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 مرقس- المقدمة

في دراستنا إلنجیل معلمنا متى البشیر نتذوق بشارة ربنا یسوع المسیح المفرحة التي سبق فأعد لها اهللا 
 البشیر نتمتع بذات سبواسطة أنبیائه القدیسین حتى نتقبلها كدخول إلى ملكوته األبدي، واآلن في إنجیل معلمنا مرق

 خاصة قبوله اآلالم ،نرى ربنا یسوع المسیح العامل لحسابنا، خالل خدمته العملیة إذ البشارة المفرحة من جانب آخر،
والصلب أكثر من كلماته وعظاته. 

ُكتب هذا السفر للرومان المعتزین بالذراع البشري والسلطة الزمنّیة مع العنف وحب التسلط، لذلك جاء هذا 
وحبه باآلالم والصلب. وكأن روح اهللا یود  تواضعه السفر یبرز شخص السید المسیح كصاحب سلطان حقیقي خالل

. بذل فنحمل روح القوة والعمل بالحب وال،أن یسحبنا لكي نسلك بروح ملكنا
نلتقي بأحداث تمس حیاة السید المسیح وأعماله سبق الحدیث  إذ ، في تفسیر هذا السفرناهذا وأود أن أشیر أن

عنها في تفسیر "اإلنجیل بحسب متى" مستشهًدا بأقوال الكثیر من اآلباء وددت عدم التكرار، مشیًرا إلى الرجوع إلى 
 مع عرض مفاهیم جدیدة في هذا الكتاب ما استطعت. ،التفسیر السابق متى اقتضى األمر

القمص تادرس یعقوب ملطي 
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مرقس  القدیس مار

 Ïنشأته
 القیروان إحدى المدن الخمس الغربیة بلیبیا، في بلدة ُتدعى ابریاتولس، من أبوین یهودیین  ُولد القدیس مرقس في

عتبارها بین المسیحّیین األولین في ا تقّیة لها سیدة ،، اسم والده أرسطوبولس، ووالدته مریمÐمن سبط الوي
. Ñأورشلیم

 سم اسم عبري یعني "یهوه حنان"، ومرقس  ا یوحنا وهو):37: 15، 25، 12: 12 (أع سمینامرقس  حمل مار
روماني یعني "مطرقة". 

 بن عمه، كما كان والده ا)، أو 10: 4و كان القدیس مرقس یمت بصلة قرابة لبرنابا الرسول بكونه ابن أخته (ك
بن عمتها. اابن عم زوجة القدیس بطرس الرسول أو 

  .تعلم الیونانّیة والالتینّیة والعبرّیة وأتقنها

 حیث تمتع مع والدته بالسید ،إلى فلسطینوذهبوا جمت بعض القبائل المتبربرة على أمالكهم تركوا القیروان ه إذ 
المسیح، فقد كانت أمه مریم من النساء اللواتي خدمن السید من أموالهن. فتحت بیتها لیأكل الفصح مع تالمیذه 

شنها دسل أقدام التالمیذ، وسلمهم سّر اإلفخارستیا، فصارت أول كنیسة مسیحّیة في العالم غفي الُعلّیة، وهناك 
-1: 2 . وفي نفس الُعلیة حّل الروح القدس على التالمیذ (أعاإلفخارستیاالسید بنفسه بحلوله فیها وممارسته سّر 

)، وفیها كانوا یجتمعون. 4

 كان القدیس مرقس أحد السبعین رسوًال الذین اختارهم السید للخدمةÒ،  نوسيالعالمة أوریجوقد شهد بذلكÓ 
. Ôنیوساوالقدیس أبیف

  كان القدیس مرقس حاضًرا مع السید في عرس قانا الجلیل، وهو الشاب الذي كان حامًال الجرة عندما التقى به
). وهو أیًضا الشاب الذي ترك إزاره وهرب عارًیا 11: 22 ؛ لو14-13: 14 التلمیذان لُیعدا الفصح للسید (مر

). 52: 14  (مرÕعند القبض على السید

مرقس واألسد  القدیس مار
مرقس باألسد، لذلك نجد أهل البندقّیة وهم یستشفعون به جعلوا األسد رمًزا لهم، وأقاموا  ُیرمز للقدیس مار
 :ة اآلتي لألمورویعلل البعض هذا الرمز مرقس بمدینتهم. أسًدا مجنًحا في ساحة مار

Ï شنودة الثالث في هذا الشأنامرقس الرسول بتوسع راجع كتاب قداسة الباب اة القدیس ماريلدراسة ح  .
Ð 13 ، ص13 ع كفیرس بن المقوتاریخ البطاركة لسا .

3 J. D. Douglas: Dict. of Christian Church, p. 632. 
Ò 4 مصباح الظلمة البن كبر، ك .18 ، ص1898 طبعة ،يزالقول اإلبریزي للعالمة المقري .

5 De Reta in Deum Fide. 
6 Adv. Haer. 51:5. 

Õ 15 بن المقفع صا R 40، ابن كبرB  ،41 A .
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: قیل أن القدیس مرقس اجتذب والده أرسطوبولس لإلیمان المسیحي خالل سیرهما مًعا في الطریق إلى أوالً 
ن بنه أن یهرب بینما یتقدم هو فینشغل به الوحشان، لكن االبن طمأااألردن حیث فاجأهما أسد ولبوة، فطلب األب من 

ألب وصلى إلى السید المسیح فانشق الوحشان وماتا، فآمن األب بالسید المسیح. ا
 وكأنه صوت أسد یدوي في البرّیة كملك ،"صوت صارخ في البریة": بدأ القدیس مرقس إنجیله بقوله: ثانًیا
 الطریق لمجيء الملك الحقیقي ربنا یسوع المسیح. هذا وٕاذ جاء اإلنجیل ُیعلن سلطان السید المسیح لذلك یئالحیوانات یه

. )5 :5 رؤ( "األسد الخارج من سبط یهوذا"قیل عن السید أنه  إذ الق أن ُیرمز له باألسد،
بدء " السید المسیح الخادم  الهوت بدأ إنجیله بإعالن سلطانسمار مرق أن أمبروسیوسالقدیس : یرى ثالثًا

. Ï)، لذلك بحق یرمز له باألسد1 :1 ("إنجیل یسوع المسیح ابن اهللا

 كرازته
  .بدأ الرسول خدمته مع معلمنا بطرس الرسول في أورشلیم والیهودّیة

 وكرز معهما في أنطاكیة، لكنه على ما یظن ،نطلق مع الرسولین بولس وبرنابا في الرحلة التبشیرّیة األولىا 
ُأصیب بمرض في برجة بمفیلّیة فاضطر أن یعود إلى أورشلیم. 

 بدأ الرسول بولس رحلته التبشیرّیة الثانیة أصر برنابا الرسول أن یأخذ مرقس، أما بولس الرسول فرفض، حتى  إذ
)، وقد 5-4: 13 نطلق بولس ومعه سیال، أما برنابا فأخذ مرقس وكرزا في قبرص (أعافارق أحدهما اآلخر، ف

). 39: 15 ذهب إلى قبرص مرة ثانیة بعد مجمع أورشلیم (أع

 سافر إلى مصر وأسس كنیسة اإلسكندریة بعد أن ذهب أوًال  إذ ،اختفت شخصّیة القدیس مرقس في سفر األعمال
ودخل اإلسكندریة عام مصر إلى موطن میالده "المدن الخمس" بلیبیا، ومن هناك انطلق إلى الواحات ثم صعید 

م من بابها الشرقي.  61
نیانوس اإلیمان المسیحي كأول مصري باإلسكندریة یقبل المسیحّیة. فقد تهرأ إیروي لنا التاریخ قصة قبول 

نیانوس لیصلحه دخل المخراز في یده فصرخ: "یا اهللا الواحد"، فشفاه إ، وٕاذ ذهب به إلى اإلسكافي سمار مرقاء ذح
 باسم السید المسیح وبدأ یحدثه عن اإلله الواحد، فآمن هو وأهل بیته. وٕاذ انتشر اإلیمان سریًعا باإلسكندریة سمار مرق

نیانوس أسقًفا ومعه ثالثة كهنة وسبعة شمامسة. هاج الشعب الوثني فاضطر القدیس مرقس أن یترك اإلسكندریة إرسم 
 64ا عام م معهما حتى استشهادهبقيلتقى بالقدیسین بطرس وبولس وا (بلیبیا) ومنها إلى روما، حیث ةلیذهب إلى برق

م. 
 فقرر أن یزور المدن الخمس، وعاد ثانیة ،م لیجد اإلیمان المسیحي قد ازدهر 65عاد إلى اإلسكندریة عام 

وكالیا. بإلى اإلسكندریة لیستشهد هناك في منطقة 

 قّیة شفیًعا لها، د)، وقد اتخذته البن10: 4 تعتقد لبنان أن القدیس كرز بها، هذا وقد كرز أیًضا بكولوسي (كو
كویًال من أعمال البندقّیة.  او

1 In Luc. Praef. 
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حضره معك ألنه اخذ مرقس و"نختم حدیثنا عن كرازته بكلمات الرسول بولس وهو یواجه لحظات االستشهاد: 
 ).11: 4 تي 2نافع لي للخدمة" (
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مقدمة في 
 مرقس اإلنجیل بحسب

تاریخ ومكان كتابته 
 هو أقدم ما ُكِتَب في األناجیل، بل وحسبه كثیر من الدارسین سمار مرقأجمع الدارسون على أن إنجیل 

ستقى منه اإلنجیلیان متى ولوقا في كتابتهما إنجیلیهما. االمصدر الرئیسي الذي 
تجه غالبّیة الدارسین إلى القول ا أنه ُكتب بعد استشهاد القدیسین بطرس وبولس. وقد القدیس إیریناؤسیرى 

. Ïم 70عام وم  65بأنه كتب ما بین عام 
، بینما نادى البعض بأنه ُكِتَب في روما. Ðأنه ُكِتَب في مصرالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 

إنجیل مرقس وبطرس الرسول 
حاول بعض الدارسین أن ینسبوا إنجیل مرقس إلى بطرس الرسول، متطلعین إلى القدیس مرقس ككاتب أو 

 عنه سمار مرقیل لیس إالَّ مذكرات للرسول بطرس أو عظات سمعها جمترجم للقدیس بطرس قریبه، وأن هذا اإلن
أثناء إقامته معه في روما، سجلها بعد استشهاد القدیسین بطرس وبولس. 

ه في دراسته التي قدمها دينهذا الرأي ترفضه الكنیسة القبطّیة تماًما، وقد قام قداسة البابا شنودة الثالث بتف
ستشهاده، لذلك رأیت هنا االكتفاء بإبراز العناصر الرئیسّیة ا قرًنا على 16عن "القدیس مرقس الرسول" بمناسبة مرور 

 أن یرجع لكتاب قداسة البابا. ئتارًكا للقار
 عن القدیس مرقس وقد ذكر عنه أنه لم یسمع الرب وال للقدیس بابیاس: اعتمد هذا الرأي على قول أوالً 

رأي عاینه، إنما تبع الرسول بطرس الذي آمن على یدیه. وٕان كان قد نقل بعض اآلباء هذا الفكر عن بابیاس، لكنه 
 عاین الرب وتبعه. سمار مرق فقد شهد كثیر من اآلباء كما أّكد دارسو التاریخ الكنسي أن ئ،خاط

ن إدََّعى البعض، بل ا كاتًبا وال مترجًما لبطرس الرسول في خدمته في روما كما سمار مرق: لم یكن ثانًیا
 بولس الرسول هو الذي كرز بها كما یظهر من رسالته إلى روما معلًنا اشتیاقه وٕانمابطرس الرسول لم یكرز في روما 

)... وكأن 20: 15 ) وفي نفس الرسالة یؤكد أنه ال یبني حیث وضع آخر أساًسا (رو11-10: 1 للعمل بینهم (رو
- أراد أن یكون له هذا العمل في روما.  ل الختانه- بینما بطرس كارز أل بولس وهو كارز لألمم

 سّجل مذكرات بطرس أو عظاته بعد استشهاده لما كان هناك دافع إلخفاء هذه سمار مرق: لو أن ثالثًا
. وتواضعه على األقل من قبیل أمانته ،الحقیقة، وكان یجب أن یشیر القدیس مرقس إلى ذلك

ن بطرس أ: علل البعض أنها مذكرات بطرس بحجة أنها تحوي ضعفات بطرس وتغفل ما یمجده، ورابًعا
 ذلك باآلتي: ُیرد. وتواضعهالرسول فعل هذا من قبیل 

. أن كاتبي األسفار فوق المستوى الشخصي عند كتابتهم لألسفار، لذلك نجد موسى النبي یسجل بیده: 1
. وقد ذكر في أسفاره )3: 12 عد( "كثر من جمیع الناس الذین على وجه األرضأالرجل موسى فكان حلیًما جًدا  وأما"

له، ولم یمنعه   ومدیح اهللا، وقبول اهللا شفاعته،حادیثه معهأ و، وظهور اهللا له،المعجزات التي صنعها اهللا على یدیه

1 Wycliffe: Bible Encyclopedia, 1979, v. 2, p 1078. 
2 In Matt. hom 1. 
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)، وذكر 10: 4 ي نفس الوقت ذكر أیًضا ضعفاته كیف كان ثقیل الفم واللسان (خرفتواضعه من ذكر هذه األمور. و
 ).21: 1 بط 2خطّیته ومنع اهللا له من دخول أرض الموعد... إنهم كتبوا "مسوقین من الروح القدس" (

  وتسلیمه أمه، ومخاطبة الرب له،وفي العهد الجدید نجد القدیس یوحنا الحبیب لم یغفل وقوفه عند الصلیب
 ).25، 3: 13  في حضن یسوع" (یوئیتك"، والذي "التلمیذ الذي یسوع یحبه")، ملقًبا نفسه 27-25: 19 له (یو

)، 20-16: 1له كأول دعوة (  الرسول مدیحه لبطرس الرسول، فذكر دعوة الربسمار مرق. لم یغفل 2
مار )، وذكر أن الرب دخل بیته وشفي حماته كأول معجزة ذكرها 16: 3سمه في مقدمة أسماء الرسل (اووضع 

)، وذكره في 28: 10( )... وذكر قول بطرس الرسول: "ها قد تركنا كل شيء وتبعناك"31-29: 1 للرب (سمرق
 ).32: 14، 8-2: 9، 37: 5مناسبات كثیرة مع یعقوب ویوحنا (

علل بعض الدارسین أنها مذكرات بطرس لما حملته من شواهد داخلّیة أن الكاتب شاهد عیان لكثیر خامًسا: 
 أحد السبعین رسوًال الذین اختارهم الرب ومركز والدته بین تابعي المسیح سمار مرقمن األحداث، فإن عرفنا القدیس 

  أن كثیًرا من األحداث عرفها الرسول بنفسه أو خالل التالمیذ والرسل أو والدته أو من كانوا محیطین بالسید.األدركن

 سماته
 عرف المسیحیون اُألَول كلمة "إنجیل" بمعنى "أخبار مفرحة للعالم"، وقد سبق لنا الحدیث عن كلمة أوالً :

، أما القدیس مرقس فكما یرى غالبّیة الدارسین هو أول من Ï"إنجیل" في دراستنا لإلنجیل حسب معلمنا متى البشیر
 ویبدو أن هذه .Ðاستخدم هذا التعبیر لیقصد به السفر نفسه الذي یعرض حیاة السید المسیح كأخبار مفرحة للعالم

 :1(" الكلمة كانت محببة جًدا لنفس هذا القدیس، فنجده یضعها عنواًنا للسفر بقوله: "بدء إنجیل یسوع المسیح ابن اهللا
ر التعبیر في أكثر من موضع، فحین تحدث عن حمل الصلیب ذكر قول السید: 1 من یهلك نفسه من "). كما كرَّ

)، بینما لم یذكر اإلنجیلیان متى ولوقا تعبیر "اإلنجیل" في نفس 35: 8أجلي ومن أجل اإلنجیل فهو یخلصها" (
لیس أحد ترك بیًتا أو "). وأیًضا حین أورد حدیث السید المسیح عن الترك، قال: 24: 9  لو؛25: 16 الموضع (مت

یأخذ مائة ضعف اآلن في هذا ومرأة أو أوالًدا أو حقوًال ألجلي وألجل اإلنجیل إالَّ اإخوة أو أخوات أو أًبا أو أًما أو 
)، وأیًضا لم یذكر متى اإلنجیلي تعبیر "إنجیل" في نفس الموضع 29: 10الزمان... وفي الدهر اآلتي الحیاة األبدیة" (

 ).29: 19 (مت
ن والفالسفة خاصة ي فإذ كرز بین األمم الوثني،)9: 14، 15-14: 1كثیًرا ما كرر كلمة "إنجیل (بشارة)" (

 يءنفتح بابه على األمم بمجافي مدینة اإلسكندریة كان لهذه الكلمة طعًما خاًصا لدیه، فقد شعر بالفرح الحقیقي الذي 
 السید المسیح وتقدیمه ذبیحة الصلیب كّسر مصالحة األمم والشعوب مع اهللا.

 كتب القدیس مرقس إنجیله للرومان نجده یتبع اآلتي: إذ ثانًیا:
" قربان)، "14: 5" (طلیثا)، "17: 3" (بوانرجس التي ال یفهمها الرومان مثل "اآلرامیة. یترجم الكلمات 1

)... فلو أنه كان یكتب 21: 15" (جلجثة)، "34: 15 (" لما شبقتني، إلوي،إلوي")، 34: 7" (أفثا)، “14: 7(
 معروفة ودارجة عندهم. هي إذ ،للیهود لما كانت هناك حاجة لشرح معنى هذه الكلمات

Ï راجع للمؤلف: اإلنجیل بحسب متى، المقدمة .
2 R.P. Martin: Mark, Evangelist and Theologian, 1972, p. 24-36. 
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. یشرح العادات الیهودّیة وأماكنهم وطوائفهم، األمور التي یعرفها الیهود دون الرومان، فیوضح مفهوم 2
)، وعادة ذبح الفصح في الیوم األول من الفطیر 4-2: 7النجاسة عند الفریسّیین واهتمامهم بالغساالت الخارجّیة (

 ). كما یسبق كلمة "األردن"18: 12)، وٕانكار الصدوقّیین للقیامة (42: 15" (ستعدادالا)، ومعنى كلمة "12: 14(
 وبیت عنیا قریبتان من ي)، وأن بیت فاج3: 13الهیكل (تجاه )، ویوضح أن جبل الزیتون هو 5: 1 (بكلمة "نهر"

 ).1: 11أورشلیم (
هو  إذ كتب البشیر متى للیهود اقتبس الكثیر من العهد القدیم، أما البشیر مرقس فلم یقتبس الكثیر إذ .3
 یكتب لألمم.
 وٕانما للرومان وهم رجال ،. لم یكتب القدیس مرقس للیهود كرجال متدینین وال للیونان كرجال فلسفة وفكر4

 أكثر منه في  المستمرةهتم بإبراز السید المسیح في أعمالها ، لذلك جاء السفر صغیًرا في حجمه بال مقدمات،عمل
 عظاته أو خطاباته.

من الرومان بالقوة والسلطة كأصحاب سیادة في العالم في ذلك الحین، لذلك حدثهم اإلنجیلي مرقس عن آ. 5
السید المسیح كصاحب سلطان حقیقي، وقد ظهر هذا الخط واضًحا في السفر كله من بدایته حتى نهایته، فیظهر 

-12: 11) وعلى النباتات (41-39: 4) وعلى الطبیعة (42: 1) وعلى األمراض (27: 1سلطانه على الشیاطین (
). بسلطانه الحق یعرف أسرار 28: 2)، وأیًضا على السبت كرب السبت (33: 11). له سلطان في الهیكل (20

).  9-1: 8، 44-33: 6)، قادر بسلطانه أن یشبع الجماهیر (13) ویعلن عن أسرار المستقبل (ص 8: 2(األفكار
آمن الرومان بالسیادة خالل العنف والكبریاء مع االغتصاب، أما اإلنجیلي فیعلن سلطان السید المسیح 

)، وقد جاءت فكرة األلم والصلیب تسود السفر كله، فقد 45 ،35: 10، 33: 9خالل التواضع وخدمة اآلخرین (
 ن كان السفر ككل هو تهیئة للنفس لقبول المسیح الملك خالل األلم!إ و، السفرثلثاستوعبت آالم السید حوالي 

لقون للهو والرقص مع اتسامه م. قدم اإلنجیلي مرقس هیرودس كعینه لملوكهم الذین یجتمع حولهم المت6
 لذلك كثیًرا . فتبهر به ویرویهابینما یقدم السید المسیح الذي یملك ببشارة الملكوت، یجتذب النفس بالعنف والقتل ظلًما،

-32: 6 ؛2-1: 4 ؛9-7: 3 ؛2-1: 2 ؛45 ،33 ،28: 1ما ُیعلن اإلنجیلي عن التفاف الجماهیر حول السید (
) أو أراد أن یختفي 34-32: 6). الكل یجري إلیه حتى إن انفرد في موضع خالء (24: 5؛ 15: 9 ؛24: 7 ؛34

: 4 ؛27 ،22: 1). ما أكثر المواضع التي أعلن فیها اإلنجیلي أن الجماهیر قد ُبهتت إلى الغایة (24: 7في بیت (
 نه ال یفرض نفسه على الغیر إنما یجتذب بحبه وتواضعه قلوب الكثیرین.إ). 26-24: 10 ؛51: 6 ؛41

. ربما ركز اإلنجیلي على إبراز الصراع بین السید المسیح والیهود بطوائفهم لیشجع الرومان على قبول 7
 وحین .مهمح بل كان یف،ك الذي رفضه الیهود، خاصة وأن السید المسیح لم یقف ضعیًفا أمام مقاومیه من الیهوداذ

: 9 ؛31: 8سبق فأعلن لتالمیذه عن صلبه، مؤكًدا ذلك ثالث مرات ( إذ صلبوه لم یفعلوا هذا عن ضعف من جانبه،
)، ویأتي على 38: 8 موضًحا أنه یقوم من األموات ویأتي بمجد أبیه مع المالئكة القدیسین (،)34-33: 10 ؛31

). 62: 14سحاب السماء (
). وقد جاءت 15: 16، 10: 13 ،17: 11، 30-24: 7ومن جانب آخر أوضح اتجاه السید نحو األمم (

). 15: 16 ("الوصّیة األخیرة: "اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا باإلنجیل للخلیقة كلها
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وجه القدیس مرقس إنجیله للرومان كشف عن جامعیة رسالة اإلنجیل لتضم األمم أیًضا، لذلك كثیًرا ما  إذ .8
 ).10: 13؛ 55، 41، 39، 33: 6؛ 1: 4؛ 13: 2؛ 39، 33، 28، 5: 1" (جمیع"، "كلیستخدم التعبیرین "

أخیًرا نردد ما قاله أحد الدارسین: "یظهر مرقس كالهوتي خّالق عاش وسط جماعة مسیحّیة من أصل 
. "Ï لكنها لم تكن معتزلة عن الیهودّیة تماًما، لها ثقافتها الخاصة النامیة،أممي

 إن كانت كلمة "إنجیل" محببة للغایة لدى القدیس مرقس اإلنجیلي، فإن اإلیمان هو طریق التمتع ثالثًا:
، وأن عدم إیمان الشعب Ðباإلنجیل. وقد أبرز السفر بقوة كیف أن اإلیمان هو طریق التمتع بالبركات الزمنّیة والروحّیة

). ویرى بعض الدارسین أن السید المسیح یظهر في هذا السفر كمن كرس 6-1: 6حجب عنهم عمل السید المسیح (
 .Ñسحیاته إلیقاظ إیمان النا

 النفس لقبول إنجیل المسیح المتألم، لذلك ئیهي  السفر الذي بین أیدینا هو "إنجیل المسیح المتألم"رابًعا:
احتلت أقوال السید المسیح عن األلم مركًزا أساسًیا. فقد تحدث السید عن آالمه بوضوح وفي صراحة في ثالثة 

 مواضع.
 ).31: 8. في قیصرّیة فیلبس (1
 ).30: 9. في تحركه نحو الجلیل (2
). 34-33: 10. في طریقه إلى المدینة المقدسة (3

 أو بالخوف وعدم الفهم من جانب ، إما باالنتهار كما من سمعان بطرس،قوبل السید المسیح في كل مرة
: 2 ّر الصلیب غیر مدرك بعد، بالرغم من أن السید مّهد له مبكًرا في أكثر من موضع (راجعسالتالمیذ، فقد كان 

 ).29-14: 6 ؛6-1: 6 ؛6: 3 ؛20
ویالحظ أن إعالنات السید المسیح عن اآلالم ضمنت ثالثة عناصر: 

تح السفر بإعالن افت). فإن كان اإلنجیلي قد 45: 10 ،31: 9، 31: 8" ("ابن اإلنسان. دعوته نفسه أنه 1
یدّي بني الناس حتى تتحقق أ)، فقد صار ابن اهللا ابن اإلنسان لُیسلم نفسه في 1 :1" (ابن اهللاأن السید المسیح هو "

 بیه (صلبه).أفیه إرادة 
)، فقد جاء إلى العالم متجسًدا لهذه الغایة... تسلیم نفسه 34: 10؛ 31 :9 ؛31: 8. تأكید أنه ُیقتل (2

هو الطریق الوحید إلعالن محبته الخالصّیة.   إذ ذبیحة،
 فإنه ال یموت عن ضعف بل لیقیمنا معه. ، أیام یقوم3. تأكید أنه بعد 3

ضًحا للغایة عبر السفر كله، فإن تحدث عن مثل الكرم افي دراستنا لُصلب السفر سیظهر بمشیئة اهللا األلم و
)، كما یعلن السید عن نفسه أنه حجر الزاویة المرفوض 7: 12والكرامین أبرز أن الكرامین یضمرون قتل الوارث (

قد سبقت ودهنت بالطیب "مرأة قارورة طیب ناردین تسكبه على رأسه إنما لُیعلن السید: ا)، وٕان قدمت 10: 12(
 ) الخ.8: 14جسدي للتكفین" (

1 Sherman E. Johnson: The Gospel according to St. Mark, 1977, p 4. 
2 J.A. Findlay: Jesus as they Saw, 1934, p 107. 
3 R.P. Martin: Mark, p. 111. 
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رأي بعض الدارسین السفر كله یدور حول آالم السید المسیح وتذوقه مرارة الموت، فعلق أحدهم، قائالً : 
 إما خالل تجارب ،"، وقال آخر أنه في مجمله عرض آلالم المسیحÏ"اإلنجیل في ُكلیته هو شرح كیف ُجرب یسوع
 مباشرة من الشیطان أو خالل مصادر بشرّیة.

هذه السمة دفعت البعض لالعتقاد بأن القدیس مرقس كتب السفر لجماعة مسیحّیة متألمة، تقع تحت نیر 
االضطهاد، فقد هدف به إلى الكشف عن التزامها بممارسة شركة اآلالم مع مسیحها المتألم والذي یدعو تالمیذه لقبول 

، أي اإلنجیل الذي ُوضع لمساندة المسیحي وهو یواجه االستشهاد "Ðإنجیل الشهیداآلالم. لقب البعض هذا السفر "
 وال في حیاة تالمیذه كما في رسائل ، ال في حیاة السید المسیح،نه لم یشرح فلسفة األلمإوتشجیعه على ذلك. حًقا 

معلمنا بولس الرسول، لكنه أكَّد االلتزام بقبول األلم حسب المقاصد اإللهّیة. 
ن كان معلمنا مرقس في إنجیله یكشف عن شخص ربنا یسوع بكونه العامل بال انقطاع لحسابنا، إ خامًسا:

) لكن 11-10: 3؛ 39-34: 1 قصة عن معجزاته بخالف تأكیده أنه شفي كثیرین وأخرج شیاطین كثیرة (16فیورد 
: 8(" لماذا یطلب هذا الجیل آیة؟ الحق أقول لكم لن ُیعطى هذا الجیل آیة"السفر في ُكلیته جاء یعلن ما قاله السید: 

12.( 
یمیز البعض بین عمل المعجزات سواء خالل األْشِفیة وٕاخراج الشیاطین وبین تقدیم آیة أو عالمة من 

رأي شعبه في حاجة لمن یسندهم، فما قدمه السید إنما هو  إذ السماء. فالمعجزات قدمها السید من قبیل حبه وترفقه
" أو احتضن "تحنن علیهمكثیًرا ما یقول  إذ حنانه، وقد أبرز القدیس مرقس اإلنجیلي مشاعر السید المسیح نحو شعبه،

 األوالد الخ.

أما اآلیة التي كان الفریسیون یطلبونها وأیًضا هیرودس حین وقف أمامه إنما یقصد بها تحقیق عمل خارق 
 یالحظ في هذا السفر اآلتي: إذ  تماًما، المسیحبقصد االستعراض، األمر الذي رفضه السید

)، 15: 8. تبع رفضه عمل آیة حدیثه مع تالمیذه أن یتحرزوا من خمیر الفریسّیین وخمیر هیرودس (1
: 8 (رغیف واحد" ففكروا قائلین بعضهم لبعض: لیس عندنا خبز، مع أن اإلنجیلي یقول "لم یكن معهم في السفینة إالَّ 

 ال مكان السید المسیح هو "الرغیف الواحد" المكسور ألجلهم وه إذ . وكأن اآلیة كانت بین أیدیهم ولم یدركوها،)14
" أو ي"العمل اإلفخارست هي ). فاآلیة الحقیقّیة غیر المنظورة21-17: 8یعلمون. لذا وبخهم السید على عدم فهمهم (

  .Ñالخبز المكسور الذي قدمه لهم
یرید أن یركز أنظارهم علیه، فیقول أحدهم:  إذ . یرى بعض الدارسین أن السید رفض تقدیم آیة من السماء،2

 لعل هذا الفكر ."Òال نطلب معجزة أو آیة منفصلة عن یسوع نفسهأ"یسوع نفسه هو اآلیة الوحیدة لإلنجیل... یلیق بنا 
" وتدعو اسمه عمانوئیل ولكن یعطیكم السید نفسه آیة: ها العذراء تحبل وتلد ابناجاء مستنًدا على قول النبي: "

 ). هذه اآلیة التي اشتهى أن یتمتع بها األنبیاء: االلتقاء مع كلمة اهللا المتجسد ربنا یسوع!14: 7 (إش
 یدور حول اإلیمان سمار مرقجاء یطلب "اإلیمان"، وكما رأینا أن إنجیل  إذ  رفض تقدیم آیة استعراضیة،.3

الذي یقوم على الثقة في المسیح القادر أن یشبع احتیاجاتنا الداخلّیة، ال اإلیمان القائم على عالمات وآیات منظورة. 

1 U.W. Mauser: Christ in the Wilderness, 1963, p 100. 
2 D.E. Nineham: Saint Mark, 1983, p 33. 
3 A. Richardson: The Miracle Stories of the Gospels, 1941, p. 47f. 
4 M.E. Glasswell: The use of Miracles in Marken Gospel, in Miracles, ed C.F.D. Moule 1965, p. 161f. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس- المقدمة

  

"من أین لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة )، سرعان ما تقاومه قائلین: 2: 6وٕان كانت الجموع التي تعجب به وتُبهر منه (
 فاإلیمان .)3-2: 6( ...؟"مریم له حتى تجرى على یدیه قوات مثل هذه؟ ألیس هذا هو النجار ابن التي ُأعطیت

تكاء صادق على صدر الرب المشبع ا وٕانما یقوم على ،یة أو معجزةآإذن ال یقوم على مجرد أن ُیبهر اإلنسان ب
للنفس. 

عن  : "لینزل اآلن المسیح ملك إسرائیل. طلب رؤساء الكهنة مع الكتبة آیة في لحظات الصلب، قائلین4
خاللها یؤمنون به، ولم یدركوا أنه لو فعل ) طلبوا آیة منظورة أن ینزل عن الصلیب، 32: 15( لنرى ونؤمن" الصلیب

ذلك لبهرهم كما لو كان إنسانا فائًقا للطبیعة "سوبرمان" ولكن ما كان یحقق عمله بكونه المسیح ملك الیهود روحًیا! 
رفض السید أن یتمم آیة منظورة بنزوله عن الصلیب، فإذا به یجتذب خالل مجد الصلیب قلب اللص الیمین وأیًضا 

 إنما لیجتذب مالیین النفوس إلى اإلیمان، ، ال لیبهر الناس،قائد المائة ویشق حجاب الهیكل. أضاء مجد الصلیب
 وٕانما بإعالن حبه وتواضعه ،وكأن الصلیب قد صار اإلعالن الحقیقي والعالمة أو اآلیة التي تمت ال بنزوله عنه

وبذله حتى الموت لیقیمنا من موتنا. 
 إنما هو امتداد لحدیث عدو الخیر مع السید المسیح الذي طلب منه أن ،ما فعله هنا رؤساء الكهنة والكتبة

 بنفسه من جناح الهیكل لیبهر الجماهیر فتؤمن به. لكن طریق السید المسیح هو طریق الصلیب ال إبهار الناس يیلق
بعالمات فائقة! 

 لكنه حتى في هذا العمل لم یهدف نحو تقدیم آیة ،تجلیه أمامهم هي . حًقا قبیل صلبه قدَّم لتالمیذه آیة5
 ال أمام ثالثة من تالمیذه أو ،باهرة وٕانما كشف حقائق إیمانّیة تمس حیاتهم معه، فلو أراد إبهار الناس لحقق التجلي

 كان یتجلى أمام الجماهیر غیر المحصّیة لیبهرهم بمجده. بمعنى آخر ما ي وٕانما بالحر،حتى جمیع تالمیذه ورسله
قدمه في التجلي لیس آیة لیبهر الناظرین إنما عطّیة وٕاعالن إلهي وكشف. أمور ُتَقدَّم لمن یلتقي معه في حیاة سرّیة 

خفّیة داخلّیة، ینعم بها لیمارس الحیاة السماوّیة الفائقة. في كلمات أخرى لم یقدم التجلي لینال السید دهشة الغیر 
بنه بالروح القدس كحیاة عملّیة وخبرة صادقة. احیاة الشركة مع اآلب في ى لإبهم و وٕانما لیسحب قل،وٕاعجابهم

 ال خالل عالمة أو آیة ظاهرة ،)30: 5وحین التقت المرأة نازفة الدم بالسید تمتعت بقوة خرجت منه (
لقادر أن یشفي. باوٕانما خالل إیمانها تمتعت بها، 
ؤكد بها شخصه، فإن أضداد المسیح ي. أخیًرا إن كان السید قد رفض تقدیم آیة من السماء أو عالمة 6

). 23-21: 13واألنبیاء الكذبة على العكس یقدمون اآلیات لیخدعوا إن أمكن حتى المختارین (
 استدعى نظر بعض الدارسین أن اإلنجیلي مرقس عبَّر عن اعتقاده بأن السید المسیح قد أراد أن سادًسا:

إلنجیل مرقس  ˺W. Wrede تبقى طبیعته بكونه المسیح ابن اهللا سًرا ال یود إعالنها حتى قیامته. فقد جاء تحلیل
 علنأه إنمسیح مدة خدمته على األرض، وأنه الصاح عن سره فأن السید رفض اإل هي یرتكز على أربعة أمور رئیسّیة

 لكنه كان ،الشیاطین قد عرفته مع ذلك حتى التالمیذ لم یستطیعوا إدراكه، وأن. هذا السّر لتالمیذه دون الجماهیر
 لهذا كثیًرا ما كان یطلب من ، ولم یدعها تشهد له، وأن أعمال الشفاء التي صنعها كانت تعلن عن هذا السرّ ،ینتهرها

المتمتعین بالشفاء أالَّ ُیعلنوا ذلك. 

1 W. Wrede: The Messianic Secret, Cambridge 1971, p. 9, 81, 209 (English Translation by J.C.G. Greig).  
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ن عقیدة اإلنجیلي مرقس بخصوص سرّیة طبیعة السید المسیح وٕاخفاء السید لها تظهر من إ دارس آخر ىرأ
: Ïالعالمات التالیة

). 12: 3؛ 34، 25: 1عرفته الشیاطین منعها من اإلخبار عنه ( إذ أ.
) إالَّ في 26: 8؛ 36: 7 ؛43: 5 ؛44: 1ب. كان السید المسیح یتجنب اإلعالن عن معجزاته وأشفیته (

). 20-19: 5كان المتمتع بالشفاء غالًبا أممًیا أو یسكن بین األمم ( إذ حالة واحدة
: 8 ؛24: 7 ؛31: 6 ؛35: 4 ؛7: 3 ؛35: 1ج. یمیل السید في الغالب إلى االنسحاب من الجماهیر (

). 30: 9؛ 27
). 21: 8د. رفضه تقدیم آیة لذلك الجیل (

-28: 9 ؛23-17: 7 ؛34-33: 4نفراد (اه. في أكثر من مرة كان یقدم تعلیًما خاًصا لتالمیذه على 
). 13-10: 4 فكانت تحمل معاٍن سرّیة غیر مدركة (،)، أما أمثاله التي یقدمها للجماهیر31

: 7 ؛5: 3و. عدم إدراك الجماهیر ألمثاله سره قسوة قلب الشعب الیهودي أو على األقل قسوة قلب قادتهم (
6-7 .(

). 9: 9؛ 30: 8ز. رفض السید المسیح اإلعالن عن طبیعته حتى یقوم ابن اإلنسان من األموات (
 وهو أن السید المسیح صاحب السلطان الحقیقي ال ،ولعل سّر إخفائه لطبیعته یقوم على أساس روحي

 وٕانما لكي یمجد ، ال لیتمجد ظاهرًیا،طبیعتهعن كشف ي حتى متى قام تواضع، بل سلك في ،یطلب أمجاًدا زمنّیة
ن لكي ا ویتمتعون بقوة قیامته أو بحیاته المقامة عاملة فیهم. ومن جانب آخر، لعل إخفاءه األمر ك،الذین یؤمنون به

: 2كو 1یقول الرسول بولس عن الیهود أنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد ( إذ تتم مقاصده اإللهّیة من جهة صلبه،
8.( 

 إن كان هذا السفر قد أبرز شخص السید المسیح كخادم البشرّیة فقد جاء كمعلم ال بالعظات سابًعا:
 یجتذب النفوس إلیه. وردت كلمة "ُیَعلِّم" ،والوصایا فحسب وٕانما بالحب العملي والحنان اإللهي في قوة وسلطان

 مرة، كما ُدعي 15تكرر هذا الفعل  إذ ،Ðبالیونانّیة "دیدسقلون" في هذا السفر أكثر من أي سفر آخر في العهد الجدید
 وٕانما حتى من ،) ومن تالمیذه وجموع الشعب14 :14 مرة، لیس فقط من السید نفسه (12السید المسیح معلًما 

المقاومین له كالفریسّیین والهیرودسّیین والصدوقّیین والكتبة. 
 ؛7: 11 ؛2: 6 ؛21: 1قدَّمه لنا هذا السفر معلًما یتحرك في كل اتجاه تارة یعلم في المجمع والهیكل (

). 30: 6)، وثالثة نحو تالمیذه (1: 10؛ 34: 6 ؛14-13: 2 وثانیة نحو الجموع (،)49: 14؛ 35: 12
في تعلیمه لم یستخدم النظام الخاص بالحاخامات، فیتبعه تالمیذه كحاخام أو رباني جدید یسمعون له، وٕانما 

یعیشون معه ویصاحبونه في شركة عملّیة. 

1 Sherman E. Johnson: The Gospel according to St. Mark, p. 10. 
 H. Anderson: The Gospel of Mark 1981, p. 44 f.  
2 C.F. Evans: The Beginning of the Gospel, 1968, p. 47. 
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 وان ،Ïهتقدیم نفسه لیقبلون هي  بقدر مااأما موضوع تعلیمه الرئیسي فهو لیس مجموعة من التعالیم والوصاي
 ؛31: 9 ؛34: 8 وحثَّهم على الشركة معه في آالمه (،كانوا لم یتعرفوا علیه حًقا إالَّ بعد قیامته. لقد قدم نفسه كمتألمٍ 

قبلونه في حیاتهم بصلیبه وآالمه. ي). هذا هو موضوع تعلیمه لهم، وهو المكافأة، . الخ32: 10
أخیًرا فإنه كمعلٍم جاء فریًدا في سلطانه، فإن كان الیهود كما األمم قد اعتقدوا أن صراًعا مًرا یقوم بین 

 مطهًرا الخلیقة التي استخدمها عدو الخیر ،الخالق وقوى الشر الخفّیة الفائقة، جاء السید یطرد بسلطان األرواح الشریرة
 ، وطردها من خلیقته، أما غلبته على القیادات الیهودّیة المقاومة وٕافحامهم،مراكز عمل له. لقد غلب قوى الشر الخفّیة

. Ðإنما لكونها وكاالت عمل لحساب قوى الشر
 بل هو إنجیل الغلبة على قوات الشر وخالص ،بهذا یكون هذا السفر في جوهره لیس عرًضا لحیاة المعلم

الخلیقة من سلطانها خالل التمتع بالمعلم شخصًیا كغالٍب ومنتصرٍ ! 
تسم بالتدقیق اتسم باالختصار الشدید، لكنه في نفس الوقت ا إن كان اإلنجیل بحسب مرقس قد ثامًنا:

)، وسمعان 46: 10 ( األعمى ابن تیماوس)، وبارتیماوس14: 2والتوضیح، فیذكر أن متى العشار هو ابن حلفي (
 ، إشباع الجموع یدقق أنهم اتكأوا مئة مئةة). وعندما یصف معجز21: 15القیرواني هو أبو الكسندروس وروفس (

. كما دقق في إعالن مشاعر السید المسیح كمن كان معایًنا لتصرفاته مدرًكا أنه )40-39: 6(خمسین خمسین 
 ،)41: 1نه یشاركنا عواطفنا وأحاسیسنا كمن هو قریب منا جًدا، فیقول عنه أن تحنن (إمحب البشر. یكشف عنه 

 ).16: 10 ،36: 9 واحتضن األوالد (،)21: 10 ونظر إلى الشاب وأحبه (،)43: 1 وانتهر (،)2: 8وأشفق (
 ذات األثر الذي یشعر ئ"، لیضع في نفس القارفي الحال"" وللوقت كان مغرًما باستخدام التعبیرین: "تاسًعا:

 هو به. كما استخدم صیغة المضارع في سرد بعض األحداث لیجعل منها واقًعا یحمل حركة مستمرة.
: 8 وتفتیح عیني أعمى بیت صیدا (،)37-31: 7 انفرد بذكر معجزتین هما: شفاء األصم األعقد (عاشًرا:

). 29-26: 4)، كما انفرد بذكر مثل الحقل الذي ینمو زرعه دون أن یدري الزارع كیفّیة نموه (22-26

أقسامه ومحتویاته 
 .13-1: 1  . بدء الخدمة1
 .30: 6- 14: 1 . خدمته في الجلیل2
 .50: 9- 31: 6 . انسحابه من الجلیل3
 .10 . خدمته في بیریة4
 .13-11 . خدمته في أورشلیم5
 .16-14 . آالم السید وقیامته6

1 Jerome Biblical Commentary, p. 23. 
2 Nineham: Saint Mark, p 34. 
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األول األصحاح 

 بدء الخدمة
 لم یفتتح القدیس مرقس اإلنجیل بعرض أحداث المیالد أو نسب السید المسیح، إنما وهو یكتب للرومان 

أصحاب السلطة یقدم لنا السید المسیح "ابن اهللا" صاحب السلطان الحقیقي على النفس أو الحیاة الداخلیة كما على 
الجسد أیًضا وحیاتنا الظاهرة. إنه ابن اهللا الذي یفیض علینا بأعمال محبته الفائقة دون حب للسلطان أو شهوة 

 للسطوة.
 .1 . مقدمة السفر1
 .8-2 خدمة یوحنا المعمدان .2
 .11-9 . معمودیة السید المسیح3
 .13-12ه . تجربت4
 .15-14  بالملكوت الجدیدهتز. كرا5
 .20-16 . دعوته للتالمیذ6
 . أعمال محبته الفائقة7
. 28-21 . إخراج روح نجسأ 
 .34-29 ب. إبراء حماة سمعان 
. 39-35 ج. إخراج الشیاطین 
 .45-40 د. تطهیر أبرص 

  مقدمة السفر. 1
"إنجیل یسوع  أال وهو ،عالن موضوعهإیفتتح اإلنجیلي السفر ب .]1["بدء إنجیل یسوع المسیح ابن اهللا"  

 وسّرها الخالص الذي قدمه یسوع المسیح. ،، أي الكرازة أو البشارة المفرحة للعالمالمسیح"
وكأن  " ناسًبا إیاه لیسوع المسیح ابن اهللا.إنجیل القدیس مرقس هو اإلنجیلي الوحید الذي أعطى لسفره عنوان "

 إنما هو بشارة مفرحة لكل نفس تلتقي بیسوع بكونه ،ما یقدمه في هذا السفر لیس مجرد عرض ألحداث قد تمت
"المخلص"، وهو المسیح، إذ مسحه اآلب بروحه القدوس لتتمیم عمل الفداء وٕاعالن محبة الثالوث القدوس العملیة 

 والحاضر وسط كنیسته لیهبها قیامته عاملة فیها. هو ابن ،ن اهللا، أي الحّي القائم من األمواتابخالل الصلیب. إنه 
. اهللا القادر وحده بذبیحته الفریدة أن یرفعنا إلى حضن أبیه لُنحسب فیه أبناء اهللا

 والعجیب أن السفر یبدأ بإعالن بنوة السید المسیح لآلب في افتتاحیته، ویختتم بدعوة السید المسیح لتالمیذه 
 كما إلى حضن أبیه. بمعنى آخر یفتتح السفر ببنوة ،تالسماوا وفیما هو یحدثهم یرتفع إلى ،أن یكرزوا لألمم ویعمدهم

 ویختتمه بدعوتنا للبنوة لآلب خالل اإلیمان به ومیاه المعمودیة لنرتفع معه إلى حضن أبیه وننعم ،السید لآلب
. هذا هو غایة اإلنجیل كله، وهذا هو موضوع بشارته المفرحة: أن نحسب بالحق أوالد اهللا باتحادنا مع اآلب هبسماوات

یشهد [ التمییز بین بنوة السید وبنوتنا نحن، إذ یقول القدیس هیالري أسقف بواتیهفي ابنه الوحید الجنس. وقد أوضح 
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 لكنه هو لیس ابنا ، ولیس بمجرد االسم. نحن أبناء اهللا،"اإلنجیلي" أن المسیح هو ابن اهللا حسب الطبیعة الالئقة به
 .]Ïمثلنا، إذ هو االبن ذاته بالطبیعة ال بالتبني، هو االبن بالحق ال باالسم، بالمیالد ال بالخلقة

. خدمة یوحنا المعمدان 2
 له الطریق، أما ربنا یسوع المسیح فقد سبق یئعتادت الشعوب قدیًما أن یرسل الملك أو اإلمبراطور من یها

بكونه مالك الرب والصوت الصارخ في البریة. یقول اإلنجیلي: كما هو " یوحنا المعمدان"فأعلن بأنبیائه عن السابق له 
 أعدوا ، الذي یهیئ طریقك قدامك. صوت صارخ في البریةي، "ها أنا أرسل أمام وجهك مالكمكتوب في األنبیاء:

 .]3-2[ مستقیمة" ه سبلاصنعوا ،طریق الرب
وقد اقتبس القدیس مرقس نبوتین عن "السابق  "النبي... كما هو مكتوب في إشعیاء"جاء في بعض النسخ 

والنبوتان تكشفان عن شخص "السابق  ).3: 40( )، واألخرى من إشعیاء1: 3للسید" إحداهما من مالخي النبي (
  له الطریق:یئللرب" الذي یه
. وقد اعتادت الكنیسة أن تصور القدیس یوحنا المعمدان بجناحین كمالك "مالك الرب" دعاه مالخي أوالً :

، إنما ُدعي مالًكا من Ðالرب. وهنا یلیق بنا أال نقبل الفكر األوریجاني بأنه مالك حقیقي حمل طبیعة بشریة لخدمتنا
م). ولعله دعي  Ñ) 765-840األب ثیؤفالكتیوس بطریرك بلغاریاأجل حیاته المالئكیة وكرامته السامیة كما یقول 

 "رسول"، أوفد مرسًال قدام الرب اهاعنم في الیونانیة كما في الالتینیة "مالك"ن كلمة إهكذا من أجل سمو رسالته، ف
لتهیئة الطریق له بالتوبة، أو لعله دعي هكذا ألنه في أول لقاء تم بینه وبین السید لم یره حسب الجسد بل رآه باإلیمان 

: 1  حین ركض مبتهًجا عندما دخلت القدیسة مریم إلیها تحمل السید في أحشائها (لو،وهو في أحشاء أمه ألیصابات
 وٕانما دعى أیًضا سراًجا یضيء أمامه، إذ تنبأ ،لم ُیدع یوحنا مالًكا للمسیح فحسب[  العالمة ترتلیان:). یقول44

 وٕانما أشار أیًضا إلى حمل اهللا ،)، بكونه لیس فقط أعد سبله في البریة17: 132  (مز"رتبت سراًجا لمسیحي" داود:
 .]Òمنیًرا أذهان البشر بكرازته عنه، لیدركوا أنه هو الحمل الذي اعتاد موسى أن یتحدث عنه بأنه یجب أن یتألم

"، فان كان قد جاء كمالك رحمة یكشف لنا عن "الصوت الصارخ في البریةالنبي   دعاه إشعیاءثانًیا:
المخلص وینیر أذهاننا لمعرفة حمل اهللا، فهو أیًضا األسد الذي یزأر بصوته المرعب في بریة قلوبنا القاحلة حتى ال 

 قلوبنا لحلول حمل اهللا المصلوب فینا، وكصوت صارخ یهز أعماقنا القاحلة ئا كرازته. كمالك یهيننعتذر بعدم سماع
 شتیاق عمل اهللا الخالصي.التترقب ب

 بین السید المسیح الكلمة وبین سابقه یوحنا الصوت، فیرى األول كالشمس القدیس كیرلس الكبیریمیز 
 فبینما یسمي ،على علم بعمل یوحنا التبشیري إشعیاء[كان الساطعة التي یسبقها كوكب الصبح المنیر، إذ یقول: 

 یشیر إلى یوحنا بأنه رسول خادم ومصباح یضيء قبل ظهور النور الحقیقي. ،)6: 9 المسیح إلًها ورًبا (إش إشعیاء
أشعتها الساطعة سجف الظالم الحالكة. كان یوحنا د هو كوكب الصبح الذي یعلن بزوغ الشمس من وراء األفق، فتبد

 .]Óصوًتا ال كلمة، یتقدم المسیح، كما یتقدم الصوت الكلمة

1 De Trinit. 3:11. 
2 In Ioan. 2:17-25. 
3 Catena Aurea. 
4 An Answer to Jews 9. 

Ó6  إنجیل القدیس لوقا (ترجمة المرحوم كامل جرجس)، عظة .
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هذا الصوت یدوي في البریة ألنها قاحلة ال تحمل في داخلها شجرة الحیاة كما في الفردوس األول في عدن، 
بهذا   لیقیم منها فردوًسا فائًقا بحلوله فیها.،غایته أن ُیعلن عن السید المسیح شجرة الحیاة التي تغرس في بریة طبیعتنا

 "كانت كلمة اهللا على یوحنا بن زكریا في البریة" على العبارة اإللهیة: ه في تعلیقأمبروسیوسالقدیس المعنى یقول 
قبل أن یقیم ابن اهللا أعضاء الكنیسة بدأ عمله في خادمه یوحنا، لهذا أظهر القدیس لوقا كلمة اهللا حاًال [)، 2: 3 (لو

 على یوحنا بن زكریا في البریة... تحقق هذا في البریة الموحشة، ألن بني المستوحشة أكثر من التي لها أوالد (إش
... إذ لم تكن بعد قد زرعت وسط الشعوب )1: 54  (إش"فرحي أیتها العاقر التي لم تلدا ")، وقد قیل لها:1: 54

)، ولم یكن قد 8: 52  (مز"زیتونة مخصبة في بیت اهللا أما أنا فمثل"الغریبة... ولم یكن بعد قد جاء ذاك الذي قال:
 .]Ï). إذن فقد رّن الصوت لكي تنتج البریة ثماًرا1: 15 وهب الكرام السماوي لألغصان ثمًرا (یو

األب یرى . ]3[ مستقیمة" ه"أعدوا طریق الرب، اصنعوا سبلبماذا كان ینادي هذا الصوت الصارخ؟ 
 أما سبله فهي النبوات التي تقودنا إلیه، فكأن غایة یوحنا ، أن طریق الرب هو إنجیله أو العهد الجدیدثیوفالكتیوس

 المعمدان أن نتقبل إنجیل الرب خالل اإلدراك المستقیم لنبوات العهد القدیم ورموزه.
كان هذا الصوت الذي یقودنا إلى السید المسیح والتمتع بإنجیله هو صوت التوبة المعلن ال بكلمات یوحنا 

 لذلك یقول .المعمدان فحسب وٕانما حتى بلباسه وطعامه، فكانت حیاته كلها صوًتا صارًخا یقود النفوس نحو المسیح
 ویكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا. وخرج إلیه جمیع كورة الیهودیة ،كان یوحنا یعمد في البریةاإلنجیلي: "

 وكان یكرز قائالً : یأتي بعدي من هو . معترفین بخطایاهم، وأعتمد جمیعهم منه في نهر األردن،وأهل أورشلیم
 أنا أعمدكم بالماء وأما هو فسیعمدكم بالروح القدس" . الذي لست أهًال أن أنحني وأحل سیور حذائه،أقوى مني

]4-8[. 
  ویالحظ في هذا النص اآلتي:

 ،وقد حملت معمودیته قوتها ال في ذاتها  للتمتع بغفران الخطایا."أ. كان موضوع كرازته هو "معمودیة التوبة
وٕانما في رمزها لمعمودیة السید المسیح، كما حملت الحیة النحاسیة في أیام موسى قوة الشفاء من أجل رمزها 

 هكذا كان القدیس یوحنا المعمدان یعّدهم بمعمودیته للتمتع بمعمودیة السید المسیح ویدفعهم إلیها حتى ینعموا .للصلیب
). 5-4: 6و  وٕانما بشركة الدفن مع السید والقیامة، لتكون لهم الحیاة الجدیدة المقامة (ر،بغفران الخطیة فحسبال 

 .]Ðكما كان هو سابًقا للمسیح، كانت معمودیته تمهیًدا لمعمودیة الرب[: القدیس جیروموكما یقول 
 أن یوحنا المعمدان یمثل نهایة الناموس في دفعه اإلنسان إلى التمتع بالمسیح أمبروسیوسالقدیس ویرى 

كانت الكلمة على یوحنا لینادي  [وقیادة الكل إلیه، وذلك كما تقود التوبة إلى نعمة السید لنوال المغفرة، إذ یقول:
 لكنه یعجز عن غفرانها. من كان ،بالتوبة، من هنا كان یوحنا في نظر الكثیرین صورة للناموس الذي یكشف الخطیة

كان  " ویدفعه إلى التوبة لنوال الغفران، إذ، ویرجعه عن آثامه،سائًرا في طریق األمم یرده الناموس عن ضالله
 وذلك كما تعلن ،). هكذا هیأ یوحنا طریق المسیح یسوع مبشًرا بالناموس16: 16و (ل" الناموس واألنبیاء إلى یوحنا
 .]الكنیسة عن النعمة بالتوبة

Ïترجمة مدام عایدة حنا.   5-1: 3  تفسیر لوقا
2 Dial. ad Lucif. 7. 
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 وأبوه ، فقد كانت أمه تقیة، في القدیس یوحنا المعمدان صورة حیة للحیاة النسكیةالقدیس جیرومب. یرى 
 بل انطلق إلى البریة یطلب المسیح بعیني اإلیمان رافًضا كل ،كاهًنا ومع هذا لم تجتذبه عاطفة أمه وال مركز أبیه

. وبقدر ما ترك القدیس یوحنا العالم استطاع أن یسحب القلوب معه إلى البریة من العالم، سحب جمیع Ïشيء سواه
ائقة التي فاحت فیه. فكورة الیهودیة وأهل أورشلیم خالل رائحة المسیح ال

وكأنه جذب للسید   وانطلق إلى البریة یأكل العسل البري والجراد.،ترك القدیس یوحنا ملذات المدینة ومباهجها
المسیح شعوب األمم الجافة روحًیا كعسل بري یحمل عذوبة في فم السید، ویحول من الیهود الذین صاروا كالجراد 

 إذ نرفض مع یوحنا طعام العالم المبهج نكسب ،الساقط بسبب عدم طاعتهم للوصیة إلى طعام شهي! بمعنى آخر
حتى نفوس اآلخرین طعاًما شهًیا للرب! 

