن فینا"" :المختار اعتباًطا بفرح زائد

). انظر كیف أن ذلك "النیر الهّین والحمل الخفیف"، إن كان عسیًرا على القلیلین الذین اختاروه لكّنه 18: 8
.  Ðسهل للذین یحّبونه

 القّدیس أغسطینوس

1 Cassian: Conf 24:24. 
2 Ser. on N. T., 20. 
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 الذي هو نفسه االضطراب والضیق ، القلب في أساسه ویضغط علینا هو من الشیطانفسدكل شيء یقلقنا وي 
.  Ïاألبدي، أّما الرب فهو سالم القلب وراحته

  تداألب یوحنا من كرونستا

یمكننا في إیجاز أن نقول أن البسطاء یقبلون الملك المسّیا ویحملون صلیبه كنیٍر عذٍب، سّر عذوبته 
. أنهم فیما هم یحملونه یكتشفون ملكهم الحامل للصلیب معهم وعنهم وفیهم أیًضا

ا بالنیر إن كان هو نیر المسیح، فإّننا لن نقدر أن نلتقي بمسیحنا خارًجا عن نیره، وال أن نتعّرف بً مرحِّ 
على أبیه بدون صلیبه! 

1 My Life in Christ, vol 2, p.  12. 
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األصحاح الثاني عشر 

مَفاهیم الملكوت الَجدید 
بعد أن تحّدث عن رفض البعض للملكوت الجدید وقبول البسطاء له بدأ یحّدثنا عن مفاهیم هذا الملكوت 

من جهة العبادة (السبت)، والسلوك (الوداعة)، والجهاد ضّد الشّیاطین، والخالص.  

.  13-1 مفهوم السبت الجدید. 1
.  21-14 الوداعة الغالیة. 2
.  37-22 الغلبة على الشیطان. 3
.  45-38اآلیة مفهوم . 4
.  50-46 اّتحادنا معه. 5

  مفهوم السبت الجدید. 1
لما كان للسبت أهمیته الخاصة عند الیهود، وقد فهموه بمفهوم حرفي قاتل لهذا قّدم السّید المفهوم 

.  Ïالروحي الجدید للسبت. قد سبق لنا معالجة موضوع السبت في أكثر من موضع

"في ذلك سمح السّید لتالمیذه أن یقطفوا سنابل ویأكلون، األمر الذي أثار الفّریسّیین، إذ یقول اإلنجیلي: 
 فالفّریسّیون لما . وابتدأوا یقطفون سنابل ویأكلون،الوقت ذهب یسوع في السبت بین الزروع، فجاع تالمیذه

.  ]2-1[نظروا قالوا له: هوذا تالمیذك یفعلون ماال یحّل فعله في السبت" 

"إذا دخلت زرع صاحبك فأقطف سنابل بیدك، ولكن منجًال ال لقد سمحت الشریعة بقطف سنابل الغیر 
). فمن أجل المحّبة سمح اهللا لإلنسان في جوعه أن یقطف سنابل لیأكل، 25: 23  (تثترفع على زرع صاحبك"

 وٕانما ألجل ،لكّنه ال یستغل المحّبة فیستخدم المنجل. لهذا لم یعترض الفّریسّیون على قطف السنابل في حد ذاته
عمل ذلك یوم السبت، إذ اعتبروا هذا نوًعا من الحصاد والتذریة وهما أمران ممنوعان یوم السبت.  

 هللاأراد السّید أن یرتفع بهم إلى ما فوق المفهوم الحرفي للسبت كاشًفا لهم أنه حتى في السبت كان ا
محرَّمة؛ من ذلك:  حرفّیتها مور تبدو في أیسمح ب

 كیف دخل بیت اهللا ."أّما قرأتم ما فعله داود حین جاع هو والذین معهتصّرف داود النبي والملك: أوالً : 
إن كان أكل خبز التقّدمة خاص  .]4-3[ وأكل خبز التقّدمة الذي لم یحّل أكله له وال للذین معه بل للكهنة فقط"

)، 6-1: 21 صم 1)، فإن داود النبي یحسب من الجانب الحرفي كاسًرا للوصّیة (9-5: 24 بالكهنة وحدهم (ال
وٕانما في الغایة الداخلّیة للقلب. لم یكن داود متهاوًنا بالوصّیة وال ة، لكن اهللا ال ینظر للعمل في مظهره الخارجيّ 

كِله هو ومن معه من هذا الخبز كاسرین للوصّیة.  أمتراخًیا، ولكن لم یكن أمامه طریق آخر فلم ُیحسب ب

Ï  ،135-115م، ص 1973المؤلف: المسیح في سّر االفخارستیا .
. 160، 139، 138، 135-130 سفر الخروج، ص 

. 191، ص1981 سفر العدد، 
Origen: In Num. hom 39:3. 
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قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهیكل یدنِّسون السبت وهم  "أّماتصّرف الكهنة: ثانًیا: 
إن كان الكهنة في العهد القدیم لم یتوّقفوا عن العمل . ]5[" لأبریاء. ولكن أقول لكم أن ههنا أعظم من الهیك

 كانوا یقومون ،التقدمات والذبائح في ذلك الیوم ویكثر المتعّبدونبیوم السبت، بل كان العمل یتزاید، إذ ُتكثر 
بأعمال لو قام بها إنسان خارج الهیكل لُحسبت تدنیًسا للسبت، فمن أجل كرامة الهیكل وتحقیق رسالته لم یتوّقف 

هؤالء عن العمل، بل ُیحسب توّقفهم إهماًال في حق الهیكل. هذا بخصوص الهیكل القدیم فماذا إن كان السّید 
نفسه الساكن في الهیكل قد حّل على األرض، أال یصیر سبتنا الحقیقي هو العمل الدائم لحساب رب الهیكل؟ إذن 

 إّنما هو راحة تصدر عن عملنا المستمر بالمسیح یسوع ،فالسبت لیس راحة جسدّیة تنبع عن توقُّف عن العمل
رّبنا رب الهیكل وسّر راحتنا.  

فلو علمتم ما هو، إني أرید رحمة ال ذبیحة، لما حكمتم على ) "6: 6ما جاء في هوشع النبي (ثالثًا: 
لقد وضع الرب جذور الفكر الروحي لمفهوم العبادة . ]8-7 [ فإن ابن اإلنسان هو رب السبت أیًضا".األبریاء

 فمع ما ).6: 6  (هوإني أرید رحمة ال ذبیحة، ومعرفة اهللا أكثر من محرقات""والطقس في العهد القدیم بالقول: 
 إّنما ما تحمله الذبیحة من سّر المحّبة ،للذبیحة من أهّمیة یلتزم بها شعب اهللا، لكن اهللا ال یرید الشكل الخارجي

ال وهو الحب أوالرحمة. هكذا إن كان تنفیذ وصّیة حفظ السبت هي ذبیحة طاعة هللا، فإن اهللا یرید جوهر الطاعة 
والرحمة.  

 بقوله عن نفسه أنه "رب السبت"، وذلك كما یلذ أن یقول هإذن لم یكسر السّید المسیح السبت بل قّدس
"، وهو بهذا ال یحّطم رب السبت، هكذا یلقب السّید نفسه ""إله إبراهیم وٕاله اسحق وٕاله یعقوب"اهللا عن نفسه: 

وصّیة السبت بل یكشف أعماقها. حًقا لقد رّكز العهد القدیم على حفظ السبت بدّقة بالغة، فحین وجد الشعب 
قتًال ُیقتل الرجل، یرجمه بحجارة كل "رجًال یحتطب حطًبا في البّرّیة یوم السبت صدر األمر اإللهي لموسى: 

). وقد سبق لنا الحدیث عن أهّمیة السبت والعبور إلى المسیح نفسه كسّر 35: 15  (عد"الجماعة خارج المحّلة
.  Ïسبتنا الحقیقي، الذي فیه یستریح اآلب من جهتنا ونحن نستریح فیه من جهة اآلب

حًقا لقد حّقق السبت منافع كثیرة وعظیمة، فجعلهم على سبیل المثال [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
مترّفقین بالعاملین في بیوتهم یحملون لهم الروح اإلنسانّیة، وعّلمهم عن عنایة اهللا بخلیقته كما جاء في حزقیال 

.] Ð)، وأیًضا درَّبهم بالتدریج على االمتناع عن الشّر، مقنًعا إّیاهم أن یهتّموا بالروحّیات12: 20(

القّدیس كان السبت هو العید األسبوعي یحتفلون به لیعبر بهم إلى الراحة الروحّیة الحقیقّیة، وكما یقول 
لنحفظ العید على الدوام وال نفعل شًرا، فإن هذا هو العید. لتكن أمورنا الروحّیة قوّیة، تاركین [یوحنا الذهبي الفم: 

(االهتمام) باألمور األرضّیة لننعم بالراحة الروحّیة، محجمین عن أعمال الطمع، منسحبین بجسدنا عن األتعاب 
 فالسبت .]Ñالزائدة غیر النافعة كما فعل الشعب الیهودي بانسحابهم عن المعاناة التي سقطوا تحتها في مصر

متناع عن العمل وكأنه تحّرر من عمل العبودّیة الذي عاناه اهو  القّدیس یوحنا الذهبي الفمالقدیم في ذهن 
بن، أو هو خروج مستمر، أّما السبت الجدید فهو دخول إلى لعب قدیًما في مصر، أي انسحاب من عمل الشال

 . 15راجع سفر العدد، ص 
2 In Matt. hom 39:3. 
3 In Matt. hom 39:3. 
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 وٕانما هو ممارسة العمل الروحي ،أرض الموعد وتنعم بالمواعید اإللهّیة. إنه لیس توقًُّفا عن عمل العبودّیة فحسب
.] Ï وٕانما أن ندخل أرض الموعد،یلزمنا لیس فقط أن ُنخلِّص من مصر (رمزًیا)[في أرض كنعان. لهذا یقول: 

 واقتطفوا "المسیح" السنبلة ،نعود إلى تصّرف التالمیذ، فإنهم عبروا إلى الزرع السماوي في السبت الجدید
 حیث تدخل بالروح القدس إلى ،الحقیقّیة كطعام سماوي یشبع النفس ویعولها. ما فعلوه كان باسم الكنیسة كلها

للمسیح یسوع ّیأ  لكي تبلغ إلى الكمال فتته،" كعطّیة إلهّیة تقتات بهااإلفخارستیاالمذبح اإللهي، لتتقّبل سنبلة "
عریسها األبدي.  

لیس فقط التالمیذ هم  .بشفائه الید الیابسة في یوم السبتأراد السّید تأكید هذا المفهوم الروحي للسبت 
الذین قاموا بالعمل في السبت بقطفهم السنابل وینعموا بالراحة خالل التناول من السنبلة اإلفخارستیة، وٕانما قام 

 لتحویل الطبیعة البشرّیة الیابسة إلى مصدر عمل ، فیجد راحته في تقدیم محّبته اإللهّیة لنا،السّید نفسه بالعمل
دائم. وكأنه في السبت یستریح اإلنسان في الرب، ویستریح الرب فینا. اهللا هو واهب الشفاء، ُیقیم من الیبوسة 

حیِوّیة، فیتقّبل اإلنسان ذلك لیعمل باإلمكانّیة الجدیدة بال توقف.  

 حتى في الدفاع عن أنفسهم وعن بلدهم ،حرفّیتهم یمتنعون عن العمل في یوم السبتفي كان الیهود 
). فال نعجب إن رأینا 38-31: 2 مك 1وعائالتهم، األمر الذي استغّله أنتیخوس فقاتلهم وأهلك الكثیرین منهم (

 وٕانما ،لم یكن هذا التساؤل من أجل المعرفة ]10[ ؟"هل یحّل اإلبراء في السبوتبعض المتزّمتین یسألونه: "
 وٕانما بقصد الدخول بهم إلى معرفة ملكوته، ،ستنكاًرا لتصرفاته واّتهاًما له. أّما هو فأجابهم لیس دفاًعا عن نفسها

 فإن سقط هذا ،إنسان منكم یكون له خروف واحد أيّ " والحنان، إذ قال: الشفقةمحدِّثًا إّیاهم برقٍة لُیثیر فیهم روح 
في السبت في حفرة أفما یمسكه ویقیمه؟ فاإلنسان كم هو أفضل من الخروف. إًذا یحّل فعل الخیر في 

ُیقال أن رئیس المجمع قد سقط له خروف في حفرة في نفس الیوم وأقامه، وكأن السّید قد . ]12-11[" السبوت
أراد أن یوّبخه معلًنا له أن اإلنسان أفضل من الخروف.  

  الوداعة الغالبة. 2
 فعلم یسوع وانصرف من هناك وتبعته جموع كثیرة ."فلما خرج الفّریسّیون تشاوروا علیه لكي یهلكوه

.  ]16-14 [ فشفاهم جمیًعا، وأوصاهم أن ال یظهروه"
ن هناك، م فإذا بهم ُیهلكون أنفسهم، إذ حرِّموا أنفسهم بأنفسهم منه بانصرافه ،أرادوا بحسدهم أن یهلكوه

فحرموا من "الحیاة". هكذا حینما یمتلئ القلب حسًدا ال یطیق السّید أن یبقى فیه، یتركه لهالكه الذاتي. وُیعّلق 
 .]Ðإنك ال تضر من تحسده وٕانما تضرب داخلك بالسیف[ تصرفهم هذا بقوله: القّدیس یوحنا الذهبي الفم على

 ففقدوا سالمهم.  م أّما ه، یوسف أخاهم تمّجد هوإخوةلما حسد 

 األطفال عصاة أیقوم الحسد بین األزواج والزوجات فینش[ :عن الحسد قائالً أفراهات یتحّدث األب 
الهالك   هذا القتل وذاك.]Ñلوالدیهم!...بالحسد یقتل اإلنسان أخاه بلسانه، ویسحب آخر إلى الهالك بغیر رحمة

لیس [القّدیس باسیلیوس الكبیر: یرتّد إلى الحاسد نفسه، إذ یفقد نعمة اهللا وسالمه السماوي. یقول  في الواقع
شيء ینبع من النفس أكثر تدمیًرا مثل ألم الحسد، فبینما ال یضر اآلخرین تكون سطوته الشّریرة على وجه 

1 In Matt. hom 39:4. 
2 In Matt. hom 40:4. 
3 Graffin: Patr. Syria. 1894. 
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الخصوص على النفس التي تتقّبله. كما یفسد الصدأ الحدید، هكذا یبّدد الحسد النفس التي یسكنها ویهلكها تماًما. 
كما أن األفاعي یقال عنها أنها تولد بالتهامها أحشاء أمِّها، هكذا یلتهم الحسد النفس التي تلده. الحسد هو ألم 

.] Ï كآبة الذهنهینبع عن نجاح الغیر، لهذا فإن الحاسد لن یعیش بغیر ألم وال تفارق

 نیران الحسد في قلوب الفّریسّیین أرادوا قتل السّید المسیح، وكعادته لم یقف أمام الشّر لیقاومه التهبتإذ 
هو الهروب من الشّر ما أمكن، و"، مقّدًما لنا دستوًرا حًیا لمواجهة مضایقات اآلخرین لنا انصرف من هناكبل "

).  23: 10 كما رأینا في الهروب إلى أرض مصر وفي حدیثه مع تالمیذه (مت

الب السّید تالمیذه أن یهربوا من المدینة التي ُیطردون منها وال یقفوا أمام المضایقین، وقد دافع طلقد 
القّدیس بطرس خاتم الشهداء عن هروبه من أمام وجه األریوسّیین، وجاء في قوانین  ناسیوس الرسوليثالبابا أ

لعّلهم لم یعرفوا أن رب البیت ومعّلمنا األعظم [ألنه ال یلیق إثارة المقاومین حتى ال تلتهب نار الضیق، فیقول... 
 وفي وقت آالمه . بل وأحیاًنا ال یسیر عالنّیة بسببهم،كثیًرا ما كان ینسحب بعیًدا عن الذین ألقوا له الشباك

كأنه على لص خرجتم بسیوف "، قائًال لهم: يّ انسحب، ولم یسّلم نفسه لهم منتظًرا مجیئهم إلیه بسیوف وعص
). وما حدث معه تكّرر مع تالمیذه 2: 27 )، وهم "أسلموه" إلى بیالطس (مت55: 26  (مت" لتأخذوننييّ وعص

حذروا من الناس، ألنهم اِ المتمثلین به، متذكِّرین كلماته اإللهّیة التي نطق بها لیثبِّتنا وقت االضطهاد، قائالً : "
). یقول إنهم یسّلموننا ال أن نسلِّم نحن أنفسنا. إنكم 17: 10 سیسّلمونكم إلى مجالس وفي مجامع یجلدونكم" (مت
مون أنفسكم. إنه یریدنا أن نعبر من موضع إلى موضع حیث دِّ تقدَّمون أمام والة وملوك من أجلي، ال أنتم الذین تق

  ]یوجد المضطهِّدون وذلك من أجل اسمه.

 ال لیستكین وٕانما لیقّدم ،قابل السّید المسیح ثورة األشرار وطلبهم هالكه باالنصراف عن موضع الشرّ 
الحب للجمیع خالل العمل بال انقطاع؛ یسكب عطفه وحنوُّه على كل أحد، عامًال بوداعة، مهتّما بكل نفس مهما 

 . وأوصاهم أن ال یظهروه.وتبعته جموع كثیرة فشفاهم جمیًعاكانت جنسیتها. یقول اإلنجیلي: " ايكانت محّطمة وأ
 هوذا فتاي الذي اخترته، حبیبي الذي ُسرَّت به نفسي. أضع روحي .لكي یتّم ما قیل بإشعیاء النبي القائل

 ال یصیح وال یسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مرضوضة ال یقصف، وفتیلة . فیخِبر األمم بالحق،علیه
  .]21-15[ وعلى اسمه یكون رجاء األمم" .، حتى یخرج الحق إلى النصرةئمدخنة ال ُیطف

 هكذا یرّكز اإلنجیلي على نبّوة إشعیاء النبي التي تتحّقق في شخص المسّیا، مؤكًدا لنا أنه:
 أ. المختار لتتمیم الخالص.

 ب. فیه یسّر اآلب بنا.
 ج. مشتهى األمم ورجائهم.
 د. بالوداعة یهب النصرة.
 ه. یترّفق بكل ضعیف.

 فإن كان ،هوذا فتاي الذي اخترته، حبیبي الذي ُسرَّت به نفسي"یقول اآلب عن المسّیا المخّلص "
اآلب قد اختار ابنه الوحید لیتّمم الخالص، معلًنا كمال الحب اإللهي فإّننا إذ ندخل فیه وننعم بالعضوّیة في 

جسده نصیر نحن أیًضا مختارین من اآلب موضع حّبه وسروره! یقول الرسول بولس "مبارك اهللا أبو رّبنا یسوع 

1 PG 31:372. 
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 لنكون ،المسیح الذي باركنا بكل بركة روحّیة في السماوّیات في المسیح، كما اختارنا فیه قبل تأسیس العالم
-3: 1  حسب مسرَّة مشیئته" (أف،قّدیسین وبال لوم قّدامه في المحّبة، إذ سبق فعیَّننا للتبّني بیسوع المسیح لنفسه

5  .(

 بالخیر، مقّدًما الحب ِعوض كراهیّتهم هبمعنى آخر إن كان السّید المسیح ال یقاوم الشّر بل یغلب
وحسدهم، فإّننا نحن أیًضا إذ نقبل االّتحاد مع أبیه فیه، نظهر كمختاري اهللا، ونقف أمام اآلب بال لوم حاملین 

 بكوننا أعضاء جسده الذي بال لوم والمقّدس، فیدعونا اآلب أبناء له خالل ثبوتنا في ابنه الوحید، ،قداسة المسیح
اء له تحّققت فینا مشیئته الصالحة.  بً وُیسّر بنا كأح

. فإن كل من یجد له موضًعا في االبن "حبیبي الذي ُسرَّت به نفسي"إن كان اآلب یدعو ابنه الوحید: 
یسمع هذه الكلمات اإللهّیة موّجهة إلیه شخصًیا، وُیحسب حبیب اهللا.  

. من هو روح اآلب إال روح االبن؟ لقد أرسل اآلب روحه "أضع روحي علیه فُیخبر األمم بالحق": یقول
 لیدخل في ،س لیصعد به إلى الجبلو التجّسد اإللهي، وأرسل روحه القدة عمليّ ئالقّدوس على القّدیسة مریم لیهيّ 

المعركة الحاسمة مع إبلیس على جبل التجربة. إنه روح االبن الذي لن ینفصل قط عنه، هذا الذي منذ األزل 
 حتى ،ینبثق من عند اآلب ویستقر فیه! وها هو یقّدم لنا روحه القّدوس بعد أن تّمم الفداء وارتفع إلى یمین العظمة

. بالصلیب أعلن السّید بالحق، مقّدًما كمال الحب اإللهي "ُنخبر األمم بالحق"نحمل نحن رسالة المسیح نفسه 
 لنا أن نعمل بروحه لنشهد للحق الذي قّدمه االبن الوحید يَ  دافًعا ثمن خطایانا حتى الفلس األخیر. بق،للبشرّیة

لنا! 

ال یقدر أحد أن یخبر بالحق في كماله إال االبن المصلوب، لذا فإن عمل الكنیسة في كرازتها هو تقدیم 
. وكأنه ال "أنا هو الحق" إلعالن الحق! لهذا ال نعجب إن سمعنا السّید یقول: - بالروح القدس -المسیح نفسه 

نشهد له، أي نقّدمه لآلخرین بحیاتنا فیه، فننعم بالحق وینعم اآلخرون به! وعمل لنا إال أن نقبله فینا 

لقد ظّن الیهود أن الحق ال ُیعلن إال بالقّوة الزمنّیة أو استخدام العنف، فتوّقعوا في المسّیا ملًكا أرضًیا 
وقائًدا محنًكا یقدر أن یغتصب الدول لحساب إسرائیل، مقیًما مملكة داود لتسود العالم كله! هذا الفكر المادي 

تسّلل إلى فكر القادة والشعب، لذا أراد السّید تصحیح مفهومهم بكل وسیلة وفي أكثر من مناسبة. هنا یؤّكد السّید 
"ال یصیح وال یسمع أحد في الشوارع ا: بً أن سّر غلبته ونصرته هو إعالن الحق خالل الوداعة المملوءة ح

، حتى یخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه یكون ئصوته. قصبة مرضوضة ال یقِصف، وفتیلة مدّخنة ال ُیطف
  رجاء األمم".

 بل بروح ،إن كانت الخطّیة قد جرحت البشرّیة وحّطمتها فال یكون خالصها بالعنف والقّوة الزمنّیة
 وٕانما یترّفق بها ویسند كل قصبة ،ا وترفًُّقا. تحتاج البشرّیة إلى مخّلص ال لیدینهابً الوداعة الهادئ المملوء ح

نة حتى تلتهب، یتأّنى على الجمیع حتى یقبلوا الحق خالل الحب،  مرضوضة حتى تستقیم، ویعین كل فتیلة مدخِّ
 رجاًء ِعوض الیأس الذي حّطمهم ! اویمتلئو

سندوا الضعفاء، تأّنوا على اِ ّجعوا صغار النفوس، ش"لقد حمل الرسول بولس روح سّیده حین كتب: 
یا رب هب لي أن تكون سقطات كل إنسان [: أمبروسیوسالقّدیس ). یقول أیًضا 14: 5 تس 1( "الجمیع

 بل أحزن وأبكي. ففي بكائي من أجل اآلخرین أبكي على ،ریاءبأمامي، حتى احتملها معه، وال انتهره في ك
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أیها الراعي النشیط، أطلب : [القّدیس یوحنا الدرجي ویقول .])26: 28ك(ت "هي (ثامار) أبّر مني": نفسي، قائالً 
الضال، واحمله على منكبیك بفرح، فتقدر على شفاء األمراض الممیتة المؤلمة، فالمحّبة تعظِّم الجبابرة وهى 

  .]موهبة الطبیب

  الغلبة على الشیطان. 3
بعد أن قّدم مفهوًما جدیًدا للعبادة والسلوك الروحي الحق أعلن مفهوم الغلبة على الشیطان بشفائه 

 حتى أن األعمى ه"حینئذ ُأحِضر إلیه مجنون أعمى وأخرس، فشفامجنون أعمى وأخرس، إذ یقول اإلنجیلي: 
. لقد أدركت الجموع أنه ]23-22[  "األخرس تكلَّم وأبصر. فبهت كل الجموع وقالوا: ألعّل هذا هو ابن داود؟!

قیام ب القادر أن ُیخرج الروح الشّریر الذي حَرم هذا الرجل من عقله وبصره ونطقه. ف،"ابن داود" المسّیا الملك
 التي ُتفقد اإلنسان فكره السلیم وتعمي بصیرته الروحّیة عن رؤیة ،مملكة المسّیا ُیعلن انهیار مملكة الشیطان

السماویات وُتخرس لسانه فال ینطق بالتسبیح.  

 أّما إذ بالفّریسّیین یجّدفون علیه: "،بینما رأى الشعب في هذا التصّرف إعالًنا لمملكة المسّیا ابن داود
 فعلم یسوع أفكارهم، وقال .الفّریسّیون فلما سمعوا قالوا هذا ال یخرج الشّیاطین إال ببعلزبول رئیس الشّیاطین
فإن كان الشیطان . تال یثبلهم: كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب، وكل مدینة وبیت منقسم على ذاته 

بناؤكم أ ف،خرج الشّیاطینأُ ُیخرج الشیطان، فقد انقسم على ذاته فكیف تثبت مملكته؟ وٕان كنُت أنا ببعلزبول 
 فقد أقبل علیكم ملكوت ،خرج الشّیاطینأُ  ولكن إن كنُت أنا بروح اهللا .ضاتكمقبمن ُیخِرجون؟ لذلك هم یكونون 

 وحینئذ ینهب بیته؟  من ، أم كیف یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي وینهب أمتعته إن لم یربط القوي أوالً .اهللا
ق. لذلك أقول لكم كل خطّیة وتجدیف ُیغفر للناس  وأما .لیس معي فهو علّي، ومن ال یجمع معي فهو یفرِّ

لناس. ومن قال قال كلمة على ابن اإلنسان ُیغفر له، وأما من قال على الروح لالتجدیف على الروح فلن ُیغفر 
-24[" . ال في هذا العالم وال في العالم اآلتي. اجعلوا الشجرة جّیدة وثمرها جید... الخ،القدس فلن ُیغفر له

33[.  

التجدیف " اهتماًما خاًصا بهذا الفصل، وذلك ألن البعض یسيء فهم Îالقّدیس أغسطینوسعطى ألقد 
 األمر الذي ،" فیغلقون باب الرجاء أمام الكثیرین وأمام أنفسهم، إذ یتشّككون أنهم سقطوا فیهالقدس على الروح

ح مقّدًما أن  یحرمهم من المغفرة. وٕاّنني إذ أقّدم موجًزا لكلمات القّدیس بعد تقسیم كلماته إلى سّتة بنود أود أن ُأوضِّ
التجدیف على الروح في حقیقته هو اإلصرار على عدم التوبة، فیخطئ اإلنسان ضّد الروح القدس الذي به تكون 

وحدة الكنیسة وتحقیق الشركة بین أعضائها بعضهم البعض في المسیح یسوع رّبنا، وبهذا َیحرم اإلنسان نفسه من 
 ویستحق اإلدانة بسبب الروح المنقسم على ذاته.  ،ینبوع المغفرة

في هذا الفصل عن:   یحّدثنا القّدیس أغسطینوس
  المسیح لیس ببعلزبول رئیس الشّیاطین.أوالً :
  ال الكنیسة منقسمة على ذاتها.، مملكة الشیطانثانًیا:
 هل یوجد إنسان لم یجّدف على الروح القدس؟ ثالثًا:
  هل ُیقصد بالتجدیف المعنى الشامل أم الخاص؟رابًعا:

1 Ser. on M. T. hom 21. 
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  ما هو المعنى الخاص الذي قصده الرب بالتجدیف؟خامًسا:
  الظروف المحیطة التي نطق فیها السّید بهذه الكلمات.سادًسا:

  أوالً : المسیح لیس ببعلزبول
حتى ال َیحسب الفّریسّیون أن یسوع المسیح برئیس الشّیاطین یخرج [القّدیس أغسطینوس: یقول 

بناؤكم فبمن ُیخرجون؟ لذلك هم أ ف،خرج الشّیاطینأُ "إن كنُت أنا ببعلزبول الشّیاطین یلزمهم أن ینصتوا إلى قوله: 
بال شك یقصد بهم تالمیذه، هؤالء الذین هم من أبناء هذا الشعب. فمن المؤكد تماًما  .]27[" یكونون قضاتكم

شیًئا من الفنون الشیطانّیة من سّیدهم الصالح حتى یمكنهم التسّلط على الشّیاطین، لذلك قال لهم: یتلقَّنوا أنهم لم 
". إنهم أوفیاء، من أقل الطبقات، ال یعرفون الحقد بل یّتسمون ببساطة قّوتي المقّدسة. إنهم هم یكونون قضاتكم"

خرج الشّیاطین فقد أقبل علیكم ملكوت أُ ولكن إن كنُت أنا بروح اهللا شهود لي وقضاة علیكم، لذلك أضاف: "
 الذین لم ُأعّلمهم أي تعلیم مخادع وٕانما ببساطة اإلیمان فأبناؤكمخرج الشّیاطین أُ "... فإن كنُت أنا بروح اهللا اهللا

  .]فقط ُیخرجون الشّیاطین... لذلك سُیقبل علیكم ملكوت اهللا وتهلك مملكة الشیطان وأنتم تهلكون معها

" یظهر لهم أنهم یفعلون ذلك بحسب نعمته ولیس كاستحقاقهم. لذلك  بمن ُیخرجون؟فأبناؤكمبقوله: "
 إن لم یربط القوي أوًال وحینئذ ینهب أمتعته؟" ،"أم كیف یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي وینهب أمتعتهیقول: 
 الذین آمنوا به والذین سیؤمنون به ُیخرجون الشّیاطین ببساطة القداسة ولیس بقوة بعلزبول. إنهم بال شك فأبناؤكم

 فكیف یستطیعون الخالص منه هذا الذي ربطهم ،كانوا أشّراًرا وخطاة مثلكم، فإذ كانوا في بیت الشیطان وآنیة له
بالظلمة وتسّلط علیهم، ما لم یكن قد ربطه الرب بسالسل عدالته وأخذ منه اآلنیة التي كانت للسخط وجعلها 

ألنه من : "للرحمة؟ هذا هو عین ما قاله الرسول الطوباوي عندما زجر المتكّبرین المّتكلین على برِّهم الذاتي، قائالً 
لك عن كونك إناًء 7: 4 كو 1یمّیزك؟" ( )، أي من یمّیزك من الهالك األبدي الموروث عن آدم، أو من یحوِّ

 لذلك یضیف الرسول "وأي ،للسخط؟ فإذ ال یستطیع أحد أن یجیب بأنه ببّره الذاتي یتغّیر عن كونه إناًء للسخط
وكنا بالطبیعة أبناء "شيء لك لم تأخذه؟" یتحّدث الرسول بولس عن تغییر نفسه من كونه إناًء للسخط بقوله 

كنت مجّدفا ومقاوًما وحاقًدا وحاسًدا، كنت إناًء "). فقد كنت مضطهًدا للكنیسة، 3: 2  (أف"غضب كالباقین أیًضا
.  "في منزل ذلك القوي في الشّر، ولكن المسیح الذي ربط هذا الشیطان القوي أخذ آنیة الهالك وجعلها آنیة مختارة

 إّنما وهو ابن اهللا الوحید ،هكذا یؤّكد السّید المسیح أنه لیس ببعلزبول رئیس الشّیاطین یخرج الشّیاطین
 ویدركون كل میعمل بروحه القّدوس، أّما عالمة ذلك فتظهر في حیاة التالمیذ البسطاء الذین عاش في وسطه

ولكن إن . یقول السّید: ""ملكوت اهللا" وها هم یحملون قّوة وسلطاًنا، األمر الذي یؤّكد ظهور ،حیاتهم الماضیة
". لقد ظهر السّید بیننا یحّطم مملكة الشیطان ویقیم  فقد أقبل علیكم ملكوت اهللا،خرج الشّیاطینأُ صبع اهللا إكنُت ب

 ووهبه لتالمیذه حتى ُیعلن ملكوت اهللا في كل األمم.  ،مملكة اهللا الروحّیة، السلطان الذي مارسه لحسابنا جمیًعا

ّنني إذ صرُت إنساًنا أ، بمعنى "تالسماوا"قد أقبل علیكم ملكوت حسًنا قال: [البابا كیرّلس الكبیر: یقول 
، إذ نالت مجًدا بطرد الشّیاطین تالسماوا البشرّیة فّي من ملكوت ِاغتنتخرج الشّیاطین بروح اهللا، فبهذا أُ مثلكم و

أظهر بذلك وجود سلطان ملوكي للروح القدس  لقد[: أمبروسیوسالقّدیس  ویقول .]وانتهار األرواح الشّریرة
ملكوت " اهللا)، ونحن أیًضا إذ یسكن الروح القدس فینا نصیر مسكًنا ملوكًیا، لذلك ففي موضع آخر یقول: إصبع(

  .])21: 17  (لو"اهللا داخلكم

   ولیست الكنیسة منقسمة على ذاتها،ثانًیا: مملكة الشیطان
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بأن كنیسة المسیح تمثِّل مملكة اهللا غیر المنقسمة، فهي كنیسة جامعة، أّما  القّدیس أغسطینوسیقول 
الهراطقة الذین یحملون اسم المسیح وهم منشّقون على الكنیسة فال ینتمون لمملكة اهللا، وال یعني وجودهم أن 

حدث في جسد المسیح، فإن لهم مجّرد االسم دون العضوّیة.   انقساًما قد

حًقا إن كل انقسام سواء على مستوى الكنیسة الجامعة أو المحلّیة أو كنیسة البیت أو داخل قلب 
 إّنما هو غریب عن روح المسیح، یفقد اإلنسان عضوّیته الحّقة في جسد المسیح الواحد. إنه من عمل ،المؤمن

 الشیطان!

ثالثًا: هل یوجد من لم یجّدف على الروح القدس؟  
خصوص عدم مغفرة التجدیف على الروح القدس لتحطیم بعض بیستغل عدّو الخیر كلمات السّید 

النفوس، فیشكِّكها أنه قد مّر على فكرها تجدیًفا على األرواح لُیغلق أمامها باب الرجاء في الخالص! وٕاذ عانى 
كأسقف من هذا األمر وسط شعبه أراد أن یبعث فیهم روح الرجاء محّطما كل تشكیك  القّدیس أغسطینوس

 إن لم یكن بالنطق بكلمة تجدیف خاصة قبل إیمانه. ،شیطاني، فبدأ بتأكید أن كل إنسان معّرض لفكر تجدیف
 هل ُیغلق باب الخالص أمام الجمیع؟ف

 القّدیس أغسطینوس: یقول 
 ذا الذي لم یخطئ بكلمة ضّد الروح القدس قبل كونه مسیحی�ا أو قبل كونه تابًعا للكنیسة الجامعة؟[من 

ألیس الوثنّیون الذین یعبدون آلهة كثیرة باطلة، ویسجدون لألصنام، ویقولون بأن الرب  الوثنیون: .1
یسوع صنع معجزاته بقوة السحر، یكونون كمن قالوا بأنه برئیس الشّیاطین ُیخرج الشّیاطین، وٕاذ یجّدفون على 

مقّدساتنا یومًیا... أال یكون ذلك تجدیًفا على الروح القدس؟!  
ألیس الیهود بنطقهم تلك الكلمات أثاروا المناقشة التي أعالجها؟! أال ینطقون إلى الیوم  الیهود: .2

بكلمة تجدیف ضّد الروح القدس بإنكارهم حلوله في المسیحّیین؟! 
لقد أنكر الصّدوقّیون الروح القدس، أّما الفّریسّیون فلم ینكروه مؤكِّدین وجوده، لكنهم أنكروا عالقته بالرب 

خرجها بالروح القدس.  أیسوع المسیح، إذ حسبوه برئیس الشّیاطین ُیخرج الشّیاطین مع أنه 
كل من الیهود والهراطقة الذین یعتقدون بوجود الروح القدس ینكرون عالقته بجسد  الهراطقة: .3

 أي كنیسة الواحدة الوحیدة الجامعة، هؤالء بال شك كالفّریسّیین الذین رغم اعترافهم بوجود الروح القدس ،المسیح
 إال أنهم أنكروا وجوده في السّید المسیح، ناسبین إخراج الشّیاطین إلى كونه رئیًسا للشّیاطین...

ّتضح أن كًال من الوثنّیین والیهود والهراطقة قد جّدفوا على الروح القدس، فهل ُیهمل هؤالء، القد 
 وال في ، ال في هذا الدهر،"وأما من قال كلمة على الروح القدس فلن یغفر لهویفقدون الرجاء بحسب العبارة 

. هل ال یمكن أن یوجد من لم یجّدف على الروح القدس إال المسیحي الذي نشأ منذ طفولته في الكنیسة اآلتي"
 الجامعة؟

یهوًدا أو هراطقة، نالوا  حًقا إن كل الذین آمنوا بكلمة اهللا وتبعوا الكنیسة الجامعة، سواء كانوا وثنّیین أو
 لهم  وعدنا الكلمات التي تفّوهوا بها ضّد الروح القدس لكانننعمة المسیح وسالمه. فلو لم یكن لهم غفران ع

 "ال ُتغفر إال بالمعمودّیة" :وتبشیرنا بالرجوع إلى اهللا لینالوا السالم وغفران الخطایا أمًرا باطالً ... ألن العبارة لم تقل
"ال ُیغفر له ال في هذا الدهر وال في اآلتي".  بل قال 

قد یظن البعض بأنه ال یخطئ إلى الروح القدس غیر الذین اغتسلوا في جرن الوالدة  المسیحّیون: .4
بعد نوالهم  الجدیدة، فخطیّتهم هذه تكون بجحدهم العطّیة الُعظمى التي وهبهم المخّلص إّیاها، ملقین بأنفسهم ـ
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العطّیة ـ في الخطایا المهلكة كالزنا والقتل واالرتداد عن المسیحّیة أو عن الكنیسة الجامعة... ولكن كیف یمكننا 
أن ُنبرهن على صّحة هذا؟ إّنني ال أستطیع القول بهذا، ألن الكنیسة لن ترفض التوبة عن أي خطّیة كانت. 

عسى أن : "والرسول بولس یقول بأنه یمكن توبیخ الهراطقة (أي المسیحّیین الذین انحرفوا) ألجل نوالهم التوبة
). وما الفائدة 26-25: 2 تي 2( قتنصهم إلرادته"اِ یعطیهم اهللا توبة لمعرفة الحق، فیستفیقوا من فخ إبلیس إذ قد 

من إصالحهم إن لم یكن لهم رجاء في نوال المغفرة؟ كذلك لم یقل الرب: "المسیحي المعمَّد الذي یقول كلمة على 
أو مسیحًیا أو  ايً أو یهود ايً  أي من قال كلمة سواء كان وثن"وأما من قال كلمة..."الروح القدس"، بل قال 

] هرطوقًیا.

 أم معنى خاص؟  ،رابًعا: هل یقصد بالتجدیف المعنى الشامل
أن أبواب مراحم اهللا مفتوحة للجمیع حتى الذین تعّرضوا للتجدیف على  القّدیس أغسطینوسبعد أن أّكد 

الروح القدس سواء قبل اإلیمان بالسّید المسیح من الیهود أو أمم أو حتى بعد اإلیمان مثل السقوط في هرطقات 
 في "التجدیف على الروح القدس"رتكاب خطایا مّرة، بدأ یوّضح كلمات السّید المسیح عن اِ ضّد الروح القدس أو 

 أي كل تجدیف ضّد الروح القدس وٕانما یقصد معنى ،العبارة التي بین أیدینا لیظهر أنه ال یقصد المعنى الشامل
خاًصا.  

 القّدیس أغسطینوس: یقول 

". فلو كلمة" بل "وأما من قال أّیة كلمة على الروح" أو "من قال كل تجدیفلم یقل الرب "ال ُیغفر [
ُذكرت كلمة "كل" لما أمكن للكنیسة أن تحتضن الخطاة واألشرار والمقاومین لتعطیهم المسیح ومقّدسات الكنیسة، 

سواء كانوا یهوًدا أو أممّیین أو ثنّیین أو هراطقة... أو حتى الضعفاء من المسیحّیین الذین ینتمون للكنیسة 
الجامعة نفسها. حاشا أن یكون ذلك هو قصد الرب! 

" تجدیف أو كلمة على الروح القدس لیس لها مغفرة... إذن فبال أي" " أوكلأقول، حاشا أن یقول الرب "
شك توجد تجدیفات وكلمات معّینة لو قیلت على الروح القدس ال یكون لها غفران. فما هي هذه الكلمة؟ هذه هي 

إرادة اهللا أن نسأل هذا السؤال لیوّضحه لنا؛ إرادته أن نسأله ال أن نعترض على كالمه.  
غالًبا ما یستخدم الكتاب المقّدس هذه الطریقة، وهي أن یعّبر عن أمر ما دون تحدید إن كان یقصد به 
معنى عاًما أم خاًصا، وبذلك ال توجد ضرورة ملزمة لفهمه بالمعنى العام أو الخاص؛ فهو ال یستخدم كلمة "كل" 

"بعض"؛ ال یتحّدث بصیغة عامة وال صیغة خاصة.   وال

أمثلة:  
"لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم أ. لكي یظهر لكم ذلك بأكثر وضوح تأّملوا قول الرب نفسه عن الیهود: 

). هنا لم یحّدد المعنى، كما لو أنه قصد بأن الیهود ما كان لهم أي خطّیة لو لم 22: 15  (یوتكن لهم خطّیة"
، 20: 5 ، رو28: 11 یكن قد جاء المسیح وكّلمهم. لكن الحقیقة هي أنه جاء ووجدهم مثّقلین بالخطایا (مت

" لئال یكذب أّیة خطّیة)... فكیف إذن لو لم یكن قد جاء المسیح لم تكن لهم خطّیة؟... إنه لم یقل "13: 9مت 
 ي" لئال ال نتدّرب على الشغف بالبحث. فإن الكتاب المقّدس غنبعض خطایا معّینةالحق، وال قال بصیغة محّددة "

 باألجزاء الواضحة لكي نتغذى بها واألجزاء الغامضة لكي نتدّرب بها. باألولى ُینزع الجوع والثانیة ننال اللّذة. 
 لكن لیس جمیعها، هذه التي لم تكن ،إذ نعود إلى قوله نجد أن الیهود بالضرورة ارتكبوا بعض الخطایا

 ال نفهمها بمعنى "لم تكن لهم أّیة "لم تكن لهم خطّیة"موجودة قبل مجیئه وهي إنكار اإلیمان به... فبقوله 
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" ال نفهمه على أنه كل التجدیف على الروح القدس لن یغفر وٕانما بعضها. كذلك إذ نسمع إنجیل الیوم "،خطّیة"
تجدیف بل أنواع معّینة منه...  

ب أحًدا بأي نوع من التجارب بل ال رِّ )، ال یفهم أن اهللا ال یج3: 1 " (یع"اهللا ال یجرِّب أحًداب. وٕاذ قیل 
بنا 3: 13 الرب إلهكم یمتحنكم (یجّربكم)" (تث: "نواع معّینة، لئال یكون المكتوب باطالً أرِّبه بجي ). فاهللا ال یجرِّ

بالتجربة التي تقودنا للخطّیة، لكّنه یهبنا أن ُنجرَّب بالتجربة التي بها یمتحن إیماننا.  
)، بالطبع ال نفهمها على كل من 16: 16 " (مر خلصِاعتمدآمن و : "منج. وهكذا أیًضا عندما نسمع

ون""یؤمن أّیا كان إیمانه،  ). وال نفهمها على كل من ِاعتمد، فِسیمون 19: 2 (یع فالشّیاطین یؤمنون ویقشعرٌّ
 لم یقصد به "من آمن وِاعتمد"الساحر بالرغم من قبوله المعمودّیة إال أنه لم یكن ممكًنا أن یخُلص... فقوله 

"العامل  بل بعضهم، هؤالء الراسخون في ذلك اإلیمان الذي یوّضحه الرسول بأنه ،جمیع الذین یؤمنون ویعتمدون
  ])...6: 5  (غلبالمحّبة"

  ما هو المعنى الخاص الذي قصده بالتجدیف على الروح القدس؟:خامًسا
" حتى آخر نسمة من اإلصرار على عدم التوبةأن ما قصده الرب هنا هو " القّدیس أغسطینوسیفسر 

نسمات حیاتنا. یقول بأن الروح القدس هو روح اآلب واالبن، من خواصه الشركة بین األقنومین، كما أنه هو 
الذي یعطینا الشركة مع اهللا، إذ به تنسكب محّبة اهللا فینا، فتستر خطایانا، بهذا فإن عمله هو غفران الخطایا 

ومصالحتنا مع اهللا. ومن ناحیة أخرى فإن الروح هو الذي یعطي الشركة بین أعضاء الكنیسة الواحدة في الرب، 
وهو الذي یهب العضو التوبة والتبكیت كما یعطي للكنیسة حق حّل خطایاه... إذن عمل الروح القدس في حیاتنا 

اإلصرار على عدم التوبة وبالتالي الحرمان من العضوّیة الكنسّیة هو التوبة لنوال الحلّ ... فالتجدیف هو 
.  ةیقيالحق

 القّدیس أغسطینوس: یقول 
 وتعتمد علیه الكنیسة ،ئي... أنتم تعلمون أن سّر التثلیث غیر المنظور... الذي یقوم علیه إیمانناحّباأ[

الجامعة وتكرز به، أن اآلب لیس أًبا للروح القدس بل لالبن، واالبن لیس ابًنا للروح القدس بل لآلب، وأما الروح 
 (أي القدس فلیس روح اآلب وحده وال االبن وحده بل روح اآلب واالبن... لقد سلَّمت إلینا فكرة العّلة في اآلب

، والبنّوة في االبن، والشركة في الروح القدس، والمساواة في الثالثة . بذلك صارت مسرة اهللا أن ننال المصدر)
 الشركة مع بعضنا البعض ومع الثالوث القّدوس... بنفس ،بواسطة من هو رابطة الوحدة بین أقنومي اآلب واالبن

العطّیة نجتمع مًعا في وحدانّیة... ننالها بواسطة الروح القدس الذي هو اهللا وفي نفس الوقت عطّیة اهللا...  
"؛ هذا ما بدأت به بشارة یوحنا المعمدان السابق مغفرة الخطایاعطّیة اهللا األولى في الروح القدس هي "

 )، وهو أیًضا ما بدأ به رّبنا بشارته (مت2-1: 3 (مت" تالسماواتوبوا ألنه قد اقترب ملكوت "للرب... قائًال 
أنا أعمِّدكم بماء للتوبة ولكن "ومن األمور التي تحّدث بها یوحنا إلى الذین جاءوا لیعتمدوا منه قوله: . )17: 4

: 3حمل حذاءه، هو سیعّمدكم بالروح القدس ونار" (متأ الذي لست أهًال أن ،الذي یأتي بعدي هو أقوى مّني
 ). وقال الرب أیًضا: "یوحنا عّمد بالماء وأما أنتم فستعمِّدون بالروح القدس، لیس بعد هذه األیام بكثیر" (أع11
)... فالنار بالرغم من إمكان فهمها على أنها الضیقات التي یتحمَّلها المؤمنون من أجل المسیح، لكن من 5: 1

المعقول هنا أن المقصود بها الروح القدس نفسه. لذلك عندما حّل الروح القدس قیل: "وظهرت لهم ألسنة منقسمة 
 ). وقد قال الرب نفسه: "جئت ألُلقي ناًرا على األرض"3: 2 كأنها من نار واستقّر ت على كل واحد منهم" (أع

)، ألن من الروح القدس (النار) تأتي غیرة 11: 12  (رو"حارِّین في الروح")، ویقول الرسول: 49: 12 (لو
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)، وعلى العكس قال 5: 5 ألن محّبة اهللا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الُمعَطى لنا" (رو"(حرارة) الحب، 
). إذن الحب الكامل هو عطّیة الروح القدس (النار) الكاملة، لكن 12: 24 (مت" تبرد محّبة الكثیرین"الرب: 

 )، ومن رئیس هذا العالم (یو13: 1 (كو عطّیته األولى هي غفران الخطّیة التي بها أنقذنا من سلطان الظلمة
)... فالروح القدس الذي به یجتمع شعب اهللا في واحد 2: 2 الذي یعمل اآلن في أبناء المعصیة (أف )31: 12

  .]ُیطرد الروح الشّریر المنقسم على ذاته

 إخوتنا،إلى أن عمل الروح القدس هو حیاة الشركة مع اهللا ومع  القّدیس أغسطینوسهكذا یبلغ بنا 
فالقلب غیر التائب ینطق بكلمة ضّد الروح [خاللها ال یكون إلبلیس موضع فینا، وذلك بالتوبة، لهذا یكّمل قائالً : 

القدس، ضّد هذه العطّیة المّجانّیة، وضد النعمة اإللهّیة. عدم التوبة هو التجدیف على الروح القدس الذي لن 
  .]یغفر ال في هذا العالم وال في اآلتي

هل یمكن الحكم على إنسان بالتجدیف على الروح القدس؟ 

عدم التوبة أو القلب غیر التائب أمر غیر مؤّكد طالما ال یزال اإلنسان [: القّدیس أغسطینوسیقول 
حًیا في الجسد. فعلینا أال نیأس قط من إنسان مادامت أناة اهللا تقود الشّریر إلى التوبة، ومادام اهللا لم یأخذه سریًعا 

). قد 23: 18 من هذا العالم: "هل مسرًَّة ُأسرُّ بموت الشّریر یقول الرب، إال برجوعه عن طرقه فیحیا؟!" (حز
لكن من أدراك فقد یصبح مسیحًیا في الغد... لیحثك الرسول أیها األخ قائالً : "ال تحكموا  ايً یكون اإلنسان الیوم وثن

)... أكّرر قولي بأن التجدیف ال یمكن أن یثبت على إنسان بأي حال من 5: 4 كو 1( في شيء قبل الوقت"
  .]األحوال مادام على قید الحیاة

لماذا یغفر لمن یجّدف على ابن اإلنسان وال یغفر لمن یجّدف على الروح القدس؟ 
 ما یقال ضّد ابن ،حًقا إن كل خطّیة وتجدیف ُیغفر للبشر لیس فقط[القّدیس أغسطینوس: یقول 

اإلنسان. فمادامت ال توجد خطّیة عدم التوبة، هذه التي توّجه ضّد الروح القدس الذي به تغفر الكنیسة جمیع 
قال  من قال كلمة على ابن اإلنسان ُیغفر له وأما من"الخطایا، فإن جمیع الخطایا ُتغفر... إن قول رب المجد: 

 . ال یعني أن الروح القدس أعظم من االبن، فإّننا لم نسمع عن هرطقة نادت بهذا"على الروح القدس فلن ُیغفر له
صار " أي على المسیح بعد إعالنه عن ذاته بین البشر، إذ ،إّنما ُیقصد بهذا أن من یقاوم الحق ویجّدف علیه

)... ولم یقل كلمة على الروح القدس أي عاد فتاب عن مقاومته وتجدیفه على 14: 1 (یو" جسًدا وحّل بیننا
] تغفر له... الروح القدس مساٍو لآلب واالبن الوحید في الجوهر حسب الهوته. اهايالمسیح فإن خط

أن كل تجدیف یغفر، إّنما خص "التجدیف على الروح القدس" یقصد  القّدیس أغسطینوسهكذا یوّضح 
عدم التوبة ولیس تمییًزا له عن اآلب واالبن.  

)، ألن 6: 9 ) واالبن یغفر الخطایا (مت14: 6 (مت أوضح القّدیس أیًضا أن اآلب یغفر الخطایا
اهب الشركة و و،)15: 8  لكنها تخص الروح القدس بكونه روح التبّني (رو،المغفرة هي عمل الثالوث القّدوس

).... لذلك فإن غفران الخطایا ال یوهب إال بالروح القدس خالل الكنیسة الجامعة التي لها الروح 1: 2 (في
 القدس!

  سادًسا: الظروف المحیطة التي نطق فیها السّید هذه الكلمات
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فنا إّیاه[القّدیس أغسطینوس: یقول   على جدفوهو أن من ي: لقد شرح الرب بوضوح ما رغب أن یعرِّ
وحدة الكنیسة التي فیها یعطي الروح القدس مغفرة الخطایا، ال  یقاومو - أي یقاوم بعدم توبته  -الروح القدس

یأخذ هذا الروح القدس... ولئال یظن أحد أن ملكوت المسیح منقسم على ذاته بسبب هؤالء الذین یجتمعون في 
من لیس معي فهو علّي ومن ال یجمع معي جماعات شاّذة خارج الحظیرة تحت اسم المسیح، لذلك أردف قائالً : "

)... فالذي یجمع بدون المسیح، مهما جمع باسمه ال یكون معه الروح القدس. وبهذا 30: 12 " (متفهو یفرق
 إال باّتحادنا مًعا في  - بأي حال من األحوال -یجبرنا على أن نفهم بأنه ال یتّم الغفران عن أي خطّیة أو تجدیف

.] المسیح الذي ال یفرق..

كأن السّید المسیح في حدیثه عن "التجدیف على الروح القدس" لیس فقط یحذِّر من عدم نوال المغفرة 
"العمل لحساب المسیح"، فمن ال یعمل معه یكون كمن هو وهو بسبب عدم التوبة، إّنما یطالب بما هو إیجابي: 

المسیحي ملتزم بالعمل لحساب المسیح لبنیان الكنیسة، وٕاال ُحسب كمن یهدم مملكته. وكما یقول  فمقاوم له!
من یكسر سالم المسیح [القّدیس كبریانوس: ، ویقول .]Ïمن لیس للمسیح فهو لضد المسیح[القّدیس جیروم: 

 لهذا یقول .]Ðواّتفاقه یصنع هذا في مضاداة له؛ من یجمع في غیر الكنیسة (جماعات الهراطقة) یبعثر الكنیسة
.] Ñإنه یتحّدث هنا عن الذین یخرِّبون وحدة الكنیسة[: أمبروسیوسالقّدیس 

القّدیس  ذهابه إلى الدیر بطریقة قاسیة ومّرة، كتب إلیه Heliodrus حین قاومت عائلة هلیودرس
تذكَّر الیوم [، قائالً : "لیس معي فهو علّي، ومن ال یجمع معي فهو یفرق "منیذكره بقول السّید المسیح:  جیروم

ل اسمك في سجّالت الكنیسة حینما ُدفنت مع المسیح في المعمودّیة، وتعهَّدت أن تكون مخلًصا له،  الذي ُسجِّ
معلًنا أنك ألجله تترك أباك وأمك. حًقا إن العدّو یجاهد أن یذبح المسیح في صدرك... فلتهرب بعیون باكیة إلى 

.] الصلیب

ولئال یتعّثر البعض ظانِّین أنهم بطبیعتهم أشرار لذلك فهم غیر قادرین على تقدیم التوبة خالل األعمال 
"اجعلوا الشجرة الجّیدة وثمرها جیًدا، أو اجعلوا الشجرة الصالحة، یتحّدث السّید المسیح مع الفّریسّیین، قائالً : 

 بهذا یفتح أمامهم باب الرجاء، فإنهم وٕان سقطوا في .]33[ردیئة وثمرها ردًیا، ألن من الثمر ُتعرف الشجرة" 
مكانّیة اهللا لتغییر شجرة حیاتهم. إن كانت كلماتهم المملوءة تجدیًفا إالتجدیف لكن بإرادتهم یستطیعون أن ینعموا ب

تكشف عن نوعّیة شجرهم الداخلي العقیم، لكنهم قادرون بالرب أن یغیِّروا طبیعة شجرهم.  

ینبغي على اإلنسان أن یتغّیر هو أوًال حتى تتغّیر [كلمات السّید:  على القّدیس أغسطینوسُیعّلق 
أعماله، فإن بقَي اإلنسان في حالته الشّریرة ال یمكن أن تكون أعماله صالحة، وٕان بقَي في حالة صالحة ال یمكن 

  .]أن یحمل ثمًرا شریًرا

غرس المحّبة، فكما أن الشهوة (محّبة المال) اقتلع الشهوات واغیّر القلب فتتغّیر األعمال! [یقول أیًضا: 
.] Ò) هكذا المحّبة أصل الصالح10: 6 تي 1أصل كل الشرور (

1 Ep. 15:2. 
2 Unity of Church 6. 
3 Conc. Repent. 2:24 (25). 
4 Ser. on N. T. hom 22. 
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"، قائالً : [ُیعرف من یتكلَّم عن  "ألن من الثمر ُتعرف الشجرةعلى العبارة:  القدیس أغناطیوسویعلق
 .] Ïاإلیمان من أعماله. فال یكفي أن ُنعلن عن إیماننا، وٕانما یلزمنا أن ُنظهره عملًیا حتى النهایة

إن كّنا في حاجة إلى تغییر الشجرة الداخلّیة أي القلب، بالمسیح رّبنا واهب اإلنسان الجدید في میاه 
المعمودّیة بروحه القّدوس، حتى نأتي بثمر صالح وال یكون لنا ثمرة واحدة شّریرة، فإّننا أیًضا ملتزمون بالجهاد أال 

إن كل كلمة بطالة یتكّلم بها  "ولكن أقول لكمننطق بكلمة ردیئة أو شّریرة... لهذا یكّمل السّید حدیثه، قائالً : 
.  ]37 -36 [ وبكالمك ُتدان"، ألنك بكالمك تتبرر.الناس سوف ُیعطون عنها حساًبا یوم الدین

 : اًئالعن ضبط اللسان، ق القّدیس یوحنا الذهبي الفمیتحّدث 
إن الوعاء الذهبي ال ُیستعمل لألشیاء الدنیئة لِغلّو ثمنه، فكم باألحرى الفم فهو أثمن من الذهب [

  .]والمرجان، فال یجوز أن ندنِّسه بالكالم القبیح والشتم وطعن اآلخرین

)، 21: 8(سیراخ  "الحكیم یقول أن الذین سقطوا بعثرات اللسان أكثر من الذین سقطوا من السیوف"
). 11: 15 (مت لیس ما یدخل الفم ینجس اإلنسان بل ما یخرج من الفم هذا ینجس اإلنسان""والمسیح یقول: 

)."  29: 8(سیراخ  ومزالًجا"  لفمك باباواجعلوالحكیم یقول أیًضا: "

اهتم بكلماتك فإن الكلمة ثمینة!... لتنطق بكلمة اهللا الخّالقة، فإن [: یوحنا من كرونستادتویقول األب 
 ،إن كنت تتحّدث مع قریبك[ كما یقول: .]Ðّلة كل الخلیقة، فیه یوجد الحاضر والماضي والمستقبلعكلمة اهللا هو 

  .]Ñ متجنًِّبا كل كلمة بّطالة بكونها سّم الحّیة،فتكلَّم بتعقُّل ووقار وبطریقة بّناءة

   مفهوم اآلیة.4
 "حینئذ أجاب قوم من الكتبة والفّریسّیین قائلین: 

 یا معّلم نرید أن نرى منك آیة. 
 فأجاب وقال لهم: جیل شّریر وفاسق یطلب أّیة وال ُتعَطى له أّیة إال أّیة یونان النبي. 

  ،ألنه كما كان یونان في بطن الحوت ثالثة أیام وثالث لیالي
 . ]40-38[ "هكذا یكون ابن اإلنسان في قلب األرض ثالثة أیام وثالث لیالي

لهم قّدم یة لهم ألنهم طلبوا ذلك بمكر، فقد آأن السّید المسیح رفض تقدیم  القّدیس كیرّلس الكبیریرى 
َنَبع طلبهم عن [یاته، إذ یقول: آ لذا لم یستحّقوا التمّتع ب،قبل ذلك آیات فاتهموه أنه برئیس الشّیاطین یخرج شّیاطین

)... لقد نسبوا لبعلزبول 6: 5 مكر فلم ُیستجاب لهم كقول الكتاب: "یطلبني األشرار وال یجدونني" (راجع هو
أعماًال مجّیدة هكذا وعجیبة ولم یخجلوا من تحطیم اآلخرین مع تحطیم أنفسهم بذات األمور التي كان یجب أن 

یة أخرى، فال یقّدم الُقْدس للكالب وال ُیلقي الُدرر آتكون عّلة تثبیت لإلیمان بالمسیح. لهذا لم یرد أن یقّدم لهم 
للخنازیر، إذ كیف یستحق هؤالء الذین قّدموا افتراءات مّرة على المعجزات التي تمت أن یتمّتعوا برؤیة معجزات 

یة یونان التي تعني الصلیب والقیامة من األموات... وقد كان آأخرى؟... لهذا قال لهم أنه ال تعطى لهم سوى 
 للیهود، لكن هذه اآلالم ضرورّیة لخالص اآلیةیمكن لیسوع أال یرید أن یموت بالجسد على الصلیب وال یقّدم 

نقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام اُ " فأعطیت لغیر المؤمنین (من الیهود) لدینونتهم. في حدیثه معهم قال: ،العالم

1 Ad. Eph 14. 
2 My Life in Christ, v I, p. 192. 
3 My Life in Christ v 2, p. 114. 
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). إن إبادته للموت وٕاصالحه الفساد بالقیامة من األموات لهو عالمة عظیمة على قّوة الكلمة 19: 2 (یو" ُأقیمه
المتجّسد وسلطانه اإللهي وبرهاًنا كافًیا كما أظن في حكم الناس الجادِّین. لكنهم رشوا عسكر بیالطس بمبلغ كبیر 

). لقد كانت (قیامته) عالمة لیست بهّینة بل كافیة 13: 28  (مت"تالمیذه أتوا لیًال وسرقوه "من المال لیقولوا أن
إلقناع سكان األرض كلها أن المسیح هو اهللا، وأنه تأّلم بالجسد باختیاره وقام ثانیة آمًرا قیود الموت أن ترحل 

ملكة التیمن ستقوم في الدین مع "والفساد أن ُیطرد خارًجا. لكن الیهود لم یؤمنوا حتى بهذا لذلك قیل عنهم بحق 
 .Ï]42[" هذا الجیل وتدینه

 لیست عمًال استعراضًیا، وٕانما هي عمل إلهي غایته خالص اآلیةكأن السّید أراد أن یؤّكد لهم بأن 
 التي حملت رمًزا لدفن السّید المسیح وقیامته من األموات لیهبنا الدفن معه والتمّتع اآلیةاإلنسان، یتقّدم هذا كّله 

یة یونان النبي.  آبقوة قیامته، أي 

 لهذا یرى اآلباء أن الحیاة الفاضلة هي ،إن كانت اآلیات والمعجزات غایتها "حیاة اإلنسان الروحّیة"
 إّنما یدیننا إن كّنا ال نحیا بروحه القّدوس ،أفضل من صنع المعجزات. إذ ال یدیننا اهللا على عدم صنع معجزات

 كأوالد له. ویؤّكد السّید أن في الیوم العظیم، سیدین األشرار حتى وٕان كانوا قد صنعوا باسمه آیات، الالئقةالحیاة 
حاسًبا أنه ال یعرفهم.  

   .ال تطلب عالمات بل صّحة النفس
ال تطلب أن ترى مّیًتا قام، فقد تعلَّمت أن العالم كّله یقوم.  

ال تطلب أن ترى أعمى یشفى، بل أن یتطّلع الكل اآلن لینعم بنظرة أفضل وأنفع، وتتعلَّم أن تنظر بطهارة 
 فُتصلح عینیك. 

ین بنا أكثر من صانعي المعجزات.  يّ إن كّنا نعیش كما یلیق یندهش أبناء الوثن

 إن أردت أن تصنع معجزات أیًضا علیك أن تتخلَّص من المعاصي بهذا تحّقق المعجزات تماًماÐ  .
  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 یتهم باسم المسیح دون أن یكون لهم األعمال، بل وال المعجزات تخدعنا، ألن الرب معلینا أال ُنخدع لمجرد تس
 ظاّنین أنه حیثما ُوجدت المعجزة ،الذي صنع المعجزات لغیر المؤمنین، حّذرنا من أن ُنخدع بالمعجزات

"كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب یا رب  لذلك أضاف قائالً : ،المنظورة توجد الحكمة غیر المنظورة
 شّیاطین، وباسمك صنعنا قّوات كثیرة، فحینئذ أصرِّح لهم: إني ال أخرجناألیس باسمك تنّبأنا، وباسمك 

) فهو ال یعرف غیر صانعي البرّ .  23-22: 7  (متأعرفكم قط، اذهبوا عّني یا فاعلي اإلثم"
القّدیس أغسطینوس  

القّدیس كیرّلس أما ارتباط یونان بشخص السّید المسیح فهو ارتباط الرمز بالمرموز إلیه، وكما یقول 
 في بطن الحوت، فالرب یسوع نزل بإرادته إلى حیث حوت الموت غیر يَ "إن كان یونان قد ألقاألورشلیمي: 

: "من ید الهاویة أفدیهم، من الموت ، كما هو مكتوبابتلعهم لیجبره على قذف الذین كان قد ،المنظور
 . أخلِّصهم"

1 In Luc. Ser 82. 
2 In Matt. hom 32:11. 
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 ألنهم لم یكونوا یستحّقون ،أعطاهم عالمة لكن لیست من السماء[القّدیس باسیلیوس الكبیر: ویقول 
رؤیتها، إّنما من أعماق الجحیم، أعنى عالمة تجّسده والهوته وآالمه وتمجیده بقیامته بعد دخوله إلى الجحیم 

یة یونان ترمز آلالم رّبنا، وفي نفس الوقت [آ: أمبروسیوسالقّدیس  كما یقول .]Ïلیحّرر الذین ماتوا على رجاء
هل نینوى ُیشیر إلى العقاب (إذ یقّدم الیهود العذابات للسّید أشهادة ضّد خطّیة الیهود الخطیرة التي یرتكبوها. ب

.] Ðالمسیح) وفي نفس الوقت الرحمة، فال ییأس الیهود من المغفرة إن مارسوا التوبة

 أّما نحن فتمّتعنا بیونان الحقیقي القادر أن ،لقد تمّتع أهل نینوى بیونان الكارز المنطلق من بطن الحوت
.  ]41["هوذا أعظم من یونان ههنا" یطلقنا من أعماق الهاویة ویدخل بنا إلى ملكوته السماوي: 

 بل یطرد عّنا مملكة ،صار لنا أیًضا من هو أعظم من سلیمان، الذي ال یحّدثنا بكلمات حكمة فحسب
ملكة التیمن ستقوم في الدین مع هذا الجیل وتدینه، ألنها أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة إبلیس: "

 إذا خرج الروح النجس من اإلنسان یجتاز في أماكن لیس فیها ماء .سلیمان، وهوذا أعظم من سلیمان ههنا
 ثم یذهب . ثم یقول أرجع إلى بیتي الذي خرجت منه، فیأتي ویجده فارًغا مكنوًسا مزّیًنا.یطلب راحة وال یجد

 ُأخر أشّر منه فتدخل وتسكن هناك، فتصیر أواخر ذلك اإلنسان أشّر من أوائله، هكذا حویأخذ معه سبعة أروا
.  ]45-42 [یكون أیًضا لهذا الجیل الشّریر"

 وقد ،جاءت هذه المرأة تطلب أن تسمع سلیمان[على هذه العبارة بقوله:  القّدیس كیرّلس الكبیرُیعّلق 
 والحیوانات ،تحّملت السفر لمسافة طویلة لتحقیق هذا الهدف، لتصغي لحكمته الخاصة بطبیعة األمور المنظورة

والنباتات، أّما أنتم فحاضر بینكم الحكمة عینه تستمعون إلیه، هذا الذي جاء لیحدِّثكم عن األمور غیر المنظورة 
 ،السماوّیة، مؤكًِّدا أقواله بأعماله ومعجزاته، فتهربون من كلماته وتجتازون بعیًدا عن طبیعتها العجیبة. كیف إذن

سألكم مّرة أخرى أن تالحظوا حذاقة لغته فإنه یقول: "ههنا" وال ألیس من هو أعظم من سلیمان ههنا أي فّي؟ 
الروحّیة. ومن ناحیة أخرى فإنه غیر مستحب لدى الیهود  ه عندما یمنحنا عطایاهتواضعیقول "فيّ " لكي یجتذبنا ب

عظم من سلیمان فيّ "، فإنهم لو سمعوه یقول هذا لتجاسروا قائلین: "انظروا إنه یقول أنه أأن یسمعوه یقول: "إن 
 قائالً : "ههنا" عوًضا لتواضع حكموا علینا في مجد"، فألجل التدبیر استخدم المخّلص لغة انأعظم من الملوك الذي

". Ñعن قوله "في

: [هنا أیًضا یدین الشعب الیهودي، إذ یعبِّر بقوة عن سّر الكنیسة في ملكة القدیس أمبروسیوسویقول 
الجنوب، خالل رغبتها في نوال الحكمة، إذ تأتي من أقاصي األرض لتسمع كلمات سلیمان صانع السالم؛ الملكة 

 التي لها مملكة غیر منقسمة تضم أمًما مختلفة ومتباینة في جسٍد واحدٍ .] 

إن كان قد جاء السّید المسیح الذي هو أعظم من یونان الذي اجتذب أهل نینوى للتوبة، وأعظم من 
سلیمان الذي جاءت إلیه ملكة التیمن من أقصى األرض تسمع حكمته، فقد صار لنا إمكانّیة التمّتع بالملكوت 

الجدید، فیطرد الشیطان الذي احتّل القلب زماًنا طویًال لیسكن الرب فیه. هذه العطّیة المّجانّیة المقّدمة لنا تدیننا 
 فتركنا القلب للعدو مّرة أخرى خالل تراخینا، لیتقّدم بصورة أكثر شراسة حتى یحتل ما قد ُفقد منه، ،إن تهاوّنا فیها

 یرتّد المؤمن عن الحیاة المقّدسة یصیر في شّره أبشع مّما كان علیه قبل اإلیمان أو التوبة.  وكما نرى عملًیا حینما

1 In Esai 7. 
Ðترجمة مدام عایدة حنا بسطا. 32-29: 11 تفسیر لو 

3 In Luc, Ser 82. 
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أن هذا القول اإللهي ینطبق بصورة واضحة على الشاب المتحمِّس الذي القّدیس یوحنا كلیماكوس یرى 
 لكّنه بعد دخوله إلى الحیاة الرهبانّیة النسكّیة یسقط خالل تهاونه ،ینجح في تركه شهوات الجسد والحیاة المترفة

من  یا له من منظر ُیرثى له، إذ نرى الذین بعدما عاشوا في مخاطر البحر یعانون[داخل میناء األمان، إذ یقول: 
  .]Ïتحطیم السفینة داخل المیناء

   االّتحاد معه.5
  . قد وقفوا خارًجا طالبین أن یكلِّموهوٕاخوته إذ أمه ،"وفیما هو یكلِّم الجموع

 خوتك واقفون خارًجا طالبین أن یكّلموك. افقال له واحًدا: هوذا أمك و
  .؟إخوتيفأجاب وقال للقائل له: من هي أمي؟ ومن هم 

  وٕاخوتي. ها أمي : وقال،ثم مّد یده نحو تالمیذه
 . ]50-46[ هو أخي وأختي وأمي" تالسماواألن من یصنع مشیئة أبي الذي في 

"مّد یسوع یده نحو تالمیذه" مشیًرا إلى تجّسده وحلوله في وسطنا، إذ بهذا دخل بنا إلى عالقة جدیدة 
 خوته. افحسبنا أمه و

... ال تفتكروا  األفاعيدیا أوال"إن عدنا إلى حدیث القّدیس یوحنا المعمدان مع الفّریسّیین والصّدوقّیین: 
: 3 ُیقیم من هذه الحجارة أوالًدا إلبراهیم" (مت  ألني أقول لكم أن اهللا قادر أن،أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهیم أًبا

بیهم إبراهیم، لكنهم خالل الشّر فقدوا أ)، ألدركنا أن القّدیس یوحنا لم یقصد أن ینكر العالقة الجسدّیة ب9، 7
 لم ینكر السّید المسیح اآلخر إذ یعملون عملها. هنا من الجانب ،ارتباطهم به روحًیا وارتبطوا بالبنّوة لألفاعي

 لكّنه یؤّكدها ویثبِّتها خالل حیاتها اإلیمانّیة العاملة مشیئة ، أي أمومتها له حسب الجسد،عالقة القّدیسة مریم به
 السّید المسیح (یحمل؟؟) وٕانما لكل إنسان أن یحملوا،. لقد فتحت القّدیسة مریم العذراء الطریق ال للنساء فقطاألب

 روحًیا في قلوبهم وتصیر النفس كأنها أم له.

  :لیس خالل ، وكأنه یقّدم مفهوًما جدیًدا لالرتباط به"من هي أمي؟"إنه لم یقل "أنِتِ◌ لسِت أمي"، بل قال 
 أال ترى أنه في كل مناسبة لم ینكر ،عالقة جسدّیة خالل الدم واللحم والنسب، وٕانما خالل الطاعة إلرادة أبیه

 Ð لكّنه أضاف إلیها ما هو بواسطة الفضیلة؟!،القرابة حسب الطبیعة
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 لیس فقط ألن كلمة ،هذا یعني أنه حتى بالنسبة ألمي التي تدعونها مطّوبة، إّنما هي مطّوبة لحفظها كلمة اهللا 
 وقد صار جسًدا فیها. لیته ال ، وٕانما ألنها تحفظ ذات كلمة اهللا الذي خلقها،اهللا صار فیها جسًدا وحّل بیننا

.  Ñیفرح أحد بالنسب الجسدي، إّنما یفتخر إن كان بالروح مرتبًطا باهللا
 القّدیس أغسطینوس

املة له في داخلها، ح النفس للسّید المسیح بكونها بأمومةهذا وقد سبق لنا الحدیث عّما یمكننا تسِمَیُته 
القّدیسة ")، في كتابنا 25:  19خوة الرب" بكونهم أبناء مریم زوجة كلوباس، أخت القّدیسة مریم (یوإوعن مفهوم "

 ". األرثوذكسيمریم في المفهوم 

1 Step 2:11. 
2 In Matt. hom 44:2. 
3 In Ioan 10:3. 
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 الثالث عشر األصحاح

أمثلة الملكوت 
 من جهة العبادة والسلوك والجهاد والخالص واالّتحاد مع ،إذ قّدم السّید المسیح مفاهیم جدیدة للملكوت

اني، تكشف لنا عن أسراره من جوانب متعّددة.  ح قّدم لنا أمثلة خاصة بهذا الملكوت السماوي المسي،اهللا

 .9-1 مثل الزارع. 1
 .17-10 الحاجة إلى األمثال. 2
 .23-18 تفسیر المثل. 3
 .30-24 مثل الزوان. 4
 .32-31 مثل حّبة الخردل. 5
 .35-33 مثل الخمیرة. 6
 .43-36 تفسیر مثل الزوان. 7
 .44 مثل الكنز الُمخفى. 8
 .46-45 مثل اللؤلؤة. 9

 .50-47 مثل الشبكة. 10
 .53-51 الكاتب المتعّلم. 11
 .58-54 موقف أهل وطنه. 12

مثل الزارع  . 1
في ذلك الیوم خرج یسوع من البیت التقى السّید المسیح بالجموع خارج البیت، إذ یقول اإلنجیلي: "

"  فاجتمع إلیه جموع كثیرة حتى أنه دخل السفینة وجلس، والجمع كّله وقف على الشاطئ.وجلس عند البحر
، فماذا یقصد ]36[ فكان معهم داخل البیت بعدما صرف الجموع ،عند تفسیره المثل للتالمیذ أّما. ]1-2[
 لبیت؟ با

لبیت "الكنیسة المقّدسة كجماعة المؤمنین" فقد خرج السّید المسیح خارج لیلتقي مع باقصد  رّبماأوالً : 
 وال ُولدوا كأبناء هللا... یخرج إلیهم لیلتقي معهم ، الذین لم یدخلوا بعد في العضوّیة الكنسّیة،جماهیر غیر المؤمنین

 الذي ُیشیر إلى العالم المملوء اضطراًبا، لكي یدخل بهم إلى ،خالل محّبته بكلمة الكرازة، ویجلس عند البحر
 خالل األمثال.  تالسماوا بدخوله هو إلى سفینة إنسانّیتنا وحدیثه معهم عن ملكوت ،كنیسته

بحّبه یتحّدث مع الجمیع، لكّنه ال یأتمن أحًدا على أسرار الملكوت وتذّوق األمجاد األبدّیة خارج البیت. 
 ویحّدثهم في أموٍر ال ینطق بها ومجیدة.  ،إنه یصرف الجماهیر لیلتقي مع تالمیذه وحدهم داخل البیت

عندما یكون یسوع مع الجموع یكون خارج بیته، ألن الجموع خارج البیت. [نوس: يالعّالمة أوریجیقول 
  ] إذ یترك البیت ویذهب بعیًدا إلى أولئك الذین یعجزون عن الحضور إلیه.،هذا العمل ینبع عن حّبه للبشر

 فإذ عجزت البشرّیة عن االرتفاع إلى السماء .البیت أیًضا إلى السماء بكونها هیكل اهللا ُیشیرثانًیا: 
 حتى بدخوله إلیهم ال ، كمن یخرج من البیت لیلتقي بالبشرّیة خالل إنسانّیتهم. إنهلتلتقي بخِالقها نزل هو إلیها
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 بل یسمعون صوته خالل السفینة الخشبّیة، أي خالل الصلیب لیجتذبهم بالحب إلى ،یهابونه كدّیان، فیهربون منه
 ال یحّدثها عن أسراره عالنّیة بین . األبديهالسموّیات "بیته"، ویكشف لهم أسراره كعریس یناجي عروسه في حجال

 بل خالل عالقة الحب الشخصي في لقائهما مًعا تحت سقف واحد! ،الجماهیر

لیتنا بالحق ال نكتفي بالوقوف مع الجماهیر عند الشاطئ لنسمع األمثال، إّنما ندخل به وفیه إلى بیته، 
 فنرتمي في أحضانه اإللهّیة لیحّدثنا حدیث ُحّبه السّري ،هسماواتننعم بالعضوّیة الروحّیة في كنیسته والدخول إلى 

الفائق.  

 هوذا الزارع قد خرج 
 خیرات إلى ینطلق بنا كما مع بني إسرائیل من أرض العبودّیة ،"exodusغایة اهللا فینا هو "الخروج 

 ولما كان الخروج بالنسبة لنا .أرض الموعد. إنه یشتهي أن یخرج بنا من عبودّیة الخطّیة إلى حّریة مجد أوالد اهللا
قي معه وفیه، متمّتعین ت فنل، حتى یخرج بنا نحن أیًضا من طبیعتنا الفاسدة،مستحیًال خرج هو أوًال كما من أمجاده
بالطبیعة الجدیدة التي على صورته.  

خرج ذاك الذي هو كائن في كل [عن هذا الخروج اإللهي هكذا:  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیتحّدث 
 ألننا قد . إلینا كخروجاقترابهمكان، لكّنه غیر محدود بمكان؛ جاءنا في ثوب جسدنا. یتحّدث المسیح بحق عن 

 لكن ذاك الذي یرغب في مصالحتهم مع .ُطردنا خارج اهللا كمن هم مدینین وثائرین مطرودین من حضرة الملك
 ویتحّدث معهم خارج المملكة، ومتى تأّهلوا یحضرهم إلى الحضرة اإللهّیة. هذا هو ما فعله ،الملك یخرج إلیهم

لم یخرج إلى موضع إّنما ُیعلن عن حیاة وتدبیر یخّصان خالصنا، إذ صار قریًبا لنا [ كما یقول: .]Ïالمسیح
 جسدنا. فإذ لم نستطع نحن أن ندخل بسبب خطایانا خرج هو إلینا. ولماذا خرج؟ هل لكي ُیهلك األرض هبالتحاف

التي أنتجت أشواًكا؟... ال، إّنما خرج لیهتّم باألرض ویبذر كلمة الحنو. إذ یدعو تعالیمه هنا بذاًرا، ونفوس البشر 
  .]Ðحقًال مفلًحا، ویدعو نفسه بالباذر

السّید المسیح هو الزارع الذي یخرج دوًما لیلقي ببذار حّبه فینا لكي تثمر في قلبنا شجرة حب یشتهي اهللا 
قد دخلِت جنتي یا أختي العروس، قطفِت مرِّي مع طیبي، أكلِت شهدي مع عسلي، "أن یقطف ثمارها، قائالً : 

في بذاره ). ألقى اهللا 1: 5 ء" (نشحّباسكروا أیها األا كلوا أیها األصحاب اشربوا و.شربِت خمري مع لبني
 فخرجا یحمالن ثمار المرارة والعصیان. عاد اهللا ،وْینا األّولین قِبال الزوان ِعوض بذار الربب لكن أ،الفردوس

 مقّدًما لهم الشریعة كبذاٍر إلهّیة، لكن القلب الذي ،وخرج إلى شعبه خالل موسى لینطلق بهم من أرض العبودّیة
 وفي . رفض البذار اإللهّیة مثِمًرا شجرة تذمُّر مستمر، خاصة ِعجل أبیس الذهبي،ارتبط بعبادة األوثان المصرّیة

 فنثمر ثمار روحه القّدوس. وقد تّم ، لنتقّبله حاال� فینا، وحّل وسطنا،ملء الزمان خرج كلمة اهللا بنفسه إلینا متجّسًدا
 حتى نخرج نحن أیًضا بالصلیب خارج "األنا"، أي ،كمال خروجه بانطالقه خارج أورشلیم حامًال عار الصلیب

 األمر الذي أوضحه ؛ونتقّبل ینبوع دمه الطاهر بذار حب تعمل فینا  فنلتقي به عند صلیبه،خارج ذواتنا المتعجرفة
 ،لذلك یسوع أیًضا لكي یقّدس الشعب بدم نفسه تأّلم خارج الباب؛ فلنخرج إًذا إلیه خارج المحّلة"الرسول بقوله 

).  13-12: 13 حاملین عاره" (عب

1 In Matt. hom 45. 
2 PG 57:467- 472. 
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  البذار
ما هي البذار التي یلقیها السّید المسیح في حیاتنا كما في األرض؟ قدیًما كان موسى واألنبیاء یتقّبلون 

نها عاریة! أّما السّید المسیح فهو إا لكي ینعمون بها في حیاتهم ویقّدمونها للشعب، هالكلمة من اهللا، أي یستعیرون
بعینه الكلمة اإللهي، یَود أن ُیدفن في قلب المؤمن، لكي ُیعلن ذاته شجرة حیاة في داخله. إنه ال یقّدم شیًئا خارًجا 

ستعارة، إّنما یقّدم حیاته سّر حیاة لنا، وقیامته عّلة قیامتنا، ونصرته بكر نصرتنا، وأمجاده سّر تمجیدنا! إنه اعنه 
 في نفس الوقت.  والبذرةالباذر 

  األرض
األرض التي تستقبل السّید المسیح نفسه كبذرة لها أن تقبله أو ترفضه، وقد قّدم لنا السّید المسیح أربعة 

 ، واألرض الجّیدة. حًقا إن الزارع واحد، واألرض المملوءة أشواًكا، واألرض المحجرة،الطریق: التربةأنواع من 
 لكن الثمر أو عدمه یتوّقف على األرض التي تستقبل البذار. وقد استغّل البعض هذا المثل للمناداة واحدة،والبذار 

 والصالح بسبب صالح طبیعته، ،بوجود طبائع مختلفة ال یمكن تغییرها، فالشّریر إّنما یصنع الشّر بسبب طبیعته
 وكأنه ال یحمل حّریة إرادة. هذه البدعة تصّدى لها كثیر ،وكأن اإلنسان ملتزم بتصّرفات ال یمكنه إال أن یفعلها

من اآلباء، لكّنني هنا أود تأكید أن هذا المفهوم ال یمكن استنباطه من المثل، فلو أن اهللا ُیعّلم هذا، فلماذا ضرب 
وكأنه یأمرنا أن ننصت لكلماته فنطلب تغییر طبیعتنا  ،]9 [یسمع"لمن له أذنان للسمع فلنا المثل؟ إنه یقول: "
إلى األرض الجّیدة.  

  عند سماعكم هذا ال تبتدئوا تفتكروا في طبائع مختلفة كبعض الهراطقة، الذین یذكرون أن للواحد طبیعة شّریرة
شریر. أضف إلى هذا أن  ولآلخر صالحة، وأن البعض تقودهم إرادتهم خالل تكوینهم إلى ما هو صالح أو

.  Ïالكلمات "قد ُأعطى لكم"، تعني أنه لكم إرادة
 )الكبیر( غریغوریوس باأل

  (عن إمكانّیة التحّول إلى تربة صالحة)
 األشواك عنها.  انزعوا التربة الصالحة بالمحراث، أزیلوا الحجارة من الحقل، اقلبوا

احترزوا من أن تحتفظوا بذلك القلب القاسي الذي سرعان ما تعبر عنه كلمة الرب ویفقدها.  
حذروا من أن تكون لكم تربة خفیفة فال تتمكن جذور المحّبة من التعمق فیها.  ا
حذروا من أن تختنق البذار الصالحة التي ُزرعت فیكم خالل جهادي، وذلك بواسطة الشهوات ا

واهتمامات هذا العالم.  
.  Ðكونوا األرض الجّیدة، ولیأِت الواحد بمائة واآلخر بستین وآخر ثالثین

 القّدیس أغسطینوس

یقول [ هذه العبارة هكذا: القّدیس جیروم على"؟ ُیعّلق من له أذنان للسمع فلیسمعماذا یقصد بقوله: "
ن لي أذن القلب؛ و). لتفهم ماذا یقول؟ لقد أعطاني الرب أذًنا، إذ تك4: 50  (إش"أعطاني الرب أذًنا" إشعیاء

 وذلك كما نصرخ نحن أیًضا في قلوبنا .وهبني األذن التي تسمع رسالة اهللا فما یسمعه النبي إّنما یسمعه في قلبه

1 Catena Aurea. 
2 Ser. on N. T. , hom 23:3. 
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 أّبا، وهي صرخة صامتة، لكن الرب یسمع الصمت هكذا بنفس الكیفیة یحّدث الرب قلوبنا التي األبقائلین: أیها 
  .] أّبا"األبأیها "تصرخ: 

  أوالً : الطریق
 هذا الطریق هو القلب .]4 [ سقط بعض على الطریق، فجاءت الطیور وأكلته"،"وفیما هو یزرع

 الزراعّیة، إنه مطمع للطیور المرتفعة، أي لشّیاطین الكبریاء األراضيتوى مرتفع عن سالمتعجرف الذي على م
التي تعوق تالقینا الحقیقي مع اهللا الكلمة! والطریق دائًما مفتوح، لیس له سور یحفظه من المارة، كاإلنسان 

صاحب الحواس المفتوحة لكل غریب، لیس من رقیب یحفظها! ما أحوج هذا اإلنسان إلى الصراخ هللا مع المرّتل، 
ضع یا رب حافًظا لفمي وباًبا حصیًنا لشفتيَّ "، فینعم بالروح القدس نفسه كسوٍر نارٍي یحیط به، ال یقدر "قائالً : 

الشّر أن یقترب إلیه.  

 َتَطأه أقدام كل العابرین على ،الطریق دائًما صلب[عن الطریق، قائالً :  القّدیس كیرّلس الكبیریتحّدث 
 ال َتدخل الكلمة اإللهّیة ،الدوام، لهذا ال تبذر فیه بذار. هكذا من كانت لهم األفكار العنیفة وغیر الخاضعة

 لكي یتمّتعوا بثمر الفضیلة المفرح. مثل هؤالء یكونون كالطریق الذي تطأه األرواح ، وال تسندهم،المقّدسة فیهم
  .]ة العقیمةبالدنسة ویدوسه الشیطان نفسه، فال یأتون بثمٍر مقّدٍس بسبب قلوبهم المجد

  ثانًیا: األماكن المحجرة
  ،"وسقط آخر على األماكن المحجرة

 حیث لم تكن له تربة كثیرة. 
  إذ لم یكن له عمق أرض، ،فنبت حاالً 

 ، ِاحترقولكن لما أشّرقت الشمس 
  .]6-5 [وٕاذ لم یكن له أصل جف"

هذه المنطقة الحجرّیة المغّطاة بطبقة خفیفة من التربة إّنما تمّثل القلب المرائي الذي یخفي طبیعته 
الحجرّیة وراء مظاهر بّراقة. فیتقّبل الكلمة سریًعا لتنبت ویفرح الكل به، لكن الریاء الخفي كفیل بقتل كل حیوّیة 

 لكن الضیقة ،ق الشمس فیحترق، ألن لیس فیه أصل فیجف. یوّد أن یبقى ریاؤه مخفًیاافیه. إنه ال یحتمل إشر
كتراث في داخلهم، اِ یوجد آخرون یحملون اإلیمان بغیر [: البابا كیرّلس الكبیرتفضحه وتكشف أعماقه، إذ یقول 

یُِّنهم بال جذور، یدخلون الكنیسة فیبتهجون برؤیتهم أعداًدا كبیرة مجتمعة هناك وقد دإنه مجّرد كلمات عندهم! ت
تهّیأوا للشركة في األسرار المقّدسة، لكنهم ال یفعلون ذلك بهدف جاد وسمّو لإلرادة. وعندما یخرجون من الكنائس 

لیم المقّدسة. متى كان المسیحّیون في سالم یحتفظون باإلیمان، لكّنه متى ثارت افإنهم في الحال ینسون التع
عّدوا المجن والترس، وتقّدموا ا"االضطهادات یفّكرون في الهروب طالبین األمان. یتحّدث إرمیا لمثل هؤالء، قائالً : 

اهللا أمین، "). ألن ید الرب المدافع عنكم ال یمكنها أن تنهزم، وكما یقول بولس غزیر العلم: 30: 46  (إر"للحرب
: 10كو1 ( بل سیجعل مع التجربة أیًضا المنفذ لتستطیعوا أن تحتملوا"،الذي ال یدعكم ُتجرَّبون فوق ما تستطیعون

13(Ï.[  

ثالثًا: األرض المملوءة أشواًكا  

1 PG 72:623-627. 
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 "وسقط آخر على الشوك، 
 . ]7 [فطلع الشوك وخنقه"

تمثِّل النفس التي تخنقها أشواك اهتمامات العالم، فإنه ال یمكن للكلمة اإللهّیة أن تبقى عاملة في  نهاإ
 ویالحظ هنا أنه لم یقل .]22[هّم هذا العالم وغرور الغنى" قلب متمسِّك باهتمامات العالم، أو ما دعاه السّید: "

لیتنا ال نُلم األشیاء في [القّدیس یوحنا الذهبي الفم: وكما یقول  "هّم العالم وغرور الغنى" بل "ى"العالم والغن
لغنى، وأن تكون في العالم دون أن الكن بال غرور ، ايً  وٕانما نلوم الذهن الفاسد، فإنه یمكنك أن تكون غن،ذاتها

ستعماله، اال یجب أن نلوم المال، بل سوء  بأنه Ðالقّدیس إكلیمنضس السكندري یوّضح .]Ïیخنقك باهتماماته
كذلك لیس فضل أن یكون اإلنسان فقیًرا، ولكن الفضل أن نمارس مسكنة الروح، أي عدم التعلُّق باألموال.  

 بأنها إن فسَّرت األشواك یصّدقنيمن [عن غرور الغنى، قائالً : ) الكبیر(غریغوریوس  األبیتحّدث 
الغنى، خاصة وأن األشواك تؤلمنا، بینما الغنى یبهجنا؟ ومع ذلك فهي أشواك تجرح النفس بوخزات األفكار التي 

نها تلطِّخنا بفسادها كالدم الخارج من الجرح... الغنى یخدعنا إذ ال یمكن إتثیرها فینا، وبتحریضنا على الخطّیة، 
أن یبقى معنا إلى األبد، وال أن ُیشبع احتیاجات قلبنا. الغنى الحقیقي وحده هو ذاك الذي یجعلنا أغنیاء في 
الفضائل، لهذا أیها االخوة، إن أردتم أن تكونوا أغنیاء أحّبوا الغنى الحقیقي، إن أردتم الكرامات الُعلیا اطلبوا 

 بین طغمة المالئكة أسماؤكمفأسرعوا لكي ُتحصى عالیة، بدرجة التمّتع بالمجد . إن كنتم تحّبون تالسماواملكوت 
  .]Ñالممّجدة

یزرع الفادي [على الشوك بكونه هموم الحیاة وغناها ولّذاتها، قائالً :  القّدیس كیرّلس الكبیروُیعّلق 
 فتصادف قلوًبا تظهر قوّیة مثمرة، ولكن بعد قلیل تخنقها متاعب الحیاة وهمومها، فتجف البذور وَتبلى، أو ،البذور

إنهم یزرعون الریح ویحصدون الزوبعة، زرع لیس له غلة ال یصنع دقیًقا، وٕان صنع "كما یقول هوشع النبي: 
ع البذور إال بعد تطهیر األرض من أشواكها، حتى ر فال نز،). لنكن زارعین ماهرین7: 8 (هو" فالغرباء تبتلعه

). كل 6: 126  (مز"الذاهب ذهاًبا بالبكاء حامًال ِمبَذر الزرع، مجیًئا یجيء بالترنم حامًال حزمه"نقول مع المرنم: 
من رمى البذر على أرض تنبت شوًكا وحسًكا یتعّرض لخسارتین: البذر الذي یفنى، والتعب المضني. لنعلم أنه ال 

نا أنفسنا عن زهو الغنى الباطل،جیمكن أن تزهر البذور اإللهّیة إال إذ نزْعنا من عقولنا الهموم العالمّیة و ألننا  "ردّْ
كنا المتاِ ). ألنه ما الفائدة من 7: 6 تي 1( لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه بشيء"

). ألم تالحظ أن 3: 10 الرب ال ُیجیع نفس الصدیق ولكن یدفع هوى األشرار" (أم"لألشیاء الزائلة الفانیة؟ 
"كل الشرور الفاسدة من نهم وطمع وشره وجشع وسكر وعبث ولهو وكبریاء تخنقنا، أو كما یقول رسول المخّلص: 

 بل من العالم، والعالم یمضي وشهوته، وأما األب العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعّظم المعیشة، لیس من فيما 
  .])16: 2 یو 1( الذي یصنع مشیئة اهللا فیثبت إلى األبد"

 رابًعا: األرض الجّیدة 
 "وسقط آخر على األرض الجّیدة،

  .فأعطى ثمًرا بعض مائة وآخر ستین وآخر ثالثین

1 In Matt. hom 44:6. 
Ð 19 ، صم1970، السكندري إكلیمنضس الشماس یوسف حبیب: من أقوال العّالمة .

3 In Evang. hom 15. 
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 . ]9-8 [من له أذنان للسمع فلیسمع"
 فتعرَّضت تربتها خالل الحرث للشمس، وتنساب المیاه ،األرض المنخفّضة التي خضعت للحرث نهاإ

إلیها. هذه هي النفس المتواضعة التي تتقّبل التجارب كمحراث یقلب تربتها، فتتعّرض تربتها الداخلّیة أي اإلنسان 
 وتتقّبل إنسیاب میاه الروح القدس عامًال فیها. مثل هذه النفس ،الداخلي إلشراقات شمس البّر نفسه أي المسیح

تأتي بثمر مائة وستین وثالثین.  

 نها أرض غنّیة ومثمرة تنتج مائة ضعف! إ
صالحة ومثمرة هي النفوس التي تتقّبل الكلمة بعمق وتحتفظ بها، وتهتم بها.  

بكم كل األمم ألنكم تكونون أرض "ُیقال عن مثل هذه النفوس ما قاله الرب على فم أحد األنبیاء:  ویطوِّ
). فإنه عندما تسقط الكلمة اإللهّیة على نفس طاهرة من األمور 12: 3  (مل"مسرَّة، قال رب الجنود

.  Ïالمحزنة، تخرج جذوًرا عمیقة، وتأتي بسنابل حنطة تحمل ثمًرا متزایًدا
 القّدیس كیرّلس الكبیر 

األرض الجّیدة هي هبة اهللا لنا بروحه القّدوس الذي یعطینا في المعمودّیة الطبیعة الجدیدة التي على 
 وتأتي بثمر الروح المتكاثر. كّنا قبًال بالخطّیة طریًقا صعًبا ،صورة السّید المسیح، القادرة أن تثبت في المسیح

من أجلنا صار السّید المسیح الطریق الذي لن یقدر عدّو الخیر أن و .تدوسه األقدام وتلتقط الطیور منه البذار
 وال تتجاسر الطیور أن تختطف منه شیًئا. إنه الطریق اآلمن الذي ال یعرف القسوة أو العنف، إّنما ،یقترب منه

. أما كوننا أرًضا محجرة، فهذا لیس باألمر الغریب فقد قبلت األبهو طریق الحق الذي یدخل بنا إلى حضن 
البشرّیة آلهة من الحجارة ِعوض اهللا الحّي، وتعّبدت لألوثان زماًنا هذا مقداره، فجاء السّید المسیح كحجر الزاویة 
الذي یربط البناء كله، لیس حجًرا جامًدا یقتل الزرع، إّنما حجر حّي قادر أن ُیقیم فینا فردوًسا سماوًیا یفرح اآلب! 

 وُنوجد في ،أّما األشواك والحسك الخانقة للنفس فقد حملها السّید على رأسه، دافًعا ثمن خطایانا لنتبّرر أمام اآلب
عینّیه بال لوم، لیس فینا شوك وال حسك بل ثمر الروح المفرح! 

لنرفع قلوبنا بالشكر للذي نزع عّنا ما كان لنا بسبب عصیاننا من طریق قاسي وأرض محجرة وأشواك 
 واهًبا إّیانا الطبیعة الجدیدة الغنّیة فیه لیقیمنا فردوًسا سماوًیا یأتي بثمار كثیرة.  ،وحسك

 درجات الثمر 
السّید بذاره ألربعة أنواع من األراضي، لكن لم تتجاوب كل األراضي معها، وحتى التي تجاوبت  قّدم
القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ، فالبعض أنتج مائة ضعف وآخر ستین وثالث ثالثین. یقول متفاوتةإّنما بدرجات 

 إّنما بسبب األراضي التي لم تقبلها، ،نها لم تفقد بسبب الباذرإخبرني إذن كیف ُفقد الجزء األكبر من البذار؟ [ا
  .]أي النفوس التي لم تنصت لها

 كمّیته لكّنه یصدر عن أرٍض واحدٍة اختالفأن هذا الثمر مع  القّدیس جیرومیرى بعض اآلباء مثل 
وحقٍل واحٍد، لكن شخًصا یثمر ثالثین وهو المتزّوج الذي حفظ المضجع غیر دّنس ویحمل عالقة حب طاهرة بین 

الزوج وزوجته، وآخر یأتي بالسّتین وهو األرمل أو األرملة الذي یحتمل ضیق الترمل والتعب بفرح، وأما الذي 
یثمر المائة فهو البتول.  

1 PG 72:623- 627. 
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   الحاجة إلى األمثال.2
ظ "فتقّدم التالمیذ وقالوا له: لماذا تكّلمهم بأمثال

 ، تالسماوافأجاب، وقال لهم: ألنه قد أعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت 
 وأما ألولئك فلم ُیعط. 

 فإن من له سیعطي وُیزاد، 
. وأما من لیس له فالذي عنده سیؤخذ منه

  .]13-10[من أجل هذا أكّلمهم بأمثال" 
). هكذا یتكّلم السّید 2: 78  (مز"َافتح بمثل فمي، ُأذیع ألغاًزا منذ القّدم"یقول اهللا على لسان المرّتل: 

: 2 تي 1 ("یرید أن جمیع الناس یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون" ال لكي یحرم أحًدا من أسراره، إذ ،بأمثالٍ 
عتاد البشر أن ینجذبوا نحو األحادیث الغامضة، ا فقد .)، إّنما أراد أن یجتذب المشتاقین لمعرفة الحق إلیه4

 فإن ،فیدخلوا معه في عالقة سّرّیة خاللها یقّدم لهم مقّدساته التي ال ینطق بها. هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى
حملت توبیخات غیر مباشرة للسامعین، إذ لم یرد أن یوّبخهم : [القّدیس یوحنا الذهبي الفمهذه األمثال كما یقول 

 هذا وبحدیثه خالل األمثال ال یلقي السّید بمقّدساته للجمیع لئال .]Ïبعنف (مباشرة) حتى ال یسقطوا في الیأس
  .مقدامهأیحتقرها غیر راغبي الحق ویدوسونها ب

فبقدر ما یكون . ]12[من له سیعَطي ویزداد، وأما من لیس له فالذي عنده سیؤخذ منه" یقول السّید: "
 ، فیتذّوق أمثال السّید. من یوم إلى یومحقیقیةاإلنسان أمیًنا على المقّدسات اإللهّیة یفیض اهللا علیه أمجاد معرفة 

 یسمع أسراره بعبوره إلى المجد وجًها لوجه. أّما غیر األمین فحتى ما یسمعه من أمثال ،لیدخل خاللها إلى بیته
 ،ُینزع منه، ویصیر سماعه عّلة إدانته ِعوض أن یكون سّر مجد له. لقد أوضح السّید المسیح ذلك بمَثل الوزنات

 أّما الذي له وزنة واحدة وقد أخفاها في .صاحب الوزنات الخمسة إذ تاجر فیها وربح ُأعطى له خمس مدن فإن
 فحتى هذه الوزنة ُسحبت منه لُتعطى لمن تاجر وربح! حیاتنا مع السّید المسیح هي ،الطین، ولم یتاجر بها

 ،لى مجٍد، وتفاعل دائم مع روح اهللا القّدوس الذي ال یكف عن أن ُیعلن لنا الحقإانطالقة مستمّرة من مجٍد 
نها حیاة دینامیكّیة ال تتوقف قط. أّما اإلنسان السلبي إویذكرنا بكل ما قاله لنا السّید؛ یأخذ مّما للمسیح ویعطینا! 