 في ملبس یوحنا المعمدان ومأكله كرازة نبویة عن عمل السید المسیح، إذ یقول: أمبروسیوسالقدیس یرى 
تنبأ بملبسه عن مجيء المسیح الذي حمل نجاسات أعمالنا النتنة (كمنطقة من جلد الحیوانات المیتة) وخطایا األمم [

)، طارًحا هذا اللباس الذي ألجسادنا على الصلیب. وتشیر المنطقة الجلدیة إلى الجلد الذي كان اإلبلالحقیرة (كوبر 
ثقًال على النفس لكنه تغیر بمجيء المسیح... إذ شملنا قوة تلهبنا روحًیا فتمنطقنا بوصایا اهللا بروح ساهرة قویة وجسد 

مستعد متحرر. أما طعام یوحنا فحمل عالمة على عمله وحوى سًرا... فصید الجراد عمل باطل بال نفع ال یصلح 
 وال ، لیس لها عمل نافع، هكذا كانت شعوب األمم كالجراد.للطعام، والجراد ینتقل من موضع إلى آخر بصوت مزعج

 إذ تجمعت ونمت وازدادت في ،تزان، وتجهل الحیاة، صارت طعاًما للنبيانشاط مثمر، تتمتم أصواًتا بال معنى وال 
أفواه األنبیاء (خالل دخولهم إلى كنیسة العهد الجدید)... أما العسل البري فیصور لنا عذوبة الكنیسة التي جاءت من 

ا في حدود خالیا ناموس الیهود وٕانما امتدت إلى الحقول ومواضع الغابة التي سبق هالبریة، إذ لم تحصد أعمال
). كان یوحنا یأكل 6: 132ز  (م" ووجدناه في موضع الغابةثه،سمعنا به في أفرا "فامتألت بالظالل، كما هو مكتوب:

 مز" (عسًال برًیا إشارة إلى الشعوب التي تشبع من عسل الصخرة، كما هو مكتوب: "ومن الصخرة كنت أشبعك عسالً 
81 :16(Ð[.هكذا شبعت األمم من السید المسیح الصخرة بعسل كلماته العذبة التي سجلها بالحب على الصلیب ، 

 وبالقوة خالل قیامته المبهجة.
في صراحة ووضوح أعلن القدیس یوحنا المعمدان أنه لیس المسیح، معمودیته غیر معمودیة السید، ج. 

 وأما هو فسیعمدكم بالروح ، "أنا أعمدكم بماءفمن جهة المعمودیة یقول: رن بشخص السید.اوشخصه أقل من أن یق
 أما معمودیة السید المسیح فبحق تقدس الجسد ، تمس غسالت الجسداكانت معمودیة یوحنا ظًال أو رمزً  القدس".

 والروح ال یفترقان، إذ اختلفت معمودیة التوبة عن معمودیة ءمالا[ :أمبروسیوسالقدیس والروح مًعا، وكما یقول 
 ،ركان مًعا في الخطیةتشين كان الجسد والنفس إالنعمة التي تشمل العنصرین مًعا، أما األولى فتخص عنصًرا واحًدا. 

 .]فالتطهیر واجب لالثنین
 الذي لست أهًال أن أنحني وأحل سیور ،یأتي بعدي من هو أقوى مني"أما من جهة شخص السید فیقول: 

 نلم یقصد یوحنا بهذه المقارنة إثبات أن المسیح أعظم منه، فال وجه للمقارنة بي[ :أمبروسیوسالقدیس یقول  ."حذائه
وینهب أمتعته إن لم یربط  ال یستطیع أحد أن یدخل بیت القوي"ابن اهللا وٕانسان. إذ یوجد أقویاء كثیرون، فإبلیس قوي: 

1 Ep. 125: 7. 
Ð  5- 1: 3تفسیر لوقا. 
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)، لكن ال یوجد من هو أقوى من المسیح، دلیل ذلك أن یوحنا لم یشأ أن یقارن نفسه بالمسیح 27: 3 القوي أوالً ". (مر
 .]"Ïلست مستحًقا أن أحل سیور حذائه"بقوله: 

 هذا إشارة  في. یعلن القدیس یوحنا أنه غیر مستحق أن یمد یده لیحل سیور حذائه، وكما سبق فرأینا أند
.على أي األحوال لقد أحنى السید المسیح رأسه Ð إنساناً إلى إعالنه عن عجزه إلدراك سّر تجسده، كیف صار كلمة اهللا

 [الیّد التي أكد أنها غیر مستحقة أن القدیس یوحنا الذهبي الفم:ضعة لیكمل كل بّر، وكما یقول واتحت هذه الید المت
!] Ñتمس حذائه سحبها المسیح على رأسه

. معمودیة السید المسیح 3
) معمودیة السید المسیح بكونها تدشین أو تتویج للملك الحقیقي 17-13: 3 قدم لنا معلمنا متى البشیر (مت

لیبدأ أعماله الملوكیة مجتذًبا كل نفس من مملكة الظلمة إلى مملكة النور خالل التمتع بالبنوة هللا، أما معلمنا مرقس 
البشیر فإذ یقدم لنا السید المسیح العامل والخادم للبشریة لینتشلنا بحبه العملي إلى التمتع بخالصه، فانه یقدم لنا 

ریة لیعلن غایة خدمته لنا وأعماله الخالصیة... وقد أبرز اإلنجیلي خمسة أمور ومعمودیة السید قبل بدء خدمته الجه
واضحة هي: 

 . واعتمد من یوحنا في األردن،"وفي تلك األیام جاء یسوع من ناصرة الجلیل أوالً : الصعود من الماء:
كان الصعود من الماء یؤكد أن السید المسیح . ]10-9[ قد انشقت" تالسماوا رأى ،وللوقت وهو صاعد من الماء

أسس المعمودیة على التغطیس في المیاه، لتأكید شركتنا معه خالل الدفن معه في القبر لنقوم أیًضا معه، كقول 
فدفنا معه بالمعمودیة للموت حتى كما أقیم المسیح من األموات بمجد األب هكذا نسلك نحن أیًضا في جدة "الرسول: 

). إنها صعود مع السید من القبر لممارسة الحیاة العملیة بروح القیامة وقوتها. 4: 6 الحیاة" (رو
"، وكأنها "خروج من البحر األحمر"، أو قل هي "حیاة فصحیة"، خاللها ال صعود من المیاه المعمودیة هي "

ننطلق تحت قیادة موسى من بحر سوف متجهین في البریة إلى أورشلیم، إنما بالحق هي خروج من القبر مختفین في 
وبهذا یتحقق لنا ما اشتاق إلیه إشعیاء النبي القائل:   بكونه وحده غالب الموت ومحطم ألبواب الجحیم.،المسیح الرأس

ذكر األیام القدیمة موسى وشعبه، أین الذین أصعدهم من البحر مع راعي غنمه؟ أین الذي جعل في وسطهم روح "
 ).12-11: 63 (إش ؟"سًما أبدًیااقدسه، الذي سیّر لیمین موسى ذراع مجده، الذي شق المیاه قدامهم لیصنع لنفسه 

. Òقال أحد الدارسین أن المعمودیة في الفهم السماوي هي یسوع الحامل شعب اهللا الجدید مولوًدا خالل خروج جدید
 إنما لیعلن أنه منطلق بشعبه الجدید المتحد فیه لیهبه "البنوة لآلب ، إن كان السید قد ظهر صاعًدا من المیاه

السماوي" ! هذه هي أرض الموعد التي یحملنا إلیها یشوع الجدید بعبوره بهم نهر األردن. 
وفي العهد الجدید   في دراستنا ألسفار العهد القدیم ارتبطت المیاه بالعصر المسیاني كأحد مالمحه الرئیسیة.

وة، وبعد ن ففي نهر األردن تجد الكنیسة لها موضًعا في المسیح یسوع الذي یهبها الب.ارتبطت بحیاة السید المسیح
صعوده ینطلق كصخرة موسى التي كانت تتبع الشعب لتفیض بمیاه الروح القدس الحیة في عید العنصرة وسط بریة 

Ï  5- 1: 3تفسیر لوقا .
Ð ،األب غریغوریوس (الكبیر ،73 ، ص1983 اإلنجیل بحسب متى( PL 74:1099- 1103 .

3 In Matt. hom. 38.  
4 Jerome Bib. Comm. p. 24.  
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-1: 2 هذا العالم. في أول خدمته الجماهریة استخدم الماء لیحوله خمًرا یفرح قلوب أصحاب العرس والمدعوین (یو
). حتى عندما عّلم 4و )، وعندما أعلن خطبته لألمم كعروس له خالل السامریة تّم ذلك عند میاه بئر یعقوب (ي11

)، وفي لحظات موته فاض من 42: 10 عن عمل المحبة تحدث عن كأس الماء البارد الذي یقدم لطفل فقیر (مت
 وأخیًرا .)13: 14ر جنبه دم وماء، وعندما أشار إلى موضع الفصح أعطى جرة الماء عالمة لمعرفة الموضع (م

لقدرة نعمة المیاه في  یا[ العالمة ترتلیان:عندما أوصى تالمیذه قبیل صعوده سألهم أن یعمدوا جمیع األمم. وكما یقول 
] Ïه!نظر اهللا ومسیحه لتثبیت المعمودیة! لن تجد المسیح بدون المیا

 إنما اعتمد باسم الكنیسة كلها ،وال لنفع خاص به ، ما نود تأكیده هنا أن ما عمله السید هنا لم یكن عن عوزٍ 
 ویخرجنا إلى مجد میراثه بكونه االبن الوحید الجنس. مارس صعوده من المیاه ، كي یصعد بنا من خطایانا،ألجلنا

 فائدة تعود علیه من ةهل كان المسیح في حاجة إلى العماد المقدس؟ وأي[ القدیس كیرلس الكبیر:لحسابنا، وكما یقول 
)، وكما یصفه 16: 5 ممارسة هذه الفریضة؟ فالمسیح كلمة اهللا، قدوس كما یصفه إشعیاء في مختلف التسابیح (إش

 الصدد! وما الذي نستفیده نحن من العماد ا ویتفق جمهور األنبیاء مع موسى في هذ.الناموس في كل موضع
الذي لم یفعل خطیة وال وجد في " :المقدس؟ الشك محو خطایانا. ولكن لم یكن شيء من هذا في المسیح، فقد ورد

: 7 " (عبتالسماواقدوس بال شر وال دنس قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من ")، 22: 2 بط 1فمه مكر" (
بن عمد وقبل الروح االمتحد باهللا ال)... فما ُعمد المسیح إال لتعلیمنا بأن اإلنسان الذي من ذریة داود وهو 26

القدس... مع أنه لم ینفصل قط عن روحه (القدوس) قبل العماد... بل إذ هو المسیح الكلمة ابن اهللا الوحید الذي 
یشترك مع اآلب في العظمة والسلطان ألنه بطبیعته االبن الحقیقي یرسل الروح القدس إلى الخلیقة ویهبه لكل من كان 

 ]Ð.)15: 16  (یو"كل ما لآلب هو لي"جدیًرا به، إذ قال حًقا: 
 وٕانما لیطهر ،عتمد الرب ذاته... لم یعمد لیطهر[ا في تفسیره إلنجیل لوقا: أمبروسیوسالقدیس  ویقول 

الماء، فإذ نزل إلیها المسیح الذي لم یعرف خطیة صار لها سلطان على التطهیر، بهذا كل من یدفن في جرن المسیح 
 .]یترك فیه خطایاه

 وهو یتطلع بروح النبوة قد اشتهى خروج الشعب الجدید يإشعیاء النب إن كان  المفتوحة:تالسماواثانًیا:  
)، فقد أدرك أن األمر ال یحتاج إلى موسى عابر البحر األحمر وال یشوع 12-11: 63 لینعم بالحیاة المقامة (إش

 وینزل إلینا، یزلزل جبالنا الجامدة لیرفعنا معه إلى حیث هو، إذ تالسماوامجتاز األردن، بل إلى ذاك الذي یشق 
. )1: 64 إش( " وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبالتالسماوالیتك تشق "یقول: 

 عند عماد السید المسیح، إنما تحقق ذلك ألجلنا، فصارت أبوابها مفتوحة أمامنا، تالسماوا انشقت هكذا إذ 
وات مفرحة یسكنها رب السماء! لقد تأكدنا أنه امفتاحها في یّدي عریسنا ورأسنا، بل صارت حیاتنا الداخلیة ذاتها سم

: القدیس كیرلس الكبیر مفتوحة تستقبلنا خالل الرأس السماوي! وكما یقول تالسماوابمیاه المعمودیة صارت لنا مملكة 
  .]Ñ اإلنسان من المالئكة المقدسینفاقترب تالسماواانفتحت [

رأى إشعیاء النبي في الخروج الرمزي على یدّي موسى أن روح الرب الخفي هو  ثالثًا: نزول الروح علیه: 
)، وكانت 14: 63  (إش"روح الرب أراحهم، هكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد" الذي قاد الموكب، إذ یقول:

1 On Baptism 9.  
2 In Luc. hom 11.  
3 In Luc. hom 11. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس- األصحاح األول

  

). أما في الخروج الجدید فال حاجة إلى 12: 4  (خر"أنا أكون مع فمك"تأكیدات اهللا لموسى على الدوام هي 
نزول الروح علیه یعلن دور الروح القدس الذي  ن القائد هو ابن اهللا الحّي الواحد مع أبیه وروحه القدوس.إتأكیدات، ف

ا جمیالً ... ها هو یرف على مً سبق فكان یرف على وجه المیاه لیجعل من األرض الخالیة الخاویة التي بال شكل عال
میاه األردن لیقیم منا نحن األموات جسًدا حًیا مقدًسا للرأس القدوس النازل في میاه األردن. إنه الروح اإللهي الذي 

یشكل الشعب الجدید خالل الخروج الجدید! 
 في تفسیره إلنجیل لوقا أن السید المسیح في لحظات العماد هو بعینه كلمة القدیس كیرلس الكبیر لقد أكد 

اهللا المتجسد ولم یكن قط منفصًال عن روحه القدوس، بل هو ُمرسل الروح القدس على كنیسته. فما حدث في عماده 
حّل أوًال على المسیح الذي قبل الروح القدس ال من أجل نفسه بل من أجلنا نحن البشر ألننا [كان لحسابنا إذ یقول: 

به وفیه ننال نعمة فوق نعمة... واآلن أخذنا المسیح مثلنا األعلى، فلنقترب إلى نعمة العماد األقدس... فیفتح لنا اهللا 
 ویرسل لنا الروح القدس، الذي یقبلنا كأبناء له، فان اهللا األب خاطب المسیح في وقت عماده تالسماوااألب كوى 

"أنت ابني المقدس كأنه به وفیه قد قبل اإلنسان الساكن األرض، معلًنا بنوة الجنس البشري بالصوت الحلو القائل: 
 .])22: 3  (لو"Ïسررت الحبیب بك
 إن كانت الحمامة تشیر إلسرائیل أو كنیسة اهللا في العهد القدیم والعهد رابًعا: ظهور الروح مثل حمامة: 
) فظهور الروح القدس 12، 2: 5؛ 1: 4؛ 14: 2؛ 15: 1 نش؛ 19: 74؛ 13: 68 مز ؛11: 11 الجدید (مر

ؤكد الكنیسة المختفیة في المسیح ربنا، إنها كنیسة روحیة تحمل سماتها خالل الروح القدس الساكن يمثل حمامة إنما 
 اهللا الذي یشیر لنا أننا نجد بإصبعكأن الروح القدس بظهوره هكذا أشبه . فیها یهبها عمله اإللهي فیها بال توقف

. خالصنا في ذاك الحال في میاه األردن
هوذا عبدي الذي " في العهد القدیم سمعنا الصوت اإللهي خالل النبوة: خامًسا: سماع صوت من السماء: 

). واآلن جاء الصوت 1: 42  (إش" فیخرج الحق لألمم،أعضده، مختاري الذي ُسرت به نفسي، وضعت روحي علیه
عینه من السماء یؤكد أنه كلمة اهللا، االبن الوحید الذي صار عبًدا لتحقیق رسالة الخالص وقیام الكنیسة في میاه 

المعمودیة. 
 جاء هذا الصوت من أجلنا نحن حتى ندرك أننا فیه ننعم بسرور اآلب السماوي وُنحسب أبناء له خالل میاه 

المسیح كما سبق وقلت هو حًقا ابن اهللا [ القدیس كیرلس الكبیر:في هذا یقول  المعمودیة وعمل روحه القدوس.
الوحید، وٕاذ صار شبهنا أعلنت بنوته ال من أجل نفسه، ألنه كان وال یزال وسیبقى االبن، لكن هذه البنوة ُأعلنت من 

إن كان أحد في المسیح "أجلنا نحن البشر الذین صرنا أبناء اهللا، ألن المسیح بكرنا وسندنا. هو آدم الثاني، إذ ورد: 
 ،). لقد طرحنا عتق آدم األول17: 5 كو 2 ("فهو خلیقة جدیدة، األشیاء العتیقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جدیًدا

.] Ðاآلبدینواستبدلنا بها جّدة آدم الثاني الذي به ومعه هللا اآلب المجد والسلطان مع الروح القدس من اآلن وٕالى أبد 
 االبن المتجسد صاعًدا من ، هكذا في معمودیة السید المسیح ظهر الثالوث القدوس متمایًزا لكنه غیر منفصل

المیاه لكي یهبنا الخروج من خطایانا لندخل به وفیه إلى شركة أمجاده، والروح القدس نازًال على شكل حمامة لیقیم 
 ویقیم ،كنیسة المسیح الحمامة الروحیة الحاملة سمات سیدها، وصوت اآلب صادًرا من السماء یعلن بنوتنا له في ابنه

1 In Luc. hom 11. 
2 In Luc. hom 11.  
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 المفتوحة لبناء الكنیسة األبدیة. هكذا ظهر الثالوث القدوس لبنیاننا باهللا، لذا تالسماوامنا حجارة روحیة ترتفع خالل 
هذا ما نتمسك به بحق [: القدیس أغسطینوسدعي عید عماد السید بعید الظهور اإللهي، لكن یجب تأكید ما قاله 

 .]Ïه واحد ال ثالثةلروح القدس ثالوث غیر قابل لالنفصال، إلوبغیرة شدیدة، وهو أن اآلب واالبن وا

. تجربته 4
 احتلت التجربة دوًرا رئیسًیا في خالصنا، فقد دخل الملك في معركة عالنیة مع العدو الشریر بعد تتویجه 

-1: 4و  ل؛11-1: 4  اإلنجیلي في اختصار شدید إن قورنت بما ورد في متسمار مرقوقد أوردها  لحساب شعبه.
. Ð عنهااآلباء، وقد سبق لنا عرض الكثیر من أقوال 13

 وكان هناك في البریة ."وللوقت أخرجه الروح إلى البریة صّور القدیس مرقس التجربة بطریقة حیة، قائالً : 
لقد رأى كثیر من  .]13-12" [أربعین یوًما یجرب من الشیطان، وكان مع الوحوش، وصارت المالئكة تخدمه

"، یمثل عرًضا بتجربة السید المسیح المستمرة وصراعه ضد إبلیس سفر األلمالدارسین أن إنجیل مرقس بكامله هو "
 أو خالل خدامه الساقطین تحت سلطانه یعملون لحسابه. فما حدث خالل األربعین یوًما ، إما مباشرة،واألرواح الشریرة

في البریة لم یكن إال بدایة معركة ذروتها عند الصلیب حیث اشتهى العدو الخالص منه، وٕاذ ُصلب السید وجد العدو 
ا ظافًرا بهم فیه رً والسالطین أشهرهم جها الریاسات إذ جرد"نفسه مصلوًبا ومجرًدا من كل سلطان. وكما یقول الرسول: 

. )15: 2و ك("(في الصلیب)
 مرقس على النقاط التالیة: يركز اإلنجیل 
معركة، إنما للأخرجه الروح إلى البریة، فان كان الروح القدس الذي هو واحد مع المسیح قد أخرجه أوالً :  

 فهي .لیُعلن أننا منطلقون معه بالروح القدس إلى ذات المعركة، نحمل في جعبتنا إمكانیات إلهیة للجهاد والصراع
 إنما أداة في یّد اهللا، لهذا یقول ، لسنا نحن طرًفا فیها،معركة رابحة دون شك لمن یقوده روح الرب! هي معركة اهللا

 أن عال تستطيالمؤمن الذي له دالة عند اهللا، لو قامت علیه كل الخلیقة تحاربه بأصوات وسحب [ القدیس یوحنا سابا:
 .]Ñتهزمه، ألن جمیع ما یتكلم به ذلك اإلنسان فمثل اهللا یتكلم، وكل البرایا تطیعه، أي تطیع اهللا الساكن فیه

ن أخرجنا الروح القدس نفسه إلى المعركة الروحیة مختفین في الرأس المسیح، ال إن خرجنا إ إننا نغلب 
اآلن صرنا بالمسیح ممجدین بنصرته، بینما كنا قدیًما منهزمین بآدم [ القدیس كیرلس الكبیر:بأنفسنا، لذلك یقول 

األول. تعالوا نسبح للرب ونرتل أناشید الفرح هللا مخلصنا، ولنُدس الشیطان تحت أقدامنا، ونهلل جذلین بسقوطه في 
كیف قطعت وتحطمت بطرقه كل األرض... قد وجدت وأمسكت ألنك "رمیا النبي: إالمذلة والمهانة، ولنخاطبه بعبارة 

. منذ قدیم الزمان وقبل مجيء المسیح مخلص العالم أجمع والشیطان عدونا )34، 23: 50(إر  "قد خاصمت الرب
أصابت یدي ثروة الشعوب كعش، " ویشمخ بأنفه على ضعف الجبلة البشریة، صارًخا: ، شًراح وینض،الكبیر یفكر إثًما

. )4: 10 إش( "وكما ُیجمع بیض مهجور جمعت أنا كل األرض ولم یكن مرفرف جناح وال فاتح فم وال مصفصف
 كفاًحا شدیًدا وهو على صورتنا، ولذلك انتصرت هوالحق ُیقال لم یجرؤ أحد على مقاومة إبلیس إال االبن الذي كافح

1 Ser. On N. T. Lessons 2: 2. 
Ðالخ 77 ، ص1983نجیل بحسب متى، إل ا .
Ñ ،39، 38 ، ص1977مار یوحنا سابا  القمص بفنوتیوس السریاني .
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 - عدونا اللدود أنبیائهالطبیعة في یسوع المسیح، ونالت إكلیل الظفر والغلبة. منذ القدیم یخاطب االبن - على لسان 
 .]Ï)25: 51(إر  "علیك أیها الجبل المهلك، المهلك كل األرض هأنذا"إبلیس بالقول المشهور: 

لم یجربه إبلیس لما انتصر الرب ألجلي بطریقة سریة لیحرر آدم من  لو[ :أمبروسیوسالقدیس  یقول 
 .]Ðالسبي

 في البریة أربعین يبما یشیر إلى الشعب القدیم الذي بقر صراعه في البریة مع الشیطان أربعین یوًما ثانًیا: 
أما نحن  رغم من خروجه من أرض العبودیة.بالسنة مصارًعا في تجارب كثیرة لكنه فشل في دخوله أرض الموعد 

فصار لنا القائد الجدید یخفینا فیه، یحارب عنا ویهبنا النصرة والغلبة لیدخل بنا ال إلى أرض تفیض لبًنا وعسًال بل 
إلى الحضن اإللهي األبدي. 

 أراد بهذا النص اإلنجیلي تأكید أن العدو الوحید للسید المسیح هو الشیطان الذي دخل معه في ثالثًا: 
إن كان البشر قد صاروا بالخطیة كالوحوش فقد جاء لیحل في  معركة، أما الخلیقة أیا كانت هذه فهي موضع حبه.

"، حتى بحلوله یحول الوحوش الشرسة إلى سمائیین. "وكان مع الوحوشوسطهم، إذ یقول: 
اني الذي تنبأ عنه كثیر يسم" یشیر إلى العصر اله وصارت المالئكة تخدم،"وكان مع الوحوش ولعل قوله 

 والعجل والشبل والمسمن ، ویربض النمر مع الجدي،فیسكن الذئب مع الخروف"، فیه ینزع الطبع الوحشي ءاألنبیامن 
؛ 7-6: 11 إش(ة ترعیان. تربض أوالدهما مًعا، األسد كالبقر یأكل تبًنا" بمًعا وصبى صغیر یسوقها، والبقرة والد

). هكذا تلتقي الوحوش مع المالئكة، فتتحول الوحوش إلى مالئكة، وتبتهج المالئكة بعمله في 18: 2 وه ؛25: 65
الوحوش. 

فقد جاء )، 25، 8، 5: 34 زح ؛22-21: 13  إش؛22-13: 22  لعله أیًضا یقصد بالوحوش الشر (مز
السید إلى البریة لیحارب الشر في عقر داره. 

 لم یكن السید محتاًجا أن تخدمه المالئكة، لكنه كما من أجلنا أخرجه روحه القدوس إلى البریة لیعیش رابًعا: 
 تسكن معنا الوحوش ، هكذا من أجلنا صارت المالئكة تخدمه. وكأن فیه تسندنا كل الخلیقة،وسط الوحوش في سالم

ها لنا وصلواتها عنا ومعنا! تكما في فلك نوح ال تسيء إلینا، وتخدمنا المالئكة بحراس

 كرازته بالملكوت الجدید .5
  . "وبعدما أسلم یوحنا جاء المسیح إلى الجلیل یكرز ببشارة ملكوت اهللا

  ،ویقول قد كمل الزمان
 وأقترب ملكوت اهللا، 

 .]15-14[فتوبوا وآمنوا باإلنجیل" 
نه ما كان یمكن للكرازة باإلنجیل أن تنطلق إإن كان یوحنا یمثل الناموس الشاهد إلنجیل المسیح المفرح، ف.  أ

لقد جاء الناموس یقودنا إلى السید  لم ُیسلم أوًال حرف الناموس القاتل، فینطلق الروح الذي یبني. في النفس بالبهجة ما

Ï (المرحوم كامل جرجس). 21- 12 تفسیر لوقا، عظة 
Ð 1: 4 تفسیر لوقا .
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المسیح، لكن إذ تمسك اإلنسان بالحرف الناموسي كان یجب أن ُیسلم الحرف حتى ینفتح لنا باب الروح، كما قال 
. Ï وهیالري أسقف بواتییهأمبروسیوسالقدیسان 

انسحاب السید إلى الجلیل عند القبض على یوحنا یكشف عن رغبته في عدم مقاومة الشر، وكما یقول .  ب
كي یظهر لنا أنه یجب أن ننسحب في االضطهادات وال ننتظرها، لكن إن سقطنا تحتها نثبت [ل األب ثیؤفالكتیوس:

 إنما لیتمم رسالته من أشفیة وتعالیم حتى ینطلق إلى الموت في ، أو الضیقاأللم انسحب السید لیس خوًفا من .]Ðفیها
الوقت المعین من أجل مضایقیه أنفسهم ومضطهدیه. 

كان موضوع كرازة السید هو كمال الزمان واقتراب ملكوت اهللا بمجیئه لكي ینعم المؤمنون به وبإنجیله .  ج
یقدم السید المسیح نفسه موضوًعا للكرازة، به كمل الزمان وحّل ملكوت اهللا فینا لننعم بخالصه. ولعله  خالل التوبة.

یقصد بكمال الزمان بلوغ الناموس نهایته بمجیئه لیحقق ما قادهم إلیه الناموس، وأیًضا تحقیق النبوات فیه. 
ب أن ندخل بك إلى هیكل أنفسنا، وفیه   یا[اعطناملكوت، قائالً : ال  هذا عنالقدیس یوَحنا سابا یحدثنا 

 .]Ñن قلبه یضيء لنظر الخطایاإننظرك یا ذخیرة الحیاة المختفیة... طوبى للذي یشخص إلیك دائًما في داخله ف
من جانب اهللا كملت النبوات وحّل ملكوته واقترب جًدا من كل نفس، بقى من جانب اإلنسان التوبة وقبول .  د

من ذا الذي ال یحبك [ عن فاعلیة التوبة فیقول: القدیس یوحنا سابا". یحدثنا "فتوبوا وآمنوا باإلنجیلكلمة اإلنجیل: 
 .]Òأیتها التوبة، یا حاملة جمیع التطویبات إال الشیطان، ألنك غنمت غناه وأضعت قنایاه

" أن القبض على یوحنا كان بناء على خیانة من الیهود، لكن وٕان كان قد ُأسلم یوحنایفهم من التعبیر ".  ه
ن القیود والسجن لم تعق الكرازة بل صارت علة اتساع لها. إأسلم وسجن ف

. دعوة للتالمیذ 6
 وٕانما أقام له تالمیذ یحملون ذات روحه، یعمل ، لم یأِت السید المسیح كخادم للبشریة یعمل بال توقف فحسب

 لنا القدیس مرقس دعوة أربعة من هؤالء التالمیذ اختارهم السید من بین صیادي السمك يبهم ویخدم بواسطتهم. یرو
العالمة أوریجینوس األمیین للعمل، هم سمعان واندراوس، ویعقوب ویوحنا ابني زبدي. وقد اختارهم أمیین كما یقول 

 وٕانما لعمله اإللهي فیهم. ،لكي ال ُینسب نجاحهم في العمل للفصاحة والفلسفة Óوالقدیس جیروم
 میًال یحدها الجلیل غرًبا 13 اختارهم السید على دفعتین من عند بحر الجلیل، وهو بحیرة عذبة یبلغ طولها 

ویصب فیها نهر األردن من الشمال، ویسمى بحیرة جنیسارت وبحیرة طبریة نسبة للمناطق التي تحیط به.  
 إذ سمعا .)40-35: 1و ن لیوحنا المعمدان (يي أن سمعان وأندراوس كانا تلمیذÔاألب ثیؤفالكتیوس یرى 

معلمهما یشهد للسید المسیح تبعاه، لكنهما كانا یعودان للصید مع أبیهما الشیخ، لهذا ما ورد هنا في إنجیل مرقس لم 
یكن اللقاء األول بین السید وبینهما، لكن دعوة السید لهما سحبتهما من العمل الزمني للتكریس الكامل للتلمذة والكرازة. 

Ï 249 ، ص1983 بحسب متى،  اإلنجیلراجع .
2 Catena Aurea. 

Ñ52، 48، ص  القمص بفنوتیوس السریاني .
Ò47، ص  القمص بفنوتیوس السریاني .
Ó ،90 ، ص1983 اإلنجیل بحسب متى .

6 Catena Aurea. 
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 للمركبة المنطلقة  الحاملة أن هؤالء التالمیذ األربعة هم أشبه بالفرس: یقولللقدیس جیروم في نص منسوب 
بإیلیا إلى السماء، أو قل هم أربعة حجارة حیة أقامها السید لبناء الكنیسة الحّیة. 

 یشیرون إلى الفضائل األربعة الالزمة في الحیاة المسیحیة أو التلمذة للسید، بأسمائهمولعل هؤالء األربعة 
إنما أو الطاعة للرب ولوصیته، فقد ُلقب ببطرس أي الصخرة، ألن كل طاعة للرب  االستماعفاألول سمعان یعني 

وأندراوس یعني الرجولة أو الجدیة، إذ كثیرون یقبلون اإلیمان بالفكر لكن بغیر جدیة حیاة  تقوم على صخرة اإلیمان.
ویعقوب یعني التعقب والجهاد أو المصارعة الروحیة حتى النهایة، وأخیًرا یوحنا یعني اهللا حنان أو منعم، إذ  أو عمل.

ال قبول لدعوة اهللا وتمتع بالتلمذة ما لم ینعم الرب بها علیه ویتحنن. 
 في العمل وانتهوا بیوحنا بانهماكه أن هؤالء األربعة بدأوا ببطرس المعروف األب ثیؤفالكتیوس ویرى 

 والثاني للحیاة التأملیة. فال بلوغ للتمتع بالتأمل في ،المعروف بحیاته التأملیة، األول في رأیه یشیر للحیاة العاملة
اإللهیات ما لم تكن لها الحیاة العاملة المجاهدة أوالً ! وٕان كان بالحقیقة یصعب عزلهما أو فصلهما إذ هما حیاة واحدة. 

 وینتشلوا كل نفس سحبتها ، لكي یرفعهم فوق أمواجه، وأخیًرا دعاهم من بحر الجلیل، كما من بحر هذا العالم
دوامته! 

. أعمال محبته الفائقة 7
 بسرعة فائقة استعرض القدیس مرقس حدیثه عن یوحنا المعمدان السابق للرب وعماد السید وتجربته وكرازته 

 وحب لكن بسلطان بتواضعٍ ودعوته ألربعة من تالمیذه لكي یقدم جوهر إنجیله: "المسیح خادم البشریة" یجول یخدم 
وقوة. وقد قدم لنا في هذا األصحاح عینات ألعماله دون االلتزام بالترتیب التاریخي، وٕانما اهتم بتقدیم فكر إنجیلي 

یمس لقاءنا مع السید العامل ألجلنا وفینا. 

 روح نجس إخراجأ. 
 قدم لنا اإلنجیلي أول عمل للسید في یوم سبت داخل مجمع یهودي في كفرناحوم حیث كان یعلم بسلطان 

"تحیروا كلهم حتى سأل بعضهم بعًضا رافًضا شهادته له، لذلك  ینتهره ، لیخرج روًحا شریًرا بعد أن]22[ولیس كالكتبة 
.  ]27[قائلین: ما هذا؟  ما هو هذا التعلیم الجدید؟   ألنه بسلطان یأمر حتى األرواح النجسة فتطیعه" 

 لماذا بدأ القدیس مرقس بعرض هذه المعجزة في حدیثه عن أعمال السید؟ 
له السامعون أنفسهم الذین بهتوا   لقد أراد القدیس مرقس أن یعلن أن المسیح معلم فرید في نوعه، شهدأوالً : 

لقد كان الكتبة یشرحون الناموس في المجمع كل سبت، لكنهم یقدمون  ؟": "ما هذا التعلیم الجدیدمن تعلیمه، وقالوا
وا الكلمات اإللهیة یتفوهون بها من قلب جاف ونفس فارغة، أما السید المسیح فهو طقكلمات بشریة من عندهم وحتى ن

رأوا [القدیس كیرلس الكبیر: ). یقول 12: 4 كلمة اهللا عینه الجاذبة للنفس، یتحدث فیخترق النفس إلى أعماقها (عب
 .]Ïب الناموس بل كإله عظیم تجثو له الروح قبل الجسد، ر،أمامهم معلًما ال یخاطبهم كنبي فحسب

 كفرناحوم أي كفر النیاح أو الراحة، ومن جهة الزمن فكان یوم السبت أو يمن جهة المكان فقد دع ثانًیا: 
 حیثما حّل السید یجعل منا وكأنه الراحة، ومن جهة العمل أخرج الرب الروح الشریر محطم اإلنسان روًحا وجسًدا.

ة، ویّحول زماننا إلى سبت ال ینقطع، طارًدا عنا كل روح خبیث محطم لحیاتنا. غایة السید یقيموضًعا للراحة الحق

1 In Luce. hom 12-21. 
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 [أیها المتعب والثقیل األحمال ضع رأسك على ركبتي القدیس یوحنا سابا:ة فیه! وكما یقول یقيالمسیح هو راحتنا الحق
 ، واستنشق رائحة الحیاة بجبلتك. اتكئ علیه إذ هو مائدتك، ومنه تتغذى. نق مرآتك،ربك واسترح. اتكئ على صدره

 .]Ï فتشعر أن اهللا حّي فیك، ألنك أنت صورة اهللا یا إنسان،وبدون شك سیظهر لك نور الثالوث. اجعل هذا في قلبك
وقد أدرك   تعرف الشیطان أو الروح النجس على السید المسیح بكونه قدوس اهللا الذي تجسد بتواضع...ثالثًا: 

لنا ولك یا یسوع  "صرخ قائالً : آه! ماأن تواضع السید یغلب كبریائه، وقد حسب أن الوقت قد حان إلدانته لذلك 
"اخرس  لقد رفض الرب شهادته منتهًرا إیاه، قائالً : .]24[أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس اهللا"  الناصري، أتیت لتهلكنا.

 على هذا الموقف: اآلباء وفیما یلي تعلیقات بعض .]25[واخرج منه" 

 ...قوا من هذا ن أن تتأسألكملهذا  كان ینتهرهم ویخرجهم. حتى الشیاطین تنطق باسم اهللا، ومع ذلك فهم شیاطین
 ).Ðالخطأ (النطق باسم اهللا باطالً 

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 فان إیمان  ) نطقت به أیًضا الشیاطین، الكلمات واحدة ولكن الذهن مختلف...29: 8 ما قاله بطرس (مت
بطرس نطق بهذا لكي یحتضن المسیح، أما الشیاطین  المسیحي یقوم على الحب، أما إیمان الشیطان فبال حب...

. Ñفنطقت بهذا لكي یتركها المسیح

 ت لكنه بدون المحبة ال ینفع شیًئا، فقد اعترف،). اإلیمان له قدرته19: 2 " (یع"الشیاطین یؤمنون ویقشعرون 
ال تفتخر باإلیمان إن كان على مستوى  الشیاطین بالمسیح، وكان اعترافهم نابًعا عن إیمان بال حب...

. Òالشیاطین

  یا لعظم قوة تواضع اهللا التي ظهرت في أخذه شكل العبد، فقد غلبت كبریاء الشیاطین، وقد عرفت الشیاطین ذلك
نفعل بك) یا یسوع  لنا ولك (ماذا "مالقد قالوا:  حسًنا، معبرین عن ذلك للرب الملتحف بضعف الجسد.

؟... یظهر في هذه الكلمات أنهم أصحاب معرفة لكن بال محبة، والسبب في هذا أنهم كانوا یرتعبون من "الناصري
. Óعقوبتهم بواسطته وال یحبون بّره

 القدیس أغسطینوس 

  حسب الشیطان خروجه من اإلنسان هالًكا له، فان الشیاطین ال ترحم، تحسب نفسها أنها تعاني شًرا إذا لم تتعب
! Ôالبشر

 األب ثیؤفالكتیوس 

  عرفته الشیاطین بالقدر الذي سمح اهللا لهم أن یعرفوه، لكنهم لم یعرفوه كما یعرفه المالئكة القدیسون الذین ینعمون
... Õبشركة أبدیة بكونه كلمة اهللا

Ï 26 رسالة .
2 Instr. To Catech .2: 4. 
3 In Ioan. hom 10: 1. 
4 In Ioan. hom 6: 2. 
5 City of God. 
6 Catena Aurea.  
7 Catena Aurea. 
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 القدیس أغسطینوس 

 ...لیتنا ال نصدق الشیاطین حتى إن أعلنوا الحق الحق ال یحتاج إلى شهادة أرواح نجسةÏ. 
  المدعو ذهبي الفم 

 .كذلك ال یجوز أن یتكلموا  لم یدع المسیح الشیاطین أن یعترفوا به ألنه ال یلیق أن یغتصبوا حق الوظیفة الرسولیة
بألسنة نجسة عن سّر المسیح الفدائي، نعم یجب أال تصدق هذه األرواح الشریرة حتى ولو تكلمت صادًقا، ألن 

وأیة شركة للنور مع الظلمة، "النور ال ُیكشف بمساعدة الظالم الدامس، كما أشار إلى ذلك رسول المسیح بالقول: 
 .Ð)15-14: 6 كو 2(؟" وأي اتفاق للمسیح عن بلیعال

 الكبیر سكیرلالقدیس 

ب. إبراء حماة سمعان 
  "ولما خرجوا من المجمع 

  .ندراوس مع یعقوب ویوحناأجاءوا للوقت إلى بیت سمعان و
 وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، 

  .فللوقت أخبروه عنها
 فتقدم وأقامها ماسًكا بیدها، 

 .]31-29[ها الحمى حاًال وصارت تخدمهم" تفترك
القدیس )، وقد رأینا كلمات 15-14: 8 سبق لنا الحدیث عن إبراء حماة سمعان في دراستنا إلنجیل متى (

 أن حماة سمعان تمثل جسدنا الذي أصابته حمى الخطایا المختلفة فصار أسیر األلم، مطروًحا بال Ñأمبروسیوس
 عمل، یحتاج إلى طبیب قادر أن یحله من رباطات المرض. 

ویالحظ في هذا العمل الذي صنعه الرب اآلتي: 
 أن السید المسیح كان منطلًقا من المجمع في كفرناحوم إلى بیت Ò القدیس یوحنا الذهبي الفم یرىأوالً : 

، فقد انفتح هذا ]31[ " الحمى حاًال وصارت تخدمهما"فتركته لیأكل، مدلًال على ذلك بقوله اإلنجیلي:  بطرسسمعان
كلما خدمنا ربنا یسوع المسیح إنما في الحقیقة ننال خدمته وننعم بعمله ف فجاء السید یخدمه. ،البیت لخدمة السید

الفائق فینا. 
 أن سمعان لم یستدِع السید لیشفي مریضته بل انتظره حتى یتمم عمله ذهبي الفم یوحنا الالقدیس یرى 

التعلیمي في هذا المجمع ویحقق أشفیة لكثیرین وعندئذ لما جاء السید إلى بیته سأله من أجلها. هكذا منذ البدایة تدرب 
أن یفضل ما هو لآلخرین عما هو لنفسه. 

 من الدخول إلى أكواخ صیادي السمك )المسیح(یسوع لم یستنكف [ :القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول ثانًیا: 
 كما یعلل تركه المجمع وانطالقه إلى كوخ .]Óالبسطاء، معلًما إیاك بكل وسیلة أن تطأ الكبریاء البشري تحت قدمیك

1 Catena Aurea. 
2 In Luc. hom 12-21. 
3 In Luc. 4. 
4 In Matt. hom 27. 
5 In Matt. hom 27. 
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بهذا كان یدربنا على التواضع، وفي نفس الوقت كان یلطف من حسد الیهود له، ویعلمنا [بسیط لیشفي مریضة بقوله: 
 .]Ïأال نفعل شیًئا بقصد الظهور
لقد أرادهم أن یفهموا أعماله أنها لیست بقصد اإلعجاب [ بقوله: القدیس أغسطینوس هذا أیًضا ما أكده 

] .Ðوٕانما قدمها عن حب ألجل الشفاء
 في إخراجه للشیطان أو الروح النجس نطق السید بسلطان لیكتم أنفاسه ویخرجه، لئال یظن أحد في هذا حًبا 

 بكلمته كما بلمسة ، یعملإنه صاحب سلطان حقیقي للظهور عندما التقى بمریضة أمسك بیدها فتركتها الحمى حاالً .
یدیه المترفقتین بنا! 

أرجو أیًضا أن تالحظوا [ تعلیق جمیل على استخدام لمسة یده في الشفاء، إذ یقول: وللقدیس كیرلس الكبیر 
قوة جسده المقدس إذا ما مّس أحًدا، فان هذه القوة تقضي على مختلف األسقام واألمراض، وتهزم الشیطان وأعوانه، 

ه أن یجري معجزات بكلمة منه، بمجرد توتشفى جماهیر الناس في لحظة من الزمن. ومع أن المسیح كان في قدر
له كان به قوة الكلمة  تخذه هیكالً اإشارة تصدر عنه، إال أنه وضع یدیه على المرضى لیعلمنا أن الجسد المقدس الذي 

اإللهي. فلیربطنا اهللا الكلمة به، ولنرتبط نحن معه بشركة جسد المسیح السریة، فیمكن للنفس أن ُتشفي من أمراضها 
 .]Ñاوتقوى على هجمات الشیاطین وعدائه

 یقدم لنا اإلنجیلي السید المسیح كخادم الكل یعمل بال توقف، یخدم وسط الجماهیر في مجمع ثالثًا:
، وفي نفس الوقت ینسحب إلى كوخ ]28[" "خرج َخبره للوقت في كل الكورة المحیطة بالجلیلكفرناحوم بقوة حتى 

صغیر لیشفي سیدة محمومة، وٕاذ یلتف الكثیرون حول الباب یخرج إلیهم لیشفي كثیرین ویخرج شیاطین كثیرة. إنه 
یعمل أینما وجد لیجتذب الكل بحبه العملي إلى أحضانه اإللهیة. 

 لعل مجمع كفرناحوم یشیر إلى جماعة الیهود الذین بینهم من به روح نجس خالل عدم اإلیمان، فجاء رابًعا: 
أما انطالقه إلى بیت سمعان لیلتقي بحماته  السید إلیهم ینتهر هذا الروح الشریر لیكسبهم إلیه كأعضاء جسده.

المحمومة فیشیر إلى عمله بین األمم لینزع عنهم حمى الوثنیة والرجاسات الشریرة، ویحول طاقاتهم لخدمته. هكذا جاء 
السید إلى العالم كله لیخلص الجمیع. 

 الروح النجس وأخرجه، منقًذا الشعوب بربطه للعدو انتهرلقد جاء لیشفي حماة بطرس المحمومة بعد أن 
إبلیس وتحطیم سلطانه وطرده من القلوب! 

 الذي غالًبا ما ُیستخدم في egeiro الفعل الیوناني ]31["أقامها"  استخدم القدیس مرقس في تعبیره خامًسا: 
) ، وكأنها لم تكن في حاجة 37: 13؛ 15: 3 أع؛ 4: 15 كو 1 ؛6: 16؛ 28: 14 (مر Òقیامة السید المسیح نفسه

 بل من یقیمها من الموت. احتاجت إلى واهب القیامة نفسه یقیمها معه! ،إلى من یشفیها من مرض جسدي
 تالُمسنا مع .]31[ فتركتها الحمى حاًال وصارت تخدمهم" ،"وأقامها ماسًكا بیدها یقول اإلنجیلي: سادًسا: 

 بل في لهیب جدید هو لهیب ، ال لنحیا في برود الروح،رب المجد یسوع ینزع حمى المرض أو لهیب الشر الحار
الروح العامل والخادم للكل، إن لم یكن بكرازة الوعظ فبالقدوة والصمت. تتحول حیاتنا إلى لهیب مشتعل بالروح القدس 

1 In Matt. hom 27. 
2 In Ioan. tr 91: 3. 
3 In Luc. 12-21. 
4 Jerome Bib. Comm. p 26. 
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كما أن النار ال تنقص وال تضعف قوتها إذا [ الشیخ الروحاني:یلهب اآلخرین ویلتهب معهم بالروح، وكما یقول 
  .] هكذا الذي یسكن فیه الروح القدس إذا أعطى نعمة آلخرین ال ینقص،أخذت منها مشاعل كثیرة

ولما صار ": شفاء حماة بطرس جذب المدینة كلها لیتمتع الكثیرون بالشفاء أیًضا، إذ یقول اإلنجیلي: سابًعا
 فشفى . وكانت المدینة كلها مجتمعة على الباب. قدموا إلیه جمیع السقماء والمجانین،المساء إذ غربت الشمس

 .]34-32[ ولم یدع الشیاطین یتكلمون أنهم عرفوه" ، وأخرج شیاطین كثیرة،كثیرین كانوا مرضى بأمراض مختلفة
لقد جاءوا إلیه بجمیع السقماء والمجانین بعد الغروب، إذ كان یوم سبت ولم یكن بعد یقدر الیهود أن یدركوا السبت 

 فانتظروا في حرفیة جامدة حتى ینتهي السبت ،بالمفهوم الروحي كیوم راحة یمكن أن تتمم فیه أشفیه للنفوس المتعبة
" ولم یقل "شفى الجمیع"، فربما ألن عدم إیمان القلة منهم حرمهم من عمله اإللهي. شفى كثیرینبالغروب. أما قوله "

وٕاذ رأت الشیاطین ما فعله السید أدركت من هو فكان ینتهرها ویرفض شهادتها له، طارًدا الكثیرین منهم! 
 وشفى نفوًسا منهم ، الزمن إلى نهار بینهم، حّول وحلّ ، إذ تجسد كلمة اهللا وسط الیهود،یمكننا أن نقول

 جموع ت(حماة بطرس) كالتالمیذ والرسل والمریمات... وٕاذ صعد بالجسد كأن المساء قد حّل والشمس غربت فجاء
 تجمعت على الباب تطلب المسّیا فیها، فشفى الرب الكثیرین وطرد شیاطین كثیرة، إذ ،الشعوب واألمم من كل العالم

تحولت حیاة الكثیرین من الوثنیة إلى اإلیمان المسیحي. بمعنى آخر بصعوده، أي بغروب الشمس انفتح الباب لألمم 
لیتمتعوا باإلیمان مع التوبة الصادقة لینالوا ملكوت اهللا داخلهم عوض مملكة إبلیس المهلكة ! 

 شیاطین إخراجج. 
 فتبعه سمعان والذین . وكان یصلي هناك، قام وخرج ومضى إلى موضع خالء، "وفي الصباح باكًرا جًدا

 ألني لهذا ، فقال لهم: لنذهب إلى القرى المجاورة ألكرز هناك أیًضا. ولما وجدوه قالوا له: إن الجمیع یطلبونك.معه
. ]39-35[ فكان یكرز في مجامعهم في كل الجلیل ویخرج الشیاطین" .خرجت

 إذ قضى السید المسیح السبت كله یعلم ویشفي ویخرج شیاطین، حتى في المساء اجتمعت المدینة كلها یشبع 
احتیاجاتها، فانه في الصباح الباكر انطلق إلى موضع خالء لیصلي. إنه قابل الصلوات یصلي معلًما إیانا أن نلجأ 

إلى الصالة دائًما! 
  المدینة التي التقت به باألمس تطلبه، أما هو فأراد أن یذهب إلى القرى المجاورة لیكرز فیها ویعمل ألجلها.

 بل یشرق بأشعة محبته على كل موضع، طارًدا عنهم الشیاطین وكل القوات ،لم یرد أن یحصر عمله في مدینة معینة
المقاومة. 

 أن هذا النص قد حمل أیًضا معنى رمزًیا، ففي الصباح الباكر جًدا قام األب ثیوفالكتیوس یرى البعض مثل 
المسیح وخرج خالل تالمیذه إلى األمم كما إلى موضع خالء. حًقا لقد تبعه سمعان والذین معه یمثلون المؤمنین من 

"، أي "لنذهب إلى القرى المجاورةالیهود الذین قبلوه والذین اشتاقوا نحو خالص بني أمتهم، لكن األمر قد صدر 
 ومحطًما مملكة الظلمة. ،"، مقدًما مملكته"كان یكرز... ویخرج الشیاطینألمم! وقد أكد الرسول الننطلق للعمل وسط 

د. تطهیر أبرص 
 الكثیرون من بینهم أبرص یستنكف الكل من اللقاء معه، ویخشى الجمیع ه فجاء، محبتهبأشعة أشرق السید 
"إن أردت قدر أن ُیطهر من البرص إن أراد، إذ یقول: يجاءه مؤمًنا به أنه فوق الناموس،  أن یلمسوه لئال یتنجسوا.
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 ویعلن نجاستي فینفر الكل مني، أما أنت ، ویكشف ضعفي، كأنه یقول: الناموس یفضحني.]40[قدر أن تطهرني" ت
 إنما یعرف من هو، إنه ذاك الذي یرید فُیطاع! ،فوحدك إن أردت تقدر أن تطهرني. لم یسأله أن یطلب من اهللا لیشفیه

لم یقل "طهرني" بل ترك كل شيء بین یدیه، وجعل شفاءه رهن إرادته، [: القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول 
 .]Ïشاهًدا له بسلطانه

ومد یده  "تحنن... معلًنا خضوعه بالجسد كما بالروح، ولم یحتمل الرب انسحاقه بل ، لقد جثا األبرص
 أعطاه من حنانه وحبه قبل أن یهبه الشفاء والتطهیر. .]41[ وقال له: أرید فأطهر" ،ولمسه

 لكنه في حنان مّد یده لیعلن أنه الخالق الذي یتحنن على خلیقته، ممیًزا ، كان یمكن أن یقول كلمة فیطهر
بین المرض والمریض، والخطیة والخاطي... إنه یبسط بالحب یده لیلمس كل إنسان مهما كانت نجاسته حتى یطهره. 

 ال یتنجس بلمسة أبرص، بل یهرب البرص من لمسته. ،هذا وقد أراد أن یعلن أنه واضع الناموس وربه
 ولعله لمس بیده المترفقة ثم قال: أرید فأطهر لیعلن حاجة العالم إلى لمسة الحب العملیة ملتحمة بالوصیة 

بل وسابقة لها. 
ن كان األبرص یشیر إلى آدم الذي أصابه برص الخطیة ومحبة إ ولعل مدَّ یده هنا یشیر إلى تجسد الكلمة، ف

حزي"، فانه یحتاج إلى تجسد الكلمة لیطهره من برصه! يالعالم كتلمیذ إلیشع "ج
) الحدیث عن إرساله هذا األبرص للكاهن لیرى نفسه ویقدم 4-1: 8 وقد سبق لنا في دراستنا إلنجیل متى (

. ل ألحد شیًئا أما هو فصار ینادي كثیًرا ویذیع الخبروعن تطهیره، ولماذا سأله السید أال یق

1 In Matt. Hom., 25. 
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 الثاني األصحاح

الخدمة المَقاومة 
للعمل في حبه اإللهي بال حدود، فقد ُقوبلت أعمال یدیه  إن كان المسیح قد جاء خادًما للعالم كله، یبسط 

 محبته بمقاومة من جهة سلطانه ومن جهة سلوكه وطقس عبادته مع اتهامه ككاسٍر للسبت.

 .12-1 . مقاومة سلطانه: شفاء المفلوج1
 .17-13 . مقاومة سلوكه: حبه للخطاة2
 .22-18 . مقاومة طقس عبادته: عدم الصوم3
 .28-23 . اتهامه ككاسر للسبت (الشریعة)4

 . مقاومة سلطانه: شفاء المفلوج1
 ضم هذا األصحاح أربعة أسئلة استنكاریة یقصد بها التجریح في سلطان السید وسلوكه وطقس عبادته وعدم 

حفظه للناموس، هذه األسئلة هي: 
. ]7[ أ. لماذا یتكلم هذا هكذا بتجادیف؟ من یقدر أن یغفر خطایا إال اهللا وحده؟ 

. ]16[ ب. ما باله یأكل ویشرب مع العشارین والخطاة؟ 
. ]18[ وأما تالمیذك فال یصومون؟ ، ج. لماذا یصوم تالمیذ یوحنا والفریسیین

. ]24[ د. لماذا یفعلون (تالمیذك) في السبت ما ال یحل؟ 
 ولم ینتظر مقدموها اإلجابة علیها إنما قصدوا اإلساءة إلى السید المسیح، وكأن أعمال ، ُقدمت هذه األسئلة

 ومع ذلك لم یتوقف السید عن محبته وال ،محبته الفائقة لم یقابلها اإلنسان بالشكر والحب بل بسوء الظن واإلهانة
تراجع عن تقدیم حیاته مبذولة حتى عن مقاومیه. 

 أما بالنسبة للسؤال األول فقد أثاره قوم من الكتبة عندما ُقدم له المفلوج، وقد سبق لنا دراسة شفاء هذا المفلوج 
) من خالل دراستنا إلنجیل متى، وقد روى القدیس مرقس قصة هذا الشفاء هكذا:  8-1: 9 (مت

. ]1[" "ثم دخل كفرناحوم أیًضا بعد أیام فُسمع أنه في بیت 
 حینما تحدث متى البشیر عن شفاء المفلوج ذكر أن ذلك تم في مدینة السید، أما هنا فیحدد القدیس مرقس 

 وقد ، أن كفرناحوم أشبه بعاصمة الجلیلالقدیس أغسطینوسأنها كفرناحوم التي تعني "كفر التعزیة أو النیاح". یرى 
 أن بیت لحم هي القدیس یوحنا الذهبي الفمبینما یرى  حسب السید المسیح الجلیل ككل مدینته أو وطنه الخاص.

. Ïمدینته التي استقبلته عند میالده، والناصرة عند عودته من مصر في طفولته، وكفرناحوم كمواطن فیها
- ندخل معه إلى مدینته الروحیة مدینته  - أینما وجدنا  على أي األحوال حینما نلتقي مع السید المسیح

"كفرناحوم الروحیة"، فیكون لنا الموضع للنیاح الحقیقي والراحة الداخلیة. وجوده یهب نیاًحا حتى وٕان ُألقینا مع الفتیة 
 أو مع یونان في وسط المیاه. هو واهب الراحة الحقیقیة! لقاؤنا مع ، أو مع دانیال في جب األسود،في أتون النار

إن كان [ :األب یوحنا سابا وكما یقول . وحرماننا منه یجعلنا منها "كفر العذاب"،السید یجعل من نفوسنا كفرناحوم

Ï ،210 ص، 1983 اإلنجیل بحسب متى .
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ملكوت اهللا داخلنا كما قال ربنا، فإن جهنم أیًضا داخل الملتصقین باألوجاع (الشهوات) كل واحد میراثه فیه، وغذاؤه 
 .]Ïداخله

 وجاءوا إلیه مقدمین .مع كثیرون حتى لم یسع وال ما حول الباب، فكان یخاطبهم بالكلمةت"وللوقت اج
 كشفوا السقف حیث كان وبعدما نقبوه دلوا ، إذ لم یقدروا أن یقتربوا إلیه من أجل الجمع.مفلوًجا یحمله أربعة

. ]5-2[ما رأى یسوع إیمانهم قال للمفلوج: یا بني مغفورة لك خطایاك" ل ف.السریر الذي كان المفلوج مضجًعا علیه
 )، لكننا نالحظ اآلتي:9 صحاحأ إن كان قد سبق لنا دراسة هذا المفلوج أثناء دراستنا إلنجیل معلمنا متى (

 مرقس السید المسیح صاحب السلطان الذي متى حّل في بیت امتأل من الجماهیر ي یقدم لنا اإلنجیلأوالً : 
 ال لتتملقه أو تنتظر مكسًبا أدبًیا أو ، حتى لم یستطع ما حول الباب الخارجي أن یسع هذه الجماهیر القادمة،وفاض

هذا هو المسیا خادم   وتشفي جراحاتهم الداخلیة.،ه لتشبع أعماقهمي إنما تترقب الكلمة الخارجة من ف،اجتماعًیا أو مادًیا
البشریة بكلمة محبته وخدمته غیر المنقطعة! 

 ویقیم مملكته فیه كوعده ، لعل هذا البیت أیًضا یشیر إلى القلب الذي یدخله السید لیملك على عرشه الداخلي
متى حّل السید في القلب اجتمعت كل طاقات اإلنسان وقواه الروحیة والنفسیة  ).21: 17 " (لو"ملكوت اهللا داخلكم

 تشتیت بل یتركز حول مخلصه بكل  فيوالجسدیة وأحاطت به كجماهیر بال حصر، فال یعیش القلب بعد في فراغ وال
 وینضبط في الرب وُیحصر ي كما إلى السطح لیتنقتالسماوااإلمكانیات. عندئذ یرفع اإلنجیلیون األربعة الفكر إلى 

تضع، فال افیه ویكون أمامه. والعجیب أن الذهن ینزل من السطح بالتواضع إلى حیث السید المسیح الذي من أجلنا 
القدیس یوحنا ضع یقول وایكون نموه الروحي عله الكبریاء أو تشامخ أو تبریر ذاتي بل علة لقاء مع المسیح المت

 .]Ðتسربل یا أخي بالتواضع كل حین فإنه ُیلبس نفسك المسیح معطیه[ سابا:
 إن كان الرجال قد قدموا باإلیمان المریض فشفاه السید بإیمانهم فیرى البعض أن المفلوج نفسه أیًضا ثانًیا: 

 بقبول حمله وتدلیته من السقف وٕان كان إیماًنا خافًتا وضعیًفا.  عنهكان له إیمانه الذي عبر
رتب: األسقفیة، القسیسیة،  3 على أي األحوال هؤالء الرجال األربعة یشیرون إلى الكنیسة كلها كهنة (

 لكي یقدموا كل نفس مصابة بالفالج للسید اتزاٍن،یلتزم أن یعمل الكل مًعا بروح واحد في إذ الشموسیة) وشعًبا، 
المسیح. 

ینبغي أن یكون لكل مریض شفعاء یطلبون [ عن هؤالء الرجال األربعة، قائالً : أمبروسیوسالقدیس  یتحدث 
لیوجد إذن  عوجاج أعمالنا بدواء كلمة الحیاة.اتتقوى عظام حیاتنا اللینة ویستقیم فبشفاعتهم عنه لینال الشفاء، 

فالكهنة یشكلون الروح، یعرفون كیف ترتفع وكیف  مرشدون للنفوس یترفقون بروح اإلنسان التي قیدتها ضعفات الجسد.
 .]Ñ)، ینظر إلى المتواضعین48: 1و  (ل"نظر إلى تواضع أمته"ضع لتقف أمام یسوع، إذ واتت

متى كان ذهني مرتبًكا [ في هؤالء الرجال األربعة رمًزا لإلنجیلیین األربعة إذ یقول: األب ثیؤفالكتیوس ویرى 
أصیر خائر القوى عندما أرید ممارسة أي عمل صالح، فُأحسب مریًضا بالفالج. فإن رفعني اإلنجیلیون األربعة 

 .]Òوقدموني للمسیح أسمع منه أنني ابن اهللا وتغفر خطایاي

Ï 2 مقال .
Ð40  رسالة .
Ñ 26-17: 5 تفسیر لوقا .

4 Catena Aurea. 
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وضعوا المریض أمام المسیح ولم ینطقوا بشيء [ هؤالء الرجال، قائالً :  القدیس یوحنا الذهبي الفم مدحثالثًا: 
: 11  (یوتحبه مریض" : "یا سید هوذا الذيبنفس الروح أرسلت مریم ومرثا للسید قائلتین .]Ïبل تركوا كل شيء له

). ما أجمل أن تكون صلواتنا عرًضا أمام اهللا باشتیاق حقیقي أن یتمم إرادته وٕایمان أنه یهتم بنا ویهبنا أكثر مما 3
نسأل وفوق ما نحتاج! 

 ما هو السقف المكشوف الذي قدم خالله الرجال األربعة المفلوج إال البصیرة الروحیة المفتوحة أو رابًعا: 
األب اإلدراك الروحي. حینما ینزع السقف الطیني أو المادي ینفتح القلب على اهللا وینعم بالمحبة معه، لذلك یقول 

كیف أحمل إلى المسیح مادام السقف لم ُیفتح بعد، فإن السقف هو اإلدراك، أسمى شيء فینا! هنا [ ثیؤفالكتیوس:
یوجد تراب كثیر خاص بالمالط الذي للسقف، أقصد به األمور الزمنیة، إن ُنزعت تتحرر فینا فضیلة اإلدراك من 

 تواضع.] اليحرلضع، إذ نزع الثقل عن اإلدراك ال یعلمنا الكبریاء بل باواالثقل، عندئذ ننزل أي نت
للعجب، الكهنة یستنكفون من لمس المفلوج، والخالق یدعوه  یا "یا بني". إذ رآه السید المسیح قال له: خامًسا: 

 له! هذه هي أبوة اهللا للبشریة، یشتاق أن یرد كل نفس ساقطة بالبنوة إلیه بشركة أمجاد أبیها السماوي! ابنا
 كان یلیق بالكتبة أن یفرحوا إذ رأوا المفلوج ینعم بغفران خطایاه وشفاء نفسه، لكنهم إذ كانوا سادًسا: 

"لماذا یتكلم هذا هكذا بتجادیف؟ متقوقعین حول ذواتهم رأوا في كلمات السید تجدیًفا وهروًبا من شفاء الجسد، فقالوا: 
 إنما في محبته الالنهائیة أراد أیًضا ،. لم یأخذ السید موقًفا مضاًدا منهم]7[؟ "من یقدر أن یغفر خطایا إال اهللا وحده

"لماذا تفكرون بهذا في  األول أنه عارف األفكار، إذ قال لهم: ،أن یشفي نفوسهم مع نفس المفلوج فأوضح لهم أمرین
) قادر على غفران 15: 33 مز ؛ 9: 28أج1 لعلهم یدركون أن الذي یفحص القلوب ویعرف األفكار (.]8[؟ "قلوبكم

 لهذا أوضح لهم ،الخطایا. أما األمر الثاني فهو تصحیح مفاهیمهم، إذ حسبوا أن شفاء الجسد أصعب من شفاء النفس
أنه یشفي الجسد المنظور لكي یتأكدوا من شفائه للنفس وغفرانه للخطایا وهو األمر األصعب. على أي األحوال یقول 

لقد أربكهم بنفس كلماتهم، فكأنه یقول: لقد اعترفتم أن غفران الخطایا خاص باهللا وحده، [ القدیس یوحنا الذهبي الفم
"ولكن لكي تعلموا أن البن اإلنسان سلطان على األرض أن  لقد أكد لهم .]Ðإذن لم تعد شخصیتي موضع تساؤل

. ]11-10[ إلى بیتك" ، واذهب واحمل سریرك، یغفر الخطایا، قال للمفلوج: لك أقول قم
 یغفر الذي اهللا ه واقعة ملموسة، ولیؤكد أن حقیقة إن كان قد أمره بحمل سریره لُیعلن أن الشفاءسابًعا: 

 حاملین سریرنا إلى بیتنا ، نمارس وصیته ونتمم إرادته بالعمل اإلیجابي، إنما لنقوم معه ونحیا بقوة قیامته،خطایانا
 في هذا السریر رمًزا لضعفات الجسد. ففي Ñ القدیس أغسطینوس یرى.الذي تركناه أي كنیستنا أو فردوسنا المفقود

 مربوطة نفوسنا ومقیدة عن الحركة، لكننا إذ نحمل قوة الحیاة الجدیدة ،خطایانا كنا محمولین بشهوات الجسد وضعفاته
تحمل النفس الجسد بكل أحاسیسه وطاقاته لتقوده هي بالروح لحساب مملكة اهللا وتدخل به إلى بیتها، أي الحیاة 

معیًنا یتجاوب معها تحت قیادة الروح القدس. وكما یقول یكون  بل ،المقدسة. هكذا ال یعود الجسد ثقًال یحطم النفس
من یذبح ذاته كل یوم بأتعاب المشیئة من أجل معرفة المسیح یكون [ یصیر كنیسة مقدسة للرب: القدیس یوحنا سابا

1 In Matt. hom 9. 
2 The Paralytic let down through the Roof 6. 
3 Ser. on N.T. 76: 10. 
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جسده كنیسة محسوسة، والشعب الذي بداخلها هو مجمع الفضائل... العقل الذي استحق نظر الثالوث القدوس یكون 
 .]Ïكنیسة معقولة، والشعب الذي بداخلها هو جمع المالئكة

ما هو هذا السریر الذي یأمر الرب بحمله؟ إنه السریر الذي عّومه داود [ :أمبروسیوسالقدیس  یقول 
 حیث تنطرح نفوسنا فریسة ،). هو سریر األلم7: 6  (مز"أعوم كل لیلة سریري بدموعي"بدموعه كما یقول الكتاب: 

لمرارة الضمیر وعذابه، لكننا حینما نسیر حسب وصایا المسیح یصیر فراشنا للراحة ال لأللم، إذ غّیرت مراحم اهللا 
 وٕانما أمره أن ،موضع الموت إلى موضع قیامته، حّول لنا الموت لجاذبیة نشتاق للتلذذ به. لم یأمره فقط بحمل السریر

 أي یرجع إلى الفردوس، الوطن الحقیقي الذي استقبل اإلنسان األول، وقد فقده بخداع إبلیس، لهذا ،یذهب إلى بیته
 .]Ð ویعید إلینا ما قد فقدناه،یلزم أن یرجع إلى البیت، فقد جاء الرب لیهدم فخاخ المخادع

 ومجدوا اهللا، قائلین: ،: فقام للوقت وحمل السریر وخرج قدام الكل حتى ُبهت الجمیع یقول اإلنجیليثامًنا: 
شفاء المفلوج كان بركة للمریض نفسه الذي تمتع بغفران خطایاه كما بصحة جسده، . ]12[ما رأینا مثل هذا قط" 

 "ما رأینا مثل هذا قط". لكي یتحدث الرب مع الكتبة معلًنا لهم أنه المسّیا، وأیًضا للجماهیر التي بهتت، قائلة: صةوفر
 أن هذه الجماهیر تشیر إلى أفكارنا التي تتمتع برؤیة روحیة سلیمة ونقاوة عند غفران األب ثیؤفالكتیوسیرى 

 فتقف مبهورة أمام السید المسیح واهب الشفاء. ،خطایانا
 حًقا أن النفس التي أصیبت بالفالج إذ تسمع صوت طبیبها السماوي وتنعم بعمله فیها وتتذوق رؤیته تبهر به 

من رآه ثم احتمل أال یراه؟ من سمع صوته واحتمل أن [ القدیس یوحنا سابا:وكما یقول . وال تطیق الحرمان منه
] Ñء حاًال لیتنعم به؟يیعیش بدون سماع صوته؟ من استنشق رائحته ولم یج

. مقاومة سلوكه: حبه للخطاة 2
 بل خالل االهتمام باألنا ، ال بقصد التمتع به ومعرفة الحق، إذ التقت القیادات الیهودیة بالسید المسیح

 تحول كل ما هو مشرق في السید المسیح ظلمة بالنسبة لهم. رأى الكتبة في غفرانه للخطایا ،والحفاظ على مراكزهم
"ما جتذابهم من الخطیة عثرة، إذ قالوا لتالمیذه: التجدیًفا، واآلن یرى الكتبة والفریسیون في اهتمامه بالخطاة وحبه لهم 

 لم یستطیعوا أن یمسكوا خطأ في حیاته الشخصیة وسلوكه الیومي ]16[ "له یأكل ویشرب مع العشارین والخطاة؟اب
صطادوا له حبه للعشارین والخطاة! اف

 دعاه السید ساحًبا . لقد التقى السید بكثیر من العشارین والخطاة في بیت متى البشیر الذي كان في الجبایة
 قلبه كما بیته لزمالئه حتى یلتقوا بمن التقى به. فانفتحقلبه من محبة المال إلى خدمة ملكوت اهللا، 

 وفیما هو مجتاز رأى الوي بن ."ثم خرج أیًضا إلى البحر، وأتى إلیه كل الجمع فعلمهم یقول اإلنجیلي: 
 في بیته كان كثیرون من العشارین ئوفیما هو متك حلفا جالًسا عند مكان الجبایة، فقال له: اتبعني، فقام وتبعه.

. ]15-13[والخطاة یتكئون مع یسوع وتالمیذه ألنهم كانوا كثیرین وتبعوه" 
 أن السید المسیح خرج إلى البحر تارًكا المجد، لكنه أینما ذهب التفت الجموع حوله  األب ثیؤفالكتیوس یرى

یمكننا أن نقول أن السید المسیح وهو ال یطلب مجًدا من العالم بل یسكب حبه على كل نفس اجتذب  وتمّجد فیهم.

Ï 4 مقال .
2 In Luc. 5: 7-26. 

Ñ44  القمص بفنوتیوس السریاني، ص .
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الجماهیر سواء أن ُوجد في مجمع یهودي، أو بیت في المدینة أو انطلق إلى القرى، أو حتى انفرد في موضع خالء 
 )، أو ذهب إلى الساحل. نور محبته السرمدیة ال یمكن أن یختفي، واشراقاته ال یمكن أن ُتحبس في موضع!35: 1(

ك أن تتعلم أنه اد معلًقا على انطالق السید إلى البحر هرًبا من المجد الزمني: [أراألب ثیؤفالكتیوس یقول 
كلما هربت من المجد، جرى وراءك المجد باألكثر، وٕان جریت وراءه هرب منك]، وقد اقتبس هذا المفهوم وربما بذات 

من هرب من الكرامة جرت وراءه وتعلقت به، ومن جرى وراءها هربت [ القائل:  السریانيقمار اسحاألب األلفاظ من 
 .]منه

الوي علمهم. ووسط هذا االنشغال لم ینس السید إنساًنا ُیدعى "ي انطلق السید إلى البحر فألتفت حوله الجموع ل
 وقد تثقل قلبه بمحبة المال وتلطخت نفسه بالظلم، ال یعرف إال الغنى ،" جالًسا عند مكان الجبایة بجسدهبن حلفي

. وكان في حاجة إلى كلمة من فم السید تفك رباطاته الداخلیة وتلهب أعماقه لیترك كل شيء ویتبع إخوتهعلى حساب 
المسیح مخلصه، بل یدعو اآلخرین لینعموا باللقاء مع هذا المخلص! 

 الخطاة أیًضا، ا حالوة الشركة معه یجتذبواختار الرب تالمیذه ورسله من بین الخطاة حتى إذ یذوقوا هكذا 
ختار رسله الذین یكرزون بإنجیله من بین الذین كانوا خطاة... لیظهر أنه جاء ال [ا رسالة برناباس:وكما جاء في 

 .]Ï)32: 5  لو؛17: 2  مر؛13: 9 (مت لیدعو األبرار بل الخطاة للتوبة
ول ال حّد ذكان الوي عشاًرا یهیم وراء الكسب المر[على دعوة الوي قائالً : القدیس كیرلس الكبیر  یعلق 

 اشتهر بها العشارون الذمیمة الخلق فهذه ،له نصاف حًبا في تملك ما لیسإللجشعه الممقوت، یزدري بقانون العدل وا
فقال له: اتبعني، "ختطف أحدهم وهو غارق في بحر اإلثم والرزیلة، ودعاه إلیه وأنقذه وخلصه إذ قیل: اإال أن المسیح 

جاء إلى العالم "فما أصدق بولس المغبوط وهو یصف المسیح بأنه  ).28-27: 5  (لو"فترك كل شيء وقام وتبعه
یرد إلى نفسه ل قد أخذ لنفسه جسًدا ، االبن الوحید، أفال ترون كیف أن كلمة اهللا.)15: 1 تي 1( "لیخلص الخطاة

 ]Ð؟عبید إبلیس ومملكته
أمره الرب أن یتبعه ال حسب الجسد بل بخلجات [ على هذه الدعوة بقوله: أمبروسیوسالقدیس  ویعلق 

 مكان  كل ممتلكاته، الذي كان یسرق أموال قریبه ویستغل مركزه في قسوة تركإذ سمع الرجل الكلمة ترك الروح.
فمن یقبل المسیح في قلبه یشبع باألطایب الكثیرة والسعادة . له ولیمة الجبایة وتبع المسیح بقلب ملتهب، ثم صنع

.] Ñالفائقة، والرب نفسه یدخل ویستریح في محبته كمؤمن
 إذ یجدون فیهم القلوب الجائعة قد ، ِعَوض أن یتطلع الكتبة والفریسیون إلى متى وأصدقائه العشارین بفرحٍ 

 لكي تشبع بعد جوٍع هذا زمانه، وعوض أن یفرحوا بالقلوب التي كانت جامدة ، ربنا یسوع،التفت حول "الخبز السماوي"
قد صارت لها األعماق الملتهبة نحو األبدیة، إذا بهم یهاجمون السید ألنه یأكل ویشرب مع العشارین ووقاسیة 

"فلما سمع یسوع قال لهم: ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى، لم آِت ألدعو أبرار بل خطاة إلى والخطاة. 
 .]17[التوبة" 

دي الطاهرة أن تمتد ا لقد ثار الكتبة والفریسیون على سلوكه هذا إذ حسبوه كسًرا للناموس، فإنه ال یلیق باألي
 [لماذا یلوم القدیس كیرلس الكبیر:لتأكل مع األیادي النجسة، ولم یدركوا أن یّدي السید هي واهبة التقدیس. یقول 

1 Ep. of Barnabas 5. 
2 In Luc. hom 20. 
3 In Luc. 5: 27–39. 
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 :10الفریسیون المخلص لتناوله الطعام مع الخطاة؟ ألن الناموس مّیز بین المقدس والمحلل وبین النجس والطاهر (
). اعتقد الفریسیون أنه ال یصح الجمع بین المقدس والنجس، فقاموا یطالبون المسیح بحفظ شریعة موسى، ولكن 10

 فكثیًرا ما ثاروا في وجه المسیح ، بل عن حسد وخبث،لم یكن هجومهم على السید ناشًئا عن غیرة على الشریعة
إلیقاعه في شرك منصوب، إال أن المسیح أفلت منهم ورّد السیئة بالحسنى، إذ أعلمهم أنه ما جاء اآلن دیاًنا بل طبیًبا 

 .]Ïهو الطبیب أن یقرب المرضى لشفائهم من أسقامهموللشفاء، لذلك كان لزاًما علیه 
د المسیح هذه أبواب الرجاء أمام األمم والخطاة، فقد جاء الطبیب ال لمن یحسبون ي لقد فتحت عبارة الس

 للذین یدركون حاجتهم إلى مخلص ینقذهم من خطایاهم. أنه طبیب المرضى يحرلأنفسهم أبراًرا كالیهود بل با
 ومخلص الخطاة!
في حدیث السید المسیح باًبا مفتوًحا للجسد الذي هاجمته بعض الهرطقات بكونه القدیس یوستین  ویرى 

 فقد جاء المخلص من أجل الخطاة، إذ ئ،إن كان الجسد هو المخط[ال یستحق القیامة مع النفس، إذ قال: ئ مخط
بهذا یظهر للجسد قیمته في عینّي اهللا، وأنه ممجد... ومعدل یلزم أن  ."لم آت ألدعَو أبراًرا بل خطاة إلى التوبة"یقول: 
 .]Ðیخلصه

 . مقاومة طقس عبادته: عدم الصوم3
"لماذا یصوم تالمیذ یوحنا  أراد الیهود مقاومة السید في طقس العبادة كما عاشها تالمیذه، إذ قالوا له: 

 ]18[ " وأما تالمیذك فال یصومون؟،والفریسیون
 لعل بعض تالمیذ یوحنا قد تسلل إلى قلبهم شيء من الغیرة فقد نظروا معلمهم ناسًكا جًدا في كلماته كما في 

 ، ناسًكا في أعینهم ویدفع بتالمیذه إلیه، ولم یكن السید المسیحأكله وشربه وملبسه ومع هذا ینحني أمام السید المسیح
ن فرأوا في معلمیهم أنهم ینهارون أمام السید، فقد كانت يوال ألزم تالمیذه بأصوام یمارسونها مثلهم! أما تالمیذ الفریسي

 الجماهیر تتركهم بالرغم مما بلغ إلیه الفریسیون من مرتبة دینیة وما یمارسونه من عبادات خاصة الصوم.
 لم ینتقد السید تالمیذ یوحنا وال تالمیذ الفریسیین، وٕانما كعادته حّول النقاش إلى كشف عن مفاهیم الهوتیة 

روحیة جدیدة تمس حیاة اإلنسان كله، أهمها: 
 وال أعلن امتناع تالمیذه عنه مطلًقا، وٕانما سحب قلوبهم من الرؤیا ، أوالً : لم یقلل السید من شأن الصوم

نفسه، إذ  الخارجیة لألعمال النسكیة الظاهرة إلى جوهر العبادة، وغایة النسك ذاته، هو التمتع بالعریس السماوي
 یأتي وقت فیه یمارس التالمیذ والرسل  أنه...]19[ "یقول: "هل یستطیع بنو العرس أن یصوموا والعریس معهم؟

الصوم بحزٍم، لكنه أراد في فترة وجوده بالجسد في وسطهم أن یسحب أنظارهم وأفكارهم وقلوبهم للفرح بالعریس نفسه، 
 مشتهین أن یوجدوا حیث هو كائن. بعد ذلك إذ یرتفع عنهم جسدًیا ویرسلهم للكرازة یلتزمون بالصوم بثبات ،یتعلقون به

 ألجل تمتع كل نفس بعریسهم.
 أن الفریسیین إذ لم یستطیعوا مقاومة السید مباشرة هاجموه في شخص القدیس كیرلس الكبیریرى ثانًیا:  

 بینما كان التالمیذ ، شًراةبهم فمملوءون أنهم یصومون ظاهرًیا أما قلوتالمیذه لعدم صومهم، ولم یدرك هؤالء الفریسي
أتدرك أیها الیهودي [: القدیس كیرلسیمارسون صوم القلب الداخلي لیصوموا أیًضا بالجسد في الوقت المناسب. یقول 

1 In Luc. hom 21. 
2 On the Resur. 8. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس- األصحاح الثاني

  

ها إنكم في یوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون، ها إنكم للخصومة "حًقا معنى الصوم؟ یقول إشعیاء: 
). فعلیكم إذن 5-3: 58 (إش" والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر... أمثل هذا یكون صوم أختاره... یقول الرب

 فإنكم تجهلون ما هیة الصوم ومع ذلك تلومون التالمیذ ألنهم ال یصومون على شاكلتكم. ،وزن أنفسكم أیها الیهود
 وذلك ،ولننظر نحن إلى الصوم من ناحیة أخرى، فأولئك الذین استناروا بحكمة المسیح یصومون صوًما ذهنًیا

ن هذا لمدعاة إلى غفران ذنوبهم أو إ وتأدیب أنفسهم طوًعا ال كرًها بالعمل والتقشف، ف،بتواضعهم أمام الحضرة اإللهیة
نیل نعمة روحیة جدیدة أو قتل ناموس الخطیة التي یسود أعضاء الجسد اللحمیة. ومثلك یهمل أیها الفریسي هذا 

 ألنك رفضت قبول العریس السماوي غارس الفضائل ومعلمها یسوع المسیح المخلص والفادي... ،الصنف من الصوم
إلى الحقیقة المرة، وهي أنه ال  أرجو مرة أخرى أن تالحظوا الطریقة التي اتبعها المسیح في لفت نظر الفریسیین

نصیب لهم في الولیمة وأنهم غرباء (لیسوا بني العرس كالتالمیذ) ال یحسون بالسرور وال یشتركون في الموكب العام، 
له   بطبیعة اإلنسان فأصبحت كأنها عروساتحدفقد ظهر مخلصنا للعالم، وكان ظهوره إعالًنا للبهجة والسرور ألنه 

 العریس، أما أبناءتثمر بعد العقم وتتبارك بذریة كثیرة العدد، فالذین دعاهم المسیح عن طریق الرسالة اإلنجیلیة هم 
  .]Ïلهم نصیب مع المسیح ن الذین مالوا بكلیتهم إلى ظل الناموس فلیسوالكتبة والفریسي

: یفسر البعض كلمات السید المسیح بأن اإلنسان إذ یسلك بالروح بقلٍب مقدٍس في الرب یكون كمن في ثالثًا 
 فیمارس أعمال التوبة بأنات مستمرة ، یشعر كأن العریس قد ُرفع عنهئ، متهلًال بمسیحه، لكنه إذ یخطسولیمة العر

حتى یرد له الرب فرحه وبهجته بتجلیة في قلبه. كأن الصوم هنا ال یعني مجرد االمتناع عن بعض األطعمة، وٕانما 
ممارسة التوبة بكل أعمالها في القلب داخلًیا من ندامة ومطانیات وصرخات! 

 حّول السید أنظارهم من ممارسة الصوم إلى التغیر الكامل الذي یلیق بتالمیذه أن ینعموا به، إذ قال: رابًعا: 
 ولیس أحد . فیصیر الخرق أردأ، وٕاال فالملء الجدید یأخذ من العتیق،"لیس أحد یخیط رقعة جدیدة على ثوب عتیق

والزقاق تتلف، بل یجعلون   فالخمر تنصب، لئال تشق الخمر الجدیدة الزقاق،یجعل خمًرا جدیدة في زقاق عتیقة
 . ]22-21[خمًرا جدیدة في زقاق جدیدة" 

 إن كان قد أعلن أن تالمیذه یصومون حین یرتفع العریس عنهم، لكنهم أیًضا یصومون بفهٍم جدیٍد یلیق 
 فصاروا أشبه بثوٍب جدیٍد أو زقاٍق جدیٍد، یحملون الطبیعة ،فبعد صعوده حّل الروح القدس علیهم بالعهد الجدید.

الجدیدة التي على صورة خالقهم، یمارسون العبادة بفكر جدید. بعد أن كان الصوم في العهد القدیم حرماًنا للجسد 
 وترًكا، صار في العهد الجدید تحریًرا للنفس وٕانعاًشا للقلب في الداخل.

 بمعنى آخر لم یرد الرب أن یمارس تالمیذه الصوم بالمفهوم الجدید وهم ال یزالون كثوب قدیم أو زقاق قدیم، 
 إنما إذ تجددت حیاتهم بانطالقه وٕارسال روحه القدوس علیهم مارسوا الصوم بفكٍر مسیحٍي جدیٍد والئقٍ .

ما هي الرقعة من القطعة الجدیدة إال الصوم بكونه جزًء من تعالیم السید، فإنها ال تحیط على ثوب عتیق، 
 وعندئذ نتقبل القطعة الجدیدة، أي الصوم بالمفهوم الجدید كجزء ،وٕانما لیتغیر الثوب كله بالتجدید الكامل بالروح القدس

في زقاق قدیم، إنما لیتجدد  - كخمر جدیدة - ال یتجزأ من العبادة كلها. هكذا ال نتقبل الصوم في مفهومه الجدید
 زقاق حیاتنا الداخلیة فیتقبل الخمر الجدید.

1 In Luc. hom 21. 
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 ال تسع خمًرا جدیدة، أما القلب المسیحي فقد  قدیمةكانت قلوب الیهود زقاًقا[ القدیس كیرلس الكبیر:یقول 
  .]Ïة والسجایا العالیة يوهبه المسیح بركات روحیة فائقة، فتح الباب على مصراعیه للتحلي بمختلف الفضائل السلم

ینبغي أال نخلط بین أعمال اإلنسان العتیق وأعمال اإلنسان الجدید، فاألول [ :أمبروسیوسالقدیس یقول 
 إذ ، فیلیق به أن یمیز بین األعمال العتیقة والجدیدة،، أما اإلنسان الداخلي الذي یتجدددجسدي یفعل أعمال الجس

 والق به أن یتدرب على اإلقتداء بذاك الذي ُولد منه من جدید في المعمودیة... لنحتفظ بالثوب ،حمل صبغة المسیح
 .]Ð(الجدید) الذي ألبسه إیانا الرب في المعمودیة، فما أسهل تمزیقه إن كانت أعمالنا ال تتفق مع نقاوته

 تهامه ككاسر للسبت (الشریعة). ا4
نعم بالروح نل لئ إذ جاء السید المسیح یقدم أعماًقا جدیدة للناموس، منطلًقا بفكرنا إلى ما وراء الحرف القا

 المحیي البّناء، اتهمه الیهود كناقض للناموس، خاصة تقدیس یوم السبت.
لماذا یفعلون في  نظر.ا" رأى الفریسیون تالمیذ السید یقطفون السنابل من الحقول ویأكلونها، فقالوا له: 

 لكن ال یأخذ معه شیًئا، لكن الفریسیین ،الشریعة لإلنسان أن یأكل من أي حقل  لقد أباحت]24[ "ال یحل؟ السبت ما
 لو !حسبوا قطف السنابل في السبت وفركه بأیدیهم لیأكلوا ممارسة ألعمال الحصاد والدرس والتذریة. إنها حرفیة قاتلة

 لرأوا فیهم أناًسا جادین في حیاتهم وفي تْلَمذتهم للرب، فال یریدون أن یخسروا وقتهم في ،كانت لهم العین البسیطة
 إعداد الطعام، إنما یكتفون بسنابل بسیطة یأكلونها من أجل ضرورة الطبیعة ال اللذة.

 قدم لهم السید المسیح مثاًال من العهد القدیم، فإنه إذ هرب داود ورجاله من وجه شاول ذهبوا إلى رئیس 
 صم 1الكهنة، وأكلوا من خبز التقدمة الذي ال یجوز أكله إال بواسطة الكهنة، كما أخذ سیف جلیات الذي قدم للرب (

21.( 
، بینما جاء في سفر صموئیل ]26["أبیاثار"  ذكر القدیس مرقس اسم رئیس الكهنة الذي التقى به داود 

 مًعا حین التقى بهما داود النبي، وأن األب قتله ا"أبیمالك". ویرى بعض الدارسین أن أبیاثار هو ابن أبیمالك وكان
شاول فهرب أبیاثار إلى داود وصار رفیًقا له في فترة هروبه، ولما استقر األمر صار رئیس كهنة ونال شهرة أكثر مما 

 ألبیه.
: ةتالمیذه أنهم لیسوا بكاسري السبت، وٕانما أعلن سلطانه بقوعن  إجابته أیًضا لم یدافع عن نفسه وي ف

لقد  .]28-27[إًذا ابن اإلنسان هو رب السبت أیًضا"  "السبت إنما جعل ألجل اإلنسان، ال اإلنسان ألجل السبت.
  وٕانما لخدمة اإلنسان.، أنه رب السبت وواضع الناموس، وضعه ال لیتحكم الناموس في اإلنسان بحرفیة قاتلة لهمأكد

" ألجل اإلنسان، أفال ُیقدم السبت أیًضا لخدمة اإلنسان؟ إنه رب السبت "ابن اإلنسانإن كان وهو ابن اهللا قد صار 
 ولیس لتنفیذ حرفیات ناموسیة! ،وواضع الناموس العامل لحسابنا ألجل راحتنا

 أرسل تالمیذه إلى حقول الكتاب المقدس ، واضع الشریعة، یمكننا اآلن أن نقول أن رب السبت، ربنا یسوع
یلة وتمتعوا به كسبٍت حقیقٍي لنفوسهم، فقطفوا سنابل النبوات وفركوها ذفي یوم السبت أي عندما استراحوا فیه من كل ر

بأیدیهم كمن ینزع الحرف الخارجي لیقدموا طعاًما روحًیا تشبع به نفوسنا! 

1 In Luc. hom 21. 
2 In Luc 5: 27–39. 
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 لیتنا ِعَوض النقد الالذع ننطلق في بساطة قلب إلى تالمیذ ربنا یسوع ونتقبل من أیدیهم التي تقدست بدمه 
تعالیمه النقیة حنطة مقدسة تسندنا في هذا العالم حتى نلتقي به وجًها لوجه في یوم الرب العظیم. 

یقودهم الرب یسوع في یوم السبت بین [ تفسیًرا رمزًیا لقطف السنابل، بقوله: أمبروسیوسالقدیس  یقدم لنا 
فما معنى السبت والحصاد والسنابل؟ الحقل هو العالم الحاضر كله الذي زرعه  الزرع لیدربهم على األعمال المثمرة.

البشر، والحصاد هو حصاد الروح القدس الوفیر، وسنابل الحقل هي ثمار الكنیسة التي بدأتها خدمة الرسل... لقد 
 فأرادوا ،جاع التالمیذ لخالص البشر  وجاء الحقل بحصاد وفیر. لقد،قبلت األرض كلمة اهللا وُزرعت بالحب السماوي

 هذه التي نبعت عن اإلیمان الذي قدمه التالمیذ مسنوًدا بالمعجزات الفائقة، لكن الیهود ظنوا ،أن یحصدوا ثمر الروح
 .]Ïبمعنى آخر أظهر الرب عجز الناموس وعمل النعمة أن هذا ال یصح عمله في السبت...

1 In Luc 6: 1–5. 
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  الثالثاألصحاح

العمل غیر المنقطع 
في األصحاح السابق رأینا خدمة السید المسیح المملوءة حًبا ُتواجه بمقاومة من كل جانب، واآلن في هذا 

 العامل بال انقطاع بالرغم من المقاومة غیر ،تساع قلب السید بالحب غیر المحدودااألصحاح یؤكد لنا اإلنجیلي 
 یًضا.أالمتوقفة 

 .6-1  . شفاء ذي الید الیابسة1
 .11-7 . خدمته خالل سفینة صغیرة2
 .19-12  . إقامة التالمیذ للعمل3
 .30-20 تهامه بواسطة أقربائه والكتبةا. 4
 .35-31  خوته وأمه یطلبونهإ. 5

 . شفاء ذي الید الیابسة1
دخل السید المسیح إلى المجمع الیهودي في یوم السبت، وكان هناك رجل یده یابسة، وقد حدد معلمنا لوقا 

أنها یده الیمنى، فصاروا یراقبونه هل یشفیه في السبت لكي یشتكوا علیه. یشیر هذا العمل إلى دخول السید إلى 
لقد ُأصیبوا بالیبوسة في  .خاصته "مجمع الیهود" فیجدهم ذوي أیدي یابسة، ال یقدرون أن یعملوا عمل الرب في السبت

 أي في العمل الروحي. ،هم الیمنىيدايأ
)، مقدًما لهم 28-23: 2إن كان السید قد أفحم الیهود الذین الموا تالمیذه ألنهم قطفوا سنابل في السبت (

 مقدًما الشفاء لذي الید الیابسة لیُعلن أنه وٕان كان ،داود النبي مثاًال، فإنه إذ دخل إلى المجمع جاء بهم إلى الحق
التالمیذ قد قطفوا السنابل في السبت ألجل حاجة الجسد الضروریة، فإنه یشفي هذا الرجل لكي ال یقضي سبت الرب 

 بل في العمل لحساب مملكة اهللا. ،في خمول
 فیبست من كل عمل ،ُتشیر الید الیابسة إلى ید اإلنسان األول التي امتدت بالعصیان لتأكل من الشجرة

 ببسط یدیه وتسمیرها على شجرة الصلیب ، الحیاةهالذا احتاجت إلى مجيء المسیا نفسه "آدم الثاني" لیهب .صالح
: [الیّد التي مّدها آدم لیأخذ من الشجرة المحرمة غمرها الرب أمبروسیوسالقدیس عوض الید الیابسة. وكما یقول 

 .]Ï باألعمال الصالحة، فإن كانت قد یبست بالخطیة تنال الشفاء لألعمال الصالحةیئةبعصارة الخالص المل
 قصة شفاء الیّد الیابسة هكذا: سیروي لنا اإلنجیلي مرق

  للرجل الذي له الید الیابسة:فقال"
  . قم في الوسط

 ثم قال لهم: هل یحل في السبت فعل الخیر أو فعل الشر؟  
 .]4-3[تخلیص نفس أو قتل؟ فسكتوا" 
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: [لماذا أمر المسیح الرجل بذلك؟ ربما لیحرك من نحوه الفریسیین ویلطف فیهم  القدیس كیرلس الكبیریقول
لقد أراد أن یسحبهم من المناقشات  .]Ïقلًبا غلیًظا، فإن مرض هذا اإلنسان لیسترد الدمع ویطفئ جذوة الحقد والخبث

الغبیة إلى الحب العملي! 
 بل فعل الخیر، ، لهم سؤاًال أفحمهم به، فإنهم ال یستطیعون القول بأنه یجوز فعل الشر في السبت السیدقدم

القدیس وكما یقول  . ویخلص نفًسا لتتذوق نعمة الحیاة،فباألولى یلیق بالمسیح اإلله أن یظهر رحمته في السبت
روا حیواًنا في ذلك الیوم، إذ ،أمر اهللا الناس أن یكفوا عن العمل في السبت[: كیرلس الكبیر  بل أوصى الناس بأال ُیسخِّ

 أنت وابنك وابنتك وعبیدك وأمتك وثورك وحمارك وكل ،وأما الیوم السابع فسبت للرب إلهك ال تعمل فیه عمًال ما"قال: 
). فإن كان اهللا یشفق على الثور والبهیمة أفال یشفق في یوم السبت على رجل أهلكه المرض 14: 5 تثنیة(" بهائمك

 ]Ðفحط من قوته وعزیمته؟
لعل السید بحدیثه معهم أراد أن یشفیهم من یبوسة فكرهم الحرفي من جهة الناموس قبل أن یشفي یبوسة یّد 
الرجل. إذ كانوا أكثر منه مرًضا وأشد حاجة إلى عمل السید المسیح فیهم، لكنه یفتح لهم باب الشفاء دون أن یلزمهم 

بنواله قهًرا! 
إن كانت أیدینا الیابسة خالل سقطة آدم األول قد شفیت تماًما بعمل آدم الثاني، فنلنا في میاه المعمودیة 

 عاملین بال ،) القادر على العمل الروحي، یلزمنا أن نسلك بالروح4: 6 اإلنسان الجدید الذي یحمل جّدة الحیاة (رو
 فهو خلیقة جدیدة، ،إن كان أحد في المسیح"انقطاع حتى ال ترجع الیبوسة إلى أیدینا مرة أخرى. یقول الرسول بولس: 

سمعتم كلمات [: أمبروسیوسالقدیس ). ویقول 17: 5 كو 2(" األشیاء العتیقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جدیًدا
حذر أن تلوثها بالطمع، وبالخطیة بل مّد ا، هذا هو الدواء ! یا من تظن أن یدك سلیمة )5: 3 (مر "یدك مدالرب: "

كثیًرا... مّدها نحو هذا الفقیر الذي یتوسل إلیك، مدها في معونة قریبك ومساندة األرملة، مدها في إنقاذ المظلوم من 
هكذا یبست یّد یربعام عندما أراد التبخیر لألوثان  .لشفاءاالظالم. ابسطها نحو اهللا لتطلب عن خطایاك، مّد یدك لتنال 

.] Ñ)6-4: 13 مل 1( وبسطها عندما صلى
 لقد اعتبر .]6[ وتشاوروا علیه لكي یهلكوه" ،"فخرج الفریسیون للوقت مع الهیرودسیینیقول اإلنجیلي: 

 فلم یكن یشغلهم ،الفریسیون كلمة المسیح الواهبة الشفاء في السبت جریمة كبرى تستوجب قتله، أما الهیرودسیون
 فحسبوا أن ما یعلنه السید المسیح من سلطان روحي هو انهیار ، إنما كانوا یخافون سلطان سیدهم الروماني،السبت

لعائلة هیرودس الكبیر مع أن السید أكد بطرق كثیرة أن مملكته لیست من هذا العالم. 
لقد اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعریف الهیرودسیین، لكن الرأي الراجح أنهم لیسوا جماعة دینیة 

 لكنهم أصدقاء هیرودس الكبیر من الیهود، یعملون لحساب عائلته ، وال هم من موظفي الدولة الرسمیین،وال سیاسیة
 ه، بل وظن البعض أنهم كانوا ینادون بهیرودس أنÒولحساب روما بجذب الیهود للمواالة للرومان والخضوع لهم

Ï 40. ترجمة المرحوم كامل جرجس، راجع أیًضا أقوال القدیس یوحنا الذهبي الفم: في إنجیل متى عظة25-23نجیل لوقا: عظة إ .
Ð 25-23 إنجیل لوقا: عظة .

3 In Luc. 6: 6–11. 
4 New Westminster Dict. of the Bible, p 384. 
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ومع هذا   على أي األحوال كان الهیرودسیون مع الحاكم الروماني في جانب والیهود كلهم في جانب آخر. .Ïالمسیح
 كان قائًما بینهم. يفإن المصلحة المشتركة جمعت بین الفریسیین والهیرودسیین بالرغم من العداء الشدید الذ

 یرى أن األب ثیؤفالكتیوس" التي تعني "بطل"، غیر أن Heroكلمة "هیرودس" في أصلها مشتقة من "هیرو 
 "جلد"، لهذا فإن كان الفریسیون یشیرون إلى الریاء فإن الهیرودسیین یشیرون إلى شهوات الجسد (الجلد)، اهاعنم

 وكالهما یعمالن مًعا في مقاومة عمل الروح. 

 . خدمته خالل سفینة صغیرة2
 فیكونوا قادرین على العمل ،إن كان السید قد دخل إلى مجمع الیهود لكي یشفیهم من یبوسة الید الیمنى

الروحي لحساب مملكة اهللا، وبهذا یحتفلون بالسبت الحقیقي، تشاور غالبیتهم علیه لیهلكوه، أما هو فكعادته ال یقاوم 
 إذ یقول ، بل في وداعة انصرف تارًكا لهم الموضع لیكرز بین الغرباء، وسط بحر الشعوب واألمم،الشر بالشر
 ومن أورشلیم ومن . وتبعه جمع كثیر من الجلیل ومن الیهودیة،"فانصرف یسوع مع تالمیذه إلى البحراإلنجیلي: 

 إذ سمعوا كم صنع أتوا إلیه. فقال لتالمیذه أن ،أدومیة ومن عبر األردن، والذین حول صور وصیدا جمع كثیر
 .]9-7[تالزمه سفینة صغیرة بسبب الجمع لكي ال یزحموه" 

 وٕانما لیتمم عمله ، ال عن خوفٍ ، فإنهم إذ أرادوا الخالص منه تركهم"فانصرف یسوع"، یقول اإلنجیلي: أوالً :
 لكنها ال تقاوم الشر بالشر ، مقدًما نفسه مثًال للكنیسة التي ال تهاب الموت،لقد هرب من الشر ولم یقاومه. مع غیرهم

 بل تهرب منه.
لم یترك الشر لیتوقف عن رسالته إنما انصرف إلى البحر إلى الشعوب الوثنیة الثائرة كالبحر لینزع عنهم 

هم سالمه الفائق! ب ویه،تیارات الفساد الجارفة
 وخاصته لم تقبله، فانصرف إلى األمم كارًزا لهم خالل تالمیذه ورسله، إذ ، جاء السید إلى خاصتهثانًیا:

فالیهود تمتعوا بالسید المسیح الذي تجسد من نسل داود لكنهم رفضوه، أما األمم  ."إذ سمعوا كم صنع"یقول اإلنجیلي: 
 .ت خالل السماع بكلمة الكرازة. وكأن ما فعله السید هنا لم یكن إال إشارة لتالمیذه للعمل بین األمم بعد صعودهتعفتم

 فیهم.  لكي یسلكه تالمیذه ویعمل،هو فتح الطریق ومهده
زة بین األمم على مستوى العربون وترك التالمیذ ینطلقون فیها؟ ال البعض: لماذا اكتفى السید بالكرءربما یتسا

 ألنه لو كرز بین األمم وصنع األشفیة عالنیة وعلى نطاق متسع لُحسب صلب السید المسیح له ما یبرره عند الیهود.

أّجل هذا العمل الكرازي إلى ما بعد الصلیب حتى ال یجد الیهود ما یبررون به أنفسهم بصلبهم إیاه، ویحسبون بال  لكنه
 عذر.

 سأل السید المسیح تالمیذه أن تالزمه سفینة صغیرة (قارب)، تمثل كنیسته الحال فیها، والتي دعاها ثالثًا:
 ).32: 12و  (ل"ال تخف أیها القطیع الصغیر، ألن أباكم قد سّر أن یعطیكم الملكوت"بالقطیع الصغیر، قائالً : 

 واألرض. تالسماواكنیسته قطیع صغیر، أو سفینة صغیرة وسط العالم، لكنها تحمل من ال تسعه 
 فجاءوا إلیه یلمسونه باإلیمان العامل بالمحبة لینالوا ،إذ تجلى السید وسط كنیسته الصغیرة اجتذب كثیرین

رین حتى وقع علیه لیلمسه كل ي"ألنه كان قد شفى كث وُتطرد عنهم األرواح الشریرة، كقول اإلنجیلي: ،شفاًء روحًیا

1 J. Mckenzie: Dict. of the Bible, p 356. 
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" أوصاهم كثیًرا أن ال یظهروه ."انك ابن اهللا" واألرواح النجسة حینما نظرته خرت له وصرخت، قائلة: .من فیه داء
]10-11[. 

)، لكن كما یقول 16: 16  التي نطق بها معلمنا بطرس الرسول (متاتنطقت األرواح الشریرة بذات الكلم
فمن لهم  .: [أسمع اعتراًفا مشابًها، غیر أنني ال أجد حًبا مشابًها، فهم یحملون خوًفا بال حبالقدیس أغسطینوس

 من لهم المحبوب یجعلهم آلهة، أما المرتعدون فیؤكدون أنهم لیسوا أبناء، أما الذین یقشعرون فلیسوا أبناءالمحبوب هم 
.] Ïآلهة

 . إقامته التالمیذ للعمل3
 تالمیذه ورسله اختارإن كان السید ال یكف عن أن یعمل ألجل خالص كل نفس، ففي محبته لإلنسان 

 باسمهموهبهم إمكانیاته لیعملوا ال  .]15[" "على شفاء األمراض وٕاخراج الشیاطین واهًبا إیاهم سلطاًنا ،یعملون بروحه
، ولحساب مملكته بكونه العامل فیهم. باسمهبل 

 وقد جاء اختیاره للتالمیذ بعد أمرین:
، فقد أبكم هؤالء األشرار عن الشهادة له حتى وٕان ]12-11[ منعه األرواح النجسة من الشهادة له أوالً :

أبكم األرواح الشریرة لیهب كلمته في أفواه  نطقوا بالحق إلى حین، حتى ال یثق الناس فیهم ویسقطوا تحت ضاللهم.
تالمیذه القدیسین لیكرزوا بإنجیله. 

: 6 وقضى اللیل كله في الصالة هللا" (لو" یذكر معلمنا لوقا البشیر أن السید "خرج إلى الجبل لیصلي، ثانًیا:
لنا یود أن ُیعلن أن خدامه العاملین بالحق ال ُیختارون حسب الفكر البشري ل كممث .)، وذلك قبل دعوته للتالمیذ12

إن كان السید المسیح نفسه هو الحجر غیر المقطوع بید الذي صار جبًال عظیًما ومأل  .إنما حسب اإلرادة اإللهیة
) یلیق بنا أن نرتفع به على الدوام لنطلب مشورته اإللهیة الختیار خدام حسب قلبه 45، 35: 2دا األرض كلها (

 " من رب الحصاد أن یرسل فعله إلى حصادهفاطلبوا قلیلون، والفعلة ،الحصاد كثیر"هذا ما أكده لنا بقوله:  .اإللهي
). 4: 5 (عب" وال یأخذ أحد هذه الوظیفة بنفسه بل المدعو من اهللا"یًضا یقول الرسول بولس: أو .)2: 10 (لو

نرجس" أي ااختار السید المسیح سمعان تلمیًذا له ودعاه بطرس أي "صخرة"، ویعقوب ویوحنا ابني زبدي "بو
 [لیظهر أنه هو الذي أعطى القدیس یوحنا ذهبي الفم:أما علة تغییره أسماء بعض تالمیذه فكما یقول  "ابنّي الرعد".