 لیهوى من ، فإن ما لدیه یؤخذ منهاستغنى،المكتفي بما لدیه من معرفة وخبرات، حاسًبا في نفسه أنه غني وقد 
ر قلبه. وكما یقول الرب  ضعٍف إلى ضعٍف، ومن حرماٍن إلى حرماٍن، لیهبط إلى الجهالة التي ُتظلم ذهنه وُتحجِّ

ستغنیت وال حاجة لي إلى شيء ولسَت تعلم أنك أنت اِ ألنك تقول إني أنا غني، وقد " :لمالك كنیسة الالودكّیین
).  17: 3 الشقي والبائس وفقیر وأعمى وعریان" (رؤ

 ومن ،ل على أنهم أهل الختاناتكالهذا ما حدث مع الشعب الیهودي الذي عاش في سلبّیة مكتفًیا با
 فرأوه ،خلِّصم ومنهم اآلباء واألنبیاء. خالل هذه السلبّیة جاءهم المسّیا ال، وأنهم أصحاب المواعید،نسل إبراهیم

مبصرین ال  ألنهمبالجسد دون الروح، ولمسوه حسب الظاهر دون إدراك حقیقته. لهذا یقول السّید عنهم: "
 وسامعین ال یسمعون وال یفهمون. قد تمَّت فیهم نبّوة إشعیاء القائلة: تسمعون سمًعا وال تفهمون، ،ُیبصرون

وُمبصرین تُبصرون وال تنظرون. ألن قلب هذا الشعب قد غلظ، وآذانهم قد ثقل سماعها، وغمَّضوا عیونهم لئال 
 ،لقد سمعوا السّید وأبصروه. ]15-13 [شفیهمأُ ذانهم ویفهموا بقلوبهم ویرجعوا فآیبصروا بعیونهم ویسمعوا ب

1 PG 57:467- 472. 
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 وال عاینت بصیرتهم الداخلّیة، فصار صوته ورؤیته لیس سّر ،لكنهم بقسوة قلبهم لم یسمع إنسانهم الداخلي
 فازدادت قسوتهم قسوة وعماهم عمى وشرِّهم شًرا. وكما یقول . بل عّلة ازدیاد قلبهم في الغالظة،خالص لهم

ألننا رائحة المسیح الذكّیة هللا في الذین یخُلصون وفي الذین یهلكون. لهؤالء رائحة موت لموت، : "الرسول بولس
).  16-15: 2 كو 2وألولئك رائحة حیاة لحیاة" (

مجيء السّید المسیح وتصرفاته أضافت إلى قسوة األشرار قسوة بسبب حّبهم للشّر وكبریائهم، بینما 
فتحت بصیرة البسطاء الروحّیة إلدراك أسراره الفائقة والتمّتع بما اشتهى األنبیاء معاینته، إذ یقول السّید المسیح 

 فإني الحق أقول لكم أن أنبیاء وأبراًرا كثیرین ع.ولكن طوبى لعیونكم ألنها تبصر، آلذانكم ألنها تسملتالمیذه: "
  .]17-16 [اشتهوا أن یروا ما أنتم ترون ولم یروا، وأن یسمعوا ما أنتم تسمعون ولم یسمعوا"

؟ إنهم یبصرون كیف ]13[ ما معنى القول: یبصرون وال یبصرون[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
.] یخرج الشّیاطین، ویقولون فیه شیطان؛ ُیبصرون القائمین من األموات وال یسجدون له، بل یفكِّرون في قتله

 هیرودس بإرشادكانوا مبصرین إذ لدیهم النبّوات واضحة عن المسّیا المخّلص، بل وقام بعضهم 
 فلم یلتقوا معه على صعید خالص نفوسهم . لكنهم بقوا غیر مبصرین داخلًیا،والمجوس إلى موضع میالد السّید

 ،وتمّتعهم بالحیاة الجدیدة. لقد رأوا من تحّدث عنه األنبیاء واشتهوا أن یروه ویسمعوا صوته وینعموا بعمله فیهم
لكن لألسف لم یتمّتعوا به في حیاتهم بل قاوموه.  

ما أكثر النعم التي صارت لنا في المسیح یسوع رّبنا، إذ صار لنا ما تشتهي المالئكة معاینته والتمّتع 
  لكننا هل نحیا بها ونعیشها؟،به

  تفسیر المَثل. 3
"تعّرضنا له أثناء حدیثنا عن المَثل نفسه".  

  مَثل الزوان. 4
 ،في المَثل السابق أعلن السّید المسیح العمل اإللهي في إقامة مملكته داخلنا، فقد خرج الزارع بنفسه

ار الكلمة منتظًرا الثمر، أّما هنا فُیعلن عن وجود عدّو مقاوم، أي إبلیس رئیس مملكة الظلمة الذي ال ذوألقى ب
یطیق مملكة النور.  

 لهم مثًال آخر، قائالً :  قّدم"
  . إنساًنا زرع زرًعا جیًدا في حقلهتالسماوایشبه ملكوت 

 وفیما الناس نیام جاء عدّوه وزرع زواًنا في وسط الحنطة ومضى،
 . ]25-24[فلما طلع النبات وصنع ثمًرا حینئذ ظهر الزوان أیًضا" 

 وكأن اهللا یسهر على. "فیما الناس نیام إّنما قال "،لم یقل السّید "وفیما الزارع نائم جاء عدّوه وزرع زواًنا
 لكن الكّرامین إذ ینامون یتسّلل العدّو إلى الكرم. إنه یحترم اإلرادة اإلنسانّیة ویأتمنها، فإذ یسّلم ، ویهتّم به،كرمه

 فیعمل فیهم على الدوام وال یقدر العدّو أن یلقي بالزوان، لكن إن ناموا لحظة یتسّلل ،الكرم للكّرامین یطلب سهرهم
العدوّ .  

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الثالث عشر

  

 العامل ." فالعدو ال یقصد الكّرامین بل صاحب الكرمجاء عدّوهلم یقل السّید "جاء عدّوهم"، إّنما "
الحقیقي ضّد الكرم هو إبلیس عدّو اهللا نفسه، حتى في مضاداته لنا یقصد اهللا نفسه الساكن فینا. أنها حرب بین 

اهللا وٕابلیس، بین النور والظلمة، لیس لنا عدّو غیر إبلیس نفسه ومالئكته األشرار المقاومین لعمل اهللا فینا.  

 وٕانما التراخي واإلهمال أو نسیان اهللا في العمل الرعوي كما ،أما النوم هنا فال یعني نوم الجسد الطبیعي
في الجهاد الروحي. فالراعي ینام حینما یبذل كل الجهد في رعایته خالل "األنا"، فیحسب نفسه المسئول األول 

ن النوم إّنما ُیشیر إلى تراخي الذهن عن أ القّدیس جیرومعن الكرم، فیختفي اهللا لُتعلن الذات البشرّیة. ویرى 
عندما یكون أي ال تسمح للعدو أن یلقي زواًنا وسط الحنطة بینما الزارع نائم، [االلتصاق بالعریس، إذ یقول: 

في اللیل على فراشي "الذهن الملتصق باهللا في غیر حراسة، وٕانما قل على الدوام مع عروس نشید األناشید: 
 هكذا یلیق بكل مؤمن .]Ï)7: 1 ؛1: 3 طلبت من تحّبه نفسه، اخبرني أین ترعى أین تربض عند الظهیرة؟  (نش

 أال ینام روحًیا بل یكون دائًما في یقظة ملتصًقا باهللا، فیحرس الرب كرمه من العدّو - كاهن أو من الشعب -
حتى ال یلقي بزوانه وسط الكنیسة أو في قلب المؤمن كعضو فیها.  

 ما هو الزوان؟ 
الزوان إلى الهرطقات التي تدخل الكنیسة خلسة، خاصة في غفلة روحّیة من الرعاة. یقول أوالً : ُیشیر 

  .]Ðهماله. یأتي إنسان عدّو ویلقي بالزوان أي تعلیم الهراطقةإلیت أسقف الكنیسة ال ینام لئال ب[القّدیس جیروم: 

الزوان أیًضا إلى الخطّیة التي تتسّلل إلى الفكر والقلب في غفلة روحّیة من المؤمن. یتحّدث ثانًیا: ُیشیر 
 اإلنسان (مت بع األفكار الشّریرة من القلب وتنجِّسنلماذا ت[عن األفكار الشّریرة، قائالً :  انإسیذورس بالبلساآلب 

)؟ بال شك ألن العاملین نیام، مع أنه كان یلزم أن یكونوا ساهرین حتى یحفظوا ثمار البذار 19-20: 15
 والتراخي وتدنیس الصورة اإللهّیة أي فساد البذرة النهمالصالحة لكي تنمو. فلو لم نضعف أثناء سهرنا بسبب 

  .]Ñالصالحة ما كان یمكن لباذر الزوان أن یجد وسیلة للزحف وٕالقاء الزوان المستحق للنار

عام الذین یحملون شكلّیة العضوّیة الكنسّیة دون روحها وحیاتها.   إلى األشرار بوجه ُیشیرثالثًا: 

  ظهور الزوان وانتظار وقت الحصاد
  ."فلما طلع النبات وصنع ثمًرا، حینئذ ظهر الزوان أیًضا

 فجاء عبید رب البیت، وقالوا له: 
 یا سّید ألیس زرًعا جّیًدا َزرعت في حقلك، فمن أین له زوان؟

 فقال لهم: إنسان عدّو فعل هذا. 
 فقال له العبید: أترید أن نذهب ونجمعه؟ 

  .فقال له: ال، لئال تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه
 دعوهما ینمیان كالهما مًعا إلى الحصاد. 

 وفي وقت الحصاد أقول للحّصادین: 

1 Ep. 130:7. 
2 Catena Aurea. 
3 PG 77:184- 185. 
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 . ]30-26[حزموه لُیحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني" اِ جمعوا أوًال الزوان واِ 
 فیرسل اهللا مالئكته ،هكذا ینصحنا السّید أال ننشغل بنزع الزوان، إّنما نتركه حتى یأتي وقت الحصاد

 وأما الحنطة فیجمعونها إلى ملكوته ِعِ◌وض أن ندین األشرار. فإن هذا لیس .كحّصادین یجمعونه ویحرقونه
 بل في العمل ،قتالع الزوانا مجاهدین ال في ،عملنا! ومن جهة أخرى فإنه مادام الوقت قائًما فإّننا ال نیأس قط

على تحویل الزوان إلى حنطة.  

أن المالئكة یطلبون نزع الزوان أي عقاب األشرار، لكنهم ُیمنعون من  انسیذورس بالبلسيإیقول األب 
ذلك حتى یتمّتع األشرار بفرصة للتوبة، وال ُیضار الصالحون. فإن اهللا لم یقطع عیسو الشّریر حتى ال یهلك معه 

نتقم إلنكار سمعان اِ أیوب البار الذي جاء من نسله، ولم یقتل الوي العّشار حتى ال یفقده ككارز باإلنجیل، وال 
بطرس الذي قّدم دموع التوبة بحرقة، وال ضرب شاول الطرسوسي بالموت حتى ال نفقد بولس الرسول الذي كرز 

بالخالص في أقاصي األرض.  

  سمح اهللا بالزمن ألجل التوبة. إنه یحّذرنا هنا لئال نقطع أًخا قبل الوقت المناسب، فإن من یكون الیوم مصاًبا
.  Ïبالتعالیم السامة قد یعود غًدا إلى صوابه ویصیر مدافًعا عن الحق

 القّدیس جیروم

 لما ،كثیرون یكونون في البدایة زواًنا، لكنهم یصیرون بعد ذلك حنطة، فإن لم نحتملهم بالصبر وهم خطاة 
یمكن بلوغهم إلى هذا التحّول المستحق لكل تقدیر.  

 !لماذا ال تحتملون بصبٍر  اهدأوا، فإنه لیس اآلن وقت للحصاد. سیأتي الوقت لعّله یجد الزوان قد صار حنطة
 Ðخلطة األشرار باألبرار؟ إنهم معكم في الحقل، لكن األمر ال یكون هكذا في المخزن!

  إنك تجد القمح والزوان بین الكراسي الُعظمى كما بین العلمانّیین أیًضا. فلیحتمل الصالحون األشرار، ولیصلح
. Ñاألشرار من أمرهم مقتدین بالصالحین

  القّدیس أغسطینوس

في كلمات الدّیان بترك الزوان إلى وقت الحصاد حنًوا على الخطاة ألجل توبتهم،  القّدیس جیرومویرى 
حًقا ُیحسب الناس والمالئكة قساة إن قورنوا بك، فأنت وحدك الملك الُكلي الحنو... نسألك أن [فیناجیه قائالً : 

  ]!Òتكون أنت الدّیان، ألنك تحنو على جمیع األمم

 ،في هذا المثل صورة حّیة لواقع الكنیسة فإنه بقدر ما تُبذر بذار الحق القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
بعد األنبیاء یأتي أنبیاء كذبة، وبعد الرسل [یبذل عدّو الخیر كل الجهد أن یلقي بالزوان في وسطها. إنه یقول: 

 .]Óیأتي رسل كذبة، وبعد المسیح یأتي ضّد المسیح

 هل ُیترك الفساد (الزوان)

1 Catena Aurea. 
2 Ser. on N. T. , hom 23:1. 
3 Ser. on N. T. , hom 23:4. 
4 On Ps. hom 14.  
5 PG 58:475. 
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ألستم تعلمون أن "هل یترك الزوان داخل جماعة المؤمنین أو داخل قلب المؤمن؟ ألم یقل الرسول: 
 كو 1 ("ر نّقوا منكم الخمیرة العتیقة لكي تكونوا عجیًنا جدیًدا كما أنتم فطياخمیرة صغیرة تخمِّر العجین كله! إذً 

5 :6-7 !(

 عمل اهللا نفسه من أال وهو أن نزع الشّر ،لم یقصد السّید ترك البدع والخطّیة، وٕانما أراد تأكید مبدأ هام
ال اإلنسان. فالكنیسة في معالجتها للشّر ال تحتاج إلى مقاومة فلسفّیة ومناقشات بقدر ما تحتاج إلى التقدیس. 

 لكن ینبغي أوًال أن نتسلَّح بالجانب اإلیجابي أال .لست أنكر التزامنا نحن كرعاة ورعّیة في رفض البدع والخطّیة
قه علینا اشرإوهو الحیاة النقّیة المقّدسة، فنحمل السّید المسیح نفسه فینا، هو الدّیان وحده القادر أن یطرد الظلمة ب

ن شأن أبطال اإلیمان الذین وقفوا أمام الهرطقات، والقّدیسین الذین صّوبوا السهام مكشمس البرّ ! لست بهذا أقّلل 
 الذي یحّطم كل موجة للشك، ،ضّد الخطّیة، وٕانما كان هؤالء مختفین في السّید المسیح نفسه الصخرة الحقیقّیة

وكان القّدیسون بالروح القدس الساكن فیهم یصّوبون "السّید المسیح" نفسه كالسهم الناري لقتل الخطّیة والشرّ ! 

 ال یجوز للكنیسة أن هأن[: القّدیس یوحنا الذهبي الفمحًقا لقد طالبنا السّید أال نقتلع الزوان، وكما یقول 
موقف الكنیسة من  القّدیس أغسطینوس وأوضح .]Ïايً  فهذا لیس عملها، لكنها تقاومه فكر،تأمر بقتل هرطوقي

إن كان أحد المسیحّیین وهو ثابت في الكنیسة قد ُأخذ في خطّیة من نوع یستحق أن [الهراطقة "الزوان" قائالً : 
 فإن لم یأت .ُیحرم من الكنیسة، فْلیِتم هذا: تجّنب حدوث انشقاق، بمعالجة األمر بالحب فتصّحح ِعوض أن ُتقتلع

"دعوهما ینمیان : ح بالتوبة ُیطرد. لیقطع بإرادته من شركة الكنیسة، ألن قول الربلِ إلى معرفة خطأه ولم ینص
 أّما هنا فالسبب .، مقدًما تفسیًرا واضًحاالحنطة مع الزوان" لئال تقلعوا قد أضیف إلیه السبب وهو "،كالهما مًعا"

غیر موجود، فبقطعه ال یوجد قلق على سالمة الحنطة متى كانت جریمته واضحة ویظهر لكل واحد أنه لیس من 
  .]Ðیدافع عنه أو على األقل أنه لیس له مدافعون یسّببون انقساًما

  مثل حّبة الخردل .5
 "قّدم لهم مثًال آخر، قائالً : 

  . حّبة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقلهتالسماوایشبه ملكوت 
 وهي أصغر جمیع البذور، 

 ولكن مّتى نمت فهي أكبر البقول، 
.  ]32-31[" ن طیور السماء تأتي وتتآوى في أغصانهاأوتصیر شجرة حتى 

-1مثل الزارع  إذ حّدثنا السّید بأن ثالثة أقسام من البذار یهلك (في[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 
) والقسم األخیر یخلص، بل حتى هذا الذي یخلص یهَلك بعضه بسبب الزوان الذي ُیزرع في وسطه، فلئال 9

.]  لهذا قّدم مثل حّبة الخردل لینزع عنهم هذا القلق...یقول أحد: إذن من یخلص؟

حًقا في المثل األول یحّدثنا عن عمل اهللا في ملكوته بكونه الزارع الذي یقّدم ذاته بذاًرا حّیة داخل القلب، 
وفي المثل الثاني یحّدثنا عن التزامنا بالیقظة من عدّو الخیر الذي ُیلقي الزوان سًرا لیملك العدّو على القلب 

 فیقّدم لنا عن إمكانّیة الملكوت الحّي الذي یعمل في القلب لیمتد في ،ِعوض المسّیا المخّلص. أّما في هذا المثل

1 Catena Aurea. 
2 Contra Ep. Parmen 3:2. 
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 تحاصرها ، وقد ألقیت في حقل وسط التربة،العالم بالرغم من مقاومة العدوّ . إنه یشبَّه بحّبة الخردل الصغیرة
 لكن "الحیاة" الكامنة فیها تنطلق خالل هذه التربة لتصیر شجرة ،الظلمة من كل جانب، ویضغط ثقل الطین علیها

تجذب إلیها الطیور لتأوي فیها.  

 یحاصر عدّو الخیر من كل جانب بظلمته لیفقده استنارته تالسماواحًقا إن المؤمن كعضو في ملكوت 
 واالرتفاع عن األرضّیات، ویثقِّل علیه بالطین، فیستخدم شهوات الجسد ،ّ  ویحرمه من التمّتع بشمس البر.الروحّیة

 لكن الروح القدس الناري في قلبه ینطلق به خالل هذا الجهاد كعمالق حّي، ال لیحیا .الترابي لیكتم أنفاس روحه
م داخلها طیوًرا ض یكون كشجرة ت. یسندهم في الحیاة المقّدسة.مقّدًسا للرب فحسب، وٕانما ینجذب نحوه الكثیرون

كثیرة، على أغصانها تتراقص متهّللة بالتسابیح المقّدسة، وتقیم أعشاش فتأتي بصغار یتعّلمون الطیران منطلقة 
.  السماویاتنحو 

  حبة الخردل والمسیح المتأّلم 
 نقبله فینا .علن عن حلول السّید المسیح في داخلناي المعلن في داخلنا تالسماواإن كان ملكوت 

حبة الخردل التي  به موته، فإنشین بمثل مت، قائًما من األموات، نحمل شركة آالمه فینا لننعم بقوة قیامته،مصلوًبا
ُتدفن في الحقل هي المسیح المتأّلم الذي ُیدفن فینا ویقوم شجرة حیاة في قلبنا! 

 فتظهر شجرة عظیمة تأوي طیور .یرى اآلباء في حّبة الخردل الصغیرة أن قیمتها ال تظهر إال بدفنها
الموستاردة". هكذا بالتجّسد اإللهي ظهر " ویستظل تحتها حیوانات البّرّیة، أو بسحقها تقّدم طعاًما مفیًدا ،السماء

 نأوي في أغصان كنیسته كطیور .اهللا الكلمة كصغیر جًدا، إذ صار عبًدا، لكن بقبره قام واهًبا إّیانا سّر الحیاة
). بسحقه قّدم لنا 3: 2  (نش"تحت ظلِّه اشتهیت أن أجلس" : كقول النشید، ونستظل تحته،تالسماوامحّلقة في 

جسده طعاًما روحًیا، ذبیحة حقَّة واهبة التقدیس! 

   .یقارن الرب نفسه بَحبَّة الخردل، وهي أمّر البذور وأصغرها، ُتعلن فضیلتها (نفعها) خالل سحقها
 القّدیس هیالري أسقف بواتییه

  إنه َحّبة الخردل، نمت في بستان القبر إلى شجرة عظیمة. لم یكن إال َحّبة حین مات وشجرة عندما قام. كان
في هذه الفروع تجد الطیور راحتها، ألن النفوس النقّیة إذ  جسده وشجرة في قّوة عظمته!... تواضعبذرة في 
.  Ïجنحة نعمته تجد في كلماته راحتها من الهموم األرضّیة والتعزیة من قالقل الحیاة الحاضرةأترتفع ب

  )الكبیر(األب غریغوریوس 

  َحبَّة الخردل وٕانجیل المسیح
هي ُقل إن كانت َحّبة الخردل تمّثل شخص السّید المسیح المتأّلم، فهي تمثِّل إنجیله والكرازة به. أو 

نها تحمل قّوة في داخلها قادرة على جذب الكثیرین للملكوت، بالرغم من أن الكارزین إاإلیمان بالمسّیا المصلوب. 
بها بسطاء وُأمیُّون.  

 لكنهم یحملون فیهم قّوة عظیمة، ،بذرة اإلنجیل هي أصغر البذور، ألن التالمیذ كانوا أكثر حیاًء من غیرهم 
.  Ïفانتشرت كرازتهم في العالم كله

1 Moralium 19. Moralium 19. 
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 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  .نها غزیرة في إعندما تنمو تعالیم الفالسفة ال ُتعلن شیًئا كامل النضوج أو حیوًیا، بل كل ما هو رخو ومترهِّل
أوراقها وسیقانها التي تذبل بسرعة وتهلك. أّما اإلنجیل فإذ ُیكرز به یبدو في البدایة غیر واضح، لكّنه إذ ُیبذر 

داخل نفس المؤمن ینتشر في كل العالم، وال یرتفع كُشجْیرة بل كشجرة تأتي طیور السماء لتسكن في 
أغصانها، أي أرواح المؤمنین أو القّوات المكّرسة لخدمة اهللا.  

إنها تصیر شجرة، وكما َاعتقد أن أغصان الشجرة اإلنجیلّیة التي تنبت عن بذرة الخردل إّنما هي التعالیم 
 التي یقال عنها أن الطیر یجد فیها راحته. لیتنا نأخذ أجنحة حمامة ونطیر لنسكن في ،المقّدسة المتنّوعة
 ونصنع ألنفسنا عًشا في تعالیمها، تاركین وراءنا األمور األرضّیة، مسرعین إلى ما هو ،فروع هذه الشجرة

 . Ðسماوي
  القّدیس جیروم

  َحبَّة الخردل واإلیمان بالمسّیا المتأّلم
 :أمبروسیوسالقّدیس یقول 

)، إًذا 20: 17  یشبه َحّبة الخردل، واإلیمان أیًضا یشبه َحّبة خردل (متتالسماوان كان ملكوت [إ
 هو اإلیمان، (بمعنى أن من له إیمان له ملكوت تالسماوا وملكوت ،تالسماوافاإلیمان بالحق هو ملكوت 

)، واإلیمان أیًضا داخلنا...  21: 17  داخلنا (لوتالسماوا، ملكوت تالسماوا
واآلن لیتنا نقّیم المقارنة التالیة من طبیعة الخردل:  

حًقا إن َحّبة الخردل هي بسیطة جًدا وقلیلة القیمة، لكنها إن ُسحقت أو ُعِصرت تظهر قّوتها، هكذا یبدو 
 لكّنه إن ُسحق خالل األعداء ُیبرهن على قّوته، إذ یمأل اآلخرین الذین یسمعون أو یقرأون ،اإلیمان بسیط جًدا

كّیة، لكن أثناء حیاتهم كانوا في زعنه برائحة حالوته. شهداؤنا فیلكس ونابور وفیكتور تمّتعوا برائحة اإلیمان ال
غموض، وعندما جاء االضطهاد أرخوا أذرعتهم وأحنوا رقابهم فُضربت بالسیف، وبهذا فإن نعمة استشهادهم قد 

).  4: 19 خرجت أصواتهم إلى كل األرض" (مز"انتشرت إلى أقاصي األرض، وبحق قیل: 
ع (یدفن). الرب نفسه هو َحّبة الخردل، بدون ر وفي وقت آخر ُیز، وأخرى ُیعصر،فاإلیمان تارة ُیسحق

ألننا رائحة المسیح "اآلالم ما كان للشعب أن یعرفه كَحبَّة خردل وال یالحظه. لقد اختار أن ُیسحق، لكن نقول: 
الجموع یضیِّقون علیك "). اختار أن ُیضغط علیه (ُیعصر) حیث قال بطرس: 15: 2 كو 2( كّیة هللا"زال

). واختار أن ُیزرع في األرض كبذرة أخذها إنسان وغرسها في بستانه. ففي البستان ُأخذ 45: 8  (لو"ویزحمونك
المسیح سجیًنا وأیًضا في البستان ُدفن. لقد "نبت" في بستان حیث قام من األموات وصار شجرة، كما هو 

).  3:  2  (نش"كالتفاح بین شجر الوْعر كذلك حبیبي بین البنین"مكتوب: 
هكذا لُیزرع المسیح في بستانك، فإن البستان هو الموضع الممتلئ زهوًرا وثماًرا متنّوعة، فتنمو الفضیلة 

 العذوبة المتعّددة لفضائله الكثیرة! وتفیحالتي لجهادك 
حیث یوجد الثمر یوجد المسیح.  

1 In Matt. hom 47. 
2 Catena Aurea. 
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لَتزرع یسوع الرب، فهو بذرة حین َیمسك به إنسان، وهو شجرة حین یقوم، إنه الشجرة التي تعطي ظًال 
للعالم! 

إنه بذرة ُیدفن في القبر، وهو شجرة حین یقوم إلى السماء! 
لتضغط عیه باقترابك إلیه جًدا ولتبذر اإلیمان! فإّننا نتبعه عن قرب ونبذر اإلیمان عندما نعبد المسیح 

 أتیُت لیس بسمّو الكالم أو  اإلخوة أتیُت إلیكم أیهااوأنا لمّ "یمان عندما قال إالمصلوب. فقد اقترب إلیه بولس ب
: 2و ك 1 ("مصلوًبا لكم بشهادة المسیح، ألني لم أعِزم أن أعرف شیًئا بینكم إال یسوع المسیح وٕاّیاه ايً الحكمة مناد

1-2  ...(
 الرب خالل الكتابات النبوّیة والرسولّیة. لذلك نبذر اإلیمان كما لو بآالمإننا نبذر اإلیمان عندما نؤمن 

قیقة حتى أنه باحتضانه الجسد المقّدس وحرارته ینتشر اإلیمان في ركّنا ندفنه في تربة جسد الرب اللطیفة وال
 یؤمن أنه مات ألجلنا وقام أیًضا؛ لذلك أبذر اإلیمان عندما أزرعه في ،الخارج. من یؤمن أن ابن اهللا صار إنساًنا

قبر السّید.  
إن لم تقع َحّبة الحنطة في األرض وتُمت فهي تبقى "أترید أن تعرف المسیح البذرة؟ المسیح المزروع؟ 

)...  24: 12 وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثیر" (یو
ال تحتقر َحّبة الخردل هذه فإنها "وهي أصغر جمیع البذور ولكن متى َنَمت فهي أكبر البقول وتصیر 

إن كان المسیح هو َحّبة الخردل، ففي أي شيء هو أصغر البذار؟ وكیف ینمو؟ بالحق إنه ال ینمو  .]32 [شجرة"
 ،)2: 53 ال صورة له وال جمال" (إش" وٕانما في الخارج (الجسد)! أترید أن تراه أصغر الجمیع؟ نراه، ،في طبیعته
). فمن ال جمال له وال صورة یصیر 3: 45 (مز" أنت أبرع جماًال من بنّي البشر" أكبر الكل  فتجدهانظر إلیه

أبرع جماًال من المالئكة وفوق مجد األنبیاء!...  
وأما المواعید فقیلت في إبراهیم وفي نسله، ال یقول وفي "المسیح هو بذرة، ألنه من نسل إبراهیم: 

). إنه لیس في حكمة 16: 3  بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسیح" (غل، كثیرینعناألنسال كأنه 
: 2  (نش"تحت ظلِّه اشتهیُت أن أجلس"هذا العالم، لكن فجأة كشف عن شجرة السمو المرتفع لقدرته، حتى نقول: 

)... هناك تستریح المالئكة والقّوات السماوّیة والذین یستحّقون أعمال الروح أن یطیروا إلیه. هناك استراح یوحنا 3
).  20: 21؛ 25: 13 عندما اتكأ على صدر یسوع (یو

إلى  "َینسى ما هو وراء ویمتدّ ومن ساق الشجرة تخرج أغصاًنا؛ فبطرس غصن وأیًضا بولس مثله، إذ 
)، فاجتمعنا 13: 2 )... هذا الذي یحّدثنا معّلما إّیانا نحن الذین كّنا قبًال بعیدین (أف13: 3  (فيما هو قّدام"

من األمم، نحن الذین كّنا في ارتباكات روح الشّر وهموم هذا العالم وقد ُألقینا خارًجا في زماًنا طویًال، واآلن قد 
صار لنا أجنحة القداسة، مسرعین بالطیران لكي نحتمي في ظالل القّدیسین من حّر هذا العالم، فنسكن بسعادة 

في سالم هذا المیناء األكید، مادامت نفوسنا التي كانت قبًال كالمرأة المذكورة في اإلنجیل أنها مثّقلة بالخطایا وقد 
.  Ï])1: 10 ) وارتفعت على الجبال إلى أغصان الرب (مز7: 124 خلصت كالعصفور من فخ الصّیادین (مز

أمبروسیوس القّدیس 

   مثل الخمیرة.6

Ïترجمة مدام عایدة حنا بسطا. ،13  تفسیر لو 
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، ومقاومة العدّو له، وٕامكانّیات تالسماوابعد أن كشف السّید المسیح عن الدور اإللهي في ملكوت 
یشبه  خالل حیاة الشركة، قائالً : "تالسماواالملكوت، یحّدثنا هنا عن دور الكنیسة العملي في إعالن ملكوت 

  ].33 [ختمر الجمیع"اِ  خمیرة أخذتها امرأة وخّبأتها في ثالثة أكیال دقیق حتى تالسماواملكوت 

مة للثالوث دشّبه الكنیسة بامرأة تمسك بیدیها خمیرة ُتخبِّئها في ثالثة أكیال دقیق لتحّولها إلى خبز َتق لقد
القّدوس. فإن الدقیق بدون یدّي هذه المرأة العاملة والحاملة للخمیرة ال یصلح إال أن یقّدم للحیوانات، لكّنه بالخمیرة 
التي في یدّي المرأة یصیر خبًزا مقّدًسا ُیسر به الثالوث القّدوس. ما هي المرأة العاملة هنا؟ وما هي الخمیرة؟ وما 

هي الثالثة أكیال دقیق؟  

إن كانت المرأة تمثِّل الكنیسة األم، فإن رسالتها تترّكز في تقدیم السّید المسیح "الخمیرة واهبة أوالً : 
 لكنها تحمل "قّوة ،الحیاة" للدقیق حتى یختمر، فیحمل سمات المسیح فیه. الخمیرة في واقعها مأخوذة من الدقیق

 وصار كواحٍد مّنا، لیس بغریٍب عّنا، لكّنه هو الحیاة. ،االختمار"، إشارة إلى السّید المسیح الذي أخذ جسده مّنا
 3 أن الكیلة ِوحدة قیاس في فلسطین تحوي حوالي: [القّدیس جیرومأّما كّمیة الدقیق فثالثة أكیال، وكما یقول 

جالونات. على أي األحوال كّمیة الدقیق ثالث أكیال ألنه یمّثل الِوحدة بین الروح والنفس والجسد، فالكنیسة إّنما 
  ]تقّدم السّید المسیح كسّر تقدیس لإلنسان في كلیَّته، روًحا ونفًسا وجسًدا.

في المرأة المذكورة هنا المجمع الیهودي الذي حكم على  القّدیس هیالري أسقف بواتییهیرى ثانًیا: 
 أّما رقم ثالثة هنا ُیشیر إلى ،ختماًرا أي "الحیاة المقامة"االسّید المسیح "الخمیرة" بالدفن، فقام السّید واهًبا للدقیق 

 غایة الناموس هو المسیح وهدف .الناموس واألنبیاء واإلنجیل، ففي المسیح یسوع رّبنا یظهر الثالثة عجیًنا واحًدا
 تظهر وحدة الكتاب المقّدس كّله بنوامیسه .هو الكرازة بالمسیح یسوعف وأما اإلنجیل .النبّوات هو اإلعالن عنه

یلّیا إل وأخرى ،ونبّواته وبشارته المفرحة. في التجّلي أراد بطرس أن ُیقیم ثالث مظال واحدة لموسى ممثًال الناموس
 بل سحابة واحدة إشارة إلى ، والثالثة للسّید المسیح ممثًال اإلنجیل، لكن اهللا لم یرسل ثالث مظال،ممثًال األنبیاء

هذه الوحدة في المسیح یسوع! 

 ُیشیر أیًضا إلى األمم والشعوب التي جاءت عن سام وحام ویافث، أوالد نوح الثالثة... وكأن 3رقم 
الكنیسة األم تقّدم السّید المسیح لهذه الشعوب المتفرِّقة فتختمر مًعا في وحدة الروح والفكر، تحمل سمات المسیح 

 الواحد!

في هذا المثل صورة حّیة لملكوت السّید المسیح بكونه ملكوت الحب  القّدیس أغسطینوسیرى ثالثًا: 
الخمیرة تعني الحب،  [الحّي العامل في البشرّیة، وذلك بدخول المحّبة "المسیح" في الحیاة البشرّیة لتقدیسها هللا

ّما األمور الثالثة في اإلنسان إالذي یخلق ویلهب الغیرة والمرأة تعني الحكمة، والثالثة أكیال طعام (دقیق) یعني 
)، أو ثالث درجات اإلثمار: 37: 21 من كل القلب ومن كل النفس ومن كل الذهن" (مت) "(الخاصة بحب اهللا

 " (حزÏ)، أو الثالث أنواع من الرجال: "نوح ودانیال وأیوب23، 8: 13 (مت "مائة ضعف وستون وثالثون"
14 :14([.  

یختمر   فإنه ال یمكن للدقیق أن،تالسماواصورة فّعالة لملكوت  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى رابًعا: 
 بل "خّبأتها"، ،ما لم ُتدفن فیه الخمیرة أو تحبس في داخله. لم یقل السّید أن المرأة وضعت الخمیرة في الدقیق

1 Quaest Ev. Lib 1:12 
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 إلى االختمار. وكما یقول القّدیس: ة المضایقینهكذا إن لم یلتِق بمضایقیه  محتمًال األتعاب بفرح ال تتحّول حیا
عندما تكونون واحًدا مع من یهاجمكم وتمتزجون معهم تغلبونهم (بالحب واإلیمان). وكما أن الخمیرة المختفیة في [

 أیًضا في الكرازة باإلنجیل. لذلك ال تخافوا عندما ُأخبركم ذا هك، بل باألحرى ُتغّیر طبیعة العجین،عجین ال تهلك
.] Ï إّنما یغلب كل البشر،عن الضیقات أنها قادمة، ألن نوركم ال یقدر أحد أن ُیطفئه

   تفسیر مثل الزوان.7
 "حینئذ صرف یسوع الجموع وجاء إلى البیت، 

 . ]36[فتقّدم إلیه تالمیذه قائلین: فسِّر لنا مثل زوان الحقل" 
لقد صرف السّید الجموع وجاء إلى البیت لكي یدخل بتالمیذه إلى كنیسته السماوّیة ویختلي بهم، معلًنا 

 فإنه ال یهب أسراره اإللهّیة وِنعمه المّجانّیة .أن تقّدموا یسألونه لهم أسرار الملكوت، لكّنه لم یقّدم التفسیر إال بعد
ُیشرق شمسه على  "السماوّیة للمتهاونین. حًقا في األمور األرضّیة یهب الجمیع حتى األشرار دون أن یسألوه، إذ

). أّما الِنعم الروحّیة واألمجاد السماوّیة بالرغم 45: 5  (مت"األشرار والصالحین وُیمطر على األبرار والظالمین
لكّنه یطلب منهم السؤال المستمر عالمة  ]11 ["قد ُأعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات"من وعده 

 إّنما قدوًما یفتح اإلنسان فمه لیمأله؛ ،الشوق الحقیقي والمثابرة على نوال النعم. اهللا یعطي ویمنع لیس عن محاباة
 ألن اإلنسان قد حرَّم نفسه بنفسه ، بل یمتنع،أّما إن أغلق فمه أمامه وأعطاه القفا ال الوجه فال یلتزم اهللا بالعطاء

من العطایا بل ومن واهبها.  

  إن تقّدم أحد وكان غیوًرا، فاهللا من جانبه یعطیه كل شيء، أّما من لم ینشغل بهذه األمور وال یساهم بشيء
.  Ðمن جانبه فلن تمنح له عطایا اهللا

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

.  ]43 ["حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت أبیهم"
 ايً إذ یترك اإلنسان (محّبة) هذا العالم المظلم یصبح نق[: القّدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 

 .]Ñطاهًرا بعمل الروح وبالتصاقه بالنقاء الحقیقي... فتشع النفس ضوًءا وتصیر هي نفسها نوًرا كوعد الرب

ألیس بصالٍح ذاك الذي رفع األرض إلى السماء، وعكس مجده في [: أمبروسیوسالقّدیس ویقول 
السماء كما على مجموعات بهّیة من الكواكب... فجعل طغمات الرسل والشهداء والكهنة ُیضیئون مثل كواكب 

 ]!Òمجیدة تنیر العالم

   مثل الكنز الُمخفى.8
،  في حقلى كنًزا ُمخفَ تالسماوا"أیًضا یشِبه ملكوت 
  ،وجده إنسان فأخفاه

 . ]44 [ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل"

1 In Matt. hom 47. 
2 In Matt. hom 45:1.  

Ñ) ترجمة المرحوم سامي عبد الملك. 11 البتولّیة (
4 On Christian Faith 2:2 (24). 
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 التي تقّدم ،في المَثل السابق قّدم لنا السّید المسیح صورة حّیة عن دور الكنیسة بكونها المرأة المقّدسة
 حتى یختمر العجین كله، ویحمل الكل شركة طبیعة ،شخص السّید المسیح كسّر الملكوت الحقیقي لكل إنسان

الكنز  المؤمن بالجهاد المستمر الكتشاف المسیح "ر صورة لدوىالمخّلص. هنا یقّدم لنا في مَثل الكنز الُمخف
".   في الحقلىالُمخف

 ال یتمّتع به ىما هو هذا الحقل إال الكتاب المقّدس بعهدیه الذي یحوي في داخله سّر المسیح ككنز ُمخف
غیر المثابرین بالحفر المستمر في الكتاب؟ لهذا یلیق بالمؤمن أن یبیع كل شيء لیقتني هذا الحقل الحاوي للكنز، 

لینعم بالكنز ویخفیه في قلبه كما َتخفي الكنیسة مسیحها وسط البشرّیة. حًقا ال یستطیع أحد أن یحمل الكتاب 
المقّدس في قلبه ویتفاعل معه لما لم یبع من قلبه كل شيء لیتفّرغ لكلمة اهللا بهدف االلتقاء مع الكلمة اإللهي 

 ،المتجّسد! فما كان یمكن لیوسف أن یتسّلم مخازن مصر ما لم یترك ثوبه في یدّي سّیدته المصرّیة ویهرب عارًیا
 ما لم یترك ثوبه في یدّي ، وینعم بمخازن المعرفة الروحّیة،وهكذا ال یمكن لیوسفنا الداخلي أن یتفّهم كلمة اهللا

 ال لَیشبع بمفرده من ،متقبًال السجن من أجل المسیح، ویرتفع إلى حیث الِغنى الحقیقي ايً  وینطلق عار،العالم
   بغنى معرفة المسیح الفائقة.نا وٕانما یفتح یدیه لیهب،خیرات المعرفة

  حًقا إن الحقل كما یبدو لي حسب ما جاء هنا هو الكتاب المقّدس الذي فیه ُزرع ما هو ظاهر من كلمات
 نباتات الكلمات التي في كل الكتاب! يمن التاریخ والناموس واألنبیاء وبقّیة األفكار؛ فإنها عظیمة ومتنّوعة ه

، ة في ِسرّ يّ ة وراء األمور المنظورة، الحكمة الَمخفي األفكار المختومة والُمخفوأّما الكنز الُمخفى في الحقل فه
).  3: 2 كو 1المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم" ("المسیح 

 األمور التي فهو فیه ىقد یقول آخر أن الحقل هو مسیح اهللا الذي بالحقیقة مملوء... أّما الكنز الُمخف
ر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم"، األمور السماوّیة. لذلك  قال عنها بولس أنها مخفّیة في المسیح: "المذخَّ

 Ï ُكتب في الكتب المقّدسة كما في رمز!تالسماواحتى ملكوت 
 العّالمة أوریجینوس

 ، هو إرادة المؤمن المقّدسة ونّیته الصالحة الخفّیةىأن الكنز الُمخف) الكبیر(غریغوریوس یرى األب 
 القدس یحمل إرادة المسیح فیه وفكر المسیح حالتي ال یراها إال اهللا نفسه لیكافئنا علیها، فالمؤمن إذ یتقّدس بالرو

الكنز الذي [غریغوریوس: ب أل فُیسر ویبتهج بنا. یقول ا،الخفي. هذا هو كنزه غیر المنظور الذي یراه اآلب فینا
 لكي ُیحفظ... فإّننا في الحیاة الحاضرة نسلك كمن یتقّدمون في الطریق الذي یقودنا إلى وطننا. وفي يُوجد ُأخف

الطریق یوجد أعداء خبثاء یهاجموننا كلصوص، لهذا من یحمل كنًزا بصورة علنّیة في طریقة یتعّرض للسطو 
لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمّجدوا أباكم الذي "أعمالنا، إذ هو مكتوب:  علیه. أقول هذا ال بمعنى ال یرى قریبنا

)، وٕانما لكي ال نطلب مدیًحا عّما نفعله أمام اآلخرین. یلزم أن تتم أعمالنا الظاهرة 16: 5  (مت"تالسماوافي 
بطریقة تبَقى فیها النّیة خفّیة. بهذا تصیر أعمالنا مثًال لقریبنا، بینما نّیتنا التي ُیسر اهللا بها َتبقى غیر معروفة. 

 خالله ،نز ُیشیر إلى السلوك (الداخلي)كالكنز الذي علیه تقوم الرغبات السماوّیة، والحقل الذي فیه ُیخفى هذا ال
شتیاقات النبلغ هذه الرغبات. هذا الحقل یشتریه من یبیع كل ما لدیه، مستهیًنا بملّذات الجسد، وضابًطا ا

1 In Matt. 10:5. 
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 وال َتحجم نفسه عن ممارسة ما ُیمیت ، فال یبتهج في شيء مّما ُیبهج الجسد،األرضّیة، وحافًظا التعالیم اإللهّیة
  .]Ïالحیاة الجسدانّیة

   الكثیرة الثمنةاللؤلؤ مثل .9
  . حسنةئ إنساًنا تاجًرا یطلب آللتالسماوا"أیًضا ُیشبه ملكوت 

 فلما وجد لؤلؤة واحدة كثیرة الثمن 
  .]46-45[" واشتراهامضى وباع كل ما كان له 

حتضانه فینا، اِ بعد أن كشف السّید عن جهادنا المستمر خالل كلمة اهللا لمعرفة السّید المسیح عن قرب و
بنا، یقّدم لنا هنا تكلفة الملكوت، فإنه ال یستطیع أحد أن یقتني السّید المسیح، اللؤلؤة الكثیرة الثمن، وفُنخفیه في قل

ما لم یِبع كل ما له من القلب لیتربَّع وحده فیه.  

 وٕانما تبیعها جمیًعا لتقتني "اللؤلؤة ،أال تقرأ الكتب غیر النافعة Furia ايفیور القّدیس جیروملب اط
 كتب المتعّلمین اقرئيبعد قراءة الكتب المقّدسة [الكثیرة الثمن" خالل الكتاب المقّدس وكتابات اآلباء، قائالً : 

 بها اللؤلؤة يِ المشهود إلیمانهم. یلزمك أال تذهبي إلى الوحل لتبحثي عن الذهب. لدیِك جواهر كثیرة، فِلتشتر
 معطًیا المجال لكلمة اهللا أن ُتعلن ، حًقا یلیق بالمؤمن لیس فقط أن یتخّلى عن الكتب الرخیصة تماًما.]Ðالواحدة

القّدیس إكلیمنضس في حیاته، وٕانما حتى في الكتب األخرى یلزم أال تشغله عن إیمانه! لقد كان  ايً المسیح متجلِّ 
سكندریة المسیحّیة، لكن الفلسفة لم تكون اإلفیلسوًفا ولم یخلع ثوب الفالسفة حتى بعد استالمه مدرسة السكندري 

عائًقا له عن إیمانه، إّنما رآها طریًقا ُیعلن خالله عن اإلیمان بین الفالسفة. فالبیع لیس عملّیة حرفّیة مظهرّیة، 
ن إال الكتاب المقّدس والكتب أو اهللا القتناء الملكوت السماوي كسّر حیاتنا. كثیرون ال یقرولكنها انسحاب القلب نح

لتقي مع "المسیح"، بینما آخرون یرونه في كل حیاتهم وقراءاتهم.  تبهم ال والدینّیة لكن قل

عن هذه اللؤلؤة الكثیرة الثمن هكذا:   نوسيالعّالمة أوریجیتحّدث 
أي شيء تطلب؟ أجسر فأقول اللؤلؤة التي من أجلها یترك اإلنسان كل ما یمتلك ویحسبه نفایة: [

)، قاصًدا بكل األشیاء الآللئ الصالحة، حتى أربح 18: 3 أحسب (كل األشیاء) نفایة لكي أربح المسیح" (في"
المسیح، اللؤلؤة الواحدة كثیرة الثمن.  

وثمین هو مجد وجه  ثمین هو السراج لإلنسان أثناء الظلمة، فهناك حاجة إلیه حتى ُتشرق الشمس!
 الذي یشهد عنه ، خاللها دخلنا لكي نرى مجد المسیح،جمیلة اي فهو كما أظن یمّثل رؤ،واألنبیاء أیًضا موسى

د من هذا القبیل بسبب 17: 3 هذا هو ابني الحبیب الذي به سررت" (مت: "اآلب قائالً  ). لكن "الُممّجد لم یمجَّ
)؛ ونحن في حاجة أوًال إلى المجد الذي یزول حتى نبلغ المجد الفائق؛ وفي حاجة 10: 3 كو 2المجد الفائق" (

).  10-9: 13 كو 1إلى المعرفة الُجزئّیة التي تزول حین تأتي المعرفة الكاملة (
 وتنمو حتى تبلغ كمال الزمان؛ تحتاج إلى معّلمین ومرشدین ،إًذا كل نفٍس تأتي أوًال إلى الطفولة

). أنها إذ 2-1: 4  وفي وجود هؤالء تبدو أنها ال تختلف عن العبد مع أنها صاحبة الجمیع (غل،وأوصیاء
تتحّرر من المعّلمین والمرشدین واألوصیاء تبلغ سن الرشد، فتنعم باللؤلؤة كثیرة الثمن والكاملة، وببلوغها یزول ما 

1 In Evang, hom 11. 
2 Ep 54:11. 
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) بعد أن كانت تتدّرب على أشكال 8: 3  (في"فضل معرفة المسیح"هو جزئي، عندما یقدر اإلنسان أن یبلغ إلى 
  .]Ïالمعرفة هذه التي تفوقها معرفة المسیح

من یطلب معرفة الحیاة السماوّیة [عن اللؤلؤة الكثیرة الثمن قائالً : ) الكبیر(غریغوریوس ویتحّدث األب 
 وهو في سعادة فائقة! فإن قورنت تلك العذوبة التي ،بطریقة كاملة قدر المستطاع فإنه یهجر كل ما أحّبه سابًقا

 وتبدِّد كل ما قد جمعته. وٕاذ تلتهب بحب ،خلَّى نفسه عن كل ما اقتنتهتصارت له ال یجد لشيء ما قیمة، فت
 إذ یشرق فیها سمو اللؤلؤة التي .السماویات ال تبالي بأمٍر أرضي، فیبدو لها ما كانت تظّنه جمیًال باألمر القبیح

)؛ فكما َیحرم الموت الجسد 6: 1  (نش"المحّبة قوّیة كالموت"ال تقدَّر بثمن وحدها. عن هذا الحب یقول سلیمان 
  هكذا تقِتل محّبة األبدّیات محّبة الزمنّیات. فمن ینال هذا الحب بالكمال یصیر كمن هو بال إحساس،من الحیاة

  .]Ðنحو الممتلكات األرضّیة

أن الآللئ التي یبیعها اإلنسان إّنما هي الطرق المتعّددة التي تتركها لندخل  القّدیس جیرومویرى 
قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل "الطریق الواحد الذي هو المسیح. لقد سبق فأعلن إرمیا النبي: 

)، هكذا خالل اآلباء واألنبیاء 16: 6  وسیروا فیه فتجدوا راحة لنفوسكم" (إر،القدیمة: أین هو الطریق الصالح
القّدیس جیروم:  الذي فیه وحده تجد النفس راحتها األبدّیة. وكما یقول ،نبلغ إلى السّید المسیح الطریق الصالح

 ، والدروب الكثیرة، الكثیرة والطرق الكثیرةئلآلماذا نفهم بال[كما یقول:  .]Ñخالل الطرق الكثیرة نجد الطریق الواحد[
تني اللؤلؤة الواحدة والطریق الواحد والدرب الواحد؟ إبراهیم واسحق ویعقوب، موسى ویشوع بن نون وٕاشعیاء قلكي ن

 التي ندخلها أوًال لنصل إلى األخیرة درب األناجیل، فنجد ،هؤالء هم الُدروب، ايً  عشر نبءواإلثناوٕارمیا وحزقیال 
.] Òهناك المسیح

   مثل الشبكة المطروحة.10
  . وجامعة من كل نوع، شبكة مطروحة في البحرتالسماوا"أیًضا ُیشبه ملكوت 

، فلما امتألت أصعدوها على الشاطئ
 وجلسوا وجمعوا الجیاد إلى أوِعیة،

 وأما األردیاء فطروحها خارًجا. 
 هكذا یكون في انقضاء العالم، 

  .یخرج المالئكة وَیفرزون األشرار من بین األبرار
 ویطرحونهم في أتون النار. 

  .]50-47 [هناك یكون البكاء وصریر األسنان"
، هي "الحیاة الدینامیكّیة"، أي تالسماوایقّدم لنا السّید المسیح في هذا المثل ِسمة جوهرّیة لملكوت 

 یشبه شبكة مطروحة في العالم كما في بحر متالطم األمواج تالسماواستمرارّیة العمل بغیر توّقف. فإن ملكوت ا
.  ]48[تجمع من كل نوع، ال ُترفع إلى الشاطئ إال بعد امتالئها بكل المختارین 

1 In Matt. 10:9. 
2 In Evang. hom 11. 
3 On Ps. hom 42. 
4 On Ps. hom 23. 
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ما هي هذه الشبكة إال شخص السّید المسیح نفسه، الذي ألقى بنفسه في العالم خالل إنسانّیتنا لكي 
 وٕاذ تجتمع فیه الكنیسة كلها جسده المقّدس، ویضم من كل األمم واأللسنة أعضاء له ؟یجتذب كل نفس إلیه

مقّدسین في حّقه، یرتفع بهم عن العالم إلى سمواته ینعمون به. حًقا یتسّلل إلى الشبكة بعض األردیاء الذین 
 لكنهم إذ ال یثبتون في المسیح ُیطردون خارًجا.  ،یحملون اسم المسیح، وینعمون بالعضوّیة الكنسّیة الروحّیة

ویمكننا أیًضا أن نفهم الشبكة بكونها الكنیسة "جسد المسیح"، هذه التي تنزل في العالم لتخدمه وتضم 
ي انقضاء الدهر ُیفرز وُیطرد عن الكنیسة فإن تسّلل إلیها سمك رديء، فلكن السمك فیها، أي المؤمنین. و

 لعّلهم بالتوبة یصیرون سمًكا جیًدا، لكن یأتي وقت ،. إنه یسمح لهم بالدخول إلى الكنیسةتالسماواالمرتفعة إلى 
. وقد سبق ]29[ ولم یسمح باقتالعه حتى وقت الحصاد ،نهم كالزوان الذي تركه السّید مع الحنطةإُینزعون عنها. 

 یتمثل بالسّید المسیح السمكة ،لنا في أكثر من موضع أن رأینا الكنیسة األولى تتطّلع إلى المؤمنین كسمٍك صغیر
الكبیرة.  

 لكي ،والشبكة أیًضا ُتشیر إلى الكتاب المقّدس الذي یأِسر النفس البشرّیة ویصطادها من وسط العالم
بكة من نسیج متنوِّع، ش ُیشبه تالسماواملكوت [نوس: يالعّالمة أوریج. یقول تالسماوایدخل بها إلى ملكوت 

إشارة إلى الكتاب المقّدس: العهد القدیم والعهد الجدید. إنه منسوج من أفكار من كل نوع، فهو متنوِّع تماًما. أّما 
 واآلخر في جانب آخر، لكن الكل مجتمع في ،بخصوص السمك الذي سقط في الشبكة، فبعضه في جانب

الموضع الذي فیه تّم اِالصطیاد (أي في الشبكة الواحدة). دخل البعض شبكة الكتاب المقّدس خالل الجانب 
 والبعض خالل شبكة الكتابات . مثل إشعیاء أو إرمیا أو دانیال. والبعض اآلخر دخل خالل شبكة اإلنجیل،النبوي

  .]Ïالرسولّیة. فعندما یؤَسر إنسان بواسطة الكلمة یبدو كمن هو أسیر یأخذ موضًعا معیًنا في الشبكة الكّلّیة

ُتقارن الكنیسة المقّدسة بشبكة، إذ هي أیًضا ُسلِّمت [هذا المثل قائالً : ) الكبیر(غریغوریوس  األبیشرح 
 لكي ال تبتلعنا أعماق ،إلى صّیادین، وبواسطتها نحن ُسحبنا من أمواج هذا العالم وُأحضرنا إلى المملكة السماوّیة

الموت األبدي. لقد ضمَّت كل أنواع السمك، إذ تقّدم مغفرة الخطّیة للحكماء والجهالء، لألحرار والعبید، لألغنیاء 
). ستمتلئ هذه الشبكة تماًما 3: 65 (مز إلیك یأتي كل جسد""والفقراء، لألقویاء والضعفاء. لهذا یقول المرّتل هللا: 

 ویجلس الصیادون بجوارها على الشاطئ. إن كان الزمن ُیشار إلیه بالبحر، ،عندما تحتضن كل الجنس البشري
 بینما ُیطرح الرديء خارًجا، إذ یسلَّم الجیِّد ،فإن الشاطئ ُیشیر إلى نهایة الزمن، حیث ُیفصل السمك الجید ویحفظ

نحن هنا  ايً  فإنهم إذ فقدوا نور الملكوت الداخلي ُیطردون إلى الظلمة الخارجّیة. حال، أّما األشرار.للراحة األبدّیة
نختلط مًعا، یختلط الصالحون مع األشرار، كالسمك في الشبكة، لكن الشاطئ سُیخبرنا عّما كان في الشبكة، أي 

 ، ال تصیر له فرصة التغّیر، أّما اآلن ونحن في الشبكة،في الكنیسة المقّدسة. إذ ُیحَضر السمك إلى الشاطئ
خوة، إذ ال یزال الصید قائًما، لئّال یحتقرنا  إايفیمكننا إن كّنا أشّراًرا أن نتغّیر ونصیر صالحین. إذن لنفكِّر حسًنا 

.] Ðالشاطئ فیما بعد

   الكاتب المتعّلم.11
 "فقال لهم یسوع: أفهمتم هذا كله؟ 

1 In Matt 10:12. 
2 In Evang. hom 11. 
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 فقالوا: نعم یا سّید. 
  تالسماوافقال لهم: من أجل ذلك كل كاتب ُمتعلِّم في ملكوت 
 یشبه رجًال رب بیت ُیخرج من كنزه جدًدا وُعَتقاء. 

  .]53-51[ولما أكمل یسوع هذه األمثال انتقل من هناك" 
. حًقا لقد كان كتبة تالسماواأراد السّید أن ُیقارن بین كتبة الیهود الَحرفّیین الجامدین وبین كتبة ملكوت 

الیهود حریصین على َنسخ الكتاب المقّدس على الورق وهم متطهِّرون. إنهم یطهِّرون أقالمهم كلما أرادوا كتابة 
 لكنهم إذ توقَّفوا عند هذا الحّد حّولوا كلمة .وا أو أضافوا شیًئانس لئال یكونوا قد ،اسم اهللا، ویراجعون كل سطر بدّقة

 فیحمل مسیحه ،تالسماوارهم. أّما من یدخل ملكوت افكأبهم وحرفّیة و بسبب جمود قل،اهللا إلى كلمة مكتوبة جامدة
 فُیقیمه سیًِّدا بعد أن كان عبًدا للحرف. إنه ملك ، "رب البیت"هفي قلبه، یحمل "الكنز الحقیقي" الذي یجعل من
 وال یقِتله الجمود. بالسّید المسیح الكنز الداخلي یتمّتع الكاتب ،یحمل في قلبه ملك الملوك، ال تُأسره الحروف

 الكتاب المقّدس بعهدیه القدیم والجدید كأسرار حّیة عاملة بال توقف.  بأسرارالحقیقي بالُجدد والُعتقاء، أي یتمّتع 

الكاتب الجدید ینقش بقلم الروح القدس الساكن فیه كلمة اهللا القدیمة الجدیدة، فهي كلمة قدیمة لكنها 
جدیدة على الدوام، عاملة فینا لتجدیدنا.  

  وأن 13: 4 تي 1 ("نعكف على القراءة والوعظ والتعلیم"یلیق بنا أن نجاهد بكل طریقة أن نجمع في قلوبنا ،(
، لیس فقط خالل األقوال الجدیدة التي لألناجیل والرسل )2: 1 مز(نلهج في ناموس الرب نهاًرا ولیالً " "

)، ولألنبیاء الذین 1: 10 وٕاعالنهم، وٕانما أیًضا األقوال القدیمة للناموس التي هي "ظل الخیرات العتیدة" (عب
تنبَّأوا في اتِّفاق مًعا. لنجمع هذه جمیًعا مًعا عندما نقرأها ونتعّرف علیها ونتذّكرها، مقارنین الروحّیات 

من الكتاب المقّدس تثبت كل كلمة (ثالثة أسفار)  أو ثالثة شهود  (سفرین)بالروحّیات... حتى بفم شاهدین
 ..اهللا.

الرجل رب البیت رّبما هو یسوع نفسه الذي ُیخرج من كنزه الجدد... أي األمور الروحّیة التي تتجّدد 
: 4 كو 2دائًما بواسطته العاملة في اإلنسان الداخلي لألبرار الذین یتجّددون على الدوام. كل یوم فیوم (

) أي على القلوب الحجرّیة 7: 3 كو 2). وُیخرج أیًضا العتقاء، أي األمور المنقوشة على حجارة (16
لإلنسان القدیم، حتى أنه بمقارنة الحرف بإعالن الروح یتشّبه الكاتب بمعمله ویتمّثل به...  

وُیفهم أیًضا یسوع كرّب البیت بصورة أبسط، إذ ُیخرج من كنزه جدًدا أي التعلیم اإلنجیلي، وعتقاء أي 
األقوال المأخوذة من الناموس واألنبیاء لتجد لها موضًعا في األناجیل.  

فتأكلون العتیق الُمعّتق "ویین: لالبخصوص الجدد والعتقاء لنصغ أیًضا إلى الناموس الروحي القائل في ا
). بالبركة نأكل العتیق أي 11-10: 26  (ال"وتخرجون العتیق من وجه الجدید، وأجعل مسكني في وسطكم

الكلمة النبوّیة، والعتیق المعتق أي كلمات الناموس، وعندما یأتي الجدید أي الكلمات اإلنجیلّیة، أي نعیش 
حسب اإلنجیل، فتخرج األمور العتیقة التي للحرف من وجه الجدید، ویجعل خیمته فینا، محّقًقا الوعد الذي 

.  Ï"أجعل مسكني في وسطكم"نطق به: 
 نوسيالعّالمة أوریج

1 In Matt. 2:15.  
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تفسیًرا رمزًیا لمفهوم الُجدد والُعتقاء، فیرى في االنجذاب نحو ) الكبیر(غریغوریوس  األبیقّدم 
الكارز المتعّلم في كنیستنا هو ذاك الذي یستطیع [ والرعب من عذابات جهّنم عتقاء... إذ یقول: ، ُجدًداالسماویات

، وأیًضا یستدعي األمور القدیمة الخاصة برعب تالسماوااهج ملكوت بأن ینطق باألمور الجدیدة الخاصة بم
العقوبة، فإن األخیرة تقدر على األقل أن ترهب من لم تجتذبهم المكافأة. لیت كل إنسان إذن یصغي بحرص إلى 

  .]األمور الخاصة بالملكوت

   موقف أهل وطنه.12
دخل التالمیذ مع السّید إلى البیت وتقّدموا إلیه یسألونه، فنالوا أسرار معرفته التي تنطلق بهم إلى 

 فیتعّثرون فیه، إذ یقول العجیبة ویرون أعماله ، فكانوا یسمعونه، أّما الذین بقوا في الخارج."تالسماوا"ملكوت 
یهتّموا وقالوا: من أین لهذا هذه الحكمة والقّوات؟ ألیس هذا هو ابن النّجار؟ ألیست أمه تدعى مریم اإلنجیلي: "

ّن عندنا؟! فمن أین لهذا هذه كلها؟ فكانوا هخوته یعقوب ویوسى وسمعان ویهوذا؟ أو لیست أخواته جمیعإو
  .]57-54[یتعّثرون فیه" 

 لكنها ال تتقّبلها كِسّر ،حتى في السّید المسیح. حًقا قد تُبَهر بكلماته النفس التي ال تهتم بخالصها تتعّثر
ل اء تتس. تقف متفرِّجة.خالصها وحیاتها. ترى قّواته، فِعوض تسلیم ذاتها بین یدیه لیعمل فیها بسلطانه إلقامتها

 مثل هذه النفس ُتعطِّل عمل اهللا لعدم إیمانها.  ،عن أمور خارج حیاتها وأبدّیتها

متعّثرین فیه هم أهل وطنه، إذ یقول  السید المسیح أما ما ُیحزن القلب فإن الذین ُحرموا من عمل
 ولم یصنع هناك قّوات كثیرة لعدم .وأما یسوع فقال لهم: لیس نبي بال كرامة إال في وطنه وفي بیتهاإلنجیلي: "

  .]58-57[إیمانهم" 
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 األصحاح الرابع عشر متى-

  

صحاح الرابع عشر ألا

الملُك المشَبع 
یقّدم لنا اإلنجیلي شخص السّید المسیح بكونه الملك الذي ُیشبع الروح والجسد، الذي یقوتنا روحًیا 

ا وجسدًیا. وعلى العكس یقّدم لنا هیرودس الملك كإنساٍن جائٍع یسیطر علیه الخوف كفاقد السالم، والشهوة يً ونفسان
ها لكّنه فشل. إنه كجائٍع ال یقدر أن ُیشبع غیره! ل أراد أن ُیشبع قلب فتاة راقصة بمملكته ك.كفاقد الطهارة

  . 12-1  هیرودس الجائع.1
.  13  المسیح الجّذاب.2
.  21-14  المسیح الُمشبع.3
.  32-22  المسیح واهب السالم.4
.  36-33  المسیح واهب الشفاء.5

   هیرودس الجائع.1
  ."في ذلك الوقت سمع هیرودس رئیس الربع خبر یسوع

 فقال لغلمانه: هذا هو یوحنا المعمدان. 
  .]2-1[قد قام من األموات، ولذلك ُتعمل به القوات" 

 مانًعا زواجه من ،كان هیرودس قد قتل القّدیس یوحنا المعمدان، الصوت الُمرِهب، الذي أعلن الحق
) إال إذا 16: 18 هیرودّیا امرأة أخیه فیلبس. فبحسب الشریعة لم یكن ممكًنا لإلنسان أن یتزّوج امرأة أخیه (ال

 وٕانما لُیقیم ألخیه المّیت نسالً . لقد ،كان أخوه قد مات ولم تنجب له امرأته، عندئذ یتزّوجها األخ لیس اشتیاًقا إلیها
.  Ïكان خطأ هیرودس أنه أراد الزواج بامرأة أخیه الذي على ما ُیظن كان حًیا

 بل كان یزداد صراًخا في ،قتل هیرودس القّدیس یوحنا المعمدان لیكتم صوته، لكن الصوت لم یتوّقف
ذهن هیرودس. لهذا إذ سمع هیرودس عن یسوع المسیح فكَّر في الحال أنه یوحنا المعمدان قام من األموات 

 وتستریح نفسه فیه، لكن الخوف لم یفارقه. لقد كان هیرودس ، ضمیرهدِّئیصنع القوات. لقد قتل یوحنا لكي یه
 بل خوف، ألن الخطّیة تفقد اإلنسان شبعه الداخلي! ،الملك جائًعا، لیس فیه سالم

یروي لنا اإلنجیلي قّصة استشهاد القّدیس یوحنا المعمدان على یدّي هیرودس لیكشف خالل تفاصیلها 
 من أجل ، وطرحه في سجنٍ ،فإن هیرودس كان قد أمسك یوحنا وأْوثقهعن جوع الملك هیرودس، إذ یقول: "

  .]4-3[ ألن یوحنا كان یقول له: ال یحّل لك أن تكون لك" .امرأة فیلبس أخیه ايّ هیرود

 ویحبسه بسجن یوحنا، مشتاًقا أن ،كان هیرودس صاحب السلطان یظن أنه قادر أن یكتم صوت الحق
یقتله فُیبید الصوت تماًما، لكن الحبس كان ُیزید الصوت قّوة، والموت یختم على الصوت بختم األبدّیة، فصار 

 .]Ðلقد ُسمع صوت یوحنا بأكثر علّو بعد هذه األمور[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: موضوع كرازة األجیال. یقول 

1 In Matt. 2:21.  
2 In Matt. hom 48:6. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 األصحاح الرابع عشر متى-

  

الصلیب، فجاء الصلیب ینقش بالحب الكلمة اإللهّیة على بلقد حاول الشیطان یوًما أن یتخلَّص من كلمة اهللا 
القلوب المحجرة لُیقیمها هیكًال للرب. وتحالف الیهود مع األمم ضّد الكنیسة إلبادتها، وبقدر ما اضطهدوها كان 

أكثر وضوح وسط العالم خالل الكنیسة! بصوت اهللا ُیعلن 

 إذ أرادت أن تكتم ، ما فعلته اُألّمة الیهودّیةىلإفي سجن النبي وقتله إشارة نوس يالعّالمة أوریجیرى 
إنه قّید الكلمة النبوّیة وسَجنها ومَنعها من [النبّوات وظّنت أنها قادرة على منع تحقیقها بموت المسّیا، إذ یقول: 

.] Ï في إعالن الحق في حّریة كما كان سابًقااالستمرار

 ، بهذا استراح ولو مؤقًَّتا. رّبما إلى حین، لكّنه بسبب الخوف من الشعب توقَّف،لقد أراد هیرودس قتله
"ثم لما صار مولد هیرودس رقصت  إذ یقول اإلنجیلي: . نِعم فیه بما ًیشبع ذاته دون ُمبكِّتًیا،وأقام حفًال رسم

أقام هیرودس . ]7ٍ-6[ من ثم وعد بقسٍم أنه مهما طلبت یعطیها" . فسرَّت هیرودس،ابنة هیرودّیا في الوسط
 وُسّر بها مشتهًیا أن یعطیها شیًئا ُیشبعها! إن كانت ،الجائع حفًال ُیشبع غروره وشهواته، وٕاذ رقصت ابنة هیرودّیا

هیرودّیا تمثل الخطّیة التي یشتهیها هیرودس، فإن الخطّیة تلد خطّیة قادرة أن تأِسر قلبه الفارغ، مشتهًیا أن یقّدم 
 حتى قّدم مملكته ،كان أسیًرا بواسطة شهواته[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: كل حیاته ثمًنا لرقصة واحدة! یقول 

بینما كان یجب علیه أن یشكر اهللا إذ جاء به في مثل هذا الیوم إلى النور (یوم میالده) " كما یقول: "،ثمًنا لرقصة
ینبغي علیه أن یحّرر من هم في القیود إذ به ُیضیف إلى  تجاسر بارتكاب هذه األعمال الشّریرة، وبینما كان

  .]Ðالقیود قتالً 

 یوحنا المعمدان، فقد ظّن أنه ال یستطیع أن ینعم بالحیاة السعیدة  القدیسفي عید میالد هیرودس ُقتل
 لكن . إن لم یكتم أنفاس القّدیس یوحنا المعمدان،وُیشبع شهوات جسده خالل حّبه المرأة أخیه ورقصات ابنتها

 ، وارتبط یوحنا بالحق، خالًدا إلى األبد. ارتبط هیرودس بالشهوات الزمنّیة فزال مع الزمنهصوتوبقَي  ، ماتیوحنا
فدخل إلى عدم الموت مع الحق نفسه. ونحن أیًضا إن أردنا أن ندخل إلى عدم الموت لنرتبط بیسوعنا "الحق 

الذي ال یموت"، فندخل معه وفیه إلى حضن أبیه حیث ال یمكن للموت أن یقترب إلینا! 

 في اختفتأّیامنا محدودة وزائلة إن ارتبطت باألمور الزائلة من محّبة العالم وشهوات الجسد؛ وخالدة إن 
 وال متاریس الجحیم أن تقف أمامه! ، وال القبر أن یغلق علیه،رّبنا یسوع المسیح الذي لم یقدر الموت أن ُیمسك به

یتساءل البعض: إن كان هیرودس قد أخطأ بوعده البنة هیرودّیا أن یعطیها ما تطلبه بقسم، فهل 
أحیاًنا یكون [القّدیس أمبروسیوس: یجیب  كان لهیرودس بعد أن طلبت رأس القّدیس یوحنا أن یحنث بوعده؟

 كما فعل هیرودس حین أقسم أن ُیعطي ابنة هیرودّیا ما تطلبه، وقد أّدى ،الوفاء بالوعد بقسٍم ال یّتفق مع الواجب
 ألنها كانت ،هذا إلى مقتل یوحنا حتى ال یحنث الملك بقسمه، وهكذا كان الحال مع یفتاح الذي قّدم ابنته ذبیحة

 من أن ،أول من یقابله عندما رجع إلى بیته منتصًرا، وبهذا أوفى بقسمه... كان من األفضل أال ُیعطي وعًدا بنذر
 إن كان مخالًفا للوصّیة إذ یكون اإلیفاء به أشرّ  ، وكأنه من الخطأ أن یعْد اإلنسان بقسم.]Ñَیفي بعهده بموت ابنته

اإللهّیة.  

 لكّنه ، ولكننا ال نتجاهل موقف یوحنا الذي كان یمكنه أن یتخلَّص من الموت بصمِته،هذا عن هیرودس

1 In Matt. 2:21. 
2 In Matt. hom 48:4.  
3 Duties of Clergy 1:50.  
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 مع راحة الجسد وسالمته إلى حین. وكما یقول ،فّضل الشهادة للحق مع موت الجسد عن التغاضي عن الحق
 لكّنه فّضل ، ضّد الملكإن وقفَ كان یمكنه أن یصمت... لقد عرف تماًما أنه سیموت [: أمبروسیوسالقّدیس 

] Ïالفضیلة عن الطمأنینة، فأي شيء یلیق بالقّدیس مثل األلم الذي یجلب مجًدا؟!

   المسیح الجّذاب.2
 "فلما سمع یسوع انصرف من هناك في سفینة إلى موضع خالء منفرًدا، 

  .]13[فسمع الجموع وتبعوه مشاه من المدن" 
 أي إلى ،إذ سمع السّید المسیح ما فعله هیرودس بالقّدیس یوحنا المعمدان انصرف إلى موضع خالء

 بعد أن رفضته ، لُیقیم منها فردوًسا له،البّرّیة، وكأنه ُیعلن أنه منطلق إلى جماعة األمم التي صارت بّرّیة وقفًرا
ممّثلة في شخص هیرودس قاتل یوحنا المعمدان.  الیهودّیة، األمة 

ومن جهة أخرى فإن انصراف السّید في سفینة یؤّكد المبدأ الذي قّدمه للبشرّیة وهو الهروب من الشّر 
 كما سبق في طفولته فهرب مع أمه والقّدیس ،وعدم مقاومته. لقد ترك الموضع الذي فیه َقتل هیرودس یوحنا

 سائًال إّیاهم أن یهربوا من ،یوسف من وجه هیرودس الكبیر، محّقًقا عملًیا ما أعلنه لتالمیذه حین دعاهم للخدمة
مضایقیهم.  

 عندما تحل تجربة، إن كان لیس في 23: 10  (متهربوا إلى األخرى"ا"متى طردوكم في هذه المدینة ف .(
استطاعتنا تجنُّبها یلزمنا أن نحتملها بشجاعة عظیمة وشهامة، أّما إذا كان في استطاعتنا تجنُّبها ولم نفعل 

.  Ðذلك نحسب كمتهوِّرین
 العّالمة أوریجینوس 

باّتحادنا مع المسیح الحق لننطلق  ، یلیق بنا أن نتركهومقاومه بل ،لقد كان هیرودس یمّثل فاقد الحق
 وُنحمل إلى موضع خالء، فیه نلتقي مع اهللا نناجیه ویناجینا! ما أحوجنا أن نهرب من ،إلى سفینة الصلیب

لننصرف من روح الغضب   فیزدادون شًرا!، غضًبا، حتى ال نثیر غضبهمالمملوءیناألشرار وال نقاومهم، خاصة 
 هیرودس القاتل، وبدخولنا إلى حیاة الصلب (السفینة) ننطلق إلى االّتحاد مع اهللا.  نكما م

ف السّید لم یكن خوًفا بل حكمة كنائب عّنا، وبانصرافه وانطالقه إلى موضع الخالء لیلتقي مع اانصر
 فجاءت إلیه من المدن وتبعوه مشاة. االنطالقة إلى البّرّیة ، أدركت الجموع أنه مصدر الشبع،أبیه المتَّحد معه

! تالسماوا وینّمي الخدمة لحساب ملكوت ،الحقیقّیة واالنفراد مع اهللا یجذب النفوس

المسیح الُمشبع  . 3
، "فلما خرج یسوع أبصر جمًعا كثیًرا

  .]14[ وشَفى مرضاهم" ،فتحّنن علیهم
 الجموع قد تركت المدن وخرجت مشاة لتلتقي مع السّید المسیح المنصرف إلى موضع خالء تإن كان

" إلیهم لیلتقي بهم مقّدًما مفهوًما جدیًدا للخلوة والوحدة. أنها لیست عزلة عن البشرّیة وال خرجمنفرًدا، فالسّید بدوره "
 وٕانما هي تنفرد ، ال في انفرادّیة متقْوقعة، للقلب نحو اهللا والناس. تختلي النفس باهللانفتاح بل هي ،نغالًقا للقلبا

1 Duties of Clergy 3:14.  
2 In Matt. 10:23.  
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 بل والعالم كّله بالحب، لذا ینجذب الناس إلیها وهي تخرج إلیهم متحّننة ومترّفقة، ، أمامه الكنیسة كلهالتحملبه 
 ".تحّنن علیهم وشَفى مرضاهم ": إذ یقول،تشتهي شفاء كل نفس

أن السّید قد تحّنن على المرضى وشفاهم قبل أن یقّدم لهم خبز البركة،  نوسيالعّالمة أوریجوقد الحظ 
 أصّحاء یشتركون في خبز البركة، ولكن ماداموا مرضى فال ا حتى إذ یصیرو،لقد شَفى المرضى[إذ یقول: 

 لعّل هذا یحمل رمًزا اللتزامنا بسّر التوبة واالعتراف ألجل شفاء النفس من .]Ïیقدرون أن ینالوا خبز بركة یسوع
 ال خبز بركة بل جسده المقّدس.  ، وتتقّبل من یدّي السّید، قبل أن تدخل إلى مذبح الرب،مرضها الروحي

ولما صار  وتتقّبل أعمال محّبته ورعایته. "،أمضت الجماهیر النهار كّله مع السّید تسمع صوته
 ویبتاعوا لهم ، الجموع إلى القرىاصرف ، تقّدم إلیه تالمیذه، قائلین: الموضع خالء والوقت قد مضى،المساء
  .]15[طعاًما" 

لقد رأى التالمیذ بأعینهم أعمال السّید العجیبة، ومع هذا عندما جاء المساء ارتبكوا طالبین صرف 
 مع أن ،الجموع إلى الُقرى لشراء طعام یكفیهم. حًقا كثیًرا ما نرتبك في أمور الخدمة والمخدومین بحسابات بشرّیة

 ،الرب الحاّل في وسطنا قادر أن یعطي ویهب فوق كل حدود الطبیعة. فإن كّنا في موضع قفر والوقت مساء
 إال أن ،بالرغم من أن الموضع قفر[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: لكن الرب الحاّل فینا قادر أن ُیشبع. وكما یقول 

.] Ð لكن الذي ال یخضع للزمن یتحّدث معهم،الذي یعول العالم موجود فیه. وٕان كان الزمن قد أزفْ 

لقد رّكز اإلنجیلي في عرضه إلشباع الجموع أن الوقت كان مساًء وأن الموضع قفر، لیقّدم لنا صورة 
 وكما .للواقع الذي نعیشه اآلن، فقد جاء السّید المسیح إلى العالم كما في وقت الساعة الحادیة عشر، وفي المساء

 األیام وجاء ملء الزمان حیث توقَّفت انتهت). فقد 18: 2 یو 1" (أنها الساعة األخیرةیقول القّدیس یوحنا: "
 ، وصار العالم في حالة قفر روحي شدید، لیس لهم طعام یأكلونه، حتى یئس التالمیذ،النبّوات مئات من السنوات

وأرادوا صرف الجموع جائعین، لكن الرب الحاّل فیهم جاء لیقّدم لهم ذاته طعاًما جدیًدا ُیشبع النفوس الجائعة.  

. ال حاجة لهم أن یمضوا، أعطوهم أنتم لیأكلوانعود إلى المعجزة لنجد السّید المسیح یجیب التالمیذ: "
  .]18-16[ بها إلى هنا" ِاْئتونيفقالوا له: لیس عندنا ههنا إال خمسة أرغفة وسمكتان. فقال: 

لماذا طلب السّید من التالمیذ أن یعطوا الجموع لتأكل؟ 
 ، وسمعوا كلماته ولمسوا أعماله الفائقة،رّبما أراد السّید في محّبته للتالمیذ الذین عاشوا معه زماًناأوالً : 

أن یقوموا هم بهذا العمل. كان یشتاق أن یكون لهم اإلیمان إلشباع الجماهیر، خاصة وٕان واهب البركة حاّل في 
وسطهم.  

 قلیل بدا ویقّدموا ما لدیهم مهما ،بسؤاله هذا أراد أن یكشف عن إمكانّیاتهم، لكي یضرموا مواهبهمثانًیا: 
 حتى وٕان م، لكّنه یطلب من الشعب أن یقّدم ما لدیه،الشأن وعاجز عن اإلشباع. فإن كان هو الذي یعول شعبه

كان ما لدیهم هو سمكتین وخمس خبزات. إنه یطلب مّنا أال نبخل بالقلیل الذي لدینا، إّنما نقّدمه فَیشبع به 
 عشر ُقّفة مملوءة.  اثنني ویفیض منه أكثر مّما نقّدمه؛ یفیض ،الكثیرین

كان التالمیذ ُیمثِّلون الكنیسة التي یستخدمها اهللا إلشباع أوالده، مهما بدت فقیرة ومحتاجة. اهللا هو ثالثًا: 

1 In Matt 10:25.  
2 In Matt. hom 49:2.  
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 وهو الذي ُیقّدس، لكنه یعمل خالل جسده المقّدس أي الكنیسة. على سبیل المثال، ، وهو الذي ُیبارك،الذي ُیعطي
والزیت والصلیب مع الصلوات وكأنها سمكتان وخمس خبزات، یتقّبلها  في سّر المعمودّیة تقّدم الكنیسة المیاه

 باإلنسان الجدید الذي على م وینعم علیه،العریس لیهب طالبي العماد البنّوة هللا والعضوّیة في جسده المقّدس
 صورته. وهكذا في كل األسرار وفي كل اللیتورجّیات یتقّبل اهللا من الكنیسة أموًرا بسیطة جًدا خاللها یهب عطایاه

المّجانّیة التي ال تقدَّر.  

أن السّید أراد من تالمیذه أن یقّدموا له القلیل لینالوا من یدیه ما القّدیس یوحنا الذهبي الفم یرى رابًعا: 
یقّدموه للشعب، فیشهدون بأیدیهم عن عمل بركته.  

بین معجزتّي إشباع الجموع  
صحاح ألى وردت في ار أیدینا واألخ بینیروي لنا اإلنجیلي معجزتین إلشباع الجموع، واحدة هي التي

 لم ،أن السّید المسیح الذي صنع معجزات بال حصرالقّدیس یوحنا الذهبي الفم . ویرى ]33-32[ الخامس عشر
 وٕانما مرتین فقط لكي یتعّلموا أال یكونوا عبیًدا ،لم یفعل هذه المعجزة على الدوام[ُیشبع الجموع إال مرتین، قائالً : 

لبطونهم، وٕانما یلزمهم أن یلتصقوا دوًما بالروحّیات. هكذا نلتصق نحن أیًضا بالروحّیات فنطلب الخبز السماوي، 
وبهذا نطرد عّنا كل اهتمام زمني. إن كان هؤالء قد تركوا بیوتهم ومدنهم وأقرباءهم، تركوا الكل وقطنوا في 

(ترًكا) بصورة  الخالء، فإنه إذ ضغط علیهم الجوع لم یتراجعوا، هكذا یلیق بنا نحن أیًضا أن نظهر ضبًطا للنفس
.] Ïأعظم لنقترب إلى مثل هذه المائدة، مهتّمین بالروحّیات، وحاسبین األمور الملموسة أموًرا ثانویة بالنسبة لها

حًقا لم یكّرر السّید هذه المعجزة كثیًرا حتى ال یربط عالقتنا به خالل األمور الجسدّیة، ولكي ال نطلب 
في حیاتنا معه أن یشبع احتیاجاتنا الجسدّیة بطریقة معجزّیة. لهذا رأیناه یترك تالمیذه الجائعین أن یقطفوا سنابل 

) دون أن یشبعهم بطریقة معجزّیة، بل وسمح لرسوله بولس أن یجتاز 1: 12 حنطة یوم السبت ویأكلون (مت
) لیشاركه آالمه، هذا الذي كان المرضى یأخذون األقمطة من جسده 22:  11كو 2 (يفترات جوع وعطش وُعر

 ال من أجل العطایا المادّیة أو البركات ،المریض لیلمسوها فُیشفوا. إنه یریدنا أن نجري وراءه من أجل شخصه
الزمنّیة.  

لماذا لم یكتفي السّید بمعجزة واحدة؟ 
 كما الذین هم من ، إّنما لُیعلن أنه جاء لُیشبع المؤمنین من األصل الیهودي،لقد أشبع الجموع مرتین

) فُتشیر إلى 38-32: 15 أّما األخرى (،أصل أممي. فالمعجزة التي بین أیدینا ُتشیر إلى اهتمامه بالیهود
خالل التفسیر الرمزي لمالمح وأحداث كل معجزة، منها:   اهتمامه باألمم، یظهر ذلك

المادة التي استخدمها السّید هنا سمكتان وخمس خبزات، أّما في المعجزة التالیة فاستخدم سبع أوالً : 
). فإن كان الطعام الُمشبع هو شخص المسیح نفسه، فقد قّدم 34: 15 خبزات وقلیل من صغار السمك (مت

 نفسه للیهود خالل الخمس خبزات أیًضا خالل أسفار موسى الخمسة التي تحوي الناموس الذي غایته المسیح (رو
أن الخمس خبزات ُتشیر إلى الحواس، فقد قّدم اهللا الكلمة نفسه للیهود نوس يالعّالمة أوریج). ویرى 4: 10

نهم أن یلتقوا به خالل الحواس، لیتعّرفوا فیه على ما هو فوق الحواس. لقد رأوه وسمعوه كبتجّسده كواحد منهم یم
 لكي یلتقوا به "ابن اهللا الوحید الجنس" الذي ُیشبع نفوسهم ویرویها! ،وتذّوقوا حالوته وتنّسموا رائحته الذكّیة ولمسوه

1 In Matt. hom 49:4. 
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 ، موسى الخمسبأسفارِعوض الخمس خبزات نجد في المعجزة التالیة سبع خبزات، فإن األمم لم ینعموا 
وال رأوا السّید المسیح بالجسد في وسطهم یلمسونه خالل حواسهم الخمس، وٕانما تمّتعوا به خالل الكرازة بالروح 

 روح ، روح المشورة والقّوة، روح الحكمة والفهم،لربا"روح السبع:  القدس الذي ُیعلن إشعیاء النبي عن عطایاه
). الروح القدس هو الذي یقّدم لألمم "مسیحنا" الُمشبع لنا.  2: 11  (إشالمعرفة ومخافة الرب"

اآلب مكسیموس أسقف أما بالنسبة للسمك، ففي المعجزة األولى استخدم الرب سمكتین، وهما كما یقول 
أنهما ُیشیران إلى العهد القدیم وكرازة یوحنا المعمدان، فقد جاء یوحنا یكرز [من رجال القرن الخامس  تورینو

بوضوح عن المسّیا مشیًرا إلیه، هذا الذي سبق فأعلن عنه العهد القدیم بناموسه ونبّواته وأحداثه كاشًفا عن 
شخصه وأعماله الخالصّیة. أّما بالنسبة لنا فأظن أن السمكتین اللتین ُتشبعا جموع الكنیسة المقّدسة هما العهدان 

القدیم والجدید، إذ ننعم بالسّید المسیح خاللهما... أّما بالنسبة لألمم فقّدم لهم شبًعا خالل قلیل من صغار السمك، 
 إّنما قّدم الكرازة خالل التالمیذ البسطاء، القطیع الصغیر. لقد ،إذ لیس لهما العهد القدیم وال كرازة یوحنا المعمدان
  .]أشبعهم هؤالء الصغار بالمسیح موضوع كرازتهم

أما في المعجزة التالیة فقد  ،]20[ فَضل من الِكَسر اثنتا عشر ُقّفة مملوءة"" في المعجزة األولىثانًیا: 
.  )26: 15 مت ("رفعوا ما فضل من الِكَسر سبعة سالل مملوءة"

 عشر، فإن السّید اثني، حیث كان عدد أسباطها 12إن كانت كنیسة العهد القدیم قد أشیر إلیها برقم 
أشبع جمیع األسباط، حیث مأل الكل بالروح القدس. وقد رفع التالمیذ هذه السالل، إشارة إلى رفع الیهود الذین 

بولس: "أجلسنا معه  لیختبروا الحیاة السماوّیة، كقول الرسول ،قبلوا اإلیمان بالمسیح عن الفكر المادي األرضي
 ". السماویاتفي 

 مركز األسباط احتلوا عشر تلمیًذا الذین ي عشرة ُقّفة ُتشیر إلى االثنيأن االثنتالقّدیس جیروم ویرى 
 عشر رسوًال، حتى يأطعم شعبه بخبزه وما تبقى جمعه في اثنتي عشرة قفة، أي في االثن[ى عشر، إذ یقول: تاالث

  .]Ï عشر رسوالً ي عشر سبًطا َیخُلص في االثنيأن ما ُفقد في االثن

الرؤیا عنها أنها   فُیشار إلیها بسبعة سالل، فقد أعلن سفر،أما كنیسة األمم المرفوعة بأیدي التالمیذ
) یرمز إلیها بسبع منائر، إشارة إلى عمل الروح فیها لُینیرها ویجعلها نوًرا للعالم.  20، 4: 1 كنائس سبع (رؤ

"أمر بینما في المعجزة التالیة  .]19[ أمر الجموع أن یّتِكئوا على العشب"في هذه المعجزة "ثالثًا: 
). فإذ عاش الیهود زماًنا یّتكلون على الجسد مثل الختان 35: 15  (متالجموع أن یّتِكئوا على األرض"

واالنتساب إلبراهیم والتطهیرات الجسدّیة... ما كان یمكنهم أن ینعموا بالبركة الخاصة بالحیاة اإلنجیلّیة، أو ما 
 كما ، ما لم یضعوا هذه األمور تحتهم، أي یّتكئوا علیها،كان یمكنهم أن یقبلوا السّید المسیح طعاًما روحًیا مشبًعا

). ونحن أیًضا ال یمكننا أن نلتقي بالسّید 6: 8 ، رو6: 40 على العشب، ألن العشب ُیشیر إلى الجسد (إش
 مادمنا نعیش حسب الجسد، لُنخضع الجسد لنفوسنا ،المسیح وال نتقّبل عطّیة إلهّیة خالل التالمیذ أي الكنیسة

 ال في مقاومة لها، عندئذ ننعم ، مع الروحانسجام یعمل في ، فیكون خادًما مطیًعا، علیهونتكئبالروح القدس 
بالروحّیات.  

1 On Ps. hom 13.  
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أما بالنسبة لألمم فقد اّتكأوا على األرض، إذ صار األمم كاألرض، عبدوا اآللهة الباطلة فصاروا 
 إن لم یّتكئوا على األرض وي، حیاتهم وأفكارهم إلى األرض، لذا لن ینعموا بالطعام السماانحطَّتباطلین. 

لیجعلوها تحتهم ال أن ُیستعبدوا هم لها.  

نحو   رجًال ما عدا النساء واألطفال، وفي المعجزة التالیة5000في هذه المعجزة شبع نحو رابًعا: 
 النساء واألطفال. وقد سبق في دراستنا لسفر العدد أن رأینا في شيء من التوسُّع أن اهللا لم ا رجًال ما عد4000

 وٕانما رمًزا لرفض النفس المدّللة كالمرأة ،یحِص النساء واألطفال إّنما الرجال وحدهم، لیس احتقارا للمرأة والطفل
وغیر الناضجة كطفل. إنه یرید أن یكون كل مؤمن ناضًجا ومجاهًدا بالروح، یحارب الخطّیة لحساب مملكة 

لم یشمل العدد األطفال والنساء... فإن [القّدیس أغسطینوس: تفي هنا أن نقتطف عبارات من كلمات ك. نÏالنور
المدّللین (المخنثین) الذین بال فهم هم خارج العدد. لقد ُسِمح لهم أن یأكلوا... لیأكل األطفال لعّلهم ینمون فال 

.] Ðُیصلح أمرهم ویتقّدسوا. إننا نوزِّع علیهم الطعام، وبسروٍر نخدمهم یعودوا بعد أطفاًال، ولیأكل المدّللون حتى

) وقد 5 رجًال، إشارة إلى أسفار موسى الخمسة (5000أما من جهة األرقام فإن المعجزة األولى أشبعت 
 ، لكنهم تحّرروا من الحرف،)، أي أشبعت الذین عاشوا في الناموس1000دخلت إلى مفهوم روحي سماوي (

 ُیشیر إلى اإلنسان المسیحي الذي یشبع من الطعام 5000 هذا ورقم .وانطلقوا إلى الروح أو الفكر السماوي
).  1000الروحي، إذ تتقّدس حواسه الخمس لتحمل طبیعة سماوّیة (

 وقد حمل الطبیعة السماوّیة ، رجًال إشارة إلى شبع العالم في جهاته األربع4000 المعجزة الثانیة فقد أشبع يأما ف
) 4). ویمكننا أن نلمس ذلك في حیاتنا، إذ خالل الطعام الروحي یتقّدس جسدنا الترابي (رمزه رقم 1000× 4(

).  1000لیحمل أیًضا فیه فكًرا سماوًیا (

  أو،في اختصار نقول أن السّید المسیح هو سّر شبعنا یمسك بالسمكتین والخمس خبزات لُیشبع الیهود
بالقلیل من السمك والسبع خبزات لُیشبع األمم. إنه ُیشبع الجمیع خالل تالمیذه وال یترك إنساًنا قادًما إلیه یرجع 

خبزات) والكشف  5جائًعا! إنه وحده الذي یقدر أن یهبنا شبًعا خالل كنیسته (التالمیذ) بواسطة الناموس الروحي (
 وعمل الروح القدس (السبع خبزات)... إنه ،عن أسرار العهدین (السمكتین)، وكلمة الكرازة (قلیل من السمك)

.  السماویاتویقود الجسد والروح والنفس مًعا بروح واحد نحو ،  ویقّدس المواهب ویضرمها فینا،ُیشبع الفكر والقلب

   المسیح واهب السالم.4
 لیقّدم عنها ما ترید، لكن السّید المسیح ، مشتهًیا رقصة فتاة،إن كان هیرودس بكل مملكته لم تشبع نفسه

 ]13[ انجذبت إلیه الجموع ، لكي یغني كل من یؤمن به. إذ انصرف إلى موضع خالءافتقرالملك السماوي 
 وأشبعهم روحًیا ]،14[فجاءت إلیه مشاة من المدن تطلب فیه شبعها الروحي. إنه كملك روحي شفى مرضاهم 

. واآلن ُیلزم السّید تالمیذه أن یدخلوا السفینة ]20[ حتى فضل من الِكَسر اثنتا عشرة ُقّفة مملوءة ،وجسدًیا أیًضا
 لُیعلن لهم عمل ملكوته الداخلي فیهم. 

 وللوقت ألزم یسوع تالمیذه أن یدخلوا السفینة "
 ویسبقوه إلى العبر حتى یصرف الجموع. 

Ï ،13 ، صم1981 سفر العدد .
2 PL 38 Ser 95.  
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 وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفرًدا لیصّلي. 
  ].23-22 [ولما صار المساء كان هناك وحدة"

  فقد ألزم التالمیذ أن یدخلوا السفینة، وصرف الجموع، أّما هو فصعد إلى الجبل!،إنه تصرُّف غریب

 أو یسمح لها أن تثور. إن رّبنا یسوع ،لزمهم أن یدخلوا السفینة لیأمر العاصفةأ فمن جهة التالمیذ 
المسیح یحترم اإلرادة البشرّیة ویقّدسها، لكن حین ُیلقي اإلنسان بنفسه في یدیه اإللهیتین بكامل حرّیته یلزمه السّید 
بالسلوك حسبما یرید. هذا ما نلمسه من قول اإلنجیلي أنه ألزم تالمیذه أن یدخلوا السفینة، وكأنهم إذ سلَّموا حیاتهم 

 لیختبروا حضرته كِسّر سالمهم عند هیاج العاصف ، كان یدفعهم إلى وسط البحر،في یدیه بكامل حریّتهم
 لیس إمعاًنا في آالمهم، وٕانما ، فیقّدمهم إلى الطریق الكرب والباب الضّیق،ضّدهم. إنه یعرف ما هو لصالحهم

لیلتقوا به وسط اآلالم كمصدر تعزیة لهم.  

 -رى فإن السّید ألزمهم بالعبور كمن یدفعهم إلى السیر وسط تّیارات هذا العالم خهذا، ومن ناحیة أ
: نوسيالعّالمة أوریج أي السفینة، لیجتازوا إلى المیناء السماوي في البّر اآلخر. وكما یقول -محمولین بالصلیب 

هذا هو عمل تالمیذ یسوع، أقصد أن یذهبوا إلى الجانب اآلخر، ویعبروا وراء األمور المنظورة والمادّیة الزمنّیة، [
.] Ïوینطلقوا إلى األبدّیات غیر المنظورة

 وتوّقفوا عند هذا الحد، فلم یكن لهم أن ینعموا ،فقد شبعوا من الطعام الماديمن جهة الجموع أما 
بالدخول في السفینة والعبور إلى البّر السماوي.  

 من اآلبفقد صعد إلى الجبل منفرًدا، وكأنه قد ارتفع إلى السماء هناك لیلتقي مع أما السّید المسیح 
 مقّدًما دمه الكریم شفاعة فیهم یغفر خطایاهم، هذا هو الرصید ، أي یتحّدث مع أبیه،أجل تالمیذه. إنه یصّلي

الذي یعیش به التالمیذ في وسط التجربة عندما تهب العواصف، وأیًضا العون الحقیقي لهم للعبور على األبدّیة. 
 السماوي الذي یسندهم في الضّیق ویهبهم اآلب لیلتقوا مع ،بصعوده إلى الجبل یصعدون هم أیًضا معه وبه وفیه

طبیعة الحیاة السماوّیة.  

 وٕانما تأكیًدا للحیاة العاملة التأّملّیة ،صعود السّید إلى الجبل منفرًدا لیصّلي ال یعني هروًبا من الخدمة
. حًقا ما أحوجنا إلى الجبل أو البّرّیة لتسندنا أثناء جهادنا الروحي اآلبوخدمة الجماهیر باللقاء السّري مع 

نها الهدوء والمیناء الذي ینجینا من كل إ ،البّرّیة هي أم السكون[القّدیس یوحنا الذهبي الفم: والرعوي. وكما یقول 
أن مجّرد النظر إلى القفر یهب النفس سكوًنا، ویقتل شهوات [: مار اسحق السریاني وكما یقول .]Ðالمتاعب

  .]الجسد فینا

البّرّیة لیست مكاًنا للهروب من الخدمة أو من العالم، لكنها بحق هي میدان حرب روحّیة ضّد إبلیس 
نفسه، فیه تنفضح النفس وتتكشف أعماقها إن كانت ثابتة في الرب، مجاهدة في الطریق الروحي، أو خائرة 

ومستكینة. البّرّیة تصّقل الرجال وتزیدهم نضوًجا في الروح، وتفضح المتهاونین وُتعلن تراخیهم أو شّرهم! 

 وأما السفینة فكانت قد صارت في وسط البحر معّذبة من األمواج، "
 ألن الریح كانت مضادة. 

1 In Matt. 11:5.  
2 In Matt. hom 50:1.  
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  .وفي الهزیع الرابع من اللیل مضى إلیهم یسوع ماشًیا على البحر
  قائلین: ،واطربفلما أبصره التالمیذ ماشًیا على البحر اض

 . ]26-24 [إنه خیال، ومن الخوف صرخوا"
لقد ألزم المخّلص التالمیذ أن یدخلوا سفینة التجارب، وأن یذهبوا قّدامه [نوس: يالعّالمة أوریجیقول 

لیعبروا إلى الشاطئ اآلخر... لكنهم إذ جاءوا إلى وسط البحر منعتهم أمواج التجارب والریاح المضادة من السیر 
 وصاروا عاجزین، یصارعون كمن هم بدون یسوع لكي یغلبوا األمواج واألرواح المضادة ،نحو الشاطئ اآلخر

لبلوغ الشاطئ اآلخر. وٕاذ بذلوا كل ما في قدرتهم لبلوغ الشاطئ اآلخر ترّفق بهم الكلمة وجاء إلیهم ماشًیا على 
.] Ïالبحر، هذا الذي ال تعوقه أمواج أو ریاح

ما حدث هنا یقّدم لنا صورة حّیة لقصة الخالص كلها، فقد دخلت البشرّیة إلى وسط البحر في الهزیع 
 وتعّرضت حیاتهما للموت األبدي خالل الریح المضادة، أي خداع ، حین سقط أبوانا األّوًالن في الفردوس،األول

 وهي تحت الناموس الطبیعي للموت األبدي ،الشیطان. وفي الهزیع الثاني خارج الفردوس خضعت البشرّیة كلها
أیًضا، ولیس من یخّلص أو ینقذ. وفي الهزیع الثالث قّدم اهللا الناموس الموسوي الذي عجز عن إنقاذ اإلنسان من 

 فقد جاء السّید ، والعبور به إلى حیاة البرّ . أّما في ملء الزمان، وفي الهزیع الرابع، وسط الظالم الحالك،الموت
 من األمواج المهلكة. إنه الشخص الوحید الذي یقدر أن یتقّدم مالمسیح مشرًقا على الجالسین في الظلمة لیخّلصه

 وال تقدر الریاح المضادة أن تقف ضّده. أّما الذین سبقوه فلم یستطع أحد منهم قط ،إلى البشرّیة ماشًیا على المیاه
أن یسیر على میاه العالم أو یواجه الریح المضادة دون أن یغرق. لقد تثقَّلت البشرّیة كلها بالخطّیة كما بالرصاص 

)، أّما كلمة اهللا فهو وحده بال خطّیة یقدر أن یرتفع على 10: 15  فغاصت في میاه غامرة (خر،)7: 5 (زك
المیاه فال تبتلعه! 

 دون أن یبتلعه العالم كسائر البشر، ،تقّدم إلیهم السّید موجًدا لنفسه طریًقا على المیاه، أي على العالم
 لكي یحمل تالمیذه معه فیها، لیكونوا معه وهو معهم، ،وكان مّتجًها نحو السفینة كما إلى الصلیب أو إلى كنیسته

ویكونون فیه وهو فیهم، عابًرا بهم إلى المیناء األبدي بسالم.  