 میالدهم إبراهیم، وساراي سارة، ویعقوب إسرائیل كما حدد أسماء كثیرین منذ أبرامالعهد القدیم مغیًرا األسماء، فدعى 
 ].لخا )9، 6، 4: 1 () هوشعÐ) 8 :3كإسحق وشمشون والمذكورین في إشعیاء

 سمعان "صفا" أو "بطرس" التي تعني "صخرة"، ألنه تمتع بإعالن اآلب له عن شخص االبن فآمن أنه يدع
 یحمالن طبیعة الرعد تالسماواوُدعي یعقوب ویوحنا ابني الرعد ألنهما صارا كمن في  ).17: 16 ابن اهللا الحّي (مت

 .Ò بسبب فصاحتهماالقدیس غریغوریوس النزینزي، أو كما یقول Ñأمبروسیوسالقدیس السماوي كقول 
" تعني فیلبسو" . بالرب بنضوج شجاعتهالتصاقه" في الیونانیة تعني "قوة" أو "بسالة"، إشارة إلى أندراوس"

 ،" تعني "ابن من یتعلق بالماء"برثلماوس"فم مصباح"، إشارة إلى إشراقه بالنور خالل كلمات الرب الصادرة من فمه. "

1 On Ps. 50. 
2 In loan 19: 2. 
3 Ep. 22: 5. 
4 On Death of his Father 24. 
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" تعني "هبة" أو "عطیة" قدمها الرب له ال بمغفرة خطایاه متى ".ربما إشارة إلى التمتع بالبنوة هللا خالل میاه المعمودیة
یعقوب بن "  فإن من له معرفة بسلطان إلهي یدخل إلى األعماق.،" تعني أعماًقا"توما رسوالً . "باختیاره وٕانما ،فحسب
 أخ  یهوذا" تعني "من یحرس القلب" أو الساهر بقلبه، وهو بعینهتداوس". " تعني "المتعقب أو المجاهد المتعلم"ىحلف

"، األول یشیر إلى االستماع أو الطاعة منسوًبا لقریة سمعان القانوي ویهوذا اإلسخریوطي" یعقوب المدعو أخ الرب.
 ویهوذا منسوًبا إلى قریته "سوخار". ،قانا الجلیل

 لیرسلهم فیزرعون اختارهم السید السمیح لهؤالء التالمیذ، قائالً : [اختیار عن أمبروسیوسالقدیس یحدثنا 
تأمل حكمة اهللا فإنه لم یختار الحكماء وال . اإلیمان خالل الكرازة بمعونة اهللا ألجل خالص البشر في كل المسكونة

 بل اختارهم من العشارین والخطاة حتى ال یظنوا أنهم بقوتهم جذبوا القلوب وتمتعوا بالخالص، ،النبالءال األغنیاء و
: [هم قوم درجوا على القدیس كیرلس الكبیرویقول  .]Ïیًضا كي ال یجتذبهم سحر السلطة والمال بل نصرة الحقأو

البساطة لكنهم كانوا أغنیاء بعملهم (الروحي) وفضلهم، فانطفأت جذوة األدب اإلغریقي الغزیر بسحر بیانه وارتفعت 
ویل للمكثر ما لیس "وحسبك ما أشار به حبقوق وهو یندد بأعداء الرسل: . موجة الرسالة اإلنجیلیة، فغطت العالم طرا

فقد جمع  ).6: 2  (حب" فتكون غنیمة لهم، ویستیقظ مزعزعوك، وللمثقل نفسه رهوًنا، أال یقوم بغتة مقارضوك،له
الشیطان في حظیرته كل سكان األرض وهم لیسوا له، وجعلهم یسجدون له ویعبدونه فتثقل وتعظم، ولكن استیقظ 

البعض لیسلبوه غنائمه، فقد ألقى الرسل بشبكة تعلیمهم على المأسورین والخطاة فرجعوا به إلى اهللا مملوءة بأهل العالم 
.] Ðقاطبة

. اتهامه بواسطة أقربائه والكتبة 4
ولما سمع أقرباؤه خرجوا   حتى لم یقدروا وال على أكل الخبز. جمعیًضاأجتمع ا ف."ثم أتوا إلى بیت

 فقالوا أن معه بعلزبول، وأنه برئیس الشیاطین ، وأما الكتبة الذین نزلوا من أورشلیم. ألنهم قالوا أنه مختل،لیمسكوه
 .]22-19[یخرج الشیاطین" 

ا أهل بیته ویدخلون معه كما و"، أي إلى الكنیسة لیصیرإلى بیت عشر جاء بهم "يإذ أقام السید تالمیذه اإلثن
هكذا   . حتى ال یقدروا وال على أكل الخبز، وٕانما امتأل البیت من الجمع،لم یدخلوا وحدهم. في قرابة تفوق اللحم والدم

أما أقرباؤه حسب الجسد فخرجوا  بناء.أخوة وإ مشتاًقا أن یضم الكل إلیه كأحباء و،یفتح الرب أبواب بیته السماوي
 متهًما ،یدخل اهللا بنا إلى أحشائه بالحب، واإلنسان في غباوته یخرج من دائرة الحب. لیمسكوه قائلین انه مختل العقل

 ب أن یتحرر من حبه!جهو یضم اإلنسان إلیه، واإلنسان یظن أنه ي. حتى اهللا أنه مختل
 نزلوا من أورشلیم ، أي الكتبة،لم یقف األمر عند أقربائه حسب الجسد لكن حتى جماعة من المتعلمین

 ،لقد نزلوا من أورشلیم العلیا وتركوا الحیاة السماویة . وأنه برئیس الشیاطین یخرج الشیاطین،لیتهموه أن معه بعلزبول
ففسد فكرهم واسودت بصیرتهم بالجهالة واتهموه هكذا! 

نقسمت مملكة على ا وٕان ."كیف یقدر شیطان أن یخرج شیطاًناهم غباوة تفكیرهم، بقوله: لفي محبة كشف 
 وٕان قام شیطان على . بیت على ذاته ال یقدر ذلك البیت أن یثبتانقسم وٕان . ال تقدر تلك المملكة أن تثبت،ذاتها

 إن لم ،ال یستطیع أحد أن یدخل بیت قوي وینهب أمتعته . بل یكون له انقضاء، ال یقدر أن یثبت،نقسماذاته و

1 In Luc 6: 12–49. 
2 In Luc hom 23–24. 
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 .الحق أقول لكم أن جمیع الخطایا تغفر لبني البشر والتجادیف التي یجدفونها . وحینئذ ینهب بیته،یربط القوي أوالً 
 .]29-23[ بل هو مستوجب دینونة" ،ولكن من جدف على الروح القدس فلیس له مغفرة إلى األبد

غیر أنني أبرز  ).32-25: 12لقد سبق لنا تفسیر هذه العبارات في دراستنا إلنجیل معلمنا متى البشیر (
 هنا النقاط التالیة:

 وٕاال انهارت مملكته، ففي الحروب ،أ. من الواقع العملي الیومي ال یمكن قبول أن شیطاًنا یخرج شیطاًنا
 إن حدث شقاق یتبعه خراب ال محالة. ،ةسري كما في الحیاة األ،العادیة

ب. لقد احتل الشیطان اإلنسان وحسبه بیته، ونهب كل طاقاته وٕامكانیاته ومواهبه لتعمل لحساب مملكة 
هذا العدو القوي لن یخرج، وال ًتسحب منه أمتعته التي اغتصبها ما لم ُیربط أوًال، فقد جاء السید لیعلن عملًیا  الشر.

 [یقصد بالقوي القدیس كیرلس الكبیر: حتى یسحب منه ما قد سبق فسلبه. یقول ،سلطانه كمحطم لهذا القوي
بإبلیس أبیهم في ن  مملكته على األرض، وأما أمتعته فهي أولئك الناس الذین یتشبهو إالالشیطان، وما هو بیته

وكما أننا ندعو القدیسین أواٍن مقدسة وأمتعة مكرسة، كذلك یمكن تسمیة األشرار أمتعة إبلیس  .شئونهم وأعمالهم
بط ردخل المسیح الكلمة وحده بیت إبلیس، هذا العالم األرضي، و وآنیته، ألنهم یشتركون معه في الخبث والشر.

خلص الوي فلم یعد بعد أسیًرا في مملكة الشیطان، وأصبح  .)4: 2 بط 2 ("سالسل الظالم وطرحه"الشیطان، في 
التفتوا إلّي وأخلصوا یا "بتوبته جدیًرا بالبركات اإللهیة، فنتعلم أن التوبة هي السبیل السوي للخالص والفداء، فقد قیل: 

  .]Ï)22: 45 (إش" جمیع أقاصي األرض
ج. ابن اإلنسان مستعد أن یغفر حتى هذه االتهامات بالرغم من مرارتها، إن رجع هؤالء عن شرهم، أما إن 

ون مجدفین على الروح القدس، أي رافضین عمله الذي هو التوبة، فیحرمون من ب فُیحس،بقوا مصرین على عدم التوبة
: [حًقا إن كل خطیة وتجدیف یغفر للبشر لیس فقط ما القدیس أغسطینوسیقول  .المغفرة ویسقطون تحت الدینونة

فمادامت ال توجد خطیة عدم التوبة هذه التي توجه ضد الروح القدس الذي به تغفر الكنیسة  یقال ضد ابن اإلنسان.
  جمیع الخطایا، فإن جمیع الخطایا تغفر.]

خوته وأمه یطلبونه إ .5
ال حصر، أراد أن یعلن عالقته بهذه الجماهیر، أنه بلتف حوله جموع اإذ جذب السید تالمیذه إلى بیٍت و

إنه لم یحطم القرابات حسب الجسد وال قاومها، لكنه . دخل معهم كما في قرابة على مستوى یفوق القرابات الجسدیة
من خوته وأمه ووقفوا خارًجا وأرسلوا إلیه یدعونه، أجاب قائالً : إلذلك عندما جاء  .أعلن االلتزام بقرابة أسمى وأعلى

 ألن من یصنع مشیئة اهللا هو أخي وأختي .خوتيإ"ها أمي و ثم نظر حوله إلى الجالسین، وقال: خوتي؟"إأمي و
 .]35-34[وأمي" 

  حًقا اإلنسان یصیر  .نه یلزمنا أن نكرم من هم أقرباء لنا حسب اإلیمان أكثر من القرابات حسب الدمأیظهر الرب
. Ðكأم لیسوع بالكرازة به، إذ یكون كمن یلد الرب في قلوب سامعیه

 القدیس یوحنا الذهبي الفم     

1 In Luc hom 21. 
2 Catena Aurea. 
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 وٕانما على تمتعها بكل ،لم یقل هذا كمن یجحد أمه، إنما لُیعلن كرامتها التي ال تقوم فقط على حملها للمسیح 
. Ïفضیلة

 األب ثیؤفالكتیوس بطریرك بلغاریا

  :وكأنه یقدم مفهوًما جدیًدا لالرتباط به لیس خالل عالقة "من هي أمي"إنه لم یقل: "أنِت لست أمي"، بل قال ،
جسدیة خالل الدم واللحم والنسب، وٕانما خالل الطاعة إلرادة أبیه. أال ترى أنه في كل مناسبة لم ینكر القرابة 

  Ðحسب الطبیعة لكنه أضاف إلیها ما هو بواسطة الفضیلة؟
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 حرص أن تتمم مشیئة اآلب لكي تكون أًما للمسیحاÑ35: 3  (مر( .
  أمبروسیوسالقدیس      

 شكل المسیح ویولد داخلنا، فكل قدیس یتمتع بشركة مع المسیح كأنما یولد تالكنیسة في حالة تمخض إلى أن ي
. Òالمسیح فیه من جدید

 األب میثودوسیوس

 یصیر أًما  .من یبشر بالحق یحسب فوق كل شيء أًما للسید المسیح، إذ یلد ربنا الذي یحضره إلى قلوب سامعیه
. Óللمسیح إذ یوحي بحب ربنا في روح قریبه خالل كلماته له

 البابا غریغوریوس (الكبیر)

1 Ibid. 
2 In Matt. hom 32:11. 
3 De Virginitate 4:20, Comm on Luke 10:25. 
4 Symposion 8:8. 
5 On Gosp. hom 3. 
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 الرابع األصحاح

ر والزرع والبذ
هتم بإبراز السید المسیح كمعلم فإن ما ورد في هذا األصحاح من األجزاء ا إن كان القدیس مرقس قد 

 ، حیث توجد أراض جیدة، یلقي ببذور محبته العملیة.نقطاعاأوضح أنه جاء لیعمل بال  القلیلة جًدا لتعالیم السید
 وال تأتي بالثمر. إنه الزارع ، وینتظر منها ثمًرا، بالرغم من وجود أراٍض أخرى ال تتجاوب مع عمله،تتقبل عمله

ًرا إلهیة فّعاله لكنها غیر ملزمة لنا والذي ال یتوقف عن العمل، یزرع كلمته مشتاًقا أن یكون الكل مثمًرا. یزرع بذ
 ا.دتنبالتجاوب معها بغیر إرا

 1 التقاؤه مع الشعب عند البحر. 1
 .20-2  ٍر حیةوعمله اإللهي كبذ. 2
 .25-21  عمله اإللهي ال یختفي. 3
 .29-26  العمل اإللهي المستمر. 4
 .34-30   الخردلةالعمل اإللهي وحب. 5
 .41-35 العمل اإللهي والریاح المضادة. 6

التقاؤه مع الشعب عند البحر . 1
  "وابتدأ أیًضا یعلم عند البحر، 

، جتمع إلیه جمع كثیر حتى أنه دخل السفینةاف
  ،وجلس على البحر

. ]1[والجمع كله كان عند البحر على األرض" 
 فإن السید المسیح ،تیارات الوثنیةال إن كان البحر بأمواجه یشیر إلى الشعوب واألمم التي عاشت وسط 

قد جاء إلیهم ودخل سفینة كنیسته جالًسا على البحر كعرش له. 
 أن السید لم یفعل ذلك بال هدف، وٕانما جلس على السفینة ووجهه ذهبي الفمالالقدیس یوحنا  یرى 

. إنه نزل إلینا لكي Ïوجهه، لیس أحد من ورائه  حتى یكون الكل مقابلئمتجًها إلى الجمع الجالس على الشاط
 أن یلتقي بنا وجًها بوجه، وأن ننعم برؤیته هنا خالل اإلیمان وسماع كلمة كرازته لنراه هناك ریدیعلن رعایته لنا، ي

بالعیان خالل شركة أمجاده. 

ر حیة وعمله اإللهي كبذ. 2
 قدم السید المسیح للشعب تعالیمه خالل األمیال، وقد ضرب مثال الزارع الذي خرج لیزرع فسقط البعض 

 الشوك، والجزء األخیر على األرض الجیدة التي أثمرت  وسط وثالث في، وآخر على مكان محجر،على الطریق
) الذي سبق لنا شرحه، وأیًضا ذكره 23-1: 13 متى هذا المثل (يئة. وقد ذكر اإلنجیلاثالثین وستین وم
). ویالحظ في هذا المثل اآلتي:  15-5: 8اإلنجیلي لوقا (
 إن كان اإلنجیلي مرقس یعرض عمل السید المسیح المستمر كخادم للبشریة، والذي یواجه بمقاومة  أوالً :

مستمرة. فإنه مع المقاومة یوجد أیًضا ثمر متزاید. حًقا توجد نفوس هي أقرب إلى الطریق المفتوح الذي تلتقط 

1 In Matt. hom 41. 
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ر فیه سریًعا لكنها تجف، ونفوس یخنقها وره، ونفوس أقرب إلى المكان المحجر الذي وٕان نبتت البذوالطیور بذ
 ر وتأتي بثمار مفرحة لقلب اهللا.و تستقبل البذ،شوك العالم، لكنه توجد أیًضا نفوس هي أشبه باألرض الجیدة

، فإن قوله "خرج" خرج الزارع لیزرع" ": أن السید المسیح إذ یقولÏالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى ثانًیا: 
اليء الكل ال یخرج إلى مكان معین، میقصد به تجسده اإللهي، فكلمة اهللا الزارع الحقیقي حاضر في كل مكان و

 جسًدا كمن قد خرج إلینا نحن المطرودین لیصالحنا مع أبیه ویدخل بنا من التحفلكنه خالل التدبیر اإللهي 
جدید إلى الحضرة اإللهیة. نحن خرجنا من الفردوس، فخرج إلینا ذاك الذي ال ینفصل عن أبیه لیردنا نحن الخطاة 

إلى حضن اآلب بغفران خطایانا وٕاتحادنا فیه. 
" یعني مبادرة اهللا بالحب. فهو دائًما كمن یخرج إلى اإلنسان بالحب، إذ وقف اإلنسان خرج ولعل تعبیر "
 مع إلهه والدخول إلیه. االلتقاءفي ضعفه عاجًزا عن 

" اإلعالن عن خرج فإنه ربما یقصد بقوله "، إذ یحدث السید المسیح خاصته الیهود الذین جاء إلیهم
خروجه أیًضا إلى األمم بعد أن رفضته خاصته. 

فسیًرا لهذا المثل لتالمیذه، وقد سبق لنا عرض بعض أقوال اآلباء في ت قدم السید المسیح نفسه  ثالثًا:
  بخصوصه: القدیس كیرلس الكبیر هنا بتقدیم مقتطفات لكلمات أكتفي، لذا Ðهذا التفسیر اإللهي

[یقول المخلص أن الزارع خرج لیزرع، فمن هو هذا الزارع یا ُترى؟ بال شك هو المسیح، ألنه هو الذي 
 ، وأنتم األغصان، الذي یثبت فيّ ،أنا الكرمة"یزرع الطیبات... به وألجله تحصد الثمار الروحیة على حّد قوله: 

ر في شتى و. أرجو أن تالحظوا كیف یجول الزارع في الحقل یلقي البذ)5: 15 یو( " هذا یأتي بثمٍر كثیرٍ ،وأنا فیه
كن ا والبعض اآلخر على الوعر من الصخور، وینتشر جزء على األم،المواضع، فیسقط بعضها على الطریق

س، وما كان على الصخر فقد نبت ثم يدف واآلخر على تربة خصبة. أما الذي سقط على الطریق ،شوكتي بها ال
جف، وما انتشر على الشوك فقد نبت ثم ُخنق، بینما الذي صادف أرًضا جیدة فقد أتى بثمر وفیر قدر بمائة 

 ضعف...
لَم ُأختطفت البذور التي سقطت على الطریق؟ لصالبة األرض، فهي أرض صلدة ال تصلح للزراعة، 

. ابتالعها والتقاطهار على سطحها مما سّهل للطیر و البذفانتشرتتعرضت لدوس األقدام من حركة رائح وغاٍد، 
هكذا یوجد قوم عقولهم صلبة تتسم بالصلف والعناد، إذ ما سقطت علیها البذور اإللهیة ال تجد لها سبیًال تسلكه، 

 الذي یرعرع ثمار الفضائل السماویة. هؤالء الناس جعلوا من أنفسهم موضًعا مألوًفا لربفال تثمر الكلمة خوف ا
 فال یكون فیهم مجال إلعالن الثمار المقدسة. لیته یتیقظ هؤالء الناس . بل الشیطان نفسه،تطأه األرواح النجسة

الذین أجدبت قلوبهم وأقفرت، ویفتحوا عقولهم لبذرة الحق المقدسة، فتثمر فیهم ثمار الحیاة الطاهرة! كونوا رقباء 
 وأحكموا إغالق المنافذ فال یدخلها سارق ولص. ،على أذهانكم

طردوا من قلوبكم أسراب الطیر حتى تبقى البذور في مكانها، فینبت زهًرا یانًعا ونحصل منه على بذور ا
 وفیرة وثمار كثیرة.

لنتأمل اآلن في البذور التي سقطت بین الوعر من الصخور أو باألحرى في الناس الذین یتقبلون الكلمة 
 االعتماد وفي وقت التجربة یرجعون متقاعسین. هؤالء الناس لن یدخلوا في بوتقة التجارب، فجّل همهم .بفرحٍ 

، فتكون تقواهم هراء في هراء، ألن لیس لهم تالسماواعلى الكلمات الجوفاء والتهرب من اإلمعان في أسرار 
غتباطهم بما یسمعونه من المرشد الذي ا ویظهرون ،ون الكنائسمألجذور متعمقة في تربة خصبة. أولئك ي

1 PG 57: 467-472. 
Ð301-294  اإلنجیل بحسب متى، ص .
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 .وظیفته النصح والتعلیم، ویكیلون له المدح في غیر ما تمییز أو إدراك بل عن إرادة غیر طاهرة وقلب غیر سلیم
هجون منهج األعوج، إذ ال یحتفظون بشيء ینبت ین و، إذ ما تركوا عتبة الكنیسة ینسون التعالیم المقدسةمألنه

ضطهاد أظهروا إیمانهم إلى حد ما، ا ولم یحدث ما یكدرها بتجربة أو ،ویثمر. فإذا كانت الكنیسة آمنة سالمة
 ، عن جو یعصف باإلضطهادات المریعةواكفهرت األمور اشتدت فإذا .ولكن في صورة المتزعزع المضطرب

 .ذاتو، وألقت عقولهم الدروع والخى تقهقر هؤالء الناس عن الدخول في حومة الوغ،وهجمات أعداء اإلیمان المرة
  وُجبلوا على الجبن والنذالة. ، من الحماس الروحي والمحبة اِإللهیة قد خلواألنهم

 وقد تدربتم ، وتفرون من المعارك،أیها الجبناء الضعفاء، لماذا تهربون من میدان فیه فخركم ومجدكم
ظفر العقدوا الخناجر (الروحیة) على تكافحوا بجلد وثبات، وتها؟ هنا میدان الغنیمة لمن شاء نصًرا ومجًدا. أال يلع

 وفي الصبر شرًفا ومجًدا... فإذا ،كروا حتى تنالوا قصب السبق، فإن وراء الثبات مغنًماتفي الحروب المرة، و
تألمنا في دفاعنا عن اإلیمان بالمسیح توجت هاماتنا بإكلیل الظفر والمجد، ولنعلم أن الموت مع الشرف خیر من 

تخافوا من الذین یقتلون الجسد وبعد ذلك لیس لهم  ال"حّد قول المخلص لتالمیذه المقدسین:  الحیاة مع العار على
. )4: 12 لو(" ن یلقي في جهنمأما یفعلون أكثر بل أریكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما یقتل له سلطان 

شترى بدمه العالم طرا، ا ولم یشأ هو أن یتحملها؟ كال، فقد وضع نفسه ألجلنا و،وهل طلب إلینا السید تحمل اآلالم
ألنه لهذا مات المسیح وقام وعاش  " كما قال بولس الرسول:،فال نملك نحن أنفسنا بل یملكنا الفادي الذي خلصنا

 حتى إذا هبت علینا عواصف التجارب ذللنا . فلنكن ثابتین جریئین)14 رو(" لكي یسود على األحیاء واألموات
  إلظهار الصالح بالمسیح ربنا. فرصة ولنفرح بمقابلة النوازل والكوارث ففیهاالصعوبات بنعمة الصبر والثبات،

والذي سقط "واآلن فلنبحث حقیقة المثل بخصوص األشواك التي تخنق البذور اإللهیة. یقول المخلص: 
. یوزع " فیختنقون من هموم الحیاة وغناها ولذاتها وال ینضجون ثمًرا،بین الشوك هم الذین یسمعون ثم یذهبون

الفادي البذور فتصادف قلوًبا تظهر قویة مثمرة، ولكن بعد قلیل تخنقها متاعب الحیاة وهمومها، فتجف البذور 
إنهم یزرعون الریح ویحصدون الزوبعة، زرع لیس له غلة ال یصنع دقیًقا، وٕان "وتبلى، أو كما یقول هوشع النبي: 

... لنعلم أنه ال یمكن أن تزهر البذور اإللهیة إال إذا نزعنا عن عقولنا الهموم )7: 8 هو( "صنع فالغرباء تبتلعه
 وواضح أننا ال نقدر أن نخرج منه ،ألننا لم ندخل العالم بشيء" وجردنا أنفسنا عن زهو الغنى الباطل: ،العالمیة
 ولكنه ،الرب ال یجیع نفس الصدیق"، ألنه ما الفائدة من امتالكنا األشیاء الزائلة الفانیة، )7: 6 تي 1( "بشيء

. )2: 10 أم( "یدفع هوى األشرار
 ،ألم تالحظ أنه في حالة الشر تخنقنا الشرور الفاسدة من نهٍم وطمٍع وشرٍه وجشٍع وسكٍر وعبٍث وكبریاءٍ 

كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العیون وتعظم المعیشة، لیس من اآلب بل "أو كما یقول رسول المخلص: 
. )16: 2 یو 1( " أما من یصنع مشیئة اهللا فیثبت إلى األبد،من العالم، والعالم یمضي وشهوته

 فتعطي ،األرض الجیدة هي التي تثمر مئة ضعف، فقد اعتاد الناس أن یمتدحوا األرض التي یستغلونها
لهم غلة وفیرة ومحصوًال كبیًرا. جاء وصف هذه التربة الخصبة وارًدا على لسان أحد األنبیاء القدیسین، إذ قال: 

. إن كلمة اهللا إذا ما سمعها عقل )12: 3ل م( " قال رب الجنود، ألنكم تكونون أرض مسرة،ویّطوبكم األمم"
طاهر ماهر نقي من الحسك والشوك أینعت وأثمرت وأعطت محصوًال وفیًرا. 

فیصنع " أن األرض الجیدة كانت على ثالث درجات حیث یقول: األصحاحیقول متى في صدد هذا 
 ،. الحظوا أنه كما أن المسیح وصف ثالث درجات للخسارة)23: 13 مت( "بعض مئة وآخر ستین وآخر ثالثین

كذلك وصف ثالث درجات للربح والفائدة. فإن البذور التي سقطت على الطریق اختطفت، والتي صارت صخًرا 
 البذور على أرض جیدة فإنها تعطي غالت طوعًرا جفت، والتي قابلت شوًكا وحسًكا خنقت، كذلك في حالة سقو
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كل واحد له موهبته الخاصة من اهللا، الواحد هكذا "وفیرة مئة ضعف وستین وثالثین، أو كما یقول بولس الحكیم: 
. ال ینجح جمیع القدیسین نجاًحا واحًدا وبدرجة واحدة، وقد ُأمرنا أن نسعى وراء )7: 7 كو 1(واآلخر هكذا" 

 للمسیح ، المسیح السامي، فنفرح ونسعدا برضى حتى نحظ،العمل الصالح بجٍد وثباٍت متخیرین األفضل واألكمل
 ]مین.آاألبد أبد وهللا اآلب یلیق التسبیح والسلطان مع الروح القدس من اآلن وٕالى 

 وبذوره هي بعینها التي یقدمها لكل أرٍض، لیتنا ال نكن بعد طریًقا مفتوًحا وُمداًسا ،إن كان الباذر واحًدا
ن بقلٍب متحجٍر لیس فیه ومن األرواح الشریرة حتى ال تلتقط الطیور البذور وتحرمنا من الثمر اإللهي، وال نك

تها ان فینا شوك هموم الحیاة وارتباكو حتى یمكن للزرع أن یكون له جذوره العمیقة فینا، وال یك،محبة هللا والناس
  تتقبل كلمته وتأتي بالثمر المتكاثر.، فیجعلها تربة صالحة،حتى ال تخنق الكلمة... لكن في یدیه نسلم له حیاتنا

وحیث األشواك البذور على الطریق وفي األرض المحجرة ب ربما یتساءل البعض: لماذا ألقي السید رابًعا:
 في األرض الجیدة؟ بإلقائهاولم یكتف 
 أنه ال نستطیع أن نفهم هذا المثل إال إذا عرفنا أمرین: األول أنه في أرض Ïیرى أحد الدارسین.  أ

تقبل البذور ي، فكأن الطریق Ðالبذور أوًال وبعد ذلك یقومون بحرث األرض بمحراث خشبيبفلسطین كان یلقون 
أتي بالثمار لو أن األرض قد حرثت بعد ذلك، فیتحول الطریق إلى أرض زراعیة. ونحن یمكننا يوكان یمكن أن 

 ،كن من یقبل المحراث الخشبي في حیاتهل إذ كلمة اهللا مقدمة مجاًنا للكل، ،أن نضیف بأن البذور تقدم للجمیع
أي الصلیب العملي یتمتع بثمر الكلمة فیه، أما من ُیصّر على الحیاة المدللة تخطف الطیور البذور، وقد ُدعیت 

 وقد فسدت بسقوطها في الكبریاء. أما الثاني فهو ، ألن األرواح الشریرة في أصلها روحیة سماویة،طیور السماء
یقصد باألراضي المحجرة الحجر الجیري الذي یغطیه طبقة من التربة تخفیه، وهذا كثیًرا ما یوجد في الجلیل. 

 ألن أمامه تربة في ظاهرها صالحة لكنها تخفي قلًبا حجرًیا. ،فالباذر یقدم البذور
من أجل تقدیر اهللا للحریة اإلنسانیة یقدم كلمته للجمیع. فإن كانت توجد ثالثة أنواع من األراضي .  ب
 فإن النوع الرابع یأتي بثمٍر كثیٍر فائٍق للطبیعة: مئة ضعف وستین وثالثین یعوض بكثیر ،ال تأتي بثمار

 ویشیر للمجد الفائق الذي یتمتع به المؤمنون في المیراث. ،األراضي
في المستقبل یتأمل یعقوب، یزهر " هذا الثمر الوفیر الذي یفرح قلب اهللا عنه األنبیاء، فیقول إشعیاء: 

ضطرب من جهة البذور ن... بهذا المنظر ال )11، 6: 27 ش(إ "ویفرح إسرائیل، ویمألون وجه المسكونة ثمًرا
التي ألقیت في كل أنواع األراضي. 

"من له أذنان للسمع ، ویختمه بقوله " Shema"، بالعبریة "شمعاسمعوا بدأ المثل بقوله: " خامًسا:
... وكأن السید إذ یتحدث عن ملكوت اهللا، إنما یتحدث عن سّر عمل اهللا في النفوس، یحتاج إلى ]9[فلیسمع" 

، "  یا إسرائیلاسمع"آذان روحیة قادرة أن تسمع صوته وتتجاوب معه. في القدیم إذ قدم اهللا شریعته بدأ حدیثه 
 لم یستطع أن یسمع للوصیة في أعماق قلبه، وال ةن المختونالكن إذ لم یكن إلسرائیل األذ)، 4: 6، 1: 4(تث 

أن یدرك أسرارها ویتجاوب معها. إنه كعالي الكاهن الذي یمثل إسرائیل لم یسمع الصوت اإللهي الذي سمعه 
یغیر طبیعة ل وٕانما ، ال لیقدم الوصیة فحسب،). لذلك جاء السید المسیح3 صم 1الطفل صموئیل ممثل األمم (

األذنین ویختنهما بصلیبه لحساب مملكته. 
القدیس  یشیر إلى المحبة كما یقول 2، ولم یقل: "من له أذن"... فإن رقم "من له أذنان" یقول السید: 

 هو ذاك الذي ال یسمع إال ما هو لنفعه الخاص، أما صاحب األذنین ةن صاحب األذن الواحدإ فأغسطینوس،

1 D.E. Nineham: Saint Mark, p 134, 135. 
2 Sherman E. Johnson: The Gospel According to St Mark, 1977, p 88. 
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فهو ذاك الذي یسمع بفرح ما یمجد اهللا ویبني الناس، إنه محب هللا والبشریة! 
"قد ُأعطى لكم أن تعرفوا سّر  عشر مع السید، إذ سألوه عن المثل أجاب: االثنى في لقاء سادًسا:

 لكي یبصروا مبصرین وال ینظروا، ویسمعوا .ملكوت اهللا، وأما الذین هم من خارج فباألمثال یكون لهم كل شيء
 تساؤالت الكثیر من اإلجابة. وقد أثارت هذه ]12-11["  فتغفر لهم خطایاهم،سامعین وال یفهموا، لئال یرجعوا

ألم  كیف یكون هذا؟ أال یرید السید من البشریة أن تفهم تعلیمه وتتمتع بخالصه، وتنال غفران الخطایا؟ الدارسین:
"وبأمثال كثیرة مثل هذه كان یكلمهم حسبما كان یستطیعون أن یسمعوا" یقل اإلنجیلي نفسه في ذات األصحاح: 

؟... وكأنه كان یقدم لهم األمثال بطریقة یسهل علیهم سماعها! ] 33[
 ،أحمدك أیها اآلب رب السماء واألرض" ألم یكن یشتاق السید أن یدرك الكل أسرار ملكوته إذ قال: 

(  " أمامك المسرة ألن هكذا صارت، نعم أیها اآلب. وأعلنتها لألطفال،ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء
  !)26- 25: 11مت 

 إنه یلیق بنا فهم كلمات السید المسیح بالفكر الالهوتي الذي كان للكنیسة Ïیقول أحد الدارسین.  أ
 فإن ].11-10[ عشر، والذین هم في الخارج يثنإلاألولى، فإن كلمات السید تمیز بین مجموعتین: الذین له مع ا

 حول السید في كنیسته، أما الذین في الخارج فهم الیهود التفوا عشر وحدهم بل للذین يسّر الملكوت لم یعلن لإلثن
رافضو اإلیمان به. فمن یتمتع بالحیاة الكنسیة ویكون تابًعا للسید ینعم بقلب منفتح یدرك سّر ملكوت اهللا، أما 

 بل یحرم نفسه بنفسه من المعرفة اإلیمانیة الحیة، ،الذي یبقى في الخارج فال یقدر أن یدرك السّر في أعماقه
 أما أعماقه فال ترى وال تسمع. وهكذا ال یرجع إلى المخلص وال تین،ه الماديي ویسمع بأذنتینه الجسدييفیبصر بعین

یتمتع بغفران خطایاه. 
 لكل ىعالن السّر، هذا السّر یعطإقدم السید تعالیمه عالنیة للجمیع، لكن األمر یحتاج إلى التمتع ب.  ب

 عشر لتنفرد به وتنعم بعمله الخفي فیها. إن كان ملكوت اهللا یشبه لؤلؤة كثیرة يثنإلنفٍس تأتي إلى السید مع ا
أن یعطیها لكل إنساٍن یتقدم إلیه في جدیة یسأله إیاها. عن الثمن، فإن اهللا ال یبخل 

لمن یشتاق إلیها طالًبا معرفة "سّر ملكوت اهللا"، األمر الذي لكنها ال تعلن إال كلمة اهللا مجاًنا  ُتقدم
نتكلم بحكمة اهللا في سّر، الحكمة المكتومة التي سبق فعینها "نلمسه بقوة في حیاة معلمنا بولس الرسول، إذ یقول: 

.  )19: 6 أف(، ویدعو اإلنجیل "سًرا" )7: 2 كو 1( "قبل الدهور لمجدنا
 بنفس الفكر نجد السید المسیح یقدم حیاته مبذولة على الصلیب عالنیة، لكنه ال یستطیع أحد أن یتفهم 

 أما القیامة ، معه لیتعرف على قوة قیامته. فالصلیب تمت أحداثه أمام العالمااللتقاءسّر الصلیب إال الراغب في 
 فیختبرها الراغبون في التمتع بعملها فیهم، هؤالء الذین یصعدون مع التالمیذ في علیة صهیون یترقبون ظهوره!

 إذ ال ینعمون بما تمتع به الیهود من آباء وأنبیاء وشریعة ،"في الخارج كان الیهود یحسبون األمم ". ج
 ما تمتعوا  معمقدسة ومواعید إلهیة. واآلن في هذا المثل یكشف لهم السید أن الذین في الخارج هم الیهود الذین

یبصرون : القدیس یوحنا الذهبي الفم األمور رفضوا الدخول إلى سّر الملكوت، فصاروا كما یقول هبه من هذ
السید المسیح یخرج الشیاطین فیقولون به شیطان، ویبصرون القائمین من األموات (مثل لعازر) فال یسجدون له 

 بل یفكرون في قتله.

عمله اإللهي لن یختفي . 3
 قد جاء إلى العالم لیخدم العالم بحبه العملي دون أن یطلب مجًدا لذاته، لكن ال  المسیح إن كان السید

1 D.E. Nineham: Saint Mark, p 136- 7. 
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هي العمل من أجل المجد الداخلي، بعیًدا عن حب و لنا خطة العمل، أال عیمكن لمجده أن یختفي. لقد وض
 ى"هل ُیؤتالظهور أو طلب الكرامات الزمنیة، لكننا فیما نحن نعمل هكذا بروحه یتمجد فینا عالنیة، إذ یقول: 

 وال ، ألنه لیس شيء خفي ال یظهر.بسراج لیوضع تحت مكیال أو تحت السریر؟  ألیس لیوضع على المنارة
. ]22-21[ا إال لیعلن" مً صار مكتو

 ویالحظ في هذا القول اإللهي اآلتي: 
 لعل السید أراد أن یقول لتالمیذه أن . جاء هذا القول تباًعا بعد شرحه مثل الزارع والبذور لتالمیذهأوالً : 

 إذ یخفونها كما تحت مكیال أو تحت ، "سراج منیر" یسمعها العامة وفي غیر إدراك روحي ال ینتفعون بهاهكلمات
 [ األب ثیؤفالكتیوس: تحمل السراج اإللهي لیضيء في العالم. یقول ،السریر، أما هم فقد أقامهم منارة للعالم

یحث الرب تالمیذه أن یكونوا نوًرا في حیاتهم كما في أحادیثهم، قائًال لهم بأنه كما أن السراج یعطي ضوًء هكذا 
 بل ،الكل یتطلع إلى حیاتكم. لذلك یجب أن تكونوا مجتهدین في ممارسة الحیاة الصالحة، ال تجلسوا في الزوایا

 هكذا لیوضع هذا النور . بل على منارة،كونوا سراًجا. فإن السراج یعطي ضوًء لیس عندما ُیوضع تحت سریر
على المنارة، أي یقوم على الحیاة الصالحة السامیة. ال یوضع السراج تحت مكیال أي تحت أشیاء تدخل الحلق، 

 .]وال تحت سریر أي الكسل. فإنه لیس إنسان یطلب ملذات فمه ویحب التراخي یمكن أن یضيء على اآلخرین
 فإننا إن وضعناه تحت مكیال أو تحت ، إن كانت كلمة اهللا هي نور یجب أن یشرق على الكلثانًیا: 

 نحجب عمله عن اآلخرین. ما هو المكیال إال المقاییس البشریة الزمنیة التي ُتفقد اإلنسان إیمانه باهللا ،السریر
العامل فوق كل الحدود البشریة، وما هو السریر إال الجسد الذي یتراخى متهاوًنا باألبدیة. بمعنى آخر لنقبل كلمة 

 اهللا فینا سراًجا یرتفع بنا فوق كل فكٍر زمنٍي وفوق كل شهوات الجسد!
 رأینا في مقدمة هذا السفر أن السید المسیح كما یخفي سّره الحقیقي بطرق متنوعة، اآلن یظهر ثالثًا: 

أن هذا اإلخفاء إنما یكون إلى حین، فإن سّر المسیح أو سّر إنجیله في الحقیقة لم یستطع حتى التالمیذ إدراكه 
لذلك یقول ) 26: 14ویعلمهم كل شيء (یو   لهمیذكرهم بكل ما قالهلإال بعد قیامته وٕارساله روحه القدوس 

من الناس  أعلنه اهللا لنا بروحه، ألن الروح یفحص كل شيء حتى أعماق اهللا، ألن َمنْ "الرسول عن سّر اهللا: 
-10: 2 كو 1( "إال روح اإلنسان الذي فیه، هكذا أیًضا أمور اهللا ال یعرفها أحد إال روح اهللا اإلنسان یعرف أمور

 كل هیستحیل أن ینال أحد نعمة اهللا ما لم یكن له الروح القدس، الذي في[ القدیس دیدیموس الضریر:. یقول )11
 .]Ïعطایا اهللا

"ألنه لیس شيء خفي وصار مكتوًما إال لیعلن... بالكیل الذي به تكیلون ُیكال لكم  یقول الرب: رابًعا: 
ما  .]25-22[ فالذي عنده سیؤخذ منه" ،ویزاد لكم أیها السامعون، ألن من له سُیعطى، وأما من لیس له

 ننعم بأمجادها مزاًدا علیها، وٕان جمعنا التراب ننال فساًدا مضاعًفا. تالسماویانزرعه هنا إیاه نحصد، فإن زرعنا 
 :الشیخ الروحانيیقول  وعاشها في أعماق قلبه، وكما ،ختارها اإلنسان لنفسها لحیاة اً متدادا إال تفاألبدیة لیس

 .]Ðكل واحد میراثه فیه، وغذاؤه داخله[
  الغنىاختار بمعنى آخر من ،]25[" یؤخذ منهس"من له ُیعطى فیزداد، وأما من لیس له فالذي عنده  

 یزداد غنى، ومن أهمل في حیاته الروحیة یزداد فقًرا. الیهود في جحدهم للرب حتى ما لدیهم قد ُسحب الروحي
 نعمة فوق نعمة. فازدادوامنهم، وأما الذین قبلوا الرب 

 في حیاتنا الروحیة إن رفضنا عمل اهللا حتى ما نلناه بالطبیعة أو الناموس الطبیعي ُینزع منا، فیسلك 

1 De Spir. Sanc. 9. 
Ð  2مقال .
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اإلنسان على مستوى حیواني أو أحیاًنا أقل من الحیواني، أما الذي باإلیمان یجاهد فإنه ینال بركات فائقة بجانب 
 ما تمتع به خالل الطبیعة التي وهبه اهللا إیاها.

العمل اإللهي المستمر . 4
 ربما استصعب التالمیذ العمل كیف یقدمون نوًرا للعالم، لذلك أكد لهم السید أن العمل الكرازي هو عمل 

هكذا مستمر، له فاعلیته في حیاة اآلخرین حتى في لحظات الضعف التي یعیشها الخادم، إذ یقول: "وإلهي 
ر یطلع وینمو وهو ال یعلم ا والبذ، وینام ویقوم لیًال ونهاًرا.ر على األرضان إنساًنا یلقي البذأملكوت اهللا ك

. ]28-26[كیف، ألن األرض من ذاتها تأتي بثمرٍ ..." 
 لیس أحد یأخذها " من هو الذي ألقى البذور على األرض إال االبن الذي سلم نفسه للموت كقوله: أوالً :

. لقد سّلم )18: 10 یو( " ولي سلطان أن آخذها أیًضا،عهاض بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أمني،
. ]28[آلن في السنابل مجسده كمن نام وقام، وٕاذ ببذور الكرازة قد طلعت ونمت وصارت نباًتا فسنبًال ثم قمًحا 

بموته وقیامته وهب الكنیسة ثماًرا ال تتوقف. ونحن أیًضا إن كنا نخدم إنما نقدم ذاك الذي بعمله اإللهي یقیم 
النفوس بال توقف حتى یكمل المختارون ویتمتعوا بشركة المجد معه. 

 إنما تشیر إلى سریة عمله الخفي في القلوب التي یقیمها معه بطریقة ال یمكن "ال یعلم كیف" أما قوله: 
  إذ ال یشرحها لنا وال یعلنها للبشر.،لنا إدراكها، فیحسب كمن ال یعلم كیف

، فقد ألقى السید بالبذور وفي غیر قلٍق یدرك أن "Ïرالمزارع الصبو یسمى البعض هذا المثل "ثانًیا: 
 بل في یقین ،ملكوته قادم ال محالة. الحصاد یتحقق حتًما، واألرض البد أن تحمل ثمًرا. حًقا لیتنا ال نضطرب

اإلیمان أن البذور التي وهبنا إیاها فّعاله، قادرة أن تخرج من اإلنسان الترابي ثمًرا سماوًیا، تقیمه مع السید المسیح 
).  6: 2  (أفتالسماویالیجلس معه في 
 یرسل السید المنجل للحصاد... هكذا یرفع الرب قلوبنا إلى مجیئه األخیر لنرى الحصاد قد نضج  ثالثًا:

ئیل ودین قادمین بالمنجل السماوي یحصدون لحساب ملكوت اهللا ثماًرا مفرحة. هذا ما رآه ياتماًما والمالئكة كحص
وخرج مالك "، وما تمتع برؤیته القدیس یوحنا: )13: 3 یؤ( "د قد نضجاأرسلوا المنجل ألن الحص"النبي القائل: 

آخر من الهیكل یصرخ بصوت عظیم إلى الجالس على السحابة: أرسل منجلك واحصد، ألنه قد جاءت الساعة 
ؤ ر( "، فألقى الجالس على السحابة منجله على األرض فُحصدت األرضضد األرا إذ قد یبس حص،للحصاد

14 :15-16(. 
یلقي اإلنسان بالبذرة في األرض عندما یضع النیة الصالحة [ البابا غریغوریوس (الكبیر):یقول رابًعا:  

في قلبه، وینام إذ یستریح فعًال خالل رجائه في العمل الصالح. لكنه یقوم لیًال ونهاًرا، إذ یتقدم في النمو مع 
الصراع، وٕان كان ال یعرف كیف یتحقق ذلك، إذ ال یستطیع أن یقیس مقدار نموه. ومع ذلك فالفضیلة التي تمتع 

 في األرض، وعندما نبدأ في العمل الصالح بها تنمو. إذن عندما یدرك الرغبات الصالحة یكون قد وضعنا البذرة
 بحق نباًتا. وعندما ننمو إلى كمال األعمال الصالحة نبلغ إلى السنبلة. وٕاذ نثبت في الكمال في ذات تصیر البذرة

 .]Ðالعمل تكون السنبلة قد امتألت قمًحا

العمل اإللهي وحبة الخردل . 5
، األول مثل الزارع الذي یهبنا رجاء األصحاح هذا هو المثل الثالث الذي یقدمه لنا السید المسیح في هذا 

1 S.E. Johnson: The Gospel According to St. Mark, 94. 
2 In Ezek. Hom 2: 3. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس- األصحاح الرابع

  

 إذ توجد أرض جیدة تثمر مئة وستین وثالثین، والثاني مثل ،فال نضطرب من أجل البذور التي سقطت ولم تثمر
الزارع الذي ال یدرك كیف تنمو البذرة فإن اهللا هو العامل حتى وٕان كانت الكرازة كبذرة في وسط األرض یحیط بها 

 رأینا الكرازة في بدایتها صغیرة للغایة كحبة الخردل، نالظالم، والمثل الثالث هو "حبة الخردل" حتى ال نرتبك إ
 فإنها تصیر كشجرة تمأل المسكونة، تأوي بین أغصانها طیور السماء وتستظل تحتها حیوانات البریة.

  ویالحظ في هذا المثل:
 یستظل تحتها حیوانات البریة ویسكن ،الك العظیمة بشجرة في وسط األرضم في القدیم أشیر للمأوالً : 

 تضم دوًال وبلداًنا تحت اتساعها)، بكون المملكة في 6: 31  حز؛12-10: 4 في أغصانها طیور السماء (دا
ظلها تحمیها من كل عدوان خارجي. أما الشجرة التي یتحدث عنها السید هنا فهي مملكة روحیة اجتذبت 

 بآالم المسیح وارتباطهابالصلیب األمم والشعوب لیجدوا فیها موضع راحة، وقد سبق لنا الحدیث عن حبة الخردل 
 .Ïوٕانجیله

ستخدم السید المسیح "حبة الخردل" بالذات كمثال لملكوته السماوي لسببین رئیسین، األول أن ا ثانًیا: 
 تاألرض وكأنها حملفي هذه الحبة یظهر نفعها باألكثر حینما تسحق أو ُتعصر كما تصیر شجرة متى دفنت 

جتیاز الرب اآلالم والدفن، والثاني أنه كان شائًعا في أمثال الیهود أنها أصغر الحبوب (في فلسطین)، اإشارة إلى 
 نعتهم للكشف عن سّر ملكوته. فاستخدام

البابا  مثل Ð سبق لنا عرض آراء اآلباء في عالقة حبة الخردل بملكوت السید المسیحثالثًا: 
مبروسیوس وجیروم وأغسطینوس وهیالري أسقف أذهبي الفم ویوحنا ال ینغریغوریوس (الكبیر) والقدیس

 في هذا الشأن: القدیس كیرلس الكبیركتفى هنا بعرض لكلمات ا لذلك بواتییه،
المقارنة ممتازة، إذ من المناسب جًدا أن یقدم أمامهم ما یحدث بخصوص الكرازة المقدسة اإللهیة [ 

، فمن خاللها ننال حق الشركة في ملكوت المسیح. ُقدمت تالسماوا والتي یدعوها هنا ملكوت ،الخاصة باإلنجیل
 إلى كل األمم. لقد وامتدت في تأثیرها اتسعتهذه الكرازة في البدایة ألشخاص قلیلین وفي نطاق ضیق لكنها 

ُكرز بها أوًال في الیهودیة وحدها حیث كان التالمیذ الطوباویون أیًضا قلیلي العدد جًدا، وٕاذ عصى إسرائیل جاءت 
. كما أن حبة الخردل صغیرة جًدا في )19: 28 مت( " وتلمذوا جمیع األمم...اذهبوا"الوصیة للرسل القدیسین: 

 لكنها تنمو عالیة جًدا أكثر من األعشاب العادیة حتى تصیر مأوى لكثیر ،حجمها بالنسبة لبذور النباتات األخرى
 ونتعرف على ذاك الذي بالطبیعة هو اهللا حًقا، قد بدأت موجهة إلى تالسماوامن العصافیر، هكذا ملكوت 

دة، فنمت بسرعة وصارت مأوى للذین هربوا إلیها كملجأ لهم هؤالء وأشخاص قلیلین كما لو كانت صغیرة ومحد
الذین ُحسبوا كعصافیر، ألن األمور البشریة ُتحسب صغیرة إن قیست باهللا. 

 لقد ُأعطى الناموس الموسوي لإلسرائیلیین، وٕاذ لم یستطع سكان األرض أن یخلصوا خالل ظل الناموس 
وخدمته المادیة صارت الضرورة ملحة أن تنطلق الكرازة باإلنجیل واهب الخالص وأن تنتشر بین كل ما هو تحت 

 السماء.
صنع اوكلم الرب موسى قائالً : " هذا ما أعلنه لنا حرف الناموس الموسوي خالل عالمة، فقد جاء فیه: 

. جاء بعد )1: 10 عد( " المحالتوالرتحاللك بوقین من فضة مسحولین تعملهما، فیكونان لك لمناداة الجماعة 
. من هذا یمكن )8: 10 عد( " فتكون لكم فریضة أبدیة في أجیالكم،وبنو هرون الكهنة یضربون باألبواق"ذلك: 

Ï313-308  ص،1983،  اإلنجیل بحسب متى .
Ð315-308  ص،1983،  اإلنجیل بحسب متى .
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  النبيأن یفهم عمل الناموس التمهیدي (لإلنجیل) والكمال الذي نناله في المسیح بالحیاة اإلنجیلیة، فقد أشار
. فبالحقیقة قد )13: 27 إش( "ویكون في ذلك الیوم أنه یضرب ببوٍق عظیمٍ  " بقوله:االسمإشعیاء أیًضا إلى هذا 

، إذ كانوا دائًما احتووهُضرب ببوق عظیم خالل صوت الرسل القدیسین، غیر متجاهلین (البوق) األول إنما 
 یبرهنون على ما یقولونه بخصوص المسیح من الناموس واألنبیاء، مستخدمین شهادات العصور القدیمة.

 إذن ُوجد بوقان من فضة مسحولة، حیث تشیر الفضة إلى السمو، ألن كل كلمة اهللا مجیدة، ال تحمل 
تنمو  - أي الكرازة القدیمة والجدیدة - فیها شیًئا من ظلمة العالم، وطرق المعدن أظهر أن البوق المقدس اإللهي

وتتقدم، ألن ما ًیطرق ینسحب إلى قدام ویتسع في الطول والعرض. فبقیامة المسیح من أجل سكان األرض تقدم 
الناموس القدیم خالل تفسیره الروحي، إذ نكرز به نحن الذین نلنا االستنارة الروحیة في المسیح، وأیًضا تقدمت 

رسالة اإلنجیل وانتشرت حتى احتضنت العالم كله. لقد أعطى الناموس الكهنة أن یستخدموا األبواق لتعلیم 
 االشعب، أما المسیح فقدم خدام اإلعالنات الجدیدة نقصد بهم الرسل القدیسین للكرازة به والتبشیر بوصایاه. أعلنو

، مؤكدین )2: 1 لو( "كانوا من البدء معاینین وخداًما للكلمة"سره كمن یستخدم بوقین، بهما یكرزون عنه، إذ 
بكلماتهم الشهادات الحقیقیة للناموس واألنبیاء. 

 في البدایة صغیرة في حجمها وقد امتدت متزایدة جًدا  بها لیس صعًبا أن ترى رسالة اإلنجیل قد ُكرز
 إش( " من معرفة الرب كما تغطي المیاه البحرئألرض تمتلاألن "كما سبق فأخبرنا اهللا عنها بصوت إشعیاء: 

 وعملها ال ُیقاوم. هذا ما أعلنه إله الكل في ،. فإن الكرازة بالخالص في كل موضع تفیض كالبحر)9: 11
 الحق والبّر لرسالة اسمي. فقد أعطى )24: 5 عا( " والبّر كنهٍر دائمٍ ،ولیجر الحق كالمیاه"وضوح بصوت النبي: 

اإلنجیل، ومنحنا تأكیًدا أن هذه الرسالة تجري في العالم كالمیاه والفیضان، فال یقف إنسان أمام مجاریها الجارفة 
 بقوة.

 نفس التفسیر أیًضا الئق جًدا إذ یقارن ملكوت اهللا بخمیرة. فإن الخمیرة صغیرة في كمیتها لكنها تمسك 
 وتهبه خواصها. هكذا تعمل فینا كلمة اهللا بنفس الطریقة، فإنها إذ ُتضاف إلینا ، وبسرعة تتفاعل معه،العجین كله

لتحفظ روحكم "كما یقول بولس: وفي داخلنا تجعلنا قدیسین وبال لوم وتتسرب إلى ذهننا وقلبنا، وتجعلنا روحیین، 
 .]Ï)23: 5 تس ا( "ونفسكم وجسدكم كاملة بال لوم عند مجيء ربنا یسوع المسیح

العمل اإللهي والریاح المضادة . 6
 استمراریة إذ شبه السید المسیح عمله اإللهي لنشر ملكوته السماوي بالبذور الملقاة في األرض، معلًنا 

 للریاح انتهارهعمله غیر المدرك، اآلن إذ جاء المساء أراد ان یكشف لتالمیذه عملًیا عن هذه اإلمكانیات خالل 
 المضادة معلًنا سلطانه حتى على البحر.

) من خالل كتابات اآلباء حیث 27-23: 8  (متÐ لقد سبق لنا دراسة تهدئة السید المسیح لألمواج
تظهر الكنیسة كسفینة وسط أمواج هذا العالم تعاني من التجارب والضیقات لكن عریسها في داخلها فلن تتزعزع. 

تحادنا معه وثبوتنا فیه نحمل ا فهو وحده یقدر أن یأمر فُیطاع. هذا وب،رسالتنا أن نوقظ مسیحنا الذي في داخلنا
 فنعیش في ملء النصرة الداخلیة. ،سلطاًنا

 أن نقول:  أیضاً  بجانب ما سبق فقلناه أثناء تفسیرنا إلنجیل متى البشیر یمكننا
ما في موضع خالء تمثل لقاءنا مع إعتاد السید كممثٍل لنا أن یستریح في أحد مواضع ثالثة: ا: أوالً  

1 In Luc. hom 96. 
Ð 205-201 اإلنجیل بحسب متى .
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علویة بالمسیح یسوع الجبل الحقیقي الذي تقام علیه لرتفاعنا إلى الحیاة اااآلب في خلوة، أو على جبل إشارة إلى 
صهیون، أو على وسادة داخل سفینة كما نرى هنا. إن كانت السفینة تشیر إلى الكنیسة فالسید المسیح یستریح 

 یجد لرأسه موضًعا علیها، وٕان كانت السفینة تشیر إلى الصلیب ،فیها خالل النفوس المؤمنة كوسادة مریحة
فراحته الحقیقیة هي نومه على الصلیب ألجل خالصنا! 