تقّدم إلیهم وسط األمواج الهائجة لُیعلن لتالمیذه أن الضیقات هي المناخ الذي فیه یتجّلى السّید وسط 
 معلًنا حضرته وأبّوته ورعایته قبل أن ُیهدِّئ األمواج.  ، وٕانما یتجّلى أمام أعینهم،أوالده. إنه ال ینزع اآلالم

 بل كما سبق فقلت أنه كان دائًما یدّربهم على احتمال هذه ،إنه لم ینزع الظلمة وال أعلن ذاته لهم في الحال 
 عندما یزدادالمخاوف ویعّلمهم أن یكونوا مستعّدین لأللم... لم ُیعلن المسیح نفسه قبل أن یصرخوا إلیه حتى 

.  Ðرعبهم یزداد ترحیبهم بقدومه إلیهم
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

إذا جاء السّید المسیح إلى البشرّیة في هزیعها الرابع، واألخیر، وسط الظلمة القاتمة، سائًرا على 
 وال أمكنهم االلتقاء ي،األمواج، ظّن الكثیرون أنه خیال، فلم یدركوا حقیقة مجیئه وال فهموا أسرار عمله الخالص

 وْهم همعه وٕادراك وجوده كمخّلص في حیاتهم. تشّكك البعض في ناسوته ككثیر من الغنوسّیین حاسبین أن جسد

1 In Matt. 11:5.  
2 In Matt. hom 50:1. 
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" تشّجعوا، أنا هو ال تخافواوخیال، وأنكر البعض الهوته كاألریوسّیین. لكن الكلمة اإللهي المتجّسد ُیعلن مؤكًِّدا: "
 وكأنه یؤّكد حقیقة تأّنسه ووجوده في وسطنا كِسّر قّوة روحّیة وسالم، نازًعا عّنا كل خوف.  .]27[

ال یزال یسمح اهللا لكل مؤمن أن یدخل في السفینة وسط األمواج، حتى یستطیع أن یدرك حقیقة وجوده 
في داخله، وسلطانه إذ هو قادر أن یهدِّئ األمواج الخارجّیة والداخلّیة، واهًبا إّیاه سالًما فائًقا بإعالن حضرته 

اإللهیة فیه! 

  بطرس على المیاه
 "فأجابه بطرس وقال: 

، یا سّید إن كنت أنت هو
  .فُمْرني أن آتي إلیك على الماء

 فقال تعال. 
  لیأتي إلى یسوع.، ومشى على الماء،فنزل بطرس من السفینة

 ولكن لما رأى الریح شدیدة خاف، 
 وٕاذ ابتدأ یغرق، صرخ قائالً : یا رب نّجني. 

 ففي الحال مّد یسوع یده وأمسك به، وقال له: 
 قلیل اإلیمان لماذا شككت؟ یا

  .ولما دخال السفینة سكنت الریح
  :والذین في السفینة جاءوا وسجدوا له، قائلین

  ].33-28[ بالحقیقة أنت ابن اهللا"
في دراستنا لسفر الخروج سمعنا موسى النبي وشعبه یسّبحون اهللا من أجل خالصهم وهالك فرعون 

). فالشّر كالحجر أو الرصاص یغطس في المیاه 5: 15 قد هبطوا في األعماق كحجر" (خر"وجنوده قائلین: 
جنحتهم أحتى األعماق، أّما الفضیلة الخفیفة فتعوم على المیاه، والذین یسیرون فیها یطیرون كالسحاب وكالحمام ب

).  8: 9 الصغیرة (إش

لقد مشى رّبنا ومخّلصنا على المیاه، هذا الذي بالحقیقة ال یعرف الخطّیة، [نوس: يالعّالمة أوریجیقول 
 إّنما حمل في داخله بعًضا من ، قلیًال إذ لم یكن قلبه طاهًرا بالكّلّیةارتعبومشى تلمیذه بطرس مع أنه 

: 3 كو 1 فالذي یخلص إّنما یخلص كما بنار (قلیل اإلیمان لماذا شككت؟" "یاالرصاص... لهذا قال له الرب: 
.] Ïن ُوجد فیه رصاص یصهرهإ)، حتى 15

رأى القّدیس بطرس شخص السّید المسیح سائًرا على المیاه فاشتهى أن یلتقي به علیها، وٕاذ طلب من 
 التي آمنت باهللا ،نها صورة البشرّیة قبل التجّسدإالرب أَمره أن یأتي إلیه، لكن بطرس خاف إذ رأى الریح شدیدة. 

 وكادت أن تغرق. لكن إذ مّد السّید یده ، لكنها عجزت تماًما، فخرجت تلتقي به،القادر أن یسیر على میاه العالم
 وأمسك بیده المجروحة أیدینا الضعیفة ضمَّنا إلى أحشائه غافًرا خطایانا، فصار لنا به ،أي تجّسد االبن الكلمة

إمكانّیة السیر معه وفیه على المیاه دون أن نغرق. به دخلنا إلى سفینة العهد الجدید كما دخل بطرس مع السّید، 

1 In Exod. hom 6.  
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لیبحر بنا إلى أورشلیم العلیا.  

"، مهّدًئا "تعالوالعجیب أن السّید لم یهدِّئ األمواج لكي یسیر بطرس على المیاه، وٕانما قال لبطرس: 
 وٕانما ،أمواج قلبه الداخلّیة لیسیر باإلیمان على األمواج وال یغرق. حًقا إن سّر غرقنا لیست األمواج الخارجّیة

فقدان القلب سالمه وٕایمانه! 

   المسیح واهب الشفاء.5
إذ وهب السّید المسیح السالم للنفوس المضطربة بسبب الریاح المضادة ودخل بها إلى سفینة كنیسته 

نِّیسارت، وهناك تعّرف علیه رجال هذا الموضع، جالمقّدسة لتعیش في سالمه الفائق، عبر بها إلى أرض 
 وطلبوا أن یلمسوا فقط هدب ثوبه، فجمیع الذین لمسوه نالوا الشفاء.  ،فأحضروا إلیه جمیع المرضى

إن كان ثوبه ُیشیر إلى كنیسته الملتصقة به، فإن جمیع الذین قبلوه أرادوا أن یبقوا كُهدب ثوبه، أي 
 ینالوا الشفاء لنفوسهم كما ألجسادهم.  لتواضعیحتّلوا الصفوف األخیرة في كنیسته لكي با
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 متى- األصحاح الخامس عشر

صحاح الخامس عشر ألا

ه وَناقدوا الملك َوطالب
 على كلمة اهللا لحفظها وتفسیرها رفضوا "الكلمة المتجّسد"، بینما اؤتمنواالكتبة والفّریسّیون الذین 

. انشغل األّولون بالنقد مع هالمحرومون من الكلمة، جماعة األمم، سعوا وراء الكلمة المتجّسد یطلبون خالص
 هذا ال یعني أن ، بینما جرى اآلخرون إلیه یطلبون عمله فیهم،المباحثات والمجادالت حول شخص السّید المسیح

 إّنما من ظّن في نفسه أنه حكیم، أّما البسطاء منهم فجاءوا إلیه لیجدوا فیه سّر شفائهم ،جمیع الیهود رفضوا السّید
وشبعهم.  

.  9-1  تقلید الشیوخي تعدّ .1
.  20-10  األیدي غیر المغسولة.2
  . 28-21  لقاء مع المرأة الكنعانّیة.3
.  31-9  انجذاب البسطاء إلیه.4
.  39-32  تحّننه على طالبیه.5

   تعّدي تقلید الشیوخ.1
: "حینئذ جاء إلى یسوع كتبة وفّریسیون الذین من أورشلیم، قائلین

 لماذا یتعّدى تالمیذك تقلید الشیوخ، 
.  ]2-1[؟" هم حینما یأكلون خبًزايفإنهم ال یغسلون أید

 إذا بالكتبة والفّریسّیین ال ،)36: 14 بینما كانت الجماهیر تشتهي أن تلمس ُهدب ثوبه لُتشفى (مت
بین. لقد ُأؤُتمن الكتبة أیطیقون كلماته الملوكّیة وال یحتملون حّبه اإللهي للبشرّیة، ف خذوا منه موقف الناقدین والمجرِّ

 جاء كلمة اهللا ذاته متجّسًدا یفرحون متى حتى ، والفّریسّیون لكي یفسِّروها للشعب،على كلمة اهللا لكي یكتبوها بدّقة
 له بكل حیاتهم. كان یلیق بالكتبة والفّریسّیین أن ویستجیبونویتهّللون ویدخلون مع الشعب إلیه لیملك في قلوبهم، 

یتسّلموا باألكثر قیادة الشعب منحنین أمام كلمة اهللا الحّي الملك المسّیا، لكن إذ تحّولت قلوبهم عن خدمة الكلمة 
إلى خدمة ذواتهم، صاروا رافضین الكلمة اإللهي ومقاومین له، وكأنه قد جاء لیسحب الكراسي من تحتهم أو 

یغتصب مراكزهم.  

جاء المسّیا لیملك على القلب، فقاومه هیرودس بینما كان السّید طفًال، لئال یغتصب عرشه. وعندما بدأ 
خدمته لم یقدر الشیطان إال أن ُیعلن الحرب عالنّیة خشیة أن تنهار مملكة ظلمته. وفي أثناء الخدمة هرع 

 السّید موضع هجوم حتى ارتفع على يأصحاب الكراسي والكرامات یقاومونه لئال ینهاروا في ُأعین الشعب. وبق
الصلیب. وبینما تكاتفت الُقوى لهدم مملكته، إذ بهذا الموقف یصیر جزًء ال یتجزأ من إعالن ملكوته الخفي في 

ن أنهم بالصلیب یضعوا حًدا لنهایة عمله، إذ بهم یكتشفون أن الصلیب عینه هو وقلوب الكثیرین، وٕاذ ظّن المقاوم
 واجتذاب األمم إلى خالصه المّجاني. فالمقاومة للحق ال تحّطمه، بل تفتح أمامه ،السبیل الوحید إلعالن مملكته

الطریق لُیعلن بأكثر قّوة وعلى أوسع نطاق.  

 حتى ممن یحملون اسمه فإن رب المجد یبقى ُمقاَوًما في شخصه وصلیبه وٕانجیله عبر األجیال لألس
 ویشرق بهاؤه ،والذین یظهرون كأبناء مملكته. لكن بقدر ما تزداد مقاومته یتجّلى بوضوح وسط مملكته،أحیاًنا 
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الذي قاوم الرب كثیًرا قبل قبوله اإلیمان  القّدیس أغسطینوسعلى الجالسین في الظلمة. ما أعجب ما قاله 
 عندما تعّرف علیه، فإنه یرى في المقاومین  المسیح والذي كّرس كل طاقاته لحساب الملك،بفلسفته ودنس حیاته

 اإلخوةلتالحظوا أیها [ إن كّنا نعیش بتقوى، إذ یقول: ،للِكتاب والهراطقة أنهم یدفعوننا باألكثر إلى معرفة األسرار
المقّدسین فائدة الهراطقة، هذه التي حسب تدبیر اهللا الذي یستخدم حتى هؤالء األشرار استخداًما نافًعا. فبینما ترتد 

  .]Ïیرتّد إلیهم الخیر الذي ُیخرجه اهللا منهم تدابیرهم إلیهم ال

   تقلید الشیوخ
 ُاتُِّهم السّید بأن تالمیذه یتعدُّون تقلید الشیوخ بعدم غسل أیدیهم حینما یأكلون خبًزا، وكانت إجابة السّید: 

 "وأنتم أیًضا لماذا تتعدُّون اهللا بسبب تقلیدكم؟
  أباك وأمَّك، َاكرمفإن اهللا أوصى، قائالً : 

 ومن یشتم أًبا أو أّما فلیمت موًتا. 
  من قال ألبیه أو أمه قربان :وأما أنتم فتقولون

فع به مني، فال یكرم أباه أو أمه.  تهو الذي تن
.  ]6-3 [فقد أبطلتم وصّیة اهللا بسبب تقلیدكم"

في دراستنا للتقلید رأینا تمییًزا واضًحا بین نوعین من التقلید:  
تقلید هو وصایا للناس، یتعارض مع الوصّیة اإللهّیة لهدف أو آخر، كالمثال الذي قّدمه السّید أوالً : 

المسیح. فألجل المنفعة الشخصّیة وضع قادة الیهود وصّیة تحمل مظهر العطاء الظاهري وتخفي كْسًرا للناموس 
 فال یعولهما بحّجة أن ما یدفعه لهما یقّدمه قرباًنا هللا، ،اإللهي. كأن یستطیع االبن أن َیحرم والدیه من حقوقهما

فیكِسر وصّیة إكرام الوالدین ویكون كمن شتمهما بأعماله، وهذا أقسى من السّب باللسان، إذ یحرمهما من حق 
إذ [العّالمة أوریجینوس:  ویدخل بهما إلى ضنك العیش تحت ستار العطاء للهیكل. وكما یقول ،الحیاة الكریمة

بنائهم، حتى وٕان أیسمع اآلباء أن ما ینبغي تقدیمه لهم صار من القربان المخّصص هللا یحجمون عن أخذه من 
) فتظاهروا 14: 6 بأن الفّریسّیین كانوا محّبین للمال (لو[ : كما یقول.]كانوا في عْوز شدید لضرورات الحیاة

  .]بجمعه للعطاء للفقراء، حارمین الوالدین من عطایا أوالدهم

 ال ،هذا من جانب ومن جانب آخر قّدموا في تقلیدهم بعض الحرفّیات والشكلّیات في العبادة والسلوك
هدف لها سوى حب الظهور بثوب التدّین دون الروح الداخلي الحيّ .  

تقلید حّي حفظ لنا أسفار العهد القدیم وقّدم لنا تفسیًرا لنصوصها، كما أعلن لنا الحیاة مع اهللا ثانًیا: 
 العهد الجدید، ألنه غیر یرفضه أو كتابة. األمر الذي ال اخالل العبادة والسلوك، وحفظ لنا بعض المعرفة شفاهً 

مخالف للوصّیة اإللهّیة بل خادم لها، وقد استخدمه العهد الجدید نفسه، نذكر على سبیل المثال:  
).  8: 3تي2أ. عن التقلید الیهودي عرف الرسول بولس اسمي الساحرین المقاومین لموسى النبي (

 محاًجا عن جسد موسى بروح ،ب. عنه نقل یهوذا الرسول مخاصمة میخائیل رئیس المالئكة إبلیس
).  9 متواضع بغیر افتراء (یه

ورد في التقلید الیهودي أن استالم الشریعة كان بید مالئكة.   ج. ذكر العهد الجدید ما

1 Ser. on N. T. hom 1:11. 
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 تي 2 ؛34: 11 كو 1د. في أكثر من موضع أّكد الرسول بولس ضرورة االهتمام بالتقلید، أو التسلیم (
).  6: 3 تس 2 ؛5: 1

نعود إلى كلمات السّید موّبًخا الكتبة والفّریسّیین ناقدي السّید المسیح خالل حرفّیات وشكلّیات أفسدت 
مفهوم الوصّیة اإللهّیة:  

 : مراؤون، حسًنا تنّبأ عنكم إشعیاء، قائالً یا "
  ه،یقترب إلّي هذا الشعب بفمه وُیكرمني بشفتيْ 

.  وأما قلبه فمبتعد عّني بعیًدا
  .]9-7[وباطًال یعبدونني وهم یعلمون تعالیم هي وصایا الناس" 

یدعوهم مرائین ألنهم َیظهرون كُمدافعین عن الحق وهم كاِسروه، یحملون صورة الغیرة على مجد اهللا 
القّدیس یوحنا وهم یهتّمون بما لذواتهم. یتقّدمون كمعّلمین وهم عمیان في حاجة إلى من یعّلمهم. وكما یقول 

 فكم باألكثر إن أراد األعمى أن یقود  (یرشده)،إن كان ُیحسب أمًرا خطیًرا أال یكون لألعمى قائد[الذهبي الفم: 
 !]Ïغیره

 ي موضع قط بل هابهم فلم یكن لهو أّما قل،احتّل الكتبة والفّریسّیون الصفوف األولى بین المتعّبدین
 لتحقیق أهداف بشرّیة ذاتّیة، فصارت تعالیمهم "وصایا ا وٕانم، عن اهللا بعیًدا، یعبدون اهللا لیس عن حبةمبتعد

الناس".  
 أكثر ،على كلمات السّید هذه معلًنا اهتمام اهللا بالقلب نفسهالقّدیس غریغوریوس أسقف نیصص ُیعّلق 

ماذا یعني هذا؟ إن االّتجاه السلیم للنفس نحو الحق لهو أثمن في عینّي [مّما بكلمات العبادة أو العمل الظاهر. 
 أي یرید اهللا نقاوة القلب الداخلّیة أثناء العبادة ،]Ðاهللا من العبادات، فإن اهللا یسمع تنهُّدات القلب التي ال ُینطق بها

 ،یلزم أن تكون صالتنا عمیقة وصادقة وحكیمة ومثمرة[ :یوحنا من كرونستادتال المظهر الخارجي. ویقول اآلب 
ه إرادتنا للصالح وتسحبنا من الشرّ   .] Ñُتغّیر قلبنا وتوجِّ

   دي غیر المغسولةياأل. 2
یب الحكیم الذي یعرف ب. إنه الط]10[فهموا" اسمعوا واقال لهم:  وفي رّقة "،عيدعا السّید المسیح الجم

متى یحتاج المریض إلى ضربات المشرط لیقتلع كل فساد، ومتى یستخدم الُدهن الطیِّب لُیلطِّف الجراحات، متى 
یجرح ومتى یضمِّد. لم یكن ممكًنا شفاء المعّلمین المرائین بالكلمات الطّیبة، فإن هذا یغطي على شّرهم في 

الداخل لیفسد الجسد كله، أّما الشعب البسیط فال یحتمل كلمة قاسیة لئال یتحّطم ویتعسَّر بالیأس، وٕانما یحتاج إلى 
كلمات رقیقة تسنده وترفعه إلى الرجاء. بهذا یملك الرب على القلوب، مستخدًما الكلمة القاسیة كما الرقیقة لینفتح 

 وٕانما ألجل ،له القلب. هكذا دعا السّید الجموع لیشرح لهم أمر األیدي غیر المغسولة، لیس دفاًعا عن تالمیذه
 ال یتعّثروا بسبب الشكوك التي یثیرها الكتبة والفّریسّیون.  ي ولك،بنیانهم الروحي

 لیس ما یدخل الفم ینجِّس اإلنسان "
 . ]11[بل ما یخرج من الفم هذا ینجِّس اإلنسان" 

1 In Matt. hom 51:4. 
2 Adv. Eunom 1:37. 
3 My Life in Christ, v2, p. 151. 
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 لُیدركوا أن سّر الحیاة ،أراد السّید أن یمسك الجماهیر البسیطة بیده ویدخل بهم إلى الحیاة الداخلّیة
 ، وٕانما في الحیاة الداخلّیة. إنه لم یتجاهل ما یدخل الفم تماًما،والقداسة ال یكمن في األعمال الخارجّیة الظاهرة

 بل ما في داخل اإلنسان والُمعلن خالل ما یخرج من الفم.  ،لكّنه لیس هو الذي ُینجِّس

 إّنما بستر جسدیهما في الخارج، ،هتّما ال بعالج الداخلاعندما تنّجس قلب األبوین األّولین الداخلي 
كمن ُیزّین بیته الُمنهار ِعوض معالجة أساساته. هكذا اهتم قادة الیهود بغسل األیدي قبل الطعام حتى ال 

بهم من نجاسات تظهر خالل كلماتهم المملوءة ریاًء وٕادانة.  ویتنّجسوا، ولم یهتّموا بما یصدر عن قل

 تقّدم تالمیذه وقالوا له: "
 أتعلم أن الفّریسّیین لما سمعوا القول نفروا. 

 فأجاب وقال: كل ُغرس لم یغرسه أبي السماوي ُیقلع. 
  هم عمیان قادة عمیان. .تركوهماُ 

  .]14-12[وٕان كان أعمى یقود أعمى یسقطان كالهما في حفرة" 
به الطبیب على العضو  لم یستطع الفّریسّیون أن یسمعوا كلمات السّید، ألنها كالمشرط الذي ُیصوِّ

 لُیخرج العفونة ویظهر الفساد، األمر الذي ال یطیقه المرائي. إنهم كآبائهم الذین استراحوا لألنبیاء هالفاسد، فیفتح
 ألنهم نطقوا بالناعمات، قائلین: سالم سالم، ولم یكن سالم. وحینما حّذرهم إرمیا النبي طالًبا ،الكذبة في أیام إرمیا

 ومضایقاتهم. أّما السّید المسیح الذي ُیقیم من موضع سخریتها وك، وُوضع في السجن، ألقوه في الجب،التوبة
مملكة حقیقّیة أشبه بالفردوس الذي یغرس اآلب أشجاره، ویسنده بدم المسیح المقّدس، ویرویه بینابیع الروح 

 یهتّم بالدخول إلى . حوله بل نوعهمونور الفّریسّیین من كلماته، فهو ال یهتّم بعدد من یلتففالقدس، فلم یهتز بنُ 
الحق ال إلى المظهر. من أجل غرس واحد حقیقي قّدم السّید دمه الطاهر وحیاته ثمًنا مقابله، لكّنه ال یطلب 

. الترك هنا ال یحمل رغبة السّید في التخلِّي عنهم، إّنما أراد "أتركوهم" بال ثمر الروح، لهذا قال: ،أشجاًرا صناعیة
 الروحي. ىبهم بالَعمو قلتهم، وأصیبتواضع ففقدوا ،حرمانهم من الجماهیر التي بالغت في تقدیم الكرامات لهم

 كراسي القیادة الروحّیة، فقادوا العمیان اختلسوا ،إنهم في حاجة إلى الترك كي یختلوا بأنفسهم ویدركوا أنهم عمیان
بقلبهم األعمى لیسقط الكل في حفرة الجهل والظلمة.  

    لقاء مع الكنعانّیة.3
بعمى قلوبهم عن الكلمة اإللهي  - الكتبة والفّریسّیون - إن كان قد تحّول رجال الكتاب المقّدس

 ِعوض أن ینعموا بها ویكرزوا، لهذا یقول اإلنجیلي: ،المتجّسد، فصاروا مقاومین له ومناضلین لمملكته الروحّیة
". وكأنه ُیعلن تركه للشعب الیهودي الرافض اإلیمان  وانصرف إلى نواحي صور وصیدا،ثم خرج یسوع من هناك"

 لكي یطعم فیه ، األصیلة بسبب كبریائهم وعدم إیمانهماألغصانلیبحث عن أوالده من بین األمم. بخروجه ینزع 
األغصان البّرّیة لتنعم بثمر روحه القّدوس.  

 صاروا ، في حرفّیة الناموس وشكلّیات التقلید بغیر روح- في أشخاص قادتهم -نهمك الیهود ابینما 
یبحثون عن خطأ یرتكبه المسّیا المخّلص، وٕاذا بكنیسة األمم ممّثلة في هذه الكنعانّیة تخرج إلیه لتطلب منه 

 احتیاجها. 

 وٕاذا امرأة كنعانیة خارجة من تلك التخوم صرخت إلیه؛ قائلة: "
 ارحمني یا ابن داود، 
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 ].22[ابنتي مجنونة جًدا" 
 ولم تتسّلم الناموس وال ظهر في وسطها أنبیاء بل عاشت ،لقد ُحرمت زمانها كّله من سماع كلمة اهللا

 كما من ، فخرجت من تخومها،"ابن داودحیاتها في عبادة األوثان، لكنها بالسماع عرفت القلیل عن المسّیا "
 لتلتقي به. رفضه الذین لدیهم قوائم األنساب وبین أیدیهم الرموز والنبّوات تحدِّد شخصه، ،ُكفرها وعبادتها الوثنّیة

 لینقذ ، إّنما لتغتصب حّبه اإللهي ومراحمه، ال لتدخل في مناقشات غبّیة ومجادالت،وجاءت إلیه غریبة الجنس
ابنتها المجنونة جًدا، لقد قبلته مخّلًصا لها، إذ شعرت بالحاجة إلیه ألن نفسها كابنة لها مجنونة جًدا، فقدت تعقلها 

وحكمتها! 

 وكأن السّید وهو محب ،حًقا إذ انطلق السّید إلى نواحي صور وصیدا، إذا بالمرأة تخرج من تخومها
 لكّنه ال یلتقي بهم داخل تخوم األوثان بل خارجها. لقد حّققت بهذا ما لم یعلنه لها داود ،للبشر ینصرف إلیهم

 ألنه هو سّیدك ، فیشتهي الملك حسنك،نسي شعبك وبیت أبیكاِ  و،ت وانظري وأمیلي أذنكنب اسمعي یا"النبي: 
 وتركت بیت أبیها تطلب الملك ،). لقد تّممت الوصّیة وخرجت من شعبها11-10: 45 سجدي له" (مزاُ ف

  الحقیقي. 

لماذا؟   ]...23[" لم یجبها بكلمة"یقول اإلنجیلي: 
عدم إجابته لها في البدایة هو إعالن عن عمله الخالصي، فقد جاء وسط بني إسرائیل ورّكز أوالً : 

 حتى إذا ما رفضه یكون قد امتأل ، الذي تمّتع بالوعود والنبّوات والشرائع، أعماله وقّواته على هذا الشعبةغالبي
 لیفتح الباب على مصراعیه لألمم. لقد رّكز على هذا الشعب في البدایة لیكون الخمیرة ،كأسه، فیرفضه الرب

 وا خالل الكرازة والتبشیر. ونحن ال ننكر أنه وٕان رفضه الیهود لكن قّلة منهم كان،المقّدسة لتخمیر العجین كّله
التالمیذ والرسل الذین كرزوا في العالم.  

كان صمت السّید إلى حین یثیر التالمیذ لكي یتقّدموا من أجلها. لقد أراد أن یكشف لهم رسالتهم ثانًیا: 
أن یهتّموا بالعالم الوثني المتأّلم والفاقد وعیه الروحي وخالصه.  

 وعیناه تترّقبان بفرح ، لكن یده غیر المنظورة تسند قلبها وٕایمانها،كان السّید صامًتا في الخارجثالثًا: 
    القّدیس  الجمیع. یقول م وٕانما باألحرى یزّكیها أما،ها الفائق. لقد أراد بصمته ال أن یتجاهلهاتواضع

إذا كانت تشغف على الحصول على الرحمة صرخت وبجسارة قرعت، فظهر كأنه لم یسمعها. لم [أغسطینوس: 
ها. صرخت وكأن المسیح ال تواضعلكي ُیلهب رغبتها وُیظهر كان  إّنما ما حدث ،ترفضها الرحمة إلى النهایة

كانت دائمة الصراخ، داومت على القرع، وكأنها سبق [ كما یقول: .]Ï مع أنه كان یدّبر األمر بهدوء،یسمعها
  .]Ð)7: 7 اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا یفتح لكم" (مت":  قولهفسمعت

 فتقّدم تالمیذه وطلبوا إلیه قائلین:"
 صرفها ألنها تصیح وراءنا. ا

 . ]24-23 [ وقال: لم ُأرَسل إال إلى خراف بیت إسرائیل الضالة"مفأجابه

1 Ser. on N. T., 27:1. 
2 Ser. on N. T., 27:9. 
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هكذا أحب اهللا العالم حتى "كیف لم ُیرَسل إال إلى خراف بیت إسرائیل الضالة، وهو القائل لنیقودیموس 
بل وسبق فشهد األنبیاء  )؟16: 3(یو " بل تكون له الحیاة األبدّیة،بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به

في العهد القدیم عن مجيء المسّیا للعالم كله، الیهود واألمم مًعا؟  

، إننا نفهم من هذا أنه الق به أن ُیعلن عن حضوره بالجسد ومیالده[القّدیس أغسطینوس: یجیب 
وعمل معجزاته وقّوة قیامته وسط هذا الشعب، فإنه هكذا قد دّبر األمر منذ البدایة. ما سبق فُبشِّر به قد تحّقق 

 إّنما ، لكّنه یربح منهم الذین سبق فعرفهم، فإنه لم یدن الشعب كّله،بمجيء المسیح یسوع ألّمة الیهود كي ُیقتل
 ومنهم ما یمأل المخازن، فإنه من ، ووجد أیًضا حنطة مختفیة. منهم ما هو ُیحرق،م فوجد بینهم تبًنا كثیًراهفحص

شعب لم " بل أرسل تالمیذه، فیتحّقق ما قاله النبي: ،ألنه لم یذهب بنفسه لألمم[ كما یقول: ]أین جاء الرسل؟!
). انظر كیف أوضحت النبّوة األمر كیف تحّقق؟! تحّدثت بوضوح: "شعب لم 43: 18 أعرفه یتعّبد لي" (مز

)، أي یؤمنون ال خالل النظر بل خالل 44: 18 أعرفه"؛ كیف؟ یكّمل قائالً : "من سماع األذن یسمعون لي" (مز
  .]Ïالسمع، لهذا نال األمم مدیًحا عظیًما. فإن (الیهود) رأوه فقتلوه، األمم سمعوا عنه وآمنوا به

لماذا نطق  .]26[" لیس حسًنا أن یؤخذ خبز البنین ویطرح للكالب؟: "ئالً لقد أكمل السّید حدیثه، قا
هكذا؟ هل كان یحتقر األمم فیدعوهم كالًبا؟! بال شك ال یحتقر السّید خلیقته، ولكنه رّبما قال هذا مردًِّدا ما كان 

د من ظنَّهم الیهود كالًبا، معلًنا كیف صاروا أعظم إیماًنا من البنین أنفسهم. هذا ومن ناحیة  یردِّده الیهود لكي یمجِّ
 وقّدموا ، وصنعهم الشرور الكثیرة حتى أجاز الكثیرون أطفالهم في النار، فإن األمم بإنكارهم اإلیمان باهللا،أخرى

 إّنما یكشف ،بنیهم ذبائح لألصنام، فعلوا ما ال تفعله الكائنات غیر العاقلة. إنه ال یقصد تمییز الیهود عن األمم
 العجیب أبناء الملكوت. بتواضعهاعن فعل الخطیئة فینا، كما كشف عن أعماق قلب المرأة الكنعانّیة التي سبقت 

.  ]27 ["نعم یا سّید، والكالب أیًضا تأكل من الفتات الذي یسقط من مائدة أربابهافقد قالت: "

 ألجل دعوتها ككلٍب عندما طلبت البركة وسألت ،أنها لم تُثْر وال غضبت[القّدیس أغسطینوس: یقول 
 فإّنني أعرف لقبي! إنك تنطق بالحق، لكن ، وبالحق أنا هكذا،". لقد دعوتني كلًبانعم یا سّیدالرحمة، بل قالت: "

ینبغي أال ُأحرم من البركة بسبب هذا... فإن الكالب أیًضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. ما أرغبه 
 التواضع عظمة اإلخوةبحث فقط عن الفتات. انظروا أیها أ إّنما ،هو البركة بقدر معتدل، فإّنني ال أزحم المائدة

لقد  .]28["  لیكن كما تریدین،امرأة عظیم إیمانك اي قال الرب في الحال: "،الذي أمامنا!... إذ عرفت نفسها
 لك وتجدین وُیفتح ى وطلبتي وقرعتي، فُیعطَ ي لكّنني أعرفك إنِك "إنسان"... لقد سألت،قلِتِ◌ عن نفسِك إنِك "كلًبا"

لك. انظروا أیها اإلخوة كیف صارت هذه المرأة الكنعانّیة مثاًال أو رمًزا للكنیسة؟! لقد قّدمت أمامنا عطّیة التواضع 
 ما ُحرم منه الیهود أصحاب الوعود بسبب كبریائهم نالته األمم المحرومة من المعرفة خالل ]!Ðبدرجة فائقة

 والذین كانوا في شّرهم ، ُحرموا أنفسهم من مائدة الملكوت خالل جحودهم،التواضع. الذین ظّنوا في أنفسهم أبناء
 صاروا بالحق أبناء یدخلون ولیمة أبیهم السماوي.  ،ودنسهم كالكالب

بنت صور أغنى الشعوب "لقد حّققت هذه المرأة الخارجة من تخوم صور ما سبق فأعلنه النبي عنها: 
). أّیة هدیة تقّدمها بیت صور هذه إال إعالن إیمانها الفائق خالل صمت 12: 45  (مز"تترضَّى وجهك بهدّیة

مرأة یا ا. لقد وهبها الفرصة لتقدیم أعظم هدّیة یشتهیها الرب، إذ یقول "ةالبداي وتظاهره بعدم العطاء في ،السّید

1 Ser. on N. T.,  27:2,5. 
2 Ser. on N. T.,  27:11 
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 لتنال كل ما ترید، بینما أغلق ،لقد فتحت بهذه الهدّیة كنوز السّید .]28[ لیكن لِك كما تریدین" ،عظیم إیمانك
 إذ مَدحها أمام ،قادة الیهود أبواب مراحم اهللا أمام أنفسهم. قبل هدّیتها القلبّیة الفائقة، ورّد لها الهدّیة بما هو أعظم

 فاتًحا أبواب محّبته أمامها، مقیًما إّیاها رمًزا لكنیسة األمم التي اغتصبت الرب نفسه باإلیمان.  ،الجمیع

  انجذاب البسطاء إلیه .4
 ي تحمل إلیه العرج والعم، فتجتمع الجماهیر البسیطة،مرة أخرى یصعد السّید إلى الجبل لیجلس هناك

یعاینوا شمس البّر، فلم بهم وأعمى قلالذي  یطرحونهم عند قدمیه فیشفیهم. إن كان القادة بریائهم ،والخرس الخ.
 به خالل الشعور باالحتیاج إلیه، وهكذا أیًضا بسطاء الیهود التقوافإن الغرباء (األمم) في شخص المرأة الكنعانّیة 

 األمر الذي ُحرم منه القادة.  ،بهم في یسوع المسیح ملكهم المخّلصوأدركوا في بساطة قل

  تحّننه على طالبیه .5
 لم ینتظر التالمیذ أن یسألوه أن یصرف الجموع لكي ،إذ التفَّت الجماهیر حوله لیمكثوا معه ثالثة أیام

) إّنما استدعاهم لیقّدم خاللهم لشعبه احتیاجاتهم 15: 14  ویبتاعوا طعاًما كما حدث قبًال (مت،یمضوا إلى القرى
حتى الجسدّیة؛ رّبما ألن الشعب في هذه المرة لم یشعر بالجوع بسبب بقائهم مدة طویلة یستمعون كلماته 

). 14 المشبعة، أو ألن التالمیذ اختبروه قبًال في إشباعهم. وقد سبق لنا الحدیث عن إشباع الجموع (مت
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صحاح السادس عشر األ

اني حبَناُء الملكوُت المسي
 یلزم حفر أساسات عمیقة بهدم مملكة الظلمة تالسماوااني كبناٍء شامٍخ یبلغ حلكي یقوم الملكوت المسي

 خالل صلیب رّبنا یسوع ،إلقامة مفاهیم جدیدة. بمعنى آخر یلزم أوًال هدم اإلنسان القدیم لیقوم اإلنسان الجدید
المسیح وقیامته. وقد رّكز اإلنجیلي هنا على هدم "الریاء" كأساس اإلنسان العتیق وقیام "اإلیمان" كأساس اإلنسان 

الجدید، أّما تكلفة هذا العمل فهو الصلب.  

.  4-1  اتفاق الفّریسّیین والصّدوقّیین ضّده.1
.  12-5  هدم الریاء محطِّم الملكوت.2
.  20-13  قیام اإلیمان كأساس الملكوت.3
.  23-21  الصلب تكلفة الملكوت.4
.  26-24  دورنا اإلیجابي في الملكوت.5
.  28-27  الملكوت األخروي.6

   اتفاق الفّریسّیین والصدوقین ضّده.1
  ،قیون لیجرِّبوهو"وجاء إلیه الفّریسّیون والصد

 . ]1 [فسألوه أن یریهم آیة من السماء"
لقد اتفق المتعارضون فكرًیا مًعا ضّد السّید المسیح، إذ ال تقبل مملكة الظلمة النور، وال یطیق الباطل 

الحق حتى وٕان تضارب الباطل فیما بینه. لقد اتَّفقوا مًعا على تجربته، سائلین إّیاه أن یریهم آیة من السماء. طلبوا 
مة انحالل ال ع، ولم یدركوا أن هذه اآلیات والعالمات تسبق مجیئه األخیر للدینونة،عالمة ظاهرة في الطبیعة

 فقد جاء لیخّلص ال لیدین، جاء لیقّدم اآلنالعالم وقّوات الشّر قدامه إلقامة العالم الجدید، أي ملكوته األبدي. أّما 
عالماته وآیاته في حیاة الناس ألجل توبتهم وتغییر طبیعتهم الداخلّیة. جاء لُیعلن تحّننه على البشرّیة وترفُّقه بنا ال 

لیستعرض قّوته وسلطانه.  

عون لیدینه قّدم له مثل هذه العالمات الخاصة بالطبیعة لُیرهبه، أّما مع األصدقاء فال رفي تعامله مع ف
بیه، قائالً : لهم:جحاجة لمثلها. لقد قّدم لهم الخالص الذي تحّقق رمزًیا في یونان النبي، إذ أ إذا كان " اب مجرِّ

مراؤون  اي وفي الصباح الیوم شتاء، ألن السماء ُمحَمرَّة بعبوسة.  .المساء قلتم صحو، ألن السماء ُمحَمّرة
 وأما عالمات األزمنة فال تستطیعون. جیل شّریر فاسق یلتمس آیة، وال ُتعطى ،تعرفون أن تمّیزوا وجه السماء

  .]4-2 [یة یونان النبي، ثم تركهم ومضى"آیة إال آله 

لقد وهب اهللا اإلنسان عقًال یفّكر به لیمّیز األمور، فیستطیع أن یتعّرف على حالة الجو خالل العالمات 
 مع ،الظاهرة في السماء، لكن لألسف لم یستخدم الفّریسّیون والصّدوقّیون هذه العطّیة اإللهّیة لحساب ملكوت اهللا

أیدیهم نبّوات األنبیاء ُتعلن بوضوح عن شخص السّید المسیح وأعماله الخالصّیة. إنهم یقولون أن المساء  أن بین
 ألن السماء ُمحَمرة، وقد جاء مساء العالم، ملء األزمنة، لیبذل الرب دمه لخالصنا فرفضوه ولم یقولوا أن ،صحو

الوقت صحو، أي وقت مقبول لرجوعهم إلیه والتمّتع بأعماله الخالصّیة. وقد اقترب صباح األبدّیة ولم یدركوا أنهم 
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 وال ، وشركة األمجاد اإللهّیة. صاروا یمّیزون وجه السماء مادًیا،في شتاء (برودة) الروح یفقدون اإلكلیل السماوي
یدركون أسرار الملكوت الروحي، فیبقى یونان النبي وغیره من األنبیاء شهود حق ضّدهم.  

   هْدم الریاء محطِّم الملكوت.2
إن كان السّید المسیح ُیقیم ملكوته السماوي فینا، فإن هذا البناء اإلنجیلي یحتاج أوًال إلى هدم المفاهیم 

الخاطئة لوضع أساس روحي جدید. بدون هدم ریاء الفّریسّیین والصّدوقّیین ال یمكن التمّتع باإلیمان الحّي الخاص 
بالملكوت، وبدون تحطیم اإلنسان القدیم ال یمكن إقامة اإلنسان الجدید.  

یروي لنا اإلنجیلي لقاًء تّم بین السّید المسیح وتالمیذه، نستطیع أن نقول أنه أشبه بمجمع كنسي یضم 
الرعاة وقد حّل السّید في وسطهم لُیعلن لهم أسرار ملكوته، فیما یلي تفاصیله:  

لقد انجذب التالمیذ إلى السّید المسیح؛ . ]5[ولما جاء تالمیذه إلى الَعْبر نسوا أن یأخذوا خبًزا" "
 تاركین كل شيء، حتى الضرورّیات، إذ ، لیعیشوا بفكٍر سماويٍ ،فانطلقوا إلى الَعْبر اآلخر كما إلى الحیاة األخرى

أخذوا خبًزا.  ينسوا أن 

 وقال لهم یسوع: انظروا وتحّرزوا من خمیر الفّریسّیین والصّدوقّیین. "
  .ففّكروا في أنفسهم قائلین: إننا لم نأخذ خبًزا

  لم تأخذوا خبًزا؟أنكمفعلم یسوع وقال لهم: لماذا تفّكرون في أنفسكم یا قلیلي اإلیمان 
 زات الخمسة آالف وكم ُقّفة أخذتم؟ب وال تذكرون خمس خ،أحّتى اآلن ال تفهمون

 وال سبع خبزات األربعة آالالف وكم سًال أخذتم؟
 كیف ال تفهمون إني لیس عن الخبز قلت لكم أن تتحّرزوا من خمیر الفّریسّیین والصّدوقّیین؟

 حینئذ فهموا أنه لم یقل تحّرزوا من خمیر الخبز 
 . ]12-6[بل من تعلیم الفّریسّیین والصّدوقّیین" 

حیث یجتمع الرعاة مًعا في المسیح یسوع ربنا، یقوم السّید نفسه بقیادتهم وتوجیههم، من الجانب السلبي 
.  ]17[واإلیجابي، فُیحّذرهم من الریاء كما یكشف لهم أسرار اآلب 

فمن الجانب السلبي سألهم أن یتحّرزوا من خمیر الفّریسّیین والصّدوقّیین، ولألسف انسحب فكرهم إلى 
"الخمیر" أو الخبز بالمفهوم المادي، بل ویبدو أنهم ارتبكوا جًدا بسبب عدم وجود طعام، فوّبخهم السید، مذّكًرا 

 أال وهو االرتباك باألمور المادّیة ،إّیاهم بمعجزتي إشباع الجموع. بهذا عالج السّید ضعًفا جدیًدا في حیاتهم
واالحتیاجات الزمنّیة.  

في اختصار نقول أن السّید عالج الجانب السلبي من ناحیتین: األولي هي الهروب من الریاء "خمیر 
ى اجتمع بزمالئه الرعاة في شخص السّید تالفّریسّیین"، والثانیة هي عدم االرتباك في التدابیر المادّیة خاصة م

المسیح، هذان المرضان لألسف یصیبان الكثیر من اجتماعات الرعاة الكنسّیین.  

بة وكوت، ألن الخطایا الظاهرة ُیمكن تداركها والتللقد حّذرهم من خطّیة الریاء بكونها أخطر عدّو للم
 وٕانما ، ال لیشغلهم عن الخدمة والعبادة،لریاء فیتسّلل إلى حیاة القادة الروحّیین والخّدام والمتعّبدیناعنها، أّما 

لُیشعل فیهم الشوق نحو الخدمة والعبادة دون االلتقاء مع السّید المسیح نفسه، فیرتفع اإلنسان بذاتّیته وأنانّیته تحت 
ستار الدین والخدمة ویظهر البناء شاهًقا بال أساس لیسقط هاوًیا.  
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 ،الریاء باللص الذي یتسّلل خفیة إلى صفوف المتعّبدین. رعاة ورعّیة القّدیس یوحنا الذهبي الفمیشّبه 
على ضرورة حفظ  ايً یقّدم لنا رّبنا تأكیًدا قو[ :أمبروسیوسالقّدیس یسرق قلوبهم خلسة دون أن یكتشفوه. ویقول 

 فال نكون كالیهود غیر المؤمنین الذین یمارسون أمًرا ما ویتظاهرون في كلماتهم ،البساطة مع غیرة اإلیمان
.] غیرةالب

عندما ُتمتدح الخمیرة إّنما ألنها [ القّدیس غریغوریوس النزینزي:أما عن تشبیه الریاء بالخمیرة فیقول 
.] تخص خبز الحیاة، وعندما ُتذم إّنما ألنها ُتشیر إلى المكر المّر الذي یستقر (فیمن یعتاد علیه)

 أّما الجانب السلبي اآلخر فهو تحذیرهم من االرتباك في التدابیر المادّیة ،هذا بخصوص الریاء
 ِعوض أن یكون "المسیح" نفسه غایتهم. فقد انشغل التالمیذ وارتبكوا بالخبز ولم ،والتنظیمات أثناء اجتماع الرعاة

   یدركوا أن الحال في وسطهم هو المسیح "الخبز الحيّ " المشبع للكل! 

 بالروح القدس وشهود الحق لكي یتفّرغوا هم المملوءین) 7 لقد ترك التالمیذ خدمة الموائد للشمامسة (أع
اك ثنائّیة بین كلمة الكرازة وأعمال الحب وخدمة الفقراء وتدبیر أمور الكنیسة، لكن نلخدمة الكلمة! حًقا لیست ه

 به یلزم على الرعاة الروحّیین أال ینشغلوا بخدمة الموائد، لیس الالئقمن أجل تفّرغ كل عضو في الكنیسة للعمل 
. فكما أن العین تنظر لحساب الجسد كّله لكنها ال تسمع بذاتها إّنما خالل ص وٕانما من أجل التخّص ،تحقیًرا لها

 كما ألعضاء كثیرة في جسٍد واحٍد یعمل مًعا، كل في ، هكذا یمّثل العمل الكنسي وحدة متكاملة مًعا،األذن
ه.  صتخّص 

 حتى ال یجرح ،نعود إلى حدیث السّید مع تالمیذه لنالحظ أنه إذ أراد توجیههم لم ُیحّذرهم أمام الجماهیر
مشاعرهم، بل تحّدث معهم على انفراد، مقّدًما لهم صورة حّیة عن األبّوة الروحّیة التي تترّفق حتى عندما ُتحذِّر 

وتُنِذر.  

   قیام اإلیمان كأساس الملكوت.3
بعد أن أعلن السّید المسیح التزام التالمیذ بهدم الریاء وعدم االرتباك باألمور الزمنّیة، قّدم لهم الجانب 
اإلیجابي الذي یقوم علیه التعلیم اإلنجیلي أو بناء الملكوت، أال وهو "اإلیمان"، وذلك من خالل لقاء جدید مع 

: "من یقول الناس إّني أنا ابن تالمیذه، وكأنه اجتماع رعوي جدید. في هذا االجتماع سأل تالمیذه قائالً 
] 13[اإلنسان؟" 

بهذا السؤال أبرز السّید جانًبا هاًما في إیماننا به بدعوته "ابن اإلنسان" تأكیًدا لتأنُّسه. فإن كان اآلب 
الحّي مؤكًدا الهوته، فإن االبن نفسه یؤّكد ناسوته. كأن إیماننا به إّنما یقوم على اهللا ُیعلن لبطرس الرسول أنه ابن 

"تأنُّسه"... فبالتجّسد اإللهي تقّدم ابن اهللا كرأس للكنیسة ملكوت اهللا على األرض، وباّتحادنا مع ابن اهللا المتأّنس 
 إلى العضوّیة في هذا الملكوت الروحي الجدید، ننعم بصورة خالقنا ونتمّتع - خالل میاه المعمودّیة -ندخل 

 بحیاته فینا، فنحمله داخلنا كسّر حیاة أبدّیة.

، وٕاذ هم من الناس لم یستطیعوا من ]13[ "من یقول الناس إني أنا، ابن اإلنسان؟" سألهم السید:
فاته قال "قوم یوحنا المعمدان، وآخرون إیلّیا، وآخرون إرمیا،  :ذواتهم أن یدركوا سّر الهوته، وأمام دهشتهم لتصرُّ

 حًقا إن الحاجة إلى اهللا نفسه لكي ُیعلن لنا سّر المسیح. .]14[أو واحد من األنبیاء" 
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في قول السّید "وأنتم..." بعد  القّدیس جیرومویرى  ]15[" وأنتم من تقولون إّني أنا؟عاد السّید یسألهم:" 
كأنه یقول لهم أنهم [ لكنهم صاروا به آلهة، قائالً : ،قوله "من یقول الناس..."، أن التالمیذ لم یعودوا بعد من الناس

] Ï؟ وأنتم كآلهة من تقولون إني أنا،كبشر قد فّكروا في أمور بشرّیة

 وٕانما لیعطیهم الفرصة لنزع األفكار ،بهمو ما في قلمستفساًرا وال لكي َیعلاِ سؤال السّید لتالمیذه لم یكن 
 تالمیذه آلالمه حتى ّیئنه كان یه[أ: القّدیس كیرّلس الكبیر وقبول اإلعالن اإللهي؛ وكما یقول ،البشرّیة الخاطئة
  .]Ðال یتشّككوا فیه

فأجاب " .]16[ أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسیح ابن اهللا الحيّ إذ قّدم السّید لهم السؤال، "
 .]17[ لكن أبي الذي في السموات" ،سمعان بن یونا، إن لحًما ودًما لم ُیعلن لكیا یسوع وقال له: طوبى لك 

إیماننا بالمسّیا الملك، ابن اهللا المتأّنس، لیس فكرة فلسفّیة نعشقها، وال هو ولید إیمان عقالني نتقّبله من لحم ودم، 
لهي یشرق به اآلب بروحه القّدوس على شعبه خالل الرسل والتالمیذ، فتسّلمته الكنیسة كإعالن إإّنما هو إعالن 

 یشرق به اهللا في قلوب ، من جیٍل إلى جیٍل، لیس كتسلیٍم بشري إّنما هو تسلیم إلهيهإلهي رسولي، كودیعة َتقِدم
المؤمنین خاللها. إنه عمل إلهي في داخل القلب قادر أن یربط النفس بملكها، فنعیش الحیاة الملكوتّیة السماوّیة. 

طرس الرسول یتحّقق مع كل عضو في كنیسة المسیح المقّدسة وٕان كان بطرق مختلفة، خالل الكاهن أو بوما تّم ل
 الذي یعمل في القلوب إلعالن اإلیمان فیها.  ،كلمة وعظ أو كلمة مكتوبة، لكن المعلن الخفي هو اهللا نفسه

وفیما یلي بعض تعلیقات اآلباء على هذه العبارة:  
 لم یستطع اللحم والدم أن یعلنه، تعلنه نعمة الروح القدس. لهذا السبب تقّبل (سمعان بطرس) اسًما یعني  ما

أنه قد تسّلم إعالًنا من الروح القدس. ألن "ابن یونا" في لساننا یعني "ابن الحمامة"، وٕان كان البعض یفهمها 
"یوحنا  " إّنما قصد بهJona ببساطة أن سمعان الملقب بطرس هو "ابن یوحنا" معتبرین أن االسم "ابن یونا

Joanaa وكلمة "یوحنا" تعني نعمة اهللا. بهذا فإن االسم یفسر سّرًیا بالحمامة أي الروح القدس أو نعمة ..."
اهللا أي عطّیة الروح.  

 القّدیس جیروم 

 فال یتطّلع إلى ما هو من الجسد ،ي فوق الرؤیا بالعیون البشرّیةذطوبى لذاك الذي ُیمَدح إلدراكه وفهمه ال 
 إّنما ینظر ابن اهللا خالل اإلعالن له من اآلب السماوي. لقد صار مستحًقا أن یكون أول من اعترف ،واللحم

بالهوت المسیح.  
القّدیس هیالري أسقف بواتییه  

  فإّننا ال نتعّلم عن االبن سوى من اآلب. هنا ُیعلن لنا أن اآلبانظر كیف ُیعلن اآلب عن االبن، واالبن عن .
االبن واحد مع اآلب ومساٍو له، مسجود له معه.  

القّدیس یوحنا الذهبي الفم  

 لكن أبي ،"إن لحًما ودًما لم ُیعلنا لك  وتستحق سماع الكلمات:،آِمن إذن كما آَمَن بطرس لُتطوَّب أنت أیًضا 
 وعلى العكس من یتحّدث عن األسرار بالروح فال ،. فاللحم والدم ال یقبالن إال األرضّیات"تالسماواالذي في 

1 Catena Aurea. 
2 In Luc. Ser. 125.  
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 ، وٕانما على اإلعالن اإللهي. ال تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منهما أوامرك،یعتمد على تعالیم اللحم والدم
  .Ï)17: 6 كو 1فتصیر أنت نفسك لحًما ودًما، وأما من یلتصق بالروح فهو روح واحد (

  أمبروسیوسالقّدیس 

 وعلى هذه الصخرة ابني ،وأنا أقول لك أیًضا أنت بطرس" یكّمل السّید حدیثه مع القّدیس بطرس:
  .]18[ وأبواب الجحیم لن تقوى علیها" ،كنیستي

" أي صخرة، فقد أقام السّید كنیسته التي هي ملكوته Petra" مشتّقّ◌ة عن الیونانّیة "بترا بطرسكلمة "
على الصخرة التي هي اإلیمان بالسّید المسیح المعلن للقّدیس بطرس. اإلیمان بالمسّیا هو األساس الذي یقوم 

 عینها. بالتجّسد اإللهي تقّدم ابن اهللا الحّي كحجر زاویة یسند البناء كّله تالسماواعلیه بناء الملكوت المرتفع حتى 
عواصف أن تهز حجًرا واحًدا منه.  الزوابع أن تحّطمه وال الفال تقدر 

  إنه لم یقل له أنت صخرةtu es Petra بل أنت بطرس tu es Petrus) 1، فإن الصخرة كانت المسیح 
.  Ð)، التي اعترف بها سمعان كما لو اعترفت الكنیسة كلها، لذلك ُدعى "بطرس"4: 10كو

 القّدیس أغسطینوس

  لقد عنى بهذا: أنه على هذا اإلیمان وعلى هذا االعتراف ابني كنیستي. لقد أظهر بهذا أن كثیرین یؤمنون بما
اعتَرف به بطرس، كما أنه بهذا رفع من روحه وجعله راعًیا.  

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 كذلك نالوا األسماء األخرى من الرب. لقد أعطى "نور العالم"ما أنه هو النور ویهب تالمیذه أن یدعوا ك ،
لسمعان الذي آمن بالمسیح الصخرة أن ُیدعى بطرس "الصخرة".  

 القّدیس جیروم

   .من یتمثل بالمسیح فهو صخرة
 العّالمة أوریجینوس

 :ومع ذلك 12: 8 "أنا هو نور العالم" (یو عظیمة هي محّبة المسیح الذي أعطى كل ألقابه لتالمیذه، فیقول (
)، 35: 6  "أنا هو الخبز الحيّ " (یو:). یقول14: 5 یعطي من طبعه لتالمیذه قائالً : "أنتم نور العالم" (مت

"غرسُتك  )، ویقول لك:1: 15 (یو "أنا هو الكرمة الحقیقّیة" ). یقول:17: 10 كو 1ونحن جمیًعا خبز واحد (
).  21: 2 كرمة سوَرق زرع حق كلها" (إر

: 10 كو 1 والصخرة كانت المسیح" (،"كانوا یشربون من صخرة روحّیة تابعتهم المسیح هو الصخرة:
یحرم تلمیذه من هذا االسم، فهو أیًضا صخرة، إذ تكون لك صالبة الصخر الراسخ وثبات اإلیمان. لم )، و4

اجتهد أن تكون أنت أیًضا صخرة، فال یبحثون عن الصخرة خارًجا عنك وٕانما في داخلك.  
صخرتك هي عملك، وهي روحك، وعلیها تبني بیتك فال یقدر عاصف من عواصف الروح الشّریر أن 

یسقطه.  

Ï(ترجمة مدام عایدة حنا بسطا).  26-19: 9 تفسیر لو 
2 Retradions 1:21. 
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 وٕان كنَت في الكنیسة ،صخرتك هي اإلیمان الذي هو أساس الكنیسة، فإن كنَت صخرة تكون كنیسة
 .Ïفأبواب الجحیم لن تقدر علیك، هذه التي هي أبواب الموت

 أمبروسیوسالقّدیس 

  تالسماواوأعطیك مفاتیح ملكوت "
  ،تالسماوافكل ما تربطوه على األرض یكون مربوًطا في 

  .]19[" تالسماواوكل ما تحله على األرض یكون محلوًال في 
 هو عمل إلهي یعلنه اآلب في قلوبنا بالروح القدس في ابنه، فقد قّدم مفاتیح تالسماواإن كان ملكوت 

د تسّلمت السلطان ال لتعمل بذاتها بل بالروح ق وٕانما لتخدم البشرّیة. ل، ال لتسیطر،هذا الملكوت بین یدّي الكنیسة
القدس الساكن فیها. فتشترك العروس في عمل العریس نفسه، لتنال كرامة الشركة معه على أن تتم إرادته اإللهّیة 

في سلوكها.  

مفتاح الملكوت في الحقیقة هو في ملكّیة ابن داود نفسه الذي یفتح وال أحد ُیغلق، وُیغلق وال أحد یفتح، 
فإن كان السّید قد وهب كنیسته هذا المفتاح اإللهي إّنما یأتمنها علیه ویبقى هو العامل سّرًیا في داخلها، یعرف 

من یستحق فیفتح له خاللها ومن یتركه خارًجا یغلق علیه.  

 لو أن هذا قیل لبطرس وحده لما حمل أي أساس لعمل خاص بالكنیسةÐ  .
 القّدیس أغسطینوس

  تباًعا في تدبیر الكنیسة (بالسلطان الذي أعطى األساقفةلذلك خالل تغییر األزمنة وتتابعها یفیض نظام 
.  Ñلهم)

 القّدیس كبریانوس

 من  یحّل في السماء. لیت الذي یربط غیره أو یحلُّه أن یكون هو نفسه بال لوم، فیوجد مستحًقا أن یربط أو
 كمكافأة. فإنه إذ یبدأ إنسان في تالسماوایقدر أن یغلق أبواب الجحیم بفضائله ُتعطى له مفاتیح ملكوت 

ممارسة كل نوع من الفضیلة یكون كمن یفتح لنفسه أبواب السماء، إذ یفتحها الرب بنفسه، فتكون الفضیلة 
.  تالسماواعینها هي باب السماء ومفتاحه. كل فضیلة إّنما هي ملكوت 

 العّالمة أوریجینوس

 ال یفهمون هذا األمر (فیحكمون بال تمییز) یأخذون ألنفسهم نوًعا من كبریاء الفّریسّیین ناألساقفة والكهنة الذي 
حتى یظّنون أنهم یقدرون أن یدینوا األبریاء ویغفروا للمجرمین؛ لكن اهللا ال ینظر إلى حكم الكهنة وٕانما إلى 

حیاة الذین ُیدانون.  
القّدیس جیروم  

    الصلب تكلفة الملكوت.4
 ذلك الوقت ابتدأ یسوع یظهر لتالمیذه "من

Ï(ترجمة مدام عایدة حنا بسطا).  26-19: 9 تفسیر لو 
2  In Ioan 51. 
3 To the Iopsed 1.  
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، أنه ینبغي أن یذهب إلى أورشلیم
، ویتأّلم كثیًرا من الشیوخ ورؤساء الكهنة والكتبة

 .]21[وُیقتل وفي الیوم الثالث یقوم" 
، فیه ُیهدم اإلنسان القدیم بأعماله لكي یقوم ا وغرًس اقتالعً اِ  وبناًء، اإذ أعلن السّید ملكوته بكونه هدمً 

اإلنسان الجدید؛ فإن تكلفة هذا الملكوت هو "الصلب". لقد بدأ السّید یتحّدث عالنّیة مع تالمیذه عن التزامه بحّبه 
 لیُحفظ هناك كفصٍح حقیقٍي ُیقدَّم عن البشرّیة كلها، فیهدم الخطّیة بمملكتها وُیقیم ،اإللهي أن یذهب إلى أورشلیم

 لكي یحطِّم ،ملكوته بقیامته! بصلیبه دان الخطّیة في جسده، هذا الذي لم یعرف خطّیة صار خطّیة من أجلنا
مملكتها ویبّدد سلطانها، فنقوم فیه مقّدسین بدمه، أعضاء جسده المقّدس، أبناء الملكوت الجدید.  

 على ذلك معلًنا إمكانّیة عالمة الصلیب في إقامة الملكوت بالقول:القّدیس یوحنا الذهبي الفم ُیعّلق 
 وقّدمت مدخًال جدیًدا للفردوس وهدمت حصون تالسماواكما أنها حطَّمت أبواب الجحیم وفتحت أبواب [

  ].Ïالشّیاطین، فال عجب إن تغلَّبت أیًضا على المواد السامة والحیوانات الكاسرة، وما شابهها

 "سّر أن یتفَّهم وبالتالي ،لم یكن ممكًنا للقّدیس بطرس في ذلك الحین أن یدرك الملكوت الداخلي
 ، فالتفت.بتدأ ینتهره قائالً : حاشاك یا رب، ال یكون لك هذااِ أخذ بطرس إلیه و" الصلیب"، لهذا یقول اإلنجیلي:

لقد ظّن  .]23-22[  ال تهتم بما هللا لكن بما للناس"لي ألنكوقال لبطرس: اذهب عّني یا شیطان، أنت معَثرة 
"اذهب عّني   بالسّید ینتهره:ئ لكّنه فوج.حّبه لهبذلك الرسول بطرس أنه إذ ینتهر السّید رافًضا إهانته وآالمه ُیعلن 

 . شیطان" یا

بطرس الرسول الذي تقبَّل إعالن اآلب عن الهوت االبن فصار إیمانه الصخرة التي تقوم علیها 
، و"معثرة "الكنیسة، وُحسب أهًال أن یتمّتع مع التالمیذ بمفاتیح الملكوت، إذ رفض الصلیب دعاه السّید " شیطاًنا

لي" و"مهتّما بما للناس ال بما هللا". لقد جاء السّید ُیقیم مملكته خالل صلیبه، فمن یرفض الصلیب یرفض الفكر 
 التي تفرِّح قلب الناس ال اهللا. فالصلیب هو العمل اإللهي الذي ، ویصیر معثرة مهتّما باألمور الظاهرة،اإللهي

ویتحّول الملكوت اإللهي إلى ، شغل فكر اهللا منذ األزل ألجل خالصنا، بدونه یتعّثر الدخول إلى المملكة اإللهّیة
 ملكوت بشري. 

   دورنا اإلیجابي في الملكوت.5
إن كان السّید قد دفع تكلفة الملكوت على الصلیب، فإّننا ال ننعم بهذا الملكوت وال ننمو فیه ما لم 

نشترك إیجابًیا فیه بحمل الصلیب مع عریس الملكوت المصلوب. لهذا یكّمل السّید حدیثه مع تالمیذه عن صلبه 
بالتزامهم بحمل الصلیب، إذ یقول اإلنجیلي:  

  "حینئذ قال یسوع لتالمیذه:
  ،إن أراد أحد أن یأتي ورائي فلینكر نفسه

  .]24 ["ویحمل صلیبه ویتبعني

1 In Matt. hom 54:7. 
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أن السّید المسیح بهذا قد وّبخ القّدیس بطرس الذي انتهره عن  :القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 
كأنه یقول لبطرس: أنت تنتهرني ألني أرید أن أتأّلم، لكّنني أخبرك بأنه لیس فقط من الخطأ أن [حمل الصلیب، 

  ].Ïلن تقدر أن تخُلص ما لم تُمت أنت أیًضاأنك  وٕانما أقول لك ،تمنعني عن اآلالم

إن كان ملكوت السموات هو التبعّیة للمسّیا الملك، فإنه ال یقدر أحد أن یقبل هذه التبعّیة ما لم یدخل 
یْكفر بها، فُتصلب   ویحمل سمات الملك نفسه، أي الصلیب. یلتزم أن ینكر نفسه أو یجحدها أو،دائرة الصلیب

 وٕانما وهو یدخل بالروح القدس ، ال لیعیش في ضعف وضیق بال أحاسیس أو مشاعر أو إرادة،ذاته على الصلیب
 ال لیعیش بال ، لیحمل السّید نفسه في داخله. تختفي اإلرادة البشرّیة الضعیفة،إلى صلیب السّید یموت عن ذاته

حّل إرادة المسیح الحكیمة والقادرة لتعمل فیه. وال لیعیش بال أحاسیس أو عواطف إّنما وهو یموت عن ت إّنما ،إرادة
 فتكون له أحاسیس السّید المسیح نفسه ورقَّته ووداعته ،هذه جمیعها یتقّبلها جدیدة من یدّي اآلب بالروح القدس

 لكن في الحقیقة هو ،نه یحمل خسارةأوحنوُّه، لیحیا حامًال سمات المسیح متجلِّیة فیه. هذا هو مفهوم الصلیب 
من أراد أن یخّلص نفسه  فإنّ " مكسب، وفیما یبیع المسیحي كل شيء یقتني ما هو أعظم. لذلك یقول السید:

 ألنه ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كّله وخسر نفسه؟! أو ماذا .ُیهلكها، ومن ُیهلك نفسه من أجلي یجدها
  .]26-25[ُیعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟!" 

 لیجد نفسه متمّتعا ، حتى هالك حیاته الزمنّیة،هذا هو الطریق الملوكي الحق الذي فیه یحتمل كل تعب
 بما هو فائق للحیاة، وفیما هو یترك العالم یقتني ما هو أعظم. إنه أخذ مستمر خالل التْرك والتخلِّي! لذلك كتب

لي وفتنة ممالك هذا  ماذا تفیدني ملّذات العالم؟ ما[في رسالته إلى أهل روما هكذا القّدیس أغناطیوس األنطاكي 
ل أن أموت مع المسیح من أن أملك أطراف المسكونة، إني أطلب المسیح الذي مات من أجلنا،  العالم؟ إني ُأفضِّ

تركوني أموت. إني اُ ، دعوني أحیا، إخوتيوقام أیًضا من أجلنا. قد قربت الساعة التي سُأولد فیها، اغفروا لي یا 
.] Ðأرید أن أكون هللا. ال تتركوني في العالم، ال تتركوني ومغریات األرض. دعوني أْبلغ إلى النور النقي

ماذا یعني إنكار اإلنسان نفسه؟ 
 ینكر اإلنسان ذاته عندما ال یهتّم بجسده متى ُجلد أو احتمل آالًما مشابهة، إّنما یحتملها بصبرÑ  .

  القّدیس یوحنا الذهبي الفم

  إذ یحب أحد اهللا یبغض ذاته أي إنساننا الجسداني... ففي داخلنا وفي أفكارنا وقلوبنا وٕارادتنا قّوة غیر عادیة
تعمل دائًما كل یوم وفي كل لحظة لتسحبنا من اهللا؛ تقترح علینا أفكاًرا ورغبات واهتمامات ونّیات ومشاغل 

 وأعمال باطلة تثیر فینا الشهوات وتدفعها بعنف فینا؛ أقصد المكر والحسد والطمع والكبریاء والمجد ،وكلمات
.  Òالباطل والكسل والعصیان والعناد والخداع والغضب

  كرونستادت األب یوحنا من

 الملكوت األخروي  .6

1 In Matt. hom 55. 
2 Ad Rom. 6. 
3 In Matt. hom 55. 
4 My Life in Christ, v2, p. 69. 
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 كحیاة داخلّیة نعیشها هنا باإلعالن عنه كملكوت ُأخروي تالسماوابناء ملكوت  یختم السّید حدیثه عن
متداد له. فما نعیشه اآلن في المسیح یسوع خالل اِ أبدي، هو في حقیقته لیس غریًبا عن الملكوت الداخلي بل 

ابن اإلنسان سوف یأتي في مجد أبیه مع  فإن" اإلیمان ننعم به في كمال المجد خالل القیامة أخروًیا، إذ یقول:
  .]27[" مالئكته، وحینئذ یجازي كل واحد حسب عمله

الحیاة الملكوتّیة التي نعیشها هنا وننعم بها ما هي إال عربون للحیاة الخالدة الممتّدة فوق حدود الزمن 
حین یظهر السّید المسیح الملك مع مالئكته لیجازي كل واحد حسب عمله. إن كان اإلیمان هو أساس الملكوت 

.  "كل واحد حسب عمله" ايً "عملًیا" حتى یقّدم لنا السّید األكالیل األبدّیة مجاز إال أنه یلزم أن یكون

 Kینعموا بتجّلیه وٕاذ أراد أن یدخل بتالمیذه إلى هذا الملكوت بطریقة ملموسة سمح لثالثة من تالمیذه أن
الحق أقول لكم إن من القیام ههنا قوًما ال یذوقون " لیختبروا لحظات من الحیاة الملكوتّیة األخروّیة، إذ یقول:

أنه یلیق بالمؤمن أن ینعم أمبروسیوس القّدیس ویرى  .]28[في ملكوته"  ايً الموت حتى یروا ابن اإلنسان آت
لیس أخنوخ وحده حّي، إذ لیس بمفرده  [بالتمّتع بهذه الحیاة السماوّیة في عربونها وهو بعد على األرض، إذ یقول:

 وكأنه یلیق بنا أن نتمّتع بارتفاع النفس إلى فوق ].Ïُأخذ إلى فوق لكن بولس أیًضا ُأخذ إلى فوق لیلتقي بالمسیح
لتحیا مع السّید المسیح السماوي فال یغلبها الموت إلى األبد.  

 

1 On belief of Resur. 2:94. 
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األصحاح السابع عشر 

 خروي َواقعيأملكوت 
من تالمیذه ودخل بهم  في ملكوته، أخذ ثالثة ايً إذ وعد السّید تالمیذه أن قوًما منهم یرون ابن اإلنسان آت

 لنعیش هذا الملكوت خالل حیاتنا الواقعیة على ،بدي متجلًیا على جبل تابور، لكّنه عاد فنزل معهمألإلى ملكوته ا
األرض متجهّین نحو الصلیب.  

.  8-1  التجّلي.1
.  13-9  الحاجة إلى إیلّیا.2
.  21-14  هدم مملكة الشیطان.3
.  23-22  الحاجة إلى الصلیب.4
.  27-24  إیفاء الدرهمین.5

   التجّلي.1
التجّلي هو دخول بالنفس إلى تذّوق الحیاة األخروّیة، لترى عریسها قادًما في ملكوته، معلًنا لها أمجاده 
اإللهّیة بالقدر الذي یمكنها أن تحتمله وهي بعد في الجسد. هذا العمل اإللهي الذي تحّقق بطریقة ملموسة على 

 یتحّقق بصورة أو أخرى داخل القلب من حین ،ن من رجال العهد القدیميجبل تابور أمام ثالثة من التالمیذ ونبيّ 
أن ینسحب نحو الُعرس األبدي مشتاًقا إلى االنطالق نحو الحیاة اإلنقضائّیة، فیحمل دفعة  إلى آخر، لكي یقدر

 روحّیة قوّیة تسند اإلنسان في حمله الصلیب والشهادة للسّید المسیح.

 یقّدم للنفس البشرّیة التي قبلت أن ،التجّلي هو إعالن" الملكوت السماوي" الممتد فوق كل حدود الزمان
 والدخول معه إلى الموت یومًیا للتمّتع بقوة قیامته. إنه یمّثل دفعه ،تكون إیجابّیة فیه بحمل صلیب عریسها الملك

 لیهب فیهم الحنین نحو المكافأة ،قوّیة یهبها الملك المسّیا لجنوده الروحّیین للجهاد المستمر ضّد إبلیس وأعماله
األبدّیة والتمّتع بشركة األمجاد السماوّیة.  

 صار رصیًدا قّدمه السّید لحساب الكنیسة ،إذن فالتجّلي الذي تحّقق مّرة في حیاة ثالثة من التالمیذ
 أي ، یعیشها المؤمن على جبال اهللا المقّدسةة، تطلبه فتجده خبرة یومّیة تقويّ . تسحب منه كل یوم فیتزاید،كلها

وصایاه، خالل الكنیسة سواء في عبادته الجماعّیة أو العائلّیة أو الشخصّیة، كما یتذّوقها أثناء عمله بل ونومه، 
 فیه یكشف أمجاده ،وفي تعامله مع األتقیاء كما مع األشرار. إنه لقاء مستمر مع رّبنا یسوع المسیح على الدوام

  حتى نلتقي به وجًها لوجه في مجیئه األخیر. ،جدیدة في كل لحظة من لحظات حیاتنا

  بین التجّلي وأحداث الصلب
 الصلب والقیامة، فإنه ال یمكن للمؤمن أن یرتفع على جبل التجّلي لیرى بهاء بأحداثارتبط التجّلي 

السّید ما لم یقبل صلیبه ویدخل معه آالمه لیختبر قّوة قیامته فیه، فُیعلن الرب أمجاده له. ومن جانب آخر ما 
 بالتجّلي.  - منهم  ثالثةخالل  –یهیِّئهمكان یمكن للتالمیذ أن یتقّبلوا آالمه وُیدكوا سّر قیامته ما لم 

  وعن موت التالمیذ والتجارب القاسیة التي ،مخاطر التي تنتظره وآالمه وموتهالإذ تحّدث الرب كثیًرا عن 
تلحق بهم في الحیاة... كما حدثهم عن أمور صالحة كثیرة یترّجونها، من أجلها یخسرون حیاتهم لكي 
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یجدوها، وٕانه سیأتي في مجد أبیه ویهبنا الجزاء، لهذا أراد أن ُیظهر لهم ما سیكون علیه مجده عند ظهوره، 
ة (بالتجّلي)...  ضرفیروا بأعینهم ویفهموا قدر ما یستطیعون، لهذا أظهر لهم ذلك في الحیاة الحا

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 هم هؤالء التالمیذ الثالثة الذین ، صورة مجیئه ورمزهاالقوم الذین قال عنهم أنهم ال یذوقون الموت حتى یعاینو 
ضعه...  وا وأعلن لهم طریقة مجیئه في الیوم األخیر في مجد الهوته وجسد ت،أخذهم معه إلى الجبل

صعد بهم إلى جبل عال لكي ُیظهر لهم أمجاد الهوته... فال یتعّثروا فیه عندما یرونه في اآلالم التي 
قبلها بإرادته، والتي احتملها بالجسد من أجلنا...  

ر لهم ملكوته قبلما یشهدوا آالمه وموته، فیرون مجده قبل عاره، حتى متى هبهم إلى جبل لكي ُیظ صعد
كان مسجوًنا وُمداًنا من الیهود یفهمون أنه لم یصلب بواسطتهم عن عجز، بل ألنه ُسّر بصالحه أن یتأّلم 

 ألجل خالص العالم. 
أصعدهم إلى جبل لكي ُیظِهر لهم قبل قیامته مجد الهوته حتى متى قام من األموات یدركون أنه لم 
یتقّبل هذا المجد كجزاء لعمله كمن لم یكن له هذا المجد، وٕانما له هذا المجد منذ األزل مع اآلب والروح 

اآلن مّجدني أیها اآلب بالمجد الذي لي قبل إنشاء " القدس. وكما سبق فقال عندما ذهب إلى اآلالم بإرادته:
).  9: 17العالم" (یو

القّدیس مار إفرآم السریاني  

  السّتة أیام
من وعد السّید لتالمیذه أن منهم قوًما ال یذوقون ] 1[بعد سّتة أیام" یؤرِّخ معّلمنا مّتى حادثة التجّلي "

 بینما یؤرِّخه القّدیس لوقا بالیوم الثامن من هذا الوعد. .)28: 16في ملكوته ( ايً الموت حتى یروا ابن اإلنسان آت
 وٕانما اتفاق وسّر روحي عجیب. فمعّلمنا لوقا اإلنجیلي أحصى الیوم الذي فیه أعلن الرب ض،لیس في هذا تناق

وعده ویوم التجّلي ذاته، أّما معّلمنا مّتى فتحّدث عن األیام السّتة ما بین الیوم الذي أعلن فیه وعده والیوم الذي تّم 
 وٕانما كشف مّتى البشیر حقیقة یكّملها لوقا البشیر. فإن التجّلي هو إعالن ،فیه التجّلي. ولم یحدث هذا بال هدف

ملكوت المسّیا المخّلص األخروي، الذي یتحّقق بعد الزمان أي یتّم في الیوم الثامن الذي ُیشیر إلى األبدّیة بكونه 
مواضع كثیرة كرمٍز للحیاة األخروّیة في  8". وقد سبق لنا اإلشارة إلى رقم 7الیوم الذي یلي نهایة األسبوع "

 الذي أورده هنا معّلمنا مّتى فیحمل معاِن كثیرة منها: 6الُمقامة. أّما رقم 
، Ï أي ناقص إلى النهایة666 ُیشیر إلى النقص، لهذا فإن اسم الوحش عدده 6نحن نعلم أن رقم أوالً : 

وفي نفس الوقت ُیشیر إلى كمال عمل اإلنسان على األرض حیث یعمل سّتة أیام ویبقى ناقًصا حتى یتّم براحته 
في الیوم السابع أو السبت. هذا الكمال البشري مهما بلغ فهو ناقص، ألننا إن فعلنا كل البّر نقول أننا عبید 

بّطالون. وكأن لمحات التجّلي الُمبهجة توَهب للنفس المجاهدة في الرب، الحاملة الصلیب كل أیامها الستة، والتي 
قدس لتحسب كاملة في جهادها ناقصة في عینّي نفسها. حینما یدخل اإلنسان إلى حیاة الجهاد القانوني بالروح ا

 مشرًقا علیه بتجلٍّ خفي في القلب كهبة إلهّیة تسنده وتلهبه لجهاد ، أّما اهللا فیراه باًرا،یعترف اإلنسان بنقصه
 وٕانما في األعالي على العرش اإللهي.  ، مشتهًیا التمّتع بالتجّلي ال على جبل تابور،أعظم

Ï141-140 ، صم1979وحنا الالهوتي، یا ي رؤ .
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 المؤمن ال یقدر أن یرتفع مع السّید على جبل تابور لینعم بالتجّلي العّالمة أوریجینوس أنیرى ثانًیا: 
 ما لم یعّبر األیام السّتة للعمل وخلقه العالم المنظور، أي یتعّدى المنظورات وینطلق خارج محّبة العالم، إذ یقول:
"خلق العالم في سّتة أیام، أي العدد الكامل (للعمل)... لهذا أظن أن من یتخّطى كل أمور العالم غیر ناظر إلى 

"بعد سّتة أیام أخذ   إّنما یتطّلع إلى غیر المنظورات وحدها بكونها أبدّیة، یتّم فیه القول:،وقتّیة المنظورات ألنها
 ویتأّهل لرؤیة تجلِّیه ،ٍ جبٍل عالإلى  ویصعد به ،خاًصا معّینین. فمن یرغب في أن یأخذه یسوعش أیسوع..."

)، 15: 2یو  1 فال یرى المنظورات وال یحب العالم وال األشیاء التي فیه (، یلزمه أن یجتاز األّیام السّتة،منفرًدا
وال یرغب في شهواته التي هي شهوات الجسد، وال یطلب غنى الجسد ومجده، األمور التي تشتِّت الذهن وتسحبه 

غنى ومجد وراحة في  مور هذه الحیاة منأعن األمور اإللهّیة الصالحة، وتنحدر به إلى أسفل، وتخدعه ب
 إذ ،یعبر األیام السّتة كما قلنا إّنما یحفظ سبًتا جدیًدا، ویفرح على جبل عالِ  الشهوات، التي هي أعداء الحق. من

 الكلمة یحمل أشكاًال متعّددة، فیظهر لكل واحد قدر احتماله، وال ُیعلن عن نفسه ألنیرى یسوع متجلًِّیا قّدامه، 
".  Ïأكثر من ُقدرة ناظره

نستطیع أن نقول أنه بعد [في هذا إشارة إلى انقضاء الدهر إذ یقول: أمبروسیوس القّدیس یرى ثالثًا: 
)... إذ خلق العالم في سّتة أیام. بهذا یكشف لنا عن 4: 89 سّتة آالف سنة، ألن ألف سنة عند الرب كیوم (مز

ویثبت في القیامة التي تحُدث عند نهایة زمن العالم. بمعنى آخر من یرتفع فوق العالم، فوق أزمنة الدهر، 
األعالي یتطّلع إلى ثمار األبدّیة التي للقیامة العتیدة. إذن فلنتخّطى أعمال الحیاة حتى نستطیع أن نرى اهللا وجًها 

  .]Ðلوجه

 التالمیذ الثالثة
فإن بطرس الذي بطرس ویعقوب ویوحنا، اختار السّید المسیح ثالثة من تالمیذه للتمّتع بالتجّلي، هم 

وكأن النفس . بالحبیب وحیاته البارة، كما ُعرف یوحنا بجهاده، ویعقوب ُعرف اإلیمانیعني الصخرة ُیشیر إلى 
 ما لم تحمل في داخلها اإلیمان العامل ،لن ترتفع على جبل تابور للتمّتع برؤیة عریسها في ملكوته األبدي

أن الثالثة رجال یشیرون إلى البشرّیة كلها، كل األمم، التي جاءت  القّدیس هیالري أسقف بواتییهبالمحّبة. ویرى 
.  Ñكنسٍل لسام وحام ویافث، صار لها حق الصعود مع السّید للتمّتع بتجّلیه

  الجبل العالي
ما هو هذا الجبل العالي الذي نرتفع به لُیعلن الكلمة اإللهي ذاته لنا إال كلمة اهللا ذاته ووصّیته اإللهّیة! 

سفل فظهر أ أّما للذین هم ،أن السّید أعلن الهوته للذین صعدوا على الجبل العالي[ :العّالمة أوریجینوسیقول 
لهم في شكل العبد. إنه یسأل من یشتاق أن یتعّرف على حقیقة السّید ویتجّلى قدامه أن یرتفع مع یسوع خالل 

هلم [ :أمبروسیوسالقّدیس  وفي نفس المعنى یقول .]Òاألناجیل المقّدسة على جبل الحكمة خالل العمل والقول
  .]Óكلمة اهللا لیكشف لنا عن ذاته في مجده وجمالهإلى نصعد على الجبل ونتضّرع 

1 In Matt. 2:23. 
2 In Luc. ch. 9. 
3 Catena Aurea. 
4 In Matt. 17. 
5 In Luc. ch. 9. 
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خالل كلمة اهللا المكتوبة وكلمة اهللا إال ال یقدر اإلنسان أن ینطلق إلى الملكوت لیرى المجد اإللهي 
المتجّسد. فإن السّید المسیح المتجّسد یحملنا خالل الكلمة المكتوبة وینطلق بنا فیه ومعه لیرتفع بنا إلى القمم 

 كما یفقد العالم قّوة إغراءاته، ،العالیة منفردین، فیتصاغر العالم جًدا في أعیننا، ونخلع عّنا كل ارتباك وهمّ 
 فنرى ملكوت الرب معلًنا أمامنا وفینا.  ،لتنسحب قلوبنا بالكامل نحو السماء

  تغییر هیئته
  ، وأضاء وجهه كالشمس،"وتغّیرت هیئته قّدامهم

.  ]2 ["وصارت ثیابه بیضاء كالنور
كشف لحقیقة مخفّیة وأمجاد قد سترها اهللا وراء الجسد حتى یمكنه أن یقترب  هذا التغییر في الحقیقة هو

 ، ونحن نقترب إلیه دون أن نحترق! إنه ُیعلن بهاء الهوته قدر ما نحتمل وحسبما یسندنا،من ُجبلتنا الضعیفة
حتى ندخل في الیوم األخیر إلى التمّتع بكمال أمجاده.  

ته اإللهّیة الفریدة في میاه المعمودّیة  هذا التجّلي أیًضا كان بصورة أو أخرى لحسابنا، فكما بإعالن بنوَّ
صار لنا حق البنّوة فیه لآلب، فقد صار لنا بالتجّلي حق التمّتع بالطبیعة الجدیدة المجّیدة التي على صورته 

 والذي یتجّدد أیًضا كل یوم في المسیح یسوع ،خلعنا اإلنسان العتیق الفاسد وحملنا اإلنسان الجدیدبالمقّدسة، 
بروحه القّدوس، فینطلق بنا من مجد إلى مجد، ویرتفع بنا من جبل إلى جبل، واهًبا إّیانا جناحّي حمامة منطلقة 

 وتبقى معه في الفلك األبدي بین یدیه.  ،نحو عریسها لتستقّر في أحضانه

يء وجه السّید كالشمس فتستضيء حیاتنا به كالقمر، ونبقى في نوره األبدي ال تقدر الظلمة الدهریة ضي
أن تقترب إلینا، وال یكون لرئیسها موضع فینا، ال في الروح وال في الجسد. نتألأل كمؤمنین حقیقّیین على جبل 

التجّلي بنور السّید المسیح ككواكٍب مشرقٍة مملوءٍة بهاًء، فتضيء نفوسنا بثمار الروح القدس والنار وتتقّدس 
أجسادنا بكل أعضائها وأحاسیسها ومواهبها وعواطفها، ویتحّول اإلنسان إلى مالك منیر منجذب نحو النور بغیر 

ترّدد.  

  ظهر لتالمیذه حسبما یكون علیه في الدینونة العتیدة، لكن ال یظن أحد أنه خلع عنه شكله األرضي ومظهره
الخارجي، أو نزع عنه حقیقة جسده...  

"وأضاء وجهه كالشمس وصارت ثیابه بیضاء كالنور لقد وصف اإلنجیلي كیف تغّیرت هیئته، قائالً : 
.  (أو كالثلج)"

 إّنما تتغّیر بالمجد. إنها بال شك تغّیرت ،عندما یتحّدث عن ضیاء وجهه وبیاض ثیابه ال یخفي هیئته
بغ هیئته بالسُمّو، لكّنه لم ینزع عنه مظهره الخارجي.  صشبه مجده الذي سیكون له في ملكوته.  على

القّدیس جیروم  

 ومع  (أي من ذاته)أضاء وجهه لیس كما أضاء وجه موسى من الخارج، وٕانما أشّع مجد الهوته من وجهه ،
إنه ال یأتیه من الخارج لیزیِّنه!... وال یقبله . أمجاده فیه. من ذاته یشع نوره ویبقى نوره فیهظّلت هذا 

 وٕانما كشف لهم قدر ما تقدر أعین ،امه إلى حین! إنه لم یكشف لهم أعماق الهوته التي ال ُتدركدالستخ
التالمیذ أن تتقّبل وتمّیز! 

مار إفرآم السریاني  
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 یضيء وجهه كالشمس لُیعلن ذاته ألبناء النور، هؤالء الذین خلعوا أعمال الظلمة ولبسوا أسلحة النور (رو 
)، فلم یعودوا بعد أبناء ظلمة أو أبناء لیل، بل صاروا أبناء نهار، یسلكون بأمانة كما في النهار 12: 13
.  Ï وٕانما بكونه شمس البر،). بكشفه عن ذاته یضيء علیهم لیس بشمس بسیطة5: 5تس1، 13:13(رو

 العّالمة أوریجینوس

أما الثوب األبیض فُیشیر إلى كنیسة المسیح الملتصقة به كمن هو ملتحف بها، قد صارت بیضاء 
 فتصیر بیضاء كالنور، تحمل طبیعة ،كالنور ألن عریسها حاّل في داخلها، شمس البّر الذي جاء یضيء فیها

 حیث تتقّدم أیًضا العروس بثوب إلى الرجلین ، أن هذا الثوب ُیشیر إلى العرس األبديÐالنور. وقد سبق فرأینا
). لُتزّف مع عریسها في حضرة األربعة وعشرین ِقسِّیًسا.  8: 19 (رؤ

  

 1ألني أصغر الرسل" (" ا، إذ قال عن نفسه:بً ن ُهدْ ا. في هذا الثوب كان بولس كما لو ك..ثیابه هي الكنیسة 
الُهْدب في الثوب هو آخر وأقل شيء فیه، لذلك فإن ؛ ألني آخر الرسل""  في موضع آخر یقول:.)9: 15 كو

المرأة التي كانت تعاني من نزف الدم إذ لمست ُهْدب ثوب المسیح َبِرئت، هكذا الكنیسة التي جاءت من األمم 
في اإلشارة إلى الكنیسة بالثوب األبیض إن سمعت  صارت صحیحة خالل تعالیم بولس الرسول. أي عجٍب 

  Ñ)  !18: 1 "إن كانت خطایاكم كالقرمز تْبَیض كالثلج" (إش إشعیاء النبي یقول:
  القّدیس أغسطینوس

كلمة  مركًِّزا على ،]2[ "تغّیرت هْیئته قّدامهم" على قول اإلنجیلي: العّالمة أوریجینوسوُیعّلق 
 على یصعد لكن من یتطّلع إلیه خالل األناجیل المقّدسة دون أن ، فإن السّید المسیح هو هو ال یتغّیر."قّدامهم"

 ال یقدر أن یرى مجده وُیدرك أسراره، أّما من یرتفع على هذا الجبل فینعم بالتجّلي.  ،جبل الحكمة المقّدسة

 ظهور موسى وٕایلّیا 
.  ]3["وٕاذا موسى وٕایلّیا قد ظهرا لهم یّتكلمان معه" 

لیس عجیًبا أن اهللا الذي ُیعلن ملكوته هنا خالل شعبه وسط كنیسته مختفًیا فیها، ُیعلن لنا بهاءه األبدي 
ینعمون بالحدیث معه كأب وأخ بكر وعریس وصدیق. إنه یفرح بالبشرّیة، ویحیط به قّدیسوه إنه  .لیس منعزًال عّنا

 ال على مستوى زمني مؤقَّت، وٕانما معامالت أبدّیة ال تنتهي. أّما اختیار موسى وٕایلّیا ،یدخل معهم في معامالتو
فلم یكن بال هدف، وٕانما یمكن تعلیله هكذا:  

 على األرض، إذ قاد هذا الشعب غلیظ أحلم إنسانكان موسى الرجل الذي شهد عنه اهللا نفسه أنه أوالً : 
تركني ا" بعین عاًما وسط تذمُّرات منهم بال انقطاع، یشفع فیهم لدي اهللا. لقد أعلن اهللا غضبه، بقوله:رالرقبة أ

)، أّما هو فتضّرع عنهم أمامهم، مفضًال 10: 32 لَیحَمى غضبي علیهم وأفنیهم فأصیِّرك شعًبا عظیًما" (خر
). وكان 32: 32  من كتابك الذي َكتبتْ " (خرفامحنيوٕاال  "واآلن إن غفرَت خطیّتهم الشعب عن نفسه بقوله:

 وطلب ناًرا لتحرق رسل ، وقتل كهنة البعل،یزابلإلك وم الملتهب بالغیرة الذي وقف أمام أخاب الالرجل الناريإیلّیا 

1 In Matt. 12:37. 
Ð21 ، صم1979وحنا الالَّهوتي، ي یا رؤ .

3 Ser. on N. T. 28:2. 
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 ملكوت الحب ولكن لیس ؛ لكن لیس بال غیرة والحلم،إّنما هو ملكوت الوداعة الملك... وكأن ملكوت المسیح
 ولكن لیس في استهانة أو ، الملكوت المتَِّسع لمغفرة الخطایا والصْفح عن السقطات في استحقاقات الدم؛بتدلیل

 خالل ، تحمل روح الحلم فتشفع في الخطاة،استهتار. فالسّید المسیح بتجّلیه یكشف عن ملكوته الذي هو كنیسته
 الحق أو مهادنة مع الخطّیة. في الصلیب المقّدس، لكن دون تهاون 

لعّل السّید أحضر موسى وٕایلّیا كَمَ◌ثلین للتالمیذ فَيَ◌ِغِ◌یروا منهما في األمور الُحسَنى، فتكون لهم 
وداعة موسى وغیرة إیلّیا على مجد اهللا.  

عضاء الراقدة في الرب، النفوس التي رحلت األجاء موسى النبي إلى حضرة الملك المسّیا ممثًِّال ثانًیا: 
عّنا بالجسد لكنها مرتبطة معنا حول المسیح الواحد الذي یملك على الجمیع. وأما إیلّیا النبي فجاء یمّثل األعضاء 

المجاهدة إذ لم یمت إیلّیا. وكأن الكل یلتقون مًعا كأحیاء في الرب.  

بهذا ُیخبرهم أن له سلطان على الموت والحیاة، وأنه المدبِّر في  [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
.] Ï ومن لم ُیعاني من الموت،األعالي وأسفل، لهذا جلب من مات

إن كان موسى قد تسّلم الناموس وٕایلّیا یمّثل األنبیاء، فإن تجلِّي السّید المسیح بینهما إّنما ُیشیر ثالثًا: 
إلى أنه هو غایة الناموس ومركز النبّوات.  

  أّما كْون موسى وٕایلّیا هما وحدهما من كل جموع القّدیسین قد حضرا فهذا یعني أن المسیح في ملكوته یقف
بین موسى وٕایلّیا.  

 القّدیس هیالري أسقف بواتییه

  من یرى مجد موسى مدِرًكا الناموس روحًیا في توافق مع یسوع، وینظر الحكمة المخفّیة في األنبیاء في سّر
 . Ð (أثناء التجلي) إّنما یرى موسى وٕایلّیا وهما مع یسوع،)7: 2 كو 1(

 العّالمة أوریجینوس

  ما هو نفع موسى وٕایلّیا، أي الشریعة والنبّوة إال الحدیث مع الرب؟! یشهد بذلك الذین یقرأون الناموس والنبّوة
ألن بالناموس معرفة الخطّیة، وأما اآلن فقد ظهر " عن الرب. الحظ كیف یعّبر الرسول عن ذلك باختصار:

.  Ð)21-20: 3 بّر اهللا بدون الناموس" الذي ینظر الشمس مشهوًدا لها من الناموس واألنبیاء (رو
 القّدیس أغسطینوس 

 رجال العهد القدیم، وبطرس ویعقوب ویوحنا یمثِّلون رجال العهد الجدید، نموسى وٕایلّیا یمّثالرابًعا: 
القّدیس وكأن السّید المسیح هو مركز الكتاب المقّدس بعهدیه، أو هو سّر خالص الكل ومشتهى الجمیع. یرى 

أن موسى وٕایلّیا جاءا نیابة عن رجال العهد القدیم یشاركان رجال العهد الجدید بهجتهم إفرآم السریاني ر ما
هكذا كان حدیثهما معه؛ یقّدمان له الشكر إذ  [بالتمّتع بالمسّیا المخّلص الذي طال انتظار البشرّیة له، إذ یقول:

حّقق ما قااله هما وكل األنبیاء... لقد امتأل األنبیاء بهجة وأیًضا التالمیذ بصعودهم على الجبل. لقد فرح األنبیاء 
] ألنهم شاهدوا تأّنسه... وابتهج التالمیذ ألنهم رأوا مجد الهوته الذي لم یكونوا بعد قد عرفوه.

1 In Matt. hom 56:2. 
2 In Matt. 12:38. 
3 Ser. on N. T. 28:2. 
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 الجموع سبق فقالت عن السّید أنه إیلّیا أو أحد األنبیاء القّدیس یوحنا الذهبي الفم أنیرى خامًسا: 
حق  )، لهذا جاء بقائدي طغمة األنبیاء لُیظهر لتالمیذه الفارق بین العبید والرب، وأن بطرس على14: 16 (مت

في اعترافه أنه ابن اهللا الحيّ .  

 للناموس، ومجّدف ضإن كان السّید المسیح في طریقة للمحاكمة ُیّتهم بأنه صانع شّر أي ناقسادًسا: 
 ینسب لنفسه مجد اآلب. لهذا قّدم السّید شهادة سابقة على مستوى فائق من موسى كمستلم الناموس یشهد ذأ

للسّید أنه حافظ للناموس ولیس ناقًضا له؛ ومن إیلّیا الغیور على مجد اهللا معِلًنا مجد یسوع. وكأن موسى جاء 
 وٕایلّیا یشهد عنه أنه لیس بمجّدف.  ،ّ یشهد عن المسیح أنه لیس بفاعل شر

جاء موسى وٕایلّیا ُیعلنان الغلبة الحقیقّیة للسّید المسیح على الشیطان. لقد واجه موسى فرعون سابًعا: 
وغلب، وواجه إیلّیا آخاب وغلب، أّما یسوع فُیواجه إبلیس لیغلب عن البشرّیة كلها وباسمها.  

اء تقبَّل الشریعة المقّدسة وسط سحاب كثیف، أّما إیلّیا وهو على ینإذ ارتفع موسى على جبل سثامًنا: 
من اهللا أن ُیرسل ناًرا لیحرق رئیسّي الخمسین وجنودهما. لقد تحّقق هذا في كماله في المسیح یسوع  الجبل فطلب

 وهو النار . فال یقدر أحد أن یعاینه بنفسه،مختفًیا كما في سحاب،رّبنا الذي هو كلمة اهللا المقّدم لنا خالل تجّسده 
المّتقدة الذي أحرق ریاء الیهود ووثنّیة األمم لتقدیس البشرّیة كلها.  

یة من آلنالحظ أنه رفض تقدیم  [تعلیًال لظهور موسى وٕایلّیا بقوله: القّدیس جیرومیقّدم لنا تاسًعا: 
السماء للكتبة والفّریسّیین الذین طلبوا منه ذلك، وها هو یعطي عالمة من السماء لكي یزید إیمان تالمیذه، إیلّیا 

]  وموسى یقوم من بین األموات.،نزل من حیث صعد

في التجّلي ظهر موسى وٕایلّیا وكان حاضًرا بطرس ویعقوب ویوحنا؛ فكان السّید على الجبل بین عاشًرا: 
خمسة من رجال العهدین، وكأن السّید یرید أن نرتفع بروحه القّدوس إلى جبل تابور فیتجّلى خالل الحواس 

 وظهر بهاءه ُمعلًنا في حیاتنا.  ،كلما تقّدست الحواس أعلن السّید مجده فینافالخمس المقّدسة. 

 اهتم بقداسة الجسد، فإن بطرس ویعقوب نإن كان موسى وٕایلّیا من رجال العهد القدیم الذيحدى عشر: اِ 
 بقداسة الروح، وكأّن تجّلي السّید المسیح یتحّقق بتقدیس الجسد والروح وا اهتمنویوحنا من رجال العهد الجدید الذي

مًعا.  

 جید أن نكون ههنا 
 "فجعل بطرس یقول لیسوع: یا رب جید أن نكون ههنا، 

  نصنع هنا ثالث مظال، شئتَ فإن 
.  ]4 [لك واحدة ولموسى واحدة، وإلیلّیا واحدة"

أمام النفس البشرّیة وفي داخلها ال تقدر إال أن تطلب البقاء معه إلى األبد. المسیح إذ یتجّلى السّید 
 لیبقى متمّتعا بالعریس األبدي المتجّلي أمامه، لكن ، وكل أقربائه،ینسى اإلنسان كل احتیاجاته حتى الضرورّیة

 نشهد لهم ،خوتناإالسّید الذي أخلى ذاته من أجل خالصنا بعد أن قّدم لنا سّر تجلِّیه داخلنا یطالبنا بالنزول إلى 
عما رأینا وتمّتعنا، حاملین صلیب الخدمة بفرح.  

 أن ما قاله الرسول بطرس من شوقه للبقاء في هذا الموضع قصد به بقاء العّالمة أوریجینوسیرى 
 لخوفه على الرب إذ سمع أنه ینبغي أن یصعد إلى أورشلیم. وٕاذ لم یجسر وذلكالسّید هناك حتى ال ینزل ههنا، 
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"ارحم نفسك وال تصعد" استخدم وسیلة أخرى لتحقیق ما في ذهنه. لقد رأى في هذا المكان  أن یكّرر القول له:
المنفرد والهادئ موضًعا الئًقا للبقاء فیه. وٕاذ رغب أن یبقى فیه على الدوام كمكان للسكن طلب أن یصنع ثالث 
مظال. لقد ظّن بهذا أن الرب ال یصعد إلى أورشلیم وبالتالي ال یتعّرض للموت. وٕاذ كان ُیعلم أن الكتبة یترّقبونه 

: 24 ) وموسى الذي دخل في السحابة وتكّلم مع اهللا (خر1 مل 2فّكر أن معهم إیلّیا الذي أنزل ناًرا على الجبل (
)، بهذا یكون هذا الجبل موضًعا الئًقا لالختفاء ال یمكن ألحد المضطِهدین أن یعرفه.  33

 المظال الثالث
 عالمة حضرته وسط شعبه ورعایته ،مظّلة یحّل فیها یقیم خیمة اجتماع أو أمر اهللا موسى النبي أن

  لم یطلب،لهم، لكن معّلمنا بطرس الرسول إذ لم یكن بعد قد أدرك سّر الوحدة بین الناموس واألنبیاء واإلنجیل
مظّلة واحدة تضم الثالثة كعالمة للحضرة اإللهّیة، وٕانما طلب ثالث مظال.  

 ألن "المحّبة ال تطلب ،مظّلة ال ننسى موقف القّدیس بطرس المملوء محّبة، فإنه لم یطلب أن ُیقیم لنفسه
مظّلة حتى ال یستقر على الجبل بعیًدا عن طریق  ما لنفسها". وقد أجاب السّید أیًضا بالمحّبة فلم یقبل أن تقام له

 حتى إذ یتّمم إعالنه ینزل إلى الصلیب. إنه لم یطلب ما لنفسه. ، إّنما أرسل سحابة نّیرة تظلِّله إلى حین،األلم
 ویسیروا معه طریق اآلالم، ،وبنزوله نزل معه القّدیسون بطرس ویعقوب ویوحنا لكي یحملوا معه صلیب الكرازة

طالبین ما هو للغیر ولیس ما هو ألنفسهم. اشتهى بطرس أن یبقى على الجبل، لكن السّید ألزمه بالنزول لُیمارس 
الحب العامل.  