 ]37[" ئ حتى صارت تمتل،كانت األمواج تضرب إلى السفینة سمح الرب بالتجربة القاسیة إذ "ثانًیا: 
لیُعلن لهم أن وجوده في السفینة ال ینزع عنهم التجارب إنما یحفظهم منها، إن أیقظوه في داخلهم، أي أعلنوه 

أجر الثبات في الحروب (التجارب) أعظم من [ القدیس یوحنا سابا:إیمانهم به وسألوه بالصالة الدائمة، یقول 
 .]Ïأجر األعمال الفاضلة التي تكمل بالراحة

خافوا خوًفا عظیًما  وسلطانه، إذ "ا التجربة دخلت بهم إلى خبرة جدیدة كشفت لهم شخص المسيثالثًا: 
. بهذه الخبرة صار لنا أن نحمل ]41[وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا، فإن الریح أیًضا والبحر یطیعانه" 

 وٕانما لنحیا فوق ریاح العالم ونغلب جهنم وكل ، ال لننتهر البحر والریح،المسیا فینا، فنحمل عمله وسلطانه
 وٕانما أن تتمثل أیًضا به، إن ،نظر فإنه یمكنك لیس فقط أن تراها[ القدیس یوحنا الذهبي الفم:مخاوفها. یقول 

ین غیرة! لیتنا ال نتأخر في نوال ذلك، فإنه مستعد أن یستجیب لشفاه الودعاء وطویلي األناة أكثر من ءكنا مملو
أصرح  رب ألیس باسمك تنبأنا؟... فحینئذ  یا،رب  یا:كثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم" األنبیاء، إذ یقول: ةشفا

 فكانتا )3: 12  (عد موسى الذي كان ودیًعا ولطیًفا للغایةا. أما شفت)23-22: 7(مت  "لهم أني لم أعرفكم قط
؛ 11: 33 (خر كما یكلم الرجل صاحبه ، وجًها لوجه وفًما لفممهمقبولتین لدیه ومحبوبتین، حتى قیل أنه كان یكل

 وأنت إن كنت ال تنتهر الشیاطین اآلن لكنك ستنتهر نار جهنم، إن حفظت فمك كفم المسیح. تأمر ).8: 7عد 
 وتتمتع بالملكوت الذي یهبه اهللا لنا بنعمة ،تالسماواسكتي، وبثقة عظیمة تضع قدمیك في اهذه النار وتقول: 

 .]Ðربنا یسوع المسیح ومحبته للبشر
 یتطلع كثیر من اآلباء إلى المیاه كمسكن للتنین، لهذا ففي العماد، ترى الكنیسة األولى أن السید رابًعا: 

نطلق بتالمیذه في السفینة إلى المیاه لیجتز إلى االمسیح نزل إلى التنین لیحطمه في عقر داره. فإن كان السید قد 
 إلى السید المسیح المنطلق خالل كنیسته في هذا العالم لتواجه إبلیس التنین إشارة إنما یحمل هذا ]25[العبر 

 "طریقك في البحر" [القدیس جیروم:العظیم حتى یهبها الغلبة علیه منطلًقا بها إلى األبدیة كعبر حقیقي. یقول 
، أي خالل األمواج، خالل المیاه المرة حیث یسكن التنین... أنت في السماء قد نزلت إلى )19: 77(مز 

 .]Ñاألرض... جاء ینبوع الحیاة لیحّول البحر الّمر والمیت إلى میاه حلوة

Ï 32 القمص بقنوتیوس السریاني .
2 In Matt. hom 79. 
3 On Ps. 12. 
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 الخامس األصحاح

 سلطانه على 
 النجسة والموت األرواح

 أي األرواح ،إذ واجه السید الریاح الملموسة وأخضعها، أعلن سلطانه أیًضا على الریاح غیر المنظورة
  وأخیًرا واجه الموت محطًما شوكته.،النجسة التي تفسد حیاة اإلنسان وسالمه الداخلي

 .20-1  المسیح وساكن القبور.1
 .24-21  لقاؤه مع یایرس.2
 .34-25  شفاء نازفة الدم.3
 .43-35  یایرسةإقامة ابن. 4

 المسیح وساكن القبور .1
ائرة على اإلنسان، وقد قام السید ث السابق واجهت األجساد ریاح مضادة، إذ ظهرت الطبیعة األصحاحفي 

التي  الشریرة أو "َلِجئون" رواحاأل النفوس یرد لإلنسان سالمه الجسدي ویجعل من الطبیعة صدیًقا له، أما اآلن فتواجه
ذلها، حتى تجعل من اإلنسان ساكًنا في القبور. تحطمها تماًما، وتود أن ت

 أما األعداد الخمسة األولى فهي أشبه بمقدمة وضعها 6یرى بعض الدارسین أن القصة تبدأ من عدد 
 ،اإلنجیلي لیعلن غایة القصة أال وهي أن للسید سلطان فائق على هذه القوى غیر المنظورة التي تسیطر على اإلنسان

فتنزع عنه إنسانیته وتعزله عن البشریة لیسكن في القبور فاقد الحریة ومحطمة لنفسه كما لجسده. 
 غیر أنه ،).الخ 28: 8 وقد سبق لنا دراسة هذا العمل اإللهي أثناء دراستنا إلنجیل معلمنا متى البشیر (مت

:  اآلتيیلیق بنا أن نالحظ هنا
الخ)  26: 8 مرقس ولوقا (انالخ)، أما اإلنجیلي 28: 8  یذكر اإلنجیلي متى أنهما مجنونان (متأوالً :

 بذكر الشخص المشهور، والذي كانت اكتفیا هذا بأن اإلنجیلیین Ïالقدیس أغسطینوسفیذكران شخًصا واحًدا. یعلل 
 أنهما ذكرا شخًصا واحًدا یعاني أكثر من اآلخر، القدیس یوحنا الذهبي الفم ألجله، بینما یرى متألمةالمنطقة هناك 

  وٕانما إعالن إمكانیة الشفاء.،ا ال سرد القصة كحدٍث تاریخيٍ موأن من یشفي شخًصا یشفي اآلخر أیًضا، إذ هدفه
 إلى منطقة أممیة، بحلوله تقدس الموضع، مهیًئا الطریق انطلق یرى البعض أن السید المسیح إذ ثانًیا:
. ما فعله السید المسیح مع هذا المسكین بقى یعمله Ð طارًدا عنهم عدو الخیر الذي سیطر علیهم زماًنا،لتنصیر األمم

خالل تالمیذه لیطهر كل بقعة من سیطرة عدو الخیر، واهًبا ملكوته السماوي لكل نفس. 
 وقد سحبتها الخطیة من الفردوس اإللهي كما من بیتها، وانطلقت بها إلى ، تطلع المرتل إلى البشریةثالثًا:

 فیصیر في عزله داخلیة عن الشركة مع اهللا مصدر حیاته، یعاني ،القبور لیعیش اإلنسان نفسه مسكًنا للروح النجس

1 Conc. Evang, 2: 24. 
2 Nineham, p 151. 
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 إلى اهللا نفسه ة حتى وٕان كان في أحضان والدیه أو بین أصدقائه أو أقربائه. صار في حاج،من الوحدة القاتلة
اهللا مسكن "كمخلص له ینقذه من "الروح الشریر" لیرده من جدید إلى البیت اإللهي والفردوس الداخلي، إذ یقول: 

. )6: 68 مز( "المتوحدین في بیت، مخرج األسري إلى فالح
ه المرتل في اهللا مخلصه أو ما ترجاه في المسیا القادم إلیه قد تحقق في هذا اإلنسان الذي اشتهاأقول ما 

سكنه روح نجس حرمه من السكنى في بیته، وعزله عن حیاة الشركة حتى مع أقربائه لیعیش في عزلة داخلیة كما في 
 فیشاركه بیته السماوي ، لیرده إلیه،عزلة جسدیة وسط القبور، وقد جاء السید المسیح یطرد منه الروح النجس بقوة

ویكون له موضع في السید المسیح، بهذا یستقر في حضن اآلب! 
كان مسكنه في القبور، ولم یقدر أحد وصف اإلنجیلي هذا المسكین الذي یعاني من العزلة المرة، قائالً : "

 لقد .]5-3[أن یربطه وال بسالسل... وكان دائًما لیًال ونهاًرا في الجبال وفي القبور یصیح ویجرح نفسه بالحجارة" 
"من هو مثل  لیس من یقدر أن یضبطه، أو كالتنین البحري الذي قیل عنه: ،حولته الخطیة كما إلى وحش ثائر

 "ةقبیلة ولسان وأم على كل  وُأعطى سلطاًنا...الوحش؟ من یستطیع أن یحاربه؟ وُأعطى فًما یتكلم بعظائم وتجادیف
... وقد جاء السید المسیح بسلطان یحطم سلطان هذا الوحش. هذا ما أعلنه ذات المرتل بقول: )7، 5-4: 13ؤ ر(
. )7: 65 مز( "المهدي عجیج البحار، عجیج أمواجها، وضجیج األمم"

مثل هذه النفوس تبدو كأنها ساكنة في قبور، فإن أجساد غیر المؤمنین لیست [ :أمبروسیوسالقدیس یقول 
 إلى األماكن الخالیة، اندفعإال نوًعا من القبور ُیدفن فیها األموات (النفوس المیتة) حیث ال تسكن فیها كلمة الرب. لقد 

 .]أي األماكن القفرة من فضائل الروح التي تجنبت الناموس وانفصلت عن األنبیاء فرفضتهم النعمة
المیاه في و بأن الشیاطین تفضل ثالثة مناطق لسكناها: البریة أو األماكن الخربة، العتقاد ساد الیهود ا رابًعا:

 ، وینزع عنه كل ثمٍر روحيٍ ،ق الشیطان نحو اإلنسان أن یفقده كل حیویةاالقبور. األولى تشیر إلى اشتيوأعماقها، 
 والثانیة تشیر إلى رغبة العدو أن یدخل باإلنسان إلى دوامة الحیاة لیلهیه .لیجعل منه بریة قاحلة أو خراب بال ساكن

نسان إل فتشیر إلى طبیعة الشیطان كمقاتل ل، والثالثة أي القبور. فیكون كمن في أعماق المیاه بال رجاء،عن أبدیته
 كما تعلن عن راحة إبلیس في نتانة األعمال المیتة وفسادها. لهذا أعلن السید سلطانه اإللهي وعمله فینا ،یبغي موته

 واهًبا ،ت أقدامناح إلى المیاه باألردن لیحطم سلطان العدو تانطلقبانطالقه إلى البریة یصارع العدو وجًها لوجه، كما 
 یلتقي بساكن القبور لیخلصه من الروح النجس ویرده إلى بیته.  هوإّیانا البنوة هللا الغالبة للشریر والشر، وها

"مالي  لم یحتمل الروح النجس أن یرى یسوع، فإنه من بعید ركض، وصرخ بصوت عظیم، وقال خامًسا:
. إن قارنا بین هذه الكلمات التي نطق بها الروح ]8[ولك یا یسوع ابن اهللا العلي، أستحلفك باهللا أن ال تعذبني" 

آه مالنا ولك یا "النجس الساكن إنساًنا أممًیا بالكلمات التي نطق بها روح نجس آخر كان ساكًنا إنساًنا یهودًیا، إذ قال: 
 التي سادت مملكة االرتباك ةألدركنا حال) 24: 1ر م(! "ت قدوس اهللانیسوع الناصري! أتیت لتهلكنا! أنا أعرفك من أ

 والعقاب قد ،إبلیس سواء كان الساقط تحت سلطانها أممین أو یهوًدا. فقد أدرك العدو أن مملكته تنهار وسلطانه یزول
 [تأمل سلطان المسیح غیر المنهزم، فقد القدیس كیرلس الكبیر:. یقول "یسوع الناصري ابن اهللا"اقترب جًدا بمجيء 

 مز( "ارتعب أمامه الشیطان، فإن كلمات المسیح بالنسبة له نار ولهیب، وكما یقول المرتل: "ذابت الجبال قدام الرب
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 [ظنت الشیاطین أن عقوبتهم قد القدیس یوحنا الذهبي الفم: ویقول .]Ï، أي ذابت القوات العظیمة المتعجرفة)5: 97
 .]Ðهم العقاب فوًراب فارتعبوا كمن سیحل ،اقتربت جًدا

لقد حسبت الشیاطین أن طردهم من اإلنسان عذاًبا لهم، إذ یجدون راحتهم في مملكتهم التي یقیمونها في 
 هذه المملكة یتبعه العقاب األبدي أیًضا. ولعله بمجيء السید المسیح أدرك عدو الخیر أن وانهیارالقلب الفاسد، 

، فقد جاء مشتهى العالم كله في ملء الزمان. اقتربتالنهایة قد 
؟ فأجاب قائالً : اسمك"ما أراد السید المسیح أن یظهر قسوة عدو الخیر لذلك سأل الروح النجس: سادًسا: 

 وٕانما لكي یدرك ، [حًقا سأله الرب ال لیعرف شیًئااألب ثیؤفالكتیوس:. وكما یقول ]9[ ألننا كثیرون" ،ونئسمي لجا
من هم حوله أن كثیرین یسكنونه.] 

نسان حین یخضع لخطیٍة ما أو لشیطاٍن ما، فالخطیة تسلمه إلما حدث مع هذا المسكین یمثل صورة حیة ل
 [اآلالم (الخطایا) متشابكة القدیس یوحنا سابا:ون، وكما یقول ئ آخر لیكون مستعبًدا للجلىإلى أخرى، والشیطان إ

.] Ñبعضها ببعض، إن خضعت أللم ما فبالضرورة تصیر عبًدا لبقیة رفقائه
، وكأنه یقول أننا فرقة عسكریة ال تكف عن "Ò "جندياهاعنمون" في األصل ئیرى البعض أن كلمة "لج

مها ستة آالف جندي. هذا ویالحظ أن هذا العدد كان یتحدث قبًال بصیغة ا فرقة رومانیة قواسمالحرب. وقد قیل أنه 
 ون صار یتحدث بصیغة الجمع.ئ إذ لم یكن یرد أن یكشف عن نفسه، لكن إذ اعترف بأنه لج،المفرد

 سألته الشیاطین أن یسمح لها بالذهاب إلى قطیع الخنازیر، فمن جانب أدركت الشیاطین أن السید سابًعا:
 إذ رأته جاء یكرم البشریة بتجسده، وال طلبت منه الدخول في حیوانات ،المسیح لن یسمح لهم بدخول إنساٍن آخر

 أن تدخل الخنازیر النجسة، وقد سمح لها السید لیعلن فاستأذنت یمكن أن تستخدم كتقدمة في هیكل الرب، ،طاهرة
 وأیًضا لیكشف لهم بطریقة ملموسة شر الشیاطین للحاضرین قیمة النفس البشریة، فهي أثمن من ألفین من الخنازیر!

 بالنسبة للحیوانات غیر العاقلة، ویكشف أنها ال تستطیع أن تدخل كائًنا ما بدون إذنه! وطبیعتهم المحبة للهالك حتى
 على طلب الشیاطین هذا بقوله: [یدأت الشیاطین تتضرع إلیه لیأمرها حتى أمبروسیوسالقدیس یعلق أیًضا 

تدخل في قطیع الخنازیر، وهنا یجب مالحظة مراحم اهللا، إذ لم یبدأ بدینونة أحد، لكن كل واحد یعمل لدینونته، لم 
 بهاء شعاع النور اإللهي. وكما أن احتمالیطرد الشیاطین إلى قطیع الخنازیر، إنما هم طلبوا ذلك، ألنهم لم یستطیعوا 

حتمال التطلع في ضوء الشمس، مفضلین الظالم، هاربین من النور، هكذا تهرب امرضى العیون ال یستطیعون 
الشیاطین من بهاء النور األبدي مرتعبة قبل حلول الوقت حیث ینتظرها العذاب... ما هو قطیع الخنازیر هذا إال 

 هؤالء الذین یشبهون الحیوانات الحقیرة التي بال )؟6: 7 مت(ال تطرحوا قدسكم للخنازیر" "أولئك الذین قیل عنهم: 
 من وباندفاعهمنطق وال فهم، یدنسون حیاتهم باألعمال النجسة... فیقودهم تصرفهم إلى الهاویة إذ ال یقدرون المكافأة، 

 وسّد قنوات التنفس. هكذا االختناق بین أمواج هذه الحیاة ویهلكون بسبب هفوق إلى أسفل الشر یختنقون في المیا
الذین ینقادون بكل ریح ال یمكن أن تكون لهم شركة محییة مع الروح. إذن اإلنسان یجلب التعاسة لنفسه بنفسه، فإن 

.]  Óلم یعش عیشة الخنازیر ال یكون للشیطان سلطان علیه، وحتى إن نال سلطاًنا علیه فال یكون لهالكه وٕانما لتجربته

1 Catena Aurea. 
2 In Matt. hom 28. 

Ñ 17 رسالة .
4 Nineham, p. 154. 
5 In Luc. 8. 
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 ، وأخبروا في المدینة وفي الضیاع، "وأما رعاة الخنازیر فهربوامن هم هؤالء الرعاة الذین قیل عنهم:ثامًنا: 
ون جالًسا والبًسا وعاقًال، فخافوا... ئ المجنون الذي كان فیه اللجوا وجاءوا إلى یسوع فنظر.فخرجوا لیروا ما جرى

 ].17-14 [فابتدوا یطلبون إلیه أن یمضي من تخومهم"
 أنه ال یلیق أن نهتم بعضو واحد في الجماعة إن كان خالصه وبنیانه ، یمثل هؤالء الرعاة نظرة الكثیرین.أ

یكلف البعض خسارة مادیة. هؤالء ال یقَّدرون قیمة النفس البشریة، أیا كانت هذه النفس! أما اهللا فیهتم بكل نفٍس، فهي 
ثمینة عنده، یقدم حیاة ابنه الحبیب مبذولة ألجلها. 

 یمثل هؤالء الرعاة العاملین والخدام الذین یمیلون للحیاة الراكدة، حتى وٕان كان عملهم رعایة خنازیر، .ب
فإن تجلى عمل السید المسیح الواهب التعقل والسالم الداخلي للنفوس خافوا واضطربوا مشتهین أن یمضي من 

 أنهم یمثلون معلمي الفلسفة ورؤساء المجمع الیهودي، إذ كانت نفوسهم ضعیفة Ïأمبروسیوسالقدیس تخومهم! یرى 
ال تحتمل كلمة اهللا وال ثقل حكمته. 

 لم یقاومهم السید بل تركهم ودخل السفینة، وٕاذ طلب إلیه ذاك الذي كان مجنوًنا أن یكون معه لم تاسًعا:
یدعه بل سأله أن یذهب إلى بیته وأهله یخبرهم كم صنع الرب به ورحمه، فمضى وابتدأ ینادي في العشر المدن كم 

. ]20-18[صنع به یسوع، فتعجب الجمیع 
إن كان رعاة الخنازیر یرمزون للمجمع الذي قبل الحیاة الراكدة التي بال روح عن الكرازة باإلنجیل، فإن رب 

ترك األمة الیهودیة التي ُفقدت لیحل وسط كنیسة العهد الجدید. أما هذا أي د یسوع تركهم ودخل سفینة الكنیسة، جالم
الرجل فقد أرسله للكرازة یمهد الطریق للعمل اإلنجیلي بین األمم، وبالفعل انطلق إلى العشر مدن التي ترمز للعالم 

األممي والوثني. 
دلفیا ال عبارة عن تسع مدن شرق األردن هي: هیبوس، دمشق وجدارا، جیراسا، في:Decapolisالعشر مدن 

(ربة عمون أو عمان)، دیون، رافاتا، كاناتا، بیال، ومدینة غرب األردن هي سكیتوبولیس (بیسان). وتعتبر هذه المدن 
 لموقعها الجغرافي اسكندر األكبر على الشرق ، كانت مدن مزدهرة تجاريً إلإغریقیة، سكانها الیونان أثر هجوم ا

 الطبیعي وسط سوریا ، لكنها كانت مستقلة عن سوریا من الجانبین السیاسي والتجاري.

  لقاؤه مع یایرس.2
لسید المسیح، وموقف رعاة الخنازیر ا الجدریین یكشف عن قبول األمم لعمل  كورةإن كان شفاء مجنون

هناك یعلن عن موقف المجمع الیهودي الرافض للمخلص، فإن اإلنجیلي لم یسدل الستار عند هذا الحد، بل قدم لنا 
قصة إقامة الصبیة ابنه یایرس رئیس المجمع الیهودي ملتحمة بقصة شفاء نازفة الدم، لیعلن أنه بعد شفاء األمم 

 إذ یقبلون السید المرفوض منهم قبًال ویقومون كهذه الصبیة. وقد ،هود بالخالص في آخر األزمنةي(نازفة الدم) یتمتع ال
. واآلن نكتفي بمقتطفات من Ðالشأن في هذاالقدیسین هیالري أسقف بواتییه وأغسطینوس سبق لنا عرض أقوال 

 : أمبروسیوسالقدیس كلمات 
)، أما نحن 11: 1و [سبق أن قلنا أن المسیح ترك المجمع في شخص الجدریین، إذ خاصته لم تقبله (ي

تظرونه، لكن إن عاد اآلخرون إلیه یرفض رجوعهم. لقد كان ینفقبلناه، قبلنا ذاك الذي كنا ننتظره، فلم یرفض من كانوا 

1 In Luc. 8. 
Ð ،222-221 ص، 1983 اإلنجیل بحسب متى .
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 ألن المسیح تركه. ُترى من یكون ،لرئیس المجمع ابنة وحیدة وكان یطلب شفاء المجمع الذي قد أوشك على الموت
 منهم. وبینما والم یؤمنالذین رئیس المجمع هذا سوى الناموس! من أجله لم یهمل الرب المجمع نهائًیا بل حفظ شفاء 

 من األمم اجتمعت تمتعت الكنیسة المقدسة التي ، هذا الرئیس لیخلص بیت إسرائیلةكان كلمة اهللا مسرًعا نحو ابن
 أوًال اآلخرون،  بل آمن بهبالخالص الُمعد لآلخرین. جاء كلمة اهللا للیهود فجذبه األمم، أصحاب الناموس لم یؤمنوا به

الذین هم كتلك المرأة التي أنفقت كل معیشتها على األطباء، إذ خسر شعوب األمم كل مواهبهم الطبیعیة وبددوا 
 فعلت شعوب األمم المقدسة التي  هكذاقتربت منه باإلیمان وبالحكمة عرفت أنها نالت الشفاء.امیراثهم من الحیاة... 

آمنت بالرب، وخجلت من خطیتها فتركتها وتقدمت باإلیمان... واتزرت بالحكمة فأدركت الشفاء وتشجعت لتعرف أنها 
 اغتصبت ما هو لیس لها.

: 13 تث( " ووصایاه تحفظون، وٕایاه تتقون،وراء الرب إلهكم تسیرون"لماذا جاءت من ورائه؟ ألنه مكتوب: 
4(. 

 الرئیس على وشك الموت في سن الثانیة عشر إال أن یشیر هذا األمر إلى المجمع ةما معنى أن تكون ابنو
: 11و ر(بزلتهم صار الخالص لألمم" " ألن ،فإنه إذا (صار فاقد) القوة اقتربت الكنیسة؟ ضعف الواحد هو قوة اآلخر

 إلسرائیلبدایة بالطبیعة إنما بالخالص، "ألن المعصیة قد حصلت جزئًیا  آلخر، الل، ونهایة الواحد هو بدایة )11
.]  )25: 11 رو" (Ïلیدخل ملء األمم

هذا وكلمة "یایرس" تعني "المستنیر"، فإن كان یایرس یشیر إلى الناموس، وابنته تشیر إلى األمة الیهودیة 
لم تتمتع  التي سقطت تحت المرض حتى أوشكت على الموت، فإنها ال تستطیع أن تنعم بالقیامة من هذا الموت ما

 وٕانما إلى ذاك القادر أن یقیم من األموات. ، ویقودها الناموس ال إلى الحرف القاتلاالستنارةبروح 

 شفاء نازفة الدم .3
 وال أن تأتي ، أن هذه المرأة لم تجسر أن تقترب من المخلص عالنیةالقدیس یوحنا الذهبي الفم یقول أوالً :

إلیه من أمامه ألنها حسب الشریعة ُتحسب نجسة، فجاءت من ورائه وتجاسرت لتلمس هدب ثوبه. یكمل القدیس 
 .Ðحدیثه فیقول أنها شفیت ال من أجل هدب الثوب في ذاته وٕانما من أجل إیمانها

كل"، فبكرازته ل في هدب الثوب رمًزا لمعلمنا بولس الرسول الذي دعا نفسه "آخر اغسطینوسأالقدیس یرى 
لتقت الشعوب األممیة بالسید المسیح وتمتعت بالخالص اإللهي، هذه الشعوب التي لم تشاهد السید حسب الجسد ا

لكنها جاءت باإلیمان الذي كرز به معلمنا بولس لتتالمس معه من ورائه وتتمتع بالشفاء. 
 على هذا التالمس بقوله: [إن كنا ندرك عظمة ابن اهللا یمكننا أن نفهم أننا ال أمبروسیوسالقدیس یعلق 

 فلنلمس باإلیمان هدب ثوبه من ،نستطیع إال أن نلمس هدب ثوبه، أما على ثوبه فال نقدر أن نبلغه. إن أردنا أن نبرأ
 إنما فیه معرفة كل األشیاء. طوبى لمن ،ورائه، فإن اهللا ال یحتاج إلى أعین یرى بها إذ لیس له الحواس الجسدیة

 ]Ñیلمس ولو هدب ثوب الكلمة إذ من یقدر أن یحویه؟

1 In Luc 8: 40-56. 
2 In Matt. hom 31. 
3 In Luc 8: 40–56.  
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)، ویصنع علیها عصابة 40-38: 15د كان كل عبراني یلتزم بعمل أربعة أهداب لثوبه حسب الوصیة (ع
 إشارة إلى أنه من شعب اهللا المختار. فإن كان ذیل الثوب الذي یتالمس مع األرض به عصابة ،من إسمانجوني

نسان العبراني لإلإسمانجونیة أي سماویة، فإن هذا یعني أنه یلیق باإلنسان في كلیته أن یكون سماوًیا! هذا بالنسبة 
  نفسه! تالسماوابوجه عام أما السید المسیح فهو ابن اهللا السماوي إن تالمسنا معه إنما نلتقي برب 

 وأنفقت كل معیشتها علیهم هم المرأة إلیهم هذه التجأت أن األطباء الذین  القدیس أغسطینوسیرىثانًیا: 
: 5(مر تعالیم الفالسفة، إذ یقول: [تعالیم الفالسفة ألهبت باألكثر الجوع للحق دون أن تشبعه... أما لمسة هدب ثوبه 

.] Ïفهي صرخة القلب المؤمن )27
 نازفة الدم، فإن هذا الشفاء كلفه الحب الباذل، إذ یقول اإلنجیلي: المرأةقد شفى هذه   إن كان الربثالثًا:

لم یكن األمر ] 30[ ""التفت یسوع بین الجمع شاعًرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه، وقال: من لمس ثیابي؟
 حب انطلق نحوها، كما التهاب. هذا ال یعني خسارة أو فقدان إنما "قوة خرجت منه"مجرد لمسة هدب ثوب لكن 

نشعل فتیلة من شعلة نار، فالشعلة ال یصیبها ضرر أو فقدان، إنما تقدم ناًرا من عندها للغیر. لقد قدم السید المسیح 
" انطلقت خالل صلیبه لتشفي النفوس المریضة، إنه یقدم عطاًء داخلًیا حقیقًیا، وبذًال فائًقا سحب قلب الكنیسة قوة"

، )4: 1 غل( حسب إرادة اهللا وأبینا" ،تماًما، فیقول الرسول: "الذي بذل نفسه ألجلنا لینقذنا من العالم الحاضر الشریر
 .)11: 10 یو(ویقول السید نفسه: "أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف" 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم: إذ قالت المرأة للسید "الحق كله" سمعته یقول لها "یا ابنة"، وكما یقولرابًعا: 
.] لقد آمنت بالقادر أن یهب خالًصا Ðبناء لهأ[دعاها "ابنة" ألنها خلصت باإلیمان، فإن إیماننا بالمسیح یجعلنا 

قي به خالل هدب ثوبه... أعلنت إیمانها حًیا فتمتعت بعمل توترجمت إیمانها عملًیا بانطالقها نحو وسط الجماهیر لتل
السید المسیح فیها. 

 ابنة یایرس . إقامة4
 عن دیانته ال جإن كان یایرس كرئیس مجمع قد ذهب بنفسه إلى السید المسیح الذي حسب المجمع كخار

یجوز لیهودي مخلص أن یتعامل معه، وجاء لیرتمي عند قدمي معلم متجول طالًبا منه المعونة، فقد تمتع یایرس 
 كأن بیته قد صار هیكًال مقدًسا یحل فیه رب السماء نفسه!وبدخول السید إلى بیته ومعه ثالثة من تالمیذه، 

لم یدخل السید إلى الصبیة ومعه جموع كثیرة، ألنه أراد أن یؤكد أن لیس للجمیع أن یتمتعوا بقوة القیامة بل 
كشًفا عن السید المسیح كان  إنما ،للذین یریدونها ویشتاقون إلیها. لم یكن إقامة الصبیة استعراًضا لعمل فائق معجزي

كواهب القیامة یختبره من یلتصق به ویتتلمذ على یدیه. 
دخل السید إلى البیت لیجد مراسیم الجنازة قد بدأت حیث یشق األقرباء ثیابهم، ویصرخ البعض بمرارة مع 

"لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت ضربات محزنة على الناي، ویجز البعض شعرهم. وسط هذا المنظر الكئیب قال: 
 أن یردوا لها الحیاة، أما بالنسبة له فهي نائمة إن نال یستطیعو. لقد ماتت في نظر الناس ]39[الصبیة لكنها نائمة" 

. على أي األحوال تركهم السید یضحكون علیه، حتى یصیر ضحكهم شهادة حق هأراد یوقظها في الوقت الذي یشاء
أنها ماتت وأنه أقامها. 

1 On Ps. hom 33. 
2 In Matt hom 31. 
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 مرقس-األصحاح الخامس

 [فلیمسكني الكلمة ویدخلني إلى :أمبروسیوسالقدیس . وكما یقول ]41[أمسك السید المسیح بید الصبیة 
 .]Ïكل الخبز السماوي الذي هو كلمة اهللاآ، لیبعد عني روح الشر ویحوطني بالروح المحي، لیأمر فُیعطى لي فهحجال

، لتأكید أن إقامتها لم تكن خیاًال بل حقیقة ]43[" "وقال أن تعطى لتأكلركز كثیر من اآلباء على العبارة، 
: [عندما كان یقیم أحًدا من األموات یأمر بتقدیم طعام له حتى ال ُیظن أن القدیس جیرومملموسة. في هذا یقول 

 ، [تمت مراسیم الجنازة لتأكید الموت، وقد عادت الروح سریًعا بكلمة الربأمبروسیوسالقدیس .] ویقول Ðالقیامة وهم
.] Ñة وقام الجسد منتعًشا ُأعطى طعاًما لتصدق شهادة الحیا

 التي وردت في األناجیل المقدسة اإلقامة یرى في حاالت Òالقدیس أغسطینوسأخیًرا فقد سبق فرأینا أن 
تشیر إلى إقامة النفوس من موت الخطیة. الصبیة ابنة یایرس التي كانت على سریرها تشیر إلى النفس المیتة بخطیة 

) یمثل النفس التي ماتت 15-14: 7 (لو الفكر الداخلي ولم تمارسها عملًیا بل كامنة في بیتها، والشاب ابن األرملة
بالخطیة التي انتقلت من الفكر إلى القول أو العمل وظهرت خالل السلوك خارج بیتها، وأخیًرا إقامة لعازر بعد أربعة 

 ) تشیر إلى إقامة النفس التي ماتت خالل ممارستها للخطیة كعادة مستمرة في حیاتها.11 أیام (یو

1 In Luc 8: 40-56. 
2 Adv. Jovin. 2: 16. 
3 On Belief of Res. 2: 82. 

Ò ،3:49 یوحنا مقال ه (راجع أیًضا تفسیر220، 219 ص، 1983 اإلنجیل بحسب متى .(
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ثاني  الالباب
 
 

 انسحابه من الجلیل
 50: 9- ص  31: 6ص 
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 األصحاح السادس مقس-

 األصحاح السادس

اتجاهات نحو شخص المسیح 
 إن كان السید المسیح قد أعلن سلطانه ال على الریاح الملموسة فحسب وٕانما على األرواح النجسة غیر 

المنظورة والموت أیًضا لكن بقى اإلنسان یجهله، فأقرباؤه تعثروا به، وهیرودس ظنه المعمدان، حتى تالمیذه سألوه أن 
 یصرف الجمع لیجدوا ما یأكلونه... فدخل بهم في ضیقة األمواج في سكون اللیل الرهیب لیعلن ذاته لهم.

 .6-1 أقرباؤه یعثرون به. 1
 .13-7 إرسالیته للتالمیذ. 2
 .29-14 موقف هیرودس منه. 3
 .40-30 التالمیذ والجموع الجائعة. 4
 .53-41 التالمیذ واألمواج. 5
 .56-54 التعرف علیه. 6

أقرباؤه یعثرون به . 1
)، ومع ذلك إذ شفى نازفة الدم 21: 3  سبق فرأینا أقرباؤه یأتون إلیه لیمسكوه قائلین: إنه مختل العقل (مر

بتدأ ا"وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبعه تالمیذه، ولما كان السبت وأقام ابنة یایرس من الموت یقول اإلنجیلي: 
. لقد جاء إلیهم بالرغم من معرفته أنهم یحتقروه ویهاجموه... من جانبه یفتح قلبه بالحب حتى ]1[یعلم في المجمع" 

لرافضیه، وٕان كان ال ُیلزم رافضیه بقبوله قسًرا ! 
كثیرون "  لقد تعثروا واستخفوا بأمره لسببین هما أصله العائلي وعمله كنجار أو عامل، إذ یقول اإلنجیلي:
 ألیس هذا ؟بهتوا قائلین: من أین لهذا هذه؟ وما هذه الحكمة التي أعطیت له حتى تجرى على یدیه قوات مثل هذه

هو النجار ابن مریم وأخو یعقوب ویوسى ویهوذا وسمعان؟ أو لیست أخوته ههنا عندنا؟ فكانوا یعثرون به. فقال 
. ]4-2[لهم یسوع: لیس نبي بال كرامة إال في وطنه وبین أقربائه وفي بیته" 

یالحظ في هذا النص اآلتي: 
 الصریحة في العهد  لعل الكنیسة األولى قد تحیرت كیف أن المسیا الیهودي الذي فیه تتحقق النبوات أوالً :

یرفضه الیهود هكذا بشدة، لكنها قد وجدت في هذا الرفض إحدى عالمات المسیا الحقیقي، إذ فیه تتحقق أیًضا القدیم 
 وفًخا وشرًكا لسكان إسرائیل ،ویكون مقدًسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبیتي إسرائیل"النبوات، إذ یقول إشعیاء النبي: 

. لقد آمنت الكنیسة األولى أن هذا )15-14: 8 إش( "فیعثر بها كثیرون ویسقطون فینكسرون ویعلقون فُیلقطون
) لكي خالل تعثر 16: 28 یة التي سمح بها الرب في صهیون (إشخف الیهودي كان جزًء من عنایة اهللا الاالتجاه

 ). یقول الرسول:11: 11  (روإلغارتهمالیهود في حجر الزاویة یقبل األمم الخالص، إذ بذلتهم صار الخالص لألمم 
ها أنا أضع في صهیون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من ": صطدموا بحجر الصدمة، كما هو مكتوبافإنهم "

، كما یقول آخر: "لهذا ُیتضمن أیًضا في الكتاب: هانذا أضع في صهیون حجر )33-32 :9 رو (یؤمن به ال یخزى"
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 هو قد صار رأس الزاویة وحجر صدمة البناءونزاویة مختاًرا كریًما والذي یؤمن به لن یخزى... فالحجر الذي رفضه 
. )8-6: 2 بط 1(وصخرة عثرة، الذین یعثرون غیر طائعین للكلمة، األمر الذي ُجعلوا له" 

 في كلیته یهتم بإبراز هذه الصدمة أو العثرة في حجر الزاویة، سمار مرق أن إنجیل Ï یقول بعض الدارسین
-21: 3  الخطیة، كما یظهر من تفاسیرهم الشریرة ألعماله المقدسة (مروارتكابهمكاشًفا سرها أال وهو عمى البشریة 

). هذه كلها إنما كانت تمثل ظالل الصلیب الذي ینطلق إلیه 3-2 )، والمشاورات المستمرة لمقاومته وقتله (مر22
العالم.  لیحمله أو بمعنى آخر من أجله جاء إلى

قتربت نهایة خدمته في الجلیل وقف خاصته یجحدونه. حًقا لم یستطع أهل الناصرة أن ینكروا ا اآلن إذ 
أعماله الفائقة وحكمته العلویة لكنهم وهم مندهشون تعثروا كیف یؤمنون بمن یعرفون أصله وعائلته التي في وسطهم 

بینما یتوقع الكل مجيء المسیا على السحاب قادًما من السماء! لقد بهتوا وتساءلوا لكن ال لیتعرفوا على الحق ویؤمنوا 
 به إنما ألجل المقاومة في ذاتها. أما السبب الثاني للعثرة فهو عمله كنجار، وفي األصل الیوناني تعني كلمة "نجار

Tektonوهي كالكلمة العبریة ،" عامًال في الحجارة أو الخشب أو المعدن charaschالنیر صنع، إذ كان ي 
والمحاریث. فهو في نظرهم یمارس أعماًال حقیرة، لیس برئیس كهنة وال فریسي أو كاتب الخ. بمعنى آخر عارفین 

بأصله وعمله! 
ننا بالحق ندرك محبة اهللا الفائقة إذ لم یأت كلمة اهللا إلینا خالل إ ما تعثر فیه الیهود هو موضع إعجابنا ف

 فنشاركه أمجاده األبدیة. نزل إلینا لیرفعنا إلیه! ،السحاب وٕانما خالل التواضع، ّحل بیننا ومارس عملنا لیشاركنا حیاتنا
 حین علق على العبارة: "هذه القدیس یوحنا الذهبي الفم تؤكد ما قاله ]4-2[ لعل كلمات أقربائه هنا ثانًیا:

 بأن السید المسیح إذ جاء )11: 2 یو(بداءة اآلیات فعلها یسوع في قانا الجلیل وأظهر مجده فآمن به تالمیذه" 
 إنما بدأ عمله بتحویل الماء خمًرا في قانا الجلیل بعد ،متجسًدا لم یصنع آیات خارقة علنیة في طفولته وصبوته

 لكنه جاء لیخدم ویسحب ،عماده. بمعنى آخر لم یأِت السید لیسحب عقول أقربائه في طفولته وصبوته بأعمال خارقة
النفوس لحبه الباذل خالل أعماله اإللهیة الفائقة الحب! 

 لو أن السید المسیح قدم أعماًال فائقة في طفولته أمام أقربائه حسب الجسد لذكروها هنا أیًضا حین أعلنوا 
 على یدیه. ى حكمته والقوات التي تجر جهةدهشتهم من
" یستدل من ذلك أن یوسف النجار قد تنیح في ذلك الحین، وٕاال كانوا قد النجار ابن مریم إذ یدعونه "ثالثًا: 

" في الكتاب المقدس إما إخوة تعبیر "استخدم. أما عن دعوة یعقوب ویوسي ویهوذا وسمعان إخوته، فقد اسمهذكروا 
 بسبب وحدة الجنسیة أو بسبب القرابة الشدیدة أو الصداقة. فقد جاء التعبیر هنا بسبب القرابة أولإلخوة حسب الدم، 

 ، وأیًضا استخدم البان ذات الكلمة عن زوج ابنته (تك)8: 13 تك( "أخاه"الشدیدة كما دعا إبراهیم ابن أخیه لوط 
ما یعیشون مًعا تحت   العم أو العمة أو الخال أو الخالة إخوة، إذ غالًباأبناء الیهود أن یلقبوا اعتاد وقد .)15: 29

 أن القدیس جیروم" لتعبر عن كل هذه القرابات. لذلك یرى أخسقف واحد. وفي اللغة اآلرامیة تستخدم نفس الكلمة "
). 25: 19  (یوÐإخوة یسوع هم أوالد القدیسة مریم زوجة كلوبا، أخت القدیسة مریم العذراء

1 Nineham, p. 163–164. 
Ð  ،23، 22 ، ص1983المؤلف: القدیسة مریم في المفهوم األرثوذكسي .
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 المأساة التي عاش فیها هؤالء األقرباء أنهم بسبب نظرتهم المادیة فقدوا ما تمتع به الغرباء، فقدوا رابًعا: 
 غیر أنه وضع یدیه على ،ولم یقدر أن یصنع هناك وال قوة واحدة"تمتعهم بالسید المسیح ونوال بركة أعماله، إذ قیل:

 .]6-5[ " وتعجب من عدم إیمانهم، وصار یطوف القرى المحیطة یعلم.مرضى قلیلین فشفاهم
د الشفاء إال لمن یرید ي لقد تعجب السید في مرارة ألن عدم إیمانهم حرمهم منه ومن أعماله، إذ ال یعطي الس

.] Ï [ألن السید لم ینظر إلى إظهار نفسه بل إلى ما هو لنفعهمالقدیس یوحنا الذهبي الفم:ولمن یؤمن، وكما یقول 
 [لكي یتم الشفاء كانت الحاجة إلى أمرین: إیمان المریض وقوة واهب الشفاء،القدیس غریغوریوس النزینزي: ویقول 

[یرید أن یهب شفاءه لیس حسب قیاس : األب شیریمون.] ویقول Ðفإن لم یوجد أحد األمرین یصیر األمر مستحیالً 
 إنما حسب مقاییس اإلیمان التي یجدها في كل واحد، أو حسبما یعطي هو بنفسه لكل واحد... لقد ،محدد لقوة جالله

: 6 مر(" واحدة... وتعجب من عدم إیمانهم "ولم یقدر أن یصنع هناك وال قوةتوقفت عطایا اهللا التي ال تحد إذ قیل: 
، )29: 9 مت(" "حسب إیمانكم لیكن لكما. هكذا یظهر أن جود اهللا فعًال یتوقف على طاقة اإلیمان، حتى قیل )5-6

، وأیًضا: )28: 15 مت(لیكن لك كما تریدین" "، وآلخر: )13: 8 مت( "منت لیكن لكآاذهب وكما "وقیل آلخر: 
.] Ñ)42: 18 لو" (إیمانك قد شفاك"

بقوله: [لم یكرز  ]6[ "وصار یطوف القرى المحیطة یعلم"  على قول اإلنجیلي:األب ثیؤفالكتیوس یعلق 
الرب في المدن فقط وٕانما في القرى أیًضا معلًما إیانا أال نحتقر األمور الصغیرة، وال نطلب الخدمة في المدن الكبرى 

.] Òر كلمة الرب في القرى الفقیرة والمحتقرةوعلى الدوام، وٕانما نلقي بذ

إرسالیته للتالمیذ  . 2
 ي"دعا األثن بل ، إن كان أهل وطنه قد رفضوه فإن هذا الرفض لم یوقف محبته نحوهم أو نحو البشریة بوجه

 .]7[" ، وأعطاهم سلطاًنا على األرواح النجسةاثنین اثنین وابتدأ یرسلهم ،عشر
)، بعد أن عاشوا 6: 6، 35: 4 أعماله العجیبة (وا) وعاین34: 3في األصحاح الثالث اختار السید تالمیذه ( 

معه یشاركونه حیاته، واآلن إذ یرسلهم یهبهم سلطاًنا على األرواح النجسة. فال یكفي سماع الكلمة وال مشاهدة أعماله 
وال الوجود معه ومالزمته إنما الحاجة أیًضا ملحة لتمتعهم بسلطان لهدم مملكة الشر وٕاقامة مملكة النور. 

 یالحظ في هذه اإلرسالیة اآلتي: 
 خیر من واحد، ألن لهما أجرة لتعبهما صالحة. ألن إن اثنان"نین، وذلك كقول الكتاب: اثثنین ا أرسلهم أوالً : 

 هكذا لكي إرسالهما. ولعل )10-9: 4(جا  "وقع أحدهما یقیمه رفیقه. وویل لمن هو وحده إن وقع إذ لیس ثاٍن لیقیمه
 كما اثنین فتلتحم الكلمة بالصالة فیكون لها ثمرها. هذا ورقم ،له ینشغل أحدهما بكلمة الوعظ ویكون اآلخر مصلًیا

 [أرسل الرب البابا غریغوریوس (الكبیر):رأینا قبًال یشیر إلى المحبة، إذ هي إرسالیة حب مقدمة من اهللا للبشر. یقول 
، لوجود وصیتین عن الحب: حب اهللا وحب قریبنا، والمحبة ال یمكن أن تقوم بین أقل من اثنین اثنینتالمیذه للكرازة 

.] Ó وسیلة ماة نحو قریبه یلزمه أال یقبل عمل الكرازة بأيةله محب . بهذا أعلن لنا أن من لیساثنین

1 In Matt. hom 48. 
2 Fourth Theol. Orat. 10. 
3 Cassian: Conf 13: 15. 
4 Catena Aurea. 
5 In Evang. hom 17. 
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مها وكل شعبها. اع أن تكرز في العالم ما لم تحمل روح الحب في خدي تستطن الكنیسة هي بیت المحبة ل
 خالل هذا الحب یتمجد اهللا مبارًكا كل عمل مهما بدا صغیًرا، وبدون المحبة تفقد الخدمة كل طاقتها وثمارها.

 فالحاجة . إن كان عدو الخیر قد ملك على قلب اإلنسان]7[ "أعطاهم سلطاًنا على األرواح النجسة"ثانًیا:  
ها اهللا والشیطان، لیست ثمة عداوة السلطان ضد هذا العدو. بمعنى آخر المعركة الحقیقیة موقعها القلب وطرفل ملحة

بین التالمیذ وأي إنسان مهما كان شریًرا أو مقاوًما، إنما العداوة ضد عدو الخیر نفسه الذي یخدع القلوب ویحّولها 
لحسابه. 

. إن كان السید المسیح وهبهم سلطاًنا على ]8[ثالثًا: "وأوصاهم أن ال یحملوا شیًئا للطریق غیر عصا فقط"  
 هذا باحتیاجات منه للعمل، فمقابل هذه العطیة اإللهیة سألهم أن یعلنوا ثقتهم فیه بعدم االهتمام ةمنحكالشیاطین 

: أمبروسیوسالقدیس  وٕانما بتجردهم وثقتهم باهللا الذي یعولهم ویهتم بهم. یقول ،العالم، فتكون كرازتهم ال بالفم وحده
 یدرك ،[ُیظهر اإلنجیل صفات الكارز بملكوت اهللا... فإنه إذ ال یطلب عوًنا من موارد هذا العالم ویسلم نفسه لإلیمان

.] Ïزدادت بالنسبة لهاأنه كلما ترك طلب خیرات األرض 
: 10  فعندما أوصى تالمیذه أال یحملوا عصا (مت، لكنها تحمل مفاهیم روحیة عمیقةة لم تكن الوصایا حرفي

 أو یستخدموها للدفاع عن أنفسهم حتى ضد الكالب التي تجول في القرى والحقول ،) یتكئون علیها في الطریق10
 ویختفون فیه لیسندهم على الدوام. لكنه هنا یسمح لهم بالعصا ربما ، یتكئون علیه بقلوبهم،أراد أن ُیعلن أنه عصاهم

  .لم یحمل الكارز عصا الصلیب، مشارًكا سیده في آالمه وصلبه إشارة إلى الصلیب، إذ ال تقوم الكرازة ما
 یرى البعض أن السید المسیح منع تالمیذه من حمل أي شيء حتى العصا من أجل الكمال، لكنه سمح بها 

من أجل الضعف كأن یكون الكارز مریًضا أو شیًخا ضعیف الجسم یحتاج إلى عصا یرتكز علیها. 
 لیكون الرب نفسه هو طعامهم وشرابهم ،]8[ "ال یحملوا مزوًدا وال خبًزا وال نحاًسا في المنطقة"رابًعا:  
وغناهم. 

 لعل المزود یشیر إلى ثقل أتعاب هذه الحیاة، والخبز إلى مباهجها، أما النحاس في المنطقة فیشیر إلى دفن 
خوته أن یرتبك بثقل هموم هذه الحیاة، وال تجتذبه إ كطبیب روحي بخالص اهتمالمواهب، وكأنه ال یلیق بالكارز وقد 

 خالقه. يملذاتها، كما ال یلیق به دفن مواهبه التي تقبلها من ید
 [كما أن النار ال تثبت في الماء هكذا معرفة اهللا ال تثبت في القلب المشتبك القدیس یوحنا سابا: یقول 

.] Ñرب ]، [لیس من رذل العالم بالكمال إال ذاك الذي تتقد فیه نارك دائًما یاÐبشهوات العالم
 وال الخبز ، هذا ونالحظ أن الوصیة بالنسبة للتالمیذ مشددة، فال یحملوا حتى المزود الذي فیه الضرورات

 إذ أعتاد الیهود أن یحملوا العمالت الصغیرة في منطقة. إنه یمنعهم ، وال نحاًسا في المنطقة،وهو أساسي في الطعام
من قلیل القلیل. 

عتاد الیهودي أن یلبس خمسة افقد  .]9[ وال یلبسوا ثوبین ،أوصاهم أن یكونوا مشددین بنعال خامًسا: 
 أشیاء هي:

1 In Luc. 9: 1-10. 
Ð  3مقال .
Ñ  43رسالة .
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القمیص أو اللباس الداخلي. . أ
الرداء الخارجي أو عباءة أو شملة، یرتدیها في النهار ویتغطى بها لیالً . . ب
المنطقة تربط على القمیص والرداء مًعا. . ج
 سوداء. أواللباس للرأس، أي عمامة بیضاء أو زرقاء . د
النعل أو الصندل. . ه

 یطالبهم السید بأن یشدوا نعالهم، لعل هذه الوصیة تشیر إلى التحرك المستمر والعمل الكرزاي غیر المنقطع، 
فیكون الكارز سائًرا بنعلیه بغیر توقف، خاصة وأن طریق الكرازة مملوء باألشواك. ویرى البعض أن شّد النعال 

، فال "كالمك ونور لسبیلي سراج لرجلي" للتعرف على طریق الرب كقول المرتل: االستنارةالداخلیة للقلب یشیر إلى 
). 105: 119(مزتتسخ أعماقنا بتراب هذا العالم ودنسه.

 هكذا یلیق بالكارز أن یشد الحذاء الداخلي الحق، بعد أن یخلع نعلیه القدیمین، متخلًیا عن جلد الحیوانات 
المیتة التي منها ُتصنع النعال، فیصیر كموسى النبي الذي خلع نعلیه في األرض المقدسة لیرى العلیقة الناریة ویقبل 

) 3 خر(دعوة اهللا للعمل القیادي الروحي 
رتداء ثوبین، فإن من لبس المسیح ال یلیق به أن یلبس العالم كثوٍب یرتدیه. من ا ینهینا السید المسیح عن 

اختفى في الرب مقدًسا ال یعود یلبس محبة الزمنیات. 
. أراد بهذه الوصیة أال ]10[ حتى تخرجوا من هناك" ، سادًسا: "وقال لهم: حیثما دخلتم بیًتا فأقیموا فیه

تشغلهم المجامالت ومحبة اإلخوة العاطفیة عن جدیة العمل الكرازي، فإن كانت البیوت تفتح بالحب من أجل الساكن 
 وال یتكاسلوا عن رسالتهم األصلیة، أال وهي البلوغ بكل نفس إلى ، فیلیق بهم أال ینحرفوا عن غایتهم الروحیة،فیهم

حضن اآلب.  
 فإنها ؟ ما هو هذا البیت الذي دخلناه ویلزم أن نقیم فیه حتى نخرج من هناك إال الحیاة اإلنجیلیة الكنسیة

، ال نترك هذه الحیاة حتى نخرج من العالم لننعم تالسماوا نعیش فیه لنحیا في ، قبلناه كبیت روحي،حیاة مالئكیة
 عینها. تبالسماوا

ضوا التراب الذي تحت أرجلكم شهادة ف وان، فأخرجوا من هناك،سابًعا: "وكل من ال یقبلكم وال یسمع لكم 
. ]11[علیهم" 

 نفض التراب إنما یعني أن الكارز قد احتمل مشاق الطریق الطویل، وقد صار تراب الطریق نفسه شاهًدا 
على رافضي الكلمة. وربما یعني أنهم لم یتقدموا إلیهم بالكرازة لغرض مادي، فإنه حتى التراب الذي لصق بأرجلهم 

أثناء قدومهم إلیهم ینفضونه على عتبة أبوابهم. إنهم یتركون لهم كل شيٍء شهادة علیهم. 
 في هذا التصرف "عالمة مرعبة"، تجعل التالمیذ ال یفقدون جراءتهم بل القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 

 لیعیشوا ملتصقین ،ون شجاعة، فإنهم یعلنون أنهم ینفضون كل ما هو مادي، یتركون لهم ترابهم وفكرهم األرضيدادیز
 انواعلى ما اعتاده الیهود قدیًما حینما كیقوم هذا الفكر بأن  لقدیس یوحنا الذهبي الفما ل. یقوÏبما هو سماوي

1 In Acts hom 30. 
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 لیعلنوا أنهم عادوا إلى ، ففي عودتهم إلیها ثانیة ینفضون الغبار قبیل دخولهم األرض المقدسة، خارج فلسطینننطلقوي
. Ï بل هم بالحق محبون للقداسة، ال یحملون دنس العالم الوثني وترابه،أرض الموعد

 من كان  أن نترك على هذا التصرف في تفسیره إنجیل لوقا بالقول: [یأمرنا الربأمبروسیوسالقدیس  یعلق 
إیمانه سقیًما أو كان البیت هرطوقًیا فنهرب منه. یجب أن ننفض غبار أرجلنا حتى ال یعوق جفاف األرض الملتویة 
النابع عن إیمان سقیم مجدب كاألرض البور الرملیة طریقك الروحي. فإن كان من واجب الكارز باإلنجیل أن یأخذ 

 ویسحق تحت قدمیه أعمالهم البطالة الشبیهة بالغبار، كما هو ، ویحملها بعیًدا،على عاتقه ضعفات المؤمنین الجسدیة
 فإنه یلزم المؤمن أیًضا أن یبتعد عن الكنیسة التي ترفض )،29: 11 كو 2( "من یضعف وأنا ال أضعف ":مكتوب

اإلیمان، المبنیة على أساس غیر اإلیمان الرسولي لئال ینخدع ویضلله اإلیمان السقیم، هذا ما یؤكده الرسول بقوله: 
 .])10: 3 تي(" الرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتین أعرض عنه"

 وأخرجوا ."فخرجوا وصاروا یكرزون أن یتوبوا تمم التالمیذ اإلرسالیة بنجاح، إذ یقول اإلنجیلي: ثامًنا: 
ه  طریق،"تالسماوا. كان محور كرازتهم "ملكوت ]13-12 [شیاطین كثیرة، ودهنوا بزیت مرضى كثیرین فشفوهم"

 ىالتوبة الصادقة النابعة عن اإلیمان بالسید الذي یملك في القلب، أما ثمر هذه الكرازة فهو شفاء النفس والجسد. ُتشف
 الجسد بموهبة الشفاء خالل الدهن بالزیت. ى وُیشف،النفس بإخراج الشیاطین

 بل هو ، ویالحظ في كلمات اإلنجیلي أن عملیة الدهن بالزیت لم تكن عملیة فردیة قام بها تلمیذ دون آخر
 فالبد أن تكون هناك وصیة إلهیة ألزمتهم بها عند إرسالهم. . قام به التالمیذ جمیًعا أثناء عملهم الكرازي،عمل جماعي

 یع( ."..أمریض أحد بینكم فلیدع قسوس الكنیسة ویدهنوه بزیت"هذه الوصیة كشفها معلمنا یعقوب في رسالته إذ یقول: 
 إنما كان دهن الزیت ،لزیتل. یقول أحد الدارسین أنه واضح من النص أن الشفاء لم یكن یتم كأثر طبیعي )14: 5

یمارس كعمل سري خارق مثله مثل وضع األیدي. ویقول البعض انه لیس ثمة ما یجعلنا ننكر أن التالمیذ قد مارسوا 
 ، لكننا لم نسمع عن السید أنه مارس هذا العمل.Ðهذا العمل وربما السید نفسه

موقف هیرودس منه . 3
 فظن أن یوحنا المعمدان الذي قتله ثمًنا لرقصة ، سمع هیرودس انتیباس عن السید المسیح وأعماله العجیبة

فتاة في یوم میالده قد قام. هذا الفكر على ما یظن كان شائًعا عند الیهود، أن بعض القدیسین خاصة الذین 
یستشهدون یقومون مرة أخرى في هذا العالم بعد أن یهبهم اهللا سلطاًنا خاًصا بعمل القوات. هذا من جانب، ومن جانب 

 وقدم رأس یوحنا ،آخر فإن ظنون هیرودس هذه تكشف عما یجول في أعماقه، فإن كان قد سلم صوت الحق للسیف
 یدوي في أعماقه بال هدوء، یالزمه بال توقف! ي لكن بق،لراقصة

 في النظرة نحو شخص السید: اتجاهات على أي األحوال یكشف لنا اإلنجیلي مرقس عن ثالثة 
 فقد ظن أن الذي قتله قد قام، ومع هذا لم یقدم توبة بل كمل طریق شره ،نظرة الخائفین كهیرودس.  أ

)، وكان أحد القضاة الذین مثل 32: 13 علًبا (لوثوالتصق بامرأة أخیه فیلبس في حیاته. وقد سماه السید المسیح 
. )12-7: 32 لو(یسوع أمامهم 

1 Nineham. p 170. 
2 Ibid 171. 
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 فقد جاء السید المسیح للخالص، وبالرغم من األعمال الفائقة التي قدمها تشهد له قالوا ،نظرة المادیین.  ب
الطریق، حیث یأتي المسیا على  له ، إذ كان هؤالء المادیون یتوقعون مجيء إیلیا قبل المسیا لیمهد]15[أنه إیلیا 

السحاب عالنیة ویرد الُملك إلسرائیل على مستوى زمني مادي، فیه یخضع العالم كله للیهود. 
عاًما بال نبي ظنوا في السید أنه أحد  300 هؤالء الذین في یأسهم عاش إسرائیل قرابة ،نظرة الیائسیین.  ج

. ]16[األنبیاء 
 فالحاجة إلى اهللا نفسه الذي یهب اإلعالن في ، وال أدركت شخص المسیا، هذه النظرات الثالث لم تبلغ الحق

 ویكشف عن الحق السماوي. ،الداخل
 القدیس یوحنا المعمدان بواسطة هیرودس الملك استشهاد إذ استعرض اإلنجیلي هذه النظرات قدم لنا قصة 

]16-29[ .
 السامریة، وقد وقف القدیس ي هیرودس هذا هو هیرودس أنتیباس بن هیرودس الكبیر من زوجته مالثاك

 أبناءله  وكان Ïیوحنا المعمدان یصرخ أمام الدعارة العلنیة التي مارستها عائلة هیرودس الكبیر الذي تزوج عشرة نساء
 وفتن الغتصاب الُملك، نذكر على سبیل المثال: تمؤامراكثیرون، وتحولت الحیاة الزوجیة عن قدسیتها إلى 

تزوج ابنة فیلبس (الذي من مریم البوستین) هیرودیا ابنة أخیه أرستوبولس (من مریم المكابیة). .  أ
 ابنة أخیه فیلبس السابق ذكره. ي أورشلیم) بسالومكلیوباترةتزوج فیلبس اآلخر (الذي من .  ب
یباس (الذي من مالثاكي السامریة) من هیرودیا زوجة أخیه فیلبس وهو حّي، هذه التي تتزوج هیرودس أن.  ج

 وللتأكد أن هیرودس ،رقصت ابنتها سالومي في عید میالده وطلبت رأس یوحنا المعمدان لتستریح والدتها من صوته
لن یؤنبه ضمیره فیما بعد بسبب هذا الصوت فیطلقها. 