 على جبل تعالیم الحق، ورأوا تجلِّي یسوع، وظهور موسى وٕایلّیا معه في المجد. لقد يُأخذ بطرس وابنا زبد 
 ، ولناموسه الذي رأوه في مجد،شتاقوا أن ُیقیموا في داخلهم مظال لكلمة اهللا المزمع أن یحّل في داخلهماِ 

).  31: 9وللنبوة التي تتنّبأ عن الموت المزمع أن یتّم (لو
 تحّدث ،وٕاذ كان بطرس محًبا لحیاة التأّمل مفضًال التمّتع بها عن الحیاة وسط الجماهیر بضوضائها

) 5: 13 كو 1. ولما كانت "المحّبة ال تطلب ما لنفسها" (]4[ "جید أن نكون ههنا" باسم من یحبون التأّمل:
 بل نزل من الجبل إلى غیر القادرین على الصعود والتمّتع ،ظنه بطرس كأمٍر حسنٍ  لم یحّقق یسوع ما

بتجّلیه حتى یشاهدوه قدر ما یحتملون. فإنه یلیق باإلنسان البار الذي له المحّبة التي ال تطلب ما لنفسها 
.  Ï)19: 9كو1یربط نفسه بالعبودّیة لجمیع من هم أسفل حتى یربحهم (أن وهو حّر في كل شيء 

 العّالمة أوریجینوس

  تعب بطرس من الجموع وقد ُوجد على الجبل وحده معه یسوع خبز الروح، لكن الق به أن یرجع مّرة أخرى
.  Ðالحب المقّدس من أجل اهللاقتنًیا للعمل محتمًال األلم، م

  على ذلك في وقت مناسب وغیر أعكف بالكلمة، أكرزنزل "ابطرس،  ايإنك ترغب في البقاء على الجبل 
). احتمل، جاهد... حتى تنال ما یعنیه ثوب المسیح 2:  4تي 2( مناسب. وّبخ، انتهر، عظ بكل أناة وتعلیم"

 الرسول نسمعه یمدح المحّبة، قائالً : "ال ئاألبیض من بهاء وجمال خالل عمل المحّبة المستقیم. فإنه متى ُقر
)... وفي موضع آخر یطالب أعضاء المسیح أي المؤمنین بهذا األساس 5: 13 كو 1تطلب ما لنفسها" (

1 In Matt. 21:41. 
2 Ser. on N. T. 28:3. 
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"غیر  )... ویتحّدث عن نفسه:24: 10 كو 1(  بل كل واحد ما هو لآلخر"،یطلب أحد ما لنفسه ال" للمحّبة:
). هذا ما لم یفهمه بطرس حین رغب في 33: 10 كو 1 ("طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخّلصوا

 أّما اآلن ،)أي في السماءبطرس بعد الموت (  لقد ُحفظ هذا لیكون لك یا، مع المسیح على الجبلبقاءال
فیلزمك أن تنزل للعمل على األرض لكي تخدم علیها. لقد نزل "الحیاة (یسوع)" على األرض لكي ُیرَذل 

وُیصَلب وُیذَبح، نزل الخبز لكي یجوع، نزل الطریق لكي یتعب، نزل الینبوع لكي یعطش، فهل ترفض أنت 
 بالحق، حینئذ تنطلق إلى األبدّیة لثمر السالم أكرز بل لتكن لك المحّبة. ،هذا العمل؟ ال تطلب ما هو لنفسك

.  Ïواألمان
 القّدیس أغسطینوس

  رةيِّ السحابة الن
، "وفیما هو یّتكلم إذ سحابة نیِّرة ظلَّلتهم

 وصوت من السحابة، قائالً : 
 . ]5[سمعوا" اِ  له ،هذا هو ابني الحبیب الذي به ُسررت

إن كانت السحابة ُتشیر إلى الحضرة اإللهّیة، هذه التي كانت تمأل جبل سیناء حین قّدم الرب الناموس 
)، وكانت تمأل خیمة االجتماع عندما كان اهللا یتحّدث مع موسى، ویأتي السّید المسیح في 15: 24 لموسى (خر

"، إعالًنا عن عمل التجّلي في حیاة المؤمنین. فالنفس إذ تلتقي نیِّرةمجیئه األخیر راكًبا إّیاها، فإن السحابة هنا "
  فتسمع صوت اآلب:.تستنیر أكثر فأكثر بإعالنات سماوّیة داخلّیة،  ما تحتملربالسّید وتتعرَّف على أسراره قد

 ،. هذا هو أعظم إعالن یتقّبله اإلنسان من اهللا في أعماق قلبه"هذا هو ابني الحبیب الذي به ُسررت له اسمعوا"
 فتذوب نفسه داخلًیا خالل اّتحادها باالبن الوحید، ،وهو إدراك بنّوة المسیح الطبیعّیة هللا كموضع سرور اآلب

 ، فتسمع لصوت اآلب، وفرحه بها فیه،وتشعر بدفء الحب اإللهي، وتتلّمس رضا اهللا اآلب لها في االبن
وتخضع لعمل المسیح فیها بكونه رأسها! ال یطلب المسیحي إعالنات ملموسة یفخر بها، إّنما هذا هو جوهر 

ضًعا.  واا وتبً إعالن اآلب له: تالمسه الحقیقي باالبن الوحید لیكون موضع سرور اآلب خالل طاعته الكاملة ح

لقد تمّتعت القّدیسة مریم بالسحابة النیِّرة في أجَلى صورها، بطریقة فریدة حینما حّل علیها الروح القدس 
 "الروح القدس یحّل علیك وقوَّة العلّي تظلِّلك". هذه السحابة النیِّرة، أو الروح القدس .لیظلِّلها بالقّوة اإللهّیة الفائقة

 ویفتح األذن لسماع صوت ،الناري یهب المؤمنین استنارة للبصیرة الداخلّیة لمعاینة المجد اإللهي لالبن الوحید
اآلب، الذي یكشف لنا "سّر المسیح" الذي صار فینا بالمعمودّیة، فنحرص بالروح أن نبقى في حالة توبة مستمّرة 

 لننعم بسرور اآلب ونسمع صوته األبوي.  ،وطاعة

 حتموا ا إذ هي مثال للقیامة العتیدة تظلِّل األبرار الذین كانوا قد ،صنع اهللا السحابة كخیمة إلهّیة، كانت منیرة
فیها واستناروا بها... 

ولكن ما هي هذه السحابة المنیرة التي تظلِّل األبرار؟  
ألعلَّها هي القّوة األبویَّة التي یصدر منها صوت اآلب شاهًدا لالبن أنه المحبوب وموضع السرور، 

ویحْث من هم تحت ظلِّه أن یسمعوا له؟! إنه كما تكلَّم قدیًما یبقى یّتكلم على الدوام بإرادته.  

1 Ser. on N. T., 28:6. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح السابع عشر

  

  ویقّدم النبّوات الخاصة باألمور اإللهّیة... ،السحابة المنیرة تعني الروح القدس الذي یظّلل على األبرار
 أتجاسر فأقول هي أیًضا المخّلص... 

السحابة النیِّرة التي لآلب واالبن والروح القدس تظلِّل تالمیذ یسوع الحقیقّیین، أو تظلِّل اإلنجیل والناموس 
.  Ïواألنبیاء حیث تضيء للذین یقدرون أن یروا نورها في (الكتاب المقّدس)

 العّالمة أوریجینوس

 بل یكشف لها الخفیات، هذا نجده في موضع آخر ،مصدر هذا الظل هو روح اهللا الذي ال یظلم قلوب البشر 
لك". لِّ  تظيّ ث یقول المالك: "قّوة العليح

نة (مز ) وال بخار الهواء المتكثِّف، وال غطَّت 32: 103 لم توجد السحابة بسبب رطوبة الجبال المدخِّ
 وٕانما َنداها ، وال تغمرنا بطوفان، ال تبلِّلنا باألمطار والسیول،وٕانما كانت سحابة نیِّرة، السماء بظلمة مرهبة

 . Ðالذي یرسله كلمة اهللا یغمر قلوب البشر باإلیمان
  أمبروسیوسالقّدیس 

 أّما هنا فإذ أراد أن ُیعّلم ال أن 19  یأتي في ظالم السحاب كما في سیناء (خر،عندما یهّدد الرب بالتأدیب ،(
یؤدِّب ظهرت سحابة نیِّرة.  

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 مظلَّة قد تغطُّوا محتمین في سحابة نیِّرة، هكذا  هؤالء الذین فّكروا في صنع غطاء أرضي من األغصان أو
یكون لنا نحن أیًضا!  

 القّدیس جیروم

سحابة واحدة!  
 ألن موسى ، ولم یدِر أن الحاجة إلى سحابة واحدة،لقد طلب بطرس الرسول أن ُیقیم ثالث مظال
 "هذا هو ابني  ولهذا أیًضا عندما تكلَّم اآلب قال،(الناموس) وٕایلّیا (األنبیاء) یختفیان في اإلنجیل المقّدس

ق لنا بالصوت اإللهي.أبنائي المحبوبین"  ولم یقل "هؤالء همالحبیب"  إّنما لتدخل بنا إلى ، فإن كانت الشریعة تبوِّ
 إّنما لیدخل بنا إلى السّید المسیح الذي ، وٕان كان الصوت النبوي ُیعلن لنا األسرار اإللهّیة.االبن الوحید الجنس

  القّدیس جیروم:فیه كل األسرار. وكما یقول 
ًحا خطأ بطرس، معّلما إّیاه الحق... ،تالسماواُسمع صوت اآلب من [  مقّدًما شهادة عن االبن، ومصحِّ

، ألجله أقیموا خیمة! "هذا هو ابني الحبیب"لذلك أكمل قائالً : 
  ]إنه ابني وهؤالء عبیدي!

  خوف التالمیذ
 "ولما سمع التالمیذ سقطوا على وجوههم وخافوا جًدا، 

 فجاء یسوع ولمسهم، وقال: 
 . ]7[قوموا، ال تخافوا" 

1 In Matt 12:42. 
2 In Luc. 9. 
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یرتبط التجّلي بالصلب والقیامة، فقد أوضح معّلمنا لوقا البشیر أن السّید المسیح كان یتحّدث مع موسى 
وٕایلّیا في األمور العتید حدوثها أي آالمه، وأما مّتى البشیر فأعلن عن سقوط التالمیذ على وجوههم وخوفهم جًدا 

 فیقومون من سقوطهم وینزع عنهم الخوف.  ، ویلمسهم القائم من األموات،حتى یمد السّید یده

 القیام وااللتقاء مع ن وعجزها التام ع،سقوط التالمیذ على وجوههم ُیعلن عن سقوط كل البشرّیة تماًما
  وحلول الخوف الشدید فیهم. ال تقدر على معاینة األمجاد السماوّیة،اهللا، إذ صارت وجوههم في التراب ساقطة

 أّما لمسه .ُیشیر إلى ُفقدان السالم الحقیقي، لذلك جاءهم یسوع إشارة إلى نزوله إلینا، ومّد یده مؤكًِّدا تجّسده
فنقبلها. أخیًرا بسلطان أقامهم ونزع الخوف یده  یقدر أن یمّد لنا ،هو عالمة حلوله في وسطنا كواحد مّناف ،إّیاهم

عنهم. حًقا لقد ظهرت قّصة سقوط اإلنسان وقیامه خالل عمل اهللا الخالصي واضحة على جبل التجّلي. وكأن 
 بكونه ابن اهللا المتجّسد المصلوب والقائم من األموات، من أجلنا ،سّر التجّلي إّنما هو سّر إعالن اهللا الدائم فینا

جاء لیقیمنا ونبتهج بعمله فینا.  

 إّیاهم هإذ كانوا ساقطین منطرحین على األرض وغیر قادرین على القیام تحّدث معهم بوداعة ولمسهم. فبلمس 
هم أیًضا بوصّیته شفا یده، ةفاهم بلمسش وصارت أعضاؤهم المرتعبة قوّیة... وكما ،انصرف الخوف عنهم

". لقد نزع عنهم الخوف أوًال حتى یقّدم لهم تعلیمه.  قوموا، ال تخافوا" لذلك تبع هذا بقوله:
القّدیس جیروم 

  عتاد أن ُیقیم الساقطیناِ أقامهم االبن الذيÎ  .
 أمبروسیوسالقّدیس 

  یسوع وحده
  ."فرفعوا أعینهم ولم یروا أحًدا إال یسوع وحده
  : قائالً ،وفیما هم نازلون من الجبل وأوصاهم یسوع

، ال ُتعلموا أحًدا بما رأیتم
  .]9-8[حتى یقوم ابن اإلنسان من األموات" 

ذ یختبر المؤمن قّوة قیامة السّید یرفع عینیه بالروح القدس فال یرى في قلبه إال یسوع المسیح وحده یمأل إ
كل حیاته. بالقیامة دخل إلى الُعلیِّة لیكون هو وحده ِسّر سالمهم الحقیقي وفرحهم، یشبع كل احتیاجاتهم.  

 ، لیروا أحداث التجّلي في قلوبهم،ألنه یریدهم أن یأخذوا فترة تأّمل فیما حدثفأما وصّیته لهم بالصمت 
 ولعّله أراد ).19: 2  (لوال في أحداث خارجّیة، فیتمثلوا بالقّدیسة مریم التي كانت تحفظ األمور متفكِّرة بها في قلبها

 عندئذ یكرزون بالتجّلي ویعلنونه. ، ویتجّلى السّید في حیاتهم الداخلّیة،منهم الصمت حتى یختبروا بأنفسهم القیامة
أمرهم بالصمت فیما یُخص ما رأوه حتى یمتلئوا بالروح القدس [ القّدیس هیالري أسقف بواتییه:وكما یقول 

.] ویشهدوا للروحّیات

  الحاجة إلى إیلّیا . 2
 "وسأله تالمیذه قائلین: 

1 On Christian Faith 1:13. 
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  ؟ماذا یقول الكتبة أن إیلّیا ینبغي أن یأتي أوالً لف
 فأجاب یسوع وقال لهم: 

  ویُرد كل شيء. ،إن إیلّیا یأتي أوالً 
، ولكني أقول لكم أن إیلّیا قد جاء ولم یعرفوه

  .]12-10[بل عملوا به كل ما أرادوا" 
 جاء لكنهم ولم یعرفوه وال .كان للكتبة معرفة نظرّیة، فقد فهموا من النبّوات أن إیلّیا یسبق مجيء المسّیا

قبلوه، إّنما عملوا به ما أرادوا.  

لقد جاء  .]13[" فهم التالمیذ أنه قال لهم عن یوحنا المعمدانمن هو إیلّیا إال یوحنا المعمدان، إذ "
 وٕانما یحمل فكره الناري وغیرته الملتهبة على مجد اهللا، وحیاته ،یوحنا بروح إیلّیا، ال بمعنى أنه تقمَّص روحه

الُنسكّیة في البّرّیة، لیمّهد الطریق بالتوبة من أجل المسّیا المخّلص.  

إن كان سیِّدنا قد جاء مترّفقا بنا ولطیًفا للغایة یشتهي خالصنا، لكن یلزمنا أن یدخل إیلّیا الغیور إلى 
 القلب للمخّلص بالمناداة بالتوبة. إن كان التجّلي هو إعالن ملكوت اهللا السماوي فینا، فال طریق ئحیاتنا لیهيّ 

 أي التوبة.  ،لهذا التجّلي فینا بدون إیلّیا

  هدم مملكة الشیطان .3
 وال یكون له موضع فینا، لهذا ،بقدر ما ُیعلن ملكوت المسّیا فینا بتجّلیه في حیاتنا تنهدم مملكة الشیطان

ولما "  إخراج الشیطان من إنسان، إذ یقول اإلنجیلي:،ة المسیحك إعالن ممل بعدأي، أْوَرد اإلنجیلي بعد التجّلي
 فإنه ُیصَرع ویتأّلم شدیًدا، ویقع كثیًرا في ، وقائالً : یا سّید ارحم ابني،جاءوا إلى الجمع تقّدم إلیه رجل جاثًیا له

.  ]15-14 [ وكثیًرا في الماء"،النار

 .یفقد اإلنسان اّتزانه الداخلي وسالمهحیث هذه هي عالمات العبودّیة إلبلیس والدخول في مملكته، 
 ، یعیش في آالم داخلّیة عنیفة، وُیلقِّیه في صراعات متضاربة.فیصیر في حالة صَرْع، ویخسر كل سالم حقیقي

 وتارة یرتمي في ئ،تارة یلتهب بنار الغضب العنیف یحرق كل ما هو حوله، بل یحرق نفسه في نیران ال تنطف
ًنا بكل شيء من أجل لّذة مؤقَّتة. في مرارة نقول أن اإلنسان يمیاه الشهوات الجسدّیة ومحّبة العالم، مسته

بخضوعه للخطّیة وارتباطه بمملكة الظلمة یفقد سالم فكره وجسده وروحه، فیعجز عن التفكیر السلیم ویخسر 
  وحتى الجسد أیًضا یصیر تحت األلم!،حیاته الروحّیة

 فأجاب یسوع وقال: أیها الجیل غیر .أحضرته إلى تالمیذك فلم یقدروا أن یشفوهشتكى الرجل، قائالً : "ا
  .]17-16[المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى احتملكم. قّدموه إلى ههنا" 

القّدیس " هو العائق الذي حرم حتى التالمیذ من إمكانّیة إخراج الشیطان، وكما یقول عدم اإلیمان"
 ئانتهر رّبنا یسوع المسیح غیر المؤمنین حتى الذین هم تالمیذه كما سمعنا في اإلنجیل الذي ُقر[ أغسطینوس:

. إن كان الرسل غیر مؤمنین، "لعدم إیمانكم"اآلن. ألنه عندما قالوا له: لماذا لم نقدر أن نخرجه؟ أجابهم قائالً : 
فمن هم المؤمنون؟ ماذا نفعل نحن الِحمالن إن كانت الكباش تهتز؟ لكن اهللا برحمته لم یستخْف بهم في عدم 

  (لو"زد إیماننا" بل انتهرهم وسَندهم، جعلهم كاملین... لقد شعروا بضعفهم إذ قالوا في موضع آخر: ،إیمانهم
هوا بقلوبهم إلى الینبوع قارعین ،)، وكان لمعرفتهم نقصهم نفًعا عظیًما5: 17  إذ تعرَّفوا على من یسألونه... توجَّ
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ِ◌، ولنتكِّل على اهللا فنحیا... لندعوه كما  [ كما یقول:]!Ïلیفتح لهم فیمتلئون، فقد أراد أن یقرع علیه البشر لُنصلِّ
.] Ð"زد إیماننادعاه التالمیذ، قائلین للرب 

 لهذا نصحهم السّید بالصوم والصالة ].20[لقد عجز التالمیذ عن طرد الشیطان بسبب عدم إیمانهم 
 لكنتم تقولون لهذا ،الحق أقول لكم لو كان لكم إیمان مثل حّبة خردل" اإلیمان، إذ یقول:بلمساندتهم في طرده 

 وأّما هذا الجنس فال یخرج إال . وال یكون شيء غیر ممكٍن لدیكم،الجبل انتقل من هنا إلى هناك فینتقل
هكذا یربط السّید المسیح اإلیمان بالصالة والصوم، فإن كّنا باإلیمان نختفي في . ]21-20[بالصالة والصوم" 

 لیطرد العدّو عّنا هذا الذي ال یقدر أن یقف أمامه، فإّن إیماننا هذا ال یكون عامًال ،المسیح یسوع رّبنا الحال فینا
 بدون الجهاد خالل الصالة والصوم. 

 إال ما كتَب عنه إرمیا النبي ،ما هو هذا الجبل الذي لم یستطع التالمیذ نقله من موضعه في ذلك الحین
 إن جبل .)16: 13  وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة" (إر،عطوا الرب إلهكم مجًدا قبل أن یجعل ظالًماأ"

 ویقتنصها كأبناء للظلمة. هذا هو الجبل الذي ،الخطّیة المظلم الذي یدفع الشیطان الخلیقة إلیه لیفقدها البنّوة هللا
 كان یحّثهم على ذإ[ القّدیس أغسطینوس:نزحزحه باإلیمان خالل الصالة والصوم كما علمنا سیِّدنا. وكما یقول 

. إن كان یلیق باإلنسان أن یصّلي "وأما هذا الجنس فال یخرج إال بالصالة والصوم" الصالة أنهى حدیثه بقوله:
 فكم باألولى یلیق به أن ُیصّلي لیخرج منه طمعه وسكره وترفهه ونجاسته! كم من ،لُیخرج الشیطان من آخر

] !Ñتالسماوااألمور قاطنة في اإلنسان لو بقیت فیه ال ُیقبل في ملكوت 

   الحاجة إلى الصلیب.4
 "وفیما هم یترّددون في الجلیل، قال لهم یسوع: 

.  ابن اإلنسان سوف یسلَّم إلى أیدي الناس
 . ]23-22" [ وفي الیوم الثالث یقوم، فحزنوا جًدا،فیقتلونه

 یلیق بهم أن ینزلوا إلى الحیاة المجاهدة ،إن كان االرتفاع إلى جبل التجّلي یمأل التالمیذ فرًحا وبهجة
 قیامته. لم یكن التجّلي ن یؤّكد التزامه بتسلیم نفسه بین أیدي الناس لُیقتل فُتعل،لیسمعوا السّید من حین إلى آخر

 فینعموا بقیامته ویدخلوا إلى بهجة تجلٍّ ،إال طریًقا یسند التالمیذ في مرحلة حیاتهم مع السّید المسیح المصلوب
 دائمٍ .

   إیفاء الدرهمین.5
خضع السّید المسیح مع تالمیذه إلیفاء الجبایة أو الجزیة، لیؤّكد مبدأ هاًما في حیاتنا اإلیمانّیة: أن 

 فنلتزم بتقدیم واجباتنا الوطنّیة. فالمسیحي وهو ،انتماءنا السماوي یهبنا طاعة وخضوًعا لملوك العالم أو الرؤساء
.  إّنما یحمل روح الوداعة والخضوع في حب للوطن وطاعة،یحمل السّید المسیح ملًكا سماوًیا داخل قلبه

 لكن دون ،إن كان بطرس الرسول قد ُدعي للتكریس الكامل والتفّرغ للخدمة لحساب الملكوت السماوي
 فیجد اهللا ، وٕانِّما بقدر ضئیل، وألقى بالصنارة لیعمل، لهذا ذهب إلى البحر كما إلى العالم.تجاهل للحیاة الواقعّیة

1 Ser. on N. T. 30:1. 
2 Ser. on N. T. 30:6. 
3 Ser. on N. T. 30:3. 
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 لكن دون أن یرتبك فیه ، لیفي به عن سّیده وعن نفسه. لقد قّدس اهللا العمل،قد أعّد له أستاًرا في فم سمكة
 أو یدخل به إلى روح الطمع، وٕانِّما من أجل االحتیاجات الضرورّیة.  ،اإلنسان

 بعد حلول الروح القدس أما الكنیسة في جامعّیتها، ،ل التزام المؤمنین ككلمثِّ ولعّل ما فعله بطرس كان ي
 وٕانما من أجل عدم االرتباك به.  ،احتقاًرا للعمل الیومي العاديلیس التزم الرسل للتفّرغ للخدمة ف

إذ صار االبن الوحید كلمة اهللا  [على تصرُّف السّید المسیح هنا بقوله: القّدیس كیرّلس الكبیرُیعلن 
 وحمل قیاس الطبیعة البشرّیة انحنى لنیر العبودّیة، فدفع بإرادته لجامع الجزیة الیهودي الدرهمین حسب ،مثْلنا

 والفرح ال یعني الرضا وكأن خضوعنا لكل نظام بروح .Ïناموس موسى، لكن هذا لم یمنع ِسمة المجد الذي فیه
إال مشاركة للسّید المسیح في خضوعه لننعم معه بمشاركته مجده الداخلي.  

1 In Luc. Ser. 88. 
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األصحاح الثامن عشر 

الطریق الملوكي 
 طریق مالمح أهم بكونه وترفًُّقا حًبا المملوء الحيّ  یقّدم لنا السیِّد المسیح التواضع

  .السماوات ملكوت

  .5-1 الطفولة وتواضع الملكوت .1
  .14-6 الصغار وعثرة المحّبة .2
  .20-15 والِعتاب المحّبة .3
  .22-21 الغافرة المحّبة .4
  .35-23 الشّریر والعبد المترفِّق الملك مثل .5

  الطفولة وتواضع الملكوت .1
 :قائلین یسوع، إلى التالمیذ تقّدم الساعة تلك في"

السماوات؟  ملكوت في أعظم هو فمن
 :وسطهم، وقال في وأقامه ولًدا إلیه یسوع فدعا
  األوالد مثل وتصیروا ترجعوا لم إن لكم، أقول الحق
  .[4-1] "السماوات ملكوت تدخلوا فلن

فاته المسیح السیِّد أحادیث  بملكوت التمّتع نحو التالمیذ قلوب ألَهبت قد وتصرُّ
 وورثوه به تثقَّفوا الذي المادي الفكر من التخلُّص على قادرین بعد یكونوا لم لكنهم السماوات،

 فیه، بنصیبٍ  ینعم أن منهم كل اشتهى لذا أرضًیا، وسلطاًنا زمنًیا ملكوًتا فظّنوه ِجْد، عن أًبا
 حب أي البشري، الضعف ولید كان وٕان االشتیاق هذا .لغیره مّما أعظم مركًزا یْحتل وأن

 یقول !باطلٍ  بشريٍ  بفكرٍ  الفراغ هذا یمأل أن یودّ  الكل لكن المرموقة، المراكز وشهرة العظمة
 بین حدث ما أن حتى لنفعنا، هو إّنما وُسجل التالمیذ بین قام ما] :الكبیر كیرّلس القّدیس
 األلم قاطًعا حاذٍق، كطبیبٍ  المرض الرب انتهر فقد تواضعنا، عّلة یكون القّدیسین التالمیذ

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

www.coptic-treasures.com/wp


األعماق.]  تبلغ التي المّتقدة بوصّیته فینا ینبع الذي

 للتمّتع حيٍّ  كمَثلٍ  وسطهم في لُیقیمه ولًدا یستدعي السیِّد یروا أن لدیهم عجیًبا كان
 یستطیع الحقوق، من حق أي للطفل یكن ولم الطفولة، الرومان احتقر فقد الملكوت، بدخول
 كثیرة، لمتاعب الیونان لدى الطفولة وتعّرضت !رقیب بال یشاءا ما بطفلهما یفعال أن الوالدان

 وهو السیِّد لكن .(2-1 عد) الشعب إحصاء عند والنساء األطفال یحصروا فلم الیهود أّما
 أن القادرة الروحّیة الناضجة للحیاة كمثل طفالً  یقّدم الناضجة الحیاة إلى بالبشرّیة یرتفع
 اإلنسان عاشها التي السنوات على المتَّكئ الجسد نضوج من ینقلهم وكأنه الملكوت، تقتحم
  .معینٍ  بزمنٍ  ترتبط ال التي الداخلّیة النفس نضوج إلى

 ملكوت فیدخلوا األوالد، مثل لیصیروا بالرجوع التزامهم الملكوت لطالبي السیِّد یؤّكد
 فاإلنسان .البسیطة المتواضعة الطفولة نحو نمو لكّنه الوراء، إلى تراجًعا لیس إنه .الموات
 یلیق لهذا .الضیق الباب من الدخول یستطیع وال جًدا، ذاته تنتفخ األرض على خبراته خالل

 سّیده خالل فیعبر تماًما، وُتصلب جًدا ذاته تصغر لكي كبریاء كل عن یتخّلى أن به
  .السماوي للملكوت الوحید والمدخل الملوكي الباب هو الذي التواضع، باب من المصلوب

 الدخول، یمكنه ال ونسكّیات عبادة من قّدم مهما خارًجا، اإلنسان یبقى التواضع بدون
 حضن إلى وفیه به لیعّبر المتواضع اهللا ابن مع باالّتحاد ینعم أن متكّبر لقلب یمكن ال فإنه
 ملكوت في األعظم فهو الولد هذا مثل نفسه وضع فمن" :السیِّد یكّمل لهذا أبیه،

 طریق بغیر إلیه دخول فال الفردوس، من اإلنسان طرد قد الكبریاء كان إن .[4] "السماوات
  .التواضع

 في الملكوتّیة بالحیاة تمّتعنا في التواضع دور عن الفم الذهبي یوحنا القّدیس یحّدثنا
 یلزمنا العتیدة الحیاة وفي هنا بالراحة ننعم لكي] :یقول إذ األخرى، الحیاة وفي العالم هذا
 بحر نعبر أن نستطیع بهذا .نفوسنا في التواضع أي الصالحات كل ُأم غرس في نجاهد أن

 مقبوالً  شيء لیس] :یقول كما [.الهادئ المیناء ذلك إلى رحلتنا وننهي أمواج، بال الحیاة هذه
 فإن العملّیة، للحكمة األول المبدأ هو هذا الكل، آخر نفسه اإلنسان یحسب أن مثل اهللا لدى
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 وال قریبه، یحسد وال بغضوب، هو وال الباطل، المجد یحب ال قلبه في والمجروح المتواضع
 لو) "ولد مثل اهللا ملكوت نقبل إننا] :الكبیر باسیلیوس القّدیس ویقول [.شهوة أیة إلى یلجأ

 ینازعهم، وال معّلمیه ُیعارض ال التدریب تحت كطفل رّبنا تعلیم إلى نتطّلع كّنا إن (17 :18
التعلُّم.]  في وبرغبة ذهنه في التعلیم یتقّبل بثقة وٕانما

 النمو صار وٕاال آخر، على سنٍ  تفضیل هنا یقصد ال] :أمبروسیوس القّدیس یقول
 ملكوت في تعبي یسلبني مادام النضوج سن إلى البلوغ اشتهي ال وكنت .هّداًما عمالً 

 تالمیذه الرب اختار ولما الفضیلة، ال الرذیلة ینمِّي الذي بالنمو اهللا سمح ولما السماوات،
 سٍن، إلى بالطفولة ُیشیر ال فالرب ...األطفال من یختارهم كان إنما الناضجین، الرجال من
 لكنها الخطّیة إتمام عن عجًزا لیست الفضیلة .الطفولة بساطة تحمل التي المحّبة إلى بل

 سرعان األطفال كان إن] :یقول كما وطفولتنا.] األولى طبیعتنا إلى للعودة ومثابرة لها، رفض
 هم إذ عظیمة، بصداقة مًعا لیجتمعوا یعودون ما سرعان أیًضا لكنهم مًعا، یتشاجرون ما
  [.وخداع بمكر السلوك یعرفون ال

نا لیكن] :الكبیر كیرّلس القّدیس ویقول  محّبتنا عدم في ومجدنا تواضعنا، في سموِّ
 إذ" :الحكیم لنا یقوله ما ذهننا في واضعین اهللا، ُیِسر فیما منصب�ا اشتیاقنا ولیكن للمجد،

 فإن .(18 :3 سیراخ ابن) "الرب لدى نعمة فتجدون باألكثر تّتضعون عظماء تصیرون
 الذهن ومتواضعي الودعاء یكلِّل لكّنه له، كأعداء المتكّبرین ویحسب المتعجرفین یحتقر اهللا

بالكرامات.] 

 المسیح في الطفولة
 التواضع روح فیحملون الطفولة، إلى بالرجوع تالمیذه ینعم أن یشتاق السیِّد كان إن

 وهو السیِّد فإن السماوّیة، الحیاة إلى عبورها في النفس تسند التي الملوكّیة السمة بكونه
 هذا مثل واحًدا ولًدا قِبلَ  ومن" :یقول إذ السمه، كحاملة الطفولة یقّدم األطفال عن یتحّدث
  .[5] "قبلني فقد باسمي

 األطفال، حیاة في السیِّد یتجّلى الطفولة، تواضع إلى یرجع أن من أحد یستنكف لئال
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 البشرّیة احتقَرتها التي الطفولة من السیِّد یرفع هكذا .هو یقبله إّنما باسمه یقبلهم من فیحسب
 حاسًبا الفقراء وكرَّم تأنُِّسِه، خالل اإلنسان كّرم قد السیِّد كان فإن .وألسنتها أجناسها بكل

 باسمه یقبلها من الطفولة، ُیكرم هنا لحسابه، یقدَّم إّنما بهم ُیفعل ما األصاغر، إخوته إّیاهم
 المسّیا السم الحاملة "المتواضعة الطفولة" طبیعة یحمل أن یشتهي ال من ُترى .هو یقَبله إّنما

 محموالً  اسمه یجعل إذ یقّدسها یزال وال طفًال، صار إذ الطفولة السیِّد قدَّس لقد حًقا !الملك؟
  !الصغار؟ أطفاله على

 أن المسیح بتالمیذ یلیق الذي الطفل هذا هو من] :أمبروسیوس القّدیس یقول
 الذي هذا ،(6 :9 إش) "...ابًنا ونعَطى ولد لنا ُیولد" :إشعیاء عنه قال الذي إال به یتمثلوا

 ُیشتم یكن لم ُشتم إذ" بأنه تمّیز الذي هذا .(24 :16 مت) "واتبعني صلیبك ِاحمل" :قال
 حیث الطفولة في الكاملة الفضیلة هنا .(23 :2 بط 1) "یهّدد یكن لم تأّلم وٕاذ عوًضا،
 [."الطفولة براءة الشیخوخة تحمل كما المكّرمة، القدیمة األمور تحمل

  األطفال وعثرة المحّبة .2
 بي، المؤمنین الصغار هؤالء أحد أعثر ومن"

 الَرَحى، حجر ُعنقه في ُیعلَّق أن له فخیرٌ 
  .[6] "البحر ُلّجة في ویغرق
 باب فیدخل والبسیطة المتواضعة "الطفولة" إلى الدخول یتقّبل أن إّما المؤمن

 أن المؤمنین األطفال حتى یترك وال یدخل ال الباب عند عثرة یقف أو السماوي الملكوت
 یعوق أو األبدّیات نحو یعبر أن إّما اهللا، مع الحیاة في وسط طریق هناك لیس .یدخلوا

  :أمرین في فیكمن العثرة ِسرّ  أّما .العبور عن اآلخرین

 یسيء لمن یغفر أن یقدر فال الناس، أو اهللا حب یعرف ال إذ القلب؛ تحجُّر :أوال
 الطبیعة هذه یحمل أن من رَحى، حجر عنقه في ُیربط أن له خیرٌ  لذا یعاتبه، أن وال إلیه

 !الغلیظ القاسي والعُنق المتحّجرة

 ُیلقي أن له خیرٌ  لهذا الزمنّیات، سوى یرى فال األرضّیة، األمور في االنغماس :ثانًیا
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  .وملّذاتها الحیاة هذه هموم بحار في بقلبه یلقى وال البحر ُلّجة في

 ُلّجة في ویغرق الرَحى، حجر ُعنقه في ُیعّلق أن له خیرٌ " :بقوله المسیح السیِّد كأن
 أن یودّ  إّنما هالكها، یودّ  وال اآلخرین، ُتعثر التي النفس ضدّ  حكًما أو إدانة یقّدم ال "البحر
 بحر في وغرقت تحجَّرت فقد .التشبیه هذا خالل داخلًیا إلیه بلغت وما موقفها، حقیقة ُیعلن
 ربط خالل البحر في الجسدي الغرق من أكثر خطورة یحمل الذي األمر العالم، محّبة

  .ُعنقه في بحجر اإلنسان

 حجر في عنقهم بربط الكبرى الجرائم مرتكبي یعاقبون كانوا قدیًما الیهود أن یبدو
  .المیاه أعماق في وٕالقائهم

 التي العقوبة بهذه] :بقوله العقوبة هذه على الفم الذهبي یوحنا القّدیس ُیعّلق
 خالص یكن لم فلو .اآلخرین ُینقذ لمن المكافأة نتعّلم غیره، ُیعِثر الذي اإلنسان یستحقَِّ◌ها

.] "إنساًنا ُیعِثر لمن كهذه بعقوبة یهّدد كان ما المسیح لدى جًدا عظیم واحدة نفس

 جزیلة سالمة" :المرّتل كقول شریعته أو اهللا كلمة فهو العثرة ضدّ  األمان طریق أما
 :أغسطینوس القّدیس یقول وكما (165 :119 مز) "عثرة لهم ولیس شریعتك لُمحّبي

 تتعّرضوا ال حتى العالم تتجاوزن كیف فكَّرتم "العثرات من للعالم الویل" :سمعتم عندما]
. إذن لنتجّنب العثرات. كیف نتجاوز العالم إال بهروبنا إلى صانع العالم؟ وكیف  للعثرات

ننطلق إلى صانع العالم ما لم ُنصغ إلى شریعته التي یكرز بها في كل موضع؟! فإن 
نك من العثرات لم یقل:  اإلصغاء إلیها أمر بسیط أن أحببناها. ألن الكتاب المقّدس وهو یحصِّ

القّدیس أغسطینوس "سالمة جزیلة لسامعي شریعتك" وٕانما "لُمحبِّي شریعتك....] ویقّدم لنا 
مثاًال عملًیا هو امرأة أیوب التي كانت عْثرة، فجاءت تسحب قلب زوجها للتجدیف، لكن كان 

قلبه محًبا لشریعة اهللا ولیس له عثرة؛ كانت هي معَثرة، لكن لیس له.  

"ویل للعالم من العثرات،  
فالبد أن تأتي العثرات،  

 ]. 7ولكن ویل لذلك اإلنسان الذي به تأتي العثرة" [
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إن كان السیِّد قد فتح لنا الطریق الملوكي مشتاًقا أن تدخل فیه كل البشرّیة المحرومة 
منه، فإن عدّو الخیر ال یكف عن أن یعمل أیًضا لحساب مملكته، فإنه حیث یوجد السیِّد 

المسیح عامًال فینا ُیصارع إبلیس لحساب ظلمته خالل العثرات. یجنِّد من له لتحطیم النفوس 
البسیطة، األمر الذي یحّذرنا منه السیِّد، ال لئال ُیعثرنا اآلخرون فقط، وٕانما لئال نتحّول نحن 

أیًضا معهم إلى عثرة لآلخرین. لكّننا إذ نحمل فینا مسیحنا غالب العالم وننعم بوصّیته ال 
عندما تسمع "ویل للعالم من العثرات" ال القّدیس أغسطینوس: [نخاف العْثرة. وكما یقول 

  تخف، وٕانما حب شریعة اهللا، فال تكون لك عثرة.]

  .عنك وِالقها فاقطعها ِرجلك أو یدك أعَثرتك فإن"
  أقطع أو أعرج الحیاة تدخل أن لك خیرٌ 
 .رجالن أو یدان ولك األبدّیة النار في تلقي أن من
  .عنك وِالقها فِاقلعها عْینك أعَثرتك وٕان
  .[9-8] "عْینان ولك النار جهّنم في ُتلقى أن من أعَور الحیاة تدخل أن لك خیرٌ 
 تاریخ في اآلخرین؟ ُیعِثر أو ُیعِثرة جسده في عضو كل َیبُتر أن للمؤمن یمكن هل

 ضرَبت التي الطاهرة والفتاة الخرَّاز سمعان مثل هذا، صنعوا ألُناس فریدة قصص الكنیسة
 رأي في .الجمیلتین عینیها أجل من لمالقاتها الجهد كل بذل إلنسان لتُقّدمها عینها بالِمْخراز

 یسندني الذي اإلنسان إال لیست فالید روحًیا، رمزًیا معنى تحمل هنا السیِّد كلمات أن اآلباء
 َالغتصب أقطعه طهارتي أو إیماني یفقدني لي معَثرة إلى هذا تحّول إن لحسابي، ویعمل

 وشجاعة قّوة بكل یدیه العنیف یوسف مدّ  لقد .خالصه إلى شوقي من بالرغم بدونه السماوات
 له تُقدِّم بمن عالقته َیقطع أن فّضل لقد .وهرب سیدته یديّ  في الثوب ترك حینما لیبُترهما

الً  العیش ُلقمة  الجسد حّریة من محروًما یدین، بال هو كمن السجن أسوار داخل ُیّذل أن مفضِّ
 في یوسف تحبس أن قادرة العیش ُلقمة تكن لم .الفردوسّیة الطاهرة بالحیاة تمتُّعه أجل من

ال العْثرة،  والعجیب !یدان وله المهِلكة الشهوة نار في ُیلقى أن من أقطع الحیاة یدخل أن مفضِّ
 داخل سواء العمل، یتبارك حلّ  أینما یدیه نفسه هو صار بل یدین، بال یوسف یترك لم اهللا أن

 أیدینا نقّدم كیف نعرف الناري القدس بالروح كّنا فإن .فرعون قصر في أو السجن أسوار
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 نفسه المسیح السیِّد یصیر وٕانما یدین بال نبقى ال فتُبَتر، المسیح یسوع رّبنا لصلیب الُمعِثرة
 فینا، ببركته فیحل نفسه السیِّد یتقّدمنا نعمله عمل كل وفي وفینا، وبنا معنا العاملتین یدینا
 القدس الروح بحكمة العْثرة لمصدر َبْتر كل إن !العامل هو لیكون فیه نحن نختفي أقول بل

 !عطاء ال َأْخذ فیه ربح، هو بل خسارة لیس

 بدونهما الرجلین یمّثل أحد كان فإن الرجلین، بخصوص أكّرره الیدین عن أقوله ما
 بالروح نقّدمهما الرجالن هاتان أعثرتنا فإن .الحركة على قادر غیر أعرج هو كمن نصیر
 بهما النحاسّیتین، القدمین ذي نفسه السیِّد ونلبس لبتِرهما، المسیح یسوع رّبنا لصلیب القدس

  .فائق وسالم روحي أمان في ونحن أبیه ِحضن إلى نعُبر حتى الطریق، في عْثرة كل نُدكْ 

 تحّبها إنك .شّریر بأمر لتنصحك زوجتك تأتیك [قد :أغسطینوس القّدیس یقول
 رجلك أو یدك أو عینك أعَثرْتك إن لكن فیك، عضو هي .ُتحب أن یجب زوجتك بكونها

 تقدیره وله لدیك عزیًزا اإلنسان كان مهما .عنك وِالقها فاقطعها اإلنجیل في سمعتَ  كما
  [....شّریرة مشورة لك مقدًِّما ُیعِثرك أن له تسمح ال وُتحّبه ُتكرمه ما قدر فإّنه لدیك،

 أن فیسألك لآلخرین ونهبه ُظلمه تغطیة سلطان صاحب إنسان یرید] :أیًضا ویقول
 إنه .حق هو من أنكرت قد تكون لئال الباطل القَسم ُارفض .لترفضه زور؛ بشهادة تخدمه

 أن سلطان له الذي ذاك یستطیع ماذا ...!علیك ویضغط سلطان صاحب وهو سیغضب
 فإن لیقتله ...!الجسد یقتل وبسلطانه غضبه في إنه ...یضایقك؟ أن یقدر بماذا أو لك یفعل

 ذاك كان إن ...!الظلم إال یقتلها أن یمكن فال النفس أّما ُیقتل، لم وٕان حتى سیموت الجسد
 من تخافوا ال" :القائل لربي أصغي فإّنني بالضیقات جسدي یضایق بالحق أغضبه الذي
.] (28 :10 مت) "الجسد یقتلون الذین

 قال عیًنا، أو رجالً  أو یًدا كان سواء سهل، أمر هو عضو بْتر أن أحد یظن ولئال
 حین كل السماوات في مالئكتهم أن لكم أقول ألني الصغار، هؤالء أحد تحتقروا ال انظروا"

 السیِّد، بصلیب عضو بتر على نقّدم أن قبل كأنه .[10] "السماوات في أبي وجه ینظرون
 فإن خالصهم، اهللا یشتهي الذین الصغار كأحد خالصه إلى ننظر به عالقتنا فنقطع
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 فیهم تشفع حین كل السماوي اآلب أمام تقف لكنها انحرافهم، على حزینة كانت وٕان مالئكتهم
 وٕانما الخدمة، من للهروب ال الطاقة، بكل تعمل الحكیمة النفس إن .لخالصهم فیهم لیعمل
 الوقت نفس وفي وأبدیتها، خالصها تخسر ال لكي الطاقة كل تبذل للمعِثرین بالنسبة حتى

 سّیدهم ومع بل مالئكتهم مع متجاوبة خالصهم، مشتهیة أمكن، إن أنفسهم المعِثرین تفقد ال
  .[11] "هلك قد ما یخّلص لكي جاء قد اإلنسان ابن ألن" نفسه،

 بذل بعد نطاق أضیق في تكون لكنها وضرورّیة، الزمة أحیاًنا كانت وٕان الَبْتر عملّیة
 اإلنسان ابن من المقّدم الخالص قبول على أنفسهم المعِثرین لَحث الطرق، بكل الجهد كل

  .نفسه

 مهما إنسان كل فإن احتقارها، وعدم "الطفولة" رفع هذه بكلماته أراد قد السیِّد ولعلّ 
 مهتمّ  نفسه اإلنسان ابن بل أجله، من اآلب حضرة في یقف الذي مالكه له صغیًرا بدأ

  .بخالصه

 فرح وهو بركات، من العمل لهذا ما تأكید أراد الطفولة إلى بالعودة یطالبنا وهو ولعّله
 المسیح بخالص وینعمون حین، كل السماوي اآلب وجه ینظرون الذین بهم مالئكتهم
  .المّجاني

 أو صغیر طفل نفس كانت سواء بخالصها، واالستهانة البشرّیة النفس احتقار إذن
 إّنما بالعْثرة، مبال غیر هو لنفسه اإلنسان ازدراء أو حقیٍر، أو عظیمٍ  إلنسانٍ  ناضج، شخص

 هذا تقل ال] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول وكما .الخالصي المسیح بعمل ازدراء هو
 أو متسّول أو معدودة، غیر بخطایا مثّقل إنسان أو قاتل، أو لص ذاك أو هارب عبد

 [!اهتمام؟ كل لُنعطیه أساًسا لیكون هذا یكفي َأما المسیح؛ مات ألجله أنه تأّمل بل ...حقیر

 :بقوله أحد، اعثار وعدم نفس كل بخالص االهتمام أبعاد السیِّد أوضح
 منها، واحد وضلّ  خروف مائة إلنسان كان إن :تظّنون ماذا"

  .الضال یطلب ویذهب الجبال على والتسعین التسعة یترك أفال
  یجده، أن ِاتَّفق وٕان
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  .تضل لم التي والتسعین التسعة من أكثر به یفرح أن لكم أقول فالحق
 "الصغار هؤالء أحد یهلك أن السماوات في الذي أبیكم أمام مشیئة لیست هكذا

[12-14].  
 إّنما ُیحصى، ال عدد بین فرد مجّرد لیس أنه لإلنسان نظرته عن السیِّد یكشف هكذا

 في المحفوظة الجماعة كل من أكثر اهتمامه كل له مقّدًما وباسمه، شخصًیا اهللا به یهتمّ 
 إن الجماعة، هذه في العضوّیة إلى به ویدخل یجتذبه لكي المقّدسة، الجبال على مراعیه

  .له ابًنا بكونه عضو بكل یهتمّ  بالنوع، إّنما بَالَكمّ  یهتمّ  ال اهللا

 بالكاتدرائّیة ینشغل فلم شعبه إلى الفم الذهبي یوحنا القّدیس تطّلع األبوي الروح بهذا
 إنساًنا أن لو حزیًنا یئن كان وٕانما بالكنیسة، الملتصقین بكثرة یفرح ولم بالعابدین، المكتظَّة

 منكم واحد كل] :یقول عضو بكل اهتمامه في .األبدّیة بالحیاة بعد ینعم لم المدینة في واحًدا
 أبتغي ال فإّنني الوصّیة نفَّذوا قد كثیرین أن أحد لي یقل ال] [.كلها المدینة یساوي عینيَّ  في

 تحّقق، قد ذلك أرى حتى أنفاسي الَتقط أن أستطیع ال فإّني .هكذا یفعلوا أن الكل أرید بل هذا،
 كلها المدینة أن لو كما یتنّهد بولس صار كورنثوس أهل بین الزنا ارتكب قد واحد كان فإن
  [.ضاعت قد

 والِعتاب المحّبة .3
 یقوم التواضع هذا فإن السماوي، الملكوت مدخل هو حًبا المملوء التواضع كان إن

 إلیه، أخطأ قد اإلیمان في له أًخا بأن المؤمن َشَعر إن .وواضحة صریحة منفتحة نفس على
 إلیك أخطأ إن" .أخاه یربح منه یسمع إذ حتى منفرًدا لیعاتبه إلیه یذهب صادقة محّبة ففي

 .[15] "أخاك رِبحت فقد منك سمع إن .وحدكما وبینه بینك وعاتبه فاذهب أخوك،

 لكّنه المؤمن، به یلتزم أخالقي عمل مجّرد لیس السیِّد به أوصانا الذي السلوك هذا
 إّنما إلیه، یسيء أخاه المؤمن یرى فال المسیح، السیِّد شخص في اختفاء هو جوهره في

 ینتظر أو خطأه، تأكید یودّ  أنه بمعنى ال لیعاتبه فیذهب باألبدّیة، تمّتعه وٕالى نفسه إلى یسيء
 حيٍّ  كعضوٍ  للمسیح بالحب یقتنیه لكي المسیح فكر حامالً  إلیه یذهب وٕانما له، یعتذر أن
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 .الجسد ذات في معه كعضوٍ  ویربحه الخطأ من ینقذه جسده، في
 له یعطي ولكي التشهیر، من نوعٍ  إلى الِعتاب یتحّول ال حتى منفرًدا إلیه یذهب

 یطلب بهذا .له لالعتذار ال هللا التوبة إلى لیحمله إلیه یذهب عناد؛ بال نفسه لمراجعة الفرصة
 أخاك، تربح بهذا إنك السیِّد یقول لهذا .معاقبته ولیس الرب في أخیه حیاة سالمة المؤمن

 أخاك، تربح بل كافًیا انتقاًما تنال أنك یقل لم إنه] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول وكما
 (أنت) تربح" بل "نفسه یربح" یقل لم إذ العداوة، بسبب وله لك مشتركة خسارة وجود مظهًرا
 [.خالصه خسر واآلخر أخاه خسر الواحد باالثنین، قبالً  لحقت قد الخسارة أن مظِهًرا "نفسه

 جاءت كما) الیوم به ُأمرنا قد ما نتمِّم أن نستطیع لكي] :أغسطینوس القّدیس یقول
 تكون ال عندما ألنه كراهیة، نحمل أال شيء كل قبل یلزمنا (أیدینا بین التي اإلنجیلّیة العبارة
 عین عن ُتزیل حتى متضایًقا وتكون أخیك، بعین ما حًقا ترى أن تقدر عینك في خشبة هناك
 كراهّیة، فیك حَملتَ  إن أّما .أخیك نور بإهمال لك یسمح ال فیك الذي النور .تكرهه ما أخیك
 من كل" :المقّدس الكتاب یقول إذ !النور؟ فاقد وأنت نوره تصلح فكیف إصالحه، وترید

 1) "الظلمة في اآلن إلى فهو أخاه یبغض" من أن یقول كما ."نفس قاتل فهو أخاه یبغض
 مفسًدا أوًال، نفسه ُیضیر إّنما اآلخرین یكره فمن ظلمة، هي إذن فالبغضة .(9 :2 یو

 [...داخله

 روح عن بعیًدا لآلخرین، الغفران حیاة إلى بتالمیذه یدخل أن السیِّد أراد لقد حًقا
 الفم الذهبي یوحنا القّدیس وُیعّلق .السماوات ملكوت عن تحجبنا التي والكراهّیة االنتقام

 إذ اآلخرین، من ال نفسك من تنتقم أنك انظر االنتقام، في تُفكِّر عندما] :بقوله ذلك على
 هذا كان إن منتقًما، تكون أن من خطورة أكثر شيء أي ...أخیك خطایا ال خطایاك تربط
 إّنما ویظلمنا، إلینا ُیخطئ الذي أن القّدیس نفس ویرى [!الُعظمى؟ اهللا عطّیة عنك ینزع

 وصنع علیك وافترى شتمك أنه تقل ال] :یقول إذ بحب، احتملناه إن عظیًما نفًعا لنا یسّبب
 نافع أنه ُتعلن عنه، صادرة وبكونها األمور هذه تعّددت ما بقدر فإنه حصر، بال شروًرا بك
 یكون علیك، یُصبَّها التي األضرار َتعُظم ما وقدر خطایاك، لغسل فرصة لك یقّدم إنه .لك
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 كما لآلخرین، بكراهّیتنا أنفسنا نعاقب إننا] :یقول وكما [.للخطایا عظیًما غفراًنا لنوالك عّلة
لهم.]  بحّبنا نستفید

 مجیئه؟ ننتظر وال للمخطئ نذهب لماذا
 ارتكب من یذهب أن السهل باألمر لیس ألنه] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یجیب

 بالخطأ ُأصیب الذي (السیِّد) یطالب .وجهه وارتباك الخجل بسبب وذلك ألخیه لیعتذر الخطأ
 اذهب :له یقل فلم حدث، قد ما ُیصّحح بها بطریقة یذهب وٕاّنما أخیه، إلى بالذهاب فقط لیس

 وما بخطئه، إّیاه مخبًرا (عاتبه) وٕانما معه، الحساب تصفیة منه أطلب أو انصحه أو اتَّهمه
 العذر، له یقّدم كمن الئقة بطریقة یدیه، على بك حلّ  بما اخبره .به أخطأ بما تذكیره إال هذا

المصالحة.]  نحو بغیره ویسحبه

 بالسیِّد اقتداءً  إال لیس الحقیقة في نربحه لكي لمعاتبته بمفردنا المخطئ إلى ذهابنا
 لكي للتوبة الخالصي بعمله ویدفعنا بالحب، لیعاتبنا سمواته من إلینا جاء فقد نفسه، المسیح
 التي الوصّیة فإن هذا !إلینا جاء بل نذهب ینتظرنا لم إنه .المقّدس جسده كأعضاء له یربحنا
 فكره ونحمل سلوكه فنسلك داخلنا في هو نحمله لم ما نكمِّلها أن یمكننا ال السیِّد لنا یقّدمها

 .فینا

ح عنه ابحث سًرا أخوك إلیك أخطأ [إذ :أغسطینوس القّدیس یقول  خطأه لتصحِّ
 إن ...للسرّ  فاشًیا بل ألمره مصلًحا تكون ال فأنت الجمیع أمام توبیخه أردت فإن ...خفیة
 إلیك أساء إذا أّما وحدك، إلیك مخطئ فهو ذلك، تعرف وأنت وحدك، إلیك أخطأ قد كان
 جمیع أمام انتهاره یجب لهذا ...إلیك إساءته بمشاهدتهم أیًضا إلیهم أخطأ فقد كثیرین، أمام
  الخطأ.] أمامهم ارتكب من

 نفعل؟ فماذا مّنا المخطئ یسمع لم إن ولكن،
  اثنین أو واحًدا أیًضا معك فخذ یسمع لم وٕان"

  أوثالثة، شاهدین فم على كلمة كل تقوم لكي
  للكنیسة، فقل منهم یسمع لم وٕان
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 .[17-16] "والعّشار كالوثني ِعندك فلیكن الكنیسة من یسمع لم وٕان
 ضّده والشهادة خطأه تأكید الهدف یكون أال ینبغي اثنین أو واحًدا معنا نأخذ حینما

 مرارة أكثر دواء تقدیم على فیُّصرّ  یتزاید المرض یرى الذي كالطبیب فنكون إلقناعه، وٕانما
 التصّرف هذا یأتِ  لم فإن .شفائه أجل من وٕانما ذاتها، في المرارة ألجل لیس فاعلّیة، وأشد
 وتعالجه به لتهتم ُیخبر، كمن وٕاّنما المحكمة، أمام یشتكیه كمن ال الكنیسة، ُنْخبر بثمر

 ُیدرك لم أخطأ عندما وحكیم، نفسه اهللا من له ومشهود تقي نبي وهو النبي داود .بحكمة
 الخطّیة، أفسدتها التي بصیرته له لُتعید النبي، ناثان شخص في الكنیسة تلقَّفته حتى خطأه
 .وحكمته فكره له وتردّ 

 العقوبة أجل من لیس هذا یفعل أنه كیف ترى [أال :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول
 بعد وٕانما اثنین، معه یأخذ أن البدایة من یوصه لم لهذا !اإلصالح؟ بقصد وٕاّنما العادلة،

 احتقر فإن واحًدا، أو اثنین إلیه یرسل وٕانما ضّده الجماعة إلیه یرسل أن وال بمفرده، یفشل أن
للكنیسة.]  یحضره فقط عندئذ التصّرف هذا

 فُیحسب نفسه اهللا أبوة رفض قد یكون أمومتها، رافًضا الكنیسة، من یسمع لم إن أخیًرا
 قد مرضه ألن] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول وكما تجاهله، یلزم إنه .والعّشار كالوثني

للشفاء.]  قابل غیر صار

 من ویصیر المسیح، جسد في العضوّیة من نفسه اإلنسان َیحرم الكنیسة برفضه إذن
 على تربطونه ما كل لكم أقول الحق" :هكذا كلماته السیِّد یكّمل إذ .تربطه أن الكنیسة حق

 في محلوالً  یكون األرض على تحّلونه ما وكل السماء، في مربوًطا یكون األرض،
 لیس تربطه أن الكنیسة وتلتزم الكنسي، الفكر برفضه بنفسه نفسه یربط إنه .[18] "السماء

 الفاسدة الخمیرة ُتعزل كما إلیهم، یتسرب لئال فساده من األعضاء بقّیة لحفظ وٕانما فیه، تشفًیا
 .بتسّرع أو باستهتار یتمّ  ال األمر هذا كان وٕان .الفاسد العضو ُیبتر أو كله، العجین عن
 ووسیلة وسیلة كل استخدام بعد إال جسده من عضو بْتر إنسان یقبل أن سهالً  لیس فإنه

 قلب على أصعب ما أنه أقول .للبْتر تسلیمه یلتزم خطر في كّله جسده یجد وحینما لعالجه،
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 إلى یومٍ  من منتظرة تبقى أنها بربطه، وُیلزمها خارًجا بنفسه ُیلقي .إنساًنا ترى أن الكنیسة
 لیعطي فالَحل، أوالً  الربط السیِّد یذكر لهذا .له مفتوًحا بابها فیجد تِحلُّه لكي رجوعه یومٍ 

 جهة من تستكین فال المربوطین حلّ  نحو الكنیسة قلب ولیلهب الَحل، في رجاءً  للمربوطین
 .أبوابها خارج بأنفسهم أنفسهم ألقوا قد كانوا وٕان حتى خالصهم

 بالتوبة، إلیها رجع متى وحله للكنیسة الرافض اإلنسان ربط عن السیِّد یتحّدث إذ
 فإنه یطلبانه، شيء إي في األرض على منكم اثنان ِاّتفق إن أیًضا لكم وأقول" :یقول
 باسمي ثالثة أو اثنان اجتمع حیثما ألنه .السماوات في الذي أبي ِقَبل من لهما یكون
 أجل من مصلِّیة تبقى أن لكنیسته ُیعلن المسیح السیِّد كأن .[20] "وسطهم في أكون فهناك

 فإنهم األرض، على ثالثة أو اثنین المحلّیة الكنیسة هذه أعضاء كان وٕان حتى المربوطین،
 صلواتهم وتُقبل وسطهم، في "المحّبة" نفسه المسیح یحلّ  واحدٍ  بقلبٍ  اّتفاق في مًعا ُیصّلون إذ

 .انفراد على كل الكثیرین صلوات من أفضل

 یّتحد الحب بروح مًعا اتِّفاقهما في ألن ،"األرض على اثنان اتِّفق إن" السیِّد یقول
 الشركة بصالة اهللا فیفرح السمائّیین، بعض وأیًضا الراحلین الكنیسة أعضاء بعض معهما

 !هذه

 حیث البیت، كنیسة إلى إشارة هنا الثالثة أو االثنین عن الحدیث في البعض یرى
 وسط في الرب فیسكن األوالد، ومعهما الحقیقي الحب بروح الرب في مًعا الزوجان یجتمع
 .لهم كقائدٍ  البیت

 على الُمقامة الشركة حیاة ألهّمیة تأكید الرب قول في اآلباء من الكثیر یرى كما
 لهما ألن واحد، من خیرٌ  اثنان" :الكتاب یقول إذ العزلة، حیاة من وتحذیر الرب، في الحب
 لیس إذ وقع إن وحده، هو لمن وویلٌ  رفیُقه، ُیقیمه أحد وقع إن ألنه صالحة، لتعبهما أجرة
 .(12-9 :4جا) "سریًعا ینقطع ال المثلوث والخیط ...لُیقیمه ثان

v إن كان اثنان بفكر واحد یستطیعان أن یفعال هكذا فكم باألكثر متى ُوجد اّتفاق في الفكر 
بین الجمیع؟! 
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 القّدیس كبریانوس

v إن كان الرب یقول أنه إذا اّتفق اثنان مًعا على األرض في أي شيء یطلبانه ُیعطى 
لهما... فكم باألكثر إن اجتمعت كل الجماعة مًعا باسم الرب؟! 

v آمن أن الرب یسوع حاضر عند ِاستدعاء الكاهن، إذ یقول: "حینما اجتمع اثنان أو ثالثة 
أكون في وسطهم"، فكم باألكثر إن اجتمعت الكنیسة وأقیمت األسرار یهْبنا حضوره؟! 

 القّدیس أمبروسیوس 

v.الصالة الجماعّیة ُتستجاب سریًعا، وتأتي بثمر كثیر عندما تكون مّتحدة وباتفاق في الرأي  

اآلب یوحنا من كرونستادت 

v لًیا، معلِّما إّیانا أنه یلیق بنا أن  لقد َوضع االتِّفاق أوًال، وجعل من اتِّفاق السالم أساًسا أوَّ
نتَّفق مًعا بثبات وٕایمان. ولكن كیف یمكن أن یوجد اتِّفاق مع شخص ال یّتفق مع جسد 

الكنیسة نفسها واألخوة الجامعة؟! كیف یمكن الثنین أو ثالثة أن یجتمعوا مًعا باسم المسیح 
مع وضوح انفصالهم عن المسیح وعن إنجیله؟! فإّننا لم ننفصل نحن عنهم بل هم انفصلوا 

عّنا، فظهرت الهرطقات واالنشقاقات، وأقاموا ألنفسهم أماكن مختلفة للعبادة تاركین رأس 
الحق ومصدره. 
 القّدیس كبریانوس

. المحّبة الغافرة  4
حینئذ تقّدم إلیه بطرس وقال:  

یا رب كم مّرة یخطئ إلّي أخي وأنا اغفر له،  
هل إلى سبع مرّات؟ 

  ].22-21قال له: ال أقول لك إلى سبع مّرات، بل إلى سبعین مّرة سبع مرّات" [
إن كانت الكنیسة تلتزم بتنقّیة أعضائها، مع اهتمامها الشدید بكل وسیلة إلصالح 

المخطئین مهما بلغ شّرهم، فما هو موقف العضو نحو أخیه المخطئ إلیه، كم مّرة یغفر له 
الخطأ الشخصي؟ 
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) بكونه ُیشیر إلى الكمال عند الیهود، وكأّنه رفع 7لقد ضرب الرسول بطرس رقم (
الغفران لألخ إلى الالحدود من أجل محّبته له، أّما السیِّد فأكَّد قائالً : "بل إلى سبعین مّرة سبع 

: [ال یقّدم (السیِّد) هنا عدًدا معیًنا القّدیس یوحنا الذهبي الفممّرات". وكما یقول 
) بل ما هو غیر محدود ودائم إلى األبد... فال یحّدد رقًما للمغفرة، إّنما یطلب 490=7×70(

أن تكون دائًما وأبدّیة.] 

 وكأنّ  الراحة، أو األبدي السبت إلى ُیشیر 7 رقم أن أمبروسیوس القّدیس ویرى
 بال راحة یطلب مادام حدود بال فالغفران .األبدّیة الراحة إلى یدخل ألخیه یغفر إذ المؤمن
  !حدود

 مّرة 77 إلخوتنا الغفران مّنا یطلب المسیح السیِّد أن أغسطینوس القّدیس ویرى
 والوصّیة الناموس، إلى ُیشیر 10 رقم ألن ولكن ،78 رقم الخطأ مغفرة عدم بمعنى ال یومًیا
 الوصایا كل كاسًرا أخوك أخطأ متى وكأنه "11" رقم تمثل ضمًنا مفهومة تكون كسره بعدم

  .الرب في المقّدسة الحیاة إلى بالحب تقتنصه لكي له فاغفر (7) حدود بغیر (11)

 أفعل؟ فماذا بقلبه ال بشفتیَّه أخي طلب إن :التساؤل على جیروم القّدیس یجیب
 یطلب ال إنه تقل وال له، فاغفر الصفح وسألك یومًیا مّرات سبع مّرة سبعین أخطأ إن] :قائالً 

 كان فإن مّني، وطلب إليّ  توّسل هو !هللا الدینونة أترك .یكذب بل قلبه أعماق من الصفح
 .القلب یفهم الذي هو المسیح لكن الصوت اسمع أنا .یعلم الذي هو فاهللا بالحق، ینطق ال
 یكذب هو كان فإن مكافأِتك، في ولتفكِّر هذا .یدركه ما یقبل والمسیح اسمعه، ما أقبل أنا

  [.موًتا فیكون له بالنسبة أّما خالًصا ذلك لك یكون كصدق، كذبه قبلت وأنت

 لدى أمامنا الرجاء ألبواب انفتاًحا السیِّد وصیة في الدرجي یوحنا القدیس رأى وقد
 یغفر أن لبطرس الرب وصّیة تذكُّر عن تتوّقف ال الیأس أوقات في] :یقول إذ نفسه، الرب

 منها أعظم هو یعمل الوصّیة هذه أعطى الذي الرب فإن مرات، سبع مرة سبعین للمخطئ
 في عثر وٕانما الناموس كل حفظ من :القول فلنتذكَّر نتكبَّر عندما ولكن .(نحونا) بكثیر
 [.الكل في مجرًما صار فقد - الكبریاء في سقط أي - واحدة
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 الشّریر والعبد المترفِّق الملك مثل .5
  :قال باآلخرین للترفُّق مثالً  یقّدم أن السیِّد أراد إذ
  .عبیده یحاسب أن أراد ملًكا إنساًنا السماوات ملكوت یشبه لذلك"

  .وزنة آالف بعشرة مدیون واحد إلیه قّدم المحاسبة في ابتدأ فلما
 ویوفي ماله وكل وأوالده وامرأته هو ُیباع أن سّیده أمر یوفي ما له یكن لم وٕاذ

  .الدین
  :قائالً  له وسجد العبد فخرّ 

 .الجمیع فأوفیك عليّ  تمهل سّید یا
  .[27-23] "الدین له وترك وأطلقه العبد ذلك سّید فتحّنن

 آالف بعشرة مدیًنا اإلنسان أمامه یقف الذي للدّیان رمًزا الملك یظهر المثل هذا في
  :المثل هذا في ویالحظ .بالدین اإلیفاء عن التام عجزه اإلنسان ُیعلن بینما وزنة،

 ملكوت] :أوریجینوس العّالمة یقول وكما ملك، بإنسان السماوات ملكوت یشبه :أوال
 فصار بالناسوت مّتحًدا الخطّیة، جسد شكل في صار عندما اهللا، ابن هو هذا السماوات

 [.ملًكا إنساًنا

 فإن .اإللهّیة الوصایا كسر هي إّنما اإلنسان، ِاْسَتدانها التي وزنة آالف العشرة :ثانًیا
 رقم وأما كله، الناموس یكسر وصّیة في أخطأ ومن العشرة، الوصایا إلى ُیشیر 10 رقم كان

 ال بِدین وصایا بكسر مدین اإلنسان أن یعني 10.000 رقم فإن لألبدّیة، فُیشیر 1000
  .الزمنّیة حیاته َعبر یفیه أن یقدر

 عشر في الناموس ُأعطى كما أنه نؤكِّد أن یلزمنا] :أغسطینوس القّدیس یقول
  [.الناموس حق في ُارتكبت التي الخطایا كل تعني وزنة آالف العشرة فإن وصایا،

 وأوالده وزوجته هو ببیعه األمر فصدر اإللهي، الدین یفي أن لإلنسان یمكن كان ما
 شيء، كل لیفقد اإلنسان دفع قد اإللهّیة الوصّیة كسر إن .شیًئا یفي أن یقدر لعّله ماله، وكل
 مصدر اهللا من بحرمانها األبدي الموت أصابها التي- الداخلّیة روحه أي - نفسه یفقد
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 الجسد فصار ویربِّیه، یعوله أن ویلزم - به المرتبط جسده أي - زوجته ویفقده حیاتها،
 األوالد أّما .والحواس الفكر وتفسد النفس تثقِّل قاتلة فاسدة بشهوات مثّقال دنًسا، الصالح

 إثم أداة إلى هللا برّ  آالت من الخطّیة خالل تحّولت التي المتعّددة المواهب إلى فُیشیرون
 .الخ ونحاس وفّضة ذهب من - ممتلكاته فیعني - ماله كل أّما الشیطان؛ لحساب تعمل

  .له معثرة صارت اإلنسان فساد خالل لكنها ذاتها في صالحة كانت وٕان التي األمور

 زوجة هي الحكمة أن فكما ،"الغباوة" هي هنا الزوجة أن جیروم القّدیس یرى
 من األجنبّیة المرأة من لتحفظك ...أختي أنتِ  للحكمة قل" الكتاب كقول البار اإلنسان
 بالحكمة البار فباّتحاد ."الغباوة" زوجته الشّریر فإن ،(5-4 :7 أم) "بكالمها الَمِلقة الغربیة
 هكذا الرب، بهم یفرح للحكمة بنیًنا ینجب الرب، في فاضالً  وسلوًكا مقّدسة أفكاًرا ینجب
  .الدنسة والتصّرفات الشّریرة األفكار هم أوالًدا ینجب بالغباوة بالتصاقه الشریر

 فتلد بالشّریر، تلتصق التي "الشّریرة الرغبة" الزوجة في أغسطینوس القّدیس ویرى
 أي زوجته، عن حساًبا الدّیان لدى یقّدم شّره في اإلنسان وكأن .الشّریرة أعماله هم أبناء
  .الشّریرة تصّرفاته أي أوالده، وعن الشّریرة، إرادته أو رغبته

 أكثر أعطاه وٕانما ،[26] كطلبه فحسب علیه یتمهَّل فلم المدین على الملك تحّنن لقد
 .الدین عنه وعفا لدیه ما له وترك وأوالده، زوجته هو حًرا أطلقه إذ یفهم، ما وفوق یسأل مّما
 في العجز كل عاجز أنه ُیعّلم ولم یفي، أن یقدر أنه ظاًنا اإلمهال یطلب المسكین هذا كان

 له تارًكا الصلیب خالل الحّریة إلى السیِّد أطلقه لهذا الزمن، طال مهما األمر هذا تحقیق
 لیصیر یملكه، ما وكل مواهبه مقّدًسا والجسد، النفس حّریة وهبه .المّجانّیة بنعمته الدین كل

  .له مقّدًسا بكّلیته

 شيء كل یحمل دین بال هو كمن الحّریة في هكذا یعیش أن العبد لهذا یمكن كان
 كان مّما أشرّ  إلى لیرّده عنه ونزعها النعم هذه أوقف الذي الوحید المعطِّل أن غیر مقّدًسا،

 ألن تافه، بشري بدین أي وزنة، بمائة له مدیًنا كان الذي أخیه على قلبه ِانغالق هو علیه
  .العالم هذا في الجماعة إلى ُتشیر 100 رقم
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 عن ألخیه یتنازل وال وزنة، آالف عشرة من بالتحّرر ینعم الذي اإلنسان هذا مسكین
 ارتكب مهما .اإلیفاء عن لیعجز األصیل دینه إلیه فیرتدّ  قاسًیا، معه یكون بل وزنة مائة

 عن بالتنازل ننعم لن عنها نتنازل لم فإن وزنة، بمائة لهم دائنین نكون إّنما حّقنا، في اإلخوة
 مت) "زّالتكم أیًضا أبوكم لكم یغفر ال زالتهم للناس تغفروا لم إن" .اهللا لدى علینا الذي الدین

5: 15).  

 إذا أذنیه في یدوي المغفرة صوت بعد یكن لم إذ] :الفم الذهبي یوحنا القّدیس یقول
 اإلنسان هذا أن فلو !خطایاك تتذكَّر أن صالح أي انظر !المترّفقة سّیده محّبة ینسى به

 إن ...القول أكّرر لهذا .وعنیًفا قاسًیا هكذا صار قد كان ما ذاكرته في بوضوح بها احتفظ
 بحق حكیمة النفس یجعل شيء لیس .جًدا وضروري للغایة مفید أمر معاصینا تذكار

 ارتكبها التي خطایاه یتذّكر بولس كان لهذا .الدوام على خطایانا تذكار مثل ومترّفقة وودیعة
 في ُغفرت قد جمیعها هذه أن مع عماده قبل ارتكبها التي تلك وٕانما التطهیر بعد فقط لیس

  [.وأزیلت الحال

 كان ما رفقاؤه العبید رأى فلما" :السیِّد یقول إذ جًدا، رفقائه العبید قلب هذا أحزن لقد
 العبد أیها" :له وقال سّیده حینئذ فدعاه جرى، ما كل سّیدهم على وقّصوا وأتوا جًدا، حزنوا

 ترحم أیًضا أنت أنك ینبغي كان أفما إلّي، طلبت ألنك لك تركته الدین ذلك كل الشّریر
 "!أنا؟ رحمَتك كما رفیقك العبد

 یفتح لم وزنة بالمائة یفي أن طالًبا السجن في رفیقه أسره الذي المسكین العبد كان إن
 تنّهدات اهللا ویسمع الشدید، بالحزن الداخل من یصرخ الجماعة صوت لكن لیشتكیه، فمه

 الذي بالكیل لهم فیكیل لهم، صفحهم وعدم إخوتهم على الناس قسوة أجل من الخفّیة البشرّیة
  .إلخوتهم به یكیلون

 عن ألخیه اإلنسان تنازل عدم أجل من تئن التي البشرّیة حال هو هذا كان إن
 من ترى عندما جًدا تحزن التي الكنیسة قلب یكون فماذا ضّده، فارتكبها سبق التي أخطائه
 هذا بل .مّجانّیة وِنعم إلهّیة عطایا من به تمّتع ما غباوة في لیخسر یصفح ال من أوالدها
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 !فینا ومثله صورته یجد أن یطلب الذي نفسه اهللا وقلب السمائّیین، قلب یحزن هو ما

 من تتركوا لم إن بكم یفعل السماوي أبي هكذا" :لنا لُیغفر نغفر أن السیِّد لنا أّكد لقد
 العبارة هذه على الفم الذهبي یوحنا القّدیس وُیعّلق .[35] "زالته ألخیه واحدٍ  كل قلوبكم
  [!وحقود هكذا شّریر إلنسان أًبا اهللا یدعى أن یلیق ال إذ ،"أبي" بل "أباكم" یقل لم] :اإللهّیة
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 متى- األصحاح التاسع عشر

 التاسع عشر األصحاح

ومدعُ    الملكوتوُّ
ین للملكوت من متزّوجین وبتولّیین وأطفال وأغنیاء ورعاة:   یقّدم لنا اإلنجیلي مّتى عیِّنات من المدعوِّ

.  9-1  الملكوت والحیاة الزوجّیة.1
.  12-10  الملكوت والبتولّیة.2
.  15-13  الملكوت واألوالد.3
.  26-16  الملكوت والِغنى.4
 .30-27  الملكوت والرعاة.5

   الملكوت والحیاة الزوجّیة.1
 ،باب الملكوت ضیق وقلیلون هم الذین یجدونه، لكّنه في جوهره هو شخص السیِّد نفسه الذي یحملنا فیه

 هذا الباب مفتوح للمتزّوجین كما للبتولّیین، لألطفال كما .ویدخل بنا إلى حضن أبیه، فنكون معه شركاء في مجده
للناضجین، للفقراء كما لألغنیاء، للرعاة والرعّیة. إنه یمس حیاة كل من یقبله فیجعلها حیاة فردوسّیة أبدّیة.  

لتمّتع افمن جهة المتزّوجین، یقّدم لنا السیِّد مفهوًما جدیًدا للحیاة الزوجّیة خالله نتفهم لقاء المتزّوجین مع 
بالملكوت.  

 وه، قائلین له:یجّربوجاء إلیه الفّریسّیون ل"
  ؟هل یحّل للرجل أن یطلِّق امرأته لكل سبب

  .فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكًرا وأنثى
، وقال: من أجل هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته

  .ویكون االثنان جسًدا واحًدا
 إًذا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد، 
.  ]6-3[فالذي جمعه اهللا ال یفرقه إنسان" 

أراد الفّریسّیون أن یجّربوه رّبما ألنهم سمعوا ما قاله بخصوص التطلیق في الموعظة على الجبل، فقّدموا 
له سؤاًال لعّله یجیب بخالف ما ورد في شریعة موسى رافًضا التطلیق (إال لعّلة الزنا)، فُیحسب في أعینهم كاسًرا 

للشریعة. أّما هو فاستغّل الفرصة لیقّدم لهم "الحیاة الزوجّیة" في مفهوم روحي عمیق ومن منظار إلهي كحیاة 
ِذبا خالل هذه الحیاة ج فین، خاللها یختبر الزوجان اّتحاد النفس باهللا، مجّردً ا اجتماعيً ا ولیس عقدً ،فردوسّیة

 ،هما نحو الحیاة السماوّیة األخروّیة لیدخال إلى عرس أبديا ویلتهب قلب.المقّدسة إلى تذّوق الملكوت الداخلي
وكأن الزواج لیس عائًقا عن الملكوت وٕانما هو ظلُّه، خالله یختبر المؤمنون بحق االنطالق نحو زواج روحي مع 

العریس األبدي بفعل الروح القدس.  

والعجیب أن السیِّد المسیح قد بارك البشرّیة وقّدس أعمالها، فجاء ابًنا لإلنسان لیقّدس بنّي البشر، 
یقّدس الحیاة البشرّیة ویرفع من شأنها. بطفولته قّدس الطفولة التي احتقرها البشر زماًنا طویًال، وبمشاركته و
لقّدیس یوسف أعماله الیومّیة قّدس العمل الیومي، بصلواته وأصوامه قّدس عبادتنا، ببتولّیته قّدس الحیاة البتولّیة، ل
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ن قّدمها فیه بطریقة فائقة كعریس یمد ألقد قّدس السیِّد المسیح الحیاة الزوجّیة ب فما هو موقفه من الحیاة الزوجّیة؟
ها ویتقّبلها عروًسا له، دافًعا حیاته مهًرا لها وواهًبا إّیاها روحه القّدوس عطّیته المّجانّیة للعروس لیده للبشرّیة ك

 یقّدم لنا صورة حّیة للحیاة الزوجّیة خاللها استمّدت األسرة المسیحّیة ،الواحدة. إنه كعریس واحد للعروس الواحدة
إنما یدخل بنا  .]4[أما قرأتم أن الذي خلق منذ البدء خلقهما ذكًرا وأنثى" كیانها وتقدیسها. إن كان السیِّد یقول: "
ّیة خالل آدم الثاني وحواء الجدیدة التي هي عروسه الكنیسة.  جوزإلى آدم األول وحواء، فنفهم الحیاة ال

لقد خلق اهللا الرجل أوًال ثم المرأة من جنبه، صورة حّیة للعریس األبدي الواحد الذي فیه أوجدت الكنیسة 
مقّدسة خالل جنبه المطعون. یرى المتزّوجون في آدم األول وحواء األولى مثاًال حًیا للحیاة الزوجّیة األمینة 
والوحدة األسرّیة، یعرف آدم حواء كمعینة تسنده في وحدته وسط الفردوس یحّبها كجسده ویعرف موضعها 

 ألنها لیست من قدمیه، وال ، فتعرف آدم رأًسا لها لیس متعالًیا،الحقیقي أنها في جنبه، تشاركه كل شيءٍ . أّما هي
 ، عنه ألنها واحد معه من جسده! ویرى المتزّوجون في آدم الثاني العریس الحقیقي الذي َفتح جنبه بالحبةبغریب

ال لتخرج منه حواء، بل لتدخل فیه جموع البشرّیة المؤمنة عروًسا واحدة، جسده المقّدس! هذا ما تؤّكده الكنیسة 
في لیتورجّیة الزواج فترّكز في صلواتها وطلباتها وألحانها على الكشف عن هذه العالقة الروحّیة التي تربط 

العریس الملك األبدي بعروسه الكنیسة المقّدسة  . لقد تلقَّفت الكنیسة هذا الفكر عن الرسول بولس أثناء حدیثه عن 
 كما أن المسیح ،خضْعن لرجالُكن كما للرب، ألن الرجل هو رأس المرأةاِ أیها النساء " :العالقات األسرّیة، إذ یقول

 كل شيء. أیها يف هو رأس الكنیسة وهو مخّلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنیسة للمسیح كذلك النساء لرجالهن
أحبُّوا نساءكم كما أحب المسیح أیًضا الكنیسة وأسلم نفسه ألجلها."  الرجال

 فیه یقبل البشرّیة عروًسا له، ،كان السیِّد قد قّدس الحیاة الزوجّیة بتقدیم حیاة ُعْرسّیة ملكوتّیة فائقة إن
فإنه أیًضا قّدس الزواج الذي یتّم هنا على األرض بین الرجل والمرأة، بحضوره عرس قانا الجلیل كأول عمل له 

بحضور الرب العرس الذي [ القّدیس أغسطینوس:بعد عماده. هذا هو الطریق الثاني لمباركته هذه الحیاة. یقول 
ُدعي إلیه أراد بطریقة رمزّیة أن یؤّكد لنا أنه مؤسِّس سّر الزواج، ألنه یظهر قوم قال عنهم الرسول أنهم مانعون 

  .]Ï حاسبین الزواج شًرا من صنع الشیطان،)3: 4 تي 1عن الزواج (

من أجل هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكون " یكشف لنا السیِّد هذه الحیاة الزوجّیة بقوله:
.  ]6-5["  إًذا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد، فالذي جمعه اهللا ال یفرِّقه إنسان.االثنان جسًدا واحًدا

تَرك أباه إذ أظهر ذاته كمن هو غیر [ القّدیس أغسطینوس:لقد تّمم السیِّد هذا العمل أیًضا، وكما یقول 
وترك أمُّه المجمع الذي منه ُولد حسب الجسد، ملتصًقا  )7: 2 خالء نفسه وأخذ شكل العبد (فيإمساٍوٍ◌ لآلب ب

  .]Ðبامرأته أي كنیسته

خالل هذا العرس األبدي یتمّتع المتزّوجون بهذا الحب الذي به یلتصق كل منهما باآلخر، وكما یقول 
أنتم األفراد فلُیحب كل واحد امرأته   ولكني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسة، وأّما،هذا السّر عظیم" الرسول:

).  33-32:5 هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها" (أف

المعنى بّما إلنفهم العبارة یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته [ یوحنا من كرونستادت: اآلبیقول 
الحرفي للكلمات أو المعنى الرمزي، إذ یلتصق اإلنسان بالمسیح حیث الحب األسمى واألقدس، الذي هو أعظم 

1 In Ioan 9:2. 
2 PL 15:1639. 
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 .]Ïمن الحب للزوجة

)، ظّنوا أنه یكسر 32-31: 5 إذ حّد السیِّد التطلیق حتى كاد أن یمنعه تماًما إال في حالة الزنا (مت
ق؟ قال لهم: إن موسى من أجل لَّ كتاب طالق فتط فلماذا أوصى موسى أن ُیعطي" الوصّیة الموسوّیة، قائلین:

 وأقول لكم إن من طلَّق امرأته إال بسبب .قسوة قلوبكم أذن لكم أن تطلِّقوا نساءكم، ولكن من البدء لم یكن هكذا
 .]9-7[خرى یزني، والذي یتزوَّج بمطلَّقة یزني" أالزنا وتزوَّج ب

لم تأمر الشریعة الموسوّیة بالطالق بل أمرت من یطلق امرأته أن [  القّدیس أغسطینوس:في هذا یقول
یعطیها كتاب طالق، ألن في إعطائها كتاب طالق ما یهدِّئ من ثورة غضب اإلنسان. فالرب الذي أمر قساة 

عطاء كتاب طالق أشار إلى عدم رغبته في الطالق ما أمكن. لذلك عندما ُسئل الرب نفسه عن هذا إالقلوب ب
ِذن لكم، ألنه مهما بلغت قسوة قلب الراغب في طالق أأجل قساوة قلوبكم  األمر أجاب قائالً : إن موسى من

ما یؤّكد   ولكي.زوجته، إذ یعرف أنه بواسطة كتاب الطالق تستطیع أن تتزّوج من آخر، یهدأ غضبه وال یطّلقها
رب المجد هذا المبدأ، وهو عدم طالق الزوجة باستهتار جعل اِالستثناء الوحید هو عّلة الزنا. فقد أمر بضرورة 

 من أجل المحّبة الزوجّیة وألجل العّفة. وقد أّكد رب المجد ، (غیر الزنا) بثباتىاحتمال جمیع المتاعب األخر
  .]Ðنفس المبدأ بدعوته من یتزّوج بمطلَّقة زانًیا

 ارتباط الزوجین مًعا صورة حّیة للوحدة بین المخّلص وكنیسته إلى األبد، فإن كان الرسول البتول یقول:
)، فكم 3-2: 7 وال یترك الرجل امرأته" (رو، أن ال ُتفارق المرأة رجلها،وأما المتزّوجون فأوصیهم ال أنا بل الرب"

باألحرى یهتّم اهللا أال یفارق كنیسته وال ینزعها من أحضانه األبدّیة، مقّدًما كل إمكانّیاته اإللهّیة لثباتها فیه إلى 
األبد.  

ة   الملكوت والبتوليّ .2
إذ سمع التالمیذ كلمات السیِّد رأوا في الرباط الزوجي الذي ال ینحل إال بالزنا أمًرا غایة في الصعوبة، 

. لم یكن التالمیذ قد أدركوا بعد سّر ]10[إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فال یوافق أن یتزوَّج" " فقالوا له:
 في الحیاة الزوجّیة كما عرضها السیِّد تكاد تكون مستحیلة. أّما االملكوت كما یلیق وال فهموا "االّتحاد"، لهذا رأو

المؤمن فإذ یتذّوق الملكوت السماوي في قلبه ویختبر ثباته في عرسه األبدي وحلول عریسه في داخله یتقّبل 
زوجته من یدیه، فیرى في اّتحاده معها عمًال إلهی�ا فائًقا یقوم به الروح القدس نفسه.  

ح لهم مفهومهم معلًنا أنه كما االّتحاد  لقد ظّن التالمیذ البتولّیة أسهل من الزواج، لكن السیِّد صحَّ
الزوجي هو صورة للحیاة الملكوتّیة األبدّیة، فإن البتولّیة أیًضا تقّدم صورة حّیة لهذه الحیاة وبشكٍل أعمق. إنه 

 ألنه یوجد خصیان ُولدوا هكذا من بطون . بل الذین ُأعطى لهم،لیس الجمیع یقبلون هذا الكالم" یقول:
 من استطاع أن تالسماواأمَّهاتهم. یوجد خصیان خصاهم الناس، ویوجد خصیان َخصوا أنفسهم ألجل ملكوت 

  .]12-11[یقبل فلیقبل" 

لیست البتولّیة الحّقة هروًبا من الزواج بسبب صعوبة الحیاة الزوجّیة، لكنها دخول في الحیاة الملكوتّیة 
ة هي هبة لیست للجمیع، إذ یقي فإن الحیاة البتولّیة الحق،األبدّیة. إن كان طریق الزواج المسیحي یبدو صعًبا

.  ]11[  لهم"يَ لیس الجمیع یقبلون هذا الكالم بل الذین ُأعط" یقول:

1 My Life in Christ, v2, p. 98. 
2 Ser. on Mount 1:39. 
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لیست كل بتولّیة حسب الجسد هي بتولّیة حقَّة، فقد مّیز السیِّد بین ثالثة أنواع من البتولّیة: 
یوجد خصیان ُولدوا هكذا من بطون أّمهاتهم، یقصد بهم غیر القادرین على الحیاة الزوجّیة بسبب أوالً : 

 لیست إال عجًزا عن الزواج، یحمل الجانب السلبي، - إن صح التعبیر -مرض جسدي. هؤالء ُتحسب بتولّیتهم 
فال ُتقّدم شیًئا كبتولّیة.  

یوجد خصیان خصاهم الناس، هؤالء غالًبا ما كانوا نوًعا من العبید ِاْئتمنهم السادة على ثانًیا: 
ممتلكاتهم، فخُصوهم لخدمة الرجال والنساء مًعا في بیوت سادتهم. فُیحرم هؤالء الخصیان من حیاتهم الزوجّیة 

 التي ال ُتقدَّم عن عجز كالفئة السابقة - إن صح التعبیر -ألجل خدمة سادتهم! هذه صورة مّرة للحیاة البتولّیة 
وٕانما من أجل كرامٍة زمنّیٍة ، وٕانما یتقّبلونها إرضاًء للناس. إنهم یحملون صورة التقوى والعّفة ال من أجل الملكوت

ومجٍد باطٍل، وهذه أخطر صورة للحیاة المسیحّیة الشكلّیة.  

، وهذه فئة روحّیة رائعة تضم في الحقیقة تالسماوایوجد خصیان خصوا أنفسهم ألجل ملكوت ثالثًا: 
جمیع المؤمنین العاملین بالحب هللا بكونهم بتولّیین روحّیین، عذارى ینتظرون العریس، وعلى وجه الخصوص 

جماعة البتولّیین روًحا وجسًدا من أجل الرب.  

 ال لُیحرموا من الحیاة ،البتولّیون من أجل الملكوت السماوي هم الذین تقّدموا لصلیب رّبنا یسوع المسیح
 وٕانما اشتیاًقا للتكریس الكامل روًحا وجسًدا للعریس األبدي. هؤالء یناجیهم ،الزوجّیة عن عجز وال من أجل الناس

 ،). أنها لیست عاجزة وال مقفرة12: 4 (نش" أختي العروس جّنة ُمْغلقة، عین ُمْقفلة، ینبوع مختوم"السیِّد، قائالً : 
إّنما هي جّنة تكتظ بكل أنواع األشجار وعین ماء وینبوع ال ینضب، لكنها ال تترك هذا كّله آلخر غیر عریسها. 

  كما ال ُتسّلم ذاتها إال لمن قّدم حیاته لها.،نها بتول ال تعاني حرماًناإ

من استطاع أن یقبل فلیقبل" " هذا ویالحظ أن الحیاة البتولّیة لیست إلزامّیة إذ یختم السیِّد حدیثه هكذا:
ال یوجد إلزام ترتبط به، فإن أردت أن تنال المكافأة إّنما یكون ذلك بكامل  [:القّدیس جیرومیقول  .]12[

أن ما یعلنه السیِّد هنا لیس بوصّیة ملِزمة لكنها مشورة یقبلها الراغبون [ :أمبروسیوسالقّدیس ویقول  .]Ïحریتك
.] Ðفي درجات الكمال

لئال نعتمد على بتولّیة الجسد وحدها حتى وٕان كانت من أجل الرب، إّنما  القّدیس كبریانوسیحّذرنا 
على البتولّیین من الكبریاء خالل َى َ یلزم الجهاد في بتولّیة النفس خالل التمّتع بالحیاة الكنسّیة المقّدمة. لقد خَش 

 ، مّرة ُیرضون اهللا في كل شيءتالسماوالیت الذین صاروا خصیاًنا من أجل ملكوت [ بتولّیتهم الجسدّیة، إذ یقول:
.] Ñوال یضاّدون كهنة اهللا وال رب الكنیسة خالل عثرة شّرهم

   الملكوت واألوالد.3
 فقّدم لهم ولًدا، قائالً : "الحق أقول لكم تالسماوارأینا التالمیذ یسألون السیِّد عمَّن هو أعظم في ملكوت 

). واآلن نرى األوالد ُیقّدمون إلیه 3: 18 " (متتالسماواإن لم ترجعوا وتصیروا مثل األوالد فلن تدخلوا ملكوت 
أّما یسوع فقال: دعوا األوالد یأتون إلّي وال تمنعوهم ألن لیضع یدیه علیهم ویصّلي. حًقا لقد انتهرهم التالمیذ، "

.  ]15-14[ فوضع یدیه علیهم ومضى من هناك" .تالسماوالمثل هؤالء ملكوت 

1 Ep. 66:8. 
2 Conc. Widows 12. 
3 Ep. 61:5. 
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إن كان المتزّوج یتلمَّس مفهوم الملكوت السماوي خالل حیاته الزوجّیة المقّدسة واالّتحاد الزوجي الفائق، 
 تترقَّب عریسها، فإن األوالد الصغار هم الَمثل الحّي الذي ُیقّدم ىوالبتول یلتهب قلبه حنیًنا نحو الملكوت كعذار

 وٕانما ،لكل مؤمن لیكون له حق العضوّیة في هذا الملكوت. لم یقّدم األوالد كفئة بین فئات كثیرة تتمّتع بالملكوت
هي الفئة الوحیدة التي یلتزم الكل أن یدخل إلیها لینعم بالملكوت، فالملكوت إّنما هو ملكوت البسطاء! إذن لنرجع 

ونصر مثلهم، نحیا ببساطتهم فنكون بحق أبناء الملكوت.  

هذه هي حدود الحكمة الحقیقّیة: أن تكون بسیًطا بفهم. هذه هي الحیاة [یقول القّدیس یوحنا الذهبي الفم: 
.] Ïالمالئكّیة، نعم ألن نفس الطفل الصغیر نقّیة من كل الشهوات

دعوا األوالد یأتون إلّي وال تمنعوهم ألن "لنقف قلیًال عند حدیث السیِّد مع تالمیذه بخصوص األوالد: 
ففي هذا الحدیث نكتشف أمرین: "، تالسماوالمثل هؤالء ملكوت 

 أو نقف أمامهم عثرة فنمنعهم. ،ّما ندعو األوالد للتمّتع بالسیِّد المسیحإلیس هناك طریق ُوسطى، أوالً : 
 فنعوق اآلخرین عن الحیاة مع اهللا. ، أو لحساب مملكة الظلمة، فنجمع أبناء الملكوت،ّما نعمل لحساب الملكوتإ

ق".  رّ "من ال یجمع معي فهو یف هذا هو ما أعلنه السیِّد بقوله:

 باألوالد. لنحمل فینا روح البساطة بإقتدائنا یتحّقق هذا ، فندعو األوالد،إن عملنا لحساب الملكوتثانًیا: 
 حتى نقدر أن نلتقي باألوالد فنحملهم بالحب إلى السیِّد المسیح محب البشر! ،كأوالد هللا البسیط

  الملكوت والِغنى.4
 عن لقاء بین السیِّد المسیح وشاب غني:  يیروي اإلنجیل

 "وٕاذا واحد تقّدم وقال له: 
 أیها المعّلم الصالح، 

  .]16[أي صالح أعمل لتكون لي الحیاة األبدّیة؟" 
جاء هذا الشاب وكأنه یمّثل األغنیاء، وجاءت إجابة السیِّد تكشف عن إمكانّیة دخول األغنیاء الملكوت 

لماذا تدعوني صالًحا؟! لیس أحد صالًحا إال واحد " خالل الباب الضیق. ولكن قبل أن یجیبه على سؤاله قال له:
 ما لم یؤمن بحق أنه ، إّنما رفض أن یدعوه هكذا كمجرد لقب،إنه لم یقل "ال تدعوني صالًحا" .]17[وهو اهللا" 

لقاٍب ال تلیق إال باهللا وحده، وقد أراد السیِّد تحذیرهم أعتاد الیهود على دعوة رجال الدین باِ الصالح وحده. فقد 
ني هكذا وٕاال فال. هذا وقد أّكد السیِّد نفسه لبطریقة غیر مباشرة. وكأنه السیِّد یقول له: إن آمنت بي أنا اهللا فلتقب

: 8  (یو"من منكم یبكِّتني على خطّیة؟")، كما یقول: 11: 10 (یو "أنا هو الراعي الصالح" أنه صالح، فیقول:
46  (

ه إلقد ُعرف األغنیاء بالمظاهر الخارجّیة وحب الكرامات، وكأن السیِّد المسیح ب جابته هذه أراد أن یوجِّ
  مع رفض محّبة الكرامات واأللقاب المبالغ فیها. ،األغنیاء إلى تنقیة قلوبهم من محّبة الغنى بطریق غیر مباشر

القّدیس كیرّلس  لذلك قّدم له السیِّد إجابة عن اشتیاقه، وكما یقول ،لقد أظهر هذا الشاب شوقه للحیاة
ویوزِّع علیهم المیراث . بعنق عقولهم للطاعة یهبهم وصایا ویعطیهم نوامیس الذین ینحنون أمامه[ الكبیر:

  ].Ð فیكون بالنسبة لهم مخزًنا لعطایا ال تسقط، ویقّدم لهم البركات الروحّیة،السماوي

1 In Matt. hom 62:4. 
2 In Luc. Ser. 89. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح التاسع عشر

  

 القّدیس أغسطینوس:وكما یقول  .]17[إن أردت أن تدخل الحیاة فاحفظ الوصایا" لقد أجابه السیِّد: "
 فلماذا ُتسرع نحو ، فلماذا تبحث عن الحیاة؟ إن كنت تتباطأ في العمل،إن كنت ال ترید أن تحفظ الوصایا[

]  ؟Ïالجزاء

 أال وهي محّبة ،دخل السیِّد مع الشاب في حوار حول حفظ الوصایا، حتى یكشف له نقطة ضعفه
 فیكون لك كنز في ،عِط الفقراءأِ  و، فاذهب وبع أمالكك،إن أردت أن تكون كامالً " المال. وجاءت النصیحة:

  .]21[" السماء وتعال اتبعني

هذه هي ذروة الفضیلة الكاملة الرسولّیة أن یبیع اإلنسان كل ما یملك ویوزِّعه [ القّدیس جیروم:یقول 
خادم المسیح [ ٍ◌ٍ◌◌ٍ .]Ðكل عائق لیعبر إلى الممالك السماوّیة مع المسیح )، متحّرًرا من22: 18 على الفقراء (لو

 حیث العرس،  فإنك إذ تتعرى تتبع الصلیب،.] [تْرِجم كلماته إلى عملÑ بجانب المسیحالكامل لیس له شيء
َيَ◌َ◌عد الشیطان بمملكة وغنى [ كما یقول: .]Òوتصعد سّلم یعقوب الذي یسهل صعوده لمن ال یحمل شیًئا

  .]Óلُیحطم الحیاة، أّما الرب فَیعْد بالفقر لیحفظ الحیاة

إن كان الكنز في السماء، فیكون القلب والعقل والمشاعر في السماء، وال [ القّدیس كبریانوس:یقول 
یستطیع العالم أن یغلب اإلنسان الذي لیس فیه شيء یمكن أن ُیغلب. إنك تستطیع أن تتبع الرب حًرا بال قیود 

  .]Ô وكثیرون في أیامهم، الذین تركوا مالهم وأقرباءهم والتصقوا بالمسیح برباطات ال تنفك-كما فعل الرسول 

إن كانت لدیهم اإلرادة أن یرفعوا قلوبهم إلى فوق، فلیّدخروا ما یحّبونه [ القّدیس أغسطینوس:یقول 
 لیت قلب ،هناك. فإنهم وٕان كانوا على األرض بالجسد فلیسكنوا بقلبهم مع المسیح. لقد ذهب رأس الكنیسة أمامهم

المسیحي أیًضا یسبقه إلى هناك... فإن كل مسیحي یذهب في القیامة إلى حیث ذهب قلبه اآلن. لنذهب إلى 
هناك بذاك العضو (القلب) الذي یمكنه اآلن أن یذهب. فإن إنساننا بكّلیته سیتبع قلبه ویذهب إلى حیث ذهب 

.] Õالقلب... لنرسل أمتعتنا مقّدًما إلى حیث نستعد للرحیل

 ،عطوا الفقراءأكثیرون َنفَّذوا هذه الوصّیة بطریقة حرفّیة، فمن أجل الدخول إلى الكمال باعوا كل شيء و
لیكون السیِّد المسیح نفسه كنزهم. لكن فیما هم یبیعون بطریقة حرفّیة باعوا ما في القلب فلم یعد للعالم مكان فیه. 

 الذي ،فالبیع الخارجي یلزم أن یرافقه بیع داخلي وشراء، أي بیع من القلب مع اقتناء للسّید المسیح لیمأل القلب
سبق فأسره حب الغنى واهتمامات بالحیاة.  

إننا نرى بعًضا ممن زهدوا أمور هذا العالم، لیس فقط الذهب والفضة، [قائالً : اآلب موسى، هذا ما أّكده 
هو  ابل والممتلكات الضخمة یتضایقون ویضطربون من أجل سكِّینة أو قلم أو دبُّوس أو ریشة، بینما لو وجَّ

أنظارهم نحو نقاوة القلب بال شك ما كانوا یضطربون من أجل األمور التافهة، فكما ال یبالون بالغنى العظیم، 
  .]Öیتركون أیًضا كل شيء

من قلبه من أجل الرب، مع أنه لم یعش   الذي باعيویقّدم لنا الكتاب المقّدس أبانا إبراهیم مثاًال حًیا للغن

1 Ser. on N. T. 35:1. 
2 Ep. 130:4. 
3 Ep. 14:6. 
4 Ep. 58:2. 
5 On Ps. hom 58:7. 
6 On the lapsed 11. 
7 Ser. on N. T. 36:1. 
8 Cassian Conf. 1:6. 
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 الطعام بیدیها وال ئكفقیر. ففي الظهیرة كان یترقَّب مجيء غریب یشاركه الطعام، ویطلب من زوجته أن تهي
كل شيء، لیس في القلب موضع للغنى أو الهمّ .  تتركه لجاریتها وَخَدمها. إنه یعیش كمن ال یملك شیًئا، فقد باع

ذلك بوضوح في أكثر من موقف، فعندما حدثت مخاصمة بین رعاة مواشیه ورعاة مواشي لوط في محّبة  یظهر
سأل ابن أخیه أن یختار األرض التي تروق له دون أن یضع قلبه على موضع معّین، قائًال له: "ال تكن 

 عّني، إن ذهبت اعتزل وبینك، وبین رعاتي ورعاتك، ألننا نحن أَخوان. ألیست كل األرض أمامك، يمخاَصمة بین
). وعندما ُأنقذ لوط والملوك الخمسة والنساء وكل ممتلكاتهم 9-8: 13 نا شماالً " (تكأشماًال فأنا یمیًنا وٕان یمیًنا ف

 أصّر إبراهیم أّال یأخذ ،خذ النفوسأفي كسرة كدرلعومر، إذ أراد أن یترك ملك سدوم إلبراهیم الممتلكات مكتفًیا ب
).  23: 14 وال من كل ما هو له (تك،خیًطا وال ِشراك نْعل

إذ نعود إلى الشاب نراه غیر قادٍر على تنفیذ الوصّیة وقد مضى حزیًنا ألنه كان ذا أموال كثیرة. هنا 
. وأقول لكم أیًضا أن تالسماواالحق أقول لكم أنه یعسر أن یدخل غني إلى ملكوت " وّجه السیِّد حدیثه لتالمیذه:

لم یقل السیِّد "أنه یستحیل"، وٕانما  .]24[برة أیسر من أن یدخل غني إلى ملكوت اهللا" إمرور جمل من ثقب 
نظر إلیهم یسوع رّبما نظرة " ؟ا من یستطیع أن یخُلصذً إ" "یعُسر"، ومع هذا فإنه إذ ُبهت التالمیذ جًدا قائلین:

إنه  .]26[  ولكن عند اهللا كل شيء مستطاع"،هذا عند الناس غیر مستطاع" عتاب مملوءة ترفًُّقا، وقال لهم:
یعاتب تالمیذه الذین لم ُیدركوا بعد أنه لیس شيء غیر مستطاع لدي اهللا. حًقا إن اهللا قادر أن یعُبر بالجمل من 

 من حب الِغنى وٕالهاب قلبه بحب الكنز السماوي.  يثقب إبرة، بتفریغ قلب الَغن

 "لكن ما هو مستحیل لدى البشر ممكن لدى اهللا[تعلیق جمیل على ذلك، إذ یقول:  وللقّدیس جیروم
ْوِص األغنیاء في الدهر الحاضر أ" ). هذا ما نتعّلمه من المشورة التي قّدمها الرسول لتیموثاوس:27: 10 (مر

 بل على اهللا الحّي الذي یمنحنا كل شيء بغنى للتمّتع، ،أن ال یستكبروا وال ُیلقوا رجاءهم على غیر یقینّیة الِغنى
وأن یكونوا أسخیاء في العطاء، كرماء في التوزیع، ،  وأن یكونوا أغنیاء في أعمال صالحة،وأن یصنعوا صالًحا

). ها نحن 19-17: 6 تي 1( مّدخرین ألنفسهم أساًسا حسًنا للمستقبل لكي یمسكوا بالحیاة الحقیقّیة (األبدّیة)"
 على ظهره إذ ُیلقي عنه أحماله یمكن أن بسنامنتعّلم كیف یمكن للجمل أن یعُبر من ثقب إبرة، وكیف أن حیواًنا 

-31: 13 )، یستریح في أغصان الشجرة التي نمت من حّبة الخردل (مت6: 55 یصیر له جناحّي حمامة (مز
 مدیان وعیفة كلها تأتي من شبا تحمل ذهًبا ولباًنا لمدینة الرب (إش ). وفي إشعیاء نسمع عن الِجمال بكران32
ار اإلسماعیلّیون (تك6: 60  وبْلسم الذي ینمو وبخور) روائح 25: 37 ). على هذه الِجمال الرمزّیة أحضر التجَّ

] .Ï) ولسعادتهم اشتروا یوسف وباعوه، فكان مخّلص العالم هو تجارتهم22: 8(إر في جلعاد لشفاء الجروح 

الفقراء لئال یّتكلوا على فقرهم في ذاته كجواز لهم بالدخول إلى الملكوت،  القّدیس أغسطینوسیحّذر 
 يستمعوا أیها الفقراء إلى المسیح... من كان منكم یفتخر بفقره لَیْحذر من الكبریاء لئال یسبقه الَغنِ]اقائالً : 

 األغنیاءحذروا من الُسكر لئال یفوق علیكم اِ حذروا من عدم الشفقة لئال یفوق علیكم األغنیاء بورعهم. اِ ه. تواضعب
 وفي نفس المقال یحذِّر أیًضا .]Ð فال تفتخروا أنتم بفقركم،بوقارهم. إن كان ینبغي علیهم أال یفتخروا بغناهم

 مّرة أخرى .]Ñ الذي یتعّرض للكل ویجعله تراًبادالكبریاء هو الحشرة األولى للِغنى، إنه الُعْث الُمفس[األغنیاء قائالً : 
تركوا أموالكم، أیها الفقراء ُكفُّوا عن السلب! أیها األغنیاء وّزعوا اُ أیها األغنیاء [أخرى یحّدث االثنین مًعا فیقول: 

1 Ep. 79:3. 
2 Ser. on N. T. 35:2. 
3 Ser. on N. T. 35:3. 
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موا شهواتكم. استمعوا أیها الفقراء إلى الرسول نفسه:اإیراد وأّما التقوى مع القناعة فهي تجارة " تكم، أیها الفقراء لجِّ
)... لیس لكم منزًال مشترًكا مع األغنیاء، لكن تشاركونهم في السماء وفي النور. اطلبوا 6:6 تي 1عظیمة" (

  .]Ïالقناعة والكفاف وال ترغبوا فیما هو أكثر

   الملكوت والرعاة.5
 بالرعاة بعد أن عرض بطریٍق أو آخر المدعّوین للملكوت من متزّوجین األصحاح اختم اإلنجیلي هذ

 ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا یكون لنا؟"" وبتولّیین وأطفال وأغنیاء. لقد قال بطرس:

لماذا ترك الحدیث عن التالمیذ أو الرعاة كمدعّوین للملكوت حتى النهایة؟ 
 ألن الراعي الحكیم وهو یقود شعب اهللا بالروح القدس في مراعي الملكوت یبقى وراء القطیع، یحتل أوالً :
 فیطمئن على كل شخص أنه لم ینحرف عن الطریق الملوكي. إنه ینتظر حتى النهایة لكي یحمل ،آخر الصفوف

 األقویاء. هكذا یمتثل الراعي بمسیحه الراعي الصالح الذي إخوتهعلى منكبْیه كل ضعیف قد تخلَّف عن موكب 
احتّل آخر الصفوف لیحتضن كل بشر ویحملهم إلى حضن أبیه.  

رّبما أراد الوحي أن یؤّكد للرعاة أن یهتّموا بخالص أنفسهم أثناء رعایتهم لآلخرین. فالراعي أكثر ثانًیا: 
بدیته. أّما عالمة اهتمامه بخالص نفسه فهي تركه أعرضة لضربات العدّو من الشعب، یلزمه أن یجاهد مهتم�ا ب

  ].27[ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك" " كل شيء، قائًال مع الرسول بطرس:

لم یتركوا شیًئا سوى الِشباك البالیة، لذلك فإن [على هذه العبارة الرسولّیة، قائالً : األنبا بفنوتیوس وُیعّلق 
ُیفهم منها ترك الخطایا التي هي بالحقیقة أهم وأخطر... فإن ترك التالمیذ لممتلكاتهم  عبارة "تركنا كل شيء"

 Ð ویتسّلقوا بشوق واجتهاد المرحلة الثالثة،ًیا لینعموا بالمحّبة الرسولّیةفاألرضّیة المنظورة ترًكا تماًما لیس سبًبا كا
  .]Ñالتي هي شاهقة وتخص قلیلین

.] Òخادم المسیح الكامل ال یطلب شیًئا بجانب المسیح وٕاالَّ فهو لیس بكامل[ القّدیس جیروم:یقول 

سأل القّدیس بطرس السیِّد المسیح: ماذا یكون لنا؟   

 متى جلس ابن اإلنسان على كرسي ،الحق أقول لكم إنكم أنتم الذین تبعتموني في التجدید "أجاب:
 وكل من ترك بیوًتا أو . عشراإلثني تدینون أسباط إسرائیل ، عشر كرسًیايثنإ تجلسون أنتم أیًضا على ،مجده

.  ویرث الحیاة األبدّیة، یأخذ مائة ضعف،ِاخوة أو أخوات أو أًبا أو أّما أو امرأة أوالًدا أو حقوًال من أجل اسمي
لون یكونون آخرین لین" ،ولكن كثیرون أوَّ .  ]30-28[ وآخرون أوَّ

 عشر، ألن ما كان ینبغي لهؤالء أن اإلثني لألسباطسیقف التالمیذ في یوم الرب العظیم كدّیانین 
أي الكرازة بالمسّیا الملك قد تخّلوا عنه لیقوم التالمیذ البسطاء به، تاركین كل شيء من أجل الملكوت.  ه، یفعلو

على ذلك، قائالً : ثیوناس هذه المكافأة األبدّیة یرافقها مكافأة في هذا العالم "مائة ضعف". ُیعّلق اآلب 
باألحرى إن جزاء المكافأة التي وعد بها الرب هو مائة ضعف في العالم لمن كان زهدهم كامالً .... ویتحّقق هذا [

 بحٍق وصدقٍ . ال یضطرب إیماننا، ألن كثیرین استغّلوا هذا النص كفرصة لبلبلة األفهام، قائلین بأن هذه األمور

1 Ser. on N. T. 35:6. 
Ð .المراحل الثالث: ترك الممتلكات، ترك العادات، قبول بیت اآلب السماوي 

3 Cassian: Conf. 
4 Ep. 14:6. 
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 والواضح وضوًحا تاًما أن من یتبع ،حّقق جسدًیا في األلف سنة... لكن األمر المعقول جًدات(مائة ضعف) ت
 یرتبط بهم رباًطا ،ْف عنه اآلالم العالمّیة والملّذات األرضّیة، متقبًِّال اخوة وشركاء له في الحیاةِخ◌ِ المسیح ت

 في هذه الحیاة مئة مّرة عن (الحب المتأسِّس على الرباط ، أفضلحًباروحًیا، فیقتني حتى في هذه الحیاة 
  )...]Ïالدموي

بأن اهللا یهب المؤمن في هذه الحیاة مائة ضعف مقابل ما تركه من أجل المسیح،  لتوضیح ذلك تقول
 فإذا به في حیاته الرهبانّیة ،بجانب الحیاة األبدّیة. فالراهب الذي یرفض الزواج ُیحَرم من وجود زوجة وأوالد له

  ولّذة روحّیة خالل اّتحاده مع عریس نفسه تفوق كل راحة یقتنیها زوج خالل عالقته األسرّیة.،یتقّبل سالًما فائًقا

ته بقلٍب محٍب بحق یجد البّرّیة كلها بیته، وكما نعلم عن راهب معاصر جاء من يالراهب الذي یترك ب
تستأِنس له الوحوش صارت أثیوبیا بعد أن باع كل شيء من أجل المسیح، فرّد له اهللا عطایاه مضاعفة، إذ 

المفترسة والضارة، فیعیش في البّرّیة في طمأنینة أكثر أماًنا ممن یعیشون في القصور. إنه یملك في قلبه مئات 
األضعاف مّما یملكه األغنیاء وعلى مستوى أعظم! 

هل یصیر اإلنسان زوًجا لزوجات كثیرات أو یجد على األرض آباء  [القّدیس كیرّلس الكبیر:یقول 
 إّنما باألحرى إذ نترك الجسدّیات ،كثیرین ِعوض اآلب الواحد، وهكذا بالنسبة للقرابات األرضّیة؟! لسنا نقول هذا

والزمنّیات نتقّبل ما هو أعظم، أقول نتقّبل أضعاًفا مضاعفة ألمور كّنا نهملها... إن ترك بیًتا یتقّبل المواضع التي 
إن ترك زوجة . خوة لهأ إن ترك اخوته یجد المسیح یضمُّه إلیه في .ق، وٕان ترك أًبا یقتني اآلب السماويوهي ف

: 7 دع الفهم ذا قرابة" (أماِ قل للحكمة أنِت أختي و" یجد له بیت الحكمة النازل من فوق من عند اهللا، إذ كتب:
 وُتَضْم إلى صحبة المالئكة. وٕاذ ،الحكمة تجلب ثماًرا روحّیة جمیلة، بها تكون شریًكا في رجاء القّدیسینب). ف4

)... فإن 26: 4 (غل تقارن، أكثر سُمو�ا "أورشلیم الُعلیا التي هي أّمنا (جمیًعا) فهي ُحرَّة" تترك ُأّمك تجد أم�ا ال
من ُیحسب مستحًقا لنوال هذه األمور ُیحسب وهو في العالم ساٍمٍ◌ وموضع إعجاب، إذ یكون مزیًَّنا بمجد من قبل 

  .]Ðوالناموساهللا 

 

1 Cassian: Conf. 23:26. 
2 In Luc. Ser. 124. 
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 العشرون األصحاح

مستحقُّو الملكوت 
اني:  ح للملكوت المسيلالستحقاقبعد أن تحّدث عن مدُعوِّي الملكوت قّدم لنا اإلنجیلي مفهوًما جدیًدا 

.  16-1  مَثل العاملین لحساب الملكوت.1
.  19-17  الملكوت والصلیب.2
.  28-20  الملكوت وأم ابنّي زبدي.3
.  33-29  الملكوت واالستنارة.4

 حساب الملكوت:لمَثل العاملین . 1
، فاتِّفق معهم في الصباح على ه برجٍل رب بیت خرج یستأجر فَعَلة لكرمتالسماوایشّبه السیِّد ملكوت 

دینار في الیوم وأرسلهم إلى كرمه، وخرج أیًضا في نحو الساعة الثالثة لیستأجر آخرین قیاًما في السوق كبّطالین 
وأرسلهم إلى كرمه، وهكذا في نحو الساعة السادسة والساعة التاسعة فعل ذلك، وتكّرر األمر نحو الساعة الحادیة 

"ألنه لم یستأجرنا أحد". وفي المساء  عشر حیث سأل الواقفین كل النهار بّطالین عن وقوفهم هناك، فأجابوا:
 مبتدًئا من اآلخرین إلى األّولین. وٕاذ أعطى فَعَلة الساعة الحادیة ، األجرةهمه لیعطيئستدعى رب البیت وكالا

عشر دیناًرا دیناًرا، وجاء دور األّولین ظّنوا أنهم یأخذون أكثر فأخذوا هم أیًضا دیناًرا دیناًرا. وفیما هم یأخذون 
تذّمروا على رب البیت.  

ویالحظ في هذا المثل اآلتي: 
 یشِبه رجًال رب بیت خرج مع الصبح لیستأجر فَعَلة لكْرمه" تالسماوا"فإن ملكوت یقول السیِّد: أوالً : 

من هو هذا الرجل رب البیت الذي یستأجر الفعلة إال "كلمة اهللا الحيّ " الذي هو رب السماء واألرض، یرى  .]1[
في خلیقته السماوّیة واألرضّیة بیته الذي یدّبر أموره ویهتّم به؟! أّما كْرمه فهو القلب الذي فیه ُیقیم مملكته، كقوله 

 داخلنا. ملكوته هو تجّلیه فینا! يف "ملكوت اهللا في داخلكم". إنه یزرع بّره فینا بروحه القّدوس ُمعلًنا ذاته

ه برجٍل رب بیت یخرج من ساعة إلى ه وهو یشبتالسماواما أجمل تعبیر السیِّد عن ملكوت ثانًیا: 
 من السوق لیعملوا في كرمه. إنه یخرج في الساعات الخمس حسب الترتیب ةساعة عبر النهار كّله یستأجر فَعلَ 

 في كْرمه.  ةَفَعَ◌لالالحادیة عشر للعمل طوال الیوم خالل والتاسعة والسادسة والثالثة والیهودي باكر 

ما هي هذه الساعات إّال مراحل حیاة اإلنسان ِعبر كل حیاته، فباكر ُتشیر إلى الطفولة، والثالثة إلى 
الصبّوة، والسادسة حیث وقت الظهیرة ُتشیر إلى الشباب، والتاسعة ُتشیر إلى الرجولة، والحادیة عشر إلى 

 أي إلى الساعة األخیرة من حیاتنا. هكذا یدعونا اهللا للعمل منذ طفولتنا المبّكرة مشتاًقا أن یكون كل ،الشیخوخة
العمر مكرًسا لحساب ملكوته ویبقى یدعونا فاتًحا ذراعیة بالحب لنا حتى اللحظات األخیرة من عمرنا فإنه ال 

مّنا، مشتاًقا أن نستجیب لدعوته، ونعمل لحسابه. إن الكرم مفتوح لنا والصوت اإللهي ال یتوّقف مادام  ییأس قط
عظوا أنفسكم كل یوم مادام "الوقت ُیدعى الیوم، ومازلنا نحمل نفًسا ولو كان األخیر! لهذا یقول الرسول بولس: 

).  13: 3  (عب"الوقت ُیدعى الیوم لكي ال ُیقسَّى أحد منكم بغرور الخطّیة

هكذا یخرج السیِّد إلینا لیدعونا للعمل، مشرًقا علینا بنوره لیجعل یومنا كّله نهاًرا بال لیل، فنعمل بال 
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"ینبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني مادام نهار، یأتي لیل حین ال یستطیع أحد أن یعمل.  توقف، إذ یقول:
). إنه یخرج إلینا لیدعونا ال بالكالم وٕانما بالعمل، إذ یعمل فینا 5، 4: 9 (یو فأنا نور العالم" ،مادمُت في العالم

 فنختم حیاتنا ، نوجد ُمِصّرین على عدم قبولهالّ  ونوره مشرق فینا، لئ،أعمال أبیه لیجتذبنا إلیه مادام الوقت نهار
بلْیٍل قاتٍم حیث ال یقدر أحد أن یعمل.  

ل اإلنسان توبته وطاعته للعمل في كرم الرب،  إن كان اهللا قد وعد الكل بالدینار، هذا ال یعني أن یؤجِّ
هل أولئك الذین استأجرهم في كْرمه، عندما جاءهم صاحب الكرم في الساعة [ القّدیس أغسطینوس:وكما یقول 

الثالثة كمثال قالوا له... انتظر إننا ال نذهب حتى الساعة السادسة؟ أو أولئك الذین وجدهم في الساعة السادسة، 
 الكل بالتساوي، لماذا نذهب وُنتعب أنفسنا أكثر يعطنهل قالوا: إننا لسنا ذاهبین إّال في الساعة التاسعة؟... إذ 

أن تعملوا اآلن یا من ال تعرفون إن  ما یلزم؟... فإنه ما كان یعطیهم لو لم یذهبوا... بل یجاوبهم: أال تریدون
كنتم ستعیشون حتى تكبروا في السن أم ال؟ لقد ُدعیَت في الساعة السادسة، تعال، حًقا إن صاحب الكرم یعدك 

بدینار، إن أتیت في الساعة الحادیة عشر، لكّنه لم یعدك أنك تعیش حتى الساعة السابعة؛ ال أقول الحادیة عشرة 
.] Ï لكن األیام غیر مؤكدة، فإن الذي دعاك یؤّكد لك المكافأة،بل وال السابعة. إذن ال تؤّجل

 فال ییأس أحد، إنه ،ن السیِّد في هذا المثل قد فتح الباب للجمیع[إ :أیًضا القّدیس أغسطینوسویقول 
ال تؤجل، ال تغلق  یكّرر الدعوة قابًال الجمیع، لكن لنبدأ أیًضا لئال نتحّطم بالرجاء الفاسد خالل التأجیل، إذ یقول:

ل؟ لتبتهج، فإن الباب مفتوح وأنت لم  أمامك الباب المفتوح اآلن. هوذا واهب المغفرة فاتح الباب أمامك، فلماذا تؤجِّ
  .]Ð لكن هل یبقى مفتوًحا إلى األبد بالنسبة للذین سیقرعون ویبقون خارًجا؟... إنك ال تعلم ما سیحدث غًدا،تقرع

دعوة السیِّد لنا للعمل في كرمه لیست فقط دعوة عملّیة ومستمّرة عبر كل حیاة اإلنسان من ثالثًا: 
طفولته حتى شیخوخته، وٕانما هي أیًضا دعوة لإلنسانّیة ِعبر التاریخ كّله من مهِده حتى نهایته على األرض. 

ال یوجد زمن توّقف فیه الرب عن إرسال فَعَلة للعمل في كْرمه، أي تعلیم [ :)الكبیر(غریغوریوس ب ألیقول ا
.] Ñشعبه

اهللا ینزل إلینا عبر التاریخ كله، من عصر إلى عصر، ومن جیل إلى جیل، وكأّنه من ساعة إلى 
 لیهبهم المكافأة األبدّیة عند مساء ، لكي یدخل بهم إلى كْرمه اإللهي،أخرى، یطلب فَعَلة یستأجرهم من السوق

حیاتنا الزمنّیة.  

لقد نزل إلینا في الصباح الباكر للبشرّیة عندما بدأ التاریخ اإلنساني بخلیقته آدم، الذي أقامه لیعمل في 
سماك أالجّنة، وكان یأمل فیه أن یحمل على الدوام صورته ومثاله، یسیطر على حیوانات البّرّیة وطیور السماء و

)، لكّن سرعان ما خرج هزیًال یحني ظهره للعصیان، فقد سلطانه على أفكاره وأحاسیسه 28: 1 البحر (تك
التي تجف فتفضحه، بل قّدم له الثوب  وعواطفه وكل جسده! ولم یتركه الرب هزیًال مختفًیا وراء أوراق التین

 له خالل الوعد بذبیحته المقّدسة لستر حیاته الداخلّیة.  مه ویقدّ ،الجلدي لیستر جسده

فلك نوح ومعمودّیته بالطوفان وذلك خالل  ،ونحو الساعة الثالثة عندما بدأ تاریخ البشرّیة من جدید
  ).8: 9  نزل الرب یطلب له فَعَلة یعملون في كرمه، مقیًما میثاًقا مع نوح ومع نسله من بعده (تك،اإللهي

1 Ser. on N. T. 37:8. 
2 Ser. on N. T.  37:11.  
3 PL 76:1153-1159. 
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ونحو الساعة السادسة، إذ بدأت البشرّیة المؤمنة تاریًخا جدیًدا خالل أب المؤمنین إبراهیم، نزل إلیها 
)، ووضع له عالمة 8-4:  17الرب لیقطع عهًدا معها في شخص إبراهیم لیجعله أًبا لجمهور من األمم (تك

  جبابرة من اآلباء مثل اسحق ویعقوب.ةالعهد في جسد كل ذكر من نسله خالل الختان، فظهر فَعلَ 

صبع اهللا على جبل إ التاسعة أیًضا عندما تسّلمت البشرّیة المؤمنة الناموس المكتوب ب الساعةوفي نحو
   هم أنبیاء العهد القدیم الذین یعملون لحساب ملكوته.،سیناء على یدي موسى، طلب اهللا فَعَلة له

)، في ملء الزمان نزل الرب 28: 1 یو 1أخیًرا في وقت الساعة الحادیة عشرة، أي الساعة األخیرة (
 كما ،متجّسًدا لكي یجمعنا نحن الذین كّنا بّطالین طول النهار، ضّمنا من األمم التي لم تكن تعرف اهللا كل أیامها

كْرمه اإللهي لنعمل بروحه القّدوس لحساب ملكوته السماوي.   لىإمن السوق لم یستأجرها أحد من قبل، ودخل بنا 

هذه هي الساعات الخمس لنهار البشرّیة كلها الزمني، وقد جاءت بنا أواخر الدهور لننتظر مجیئه 
 ائنا الفَعَلة الذین سبقونا في العمل.حبّ  ونقبل المكافأة من یدیه مع كل أ،األخیر

  یا لهذه النعمة العظیمة التي ال توصف! إبراهیم المؤمن لم یدخل بعد الفردوس... أّما اللص فدخله. وموسى
لم یدخل، أّما هذا اللص فدخله بالرغم من مخالفته الناموس.  

). 20: 5 (رو حیث كثرت الخطّیة ازدادت النعمة جًدا" "وهذا ما یقوله القّدیس بولس الرسول مندهًشا:
 أّما صاحب الساعة الحادیة عشرة فدخل. فال یتذّمر ،إن هؤالء الذین احتملوا ثقل النهار وحده لم یدخلوا بعد

  Ïصاحب ما ظلمَتك؛ أو ما یحّل لي أن أفعل ما أرید بمالي؟یا أحد على رب البیت ألنه سوف یقول له: 
 القّدیس كیرّلس األورشلیمي

 فإنها وٕان كانت ُتشیر إلى الحقبات ،تفسیر رمزي لهذه الساعات الخمس نوسيرابًعا: وللعالمة أوریج
الحواس الخمس لكي  ، لكنها تمّثل دعوة اهللا لنا خالل)الخمس السابقة (آدم، نوح، إبراهیم، موسى، السیِّد المسیح

ما یدخل إلى قلبنا ویقیم مملكته فینا.  

دم تمثل دعوة اهللا لنا خالل حاسة اللمس، فقد قالت حواء للحّیة "قال اهللا ال آ التي تبدأ بفالمرحلة األولى
). فإن كان اهللا قد أوصاهما أال یمسَّا ثمرة الشجرة حتى ال یتعّرضا 3: 3تأكال منه وال تمّساه لئال تموتا" (تك

للسقوط، فبالروح القدس یستخدم اهللا اللمس كطریق ألكل ثمرة شجرة الحیاة والتمّتع بالملكوت الداخلي. لقد لمست 
 "قد لمسني واحد ألني علمت أن : فتمّتعت بقوة خرجت منه، إذ یقول السیِّد،المرأة نازفة الدم ُهْدب ثوب المسیح

 الملكوت باللمس، فإن األمم في شخص نازفة الدم ت). إن كانت حواء قد فقد46: 8 لو(قّوة قد خرجت مّني" 
تمّتعت بالملكوت خالل اللمس! 

 خالل تقدیس حاسة الشمّ . فإنه إذ قّدم تالسماوا التي تبدأ بنوح ترمز للتمّتع بملكوت والمرحلة الثانیة
)... هكذا یتنسَّم اهللا رائحة 21: 8 (تك" تنسَّم الرب رائحة الرضا"نوح ذبیحة شكر هللا بعد تجدید الخلیقة بالطوفان 

 ونتَّحد معه في ، فننجذب إلیه،الرضا خالل ذبیحة المسیح عّنا، ونحن أیًضا نتنسَّم خالله رائحة محّبته الفائقة
االبن الوحید الجنس.  

اآلباء إبراهیم، هذا الذي أضاَف اهللا ومالكین على مائدته فصار رمًزا أب  التي تبدأ بوالمرحلة الثالثة
لتقدیس حاسة التذّوق.  

1 Lect 13:31. 
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 التي یشار إلیها بموسى النبي الذي ارتفع على جبل سیناء لیسمع صوًتا یدوي في والمرحلة الرابعة
 األعالي عند استالمه الناموس صار رمًزا لتقدیس حاسة السمع. 

) فتقّدست حاسة 1: 1 یو 1 ُیشار إلیها بمجيء ابن اهللا متجّسًدا، فرأیناه بعیوننا (والمرحلة األخیرة
النظر.  

 إّنما ینطلق فینا لنعمل لحسابه خالل تقدیس حواسنا ،هكذا ملكوت اهللا الداخلي وهو یفوق الحواس
بالروح القدس.  

وخرج أیًضا " في هذا المثل یضم السیِّد فَعَلة الساعة السادسة مع فَعَلة الساعة التاسعة إذ یقول:خامًسا: 
ألن فَعَلة هاتین الساعتین یمّثالن دعوة الشعب الیهودي  ،]5[نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك" 

براهیم فاسحق ثم یعقوب والتاسعة تمثل عهد األنبیاء یبدأ بموسى حتى ما إللعمل، السادسة تمثل عهد اآلباء یبدأ ب
قبل مجيء السیِّد المسیح. لكن الدعوة لم تكن في كل مراحلها هكذا، ففي المرحلة األولى ُدعیت البشرّیة كلها 

 واألخیرة انطلقت الكرازة لألمم خالل كنیسة العهد الجدید. ،للعمل في شخص آدم، والثانیة أیًضا في شخص نوح
ّواته وناموسه خالل اآلباء واألنبیاء للشعب بتاسعة قّدم عهوده ووعوده ونلإن كان في الساعتین السادسة وا

لماذا وقفتم ههنا كل  یسألهم: ،]6[آخرین قیاًما بّطالین" الیهودي، فقد حانت الساعة األخیرة لیجد في السوق "
النهار بّطالین؟! إنهم جماعة األمم الذین عاشوا كل نهارهم في حالة ِبطالة ال عمل روحي لهم، أضاعوا كل 

نكسار قلٍب قبلوا دعوة السیِّد ا فصاروا بّطالین كآلهتهم. لكنهم في تواضٍع و،عمرهم في العبادات الوثنّیة الباطلة
 فوجدوا في الصلیب ،. كانوا في شوٍق للدعوة والعمل]7[ألنه لم یستأجرنا أحد" " معترفین بحالهم: ،المسیح
 وفي الروح القدس قّوة للعمل! ،دعوتهم

؛ وقد كّرر معّلمنا مّتى هذه الكلمة كثیًرا ]6-5، 3ع ["خرج"  یكّرر السیِّد في هذا المثل كلمةسادًسا: 
 وهي أن اهللا في حّبه للبشرّیة لم ، وكأنه أراد أن یؤّكد لنا حقیقة هامة.حینما تحّدث عن عمل اهللا مع البشرّیة

ینتظرها ترتفع إلیه، إذ تعجز عن فعل هذا، وال طلب مبادرتها باالعتذار عن خطئها، وٕانما دائًما وأبًدا هو الذي 
یبدأ بالخروج إلیها بطریقة أو أخرى. خرج إلیها في كل ساعة من ساعات النهار، وكأن ال عمل له غیر خالص 

اإلنسان ومصالحته. إنه خرج إلینا بأعمال محّبته خالل خلقته كل شيء ألجلنا، وخرج إلینا بتقدیمه ناموسه 
رساله األنبیاء وأخیًرا جاء إلینا بنفسه. خرج إلینا خالل تخلِّیه عن أمجاده، وخرج إلینا إلى إاإللهي، وخرج إلینا ب

الجلجّثة لیلتقي بنا على الصلیب فیحملنا إلیه خارج المحّلة.  

 هو  -نوسيالعّالمة أوریج في رأي -الدینار الذي قّدمه السیِّد المسیح للعاملین في كرمه سابًعا: 
. فقد وهب ألصحاب الساعة الحادیة عشرة نعمة الخالص، األمر الذي تمّتع به أیًضا السابقون.  Ïالخالص

في هذا األجر [ إّنما هو الحیاة األبدّیة، قائالً : ةأن الدینار الذي یوهب للفَعلَ  القّدیس أغسطینوسویرى 
 هو الحیاة األبدّیة، وفي الحیاة األبدّیة الكل رنتساوى جمیًعا، یكون األول كاآلخر، واآلخر كاألول، ألن ذلك الدینا

ختالف ما یبلغ إلیه القّدیسون فیضيء البعض أكثر واآلخر أقل، إّال أن عطّیة الحیاة اِ متساوون. بالرغم من 
  .]Ðاألبدّیة متساویة للجمیع، فال تكون طویلة لواحد وقصیرة آلخر هذه التي هي أبدّیة للجمیع بال نهایة

 یحمل صورة الملك، لذلك إذ تذمر األّولون وهم یتسّلمون المكافأة كان "الدینار "القّدیس جیروم:ویرى 

1 In Matt. 10. 
2 Ser. on N. T. 37:6. 
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 أخیًرا یمكننا القول أن ]إذ تتسّلمون المكافأة التي وعدت بها أي صورتي ومثالي، فماذا تطلبون بعد؟![ ،یوّبخهم
المكافأة هي التمّتع بالسیِّد نفسه فینا!  

 لكن هل الذي ینال المكافأة أي الخالص أو االمتثال بالسیِّد المسیح نفسه خالل التمّتع به داخلنا یتذمر؟
ه السیِّد مجّرد مثال لیكشف جوانب معّینة أو فكرة معّینة. فما عناه السیِّد هو نزع أنانّیة الیهود الذي قالإن ما 

 به ال یمكن أن ینالوا ایتمّتعوما یظّنون أن الخالص لهم وحدهم والمسّیا قادم لهم دون غیرهم، فلو أنهم علموا أن 
لما تذمروا على فتح باب الخالص لألمم وتقدیم المسّیا حیاته للجمیع. لكن في المساء ال ]، 10[ما هو أكثر منه 

یوجد حسد وال غیرة بل هي "ملكوت الحب".  

 رقیًقا للغایة في عتابه بالرغم من الكلمات الجارحة التي سمعها من المتذمرین الذین یِّدكان السثامًنا: 
فمن  .]12[ وقد ساوْیتهم بنا نحن الذین احتملنا ِثقل النهار والحر" ،هؤالء اآلخرون عملوا ساعة واحدةقالوا:" 

 وكأنه یتحّدث ،صاحب" "یا  أّما السیِّد فیجیب أحدهم:،منهم  "هؤالء اآلخرون" كمن یستنكفونإخوتهمجهة دعوا 
 احتملوا ثقل النهار ممعه كصدیق مع صدیقه یتحاجج معه، ولیس كّرٍب یأمر عبده؛ ومن جانب آخر یتذمَّرون أنه

 مع أن أعمالهم باطلة إن قورنت بالمكافأة األبدّیة المعّدة لهم.  هوحرّ 

التذمر هو الحسد، فقد أخذوا مالهم، ما اتفق به السیِّد معهم، لكن ما أحزنهم أن ینال تاسًعا: سّر 
 وٕانما من أجل الخیر الذي ناله الغیر. لهذا وّبخهم السیِّد: ،اخوتهم مثلهم. لم یقم حزنهم على حرمانهم من شيء

 أو ، فخذ الذي لك واذهب، فإني أرید أن أعطي األخیر مثلك؟یا صاحب ما ظلمتك، أّما اّتفقت معي على دینار"
ما یحّل لي أن أفعل ما أرید بمالي؟! أم عینك شّریرة ألني أنا صالح؟! هكذا یكون اآلخرون أّولین واألّولون 

.  ]15-13[آخرین" 

 واألّولون آخرین، ألن كثیرین ،هكذا یكون اآلخرون أّولین" یختم السیِّد المسیح حدیثه:عاشًرا: 
 .]16[  وقلیلین ُینتخبون"،ُیدعون

 الملكوت والصلیب 
 والدعوة تالسماواإذ كان السیِّد یقترب إلى أورشلیم لیقّدم نفسه حمًال للفصح كان یبرز مفهوم ملكوت 

إلیه واالستحقاق له. خالل أعماله الخالصّیة من صلب وموت وقیامة. فإن ال ملكوت بغیر الصلیب، وال حق لنا 
للتمّتع به والعمل لحسابه خارج دم السیِّد المسیح غافر الخطایا. لهذا بعدما عرض اإلنجیلي المثل السابق الخاص 

وفیما كان یسوع صاعًدا إلى أورشلیم أخذ " بالمدعّوین للملكوت خالل كل التاریخ البشري من یهود وأمم قال:
 ها نحن صاعدون إلى أورشلیم وابن اإلنسان یسلَّم إلى . عشر تلمیًذا على انفراد في الطریق، وقال لهماالثني

وا به ویجلدوه ویصلبوه، وفي ء ویسّلمونه إلى األمم لكي یهز.رؤساء الكهنة والكتبة فیحكمون علیه بالموت
.  ]19-17[الیوم الثالث یقوم" 

لقد أخذ تالمیذه على انفراد لیحّدثهم عن األسرار الخاصة بالملكوت التي لم یكن ممكًنا للجماهیر 
الیهودّیة في ذلك الحین أن تتقّبلها، وحتى التالمیذ كانوا غیر مدركین لها. ففي المظهر الخارجي تجتمع المدینة 
الستقباله كملك، أّما هو فعیناه تتطّلعان إلى الصلیب بكونه طریق الملكوت األوحد، وكأن السیِّد ُیشیر إلیهم أنه 

 قادم للصلیب بإرادته، یعمل ما هو ذاهب إلیه، وبهذا یشّجعهم أیًضا على حمل الصلیب معه.

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح العشرون

  

 سبق فأخبر تالمیذه عن آالمه حتى إذ یتیّقظون متوّقعین حدوثها یستعّدون لمالقاتهاÏ  .
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 لكّنه ذاهب لیلتقي بها ،بهذا یتعّلمون أنه یعرف مقّدًما آالمه العتیدة، وأنه كان یمكنه بسهولة أن یتجّنبها 
بإرادته. لقد أخبرهم أن كل هذه األمور التي سبق فأعلنها األنبیاء القّدیسون یدّبرها اهللا حتى ال یتعّثر أحد 

.  Ðعندما تتحّقق
 القّدیس كیرّلس الكبیر

 ألنه محب البشر فقد رحَّب بالموت الذي بدونه لهلك العالم في خطایاهÑ  .
 القّدیس كیرّلس األورشلیمي

    الملكوت وأم ابني زبدي.3
 فیتأهَّل الجمیع للتمّتع بالملكوت ،بینما كان السیِّد یتَّجه نحو أورشلیم لیقّدم حیاته فدیة عن البشرّیة

 وقد أدركت كیف اهتّزت قلوب الكثیرین تطلب السیِّد المسیح ملًكا، فاشتاقت ،السماوي تقّدمت إلیه أم ابنّي زبدي
 ،أن یجلس ابناها واحد عن یمینه واآلخر عن یساره في الملكوت. كانت أم ابنّي زبدي تمثل الفكر الیهودي
في هو فتطلب البنیها الُملك الزمني بطریقة مادّیة ملموسة، تحمل السلطة والعظمة، ولم تعلم أن الملكوت الخفي 

الصلیب الحامل لقوة القیامة.  

ه السیِّد حدیثه نحو ابنیها لیكشف لهما طریق العظمة الحقیقّیة، قائالً : " لستما تعلمان ما هنا یوجِّ
صطبغ بها أنا؟! اَ تطلبان؛ أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا؟! وأن تصطبغا بالصبغة التي 

صطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس اَ  وبالصبغة التي ، فقال لهما: أّما كأسي فتشربانها.قاال له: نستطیع
ه أفكارهما إلى  .]23-22["  فلیس لي أن ُأعطیه إال للذین ُأِعّد لهم من أبي،عن یمیني وعن یساري لقد وجَّ

كأس الصلیب وصبغة األلم، یشربان كأسه وُیدفنان معه في معمودّیته (صبغته) لیقوما معه. وٕاذ ظنَّا أنهما 
هها إلى اآلب الذي ُیعد اإلكلیل لكل أحد. وكأنه أراد أن یقول لهما: ،یستطیعان ذلك لم یحطِّم نفسیَِّتهما  وٕانما وجَّ

 إّنما تحتاجان إلى قّوة من األعالي ،وأنتما تظّنان أنكما قادران على شرب كأسي والدخول معي إلى معمودّیة موتي
 إّنما هو عمل ،لكي تستحّقا المجد اإللهي. إنكما ستشربان كأسي وُتدفنان معي، لكن هذا لیس عملكما الذاتي

إلهي یوَهب لكما مجاًنا.  

ّنني قد جئُت لكي أیمكننا أن نفهم "لیس لي أن أعطیكم" بمعنى آخر وهو [ القّدیس أمبروسیوس:یقول 
.] )Òأعلِّم التواضع..، ما جئُت ُألظِهر العدل بل ألقّدم حنًوا (أي أنه لیس وقت لتقدیم اإلكلیل

لیتنا نتقّدم إلى حضرة رّبنا یسوع المسیح كأم ابنّي زبدي، فیقّدم كل مّنا روحه وجسده كابنین له، ال 
 وٕانما لكي یدخل بهما روحه القّدوس إلى كأسه فیشربانها ویتمّتعا ،لیطلب لهما راحة زمنّیة أو كرامة باطلة مؤّقتة

  ویقوما حاملین ِسمات الُمقام من األموات سّر مجد لهما. عندئذ ینتظر اإلنسان اإلكلیل األبدي. ،بالدفن معه

من یشرب الكأس التي شربها [على كلمات السیِّد ألم ابنّي زبدي، قائالً :  العّالمة أوریجینوسُیعّلق 
الرب یسوع سوف یجلس ویملك ویحكم إلى جانب ملك الملوك. هذا هو كأس الخالص، من یأخذه یدعو باسم 

1 In Matt. hom 66. 
2 PG 123:1017. 
3 Cat. Lect 13. 
4 On Christian Faith 5:6. 
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  .]Ï)13: 10 ، رو21: 2 ، أع32: 2ؤ الرب. وكل من یدعو باسم الرب یخُلص (ي

لو أننا [، قائالً : لتواضعال مجٍد أعظٍم في الحیاة األبدّیة خالل اننلعلى الجهاد القّدیس جیروم یشّجعنا 
.] Ðضع هنا لنصیر عظماء هناكوامتساوین في السماء فباطًال نتّ  جمیًعا نكون

في تصرُّف هذه األم جانبین، األول أنها أخطأت في طلبها، أّما الثاني القّدیس أمبروسیوس أخیًرا یرى 
 . Ñبنیهاافیغفر لها خطأها أنها بقلب األم المملوء محّبة لم تفكر في نفسها بل في 

هكذا [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:ال طریق للمجد األبدي خارج الصلب معه والدفن أیًضا. وكما یقول 
 لكننا ال ]یلیق بنا أن نسلك في نفس الطریق حتى نشاركه المجد والكرامة... ما أمجد اآلالم! بها نتشّبه بموته.

القّدیس یوحنا )، وكما یقول 16: 15 نقدر أن ندخل هذا الطریق بأنفسنا، لذا یؤّكد لنا السیِّد أنه اختارنا (یو
ال نقدر أن نجري [ : كما یقول.]Òة الفضل هنا هو لصاحب الدعوة، وما على المدعّوین إّال الطاع[ الذهبي الفم:

 أّما الذین یكّللون فمن أجل ،الذین یعاقبون فمن أجل العدالة[ ].Óفي طریق اهللا إّال محمولین على أجنحة الروح
النعمة. فلو أنهم مارسوا ألف عمل صالح إّنما یتمّتعون بالسماء والملكوت مقابل هذه األعمال الصغیرة ألجل 

  .]Ôحّریة النعمة، فیرتفعون إلى ما ال یقاس

فلما سمع العشرة اغتاظوا " ضعنا، إذ یقول اإلنجیلي:واوهب لنا بال كیل فهو تياهللا فحنو أما ما یستدر 
 ، والعظماء یتسّلطون علیهم، وقال: أنتم تعلمون أن رؤساء األمم یسودونهم، فدعاهم یسوع.من أجل األخوْین

 ومن أراد أن یكون فیكم أوًال فلیكن . فلیكن لكم خادًما،فال یكون هذا فیكم. بل من أراد أن یكون فیكم عظیًما
.  ]28-24["  ولیبذل نفسه فدیة عن كثیرین، كما أن ابن اإلنسان لم یأِت لُیخدم بل لیخدم.لكم عبًدا

 لهذا اغتاظوا من أجل ،لم یكن سهًال على التالمیذ حتى هذه اللحظات أن یتفّهموا سّر الملكوت السماوي
األخوْین، وِعوض أن یفرحوا ویتهّللوا بكل نفٍس تلتقي مع الملك لكي تملك معه اغتاظوا. كان الملكوت حتى هذا 

ه أنظارهم إلیه هو بكونه ما جاء لیخِدمُه اآلخرون  الوقت سباًقا نحو المجد األرضي وحب السیطرة، لكن السیِّد وجَّ
 وٕانما جاء كعبٍد لیمد یده فیغسل ، مقّدًما حیاته ِفدیة عنهم. لم یأِت لیسود مع أنه هو السیِّد،بل یخِدم اآلخرین

األقدام المّتسخة. فالملكوت في جوهره هو اّتحاد مع اهللا في ابنه یسوع المسیح، وبروحه ندخل في ِسباق نحو 
 كعبید نخدم اآلخرین لنرفعهم بالروح القدس من عبودّیة الخطّیة إلى مجد أوالد اهللا ،حتالل الصفوف األخیرةاِ 

دت نفسي لكثیرین". ما كان یمكنه أن یقبل بَ "اْستع خالل اّتحادهم بابن اهللا الوحید! ما أجمل تعبیر الرسول بولس:
 وال استطاع أن ینّفذ ما لم یّتحد في االبن الوحید الذي صار عبًدا من أجلنا! بقدر ما ُتصلب األنا ویرفض ،هذا

اإلنسان الكرامة ینطلق بالروح القدس نحو أمجاد الملكوت السماوي، متنّعًما بثماره أیًضا هنا كمجٍد داخلٍي ونعٍم 
إلهّیة ال ُتقدر.  

تعلیًقا على كلمات السیِّد بخصوص خدمة اآلخرین والبذل من أجلهم،  القّدیس أغسطینوسیقّدم لنا 
كل واحد هو خادم للمسیح على نفس الطریقة التي بها المسیح أیًضا خادم. ومن یخدم المسیح هكذا [هكذا: 

Ï(ترجمة موسى وهبة).  4  إلى الشهداء: فصل
2 Adv. Jovan. 2:33. 
3 On Christian Faith 5:5. 
4 In 1 Cor PG 61:12,13. 
5 PG 57: 30; 53:328. 
6 In Acts PG 60:124. 
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 ویكّمل القّدیس حدیثه عن .]Ïمن السعادة األبدّیة  وال یعوزه شیًئا، إذ یجعل ابنه معه،یكرمه أبوه كرامة عظیمة
ال تفّكروا فقط في األساقفة والكهنة الصالحین، وٕانما كونوا أنتم أیًضا خّداما للمسیح [الخدمة والخّدام، قائالً : 

بالطریقة الخاصة بكم، خالل حیاتكم الصالحة وتقدیم الصدقة والكرازة باسمه والتعلیم قدر ما تستطیعون. فكل أب 
 ویعّلمهم وینصحهم ،عائلة یعرف خالل هذا اللقب العاطفة التي یحملها كوالد لهذه العائلة. لینِذر كل أهل بیته

 األب بهذا یمتلئ البیت من العمل الكنسي ویقوم .وُیصِلح من أمرهم من أجل المسیح ومن أجل الحیاة األبدّیة
بنوع من العمل األسقفي، خادًما المسیح لیبقى معه إلى األبد. فإنه حتى خدمة اآلالم السامیة جًدا قد مارسها 

 فإن كثیرین من الشبَّان والعذارى، من الرجال والنساء، آباء وأمهات، لیسوا .كثیرون من طبقتكم (أي من الشعب)
.] Ð بقبول أكالیل مجد متزایدةاألبمن أجله، فكرَّمهم لالستشهاد أساقفة وال كهنة خدموا المسیح بتسلیم حیاتهم 

  واالستنارة الملكوت .4
 ودعانا كفَعَلة في كْرمه، موّضًحا لنا أنه ،إن كّنا قد رأینا اهللا نفسه رب البیت هو الذي اختارنا لملكوته

ال یمكن أن نتمّتع بملكوته خارج صلیبه، ومؤكًِّدا التزامنا بالصلیب معه كعطّیة إلهّیة، فنحمل صلیب رّبنا بروح 
، فإن اإلنجیلي یختم الحدیث بتفتیح عینّي األعمیین الجالسین على الطریق عند أریحا قبل تواضعالخدمة في 

 دخوله أورشلیم لُیصلب. 

 الیهود -لعّل هذه هي آخر معجزة علنّیة صنعها السیِّد قبل دخوله أورشلیم لُیصلب لیؤّكد حاجة البشرّیة 
 إلى البصیرة الداخلّیة كعطّیة شفاء إلهي حتى یعاینا الملكوت السماوي. لقد عاش الیهود زماًنا طویًال -واألمم 

كنسل إبراهیم حسب الجسد، یحفظون الناموس ویسّجلون النبّوات، ومع هذا كانت بصیرتهم الداخلّیة قد أصابها 
ن األمم أیًضا قد قضوا زمانهم في العبادة الوثنّیة التي ثقَّلت أ الروحي بسبب تفكیرهم الحرفي والمادي. وكالعمى

 كأعمیین في - الیهود واألمم - فال یطلبون غیر متعة الجسد وكرامة العالم. لقد وقف الجمیع ،نفوسهم بالظلمة
 حتى یتقّدم ابن داود الملك المسّیا الذي ،الطریق لم یدخال بعد إلى أورشلیم، غیر قادرین على معاینة األمجاد

.  ]32[ماذا تریدان أن أفعل بكما؟" " تنتظره البشرّیة، یسألهما:

في الوقت الذي فیه ُیعِلن مّتى البشیر تفتیح أعین األعمیین إشارة إلى استنارة بصیرة المؤمنین من 
كتفي اإلنجیلّیان مرقس ولوقا بذكر أعمى واحد ممثًِّال البشرّیة في قبولها اإلیمان ككنیسة واحدة بال االیهود واألمم، 

من هما األعمیان الجالسان على الطریق؟ إنهما هذان [ القّدیس أغسطینوس:تمییز بین یهودي وأممي. یقول 
ویتبارك في نسلك جمیع أمم "وعد به إبراهیم  الشعبان اللذان جاء المسیح لیشفیهما!... الیهود واألمم، محّقًقا ما

). لذلك ذهب أیًضا الرسول بعد قیامة الرب وصعوده إلى األمم عندما ازدرى بهم 18: 22 األرض" (تك
)، إذ یضم 14: 2 ) "الذي جعل االثنین واحًدا" (أف20: 2 تس 1 السیِّد حجر الزاویة (دعاالیهود... لذلك أیًضا 

، فقد أقام حائًطا من والُغْرلختالف مثلما كان بین المختونین اِ حجر الزاویة حائطین في اّتجاهین مختلفین. وأي 
 الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأًسا للزاویة" (مز" مًعا حجر الزاویة، ألن جمعهماالیهود وآخر من األمم، 

  .]Ñ)... إذن، فاألعمیان اللذان كانا یصرخان إلى الرب إّنما هما الحائطان في هذا المثال22: 118

إذ كان [ذكر هذه المعجزة قبل دخول السیِّد أورشلیم لُیصلب، قائالً : ) الكبیر(غریغوریوس  األبویعّلل 
التالمیذ ال یزالوا جسدّیین لم یستطیعوا فهم كلمات السّر، لذلك تّمم المعجزة. لقد فتح عینّي األعمى لكي یثبت 

1 In Ioan 51:12. 
2 In Ioan 51:13. 
3 Ser. on N. T. 38:10.   
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.] Ïإیمانهم خالل عالمات من السماء

إن عدنا لألعمى أو األعمیین، فإنه ما كان یمكن أن یتمّتع بتفتیح عینّیه ما لم یدرك أوًال حاجته إلى 
النور وٕادراكه لقوة السیِّد المسیح الشافي النفس والجسد.  

ُوجد أناس كثیرون حول یسوع... لكن األعمى شعر بحضرته وتمسَّك به [ البابا كیرّلس الكبیر:یقول 
 أّما سّر شفائه فهو صوت المسیح واهب النور، وكما .]في قلبه هذا الذي لم تستطع عیناه الجسدیَّتان أن تراه

  .]صوت المسیح نور لألعمى، ألنه كلمة النور الحقیقي[ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 

إذ اقتربا إلیه بقلبیهما باإلیمان نِعما  .]33[وقف یسوع وناداهما" " عند شفائهما یقول اإلنجیلي:
 صوته. اإلیمان ُیحضرنا إلى السیِّد المسیح حتى نستحق الوجود معه وسماع اتراب إلیه أیًضا بالجسد وسمعالقبا

صوته.  

ماذا تریدان أن " ، ومع هذا یسألهما:]30[ارحمنا یا سّید یا ابن داود" " كان األعمیان یصرخان، قائلین:
اهللا ال یقیِّد رغباتنا [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:إنه یقّدس اإلرادة اإلنسانّیة التي كلَّلنا بها. وكما یقول  أفعل بكما؟"

  .]Ðى نجده یعرض علینا فرًصا عدیدة للخالصتأو إرادتنا بعطایاه، لكن ما نكاد نبدأ وُنظهر االستعداد ح

القّدیس أما الصرخات التي یلزمنا أن نقّدمها للسّید أثناء اجتیازه، فهي صرخات اإلیمان العامل. یقول 
اء إنه یلزم أن تصرخوا باألعمال الصالحة ب األحأیهامن أجل محّبة هذا النور أرید أن أحثِّكم [ أغسطینوس:

.] Ñعندما یجتاز یسوع، فیسمع صوت إیمانك ویقف یسوع غیر المتغیِّر... یفتح أعینكم

   !حب المسیح
 طلب النور الذي هو المسیح! اُ 

 كم باألكثر یلزمنا أن نتوق إلى نور النفس؟ لنصرخ إلیه ال بكلمات ،إن كان األعمى یحّب نور الجسد
وٕانما بالحیاة الفاضلة...  

الجماهیر تنتهر األعمى لكي ال یصرخ! یوجد مسیحّیون لیسوا بقلیلین، هؤالء یطلبون أن یعوقوننا عن 
الحیاة، وذلك كالجمهور الذي سار مع المسیح وأعاقوا الصارخ للمسیح. كان األعمى جائًعا للنور من حنّو 

المسیح.  
یوجد مسیحّیون كهؤالء لكي نغلبهم ونحیا في الفضیلة، فتكون حیاتنا هي الصوت الصارخ للمسیح. 

  Òلنحیا الحیاة الفاضلة؛ بهذا نصرخ إلیه!
 القّدیس أغسطینوس

 حتفالنا ا عینا القلب اللتان بهما ُنعاین اهللا! هذا هو غایة ىعملنا جمیعه في هذه الحیاة أیها اإلخوة أن ُتشف
باألسرار المقّدسة، وهدف البشارة بكرم اهللا!  

 العین التي بها ترى الشمس التي خلقها، وال یهبك تلك التي بها تراه هو نفسه خالقها، وقد خلقك  أیعطیك اهللا
على صورته؟ لقد وهبك إّیاها أیًضا! لقد أعطاك كلیهما، لكن بمحبتك للعینین الخارجّیتین أكثر من العین 

1 In Evang, hom 2. 
2 De Mut. nom PG 51:143. 
3 Ser. on N. T. 38:16. 
4 PL 39:1539. 
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.  Ïاحتقارك لألخیرة صرت مریًضا وجریًحاب و،الداخلّیة
 القّدیس أغسطینوس

1 Ser. on N. T. 38:5,6. 
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صحاح الحادي والعشرون األ

دخول الملك أورشلیم 
سبوع األخیر لحیاة السیِّد المسیح على أل) صورة حّیة ل28-21صحاحات الثمانیة األخیرة (ألتقّدم لنا ا

األرض الذي قّدم لنا فیه نفسه ِفصًحا لیعُبر بنا من ملكوت الظلمة إلى ملكوته األبدي. وقد حرص اإلنجیلّیون أن 
یسّجلوا لنا صورة تفصیلّیة عن هذا األسبوع الذي غّیر مجرى حیاة البشرّیة.  

.  11-1 دخوله أورشلیم. 1
.  14-12  تطهیر الهیكل.2
.  16-15  تسبیح األطفال.3
.  17 اي في بیت عن.4
.  22-18  شجرة التین العقیمة.5
.  26-23  جدال الرؤساء معه.6
.  32-27  مثل االبنین والكرم.7
.  44- 33  مثل الكرّامین األشرار.8
 . 46-45 دراك الرؤساء أمثلتهإ .9

  دخوله أورشلیم. 1
، "ولما قربوا من أورشلیم وجاءوا إلى بیت فاجي عند جبل الزیتون

  قائًال لهما: .حینئذ أرسل یسوع تلمیذین
، اذهبا إلى القریة التي أمامكما
،  معهاوجحًشافللوقت تجدان أتاًنا مربوطة 

  .فحّالهما وأتیاني بهما
  فقوال: ،وٕان قال لكما أحد شیًئا
 الرب محتاج إلیهما، 

.  ]3-1[ فللوقت یرسلهما"
كانت أورشلیم تكتظ بالمالیین في ذلك الوقت، جاءوا یشترون خراًفا یحتفظون بها لتقدیمها ِفصًحا عنهم، 

 فتقّدم بنفسه متَّجًها نحو أورشلیم لیقّدم نفسه ِفصًحا عن البشرّیة بإرادته. إنه لیس - حمل اهللا -أّما السیِّد المسیح 
كبقّیة الحمالن التي ُتذبح فتؤكل وُتستهلك، إّنما یقّدم جسده ذبیحة حب قادرة أن تقیم من الموت وتهب حیاة أبدّیة 

 كما إلى المذبح لكي یرفع البشرّیة ،لمن ینعم بها. إنه الكاهن والذبیحة في نفس الوقت الذي یتقّدم إلى الصلیب
.  هسماواتالمؤمنة إلى الحیاة الجدیدة التي فیه، ویحملها معه إلى 

وهي قریة صغیرة جنوب شرقي جبل الزیتون، یسكنها الكهنة لیكونوا قریبین جاءوا إلى بیت فاجي"، لقد "
" تعني بالعبرّیة "بیت التین"، وقد سبق فرأینا في "التینة" رمًزا بیت فاجيورشلیم. یرى البعض أن "أمن الهیكل ب

ًرا كثیرة داخل غالف الروح القدس الحلو، خالله یكون للكل طعًما شهًیا، وللكنیسة من جهة وحدتها حیث تضم بذ
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ر بال قیمة ال یمكن أكلها. هذه هي الكنیسة الواحدة المملوءة حالوة خاللها یرسل السیِّد تلمیذْیه ووبدونه تصیر البذ
 أي رؤیة السالم.  ،لیحّال باسمه المربوطین، ویدخال بالقلوب إلى أورشلیم الُعلیا

 وكأنها تذكرنا بالفْك الذي ُیلطم علیه ،" تعني "بیت الَفكْ "بیت فاجيأن " Ïویرى العّالمة أوریجینوس
المؤمن الحقیقي (الخد األیمن) فُیحّول اآلخر لمن یلطمه، مقّدًما له الحب لیكسر شّره. كما یذكِّرنا بالفْك الذي 

). هكذا ال نستطیع أن 19: 15  وقد أفاض ماًء أنعشه وقت عطشه (قض،ضرب به شمشون األعداء فأهلكهم
نلتقي بالمسّیا المخّلص كفاتح ألورشلیمنا الداخلّیة ما لم نقّدم خدِّنا األیمن وأیًضا األیسر بالحب لمضایقینا، 

محتملین شّرهم بصبٍر حقیقيٍ .  

 الذي أفاض علینا ینبوع میاه حّیة كما مع شمشون - الِفصح الحقیقي -هذا هو باب التمّتع بمسیحنا 
لماء ) هو ینبوع 19: 15 (قض   إلى جّنة اهللا المثمرة.ةقفرم ة من بريَّ هروحه القّدوس الذي یروي القلب لیحوِّ

ما هو جبل .. .]1[ولما قربوا من أورشلیم وجاءوا إلى بیت فاجي عند جبل الزیتون" یقول اإلنجیلي: "
شجار الزیتون، إال السیِّد المسیح نفسه، الذي هو أالزیتون الذي جاء إلیه السیِّد قبیل دخوله أورشلیم الذي اكتّظ ب

لعّل [ القّدیس أمبروسیوس: وفیه یستقر! وكما یقول ،نفسه "الطریق"، هو بدایته وهو نهایته. به یدخل إلینا
المسیح نفسه هو الجبل، فمن هو ذاك الجبل إال الذي یقدر أن یقّدم أشجار زیتون مثمرة، ال كاألشجار التي 

 وٕانما تذخر باألمم خالل كمال الروح؟! إنه ذاك الذي خالله نصعد وٕالیه نبلغ. إنه ،تنحني بسبب ِثقل ثمارها
  .]Ðالباب وهو الطریق؛ هو الذي ینفتح لنا، وهو الذي یفتح

لقد جاء إلى جبل الزیتون لكي یغرس الزیتون الصغیر بقّوته [القّدیس أمبروسیوس: یقول أیًضا 
أّما أنا فمثل زیتونة خضراء في بیت اهللا، " السماوّیة... إنه الزارع السماوي؛ وكل غرس یغرسه في بیت اهللا یعلن:

  .])8: 52 " (مزÑتوّكلت على رحمة اهللا إلى الدهر واألبد

لى إبعث بتلمیذیه اذهبا إلى القریة التي أمامكما". "عند جبل الزیتون أرسل السیِّد تلمیذین، قائًال لهما: 
باألتان والجحش المربوطین بعد حّلهما، لیستخدمهما في دخوله أورشلیم. معلًنا احتیاجه إلیهما، وقد  ايقریة لیأت

 كل كلمة وردت بخصوص هذا الحدث تحمل معنى یمس خالص البشرّیة، نذكر على سبیل أنرأى آباء الكنیسة 
المثال:  

األتان والجحش یمّثالن رمزًیا العالم في ذلك الحین وقد انقسم إلى الیهود واألمم... فالرب محتاج أوالً : 
معرفتهم هللا وسلوكهم الروحي. وكما  جهة نحّطت في فكرها إلى األتان والجحش من اإلى كل البشرّیة حتى وٕان

). في تواضع إذ یشعر اإلنسان 23-22: 73  عندك، ولكّنني دائًما معك" (مزكبهیمةصرُت " یقول المرّتل:
بعجزه عن إدراك أسرار اهللا یرى نفسه وقد صار كبهیمة عاجزة عن التفكیر، فیحمل كلمة اهللا داخله، ویصیر هو 

 من الرباطات األولى یحالنهنفسه كأورشلیم الداخلّیة. إنه یتقّبل عمل السیِّد في حیاته كما من خالل تلمیذیه، 
) ِعوض قریته 26: 4  نحو أورشلیم الُعلیا (غل،بالروح القدس ویقّدمانه للسیِّد كمركبة إلهّیة تنطلق في حّریة

األولى وأعمال العبودّیة الحقیرة.  

1 In Matt. tr 14. 
2 PL 15:1795. 
3 PL 15:1795. 
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لقد شّبه البشر بهذین الحیوانین لوجود مشابهات معهما... فالحمار [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
حیوان دنس (حسب الشریعة) وأكثر الحیوانات المستخدمة للحمل غباًء، فهو غبي وضعیف ودنيء ومثّقل 

 إذ تلّوثوا بكل شهوة وعدم تعقل، كلماتهم ال تحمل رّقة، أغبیاء ،باألحمال. هكذا كان البشر قبل مجيء المسیح
؟! كانوا هبُّده لعمل یدیه كما لو كان خالقع فإنه أّیة غباوة أكثر من احتقار الشخص للخالق وت.بسبب تجاهلهم هللا

ضعفاء في الروح، أدنیاء، إذ نسوا أصلهم السماوي وصاروا عبیًدا للشهوات والشّیاطین. كانوا مثّقلین باألحمال، 
  .]Ïیئّنون تحت ثقل ظلمة الوثنّیة وخرافاتها

لقد خلق إله الكل اإلنسان على األرض بعقٍل قادٍر على [في هذا:  القّدیس كیرّلس الكبیرویقول 
 فلم تعد له معرفة بالخالق ،الحكمة، له ُقوى الفهم، لكن الشیطان خدعه؛ ومع أنه مخلوق على صورة اهللا أضلَّه

 الشیطان بسكان األرض إلى أدنى درجات عدم التعّقل والجهل. وٕاذ عرف الطوباوي داود انحدرصانع الكل. 
). من المحتمل أن 12: 49 (مز لم یفهم، یشبه البهائم بال فهم" واإلنسان في كرامة"قائالً :  ذلك، أقول بكى بمرارة

األتان األكبر سًنا ترمز لمجمع الیهود إذ صار بهیمی�ا، لم یعِط للناموس اهتماًما إال القلیل، مستخًفا باألنبیاء 
والقّدیسین، وقد أضاف إلى ذلك عصیانه للمسیح الذي دعاه لإلیمان ولتفتیح عینّیه، قائالً : "أنا هو نور العالم، 

). الظلمة التي یتحّدث عنها هنا بال شك 12: 8 من یؤمن بي فال یمشي في الظلمة بل یكون له نور الحیاة" (یو
 وداء عدم التعّقل الشدید. أّما الجحش الذي لم یكن بعد قد ُاستخدم للركوب ىتخص الذهن وتعني الجهل والُعم

 من بین الوثنّیین. فهذا أیًضا قد ُحرم بالطبیعة من العقل؛ كان هائًما في الخطأ، يَ فیمثِّل الشعب الجدید الذي ُدع
ر فیه"لكن المسیح صار حكمته   ). لذلك ُأحضر الجحش3: 2 جمیع كنوز الحكمة (وأسرار) العلم" (كو المذخَّ

شراق نور إبواسطة تلمیذین أرسلهما المسیح لهذا الغرض. ماذا یعني هذا؟ إنه یعني أن المسیح دعا الوثنّیین ب
الحق علیهم، یخدمه في ذلك نظامان: األنبیاء والرسل. فقد ُربح الوثنّیون لإلیمان بكرازة الرسل الذي یستخدمون 
كلمات مقتبسة من الناموس واألنبیاء. یقول أحدهم للذین ُدعوا باإلیمان لمعرفة مجيء المسیح: "وعندنا الكلمة 

 إلى أن ینفجر النهار ،النبوّیة وهي أثبت، التي تفعلون حسًنا إن ِانتبهتم إلیها كما إلى سراج منیر في موضٍع مظلمٍ 
 نور الحق لم تعد الكلمة النبوّیة بإشراق)... فإذ تفّجر النهار 19: 1 بط 2ویطلع كوكب الصبح في قلوبكم" (

سراًجا صغیًرا بل صار یضاهي أشعة كوكب الصبح.  
لقد ُأحضر الجحش من قریة، مشیًرا بذلك إلى حال فكر الوثنّیین غیر المتمدِّن، إذ لم یكن كمن تعلَّم في 

مدینة، وٕانما كمن عاش بطریقة ریفّیة خشنة وَفّظة... هؤالء ال یستمّرون على هذا الحال بخصوص الذهن غیر 
المتمدِّن، وٕانما یتغّیرون إلى حالة من السالم والحكمة بخضوعهم للمسیح معّلم هذه األمور. إذن، لقد ُأهملت 

 إذ لم یركبها المسیح مع أنها سبق فُاستخدمت للركوب ومارست الخضوع لراكبیها، مستخدًما الجحش الذي ،األتان
كان بال مران سابق ولم یستخدمه أحد... وكما سبق فقلت لقد رفض المجمع الیهودي الذي سبق فامتطاه 

  ].Ðالناموس، وقبل الجحش، الشعب الذي ُأخذ من األمم

للمجمع الیهودي  [َرَمَز القائل: العّالمة أوریجینوسهذا التفسیر الرمزي للقّدیس كیرّلس الكبیر أخذه عن 
القدیم باألتان، إذ كان مقیًَّدا بخطایاه. وكان أیًضا معها الجحش مقیًَّدا، كرمز للشعب الحدیث الوالدة من األمم. 

 وصار الطریق ألورشلیم السماوّیة مفتوًحا أمر بحلِّها خالل تعالیم تالمیذه الذین أعطاهم ،وٕاذ اقترب المخّلص
: 20 قبلوا الروح القدس، من غفرتم خطایاه ُتغفر له، ومن أمسكتم خطایاه ُأمسكت" (یوا"الروح القدس، قائالً : 

1 Op Imperf. hom 37. 
2 In Luc. Ser. 130. 
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 أنه إذ یجلس علیهما یحّررهما من األتعاب، مصلًحا من أْمر من ،كان احتیاجه هكذا [. كما یقول:])22-23
  .]Ï ال بمعنى أنه هو الذي یستریح بواسطتهما،یجلس علیهما

یعني بالجحش الكنیسة والشعب الجدید الذي كان قبًال غیر طاهر  [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:ویقول 
.] Ðوقد صار طاهًرا، إذ استقّر یسوع علیه

أرسل تلمیذیه، أحدهما ألهل [عن التلمیذین اللذین أرسلهما السیِّد، قائالً :  القّدیس جیرومیتحّدث ثانًیا: 
فیرى أن التلمیذین قد أرسال إلى األمم، أحدهما إلى  القّدیس هیالري أسقف بواتییه أّما .]Ñالختان واآلخر لألمم

األتان والجحش یشیران إلى دعوة األمم [السامرة التي كانت لها بعض المعرفة عن اهللا واآلخر لبقّیة األمم، قائالً : 
 باألتان، أّما األمم فُیشار إلیهم بالجحش إذ لم  إلیهم وقد ُأشیر،المزدوجة. فالسامرّیون عبدوا اهللا خالل طقوسهم

یكونوا بعد قد تدّربوا على الحمل. هكذا أرسل (السیِّد) اثنین لتحریر من كانوا تحت رباطات الخزعبالت. فآمنت 
  .]Òالسامرة بواسطة فیلبس، وآمن كرنیلیوس بالمسیح كبكر عن األمم بواسطة بطرس

في إنجیل لوقا البشیر أن للجحش أصحاب كثیرون، وكأن هذا الشعب خاضع  القّدیس جیرومالحظ 
 تاركین إّیاه لسیِّده ،ستسلموا خالل كرازة الرسلاِ شیطاٍن واحٍد بل لكثیرین، هؤالء الذین للیس لخطّیٍة واحٍد أو 

الحقیقي یسوع المسیح.  

عن السلطان اإللهي الذي ُوهب للتلمیذین لیحّال األتان والجحش،  القّدیس أمبروسیوسیتحّدث ثالثًا: 
 العّالمة ویقول .]Óما كان یمكن حلهما إال بأمر الرب، فالید الرسولّیة التي من قبل الرب تحلِّهما[قائالً : 

تحمل المسیح، هذه التي حّلها التالمیذ،  ، واآلن)22 عد(هذه األتان كانت حاملة أوًال بلعام [: أوریجینوس
فتحّررت من الرباطات التي كانت تقّیدها، ذلك ألن ابن اهللا صعد علیها ودخل بها في المدینة المقّدسة أورشلیم 

.] Ôالسماوّیة

كما أرسل (السیِّد) تلمیذیه لیحّال الجحش ابن األتان لیمتطیه، هكذا یرسلهما  [القّدیس جیروم:ویقول 
إلیك لیحّالك من اهتمامات العالم وتركك لّلّ◌ْبْ◌ن والقش الذي لمصر فتتبعه بكونه موسى الحقیقي، وتدخل إلى 

  .]Õأرض الموعد خالل البّرّیة

. حًقا إنه یتطّلع "الرب محتاج إلیهما" طلب السیِّد من تلمیذیه أن یقوال لصاحب األتان والجحش:رابًعا: 
 بل كمن هو محتاج إلى الجمیع، یطلب قلوبنا مسكًنا له، وحیاتنا مركَّبة ،إلى البشرّیة كلها ال كمن یتعالى علیها

سماوّیة تحمله.  

"ربَّك محتاج إلیهما"، وال أن یقوال   السیِّد لم یطلب منهما أن یقوال:القّدیس یوحنا الذهبي الفم أنالحظ 
 وٕان ، أنه رب البشرّیة كلها، حتى الخطاة منتمون إلیهنلكي ُیدركو["رّبنا محتاج إلیهما"، بل قال "الرب"، وذلك 

  .]Öهم قد ِانتموا إلى الشیطانتكانوا بكامل حّري

1 In Matt tr. 14. 
2 In Matt. hom 67. 
3 PL 26. 
4 Catena Aurea. 
5 PL 15:1795. 
6 In Num. hom 13. 
7 Ep. 22:24. 
8 Op Imper. 
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القّدیس یوحنا ملِكه للسیِّد، وكما یقول بوالعجیب أن صاحب األتان والجحش لم یجادلهما بل سلَّم 
.] Ïإن كان الذي لم یعرف المسیح خضع له، فكم باألحرى یلیق بتالمیذه أن یقّدموا له كل شيء[ الذهبي الفم:

فكان هذا كّله لكي یتّم ما قیل "  به زكرّیا النبي:أاإلنجیلي مّتى أن ما یحدث قد سبق فأنبخامًسا: ُیعلن 
وكما یقول  .]4[بالنبي القائل: قولوا البنة صهیون هوذا ملكك یأتیك ودیًعا راكًبا على أتان وجحش ابن أتان" 

 ،إذ عرف النبي، أعني زكرّیا، حقد الیهود ومقاومتهم للمسیح عند صعوده للهیكل[ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:
  .]Ð معطًیا لهم هذه العالمة لكي یعرفوه،سبق فحذَّرهم

لقد أعلن السیِّد المسیح حّبه لعروسه فتصاغر أمامها لكي یخدمها، فعند دخوله إلى أورشلیم لیمد یده 
 كما فعل أبشالوم بن داود عند  أمامه،كعروس له، لم یتَّخذ لنفسه مركًبا وخیًال ورجاًال یجرون للنفس البشرّیة

ق 5: 1 مل 1( ايتخذ لنفسه عجالت وفرساًنا كما فعل أدوناِ )، وال 1: 5 صم 2دخوله مدینة أبیه ( )، ولم یبوِّ
 سبق فأرسل إلى تالسماوا). الجالس في سماء 40-38: 1 مل 1قدَّامه بالبوق والناي كما حدث مع سلیمان (

إیلّیا مركبة نارّیة، أّما هو فركب أتاًنا وجحش ابن أتان، مع أنه هو الذي رآه إشعیاء جالًسا على كرسي عظمته 
 القّدیس یعقوب ) وكما ینشد1: 6  عال مرتفع وأذیاله تمأل الهیكل (إشيعلى مركبة الكاروبیم على كرس

 قائالً :  السروجي
حبَّك أنزلك من المركبة إلى الجحش العادي.  [

لك جحش مت ضع في بلدنا! واِعوض جنود الكاروبیم غیر المفحوصین، یبجِّ
 یجاهر .األتان في المركبة نزلْتَك المراحم من بین العجل والوجوه وأجنحة اللهب، لكي یبّجلك ابنأ

السمائّیون ببهائك، وهنا الجحش الحقیر المزدرى به یحملك بین السمائّیین.  
كاروبیم النار یباركونك طائرین، وهنا األطفال یمّجدونك بتسابیحهم.  

ون طریقه، والتالمیذ هنا یلقون قدامه ثیابهم.  ئ یهيّ ...مالئكة النور
نزل الجبار من عند أبیه لیفتقد مكاننا، وبإرادته بلغ إلى منتهى التواضع.  

  الجحش لیفتقد بالتواضع شعبه. برك
 وقال: ، وحرَّك صوته، بابتهاج شّد أوتاره،زكرّیا النبي حمل قیثارة الروح، وأسرع قّدامه بترتیل نبّوته

] .Ñ)9:9  (زك"، ألن ملكك یأتي، وها یبلغ راكًبا جحًشا ابن أتانواصرخي واهتفي یا ابنة صهیون "افرحي

إن كان النبي قد عاش [ استخدام السیِّد لألتان والجحش، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفم علىُیعّلق و
)، لیوّضح أن من یتكلَّم عنه هو ملكهم حتى قبل أن یولد. متى 9:9 قبل مجیئه بزمان طویل یقول "هوذا" (زك

 قیصر، فقد جاء إلیكم لیخّلصكم إن فهمتموه، أّما إن لم تفهموه فیأتي ضدَّكم.  إالرأیتموه ال تقولوا: لیس لنا ملك
 بل ُتحبُّون رقَِّته. ال یأتي جالًسا على مركبة ذهبیَّة، وال ملتحًفا باألرجوان، وال ،جاء "ودیًعا" حتى ال تهابوا عظمته

  .]Òمراكًبا على فرس ناري، كمن یشتاق إلى الخصام والصراع، وٕانما یأتي على أتان صدیًقا للهدوء والسال

 وأتیا باألتان والجحش، ووضعا . "فذهب التلمیذان وفعال كما أمرهما یسوع: إلقاء الثیاب تحته،سادًسا
.  ]8-6[ والجمع األكثر فرشوا ثیابهم في الطریق" . فجلس علیهما،علیهما ثیابهما

1 In Matt. hom 67. 
2 Op Imper. 

Ñ ،324 ص، 1967 الحب اإللهي  .
4 Op. Imperf.   
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)، وهنا تقّدم التالمیذ نیابة 6: 3 تقدیم الثوب إلى شخص ُیشیر إلى ترشیحه للرئاسة (إش  أنÏسبق فقلنا
عن الكنیسة ُیعلنون قبولهم العریس رأًسا ورئیًسا.  

ألقوا بالثوب القدیم لیتمّتعوا بالسیِّد المسیح نفسه كثوب البّر الذي یلتحفون به ویختفون فیه. نزعوا ثوب 
"ما أحسن  ) حتى یقدروا أن یجالسوا العریس ملك الملوك، فیسمعوا مناجاته:33: 52 السجن مع یهویاكین (إر

"فرًحا أفرح بالرب، تبتهج  ). أّما هم فیرّددون:11: 4 حبِّك یا أختي العروس... رائحة ثیاِبك كرائحة لبنان" (نش
 مثل عریس یتزیَّن بعمامة ومثل عروس تتزّین ،نفسي بإلهي، ألنه قد ألبسني ثیاب الخالص، كساني رداء البرّ 

).  10: 61 بحلّیها" (إش

ثیاب التلمیذین التي وضعاها على الحیوان ُتشیر إلى [عن هذه الثیاب، قائالً :   القّدیس جیرومیتحّدث
تعلیم الفضیلة أو تفسیر الكتاب المقّدس وٕالى الحق الذي للكنیسة، فإن لم تتزّین النفس بهذه األمور وتلتحف بها 

.] Ðال تستحق أن تحمل الرب

"وآخرون قطعوا أغصاًنا من الشجر وفرشوها في استخدموا سعف النخیل وأغصان الزیتون، سابًعا: 
).  13: 12  (یو وخرجوا للقائه"،"فأخذوا سعوف النخل. جاء في إنجیل یوحنا ]8[الطریق" 

 سعف النخل بأغصان الزیتون، وكأن روح اختلطأعلن الشعب عن فرحة الكنیسة بنصرتها بالرب. وقد 
ر أبواب الجحیم، مقّدًما سالًما ، فیفزع الموت،النصرة قد امتزجت بروح السالم، إذ دخل األسد لیرقد في القبر  ویفجِّ

 القّدیس أغسطینوس:حضن اآلب في مصالحة أبدّیة. یقول  لىإ ودخولها ،فائًقا للنفس بارتفاعها فوق الموت
سعف النخیل شعار للمدح، یعني النصرة، فقد كان الرب قادًما للنصرة على الموت بالموت، وهزیمة الشیطان [

  .]Ñرئیس الموت بصلیبه الغالب

ولعّل أغصان الشجر هنا ُتشیر إلى نبّوات العهد القدیم التي تقتطعها لكي تفرش لنا طریق دخول المسّیا 
المخّلص إلى قلبنا، فإنه ما كان یمكن للعالم أن یتقّبل رّبنا یسوع بكونه المسّیا المخّلص لو لم ُتفرش هذه النبّوات 

أمامه في أذهاننا وقلوبنا ُتعلن عن شخصه.  

 قائلین: أوصانا البن ، كانوا یصرخون، "والجموع الذین تقّدموا والذین تبعواصرخات الجموعثامًنا: 
.  ]9[داود، مبارك اآلتي باسم الرب، أوصنا في األعالي" 

 ویرتفع بهم إلى األعالي. ،استقبلته الجماهیر بفرح وتهلیل كملك "ابن داود"، إذ وحده یقدر أن یخّلصهم
جموع الذین آمنوا بالرب قبل اإلنجیل [: القّدیس جیروملكن ماذا یعني بالجموع التي تقّدمته والتي تبعته. یقول 

 هذا التفسیر .](التي تقّدمته)، والذین آمنوا به بعد اإلنجیل (تبعته)، فالكل یسّبح مًعا بصوت واحد ویشهدون له
یمكننا القول بأن الذین تقّدموه هم األنبیاء [القائل:  العّالمة أوریجینوسعن  الرمزي التقطه القّدیس جیروم

 فهم الرسل الذین التصقوا به بعد مجيء اهللا الكلمة. أعلن ،القّدیسون الذین عاشوا قبل مجیئه، أّما الذین تبعوه
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم: ویقول .]الكل نفس الشيء، مّتحدین مًعا بصوت واحد: إن المخّلص قد تأّنس

  .]السابقون أعلنوا بالنبّوة عن المسیح اآلتي، واآلخرون سبَّحوا معلنین أن مجیئه قد تحّقق[

Ï،29  ص،1967  الحب اإللهي .
2 PL 26.  
3 In Ioan tr 51:2.  
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هكذا استقبلته الجماهیر، تقّدمته جماعة بالتهلیل ممّثلة رجال العهد القدیم الذین رأوه بعینّي اإلیمان 
خالل النبّوة، وتبعته جماعة خلفه تسبِّحه كممّثلة لرجال العهد الجدید الذین تمّتعوا بما اشتهاه األنبیاء.  

أما تسابیحهم فترّكزت في إعالن الخالص، قائلین: "أوصنا" أو "هوشعنا"، وهي كلمة عبرّیة تركت في 
أداة تعّجب تكشف عن حالة ذهنّیة أكثر منها معنى  القّدیس أغسطینوس لذلك یراها ،أغلب الترجمات كما هي

نها تعني أن [إ القّدیس جیروم:خاص، وٕان كان أغلب اآلباء والدارسین یرون فیها معنى "خلصنا". وكما یقول 
  .]مجيء المسیح هو خالص العالم

ه تّ مدحوا ناسوتي[ العّالمة أوریجینوس: فكما یقول "أوصنا البن داود... أوصنا في األعالي"أما قوله 
 هذا یعني أن الخالص هو في األعالي، مشیًرا بوضوح إلى ،، ومدحوا إصالحه"وداهوشعنا یا ابن د"بصراخهم: 

أن مجيء المسیح یعني الخالص الذي ال یمس البشر وحدهم بل المسكونة كلها، رابًطا األرضّیات بالسماویات 
لنفهم من قوله "باسم [على قوله "مبارك اآلتي باسم الرب قائالً :  القّدیس أغسطینوس وُیعّلق .])10: 2 (في

أنا قد " أنه باسمه هو بكونه الرب... لقد قال بنفسه: الرب" باألكثر "اسم اهللا اآلب"، وٕان كان یمكن أن ُیفهم على
). فإن المعّلم الحقیقي للتواضع 43: 5  (یو" ولستم تقبلونني، إن أتى أحد باسم آخر فذلك تقبلونهأبيأتیت باسم 

)، لكّنه لم یفقد الهوته بتعلیمه 8: 2 هو المسیح الذي أخلى نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب (في
 لآلب دعانا إلى الوجود، يالتواضع. فبالواحد هو مساٍو لآلب، وباآلخر هو مشابه لنا نحن. بذاك الذي هو مساو

 .]Ï خلَّصنا من الهالك،وبالذي صار به مشابًها لنا

 فقالت الجموع: هذا یسوع النبي .رتجَّت المدینة كلها قائلة: من هذا؟اِ تاسًعا: "ولما دخل أورشلیم 
هكذا إذ دخل یسوعنا الحّي إلى أورشلیمنا الداخلّیة لُیقیم ملكوته فینا  .]11-10[الذي من ناصرة الجلیل" 

بالصلیب یرتج القلب كّله مقّدًما كل مشاعره وأحاسیسه وحّبه للملك الجدید، فیستعید سالمه ویدخل إلى المصالحة 
مع السماء، بل ویصیر سماًء جدیدة! 

   تطهیر الهیكل.2
، یقوم بنفسه بتطیره، فیصنع سوًطا یطرد به هإذ یدخل الرب أورشلیمنا الداخلّیة إّنما یدخل إلى مقدس

مكتوب بیتي بیت الصالة ُیدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص" " یقول: باعة الحمام ویقلب موائد الصیارفة وهو
]13[.  

ما هو هذا السوط إال الروح القدس الذي یرسله االبن من عند اآلب لیبكِّت على خطّیة، ویهب التوبة 
الداخلّیة، ویعطي ِحًال من الخطّیة خالل الكنیسة؟! 

 بتحویل حیاتنا الداخلّیة عن "حیاة ،بالروح القدس الناري یعید الرب لمقدسه فینا قدسیَّته التي فقدها
الصالة" إلى عمل تجاري حتى في األمور الروحّیة. ِعوض أن یكون القلب خزانة إلهّیة تضم في داخلها السیِّد 
المسیح نفسه كنًزا سماوًیا ال یفنى یرتبك بحسابات الصیارفة وتجارة الحمام، فینزع عنه سالم اهللا الفائق لیقتني 

لنفسه ارتباكات زمنّیة خانقة للنفس.  

1 In Ioan tr 51:3.  
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 الكهنة الیهود كانوا یستغلِّون عید الِفصح حیث یأتي الیهود من العالم كّله لتقدیم القّدیس جیروم أنیرى 
لوا الهیكل إلى مركز تجاري، أقاموا فیه موائد الصیارفة لیقّدموا القروض للناس لشراء الذبائح،  الذبائح، فحوَّ

عینّیة، هي في حقیقتها ربا مستتر.   اي وٕانما مقابل هدا،یقّدمونها ال بالربا إذ تمنعه الشریعة

لون رسالتهم ،هذه صورة مؤلمة فیها یتحّول هیكل الرب عن غایته، ویفقد الكهنة عملهم الروحي  ویحوِّ
 خاصة إن كان بائع ،لُیطرد كل إنسان یبیع في الهیكل[ العّالمة أوریجینوس:إلى جمع المال. وكما یقول 

اًنا، یبیع عمل الروح فُیطرد من مذبح  حمام... أي یبیع ما یكشفه له الروح القدس (الحمامة) بماٍل وال ُیعّلم مجَّ
لون كلمة اهللا .]Ïالرب مواهب الروح القدس وعطایاه إلى تجارة. وكما یقول و یفقد الرعاة عملهم الروحي ویحوِّ

یدخل یسوع كل یوم إلى هیكل أبیه ویطرد من كنیسته في كل العالم أساقفة وكهنة وشمامسة [ القّدیس جیروم:
ًها إلیهم ذات االتهام  أنهم یبیعون ویشترون. وما أقوله عن الكنائس یطبِّقه كل واحد على نفسه، إذ ،وشعًبا موجِّ

 "أنتم هیاكل اهللا وروح اهللا ساكن فیكم". لیُخل بیت قلبنا من كل تجارة ومقر للبائعین والمشترین ومن :یقول الرسول
لئال یدخل الرب ثائًرا وُیطّهر هیكله بال تراٍخ بطریقة أخرى غیر السوط، فُیقیم من ، ايكل رغبة للحصول على هدا

  .]مغارة اللصوص وبیت التجارة بیًتا للصالة

ناس أن أعظم  الیظن معظم[على طرد باعة الحمام وقلب موائد الصیارفة هكذا: القّدیس جیروم ُیعّلق 
معجزاته هي إقامة لعازر من األموات أو تفتیح عینّي المولود أعمى... وفي نظري أن أعَجَبها هي أن شخًصا 
واحًدا منبوًذا بال اعتبار (لیس له مركز دیني معیَّن) ُقدِّم للصلب استطاع أن یضرب بسوط الكتبة والفّریسّیین 

 والذین یشاهدون بأعینهم دمار مكاسبهم، فیطرد الجمع الكبیر ویقلب الموائد ویحطَّم الكراسي، فإن ،الثائرین ضّده
ملتهًبا كان یخرج من عینّیه، وعظمة الهوته تشْع على وجهه، فلم یتجاسر الكهنة أن یمدُّوا أیدیهم  ايً لهیًبا نار

  .]علیه

على أي األحوال، بحسب الحسابات البشرّیة خسر الهیكل في نظر القادة الدینّیین في ذلك الوقت 
بمنطق اإلیمان نال الهیكل لكن الحمام،  الكثیر، إذ طْرد الباعة والمشترین وقلْب موائد الصیارفة وكراسي باعة

 شيء. ِعوض التجارة الزمنّیة حّل الكنز السماوي نفسه ي األمر الذي ال یهمهم ف،قدسیَّته بحلول السیِّد نفسه فیه
وتقّدم إلیه ًعمي وعرج في  وٕامكانّیة للعرج أن یمشوا، إذ قیل "يیمأل الهیكل سالًما ومجًدا، واهًبا نوًرا لعیون العم

لو لم یقلب موائد الصیارفة وكراسي باعة الحمام ما كان  [:القّدیس جیروموكما یقول  .]14[الهیكل فشفاهم" 
  .] ویصیروا سریعین في المشي، والعرج أن یسترّدوا النوريیستحق العم

 الروحي ىإذ یحّل الرب في القلب یحطَّم الشّر وكل ما یتعلق به، لتحل بركة الرب فینا، فِعوض العم
 بعد أن ،تنفتح أعیننا الداخلّیة لمعاینة السماوّیات، وتشفي أرجلنا الداخلّیة لتنطلق النفس بقوة الروح نحو األبدّیة

توقَّفت زماًنا طویًال ال تقدر على السیر في الطریق الملوكي.  

]  17-15[ تسبیح األطفال .3
ع بالتسبیح   األطفال أ غضب رؤساء الكهنة والكتبة. لم یقر]16[بینما انفتحت ألسنة األطفال والُرضَّ

 للملك فطفقت ألسنتهم العاجزة تنطق بالفرح ت انفتحةبهم البسیطو لكن قل،الصغار النبّوات وال رأوا المعجزات
الداخلي والمجید. أّما رؤساء الكهنة والكتبة فقد ُأؤُتمنوا على النبّوات وقاموا بشرحها، وجاء المجوس یؤّكدونها، 

 وِعوض التسبیح صرخوا غاضبین: ، غًمات فامتل، أمام الملكت ُأغلقةبهم المتحِجرو لكن قل،ونظروا المعجزات

1 In Luc. hom 38:5.  
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حًقا لقد أعلن األطفال ملكوت اهللا الُمفرح بینما كشف رؤساء الكهنة بضیقهم عن  .]16[أتسمع ما یقول هؤالء؟" "
 فبالتأكید تكون الحیاة األبدّیة بفرح، تالسماواینما ُوجد ملكوت [أ موسى: ألبملكوت الشّر فاقد السالم. یقول ا

 ومن یكون في ملكوت الشیطان لن یقدر أن یحمد ،ما ُوجد ملكوت الشیطان فبال شك یوجد الموت والقبرثوحي
 أّما نحن األحیاء ، وال من ینحدر إلى أرض السكوت،یس األموات یسّبحون الربل"  إذ یخبّرنا النبي، قائالً :،اهللا

  .]Ï)18-17: 115 (مز اهلیلويولیس للخطّیة أو للعالم فُنبارك الرب من اآلن وٕالى الدهر.  الذین نعیش هللا

     في بیت عنیا.4
،  "ثم تركهم وخرج خارج المدینة إلى بیت عنیا

 . ]17[وبات هناك" 
إن رجعنا إلى سفر حزقیال نجد اهللا یهتّم بمن یسمِّیهم "البقیَّة" وهم جماعة قلیلة أطاعت الرب وسمعت 

له، یهتّم اهللا بها حتى وسط التأدیبات القاسیة التي خضع لها الشعب بكهنته ورؤسائه. هنا أیًضا إن كانت 
 لكّنه وجد موضع ،لفّریسیین والصّدوقّیین مع الكهنة ورؤساء الكهنةاأورشلیم قد ثارت ضّد السیِّد خالل الكتبة و

 إنه یهتّم أن یذهب إلى هذا البیت الذي هو بیت لعازر ومریم ومرثا ،"بیت عنیا" ُتسمى راحة في قریة قریبة
لیستریح فیه.  

 فإن كان العالم یجري وراء الترف واللّذة الزمنّیة فال یجد الرب ." یعني "بیت العناء أو األلم"بیت عنیا"
 محتمًال اآلالم من أجل الملكوت. لقد خرجت األلوف في أورشلیم ،راحته إال في القلب الذي یصیر "بیت عنیا"

تستقبل السیِّد، لكّنه لم یجد قلوًبا منفتحة الستقباله مثل أصحاب هذا البیت!  

كان شدید الفقر بعیًدا كل البعد عن التملُّق [قائالً :  على ذهاب السیِّد إلى بیت عنیاالقّدیس جیروم ُیعّلق 
فلم یجد في المدینة الكبیرة (أورشلیم) مأوى أو مسكًنا، إّنما سكن عند لعازر وأختْیه في بیت صغیر جًدا في بیت 

 .]عنیا

   شجرة التین العقیمة.5
ة، لهذا إذ أراد غرس كرمه المقّدس التزم أن مما كان یمكن أن تقوم مملكة السیِّد إال بهدم مملكة الظل

 لكّنه یرجع جائًعا. ،یحطَّم التینة العقیمة. حًقا لقد كان للتینة ورقها الجّذاب، یأتي إلیها الجائع ظًنا أنه یجد ثمًرا
 لكن مع هذا كّله لم تكن لهم . اهللا وحفظ للشریعة وتسجیل للنبّواتنهكذا كان للیهود ورقهم األخضر من معرفة ع

الحیاة الداخلّیة التي تقّدم ثمًرا. لقد ارتبطوا بالشكل الخارجي البّراق دون التمّتع باألعماق الحّیة، اهتموا بالحرف 
 هو هدم للحرف إلقامة الروح الواهب الحیاة.  ،دون الروح. لذلك فإن ما فعله السیِّد

ت ظلمة دتبدَّ [ القّدیس جیروم:وقف السیِّد أمام شجرة التین العقیمة فجفَّت بكلمٍة من فیِه، وكما یقول 
.] شعة ضوء الصباحأاللیل ب

على َلعن شجرة التین، بقوله:   القّدیس أغسطینوسوُیعّلق 
أدرك الرب یسوع أن شجرة معّینة تستحق أن تصیر یابسة، إذ لها الورق دون الثمر. هذه الشجرة هي [

مجمع الیهود... كان لدیهم كل كتابات األنبیاء التي لم تكون إال أوراًقا، والمسیح جائع یطلب ثمًرا فیهم فال یجد، 
إذ لم یجد نفسه بینهم. فمن لیس له المسیح لیس له ثمر. من ال یتمسَّك بوحدة المسیح ال یكون له المسیح، 

1 Cassian: Conf. 1:14. 
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) مظهًرا عظمة هذا 22: 5  (غل""وأما ثمر الروح فهو محّبة .. اسمع الرسول یقول:.وأیًضا من لیس له المحّبة
  .]Ïالعنقود خالل هذه الثمرة

 أخطأ آدم وحواء صنعا لذ ففي بدایة الجنس البشري ،إننا نجد شجرة التین ُتلعن ألن لها ورق بال ثمر[
)، هذه التي ُتشیر إلى الخطایا. نثنائیل أیًضا كان تحت شجرة التین 7: 3(تكأوراق التین لنفسیهما إزارْین من 

"الجالسون في أرض ظالل الموت  كمن هو تحت ظل الموت، هذا الذي رآه الرب الذي یهتّم بمن قیل عنهم:
.] Ð)2: 9 (إش أشّرق علیهم نور"

الحق أقول لكم إن كان لكم إیمان وال تشّكون " إذ یبست الشجرة تعّجب التالمیذ لهذا، فقال لهم السیِّد:
وكما یقول  .]21[ بل إن قلتم أیًضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فیكون" ،فال تفعلون أمر التینة فقط

نه قد جفَّت تینة الیهود التي رفضت أن تحمل المسیح فیها ثمًرا حًیا، لهذا یقول الرب [إ: Ðالقّدیس أغسطینوس
)، لكن باإلیمان انطلق السیِّد المسیح الجبل الحقیقي وانطرح 6: 5 "أوَصى الَغْیم أن ال ُیمطر علیها مطًرا" (إش

.] )6: 49  (إش"جعلُتك نوًرا لألمم لیكون خالص إلى أقصى األرض" في بحر األمم، لیتحّقق القول النبوي

 في هحتلَّت مقِدساِ إن كان لنا اإلیمان بالمسیح یسوع ربَّنا، فإنه لیس فقط یجفِّف تینتنا العقیمة التي 
نعم بكل شيء في نقلوبنا، وٕانما یدخل بنفسه إلینا كما ینطرح الجبل في البحر لیكون سّر خالص لنا. باإلیمان 

اإلیمان یعطي اإلنسان قّوة إلهّیة فیه، [ :كسینوسوفیل القّدیس مارالمسیح یسوع مادمنا نناله فینا، وكما یقول 
  ]حیث یؤمن أن كل شيء یریده یفعله!

   جدال الرؤساء معه.6
ه السیِّد ضربة لتحطیم مملكة الخطّیةإذ  خاصة الریاء مقیًما مملكة البّر، ثار رؤساء الكهنة وشیوخ ، وجَّ

" "بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ وكأنهم قاموا یدافعون عن الظلمة، إذ سألوه: ،الشعب
ولم یكن هذا التساؤل بقصد التمّتع بالمعرفة الروحّیة لبنیانهم، وٕانما بقصد اقتناص الفرصة لمهاجمته، لهذا  .]23[

 فإن قلتم لي عنها أقول لكم ،سألكم كلمة واحدةأوأنا أیًضا "  إّنما رّد علیه بسؤال، إذ قال لهم:،لم ُیجب سؤالهم
.  ]25-24[ معمودّیة یوحنا من أین كانت: من السماء أم من الناس؟" .أنا أیًضا بأي سلطان أفعل هذا

نهم ظّنوا بهذا یجرحون [إ: Ñالقّدیس كیرّلس الكبیر وكما یقول ؟ سلطان تفعل هذاأيلقد سألوه بمكرٍ : ب
مشاعره ككاسر للناموس الموسوي، إذ لم یكن من سبط الوي بل من سبط یهوذا، لیس له حق التعلیم وشرح 

.] الناموس الخ. ولم ُیدركوا أنه هو نفسه واضع الناموس

فّكروا في أنفسهم قائلین:  فكتم مكرهم بسؤالهم عن القّدیس یوحنا المعمدان، إذ "،أجابهم السیِّد بحكمة
خاف من الشعب، ألن یوحنا عند ن ،وٕان قلنا من الناس  یقول لنا فلماذا لم تؤمنوا به؟،إن قلنا من السماء

.  ]26[" الجمیع مثل نبي

 إذ یفرح بنا ویقودنا بروحه القّدوس إلى معرفة أسراره ،بقدر ما نتقّدم للسیِّد بقلٍب بسیٍط ندخل إلى أسراره
 بل یبقى خارًجا محروًما من معرفته. لقد فقد ، أّما من یستخدم مكر العالم فال یقدر أن یدخل إلیه.غیر الُمدركة

1 Ser. on N. T. 39:1. 
2 In Ioan tr. 7:55. 
3 Ser. on N. T. 39:2. 
4 In Luc. Ser. 133. 
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 إذ طلبوا مجدهم الذاتي، مّما دفعهم إلى الخوف من الناس فلم یدخلوا ،الفّریسّیون والكهنة وشیوخ الشعب بساطتهم
الحظ مكر الفّریسّیین الشدید فقد هربوا من الحق، رفضوا النور، [القّدیس كیرّلس الكبیر: إلى الحق. وكما یقول 

.] Ïرتكاب الخطّیةاِ ولم یشعروا بخوف عند 

   الكْرم و مثل االبنین .7
إذ یهدم السیِّد الشّر یقّدم تبریًرا وتوضیًحا لتصرُّفه، واآلن إذ دخل أورشلیم وقد هاج الرؤساء الدینّیون 

  قادرین على الرعایة بمفهوم جدید یلیق بملكوته. ،علیه قام بتوضیح ضرورة طردهم من الكرم لیقیم غیرهم

  -أي كنیسته- في المثل الذي بین أیدینا َیظهر رب المجد كرب بیت یسأل ابنیه أن یعمال في كْرمه 
 لكنهم نِدموا أخیًرا ومضوا ،وا حیاتهم برفض العملء، واألول یمّثل األمم، الذین بدتالسماوالحساب ملكوت 

لكنهم لم یمضوا. حًقا لقد قبل الیهود  ،]30[ها أنا یا سّید" یعملون في الكْرم، أّما الثاني فُیشیر للیهود الذین قالوا "
 لیتركوا مكانهم لألمم ،العمل في الملكوت لكنهم قبلوه بالكالم دون العمل، لذلك َطردوا أنفسهم بأنفسهم من الكْرم

الذین لم یسمعوا هللا أوًال لكنهم عادوا لُیطیعوه. ما أصعب على نفس هؤالء المؤتمنین على كلمة اهللا أن یتركوا 
 للعّشارین والزواني الذین سبقوهم إلى ملكوت اهللا باإلیمان.   - بسبب عدم إیمانهم بالحق -الكراسي

   مثل الكّرامین األشرار.8
 إذ غرس كرًما وأحاطه ،لّخص السیِّد تاریخ الخالص كّله في هذا المثل، فیه أوضح محّبة اهللا المترّفقة

 وسافر. لقد ائتمنهم على الكرم بعد أن قّدم لهم كل ، وسّلمه إلى كّرامین، وبنى برًجا، وحفر فیه معصرة،بسیاج
 وتكّرر . ورجموا بعًضا، وقتلوا بعًضا، جَلد الكّرامون بعضهم،اإلمكانّیات للعمل، لكن إذ أرسل عبیده یطلب ثمًرا

 هذا : وأما الكرّامون فلما رأوا االبن قالوا بینهم.أرسل إلیهم ابنه قائالً : یهابون ابني "األمر في دفعة أخرى، وأخیًرا
]. 39-37[" خرجوه خارج الكرم وقتلوهأ فأخذوه و. ونأخذ میراثه، هلّموا نقتله،هو الوراث

في المثل السابق ظهر الیهود كأصحاب كالم بال عمل، ففقدوا مركزهم لیحل محلَّهم من بالعمل أعلنوا 
 وٕانما ، أّما هنا فالسیِّد یكشف لهم أنهم عبر التاریخ كّله لم یكونوا فقط غیر عاملین.ندِمهم على ماضیهم

رث ُیخرجونه خارج أورشلیم لیقتلوه! ا حتى متى جاء ابن اهللا نفسه الو،مضطِهدین لرجال اهللا في أعنف صورة

   ولئك الكرّامین؟" أفمتى جاء صاحب الكرم ماذا یفعل ب ":م، إذ سألهمه الحكم علیهم من أفواهصدرلقد أ
-40 [" یعطونه األثمار في أوقاتها، ویسّلم الكْرم إلى كرّامین آخرین،قالوا له "أولئك األردیاء یهلكهم هالًكا ردًیا

أَما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البّناؤون هو قد صار رأس  وختم السیِّد على الحكم بقوله: "]41
 لذلك أقول لكن إن ملكوت اهللا ُینزع منكم ویعطي ُألمَّة .الزاویة، من ِقِ◌َبل الرب كان هذا وهو عجیب في أعیننا

. هكذا بلغ بهم ]44-42[  ومن سقط هو علیه یسحقه"، ومن سقط على هذا الحجر یترضَّض.تعمل أثماره
  أال وهي الحاجة إلى هْدم البناء القدیم لیقوم ملكوت اهللا على أساس جدید. ،السیِّد إلى النتیجة

 فظّنوا أنه ال ،ما هو الحجر المرفوض؟ قیل أنه عند بناء هیكل سلیمان َوجد البّناؤون حجًرا ضخًما
یصلح لشيٍء فاحتقروه، ولكن إذ احتاجوا إلى حجر في رأس الزاویة لم یجدوا حجًرا یصلح مثل ذلك الحجر 

 ولم یعلموا أن الحجر الذي یربط بین ،الُمحتقر. وكان ذلك رمًزا للسیِّد المسیح الذي احتقره رجال الدین الیهودي
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ائطین في الهیكل الجدید، یضم فیه من هم من الیهود ومن هم من األمم، لیصیر الكل أعضاء في الملكوت حال
الجدید.  