  فیما یلي رسم مبسط لهذه الزیجات:

 هیرودس الكبیر

  دورس    مریم المكابیة        مریم البوستین               مالثاكي السامریة          كلیوباترا           

 

 

 أنتیباس     اسكندر    ارستوبولس  فیلبس             هیرودس              أرخیالوس       فیلبس         
(قتله أبوه)  (قتله أبوه)   (قتله والده)   (تزوج هیرودا)   (تزوج هیرودیا)                (تزوج سالومي)    

 هیرودیا  سالومي                                       
 وسجلها لنا ، قصة استشهاد القدیس یوحنا المعمدان على یّدي هیرودس لم تكن مخفیة بل عرفها الكثیرون

 إنما سجل ما أشیع في ذلك الوقت ،، لكنه لم یسجل أنها ثمن رقصة سالومي ابنة هیرودیاÐالمؤرخ الیهودي یوسیفوس

1 New Westminster Dict. of the Bible, p 380. 
  Joseph.: Antiq 17, 1, 3; War; 28: 4. 
2 Josephus: Antiq 18, 5, 2. 
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 أي قتله بتهمة إثارة ،أنه خشى من تحریض القدیس یوحنا للشعب الیهودي وٕاثارته لمشاعر الجماهیر ضد الملك
الفتنة. 

 اهتم في عید میالده عوض أن ُیخرج یوحنا من السجن إذ ُاسلم بخیانة على ما یبدو من الیهود أنفسهم 
 فلطخت یوم میالده بسفك دم بريء، إذ طلبت یوحنا المعمدان على ،بإقامة ولیمة رقصت فیها سالومي ابنة هیرودیا

طبق لتسلمه ألمها! 
: [كان أسیًرا بواسطة شهوته حتى قدم مملكته ثمًنا لرقصة. بینما كان یجب علیه أن األب ثیؤفالكتیوس یقول 

 وبینما كان . هذه األعمال الشریرةبارتكاب إذ جاء به في مثل هذا الیوم إلى النور (یوم میالده) تجاسر ،یشكر اهللا
.] Ï إذا به یضیف إلى القیود قتالً ،ینبغي علیه أن یحرر من هم في القیود

 من الوالئم الخلیعة فیقول: [ُقطعت رأس یوحنا سابق المسیح كرغبة راقصة، أمبروسیوسالقدیس  یحذرنا 
.] Ð الرقص بكونها أكثر ضرًرا من جنون الغضب الذي یدنس المقدساتإلغراءاتفصار مثًال 

 في سجن النبي وقتله إشارة إلى ما فعلته األمة الیهودیة إذ أرادت أن تكتم النبوات نوسيالعالمة أوریج ویرى 
. Ñ وظنت أنها قادرة على منع تحقیقها بموت المسیا،وتقید عملها

 في وسط ملذات الولیمة وٕاغراءات الرقصات الماجنة أقسم هیرودس لصبیة أن یقدم لها ولو نصف مملكته، 
 من القسم، قائالً : [تأمل ما عانته القدیس یوحنا الذهبي الفمفصار قاتًال للقدیس یوحنا المعمدان. لهذا یحذرنا 
)، 24: 14 صم )، وما عاناه شاول بسبب قسمه (ا10-5: 21ض األسباط بسبب القسم بخصوص سبط بنیامین (ق

 إذ صار قاتالً . تعلمون أیًضا ما حدث مع یشوع ،فقد أضر شاول نفسه، أما هیرودس ففعل ما هو أشر من األذیة
). بالحق أن القسم هو فخ الشیطان. لنفك حباله ولنتحرر منه، لنحل كل 9یش عندما أقسم بخصوص الجبعونیین (
.] Òاشراكه وننطلق من فخ الشیطان هذ

 امرأة أخیه وألجل إراحة ضمیرها الغتصاب على أي األحوال دفع هیرودس دم القدیس یوحنا المعمدان ثمًنا 
من جهة عرس أثیم، أما السید المسیح فدفع دمه ثمًنا لیسترد عروسه من عدو الخیر. 

 یقارن البعض بین القدیس یوحنا المعمدان وهیرودس من جوانب متعددة: 
  كالهما شخصیة عامة، لكن یوحنا یؤدي عمله من واقع أعماقه الداخلیة الملتهبة حًبا نحو اآلخرین: أوالً 

قلبه كبریاء   لخالصهم، وأما الثاني فیمارس عمله كابن هیرودس الكبیر ورث نصیًبا من مملكته یحمل فيوشوًقا
وأنانیة، یود أن یتمركز الكل حوله لتمجیده وخدمته. 

 فتهلل وفرح حین ، بهوالتقى أمه ء تعرف االثنان على السید المسیح، األول باإلیمان وهو في أحشاثانًیا: 
 وكان كل همه أن یرى آیة ،)، أما الثاني فأرسله إلیه بیالطس عند محاكمته44: 1 زارت القدیسة مریم الیصابات (لو

). 9-7: 23لو ال أن یتمتع به (
 آمن كالهما بالقیامة من األموات، األول من أجل القیامة سلم حیاته للموت في شجاعة، والثاني إیمانه ثالثًا: 

 یرتعب خشیة أن یكون یوحنا قد قام!  جعلهبالقیامة

1 Catena Aurea. 
2 In Matt. hom 48.  
3 Conc. Virgins 3: 5. 

Ò  ،326 ص، 1983اإلنجیل بحسب متى .
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أنت " استلم كالهما رسالة من السید المسیح، األول استلمها خالل تلمیذیه اللذین أرسلهما إلیه لیسأاله رابًعا: 
فإن هذا هو الذي  ، وقد مدحه السید بقوله: "نعم أقول لكم وأفضل من نبي،)3: 11 مت(؟ "هو اآلتي أم ننتظر آخر

 طریقك قدامك. الحق أقول لكم لم یقم بین المولودین من النساء ئكتب عنه: ها أنا أرسل أمام وجهك مالكي الذي یهي
، أما الرسالة التي وجهها السید لهیرودس فهي: "امضوا وقولوا لهذا )11-9: 11 مت(أعظم من یوحنا المعمدان" 

فریسیین ل، إذ تقدم بعض ا)32: 13(لو  وأشفي الیوم وغًدا وفي الیوم الثالث أكمل" ، أخرج شیاطینأناالثعلب: ها 
 قتله.يللسید یطلبون منه أن یخرج من هناك ألن هیرودس یرید أن 

 مات كالهما في سجنه، األول استشهد في سجنه إلعالنه كلمة الحق، والثاني أغرته زوجته على خامًسا: 
 ثم إلى Ï فغضب علیه ونفاه إلى لیون، أن یمنحه لقب الملكالالذهاب إلى روما یطلب من اإلمبراطور كالیجو

، وفي منفاه أو سجنه مات. Ðأسبانیا

التالمیذ والجموع الجائعة . 4
 بعد أن روى اإلنجیلي قصة استشهاد یوحنا المعمدان، ذكر اجتماع الرسل بالسید المسیح یخبرونه بكل 

حوا قلیًال، ألن القادمین ي"فقال لهم: تعالوا أنتم منفردین إلى موضع خالء واسترشيء، كل ما فعلوا وكل ما عملوا، 
. ]31[ ولم تتیسر لهم فرصة لألكل" ،والذاهبین كانوا كثیرین

له تالمیذه ودعاهم ثم أرسلهم فإنه یلیق بهم من حین إلى آخر أن یختلوا به  ختارهما إن كان السید هو الذي 
یحدثونه بكل شيء یمس الخدمة لیكون هو القائد الحقیقي لهم في كل تصرفاتهم. لقد أخذهم معه على إنفراد في 

 تدفع األخرى اموضع خالء لیجدوا فیه راحتهم وطعامهم. هكذا تمتزج حیاة الخدمة بالتأمل بغیر انقطاع، كل منهم
 وتسندها.

 والعجیب أنه إذ انطلق بهم إلى موضع خالء بحثت عنه الجموع وجرت وراءه. وكأنه قد مزج خلوة التالمیذ 
بالخدمة، ألن راحتهم الحقیقیة هي في راحة النفوس المتعبة. 

هم حوله، قائالً : [هل تنتظر المسیح یدعوك؟ ارجع ف على بحث الجماهیر عنه والتفااألب ثیؤفالكتیوس یعلق 
 إلیه وامتثل أمامه!]

مع السید في موضع خالء، وهناك أیًضا لم تتیسر لهم الفرصة،   إذ لم یتیسر للتالمیذ فرصة لألكل انطلقوا
"الموضع خالء  وسألوا من أجل الجمع، إذ تقدموا للسید قائلین: ، التالمیذ جوعهمي ونس،فقد اجتمعت الجماهیر حوله

" یأكلونه ویبتاعوا لهم خبًزا، ألن لیس عندهم ما ، لكي یمضوا إلى الضیاع والقرى حوالینااصرفهم .والوقت مضى
" القادر أن یشبع العالم كله! الحیاة خبز. یا للعجب حتى التالمیذ لم یعرفوا بعد أن الحّال في وسطهم هو "]35-36[

كان یلیق بهم أن یذكروا أعماله معهم، كیف أعطاهم سلطاًنا على األرواح النجسة لیخرجوها، وأن یدهنوا مرضى 
 لكن كان یلیق أن ،بزیت فیشفوهم وأنه في وسط كرازتهم لم یعوزهم شیًئا. حسن أن یطلب التالمیذ من أجل الشعب

 وأنه لن یصرفهم جائعین! ،یؤمنوا أنه قادر على إشباعهم
: 14 مت( فقد سبق لنا الحدیث عنها ،خمسة آالف رجل بسمكتین وخمسة أرغفةال إشباع معجزة أما عن 

، غیر أنه یمكننا أن نذكر هنا: )14-21

1 Joseph: Sntiq 18: 7. 
2 Josephus: War 2: 9: 6. 
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)، 41: 6  تشیر الخمسة أرغفة إلى شخص السید المسیح، إذ هو الخبز الحّي النازل من السماء (یوأوالً :
أما رقم خمسة فتشیر إلى السید من حیث أن كلمة "یسوع" في الیونانیة خمسة حروف، وأن كل لوحة من لوحي 

الشریعة حملت خمس وصایا حسب الطقس الیهودي، والحجاب الذي یغطي قدس األقداس یقوم على خمسة أعمدة 
 هكذا )1: 28 خر(هرون وناداب وأبیهو وألیعازار وأثامار" "، وأن خمسة كهنة أختیروا في البریة )37: 26 خر(

 وككلمة اهللا ورئیس الكهنة الحقیقي الخ. ،یتقدس السید كخبز حّي مشبع
 یشیر إلى الروح أو الحیاة الروحیة أو 1000 في نفس الوقت كانت الجموع خمسة آالف رجل، ألن رقم 

 یشیر أیًضا إلى الكنیسة المجتمعة حول المسیح، فقد شبهها السید بالخمس 5 السماء أو الفكر السماوي، بینما رقم
). 25 عذارى الحكیمات (مت

 یرى بعض الدارسین أن القدیس مرقس یعرض معجزة إشباع الجموع بطریقة تقترب من العشاء األخیر ثانًیا: 
 ،انیة یسحب قلوب تالمیذه ال إلى شبع جسديح، وكأن السید المسیح خالل هذه الولیمة المسياإلفخارستیاأو سّر 

 لینعموا بجسده ودمه األقدسین كسّر حیاة أبدیة وثبوت فیه، وبالتالي ینعموا بالولیمة ،ولكن إلى ولیمته الفصحیة
السماویة األبدیة كتمتع بشركة المجد األبدي. 

 إشباع الجموع لم یكن مجرد معجزة بین آالف المعجزات التي صنعها ربنا یسوع، ولم یكن غایتها مجرد 
 وهو أن الحّال في وسطهم هو ،له مدلول خاص بها اإلعالن عن حبه وحنانه نحو الجماهیر الجائعة، لكن كان

المسیا المنتظر الذي أعلن عنه الناموس واألنبیاء كواهب الشبع. ففي القدیم قیل عن العصر المسیاني خالل الرمز 
-24: 78 مز( " خبز المالئكة، أرسل علیهم زاًدا للشبعاإلنسان وبّر السماء أعطاهم، أكل ،أمطر علیهم مًنا"والنبوة: 

. وكانت مائدة )15: 132مز (" طعامها أبارك بركة، مساكینها أشبع خبًزا". كما قال المرتل عن مسیح الرب: )25
: 4 رمز المسیا مشبع النفوس المقدسة. وفي سفر الملوك الثاني (االجتماعخبز الوجوه الذهبیة أساسیة في خیمة 

 لرجل اهللا الیشع النبي، ه) إذ جاء رجل من بعل شلیشة بخبز باكورة عشرین رغیًفا من شعیر وسویًقا في جراب42-44
 الذي یشیر باإلصبعأصدر اهللا أمره بتقدیم هذا الزائد لمئة رجل لیأكلوا ویفیض عنهم. هذه األمور جمیًعا كانت أشبه 

نحو المسیا المشبع للنفس والجسد مًعا. لكن ما یفعله المسیا هنا یفوق الرمز والظل لیؤكد أنه صاحب المائدة المسیانیة 
الفریدة التي اشتهاها اآلباء واألنبیاء، والتي تشتهي المالئكة أن تطلع علیها. وما یقدمه السید هنا عالنیة أمام 

 فینعموا بجسده ودمه المبذولین حیاة أبدیة لمن یتناول منه.  ،الجماهیر إنما لیسحب خاصته للمائدة اإلفخارستیة
 هذه الجماهیر أعلن رعایة السید إشباعه في قبل أن یعرض اإلنجیلي مرقس عمل السید المسیح الفائق ثالثًا: 

 فابتدأ یعلمهم ، فتحنن علیهم إذ كانوا كخراف ال راعى لها،"فلما خرج یسوع رأى جمًعا كثیًراللشعب وحنانه بقوله: 
. كأن اإلنجیلي یعود بنا إلى ما أعلنه حزقیال النبي أن اهللا نفسه یتسلم رعایة شعبه بعد أن تركه الرعاة ]34[كثیًرا" 

 أنا یقول السید الرب من حیث أن غنمي صار غنیمة ،حيّ  فلذلك أیها الرعاة اسمعوا كالم الرب"بال رعایة، إذ یقول: 
وحش الحقل إذ لم یكن راع وال سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسهم ولم یرعوا ووصارت غنمي مأكًال لكل 

 وأفتقدها كما یفتقد الراعي ،غنمي، فلذلك أیها الرعاة اسمعوا كالم الرب... هكذا قال السید الرب هأنذا اسأل عن غنمي
 وأخلصها من جمیع األماكن التي تشتت إلیها في یوم ،قطیعه یوم یكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي

. فبمجيء المسّیا المنتظر انتهى یوم الغیم والضباب، وجاء كلمة اهللا نفسه یفتقد )12-7: 34 حز(الغیم والضباب" 
شعبه المشتت ویرده بالحب إلیه. 
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 في دراستنا إلنجیل متى رأینا أن السمكتین هنا تشیران إلى العهد الجدید والعهد القدیم، یقدمهما لنا رابًعا: 
، الذي هو "الشركة مع اهللا الحب الحقیقي". أما العشب )2 رقم(شباع نفوسنا، كما یشیران إلى الحب إلكلمة اهللا الحي 

 أبیهم وختان الجسد،  علیه الجماهیر فهو الجسد الذي كان یتكل علیه الیهود مثل النسب الدموي إلبراهیمتكأاالذي 
لم ُنخضع هذه األمور تحتنا، فال نستعبد لها بالحرف القاتل. أما  انیة ماحننا ال نستطیع أن ننعم بالمائدة المسيإف

 فیشیر إلى الكنیسة الواحدة التي وٕان اجتمعت ]40-39[اتكاؤهم رفاًقا، صفوًفا صفوًفا، مئة مئة، وخمسین خمسین 
على المستوى المحلي صفوًفا صفوًفا، لكنها تتمتع بمسیٍح واٍحد وطعاٍم واحٍد خالل ذات الفكر الرسولي الواحد. أما 

اتكاؤهم خمسین خمسین، فكما تحدثنا كثیًرا عن هذا الرقم كرمز للحّل من الخطیة بالروح القدس الذي تمتعت به 
الكنیسة یوم الخمسین. فإن الكنیسة في جوهرها هي جماعة اهللا المتحررة من خطایاها بروحه القدوس لتحیا ببّر 

المسیح یسوع ربنا. 

التالمیذ واألمواج . 5
 إذ في استخفاف ، بالرغم من األعمال العجیبة التي قدها السید المسیح لشعبه تعثر أقرباؤه فیه ولم یعرفوه

 فخالل الضمیر المعذب ظن ]3[ ""ألیس هذا هو النجار ابن مریم وأخو یعقوب ویوسى ویهوذا وسمعان؟قالوا: 
اني المادي حسبه البعض إیلیا ح، وخالل الشوق للُملك المسي]14 [ یوحنا المعمدان قام من األموات أنهیرودس

. ]15[ عاًما ظنه البعض أحد األنبیاء 300، وأخیًرا خالل الحنین لروح النبوة التي ُحرم منها إسرائیل حوالي ]15[
له البصیرة الروحیة الصادقة، العمل األول إشباع الجموع بطریقة فریدة  لذلك قدم السید عملین یكشفان عن حقیقته لمن

 وأعلن عنها الناموس خالل الرمز، وأما العمل ،انیة التي طالما اشتهاها األنبیاءحتكشف أنه واهب الولیمة المسي
"وبعدما وّدعهم مضى إلى الجبل لیصلي. الثاني فهو مشیه على البحر لیلتقي بتالمیذه الخائفین، إذ یقول اإلنجیلي: 

 ألن الریح كانت ، ورآهم معذبین في الجذف.ولما صار المساء كانت السفینة وسط البحر وهو على البر وحده
 فلما رأوه ماشًیا على البحر ظنوه .ضدهم، ونحو الهزیع الرابع من اللیل أتاهم ماشًیا على البحر وأراد أن یتجاوزهم

  ویالحظ في هذا العمل اآلتي:.]49-46[خیاًال فصرخوا" 
 وفي .) ویهتم به34  في معجزة إشباع الجموع كشف لهم عن ذاته أنه الخالق الذي یرعى قطیعه (حزأوالً : 

نفس الوقت هو الخبز الحّي السماوي المشبع لنفوس أوالده، أما في مشیه على البحر فیعلن تحركه المستمر بالحب 
 أمر موسى  اإللهيهسلطان لینطلق بهم حتى وسط البحار، حامًال إیاهم فیه فال یغرقون. في القدیم ب،من أجل شعبه

أن یضرب البحر بالعصا كما بالصلیب لیجد شعبه لنفسه طریًقا وسط المیاه، فینجو من قبضة إبلیس (فرعون 
 لیعبر شعبه إلى أرض الموعد. وكأن اهللا، في محبته ،وجنوده)، وأمر یشوع أن ینطلق الكهنة بالتابوت إلى نهر األردن

 وٕانما إلى ،للبشریة، یود على الدوام أن یعبر بشعبه من قبضة عدو الخیر وینطلق بهم ال إلى أرض الموعد المادیة
 من یدّي العدو والتمتع بأرض الموعد السماویة، فإن اهللا نفسه االنفالتاألحضان اإللهیة. إن كانت المیاه تعوقنا عن 

في البحر طریقك " ،)8: 9 أي("  وحده والماشي على أعالي البحارتالسماواالباسط "یحملنا لیعبر بنا، إذ قیل عنه: 
 (إش الجاعل في البحر طریًقا وفي المیاه القویة مسلًكا""، )19: 77مز ( "المیاه الكثیرة وآثارك ال تعرففي وسُبلك 

43 :16 (
 أي حوالي الساعة الثالثة فجًرا، إذ كان الیهود یقسمون اللیل إلى أربعة ، تركهم السید حتى الهزیع الرابعثانًیا: 

 وٕانما ،. تركهم السید كل هذه الفترة لیس تجاهًال منه)6-3، 3-12، 12-9، 9-6 (أقسام كل قسم یسمى هزیع

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 األصحاح السادس مقس-

  

دربون على المثابرة تهم يكرتلتثبیت إیمانهم فیه، لیعرفوه أنه هو الماشي على المیاه، الذي یجعل في البحر طریًقا. 
  ذاته. م فیؤكد لهم رعایته ویعلن له،وطول األناة خاصة في الصالة. وقد تظاهر أنه یتجاوزهم حتى یصرخوا إلیه

 فالهزیع األول هو من . لقد دخل السید سفینة البشریة في الهزیع الرابع لیرد لها سالمها بحلوله في وسطها
 اإلنسان األول حتى الطوفان، والهزیع الثاني من تجدید الخلیقة بالطوفان إلى موسى، والثالث من موسى حتى طوقس

ه السید مع ع وكأن ما صن.التجسد، أما الرابع فمن تجسد كلمة اهللا وحلوله في وسطنا بتأنسه حتى مجیئه األخیر
تالمیذه إنما صنعه مع البشریة كلها بظهوره الحقیقي على میاه هذا العالم بتجسده اإللهي لیحل في وسط كنیسته واهًبا 

إیاها سالًما وسلطاًنا على التیارات العنیفة. 
 ال تخف أیها العزیز إن كان اللیل یحیط بظالمه الدامس حولك، ففي الهزیع األخیر حینما یبدو كل شيء 

[الظالم یسبق النور، هكذا القدیس یوحنا سابا: مستحیًال أمامك یظهر رب المجد مشرًقا بنوره في داخلك. لذلك یقول 
 [انه لم ینزع القدیس یوحنا الذهبي الفم:.] ویقول Ïینبغي أن نصبر على التجارب حتى تشرق في نفوسنا معرفة الحق

له في الحال بل كما سبق فقلت أنه كان یدربهم على احتمال هذه المخاوف ویعلمهم أن یكونوا  الظلمة وال أعلن ذاته
.] Ðمستعدین لأللم

... إن كان قد سبق فألزمهم أن ]48[ًیا على البحر وأراد أن یتجاوزهم" شأتاهم ما یقول اإلنجیلي: "ثالثًا: 
  یطلبوه في مجیئه إلیهم یرید أن یتجاوزهم حتى حتى لكي یجتازوا الضیقة ویصرخوا إلیه، اآلن]45[یدخلوا السفینة 

[لم القدیس یوحنا الذهبي الفم: . وكما یقول ]50 [تخافوا" "أنا هو، ال: حلویجدوه، ویصرخوا إلیه فیسمعوا صوته الف
.] وكأن غایة الضیقة Ñیعلن المسیح نفسه قبل أن یصرخوا إلیه حتى إذا ما ازداد رعبهم یزداد ترحیبهم بقدومه إلیهم

 على فاعلیة الصالة، قائالً : القدیس یوحنا سابادخولنا إلى حیاة الصالة بالصراخ إلى اهللا والشركة معه. یحدثنا 
 یستحق نظر مجد اهللا، ویكون في غمام نور عظمته [بالصالة یختلط العقل باهللا، بها یفتح كنوز اهللا ویقسم ذخائره. بها

 مجد عظمته. بها إشراق یكون اإلنسان مسكًنا هللا. بها تتحد النفس بالمسیح، وبها تنظر داخل بلدة الروحانیین. بها
تتقد في النفس نار محبة المسیح ویحترق القلب بالشهوة في اهللا، تلك الشهوة التي تحرق جمیع شهوات األعضاء. بها 

 .]Òتبتهج النفس بالحب وتخرج من رتبتها، وینقلع العالم من قلبها
[إذ القدیس یوحنا الذهبي الفم: " فنزع الخوف عنهم. وكما یقول "أنا هو ال تخافوا سمعوا صوته: :رابًعا 

.] ما أحوجنا أن نتعرف علیه وسط الضیقات المرة بسماعنا صوت وصیته اإللهیة فینا، Óعرفوه بصوته فارقهم خوفهم
فیتجلى في داخلنا وینزع خوفنا عنا.  

 التعرف علیه. 6
 كثیرین حملوهم إلى األسواق لیلتقوا ىا إلیه بمرضءو... فجا]54["للوقت عرفوه"  إذ خرجوا من السفینة یقول 

. بمعنى آخر، إذ یتجلى رب المجد فینا ینزع عنا األمواج ]56["وكل من لمسه ُشفي" معه ویلمسوا ولو هدب ثوبه، 
الداخلیة لتحیا أعماقنا ملكوًتا له، یسكنه الرب وتشارك قدیسیه ومالئكته تسابیحهم السماویة غیر المنطوق بها. إنها 

Ï 4 مقال .
2 In Matt. hom 50: 1. 
3 In Matt. hom 50: 1. 

Ò  36، 35القمص بفنوتیوس السریاني .
5 In Matt. hom 50. 
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 لتحیا في كمال الصحة بتمتعها بالحیاة الفائقة الجدیدة، وتحصینها ، من مرضه القدیمئتتالمس معه وتكون كمن قد بر
ضطراب ا [إن كنت غریًبا عن كل القدیس یوحنا سابا:من كل غریب یفقدها مجدها أو حریتها أو سالمها. لهذا یقول 

تردد في تزال ت، [إن نفسك هي أورشلیم المفرحة للمسیح فلماذا ال .]Ïخارجي تسمع داخلك الروح ینطق بالممجدات
 ] Ð (المتبلبلین)؟أسواق البابلیون

Ï 2 مقال .
Ð 35 رسالة .
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األصحاح السابع 

الحیاة الداخلیة 
 ، جاء السید المسیح إلى العالم لكي یدخل بنا إلى إنساننا الداخلي، فال نهتم بالشكلیات الخارجیة والمظاهر

 إنما نطلب تجدید إنساننا العمیق، لهذا وبخ المهتمین بالوصایا في شكلها دون روحها.

 .23-1  السید المسیح والغسالت.1
 .30-24  شفاء ابنة المرأة الفینیقیة.2
 .37-31  شفاء أصم أعقد.3

  السید المسیح والغسالت.1
 الم الفریسیون تالمیذ السید المسیح ألنهم رأوا بعًضا منهم یأكل بأیٍد غیر مغسولة، وقد شرح اإلنجیلي كیف 

  متمسكین بتقلید الشیوخ.،كان الیهود یهتمون بغسل الكؤوس واألباریق وآنیة النحاس واألسرة وكل ما یأتي من السوق
نشغال به على حساب الغسل الداخلي، واالهتمام بتقالید ال لكنه انتقد ا، لم ینتقد السید المسیح الغسل في ذاته

"وقال لهم: حسًنا تنبأ إشعیاء عنكم أنتم المرائین كما هو حرفیة على حساب الوصیة في أعماقها، إذ أجابهم 
 وباطًال یعبدونني وهم یعلمون تعالیم هي وصایا . وأما قلبه فمبتعد عني بعیًدا،مكتوب: هذا الشعب یكرمني بشفتیه

 ألنكم تركتم وصیة اهللا وتتمسكون بتقلید الناس: غسل األباریق والكؤوس وأموًرا أخر كثیرة مثل هذه .الناس
 .]9-6[تفعلون. ثم قال لهم: حسًنا رفضتم وصیة اهللا لتحفظوا تقلیدكم" 

 ویالحظ في حدیث السید المسیح اآلتي: 
: یقدم السید المسیح لكل إنسان ما یحتاج إلیه، فعندما جاءته الجموع البسیطة تحمل المرضى إلى أوالً  

)، أما جماعة المتعلمین أي 56: 6األسواق مشتاقة أن یلمسوه فُیشفون، وهبهم سؤل قلبهم، وكل من لمسه ُشفي (
یًضا ما یحتاجون إلیه، إذ كشف لهم جرحهم أ فقدم لهم ،دوا أخطاءيالفریسیون فقد جاءوا ال لینالوا شیًئا بل لیتص

العمیق لیطلبوا طبیًبا قادًرا على شفاء جراحات نفوسهم. 
: هاجم السید المسیح تمسك الیهود بالشكلیات القاتلة تحت ستار الحفاظ على التقلید، إذ كانوا أشبه بمن ثانًیا 

 أما قلوبهم فمبتعدة عن اهللا. وقد سبق لنا في دراستنا "األرثوكسیة والتقلید" التمییز بین التقلید ،یكرمون الرب بشفاهم
الحرفي القاتل الذي یناقض الوصیة ویعثر النفس في انطالقها في الروحیات نحو السماویات وبین ما حمله التقلید من 

 األمور التي لم ،تراث روحي أصیل أو تدبیر تعبدي جمیل كاللیتورجیات الیهودیة بما حملته من تسابیح ومزامیر الخ.
 وٕان كان بمفهوم مسیحي ،یعارضها السید وال تالمیذه، بل كانوا یذهبون إلى الهیكل ویشتركون مع الیهود في عبادتهم

 جدید.
نتقد السید المسیح هذه الغسالت الیهودیة یلزمنا أن نوضح ما قاله بعض الدارسین أنها لم ا لكي نعرف لماذا 

 وٕانما إجراءات طقسیة حرفیة، فعندما یغسل الیهودي یدیه للتطهیر یأتي بماء في آناء حجري ،تكن بهدف صحي
طاهر طقسًیا، ثم یرفع الشخص یدیه إلى أعلى ویصب علیها كمیة من الماء، ثم یعود فیخفضهما إلى أسفل ویصب 

من على المعصمین لتنزل إلى األصابع فیطّهر طقسًیا. وكان الیهودي یعتقد أنه ما لم یفعل ذلك  كمیة أخرى من الماء
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 شیبتا، ثم ُیصاب بالفقر والهالك. ومن شدة تمسك الیهود بهذا الطقس قیل أنه حینما اسمهوبدقة یمتلكه روح نجس 
الربیین في سجن روماني كان  رفض أحد المعلمین ممارسته ُدفن عند موته في مقابر الهراطقة، وعندما ُسجن أحد

 أنواًعا Ïیستخدم الماء المحدود في تطهیر یدیه مفضًال ذلك عن الشرب حتى مات من العطش. وقد قدمت المشناه
كثیرة من طقوس الغسالت الیهودیة. 

سلهم األیادي قبل األكل كان مجرد مثل غ بال شك نقد الفریسیین لتالمیذ السید المسیح بخصوص عدم 
 الریاء. اإلنسان الحرفي ال یطیق الفكر  هذایقدمونه، إذ كان الفریسیون في ریائهم ال یطیقون التالمیذ المتحررین من

الروحي بل یقاومه، محوًال حیاته إلى مناقشات غبیة وعقیمة!  
تهمه الفریسیون بأن تالمیذه یكسرون ال وصیة اهللا بل تقالید الشیوخ، أما هو فكشف لهم خالل ا: ثالثًا 

الناموس واألنبیاء أنهم یسلكون بالریاء، ویكسرون الوصیة، ویحتاجون بالحق إلى طبیٍب قادر أن یخلصهم من دائهم. 
 إذ یسمحون للشخص أن یمتنع عن إعالة والدیه بحجة أن ما یقدمه لهما قد سلمه النحرافهم،فقد قدم لهم مثًال خطیًرا 

 الوالدین یسنده في ذلك تقلید الشیوخ الخاطيء لكي یزداد إیراد بإكرامقرباًنا هللا. بهذا یكون قد كسر وصیة اهللا الخاصة 
 لهیة ویسندها بل یقاومها ویحطمها.إلالهیكل ویكون للقادة نصیًبا مادًیا أعظم. كأن هذا التقلید جاء ال لیخدم الوصیة ا

. يءس الناموس أكد لهم أنهم یبطلون كالم اهللا وناموسه خالل تقلیدهم الخاطا إذ یظنون في أنفسهم أنهم حر
"هذا الشعب یكرمني بشفتیه وأما قلبه فمبتعد وٕاذ یفتخرون أنهم یحفظون النبوات قدم لهم نبوة إشعیاء النبي عنهم: 

 الترجمة السبعینیة). 13: 29 إش (]6[عني" 
 وقال لهم: اسمعوا مني كلكم وافهموا. لیس ،"دعا كل الجمعن والكتبة جراحاتهم الداخلیة وإذ كشف للفریسي

 إن .اإلنسان شيء من خارج اإلنسان إذا دخل فیه یقدر أن ینجسه، لكن األشیاء التي تخرج منه هي التي تنجس
. كشف لهم السید المسیح مفهوم النجاسة الحقیقیة، هذا المفهوم الذي لم ]16-14[ كان ألحد أذنان للسمع فلیسمع"
لم تصر له األذن الروحیة القادرة أن تدرك الروحیات مرتفعة فوق الحرف. فقد عاش  یكن ممكًنا للیهودي أن یتقبله ما

 أو یسكن بیًتا نجًسا الخ. كان ا) وال یلمس ثیاًبا دنسة أو متاًعا دنًس 11 الیهودي یهتم أال یتنجس بمأكوالت محرمة (ال
ف عن جذور النجاسة التي تمس الحیاة الداخلیة شفي ذهن الیهودي قائمة طویلة مرعبة لما ینجسه، وقد جاء السید یك

 سرقة طمع خبث .ة: زنى فسق قتلر"ألنه من الداخل من قلوب الناس تخرج األفكار الشريال المظاهر الخارجیة. 
. هذه ]23-21[ جمیع هذه الشرور من الداخل وتنجس اإلنسان".مكر عهارة عین شریرة تجدیف كبریاء جهل

: 5ل ، وأیًضا التي في غ31-29: 1و  دائًما للتحذیر، كالقائمة التي في رجدیدالقائمة للرذائل یقدمها لنا العهد ال
13-19 .

" هنا في الیونانیة تعني "یرید أكثر"، أي ال یشبع، طمع هذه القائمة ال تحتاج إلى توضیح، غیر أن كلمة "
 وهي سمة من یفرح في مصائب اآلخرین، لذلك یدعى إبلیس بالخبیث، ،" تعني "األعمال الشریرة"خبثوكلمة "

 الحماقة الروحیة. بالجهل" یعني "یوقع في الفخ"، وأخیًرا یقصد والمكر"
: یرى البعض في أكل التالمیذ الطعام بأیٍد غیر مغسولٍة إشارة إلى بسط أیدیهم للعمل الكرازي بین رابًعا  

األمم الذین تطلع إلیهم الیهود كشعوب دنسة غیر مقدسة.  

Ï .لمعرفة "الشناة" راجع كتابنا: األرثوذكسیة والتقلید 
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ذا الق بنا نحن ه ل،هتمامه بالشكل دون الجوهر الداخليان كان السید قد انتقد هؤالء الفریسیین في إ: خامًسا 
 بسلوكنا اهتمامنا: [یلزم أن یكون القدیس یوحنا الذهبي الفمكمسیحیین أن نهتم باألعماق الداخلیة، وكما یقول 

جتماع ندخل إلیه، وٕانما یلزم أن نحمل بعض الثمار ا ألنه یجب أال یكون اجتماعنا المستمر هنا مجرد ؟ظیًما، لماذاع
على الدوام. فإن أتیتم وخرجتم بال ثمر یكون دخولكم بال نفع... إن كنتم تشتركون في الترنم بمزمورین أو ثالثة 

 ؟]Ï فهل تظنون أن هذا كاٍف لخالصكم،وتمارسون الصلوات كیفما كان
ن هذا التعلیم الذي قدمه السید المسیح للفریسیین والكتبة كما للجموع إنما أ: یرى بعض الدارسین سادًسا 

یمثل مقدمة الئقة للقصة التالیة الخاصة بشفاء ابنة الفینیقیة، إذ أراد السید أن یؤكد أنه ال یوجد شعب طاهر وشعب 
نجس، إنما الحاجة إلى القلب الطاهر الداخلي. 

 شفاء المرأة الفینیقیة. 2
"قام  لم یسترح السید لهؤالء الذین یعیشون حسب الشكل الخارجي، الذین بال روح وبال أعماق داخلیة، لذلك 

، أي ترك خاصته وذهب إلى منطقة األمم، وكأنه یعلن أن خاصته ]24[ من هناك ومضى إلى تخوم صور وصیدا"
 بینما یتمتع به الغرباء خالل شعورهم بالحاجة إلیه. ،قد فقدته بشكلیاتها

. لماذا دخل سًرا ولم یرد ]24[" "ودخل بیًتا وهو یرید أن ال یعلم أحد، فلم یقدر أن یختفي یقول اإلنجیلي: 
أن یعلم به أحد؟ ربما ألنه لم یحن بعد وقت الكرازة بین األمم، إنما جاء هذه الدفعة كعربون فقط، وكرمز لتركه 

 لألمم. ویرى بعض الدارسین أن السید وقد رأى الفریسیین یلومون تالمیذه ألنهم یأكلون بأیٍد غیر وانطالقهخاصته 
 !"مغسولة، فكم باألكثر عندما یجدون المعلم نفسه یدخل إلى شعب في نظرهم دنًسا، وینعتونه بأنهم "كالب

 فأتت وخرت عند قدمیه" ،بنتها روح نجس سمعت بهاكان بمرأة كنعانیة "ا لم یقدر السید أن یختفي ألن 
 وكأن السید قد أراد أن یعلن لتالمیذه كیف أغلق الیهود ضد أنفسهم أبواب محبته بالرغم مما قدمه لهم، بینما .]25[

جاء األمم إلیه خاضعین ومؤمنین بالرغم من دخوله إلیهم سًرا. ولكي یكشف لهم باألكثر إیمان األمم به تمنع في 
 كالب"لل ألنه لیس حسًنا أن یؤخذ خبز البنین ویطرح ، یشبعون أوالً دعي البنین" :البدایة عن العطاء، قائًال لها

 بتواضعهمستحقوا خبز البنین ا فجاءت إجابة المرأة تشهد أن البنین طرحوا خبزهم بینما من حسبهم الیهود كالًبا .]27[
 وٕایمانهم.

 لكنهم رفضوا ،حمل هذا الحوار عتاًبا من السید موجًها للیهود، فمن جانب أنه جاء لیقدم لهم خبز البنین
 مع أنهم باإلیمان یتمتعون بما ال ،حتقروا األمم حاسبین إیاهم دنسین كالكالباالخبز السماوي، ومن جانب آخر 

 یتمتع به البنون.
 وٕانما في حكمة قالت بأنه وٕان ، كشف هذا الحوار عن حكمة الكنعانیة فإنها لم تهاجم دعوة األمم ككالب
بناء هذا العالم أحكم من الیهود أُحسبت هكذا فهي تطمع في التمتع بالفتات الساقط من مائدة أربابها، فأعلنت أن 

 الجاحدین.
"، نوًعا من الكالب تستخدم كدمیة لطیفة Pups" هنا في الیونانیة تعني ""كالب یرى بعض الدارسین أن كلمة 

ولیست كالب الحراسة الشرسة، األمر الذي یخفف من المعنى. هذا وأن لهجة الحدیث ونبرات صوته بال شك كانت 

1 In Matt. hom 7: 9. 
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 إذ ُتقدم بطریقة ،جذابة فتحت الباب للكنعانیة لتكمل الحوار، فإن كثیر من العبارات التي تبدو قاسیة في تسجیلها كتابة
 لم یكن سهًال على الیهود قبول الكرازة بین األمم، لكن السید المسیح هنا ،لطیفة تخفف من حدتها. على أي األحوال

 ولكن ، أوًال بكلمة اهللام"كان یجب أن تكلموا أنتیفتح الباب لهم، حتى یمكن للرسولین بولس وبرنابا أن یقوال مجاهرة: 
. مرة أخرى )46: 13 أع( إلى األمم"  هوذا نتوجه، وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة األبدیة،إذ دفعتموها عنكم

 .)6: 18 أع(" األمم إلى دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من اآلن أذهبیقول الرسول بولس: "

 شفاء أصم أعقد. 3
 إذ یرونه ، یبدو أن السید المسیح لم یرد أن یبقي كثیًرا بین األمم حتى ال یتعثر فیه الیهود ككاسٍر للناموس

 وجاء إلى بحر الجلیل ،یًضا من تخوم وصور وصیداأ"ثم خرج  األمم الدنسین، لذلك یقول اإلنجیلي:  معفي شركة
  .]31[في وسط حدود المدن العشر" 

 في أذنیه وتفل ولمس لسانه، ورفع نظره نحو السماء ثم قال له: إصبعه هناك جاءوا إلیه بأصم أعقد، فوضع 
 انفتح، فانفتحت أذناه وانحل رباط لسانه.

 كان هذا األصم األعقد عند حدود المدن العشر یحتاج إلى السید المسیح نفسه لكي یهبه إمكانیة السماع 
تسم الكلمة اهللا والنطق بها. إن كانت المدن العشر تشیر إلى الوصایا العشر أو الناموس، فإن هذا الناموس كشف ما 

 أي یرسل روحه ، في أذنیهإصبعهبه اإلنسان كعاجٍز عن السماع لصوت اهللا والتكلم بأعماله، لهذا جاء السید یضع 
  فتسمع الصوت اإللهي عامًال فیها.، لیفتح األذن الداخلیة،)19: 8  اهللا (خرإصبعالقدوس الذي ُیسمى 

 إنما لیشیر إلى عطیة الحكمة اإللهیة التي وهبها السید للبشریة لكي تنطق ، أما كونه قد تفل ولمس لسانه
 فلكي یعلن أن ما یقدمه هو عطایا سماویة یرفضها ،بأعمال اهللا وحكمته. أما تطلع السید إلى السماء بأناٍت 

 الجسدانیون.
وبهتوا إلى الغایة، قائلین: إنه عمل كل شيء حسًنا، جعل الصم  یختم اإلنجیلي هذه المعجزة بقوله: "

 حیث رأى اهللا كل شيء حسًنا، ،. لعله بهذه العبارة یعود بنا إلى بدایة الخلیقة]37[ والخرس یتكلمون" ،یسمعون
 ویرد لإلنسان بهجته وسالمه. ویرى بعض ،فالذي كان یعمل في البدء ألجل اإلنسان هو بعینه قد جاء لیجدد الخلیقة

 !"إنما تعني: "كیف تحققت هكذا فیه النبوات حسًنا "عمل كل شيء حسًنا" : أن هذه العبارةÏالدارسین

1 Nineham, p. 202. 
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الثامن  األصحاح

المسیح المشبع 
 تحمل أسئلة كثیرة، منها أسئلة قدمها السید نفسه، وبعضها التالمیذ، 10-8جاءت األصحاحات 

وأحیاًنا الشعب أو المقاومون له. كلها كشفت باألكثر عن شخص السید المسیح العامل لحساب البشریة موضوع 
حبه. 

 في هذا األصحاح كشفت األسئلة عن شخصه كمصدر شبع حقیقي للنفس.
 .10-1   سؤال حول الخبز. 1
 .12-11   سؤال حول اآلیة. 2
 .21-13   ريحوار حول الخم. 3
 .26-22   سؤال حول البصیرة. 4
 .30-27 خص المسیحشسؤال حول . 5
 .33-31   إعالنه عن الصلیب. 6
 .38-34 إعالنه عن شركة الصلیب. 7

سؤال حول الخبز . 1
)، إذ 44-34: 6( سبق فبارك الرب الخبز والسمكتین إلشباع خمسة آالف رجٍل ماعدا الرجال والنساء 

 وأراد التالمیذ أن . وقد أطال الحدیث معهم في موضع خالء،تحنن الرب علیهم عندما رآهم كخراٍف بال راعٍ 
 فلم یرد أن یصرفهم جائعین. وها قد سنحت فرصة أخرى فیها بقت الجموع ثالثة ،یصرفهم السید لیبتاعوا خبًزا

ألن "أیام مع السید ولیس لهم ما یأكلونه، وقد رفض السید أیًضا أن یصرفهم صائمین لئال یخوروا في الطریق، 
خراج الشیاطین لم یقدر اإلنجیلیون أن یحصروا عدد إ. في شفائه المرضى و]3[ "قوًما منهم جاءوا من بعید

كتبت واحدة  وأشیاء ُأخر كثیرة صنعها یسوع إناألشفیة واآلیات التي صنعها، حتى قال اإلنجیلي یوحنا: "
. أما في أمر إشباع الجموع فعلى ما )25: 21 یو(  فلست أظن أن العالم نفسه یسع الكتب المكتوبة"،واحدة

 فتنحرف نظرتهم إلى الزمنیات ،یظن لم یمارسه سوى مرتین حتى ال یلتف الجمع حوله من أجل الخبز المادي
 ولكن لیس على حساب ، إنما لیكشف أنه أیًضا یهتم بالجسد،عوض الشبع الروحي. أما عدم تجاهله هذا اإلشباع

الروحیات. 
؛ 21-14: 14  سبق لنا دراسة هاتین المعجزتین خاصة ما حملتاه من جوانب رمزیة راجع تفسیر مت

 النقاط التالیة: بإبراز هنا أكتفي، لذا 32-38: 15
 8  و6 ال نستطیع تجاهل التشابه الشدید بین معجزتي إشباع الجموع الواردتین في األصحاحین أوالً : 

: Ïوما الزمهما من ظروف متقاربة للغایة
). 9-1: 8 (4000إشباع الـ. أ ).44-35: 6 رجٍل (5000إشباع . أ

 ).10: 8عبور البحیرة (. ب ).52-45: 6عبور البحیرة ( .ب
). 10: 8عبورهم إلى دلمانوثة (. ج ).56-53: 6عبورهم إلى جنیسارت ( .ج

1 Jerome Biblical Commentary, p 35. 
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 حواره بعدها مع الفریسیین عن. د حواره بعدها مع الفریسیین عن. د
 ).11: 8اآلیة من السماء (  ).23-1: 7 األیدي الدنسة (

 حواره مع التالمیذ عن خمیر. ه نیقیة عن خبزيحواره مع الف. ه
 ).21-13: 8الفریسیین (  ).30-24: 7 البنین (

 ).26-22: 8شفاء األعمى (. و ).37-31: 7شفاء األصم األعقد (. و
 الشدید في الظروف المحیطة بالمعجزتین یربط بینهما رباًطا وثیًقا كما رأینا في دراستنا ه هذا التشاب

 تعلن عن شخص المسّیا مشبع الیهود أو أصحاب الناموس، والثانیة ىكون األولب Ïإلنجیل معلمنا متى البشیر
أما تشابه األحداث المالزمة  حمالن ذات المعنى والمفهوم.تعن ذات المسّیا المشبع أیًضا لألمم، وأن المعجزتین 

 فال یمكن أن یكون محض صدفة، إنما تعني مفهوًما روحًیا یمس حیاتنا، یمكننا أن نلخصه ،لهما والالحقة لهما
في اآلتي: 
في المعجزتین إذ شبعت الجموع دخل السید المسیح السفینة ومعه تالمیذه لیعبروا البحیرة إلى .  أ

 لنفوسنا أن نتذوق العبور أو الخروج بالمسیح یسوع خالل صلیبه المحیي إشباعهالشاطيء اآلخر. كأن غایة 
 لیدخل إلى الحیاة األخرى ویتمتع باألبدیة، هذا ، مجتاًزا أمواجه وتیاراته، من بریة هذا العالم قلبنا(السفینة) لینطلق

الخروج لن یتحقق خارج السید المسیح رأس الكنیسة وقائدها. 
إذ شبعت الجموع قام الفریسیون في المرتین یحاورونه تارة عن األیدي الدنسة وأخرى یطلبون آیة .  ب

نطالق بنا إلى أحضان أبیه خالل ثبوتنا فیه، الشباعنا داخلًیا واإمن السماء. وكأنه بینما ینشغل السید المسیح ب
 نقاوة القلب الداخلي. یرید العدو أن یسحبنا من الشبع ریبذل عدو الخیر كل جهده إلثارتنا في مناقشات غبیة تفس
الداخلي إلى الغسالت المظهریة أو اآلیات المثیرة للخارج. 

بعد المعجزة األولى تحدث مع الفینیقیة عن خبز البنین الذي كان یود أن یتمسك به أصحاب ج.  
الناموس كبنین لكنهم رفضوه فُقدم لألمم الغرباء، وبعد المعجزة الثانیة حدث تالمیذه عن خمیر الفریسیین محذًرا 

 الخبز الواحد النازل من السماء! ، طالًبا أن ینعموا به هو شخصًیا، لئال یأكلوا منهإیاهم
ن أبعد المعجزة األولى شفى السید المسیح الرجل األصم األعقد، أما بعد الثانیة فشفى األعمى. وك.  د

 وأعیننا لمعاینة بهاء مجده. ، ولساننا لتمجیده،السید مشبع النفوس قد جاء لیفتح أذاننا الروحیة لسماع كلمته
 ]2 [ ما هو الخبز الذي قدمه السید للجموع بعد أن مكثوا معه ثالثة أیام ولم یكن لهم ما یأكلونهثانًیا: 

إال جسده المقدس القائم من بین األموات في الیوم الثالث؟ فمن یقبل معه آالمه ویحمل صلیبه وُیدفن معه یكون 
كصائٍم عن العالم بال طعام یسلمه الرب جسده طعاًما محیًیا، الجسد القائم من األموات! 

 یرى بعض اآلباء أن هذا الخبز یشیر إلى كلمة اهللا أو كلمة الكرازة باإلنجیل التي ُقدمت للبشریة 
: [ما تأكلونه أنتم آكل منه أنا أیًضا، وما تعیشون علیه أعیش أنا أیًضا القدیس أغسطینوسالجائعة، فیقول 

علیه، إذ لنا في السماء مخزن مشترك منه تأتي كلمة اهللا... أنتم تعلمون أن ولیمة اهللا غالًبا ما نسمع عنها أنها 
 [لم یرد أن یصرفهم صائمین لئال یخوروا في البابا غریغوریوس (الكبیر):.] ویقول Ðخاصة بالقلب ال بالبطن

 لئال بسبب جوعهم وحرمانهم من طعام الحق یسقطون ،الطریق، إذ یلیق بمن یستمع الكرازة أن یجد كلمة تعزیة
] .Ñتحت ثقل متاعب الحیاة

Ï  ،335-331 ص، 1983اإلنجیل بحسب متى .
2 Ser. on N.T. 45: 1, 2. 
3 Mor 1: 9. 
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 (سبع خبزات) إشارة 7 إن كان هذا الخبز یشیر إلى كلمة الكرازة، فإن بعض الدارسین یرون في رقم 
) ، غیر أن كثیر من اآلباء 3: 6 (أع Ïإلى السبعین رسوًال الذین قاموا بالكرازة بین األمم، وٕالى السبعة شمامسة

 إشارة إلى أعمال الروح القدس في كنیسة المسیح، وكأن هذا الخبز الذي هو كلمة الكرازة هو 7 یرون في رقم
عطیة الروح القدس للمؤمنین في كنیسة المسیح. بمعنى آخر الروح القدس العامل في الكنیسة خاصة خالل 

األسرار السبعة یقدم لنا كلمة اهللا حیة وفّعاله وعملیة في حیاتنا لتدخل بنا إلى الكمال. 
 [السبع خبزات تعني أعمال الروح القدس السبعة، واألربعة آالف رجل هي القدیس أغسطینوس: یقول 

 األربعة، والسبعة سالل من الفضالت هي كمال الكنیسة، فإنه بهذا الرقم ُیرمز األناجیلالكنیسة المؤسسة على 
 یشیر إلى الروح القدس الذي یكمل كل شيء، إذ تكمل حیاتنا 7  [رقماألب ثیؤفالكتیوس:.] ویقول Ðللكمال دائًما

.] Ñخالل السبعة أیام
أن هذا الطعام یشیر إلى القوة التي یمنحها لمؤمنیه، فإن كان في وصیته  Òأمبروسیوسالقدیس ویرى 

 إنه یبعث بقوته للجمیع. یوزع للكل . لكنه هو الذي یهبنا القوة حتى ال نخور في الطریق،یطالبنا بالمثابرة والجهاد
وال یتجاهل أحًدا، فإن امتنع إنسان عن بسط یدیه لینال قوة الروح الداخلي خار في طریق جهاده. 