إن كان أحد یفحص مدلول ما [هذا المثل في شيء من التفصیل، إذ قال:  القّدیس كیرّلس الكبیرشرح 
قیل هنا بعینّي الذهن الفاحصین یجد كل تاریخ بني إسرائیل مختصًرا في هذه الكلمات. فمن هو الذي غرس 

كرَمة من مصر ُنقلت، َطردت "الكرم، وماذا ُیفهم بالكرم المغروس قد أوضحه المرّتل بقوله عن اإلسرائیلّیین... 
لت أصولها فمألت األرض" (مز ). وُیعلن النبي الطوباوي إشعیاء 9-8: 80 ُأمًما وغرسْتها، هیَّأت قدامها فأصَّ

)، ویتحّدث بأكثر قّوة موّضًحا ما سبق أن 1: 5إش  ("كان لحبیبي كْرم على َأَكَ◌َ◌َمة خصبة"ذات األمر بقوله: 
). إذن اهللا هو 7: 5  (إش"إن كرم رب الجنود هو بیت إسرائیل وغرس لّذته رجال یهوذا" قیل بطریقة غامضة:

 فكیف سافر ،موجودبل هو  سافر لمدة طویلة. إن كان اهللا یمأل الكل ولیس غائًبا عن أي كائن ،غارس الكرم
صاحب الكرم زماًنا طویًال؟ هذا یعني أنهم بعد أن رأوه في شكل نار عند نزوله على جبل سیناء مع موسى الذي 

 وٕانما استخدم التشبیهات مأخوذة عن األعمال ،تكلم معهم بالشریعة كوسیٍط، لم یعد یهبهم حضرته بطریقة منظورة
  .البشرّیة، فكانت عالقته بهم عالقة من هو سافر عنهم في رحلة بعیدة

 یشِغل ذهنه. وٕاذ أرسل لهم خّداًما أمناء على ،إذن كما قلت، لقد سافر ومع هذا كان مهتّما بكْرمه
 لم یترك فترة فاصلة بین هذه المراحل لم .مراحل ثالث مختلفة لیطلب المحصول أو الفاكهة من مخازن كْرمه

 لكنهم .ُیرسل اهللا فیها أنبیاء أو أبراًرا ینصحون إسرائیل وَیحّثونه على تقدیم ثمار حسب الشریعة ألمجاد الحیاة
ال تقبل النصیحة حتى أنهم لم یصغوا للكلمة التي   وكانت قلوبهم قاسیة،كانوا أشّراًرا وعصاه ومتحّجري القلب

یا رب "تنفعهم. فنرى إشعیاء النبي وهو شخص یمكن القول إنه ذاب من كثرة األتعاب والمشّقات بال نفع، قائالً : 
 )، إذ لم یكن لهم من10: 20 ). فبتجاهلهم للمرسلین إلیهم "أرسلوهم فارغین" (لو1: 53 من صّدق خبّرنا" (إش

شيء صالح یقّدمونه هللا ُمرسلهم. وقد وّبخ إرمیا أیًضا جموع الیهود مع حّكامهم بسبب عجرفتهم، وأنذره قائالً : 
من ُأكلِّمه وُأنذره فیسمع؟! ها إن ُأذنهم غْلفاء فال یقدرون أن َیصغوا. ها إن كلمة الرب قد صارت لهم عاًرا ال "

ون بها" ( داوْینا بابل فلم ُتشَف، دعوهما ولنذهب كل " ). وفي موضع آخر یحّدث أورشلیم هكذا:10: 6إرُیسرُّ
). وكما قلت أنه یدعو أورشلیم بابل، ألنها ال 9: 51 (إر  ألن قضاءها وصل إلى السماء"،واحد إلى أرضه

 وأیًضا رّبما .تختلف عن فارس (عاصمتها بابل) في عصیانها وارتدادها، وألنها لم ترد أن تخضع للشرائع المقّدسة
 ألن لیس لها معرفة اهللا، إذ اختارت أن تتعّبد للخلیقة دون الخالق ولعمل یدیها، ألن ،ألنها صارت محتقرة

إسرائیل كان مخطًئا باالرتداد عن اإلیمان وعبادة األوثان. هذا هو الطریق الذي به یطردون المرسلین إلیهم 
 . يبخز

). ویلیق بنا أن نفحص بدّقة معنى هذا 13: 20  (لو"ماذا أفعل؟!" إذ تأّمل رب الكْرم مع نفسه قال:
 ألنه لم یعد له خّدام آخرین؟ بالتأكید ال، فإن اهللا ال ینقصه خّدام ،القول. هل یستخدم صاحب الكْرم هذه الكلمات

 لكّنه كطبیب یقول للمریض: ماذا أفعل؟ من هذا نفهم أن الطبیب قد استخدم كل مصدر .لتحقیق إرادته المقّدسة
 لكّنه دون أن ینتفع الكْرم ،للفن الطّبي ولكن بال نفع. لهذا نؤكد أن رب الكْرم قد مارس كل رقَّة ورعایة مع كْرمه
 لعّلهم ،"أرسل ابني الحبیببشيء، لهذا یقول: ماذا أفعل؟ وما هي النتیجة؟ لقد أراد أن یحّقق هدًفا أعظم إذ قال 

. فبعد إرساله الخّدام أرسل االبن كواحد ال ُیحصى بین الخّدام إذ هو الرب واالبن الحقیقي. إن إذ رأوه یهابونه"
كان قد أخذ شكل العبد من أجل التدبیر لكّنه هو اهللا، ابن اهللا اآلب نفسه، له سلطان طبیعي. فهل كّرم هؤالء 

 وقد ، بل قتلوه خارج الكْرم، بكونه وارثًا كل ما یخّص اهللا اآلب؟! ال،ذاك الذي جاء بكونه االبن والرب والمالك
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. لكن اخبرني، كیف "هلّموا نقتله لكي یصیر لنا المیراث" دّبروا فیما بینهم عمًال غبًیا مملوء جهالة وشًرا، قائلین:
 فكیف ،الوارث بعیًدا عن الطریق نقبل هذا؟ هل أنت ابن اهللا اآلب؟ هل یكون لك المیراث طبیعًیا؟ إن كنت تطرد

تصیر أنت رًبا تطمع في المیراث؟! كیف ال یكون هذا أمًرا مضحًكا وسخیًفا؟! فالرب بكونه االبن وكوارٍث حقیقٍي 
 دعا الذین آمنوا به إلى شركة مملكته فیكون مالًكا معهم، أّما هؤالء فقد ،له السلطان لدى اآلب قد صار إنساًنا

أرادوا نوال المملكة بمفردهم دونه، مغتصبین ألنفسهم المیراث الرّباني. هذا الهدف كان مستحیًال ومملوء جهالة، 
). 4: 2  بهم" (مزئ"الساكن في السموات یضحك بهم والرب یستهز لذلك یقول عنهم الطوباوي داود في المزامیر:

ولهذا طرد رؤساء مجمع الیهود بسبب مقاومتهم إرادة اهللا، مطالًبا إّیاهم بتسلیم الكْرم الذي ُأؤُتمنوا علیه ولم ُیثمر. 
"رعاة كثیرون أفسدوا كرمي، داسوا (دّنسوا) نصیبي، جعلوا نصیبي المشتَهى بّرّیة  لقد قال اهللا في موضع آخر:

نتصب الرب للمخاصمة وهو قائم لدینونة اِ "قد  ). وقیل على لسان إشعیاء:10: 12 خربة، جعلوه خراًبا" (إر
). 14-13: 3  وأنتم قد أكلتم (حرقتم) الكرم" (إش،الشعوب، الرب یدخل في المحاكمة مع شیوخ شعبه ورؤسائهم

فإذ ردُّوا األرض بال ثمر كأشرار، فإنهم بعدٍل یسقطون تحت ضیقات قاسیة بسبب إهمالهم وقتلهم للرب.  
ن ون؟ أجیب إنهم جماعة الرسل القّدیسین، والمبّشرو، من هم هؤالء اآلخر"ویعطي الكرم آلخرین"

بالوصایا اإلنجیلّیة وخّدام العهد الجدید. الذین یعرفون كیف یهّذبون الناس بطریقٍة الئقٍة بال لوٍم، ویقودونهم في 
  الیهود أي مجمعهم:ةكل شيء بما َیُسر اهللا بطریقة رائعة. هذا ما تتعلَّمه من قول اهللا على لسان إشعیاء ُألمَّ 

 ال یطیعونني یهلكون، وأنزع عنِك فاعلي الشّر وأخضع نوأُرد یدي علیكِ ... وابحث عنك ألُنّقیِك والذي"
) الخ. وكما قلت ُیشیر بهذا إلى 25: 1  (إش"المتعجرفین، وأعید ُقضاتك كما في األول ومشیریِك كما في البداءة
 أّما أنتم فُتدعون كهنة الرب، ُتسمُّون خّدام اهللا"" مبشري العهد الجدید الذین قیل عنهم في موضع آخر في إشعیاء:

 ، وٕانما أیًضا للذین جاءوا بعدهم، لكّرامین آخرین، لیس فقط للرسل القّدیسینيَ ). أما كون الكْرم قد ُأعط6: 61(
 فهذا یعلنه إله الجمیع بقوله على لسان إشعیاء عن كنیسة األمم وعن بقّیة ،وٕان كانوا لیسوا من دم إسرائیلي

من  ). فإنه بحق كثیر5: 61 (إش "ویقف األجانب ویرعون غنمكم ویكون بنو الغریب ُحرَّاثیكم وكرَّامیكم" إسرائیل:
بین، وٕالى اآلن یوجد رجال من أصل أممي یحتلُّون مراكز كبرى ،األمم ُحِسبوا كقّدیسین  وقد صاروا معلِّمین ومدرِّ

في الكنائس یبذرون بذار التقوى التي للمسیح في قلوب المؤمنین ویردُّون األمم الذین ُأؤُتمنوا علیهم ككروم جمیلة 
  ].Ïفي نظر اهللا

المخّلص هو  [كلمات السیِّد عن نفسه أنه الحجر المرفوض، هكذا: أیًضا علىالقّدیس كیرّلس وُیعّلق 
الحجر المختار وقد رَذله هؤالء الذین كان یجب علیهم بناء مجمع الیهود، وقد صار رأس الزاویة. یشبَِّهه الكتاب 

 .]Ð)15: 2(أف  ألنه یجمع الشعبین مًعا: إسرائیل واألمم في إیمان واحد وحب واحد،المقّدس بحجر زاویة

  إدراك الرؤساء أمثلته.9
 "ولما سمع رؤساء الكهنة والفّریسّیون أمثاله 

  عرفوا أنه تكلَّم علیهم.
ه، وٕاذ كانوا یطلبون أن یمسكو

، خافوا من الجموع
.  ]46-45[ألنه كان عندهم مثل نبي" 

1 In Luc. Ser.  134. 
2 In Luc. Ser.  134. 

 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 متى-األصحاح الحادي والعشرون

لقد أدرك رؤساء الكهنة والفّریسّیون كلمات الرب بعقولهم لكنهم لم یقبلوها بروح الحب والبنیان، وِعوض 
أن یقّدموا توبة عما ارتكبوه فّكروا في االنتقام منه.  
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 متى- األصحاح الثاني والعشرون

 الثاني والعشرون  األصحاح

  الملكوتومقاوم
 معلًنا ملكوته السماوي الداخلي، كان العدّو یقاوم ،إذ كانت األیام تقترب جًدا لیتمّجد السیِّد على الصلیب

 مكثًّفا كل الطاقات للعمل ضّد الملكوت.  ،بعنفٍ 

ون المعتذرون.1 .  14-1  المدعوُّ
.  22-15  سؤاله بخصوص الجزیة.2
.  33-23  سؤاله بخصوص القیامة.3
.  40-34  سؤاله عن الوصّیة الُعظمى.4
.  46-41  السیِّد یسألهم عن نفسه.5

ون المعتذرون.1    المدعوُّ
 بكونه ُعرًسا صنعه ملك البنه، ومع ذلك كان العرس ثقیًال على تالسماوایقّدم لنا السیِّد المسیح ملكوت 

. إنهم لم یكونوا مدعّوین للمشاركة من بعید كمتفرجین وال مجّرد أصدقاء، ]3[ "الذین لم یریدوا أن یأتوا"المدعّوین 
نها دعوة للدخول للفرح الدائم بال انقطاع. لكن النفس من إیس على مستوى أبدي. رنما كعروس تتَّحد باالبن العإو

 وٕانما عن قلب مغلق ال یرید أن ،أجل بؤسها الداخلي ترفض الفرح لتعیش في غٍم نابع ال عن ظروف خارجّیة
ینفتح للرب واهب السالم والفرح.  

 الذین رفضوا ملكوت المسّیا ،هذا المثل كما یقّدمه لنا السیِّد المسیح ینطبق على الیهود خاصة القادة
السماوي، وهو بطریق أو آخر ینطبق على كل نفٍس ترفض ملكوته الحقیقي في داخلها.  

  الُعرس الملوكي
: وجعل یسوع یكّلمهم أیًضا بأمثال، قائالً 

  .نساًنا ملًكا صنع عرًسا البنهإ تالسماوایشبه ملكوت 
  ،وأرسل لیدعو عبیده المدعّوین إلى العرس

.  ]3-1[ "فلم یریدوا أن یأتوا
ما هو هذا الملكوت السماوي إال الكنیسة التي في حقیقتها هي عرس دائم، فقد أقامها اآلب البنه ینعم 

مكانّیاته اإللهّیة، حتى إ على صدره، تتقّبل منه أسرار أبیه، وتتمّتع بوباتكائهابها، وتنعم هي بحلوله في وسطها، 
 تنعم بشركة أمجاده.  ،ترتفع به وفیه إلى حضن أبیه

هذا هو العرس الذي اشتهى اآلباء واألنبیاء أن ینعموا به إذ رأوه من بعید خالل الرموز والنبّوات حتى 
: 1 (لو" "لیكن لي كقولك جاءت القّدیسة العذراء تحني رأسها بالطاعة والخضوع هللا أمام المالك جبرائیل، قائلة:

یمكننا بوضوح وثقة أن نقول بأن اآلب [ :)الكبیر(غریغوریوس ب األ)، فقبلت الُعرس في داخلها. وكما یقول 38
 حیث التصقت به الكنیسة المقّدسة، وكانت أحشاء العذراء األم هي ،صنع للملك ابنه الُعرس خالل سّر التجّسد

). 6: 18 جعل في الشمس مظلَّته، مثل العریس الخارج من خدره" (راجع مز" حجال الُعرس... لهذا یقول المرّتل:

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 متى- األصحاح الثاني والعشرون

  

  .]Ïإنه مثل العریس الخارج من خدره، ألن اهللا المتجّسد خارج من أحشاء العذراء غیر الدنسة لیتَّحد بالكنیسة

حًقا إن اآلب القّدوس الذي أرسل روحه إلى األحشاء البتولّیة لیتّمم التجّسد اإللهي بحلول الكلمة اإللهي 
فیها، مقّدًما للبشرّیة العریس الحقیقي، مشتهى األمم، هذا الذي رفضه الیهود، یوّد أن یجعل من كل مؤمن ملكوًتا 

سماوًیا بحلول العریس في داخله، ُیقیم فیه عرًسا روحًیا وفرًحا سماوًیا ال یقدر العالم أن ینزعه! لقد بدأ السیِّد 
خدمته بدخوله عرس قانا الجلیل لیقّدسه معلًنا أن رسالته تنطلق بدخوله إلینا لیقیم عرسنا الداخلي متقّدما كعریس 

 أن یّتحد بنا ویقّدسنا ویكشف لنا أسراره اإللهّیة الفائقة. حًقا إن دعوته لنا، إّنما هي دعوة لقبوله هأبدي، قادر وحد
 نفوسنا! لشبع م یاً عریًسا أبد

  إرسال العبید
 فإنه ،إن كان ال یمكن لعریٍس أن یغتصب قلب من یطلبها كعروٍس له بغیر إرادتها؛ حتى إن أمكنه ذلك

 ،لن یستریح ما لم ینبع حّبها له من قلبها بكامل حریَّتها، هكذا ال یرید السیِّد أن یغتصب قلوب شعبه بغیر إرادتهم
 مقّدًما لهم وعوده األبدّیة، تارًكا لهم كامل الحّریة ،إّنما یكتفي بتكرار الدعوة وٕاعالن فیض محّبته العملّیة نحوهم

أن یقبلوه أو یرفضوه!  

. ]6[، فأمسكوهم وشتموهم وقتلوهم ]4[ وٕاذ رفضوا عاد فأرسل عبیًدا آخرین ،یقول السیِّد أنه أرسل عبیده
بالنسبة للیهود العبید األّولون هم اآلباء األّولون كإبراهیم واسحق ویعقوب الذین نالوا الوعد ووضعوا مالمح الطریق 

). لكن الیهود لم یسمعوا لهم 56: 8 أبوكم إبراهیم تهّلل بأن یرى یومي فرأى وفرح" (یو"الملوكي، حتى قال السیِّد 
). وِعوض 39: 8 "لو كنتم أوالد إبراهیم لكنتم تعملون أعمال إبراهیم" (یو وال سلكوا على منوالهم إذ یوّبخهم السیِّد:

أن یفرحوا كأبیهم بیوم مجیئه رفضوا وقاوموا عمله اإللهي. أّما العبید اآلخرون فهم األنبیاء الذین رسموا بكل 
) یرفضون 37: 23 وضوح خالل النبّوات كل ما یخّص المسّیا الملك في تفاصیل كثیرة، لكن قتلة األنبیاء (مت

من تنبَّأوا عنه.  یقتلوا قبول نبواتهم عملًیا. وكما قتل آباؤهم األنبیاء ها هم یریدون أن 

 هم الرسل الذین جاءوا یعلنون للیهود العرس خربنأن العبید اآل القّدیس هیالري أسقف بواتییهیرى 
  لكنهم رفضوه وجاء تالمیذهم أي خلفهم یكّررون الدعوة. ،الذي تحّدث عنه أنبیاؤهم

ما فعله السیِّد مع الیهود فعله معنا جمیًعا، فإنه ال یمل من إرسال عبید لدعوتنا لهذا العرس بكل طریقة 
واقف على "لكي نقبَّله عامًال فینا. یدعونا خالل خّدامه وٕانجیله واألحداث المحیطة بنا، ویّتكلم بروحه فینا. إنه 
الباب یقرع" ینتظر أن ندخل به إلى قلبنا كما إلى جّنته، نجلس فیها سوًیا، وننعم باالّتحاد معه!  

  الدعوة
هوذا غذائي أعددته، ثیراني ومسّمناتي قد ُذبحت، وكل شيء " كانت وال تزال دعوته إلینا خالل عبیده:

.  ]4[" ُمعد؛ تعالوا إلى العرس

"، تحمل قّوة وسلطاًنا تقدر أن تجتذب القلب إلى العریس لیتَّحد معه تعالوا إلى العرس" إنها دعوة إلهّیة:
هوذا غذائي أعددته، ثیراني " ویكون معه واحًدا، لكن دون إلزام أو إجبار. وقد دفع العریس ثمن الدعوة بقوله:

". تكلفة الدعوة هي حیاته التي بذلها لمصالحتنا مع أبیه صاحب الدعوة، وُمسمَّناتي قد ُذبحت، وكل شيء ُمعد
مقّدًما لنا جسده ودمه المقّدسین طعاًما وشراًبا روحًیا لولیمة الملكوت الجدید. لقد صار كل شيء معًدا لدخولنا إلى 

1 PG 76: 1281 In Evan. hom 38. 
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الولیمة المقّدسة التي هي في جوهرها ارتفاع إلى الحیاة السماوّیة، فقد أرسل لنا روحه القّدوس في كنیسته، عمله 
 لیدخل بها إلى الهیكل ،أن ینطلق بكل نفس خالل التوبة إلى الحضرة اإللهّیة، ویرتفع بها من مجٍد إلى مجدٍ 

اإللهي لتشارك المالئكة لیتورجیَّاتهم وتسابیحهم وتفتح فاهها لتتقّبل عریسها في داخلها سّر فرح أبدي ال ینقطع. 
هكذا ینشغل الثالوث القّدوس بهذا العرس، فاآلب هو صاحب الدعوة، واالبن هو العریس الذي یدفع تكلفة 

 للعرس.  لیهیئناالعرس، والروح القدس هو الذي یعمل فینا 

ما هي هذه الولیمة التي ُأعدَّت إال تحقیق النبّوات بتقدیم السیِّد المسیح عمله الخالصي خالل الصلیب، 
ثیراني وُمسمَّناتي قد ُذبحت، وكل شيء ُمعد" ذبیحة سرور ورضا لدى اآلب وشبع للنفس البشرّیة. لهذا یقول:"

لقد ُأعدَّت المائدة المشبعة هللا والناس!   .]4[

 فالثیران المذبوحة إّنما هي منطوقات اهللا ، هذه المائدة اإللهّیة هي كلمة اهللانوس أنيالعّالمة أوریجیرى 
العظیمة الُمعدة لنا كطعاٍم روحٍي، والمسمنات هي كلماته العذبة الشهیَّة. كأنه بمجيء الكلمة المتجّسد وارتفاعه 

على الصلیب دخل بنا إلى سّر الكلمة لنكتشف عظمتها ودسمها.  

دین الذین شهدوا للرب مقدِّمین  القّدیس هیالري أسقف بواتییهویرى  أن الثیران إّنما ترمز للشهداء الممجَّ
 فیقّدمون ،حیاتهم ذبائح مختارة، والُمسمنات ُتشیر إلى الروحّیین الذین ینتعشون بالخبز السماوي لیحلِّقوا كالطیور

ة للكنیسة المقّدسة یقي خالل عضوّیتنا الحقتالسماواكشبع لآلخرین من الدسم الذي أكلوه. وكأننا إذ ننعم بملكوت 
 والروحّیون جهادهم الدسم ثمًنا لحّبهم ،ندخل إلى الولیمة التي تشبعنا، هذه التي قّدم الشهداء حیاتهم ثمًنا للشهادة

 إّنما ، ال لینتهي،ن ال یضیع بل یبقى رصیًدا تعیش علیه األجیاليلمن فداهم. حًقا إن دماء الشهداء وجهاد الروحيِّ 
"یأتي  لیضیفوا إلیه أرصدة جدیدة بشهادتهم وجهادهم القانوني. لهذا تترنَّم الكنیسة في ختام ثیؤطوكیَّات الواطس:

الشهداء حاملین عذاباتهم، ویأتي الصّدیقون حاملین فضائلهم، ویأتي ابن اهللا في مجده ومجد أبیه".  

 قابلو الدعوة ورافضوها
 وٕانما ،هذه الولیمة كما یكشفها لنا الوحي اإللهي في سفر األمثال، تقدَّم ال للحكماء المتَّكلین على فهمهم

 یجوعون للحكمة اإللهّیة ویعطشون. لمثل هؤالء ُتقّدم الولیمة فیتناولوا الذبیحة ،للذین هم في الشوارع والطرقات
 وینعموا بخمر الفرح األبدي، فتبني الحكمة بیتها فیهم، بل یصیرون هم أنفسهم بیت الحكمة، حیث ،المقّدسة

"الحكمة بنت بیتها، نحتت أعمّدتها السبعة،  یسكن السیِّد المسیح، الحكمة ذاته، فیهم. جاء في سفر األمثال:
ذبحت ذْبحها، مزجت خمرها، أیًضا رتَّبت مائدتها، أرسلت جواریها تنادي على ظهور أعالي المدینة: من هو 

تركوا اُ جاهل فْلَیمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له: هلّموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، 
).  6-1: 9 الجاهالت فتحیوا وسیروا في طریق الفهم" (أم

إنها دعوة للعطاش إلى الحكمة، ُیحرم منها من یظن في نفسه أنه في حالة شبع؛ دعوة للخطاة 
 ینعمون بها أكثر ممن یظّنون في أنفسهم أنهم أبرار. فقد أقیمت الولیمة لالبن الضال كطلب اآلب ،الراجعین
َ◌ة األولى و"المحب:   ، واجعلوا خاتًما في یده وحذاء في رجلیه، وقّدموا العجل المسمَّن واذبحوه،لبسوهأَ ِاخرجوا الُحل�

). أّما االبن 24-22: 15 (لو  فابتدأوا یفرحون"، وكان ضاًال فُوجد،فنأكل ونفرح، ألن ابني هذا كان مّیًتا فعاش
 لكّنه وقف خارًجا حزیًنا من أجل الولیمة المقامة والفرح الذي یمأل بیت ،األكبر، وٕان كان لم یفعل ما ارتكبه أخوه

أبیه.  

 ن متهاونین بالولیمة كاالبن األكبر السابق ذكره، إذ یقول:ي المثال الذي قدَّمه السیِّد ُیظهر المدعويف
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 .]6--5[ والباقون أمسكوا عبیده وشتموهم وقتلوهم" ."ولكنهم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته
إنهم بالفعل هم االبن األكبر، إذ هم جماعة الیهود الذین سبقوا األمم في معرفة اهللا ولم یصنعوا شروًرا كاالبن 

تهم إلبراهیم تهاونوار أي األمم، لكنهم لم ینعموا بالولیمة التي ُقّدمت لالبن األصغر. لقد "كباأل " معتمدین على بنوَّ
 ،". عاد الشعب إلى حقلهومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارتهونوالهم الناموس والوعود وتمّتعهم بالنبّوات. "

ِعوض  أي إلى االنشغال باألمور الزمنّیة، والكهنة إلى تجارتهم أي إلى الهیكل یمارسون فیه "التجارة بالدین"
العبادة الروحّیة. هكذا تركوا "المسیح" العریس وولیمته السماوّیة لینشغلوا باألمور األرضّیة.  

 التي egoمساكین هم هؤالء المتهاونون بالولیمة، واحد منهم ُیحرم منها بسبب حقله أي ذاته أو األنا 
تْثقل نفسه فیبقى مرتبًطا بالحقل الذي یظنُّه باقًیا له إلى األبد، أي یرتبط باألرض وال یقدر أن یرتفع إلى 

 فال یقدر أن یتبّرر لیرتفع فوقها ویّتسع قلبه فوق حدودها! وآخر ُیحرم ،. هكذا تربطه األنا بما هو حولهالسماویات
 أیًضا كما في الهیكل في أیام السیِّد امن الولیمة من أجل تجارته، فتتحّول العبادة إلى بیع وشراء من أجل األن

المسیح، فیكون قلبه مركًزا لألعمال البشرّیة لحساب مكاسب زمنّیة ومدیٍح زمنٍي ِعوض األمجاد األبدّیة واألفراح 
م من العرس بسبب حّبه للشر، فیقابل العبید المرسلین إلیه للدخول إلى الولیمة راإللهّیة الدائمة، أّما الثالث فُیح

ذیَّته. هكذا القلب الشّریر خالل البصیرة المظلمة یرى حتى الدعوة أبالسب والشتم بل والقتل، كأنما یتقّدمون إلیه ب
إلى العرس شًرا یقاومه بالشرّ ! 

 بل ویتطاولون على خّدامه بالسب ،یا للعجب! عندما یدعو اهللا الناس للفرح األبدي یتذمَّرون ویرفضون
والقتل. وعندما یطلب منهم النوح للتوبة یفرحون ویتهّللون حسب أهواء قلبهم الشّریر. یقول إشعیاء النبي: "ودعا 

 ،السیِّد رب الجنود في ذلك الیوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطُّق بالمسح، فهوذا بهجة وفرح وذبح ونحر غنم
بمن أشبِّه " ). لهذا یقول السیِّد الرب:13-12: 22  لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت" (إش،أكل لحم وشرب خمر

هذا الجیل؟! یشبه أوالًدا جالسین في األسواق ینادون إلى أصحابهم ویقولون: زّمرنا لكم فلم ترقصوا، ُنحنا لكم فلم 
 ویسألهم النوح على خطایاهم فیرفضون. لهذا ،). یدعوهم للعرس فیأبون الحضور17-16: 11  (مت"تلِطموا

فلما سمع الملك غضب وأرسل " ُیعلن السیِّد غضبه على هذا الشعب الرافض الدعوة، مقّدًما إّیاهم لألمم إذ یقول:
ون فلم یكونوا .جنوده وأهلك أولئك القاتلین وأحرق مدینتهم  ثم قال لعبیده: أّما العرس فمستعد، وأّما المدعوُّ

  ].9-7[ فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجّدتموه فادعوه إلى العرس" .مستحقِّین

لقد غضب الملك من أجل مقاومي الملكوت الذین كان یجب أن یفرحوا بالدعوة ویكرزون بها، فصاروا 
 فتنفتح أبواب عرسه لألمم الذین ، بل ومضطهدین للداعین إلیها. لقد ألزموا الملك المسّیا أن یرفضهم،رافضین لها

) فأسرعت إلیه تسمع حكمته. یقول 1: 10 مل 1یتشبَّهون بملكة سَبْأ التي سمعت بخبر سلیمان لمجد الرب (
 وأتت إلى ، بجمال حاملة أطیاًبا وذهًبا كثیًرا جًدا وحجارة كریمة،فأتت إلى أورشلیم بموكٍب عظیٍم جًدا" الوحيّ :

عن الملك لم یخبرها به"  ايً سلیمان وكّلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سلیمان بكل كالمها. لم یكن أمر مخف
). جاءت اُألممیَّة إلى أورشلیم قاتلة األنبیاء، وارتفعت بقلبها نحو مدینة الملك العظیم، نحو 3-2: 10مل1(

 لتلتقي بسلیمان الحقیقي واهب ،السماء عینها، جاءت منطلقة بموكب عظیم جًدا تحت قیادة روح اهللا القّدوس
 المحمَّلة ،الحكمة وكاشف القلوب، الذي ال ُیخفي عنه شيء. جاءت ُتمثِّل كنیسة األمم التي تقّدمت بجمالها

ة  باألطیاب والذهب الكثیر جًدا والحجارة الكریمة. ما هذه األطیاب إال مشاعر الحب التي كانت قبًال ُممتصَّ
 فصارت اآلن تحمل رائحة المسیح الذكیة؟! والذهب الذي كان یستخدم في صنع األصنام ،بالكامل في الشهوات

یمة التي كانت ر المسیح فینا؟! والحجارة الكوت وقد صار رمًزا للحیاة الجدیدة السماوّیة وقبول ملك،واآللهة الوثنّیة
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: 13 اللؤلؤة كثیرة الثمن" (مت" قد صارت اآلن رمًزا للمسیح نفسه ،لزینة الهیاكل الوثنّیة ومالبس الكهنة الوثنّیین
)!  21، 19: 21 )، وألبواب أورشلیم العلیا وأساستها (رؤ46

 كالجمل ، عائًقا لها عن معرفة اهللاى وكان الغن،كانت األمم تعیش في الحیاة المترفة المملوءة بالنجاسات
). لكنها إذ قبلت الكرازة باإلنجیل استطاع الجمل أن یحمل كل 24: 19 الذي ال یدخل من ثقب إبرة (مت

من ذهب وحجارة  إمكانّیاتها مقّدسة للرب، فیعُبر بها خالل الباب الضیق "ثقب اإلبرة"، لیقّدم مشاعرها وغناها
كریمة لخدمة الُعرس الجدید.  

) أي كنیسته كبیٍت 4: 10 مل 1رأت كنیسة األمم سلیمان الحقیقي، مصدر الحكمة، والبیت الذي بناه (
)، لتجلس وتأكل من المائدة المعدَّة: الثیران والُمسمَّنات 5: 10 مل 1ملوكٍي لها؛ وطعام مائدته ومجلس عبیده (

"لم یبق فیها روح بعد" المذبوحة... تتناول من مذبحة سّر حیاتها وشبعها. لقد دخلت إلى أسرار العرس حتى 
).  5: 10مل1(

فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل هكذا انفتح الباب لألمم وصارت الدعوة للبشرّیة كلها، إذ یقول السیِّد: "
عن هؤالء العبید الذین أرسلهم السیِّد إلى مفارق  العّالمة أوریجینوسیقول  .]9[ العرس"إلى دعوه اِ من وجّدتموه ف

 العرس بالحق ُمعد. وٕان كانت الطرق ُتشیر إلى فإنالطرق هم الرسل أو المالئكة، الذین عهد إلیهم دعوة األمم، 
إنما تعني الدعوة لغفران كل الخطایا الماضیة التي  القّدیس هیالري أسقف بواتییهالعالم فإن مفارقه كما یقول 

نها دعوة للجمیع ولمغفرة كل الماضي!  إسقطت فیها البشرّیة. 

  ثوب العرس
انفتح باب الخالص على مصراعیه لیدخل الكل إلى الولیمة، ولكن یلزم أن یلتحف بلباس العرس، إذ 

صاحب   فقال له: یا.نساًنا لم یكن البًسا لباس العرسإفلما دخل الملك لینظر المّتكئین رأي هناك " یقول السیِّد:
ربطوا رجلیه ویدیه وخذوه اِ كیف دخلت إلى هنا ولیس علیك لباس العرس؟ فسكت. حینئذ قال الملك للخّدام: 

 ألن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون" .طرحوه في الظلمة الخارجّیة. هناك یكون البكاء وصریر األسناناِ و
]11-14[  .

 تي1 ("نیرید أن جمیع الناس یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلو" إذ اهللا ،حًقا إن الدعوة مفتوحة للجمیع
)، لكن لیس الكل یقبل نعمة اهللا التي تقّدسه، بل قلیلون هم الذین یقبلونها ویتجاوبون معها، فیصیر لهم 4: 2

یه. ویكون  النبي: ايثوب "الحیاة المقّدسة" الالئق بالعرس اإللهي. یقول صفن "ألن الرب قد أعد ذبیحة قْدس مدعوِّ
). فإن 8-7: 1  (صف" لباًسا غریًباالالبسینفي یوم ذبیحة الرب إني أعاقب الرؤساء وبني الملك وجمیع األمم 

هت لألمم الذین كانوا في الطرقات  فصاروا رؤساء وبني الملك، لكنهم إن لم یحملوا الثوب ،كانت الدعوة قد وجِّ
كمن یهتّم بثیاب خارجّیة ُمَوشَّاة  القّدیس یوحنا الذهبي الفمالمقّدس في الرب ُیطردون. یكون حالهم كما یقول 

 بینما یبقى ،بالذهب بینما تلتحف نفسه الداخلّیة بالخرق البالّیة، أو كمن یسكن في قصر فخم مزیَّن بستائر ذهبیة
یلبس الِخرق. ثوب الْعرس عنده هو الحیاة الداخلّیة المقّدسة والمعلنة خالل التصّرفات العملّیة. حًقا إن ًیا هو عار

الذین یدخلون العرس بثیاب دنسة هم أكثر شًرا من الذین احتقروا الدعوة ورفضوها. فإن اآلخرین احتقروا صاحب 
ه بدخولهم الولیمة بحیاة دنسة وثیاب داخلّیة نجسة ال تلیق بكرامة و أّما األّولون فاحتقر،الدعوة برفضهم إّیاها

صاحب الولیمة.  

یرى البعض أن لباس العرس ما هو إال اإلنسان الجدید الذي ننعم به في میاه المعمودّیة كصورة خالقه، 
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والذي یلتزم المؤمن بالحفاظ علیه نامًیا بواسطة روح اهللا القّدوس خالل حیاة التوبة العملّیة المستمّرة والجهاد 
ثوب العرس هو نعمة الروح القدس والبهاء الذي یضيء  [:القّدیس هیالري أسقف بواتییهالروحي القانوني. یقول 

 فیصیر المؤمن بال دنس وال عیب إلى اجتماع ،الحالة السماوّیة التي یتقّبلها باالعتراف الصالح الذي لإلیمان
 وكأن ثوب العرس هو الحیاة الجدیدة التي صارت لنا كعطّیة الروح القدس نتقّبلها باإلیمان .]Ïتالسماواملكوت 

لتزم يعتمد یحتفظ بثوب عرسه... إنما اِ یَّة بتمّتعنا باإلنسان الجدید. لكن لیس كل من دالحق خالل میاه المعمو
ثوب العرس هي [ القّدیس جیروم:خالل إیمانه أن یسلك بالوصّیة اإلنجیلّیة بالروح القدس الساكن فیه. لهذا یقول 

 فتصیر ثوًبا لإلنسان الجدید، فمن یوجد في یوم الحكم حامًال ،وصایا الرب واألعمال التي تتمِّم الناموس واإلنجیل
  .]Ðاسم "مسیحي" ولیس له هذا الثوب ُیدان

الثوب في وصّیة واحدة یلتزم بها المسیحي هي "المحّبة". حًقا إن جمیع  Ðالقّدیس أغسطینوسویحّدد 
 ینالون المعمودّیة وقد یصومون ویصّلون. لكن ِسمة المحّبة الحقیقّیة تالسماواالداخلین إلى الكنیسة أي ملكوت 

هي الثوب البهي الذي بدونه لن ینعم أحد بالولیمة، ویحّدد القّدیس على وجه الخصوص محّبة األعداء بكونها 
المحك الحقیقي الذي یكشف عن حّبنا هللا والقریب. لقد أعلن السیِّد محّبته لألعداء على الصلیب طالًبا لهم 

 معلًنا أنه یلبس ثوب العرس األبدي. في محّبة األعداء ، ذات الروح أثناء رجمهاستفانوسالغفران، وحمل الشهید 
تتم كل الوصایا وُیعلن بهاء اإلنسان الجدید الذي نلناه في میاه المعمودّیة، وتظهر قّوة الروح القدس العامل 

إنما یكّمل ما قاله اآلباء اآلخرون.   القّدیس أغسطینوسفینا... بمعنى آخر ما یقوله 

في هذا الشأن:   القّدیس أغسطینوسفیما یلي مقتطفات مختصرة لكلمات 

  ثوب العرس، هل هو المعمودّیة؟ بال شك بدون المعمودّیة ال یدخل أحد إلى اهللا، لكن لیس كل من ینال
المعمودّیة یأتي إلیه، لذلك ال یمكننا أن نتطّلع إلى المعمودّیة كثوب العرس... هنا ثوب العرس! "وأما غایة 

). هذا هو ثوب العرس! 5: 1تي1الوصّیة فهي المحّبة من قلب طاهر وضمیر صالح وٕایمان بال ریاء" (
 أّیة محّبة! ت لیسالكّنه

 س تكریًما للعرس، أي تكریًما للعروس والعریس... إذن فلتكرم العریس ولتكرم العروس ولتكن رُیرتدى ثوب الع
ابًنا لهما!  

  لیكن لكم اإلیمان العامل بالحب، فإن هذا ثوب العرس. یا من تحبُّون المسیح ِحبُّوا بعضكم بعًضا، ِحبُّوا
أصدقائكم وأعداءكم، وال یكن هذا ثقًال علیكم... أن تحبُّوا زوجاتكم وأوالدكم هذا لیس باألمر الكافي لیكون 

ثوًبا للعرس.  

قتنصه (بالحب) هللا، لك اِ آمنوا باهللا! لتحبُّوا اهللا أوًال، ولیمتد حّبكم له مقتنصین كل أحٍد له. ألك عدو؟ 
حضر عدّوك، فإنه ال یعود بعد عدًوا لك.  اِ  هللا. یوجد غریب! ِاقتنصه هللا، أحضرهمزوجة وابن وعبد، 

لتصیر فینا المحّبة كاملة ولتنتعش فتتكّمل، بهذا نرتدي ثوب العرس.  
 القّدیس أغسطینوس 

  لتحف به خالقنا عندما جاء إلى عرسه مع الكنیسة. خالل حب اهللا فقط اِ بحق تدعى المحّبة ثوب العرس، فقد

1 Catena Aurea. 
2 Catena Aurea. 
3 PL. 38:559. 
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د االبن الوحید نفوس المختارین من البشر معه. لهذا یقول یوحنا: هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل ابنه " َوحَّ
)... فمن یأتي إلى ولیمة العرس بدون ثوب العرس إّنما هو ذاك الذي له إیمان بدون 16: 3 الوحید" (یو

.  Ïحب
 )الكبیر(األب غریغوریوس 

عن المحّبة یقول أنها الثوب الملوكي الذي یلتحف به اإلنسان  القّدیس یوحنا الذهبي الفموٕاذ یتكلَّم 
 وال یقدر أحد من رجال البالط أن یعترض طریقها.  ،فیصیر كملكٍة تدخل إلى العرش لتلتقي بالملك السماوي

أن هذا الثوب الملوكي للعرس إّنما ُینسج بین عارضتین، هما محّبة ) الكبیر(غریغوریوس  األبویرى 
 ال تقدر أن تفصل محّبة اهللا عن القریب وال القریب عن ،اهللا ومحّبة القریب. فالحب هو طبیعة تّتسم بها النفس
 الثاني).  األصحاحاهللا، األمر الذي تحّدثنا عنه في دراستنا لسفر زكرّیا (

   للثوبالالبسینموقف غیر 
. لقد ]12[ صاحب كیف دخلت إلى هنا ولیس علیك لباس الُعرس، فسكت" یقول السیِّد "فقال له: یا

نتهى الزمان الذي كان یمكن فیه أن ینسج ثوب العرس، لذا یصمت من لیس لهم الثوب، إذ لیس لهم عذر وال اِ 
 إمكانّیة للعمل! 

  ال یوجد في هذه الساعة موضع للتقّدم وال فرصة لالعتذار لذلك یشهد كل المالئكة والعالم نفسه عن
.  Ðخطایاه

 القّدیس جیروم

 ولم یتجّدد وال لبس الرب یسوع المسیح لیس له عذر، لذلك قیل "فسكت"ئمن یخط Ñ  .
 نوسيالعّالمة أوریج

  الظلمة الخارجّیة
 "قال الملك للخّدام: 

 أربطوا رجلیه ویدیه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجّیة، 
.  ]13[هناك یكون البكاء وصریر األسنان" 

اإلنسان الذي رفض بالحب أن یلبس ثوب العرس، فینال الحّل من الخطّیة، ُمقیًِّدا نفسه بنفسه بخطایاه 
خالل عدم محّبته، یسّلمه الملك المسیح للخّدام لكي ُیربط، فُیحرم من حّریة الروح وحّریة الجسد، ال یقدر أن 

یحّرك رجلیه وال یدیه، إذ ال یعرف أین یذهب وال ماذا یفعل. لقد اختار أن یبقى في الظلمة الداخلّیة، إذ انطمست 
دراك أسرار مسیحه، لهذا ینال أیًضا الظلمة الخارجّیة... هي امتداد إبصیرته الداخلّیة عن التمّتع بالحیاة الجدیدة و

إلى قیامة الجسد لیشترك  القّدیس جیروملما صنعه بنفسه في داخله. أّما البكاء وصریر األسنان فیشیر كما یقول 
مع النفس في مرارة الظلمة الخارجّیة.  

  وقلیلون ُینتَخبون ،كثیرون ُیدعْون
 األولى ولیمة الُعرس التي نتحّدث ، یمّیز بین ولیمتینتالسماوافي حدیث السیِّد المسیح عن ملكوت 

1 PG 76:1281. 
2 Catena Aurea. 
3 PG 13:1524. 
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 ویجتمع فیها المؤمنون كأعضاء جسد ،عنها هنا، وهي تمثل الكنیسة الحاضرة التي تحمل عریسها في داخلها
: 8  وٕان كان یتسّلل معهم وبینهم من هم بغیر هذه الثیاب. أّما الولیمة األخرى (مت،المسیح یلبسون ثیاب العرس

 ثیاب العرس.  و) فهي امتداد للولیمة الحاضرة ال یوجد فیها إال البس11

 .]14[ وقلیلین ُینتَخبون" ،ألن كثیرین ُیدعْونیصف السیِّد ولیمة العرس التي نعیشها اآلن فیقول: "
وُیعّلق اآلباء على هذا القول اإللهي هكذا.  

 كثیرون هم الذین یأتون إلى الُعرس، وقلیلون هم الذین یجلسون على المائدةÏ  .
 نوسيالعّالمة أوریج

  الصالحون كثیرون فإن قورنوا باألشرار نجدهم قلیلین. كثیرة هي حبوب الحنطة، لكنَّها إن قورنت بالِتبن
.  Ðتحسب قلیلة

 القّدیس أغسطینوس 

 الحنطة وسط التبن، فظهر كثیر من اختفتلیرى الكنیسة وقد ) الكبیر(غریغوریوس یتطّلع األب 
ضم الحیوانات ياألشرار والخطاة وقلیل من األبرار الصالحین، لذلك یشبهها بفلك نوح المتسع من أسفل حیث 
 أّما الروحّیون ،والثعابین، أّما اإلنسان والطیور ففي الطبقة العلیا الضیقة. الجسدیون من أسفل یمألون الفلك

). 2: 2 فقلیلون من أعلى. حًقا یتطّلع الرب إلى الكنیسة لیجد األبرار كالسوسنة المحاطة بكثیر من األشواك (نش
). هذه هي 29: 30 (راجع أي"صرت أًخا للتنانین وصاحًیا للنعام" في مرارة یقول اإلنسان البس ثوب العرس:

 لكن األشرار كالتنانین والمهملین كالنعام یتسّللون إلیها.  ،الكنیسة أنها تضم قّدیسین

   سؤاله بخصوص الجْزَیة.2
إن كان السیِّد قد فضح القادة الدینّیین للیهود بأمثاله ألجل توبتهم، فإنهم ِعوض إصالح موقفهم 

ورجوعهم عن العناد ازدادوا قسوة، فتكاتفوا مًعا على مقاومته بكل طریقة.  

  . یصطادوه بكلمةي"حینئذ ذهب الفّریسّیون وتشاوروا لك
 فأرسلوا إلیه تالمیذهم مع الهیرودسّیین، قائلین: 

  ،یا معّلم نعلم أنك صادق وُتعلم طریق اهللا بالحق وال تبالي بأحد
  .ألنك ال تنظر إلى وجوه الناس

 فقل لنا ماذا تظن، 
  ]17-15[أیجوز أن ُتعطي جزیة لقیصر أم ال؟" 

 إذ یهتّمون بجمع الجزیة فیقّدمون منها نصیًبا لقیصر ،یمكننا أن نتوقَّع من الهیرودسّیین مثل هذا السؤال
ه هم الفّریسّیون الذین كانوا یطلبون نویغتصبون الباقي لحسابهم الخاص، أّما ما هو عجیب فإن الذین یثیرو

سّیین كخونة ي إلى الهیرودعونالتحّرر من االستعمار الروماني، ویحسبون هذه الجزیة عالمة عبودّیة ومذّلة، ویتطلّ 
سّیین متجاهلین يضّد أّمتهم وناموسهم. لكن من أجل الخالص من المسیح ومقاومة عمله كانوا یعملون مع الهیرود

أفكارهم نحوهم التي نشأوا علیها زماًنا.  

1 PG 13:1524. 
2 PL 38:559. 
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لقد [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول  ].18 [ون؟"ءمرایا  تجرِّبوننيفعلم یسوع خبثهم، وقال: لماذا "
.] Ï قلوب البشر ال یتجاسروا بعد أن یتّمموا خططهمئدعاهم ُمرائین حتى متى عرفوا أنه قار

"أُروني معاملة الجزیة، فقّدموا له دیناًرا. فقال لهم: لمن هذه الصورة  یكّمل السیِّد حدیثه، قائالً :
 وما هللا هللا. فلما سمعوا تعّجبوا وتركوه ، إًذا ما لقیصر لقیصرأعطواقالوا له: لقیصر. فقال لهم: . والكتابة؟
]. 22-19[ومضوا" 

 إًذا ما لقیصر أعطوا"كان ذلك الموقف فرصة ُیعلن فیها السیِّد مبدًأ روحًیا یلتزم به تالمیذه، أال وهو 
 حّقه. التزام المسیحي بالطاعة لقیصر  اهللا، والعجیب أنه قّدم إعطاء قیصر حّقه قبل إعطاء وما هللا هللا"،لقیصر

أو للرؤساء وتقدیم حقوق الوطن علیه من ضرائب والتزامات أخرى أدبّیة ومادّیة فیه شهادة حق لحساب اهللا نفسه. 
لتخضع كل نفس للسالطین الفائقة، ألنه لیس سلطان إال من اهللا والسالطین الكائنة هي " یقول القّدیس بولس:

 والمقاومون سیأخذون ألنفسهم دینونة... لذلك یلزم أن ،مرتَّبة من اهللا، حتى أن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب اهللا
عطوا اُیخضع له لیس بسبب الغضب فقط بل أیًضا بسبب الضمیر، فإنكم ألجل هذا توفون الجزیة أیًضا... ف

  الجزیة لمن له الجزیة، الجبایة لمن له الجبایة، والخوف لمن له الخوف، واإلكرام لمن له اإلكرام"،الجمیع حقوقهم
).  7-1: 13 (رو

، وأیًضا ]یلزم الخضوع له كما للرب، وعالمة الخضوع هو دفع الجزیة [:أمبروسیوسالقّدیس یقول 
.] Ðالمهابةو بل الكرامة ،یرّكز الرسول على أن نُرد له لیس فقط المال[ :یقول

إذن لیست هنا ثنائّیة بین عطاء قیصر حّقه وعطاء اهللا حّقه، فإن كلیهما ینبعان عن قلٍب واحٍد یؤمن 
بالشهادة هللا خالل األمانة في التزامه نحو اآلخرین ونحو اهللا.  

 وٕانما ، فال تتدخل في السیاسة،في هذا المبدأ أیًضا احترام الكنیسة لقیصر، تعطیه حّقه في تدبیر أموره
 إّنما تحّبه وتكرمه وتعطیه ، وال هي منعزلة عن قیصر،تلتزم بعملها الروحي. فالكنیسة لیست دولة داخل دولة

 لكن لیس على حساب حق اهللا وشهادتها له.  ،حّقه. هكذا تقّدم له حّقه

ویرى بعض اآلباء في هذه العبارة اإللهّیة معنى رمزًیا، فإن كان قیصر یمّثل الجسد فإن اهللا یمّثل 
لنعِط الجسد بعض األشیاء أي الضرورّیات كجزیة لقیصر، أّما األمور [ العّالمة أوریجینوس:النفس، وكما یقول 

 فیقول: القّدیس هیالري أسقف بواتییه أّما .]Ñالخاصة بطبیعة نفوسنا والتي تقودنا للفضیلة فیجب أن نقّدمها هللا
لنرد هللا ما هو هللا أي نقّدم له الجسد والنفس واإلرادة، عملة قیصر هي من الذهب وعلیها ختم صورته، وعملة اهللا [

.] Ò ولنحتفظ بالضمیر الذي بال عیب هللا،علیها صورته. لنعِط المال لقیصر

 عندئذ ال نحتاج إلى مجهود ، فیصیر بكامله له، بالروح القدس للسیِّد المسیح القلبما أحوجنا أن نفتح
في تقدیم كل حیاتنا له، مقّدمین ما للمسیح للمسیح. فإن تقدَّست كل الحواس وانفتحت أبوابها لتتقّبل ما هو 

للمسیح تقّدم كل الحیاة للمسیح. أّما إن انفتحت أبواب الحواس لمشتهیات العالم وشهواته فال یكون فینا ما هو 
إن كان لیس لقیصر شيء لدینا فال [ القّدیس هیالري:للمسیح لنقّدمه له، بل نقّدم ما للعالم للعالم. في هذا یقول 

لیتنا إذن ال نكون ] نلتزم أن نرد له شیًئا، ولكن إن كّنا نعتمد علیه وننعم بممیزات حكمه نلتزم أن نرد ماله.

1 Op. Imperf. 
2 Ep. ad Rom. 13:6; 23:3. 
3 In Matt. 21. 
4 In Matt. Canon 23. 
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ضعف، إّنما نكون مدینین هللا بكل عطایاه ال  برد مدینین ألحد بشيء، وال للشیطان أو الخطّیة حتى ال نلتزم له
المّجانّیة ومحّبته فنقّدم له حیاتنا وحّبنا.  

كما یطلب قیصر صورته على العملة هكذا یطلب اهللا [ :القّدیس أغسطینوسفي أسلوب آخر یقول 
 ، بمعنى أن من یجد صورته فینا یمتلكنا ویستعبدنا، فإن رأى اهللا صورته فینا ال نقدر أن نهرب منه.]Ïصورته فینا

وٕانما من حّقه أن یمتلكنا ویستعبدنا، وٕان رأى العالم فینا صورته یستعبدنا ویذلِّنا تحت قدمیه.  

نستطیع أن نقول بأن هذا الدینار الذي أمسك به السیِّد وقد حمل ختم قیصر وكتابته لیس إال النفس 
 لتحمل صورة الملك ،البشرّیة التي حملت صورة اهللا ومثاله، حتى بعد سقوطها عاد الروح القدس فختمها من جدید

وسجل فیها كلمته، لنلتزم أن نقّدم للملك السماوي ُعملته الروحّیة تحمل صورته وكتابته. وكما أن الُعملة إن 
ُأهملت زماًنا تحتاج إلى تنظیفها لتظهر الصورة والكتابة من جدید، هكذا بالتوبة المستمّرة تظهر صورة خالقنا 

متجلّیة في حیاتنا.  

یحمل اإلنسان صورتین؛  [تفسیًرا رمزًیا آخر لكلمات السیِّد هنا، إذ یقول: نوسيالعّالمة أوریجویقّدم لنا 
)، واألخرى صورة 27: 1 على صورة اهللا خلقه" (تك" األولى استلمها من اهللا عند الخلقة كما یقول سفر التكوین:

رئیس ") التي أخذها بسبب عصیانه وخطیَّته عند طرده من الفردوس وقد أغراه 49: 15 كو 1اإلنسان الترابي (
). كما أن الُعملة أو الفلس بها صورة لسلطان هذا العالم، هكذا من یتّمم أعمال رئیس 31: 12  (یو"هذا العالم

رجاع هذه الصورة ونزعها عّنا حتى نتقّبل األصل الذي إ) یحمل صورته. لذلك یأمر یسوع ب12: 6 الظلمة (أف
"كما لبسنا صورة  علیه خلقنا مشابهّین هللا. بهذا نرد ما لقیصر لقیصر وما هللا هللا... بنفس المعنى یقول بولس:

اتركوا   إّنما یعني:عطوا ما لقیصر لقیصر"اِ "). فالقول 49: 15 كو 1( "الترابي سنلبس أیًضا صورة السماوي
 .]Ð عنكم الصورة األرضّیة لتنعموا بصورة اإلنسان السماوي، عندئذ تعطوا ما هللا هللاِالقوا ،صورة الترابي

 . سؤال بخصوص القیامة 3
 تقّدم إلیه الصّدوقّیون الذین سیطر ،إذ كان السیِّد المسیح یتحّدث عن الملكوت السماوي كملكوت أبدي

 خاصة في تفسیر الكتاب المقّدس بطریقة حرفّیة، فلم یستطیعوا أن یقبلوا عودة الجسد بعد ،علیهم الفكر المادي
یا معّلم، قال موسى إن مات أحد " انحالله لذلك أنكروا القیامة، فاصطدموا بكلمات السیِّد في هذا الشأن. سألوه:

 وتزوَّج األول ومات. وٕاذ لم یكن إخوة فكان عندنا سبعة .ولیس له أوالد یتزّوج أخوه بامرأته ویقیم نسًال ألخیه
 ففي القیامة لمن . وآخر الكل ماتت المرأة أیًضا. وكذلك الثاني والثالث إلى السبعة.له نسل ترك امرأته ألخیه

  ].28-24[؟" من السبعة تكون زوجة، فإنها كانت للجمیع

یرجع خطأ كل الصّدوقّیین إلى عدم فهمهم لعبارات األنبیاء، كأن یقرأون [ نوس:يالعّالمة أوریجیقول 
)، وفي 23: 65  ألنهم نسل مباركي الرب وذّریّتهم معهم" (إش،ال یتعبون باطًال وال یلدون للرعب" في إشعیاء:

). فیعتقدون أن هذا یتحّقق عند القیامة دون أن یفهموا 4: 28 ویبارك ثمرة بطنك" (تث"فصل البركة في التثنیة: 
) یدرك تماًما أن البركة الُمشار إلیها في 15: 9  (أع"اإلناء المختار"أنه یتنبأ عن البركة الروحّیة. فبولس 

مبارك اهللا أبو رّبنا یسوع ": الناموس ال تعني الجانب الجسداني، إّنما یفسرها بطریقة روحّیة، فیقول ألهل أفسس
)... یسقط الصّدوقّیون في نفس الخطأ حین 3: 1 المسیح الذي باركنا بكل بركة روحّیة في السموّیات" (أف

1 In Ioan 41:2. 
2 In Luc. hom 39:5. 
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امرأتك مثل كْرمة مخصبة في جوانب بیتك، بنوك مثل غروس الزیتون " یقرأون في المزامیر (بطریقة حرفّیة):
)... بینما الذین یفهمون العبارة عن أورشلیم 4-3: 128 حول مائدتك هكذا ُیباَرك الرجل المتَّقي الرب" (مز

)، ویرون أن فیها تتحّقق هذه 26: 4  (غل" حرةيأورشلیم الُعلیا التي هي ُأمِّنا جمیًعا، فه"الروحّیة ُیدركون أنها 
.] Ïالخیرات الواردة في المزمور

قّدموا للسیِّد المسیح القصة السابقة ظانِّین أنها لغز ال یمكن حلُّه، لكن السیِّد كعادته یستخدم حتى 
المقاومة كفرصة لتقدیم المفاهیم اإلیمانّیة السلیمة. فقد انتهز السیِّد هذه الفرصة لیحّدثنا عن مفهوم الحیاة 

 الملكوتّیة العتیدة، مؤكًِّدا أنها ال تقوم على مفاهیم أرضّیة، وال یرتبط فیها األعضاء برباطات جسدّیة، إذ یقول:
 بل یكونون كمالئكة اهللا ، ألنهم في القیامة ال یزوِّجون وال یتزوَّجون. ال تعرفون الكتب وال قّوة اهللاإذتضلُّون "

 أنا إله إبراهیم وٕاله اسحق . أفما قرأتم ما قیل لكم من قبل اهللا القائل،في السماء. وأما من جهة قیامة األموات
  .]32-29[ وٕاله یعقوب، لیس اهللا إله أموات بل إله إحیاء"

 فإن الحیاة األبدّیة هي حیاة فائقة على ،لقد أجاب السیِّد سؤالهم من جانبین: من الجانب المنطقي
  إّنما هو إله أحیاء ال إله أموات. ،مستوى مالئكي، ومن الجانب الكتابي أن اهللا إله إبراهیم وٕاله اسحق وٕاله یعقوب

نتباهنا اِ القّدیس یوحنا الذهبي الفم في الحیاة األبدّیة نمارس حیاة مالئكیَّة فال یوجد زواج. هنا یسترعي 
 حتى بالنسبة -. لذلك فإن غایتنا Ð هم مالئكة، وٕانما ألنهم مالئكة فهم ال یتزوَّجوننال یتزوَّجونه لیس ألنهم أ

 أن ننعم بالحیاة المالئكّیة ال عدم الزواج في ذاته.  -للرهبان 

أن الصّدوقّیین بشرِّهم اقتربوا إلى السیِّد المسیح مخّلص الكل، الذي هو  Ðالقّدیس كیرّلس الكبیریقول 
 وكانوا یسعون إلنكار القیامة حتى یفقدوا العالم كّله الرجاء، وكان یمكن للسیِّد ،)25: 11 الحیاة والقیامة (یو

) لكّنه لم یدخل 29: 104 ، مز19: 36 ، إش14: 13 المسیح أن یؤّكد لهم القیامة من كتابات األنبیاء (هو
 إّنما قّدم لهم تذّوقا جدیًدا للقیامة، ملهًبا قلب مؤمنیه نحوها للتمّتع بالحیاة المالئكّیة ،معهم في مناقشات كالمّیة

الفائقة.  

رّبما نتساءل: هل في السماء نتجاهل القرابات الجسدّیة؟  

"ألنه لیس   قرابات زمنّیة من هذا النوع:تالسماواال یوجد في ملكوت [ القّدیس أغسطینوس:یجیب 
: 3 (كو "بل المسیح الكل في الكل")، 28: 3 یهودي وال یوناني، لیس عبد وال حّر، لیس ذكر وأنثى" (غل

)... لو سألنا مسیحی�ا صالًحا له زوجة، وقد یكون لدیه أبناء منها عمَّا إذا كان یرغب في أن تكون له عالقة 11
، فبالرغم من محّبته لزوجته في الحیاة الحاضرة وارتباطه بها، سیجیب بال تالسماواجسدّیة بزوجته في ملكوت 

ترّدد رافًضا بشدة أن تكون عالقته بها في السماء عالقة جسدّیة، ألنه یهتّم بتلك الحیاة التي فیها یلبس الفاسد 
 عمَّا إذا كان یرغب في أن تكون زوجته معه بعد ،سأله مّرة أخرىأعدم فساد، وهذا المائت عدم موت. هل لي أن 

القیامة هناك، حتى یكون لها ذلك التغّیر المالئكي الذي وعد به الرب القّدیسین، فإنه سیجیب باإلیجاب بشدَّة، 
 ما رفض بشدة في الحالة األولى... وهذا ما ینطبق أیًضا على األبوَّة واألمومة وبقّیة العالقات الجسدّیة... رقد

"، بل نقول جمیعنا ألورشلیم السماوّیة يفهناك ال نقول ألحد "أبي" بل جمیعنا نقول هللا "أبانا"، وال نقول ألحد "أمِّ 

1 1 In Luc. hom. 39:3. 
2 In Matt. hom 60:2.  
3 In Luc. Ser. 136. 
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 إذ نتقّدم جمیًعا ،"ُأمِّنا"، وال نقول ألحد "أخي" بل یقول كل لآلخر "أخانا". حًقا سیكون هناك زواج من جانبنا
  .]Ïكزوجة واحدة لذاك الذي خلَّصنا من نجاسة هذا العالم بسفك دمه

 یظهر أن التمایز الجنسي قد نال یتزوِّجو ال یزوَّجون :عندما ُیقال[قائالً :  القّدیس جیرومویجیب 
 لكنهم مع هذا یبقون بشرّیین، فیبقى الرسول بولس ،حًقا سیكونون ممّجدین وینعمون بالسمّو المالئكي[ .]Ðانتهى

إن كان الوعد لنا أن نكون [ : مّرة أخرى في حدیثه ضّد أتباع جوفنیانوس یقول.]Ñوهو بولس ومریم هي مریم
المالئكة. على أي األحوال، ككالمالئكة، وال یوجد بین المالئكة جنسان متمایزان، فإّننا سنكون بال تمایز جنسي 

  .]Òفإّننا إذ نقوم من األموات نحمل الجنس الذي لنا لكننا ال نمارس وظیفة الجنس

 .إذ تنزع كل شهوة جسدّیة وال یكون فیهم موضع للملّذات الجسدّیة [القّدیس كیرّلس الكبیر:یقول 
یشبهون المالئكة، مقّدمین خدمة روحّیة غیر مادّیة، فیصیرون كأرواح مقّدسة، وفي نفس الوقت یحسبون 

.] Óمستحقِّین لمجد یتمّتع به المالئكة

ة الكنیسة كلها. فالمرأة التي تحّدثوا  إن عدنا إلى القصة التي رواها الصّدوقّیون، فإنها رّبما تمثل قصَّ
عنها هي الكنیسة التي ارتبطت بعریسها األبدي لیمأل قلبها، لكن من خالل واقعها الزمني الذي ُیشار له بالرجال 

أیام األسبوع) ارتبطت بأعمال الناموس كرجل لها فظن الیهود أنهم د  (عد7السبعة، ألن الزمن ُیشار إلیه برقم 
أبرار، لكن یلزمهم أن یتقّبلوا العریس األبدي إن ماتوا عن الِبّر الذاتي أو األعمال البشرّیة الزمنّیة الذاتّیة. هذه 

 فال تحتاج إلى الزیجات ، وال یقوى علیها الموت،الكنیسة إذ تقوم لعریسها األبدي تحمل الطبیعة المالئكّیة
الجسدّیة بعد انقضاء الدهر.  

نحن في العالم نحتاج إلى الزواج بسبب موت الجسد، لكننا إذ نصیر كالمالئكة ال تدخل إلینا الخطّیة 
 فال حاجة إلى زواٍج إلنجاب أجیال تالیة ِعوض الجیل القائم.  ،وال نسقط تحت الموت

   سؤاله عن الوصّیة الُعظمى.4
 "وأما الفّریسّیون فلما سمعوا أنه أبَكَم الصّدوقّیین اجتمعوا مًعا. 

: ّربه قائالً ج واحد منهم وهو ناموسي ليهوسأل
  وصّیة هي الُعظمى في الناموس؟ةیا معّلم أيّ 

 فقال له یسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. 
  .هذه هي الوصّیة األولى والُعظمى
  .والثانیة مثلها تحب قریبك كنفسك

.  ]40-34[" بهاتین الوصّیتین یتعلَّق الناموس كّله واألنبیاء
 حالة الُبْكم وحالة الصمت  بیننوسيالعّالمة أوریجسمع الفّریسّیون أنه أبَكَم الصّدوقّیون. وقد مّیز 

المقّدس. فقد أصیب الصّدوقّیون بالُبْكم كعالمة فشل، لم یجدوا بعد كلمة یمكنهم أن ینطقوا بها ضّد الحق، أّما 
 لكي تنفرد النفس بالحدیث مع اهللا. الصمت لیس ،الصمت المقّدس فهي حالة توقف إرادي عن الكالم مع الناس

عالمة فشل وعجز بل انطالق للنفس نحو اهللا تناجیه ویناجیها.  

1 Ser. on Mount. 1:40,41. 
2 Ep 108:23. 
3 Ep. 75:2. 
4 Adv. Jovan. 1:36.  
5 In Luc. Ser. 136. 
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   .بهاء الحق ُیسكت على الدوام صوت الباطل المّر والمضر

 لكّنه ال یصیر أبكًما. إّنما هذه ِسمة خاصة 7: 3 یصمت البار إذ ُیعّلم أن للسكوت وقت وللكالم وقت (جا ،(
وكل من ُیعّلم بالباطل، إذ هم یبكمون وال یصمتون. فإنهم وٕان كانوا ُبكًما عن الحق لكنهم غیر - بالصّدوقّیین 

.  Ïصامتین، هكذا قال الرب للبحر ولیس لإلنسان أن یبكم، منتهًرا إّیاه إذ كان عاصًفا
 نوسيالعّالمة أوریج

إذ سمع الفّریسّیون أنه أْبَكم الصّدوقّیین اجتمعوا مًعا، إذ شعروا بمهابة السیِّد المسیح وخشوا أن یلتقوا به 
یا معّلم أّیة " ّربه في الناموس ذاته، بسؤاله:ج ناموسي بمكر ييفرادى، تقّدموا كجماعة... وعندئذ تقّدم فّریس

رّبما توقع الناموسي في السیِّد أن یمّیز بین الوصایا الموسوّیة فیكون بهذا قد  وصّیة هي الُعظمى في الناموس؟"
احتقر الناموس، أو رّبما سمعوا عن موعظته التي ألقاها على الجبل مكمًال الناموس، فظّنوا أنه یجیب بأن 

 وأنه قد جاء لیكّمله، فیجدوا ما یشتكون به علیه. لكن السیِّد أجاب بحكمة وبالحق معلًنا أن ،الناموس ناقص
 منها بل بأقلالوصّیة األولى والعظمة هي محّبة اهللا من كل القلب والنفس والذهن، وأن الوصّیة التالّیة لیست 

مثلها أن یحب اإلنسان قریبه مثل نفسه.  

 أن الوصایا ِوحدة واحدة ال ،بهذه اإلجابة المختصرة قّدم لنا السیِّد مفهوم الوصّیة بمنظار مسیحي
قل منها، إذ أ لیس بإلخوتنافإن حّبنا ، اايتنفصل عن بعضها البعض، فإن كان حّبنا هللا بال حدود هو أعظم الوص

 المنظورین. وبحّبنا هللا واإلنسان إّنما تكمل جمیع الوصایا إلخوتناال یمكننا أن نحب اهللا غیر المنظور خارج حّبنا 
 ومن جانب آخر فقد أراد السیِّد تأكید حقیقة هامة وهي أن الوصایا لیست موضوع بحث ،واألنبیاء. هذا من جانب

 وٕانما هي حیاة حب یعیشها اإلنسان ویحیاها.  ،عقلي ومناقشات ومجادالت

 عون في ض إّنما ي،صّیة وأولویَّتها، لیس من یحبُّون الرب إلههم فحسبوهؤالء وحدهم یتقّبلون داخلهم عظمة ال
أنفسهم أن یحّققوا هذا خالل شروط ثالثة؛ أي بكل قلبهم یتمسَّكون في داخلهم بكمال هذا الحب وأفكاره 

وأعماله؛ وبكل نفسهم أي یكونون على استعداد أن یبذلوها من أجل الخدمة هللا الذي خلق كل شيء، عندما 
 ؛من كل النفس عندما ال ُیمسك أي جزء من النفس خارج حفظ اإلیمان  كلمته؛ فإن اهللا ُیَحبْ نشریتطّلب ذلك 

.  Ðویحّبونه بكل الفكر، فال یفكِّرون بشيء وال ینطقون إال في اإللهّیات
 نوسيالعّالمة أوریج

 هتم به كما بجسدي أ إنسان مثلي على صورة اهللا، یلیق بي أن ُأحّبه كما ُأِحب نفسي... یلزمني أن يقریب
 وكما أشتاق إلى العفو ،غفر لنفسي أفكاريأ غافًرا له أفكاره كما ،ودمي، وأتعامل معه بالحب واللطف والحنو

.  Ñمن اآلخرین عن ضعفاتي
 األب یوحنا من كرونستادت 

كیف یعتمد كل الناموس واألنبیاء على هاتین الوصّیتین؟  

  لها كلمة من یتّمم كل ما هو مكتوب بخصوص حب اهللا وحب القریب یستحق أن یتقّبل هبات اهللا الُعلیا، أوِّ
). وٕاذ یتأّهل لكل 8: 12 كو 1الحكمة خالل الروح القدس، خاللها تأتي كلمة المعرفة حسب نفس الروح (

1 PG 13:1599. 
2 PG 13:1599. 
3 My Life in Christ v1, p. 130. 
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هذه العطایا یفرح بحكمة اهللا ویمتلئ قلبه بحب اهللا، وتستنیر نفسه بنور المعرفة وذهنه بكلمة اهللا. 

 وٕانما یفرح على الدوام بالحق.  ،من له المحّبة لن یفرح بالظلم 

  من له المحّبة یحتمل كل التجارب بصبٍر، وال یكون له اإلیمان جزئًیا بل اإلیمان بكل شيء، وال یكون رجاؤه
.  Ïجزئًیا بل یترجَّى كل شيء. لیس شيء ال تحتمله المحّبة

 نوسيالعّالمة أوریج

  السیِّد یسألهم عن نفسه .5
 فإن السیِّد أفحمهم بكشفه عن حقیقة ،إن كان قادة الفكر الیهودي قد قاوموا الملكوت بكل الطریق

ماذا تظّنون في المسیح، ابن من هو؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: " شخصه كرب داود، إذ سأل الفّریسّیین:
 فإن .جلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطًئا لقدمیكاِ  قال الرب لربِّي :فكیف یدعوه داود بالروح رًبا، قائالً 

.  ]46-42[ بكلمة" یجیبهفلم یستطع أحد أن   فكیف یكون ابنه؟،كان داود یدعوه رًبا

لم یستطع أحد أن یجیبه إذ كشف لهم أن المسّیا ابن داود إّنما هو ربُّه الذي یخضع مقاوموه تحت 
قدمیه. وكأن السیِّد كان ُیحّذرهم من المقاومة، إذ جاء لُیخّلص ال لیدین. إنه یفتح الباب لقبولهم حتى ال یوجدوا 

في یوم الرب العظیم كأعداء مقاومین.  

  ،المسیح هو ابن داود وربُّه. إنه رب داود على الدوام وابنه حسب الزمن... هو رب داود المولود من اآلب
وابن داود المولود ابًنا للعذراء مریم الذي ُحبل به منها بالروح القدس. فلنتمسَّك بكلیهما بشدة... فلو لم یهبنا 

.  Ðرّبنا یسوع المسیح أن یصیر إنساًنا لهلك اإلنسان
 القّدیس أغسطینوس

 الكلمة معنا بكونه اهللا وقد أخذ شكلنا ولم یحتقر بشریَّتنا المتواضعة حتى یخّلص من هم تحت السماءÑ  .
 القّدیس كیرّلس الكبیر 

 

1 PG 130/ 1599.  
2 Ser. on N. T. 42:3. 
3 In Luc. Ser 137.  
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 الثالث والعشرون  األصحاح

الوْیالت لمقاومي الملكوت 
 السابقة كشف معّلمنا مّتى اإلنجیلي عن دور الكتبة والفّریسّیین والصّدوقّیین مع األصحاحاتفي 

، وقد حّول السیِّد مقاومتهم إلى فرصة لتعلیمهم مع الشعب عن المفاهیم تالسماواسّیین في مقاومة ملكوت دالهیرو
 وٕانما نتیجة طبیعّیة ، لیس غضًبا منه علیهم،الجدیدة لملكوته. وٕاذ أصّروا على مقاومتهم له سقطوا تحت الوْیالت

للمقاومة. فما أعلنه السیِّد من وْیالت هو ثمر طبیعي للحیاة الشّریرة التي قبلوها بإرادتهم. وقد أبرز السیِّد بحدیثه 
فاتهم لك  یعطیهم فرصة لمراجعة أنفسهم، وفي نفس الوقت ُیحذِّر تالمیذه لئال یسقطوا فیما سقط فیه يثمار تصرُّ
هؤالء المقاومین.  

.  4-1  التعلیم دون العمل.1
.  12-5  طلب المتكآت األولى.2
.  14-13  ُظلم اآلخرین مع ممارسة العبادة.3
.  16-15  إعثار الدخالء.4
.  22-17  النظرة المادّیة في العبادة.5
.  24-23  الحرفّیة في الوصّیة.6
.  28-25  الشكلّیة في العبادة.7
.  36-29  مقاومة الحق تحت ستار الدین.8
.  39-37  الحكم بالخراب األبدي.9

    التعلیم دون العمل.1
 قائالً :  .حینئذ خاطب یسوع الجموع وتالمیذه"

  .على كرسي موسى جلس الكتبة والفّریسّیون
 فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فأحفظوه وٕافعلوا، 

 ولكن حسب أعمالهم ال تعملوا، 
 . ]3-1[لون" فعألنهم یقولون وال ي

 وٕانما تحذیًرا ،اضّطر السیِّد أن ُیعلن الوُیالت أمام الجموع والتالمیذ لیس تشهیًرا بالكتبة والفّریسّیین
فاتهم، وما هو أهم لئّال یسقط شعبه فیما سقطوا فیه. والعجیب أن الكتبة والفّریسّیین  لشعبه لئّال ُیعثرهم هؤالء بتصرُّ

حفظوه ا"كل ما قالوا لكم أن تحفظوه ف  أّما هو ففي لطف وعطف یقول:، سهامهم ضّد السیِّد المسیحصوبوا
 ولكن من أجل كرسي موسى الذي جلسوا ، ال من أجل سلوكهم،، وكأنه یحث الشعب على الخضوع لهمعملوه"اِ و

علیه.  

 لكي یسّجلوه ویقرأوه ویفسروه، فما ، أي تسّلموا ناموسه،لقد جلس الكتبة والفّریسّیون على كرسي موسى
 وٕانما هو ثمرة الكرسي الذي یجلسون علیه، أّما أعمالهم ، وال هو ثمرة قلبهم الشّریر،ینطقون به لیس من عندیَّاتهم

ع السیِّد الشعب أن یسمعوا لهم فیما یصدر عن الكرسي  فهي عظة ُمّرة وقاتلة تحمل ثمار قلوبهم الدنسة. لهذا شجَّ
بهم.  وال ما ینبع عن قل
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 دون ، لیس من عندیاته وٕانما من الكتاب المقّدس،هذا هو حال كل خادم متكّبر یقّدم لآلخرین كلمة اهللا
 أّما عطّیة المسیح ،الخادم المتكّبر ُیحسب مع الشیطان[القّدیس أغسطینوس: أن ینتفع هو به، وكما یقول عنه 

 فال َتفسد بل تَفیض نقّیة خالله وتعُبر كالماء إلى أرض مخصبة، فیكون الخادم كقناة من الَحجر ،(كلمة الوعظ)
ال یقدر أن یقّدم ثمًرا بالمیاه التي تعبر القناة الحجریة إلى أحواض الزهور في الحدیقة. أنها ال تقّدم نمًوا في 

  .]Ïداخلنا كقناة حجریة بل تهب ثمًرا كثیًرا في الحدائق

"اإلنسان  رّبما یسأل أحدهم: كیف نحفظ ما یقوله هؤالء األشرار، مع أن السیِّد یقول في موضع آخر:
الشّریر من الكنز الشّریر ُیخرج الشرور، یا أوالد األفاعي كیف تقدرون أن تتكّلموا بالصالحات وأنتم أشّرار؟" 

)؟ 35-34: 12(مت

یخرج الشّریر من عندیاته ما هو شرّ ... ألن قلبه شّریر... وال  [قائالً :القّدیس أغسطینوس، یجیب 
یطلب السیِّد المسیح مّنا طاعة األشرار، ألن ما یخرجوه من كنز قلبهم الشّریر یختلف عمَّا ینطقون به وهم على 

كرسي موسى. مثال ذلك: في المحكمة ینطق الحاجب بما یقوله القاضي. فما ینطق به ال ُینسب إلیه طالما یّتكلم 
في حضرة القاضي. ما ینطق به الحاجب في بیته یختلف عما ینطق به وهو في المحكمة، إذ ینطق هنا بما 

لو كانت العقوبة موّجهة ضّد صدیق له. حتى یسمعه من القاضي. فالحاجب ینطق بالعقوبة، أراد أو لم یرد، 
وینطق أیًضا بالبراءة، شاء أو لم یشأ، ولو كانت لصالح عدّو له. فلو نطق الحاجب بحسب ما في قلبه ألعطى 

 عدّوه. هكذا بالنسبة للكتبة ئبراءة لصدیقه وعاقب عدّوه، لكّنه إذ یتكلَّم من كرسي الُحكم قد یعاقب صدیقه ویبرِّ 
)، أّما 13: 22 (إش"لنأكل ونشرب ألننا غًدا نموت" أیًضا، فلو أنهم تحّدثوا بحسب ما في قلوبهم لسمعتم قولهم: 

 إذن لنعمل حسب ما ُیعلنه الكرسي ...".قال تسر"ال تقتل، ال تزن،  إذا تكّلموا من على كرسي موسى فیقولون:
"كل   تضطرب عندما تسمع قول الرب:أال ال ما تتفوَّه به قلوبهم. لذلك ینبغي علیك ،سمي على فم الكنیسةرال

)... لكن 16: 7 ؛ مت44: 6 (لو من الَحَسِك تیًنا؟" أو؟  شجرة ُتعرف من ثمارها، هل یجتنون من الشوك عنًبا
أحیاًنا تتشابك كروم العنب بین الَحَسك. لذلك عندما تسمع "الشوك" ال تتجاهل التفكیر في العنب، إّنما ِابحث 

حداها ُتشیر إلى قلب الكتبة والفّریسّیین، إعلم أن أزها من بین جذور الكْرم، ويِّ فتجد جذور األشواك، وعلیك أن تم
  .]Ðواألخرى ُتشیر إلى كرسي موسى

 كما ال ندین تصرفاتهم. هذا من جانبنا، أّما ، حًقا لنقبل كلمات الخّدام وال نمتثَّل بضعفاتهم أو شرورهم
من جانب الخّدام فیلیق بهم أن یهتّموا أن تكون أعمالهم ختًما لكلماتهم، حتى ال تتحّول عظاتهم وتوجیهاتهم إلى 

.] Ñما أسوأ أن نكون فالسفة في الكلمات ال في األعمال [القّدیس یوحنا الذهبي الفم:"فلسفة نظرّیة". لهذا یقول 

 ویضعونها على أكتاف الناس وهم ال یریدون ،یحزمون أحماًال ثقیلة عسرة الَحمل "فإنهم  یقول السیِّد:
 وٕانما إذ تصدر عن معّلمین ال یجاهدون ،الوصّیة في ذاتها لیست مستحیلة وال ثقیلة .]4[صبعهم" إأن یحّركوها ب

 وٕانما لیثقِّلوا بها كاهل ، ال لیحملوها مع الشعب،فیها یجدها الشعب ِحمًال ثقیًال عسر الحمل، قد حزمها المعّلمون
صبعهم. وعلى العكس فإن ذات الوصّیة إذ یقّدمها إاآلخرین، أّما هم فال یفكِّرون حتى في مجّرد تحریكها ب

ِحملها معهم. هذا ما فعله السیِّد المسیح نفسه،  معّلمون مختِبرون ومجاِهدون یفرح بها الشعب ویتسابقون على
 ،صبعهمإ أحماًال ثقیلة وهم ال یریدون أن یحّركوها بإلخوتهمفإنه إذ رأى البشرّیة تتسابق على الكراسي فیحزمون 

1 In Ioan 5:15. 
2 Ser. on N. T. 24. 
3 In 1Tim PG 62:552. 
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إذا به یترك كرسي مجده لینزل وسط شعبه یحمل أثقالنا ویكّمل الناموس عّنا، فیصیر النیر هّیًنا والحمل خفیًفا. 
  

  طلب المتكآت األولى.2
بینما ترك هؤالء المراءون الوصایا اإللهّیة لغیرهم ِامتّدت یدهم للعمل ال في تنفیذ الوصّیة وٕانما في 

وكل أعمالهم یعملونها لكي تنظرهم الناس، فُیعرِّضون " : المسیحالمظهریَّة التي یراها الناس، وكما یقول السیِّد
.  ]5[ عصائبهم وُیغّطون أهداب ثیابهم"

 وأهداب الثیاب الثمینة التي تغطي أخمص ،ما هي هذه العصابة العریضة التي تغطِّي رؤوسهم
 إال االهتمام بالمظهرّیة في كل حیاتهم من شعر رؤوسهم حتى أخمص القدمین، یطلبون الزینة الخارجّیة ،أقّدامهم

الثمینة التي تخفي حیاة داخلّیة فارغة بال عمل ونفس فقدت حیاتها!  

 فال یفّكر في أمور حیاته الداخلّیة ،ینشغل الُمرائي بالِعصابة الجمیلة والعریضة التي تغطِّي رأسه وذهنه
لجمال الزمني والمدیح منشغًال با إّنما یبقى ،وال في خالص نفسه، فال یمكن أن یرتفع بذهنه إلى السماویات

 نظرة الناس، ال یقدر أن یتحّرك أسیرالباطل. أّما األهداب الذهبیة الثمینة فإنها تشل حركة قدمیه فیقف جامًدا 
في الطریق الكرب المؤدي إلى الملكوت. إنه یخاف على أهداب ثوبه من طریق الملكوت! 

كل إنسان یسلك لكي ینظره الناس هو كاتب وفّریسي... ویل لنا نحن البائسین : [القّدیس جیرومیقول 
 ولتكن عصائب بین ،اربطها عالمة على یدك"صى أوورثة رذائل الفّریسّیین. عندما أعطى اهللا شریعته لموسى و

لها نهاًرا ولیًال؛ لكن الفّریسّیین فّسروا الوصّیة مّ تتأل). وهذا هو المعنى: لتكن تعالیمي على یدك 8: 6  (تث"یدیك
حرفًیا فكانوا یكتبون الوصایا العشرة على أربطة صغیرة من الجلد ویطُوونها ویربطونها على رؤوسهم لیحملوها كل 
یوم أمام الناس. هذه العادة نشاهدها في أیامنا هذه عند الهنود والبابلّیین الذین یحملون هذا التاج لیعبروا به أمام 

وهي كلمة مأخوذة عن الیونانّیة تعني "حمایة". وحسب ، Phylatères الناس... وكانت هذه األربطة تسمى
مفهومهم أن من یحملها یقتني حمایة خاصة. هكذا لم یفهم الفّریسّیون أنه یجب حمل الوصایا في القلب وٕانما 

  .]Ïم معرفة اهللاهعلى الجسد. هذا وكانت خزائنهم وصنادیقهم مملوءة كتًبا ولكن لیس ل

 وٕانما یبتلع كل حیاتهم، فیطلبون الكرامة البشرّیة أینما ُوجدوا، إن ،ال یمس الریاء مظهر ثیابهم فحسب
ُدعوا كمجاملین في الوالئم أو كقادٍة في المجامع أو حتى إن ساروا في األسواق، إذ یقول السیِّد: 

یحبُّون المتكأ األول في الوالئم،  و
  ،والمجالس األولى في المجامع

والتحیَّات في األسواق،  
  .]7-6[ سیِّدي" ، سیِّدي:وأن یدعوهم الناس

إذ یسحب الریاء قلب المعّلم من أعماقه الداخلّیة لیلهیه في العصابة التي یغطي بها رأسه وأهداب ثوبه، 
طلب ما هو لمجده ي إنما إخوته،یطلب ما یخّص حیاته أو حیاة  تبقى حیاته الداخلّیة في فراٍغ شدیٍد، فال یقدر أن

 في ولیمة بدًال من مشاركته اآلخرین أفراحهم أو آالمهم بالحب الداخلي العملي یتسابق على يالباطل. فإن ُدع
 إّنما یطلب المجلس األول. وٕان نزل إلى ،المتكأ األول. وٕان جلس في مجمع ال یهتّم بتقدیم ما هو للبنیان

1 In Matt. 23:7. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


متى- األصحاح الثالث والعشرون 

 سیِّدي". هذا ، "سیِّدي: بل یطلب التحیَّات واأللقاب لیسمعهم یخاطبونه، ال یلتقي مع الشعب كواحٍد منهم،األسواق
كّله دعا المعّلم األعظم رّبنا یسوع المسیح أن یدخل في بدء خدمته ولیمة عرس ُمحتًال الموضع األخیر لكي 

یخدمهم، مقّدًما لهم خمر محّبته الفائق ِعوض أجران میاه قلوبهم الباردة. وفي المجامع لم یحتل المجلس األول 
 لیحل بین الشعب كواحٍد تواضعه كان یسحب الجماهیر إلى التمّتع بالحق. لقد نزل إلى األسواق في تواضعإّنما ب

.  السماویاتمنهم، یحملهم على كتفیه بكونهم خرافه الناطقة المریضة؛ یحتضنهم بالحب لینطلق بهم إلى 

یكّمل السیِّد المسیح حدیثه الخاص برفض الكرامات الزمنّیة، قائالً :  

 "وأما أنتم فال تدعوا سیِّدي، 
  إخوة. وأنتم جمیًعا ،ألن معّلمكم المسیح

  .تالسماواألن أباكم واحد الذي في ، وال تدعوا لكم أًبا على األرض
  .  ألن معّلمكم واحد المسیح،وال تدعوا معّلمین
.  ]11-8[ ومن یضع نفسه یرتفع" ، فمن یرفع نفسه یّتضع،وأكبركم خادًما لكم

؟ نالروحیِّي"سیِّدي وأبي ومعّلمي" بالنسبة لألشخاص  هل یرید السیِّد المسیح مّنا مجّرد إلغاء األلقاب
على "، وكأنه أراد أن ینزع عّنا نظرتنا للقادة الروحّیین كآباء "ال تدعوا لكم أًبا على األرضیقول السیِّد المسیح "

 إّنما یرید أن تكون ،" أي حسب الجسد الترابي. فإن السیِّد المسیح إذ نزل إلینا على أرضنا حامًال طبیعتنااألرض
 ال ترتبط باألرض بل ، وخاصة القادة الروحّیین،بصیرتنا منفتحة نحو السماء ال األرض، وعالقتنا بالجمیع

 فال نعرف لنا سادة أو آباء أو معّلمین أرضیِّین جسدّیین خارج ،بالسماء، نتمّتع بهم في المسیح یسوع رّبنا
المسیح، إّنما نعرفهم كروحّیین فیه.  

"ألنه وٕان كان لكم ربوات  " یقول الرسول:ال تدعوا لكم أًبا على األرضففي الوقت الذي فیه یقول السیِّد "
). إنه یعتّز 15: 4 كو 1( من المرشدین في المسیح لكن لیس آباء كثیرین، ألني أنا ولدتكم في المسیح باإلنجیل"

ته  مّرة أخرى ال ُیحسب الرسول كاسًرا للوصّیة اإللهّیة حینما یعتّز بدعوة ".في المسیح باإلنجیل" لهم، ألنها بأبوَّ
أطلب إلیك ألجل ابني أنسیموس الذي ولدته في قیودي... الذي هو أحشائي" "أنسیموس ابًنا روحًیا له، إذ یقول:

). خارج المسیح یفقد 4 یو 3 ؛1: 2 یو 1). وبقوة الروح یدعو القّدیس یوحنا شعبه "یا أوالدي" (12، 10 (فل
 ، وتصیر دعوته أًبا اغتصاًبا، أّما في المسیح فیحمل أبوة اهللا ألوالده، مختفًیا وراء اهللا نفسه،الكاهن أبّوته الروحّیة

فیقّدم لهم ما هو هللا ال ما هو لذاته.  

ال تدعوا " وما قلناه عن األبوة نكّرره بخصوص دعوة القادة الروحّیین "معّلمین"، فقد حذَّرنا السیِّد:
ال لنفهمها حرفًیا، وٕانما لكي ال نقبل من إنساٍن تعلیمه الذاتي، فال ندعوه معّلمین ألن معّلمكم واحد المسیح"، 

معّلًما مباشًرا لنا، وٕانما نقبله فقط متى جاءنا مختفًیا في تعلیم المسیح الحق، فال ُیعّلم من عندیَّاته بل ُیعلن كلمة 
فاذهبوا وتلمذوا جمیع األمم... وعلِّموهم أن " المسیح وٕانجیله وشهادته وحیاته. لهذا یقول السیِّد نفسه لتالمیذه:

). أعطاهم حق التعلیم 20: 28 یحفظوا جمیع ما أوصیتكم به، وها أنا معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر" (مت
 "عّلموهم" فُیدعون معّلمین لكن ال یعلِّمون خارج المسیح بل "جمیع ما أوصیتكم به"، خالل حلوله فیهم "ها :بقوله

 ولیس لحسابهم الخاص ومن عندّیاتهم.  ،أنا معكم". إنهم معّلمون حقیقیُّون ماداموا یعملون لحساب السیِّد وباسمه

ال ُیحسب كسًرا للوصّیة أن یؤّكد الرسل وجود معّلمین في الكنیسة ماداموا مختفین في الرب. یقول 
"الذي ُجعلت أنا له كارًزا ورسوًال ومعّلما لألمم"  )، ویلقب نفسه معّلًما:7: 12 "أم المعّلم ففي التعلیم" (رو الرسول:

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


متى- األصحاح الثالث والعشرون 

  

).  11: 1 تي 2(

هكذا أیًضا بالنسبة لدعوة اآلخرین "سیِّدي"، فمن جهة وجود سادة لوجود فوارق طبقّیة ُوجدت في ذلك 
 فإن الرسل وضعوا بروح اإلنجیل وبوحي الروح القدس وصایا للسادة والعبید ال لتأكید الفوارق وٕانما للشهادة ،الحین
 وفي هذا . عند السادة نحو العبید وروح الخضوع لدى العبید نحو سادتهم لكن في الرباألخوة وٕاعالن روح ،للحق

). خالل هذا الروح 18: 2 بط 1، 22: 3 ، كو9-5: 6 كّله یتصرَّف الجمیع خالل منظار السیِّد المسیح (أف
، أعضاء لبعضهم البعض. أّما بالنسبة للقادة إخوةأمكن للبشرّیة أن تحطِّم الرقیق ویتقّبل الناس بعضهم البعض 

الروحّیین فقد أراد السیِّد المسیح أال یعطي لهم سلطان على الشعب اللهّم إال في الرب بالروح القدس. فالرسول 
وٕان كان لي بالمسیح ثقة كثیرة أن آمرك بما " بولس إذ یكتب إلى القّدیس فلیمون یقول له بسلطان ولكن في الرب:

)... إنه سّید له أن 19، 9-8 دیون لي بنفسك أیًضا" (فلمیلیق، من أجل المحّبة أطلب.. حتى ال أقول أنك 
یأمر، لكّنه یسأل خالل المحّبة.  

یا سّیديَّ ماذا ینبغي أن أفعل لكي " لم یتحرَّج الرسوالن بولس وسیال حین قال سّجان فیلبي لهما:
)، إذ لم یكن هذا اللقب تملًقا... إّنما إدراًكا لسلطانهما في الرب. أّما الرسوالن فلم یهتّما 30: 16  (أع؟"أخلص
 وٕانما بخالص الرجل وأهل بیته. عندما یسود روح "الحیاة الروحّیة الملتهبة" ال یكون لأللقاب خطورتها ،باللقب

 فال یجد الریاء أو الكبریاء موضًعا فیه.  ، ألن شوقه لخالص كل نفس یمأل قلبه،على حیاة الراعي

 لكّنه أراد أن نلتقي ،في اختصار نقول أن السیِّد المسیح لم یقصد إلغاء األلقاب بمفهوم حرفي قاتل
بالقادة الروحّیین خالله شخصًیا، نقبلهم فیه كروحّیین سمائّیین، وال نرتبط بهم خالل التملق والمجامالت. لهذا 

الخطورة أن یسعى  .]12-11[" وأكبركم یكون خادًما لكم، فمن یرفع نفسه یّتضع ومن یضع نفسه یرتفع" یكمِّل:
ضع فإن األلقاب ال تزیده إال شعوًرا واالقادة إلى العظمة ِعوض الخدمة، فیرتفعون بأنفسهم لیسقطوا، أّما القائد المتّ 

 وٕاحساًسا بالمسئولّیة واّتساًعا لقلبه لخدمة الجمیع من أجل الرب ال الناس.  باالنسحاق

أن یكون ذلك  هناك فارق كبیر بین دعوة إنسان كأٍب أو معّلٍم بالطبیعة وبین[ القّدیس جیروم:یقول 
للمجاملة. عندما ندعو إنساًنا أًبا یكون في ذلك إكرام وتوقیر من أجل سّنه. وعندما ندعوه معّلما بكونه یشترك مع 

  .]Ïالمعّلم الحقیقي

  ظلم اآلخرین مع ممارسة العبادة .3
 وٕانما لیظلم األرامل والمحتاجین من ،یمتد الریاء ال لیسحب الخادم إلى األمجاد الزمنّیة الباطلة فحسب

الة في الصلوات.  طتصرفاته هذه بشكلیِّات من العبادة وإ  ايً شباع نفسه، مغطِّ إأجل 

، لكن ویل لكم أیها الكتبة والفّریسّیون المراءون"
،  قدام الناستالسماواألنكم تغلقون ملكوت 

  .فال تدخلون أنتم وال تدعون الداخلین یدخلون
  ،ویل لكم أیها الكتبة والفّریسّیون المراءون

 ألنكم تأكلون بیوت األرامل وِلعّله ُتطیلون صلواتكم، 
.  ]14-13[لذلك تأخذون دینونة أعظم" 

1 In Matt 23:8-10. 
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م األنا  حساب   وٕانما یجري وراء المادیَّات على، ال یطلب الراعي الكرامات فحسبegoهكذا إذ تتضخَّ
شعبه فیمتلئ، وال یقدر أن یدخل طریق الملكوت الكرب خالل الباب الضیِّق، بل یقف خارًجا لیسد الطریق أمام 

وكما یكمن لصوص إلنسان كذلك زمرة الكهنة في الطریق یقتلون نحو " اآلخرین، فیتعّثر وُیعِثر. وكما قال النبي:
).  9: 6 (هو شكیم"

على أي األحوال المعّلم الذي ُیعِثر تالمیذه بأعماله الردیئة یغلق ملكوت  [القّدیس جیروم:یقول 
 .]Ï أمامهمتالسماوا

    إعثار الدخالء.4
، "ویل لكم أیها الكتبة والفّریسّیون المراءون

 ألنكم تطوفون البحر والبّر لتكسبوا دخیًال واحًدا، 
.  ]15[ومتى حصل تصنعونه ابًنا لجهنم أكثر منكم مضاعًفا" 

یبذل المرائي الكثیر محتمًال مشقَّات السفر والحرمان لیكسب دخیًال واحًدا، لكّنه إذ یدخل به إلى اإلیمان 
 فال یعود ینظر إلى ، فیتحطَّم إیمانه فیه. إنه یدرك عن قرب ثوب معّلمه المزیف،یكتشف الدخیل فیه ریاءه

 فیترك اإلیمان بال رجعة، إذ ال یعود یفتح باب قلبه لكارٍز آخر ، بل یتطّلع إلى أعماله الخفّیة الشّریرة،كلماته
یشهد له عن اإلیمان، حتى وٕان كان األخیر رجًال مبارًكا، فإن الخبرة األولى قد حطَّمت الدخیل. ورّبما یسلك 

 إذ یشرب من معّلمه میاه ،یرتّد بسلوكه العملي  لكّنه،یرتّد عن اإلیمان علًنا الدخیل طریًقا آخر، فإنه وٕان كان ال
الریاء لیسلك بروحه ورّبما بصورة أشد، وفي الحالتین یزج المرائي بالدخیل إلى نیران الظلمة األبدّیة.  

هنا یصدر االتهام في أمرین: األول عدم [على العبارة السابقة، قائالً : القّدیس یوحنا الذهبي الفم وُیعّلق 
نفعهم في خالص الكثیرین إذ یحتاجون إلى أتعاب كثیرة لیربحوا شخًصا واحًدا، والثاني اإلهمال في حفظ من 

 إذ یفسدونه بحیاتهم الشّریرة ویجعلونه أشّر منهم فال یقف ،كسبوه. فإنهم لیس فقط یتَِّسمون باإلهمال بل والخیانة
إن رأى معّلمه إنساًنا فاضًال یتمثل به، أّما إن رآه شریًرا فیتعدَّاه في الشّر بسبب فإنه  .(الدخیل) عند شّر معّلمه

  .]Ðالمیل الطبیعي لإلنسان نحو الشرّ 

كانوا یجتهدون لیصنعوا دخیًال واحًدا من الشرفاء، یضّمونه إلى شعب [ القّدیس جیروم:وكما یقول 
حسب يُ  ااهللا... لكّنه إذ كان ینظر إلى معّلمیه فُیدرك أن أعمالهم تهدم تعالیمهم یرجع إلى قیئه، وبعودته أمميً 

 .]Ñجاحًدا فیستحق عقاًبا أشد مّما كان علیه قبل قبوله اإلیمان

   النظرة المادّیة في العبادة.5
 بهم یحكموا بمنظار مادي اذإ ،یفسد الریاء المعّلمین فِعوض أن یحكموا روحًیا حتى في األمور المادّیة

ثمن من المذبح، فمن ُیقِسم بذهب أحتى في الروحّیات. فیرون في ذهب الهیكل أنه أفضل من الهیكل، والقربان 
لهیكل نفسه أو المذبح فلیس بشيءٍ . هكذا إذ َتْظَلْم البصیرة الداخلّیة االهیكل أو القربان یلتزم بالقَسم أو من یقِسم ب

  تنجذب النفس إلى المقّدسات لتطلب المادیَّات فحسب.ىویصیبها العم

، فالذي یحلف بالذهب أو ]Òأنهم یسلكون ال بمخافة اهللا بل بالرغبة في الغنى[ :القّدیس جیرومیرى 

1 In Matt 23:13. 
2 In Matt. hom 73:1. 
3  In Matt. 23:15. 
4 In Matt 23:16- 22. 
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لهیكل أو المذبح ویحنث االقربان یلتزم بدفع الذهب وتقدیم القربان األمر الذي ینتفع منه الكهنة، لكن من یحلف ب
بالقسم فال یشغل قلبه في شيءٍ .   