القدیس  لكنه لم یحرم النساء وال األطفال من الطعام، وكما یقول ، أحصى عدد الرجالثالثًا:
من هو مدللون  كلون، لیأكل األطفال فینمون وال یصیرون بعد أطفاًال، ولینصلحأ [دع هؤالء يأغسطینوس:

) یشمل الكل ولیس الرجال فقط 4000.] هذا ویرى البعض أن العدد الوارد هنا (Óكالنساء فیصیرون محصنین
كما في المعجزة السابقة. 

انیة، ح بالنسبة للسالل السبع التي جمعها التالمیذ وقد امتألت من الفضالت عالمة البركة المسيرابًعا: 
 وقد حّل في وسطها ابن اإلنسان ینیرها ویشبعها خالل كلمة ،)20-12: 1 فهي تشیر إلى الكنائس السبع (رؤ

اإلنجیل عامًال بروحه القدوس فیها. 
" بینما في المعجزة األولى استخدمت الكلمة Spyris هذا ویالحظ أن كلمة "سالل" هنا جاء بالیونانیة "

 والتي ترجمت "قفة". فإن كانت القصة التي بین أیدینا تشیر إلى شبع األمم بالمسیا "Kophinosالیونانیة "
 تعني سلة عادیة أو سلة سمك Spyrisالمخلص بینما القصة السابقة تشیر إلى شبع الیهود به، فإن كلمة 

فهي تمثل نوًعا من السالل خاص بالشعب الیهودي یستخدمه فقراؤهم في  Kophinoi یستخدمها الكل أما كلمة
. لنفس السبب في المعجزة التي بین أیدینا عدد السالل سبع إشارة إلى كمال الكرازة في العالم كله، أما في Ôروما

ثنى عشر سبًطا. ال إشارة إلى ا12المعجزة السابقة فعددهم 

 سؤال حول اآلیة . 2
 فتنهد بروحه، وقال: . طالبین منه آیة من السماء لكي یجربوه، "فخرج الفریسیون وابتدأوا یحاورونه

. ]12-11 [لماذا یطلب هذا الجیل آیة؟ الحق أقول لكم لن ُتعطي هذا الجیل آیة"
 بعد إشباع الخمسة آالف رجل على یدي التالمیذ عوض أن ینشغل الفریسیون بهذا العمل الفائق لیروا 

فیه تحقیًقا للنبوات، إذ جاء المسیا ووهب تالمیذه أن یقدموا بركته للجماهیر فتشبع، رأوا في أیدیهم أنها دنسة ألنها 

1 Nineham, p 207. 
2 Ser. on N.T. 45: 2. 
3 Catena Aurea. 
4 In Luc. 6: 73. 
5 Ser. on N.T. 45: 3. 
6 Nineham, p 207-8, Jerome Bib. Comm. p 39. 
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لم تتطهر بالماء قبل األكل حسب تقالید الیهود. األیدي التي تمتعت بعطیة اهللا لتقدم ما یشبع الجماهیر وتجمع 
شباع إبالبركة فضالت كثیرة كانت في أعینهم دنسة، واآلن إذ أكد لهم أنه المسیا مشتهى األمم ومتمم النبوات ب

أربعة آالف أخرى عوض أن یعیدوا النظر فیما فعلوه ازدادوا جهالة، إذ طلبوا منه آیة من السماء لكي یجربوه. 
[لم یطلبوا آیة لكي یؤمنوا وٕانما لكي یمسكوه، فلو كان المقاومون القدیس یوحنا الذهبي الفم: وكما یقول 

.] Ïمستعدین لقبول اإلیمان لصنع لهم آیة
 لقد أراد السید المسیح أن یدخل بهم إلى السماء عینها، مقدًما نفسه المن الحقیقي النازل من السماء 

 بل طلبوا عالمة منظورة في الطبیعة للجدال والمقاومة. وهم ،)، لكنهم لم یطلبوا الشبع6و الواهب حیاة أبدیة (ي
في هذا لم یستطیعوا أن یمیزوا بین مجيء السید المسیح األول لتقدیم الخالص للعالم كله خالل محبته الفائقة، 
وبین مجیئه الثاني لیدین العالم. فعالمة مجیئه األول هي بسط یدیه بالحب واللطف نحو كل نفس خاصة على 
 الصلیب، أما عالمة مجیئه الثاني للدینونة فهي تزعزع قوات السماء، والشمس والقمر ال یعطیان ضوءهما الخ.

 كأنه في مرارة یرى في هذا الجیل الذي كان "؟لماذا یطلب هذا الجیل آیة" لقد تنهد السید بروحه، وقال: 
 ، قد تحول عن رسالته إلى تجربة الرب،كارًزا باإلنجیل ومعلًما للعالم عن الخالص بالصلیبیكون یجب أن 

 الموضع مّسة ومریبة من أجل مخاصمة بني إسرائیل اسمكآبائهم الذین جربوا الرب. یقول موسى النبي: "ودعا 
. ویقول المرتل: "فال تقسوا قلوبكم كما )7: 17 خر" (ومن أجل تجربتهم للرب، قائلین: أفي وسطنا الرب أم ال؟

 مثل یوم مسة في البریة، حیث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أیًضا فعلي، أربعین سنة مقت ذلك ،في مریبة
 .)10-8: 95 مز(ل" يالج

 حوار حول الخمیر. 3
 ولم یكن معهم في السفینة إال ، "ثم تركهم ودخل أیًضا السفینة ومضى إلى العبر، ونسوا أن یأخذ خبًزا

. ]15-13[رغیف واحد، وأوصاهم قائالً : أنظروا وتحرزوا من خمیر الفریسیین وخمیر هیرودس" 
 لكنهم إذ ،ه، فمع أنهم جمعوا سبع سالل من الكسرت كشف لنا اإلنجیلي عن شوق التالمیذ لتبعي أوالً :

 حتى بالضروریات كالخبز. االهتمامرأوه یدخل السفینة نسوا أن یأخذوا معهم خبًزا، إذ شغلهم السید الرب عن 
 [من ذاق حالوة ثمار شجرة القدیس یوحنا سابا:محبتهم للرب سحبت قلوبهم عن كل ما هو أرضي. لذلك یقول 

]، كما یقول: [الذین لم یجربوا لذة محبة اهللا هم مساكین Ð ویرید أن یجري نحو ثمار (محبة) العالم النتنة؟،الحیاة
.] Ñیلذذهمو  یسكرهمبهو Kوتعساء، فاهللا یعطي لمحبیه طیًبا

 لكي یعلن أنه حتى التالمیذ لم ،""ولم یكن معهم في السفینة إال رغیف واحداإلنجیلي قال  ثانًیا:  
 الذي )51: 6 یو(" "خبز الحیاةیكونوا قد انفتحت أعینهم خالل معجزة إشباع الجموع لیدركوا أن في وسطهم 

فإننا نحن الكثیرین خبز واحد جسد واحد ألننا نشترك "یشبع الكنیسة كلها ویهبها وحدانیة الروح، كقول الرسول: 
. كان التالمیذ في حاجة إلى تعلیم السید المسیح لینزع عنهم خمیر الفریسیین )17: 10 كو 1( "في الخبز الواحد
السري، یسوع المسیح ربنا.   فتنفتح أعینهم لمعاینة الرغیف الواحد،وخمیر هیرودس

1 In Matt. Hom., 53. 
Ð  33رسالة .
Ñ  6رسالة .
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 غیر قادرین على إدراك مفهوم الطعام الروحي والتعرف على السید ا یزالوم إذ كان التالمیذ لثالثًا: 
 قدم لهم سبعة ،المسیح خبز الحیاة، لذلك عندما سألهم أن یتحرزوا من خمیر الفریسیین وخمیر هیرودس ارتبكوا

، وهي: اإلجابة وتدخل بهم إلى الفهم الروحي، بالرغم من أنه لم یقدم لهم ،أسئلة تكشف عن جراحاتهم
 لیكشف أنه العارف بأفكارهم التي لم تكن بعد قادرة أن ،]17[لماذا تفكرون أن لیس عندكم خبز؟ . أ 

 تنطلق فوق المادة.
 وٕادراك من هو الذي في ، لیثیرهم للدخول إلى األعماق،]17[أال تشعرون بعد وال تفهمون؟ . ب 

وسطهم، وما هي غایة أعماله. 
 لیعلن عن حاجتهم إلى تجدید القلب تماًما لیحمله في داخله ،]17[أحتى اآلن قلوبكم غلیظة؟ . ج

 ویدرك أسرار ملكوته.
 فإنه یذكرهم بما قاله إرمیا النبي ،]18[ ولكم آذان وال تسمعون؟ ،ألكم أعین وال تبصرون ، ه . د 

، فإذ لهم الحواس الجسدیة )21: 5ر(إ "الذین لهم أعین وال یبصرون، ولهم آذان وال یسمعون"عن الشعب قدیًما: 
دراكات السماویة. وكأنه یدفعهم لطلب إمكانیات العهد الجدید للتمتع خالل اإلنسان إلدون الروحیة ال ینعمون با

 باإلدراكات السماویة. دالجدي
ة كسًرا رفعتم؟ قالوا وء كسرت األرغفة الخمسة للخمسة اآلالف كم قفة مملینوال تذكرون، ح، ز. "و 

 "ا رفعتم؟ قالوا سبعة. فقال لهم كیف ال تفهمون؟وءً  عشر. وحین السبعة لألربعة اآلالف كم سل كسر مملاثنتي
ملكوت اهللا، وتذكرهم  أسرار – خالل العهد القدیم - نه یثیرهم لتذكار أعماله التي تمت بین أیدیهم التي تعلنإ

بالرموز والنبوات التي تتحقق اآلن قدامهم. وأیًضا یسألهم أن یمعنوا النظر في معجزتي إشباع الجموع لیفهموا أنه 
" المشبع للنفوس. خبز السماء"

) خمیر الفریسیین والصدوقیین أنه ریاؤهم، 1: 12( )، ولوقا12: 16 لنا اإلنجیلیان متى (ر یفسرابًعا: 
)، أما خمیر هیرودس فیعني مكره، 9: 5ل  غ؛8-6: 5 كو 1إذ تتطلع الیهود إلى الخمیر كرمٍز للقوة المفسدة (

ومة السید المسیح تحت ستار ا هیرودس وأتباعه في مقعشترك الفریسیون ماإذ دعاه السید المسیح ثعلًبا. وقد 
 ومكاسبهم الظاهرة. وكأن السید یحذر أتباعه من الریاء والمكر االجتماعیةالحق من أجل حفاظهم على مراكزهم 

حتى یمكنهم إدراك الحق ببصیرة روحیة سماویة. 
للقدیس  هنا بعرض مقتطفات أكتفي، لذا Ï سبق لنا الحدیث عن خمر الریاء في دراستنا إلنجیل متى

: [الریاء أمر مكروه لدى اهللا، وممقوت من الناس، ال یجلب مكافأة، وال یصلح قط في خالص كیرلس الكبیر
شف أمره فإلى حین، لكنه ال یدم طویًال إذ ینفضح تالنفس بل بالحري یهلكها. إن كان أحد یهرب بالریاء لئال ُیك

األمر ویجلب له عاًرا، فیكون كالنساء قبیحات المنظر عندما تُنزع عنهن الزینة الخارجیة القائمة على وسائل 
لیس "صناعیة. الریاء إذن غریب عن القدیسین! لیس شيء ُیقال أو ُیعمل یختفي عن عیني الالهوت، إذ قیل: 

. فإن كانت كلماتنا وأعمالنا تظهر في یوم الدینونة یكون )2: 12 لو( "مكتوب لن ُیستعلن وال خفي ال ُیعرف
 .]Ð بالحري أن نتزكى كعابدین حقیقیین نخدم اهللا بمالمح صادقة وصریحة بناالریاء تعًبا باطالً . یلیق

ل حول البصیرة اسؤ.4

Ï 355-353 ص،1983، اإلنجیل بحسب متى .
2 In Luc, Ser 86. 
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 بعد أن أشبع الجموع بخمس خبزات وقلیل من صغار السمك معلًنا أنه هو سّر شبع الكنیسة الحقیقي، 
یشبعها بسكناه فیها، وبعمل وصیته داخلها، وموهبة روحه القدوس، نجده اآلن یفتح عیني أعمى في بیت صیدا 

لیؤكد أنه هو "سّر االستنارة الحقیقي". 
 فأخذ بید األعمى . وطلبوا إلیه أن یلمسه،وجاء إلى بیت صیدا، فقدموا له أعمى یقول اإلنجیلي: 
 وسأله هل أبصر شیًئا. فتطلع وقال: أبصر ، ووضع یدیه علیه، وتفل في عینیه،وأخرجه إلى خارج القریة

 . وأبصر كل إنسان جلًیا، فعاد صحیًحا،الناس كأشجار یمشون. ثم وضع یدیه أیًضا على عینیه، وجعله یتطلع
. ]26-22[فأرسله إلى بیته قائالً : ال تدخل القریة، وال تقل ألحد في القریة" 

 حتى صارت ممثلة روحًیا في شخص هذا األعمى، األمر الذي ا بیت صیدا بعدم إیمانهت ُعرف:أوالً  
ویل لك یا بیت صیدا، ألنه لو ُصنعت في صور وصیدا القوات المصنوعة فیكما لتابتا "كشفه حدیث السید عنها: 
. هذا وأن "بیت صیدا" تعني "بیت الوادي"، فترمز للعالم وادي الدموع، )21: 11 مت( "قدیًما في المسوح والرماد

 الداخلیة. االستنارةأصاب البشریة بالعمى الروحي وأفقدها 
 من هم الذین قدموا األعمى إال آباء وأنبیاء العهد القدیم الذین قدموا للسید المسیح العالم وقد أصابه 

. وقد اشترك االستنارةالعمى، قدموه خالل النبوات والرموز لینعم العالم به كمخلص ویقبل عمله فیه واهًبا إیاه روح 
مع رجال العهد القدیم التالمیذ والرسل الذین كرزوا في العالم األممي وقدموه للسید لیفتح بصیرته. 

. ]23[ثانًیا: "فأخذ بید األعمى وأخرجه إلى خارج قریته"  
 إذ یمسك السید المسیح بأیدینا، فإن أول عمل یقوم له في حیاتنا هو أن ینطلق بنا إلى خارج قریتنا. 

 بل لحساب ذاك الذي أحبنا ومات ألجلنا، نحیا ، فال نحیا بعد لحساب ذواتنا،یحملنا بصلیبه إلى خارج "األنا"
 بل ننطلق بالحب لنستقبل اهللا وخلیقته في أعماقنا بقلب متسع یضم الكل ،یب غیر متوقعین حول الذاتلبالص

ل غ( فأحیا ال أنا بل المسیح یحیا فيّ " ،مع المسیح صلبت"فیه. لعل هذا هو ما قصده الرسول بولس حین قال: 
، وأیًضا: "كما أنا أیًضا أرضي الجمیع في كل شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي )20: 2

. )33: 10 كو 1( "یخلصوا
 ولعل خروج األعمى بید السید المسیح إلى خارج قریته یمثل دعوة إلهیة لخروجنا معه إلى أورشلیم 

). 13: 13 نحمل عار الصلیب (عب
 ووضع یدیه علیه، بالعمل األول أشار إلى ، السید التفل في عینهاستخدم عند شفاء األعمى ثالثًا: 

 استنارةالحكمة الخارجة من فیه، وبالثاني أشار إلى حاجته للید اإللهیة أو اإلمكانیات الربانیة للعمل، وكأن 
البصیرة الداخلیة ال تقوم على الحكمة مجردة عن العمل، وال على العمل المجرد عن المعرفة أو الحكمة اإللهیة. 

استنارتنا الداخلیة تقوم على التمتع بالشركة العملیة مع اهللا في المسیح یسوع، فننعم بمعرفته ونسلك بروحه. 
 إنما هو حیاة متكاملة تنبعث عن اإلیمان ، وال سلوًكا أخالقًیا نمارسه،بمعنى آخر إیماننا لیس فكًرا عقالنًیا نعتنقه

الحّي العامل بالمحبة، ال فصل فیها بین إیمان وأعمال! 
 سأله السید المسیح إن كان یبصر شیًئا، ال لكي یكشف للسید عما یراه، إذ یعرف الرب كل رابًعا: 

 إنما لیحثه على التوبة. ، إنما لیحثه على اإلیمان، كما سبق فسأل اهللا آدم: أین أنت؟ ال لیعرف موضعه،شيء
حتاج إلى سؤال الرب لیعینه، وقد أجاب أنه یرى الناس ا من أجل ضعف إیمانه لم تكن رؤیته كاملة، ف

 ووهبه هذه ،ح التمییز، لذلك وضع الرب یدیه علیه مرة أخرىرو. إنه یرى لكن لیس ب]24[كأشجار یمشون 
العطیة لیرى كل إنسان جلًیا. 
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 الكل أشجاًرا عالیة تتحرك نحو ب لعل رؤیته للناس كأشجاٍر تعني ما أصابه من إحباط ویأس، فقد حس
السماء لتقدم ثماًرا إلهًیا أما هو ففي عیني نفسه یبدو عاجًزا في وسطهم یحتاج إلى من یسنده ویمأله رجاًء، 

). 8: 52 فیصیر مغروًسا في بیت الرب، شجرة زیتون خضراء مثمرة (مز
 إذ أبصر الناس جلًیا أرسله إلى بیته، وكأنه أراد له أن یعود فیتأمل قلبه لیكتشف في داخله خامًسا: 

 [طوبى لمن كنزه داخله، ومن خارجه ال یتغذى! طوبى لمن القدیس یوحنا سابا:. وكما یقول تالسماواملكوت 
 لكنه ینصت لسماع ،شمسه تشرق داخله، وال یدع اآلخرین یبصرونها! طوبى لمن سمعه مسدود عن نغمات اللهو

الحركات النورانیة التي للسمائیین! طوبى لمن استنشاقه عبیر الروح القدس وتمتزج رائحة جسده بذلك! طوبى لمن 
 ]!Ïقتنت منه دسًماااصطبغت نفسه بحالوة اهللا وأیًضا عظامه 

 ولیس عن حب للمدیح ، أخیًرا سأله السید أن یصمت معلًنا له أن ما فعله كان من أجل المحبةسادًسا: 
أو طلب مجد من الناس. 

سؤال حول شخص المسیح . 5
 عینیه بصورة أكمل، اآلن في باستنارة إن كان قد سأل األعمى عما یراه لیحثه على طلب المزید والتمتع 

 إیمانیة لیدركوا شخصه هو، فینعموا به، ویروه بعیني استنارةالطریق بین قرى قیصریة فیلبس سأل تالمیذه لیهبهم 
 اإلیمان المستنیرتین.

  ."سأل تالمیذه قائًال لهم: من یقول الناس إني أنا 
 فأجابوا: یوحنا المعمدان، وآخرون إیلیا، وآخرون واحد من األنبیاء. 

 فقال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ 
 فأجاب بطرس وقال له: أنت المسیح. 

 .]30-27[نتهرهم كي ال یقولوا ألحد عنه" إف
 به بعد إدراكهم له بإعالن إلهي، فیمجدوه لالعتراف لقد سألهم لكي یكشف لهم عن شخصه ویدفعهم 

[لقد قادهم إلى مشاعر أسمى وأفكار أعلى بخصوص القدیس یوحنا الذهبي الفم: أكثر من العامة. یقول 
 ؟"أنتم من تقولون إني أنا"و : على قول السیدالقدیس جیروم لذلك یعلق .]Ðعشخصه حتى ال یكونوا كبقیة الجمو

بقوله أن التالمیذ لم یعودوا بعد من الناس لكنهم صاروا به آلهة، [كأنه یقول لهم أنهم كبشر قد فكروا في أمور 
 ؟]Ñبشریة وأنتم كآلهة من تقولون إني أنا

) أن هیرودس قال عنه أنه یوحنا المعمدان خالل 16-14 لقد رأینا في دراستنا لألصحاح السادس (
اني كملكوت زمني مادي، وآخرون حضمیره المعذب، وآخرون قالوا أنه إیلیا خالل شوقهم لمجيء الملكوت المسي

قالوا أنه أحد األنبیاء بسبب مرارة أنفسهم لغیاب األنبیاء عنهم ثالثة قرون. جاءت هذه األقوال خالل مشاعر 
 .)16: 16 مت( "أنت هو المسیح ابن اهللا الحيّ "بشریة بحتة، أما بطرس فأدرك سره خالل إعالن إلهي، قائالً : 

 عن هذا الموقف: سیوسوالقدیس أمبر فیما یلي مقتطفات من تعلیق 
ن بمجیئه، وآخرون آمنوا و شهادة الجموع له بال نفع، فقد ظنه البعض إیلیا قد قام مؤمناعتبار [یمكننا 

بقیامة یوحنا عالمین أن رأسه قد قطعت، وآخرون أنه واحد من األنبیاء القدامى. 

Ï  34رسالة .
2 In Matt. hom 54. 

Ñ  ،355 ص، 1983اإلنجیل بحسب متى .
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 البحث في ذلك (أي في شخص المسیح) أمر یفوق قدرتنا، لكنه یتناسب مع فكر شخص كبولس 
)، ألنه أیة معرفة یشتاق إلیها أكثر من أنه 2: 2 كو 1وحكمته، هذا الذي یكفیه أن یعرف المسیح وٕایاه مصلوًبا (

 "المسیح" یتجلى الالهوت وُیعلن التجسد وأیًضا اآلالم.  االسمالمسیح؟ ففي هذا 
سم كل شيء، اال، إذ یشمل هذا )20: 9 لو( "مسیح اهللا" لقد عرفه بقیة التالمیذ، لكن بطرس وحده قال: 

ویّعبر عن طبیعته، ویحوي كل الفضائل. 
یاه مصلوًبا، إ هل نثیر تساؤالت حول كیفیة میالد الرب بینما یقول بولس أنه ال یعرف شیًئا إال المسیح و

ویعترف بطرس أنه مسیح اهللا! نحن بعیون الضعف البشري نبحث هكذا: متى وكیف وما هي عظمته، أما بولس 
فیرى في هذه التساؤالت هدًما ال بناء، لذا ال یرید أن یعرف إال یسوع المسیح. 

)... لذا فیه 35: 3  یكمن كل شيء، فقد دفع اآلب كل شيء في یده (یو"ابن اهللا" عرف بطرس أن في 
األزلیة والعظمة التي لآلب. 

) فال یجوز لي أن أعرف كیف ُولد، لكن ال یجوز 16: 16  المسیح ابن اهللا (مته إني قبلت اإلیمان بأن
لي أیًضا أن أجهل حقیقة میالده. 

 "إن لحًما ودًما لم یعلن لك فتطّوب أنت أیًضا وتتأهل لسماع الكلمات: ، لتؤمن إذن كما آمن بطرس
. فاللحم والدم ال یقبالن إال األرضیات، أما من ینطق بأسرار الروح )17: 16 مت( "تالسماوالكن أبي الذي في 

فال یعتمد على تعالیم اللحم والدم بل على اإلعالن اإللهي. 
 فتصیر أنت نفسك لحًما ودًما، وٕانما من یلتصق ، لیتك ال تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منهما أوامرك

). یقول اهللا: ال یدین روحي في الجسد بعد ألن كل تصورات قلبه 17: 6 كو 1بالرب یكون معه روًحا واحًدا (
). 3: 6 شریرة (تك

 لیسمح الرب أال یكون السامعون لحًما ودًما، بل یكونوا متغربین عن شهوة اللحم والدم، فیردد كل واحد 
. )4: 56 مز( "ال أخاف، ماذا یصنعه بي اإلنسان (أي اللحم والدم)؟"منهم: 

 من یغلب الجسد یصیر من أعمدة الكنیسة؛ إن لم یستطع أن یبلغ إلى بطرس فإنه یتمثل به ویتمتع 
ذ هي كثیرة، یرد لنا ماال تركناه بل ما هو له.  إبعطایا اهللا 

 یحق لنا أن نتساءل: لماذا لم یَر فیه الجموع إال إیلیا أو إرمیا أو یوحنا المعمدان؟ 
یلیا إذ لم ُیختطف إلیها بل جاء منها. إختطف إلى السماء؛ لكن المسیح لیس كأُ ت فیه إیلیا ألنه ي ربما رأ

). األول انتقم بالنار التي 6: 2 األول ُأختطف إلى السماء، أما الثاني فال یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا (في
) والثاني أحب خالص المسیئین إلیه ال هالكهم. 38: 18 مل 1طلبها (

 ،رمیا. األول تقدسإ)، لكن المسیح لیس ك4: 1 رإرمیا؟ ربما ألنه تقدس من الرحم (إعتقدوا أنه ا لماذا 
أما الثاني فهو یّقدس، األول بدأ بمیالده أما الثاني فهو قدوس القدیسین. 

یوحنا. ك لماذا ظنه الشعب یوحنا؟ ربما ألن یوحنا عرف الرب وهو في بطن أمه، لكن المسیح لیس 
 وأما المسیح فبالروح. األول نادى ،یوحنا سجد وهو بعد في الرحم، والثاني هو المسجود له. األول عّمد بالماء

.] Ïبالتوبة والثاني غفر الخطایا
 لهم، فهو لكي یتم المكتوب عنه انتهاره، أما علة ]30["انتهرهم كي ال یقولوا ألحد عنه"  أخیًرا فقد 

 تعلیًال آخر وهو أنه أراد الكرازة سیوسوالقدیس أمبرویتحقق صلبه، فلو عرفوا رب المجد لما صلبوه. ویقدم لنا 
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 القائم من األموات، إذ یقول: [منع التالمیذ همبه بكونه المسیح بعد صلبه وقیامته، فیعرفوه المسیح المصلوب عن
من الكرازة به كابن اهللا لیبشروا به بعد ذلك مصلوًبا. هذه هي روعة اإلیمان أن نفهم حقیقة صلیب المسیح!... 

. إن كان العالم قد صلب لي )14: 6 غل(به صلب العالم لي وأنا للعالم" "فصلیب المسیح وحده نافع لي، ألن 
 في العالم فأتجنبه كرائحة نتنة، أهرب منه كما من يفأعرف أنه قد مات فال أحبه، أعرف الفساد الذي یسر

.] Ïالطاعون وأخرج منه قبل أن یؤذیني

إعالنه عن الصلب . 6
 یرى بعض الدارسین أن إنجیل معلمنا مرقس یمكن تقسیمه إلى جزئین رئیسیین متكاملین، القسم األول 
یبدأ بالسفر حتى ما قبل سؤال السید المسیح تالمیذه عما یقول الناس عنه، والثاني یبدأ بهذا السؤال حتى نهایة 
السفر. القسم األول یعلن عن شخص السید المسیح العامل والمعلم الذي یخدم البشریة بالحب والحنان وقد رافقه 

ظل الصلیب، أما القسم الثاني فتبدأ المرحلة العملیة لحمل الصلیب، یبدأها بالكشف عن ذاته بالقدر الذي یسندهم 
 وعندئذ یكشف لهم بهاء مجده خالل قیامته وظهوراته وصعوده خاصة ، فیتمجد بحبه العملي،حتى یتم الصلیب

بإرسال روحه القدوس الذي یخبرهم بكل شيء. 
 الحدیث السابق، حدیث خاص بین السید وتالمیذه كان مقدمة إلعالن صلیبه، إذ یقول اإلنجیلي: 

، "وابتدأ یعلمهم أن ابن اإلنسان ینبغي أن یتألم كثیًرا 
 ویرفض من الشیوخ ورؤساء الكهنة وُیقتل، 

 وبعد ثالثة أیام یقوم. 
 وقال القول عالنیة، 

 فأخذه بطرس إلیه وابتدأ ینتهره. 
،  وأبصر تالمیذهفالتفت
  بطرس قائالً : فانتهر

، ذهب عني یا شیطانا
. ]33-31[ لكن بما للناس" ،ألنك ال تهتم بما هللا

ستطاع بإعالن إلهي أن یتعرف على "یسوع" أنه المسیح، وهو في الطریق في ا إن كان بطرس الرسول 
 لكن مع ،یة مع السلطة الرومانیةق حیث مركز عبادة البعل والعبادات الوثنیة اإلغري]،27[قرى قیصریة فیلبس 

هذا لم یكن ممكًنا لبطرس أن یتفهم المسیح كفاٍد ُیصلب عن البشریة ویقوم لیقیمها معه، إذ كان الفكر الیهودي 
یرفض هذا تماًما، لهذا أسرع السید المسیح یصحح المفهوم. 

 الیهودي بخصوص مجيء المسیا في النقاط التالیة: االعتقاد تلخیص نا یمكن
حل الحروب في العالم ت كما ، خراًباهأ. یسبق مجيء المسیح حلول ضیقة شدیدة على العالم یسبب ل

واإلضطرابات وسفك للدماء... هذه كلها أشبه بالمخاض الذي یحل بالمرأة عندما تلد طفالً . 
 ئب. وسط هذا الخراب الذي یمس حیاة اإلنسان والحیوان والطیر حتى األسماك یظهر إیلیا النبي لیهي

 للفصح كانوا یتركون كرسًیا خالًیا احتفالهمالطریق للمسیح. ویعتبر مجيء إیلیا أمًرا أساسًیا، حتى أن الیهود في 
 "كرسي إیلیا"، إذ یتوقعون دخوله في أحد أعیاد الفصح فجأة.  ونهیسم
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ج. یظهر المسیا نفسه، لیس مولوًدا من بشر، لكنه یأتي رجًال جباًرا یقدم من السماء في كمال الرجولة 
والنضج لیخلص شعبه. 

مجیئه یهیج الملوك ضده ویقومون بثورة علیه، ویدبرون حرًبا ینهزمون فیها ویظهر فیها المسیح بد. 
. أعداءهكأعظم غالب في البشریة یبید 

ه. إذ ُتعلن غلبته على األمم یقوم بتجدید أورشلیم وتطهیرها، أو تنزل أورشلیم جدیدة بأعمدة جدیدة؛ 
عیش الیهود يفیها یجتمع الیهود من كل العالم كسادة للبشریة، إذ تنحني البقیة الباقیة من األمم لهم في مذلة، و

ن موتاهم یقومون لیشاركوهم هذا الفرح الجدید. بهذا یرى الیهود بفكرهم المادي المتعصب أنه أبفرح شدید، حتى 
یحل السالم والبّر األبدیان في العالم. 

 بطرس سیده انتهر لهذا ، باب اإلیمان لألممانفتاح هذا الفكر الیهودي لن یقبل مطلًقا سّر الصلیب وال 
عندما تحدث عن األلم والصلیب. 

 على كلمات السید المسیح لتالمیذه بخصوص آالمه وصلبه وقیامته، قائالً : أمبروسیوسالقدیس  یعلق 
[لقد عرف مقدار الجهد الذي یحتاج إلیه التالمیذ لیؤمنوا بآالمه وقیامته، لذلك استحسن أن یقوم بنفسه بتأكید 

.] Ï ولیكون ذلك بدایة وسبًبا لمیالد اإلیمان فیهم،آالمه وقیامته لهم
ثالثة  لتزامه أن یتألم كثیًرا ویرفض ویقتل وبعدان اإلنجیلي یخبرنا بأن السید عّلم تالمیذه أویالحظ هنا 

أیام یقوم، لكنه لم یقل لنا تفاصیل الحدیث، كیف أكّد لهم السید الحاجة إلى األلم والصلب والقیامة. هل حدثهم 
  أم قدم لهم الفهم الالهوتي لعمله الخالصي؟،عن رموز العهد القدیم ونبواته

 على أي األحوال كشف لهم السید المسیح أنه لم یكن ممكًنا أن یتحقق الصالح بموت أحٍد إال ابن 
 [لم یبلغ أحد إلى العظمة التي تؤهله :أمبروسیوسالقدیس اإلنسان، القادر أن یقتل الموت نفسه ویقوم. یقول 

 لرفع خطایا العالم كله، ال أخنوخ وال إبراهیم وال إسحق الذي قدم نفسه للموت لكنه ال یقدر أن یغفر الخطایا. من
 اختار ذاك الذي بموته تموت كل الخطایا؟ ال یمكن ألحد من الشعب وال من القیادات أن یقوم بهذا، إنما هو

 إذ هو ،ن یموتأاآلب االبن، ابن اهللا الذي هو فوق الجمیع، أن یقدم نفسه عن الجمیع. وكان هو نفسه یحب 
 الذي قام من بین األموات بال عون، غلب الموت دون مساندة من . وقادر أن یخلص اآلخرین،أقوى من الموت

 إذ لم یعرف قیود الموت.] ، نازًعا الشهوات،إنساٍن أو خلیقٍة، قام غالًبا الموت

إعالنه عن شركة الصلیب . 7
 لشركة الصلیب معه، إذ وٕاخوته ألنه لم یقبل صلب السید، بل دعاه هو ،نتهر السید المسیح بطرسا 
"من أراد أن یأتي ورائي فلینكر نفسه ویحمل صلیبه ویتبعني. فإن من أراد أن یخلص نفسه یهلكه، قال لهم: 

ومن یهلك نفسه من أجلي ومن أجل اإلنجیل فهو یخلصها. ألنه ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر 
 ي بي وبكالمي في هذا الجیل الفاسق الخاطاستحى ألن من ؟ أو ماذا یعطي اإلنسان فداء عن نفسه؟نفسه

. ]38-34[ به متى جاء بمجد أبیه مع المالئكة القدیسین" يفإن ابن اإلنسان یستح
لهم أن یحملوا معه الصلیب بإنكار ذواتهم... وٕانكار الذات إنما یعني أن ال یتعاطف اإلنسان أ س أوالً :

جاحًدا لنفسه عنیًفا مع األنا،  لمستقبله وال یخشى المرض أو الضیق أو الموت، إنما یكون مع ذاته، فال یرتبك
 [لم یقل "یعتزل اإلنسان ذاته" بل ما هو أكثر القدیس یوحنا الذهبي الفمغیر مترف في ملذات جسده. یقول 

"ینكر نفسه"، كما لو كان لیس هناك ما یربطه بذاته، فإنه یواجه الخطر ویتطلع إلیه كما لو أن الذي یواجهه آخر 
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غیره، هذا بالحقیقة هو اعتزال اإلنسان ذاته... أما إنكار اإلنسان ذاته فقد أظهره بقوله "یحمل صلیبه"، ویعني به 
أنه یقبل حتى الموت المشین.] 

نال على الدوام ما هو جدید حتى نبلغ إلى ن إننا ننكر أنفسنا متى تجنبنا ما هو قدیم فینا مجاهدین ل
). 13: 4 قیاس قامة ملء المسیح (أف

[إن كان اإلنسان بحبه لذاته یصیر مفقوًدا، فبالتأكید بإنكاره ذاته یوجد!...  القدیس أغسطینوس: یقول 
.] Ïلینسحب اإلنسان من ذاته ال ألمور زمنیة وٕانما لكي یلتصق باهللا

إذ حث تالمیذه على إنكار الذات وحمل الصلیب قدم لهم المكافأة، فمن یعترف به بحیاته وحمله ثانًیا:  
الصلیب یتقبل عند مجيء السید المسیح األخیر شركة أمجاده، أما من یستحي بصلیبه هنا یرفض وصیته في 

 یستحي منه ابن اإلنسان في یوم مجده العظیم، ویحسبه كمن هو غیر معروف لدیه، وكما یقولسهذا العالم ف
.] Ð[اهللا ال یعرف الشریر، إنما یعرف البارالقدیس جیروم: 

 وكما متى جاء بمجد أبیه مع المالئكة القدیسین" وقد قال السید المسیح في وصفه لمجیئه األخیر: "
[لیظهر أن عظمة اآلب ومجده هما ذات عظمة االبن ومجده... تأتي المالئكة في : أمبروسیوسالقدیس یقول 

 وهو یجلس! إن ، أما هو فیجلس على عرشه! هم یقفون، أما هو فیأتي ممجًدا! هم یأتون كتابعین،خضوع
  لغة المعامالت الیومیة من الحیاة البشریة نقول أنه القاضي وهم العاملون في المحكمة.]استعرنا

1 Ser. on N.T. 46: 1,2. 
2 On Ps hom 1. 
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 التاسع األصحاح

الملكوت العملي 
 إذ یقدم لنا اإلنجیلي مرقس شخص المسیح كخادم عامل لحساب البشریة، فإنه إذ یقترب من أحداث 

 ینعم به على مؤمنیه: ل یعمل ألجلهالصلیب یكشف لنا عن ملكوته العملي الذي 

 .1 الوعد برؤیة ملكوت اهللا. 1
 .13-2 الملكوت والتجلي. 2
 .29-14 الملكوت ومقاومة إبلیس. 3
 .32-30 الملكوت والصلیب. 4
 .37-33 تواضعالملكوت وال. 5
 .50-38 تساع القلباالملكوت و. 6

 الوعد برؤیة ملكوت اهللا. 1
قون الموت حتى یروا ملكوت اهللا قد أتى و ال یذ قوًماوقال لهم: الحق أقول لكم أن من القیام ههنا"

 ].1[ "بقوة
 اإلنسان بخالص نفسه والتمتع واهتمامجاء هذا الوعد كتتمة لحدیث السید المسیح عن حمل الصلیب 

 ابن اإلنسان. اآلن یتساءل البعض: كیف تحقق هذا الوعد؟ هل ُوجد من معاصري يءبمجد ملكوت اهللا عند مج
تًیا بقوة؟ آالسید المسیح من لم یذق الموت حتى یرى ملكوت اهللا 

 یرى البعض أن هذا الوعد قد تحقق بتمتع ثالثة من التالمیذ بتجلي السید المسیح، خاصة وأن أوالً :
. فالتجلي في حقیقته تمتع بمجد السید المسیح وبهائه اإللهي بالقدر ةالحدیث عن التجلي جاء بعد الوعد مباشر

[عاین بطرس ویوحنا ویعقوب مجد القیامة فلم یعرفوا : أمبروسیوسالقدیس حتمل التالمیذ رؤیته. یقول االذي 
 .]Ïالموت

 الذي أتى بقوة إنما الكرازة باإلنجیل وسط األمم، فقد دعیت كنیسة "ملكوت اهللا" یرى البعض أن ثانًیا:
. وقد شاهد بعض التالمیذ هذا المجد العظیم وهم بعد في الجسد، إذ تمتعوا بیوم "ملكوت اهللا"العهد الجدید 

نطلقت الكرازة إلى كثیر من االخمسین حین ّحل الروح القدس في العلیة، ونظروا الهیكل القدیم قد تحطم بینما 
عواصم العالم الوثني. رأوا ملكوت اهللا معلًنا في حیاة الناس ضد مجد العالم الزائل.  

 حین تدخل ، یتمتع به المؤمنون في كل جیل، یرى آخرون أن هذا الوعد اإللهي قائم على الدوامثالثًا:
فوسهم إلى بهاء مجد اهللا الداخلي، وُیعلن الملكوت فیهم دون أن یذوقوا موت الخطیة أو یغلبهم إبلیس (الموت). ن

[طوبى للنفس التي جمعت نفسها من الطیاشة الخارجة عنها، ودخلت داخلها ونظرت القدیس یوحنا سابا: یقول 
 على كرسیه الذي هو العقل، وقبلت منه وصیة جدیدة أعني الحب الروحي الذي هو كمال ئربنا وهو متك

 .]Ðالناموس

1 In Luc. 9: 27. 
Ð 1 مقال .
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 ذات المعنى حین یعلن أن اإلنسان في ضعفه یحتاج ال أن یتمتع بوعد أمبروسیوسالقدیس یقدم لنا 
أبدي فحسب وٕانما یذوق عربون هذا الوعد هنا في الحیاة الحاضرة. فما وعد به السید هنا إنما یقدمه لكل إنسان 

 بل ینعم بقوة الملكوت اإللهي في ، أي یتمتع بحضرة الرب والشركة معه، فال یذوق موت الروح،یكون قائًما معه
حیاته الحاضرة هنا كعربون للملكوت األبدي، فمن كلماته:  

حتقار ا[بینما یرتفع الرب بالروح یشیر إلیها بمكافأة الفضیلة، وبینما یلوح لنا عن الفائدة التي نجنیها من 
أمور هذا العالم یؤازر ضعفنا البشري بتقدیم مكافأة حتى في هذه الحیاة.  

 وتتخلى عن ، وجسدك للموت، وتعرض حیاتك لألخطار، أن تحمل الصلیبجًدابالتأكید شاق علیك 
ال تملكه هنا. صعب على البشر أن یعیشوا على الرجاء وحده، فیتعرضوا للمخاطر من أجل   لتنال ما،ذاتك

التطلع إلى بركات الحیاة المقبلة، متخلین عن الخیرات الحاضرة، لذلك إذ لم یشأ الرب الحنون الطیب أن یسقط 
 ویسند القوة بالخیرات المقبلة... (بمعنى یعیننا ،أحد تحت نیر الیأس أو القلق... یسند الضعف بالخیرات الحاضرة

هنا بعربون الملكوت الداخلي، ویكافئنا في األبدیة بكمال مجد الملكوت). 
 لیقول لنا نحن أیًضا: الحق أقول لكم أن من القیام ،إن كنا نرید أال نهاب الموت فلنقف حیث المسیح

قون الموت. سیموت الجسد لكن تبقى الروح وقون الموت... فمن نالوا الشركة مع المسیح ال یذو ال یذاههنا قومً 
 حیة.

كلون من سموم التنین، أما نحن فلنا أقون خبز الدموع وآخرون يوما معنى یذوق الموت؟ یوجد أناس یذ
 ). من یحفظ كالم اهللا ال یذوق هذا الخبز (الموت)!...41: 6 الخبز الحقیقي الذي نزل من السماء (یو

قیامة إال بعد الموت؟... یوجد أناس أموات وهم من هو اإلنسان الذي ال یذوق الموت إن كانت ال 
. كما قیل: لیبتلعهم )4 :11 عب(ن مات یتكلم بعد" إو"یعیشون هنا، كما یوجد أحیاء حتى وٕان ماتوا، إذ قیل 

). الذین ینحدرون أحیاء في الهاویة هم الخطاة الذین تحدرهم الخطیة 16: 55 الموت ولینحدروا إلى الهاویة (مز
 مت(" أحیاء إله إله إسحق وٕاله یعقوب، لیس اهللا إله أموات بل"إلى الهاویة، أما األحیاء الذین ال تنتهي حیاتهم: 

22 :32( . 
لم یمت بطرس إذ أبواب الجحیم لن تقوى علیه، وال مات یعقوب ویوحنا ابنا الرعد اللذان عاینا المجد 

ا. لتكن أنت أیًضا كبطرس الخادم م فلم تستطیع أمور هذا العالم أن تخضعهما بل سحقاها تحت أقدامه،األسني
 فتفتح أبواب الكنیسة وتهرب من أبواب الموت. كن كابني الرعد، كیف؟ عندما ال تتأمل ،األمین المسالم

 بل تسند رأسك على صدر المسیح، عندما ال تتأثر بأمور هذه الحیاة بل بالعكس تسیطر علیها بقوة ،األرضیات
 فتقمعه وتستعبده. ستكون ،أمامك وال تمسك بك. لتسیطر على الجسد بقوة الروحاألرض الروح التي لك. لتتزلزل 

.] "Ïهوذا أمك"ابن الرعد إن كنت ابن الكنیسة، یقول لك المسیح من فوق خشبة الصلیب: 

الملكوت والتجلي . 2
 ملكوت اهللا آتًیا بقوة لم یحدد أسماء الذین نإذ وعد السید المسیح تالمیذه أن بعًضا من القیام معه یعاینو

الغیرة بینهم. واآلن نراه یأخذ بطرس ویعقوب ویوحنا ویصعد بهم إلى  یتمتعون بهذه الرؤیا، حتى ال یثیر الحسد أو
 من اإلفاضة عن أحداث يء لیعلن لهم بهاء الهوته. وقد سبق لنا الحدیث بش]2[جبل عاٍل منفردین وحدهم 

)، واآلن أكتفي ببعض 8-1: 17التجلي مع تعلیقات كثیر من اآلباء، وذلك أثناء دراستنا إلنجیل معلمنا متى (
تعلیقات بسیطة ومختصرة: 

1 In Luc 9: 27. 
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 أن ما كتبه اإلنجیلیون عن التجلي إنما قدر ما تستطیع اللغة أن القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى أوالً :
تعبر، إذ كان المنظر أعظم من أن تسجله ألفاظ بشریة، إذ یقول: [لو أنه أضاء كالشمس لما سقط التالمیذ، إذ 

 لذلك سقطوا ،هم یرون الشمس كل یوم وال یسقطون، لكنه أضاء بأكثر بهاء من الشمس... فلم یحتملوا بهاءه
 .]Ïعلى األرض

 وصعد بهم إلى جبل عاٍل ،بعد ستة أیام أخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا"یقول اإلنجیلي: ثانًیا: 
نقضاء هذه األیام الستة قبل التمتع بالتجلي تشیر إلى كمال جهادنا على ا. سبق فرأینا أن ]2[ "منفردین وحدهم

 أن هذه األیام الستة أمبروسیوسالقدیس . ویرى Ðاألرض لننال كمال المكافأة بالدخول إلى شركة المجد اإللهي
في هذه األیام الستة تشیر إلى نوس يالعالمة أوریجتشیر إلى ستة آالف سنة لنعبر إلى القیامة العامة، بینما یرى 

 راحتنا الحقیقیة في الرب بعبورنا ستة أیام الخلیقة ودخولنا إلى الیوم السابع أو السبت الروحي.
[من یرتفع فوق العالم، فوق : وهو یدعونا للتمتع بالتجلي الداخلي أمبروسیوس القدیس ما أجمل كلمات

أزمنة الدهر، ویثبت في األعالي یتطلع إلى ثمار األبدیة التي للقیامة العتیدة. إذن فلنتخطى أعمال الحیاة حتى 
.] Ñنستطیع أن نرى اهللا وجًها لوجه

أما هؤالء الثالثة الذین تمتعوا بمحبة الرب واالرتفاع معه على جبل عاٍل للتمتع ببهائه فهم بطرس 
ویعقوب ویوحنا، وكما سبق فقلنا یشیرون إلى اإلیمان العامل بالمحبة، بدون اإلیمان الحي العامل بالمحبة لن 

 أن هذه العطیة قدمت لهم بعد الحدیث الشخصي الذي تم أمبروسیوس القدیس نستطیع معاینة مجده. وقد الحظ
 فاعترفوا على لسان بطرس الرسول أنه المسیح، وكأن هذا التجلي جاء مكافأة لهذا االعتراف. ،بین السید وتالمیذه

 [سیتمتع ببركات القیامة هؤالء الذین سبقوا فاعترفوا بالمسیح، فال یقوم األشرار في :أمبروسیوسالقدیس یقول 
.] ویرى ذات القدیس أن اختیار ثالثة هو Ò) بل یعاقبون بالدینونة التي سقطوا تحتها5: 1 مجمع الصدیقین (مز

بناء نوح أیمثل الثالثة  نفتاح لباب مراحم اهللا والتمتع بأمجاده للجنس البشري دون تمییز بین یهودي وأممي، إذا
 .أسقف بواتییه القدیس هیالري هذا الفكر أیًضا نادى به .الثالثة الذین جاء الجنس البشري كله من نسلهم

ختیار ثالثة من تالمیذه إشارة إلى الحاجة لإلیمان بالثالوث القدوس، إذ ا في أمبروسیوسالقدیس یرى 
ختیار ثالثة ا[ال یستطیع أحد أن یعاین مجد القیامة إن لم یؤمن بسّر التثلیث بإیمان ثابت صادق.] ولعل  یقول:

تالمیذ یشیر إلى حاجتنا إلى الحیاة المقامة في المسیح یسوع القائم في الیوم الثالث، بهذه الحیاة الجدیدة نرتفع 
 متمتعین ببهاء القیامة العاملة في داخلنا. ،على جبل تابور لنعلوا فوق الموت

 قیل أن مالمح السید المسیح عند تجلیه بقیت كما  للقدیس یوحنا الذهبي الفم في نص منسوبثالثًا:
، جًداة بهاًء وموء، لكن الجسد حمل طبیعة جدیدة مملهعلن بهاء مجده. لقد بقى السید المسیح بجسدأُ هي لكن 

مة نحمل ذات الجسد الذي شاركنا جهادنا، له ذات المالمح لكنه یتسم بسمة اهكذا نحن أیًضا في القیامة الع
المجد الفائق الذي یهبه له اهللا لیناسب الحیاة السمائیة األبدیة. 