   حرفیُّون في الوصّیة بال روح.6
یظهرون في تنفیذ الوصّیة كمدقِّقین للغایة، فُیعشِّرون الِنعناع والشَبت والكمُّون الخ. األمور التي رّبما 

". الحق والرحمة واإلیمان"  الشخصي، لكنهم یتركون أثقل الناموس: لالستعمالُتزرع بكمیَّات قلیلة جًدا في المنازل
من أجل المظهر یتمِّمون األمور التافهة تحت ستار التدقیق، أّما جوهر الوصّیة الخفي فال یمسُّونه. یحملون في 

 ویتخلُّون عن الحق والرحمة واإلیمان. لكنهم یظهرون كُمحبِّي الحق والمدافعین ،قلوبهم الكراهّیة والُبغضة والحسد
 مع أنهم في الداخل یبلعون الجمل، وكما یقول ، فُیصفُّون عن البعوضة،عنه، أنقیاء ال یظلمون أحًدا وأطهاًرا

.  ]24[" "أیها القادة العمیان الذي ُیصّفون عن البعوضة ویبلعون الجمل السیِّد:

في ذلك جشع للقادة الیهود فإنهم یهتّمون بالعشور حتى بالنسبة للخضروات ذات  القّدیس جیرومیرى 
 أّما الوصایا الخاصة بالرحمة تجاه الفقراء واألرامل واألیتام ومحّبة اهللا ،القیمة البسیطة ألنها تدخل إلى بیوتهم

إنهم یدّققون في الوصّیة التي تحّقق هدفهم المادي وجشعهم : القّدیس كیرّلس الكبیر. وكما یقول Ïفیتهاونون فیها
ویتهاونون في الوصّیة التي تمّس عالقتهم مع اهللا وحیاتهم الروحّیة، مع أن كسر أّیة وصّیة إّنما هو كسر 

)، إذ یجعله بال ناموس. فإن 10: 2  (یع"عصیان وصّیة واحدة هو عصیان للناموس " إذ یقول:.للناموس كله
 ! فأّیة كلمات یجدها قادرة أن ُتخلِّصه من العقوبة التي یستحقَّها؟،تجاهل أحد هذه الوصایا خاصة الهامة منها

 "ویل لكم أیها الفّریسّیون ألنكم ُتعشِّرون الَنعنع :هذا ما ِاستحقَّه الفّریسّیون من توبیخات قاسیة إذ َحكم علیهم الرب
). فإذ هم طامعون أكثر من غیرهم ومشغوفون 42: 11 والَسذاب وكل َبْقل وتتجاوزون الحق ومحّبة اهللا" (لو

بالربح القبیح أمروا بضرورة مالحظة شریعة العشور بدّقة وحرفّیة حتى ال یحذفوا من حساباتهم أقل األمور والبقول 
التي بال ثمن، بینما یتجاهلون ما كان یجب مراعاته من وصایا هامة أعطیت بواسطة موسى مثل الحق الذي 

"اهللا قائم في مجمع اآللهة یقضي وسط  یحّقق العدالة في الحكم ومحّبة اهللا. لقد وبَّخهم الروح بصوت داود:
 كما اتَّهمهم على لسان إشعیاء: كیف .)1: 82  وترفعون وجوه األشرار؟!" (مز،اآللهة، حتى متى تقضون جوًرا

صارت المدینة األمینة صهیون زانیة، مآلنة حًقا كان العدل یبیت فیها وأما اآلن فقاتلون؛ صارت فضتك َزْغًال، 
ارك الخمر بالماء  رؤساؤك متمرِّدون وشركاء اللصوص، كل واحد منهم یحب الرشوة ویتبع العطایا، ال ،ویخِلط ُتجَّ

  .Ðیقضون للیتیم ودعوى األرملة ال تصل إلیهم. فإن القضاء بالجور لیس من عمل محبِّي اإلخوة

على دعوة الفّریسّیین "عمیاًنا" موّضًحا أنهم بال عذر فقد رأوا السیِّد المسیح القّدیس أمبروسیوس وُیعّلق 
لم یبِصره الیهود مع أنهم [بهم، قائالً : ولكن حسب الجسد ببصیرة روحّیة عمیاء، إذ أْظلم الریاء وحرفّیة العبادة قل

 لكنهم عاینوه روحًیا، إذ لهم البصیرة المستنیرة، ، غیر أن رجال اإلیمان من أسالفهم لم یروا الرب بالجسد.]Ñرأوه
من الواضح أن الصوت [). وُیعّلق القّدیس، قائالً : 18: 2 لهذا یقول الكتاب أن الشعب كان یرى صوت اهللا (خر

ُیسمع وال ُیرى، فما الصوت إال موجات تسمعها األذن وال تراها األعین. هذه فكرة عمیقة دفعت موسى لیؤّكد أن 
 اإلنسان یرى صوت الرب، یراه داخل القلب حیث یشخص إلیه بعینّیه (الداخلّیتین)... رآه إبراهیم كما هو مكتوب:

).. رأى الرب مع أنه بالتأكید لم ینظره بالجسد... الذین صرخوا: 56: 8 إبراهیم تهّلل بأن یرى یومي" (یو"

1 In Matt 23:23. 
2 In Luc. Ser 84. 
3 In Luc tr 1:6. 
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 .])8: 2 كو Ï") 1عرفوا رب المجد لما صلبوه ألنهم لو" لم یروه، ،صلبهأ ،صلبهأ

  شكلیُّون في العبادة بال حیاة .7
ا في الطقس أیًضا، فیهتّمون جًدا م وٕان، لیس فقط في تنفیذ الوصّیة،من أجل الناس یظهرون كمدقِّقین

 وال یبالون بما یحملونه في الداخل غیر المنظور، فصاروا أشبه بالقبور ،بنقاوة الكأس والصحفة من الخارج
الجمیلة المْبیَّضة من الخارج ومن الداخل مملوءة نتانة وكل نجاسة.  

حًقا ما أخطر أن یهتّم اإلنسان بشكلّیات العبادة الخارجّیة دون أن یلتقي بالسیِّد المسیح نفسه جوهر 
 وٕانما یحمل موًتا للنفس وضیًقا للجسد. وتتحّول حیاة ،عبادتنا وسّر حیاتنا، فتصیر العبادة لیست كأًسا للخالص

اإلنسان إلى قبر جمیل من الخارج ینعته الناس بالجمال الروحي والنقاوة، إذ هو مبَیّض بینما في داخله یحمل 
كما أن القّدیس هو [ القّدیس جیروم:نفًسا مّیتة ونجاسة، وٕاذ ال یجد السیِّد المسیح فیها له مسكًنا. وكما یقول 

.] Ð ُیقیم من نفسه قبًرايهیكل اهللا، هكذا الخاط

   مقاومون للحق تحت ستار الدین.8
إًذا یهتّم الكتبة والفّریسّیون ببناء قبور األنبیاء ویزیِّنون مدافن الصدِّیقین، فإنهم بهذا العمل إّنما یشهدون 

هم وقتلوهم. وها هم یكمِّلون مكیال آبائهم مدبِّرین المؤامرات لقتل موواعما فعله آباؤهم باألنبیاء والصدِّیقین، إذ ق
مألوا بدوركم مكیال آبائكم، فما [اعلى لسان السیِّد المسیح، قائالً : القّدیس جیروم السیِّد المسیح نفسه. یخاطبهم 

لم یحّققوه هم أكملوه أنتم؛ هم قتلوا الخّدام، وأنتم تصلبون المعّلم. هم قتلوا األنبیاء وأنتم تصلبون ذاك الذي تنبَّأ 
  .]Ñعنه األنبیاء

 مقّدمین دم األبریاء ،هكذا یدفع الریاء اإلنسان من عمل شریر إلى آخر حتى ینتهي بمقاومة الحق تماًما
 الذي دخل بهم إلى دوَّامة المظهر ،ثمًنا رخیًصا في أعینهم، إنه ُیحّذرهم من هذا المرض الخبیث الذي هو الریاء

 فیدخلون بالدخالء ،الباطل والكرامة الزمنّیة لیعبر بهم إلى اغتصاب حقوق األرامل، متسّترین تحت لواء الكرازة
 ، هكذا یلتحفون بشكلیَّات العبادة. ویكسرون جوهرها،إلى نار جهّنم، وتحت ستار الوصّیة یقّدمون ما هو ظاهر

 متستِّرین بقبر أجسادهم، وأخیًرا ها هم یدبِّرون المؤامرات لقتل ابن اهللا الوحید ثمًنا ،فیحكمون على أنفسهم بالموت
 تحت ستار الدفاع عن مجد اهللا والناموس واألنبیاء.  ،للحفاظ على كراسیهم وسلطانهم وكرامتهم

؟ أیها الحّیات أوالد األفاعي،كیف تهربون من دینونة جهّنم"
  ، لذلك هأنذا أرسل إلیكم أنبیاء وحكماء وكتبة

  . وَتطردون من مدینة إلى مدینة، ومنهم َتجلدون في مجامعكم،فمنهم َتقتلون وَتصلبون
األرض، لكي یأتي علیكم كل دم زكي ُسفك على 

.  ]35-33[" الذي قتلتموه بین الهیكل والمذبح من دم هابیل الصدِّیق إلى دم زكرّیا بن برخبا
أنه وجد في عصره ثالثة آراء: القّدیس جیروم یرى   من هو زكرّیا بن برخیا؟

ن كان اسم أبیه مطابًقا لكلمات السیِّد، لكن لم یذكر الكتاب إ زكرّیا النبي أحد األنبیاء الصغار، و.1 
شیًئا عن سفك دمه بین الهیكل والمذبح، خاصة وأن الهیكل في عصره كان مجّرد حطام.  

1 In Luc 1:5,6. 
2 On Ps hom 7. 
3 In Matt. 23:32. 
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ال یقبل هذا  القّدیس جیروم زكرّیا أب یوحنا المعمدان، ُقتل بسبب نبّوته عن مجيء المخّلص، لكن .2 
الرأي.  

بیه كما أ)، لكن اسم 21: 24(  ملك یهوذا كما جاء في أخبار األیام الثانيش زكرّیا الذي قتله یوآ.3 
تعني "بركة" أو "مبارك من الرب"،  ايأن برخالقّدیس جیروم جاء في الكتاب المقّدس هو یهویاداع. ویرى 

هذا الرأي.    لذلك یحبذ القّدیس جیروم،ویهویاداع تعني "قداسة"، وٕان الشخص یحمل االسمین

   الحكم بالخراب األبدي.9
إذ تظاهروا بالغیرة على مجد اهللا والهیكل والناموس واألنبیاء، متطّلعین إلى السیِّد كمقاوٍم لهذه جمیعها، 

دفعوا أنفسهم مع الشعب إلى الخراب األبدي بتشویههم للحق، فیحملون ثمر أعمالهم وأعمال آبائهم.  

  ."الحق أقول لكم أن هذا كّله یأتي على هذا الجیل
  األنبیاء والمرسلین إلیها، ةیا قاتلأورشلیم  ايأورشلیم  اي

  ،كم مّرة أردُت أن أجمع أوالدك
  ولم تریدوا. ،كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها

  .هوذا بیتكم ُیترك لكم خراًبا
 ألني أقول لكم أنكم ال ترونني من اآلن 

.  ]39-36[" حتى تقولوا مبارك اآلتي باسم الرب
"إنك لو علمِت أنِت أیًضا حتى في یومك  یقول: لقد بكى السیِّد على أورشلیم عندما اقترب منها، وهو

 ویحدقون بك ،هذا ما هو لسالمك، ولكن اآلن قد ُأخفَي عن عینّیك، فإنه ستأتي أیام ویحیط بك أعداؤك بمترسة
 ألنك ال تعرفي زمان ، وال یتركون فیك حجًرا على حجر،ویحاصرونك من كل جهة، ویهدمونك وبنیك فیك

). ویبقى السیِّد المسیح یبكي على كل نفس قبلته كأورشلیم وصارت هیكًال له ثم 44-42: 19 افتقادك" (لو
في الحقیقة نحن أورشلیم التي بكاها یسوع... فبعد أن [ نوس:يالعّالمة أوریجفتنجَّست وقاومته. یقول  عادت

!... بكى على أورشلیمنا ئ أسرار الرب نخطرأیناعرفنا أسرار الحق وكلمات اإلنجیل وتعالیم الكنیسة، وبعد أن 
 وال یتركون فیها حجًرا على حجر. هذا ما یحدث ، ویهدمون بنیها فیها، إذ یحاصرها األعداء،فبسبب خطّیتها

 وال یقدر أن یحتمل مستلزمات ، فبعد أن یعیش إنسان في نسك كامل لسنین ینهزم أمام جاذبیَّة الجسد،اآلن
 الطهارة، فیتدّنس اإلنسان ویعیش في عدم طهارة، وكأنه ال ُیترك فیه حجر على حجر. وفي موضع آخر نقرأ:

). هذه هي 14: 18 كل ِبرِّه الذي عمله ال ُیذكر، في خیانته التي خانها وفي خطّیته التي أخطأ بها یموت" (خر"
  .]Ïأورشلیم التي ُیبكى علیها

ها أنت ترى أنه بالحقیقة غالًبا ما یطلب أن یمنحهم رحمته لكنهم [القّدیس كیرّلس الكبیر: ویقول 
 .]Ð ونزعهم عن عضویَّة بیته الروحي،رفضوا معونته، لذلك أدانهم قانون اهللا المقّدس

 لكنهم استقبلوني بالكراهّیة والغدر. جئت كأم وهم ،أتیت كالدجاجة ألحمیهم[ القّدیس جیروم:ویقول 
  .]Ñظّنوا إني قاتلهم فقتلوني

1 In Luc. hom 38:4. 
2 In Luc. Ser. 131. 
3 On Ps. hom 35. 
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یكون لها صغار   ألنها إذ تحتضن بیضها أو،أن السیِّد شبَّه نفسه بالدجاجة القّدیس أغسطینوسویرى 
 بصغارها. وكأن في ذلك رمز لعمل السیِّد المسیح الذي نزل إلینا الهتمامهایضعف جسمها جًدا ویسقط ریشها 

یحمل ضعفنا بحّبه ورعایته اإللهّیة.  
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صحاح الرابع والعشرون  ألا

عالمات مجيء الملكوت 
أعلن عن ًیا، حدیث السیِّد المسیح عن مجيء الملكوت السماوي یشغل أذهان الكثیرین بكونه حدیثًا نبو

  كما یمتزج بمجیئه داخل النفس.، ومجیئه في كنیسة العهد الجدیداألخروي،مجيء الملكوت 

.  2-1  هدم الهیكل القدیم.1
.  5-3  ظهور مسحاء كذبة.2
.  7-6  حروب وكوارثقیام .3
.  10-8  حدوث مضایقات.4
.  14-11  ظهور أنبیاء كذبة.5
 .15  رجسة خراب الهیكل.6
.  20-16  وصایا للدخول في الملكوت.7
  . 22-21  الضیقة الُعظمى.8
.  28-23  ظهور مسحاء كذبة.9

.  29  انهیار الطبیعة.10
.  31-30  ظهور عالمة ابن اإلنسان.11
.  34-32  مثل شجرة التین المخضّرة.12
  .36-35  تأكید مجیئه.13
  .40-37  االستعداد لمجیئه.14
  .51-41  مَثل العبد والسیِّد القادم.15

  هدم الهیكل القدیم.1
 "ثم خرج یسوع ومضى من الهیكل، 

  . الهیكلأبنیةفتقّدم تالمیذه لكي یروه 
 فقال لهم یسوع: أما تنظرون جمیع هذه، 

.  ]2-1[" الحق أقول لكم أنه ال ُیترك ههنا حجر على حجر ال ُینقض
 إلى الهیكل بكونه عالمة ملكهم، فهو الموضع الوحید الذي فیه ُیعلن اهللا مجده عونكان الیهود یتطلّ 

 تطّلع نحو الهیكل لینعم بعوٍن ،حلت به ضائقةو ، ُوجد المؤمنأینما والتقدمات.ویتقّبل من أیدي مؤمنیه الذبائح 
 الهیكل بضخامتها عالمة عظمة ملكوتهم، لهذا أراد التالمیذ أن ُیُروا السیِّد المسیح هذه أبنیةوكانت . إلهيٍ 

فماذا أراد السیِّد بكلماته هذه؟ . ال یترك ههنا حجر على حجر ال ینقض"": المباني، لكن السیِّد أّكد لهم

كان الهیكل مع قدسیَّته قد تحّول في حیاة الیهود بسبب ریائهم وفكرهم المادي إلى عقبة أمام العبادة 
العصور  الروحّیة. فقد انشغلوا بعظمة الهیكل الخارجي عن قدسیَّة هیكل القلب الداخلي، فكانوا یهتّمون عبر

فمن . صالح المباني ال القلب، األمر الذي كّرس أغلب األنبیاء حیاتهم لتصحیح هذا المفهوم خاصة إرمیا النبيإب
). وجاء بعده 4: 7 (إر"  هیكل الرب هو،هیكل الرب""ال تّتكلوا على كالم الكذب، قائلین:  كلماته المشهورة:
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-18: 10 حزقیال النبي ُیعلن لهم ثمرة اهتمامهم بالمبنى دون الحیاة الداخلّیة أن مجد الرب یفارق البیت (حز
).  23-22: 11  بل ویفارق المدینة كلها (حز،)19

حین أصّر الجنود الرومان تحت قیادة تیطس على هدم الهیكل . م70ما قاله السیِّد قد تحّقق حرفًیا عام 
تماًما، وكان ذلك إعالًنا عن قیام الهیكل الجدید لكنیسة العهد الجدید بمفاهیم جدیدة.  

 فال یترك ،على أي األحوال، هذا هو عمل الروح القدس في میاه المعمودّیة أن یحطم إنساننا القدیم
 ویقوم هیكل جدید لیس من صنع أیدینا، هو اإلنسان الجدید على صورة ،حجر على حجر من أعماله الشّریرة فینا

 بفرح مجيء رظتنن خالله ، وعربون للتمّتع بالملكوت األخروي، الملكوت فیناحلولهذا العمل هو بدایة . خالقنا
  .الرب كعریٍس لنفوسنا

   ظهور مسحاء كذبة.2
 "وفیما هو جالس على جبل الزیتون تقّدم إلیه التالمیذ على انفراد، قائلین: 

 قل لنا متى یكون هذا؟ 
 وما هي عالمة مجیئك وانقضاء الدهر؟ 

  . وقال لهم: انظروا ال یضّلكم أحد،فأجاب یسوع
 فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین: 

  .]5-3[ ویضّلون كثیرین" ،أنا هو المسیح
 فإن عدّو الخیر ال یواجه هذا ،إن كان اهللا في إقامته للملكوت ُیعلن ذاته فینا، حاسًبا إّیانا هیكله المقّدس

 یرسل الشیطان مضلِّلین ُمدَّعین ، وكما ُیقیم المسیح ملكوته فینا. بل باألحرى تزداد حربه ضّدنا،األمر بالصمت
. أنهم مسحاء لكي یقیموا مملكة إبلیس داخل اإلنسان

 وهو ،لقد عبَّر التالمیذ بسؤالهم عن مجيء الرب األخیر عما یدور في أذهان البشرّیة في كل العصور
 ال لیعرفوا ، مكتفًیا بتقدیم العالمات، لكن السیِّد لم یحّدد مواعید.رغبتهم في معرفة المستقبل وتحدید األزمنة

  ه. الذي یظهرون ألجل مقاومة الحق تحت ستار الدین نفس، وٕانما لكي ال یخدعهم المسحاء المضّللون،األزمنة

لقد تحّول كثیر من الكتاب الدینّیین ودارسي الكتاب المقّدس المعاصرین إلى االنشغال بتحدید أزمنة 
 تحّول كلمة اهللا من كلمة همجيء السیِّد، بل وقامت بعض الطوائف هي في حقیقتها غیر مسیحّیة مثل شهود یهو

 كملكوت حاضر داخل القلب إلى مناقشات فكرّیة عقیمة تسحبنا إلى ،للخالص والتمّتع بالملكوت السماوي
  .مجادالت فكرّیة تخص تحدید األزمنة، األمر الذي یرفضه السیِّد تماًما

 أال وهو السهر الدائم ،صحاحاللقد أوضح السیِّد غایة حدیثه هذا عن عالمات مجیئه في نهایة ا
. وانتظار مجيء الملكوت على الدوام، أي تهیئة النفس لمالقاة العریس األبدي لتدخل معه في شركة أمجاده

عامة  قیام حروب وحدوث كوارث .3
.  "وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب

 انظروا ال ترتاعوا، ألنه البد أن تكون هذه كلها، 
  .ولكن لیس المنتهى بعد
  ومملكة على مملكة، ،ألنه تقوم ُأمَّة على ُأمَّة
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  .وتكون مجاعات وأوبئة وزالزل في أماكن
.  ]8-6[ولكن هذه كلها مبتدأ األوجاع" 

لیس عجیًبا أن تكون عالمات مجيء السیِّد في مجموعها تمثِّل جوانب متعّددة من اآلالم واألتعاب 
 لمجیئه، كیف؟ كلما أدرك عدّو الخیر أي الشیطان أن مملكة المسیح ئوالكوارث، فإن هذا هو الطریق الذي یهي

قادمة على األبواب ازدادت حربه ضّد المؤمنین لكي یقتنص ما استطاع كأعضاء في مملكته مقاومین مملكة 
 المؤمنون الساهرون والحكماء قّوة وثباًتا فیتزّكون، وكأنه خالل هذه المتاعب یمأل ادهذا كّله یزدفي  .المسیح

ن بركة، فتقترب النهایة لكي ینال الشیطان وجنوده ثمار شّرهم ویتمّتع يالشیطان كأس شّره، وتمتلئ كأس المجاهد
  ل.ن الحقیقیُّون باإلكليوالمجاهد

 الخیر فهي تهیئة جّو خانق للنفس من حروب وأخبار حروب وّ أما بدء هذه اآلالم التي یثیرها عد
 إنه یرید أن یحطَّم نفسیَّة الناس،  الخ.وانقسامات على مستوى األمم والممالك، وظهور أوبئة، وحدوث زالزل

 من الحرب. والذین ال تلحقهم خائفین كأشرار منقسمین یثیرون الحروب، فیعیشون في رعب إخوتهمفیرون 
وٕان هربوا من األمراض تالحقهم . الحروب یتعّرضون لألوبئة واألمراض فیرتبكون خائفین على حیاتهم الزمنّیة

 الخیر أن یشغل المؤمن بعیًدا عن الفرح بمجيء المسیح، فیلهیه بالمشاكل وّ إن هدف عد. الزالزل التي تتم فجأة
دة (الزالزل)، وكأن العالم كّله قد ياإلنسانّیة (الحروب) والصحّیة بل والطبیع  لیس من معین وال من ، في عینیهاسوَّ

.  سند له

ن تركنا المعنى الحرفي لنتأّمل في تمّتعنا بملكوت اهللا داخلنا، فإّننا نالحظ إنه ما أن یقترب المؤمن إ
 تخص اآلخرین أو جسده أو العالم المادي ،بالروح القدس نحو مسیحه حتى یجد عدّو الخیر یشغله بمشاكل كثیرة

  . فتلهیه عن خالص نفسه وتفكیره في الملك المسیح،المنظور

   حدوث مضایقات.4
،  ویقتلونكم،"حینئذ یسّلمونكم إلى ضیق

  .وتكونون مبغضین من جمیع األمم ألجل اسمي
،  ویسّلمون بعضهم بعًضا،وحینئذ یعثر كثیرون

.  ]10-9[ویبغضون بعضهم بعًضا" 
 أي الجو الخارجي الذي یثیره العدّو ضّد ،إذ یتقّبل اإلنسان ملكوت اهللا داخله ینتقل من الضیقة العامة

الملكوت بقصد إرباك المؤمنین وشغلهم عن المسیح، لیدخل بهم إلى ضیقات خاصة بهم، فیهّیج العدّو اآلخرین 
الضیقة هي إحدى . ف وٕانما من أجل "اسم المسیح"، وهذه هي جریمتهم،ایقتهم وقتلهم، ال لذنب ارتكبوهضعلیهم لم

 بینما ُیعصر في الخارج ،مالمح الطریق األساسیة للملكوت، إذ یمتلئ القلب من الداخل فرًحا بالمسیح الساكن فیه
. بالضیق

  أنبیاء كذبة  ظهور.5
  ویضّلون كثیرین، ،"ویقوم أنبیاء كذبة كثیرون

 ولكثرة اإلثم تبرد محّبة الكثیرین، 
 ولكن الذي یصیر إلى المنتهى فهذا یخّلص. 

، ویكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجمیع األمم
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.  ]14-11[ ثم یأتي المنتهى"
به عدّو الخیر ضّد أبناء الملكوت  السهم األول هو خلق جو عام .هذا هو السهم الثالث الذي یصوِّ

قابض لإلنسان یسحبه بعیًدا عن حیاته الداخلّیة، السهم الثاني هو تصویب الضیق إلیه شخصًیا من أجل 
فإن .  لینحرف به بعیًدا عن مسار الملكوت،المسیح، أّما الثالث وهو األخطر فهو تصویب السهم ضّد اإلیمان

 ،فإن هذا أیًضا یمكن أن یأخذ صوًرا متعّددة، كان من الجانب التاریخي یظهر أنبیاء كذبة یضّللون الكثیرین
 رّبما تختفي وراء الدین، غایتها أن تقّدم أفكاًرا بّراقة فلسفّیة وأخالقّیة بعیدة عن الحیاة مع ،كظهور فلسفات جدیدة

إنهم یلبسون ثوب النبّوة أو التدّین، لكنهم مضلِّلون یقودون . المخّلص واختبار عمل الروح القدس الناري فینا
  ي.النفس بعیًدا عن سّر حیاتها الحقیق

ویظهر ثمر هؤالء األنبیاء الكذبة عملًیا إذ تبرد محّبة الكثیرین، فیصیر التدیُّن كلمات جوفاء ومعرفة 
إن كان عمل . ذهنّیة وفلسفات بال روح. یفقد اإلنسان قلبه، فال یقدر أن یحب اهللا والناس بل یبقى كائًنا جامًدا

 خاصة خالل األنبیاء الكذبة، فإن اهللا هو وحده الذي ینزع هذا ،إبلیس هو بث البرود الروحي في حیاة الناس
 لیت اهللا یهبنا ...إن كان اهللا ناًرا، فهو نار لكي یسحبنا من برود الشیطان[: القّدیس جیروم وكما یقول .البرود

  .]Ï فإّننا ال نرتكب الخطّیة إال بعد أن تصیر المحّبة باردة،أال یزحف البرود إلى قلوبنا

 وهو أنه بقدر ما تنتشر األضالیل ویخسر الكثیرون حیاة ،هنا یقّدم لنا السیِّد وعًدا لیبعث فینا الرجاء
صرة النور؛ ن ینتهي ب، إنه صراع بین النور والظلمة.الحب یعمل روح اهللا بقوَّة للكرازة بین األمم في كل المسكونة

  .مقاومة الباطل للحق تنتهي بتزكیَّة الحق ونمّوه فینا

   رجسة خراب الهیكل.6
في العبارات السابقة حّدثنا السیِّد عن نهایة الهیكل وخراب أورشلیم بطریقة خفیَّة، أّما هنا فیتحّدث 

فمتى نظرتم ِرْجَسة الخراب التي قال عنها دانیال النبي قائمة في المكان المقّدس، لیفهم ": عالنّیة، إذ یقول
  .)، لیتأكَّدوا من خراب الهیكل الیهودي27: 9 سفر دانیال (ةهكذا كان السیِّد المسیح یدعوهم لقراء .]15[القارئ" 

 الخراب هذه؟   ِرْجَسةما هي

؛ نقًال عن كلمات ]Ðأنها تعني الجیش الذي به خربت أورشلیم[: القّدیس یوحنا الذهبي الفمیقول أوالً : 
). فقد دخل 20: 21علموا أنه قد ِاقترب خرابها" (لواِ "ومتى رأیتم أورشلیم محاطة بجیوش، فحینئذ  السیِّد نفسه:

 وقیام الملكوت الروحي.  ،األمم الهیكل ودنَّسوه بل وحطَّموه تماًما، وكان ذلك عالمة نهایة الملكوت الحرفي

یمكن أن تفهم عن تمثال قیصر الذي وضعه بیالطس في الهیكل أو [ القّدیس جیروم:یقول ثانًیا: 
 الذي ُأقیم في قدس األقداس... في العهد القدیم ُیدعى التمثال بالِرْجسة، وقد أضیفت ي(تمثال) هادریان الفارس

بذات الرأي  القّدیس یوحنا الذهبي الفم وقد أخذ ].Ñ ألن التمثال قد ُوضع في وسط الهیكل المهجور،"خرابكلمة "
  .Òأیًضا

المسیح إذ ضد أن هذه الِرْجَسة إّنما ُتشیر لما یحّدث في أیام  القّدیس هیالري أسقف بواتییهیرى ثالثًا: 
 یسمِّیها ِرْجَسة ألنه یأتي .أعطى اهللا عالمة كاملة عن مجیئه األخیر، إذ یتحّدث عن أیام ضّد المسیح: [یقول

1 On Ps. hom 57. 
2 Op. Imperf. 
3 Cátena Aurea. 
4 In Matt. hom 76.  
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 فیأخذ موقف ،نها ِرْجَسة خراب ألنه یدمر األرض بالحروب والقتل. یقبله الیهود. إضّد اهللا ناسًبا كرامة اهللا لنفسه
وٕاذ یصیر .  وفي الموضع الذي تقام فیه صلوات القّدیسین یستقبلون الخائن كمن هو مستحق لكرامة اهللا،التقّدیس

 لذلك یطلب اهللا (من شعبه) أن یتركوا الیهودّیة ،هذا الخطأ شائًعا بین الیهود فینكرون الحق ویقبلون الباطل
  .]Ïویهربوا إلى الجبال حتى ال یعوقهم أتباعه وال یؤثِّرون علیهم

 وصایا للدخول في الملكوت  .7
"فحینئذ لیهرب الذین في الیهودّیة إلى الجبال،  

 فال ینزل لیأخذ من بیته شیًئا،  ،والذي على السطح
 فال یرجع إلى ورائه لیأخذ ثیابه،  ،والذي في الحقل

وویل للحبالى والمرضعات في تلك األیام،  
.  ]20-16[وصّلوا لكي ال یكون هربكم في شتاء وال في سبت" 

من الجانب التاریخي إذ رأى المسیحّیون الذین في أورشلیم الرومان یحاصرونها أدركوا ما سیحل بها من 
وهذا ما یحدث عند مجيء ضّد المسیح كما رأینا في كلمات القّدیس هیالري .  كقول الرب فهربوا سریًعا،خراب

) تهرب إلى البّرّیة "حیث لها موضع ُمعد 4-1تس2السابقة، فإذ تراه الكنیسة قد أقام نفسه إلًها في هیكل الرب (
. )6 :12  لكي یعولها هناك ألًفا ومائتین وستین یوًما" (رؤ،من اهللا

 یلزمنا أن نهرب من الیهودّیة إلى الجبال، ،وفي حیاتنا الروحّیة إذ نرى هیكل الحرف ینهار في داخلنا
العّالمة وكما یقول . أي من حرفّیة الیهود في فهم الوصّیة إلى انطالقة الروح العالیة لتدخل إلى الفهم السماوي

وٕان صعد أحد إلى . ةيلیت الذین ینظرون هذا یهربون من حرف الیهودّیة إلى جبال الحق العال[: نوسيأوریج
سطح الكلمة ووقف على قّمتها فال ینزل لیطلب شیًئا من بیته، وٕان كان في الحقل حیث یختبئ فیه الكنز فال 

 بل یجري من خطر خداع الكلمة الباطلة (ضد المسیح)، ویكون هذا على وجه الخصوص متى ،یرجع إلى الوراء
.] Ðیرتّد إلیه لیلبسه مّرة أخرى خلع ثوبه القدیم فال

 أو إلى القّدیسین حیث تستند التالل Ñإلى النفوس العالیة : تشیرالقّدیس أغسطینوسالجبال كما یقول 
. وكأن دعوة السیِّد المسیح للهروب هنا هي دعوة لاللتصاق بالقّدیسین والشركة معهم. (النفوس الصغیرة) علیها

كان قد ارتفع بالروح القدس من طابق إلى آخر كما من مجٍد إلى مجٍد حتى بلغ  یوصي السیِّد َمنْ 
 فال ینزل ثانیة ، ال تعوقها األسقف الطینّیة أي األمور الزمنّیة،السطح لیرى السماء قدام عینّیه واضحة ومكشوفة

لتبقى حیاته في حالة صعود بال نزول، مع انتظار على السطح لرؤیة السیِّد قادًما على السحاب فال یعود یطلب 
. األمور الزمنّیة التي هي ُسفلّیة

  ،السطح هو أعلى مكان في البیت، قّمة المبنى وكماله، لذلك من یقف علیه یكون كامًال في قلبه، متجدًِّدا
. Òغالًبا في الروح، لیحتفظ لئال ینزل إلى األمور الدنیا ویشغف بالممتلكات الزمنّیة

 القّدیس هیالري أسقف بواتییه 

  لنحذر في الضیقة من النزول عن المرتفعات الروحّیة ونرتبط بالحیاة الجسدانّیة. ومن تقّدم ال ینظر إلى الوراء

1 On Matt. Canon 25.  
2 In Matt. 29. 
3 In Ioan 1:1. 
4 In Matt. Canon 25. 
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  .Ïفیطلب األمور األولى ویترّدد راجًعا إلى األمور الُسفلّیة
 القّدیس أغسطینوس

 من له ثوب المسیح فال ینزل من السطح لیحضر ثوًبا آخر .

 ال تنزل من سطح الفضیلة لتطلب المالبس التي كنت ترتدیها قدیًما، وال ترجع من الحقل إلى البیت .
  Ðالقّدیس جیروم

 فال یعود ینزل إلى أعماق ،إن كان أحد على السطح، أي سبق فصعد إلى القمة حیث الفضائل الُعظمى 
على السطح وقفت راحاب الزانیة، رمز الكنیسة، واّتحدت في شركة األسرار نیابة عن . األرض وهذا العالم

)، فلو نزال إلى أسفل البیت لقتلهما الذین 1: 2 شعوب األمم. خبَّأت الجاسوسین اللذین أرسلهما یشوع (یش
. إذن السطح هو قّمة الروح حیث یتحصَّن اإلنسان من ضعف الجسد الخائر بال قّوة. ُأرِسلوا للقبض علیها

هنا أفكر في المفلوج الذي حمله أربعة رجال ودلُّوه من السطح!... لنتبع بطرس الذي شعر بالجوع فصعد إلى 
 فما كان ینبغي له أن یحكم بنجاسة شعوب ، فهناك عرف سّر نشأة الكنیسة،)9: 10 سطح المنزل (أع

 ،فإن كان بطرس لم یقدر أن یدرك هذا السّر وهو أسفل...  ألن اإلیمان یقدر أن یطّهرها من كل دنس،األمم
 :40 )؟! لقد أدركه بطرس إذ صعد لیبّشر بالرب (إش السطحفكیف تستطیع أنت أن تفهمه (ما لم ترتفع إلى

9(Ñ .
 القّدیس أمبروسیوس

 مرتبًكا حتى بضروریَّات ،ومن كان في الحقل اإللهي یعمل لحساب السیِّد المسیح فال ینظر إلى الوراء
النفس التي .  ناظًرا جعالة اهللا الُعلیا، ما هو قدامإلىالحیاة كاألكل والشرب والملبس، إّنما ینسى ما هو وراء ویمتد 

خلعت ثوب أعمال اإلنسان القدیم وانطلقت إلى الحقل تعمل لحساب المسیح ال ترتد إلى الوراء لترتدیه مّرة أخرى، 
 فتترك ثوبك ،لیتك باألحرى إن أمكنك أن تتمثل بیوسف[ القّدیس جیروم:بل تتمثل بیوسف بن یعقوب، إذ یقول 

  .]Òايً في ید سیِّدَتك المصریَّة وتتبع ربَّك ومخّلصك عار

  لیس أحد یضع یده  :ما هو هذا الحقل؟ لقد أعلمني إّیاه یسوع بقوله. الحقل فال یرجع إلى الوراءفي من كان"
 لتحرس حقلك إن كنت ترید بلوغ ملكوت ...)12 :9  (لو"على المحراث وینظر إلى الوراء یصلح لملكوت اهللا

... )3: 127  ویكون لك بنوك مثل غروس الزیتون حول مائدتك (مز،اهللا، فیزهر لك أفعاًال صالحة خصبة
دخلُت إلى جنَّتي یا " :فیقول. )11: 7 حبیبي لنخرج إلى الحقل" (نش اي "تعال :لیدخل الرب یسوع في الحقل

هل یوجد محصول أفضل من . )1: 5 (نش أختي العروس قطفُت ُمّري مع طیبي، أكلُت شهدي مع عسلي"
محصول اإلیمان الذي یثمر أعماًال صالحة ترتوي بینبوع الفرح األبدي؟! 

فمن أراد أن یخاصمك . إن كان قد منعك من النظر إلى الوراء، فباألحرى یمنعك من الرجوع لتأخذ ثوبك
 بل وتمحو كل ذكرى ،)، فیلیق بك ال أن تترك الخطایا فقط40: 5 ویأخذ ثوبك فأترك له الرداء أیًضا (مت

. Óبةو)، یخلع عنه الخطّیة وال یترك الت13: 3 ألعمالك السابقة، فكان بولس ینسى ما هو وراء (في

1 Catena Aurea. 
2 Ep 22:1, 71:1. 

Ñ(ترجمة مدام عایدة حنا بسطا). 37-20: 17  تفسیر لو 
4 Ep 145. 

Ó37-20: 17  تفسیر لو .
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 القّدیس أمبروسیوس 

خالل هذا الجهاد الحّي الذي فیه نهرب من یهودّیة الحرف إلى حّریة الجبال المقّدسة، نرتفع على 
 فال ننشغل بغیر مجيء المسیح األخیر، نعمل في الحقل ممتدِّین إلى قدَّام بال ، مكشوفةتالسماواالسطح لنرى 

 إال النفوس بالىمن هن هؤالء الح.  ُیعلن السیِّد الوْیل للحبالى والُمرِضعات.تراجع من أجل الدخول في األبدّیة
التي وٕان عرفت السیِّد المسیح لكن ثمر الروح لم ُیعلن بعد فیها، والُمرِضعات هن اللواتي یبدو ثمرهن كرضع 

مثل هؤالء اللواتي بال ثمر عملي أو قلیلي الثمر ال یقدرن على مواجهة األیام الصعبة خاصة أیام ضد . صغار
  .المسیح قبل مجيء المسیح

  النفس التي حبلت ولم تلد ثمرة الكلمة تسقط تحت هذا الویل، إذ تفقد ما حبلت به وتصیر فارغة من رجائها
  .Ïفي أعمال الحق. وأیًضا إن كانت قد ولدت لكن أطفالها لم ینتعشوا بعد

 نوس يالعّالمة أوریج

ویرى بعض اآلباء أن الَحَبل هنا إّنما هو االلتصاق بالخطّیة لیحمل اإلنسان في داخله ثمر الُمّر، أّما 
 هؤالء جمیعهنَّ ال یستطعَن الخالص من ضد .الُمرِضعات فهنَّ النفوس التي أثمرت فیهن الخطّیة ثماًرا ُمّرة

. المسیح

  ال یفهم هذا على أنه تحذیر من ِثقل الَحَبل، وٕانما ُیظهر أثقال النفس المملوءة بالخطایا، التي ال تستطیع أن
تهرب من السطح أو الحقل حیث یحّل غضب اهللا. أیًضا ویل للُمرِضعات، إذ َیظهرَن المتخّلفین في معرفة 

اهللا كمن یرضْعن لبًنا، ویل لهم ألنهم سیكونون ضعفاء جًدا غیر قادرین على الهروب من ضّد المسیح، غیر 
مستعدین على مجابهته، إذ لم یتوّقفوا عن الخطّیة وال أكلوا خبز الحیاة.  

 القّدیس هیالري أسقف بواتییه 

 ع هم الذین نالوا بالفعل ما طمعوا فیه، هؤالء یسقطون في َحباال لى هم الذین یطمعون فیما لیس لهم، والُرضَّ
. الوْیل في یوم الدینونة

القّدیس أغسطینوس  

ال یكون هربنا في شتاء وال في یوم سبت، أي ال تكون حیاتنا قد أصابتها أیطالبنا السیِّد أن نصّلي 
برودة الروح القاتلة كما في الشتاء، وال حّل بها وقت البطالة كما في السبت. فإن النفس الباردة والبطالة تسقط في 

  . وال تقدر على مالقاة رب المجد یسوع،خداعات المسیح الكذاب

  قال هذا لكي ال نوجد في صقیع الخطّیة وال في ال مباالة من جهة األعمال الصالحة، فیفتقدنا العقاب
  .الخطیر

  هیالريباأل

  عندما یصنع ضّد المسیح أضالیل أمام أعین ذوي الفكر الِجسداني (السالكون في الشتاء) یجتذبهم إلیه، ألن
. Ðمن ُیسر باألرضّیات ال یترّدد في الخضوع له

  )الكبیر(األب غریغوریوس 

1 In Matt. tr 29. 
2 Morals 15:30. 
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   الضیقة الُعظمى.8
 "ألنه یكون حینئذ ضیق عظیم 

 لم یكن مثله منذ ابتداء العالم إلى اآلن ولن یكون. 
ر تلك األیام لم یخّلص جسد.   ولو لم ُتقصَّ

ر تلك األیام" .  ]22-21[ ولكن ألجل المختارین ُتقصَّ
إنها الضیقة الُعظمى التي تحل بالكنیسة في أیام ضّد المسیح، الذي یصنع لنفسه ِسمة َیختم بها شعبه 

) وال یقدر أحد أن یشتري أو یبیع إال من له الِسمة التي هي التجدیف 15: 13على یدهم الُیمنى أو جباههم (رؤ
وا إلى الهروب إلى ،على اهللا. هكذا ُیحرم المؤمنون من التعامل الیومي  إذ یرفضون رسم الِسمة علیهم، ویضطرُّ

. البراري أمام ضیقات ضد المسیح

   ظهور مسحاء كذبة.9
یتحّدث [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:سّر الضیقة الُعظمى هو ظهور ضّد المسیح وأتباعه. كما یقول 

 أّما قبل ،هنا عن ضّد المسیح والذین یدعون مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة، الذین یوجدون بكثرة حتى في أیام الرسل
.] مجيء المسیح الثاني فیوجدون بأكثر حرارة

هوذا المسیح هنا أو هناك فال تصّدقوا،  أحد حینئذ إن قال لكم "
  ،ألنه سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة

، ویعطون آیات عظیمة وعجائب
حتى یضّلوا لو أمكن المختارین أیًضا.  

.  ]25-23[ها أنا قد سبقت وأخبرتكم" 
السیِّد قد أنهى حدیثه عن أورشلیم لیعُبر إلى الحدیث عن مجیئه [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم أنیرى 

  .]Ïوالعالمات التي تصحُبه، ال إلرشادهم هم فقط، وٕانما إلرشادنا نحن أیًضا ومن یأتي بعدنا

یستخدم ضّد المسیح وأتباعه كل وسیلة للخداع، مقّدًما آیات وعجائب هي من عمل عدّو الخیر للخداع. 
وكما یقول . لذلك فالحیاة الفاضلة في الرب ولیس اآلیات هي التي تفرز من هم للمسیح ومن هم لضد المسیح

یحّذرنا الرب من أنه حتى األشرار یقدرون أن یصنعوا معجزات معّینة ال یستطیع حتى [القّدیس أغسطینوس: 
  .]القّدیسین أن یصنعوها، فلیس بسببها یحسبون أعظم منهم أمام اهللا

 وٕانما یحمل أحیاًنا صورة ، لیس فقط خالل العجائب المضّللة،حًقا إن فكر ضّد المسیح له خداعاته
 معلًنا ، كما یتسّلل إلینا ِخفیة داخل القلب،فیظهر في البّرّیة ویلتف حوله الكثیرون، التقوى والنسك دون قّوتها

قالوا لكم ها هو في البّرّیة فال تخرجوا، ها هو في المخادع فال  فإن" :اهتمامه بنا شخصًیا، لذلك یقول السیِّد
.  ]26[تصّدقوا 

ماذا تعني البّرّیة أیًضا إال الحیاة القفر من اإلیمان، والخروج عن إیمان الكنیسة الجامعة، أّما المخادع 
ألن األنبیاء الكذبة الذین یتحّدث عنهم [  هیالري:باألفتعني العمل في الظلمة بعیًدا عن نور الحق. وكما یقول 

طقة، وفي المجامع السّرّیة (المخادع) لكي راسیقولون أن المسیح في البّرّیة حتى یضّلوا البشر بعیًدا بواسطة اله

1 In Matt. hom 77. 
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 وٕانما ، وال خاًصا بمجموعة قلیلة،في موضع معّین اي� یأسرهم بقوِّة من هو ضّد المسیح، أّما المسیح فال یكون مخف
"ألنه كما أن البرق : ذا یشبه السیِّد مجیئه بالبرق العلنيه .]سیكون حاضًرا في كل موضع ومنظوًرا أمام الجمیع

 هكذا یكون أیًضا مجيء ابن اإلنسان، ألنه حیثما تكون الجّثة فهناك ،یخرج من المشارق ویظهر إلى المغارب
  .]28-27[" تجتمع النسور

 وٕانما یأتي في ،مجيء ابن اإلنسان األخیر ال تتبعه آیات ومعجزات وال یظهر في البراري وال ِخفیة
 ویرفعنا إلى ، لیحملنا من كل أركان العالم،األعالي على السحاب فجأة، كالبرق ُیشرق على المسكونة كلها

كما أعلن أوًال عن طریقة مجيء ضّد المسیح، هكذا بهذه [: القّدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول . هسماوات
وكما أن البرق ال یحتاج إلى من ُیعلن عنه ویخبر به بل ُینظر في لحظة في ، الكلمات یصف طریقة مجیئه هو

العالم، فإنه حتى بالنسبة للذین یجلسون في بیوتهم سیأتي ابن اإلنسان وُینظر في كل موضع دفعة واحدة بسبب 
.] بهاء مجده

" إشارة إلى الكنیسة الجامعة التي یشرق الرب فیها دائًما المشارق والمغاربفي " القّدیس جیرومیرى 
إن وعدك أحد بأن المسیح یوجد في بّرّیة الوثنّیین أو خیام الفالسفة أو في مجالس [ببهائه كالبرق، إذ یقول: 

الكنیسة الجامعة الذي إیمان الهرطقة السّرّیة (المخادع) وٕانه هناك یقّدم معرفة أسرار اهللا فال تصّدق، وٕانما آمن ب
  .]یضيء في الكنائس من الشّرق إلى الغرب

 المشارق والمغارب إّنما ُتشیر إلى النبّوات التي حملت إلینا نور الحق نوس أنيالعّالمة أوریجویرى 
فإن أردنا أن نلتقي بالمسیح الحقیقي یمكننا . وقّدمت لنا حیاة المسیح من مشرق میالده حتى مغارب آالمه وقیامته

. أن نبحث عنه في النبّوات الخاصة به

إن كان السیِّد المسیح قد قّدم جسده " ألنه حیثما تكون الُجّثة فهناك تجتمع النسور؟": ماذا یعني بقوله
 ال تستقر إال حول الصلیب، تجتمع السماویاتذبیحة حب على الصلیب فإن المؤمنین كنسور قوّیة هائمة في 

وعلى العكس حیثما توجد جّثة ضّد المسیح كُجّثة هامدة یجتمع حولها . مًعا لَتشبع بذبیحة الرب واهبة الحیاة
. فالقّدوس یجتمع به القّدیسون والشّریر یجتمع به األشرار. األشرار كالنسور تطلب ما یناسب طبیعتها

 ُیقال عن النسور والصقور أنها إذ ترى الجّثة وراء ، لنتعّلم عن المسیح خالل مثاٍل من الطبیعة نراه كل یوم
فإن كانت الطیور تدرك بالغریزة الطبیعّیة على مسافات كهذه أین . البحار تجتمع مًعا إلیها لتتغذى علیها

 فكم باألكثر ُیسرع جموع المؤمنین إلى ذاك الذي یكون مجیئه كالبرق، فیظهر من ،توجد الُجّثة الصغیرة
. المشارق إلى المغارب! إنه یقصد بالُجّثة تلمیًحا آلالم المسیح وموته

 "ویحملون أجنحة لیأتوا إلى آالم المسیح5: 103  (مز"لقد ُدعوا ُنسوًرا إذ یتجّدد مثل النسر شبابهم ( .
  Ïالقّدیس جیروم

 الئكة تجمعهم مًعا إلى موضع میتحّدث عن النسور المقّدسة بسبب الطیران الروحي ألجسادهم ُمظهًرا أن ال
 آالمه تواضعوبطریقة الئقة ننظر مجیئه في مجد، فإنه بالنسبة لنا قد اقتنى السیِّد المجد األبدي ب. آالمه

. الجسدّیة
  هیالريباأل

1 PL 23:179. 
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  انهیار الطبیعة. 10
، "وللوقت بعد ضیق تلك األیام تظلم الشمس

  ،والقمر ال یعطي ضوءه
، والنجوم تسقط من السماء

.  ]29[ تتزعزع" تالسماواوقوات 
هذه األمور ستتحّقق بال شك حرفًیا قبل مجيء السیِّد المسیح األخیر. هذا لیس باألمر العجیب، فإّننا 
نعلم الیوم عن تساقط بعض النجوم وعن حدوث بعض انفجارات شمسّیة، هذا یتزاید جًدا في فترة ما قبل ضد 

.  Ïالمسیح وأثناءها لإلنذار

: حًقا إنه البد لكي یأتي ملكوت المسیح األبدي في كمال مجده أن ینهار هذا العالم الحاضر، كقوله
: 21 كما في أرض جدیدة وسماء جدیدة (رؤ،، فیملك الرب علینا وفینا إلى األبد]35["السماء واألرض تزوالن" 

 أمامه تفقد كل شمس بهاءها، وال تحتاج إلى قمر حیث ،)، ال تحتاج إلى شمس إذ یكون السیِّد نفسه شمسها1
. ُیعلن بهاء الكنیسة كالقمر، وُیحسب المؤمنون ككواكب منیرة

  اآلن نهایة كل الحیاة الزائلة، وكما یقول الرسول، تزول هیئة هذا العالم الخارجي لیتبعه عالم جدید؛ وِعوض
عظیمة هي قّوة هذه الشمس . الكواكب المنظورة یضيء المسیح نفسه بكونه الشمس الخلیقة الجدیدة وملكها

الجدیدة، وعظیم هو بهاؤها، حتى أن الشمس التي تضيء اآلن والقمر والكواكب األخرى تظلم أمام هذا النور 
. Ðالعظیم

 یوسابیوس القیصري 

  كما أن القمر والنجوم یتضاءلون بسرعة أمام الشمس المشرقة، هكذا أمام ظهور المسیح تظلم الشمس وال
.  Ñیعطي القمر ضوءه وتتساقط النجوم من السماء، فُینزع عنها بهاؤها السابق لكي تلبس ثوب النور العظیم

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 لكن 26 :30 تتم هذه األمور ال بانطفاء النور الحالي، إذ نقرأ أن "نور الشمس یكون سبعة أضعاف" (إش ،(
. بمقارنته بالنور الحقیقي تبدو كل األشیاء مظلمة

 القّدیس جیروم

األسقف فإذ سأل .  عضو فیهالهذا ویمكننا أن نفهم هذه النبّوة كعالمات تخص الكنیسة نفسها وك
عن مجيء المسیح األخیر والعالمات السابقة له، كتب إلیه   أغسطینوسالقدیس Hesychius هسخیوس

. یطلب منه أن ینظر إلى هذه العالمات بطریقة رمزّیة

رّبما یقصد بالشمس هنا نور معرفة المسیح الذي ال یكون له موضع في مملكة ضد المسیح المسیطرة 
جمیلة كالقمر طاهرة "ظلمت. والقمر التي هي الكنیسة إذ قیل عنها اِ على أغلب العالم، وكأن الشمس قد 

وكأنها قمر ال یعطي ضوءه؛ ویسقط . ) صارت مطرودة أمام مضطهدیها، ال یمكن رؤیتها10: 6 (نش" كالشمس
 ابعض الجبابرة كالنجوم الساقطة من السماء لتعمل لحساب ضد المسیح، ویتزعزع الكثیرون عن إیمانهم. إنه

Ï106، صم1979وحنا الالهوتي، ي یا رؤ .
2 Catena of Greek Frs (Luke 21). 
3 Experta in Secund Adv. 
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صورة مرعبة لهذه الفترة العصیبة التي یواجهها العالم كّله قبل مجيء ابن اإلنسان.  

وما أقوله عن الكنیسة یمكن أیًضا تطبیقه على المؤمن كعضو فیها، فإنه إذ یقبل أفكار ضد المسیح أي 
 فال یحمل نور المعرفة، ،ظلمتا وكأن شمسه الداخلّیة قد .ضّد المسیح أو عدم اإلیمان یفقد بصیرته الداخلّیة

 كالكواكب ودوافعه وتهوى كل مواهبه .وقمره ال یعطي ضوءه إذ فقد قلبه ملكوت النور وتحّول إلى مملكة للظلمة
متساقطة من الحیاة السماوّیة المقّدسة إلى هاویة الفساد، ویتزعزع قلبه كقوات سماوّیة تفقد طبیعتها العلوّیة وتنحط 

إلى أفكار الجحود المهلكة!  

 یرتّد كثیرون عن المسیحّیة یظلم بهاء اإلیمان بسحابة االرتداد، فإن الشمس السمائّیة ُتظلم أو ُتشرق ببهاء  إذ
. حسب اإلیمان

وكما أن القمر یحدث له خسوف شهري ألن األرض تأتي بین القمر والشمس، فیختفي عن النظر، 
هكذا في الكنیسة المقّدسة إذ تقف الرذائل الجسدّیة في طریق النور السماوي تحجب بهاء النور اإللهي 

وفي أوقات االضطهادات تقف محّبة الحیاة الحاضرة في طریق الشمس . الصادر عن شمس المسیح
. اإللهّیة

 المسیحّیین، لیسقطوا أثناء تصاعد مرارة االضطهاد إخوتهمأما النجوم، أي البشر، فیحیط بهم مدیح 
  .Ïالذي البد أن ینتهي ویكّمل عدد المؤمنین فیتزكَّى الصالحون ویظهر الضعفاء

 القّدیس أمبروسیوس 

 بالخوف حتى بعض الثابتین في اإلیمان جًدائتتزعزع قوات السماء بسبب اضطهادات األشرار حیث یمتل Ð  .
 القّدیس أغسطینوس 

   ظهور عالمة ابن اإلنسان.11
 "وحینئذ تظهر عالمة ابن اإلنسان في السماء، 

  ،وحینئذ تنوح جمیع قبائل األرض
 على سحاب السماء بقوٍَّة ومجٍد كثیٍر،  ايً ویبصرون ابن اإلنسان آت

، فُیرسل مالئكته ببوق عظیم الصوت
  .]31-30[ إلى أقصائها" تالسماوافیجمعون ُمختاریه من األربع ریاح من أقصاء 

بعدما تتشدَّد مملكة ضد المسیح لُتقاوم مملكة المسیح أي كنیسته، فَتظلْم الشمس والقمر ال یعطي ضوءه 
 تتزعزع، یأتي السیِّد نفسه في موِكبه المالئكي تتقّدمه عالمة الصلیب ُمعَلنة في تالسماواوالنجوم تسقط وقوات 

السماء، األمر الذي ُیفرِّح الكنیسة الحاملة للطبیعة السماوّیة من أجل قدوم عریسها بینما یحزن جمیع قبائل 
.  التي احتضنت ضد المسیح وصارت ال تطیق الحقاألرض

 وهي عالمة 37 :19 لنرى عالمة الصلیب، هذه التي یراها الذین طعنوه حسب نبّوة زكرّیا ویوحنا (یو (
النصرة.  

 نوس يالعّالمة أوریج

  إن كانت الشمس َتظَلم فإنه ال یمكن للصلیب أن یظهر ما لم یكن أكثر بهاًء من الشمس! فال یخجل التالمیذ

1 In Luc. 10. 
2 Ep. 199. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


متى- األصحاح الرابع والعشرون 

  

إنه یتحّدث عنه كعالمة تظهر في مجد! فستظهر عالمة الصلیب لتُبِكم جسارة . من الصلیب وال یحزنون
الیهود! سیأتي المسیح لُیدین مشیًرا إلى جراحاته كما إلى طریقة موته المملوء عاًرا، عندئذ تنوح كل قبائل 

 وأنهم صلبوا من كان یجب أن ،األرض. فإنهم إذ یرون الصلیب یفكِّرون كیف أنهم لم یستفیدوا شیًئا من موته
. یعبدوه

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألنهم لیسوا بمواطني السماء بل مكتوبین في األرض.  "األرض قبائل میع"تنوح ج :حًقا یقول 
 القّدیس جیروم 

 فیراهما الكل ،یراه المؤمنون كما غیر المؤمنین، فإن الصلیب والمخّلص یضیئان ببهاء شدید أكثر من الشمس 
. Ï(المؤمنون یفرحون بالمخّلص المصلوب وغیر المؤمنین یرتعبون منه)

 اياألب ثیؤفالكتیوس بطریرك سلفان

 أّما في حیاتنا الروحّیة فیبذل عدّو .هكذا من الجانب النبوي تظهر عالمة ابن اإلنسان قبل مجيء السیِّد
 ویفقدنا عضویتنا ، شمس الحق فینائبنا، مشتاًقا أن یطفو كل الجهد لكي یملك على قل- ضد المسیح -الخیر 

بكل حیلة وخداعاته أن یسقط العدو  ویعمل ، فتصیر الكنیسة بالنسبة لنا كقمٍر ال یعطي ضوءه.الحّقة في الكنیسة
 السیِّد المسیح فُیسرع إلینا كما هو أما .بناو في قلتالسماوا لكي یزعزع قّوات ،فینا كواكب المواهب والنعم الداخلّیة
 . مقّدًما لنا صلیبه عالمة غلبته ونصرته فینا ولحسابنا، وعالمة حلوله داخلنا،قادم من السماء، یدخل إلینا بمجده

 وكأنها قد صارت قبائل األرض ،فتنهار كل خداعات العدّو الكثیرة وكل شهوة جسدّیة وفكر أرضي في داخلنا
 ، ویرسل مالئكته ببوق عظیم الصوت. السماوي العظیمهالشّریرة التي تنوح حین یظهر السیِّد فینا بقوَّة الروح ومجد

 إلى تالسماوافنشاركهم تسابیحهم ولیتورجیَّاتهم، ویجمعون كل طاقات جسدنا كما من األربعة ریاح من أقصاء 
.  لتعمل بانسجام وتوافق مع طاقات النفس لخدمة الملك السماوي،أقصائها

  مجیئه على السحاب

 "أي قادًما من السماء،سیرى البشر ابن اهللا بأعینهم الجسدّیة قادًما في شكل جسدي "في سحاب السماء  .
وكما عند تجلِّیه جاء صوت من السحابة، هكذا یأتي مّرة أخرى متجلًِّیا في مجده، جالًسا ال على سحابة بل 

على سحاٍب كثیٍر كأنه مركبة له!  
إن كان عند صعوده إلى أورشلیم كان الذین یحّبونه یبِسطون ثیابهم في الطریق حتى ال یطأ ابن 

 فأي ،)8: 21 اإلنسان بقدمیه على األرض، راغبین أال یلمس حتى الجحش الذي یركبه األرض (مت
؟ عجب إن كان اآلب إله الكل یفرش سحب السماء تحت جسد ابنه ألجل انقضاء الدهر

 العّالمة أوریجینوس 

 ّما أنه یأتي في كنیسته كما في السحاب، فإنه حتى اآلن ال إین: تیمكن أن ُیفهم (مجیئه على السحاب) بطریق
یمتنع عن أن یأتي، لكّنه یأتي فیما بعد بسلطان أعظم وعظمة، مظهًرا سلطانه وعظمته باألكثر لقّدیسیه الذین 

هكذا یلیق . ن اآلبي أو أنه یأتي في جسده الذي جلس به عن یم.یهبهم القّوة فال تغلبهم تجربة عظیمة كهذه
بنا بحق أن نؤمن أنه سیأتي، لیس فقط في جسده ولكن أیًضا في السحاب، فقد تركنا (بالجسد) لكي یأتي 

Ï م840 ـ 765 عام .
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 "سیأتي هكذا كما :)، عندئذ قال المالك9: 1 فقد "ارتفع وأخذته سحابة عن أعینهم" (أع. إلینا مّرة أخرى
  .Ï)11: 1 رأیتموه منطلًقا إلى السماء" (أع

 القّدیس أغسطینوس 

  تفهم األحداث الكبرى في عالقتها ببعضها البعض، فكما جاء في مجیئه األول في تواضع هكذا یأتي في
. Ðالالئقمجیئه الثاني في مجده 

  السكندريالقّدیس كیرّلس 

   مَثل شجرة التین.12
 "فمن شجرة التین تعّلموا المَثل، 

 متى صار غصنها رخًصا، 

 خرجت أوراقها تعلمون أن الصیف قریب، أو

 . هكذا أنتم أیًضا متى رأیتم هذا كّله فاعلموا أنه قریب على األبواب

.  ]34-32[ "الحق أقول لكم ال یمضي هذا الجیل حتى یكون هذا كّله
بعد أن قّدم لنا السیِّد المسیح العالمات السابقة لمجیئه في نهایة األزمنة كما في مجیئه لیملك علینا 

ه أفكارنا إلى الجانب الروحي ال االهتمام باألوقات  روحًیا ونحن على األرض أي في حیاتنا الروحّیة أراد أن یوجِّ
كأنه یقول إن كنتم تعرفون أن تمّیزوا األزمنة فُتدركون أن الصیف قد اقترب خالل شجرة التین متى . واألزمنة

 وكأنها ، فباألولى واألهم أن تتطّلعوا إلى هذه العالمات التي قّدمتها لكم،خرجت أوراقهاأصار غصنها رخًصا و
. وقت مجیئه قد اقترب وكأنه صیف شجرة تین من خاللها تعرفون أن

 ینبغي أال ُیشك ،یؤّكد لنا أن مجیئه أمر محقَّق حتًما[ :القّدیس یوحنا الذهبي الفم كما یقول ،بقوله هذا
 ُیدرك ،هكذا یلیق بالمؤمن كلما ظهرت هذه العالمات من أتعاب وآالم. فیه كما ال نشك في مجيء الصیف

إنه یؤّكد لنا مجیئه المستمر فینا بتجلِّیه في داخلنا من ... باألكثر رعایة اهللا له وُسكنى المسیح باإلیمان في قلبه
  .]یوم إلى یوم لُیعلن ذاته فینا

 في داخلنا كما في شجرة التین في فترة الشتاء، ةوفي هذا المثل أیًضا یؤّكد لنا السیِّد أن أمجاده مخفيّ 
لكّنه إذ یحّل فصل الصیف ُیعلن المجد الخفي ونتكّلل عالنّیة في یوم الرب العظیم. إننا اآلن كمن هم في فصل 

 لكن الشتاء ینتهي وتظهر الحیاة ،الشتاء نظهر بال مجد وال جمال كأشجار جافة بال أوراق وال زهور أو ثمار
. الكامنة في داخلنا

شبَّه السیِّد مجیئه بالصیف ألنه یقّدم لنا جًوا حاًرا للحب، حیث یلتهب قلبنا بأكثر حب عند رؤیتنا 
)، فیأتي الرب لیحمل فینا ثمره الروحي 20: 8 والصیف هو زمن الحصاد (إر. لعریس نفوسنا قادًما فینا وٕالینا

)، ویجیب الرب 16: 4 لهذا تسأل النفس عریسها "لیأت حبیبي إلى جّنته ویأكل ثمره النفیس" (نش. فیفرح بنا
 "قد دخلُت جنتي یا أختي العروس، قطفُت ُمرِّي مع طیبي، أكلُت شهدي مع عسلي، شربُت خمري مع :العریس

إنه الوقت الذي یقطف فیه السیِّد بنفسه . )1: 5 اء" (نشبّ سكروا أیها األحاكلوا أیها األصحاب اشربوا و. لبني
 من أجل عروسه المثمرة!  ئیونیفرح ویتهّلل ویقیم ولیمة، فیفرح معه السما... الثمر النفیس بكونه ثمرة هو فیها

1 Ep. 199. 
2 Catena Greek Fr. 
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ویرى بعض اآلباء في شجرة التین رمًزا للیهود في عودتهم لتكوین مملكة كعالمة لنهایة األزمنة، أو 
لقبولهم اإلیمان بالمسیح یسوع الذي رفضوه قبل انقضاء الدهر، كما یرى البعض في شجرة التین رمًزا لظهور 

. مملكة ضد المسیح

 هذا ... شجرة التین هي رمز لمجمع الیهود، أّما الغصن فهو ضّد المسیح، ابن الشیطان، نصیب الخطّیة
 فتنتصر زهور الخطّیة بنوع ما، بهذا یكون قد اقترب ،الذي بظهوره كما لو أن الحیاة تنقشع واألوراق ُترى

. الصیف أي یوم الدینونة
 هیالري  باأل

 ّما یقصد بها عندما تظهر الثمرة على كل الشجرة فیعترف كل لسان بالرب، ویؤمن ... إلشجرة التین معنیان
 وكأن وقت الصیف قد حّل لجمع ثمار القیامة؛ وٕاما یقصد ،أیًضا شعب إسرائیل، عندئذ نترجَّى مجيء الرب

الخاصة بها أنها عندما یلبس ابن الخطّیة إكلیل زهور، بافتخاره الباطل والفارغ، فتظهر أوراق الغصن 
 المؤمنین ویضع ئالمجمع الیهودي، عندئذ یجب أن تترقَّب مجيء الدینونة، إذ ُیسرع الرب بالمجيء لیكافب

. Ïنهایة للشر
 القّدیس أمبروسیوس

  :. فیشیر إلى أمرین]34[" الحق أقول لكم ال یمضي هذا الجیل حتى یكون هذا كّله": أما قول السیِّد
إلى تحقیق العالمات الخاصة بدمار الهیكل الیهودي على یدي القائد الروماني تیطس عام أوالً : ُیشیر 

  .م، إلعالن مجيء الرب في هیكل جدید70

ه أنظارنا إلى مجیئه الداخلي فینا وٕاعالن مجده في القلب... فإنه وٕان كّنا نترقَّب ثانًیا:  یرید رّبنا أن یوجِّ
  .یوم الرب العظیم لكن عملنا اآلن هو التمّتع بحلوله داخلنا وتجلِّیه المستمر فینا

    تأكید مجیئه.13
"السماء واألرض تزوالن ولكن كالمي ال یزول،  
 وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فال ُیعّلم بهما أحد 

]. 36-35[وال مالئكة السموات إال أبي وحده" 
.  أّما كالمه فلن یزول،ما أعلنه السیِّد إّنما هو كلمته الخالدة التي ال تزول، فإن السماء واألرض تزوالن

ما هي السماء إال نفوسنا التي ترحل من هذا العالم، واألرض هي جسدنا الذي یعود إلى التراب إلى أن یأتي 
. "كلمة اهللا" الذي ال یزول، فتعود السماء جدیدة فیه وأیًضا أرضنا

 وال هو من رسالتنا، بل هو عمل اهللا المدّبر ،إن السیِّد قادم ال محالة، أّما تحدید األزمنة فلیس من عملنا
. لألزمنة

  السماء واألرض بحقیقة خلقتهما ال یحویان داخلهما التزام بالخلود الدائم، أّما كلمات المسیح األزلّیة فتحل
داخلها البقاء الدائم.  

  هیالري باأل

 ال یبقى إلى األبد، وما یبدو لكم زائًال یبقى ثابًتا بال تغییر! إن كلماتي تعبِّر  ايً كأنه یقول أن كل ما یبدو باق

1 In Luc 21. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


متى- األصحاح الرابع والعشرون 

  

.  Ïعن األمور التي بال تغییر
  )الكبیر(األب غریغوریوس 

  االستعداد لمجیئه.14
 "وكما كانت أیام نوح كذلك أیًضا مجيء ابن اإلنسان، 

 ألنه كما كانوا في األیام التي قبل الطوفان 
 یأكلون ویشربون ویتزوَّجون ویزوِّجون إلى الیوم الذي دخل فیه نوح الفلك، 

 ولم یعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجمیع، 
  .]39-37[كذلك یكون أیًضا مجيء ابن اإلنسان" 

 حیث ینعم ، وأهلك البشرّیة الشّریرة مثاًال لمجیئه،یقّدم لنا السیِّد المسیح الطوفان الذي أنقذ نوح وعائلته
لقد كان .  بینما یهلك األشرار كما في الطوفان، كما إلى الفلك، ویدخلوا إلى المجد،أوالد اهللا باإلكلیل األبدي

. رتفع قط إلى اهللاتبهم إلى االهتمام باألكل والشراب والزواج ولم و قلتاألشرار غیر مستعّدین، انسحب

 ُیستعبد ن وٕانما تتحّول إلى إله لم،حًقا إن األكل والشراب والزواج هذه جمیعها في ذاتها لیست بشّریرة
عن . لها، فیصیر قلبه كّله مرتبًكا بسببها، هذه بعینها ُتحسب مباركة ومقّدسة بالنسبة للقلب المقّدس في اهللا

"الذین نهایتهم الهالك، الذین إلههم بطنهم ومجدهم في خزیهم، الذین یفتكرون في : األّولین یقول الرسول
)، "الكّریتّیون 18: 16 )، "ألن مثل هؤالء ال یخدمون رّبنا یسوع المسیح بل بطونهم" (رو19: 3 األرضّیات" (في

إنهم یستعبدون لبطونهم فیعملون لحسابها ولیس لخدمة . )12: 1 دائًما كّذابون، وحوش ردّیة، بطون بطالة" (تي
"ولكن الطعام ال یقّدمنا إلى : المسیح، یعیشون كمن في بطالة، یفسدون حیاتهم بال ثمر! أّما اآلخرون فیقولون

"الذي یأكل فللرب یأكل ألنه یشكر اهللا، والذي . )8: 8 كو 1اهللا، ألننا إن أكلنا ال نزید وٕان لم نأكل ال ننقص" (
"ألن . )7-6: 14 ال یأكل فللرب ال یأكل ویشكر اهللا، ألنه لیس أحد مّنا یعیش لذاته وال أحد یموت لذاته" (رو

. )17: 14  بل هو بّر وسالم وفرح في الروح القدس" (رو،لیس ملكوت اهللا أكًال وشرًبا

حینئذ یكون اثنان في الحقل، یؤخذ الواحد ": ولكي یؤّكد السیِّد أن االستعداد إّنما هو عمل داخلي، قال
. ال یمكن لإلنسان أن ُیدرك ]41-40[وُیترك اآلخر. اثنتان تطحنان على الرَحى، تؤخذ الواحدة وتترك األخرى" 

 إذا بالواحد یحمل ،مرأتان مًعا على رحى واحدةاأسرار قلب أخیه، فبینما یعمل رجالن مًعا في حقٍل واحٍد، وتعمل 
ده.  واآلخر یرتبك باألرضّیاتالسماویاتقلًبا مرتفًعا نحو   واآلخر یعمل لخدمة بطنه ،واحد یعمل ویشكر اهللا ویمجِّ

. وٕاشباع شهواته مرتبًكا باألمور الزمنّیة

على المرأتین اللتین تطحنان على الرحى فُتؤخذ الواحدة وتترك األخرى  القّدیس كیرّلس الكبیروُیعّلق 
. ختالف كبیراد بینهم جیبدو أن هاتین المرأتین تشیران إلى الذین یعیشون في فقر وتعب، فحتى هؤالء یو[قائالً : 

دهاء في حیاة ب واآلخر له شخصّیة مختلفة إذ یسلكون ،البعض منهم یحتملون الفقر بنضوج وقوة في حیاة فاضلة
  .]Ðشّریرة دنیئة

 لنسهر ال بالمفهوم الجسدي الظاهر وٕانما بالقلب والحیاة الداخلّیة خالل انتظار مجیئه. فالقلب اإذً 
 فتفرح وتتهّلل، أّما القلب المتهاون والنائم یأتیها یوم ، یأتیها السیِّد،الساهر یكون كالعروس المشتاقة إلى عریسها

1 In Evang, hom 1. 
2 In Luc. Ser 118. 
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لقلب الیقظ یفرح وُیسر كلما اقتربت الساعة، أّما القلب الخامل فُیفاجأ به لیحزن . االرب كلٍص یسطو على البیت
ویخسر كل ما كان یظن أنه یملكه!  

لیس من [ القّدیس أمبروسیوس:هكذا یدعونا الرب للسهر لمالقاته دون تحدید موعد مجیئه وكما یقول 
صالحنا أن نعرف األزمنة، بل باألحرى من صالحنا عدم معرفتها، فجهلنا لها یجعلنا نخاف ونسهر فینصلح 

  .]Ïحالنا

   مثل العبد والسیِّد القادم .15
مه لنعطیهم الطعام في حینه، من كان أمیًنا یعرف كیف ینمِّي بالروح اإننا كعبید أقامنا السیِّد على خد

" على جمیع أموالهالقدس كل طاقاته ومواهبه وأحاسیسه ودوافعه في الروح فیمتلئ ثمًرا، فیأتي سّیده ویقیمه "
فیجعله ملًكا ینعم بمیراٍث أبدٍي وٕاكلیل ال یفنى. أّما الذي یضرب العبید رفقاءه فیحطَّم ما وهبه اهللا من  ،]47[

.  فال تنمو في الروح بل تتعّثر وتضمر، فُیقطع ویصیر نصیبه مع المرائین،طاقات ومواهب وأحاسیس ودوافع

؟ یجیب الرسول مقد یتساءل البعض هل نحب الجسد أیًضا كأحد الخدم الذین أوكلنا السیِّد على رعایته
"فإنه لم یبغض أحد جسده قط بل یقوته ویرّبیه كما الرب أیًضا للكنیسة، ألننا أعضاء جسمه من لحمه : بولس

هكذا یرفع الرسول الجسد إلى هذه الُقدسیة، فنراه كما یرى الرب كنیسته، نهتم . )30-29: 5 ومن عظامه" (أف
یقول . كات الزمنّیة والملّذات القاتلةارتبالمه، إّنما نرفض الشهوات الجسدّیة التي تنزل بنا إلى احطِّ بقدسیَّته وال ن

. بُّه عندما یكون طاهًرا، عندما یكون عذراوًیا، عندما ُیمات بالصومحإني أحب الجسد، لكّنني أ[ القّدیس جیروم:
لست أحب أعماله إّنما أحبُّه هو، هذا الذي یلزم أن یحكم علیه ویموت كشهیٍد من أجل المسیح فُیجلد وُیمزَّق 

.] Ðوُیحرق بالنار

عن الجسد كخادم نهتم به في الرب، یعمل مع النفس لحسابه، قائالً :  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیحّدثنا 
 أن تخدمه جمیع أعضائنا، فننطق بكلماته ونفعل أعماله، ،حًقا لقد أقام اهللا فینا األعین والفم والسمع بهذا القصد[

ونتغنَّى له بالتسابیح الدائمة، ونقّدم له ذبائح الشكر، بهذا تتنقَّى ضمائرنا تماًما! وكما أن الجسد یصیر في أكثر 
. لهواء النقي، هكذا النفس باألكثر تنعم بالحكمة العملّیة عندما تنتعش بمثل هذه التداریب باصّحة عندما یتمّتع

ألیس إن ُوجَدت عینا الجسد في دخان تبكیان على الدوام، وٕان ُوِجَدتا في هواء نقي وُمروج وینابیع وحدائق 
 فإنها إذ تتقوَّت على مروج األقوال الروحّیة ،تصیران بحدَّة وفي أكثر سالم؟ هكذا أیًضا بالنسبة لعین النفس
ان أمور هذه  وتبقى في عویل ، فإنها تبكي بال حدود الحیاةتصیر نقّیة وحادة البصر، لكنها إن رحلت إلى ُدخَّ

  .]LXX(Ñ 3: 102  (مز""فَنْت أیامي كالدخان: ههنا وفیما بعد. لهذا قال أحدهم

1 Of Christian Faith 5:17. 
2 Ep. , 84:8. 
3 In Matth. Hom. 2:9. 
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صحاح الخامس والعشرون  األ
انتظار الملكوت 

 مفاهیم حّیة للملكوت ، وهو في أورشلیم كحمٍل محفوٍظ لتقدیمه ذبیحة فصح عّنا،یقّدم لنا السیِّد المسیح
متداًدا للعربون الذي فینا.  االذي ننتظره، لیس كشيء خارج عّنا إّنما نتقّبله 

.  13-1 العذارى الحكیمات. 1
.  30-14  مثال الوزنات.2
 . 46-31  مجيء ابن اإلنسان.3

  العذارى الحكیمات. 1
 یقرأ المؤمن هذا الفصل من اإلنجیل في الخدمة األولى من صالة نصف اللیل، ةفي منتصف كل لیل

لیتعّرف على سّر وقوفه للصالة أال وهو انتظار العریس، مهتّما أن یكون كإحدى العذارى الحكیمات اللواتي 
 "ها هوذا الختن (العریس) یأتي في نصف اللیل، طوبى للعبد الذي یجده :یدخلن العرس األبدي. إنه یقول

نفسي لئّال تثقلي نوًما فُتلقي خارج یا  فانظري فإنه غیر مستحق الُمضّي معه. ، أّما الذي یجده متغافالً .مستیقًظا
".  Ïهللا من أجل والدة اإلله ارحمنا اايأنت قّدوس،  ، قّدوس،صرخي قائلة: قّدوساسهري واالملكوت، بل 

لیقف المؤمن في الحضرة اإللهّیة مشتاًقا أن یقّدم حواسه الخمس مقّدسة له، بكونها العذارى الحكیمات 
اللواتي أخذن زیًتا في آنیتهن مع مصابیح ینتظرن العریس. حًقا إن العذارى الحكیمات یقفن جنًبا إلى جنب مع 

، لكن الحكیمات یحملن زیًتا تفتقر إلیه ]5[الجاهالت، كلُهّن عذارى ومعُهن مصابیحهِّن، كلُهن نعْسَن وِنمن 
الجاهالت.  

في هذا الزیت إشارة إلى األعمال الصالحة والمقّدسة التي تمّیز اإلیمان  القّدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
). یتقّدم 6: 5 الحّي من المّیت. فالمؤمن یقّدم بالروح القدس حواسه مقّدسة للعریس باإلیمان العامل بالمحّبة (غل
فاته. فإن أخذنا اللسان كمثال یقول  القّدیس یوحنا للعریس حامًال سماته عملًیا في كل أحاسیسه ومشاعره وتصرُّ

 وتكون هیكًال للروح القدس، عندئذ أّیة اآلبعندما یكون لسانك كِلسان المسیح، ویصیر فمك فم [ الذهبي الفم:
 لن یضيء هكذا كما بُحلّي ،من الحجارة الكریمةوكرامة تكون هذه؟! فإنه وٕان كان فمك مصنوًعا من الذهب 

 وینطق بالكلمات ، بل هو معتاد أن یباِرك،ا من الفم الذي ال یعرف أن یشتمبً الوداعة. أّي شيء أكثر ح
  ]Ð؟الصالحة

أما الجاهالت فحمْلَن مصابیحهِّن لكّنُهن لم یستطعن أن یقتنین الزیت المقّدس أي األعمال الصالحة 
 حیث یمكن لإلنسان أن یعمل یأتي اللیل حیث ال النهار إّنما حمْلَن إیمانا مّیًتا وعبادات شكلّیة، وٕان ینتهي ،بالرب

وفیما هنَّ  "مجال للعمل، وال یمكن ألحد أن یستعیر زیًتا من آخر فال یقدرن أن یلتقین بالعریس، إذ یقول السیِّد:
إنُهن ال یلتقین بالعریس  .]10[ذاهبات لیبتْعَن جاء العریس والمستعدَّات دخْلن معه إلى العرس، وُأغلق الباب" 

 بل یبقین في الخارج حیث الباب الُمغلق. حًقا سیظهر ابن اإلنسان على السحاب ویتحّدث مع ،كالحكیمات
األشرار لیدینهم لكنهم ال ینعمون بمجده وال ُیدركون أسراره، إّنما یرونه كابن اإلنسان الُمرِهب، ینظرون عینیه 

Ï .قطع الخدمة األولى من تسبحة نصف اللیل 
2 In Matt. hom 78:3. 
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تّتِقدان ناًرا. بمعنى آخر یمكننا القول بأن المجد الذي ینعم به القّدیسون یصیر بالنسبة لألشرار موضوع خوف 
 فال یرون في السیِّد أمجاًدا بل رعًبا!  ،وِرعدة

"طوبى   نقّیة یعاینَّ اهللا ویتمّتعَن ببهائه كقول السیِّد:، أي عیوِنهِّن الداخلّیة،أما الحكیمات فإذ قلوبهِّن
).  8: 5 (مت اهللا" یعاینونلألنقیاء القلب ألنهم 

متداد لما مارسوه على األرض، فإن الحكیمات اِ  إّنما هو ،ما یحدث مع العذارى لیس باألمر الجدید
 أّما الجاهالت فال خبرة .یتمّتعن بالحیاة الداخلّیة الجدیدة كحیاة شركة واّتحاد مع العریس مارسوه على األرض

 حتى وٕان كان لُهن مظهر الحیاة التعّبدّیة بل ، وٕانما یعشن حتى على األرض خارج األبواب،لُهن بالعریس
والكرازیَّة. الذي اختار هنا أن یدخل مع المسیح لیحیا للملكوت فمن حّقه أن یعاینه في األبدّیة وجًها لوجٍه، والذي 

قِبل لنفسه أن یبقى هنا خارًجا فلن یقدر أن ُیعاین السیِّد كعریس وال یدخل معه عرسه األبدي، بكونه بعیًدا عن 
الملكوت!  

ألنُهنَّ لم یدخْلَن معه في شركة حقیقّیة وال عاین مجده في إني ما أعرفكن"، لیس عجیًبا أن یقول السیِّد "
داخلِهنَّ !  

 على مثل العذارى الحكیمات والعذارى الجاهالت، قائالً :  ُیعّلق القّدیس أغسطینوس
 منُهنَّ خمس حكیمات وخمس جاهالت؟... هذا المثل أو هذا التشبیه الالتيمن هنَّ العشر عذارى [

لست أظن أنه ینطبق على أولئك النساء اللواتي ُیدَّعیَن "عذارى" في الكنیسة من أجل قداستِهنَّ العظیمة، وٕانما 
اعتقد أنه ینطبق على الكنیسة كلها... إنه ال ینطبق على الكهنة وحدهم الذین تحّدثنا عنهم باألمس وال على 

الشعب وحده وٕانما على الكنیسة بأجمعها.  
لماذا كان عدد كل منُهنَّ خمس؟... كل روح في جسد تُعرف برقم خمسة، إذ تستخدم الحواس الخمس، 

فالجسد ال یدرك شیًئا إال عن طریق المدخل ذي الخمسة أبواب: النظر والسمع والشم واللمس والتذّوق. فمن 
یضبط نفسه في النظر والسمع والتذّوق واللمس والشم بعیًدا عمَّا هو غیر طاهر یحمل لقب "عذراء".  

إن كان من الصالح أن یحفظ اإلنسان حواسه عن المثیرات الدنسة، وبذا یصیر لكل نفس مسیحّیة لقب 
"عذراء"، فماذا إذن خمس منُهنَّ مقبوالت وخمس مرفوضات؟ 

 ،إنه ال یكفي أن یُكّن عذارى وأن یحملن مصابیح، فهّن عذارى لحفظهن من ملّذات الحواس الدنسة
ولهن مصابیح ألجل أعمالهن الصالحة التي یقول عنها الرب "فلُیضيء نوركم قدَّام الناس لكي یروا أعمالكم 

دوا أباكم الذي في السم،الحسنة "لتكن أحقَّاؤكم ممْنَطقة  ). مّرة أخرى یقول لتالمیذه:16: 5 وات" (متا ویمجِّ
)، فباألحقَّاء یعني البتولیة والُسُرج الموَقدة یعني األعمال الصالحة.  35: 12 وُسُرِجكم موَقدة" (لو

 لكّنه هنا یعني بتولیة اإلیمان التي تمثِّل الطهارة ،إن لقب "البتولیة" عادة ال ینطبق على المتزّوجین
الفساد الذي به ُتمِسك عن عدیم المكلَّلة. لذلك لتعلموا یا اخوتي المقدَّسین أن كل إنسان وكل نفس لها اإلیمان 

األشیاء غیر الطاهرة وبه َتصنع األعمال الصالحة ال ُتحسب ِخلَسة أن تدعى عذراء، فكل الكنیسة التي یدخل في 
جین ومتزوِّجات یطلق علیها لقب "عذراء"، كیف هذا؟ لتسمع قول الرسول عن زوِّ عضویَّتها عذارى وصبیان ومت

: 11 كو 2" (حُتكم لرجل واحد ألقدِّم عذراء عفیفة للمسيبخط"ولیس عن النساء المتبّتالت وحدُهنَّ :  الكنیسة عامة
). وألنه یجب االحتراس من الشیطان مفسد الطهارة أردف الرسول قائالً : "ولكّنني أخاف أنه كما خدعت الحّیة 2

قلیلون اقتنوا بتولیة الجسد لكن ). 3: 11 كو 2حواء بمكرها ُتفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح" (
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. فإن كان التحفظ من الفساد أمًرا صالًحا لذلك تقبل النفس لقب البتولیة، وٕان یلیق بالكل أن یقتنوا بتولیة الروح
 فلماذا خمس منُهنَّ مقبوالت وخمس ،كانت األعمال الصالحة تستحق المدیح وقد ُشبِّهت بالمصابیح

مرفوضات؟... وكیف نمیِّز بین االثنین؟ 
"وأیًضا  یمّیز بینُهنَّ بالزیت؛ هذا الزیت هو شيء عظیم وعظیم جًدا، أال وهو المحّبة... یقول الرسول:

لِسنة الناس والمالئكة ولكن لیس لي محّبة فقد صرُت نحاًسا َیِطن أو صنًجا أإن كنت أتكّلم ب ُأریكم طریًقا أفضل:
). هذه هي المحّبة، الطریق األفضل، والتي ُشبِّهت بالزیت، إذ یطفو على جمیع 1: 13؛ 31: 12 كو 1َیِرن" (

  .]Ï)8: 13 كو 1" (ان "المحّبة ال تسقط أبدً .ألالسوائل. إن صَبْبت علیه ماًء یطفو الزیت...

لقد حملت العذارى الحكیمات زیًتا هو المحّبة، لذلك حتى إن ِنمَن مع الجاهالت أي رقْدَن في القبر 
) وٕان أبطأ العریس في قدومه حیث تمر آالف السنین من آدم إلى مجیئه، لكّنه في لحظة في 13: 4تس1(

) إذ تسمع الحكیمات صوته یجدن الزیت معُهنَّ فیشعلن مصابیحهن، 52: 15كو1طرفة عین عند البوق األخیر (
أّما الجاهالت فیطلبن زیًتا وال یِجُدن!  

 ،أن هؤالء الجاهالت یمثِّْلن الُنّساك الذین بسبب نسكهم صاروا عذارى[: القّدیس أغسطینوسیرى 
 ولیس لهم في داخلهم الزیت الذي یراه اهللا ،لكنهم كانوا ُیرضون الناس ال اهللا؛ یحملون المصابیح لیمدحهم البشر

  ].Ðفي القلب

بمجرد ِفكر. فالبتولّیون األشرار هم البتولیة رّبما ُتفَقد  [بقوله: القّدیس جیرومبنفس الروح یحّذرنا 
 .]Ñسالبتولّیون بالجسد دون الروح، هؤالء أغبیاء لیس لهم زیت، لذا یطردهم العري

  مَثل الوزنات .2
 ولثالث وزنة، كل ، وآلخر وزنتین،ًال، یعطي لواحد خمس وزناتاأ. في هذا المثل یقّدم السیِّد لعبیده أمو

. إنه ال یبخل على أحٍد بعطایاه، وال ُیحابي أحًدا على حساب آخر، لكّنه یعرف كیف ]15-14[واحٍد قدر طاقته 
 وٕانما یعرف ما یناسب كل عضو لخالصه. ،یوزِّع لكل قدر طاقته. فما قّدمه اهللا لنا من مواهب لم یقّدمها اعتباًطا

هذا یدفعنا أال نتكبَّر على أصحاب المواهب األقل وال نحِسد أصحاب المواهب األكثر، إّنما نشكر واهب 
"أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع ِخَدم موجودة  المواهب... یكفي أنها من یدیه. یقول الرسول:

).  6-4: 12 كو 1ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن اهللا واحد" (

مع شعبه یؤّكد لهم أن للكل وزنات ُقّدمت لهم من ِقَبل اهللا، إذ یقول للقّدیس أغسطینوس في حدیث 
ال تظّنوا أن هذا العمل الخاص باستخدام الوزنات ال یخّصكم أنتم أیًضا. حًقا ال تستطیعون العمل من هذا  [لهم:

 لكنكم تستطیعون ممارسته قدر ما تتاح لكم الفرصة. أینما ُهوجم المسیح دافعوا عنه، أجیبوا (األسقفي)الكرسي 
 وظیفتكم في منازلكم. فاألسقف ُیدعى بأعباءوابتعدوا عن مصادقتهم... قوموا المجدِّفین على المتذمِّرین، انتهروا 

 ویهتّم بهم وینصت إلیهم. إذن فكل إنسان مادام هو رأس منزله فلیعمل عمل األسقف ،هكذا ألنه َیُسوس اآلخرین
مهتّما بإیمان بیته حتى ال یسقط أحدهم في هرطقة: ال زوجة وال ابن وال ابنة وال عبد له، ألنهم قد ُاشتروا بثمن 

هذا مقداره... ال ُتهمل أصغر هؤالء الذین ینتمون إلیك بل ِاهتم بخالص كل أهل بیتك بكل سهر؛ فإن فعلتم هذا 
  .]تكونون قد استخدمتم الوزنة وال ُتحَسبون عبیًدا كسالى وال تخافون العقاب المرعب

1 Ser. on N. T. 43:1-5. 
2 Ser. on N. T. 43:10. 
3 Ep. 22:5. 
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 إّنما یهتم بأمانة عبیده أو إهمالهم. فما اقتناه العبدان ،ب. ال ینتظر اهللا الربح في ذاته، وال یهتم بكمیَّته
صحاب الوزنة أأصحاب الخمس وزنات والوزنتین هو "األمانة في الوكالة"، فتأّهال أن ُیقاما على الكثیر، أّما 

 إذ أخفي الوزنة وعاش عاطالً .  ،الواحدة فمشكلته إهماله

ج. الربح یجلب ربًحا، والخسارة تجلب خسارة، والخطّیة تلد خطّیة، فصاحب الخمس وزنات إذ ربح 
خمس وزنات أقیم على الكثیر بدخوله إلى فرح سّیده، أّما صاحب الوزنة فإنه إذ أهمل وعاش عاطًال لیس فقط لم 
یربح وزنة أخرى، وٕانما خسر الوزنة التي لدیه، وسقط في خطّیة أخرى وهي اّتهام سّیده بالقسوة والظلم، إذ یقول 

"یا سّید، عرفت أنك إنسان قاِس تحصد حیث لم تزرع، وتجمع من حیث لم تبذر، فخفت ومضیت وأخفیت  له:
. حیاة الكسل والّبطالة دفعته الّتهام سّیده بالقسوة، وهذا بالتالي دفعه للخوف... كل ]25-24[وزنتك في األرض" 

كل خطّیة تبدو بسیطة وغیر هامة تقود إلى [ یوحنا من كرونستادت: األبخطّیة وكما یقول ى لإخطّیة تسّلمه 
.] Ïخطایا أخطر، لذا یجب مقاومتها في بدایتها وسحقها

القّدیس كیرّلس اون أو الكسل، وكما یقول هولعّل أهم الخطایا التي تبدو هّینة لكنها محطِّمة هي الت
.] Ð)16: 9 كو 1 ("ویل لي إن كنت ال أبشر" :إذ یعرف بولس أن الكسل هو باب الهالك یقول[ الكبیر:

 الخمس وزنات فالوزنتین ثم الوزنة. كلما بأصحابدانة عبیده أو محاسبتهم بدأ إد. حینما بدأ السیِّد ب
كثرت المواهب كلما كانت دینونتنا تسبق اآلخرین وُنطاَلب بأكثر.  

هي دخول إلى العرس األبدي لیبقى في الداخل، أّما  ،]21[دخل إلى فرح سّیدك" اُ هـ. المكافأة هي "
، وٕانما البقاء خارًجا في  الحقیقينورالأي عدم التمّتع برؤیة اهللا  ،]30[" طرحوه إلى الظلمة الخارجّیةاِ الجزاء فهو "

الذین یدخلون یوَجدون في الداخل حیث ال یمكن إخراجهم خارًجا، وعلى العكس الذین هم في الخارج ال  الظلمة.
یقدرون على التمّتع بالداخل.  

"كل ما یعطیني  على هذا الفرح الداخلي أثناء تعلیقه على عبارة السیِّد: القّدیس أغسطینوسیتحّدث 
أّي نوع من الداخل هذا الذي ال یخرجون منه [). 37: 6 (یو خارًجا" أخرجه فإلّي یقبل، ومن یقبل إلّي ال األب

 وبدون ،خارًجا؟ إنه حیاة داخلّیة ممتازة، مأوى حلو! یا له من مسكن خفي بال قالقل بغیر مرارة األفكار الشّریرة
إغراءات الشهوات وفساد األحزان! ألیس هذا هو الموضع السّري الذي یدخله العبد المستحق، الذي یقول له 

  ]".Ñدخل إلى فرح سّیدكاُ " الرب:

متداد طبیعي لحیاتنا الروحّیة اِ عن هذا الفرح األبدي السماوي كیوحنا من كرونستادت  األبیتحّدث 
خدمتنا األرضّیة المتنّوعة لَمِلكنا ووطننا هي صورة لخدمتنا  [السماوّیة التي نعیشها هنا على األرض، إذ یقول:

أن نخدمه بحٍق قبل الكل... الخدمة یلزمنا الرئیسیَّة لَمِلكنا السماوي، هذه التي یجب أن تستمر أبدًیا، هذا الذي 
  .]Òاألرضّیة هي محك وخدمة بدائیة للخدمة السماوّیة

 المفهوم الرمزي للمَثل

1 My Life in Christ, v1, p. 225. 
2 In Luc. Ser 193. 
3. In Ioan 25:15. 
4 My Life in Christ, v. 1, p. 160-161. 
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یرمز صاحب الوزنات الخمس للمؤمن الذي یقّدم حواسه الخمس مقّدسة لعریسه السماوي، معلًنا عمل 
روح اهللا القّدوس في جسده كما في نفسه لیكون بكّلیته للرب السماوي. بمعنى آخر، ُیشیر إلى اإلنسان الذي 

 هللا خالل أبواب حواسه الخمسة.  ههبایضرم فیه مو

أما صاحب الوزنتین فیرمز إلى المؤمن الذي امتأل قلبه بمحّبة أخیه في الرب، إذ یصیر االثنان واحًدا 
في الرب. ولهذا السبب نجد السامري الصالح یقّدم ِدرهمین لصاحب الفندق عالمة محّبته للجریح، واألرملة التي 

متدحها السیِّد قّدمت ِفلسین عالمة حّبها هللا والخوتها المحتاجین. وفي قبر السیِّد المسیح ُوجد مالكان، واحد عند ا
الرأس واآلخر عند القدمین إشارة إلى الحب الذي ربط السمائّیین مع األرضیین فصار الكل جسًدا واحًدا في الرب 

المصلوب. وقد أعلن السیِّد ذاته لتلمیذّي ِعمواس، مظهًرا أنه یكشف عن أسراره للقلوب المحّبة.  

إذن فصاحب الوزنات الخمس وصاحب الوزنتین ناال المكافأة األبدّیة بسبب حبِّهما هللا والناس، أّما 
صاحب الوزنة الواحدة التي دفنها في التراب فُیشیر إلى اإلنسان األناني الذي یعمل لحساب ذاته وحده، فال یرتبط 

 وٕانما یَتقْوقع حول ذاته في أنانّیة قادرة أن تدفنه في التراب، وتجعل منه إنساًنا أرضًیا ال ،بحب مع اهللا والناس
یقدر أن یرتفع نحو السماء حیث الحب! مثل هذا اإلنسان الذي یحیا في التراب لُیشبع ذاته، یفسد نفسه ویخنقها 

 فال ینتفع روحًیا وحتى جسده یهلك، فیفقد السماء واألرض مًعا.  ،إذ یدفنها في شهوات الجسد الترابي

  مجيء ابن اإلنسان .3
بعد أن تحّدث عن انتظار العذارى لعریسِهنَّ وترقَّب العبید الحكماء لمجيء سّیدهم لیدخل بهم إلى 

.  األخرويالفرح، كشف بأكثر وضوح هذا المجيء 

 بل قد َأعطى كل ، ال یدین أحًدااآلب"ألن ویؤّكد السیِّد  ،]31[أوالً : "متى جاء ابن اإلنسان في مجده" 
على ذلك معلًنا أن االبن المتجّسد هو الذي یدین،  القّدیس أغسطینوس). وُیعّلق 22: 5 (یوالدینونة لالبن" 

 إّنما تقف نظرتهم عند حدود الجسد الذي یظهر ُمرهًبا لهم. یظهر بشكل ،حتى ال یرى األشرار أمجاد الالهوت
 .Ïعبد للعبید، ویحفظ شكل اهللا لألبناء

كل  [القّدیس جیروم:ا للصغار كما للسیِّد المسیح نفسه. وكما یقول بً یهب الملكوت للذین قّدموا حثانًیا: 
ه ونقّدم له نلمؤمن فلنزيِّ االهیكل الحقیقي للمسیح هو نفس [یقول: و .]Ðمّرة تبسط یدك بالعطاء أذكر المسیح

عة بالجواهر إن كان المسیح في الفقیر ولنرحِّب له هبات، لنقدِّمثیاًبا،  بالمسیح الذي فیه! ما نفع الحوائط المرصَّ
؟] Ñفي خطر الهالك بسبب الجوع

ماذا یمكن أن ُیعَلن المسیح أكثر من هذا؟ كیف یمكنه أن یُحثُّنا على أعمال [ القّدیس كبریانوس:یقول 
نه یحزن من أجل أالبّر والرحمة أكثر من قوله أن ما نعطیه للفقراء والمحتاجین إّنما نقّدمه له هو نفسه، وقوله 

من ال . ه رّبما یتأّثر مفكًرا في المسیحاالمحتاجین والفقراء إن لم یأخذوا مّنا. فمن كان في الكنیسة وال یعطي أخ
القّدیس  كما یقول .]Òیفّكر في رفیقه العبد المتأّلم الفقیر رّبما یفّكر في إلهه الساكن في هذا الرجل الذي یحتقره

1 In Ioan 21:14.  
2 Ep. 54:12. 
3 Ep. 58:7. 

Ò (ترجمة المرحوم سامي عبد الملك).  3 األعمال والصدّقة
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خدموا [ا : كما یقول؟]Ïأّیة كنوز لیسوع أفضل من هؤالء المساكین الذین یجب أن ُیرى یسوع فیهم [أمبروسیوس:
  .]Ðالفقراء تخدمون المسیح

 إّنما یلزمنا أن نسكب الحب كطیب ندهن به قدمّي المخّلص نفسه ،ال یقف العطاء عند الجانب المادي
مات المسیح مّرة [ القّدیس أمبروسیوس: وكما یقول .خالل هؤالء األصاغر، أي النفوس المحطَّمة والمحتاجة

ومع هذا یوّد أن ُیسكب الطیب على قدمیه كل یوم. من هم الذي ُیحَسبون قدمین للمسیح ، وُدفن مّرة واحدة
. هاتان ]40[ هؤالء األصاغر فبي فعلتم" إخوتي"بما أنكم فعلتم بأحد   الطیب إال الذین قال عنهم:مفنسكب علیه

  .]Ñهما القدمان اللتان أنعَشْتهما المرأة المذكورة في اإلنجیل وغسَلْتهما بدموعها

یقّدم السیِّد ملكوته السماوي لمن هم أنفسهم قد صاروا ملكوته أثناء غربتهم، إذ سبقوا فحملوه فیهم ثالثًا: 
تعالوا یا مباركي أبي رثو " معلًِّقا على قول السیِّد: القّدیس أغسطینوسكملكوت ُیشرق علیهم بمجده. یقول 

بمعنى أنتم الذین كنتم الملكوت لكن بغیر سلطان [ .)34: 25 (متعد لكم منذ تأسیس العالم" مُ الملكوت ال
لتحكموا، تعالوا لكي تملكوا! أنتم الذین كنتم قبًال في الرجاء وحده، أّما اآلن فتنالون السلطان كحقیقة واقعة! إذن 

، ال یزال في دور البناء والتنفیذ واإلعداد لالجتماع. فیه سیكون تالسماوافإن بیت اهللا هذا، هیكله، ملكوت 
.] Òمواضع یعّدها الرب اآلن، كما فیه ُأعّدت بالفعل مواضع كما أوصانا الرب

وعندما ُیطرد  ،]34[الُمعد لهم منذ تأسیس العالم" " یقّدم السیِّد المسیح الملكوت لمؤمنیه بكونه:رابًعا: 
، فهو لم ُیِعد اإلنسان للنار الخارجّیة وٕانما ]41["الُمعدَّة إلبلیس ومالئكته"  األشرار یقول عن النار األبدّیة

للملكوت األبدي. وقد اختار األشرار ألنفسهم بأنفسهم أن ُیلقوا فیما ُأعّد لغیرهم أي "إبلیس وجنوده".  

 فإن الملكوت الذي ننظره هو التمّتع بالسیِّد المسیح نفسه الذي هو سّر فرحنا األبدي، یملك فینا، اأخیرً 
 األحًیاء هو ملكوت اهللا الذي اإلخوةالمسیح نفسه أیها  [القّدیس كبریانوس:ونقطن فیه إلى األبد. وكما یقول 

لنا نوّد أن ُیعلن لنا سریًعا. مادام هو نفسه قیامتنا ففیه  نشتاق إلیه من یوم إلى یوم لكي یأتي. مجیئه هو شهوةٌ 
.] Óنقوم، لنفهم ملكوت اهللا أنه هو بنفسه إذ فیه نملك

 

1 Duties of Clergy 2:28. 
2 Conc. Widows, 9 (54). 
3 Ep. 41:23.  
4 In Ioan 68:2. 
5 On Lord’s Prayer 13. 
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متى-األصحاح السادس والعشرون 

 السادس والعشرون األصحاح

 ِفصح الملكوت الجدید
 مقّدًما ذاته الذبیحة الفریدة عن البشرّیة كلها، وحیاته فدیة ،دخل السیِّد أورشلیم لُیحفظ كخروف الِفصح

عن الجمیع.  

.  2-1  الِفصح والصلیب.1
.  5-3  التشاور ضّده.2
.  13-6 . سكب الطیب لتكفینه3
.  16-14  ِخیانة یهوذا.4
.  25-17  تقدیم الِفصح.5
.  30-26  العشاء األخیر.6
.  35-31  تحذیرهم من الشك.7
.  46-36  في جّثسیماني.8
.  56-47  القبض على السیِّد.9

.  68-57  المحاكمة الدینّیة.10
.  75-69  إنكار بطرس.11

   الِفصح والصلیب.1
 "لما أكمل یسوع هذه األقوال كلها قال لتالمیذه: 

  ،تعلمون أنه بعد یومین یكون الِفصح
.  ]2-1[وابن اإلنسان یسّلم لیصلب" 

 ،في حدیث السیِّد المسیح مع تالمیذه یربط الِفصح بالصلیب بكونه الِفصح الفرید الذي قّدمه السیِّد بنفسه
بالبشرّیة المؤمنة من العبودّیة القاتلة إلى الراحة الحقیقّیة، ویرفعهم من االهتمام بالحیاة األرضّیة لیدخل  Ïلیعُبر

صحاح الثاني عشر من سفر الخروج.  البهم إلى حضن أبیه. وقد سبق لنا دراسة هذه العالقة أثناء دراستنا ا

  ،(مصر) یتحّقق سّر الِفصح في جسد الرب... فقد ُأقتید كَحمل، وُذبح كشاه، مخلًِّصا إّیانا من عبودّیة العالم
رنا من عبودّیة الشیطان كما من فرعون، خاتًما نفوسنا بروحه، وأعضامحو نا الجسدّیة بدمه... إنه ذاك ئرِّ

الواحد الذي خلَّصنا من العبودّیة إلى الحّریة، ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة، ومن الظلم إلى 
الملكوت األبدي.  

 األب میلیتو أسقف ساردس

  إننا نعُبر من محبَّة الجسد إلى العفَّة، ومن جهلنا القدیم إلى معرفة اهللا الحقیقیَّة، ومن الشرِّ إلى الفضیلة على
.  Ðرجاء الدخول إلى أمجاد البّر ِعوض عار الخطّیة، ونعبر من الموت إلى عدم الفساد

 القّدیس كیرّلس الكبیر

Ï كلمة "ِفصح" تعني "عبور Passover بطال عمل المالك المهلك أو فسخ عمله خالل رؤیته للدم. إأوا أنها تعني "فسخ" بمعنى ر" وٕان كان قلیلون
2 In Luc. Ser. 141. 
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    التشاور ضّده.2
 "حینئذ اجتمع رؤساء الكهنة والكتبة وشیوخ الشعب 

 إلى دار رئیس الكهنة الذي ُیدعى قیافا، 
 وتشاوروا لكي یمِسكوا یسوع بمكر ویقتلوه، 

.  ]5-3[ولكنهم قالوا لیس في العید لئال یكون شَغب في الشعب" 
مدار السنة فیما عدا أیام الخماسین، لكي یصوم  تهتم الكنیسة بهذا التصّرف، فكرَّست یوم األربعاء على

المؤمنون تذكاًرا لهذا التشاور. لقد اجتمعت السلطات الدینّیة مًعا لیدبِّروا قتله ِعوض أن یشهدوا للحق ویكرزوا به. 
كان یلیق برئیس الكهنة الذي یشفع في الشعب أن یفرح بمجيء رئیس الكهنة األعظم القادر وحده أن یدخل 

 أي كلمة اهللا - ألن ما كانوا یحفظونه على الرقوق ،بالجمیع إلى حضن أبیه السماوي، ویلیق بالكتبة أن یتهّللوا
 یلتقون به ویتحّدون معه، وكان یلزم لشیوخ الشعب ، قد تحّقق بمجيء اهللا المتجّسد لیحل وسط الشعب-المكتوبة 

لتف حول الملك المسّیا أن یتهّللوا. كّنا نتوقع أن یجتمع هؤالء جمیًعا في دار رئیس الكهنة اِ وهم یرون الشعب قد 
 لكن شكلّیة العبادة وحرفّیة الناموس وطلب ،ُیعلنون فرحهم بالمسّیا الملك الذي ُیحّقق ما عجزوا عنه هم وأسالفهم

 فسعوا وراءه لیقتلوه. حًقا لقد ، هذه كلها قد أغلقت قلوبهم عن الحق،الكرامات الزمنّیة والجري وراء الكراسي
ِاجتمعوا مًعا في دار رئیس الكهنة یضمُّهم مًعا فهِمهم الحرفي القاتل والتصمیم على تدبیر مؤامرة لقتل "الحیاة" 

 لقد ظّنوا أنهم قادرون على قتل الحیاة بالصلیب، ولكن ،عیَنه، ولم یدروا أن ما یفعلونه إّنما یقتل َحْرفهم القاتل
كان هذا الصلیب وحده القادر أن یصِلب َحْرفهم القاتل واهًبا إّیاهم الروح الذي یبني. لقد حسبوا أنهم قادرون أن 

یكتموا أنفاس النور بظلمتهم، ولم یدركوا أن النور یبّدد ظلمتهم لیستنیروا هم بنوره.  

 ولم ُیدركوا أنهم بهذا التشاور ساهموا في ،لقد خافوا من الشعب المجتمع لالحتفال بعید الِفصح السنوي
تحقیق الِفصح الجدید الفرید، القادر أن یعّبر بهم من الحرف القاتل إلى الروح المحیي.  

 أنهم إّنما فعلوا وا ُیدركلم هموقف حشد الیهود مع رئیسهم ضّد مجد المسیح، وناضلوا ضّد رب الجمیع، لكن 
تورَّطت " فًرا لهالكهم، وكما یقول المرّتل:حُ  ناصبین ألنفسهم الشباك. لقد حفروا ألنفسهم ،ذلك ضّد أنفسهم

)، ألن المخّلص رب الكل 15: 9 نتشبت أرجلهم" (مزاِ األمم في الُحفرة التي عملوها، في الشبكة التي أخفوها 
 لكّنه خضع بإرادته، إذ صار جسًدا لیذوق الموت من ،وٕان كانت یمینه كلّیة الُقدرة وقّوته تطرد الفساد والموت

 ویخّلص الذین هم تحت ید العدّو الطاغیة غیر ، وینزع الخطّیة عن العالم،أجل حیاة الكل، لكي ُیبطل الفساد
.  Ïالمحتمل

 القّدیس كیرّلس الكبیر

   سكب الطیب لتكفینه.3
كانت األحداث تتكاتف مًعا لتحقیق الِفصح بالصلیب، األمر الذي من أجله تجّسد ابن اهللا. ففي بیت 

 - كنبّوة عن تكفینه - ئعینا في بیت سمعان األبرص تقّدمت امرأة لتسكب قارورة طیب كثیر الثمن وهو متك
 الذي قبل الموت بإرادته من ،وكأن ما فعلته هذه المرأة یمّثل عمل محّبة تقّدمه الكنیسة كلها لهذا الجسد الطاهر

أجل خالصها، كِسّر الِفصح الحقیقي.  

كثیرات ِالتقْین بالسیِّد المسیح ممثِّالت الكنیسة المتَّحدة بعریسها، أّما هذه فتبدو لي أنها فاقت جمیعهن 

1 In Luc. Ser.  140. 
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 تحمل في داخلها ،بعد القّدیسة مریم والدة اإلله التي حملت رّبنا في أحشائها لُتمثل الكنیسة وقد صارت ملكوته
سّر حیاتها وبهجتها.  

) التي تزوَّجت بخمسة رجال 4 التقت الكنیسة التي لم یروها من قبل بعریسها، خالل المرأة السامرّیة (یو
والذي كان معها لیس برجلها، فجاء الرجل الحق یدخل بها إلى البئر الحقیقي لُیرویها فتفیض على كل العالم بسّر 

شبعها.  

 فیتوّقف نزف ،وفي وسط زحام البشرّیة التقت كنیسة العهد الجدید سّرًیا مع طبیبها الحقیقي تلمس ثیابه
 خالل القّوة التي انطلقت إلى أعماقها الداخلّیة! ،) ویزول عنها دنسها9 دمها (مت

 وتقّدمت الكنیسة التي كانت قبًال قد سقطت تحت حكم الموت كامرأة زانیة ُأمِسكت في ذات الفعل (یو
) فاغتصبت مراحمه الغافرة.  2-11 :8

 هما كل ما تملكه ،وانطلقت الكنیسة كأرملة فقیرة تدخل هیكل الرب ال تعرف ما تقّدمه سوى ِفْلسین
كتقِدمة حب مقبولة! 

 لكي ینعموا بملكوته األبدي خالل شركتهم معه في ،والتقت الكنیسة كأم ابني زبدي تقدِّم أبناءها للعریس
 بِصبغِته.  وِاصطباِغهمكأسه 

 كتقّدمة محّبة ،) في شخص اخوته األصاغر10 وفي شخص مرثا تقّدمت الكنیسة تخدم عریسها (لو
فائقة.  

) لتقف عند قدمّي السیِّد من ورائه 7 قتحمت المرأة الخاطئة المجلس (لواوفي بیت سمعان الفّریسي 
) ممّثلة سّر 38: 7 (لو ا بشعر رأسها، ُتقبِّل قدمیه وتدهنهما بالطیبم وكانت َتِبل قدمیه بالدموع وتمسحه،باكیة

العضوّیة الكنسّیة. إنه دخول إلى السیِّد المسیح لتلتقي به دون أن تعوقها الحیاة الفّریسیَّة التي لسمعان. فتقف 
 جمالها ، فكرها وشعرها أیًضا، وتنحني برأسها أیًضا،النفس في اّتضاع تسكب دموع التوبة على قدمي المخّلص

 فُتعلن رائحة ، إذ ُتقبِّل قدمیه وتسكب الطیب علیهما،الجسدي تمسح به القدمین. أنها ُتعلن توبتها الممتزجة بالفرح
المسیح الذكّیة في حیاتها.  

 فجاءت ُتعلن أروع لقاء ،في بیت سمعان األبرص أما هذه المرأة التي التقت بالسیِّد في بیت عنیا
 السماوي لتسُكب كل حیاتها رائحة طیب كثیر الثمن یمأل السماء ه في ِحجالِ - الكنیسة مع عریسها -للعروسین 

 أقف أمامها في دهشة ال أعرف ،واألرض برائحة الحب الذكّیة ـ ما جاء عن هذا اللقاء یدخل بنا إلى أسرار فائقة
 كیف ُأعبِّر عنها. أنها تحمل سّر حیاة أبدّیة ال یمكن للغة البشرّیة أن ُتسّجلها كما هي!

 والتي ُعرفت بجلساتها الهادئة عند قدمّي ،هذه المرأة غالًبا هي القّدیسة مریم أخت لعازر ومرثاأوالً : 
 بینما كانت مرثا ترتبك بخدمات كثیرة. لقد عَرفت كیف تبیع كل شيء لتقتني ،المخّلص تسمع له وتتحّدث معه

 اللؤلؤة الكثیرة الثمن.

 ال كأحداث تاریخیَّة ، على سّر الصلیب وأدركت موته وتكفینهتعرَّفتخالل لقائها المستمر مع السیِّد 
تترقْبها في تخوُّف واضطراب، وٕانما كأعمال إلهّیة فائقة. لهذا كانت تبذل كل الجهد أن تدَِّخر كل ما یمكن ادِّخاره 

لتقدِّم قارورة الطیب الكثیرة الثمن في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. ففي قارورة الطیب رأى السیِّد قلب 
ب مفرح ومبهج للنفس، لهذا أعلن بقوَّة أنه حیثما ُیكرز بهذا ي كسّر ط،الكنیسة عروسه وقد أدركت سّر موته
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اإلنجیل في كل العالم ُیذكر ما فعلته هذه المرأة. ویقول اإلنجیلي مرقس أنها كسرت القارورة! یا له من سّر 
 وینابیع حّبه لها تتفجَّر خالل الجنب ،عجیب، فإن الكنیسة وقد رأت السیِّد یقّدم حیاته مبذولة على الصلیب

ر رائحة حّبها خالل الطیب. تكسرها تقّدمت هي أیًضا في شخص مریم كقارورة طیب ،المطعون  بإرادتها لُتفجِّ
 والجنب المطعون بالقارورة المنكسرة والمسكوبة ، والصلیب بالصلیب، واأللم باأللم،وهكذا یمتزج الحب بالحب

على الجسد المقّدس! 

في بیت سمعان األبرص. إنه "بیت عنیا" موطن مریم، جاء إلیه السیِّد  اللقاء في بیت عنیا : تمّ ثانًیا
ًال إّیاه عن أورشلیم، فیه یستریح كل لیلة. "  تعني "بیت العناء" أو "بیت األلم"، فقد جاء إلینا إلى بیت عنیا"مفضِّ

أرض آالمنا، لكي نلتقي به خالل األلم، ُندرك دفنه، لُندفن معه، نقّدم له حیاتنا مبذولة من أجله.  

 لقد جاء إلینا، إلى حیاتنا .أبرًصا طهَّره السیِّدكان  ولعّل سمعان هذا ،لتقت به في بیت سمعان األبرصاِ 
البرصاء الدنسة ال لیحتقرها وال لیأنف منها ألنها ال تقدر أن ُتدنِّس القّدوس بل هو یطهرها. هنا تلتقي الكنیسة 

 في بیتها لتقّدم له تقدمة شكر! وكما لم تستطیع فّریسیَّة سمعان أن تحرم المرأة ئمقدَّسة وطاهرة بعریسها المتك
 فإنه لم یكن ممكًنا لبرص سمعان هنا إعاقة ِالتقاء مریم الشاكرة ،)7 الخاطئة من االلتقاء به لتقدِّم توبتها (لو

 بمصدر تقدیسها.

 فقد جاء بعد إقامة لعازر شقیقها من األموات كتقّدمة شكر. فرحت ،كان توقیت اللقاء دقیًقا للغایةثالثًا: 
قامة أخیها من القبر فجاءت بإرادتها لكي ُتدفن هي مع عریسها في القبر المقدَّس وتقوم به وفیه. في آخر یوم إب

 ولم یبق سوى خمیس العهد ،یأتي فیه السیِّد إلى بیت عنیا، إذ كان ذلك یوم األربعاء بعد تشاور القادة الیهود لقتله
 لما استحقَّت أن ، فلو تأخَّرت یوًما واحًدا لما نالت هذه الكرامة العظیمة،حیث ُیقبض على السیِّد لمحاكمته وصلبه

 لاللتقاء به بهذه الصورة الفریدة.  الالئقتتنبَّأ عن تكفینه. إنه بالروح اإللهي أدركت في أعماقها الوقت 

 ال تدهنوا بعفونة تعلیم فسادلقد قِبل السیِّد أن ُیسكب الطیب فوق رأسه حتى ُیعطِّر الكنیسة بنسائم عدم ال .
.  Ïرئیس هذا العالم (إبلیس) لئال یقودكم إلى األْسر بعیًدا عن الحیاة الُمعدَّة لكم

 القّدیس أغناطیوس أسقف أنطاكیة 

 وال الشهداء في حاجة إلى نور الشموع، لكن المرأة سكبت الطیب تكریًما ،بيالمسیح لیس في حاجة إلى ط 
.  Ðللمسیح فقِبل وَرع قلبها

 القّدیس جیروم

  خیانة یهوذا.4
أي شيء یمكن أن تقّدمه أكثر فائدة للعالم كّله مثل بركات آالم الرب المخلِّصة؟! [ :یوسف األبیقول 

 إذ قیل عنه "ویل ، بل أصابه ضرر بالفعل،ومع هذا فإن الخائن الذي سلَّم الرب لآلالم لم ینتفع شیًئا من خیانته
). فِثمار عمله ال ترتد 24: 26  كان خیًرا لذلك الرجل لو لم یولد" (مت،لذلك الرجل الذي به ُیسلَّم ابن اإلنسان

  .] Ñعتقداِ  بل حسب ما أراد هو و،إلیه حسب ما جاءت به من نتائج فعلّیة

 ،ُتعلن شوقها أن ُتدفن معه، في الوقت الذي تسلَّلت فیه القّدیسة مریم لتلتقي مع عریسها في بیت عنیا

1 Ad Eph 17. 
2 Adv. Vigilantus 7. 
3 Cassian Conf. 17:12. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp
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 ،إذ بیهوذا "التلمیذ" یبیع السیِّد بدراهم قلیلة كعبد. لقد كان یهوذا مع السیِّد أغلب األیام یقضي الساعات الطویلة
 لكن قلبه لم ، بل ونال منه سلطاًنا للكرازة وعمل اآلیات، یراه یصنع أعماًال عجیبة ویسمعه كثیًرا،بل وأحیاًنا األیام

 لكنها تعرَّفت علیه ،یلتقي معه بسبب محّبة المال، أّما المرأة فلم ترى هذا كّله وال سمعت مثله وال نالت سلطاًنا
بنقاوة قلب. لقد أعمى الطمع قلب یهوذا لیبیع سّیده، أّما المرأة فتقّدمت بالحب في حرارة الروح لتتقّبل عمل 

الخالص وحق الكرازة الخفّیة.  

ن في مركز اإلنسان أو عمله، بل في حیاته ملم تكن مریم كیهوذا تنعم بالتملذة... فإن سّر القّوة ال یك
اإلنسان الفاضل وٕان كان عبًدا أو سجیًنا فهو أكثر الناس [ :القّدیس یوحنا الذهبي الفمالداخلّیة... یقول 

.] Ïسعادة!... ضعیفة هي الرذیلة وقوّیة هي الفضیلة

لقد قّدمت مریم غناها عطّیة للرب لتبقى غنیَّة في داخلها، حتى وٕان بدت بال أموال، وباع یهوذا سّیده 
غنًیا من هو لیس [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:بالفّضة لیبقى فقیًرا حتى وٕان تمّتع بالفّضة في یدیه. وكما یقول 

من هو لیس بفقیٍر في ذهنه. فإن كانت النفس في نفسه ال یمكن أن یكون غنًیا، كما أنه ال یمكن أن یكون فقیًرا 
سمى فإنه أسمى من الجسد، فاألعضاء األقل ُسمًوا لیس لها سلطان تؤّثر به حتى على ذاتها، أّما ما هو  أهي

  .]Ðال نفع للمال إذا كانت النفس فقیرة، وال ضرر من الفقر إن كانت النفس غنیة: [، كما یقول]یؤثر علیها ویغیِّرها

إن كانت القّدیسة مریم تمثِّل النفوس األمینة التي تتقّدم بالحب إلیه. فإن یهوذا یمّثل النفوس الخائنة التي 
تسعى وراء الشّر وتبیع سّیدها بُمتعة زمنّیة.  

یلزمنا هنا أن ُندرك أنه لیس كل خطّیة یسقط فیها اإلنسان هي خیانة الرب، وٕانما الجري وراءها والبحث 
عنها، یطلبها اإلنسان مستهیًنا بالدم، فهذه ُتحسب خیانة!  

  موت سّیدهالالید التي تناولت العطّیة المقّدسة منذ لحظات قامت لتتسلَّم أجرة تآمرهاÑ  .
 القّدیس كیرّلس األورشلیمي

  عندما أعدَّ التالمیذ الِفصح أكله المسیح معهم، إذ أطال أناته على الخائن، وقبل أن یضمه إلى مائدة محّبته
 .Òمع أنه كان خائًنا، وكان الشیطان قد وجد له موضًعا فیه-  الالنهائیةالمترفِّقة 

  هذا أمر غایة في األهّمیة إذ یوّضح خطّیة الخیانة بأكثر 47، 14: 26 عشر" (االثنىیقول "واحد من .(
 بالكرامات الرسولّیة، وجعله المحبوب وضّمه للمائدة هإّیاه بالبقیَّة، وزّین ايً جالء. فإن الذي كرَّمه مساو

.  Óالمقّدسة... صار طریًقا ووسیلة لقتل المسیح

  أي موضع وجده الشیطان في یهوذا؟ إنه لم یقدر أن یقترب إلى كل الذین أشرت إلیهم (الطوباوي بطرس أو
یوحنا...) ألن قلوبهم كانت راسخة ومحّبتهم للمسیح ثابتة، لكن الشیطان وجد له موضًعا في  یعقوب أو

) كان 10: 6 تي1 ("  من أجل مرض الطمع المّر الذي یقول عنه الطوباوي بولس "أصل كل الشرور،الخائن
.  Ôقد هزمه

1 In Matt. hom 80:4.   
2 In Matt. hom 80:4.   
3 Cat. Lect 13.  
4 In Luc. Ser. 141. 
5 In Luc. Ser 148.  
6 In Luc. Ser 140. 
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 رالقّدیس كیرّلس الكبي

  تقدیم الِفصح.5
كلما اقتربت ساعة الصلیب كان اإلنجیلیُّون یبرزون كل تصرُّف للسیِّد المسیح بتفاصیله، لتكِشف عن 

أسرار عمله الخالصي.  

:  قائلین له،في أول أیام الفطیر تقّدم التالمیذ إلى یسوع"
 أین ترید أن ُنعد لك لتأكل الِفصح؟ 

: فقال اذهبوا إلى المدینة إلى فالن وقولوا له
 المعّلم یقول: إن وقتي قریب، 

 عندك أصنع الِفصح مع تالمیذي، 
 . ]19-17[ففعل التالمیذ كما أمرهم یسوع وأعّدوا الِفصح" 

ِلَم سأل التالمیذ السیِّد هذا السؤال؟  
ألن التالمیذ إذ تبعوا السیِّد تركوا كل شيء، فصاروا كمن لیس لهم موضع ُیعدُّون فیه  رّبماأوالً : 
 كما ُیفترض ،من هذا یتَّضح أنه لم یكن له بیت وال مكان لإلقامة[ :القّدیس یوحنا الذهبي الفمالِفصح. یقول 

  .]Ï وٕاال لتوسَّلوا إلیه أن یذهب هناك،أنهم هم أیًضا كانوا هكذا

كان الِفصح في الطقس الیهودي یتّم على مستوى عائلي، تقوم كل عائلة بذبح خروف الِفصح، ثانًیا: 
المسیح قّدم مفهوًما جدیًدا السیِّد وٕان لم یكن في استطاعة العائلة ذلك یمكنها أن تنضم إلى عائلة أخرى، لكن 

 وأعضاؤها یرتبطون بعالقة روحّیة في ، السیِّد المسیح نفسهرأسها إّنما ،للِفصح الجدید، فإن العائلة التي تحتفل به
 ولیس خالل قرابة دمویَّة.  ،المسیح

  عشر، يثنالولما كان المساء ِاتَّكأ مع ا"
  وفیما هم یأكلون قال:

  ].21-20["الحق أقول لكم إنَّ واحًدا منكم یسّلمني" 
العجیب أن السیِّد تحّدث عن خائنه وسط الجماعة دون أن ُیشیر إلیه، كان مهتم�ا بخالص نفسه دون 

"هل أنا هو یا  له: یقول  وابتدأ كل واحد منهم،أن یجرح إحساساته، ولكن إذ رأى السیِّد أن التالمیذ حزنوا جًدا
 فاضّطّر أن ُیشیر إلیه.  ،خاف السیِّد علیهم من هذا االضطراب لئال یهلكوا یأًسا ،]22[" رب

إن ابن اإلنسان ماٍض كما هو مكتوب "  عن ضعف أكَّد:مولئال یظن التالمیذ أن ما یحدث للسیِّد یت
لقد أعلن السیِّد  .]24[ كان خیًرا لذلك الرجل لو لم یولد" ،عنه، ولكن ویل لذلك الرجل الذي ُیسلِّم ابن اإلنسان

بؤس یهوذا حتى یؤكِّد أن ما یتم وٕان كان بتدبیٍر إلهٍي لكن ما یفعله یهوذا ال یتم بغیر إرادته؛ لقد كان یهوذا 
یًرا وقد استخدم اهللا شرُّه لتحقیق األمور اإللهّیة.   شرِّ

  العشاء األخیر.6
 وقال: ، وبارك وكسَّر وأعطى التالمیذ،أحضر یسوع الخبزإذ كانوا یأكلون الِفصح الیهودي الرمزي "

خذوا كلوا هذا هو جسدي، وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائالً : اشربوا منها كّلكم، ألن هذا هو دمي للعهد 

1 In Matt. hom 81:10.   
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.  ]28-26[الجدید الذي ُیسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" 

 وسیلة یمكن لإلنسان الذي على األرض ةبأيَّ [على العشاء األخیر، قائالً :  القّدیس كیرّلس الكبیرُیعّلق 
وقد ِالتحف بالمائت أن یعود إلى عدم الفساد؟ أجیب أن هذا الجسد المائت یجب أن یشترك في قّوة واهب الحیاة 

النازلة من اهللا. أّما قّوة واهب الحیاة التي هللا اآلب فهي االبن الوحید الكلمة، الذي أرسله إلینا مخّلًصا وفادًیا. 
)... عندما 14: 1  (یو"والكلمة صار جسًدا وحّل بیننا" كیف أرسله إلینا؟ یخبّرنا یوحنا اإلنجیلي بكل وضوح:

نأكل جسد المسیح المقّدس، مخّلصنا جمیًعا، ونشرب دمه الكریم ننال الحیاة فینا، إذ نكون كما لو أننا واحد معه، 
"هذا هو جسدي، هذا هو  نسكن فیه وهو یملك أیًضا فینا... ال تشك فإن هذا حق مادام یقول بنفسه بوضوح:

] .Ï )، بل تقبل كلمة المخّلص بإیمان، إذ هو الحق الذي ال یقدر أن یكذب6 دمي" (یو

المساء عالمة أكیدة عن تمام [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:وكما یقول ] 20[لقد تحّقق ذلك في المساء 
.] Ð األزمنة، وأن األمور قد جاءت اآلن إلى ذات النهایة

في الشریعة، قّدم ذاته ِفصًحا جدیًدا عن البشرّیة كلها، ًیا إذ أكمل السیِّد الِفصح حتى ال ُیحسب متراخ
معلًنا أن ذبیحة الصلیب لم تتم اعتباًطا وٕانما بإرادته یسّلم نفسه للصلیب. قام بتحویل الخبز والخمر إلى جسده 

 لقد قّدمها لكنیسته لكي تتمّتع بها عبر األجیال تأكیًدا الستمرار ].28[ودمه األقدسین ذبیحة حقیقّیة واهبة للغفران 
 ودمه األقدسین كِسّر حیاتهم... یقول هذبیحة الصلیب، كذبیحة حّیة وفریدة خاللها ینعم على المؤمنین بجسد

كثیرون یقولون اآلن أرغب في رؤیة هیئته ومالبسه ونعاله، آه ها أنت تراه وتلمسه [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:
وتتناوله! حًقا أنت ترید مالبسه وها هو یعطي لك ذاته، ال لكي تراه فحسب بل تلمسه وتتناوله وتقبله في 

.] Ñداخلك

وأقول لكم إني من اآلن ال أشرب من نتاج الكْرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما " یكّمل السیِّد كلماته:
. ما هو هذا الجدید الذي نشربه معه في ملكوت أبینا إال تمّتعنا بشركة ]29[" أشربه معكم جدیًدا في ملكوت أبي
متداد للیتورجّیة الحالّیة ولكن بطریقة ال اِ  على مستوى جدید. إنه تالسماوااالّتحاد مع اهللا في ذبیحة ابنه في 

 ینطق بها!

لقد تمَّت ذبیحة الشكر لتختم بالتسابیح، األمر  .]30[سبَّحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون" بعد التناول "
 بالتسابیح المفرحة خاصة المزمور  اإلفخارستیاايَّ الذي تعیشه الكنیسة في كل قداس إلهي حیث تختم لیتورج

150  .

  تحذیرهم من الشك.7
انطلق بإرادته لیتقّبل الكأس من یدي اآلب، حیث یقبل أن فقد إذ ِانطلق السیِّد بتالمیذه إلى جبل الزیتون 

مل ثقل خطایانا على كتفیه مقّدًما نفسه ذبیحة إثم عّنا.  حي

عهم محدِّثًا إّیاهم عن الصلیب والقیامة مًعا، إذ یقول كّلكم  ":في طریقه إلى الصلیب حّذر تالمیذه وشجَّ
 ألنه مكتوب أني أضرب الراعي فتتبّدد خراف الرعّیة، ولكن بعد قیامي أسبُقُكم إلى ،تشّكون فّي في هذه اللیلة

ب الراعي لُیبّدد خراف الرعیَّة، لكن قد تحّول الصلیب إلى ربالصلیب أراد العدّو أن یض .]32-31[الجلیل" 

1 In Luc. Ser 142.   
2 In Matt. hom 82:1.  
3 In Matt. hom 82:4.  
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"دائرة أو مقاطعة"، فكأن السیِّد بقیامته قد سبقنا   فیسبقنا السیِّد إلى الجلیل. ولما كانت كلمة "جلیل" تعني،قیامة
إلى دائرة جدیدة أو مقاطعة جدیدة. إنه بكر الراقدین الذي یحمل فیه الحیاة المقامة لكي ندخل به وفیه إلى دائرة 

هذه الحیاة الجدیدة المقامة.  

لقد ظّن بطرس الرسول أنه قادر أن یقف بجانب السیِّد وال یشك فیه أبًدا، لكن ما لم یعرفه بطرس عن 
الحق أقول لك أنك في هذه اللیلة قبل أن یصیح الدیك تُنكرني ثالث مرّات" " نفسه كان یعرفه خالقه مؤكًدا له:

وما  .]36[ت أن أموت معك ال أنكرك" ر"ولو اضطر ذ قال:إلقد كان بطرس واثًقا في ذاته بغیر أساس،  .]34[
قاله بطرس الرسول قاله أیًضا جمیع التالمیذ.  

قیمنا ت فال نثق بذواتنا بل في نعمة اهللا القادرة أن ،ما أحوجنا أن نرتمي في حضن اهللا العارف بضعفنا
من الضعف. قد نظن أننا قادرون على الحیاة الفاضلة المقّدسة، وال ندري أننا ضعفاء كل الضعف یمكن أن 

.] لیتنا ال نفتخر بأنفسنا بل باألحرى نفتخر بعطایاه [:القّدیس كیرّلس الكبیرنسقط في لحظات! وكما یقول 

والعجیب أن السیِّد المسیح الذي حّذر تلمیذه من نتیجة تجربة الشیطان له إذ ینكره ثالث مّرات أعطاه 
).  34-31: 22  (لوإخوتهكلمة تعزیة أنه یعود فیقوم بل ویسند 

   في جثسیماني.8
جلسوا ههنا حتى أمضي وأصلِّي هناك، ثم أخذ اِ "  قال للتالمیذ:،إذ جاء السیِّد بتالمیذه إلى جثسیماني

ن السیِّد أ وك."جثسیماني" كلمة آرامیَّة تعني "معصرة زیت" .]37-36[بتدأ یحزن ویكتئب" اِ  و،بطرس وابنّي زبدي
 إّنما اختار بطرس وابنّي زبدي كشهود یرونه ، ولم یكن ممكًنا للتالمیذ أن یدخلوا معه.یدخل بإرادته إلى المعصرة

 فقد تركهم قلیًال وسألهم أن یسهروا فلم یستطیعوا، بل ،إلى حین، لكنهم ال یستطیعوا أن یعاینوا لحظات العصر
اآلن اموا ن ": فكان یسألهم أن یسهروا معه ولم یقدروا، وفي المرة الثالثة قال لهم،ناموا. وتكّرر األمر ثانیة

.  ]40[واستریحوا" 

"من ذا اآلتي من آدوم ة، فقال یقيجتاز المعصرة الحقاِ شعیاء النبي في جثسیماني وقد إبروح النبّوة رآه 
 العظیم للخالص. ما بال ،بثیاب ُحمر... من بصَرة هذا البهي بمالبسه.. المتعظِّم بكثرة قّوته؟! أنا المتكلِّم بالبرّ 

: 63 إش(  وثیابك كداِئس الِمعصرة؟! قد ُدسُت الِمعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد"،لباَسك ُمحمر
1-3(  .

. أّما ِسّر حزنه فهو ]38[  "نفسي حزینة جًدا حتى الموت":یقول لقد اجتاز السیِّد الِمعصرة وحده وهو
لیس الخوف من اآلالم الجسدّیة، إّنما ثقل الخطّیة التي ال یقبلها السیِّد وال یطیقها، لكّنه من أجل هذا جاء، ونیابة 

 ،یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنِّي هذه الكأس ":عّنا خضع في طاعة لآلب لیحمل موت الخطّیة فیه. إنه یصرخ
إن إرادة اآلب وٕارادة االبن [ القّدیس أغسطینوس:وكما یقول  .]39[ بل كما ترید أنت" ،لكن لیس كما أرید أنا

واحدة ألن لهما روح واحد، لماذا إذن قال هذا؟ لقد جاء نیابة عّنا نحن الذین رفضنا إرادة اهللا فخضع للصلیب 
هكذا أحبَّ اهللا " :بسرور من أجل الطاعة لآلب، وفي نفس الوقت كان یرید ذلك. هذا ما أعلنه السیِّد نفسه بقوله

 وكأن البذل هنا هو من إرادة اآلب المحب. وفي نفس الوقت یقول .)16: 3 العالم حتى بذل ابنه الوحید" (یو
  .]ابً )، باذًال نفسه المملوءة ح20: 2 (غل" أحبَّني وأسلم نفسه ألجلي" :الرسول

  من المستحیل أن ابن اإلنسان كان یقول: یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنِّي هذه الكأس، تحت إحساس
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.  Ïبالخوف!... فالرب یسوع ال یستعفي من ذبیحة الموت حتى تصل نعمة الخالص للجنس البشري كله
 العّالمة أوریجینوس

 "لنقّدم الشكر أن لیسوع جسد حقیقي ونفس حقیقّیة، فلو أن الرب لم یأخذ . "نفسي حزینة جًدا حتى الموت
الطبیعة اإلنسانّیة بكاملها لما خّلص البشرّیة. لو أنه أخذ جسًدا فقط بال نفس لخلص الجسد دون النفس مع 

أننا نحتاج إلى خالص النفس أكثر من خالص الجسد. لقد أخذ الجسد والنفس مًعا لیخّلصهما، یخّلص 
  .Ðاإلنسان بكامله كما خلقه

 القّدیس جیروم

  بكونه اهللا الذي لبس جسًدا قام بدور الضعف الجسدي حتى ال یوجد عذر لدى األشرار ُمنكري التجّسد. فمع
 أنه كان خیاالً ... لقد أظهر يتباع ماني ال یصّدقون، وفالنتیوس ینكر التجّسد، ومرقیون َیدَّعأقوله هذا إذا ب

.  Ñنفسه أنه یحمل جسًدا حقیقًیا
 القّدیس أمبروسیوس 

 أن سّر حزن السیِّد المسیح هو رفض إسرائیل ابنه البكر له، إذ یقول: القّدیس كیرّلس الكبیریرى 

  كما بكى على لعازر في ترفُّق بالجنس البشري كّله بكونه صار فریسة للفساد والموت، هكذا نقول أنه حزن
.  Ò ولم یعد لمصائبها عالج، وقد أحاطت بها المآسي الكبرى،هنا إذ رأى أورشلیم

  لم تكن آالمه عمًال تحّقق بغیر إرادته، لكن من جانب آخر كانت خطیرة، إذ تؤدي إلى رفض مجمع الیهود
وخرابه. لم تكن إرادته أن یكون إسرائیل قاتًال لربِّه، معرًِّضا نفسه للدینونة واللوم والحرمان من عطایا اهللا... 

 Óبینما كانوا قبًال شعبه، وحدهم كانوا شعبه ومختاریه وورثة!
 القّدیس كیرّلس الكبیر

سهروا وصّلوا لئال تدخلوا في تجربة، أّما ا" لقد دخل السیِّد إلى صالة أیًضا لتعلیمنا، إذ یقول لتالمیذه:
 .]41[الروح فنشیط، وأما الجسد فضعیف" 

فالحاجة  .]Ôبینما روحي قوّیة تقودني للحیاة، إذ بجسدي ضعیف یسحبني للموت[ القّدیس جیروم:یقول 
ة إلى الصالة لیسند اهللا روحنا ویقیم جسدنا من ضعفه. ویحّدثنا   قتدائناعن ضرورة ا القّدیس كیرّلس الكبیرملحَّ

كان یصّلي عندما كان الذین یریدون أن یمسكوه على األبواب. ال یفهم أحد أنه یقّدم [بالسیِّد وقت التجربة، قائالً : 
هنا توسُّالت كمن هو في حاجة إلى قّوٍة أو عوٍن من آخر، إذ هو نفسه قّوة اهللا اآلب القدیر وسلطانه، إّنما صنع 

 وعندما یضغط االضطهاد علینا وعندما تلقى شباك ،ذلك لتعلیمنا، لكي ینزع عّنا التراخي عند حلول التجربة
الغدر ضّدنا، وتكون شبكة الموت ُمعدَّة لنا. فإن وسیلة خالصنا هي السهر وٕاحناء الركب وتقدیم التوسُّالت 

  .]Õوسؤال العون من فوق حتى ال نضعف ویصیبنا هالًكا مرعًبا

ناموا اآلن  ":یقول إن كان السیِّد قد سألهم أن یسهروا، لكن بعد أن صلَّى ثالث مّرات عاد إلیهم وهو

1 Ad Martyr. 4. 
2 On Ps hom 35. 
3 Of Christian Faith 2:5. 
4 In Luc. 146. 
5 In Luc.  147.  
6 Ep. 133:10.  
7 In Luc. Ser. 147.  
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إذ یسّلم السیِّد نفسه للموت  .]45[ وابن اإلنسان یسّلم إلى أیدي الخطاة" ، هوذا الساعة قد اقتربت،واستریحوا
ننام نحن ونستریح، إنه عّلة راحتنا، یدخل إلى الصلیب لیدفع الدین عّنا، یتأّلم فنستریح، ویصلب فنكّلل! 

    القبض على السیِّد.9
 أن  -لیحمل آالمنا ویشرب عّنا الكأس حتى النهایة- حتل آخر الصفوف اكان البد للسیِّد المسیح وقد 

ما "  وخالل ُقبلة لیكون الجرح غایة في المرارة. لقد رآه النبي مجروًحا فسأله:،یتقّبل األلم على یدّي أحد تالمیذه
: 13  (زك"ائيبهي التي ُجرحُت بها في بیت أح" ) فیجیب السیِّد في مرارة:6: 13 (زك" ؟هذه الجروح في یدیك

  والكلمات اللیِّنة التي تحمل وراءها ُسم الشرّ .،وتزداد الجراحات مرارة أنها جاءت مغلَّفة بغالف الحب الغاش ).6
  كیهوذا مقاطًعا روح الحق فینا، إذ یقول:،"أهل بیتناونحن أیًضا إذ نتَّحد بالسیِّد المسیح یلتقي بنا من هو من "

"أعداء اإلنسان أهل بیته".  

یا " لقد أعطى السیِّد الفرصة األخیرة لیهوذا فإنه حتى في لحظات القبض علیه عاتبه بكلمات لطیفة:
  .]50[صاحب لماذا جئَت؟!" 

إنك تقّدم ُقبلة یا من ال تعرف سّر الُقبلة، [ :أمبروسیوسالقّدیس بُقبلة سلَّم یهوذا سّیده وكما یقول 
.] Ïفالمطلوب لیس ُقبلة الشفتین وٕانما ُقبلة القلب والنفس

...، فأمره السیِّد ]51 [مّد بطرس الرسول یده واستل سیفه لیضرب مْلَخس عبد رئیس الكهنة فقطع أذنه
ألن كل الذین یأخذون بالسیف فبالسیف ُیأخذون، أتظن إّنني  ُأذن العبد، قائالً : "ىأن یرد سیفه إلى ِغمده وَشف

 فكیف تكمل الكتب إنه ، عشر جیًشا من المالئكةيثناِ ال أستطیع اآلن أن أطلب إلى أبي فُیقّدم لي أكثر من 
] 54-52[هكذا ینبغي أن تكون؟! 

 إّنما یكون ،حینما یستخدم اإلنسان العنف في خدمته تحت ستار الدفاع عن السیِّد المسیح الحق
كبطرس الذي یضرب بالسیف فیقطع ُأذن العبد ویفقده االستماع لصوت الكلمة. كلمة العنف ُتزید المقاومین 

لحق.  ى الإ الرجوع عن مقاومتهم وال یتوقون نتهوشعناًدا، تفقدهم سمعهم الروحي للحق، فال ي

بسرور احتمل السیِّد جراحات مقاومیه لكّنه لم یحتمل دفاع تلمیذه عنه بالسیف، فإن ما حمله بطرس 
ال یرید [ القّدیس أمبروسیوس: السیِّد كان في نظره أمر من سیف األشرار. كما یقول يمن مرارة تجاه صالب

.] Ðالمسیح أن ُیدافع عنه ضّد جراحات المضطهد، بل أراد أن یشفي الكل بهذه الجراحات

 فنكسب من هم ضّدنا. ،لم یرد لنا أن نستخدم السیوف في مقاومة أعدائنا بل باألحرى نستخدم الحب والوقار 
هادمین ظنوًنا وكل علّو یرتفع ضّد معرفة اهللا ومستأسرین كل فكر إلى "یعّلمنا بولس تعلیًما مشابًها بقوله: 

)، ألن الحرب من أجل الحق روحّیة والسالح الذي یجعلنا قّدیسین عقلي 5: 10 كو 2طاعة المسیح" (
.  Ñومملوء محّبة اهللا

 القّدیس كیرّلس الكبیر 

  لقد قطع بطرس األذن الُیمنى لعبد رئیس الكهنة، وكان هذا العمل بمثابة عالمة على عجز الیهود عن السمع
الجید، ألنهم لهم ینصتوا جیًدا لكلمات المسیح، بل أكَرموا األذن الُیسرى أي طاعة هواجسهم التابعة عن 

1 Ep. 41:16.  
2 Duties of Clergy 41:16. 
3 In Luc. Ser. 148. 
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). وكما یقول الكتاب ألنهم عندما عاشوا حسب الناموس 13: 3 تي 2 ("مَضّلین ومِضلَّین"تعصبُّهم فصاروا 
).  19: 15 لم یهتّموا بالوصّیة قدر اهتمامهم بتعالیم الناس (مت

 ن بطرس كشف ما في أعماقهم أن أذنهم الُیمنى الروحّیة قد ُقطعت إذ اهتموا باُألذن الُیسرى والسماع أك
.  Ïلألضالیل... لكن السیِّد جاء لُیصِلح هذه األذن الُیمنى ویهبها سماًعا روحًیا

 القّدیس كیرّلس الكبیر

  المحاكمة الدینّیة .10
وقف الدّیان أمام رؤساء الكهنة والكتبة والشیوخ لُیحاَكم كمجدٍِّف یسندهم شاهدا زور، وكان هو صامًتا. 

وكان ذلك  ،]61[" إني أقدر أن أنقض هیكل اهللا وفي ثالثة أیام ابنیه ":بكونه قالكمجدِّف ُوجه االتهام إلیه 
). وكان یتحّدث عن 19: 2 نقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام ُأقیمه" (یوا" :شهادة زور، فإنه لم یقل هذا بل قال

)، أّما هم ففهموه یتحّدث عن هیكل أورشلیم. أما الجانب الثاني من التجدیف فهو أنه یقول 12: 2هیكل جسده (
 وأیًضا أقول لكم من اآلن ،أنت قلتعن نفسه أنه المسیح ابن اهللا وعندما سأله رئیس الكهنة في ذلك، أجاب "

.  ]64[على سحاب السماء"  ايً  وآت،تُبصرون ابن اإلنسان جالًسا عن یمین القّوة

نتهائه، اِ وي وال وكان ذلك عالمة نزع الكهنوت ال،إذ لم یحتمل رئیس الكهنة إجابة السیِّد مزَّق ثیابه
فیظهر كهنوت جدید على طقس ملكي صادق.  

ستحلفك باهللا الحّي أن تقول لنا اَ على سؤال رئیس الكهنة للسیِّد المسیح: " القّدیس كیرّلس الكبیرُیعّلق 
تستطیع  ِاخبرني لماذا تسأله؟ هل لتعرف إن كان هو المسیح؟ فإنك[، قائالً : ٌ ]63[" ؟هل أنت المسیح ابن اهللا

ًرا فیها بطرق متعّددة... افحص ،بسهولة أن تعرفه من الناموس واألنبیاء. ِابحث في كتابات موسى  فتراه مصوِّ
.] Ð تسمعهم ُیعلنون معجزاته اإللهّیة العجیبةككتابات األنبیاء فإن

   إنكار بطرس.11
 وٕاذ . فأنكر قدام الجمیع، فاصطادته جاریة لتتهمه أنه كان مع یسوع،كان بطرس جالًسا خارًجا في الدار

 فابتدأ َیلعن ،خرج إلى الدهلیز رأته أخرى وِاتَّهمته كاألولى فأنكر، وبعد قلیل جاء القیام ُیعلنون أن ُلغته تظهره
ویحلف أنه ال یعرفه وللوقت صاح الدیك.  

النفس التي تبقى متراخیة في حالة جلوس خارًجا وال تدخل مع السیِّد إلى الصلیب لتتعرَّف على أعماقه 
 ویصطادها ،تقدر أن تشهد بل تُنكر، وٕاذ تخرج إلى الدهلیز أي تحیا بال حیاة سّرّیة تكّرر إنكارها له الداخلّیة ال

 فال تُنكر بل تتقّبل من ، وتقترب منه كیوحنا،الكثیرون لیدفعوها إلى اإلنكار. أّما النفس التي تدخل إلى الصلیب
السیِّد المسیح ُأمُّه ُأم�ا لها.  

لم یكن المسیح قد قام من [عن ضعف بطرس الرسول وتوبته، قائالً :  القّدیس كیرّلس الكبیریتحّدث 
األموات، وال أبطل الموت، وال نزع الفساد، لذلك كان الخوف من الموت فوق احتمال البشر... قد دان الرسول 
نفسه بضمیره كما یظهر من بكائه مباشرة بعد ذلك ومن دموع توبته النازلة من عینّیه بسبب خطّیته الخطیرة... 
إنه لم یكن مهِمًال في توبته، فكما سقط سریًعا في خطّیته هكذا بسرعة كانت دموعه تسقط بسببها، فإنه لم یبِك 

Ï 20-19، صم1977 آالم المسیح وقیامته في انجیل القّدیس یوحنا (ترجمة الدكتور جورج بباوي .
2 In Luc. Ser. 150. 
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 فحسب وٕانما بكى بمرارة. كإنسان سقط، وفي شجاعة قام مّرة أخرى إذ یعرف أن اهللا الرحوم یقول بأحد أنبیائه:
ستمر كما كان اِ ). ففي رجوعه لم یفقد العالمة بل 4: 8 یرتّد أحد وال یرجع؟!" (إر هل یسقطون وال یقومون؟! أو"

 ،بكى بطرس ألنه أخطأ، كإنسان ضلَّ وبكى ولم یعتذر [:القّدیس أمبروسیوس ویقول ].Ïعلیه قبًال كتلمیٍذ حقیقيٍ 
 فبكى ،ألن الدموع تغسل ما تخجل أفواهنا أن تنطق به... الدموع ال تسأل الغفران إّنما تناله... نظر إلیه یسوع

  .]Ðبكاًء مًرا. لتنظر إلینا أیها الرب یسوع فنعرف البكاء على خطیَّتنا

 

1 In Luc. Ser. 149. 
Ðترجمة مدام عایدة حنا بسطا. 62-54: 22  تفسیر لو 
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 متى- األصحاح السابع والعشرون

صحاح السابع والعشرون  الا

الملك المصلوب 
لما كان الصلیب هو الطریق الملوكي، لذلك قّدم لنا اإلنجیلي متى صورة دقیقة عن أحداث الصلیب:  

.  2-1  محاكمته أمام الوالي.1
.  10-3  رد الفّضة.2
.  14-11  صمِته أمام الوالي.3
.  26-15 طالق باراباسإ .4
.  31-27 ل الصلبي آالمه قب.5
.  38-32 المه أثناء الصلبآ .6
.  44-39  االستهزاء به.7
.  45  ظلمة على األرض.8
.  50-46  صراخه وتسلیمه الروح.9

.  56-51  انشقاق الحجاب.10
.  61-57  دفن السیِّد.11
 .66-62  ِختم القبر.12

 محاكمته أمام الوالي .1
ولما كان الصباح تشاور جمیع تمت المحاكمات الدینّیة طوال اللیل، وسط ظلمة الحقد والكراهّیة، "

رؤساء الكهنة وشیوخ الشعب على یسوع حتى یقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بیالطس البنطي الوالي" 
]1-2[  .

 أرضّیة،  مسیانیَّة ویقیم لهم مملكة،كان قادة الیهود یطلبون المسّیا المخّلص لینقذهم من الحكم الروماني
 أّما وقد حطَّم السیِّد كل مفهوم مادي للملكوت معلًنا . وسلطانةكز مرموقا فیها مرمیطمع الكل أن یكون له

 وٕانما كخائٍن ،لتجأوا إلى قادة الرومان أنفسهم لیحكموا علیه لیس فقط من جهة أمورهم الدینّیةاالمفهوم الروحي، 
وطنٍي ُیقیم نفسه ملًكا. وكأن هؤالء الذي یطلبون التخلُّص من قیصر هم أنفسهم من أجل مصالحهم الذاتّیة 

تظاهروا كمدافعین عنه ضّد المخّلص! كان مبدأهم الداخلي والخفي هو المصلحة الخاصة ال الجماعة أو خدمة 
اهللا والوطن!  

   رد الفضة .2
لم یكن ممكًنا لیهوذا أن یترك الفّضة معه، فكما أن من یترك شیًئا من أجل السیِّد المسیح یرد له مئة 

)، هكذا من یبیع السیِّد بثمن یخسر مئة 29: 19 ضعف في هذا العالم مع حیاة أبدّیة في الدهر اآلتي (مت
وٕاذا ، یفقد حیاته إلى األبد. كان یهوذا في طمعه یظن أنه یقتني ربًحا بالثالثین من الفّضةوضعف في هذا العالم 

به یقتني هم�ا وغًما، فذهب یرد الفّضة في ندامة بال توبة، ومرارة بال رجاء، حتى لم یِطق حیاته فمضى وخنق 
نفسه.  
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اري مقبرة للغرباء ،لم یقبل رؤساء الكهنة أن ُتوضع الفّضة في خزانة، ألنها ثمن دمٍ   فاشتروا بها حقل فخَّ
 شهادة لما فعلته البشرّیة بمخّلصها.  ، بحقل الدميَ وقد ُدع

ماذا علینا؟ أنت أبصر" " عن كلمات رؤساء الكهنة والشیوخ لیهوذا:القّدیس كیرّلس األورشلیمي ُیعّلق 
یا [، قائالً : ]6[ ألنه ثمن دم" ،"ال یحّل أن نلقیها في الخزانةوقولهم عن الفّضة المطروحة في الهیكل:  ،]4[

للعجب! القتلة یقولون: ماذا علینا؟ ویطلبون من الذي قِبل ثمن الجریمة أن ُیبصر هو، أّما هم قاتلوه فلیس علیهم 
 ألنه ثمن دم. إن ما نطقتم به هو الذي یدینكم! ،أن ُیبصروا... یقولون في أنفسهم: ال یحّل أن نلقیها في الخزانة

 فكم یكون إهدار الدم؟! وٕاذا كنتم ترون ُعذًرا لصلب المسیح ،ألنه إذا كان وضع ثمن الدم في الخزانة یعتبر إثًما
  ]؟Ïفلماذا ترفضون قبول الثمن

" الذي ُاشُترى بالثالثین من الفّضة كمدفن للغرباء ُیشیر إلى العالم الذي افتداه الرب بدمه لكي حقل الدم"
شتروه؟ لكي یستخدموه مدفًنا للغرباء. اِ لماذا [ القّدیس جیروم: فینعمون معه بقیامته. وكما یقول ،یدفن فیه األمم

الحقل حسب  [القّدیس أمبروسیوس: ویقول .]Ð فقد ُاشترى الحقل ألجلنا بثمن دم المسیح،المنتفعون به إننا نحن
)، وثمن الدم هو ثمن آالم الرب الذي اشترى العالم بثمن 36: 13 الكلمات اإللهّیة هو كل العالم الحاضر (مت

 ؛ كو8، 4: 6 ). جاء لكي یحفظ الذین ُدفنوا مع المسیح وماتوا معه في المعمودّیة (رو17: 3 دمه لیخّلصه (یو
: 2 ) لنوال البركات األبدّیة... فِعوض أن یعیشوا غرباء تحت الناموس... صاروا قریبین بدم المسیح (أف12: 2

11-13(Ñ [. وقد سبق لنا تفسیر الثالثین من الفّضة وبیت الفّخاري وحقل الدم وما ترمز إلیه في دراستنا لسفر
  .)13-12: 11 زكرّیا النبي (زك

  صمته أمام الوالي.3
 "فوقف یسوع أمام الوالي، فسأله الوالي، قائالً : 

 أأنت ملك الیهود! 
 فقال له یسوع: أنت تقول. 

 وبینما كان رؤساء الكهنة والشیوخ یشتكون علیه لم یجب بشيء. 
 ا تسمع كم یشتكون علیك؟ مفقال له بیالطس: أ

.  ]14-11[ حتى تعّجب الوالي جًدا" ،فلم ُیجبه وال عن كلمة واحدة
 فال یكون له ،كانت إجابته لبیالطس الوالي مقتضبة للغایة، في الحدود التي فیها یكشف له عن الحق

 إذ لم یرد أن یدافع عن نفسه. لو أراد ألمكن ،عذر. وعندئذ توقَّف عن الكالم سواء مع القادة الدینّیین أو الوالي
أن یشهد عن نفسه، ویأمر السماء فتشهد له، لكّنه لم یكن محتاًجا إلى هذه الشهادة والدفاع عنه. حًقا إن كثرة 
الكالم وخاصة تبریر اإلنسان نفسه ُیعلن عن الفراغ الداخلي والضعف، ولكن بقدر ما تشبع النفس في الداخل 

تقل الكلمات جًدا!  اي� ویكون إنساننا الداخلي قو

صْمْت السیِّد أمام متَّهمیه هو كنز ثمین ورصید َیغترف منه المؤمن عندما ُیهان وُیتَّهم ظلًما فال یثور أو 
رسم العالمة على صدرك وتذكَّر كل ما اِ هل شتمك أحد؟ [ القّدیس یوحنا الذهبي الفم:یضطرب. وكما یقول 

1 Cat. Lect 13:10. 
2 On Ps. hom 35. 

Ñ22  تفسیر لو .
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 على من یشتمك فإنه خاضع لسیِّد هو شَبح ق[أتشف ویكّمل قائالً : ].Ïئ"حدث (أثناء الصلب) وٕاذ بكل شيء ینطف
.] Ðرهیب أي الَحنق، ولشیطان خطیر أي الغضب

  ،من أي كالم وأسمىكان مقتنًعا بأن حیاته كلها وأعماله بین الیهود أفضل من أي كالم لدحض شهادة الزور 
یقوله للرد على االتهامات.  

  على أي األحوال، فإن یسوع یهاجمه شهود زور في كل وقت. طالما ُوجد الشّر في العالم فهو ُمعرَّض
لالتِّهامات بصفة دائمة. ومع ذلك فإنه ال یزال صامًتا أمام هذه دون أن یقّدم إجابة مسموعة، بل یضع دفاعه 

ن، وتعتبر هذه الحیاة شهادة سامیة جًدا تسمو فوق كل شهادة زور، وتفنِّد كل يفي حیاة تالمیذه الحقیقيّ 
الهجمات والتهم التي بال أساس وتهدمها.  

 Ñنوسيالعّالمة أوریج

  إطالق باراباس .4
 كان السیِّد وهو یقّدم نفسه ،للتخلُّص منه بالصلبالمسیح بقدر ما تكاتفت ُقوى الشّر مًعا ضّد السیِّد 

 یسمح ببركات رمزّیة منظورة أثناء صلبه، كرمز للبركات غیر المنظورة. ففي ،ِفصًحا عن البشرّیة كلها بسرور
التشاور ضّده التقت الجماعات الدینّیة المتضاربة مًعا تشترك في هذا الهدف الواحد، وكأن بموته یقّدم المصالحة 

 وٕانما بین أجناس وألِسنة وأمٍم متنّوعة. ،بین المتضاِربین في الفكر والمتخاِصمین لیس فقط بین فئات ُأمَّة واحدة
على الجلیل، وكان األخیر یشتاق أن یراه فتمَّت مصالحة  ايً وأثناء محاكمته أرسله بیالطس لهیرودس بكونه وال

بین بیالطس وهیرودس بسبب السیِّد الُمقیَّد تحت المحاكمة! وقْبل الصلب مباشرة طلب بیالطس من الشعب أن 
 في العید، فصرخوا أن ُیصلب یسوع وُیطِلق باراباس األسیر المشهور، فأنقذ السیِّد بموته حیاة ایطلق لهم واحدً 

باراباس! 

 وٕاذ ].18[علم أنهم أسلموه حسًدا" كما " ،]14[تعّجب الوالي جًدا" إذ وقف السیِّد بین یدّي بیالطس "
إّیاك وذلك البار، ألني تأّلمت الیوم كثیًرا في أراد اهللا أن ُیرشده حدَّثه خالل زوجته في ُحلم، فأرسلت تقول له: "

 وٕانما لرؤساء الكهنة والشیوخ لكي یروا ویسمعوا غریب ،كان ذلك درًسا لیس لبیالطس وحده .]19[ُحلم من أجله" 
إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم" " یقول:  وهو.الجنس بیالطس ُیعلن براءة السیِّد بغسل یدیه قدَّام الجمیع

]24[  .

  ل الصْلبي آالمه قب.5
وه وألَبسوه رداء ُقرمزًیا]26[بعد أن ُجلد السیِّد   وضفروا ، وُأسِلم للصلب، اجتمعت علیه كل الكتیبة، فعرُّ

 ايالسالم " وقصبة في یمینه، وكانوا یجثون قدَّامه ویستهزئون به، قائلین: ،إكلیًال من الشوك ووضعوه على رأسه
، وبصقوا علیه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه.  "ملك الیهود

كان البد للسیِّد وهو یقَبل الصلب أن یكشف عن ماهّیة ثمار الشّر، بكونه نائًبا عن البشرّیة یحمل ثمرة 
شّرهم.  

یطلب اإلنسان الخطّیة ویسعى إلیها من أجل ُمتعة وقتیَّة، أو لّذة جسدّیة، فأسلم السیِّد جسده للجلد 

1 In Matt. hom 87:3. 
2 In Matt. hom 87:3. 
3 Adv. Cels. pref 1,2. 
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وتعرَّض القّدوس جسدًیا للجلدات الُممیتة! كان مع كل جلدة تطبع عالماتها على الجسد الرقیق الودیع یرى السیِّد 
"ألنه جعل الذي  . لهذا یقول الرسول:عناثقل خطایانا كجلدات أبدّیة لیس من یقدر أن یحملها غیره، متقبًِّال إّیاها 

 ). 21:  5كو 2ألجلنا لنصیر نحن بّر اهللا فیه" (خطیَّة لم یعرف خطّیة 

 یطلب ما بأنانیَّته. فاإلنسان  تضَّخم من األنافي نفس الوقتو egoالخطّیة في حقیقتها هي ثمر األنا 
 فیظن في نفسه أنه مركز ،لنفسه من أمور مادّیة أو كرامات أو ملّذات، وهذه بعینها ُتشعل باألكثر حّبه لذاته

الكون كله، یعمل الجمیع من أجله. هذا ما أعلنته الحّیة لحواء عند إغوائها: "اهللا عالم أنه یوم تأكالن منه تنفتح 
 فتنفتح عیناه لیرى ذاته فوق الجمیع، ُیسّخّ◌ِ◌ر كل ،). لقد أراد اإلنسان أن یتألَّه5: 3 أعینكما وتكونان كاهللا" (تك

ال  حول الخاطيِالتفُّوا وقد ، وكأنها ُتمثل البشرّیة كلها أو العالم كّله،شيء لذاته! لهذا اجتمعت الكتیبة كلها علیه
 إذ أراد الخاطي أن ُیقیم نفسه إلًها ، وٕانما لینزعوا عنه ثیابه ویلبسوه ثوًبا ُقرمزًیا للُسخریة،لُیكرِّموه ویعملوا لحسابه

 وضفر ،قة األرضّیةيأو ملًكا. بالخطّیة فقد اإلنسان إكلیل المجد الخفي الذي وهبه اهللا لیسیطر به على كل الخل
 من صنع األرض التي ُلعنت بسببه. ِعوض الصْولجان الذي قّدمه له اهللا لیملك على قلبه هو ،لنفسه إكلیل شوك

، هو قضیب ُسخریة یكشف عن ه قِبل أن یملك على الغیر سلمته الخطّیة قصبة في یمین،وأحاسیسه ومشاعره
فقدانه السلطان على حیاته الداخلّیة وكل أفكاره وأحاسیسه، فصار كقصبة تحّركها الریح! في ُسخریة تمِسك 

 إّنما هو ،الخطّیة بهذا الصولجان المستعار لتضرب به على رأسه، وكأنها ُتعلن أن ما حسبه كرامة ومجًدا له
انهیار حتى لرأسه وأفكاره الداخلّیة.  

 "السالم :ظّن اإلنسان في خطّیته أنه یملك فیجثو له العالم، وٕاذا بالعالم في ُسخریة یجثو لیهزأ به، قائالً 
ملك الیهود"، وكأنه یوبِّخه، قائًال له: یا من فقدت سالمك الداخلي كیف تطلب سالًما من الخارج؟! یا من  اي

ما حدث للسیِّد المسیح من آالم وُسخریة إّنما حمل " فخسرت ملكوتك على نفسك أترید أن تملك على اآلخرین؟!
 خالل خطایانا التي انحدرت علیه لیدفع عّنا ثمنها في جسده!  ،صورة ظاهرة ِلما كان یْثُقل على كتفّي السیِّد

   آالمه أثناء الصلب.6
انطلق السیِّد یحمل صلیبه إلى جبل الجلجّثة أي الجمجمة، وُیقال أنه هناك ُدفن آدم. على أي األحوال، 

ُرفع الصلیب في موضع الجمجمة لكي یهب حیاة للعظام الجافة المّیتة! لقد حمل عّنا الموت واهًبا إّیانا الحیاة! 
 عن حمل السیِّد لصلیبه هكذا:  القّدیس كیرّلس الكبیریتحّدث 

 توجد ضرورة لهذه الحقیقة أن یحمل المسیح مخّلص الجمیع الصلیب، إذ قیل عنه على لسان إشعیاء:[
). فالصلیب هو رئاسته، به صار ملًكا على 6: 9 (إش یولد لنا ولد وُنعطى ابًنا وتكون الرئاسة على كتفه""

العالم. وٕاذ كان هذا حق "أطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك رَفعه اهللا أیًضا وأعطاه اسًما فوق كل اسم، لكي 
 ویعترف كل لسان أن یسوع ،تجثو باسم یسوع كل ركبة من في السماء وما على األرض ومن تحت األرض

). 8: 2 في( األبالمسیح هو رب لمجد اهللا 
وأیًضا أظن أنه یلزم مراعاة هذا هنا (أن یحمل الصلیب)، ألنه عندما صعد الطوباوي إبراهیم على 

الجبل الذي رآه لیقدِّم اسحق محرقة كأمر اهللا وضع الحطب على االبن، وكان ذلك رمًزا للمسیح الحامل صلیبه 
اإلنسان  اآلن تمّجد ابن" على كتفیه مرتفًعا إلى مجد صلیبه. فقد كانت آالم المسیح هي أمجاده كما علَّمنا بنفسه:

  ].Ï)31: 13 وتمّجد اهللا فیه" (یو

1 In Luc. Ser. 152. 
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روا رجًال قیروان یسّمى سمعان ًیا وفي الطریق إلى الصلب إذ سقط عدة مّرات تحت ثقل الصلیب سخَّ
لیحمل معه صلیبه، وكأنه یمّثل كنیسة العهد الجدید التي یلزمها في نضوج الرجولة الروحّیة أن تغتصب الملكوت 

بشركتها مع السیِّد في صلبه. إنه لمجد عظیم أن ینحني المؤمن لیحمل مع سّیده آالمه، لكي تصیر له معرفة 
ختباریة بقوة القیامة وبهجتها فیه.  اِ 

كانت هذه هي  .]34["أعطوه خًال ممزوًجا بمرارة لیشرب، ولما ذاق لم یِرد أن یشرب" على الصلیب 
 فال یشعر المصلوب بكل ثقل اآلالم. ،عادة الرومان في الصلب، ُیعطي الخل الممزوج مرارة كنوٍع من التخدیر

لكن السیِّد ذاق المرارة عّنا ورفض أن یشرب الخل حتى یحمل األلم بكماله بإرادته الحرَّة.  

 أّما قمیصه الذي كان بال خیاطة منسوًجا كّله من فوق ،إذ ُصلب السیِّد اقتسم الجند ثیابه أربعة أقسام
 وعلى لباسي ألقوا قرعة" ،قتسموا ثیابي بینهما :لكي یتّم ما قیل بالنبي) فقد ألقوا علیه قرعة "23: 19 (یو

، هذا ولم یوجد مع ثیابه أحذیة. فمن جهة الثیاب المقتسمة إلى أربعة أقسام، فإنها ُتشیر إلى الكنیسة جسد ]35[
المسیح الملتصق به، فقد انتشرت في أربعة جهات المسكونة. صارت بین یدّي الجند الرومان، في متناول ید 

األمم، یستطیعون التمّتع بالعضوّیة فیها.  

ُیشیر إلى الكنیسة الواحدة التي فأّما القمیص الذي بال خیاطة، المنسوج كّله من فوق، ال ُیشق وال ُیقسَّم، 
نشقاقات أو انقسامات. لقد حرص السیِّد حتى في صلبه أال ُیشق ثوبه، وكأنه كلما دخلت اِ یلزم أال یكون فیها 

سف یحدث ذلك حینما توجد لأل یحرص السیِّد أال تدخل في انشقاق أو انقسام، لكن ،الكنیسة في شركة صلیبه
الكنیسة في فترة ترف بعیًدا عن الصلیب.  

)؛ هكذا إذ تدخل الكنیسة دائرة األلم تنكشف 13: 19 لقد كشف الصلیب أن ثوبه منسوج من فوق (یو
هذا ولم یوجد للسیِّد حذاء یخلعه، فقد  طبیعتها السماوّیة، أنها منسوجة بید اهللا نفسه، هي من عمل روحه القّدوس!

 وقوفه أمام درأینا في دراستنا سفر الخروج كیف ُیشیر الحذاء إلى األعمال الشّریرة المّیتة، لهذا یخلعه اإلنسان عن
).  5: 3 اهللا في موضع مقّدس كما فعل موسى النبي (خر

لم یكن السیِّد المسیح محتاًجا إلى حراسة،  .]36[جلسوا یحرسونه هناك" بعد إلقاء القرعة على قمیصه "
إنه الخالق الذي "به كان كل شيء وبغیره لم یكن شيء مّما كان". لكّنه خضع بجسده لهذه الحراسة. حًقا لقد 

نها صورة مشرقة للعمل إسمح السیِّد المسیح بطریقة خفیَّة للعسكر مضطهدیه أن یكونوا ُحرَّاًسا له على الصلیب! 
 ، یسمح للتجارب المحیطة بالكنیسة جسده المصلوب أن تكون حارًسا لها. التجارب تسند المؤمنینإذ ،اإللهي

وتزّكیهم! قدر ما یكون األمر ثمیًنا تزداد الحراسة، وقدر ما یعتّز اهللا بأوالده وكنیسته یسمح بروح التواضع فیعیشوا 
له بالضیقات حتى یعبروا هذه الحیاة محفوظین فیه.  

 "وجعلوا فوق رأسه ِعلَِّته مكتوبة: هذا هو یسوع ملك الیهود"... 
 وانظْرن ،بنات صهیون لقد ُتوِّج الملك بالصلیب! وكما تقول الكنیسة في سفر نشید األناشید: "ُاخرْجن یا

). أنها تدعو النفوس 11: 3الملك سلیمان بالتاج الذي توَّجته به ُأمِّه في یوم عرسه وفي یوم فرح قلبه" (نش
المؤمنة أن تخرج عن ذاتها وتتطّلع إلى ملكها واهب السماء، لتدخل معه خالل الصلیب إلى عرسه وتنعم بالفرح 

القلبي األبدي!  

انوا"حینئذ صلب   .]38[ وواحد عن الیسار" ، واحد عن الیمین، معه لصَّ
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جلس المعّلمون الیهود على الكراسي یعلِّمون كمن هم من فوق، یوبِّخون وینتهرون، یخشون على أنفسهم 
لئال یمّسوا نجًسا فیتنجَّسوا، أّما السیِّد فقدَّم مفهوًما جدیًدا للتعلیم، إذ ترك الكرسي لُیحصى بین األثمة والمجرمین، 
یدخل في وسطهم ویشاركهم آالمهم حتى الصلیب ویقبل تعییراتهم، معلًنا ُحّبه العملي لكي ینطلق بهم إلى حضن 

 حتى إن أراد أحدهما یقدر أن یقَبله داخله ملًكا حقیقًیا یرتفع به إلى ،أبیه. لقد ُصلب مع اللّصین وألجلهما
.  "الیوم تكون معه في الفردوس"فردوسه، قائًال له: 

   االستهزاء به.7
كان المجتازون یجّدفون علیه لتقدیم أمّر صورة للصلیب فقد "المسیح تكاتفت كل قوى الشّر ضّد السیِّد 

ون رؤوسهم، قائلین:   خلِّص نفسك؛ إن كنت ابن اهللا فانزل ،ناقض الهیكل وبانیه في ثالثة أیام ايوهم یهزُّ
  .]40[عن الصلیب" 

 اي" وصاروا یهّزون رؤوسهم عالمة الُسخریة به، وكانوا یجّدفون علیه، قائلین: ،فقد المجتازون به اّتزانهم
. ولم ُیدركوا أنهم هم الذین یبذلون كل الجهد لنقض هیكل  خلِّص نفسك"، في ثالثة أیامیهناناقض الهیكل وب

 إّنما یشهدون له بأنه سبق فأعلن عن قیامته مقدًَّما، فصار المجدِّفون شهود حق لعمله الخالصي وحیاته ،جسده
وا أنه إّنما یخلِّصهم بقیامته، یقوم فُیقیمهم.  ك لقد طلبوا منه أن یخلِّص نفسه ولم ُیدر،المقامة

 فارتعب واشتهى أن ینزل السیِّد عن صلیبه، لكن فات ،لعّل الشیطان بدأ یتحسَّس خطورة الصلیب
فه فأثار أیًضا رؤساء نزل عن الصلیب"اِ "إن كنت ابن اهللا ف األوان، فأثار المجّدفین لیطلبوا منه: . ازداد تخوُّ

 وأما نفسه فما یقدر أن ،خلَّص آخرین "الكهنة مع الكتبة والشیوخ لیسألوه إن كان یقدر أن ینزل عنه، قائلین:
لقد رّكز الشیطان في هذه  .]42[ؤمن به" ن ف، فلینزل اآلن عن الصلیب،یخلِّصها. إن كان هو ملك إسرائیل

 لعّله ینزل.  ]44[ن أیًضا كانا یعیِّرانه االلحظات على نزوله من الصلیب، حتى اللص

   ُظلمة على األرض.8
.  ]45["ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل األرض إلى الساعة التاسعة" 

 إعالًنا عن سلطانها الذي ساد على العالم منذ لحظة السقوط، وقد تركه ،سادت الظلمة على كل األرض
). ترك السیِّد للظلمة السلطان إلى 53: 22  "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة" (لو:السیِّد یسود إلى حین إذ یقول

 الظلمة ویفسد شباكها.   -النور ساعة لكي إذ تحاول أن تقتنص النور في شباكها یحطِّم –

  وهو ال،جاءت الساعة قبل تسلیم السیِّد روحه، وكأن السیِّد قد أعطى للجحیم فرصته أن یستقبل روحه
 ویحملهم كغنائم مقّدسة یدخل بهم إلى ، لیحتضن الذین رقدوا على الرجاء، وحده القادر أن ُیحطِّم أبوابههیدري أن

الفردوس.  

 یقول زكریا:[ القّدیس كیرّلس األورشلیمي:اهتم األنبیاء بالتنبُّؤ عن ساعة الظلمة هذه، وكما جاء في 
هل ). 7-6: 14  "ویكون یوم واحد معروف للرب" (زك:"ویكون في ذلك الیوم أنه ال یكون نور..." ثم یقول النبي

) بصبره 24: 118 یجهل الرب األیام األخرى؟ حاشا... فاألیام كثیرة ولكن "هذا هو الیوم الذي صنعه الرب" (مز
 فماذا عسى أن یكون؟ هذا ما یفسِّره اإلنجیل عندما َیروي لنا أنه لم یكن نهاًرا عادًیا تشرق فیه ،على اآلالم. إذن

الشمس كعادتها من الشّروق إلى الغروب، ولكن من الساعة السادسة كانت ظلمة في نصف النهار حتى الساعة 
). ولهذا لم یكن نهاًرا وال لیًال إذ لم یكن 5: 1 التاسعة. والظلمة یفسِّرها اهللا بقوله "والظلمة دعاها اهللا لیالً " (تك
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نوًرا كّله حتى یسمَّى نهاًرا، وال لیًال كّله حتى یسمَّى لیًال، ولكن الشمس أشرقت بعد الساعة التاسعة. وعن هذا 
). تأّمل إلى أي مدى بلغت الدّقة 7: 14 ث أنه في وقت المساء یكون نور" (زكدیتنبَّأ النبي أیًضا، قائالً : "بل یح

 :وكیف تحّققت. ویحّدد عاموس النبي اظالم الشمس... لیته یقول هذا للیهود الذي یُصمُّون آذانهم... یقول
"ویكون في ذلك الیوم، یقول السیِّد الرب إني أغیب الشمس في الظهر"، ألن الظلمة كانت من الساعة 

ل :)، كما یحّدد أیًضا الموسم الذي یتّم فیه ذلك فیقول9: 8األرض في یوم نور" (عا  السادسة...، "وُأقتم  "وأحوِّ
"وأجعلها كمناحة الوحید  أعیادكم نوًحا"، ألن المسیح قد صلب في أیام الفطیر في عید الِفصح. وبعد ذلك یقول:

ختبأوا وكانوا في مرارة اِ نتحْبن، والرسل كذلك ا)، ألنه في عید الِفصح بّكت النسوة و10: 8 وآخرها یوم مرّ " (عا
] .Ïالمرّ 

كانت هذه عالمة واضحة للیهود أن أذهان صالبیه قد ِالتحفت بالظلمة [ القّدیس كیرّلس الكبیر:ویقول 
لتظلّم " وقد وّبخهم (لعنهم) داود في محّبته هللا قائالً : ،)25: 11 الروحّیة، إذ حدث َعمى جزئي إلسرائیل (رو

 الشمس وتشّققت الصخور وبدا أظلمت إذ ،بت الخلیقة ذاتها رّبهاحنتا). نعم، 23: 69 عیونهم فال ینظروا" (مز
  الحجاب من أعلى إلى أسفل. وهذا ما عناه اهللا على لسان إشعیاء:انشقَّ  إذ ،كتسى بالحزناالهیكل نفسه كمن قد 
  .]Ð)3: 50  وأجعل المسح غطاءها" (إش،"ُألبس السموات ظالًما

  صراخه وتسلیمه الروح . 9
 "ونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم، قائالً : 

 إیلي إیلي لما شبقتني؟! 
 أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟! 

 فقوم من الواقفین هناك لما سمعوا قالوا: 
 إنه ینادي إیلّیا. 

  وجعلها على قصبة وسقاه. ، وأخذ إسفنجة ومألها خالً ،وللوقت ركض واحد منهم
 وأما الباقون فقالوا: أتركه، لنرى هل یأتي إیلّیا یخّلصه؟! 

  .]50-46[ وأسلم الروح" ،فصرخ یسوع أیًضا بصوت عظیم
إنه كممّثل للبشرّیة التي سقطت تحت سلطان الظلمة یصرخ في أنین من ثقلها كمن هو في حالة ترك، 

 فإذ أحَنى السیِّد رأسه لیحمل خطایا البشرّیة كلها صار كمن قد حجب اآلب إلهي إلهي لماذا تركتني؟""قائالً : 
 حتى یحكم سلطان الخطّیة بدفع الثمن كامًال، فیعود بنا إلى وجه اآلب الذي كان محتجًبا عّنا.  ،وجهه عنه

ولعّله بصرخته هذه أراد أن یوقظ الفكر الیهودي من نومه لیعود إلى المزمور الثاني والعشرین الذي بدأ 
بهذه الصرخة معلًنا في شيء من التفصیل أحداث الصلب. وكأنه أراد تأكید أن ما یحدث هو بتدبیره اإللهي 

 سبق فأعلن عنه األنبیاء.  ،السماوي

  انشقاق الحجاب. 10
، وكان في ذلك ]51[لم السیِّد المسیح روحه انشقَّ حجاب الهیكل إلى اثنین من فوق إلى أسفل سإذ أ

). ما حدث في الهیكل الیهودي قد 19: 2 إعالًنا لما سبق فقال "انقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام ُأقیمه" (یو

1 Cat. Lect 13:24,25. 
2 In Luc. Ser. 153. 
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تحّقق في جسده المقّدس لكي یقیمه في الیوم الثالث. انشقاق حجاب الهیكل كان فیه إشارة إلى جحود الیهود 
لم یترك منه جزء [ القّدیس كیرّلس األورشلیمي: وكما یقول ،للمسّیا ورفضهم لعمله الخالصي فصاروا مرفوضین

  .]Ï)38: 23  ألن السیِّد قال: هوذا بیتكم ُیترك لكم خراًبا" (مت،إال وانشقَّ 

انشقاق الحجاب الذي یفصل قدس األقداس عن القدس یكشف عن عمل السیِّد المسیح الخالصي، إذ 
 للمرَّة األولى لكي بدالة ندخل قدس األقداس اإللهّیة خالل اّتحادنا بالسیِّد. یقول تالسماوابموته انفتح باب 

إن [ مفارقة نعمة اهللا للهیكل القدیم فتحت الباب لألمم وأقامت الهیكل الجدید، كما یقول: القّدیس جیروم أن
یوسیفوس نفسه الكاتب الیهودي یؤّكد أنه في وقت صلب الرب خرج من الهیكل أصوات قوَّات سمائیَّة تقول: 

  .]Ðلنرحل من هنا

الفكر المادي الیهودي في العبادة وتزلزل  نهاراِ انشق حجاب الهیكل الیهودي وتزلزلت األرض، أي 
. بموت السیِّد یتزلزل السماویات بل ینطلق نحو ،الفكر األرضي، لكي ال یعیش المؤمن بعد یطلب األرضّیات

القبور تفتَّحت، "  وننعم باإلنسان الجدید المقام من األموات، لهذا:،إنساننا العتیق األرضي داخل میاه المعمودّیة
وقام كثیر من أجساد القّدیسین الراقدین، وخرجوا من القبور بعد قیامته، ودخلوا المدینة المقّدسة، وظهروا 

ما حدث أثناء الصلب كحقیقة واقعة لمسها الذین كانوا في أورشلیم یتحّقق في حیاة المؤمن  .]53-52[ین" كثیرل
حین یقبل الصلیب مع السیِّد المسیح في میاه المعمودّیة. إنه یزلزل أرضه الداخلّیة ویشقِّق صخوره ویفتح القبر 

المقّدس لینعم بالقیامة مع السیِّد حامًال الحیاة الجدیدة.  

هذا وقیامة الكثیر من أجساد القّدیسین الراقدین إّنما حمل تأكیًدا لقیامتنا لیس فقط روحًیا ولكن أیًضا 
عندما أسلم الروح أظهر أنه مات ألجل قیامتنا [ القّدیس أمبروسیوس:جسدًیا في یوم الرب العظیم. وكما یقول 

  .]Ñإذ عمل في نطاق القیامة

وأما قائد المئة والذین معه یحرسون یسوع فلما "  أوضحه اإلنجیلي بقوله:دأما ثمر هذه األحداث فق
لقد كانوا یمثِّلون كنیسة األمم التي قبلت  .]54[" رأوا الزلزلة وما كان خافوا جًدا، وقالوا: حًقا كان هذا ابن اهللا

اإلیمان بالمسیح خالل عمل الصلیب.  

   دفن السیِّد.11
 "ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه یوسف، 

 وكان هو أیًضا تلمیًذا لیسوع. 
 فهذا تقّدم إلى بیالطس وطلب جسد یسوع، 

 فأمر بیالطس حینئذ أن ُیعطي الجسد، 
، فأخذ یوسف الجسد ولفَّه بكتَّان نقي

، الصخرةفي ووضعه في قبره الجدید الذي كان قد نحته 
.  ]60-57[م دحرج حجًرا كبیًرا على باب القبر ومضى" ث

 إذ كان تلمیذا للسیِّد ِخفیة لسبب الخوف من الیهود ،لم نكن نسمع عن القّدیس یوسف الرامي من قبل
)عندما تخلَّى الكل عن المصلوب، 39: 19 )، لكّنه ظهر في لحظات المحنة ومعه نیقودیموس (یو38: 19 (یو

1 Cat. Lect 13:32. 
2 Ep. 46:4. 
3 On Belief of Resur. 2:83. 
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 متى- األصحاح السابع والعشرون

  

فتقّدم األول بشجاعة لبیالطس یطلب الجسد المقّدس، فنال هذه الكرامة العظیمة أن یدخل بالجسد المقّدس إلى 
قبره الجدید الذي صار أقدس موضع على األرض. في لحظات الضیق واأللم یظهر القّدیسون، فبینما تجف 

األوراق الصفراء من حرارة الشمس تزداد األوراق الخضراء حیوّیة! شمس التجارب التي تحرق العشب هي بعینها 
التي تهب الثمار نضوًجا.  

نحت القّدیس یوسف لنفسه قبًرا في صخرة، ولو فضل نفسه عن سّیده لصار هذا القبر في نظر الیهود 
یمّثل النجاسة كسائر القبور، من یقترب إلیه یبقى دنًسا طول یومه حتى یتطّهر، ولتحّول القبر إلى موضٍع یضم 
عظاًما نتنة وفساًدا، ال یسكنه أحد من األحیاء اللُهم إال من تسّلطت علیهم األرواح النجسة أو ُأصیبوا بالبرص. 

لكّنه إذ قّدمه للسیِّد المسیح "الصخرة الحقیقّیة"، صار كنیسة مقّدسة یحج إلیها المؤمنون من كل العالم عبر 
العصور، وموضع شهادة للنصرة على الموت وٕاعالًنا عن قّوة القیامة وبهجتها.  

"ُضرب من أجل ذنب شعبي، وجعل مع : لقد سبق فأعلن األنبیاء عن دفنه أیًضا، فیقول إشعیاء النبي
: 51 "انظروا إلى الصخرة الذي منه ُقطعُتم" (إش ). كما یقول:9-8: 53 األشرار قبره ومع غنى عند موته" (إش

).  53: 3)، أّما عن باب القبر فیقول إرمیا النبي: "قرضوا في الُجب حیاتي وألقوا علّي حجارة" (مرا 1

  فتأّمل كیف أن حجر الزاویة المختار الكریم یرقد قلیًال خلف الحجارة، وهو حجر العثرة للیهود وصخر
 شجرة الحیاة في األرض، حتى أن األرض التي ُلعنت تتمّتع بالبركة وقیامة تالخالص للمؤمنین. لقد ُزرع

.  Ïاألموات
 القّدیس كیرّلس األورشلیمي

 حتى ال یظن أن القیامة ،جزاًفا، وٕانما ُوضع الجسد في قبر جدید لم یكن قد وضع فیه أحد لم ُیدّبر هذا األمر 
قد صارت آلخر موضوع معه. وحتى یتمكن تالمیذه من أن یجیئوا بأیسر طریقة ویعاینوا ما سیحدث، ولكي 

ولكن لألعداء أیًضا معه، بوضعهم األختام على قبره وٕاقامة جنود  یكون لدفنه شهود، لیس لهؤالء فقط
یحرسونه كشهود لدفنه. 

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 لكثرة محّبتهما للمسیح. في هذا أیًضا أسرار إلهّیة، حتى إذا ةكان یوسف ونیقودیموس قد أحضرا حنوًطا كثیر 
یة عظیمة. وحًقا إنه ألمر عظیم أن آقام المسیح وخرج من هذه الحنوط مع شدة التصاقه باألكفان تكون تلك 

األكفان ُوجدت بمفردها وكذلك المندیل، وذلك حتى ال یقول الخصوم أن تالمیذه أتوا لیًال وسرقوه فإن من 
 وال أن یجعل األكفان بمفردها، ،یأتي لیسرقه ال ُیمهله الوقت والخوف حتى یفصل المسروق من هذه الحنوط
والمندیل منفرًدا، مع أن التصاقهما بالحنوط مانع له في مثل ذلك الوقت.  

 القّدیس بطرس السدمنتي

  لما كان السیِّد قد ُولد من مستودع جدید طاهر لم یتقّدمه فیه غیره، حسن دفنه في قبر جدید لم یوضع فیه
غیره.  

  أّما كونه في بستان، فهو رمز إلى خالص آدم الذي مات موت الخطیئة في بستان، فُدفن السیِّد في مثیله
، ال سیما أن هخر حتى یصیر مؤكًِّدا أنه الذي قام ال غیرآ عنه، ویرّده إلیه ثانیة. ولمعنى الجنایةلُیزیل تبعة 

1 Cat. Lect. 13:35. 
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 متى- األصحاح السابع والعشرون

 وٕانما تقّدم یوسف فنحت هذا القبر باإللهام في الموضع الذي لم یكن مشهوًرا بالدفن.  ،البستان لم یكن مقبرة
القّدیس بطرس السدمنتي  

 ختم القبر . 12
"یا سّید، قد تذّكرنا أن ذلك المضّل قال وهو  اجتمع رؤساء الكهنة والفّریسّیون مع بیالطس، قائلین له:

حّي إني بعد ثالثة أیام أقوم، فُمر بضبط القبر إلى الیوم الثالث لئال یأتي تالمیذه لیًال ویسرقوه ویقولوا للشعب 
.  ]64-63[أنه قام من األموات، فتكون الضاللة األخیرة أشّر من األولى" 

كان التصّرف بما یحمله من روح الحسد والكراهّیة نحو شخص السیِّد المسیح یقّدم شهادة حّیة من 
األعداء أمام المسئولین الغرباء بأنه سبق فتحّدث عن القیامة. وكأن قیامة السیِّد لیست أمًرا غیر متوقِّع بل سبق 
فأعلنه الرب كتهیئة لألذهان. بهذا التصّرف أشاعوا باألكثر أمر قیامة السیِّد، وجعلوا منها حقیقة ال ُیشك فیها، 

فقد حوصر القبر بالیهود واألمم، بالحرَّاس كما بالختم.  

  لو كان الجند وحدهم هم الذین ختموا القبر ألمكنهم القول بأن الجند سمحوا بسرقة الجسد وأن التالمیذ اختلقوا
فكرة القیامة ودبَّروها.  

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم
 

  

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


االصحاح الثامن والعشرون  

الملكوت َحیاة مَقامة 
یختم القّدیس مّتى إنجیله بالحدیث عن قیامة السیِّد المسیح بكونها سّر الملكوت:  

.  10 ـ 1. القبر الفارغ 1
.   15 ـ 11. رشوة الجند 2
.  20 ـ 16. لقاء في الجلیل 3

. القبر الفارغ  1
"وبعد السبت عند فجر أول األسبوع جاءت مریم المجدلّیة ومریم األخرى لتنظرا 

  ].1" [القبر
ما أن انتهى السبت حتى انطلقت مریم المجدلّیة ومریم األخرى التي هي زوجة كلوبا 
لتنظرا القبر. لقد جذبهما الحب إلى القبر لیلتقیا بالسیِّد المسیح المصلوب. لقد قدَّما ما أمكن 

لهما فعله، هذا من جانبهما، أّما من جانب اهللا نفسه فقد قّدم لهما "الحیاة الُمقامة" في شخص 
السیِّد المسیح القائم من األموات. من أجلهما كممّثلین لكنیسة األمم والیهود، أرسل اهللا مالكه، 

فحدثت زلزلة ودحرج الحجر لیجلس، یرعب الحراس ویستقبل المرأتین. حینما یقّدم اإلنسان 
عمًال بسیًطا من القلب كزیارة المرأتین للقبر یجد اهللا قد عمل أموًرا فائقة.  

لقد تّمت القیامة بعد السبت، في فجر األحد، ولم ینتظر السیِّد حتى ینتهي األحد 
 [لو أنه قام عقب انصراف القّدیس یوحنا الذهبي الفم:(الیوم الثالث)، وذلك كما یقول 

الحراس بعد الیوم الثالث كان لهم ما یقولون وما یقاومون به ویعاندون. لذلك بادر وسبق فقام، 
ألنه كان یلزم أن یقوم وهم بعد یحرسون.]  

"وٕاذا زلزلة عظیمة حدثت،  
ألن مالك الرب نزل من السماء وجاء،  
ودحرج الحجر عن الباب وجلس علیه،  
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وكان منظره كالبرق وِلباسه أبیض كالثلج.  
].  4-2" [فمن خوفه ارتعد الحراس وصاروا كأموات

تّمت القیامة بقوة سلطانه، هذا الذي في طاعة أسلم أمره في ید أبیه لیقبل الموت ویقبل 
). 18: 10 (یو "القیامة، مع أنه قال "لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أیًضا

[قام الرب والحجر األنبا بولس البوشي: بسلطان قام والحجر قائم كما هو مختوم، وكما یقول 
مختوم على باب القبر، كما ُولد من البتول وهي عذراء كنبّوة حزقیال... أّما دحرجة المالك 
للحجر عن باب القبر، فلكي ُتعَلن القیامة جیًدا، إذ بقَي الحجر ُیظن أن جسده في القبر.] 

لقد حدثت زلزلة ونزل مالك الرب لیدحرج لنا الحجر من الباب ویجلس علیه. هكذا 
حدثت القیامة في حیاتنا الداخلّیة، فهدمت إنساننا القدیم وقّدمت لنا - خالل میاه المعمودّیة 

- الحیاة المقامة، أو اإلنسان الجدید على صورة خالقه. بالقیامة نزل السمائّیون إلینا 
یدحرجون الحجر الذي أغلق باب قبورنا، فنلتقي معهم في شركة حب وأخوة خالل المسیح 

القائم من األموات.  

 الذي أن لُیعلن أیًضا زلزلها قیامته عند هكذا األرض، زلزل الروح تسلیمه عند أنه كما 
.  قام الذي هو مات

  البوشي بولس األنبا

 بكل السماء. بقیامته ُتخبر اآلن لحم بیت لرعاة الساّرة األخبار قّدمت التي المالئكة 
.  الجسد في وهو حتى اهللا أنه االبن عن ُتعلن العلوّیة األرواح طغمات عنه، تخبر خدمتها

 الكبیر كیرّلس القّدیس

 صاروا حتى ویرعدهم الحراس ُیرهب السیِّد، بقیامة بالبشارة یكرز المالك نزل
 أعلم فإني أنتما، تخافا ال: "لهما قال إذ المرأتین، شخص في الكنیسة قلب وُیبهج كاألموات،

 الذي الموضع انظرا هلّما. قال كما قام ألنه ههنا هو لیس! المصلوب یسوع تطلبان أنكما
 عدم سرّ  أّما. "تخافا ال": إلهّیة عطّیة لهما قّدم لقد ].6-5[" فیه مضطجًعا الرب كان

 یبقى أن یمكن كان ما! قام قد المصلوب المسیح یسوع أن فهو بالسالم، تمّتعهما أي خوفهما،
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 للموت یمكن ال به یّتحد من. به یلحق أن الفساد وال یحبسه أن الموت یستطیع فال القبر، في
.  توقف بال القیامة بهجة به تحل إّنما للخوف، مجال فال نفسه، إلى یقترب أن

 تخافوا، ال للحراس أقول ال: [المالك لسان على األورشلیمي كیرّلس القّدیس یقول
 بالحقیقة: "قائلین یشهدون، وعندئذ بأنفسهم، یلمسوا حتى فلیخافوا هم أّما. أنتما لكما أقول بل

 "خارًجا الخوف تطرح المحّبة" ألن تخافوا فال أنتما أّما). 54: 27 مت ("اهللا ابن هذا كان
).]  18: 4یو1(

 ِسمة صار قد الصلب فإن قام، أنه مع المصلوب بیسوع المسیح السیِّد المالك یدعو
 القائم المصلوب المسّیا یبقى إنه الزمن، حدود كل فوق یعّبر خالصي كعمل بالسیِّد خاصة

.  مفهومها وكشفت أكَّدتها بل الصلب ِسمة السیِّد عن تنزع لم فالقیامة. األموات من

 أنكما أعلم إني": قال مجاهرة في بل سیدي، تطلبان أنكما أعلم إني: المالك یقل لم 
!  عار ال تاج الصلیب ألن ،"المصلوب یسوع تطلبان

 األورشلیمي كیرّلس القّدیس

 أنه لتالمیذه قوال سریًعا، اذهبا: "التالمیذ بین بالقیامة للكرازة رسالة لهما المالك قّدم
].  7[" ترونه هناك الجلیل، إلى یسبقكم هو ها األموات، من قام قد

 برسالة قدیًما آلدم كرزت أن فبعد كرامتها، المرأة ِاستعادت السماوّیة الرسالة بهذه
! للتالمیذ القیامة ببشارة تكرز هي ها الفردوس، في الهالك

 صوت بخدمة جریمتها من اآلن تحّررت قد للموت خادمة قبالً  كانت التي هذه 
.  المبهج القیامة بسرّ  الخاصة باألخبار كارز أول وبكونها القّدیسین، المالئكة

 الكبیر كیرّلس القّدیس

 یعطیهما المسیح بالسیِّد التقتا مخافة مع عظیمٍ  بفرحٍ  للكرازة انطلقتا إذ أنهما العجیب
 والكرازة للخدمة اإلنسان ینطلق إذ وكأنه له، وتسجدا بقدمیه تمسَّكا أن لهما ویسمح السالم
 في ویسنده له، ویتعّبد معه، یتالمس لكي ذاته له ویقّدم داخله في اهللا یتجّلى حقیقيٍ  بفرحٍ 
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.  الكرازة

  تالمیذه، لُتخبرا راكضتین عظیم وفرح بخوف القبر من سریًعا خرجتا"
.  لكما سالم: وقال القاهما، یسوع إذا تالمیذه لُتخبرا منطلقتان هما وفیما

.  له وسجدتا بقدمیه وأمسكتا فتقّدمتا
  تخافا، ال: یسوع لهما فقال
].  10-8" [یرونني هناك الجلیل إلى یذهبوا أن إلخوتي قوال اذهبا

  الجند رشوة.2
 المدینة، إلى جاءوا الحراس من قوم إذ ذاهبتان هما وفیما"

.  كان ما بكل الكهنة رؤساء وأخبروا
  الشیوخ، مع فاجتمعوا
:  قائلین كثیرة، فّضة العسكر وأعطوا وتشاوروا

.  نیام ونحن وسرقوه لیالً  أتوا تالمیذه أن قولوا
.  مطمئّنین ونجعلكم نستعطفه فنحن الوالي عند ذلك ُسمع وٕاذ

.  أعلموهم كما وفعلوا الفّضة فأخذوا
].  15-11" [الیوم هذا إلى الیهود عند القول هذا فشاع

 أنه السیِّد عن یقولون األممي بیالطس إلى والفّریسّیون الكهنة رؤساء ذهب للعجب یا
 تقّدموا بالمسّیا لألمم الیهود كرازة ِعوض). 63: 27 مت (قیامته عن فأعلن سبق قد الُمضل

 اآلن. لألمم لینفتح اإلیمان باب أنفسهم على أغلقوا قد كأنهم. والجحود بالعصیان یكرزون لهم
 شهادتهم، یقبلوا لم ولألسف الیهود، قادة لدى للقیامة یشهدون الرومان الجند جاء السیِّد قام إذ
.  القیامة وٕانكار التضلیل في معهم لیشتركوا رشوة قّدموا بل

 أّما القبر، في لیس الجسد أن الخبر شاع إذ القیامة، یؤّكد باألكثر كان هؤالء فعله ما
 یوم سرقوه ولماذا! سرقوه؟ قد الرسل أن الجند عرف كیف إذ. مقبول غیر فهو السرقة أمر

 وما الجند؟ من یسرقوه أن الُعزل الرسل یستطیع وهل! العمل؟ فیه یجوز ال الذي السبت
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! ذلك؟ إلى الحاجة

 الجلیل في لقاء. 3
  یسوع، أمرهم حیث الجلیل إلى فانطلقوا تلمیًذا عشر األحد وأما"

.  شكوا بعضهم ولكن له، سجدوا رأوه ولما
:  قائالً  وكّلمهم یسوع فتقّدم
  األرض، وعلى السماء في سلطان كل إليّ  ُدفع

  القدس، والروح واالبن اآلب باسم وعّمدوهم األمم، جمیع وتلمذوا فاذهبوا
.  به أوصْیتكم ما جمیع یحفظوا أن وعلِّموهم

].  20-16[" آمین. الدهر انقضاء وٕالى األیام كل معكم أنا وها
 التلمذة الكرازة، سلطان قیامته بعد لهم لیقّدم الجلیل في تلمیًذا عشر باألحد السیِّد التقى

 كان. الدهر انقضاء إلى وسطهم في وجوده لهم مؤكًِّدا والتعمید، األمم كل مستوى على
 ُیعمدّ  أو للرب ُیتلمذ أو یكرز أن للخادم یمكن ال إذ ،"اإلعالن "أي" الجلیل "هو اللقاء موضع

 الرب یعلنه ما وٕانما عندیَّاته من لیس فیقّدم ویختبر، فیذوق داخله، في ذاته الرب ُیعلن لم ما
.  له

 شكُّوا، بعضهم ولكن له، سجدوا هناك الجلیل، في الجبل على یسوع ُرؤي قیامته بعد 
د هذا وشكِّهم .  إیماننا زوَّ
  جیروم القّدیس

 العهد، تجدید یعني القائم المسیح السیِّد مع للتالمیذ لقاء كموضع الجلیل اختیار ولعلّ 
 أحداث أثناء ضعفوا وٕاذ الكرازي، للعمل وبعثهم تالمیذه غالبّیة السیِّد اختار الجلیل ففي

.  جدیدة إمكانّیات حاملین جدید، من لیبدأوا قیامته قّوة یهبهم الموضع ذات إلى ردَّهم الصلیب

 كل إليّ  ُدفع: "قائالً  لحسابنا، سلطانٍ  بكل تمّتع عّنا، كنائبٍ  إلینا السیِّد جاء إذ
 سلطانه فیحملون لرسله، لدیه ما كل یقّدم أن یَود وكأنه ،"األرض وعلى السماء في سلطان،

 وكما الناري، القّدوس بروحه اإللهي السلطان وهبهم لقد! عنه كُوكالء كْرمة في عملهم خالل
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 كل في انتشرت قد اإللهّیة المقّدسة النار فإن انظروا، نعم، [:الكبیر كیرّلس القّدیس یقول
ٍ.] قّدیسین كارزین بواسطة األمم

 بعد[: جیروم القّدیس یقول وكما والتلمذة، الكرازة مع العماد عطّیة على رّكز لقد
.] الثالوث سرّ  في یعّمدوهم أن أوصاهم لألمم أرسلهم إذ أیًضا قیامته

 الكنیسة وسط في حاضًرا ذاته قّدم والتعمید، والتلمذة الكرازة رسالة التالمیذ سلَّم إذ
:  خاللهم بنفسه یعمل

 انقضاء إلى األیام كل معكم أنا ها" قال... هكذا عظیًما عمالً  عاتقهم على وضع إذ 
 كل أستطیع الذي أنا فإّنني صعب، علیكم الُملقى العمل أن تقولوا ال: یقول وكأنه ،"الدهر
 یأتون الذین المؤمنین ومع بل وحدهم معهم یكون أن یَود أنه یقل لم. معكم بسهولة شيء

 كمن به سیؤمنون الذین كل یكلِّم لكّنه الدهر، انقضاء حتى یعیشون ال الرسل ألن بعدهم،
.  واحد جسد هم

 الفم الذهبي یوحنا القّدیس

 وال مالك یستطیع ال. العالم عن عظمته یسحب ال لكّنه السماء، إلى جسده ُحمل 
 ،"معكم أنا "یقول أن القادر وحده هو نفسه الرب إّنما الخطّیة، یغفر أن مالئكة رئیس

 . تاب إذا إال له یغفر ال أحد أخطأ إن
 أمبروسیوس القّدیس

 نستطیع ال بجوارنا حضرتك فبدون بدونك، یوم لنا لیس األیام، كل سّیدي یا معنا أنت 
.  ودمك جسدك سرّ  في خاصة معنا أنت. نعیش أن
 كرونستادت من یوحنا األب

  هامة ملحوظة
 حتى أورشلیم المسیح السیِّد دخول بخصوص اآلباء أقوال من للكثیر الرجوع یمكن

.  للتكرار منًعا" اإللهي الحب "كتابنا في قیامته
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