 إال أن المجد الذي ُأعلن بتجلیه لیس باألمر الجدید ]2[ "وتغیرت هیئته قدامهم" ماذا یعني بقوله: رابًعا:
علیه وال بهبة خارجیة ُقدمت له، إنما هو مجرد إعالن لمجد خفي فیه ظهر في هذه اللحظات قدامهم. وكأن 

 إنما یخص أعین التالمیذ التي انفتحت لتعاین ما تستطیع معاینته. ،التغیر أمر ال یخص طبیعة السید

1 To Etrop. 2: 10. 
Ð369-367 ،1983،  اإلنجیل بحسب متى .

3 In Luc 9: 28-31. 
4 In Luc 9: 28-31. 
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ما أحوجنا أن ننفرد بالسید المسیح في أعماقنا الداخلیة لیفتح عن عیوننا الروحیة ونرى ذاك المصلوب 
نه إ )2: 53 إش( " ال منظر فنشتهیه، ال صورة له وال جمال فننظر إلیه،كعرق من أرض یابسة"الذي قیل عنه: 

 )،3: 53 إش( "محتقر ومخذول من الناس" :). هذا الذي قیل عنه2: 45 أبرع جماًال من بني البشر (مز
ا ارً  [تحمل كافة هذه األمور في طیاتها أسر:أمبروسیوسالقدیس ). في هذا یقول 7: 2ج األمم (حكل مشتهى 

اٍن صحیحة، فإنه حسب قدرتك یصغر الكلمة أو یكبر بالنسبة لك، فإن لم تصعد إلى القمة بحذر فائق لن معو
 وال تظهر لك أمجاد كلمة اهللا وجماله، إنما یظهر لك كلمة ، وال تنكشف أمامك معرفة األسرار"،الحكمة"ُتعلن لك 

 ألجل ضعفنا. ه) یظهر لك كإنسان أضناه األلم، یحتمل2: 53 اهللا كما في الجسد ال منظر له وال جمال (إش
.] Ïیظهر لك مثل كلمة غلفتها مالبس الحرف وال ترقى إلى قوة الروح

 ال یقدر قّصار على األرض أن ، كالثلججًدایابه تلمع بیضاء ثوصارت " یقول اإلنجیلي:خامًسا: 
. ]3[ "یبیض مثل ذلك

. هذه هي Ðالقدیس أغسطینوس كما یقول ،ما هذه الثیاب التي تلتصق بالسید فتلمع ببهاء إال كنیسته
 العلیا، تالسماوا  بهاء [ألن في علوغریغوریوس (الكبیر):البابا سمة المؤمنین الحقیقیین، البهاء الفائق، إذ یقول 

.] Ñالذین یضیئون بحیاة البّر یلتصقون به، إذ قصد بثیابه الذین یجعلهم مالصقین له
تفسیًرا آخر لهذه الثیاب البهیة، إذ یقول: [ربما كانت ثیاب الكلمة هي  أمبروسیوسالقدیس یقدم لنا 

العظات عن الكتب المقدسة، فهي بمثابة رداء الفكر اإللهي. فكما ظهر لبطرس ویوحنا بمظهر مختلف وكانت 
صار قثیابه تلمع بیضاء، هكذا تتضح اآلن أمامك معاني الكتب اإللهیة وتصبح الكلمة اإللهیة كالثلج ال یقدر 

.] كأنه إذ ترتفع أفكارنا مع ربنا یسوع المسیح لنوجد معه، ویعلن حلوله فینا Òعلى األرض أن یبیض مثل ذلك
 إنما من صنع ،تتجلى كلماته فینا ببهاء سماوي ال ُیعبر عنه. هذا البهاء لیس من صنع قّصار على األرض

 القّصار السماوي، أي الروح القدس غافر الخطیة، الذي یغسلنا بدم االبن الوحید فنبیض أكثر من الثلج (مز
50 .(

القدیس یوحنا  یقدم لنا .Ó عرضهااكان ظهور موسى وٕایلیا معه یحمل معان كثیرة سبق لنسادًسا: 
 تعلیًال لظهورهما وهو إذ قالت الجموع عنه أنه إیلیا أو واحد من األنبیاء أراد أن یظهر موسى النبي Ôالذهبي الفم

النبي وٕایلیا معه أمام التالمیذ لیدركوا الفارق بینه وبین خدامه. أیًضا ُأتهم ككاسر للناموس ومجدف ینتحل مجد 
فتراء المتهمین له. ااآلب أحضر موسى مستلم الناموس وٕایلیا الغیور على مجد الرب لیعلن 

 فقد قبله ،ال یخافوا من الصلیبألعله أیًضا أراد بظهورهما قبل الصلب أن یعلن لتالمیذه أنه یجب 
 وٕاال ما تمت أحداثه. فإنه أعظم من موسى الذي أنقذ الشعب من ید فرعون، ومن إیلیا الذي أرسل ناًرا ،بإرادته

من السماء أحرقت قائدي الخمسین ورجالهما. 
شتهى بطرس أن یقیم ثالثة مظال مادیة للحمایة، فجاءت سحابة صغیرة تظللَّهم، لیدرك أنه في ا سابًعا:

 الذي ال ، وٕانما یظللنا مجد اهللا نفسه، وال إلى منازل مادیة،القیامة ال نحتاج إلى مظال مصنوعة بأید بشریة
 [مصدر هذا الظل روح اهللا الذي سیوسومبرأالقدیس . یقول جًدایسبب ظالًال مظلمة بل بالعكس یهب بهاًء وم

1 In Luc 9: 28-31. 
2 Ser. on N.T. 28: 2. 
3 Mor. 32: 6. 
4 In Luc 9. 

Ó ،374- 372، 1983 اإلنجیل بحسب متى .
6 In Matt. hom 56. 
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وقوة العلي "ال یظلم قلوب البشر بل یكشف لها عن الخفیات. هذا ما نجده في موضع آخر حیث یقول المالك: 
) وال بخار الهواء المتكثف، وال غطت 32: 103 ... لم توجد السحابة بسبب رطوبة الجبال المدخنة (مز"كللتظ

 وٕانما نداها الذي ، وٕانما كانت سحابة نیرة ال تبللنا باألمطار والسیول وال تغمرنا بطوفان،السماء بظلمة مرهبة
.] Ïیرسله كلمة اهللا یغمر قلوب البشر باإلیمان

 قائالً : هذا هو ابني الحبیب، له اسمعوا. فنظروا حولهم بغتة ولم ،فجاء صوت من السحابة"ثامًنا: 
 .]8-7[ "یروا أحًدا غیر یسوع وحده معهم
 إال أن نقبل كلمة اهللا المتجسد في حیاتنا، "هذا هو ابني الحبیب، له اسمعوا"ماذا یرید صوت اآلب: 

آلب أن یرانا ممجدین في ابنه، وكما ا اآلب المحبوبین له. غایة أبناءصیر نحن أنفسنا ننسمع له، ونثبت فیه ف
 كو 2مكشوفة نتغیر نحن أنفسنا إلى تلك الصورة عینها (بوجوه  [إذ نعاین مجد اهللا :أمبروسیوسالقدیس یقول 

3 :8(Ð.[ 
أیًضا تعلیق جمیل على العبارة اإلنجیلیة التي بین أیدینا، إذ یقول: [لما كان  أمبروسیوسوللقدیس 

 أما في النهایة فرأوا واحًدا. ، فبعد أن كانوا ثالثة ُوجد یسوع وحده. رأوا في البدایة ثالثة،الصوت ُوجد یسوع وحده
. لیس موسى )21: 17 یو( "لیكون الجمیع واحًدا"باإلیمان الكامل یصیر الكل واحًدا كما طلب یسوع من اآلب: 

)... ولعل هذا أیًضا 5: 12  وٕانما نحن أیًضا واحد في جسد المسیح الواحد (رو،وٕایلیا وحدهما واحًدا في المسیح
ن الناموس (موسى) واألنبیاء (إیلیا) مصدرهما الكلمة... ألن غایة الناموس هي المسیح للبّر لكل من أیشیر إلى 
.] Ñ)4: 10 یؤمن (رو

إذن غایة التجلي أن یلتقي المؤمنین جمیًعا كأعضاء في الجسد الواحد خالل الثبوت في المسیح والتمتع 
 بناء اهللا المحبوبین والممجدین فیه.أبالعضویة في جسده الواحد، فُنحسب بحق 

 إال متى قام ابن اإلنسان ،وفیما هم نازلون من الجبل أوصاهم أن ال یحدثوا أحًدا بما أبصروا": تاسًعا
 هذه الوصیة اإللهیة بقوله: [أمرهم فیما یخص ما رأوه القدیس هیالري أسقف بواتییه. یعلل ]9[ "من األموات

حتى یمتلئوا بالروح القدس ویشهدوا للروحیات.] هذه الوصیة بال شك أربكتهم، فقد عرفوا أنه المسیح وشهدوا له 
؟ "متى قام ابن اإلنسان من األموات"یموت، فماذا عني بقوله:  بذلك، وبحسب الفكر الیهودي المسیح ال

بدأوا یتشككون فیما تسلموه عن الكتبة والفریسیین بخصوص المسیح، لهذا بل لم یشكوا في أنه المسیح 
 لعلهم بهذا السؤال یعبرون عن الفكر الیهودي إذ .]11[ "لماذا یقول الكتبة أن إیلیا ینبغي أن یأتي أوًال؟"سألوا: 

 للطریق للمسیح الذي ال یموت. كانوا یعتقدون أن إیلیا ال یزال یعمل ألجل إسرائیل في یئیلیا كمهإكان مشغوًال ب
 مرثاة وأنه یظهر قبل مجيء المسیح بثالثة أیام، في الیوم األول یقف على أحد الجبال العالیة ویرفع ،السماء

 ویعلن أن سالًما یحل باألرض، وفي الیوم الثاني یعلن أن خیًرا یحل بها، وفي الیوم الثالث ،على األرض الخراب
 فال مجال للموت وال للقیامة! ، المسیح لیخلص إسرائیلیأتيأن خالًصا یحل بها، عندئذ 

 إیلیا والمسیح، مؤكًدا أن كل ما اشتهاه اآلباء واألنبیاء  مجيءسحبهم السید من فكرهم المادي من نحو
یملك  یتحقق في أیامهم وأن إیلیا قد جاء، ولكن لیس حسب الفكر الحرفي المادي، وأن المّسیا أیًضا جاء لكنه ال

كتوب عن ابن م ویرد كل شيء، وكیف هو ،إن إیلیا یأتي أوالً " وٕانما خالل األلم والصلیب. یقول السید: ،زمنًیا

1 In luc 9. 
2 In luc 9. 
3 In luc 9. 
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 كما هو مكتوب ، وعملوا به كل ما أرادوا،ن إیلیا أیًضا قد أتىإ :اإلنسان أنه یتألم كثیًرا وُیرذل. لكن أقول لكم
]. 13-12 "[عنهم

المسیح، وقد جاء إیلیا وعوض السماع له قتلوه، ال كأنه یقول: لقد وضعوا كل رجائهم في مجيء إیلیا 
وجاء المسیح وعوض اإلیمان به یقتلونه. بمعنى آخر یطالبهم السید المسیح بمراجعة أنفسهم إلدراك األمور بفهٍم 

روحٍي وٕایماٍن جدیدٍ . 
: 1 لو( "ویتقدم أمامه بروح إیلیا وقوته"لقد جاء إیلیا، إذ یقول المالك بخصوص القدیس یوحنا المعمدان 

فالكتیوس: وثي ألب إنه یوحنا الذي یحمل سمات إیلیا ال شخصه. یقول انوسيالعالمة أوریج. وكما یقول )17
 بل قتلوه بطریقة ، هم فلم یسمعوا له بكونه كإیلیاأما یوحنا الرذیلة، كان غیوًرا ومتوحًدا كإیلیا، انتهر[مرة أخرى 

 [عاش إیلیا في البریة وكذا یوحنا. كانت الغربان تعول األول، :أمبروسیوسالقدیس شریرة وقطعوا رأسه.] یقول 
ما الثاني ففي البریة داس كل إغراء للمالهي وأحب الفقر وأبغض الترف. الواحد لم یسع لكسب رضاء آخاب أ

، والثاني جعل هذه )14: 2 مل 2 (زدرى برضاء هیرودس الملك. رداء األول شق میاه األردنا والثاني ،الملك
المیاه مغسًال یهب خالًصا. األول یظهر مع الرب في المجد والثاني یحیا مع الرب على األرض. األول یسبق 

مجيء الرب الثاني، والثاني یسبق مجيء الرب األول. األول أسقط األمطار على أرض جفت لمدة ثالث سنوات، 
هي هذه السنوات الثالث؟  والثاني غسل تراب أجسادنا في میاه اإلیمان خالل ثالث سنوات. تسألونني: ما

... السنة األولى هي عهد )7: 13 لو( "جدأهوذا ثالث سنین آتي أطلب ثمًرا في هذه التینة ولم "فأجیبكم بما قیل 
اآلباء حیث بلغ الحصاد مدى لم یتحقق بعد ذلك، والسنة الثانیة هي عهد موسى واألنبیاء، ثم السنة الثالثة 

.] Ï)19: 4 لو( "لیكرز بسنة الرب المقبولة"لمجيء إلهنا ومخلصنا 

 إبلیسالملكوت ومقاومة . 3
 نجد بعًضا من ،بینما صعد السید المسیح بثالثة من تالمیذه إلى جبٍل عاٍل یعلن لهم ملكوته آتًیا بقوة

التالمیذ یقفون في عجز أمام إخراج روح نجس أخرس، حتى جاء السید یكشف لهم عن الحاجة إلى الصوم 
 وكأن الملكوت لیس مجرد رؤیا یتمتع بها .والصالة كطریق للصراع ضد إبلیس والغلبة علیه بالرب واهب النصرة

 لكنه أیًضا ثمرة جهاد روحي ضد عدو الخیر بالرب الغالب. ،التالمیذ على جبل تابور
ویالحظ في هذا العمل اآلتي: 

 ینعم بمجد السید المسیح ویتمتع بالرؤیا ]5[ بینما كان بطرس على الجبل یشتهي البقاء هناك أوالً :
 أما علة ].14[السماویة إذا بالسید ینزل به مع التلمیذین اآلخرین لیروا جمًعا كثیًرا حول التالمیذ وكتبة یحاورونهم 

. ]21[الحوار فهو عجز التالمیذ عن إخراج روح نجس أخرس من إنسان معذب منذ صباه 
 كما على جبل هما أجمل أن ینفرد المؤمن بسیده لینعم بالتأمالت الروحیة والتعزیات السماویة في مخدع

تابور، حتى یشتهي لو بقى عمره كله متأمًال بال انقطاع، ورؤیا سماویة بال توقف. لكننا مادمنا في الجسد یلزمنا 
ان ننزل إلى المیدان للعمل أیُضا من أجل كل نفس معذبة؛ فال عجب إن رأینا حتى كبار النساك والمتوحدین 

.] Ð[مرذول قدام اهللا من یبغض الخاطيالقدیس المتوحد یوحنا سابا: یهتمون بخالص النفوس. یقول 
الخدمة الروحیة هي جزء ال یتجزأ من حیاة المؤمن، أیا كان عمله في الكنیسة أو وضعه، سواء كان 

 الوسائل في ممارسة هذه الخدمة الروحیة! اختلفتكاهًنا أو راهًبا أو واحًدا من أفراد الشعب؛ وٕان 

1 In luc 1: 7. 
Ð 43 رسالة .
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 هذا الوصف اإلنجیلي ال یمثل .]14[ "رأى جمًعا كثیًرا حولهم وكتبه یحاورونهم" یقول اإلنجیلي: ثانًیا:
 إنما یسجل لنا صورة ال تنقطع، فعلى الدوام یتطلع السید المسیح لیرى جمًعا كثیًرا حول ،لحظة معینة من الزمن

تالمیذه یشتاقون بالبساطة أن یتمتعوا بعطیة المسیح لهم، كما یرى أیًضا كتبة مقاومین یحاورونهم، فال یقف السید 
 إنما یهب كنیسته على الدوام أن ُتشبع الجمع من عطایا سیدها، وأن تقف بثبات أمام مقاومیها. ،مكتوف األیدي

لیتنا ال نضطرب إذ نشعر بالمسئولیة الملقاة على عاتق الكنیسة من جهة جموع البشریة المتعطشة 
رتواًء وشعًبا، ومن وجهة المقاومین للحق بكل طریقة، فإن عریس الكنیسة حال في وسطها یشبع اوالجائعة تطلب 

، كما یوصینا السید )5: 46 مز( "اهللا في وسطها فلن تتزعزع"الجائعین ویبكم المقاومین. لهذا یترنم المرتل قائالً : 
فمتى أسلموكم فال تهتموا كیف أو بما تتكلمون، أنكم ُتعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، ألن لستم "نفسه، 

. )20-19: 10 مت( " بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم،أنتم المتكلمین
أیها الجیل غیر المؤمن، إلى "ه لعجزهم عن إخراج الروح النجس، قائالً : تالمیذ وبخ السید المسیح ثالثًا:

 وبخهم على عدم إیمانهم وقام هو نفسه بالعمل. هو المسئول عن .]19[ "متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟
 الكنیسة بكونها عروسه یوبخ خدامها عن كل تقصیر في إیمانهم أو عملهم ویقوم هو بالعمل.

نعرض على ربنا یسوع كل أعمالنا لكي وٕان وبخنا على ضعفاتنا لكنه یكمل كل نقص فینا. ل
للوقت صرعه الروح فوقع " إذ وبخ تالمیذه طلب تقدیم االبن الُمصاب بروح شریر، وٕاذ رأى السید رابًعا:

 لماذا سمح للشیطان أن یصرعه؟ ال یحتمل السید أن یرى إنساًنا یتعذب، لكنه .]20[ "على األرض یتمرغ وُیزبد
إن كنت " فقد قال األب: ،الذهبي الفمقد سمح لهذا المسكین أن یتألم إلى حین، لكي یدفع أباه لإلیمان كما قال 

. أجاب السید بأن مفتاح الشفاء في أیدي اإلنسان إن آمن، إذ قال له: ]22[ "تستطیع شیًئا فتحنن علینا وأعنا
. في إیمان مصحوب بتواضع صرخ األب ]23[ "إن كنت تستطیع أن تؤمن، كل شيء مستطاع للمؤمن"

 ،بیهأًال لیبرز إیمان ي. كأن السید المسیح سمح لالبن أن یتألم قل]24[ " فأعن عدم إیماني،ا سیديأومن "بدموع: 
. Ï طالًبا أن یعین الرب عدم إیمانه، ولیعلن أیًضا سلطان اإلنسان باإلیمان،ویدفعه باألكثر إلى التواضع

األب ولعل السید المسیح سمح أیًضا بذلك لكي یكشف عن قسوة إبلیس وجنوده، وكما یقول 
 ولذات السبب سأل . [سمح لالبن أن یهیج لكي نعرف شر إبلیس الذي یود قتله لو لم ینقذه الرب]ثیؤفالكتیوس:

 هذا؟ فقال: منذ صباه، وكثیًرا ما ألقاه في النار وفي الماء أصابه  منذكم من الزمان"السید والد الشخص: 
 بل یشتاق أن یدفع بالكل إلى ،. فإن عدو الخیر ال یرحم طفًال وال شیًخا، وال رجًال وال امرأة]22-21[ "لیهلكه

إن قضات، بالنار والماء، ا أو یسحبهم إلى تیارات میاه العالم لیهلكهم. یحاربنا على الدوام بالمتن،نار الشهوات
 فإن ربنا یسوع یقدم لنا ،هربنا من فخ یقیم آخر. على أي األحوال إن كان الشیطان یدفعنا للنار والماء المهلكین

  ویفسد میاه العدو باألردن المقدس!،روحه القدوس الناري خالل المعمودیة لیقتل النار الشریرة بنار إلهیة
 الفائقة یبرز فضائل اآلخرین مهما بدت أعماله عجیبة هي محبة السید المسیح، ففي وسط خامًسا:

أیًضا تواضعه. أقول لیت لنا قلب هذا وقلیلة أو تافهة. فإن كان قد شفى الولد، لكنه أبرز حب أبیه له، وٕایمانه، 
ك القادر أن اضع وحده والمملوء حًبا لذوااألب نحو كل نفس معذبة فال نستریح حتى نقدمها بروح اإلیمان المت

[من یربط نفسه بقریبه برباط الحب یكون له ملًحا، ویكون في سالم مع األب ثیؤفالكتیوس: یخلصها. یقول 
أخیه.] 

1 St. Irenaeus: Adv. Hear. 4: 27: 6. 
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 مع الرب وعرف التقى هذا األب الذي یئن بدموع ویصرخ إلنقاذ ابنه یمثل نفس كل مؤمن سادًسا:
خالصه العجیب فال یحتمل عذاب النفوس الجاحدة التي سقطت تحت أسر عدو الخیر منذ الصبا، إذ جاءت إلى 

. )5: 51(مز وبالخطایا ولدتني أمي،العالم منذ البدایة تحمل الخطیة الجدیة فتقول مع المرتل: باآلثام حبل بيّ 
ولعل هذا االبن یشیر إلى األمم الذین عاشوا منذ طفولتهم تحت سلطان عدو الخیر خالل الرجاسات الوثنیة. 

] 26[ " حتى قال كثیرون أنه مات،فصار كمیت" على عبارة: البابا غریغوریوس (الكبیر) یعلق سابًعا:
ُیحسب كمیت، ألنه كان خاضًعا للشهوات الجسدیة واآلن یمیت في  بقوله: [من یتحرر من سلطان الروح الشریر

داخله هذه الحیاة الجسدانیة ویظهر للعالم كمیت. الذین ال یعرفون كیف یعیشون حسب الروح یظنون أن من ال 
ذ یحسبونهم إ ،.] هذه هي نظرة العالم إلى یومنا هذا نحو الروحیینÏیسلك بالشهوات الجسدیة میت تماًما

أموات! ومحرومین من متعة الحیاة 
 إذ دخل السید المسیح بیًتا سأله تالمیذه على إنفراد: لماذا لم نقدر نحن أن نخرجه؟ فقال لهم: ثامًنا:

 [لقد خشوا القدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول .]29[ "هذا الجنس ال یمكن أن یخرج بشيء إال بالصالة والصوم"
لئال یكونوا قد فقدوا العطیة التي ُوهبت لهم، إذ كانوا قد نالوا سلطاًنا على األرواح النجسة.] 

ضرام الموهبة المجانیة بالحیاة التقویة بالصالة مع إ لكن یلزمهم ،حًقا لقد تمتع التالمیذ بالسلطان
 للتمتع بشركة عمیقة مع اهللا في ابنه. ،الصوم

عن فاعلیة الصالة، قائالً : [مفاتیح الخزائن موضوعة في أیدیكم لكي تأخذوا القدیس یوحنا سابا یحدثنا 
 فتفوح رائحة أعضائك ،]، [قّدس فراشك بالصالة ورفرفة الروح القدس علیكÐوتعطوا، حتى تحیوا آخرین وأیًضا

: [ال تمأل بطنك كثیًرا لئال یعذبك الزنا، وال تضعف جسدك باعتدال.] كما یحدثنا أیًضا عن الصوم Ñمثل الطیب
.]  Ò وأنت تسلك في الطریق الملوكي، وبغیر خوف یكون مسیركاالعتدال، طقس أمسكلئال یفرح مبغضوك. 

الملكوت والصلیب . 4
كانت أحداث الصلیب تقترب، لذلك ففي أكثر من مرة كان السید یختلي بتالمیذه، لیؤكد لهم ضرورة 

)، أما في هذه المرة فلم یفهموا القول وخافوا أن 32: 8نتهره بطرس (اتسلیمه وقتله وقیامته. حًقا في المرة السابقة 
 ، إذ لم یكن ممكًنا للفكر البشري أن یتقبل قیام ملكوت اهللا على خشبة العار (الصلیب)!]32[یسألوه 

الصلیب الذي لم یحتمل التالمیذ السماع عنه، إذ ذاقوه وأدركوا فاعلیته فیهم أحبوه وحملوه مع عریسهم 
المصلوب بفرٍح وسرًور. 

 [ال یوجد مشهد أعظم وأعجب من منظر ربنا یسوع المسیح ابن اهللا... لقد القدیس أغسطینوس:یقول 
... لقد )23: 1كو1(غلب العالم كله كما نرى أیها األحباء... لقد قهر... ال بقوة عسكریة بل بجهالة الصلیب!

 [بالشجرة التي قتلنا بها القدیس مار أفرام السریاني:.] ویقول Óُرفع جسده على الصلیب، فخضعت له األرواح
]  !Ô(الشیطان) أنقذنا الرب

 تواضعالملكوت وال. 5

1 Mor 10: 30. 
Ð 11 رسالة .
Ñ 12 رسالة .
Ò 18 رسالة .
Ó،468، 467  ص،1967  الحب اإللهي .
Ô،469  ص،1967  الحب اإللهي .
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إن كان السید قد رسم لنا طریق خالصنا بصلیبه الذي جاء مخالًفا تماًما لما ظنه البشر، ففي محبته 
 یشتاق أن یحملنا معه في طریقه الخالصي خالل التواضع.

 سمة تواضعلقد ظن العالم أن الكرامة الزمنیة والسلطة هما طریق الملكوت، لكن الصلیب یعلن ال
 ي، نادى السید المسیح اإلثن]24[ملكوت اهللا، لذلك إذ كان التالمیذ یتحاجون في الطریق في من هو األعظم 

"إذا أراد أحد أن یكون أوًال فیكون آخر الكل وخادًما للكل. فأخذ ولًدا وأقامه في وسطهم ثم عشر وقال لهم: 
-35[ "احتضنه، وقال لهم: من قبل واحًدا من أوالد مثل هذا باسمي یقبلني، فلیس یقبلني أنا بل الذي أرسلني

37[.  
ال وهو حب اإلنسان للكرامة الزمنیة والتسلط. ألقد وضع السید المسیح یده على جرحنا البشري القدیم، 

 یتكلمون فیه لیعلن أنه  كانوافضح جرحنا مقدًما لنا نفسه مثاًال ودواءً ! فقد بدأ أوًال بإعالن الجرح عندما سألهم عما
كلمة اهللا العارف الخفایا والناظر الكل، فاحص القلوب والِكلى. إذ كشف الجرح أعطى الدواء بتعلیمه عن مفهوم 

 ولًدا لیقبلوا هم البشریة بروح الحب باحتضانهالرئاسة الروحیة خالل التواضع الممتزج حًبا. ثم قدم لهم مثًال عملًیا 
كطفٍل یحتضنوه ویغسلوا قدمیه، فیصیروا خداًما ال أصحاب سلطة. أما المثل العملي لآلخرین فقد وضح بقوله أنه 

 بل الذي أرسله، مع أنه واحد مع اآلب! في حب ممتزج بالطاعة یقدم االبن اآلب وٕان كان ،من یقبله ال یقبله هو
 ال ینفصالن قط!

: تواضعة وروح الیقيفیما یلي بعض مقتطفات لآلباء بخصوص الخدمة الحق

 فإن الرئاسات تجلب تواضعناقش التالمیذ في الطریق من یكون رئیًسا، أما المسیح نفسه فنزل لیعلمنا ال .
! Ï فیهب راحةتواضع أما ال،التعب

القدیس جیروم 

  إذ تربح تواضعلعظمة ال ... یاتواضع بل نبلغ العلویات السامیة بال،ال نغتصب الرئاسات ألنفسناأیریدنا ،
 .Ð اآلب واالبن والروح القدسىلنفسها سكن

 األب ثیؤفالكتیوس 

 سأجد الباطل ورغبة الترم والبساطة بنفس المنظر، ألن هذا الولد طاهر من الحسد والتواضعحثهم على الÑ  .
  القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 بتلعتهم األرض. ا رفع موسى، أما المتكبرون فتواضعال

 ائل.  ض هلكت كل الفتواضع هو أرض حاملة للفضائل، فإن ُنزع التواضعال

 الذي هو رداء المسیح، وبه رفضوا الشیطان وربطوه بقیود تواضع إذ لبسوا ال،آباؤنا الجبابرة مهدوا لنا الطریق 
الظلمة. 

 وهو یجعلك مسكًنا هللا، كل حینتواضعلبس الا Ò .
 القدیس یوحنا سابا 

1 Catena Aurea. 
2 Catena Aurea. 
3 In Matt. hom 58. 

Ò 55، 53، 42، القمص بفنوتیوس السریاني، ص8، رسالة 7 مقال .
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 تساع القلباالملكوت و. 6
 لئال یفهم ذلك بطریقة سلبیة ي خالل الصلیب، خشتواضعإذ حدثنا عن الملكوت اإللهي كیف نخدمه بال

 الملكوت للعمل بقلٍب متسعٍ . فإن كان السید المسیح نفسه جاء أبناء التزاملذلك كشف ربنا یسوع المسیح هنا عن 
 أن یحملوا ذات سمته. بأبنائهتساع قلب للبشریة الق اإلى الصلیب في 

 فمنعناه، ألنه لیس ، وهو لیس یتبعنا،سمكا"یا معلم رأینا واحًدا یخرج الشیاطین بقال له یوحنا: 
شتاق أن تكون لهذا اإلنسان تبعیة للسید ا لعل القدیس یوحنا لم یمنعه عن غیرة منه أو حسد، لكنه .]38[یتبعنا" 

"ال تمنعوه،  السید المسیح في إخراج الشیاطین. لكن السید قال له: السم معه، وال یكون مستغًال ءالمسیح ولقا
 ألن من لیس علینا فهو معنا، ألن من . ویستطیع سریًعا أن یقول علّيّ◌ شًراباسميألنه لیس أحد یصنع قوة 

. ]41-39[ لكم أنه ال یضیع أجره" أقولسقاكم كأس بارد باسمي ألنكم للمسیح فالحق 
د المسیح ال بفمه وال بقلبه، بل كان ضهذا الحدیث یكشف أن ذاك الذي كان یخرج الشیاطین لم یكن 

 وٕان لم تكن قد ُأتیحت له الفرصة للتبعیة الظاهرة. إیماننا ال یقوم على ،یعمل لحساب المسیح بإیمان صادق
تساع القلب للكل والوحدة مادام الكل یعمل خالل إیمان مستقیم. وحدتنا اأساس تعصبي وتحكم في اآلخرین، بل 
 وٕانما على وحده اإلیمان الحيّ . ،الكنسیة المسكونیة ال تقوم على تجمعات

سم المسیح لكنه یضمر ا إذ یوجد أیًضا من یصنع قوات ب،هذا ونالحظ أن السید قد تحفظ في كلماته
شًرا في قلبه كالهراطقة مسببي االنقسامات واألشرار في حیاتهم العملیة. یقول السید نفسه "كثیرون سیقولون لي 

سمك صنعنا قوات كثیرة؟ فحینئذ أصرح لهم: أني ال أعرفكم قط. اسمك تنبأنا، وبارب ألیس ب في ذلك الیوم یا
. )23-22: 7 مت( عني یا فاعلي اإلثم" اذهبوا

ن نعثر اآلخرین، وفي نفس الوقت دون أن أضع والمتسع بالحب یلزم أن نسلك دون وابهذا القلب المت
 وال على حساب ،على حساب خالص إخوتنا األصاغر  ال، أي لیكن قلبنا متسًعا بالحب،نتعثر بسبب اآلخرین

خالص نفوسنا. 
 فخیر له لو طّوق ،"من أعثر أحد الصغار المؤمنین بيفمن جهة تحذیرنا من عثرة الصغار یقول: 

 فنحتمل ضعفات ، بمعنى آخر یلیق بنا أن تكون قلوبنا متسعة.]42[عنقه بحجر رحىَّ وطرح في البحر" 
 تفسیًرا لهذه العبارات البابا غریغوریوس (الكبیر)اآلخرین كصغاٍر نترفق بهم وال نعثرهم في اإلیمان. ویقدم لنا 

كما حول حجر رحى  بقوله أن حجر الرحى ُیشیر إلى العلماني الذي یرتبك بأمور هذه الحیاة فیدور حول نفسه
شر أنواع العقوبة، وكأنه خیر لذلك الذي أف وال راحة، أما الطرح في أعماق البحر فیعني دفي ملٍل وتعٍب بال ه

 فإنه حتى وٕان نال أشر ،یرتدي ثوب العمل الكرازي أو الخدمة ویعثر الصغار أن یترك وظیفته ویصیر علمانًیا
أنواع العقوبة فسیكون له أفضل من إعثار اآلخرین وهو خادم، ألنه بدون شك إن سقط بمفرده تكون آالمه في 

. Ïجهنم أكثر احتماالً 
حكمة أیًضا أن نهرب من النفوس المعثرة لنا، بیلزمنا و ،بقدر ما یتسع قلبنا بالحب ال ُنعثر صغار نفوس

 من أن تكون لك یدان ،"وٕان أعثرتك یدك فأقطعها، خیر لك أن تدخل الحیاة أقطعلكن دون إدانة لهم، إذ یقول: 
. وما یقوله عن الید ]44-43[ والنار ال ُتطفأ" ، حیث دودهم ال یموت،وتمضي في جهنم إلى النار التي ال تطفأ

، لذا نكتفي بعبارة Ð. وقد سبق لنا تفسیر مفهوم الید والرجل والعین روحًیااأیًض یكرره بخصوص الرجل والعین 

1 De cura past. c  2. 
Ð126، 125 ،1983،  اإلنجیل بحسب متى .
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 والذین جًدا،عضائنا الجسدیة بل عن أصدقائنا المالزمین لنا أ [ال یتحدث هنا عن القدیس یوحنا الذهبي الفم
 .])Ïقات الشریرةایحسبون ضروریین لنا كأعضاء لنا، فإنه لیس شيء یضرنا مثل الجماعة الفاسدة (الصد

آلخرین اتساع قلبه نحو الكل، مشبًها إیاه بالملح الذي ُیصلح اأخیًرا یختم حدیثه عن فاعلیة المسیحي ب
 وكل ذبیحة ُتملح بملح. الملح الجید، ولكن إذا صار الملح بال ،"ألن كل واحد ُیملح بنارٍ من الفساد، قائالً : 

. كأنه یقول أن الملح یفقد ]50–49[ وسالموا بعضكم بعًضا" ، فبماذا تصلحونه، لیكن في أنفسكم ملح،ملوحة
كیانه إن فقد ملوحته التي بها ُیصلح الطعام، هكذا المسیحي یفقد كیانه كمسیحي إن فقد حبه للغیر ومسالمته 

 بدونه نفقد وجودنا المسیحي. ،لآلخرین. الحب لیس سمة أساسیة في حیاتنا بل هو بعینه حیاتنا
؟ في العهد القدیم كانت الذبائح یلزم أن ُتملح قبل تقدیمها على "كل واحد ُیملح بنار"ماذا یعني بقوله 

لم تكن مملحة بملح الحب األخوي.    فاهللا لن یقبلها ما،المذبح لتحرق، هكذا إن كانت حیاتنا ذبیحة حب

1 In Matt. hom 59. 
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ثالث  الالباب
 
 

خدمته في البریة 
 10ص 
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األصحاح العاشر 

الطریق الصعب 
 غیر أن كثیرین تعثروا فیه ألنه جاء یقدم الصلیب طریًقا ، موضوع حبه،جاء السید المسیح خادًما للبشریة

 السید:ضیًقا لبلوغ مجد الملكوت. في هذا األصحاح یقدم لنا اإلنجیلي أمثلة حیة لصعوبة الطریق الذي قدمه 
 .12-1  منع التطلیق لغیر العلة.1
 .16-13  قبول األطفال بالحب.2
 .27-17  الغني والتبعیة للمسیح.3
 .34-28  الترك والتبعیة للمسیح.4
 .45-35  ترك حب الرئاسات.5
 .52-46  الحاجة إلى تفتیح األعین.6

 منع التطلیق لغیر العلة .1
 ومع .حتى األصحاح السابق كان اإلنجیلي مرقس یحدثنا عما نطق به السید وما عمله واحتمله في الجلیل

بدایة هذا األصحاح بدأ حدیثه عن السید في الیهودیة إذ عبر األردن من جهة الشرق، وقد ُدعیت هذه المنطقة 
بالیهودیة تمییًزا لها عن السامریة والجلیل والمدن الخمس وغیرها. وهناك في الیهودیة وجد مقاومات كثیرة كما أعلن 

 عن صعوبة الطریق الضیق الذي یسلكه، والذي یحمل مؤمنیه إلیه لینطلق بهم إلى مجد ملكوته.
هذا الطریق الملوكي هو تقدیم الوصیة الصعبة، إذ لم یأِت السید لكي یرضي الناس ضیق أحد مظاهر 

 وٕانما لكي یرفعهم إلى مستوى الئق كأبناء هللا، لهم الوصیة التي تبدو أحیاًنا مستحیلة. أحد بنود هذه ،حسب أهوائهم
الوصیة مفهوم الحیاة الزوجیة كحیاة فائقة ال تفصلها إال علة الزنا. 

 فأجاب وقال لهم: ."فتقدم الفریسیون وسألوه: هل یحل للرجل أن یطلق امرأته؟ لیجربوهیقول اإلنجیلي: 
فأجاب یسوع، وقال لهم: من أجل قساوة   فقالوا: موسى أذن أن یكتب كتاب طالق فتطلق.؟بماذا أوصاكم موسى

 .]6-2[ ولكن من بدء الخلیقة ذكًرا وأنثى خلقهما اهللا..." .قلوبكم كتب لكم هذه الوصیة
 وٕانما ألنهم خشوا إن ،كثیًرا ما كان الفریسیون یترددون علیه ال للتعرف على حقیقة أمره أو التمتع بالحق

تركوه یلتف كله حوله، فكانوا یترددون في الغالب كجماعات یقدمون األسئلة المتوالیة بقصد إرباكه أمام الجموع. واآلن 
)، 32-31: 5 أعلن ذلك (متف خاصة وأنه سبق ، حًبا وحناًنا أنه ال یسمح بالطالقوءةإذ أدركوا في تصرفاته الممل

له خطأ، إن وافق بالطالق أو رفضه. لكن السید وهو یرفض الطریق السهل،  لذا قدموا هذا السؤال لكي یتصیدوا
طریق الطالق، لیدخل بمؤمنیه في طریق الوصیة الصعبة أجابهم بحكمة من جهة اآلتي: 

جابته غیر مباشرة حتى ال یسقط في شباكهم، إرهم إباحة الطالق، فجاءت افكأبهم وو أراد أن ینزع من قلأوالً :
إذ كّرم الناموس موسى بقوله: بماذا أوصاكم موسى؟ وكأنه ال یتجاهل ما قد سبق فأعلنه خالل نبیه موسى، وٕانما 

یكشف أعماق الناموس لیدخل بهم إلى روح الناموس ال حرفه. 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس-األصحاح العاشر

جابتهم عینها، فقد قالوا: موسى أذن أن یكتب إ حین قدم لهم السؤال تركهم یجاوبون لیرد علیهم من ثانًیا:
د فارق بین جكتاب طالق فتطلق. كأن موسى لم یأذن بالطالق إنما أذن أن یكتب كتاب طالق فتطلق، وهنا یو

التعبیرین، فإن اإلذن بالطالق یجعل منه أمًرا سهًال، أما كونه یأذن بكتابة كتاب الطالق أوًال، فیعني أن الرجل قبل أن 
له كتاب الطالق، وكان یلزم أن یكون هؤالء الكتبة من العقالء  أن یذهب إلى أحد الكتبة لیكتبیلزمه یطلق امرأته 

  من فیلطفون،یباحثونه األمر، ویهدئون من غضبه ما استطاعوا ویلجأون إلى كبار عشیرته أو سبطه إن احتاج األمر
مرأته. ا محاولین مصالحة الرجل مع ،الموقف

 أو ینحرف إلى العبادات الوثنیة ، اهللا وهم في طفولة حیاتهم الروحیة لئال یقتل الرجل امرأتهيحًقا لقد خش
"من أجل قساوة  فسمح له بالطالق، ولكن بعد تروٍ . لهذا یكمل السید المسیح حدیثه بقوله: ،التي تبیح له بالطالق

 سماح به في حدود ألجل قسوة ا لكنه،. وكأن الوصیة الموسویة لیست أمًرا بالطالققلوبكم كتب لكم هذه الوصیة"
قلوبهم التي لم یكن یلزم أن تكون هكذا. 

"ولكن من بدء ولكي یؤكد لهم السید ذلك ردهم إلى الناموس الطبیعي الذي أقامه اهللا في بدء الخلیقة، قائالً : 
 جسًدا واحًدا، االثنان ویكون .الخلیقة ذكًرا وأنثى خلقهما اهللا. من أجل هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته

 كأنه في بدء الخلیقة قبل السقوط الق .]9-6[ فالذي جمعه اهللا ال یفرقه إنسان" .إًذا لیس بعد أثنین بل جسد واحد
باإلنسان أن یقبل زوجته لیكون معها جسًدا واحًدا، أما وقد فسدت طبیعة اإلنسان، ودخلت إلیه قسوة القلب، فلم یعد 

بة كتاب الطالق لتهدئته. واآلن جاء السید اهذا الناموس یناسبه إذ حسبه حرماًنا وطریًقا صعًبا، فسمح له اهللا بكت
ب، وُیرد اإلنسان إلى الحیاة األولى قل إنما باألكثر طبیعة جدیدة فیها تنتزع قسوة ال،المسیح ال لُیقدم وصایا جدیدة

النقیة، فیتقبل الوصیة التي ظنها صعبة كاالمتناع عن الطالق، وصیة إلهیة سهلة تلیق بإنسانه الجدید، ألنها تحمل 
من "صورة الزواج الروحي القائم بین السید المسیح والكنیسة عروسه الواحدة الوحیدة! في هذا یقول الرسول بولس: 

 جسًدا واحًدا؛ هذا الّسر عظیم، ولكنني أنا أقول من االثنانأجل هذا یترك الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته ویكون 
. )32-31: 5 أف( "نحو المسیح والكنیسة

 [لو أن اهللا أراد أن تُنزع امرأة لُتجلب أخرى لخلق (آلدم) نساء كثیرات. اهللا القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
"من أجل هذا یترك  وٕانما أمره أیًضا أن یعتزل والدیه ویلتصق بامرأته، قائالً : ،لم یربط الرجل بامرأة واحدة فحسب
".] یلتصق. یظهر من هذا التعبیر استحالة تحطیم الزواج (بالتطلیق)، إذ یقول "الرجل أباه وأمه ویلتصق بامرأته"

"الذي جمعه اهللا  لناموس الرب: وأصغِ  لمن یرغب في تطلیق زوجته: [خف اهللا أمبروسیوسالقدیس یقول 
.] Ï إنما تهدم عمل اهللا،یةو إنك ال تهدم وصیة سما). 6: 19 مت( ال یفرقه إنسان"

 فباألولى الزواج الروحي بین النفس وعریسها، ،)6: 19 إن كان الزواج المسیحي هو ثمرة عمل اهللا (مت
نكار اإلیمان عالنیة إهذا الذي یقوم به روح اهللا القدوس ویتممه في استحقاقات الدم، فال یلیق بنا أن نحطمه خالل 
 بسبب ضیق أو اضطهاد وال خالل سلوكنا برفض الوصیة، وٕاال نكون قد مارسنا طالًقا ممقوًتا.

 قبول األطفال بالحب .2
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نه بخصوص الطالق بقصد سيء، قد یكشفوا للجموع وإن كان الفریسیون قد جاءوا إلى السید المسیح یسأل
أنه یصَّعب الطریق ویكسر الناموس، فإن الجموع على العكس أدركت محبته وتالمست مع بساطته، فجاءت إلیه 

باألطفال تسأله أن یضع یدیه علیهم ویباركهم. 
 "وقدموا إلیه أوالًدا لكي یلمسهم، 

  وأما التالمیذ فانتهروا الذین قدموهم.
  وقال لهم: اغتاظ،فلما رأى یسوع ذلك 

،  وال تمنعوهمّي،دعوا األوالد یأتون إل
 ألن لمثل هؤالء ملكوت اهللا. 

  من ال یقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن یدخله. : لكمأقولالحق 
 .]16-13[ وباركهم" ، ووضع یدیه علیهم،فاحتضنهم

 بل حسبوا ،یون لیس ألنهم كانوا یحسدون األطفالباونتهرهم التالمیذ الطوا [لقد القدیس كیرلس الكبیر:یقول 
.] بنفس المعنى Ïهتمامهم الشدید بحفظ النظاما له كمعلٍم لهم، ومنع التعب غیر الالزم، وألجل احترامفي هذا تقدیم 

 [لقد منعهم التالمیذ عن إحضار أوالدهم، إذ حسبوا هذا ال یلیق بكرامة المسیح... القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
 والوطء بالقدمین على الكبریاء الزمني احتضن األوالد ونسب إلیهم تواضعلكن مخلصنا وقد أراد أن یعلم تالمیذه فكر ال

 [لم یفعل التالمیذ ذلك بقسوة قلب أو سوء نیة من نحو األطفال بل كانت أمبروسیوسالقدیس ملكوت اهللا.] ویقول 
: 8 لو(" Ð"یا معلم الجموع یضیقون علیكلهم غیرة كخدام ساهرین خشیة أن تزحمه الجموع، ففي موضع آخر قالوا: 

45( [.
لقد أراد التالمیذ للسید المسیح الطریق السهل المكّرم، رافضین مضایقة األطفال الصغار ومتاعبهم، أما 

 فإنه إذ یحتضن األطفال وهم في ،السید فقدم لهم طریقه الصعب البسیط، یلتزم به التالمیذ والرسل كما الشعب أیًضا
تلتصق   إنما یطلب نفًسا، یكشف أن المعلم ال یطلب كرامة ومجًدا لنفسه،ذلك الحین یمثلون طبقة محتقرة بال حقوق

 حتى وٕان كانت نفس طفل أو عبد أو لص! إنه طریق الحب للجمیع ال طلب الكرامة. وال یقف األمر عند هذا ،بالرب
لم نبلغه لن ندخل الملكوت. هكذا كّرم السید الطفولة إذ صار  جعل من الطفل مثًال ما حتضان األطفال، إنمااالحد ب

- أن یبلغوا مع الشعب إلى الطفولة لیكون لهم نصیب في  قادة الكنیسة نفسه طفًال بتجسده، واآلن یطالب التالمیذ -
الملكوت معهم. 

  .حًقا ذهن الطفل نقي من آالم الخطیة، لهذا یلیق بنا أن نمارس بكامل حریتنا ما یفعله األطفال بالطبیعة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 أي للذین لهم في نیتهم كما في تصرفاتهم ما لألطفال "لمثل هؤالء ملكوت اهللا" : "لهؤالء"، بل قالللم یق ،
 ، وال یحمل نیة شریرة، حتى إن ضربته والدته ال یعتزل عنها،بالطبیعة من بساطة وعدم األذیة. فالطفل ال یبغض

 ال یكرم ،وأن ألبسته ثیاًبا رخیصة یراها أفضل من الثوب الملكي، هكذا من یسلك في طرق الكنیسة أمه الصالحة
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"من ال یقبل ملكوت اهللا مثل ولد فلن شیًئا أكثر منها، حتى ملذاته بكونها ملكة الكل، لذلك یقول الرب: 
 [15]یدخله"

األب ثیؤفالكتیوس بطریرك بلغاریا 

  ال یقصد بالطفولة هنا تفضیل سن عن آخر، وٕاال صار النمو (في العمر) هدًما، وما كنت أشتهي بلوغ سن
، ولما سمح اهللا لنا بالنمو مادام هذا النمو ینمي الرذائل ال تالسماواالنضوج مادام یسلبني تعبي في ملكوت 

الفضیلة، ولما اختار الرب تالمیذه ناضجین بل أطفاالً . لكن األطفال ال یعرفون أسراًرا وال خداًعا وال رد اإلساءة 
 وال یمتلكهم حب الكرامة. ،باإلساءة وال یطلبون الغنى

 عن تنا إلیها، هكذا ال تتمجد عفیسيءالجهل باألمور (كالطفل الذي ال یفهم شیًئا) ال یهب الفضیلة بل 
له ومثابرة في  عجز (كالطفل العاجز عن الشهوة)... الفضیلة لیست عجًزا عن ممارسة الخطیة، إنما هي رفض

الجهاد لكي نرجع إلى طبیعتنا وطفولتنا. 
المتثال ببساطة الطفولة... ل وٕانما كحب ،إذن ال یشیر الرب إلى الطفولة هنا كسٍن معینٍ 

 ببساطة األطفال، فالحق یتعارض مع الكبریاء بینما توافقه البساطة وترفعه يلنهرب إذن من الكبریاء ولنقتد 
. Ïهاتواضعب

 أمبروسیوسالقدیس  

  ال یریدنا المسیح أن نكون بال فهم بل یریدنا أن نفهم كل ما هو نافع وضروري لخالصنا بطریقة كاملة. فإنه حتى
). وقد وجدت الحكمة في سفر 4: 1 أم نظرأ ("البسطاء ذكاًء والشاب بدء معرفة وتدبیًرا "ي ستعطأنهاالحكمة تعد 

لكم أیها الناس أنادي وصوتي إلى بني البشر، أیها البسطاء تعلموا "األمثال أشبه بمن ترفع صوتها عالًیا، وتقول: 
)... 4: 8 أم  (انظر"جهال ضعوا قلًبا فیكم الذكاء، ویا

لكن كیف یكون اإلنسان بسیًطا وحكیًما في نفس الوقت؟ هذا ما یوضحه لنا المخلص في موضع آخر 
أیها اإلخوة "، وبنفس الطریقة یكتب الطوباوي بولس: )16: 10 مت( " وبسطاء كالحمام،كونوا حكماء كالحیات"بقوله: 

 .)20: 14 كو 1("  وأما في األذهان فكونوا كاملین، بل كونوا أوالًدا في الشر،ال تكونوا أوالًدا في أذهانكم
یلزمنا أن نفحص ما معنى أن نكون أوالًدا في الشر، وكیف یصیر الرجل هكذا بینما یكون في الذهن رجًال 

 نحن أیًضا من واجبناو لذا فهو بريء من جهة فساد الشر، ، وأحیاًنا معدومة تماًما،ناضًجا. الطفل معرفته قلیلة جًدا
رجال لیس لهم حتى معرفة كنتزاع عادات الشر عنا تماًما، فُینظر إلینا اأن نسعى لكي نتمثل بهم في هذا األمر ب

بالطریق التي تقود للغش، لیس لنا إدراك للمكر أو الخداع، بل نكون بسطاء وأبریاء نمارس اللطف والتواضع الذي ال 
  السخط والضغینة. بهذا نؤكد أننا نحمل سمات من هم ال یزالون أوالًدا. الحتمالیقّدر، ونكون مستعدین 

یتأسس فهمنا بثباٍت ووضوٍح ف ، یلیق بنا أن نكون كاملین في الذهنوبریئة،بینما تكون شخصیتنا بسیطة 
على من هو بالطبیعة والحق خالق المسكونة، اهللا الرب... 

 فال یكون فهمنا فاسًدا، وأما األمر الثاني والمجاور لهذا الكمال ،یقوم كمال الذهن الرئیسي على اإلیمان
 فهو المعرفة الواضحة للطریق السلوكي الذي یفرح اهللا الذي تعلمناه باإلنجیل، ،له مالزموالرئیسي والقریب منه 
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سالكین طریق الرب اإلنجیلي وبین النبالء في السلوك خالل الالطریق الكامل الذي بال لوم (هنا یمیز القدیس بین 
 أراء ة ومع ذلك فهم یعرفون أي،الفلسفات التي یمكن أن تخدع). من یسلك هذا الطریق یمارس حیاة البساطة والبراءة

(إیمانیة) یتمسكون بها وأي أعمال حقة یمارسونها. مثل هؤالء یدخلون الباب الضیق، فال یرفضون األتعاب التي تلزم 
 فیض طریق اهللا ویبتهجون بعطایاه، اتساعللتقوى في اهللا والالزمة لتقود إلى الحیاة الممجدة. هكذا بحق یتقدمون إلى 

 بالمسیح الذي هللا اآلب الحمد والسلطان بالمسیح معه، ومع الروح القدس إلى أبد تالسماواویربحون ألنفسهم ملكوت 
 .Ïاألبد. آمین

 القدیس كیرلس الكبیر 
لیتنا إذن نتمثل باألطفال في الشر ال في الذهن، فنقبل بإیمان صادق أن یمد الرب نفسه یده لیضمنا إلیه 

 في داخلنا وننعم بأمجاده فینا، هسماواتویحملنا على منكبیه، ویدخل بنا إلى صلیبه خالل الباب الضیق، فتنفتح لنا 
ونعیش ملكوته األبدي بفرٍح حقیقٍي ومجیدٍ . 

 إذ یرى األطفال وقد وضع القدیس كیرلس الكبیرذكر ما قاله نإذ نعود إلى تقدیم األطفال لیباركهم السید 
 ال من بشر بل من السید ،اآلباء األساقفة أیدیهم على رؤوسهم لنوال نعمة الروح القدس (التثبیت) بعد المعمودیة

المسیح نفسه، إذ یقول: [حتى وقتنا الحاضر ُیقدم األطفال للمسیح فیباركهم خالل األیدي المكرسة. مثال هذا العمل 
.] Ðقائم حتى الیوم وقد جاء إلینا خالل عادة المسیح مؤسسها

تعلیق لطیف على تقدیم األطفال لنوال البركة، إذ یقول: [إن رأى إنسان یقوم بعمل وللعالمة أوریجینوس 
له بعًضا من أغبیاء هذا العالم ومن الطبقات الدنیا والضعفاء، هؤالء الذین بسبب هذا  التعلیم في الكنیسة أحًدا یحضر

 ُیحسبون أطفاًال وصغاًرا، لیته ال یمنعه من تقدیمهم للمخلص لئال یكون عمله بال تمییز.]

 الغني والتبعیة للمسیح .3
هكذا تتكشف مالمح الطریق الجدید في بساطته أیًضا لغیر الروحیین، إذ هو طریق المسیح المصلوب، 

-  في ذلك الحین - وصیته تبدو صعبة تحمل في أعین الجسدانیین حرماًنا، ودعوته تحتضن األطفال المحتقرین
 قلبه بثروة هذا العالم حرمه هذا الثقل من ارتبطوتدعونا للطفولة في بساطتها ونقاوتها، واآلن إذ یلتقي به شاب غني 

 لكنه یمثل ثقًال للنفس ،في ذاته لیس شًرامع السید خالل باب الحب للدخول إلى الطریق الضیق. فالغنى العبور 
 یفقدها حیاتها وینزعها عن االلتصاق بمخلصها. ،المتعلقة به

یروي لنا اإلنجیلي قصة هذا اللقاء، فیقول: 
  وسأله: ،له "وفیما هو خارج إلى الطریق ركض واحد وجثا

؟  ماذا أعمل ألرث الحیاة األبدیة،أیها المعلم الصالح
 له یسوع: لماذا تدعوني صالًحا،  فقال

 لیس أحد صالًحا إال واحد وهو اهللا. 
 أنت تعرف الوصایا: 

 ال تزن، ال تقتل، ال تسرق، 
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 .]19-17[ال تشهد بالزور، ال تسلب، أكرم أباك وأمك" 
خرج السید المسیح إلى الطریق لیجد الشاب الغني الُممسك بحب المال هناك، فمع غناه یوجد في الطریق 

أیها المعلم "له وسأله:   السید وجثا نحوشعر الشاب بالجوع والعطش فركض مسرًعا كمن محتاج یطلب شبًعا وال یجد.
لماذا " وٕاذ كان الشاب لم یدرك بعد أنه المسیح ابن اهللا، عاتبه السید: "الصالح ماذا أعمل ألرث الحیاة الصالحة؟

 نفسه الراعي الصالح دعا إنه لم ینف عن نفسه الصالح فقد "تدعوني صالًحا، لیس أحد صالًحا إال واحد وهو اهللا!
 مع هم)، لكنه یرفض أن یلقبه الشاب هكذا ظًنا أنه لقب للتفخیم كعادة الیهود في معامالت15: 2  لو؛11: 10 (یو

القیادات الدینیة، ینعتوهم بصفات خاصة باهللا نفسه. وكأنه أراد من الشاب أن یراجع حساباته الداخلیة من جهة إیمانه 
یم اإلنسان. رال یستخدم األلفاظ الخاصة باهللا لتكأبه، وثانًیا 

، قالها بمعنى الصالح الجزئي ال المطلق مع "أیها المعلم الصالح" [عندما قال: :أمبروسیوسالقدیس یقول 
أن صالح اهللا مطلق وصالح اإلنسان جزئي، لذا أجابه الرب: لماذا تدعوني صالًحا، وأنت تنكر إني أنا اهللا؟ لماذا 

 بل یشیر إلى أنه هو اهللا... إن كان اآلب صالًحا ،تدعونني صالًحا واهللا وحده هو الصالح؟ لم ینكر الرب أنه صالح
)... ألیس صالًحا من یدبر صالح النفس التي تطلبه؟ 10: 17 له (یو یًضا صالح، ألن كل ما لآلب فهوأفذاك 

: 10 یو( ؟أنا هو الراعي الصالح"")؟ ألیس صالًحا من قال 5: 103 ألیس صالًحا من یشبع بالخیر عمرك (مز
11(Ï [.

 وقدم ، إذ دعاه معلًما ووصفه صالًحا، [لقد اقترب وتظاهر بالحدیث اللطیفالقدیس كیرلس الكبیر:ویقول 
 الحظ كیف مزج التملق بالخداع والخبث كمن ""ماذا أعمل ألرث الحیاة األبدیة؟له، إذ قال:  نفسه كمن یشتهي التلمذة

لسانهم سهم "یمزج اإلفسنتین بالعسل، حاسًبا أنه بهذا یقدر أن یخدعه. عن مثل هؤالء قال أحد األنبیاء القدیسین: 
 وءفمهم ممل". وأیًضا یقول المرتل الحكیم عنهم: )8: 9 أر( "قتال بالغش؛ بفمه یكلم صاحبه بسالم وفي نفسه عداوة

 ،. لقد داهن یسوع)21: 55 (مز "ألین من الزیت كلماته وهي سیوف (حراب) ")، وأیًضا:7: 10 مز( " ومرارةلعنة
"لماذا تدعونني صالًحا؟ لیس أحد صالًحا إال له. لكن العالم بكل شيء أجاب:   مظهًرا أنه خاضع،وحاول أن یخدعه

م . ها أنت ترى كیف برهن السید أن (الشاب) ل)13: 5 أي( "األخذ الحكماء بحیلتهم"، إذ مكتوب: واحد وهو اهللا"
). كأنه یقول له: أنت ال تؤمن إني اهللا، وارتدائي للجسد قد 18: 18  حكیًما وال متعلًما مع أنه رئیس للیهود (لویكن

 ولیس أعظم من الطبیعة ،ضللك، فلماذا تنعتني بما یلیق بالطبیعة العلویة وحدها مع أنك ال تزال تحسبني إنساًنا مثلك
ه الصالح بالطبیعة، الصالح غیر المتغیر. أما يل إعلى الكل ُینسب البشریة؟ فإن اهللا وحده بطبیعته التي تسمو

هو بالحق صالح، صالح مطلًقا،   بشركتنا معه...يثلنا به أو بالحرمالمالئكة ونحن الذین على األرض فصالحون بت
 أما المالئكة والبشر فصالحون بكونهم خلقوا هكذا مشاركین في صالح اهللا كما قلت... على أي األحوال كأنه یقول

له: أبدو لك إني لست حًقا اهللا، وها أنت بجهل وغباوة تنسب لي ما یخص الطبیعة اإللهیة، في الوقت الذي فیه 
.] Ð إنما یقتنیه حسب اإلرادة اإللهیة،تحسبني إنساًنا مجرًدا، الكائن الذي ال ینسب له الصالح كطبیعة غیر متغیرة
"أنت تعرف الوصایا: ال تزن، ال تقتل، ال إذ سأله الشاب عن الحیاة األبدیة وجهه السید إلى الوصایا، قائالً : 

 فإننا ال نستطیع التمتع بالحیاة األبدیة خارج الوصیة اإللهیة. ؛]19-18[تشهد بالزور، ال تسلب، أكرم أباك وأمك" 
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القدیس لقد جاءت إجابة السید المسیح على خالف ما توقع هذا الشاب رئیس مجمع یهودي، إذ یقول 
 [توقع رئیس المجمع أن یسمع المسیح یقول: ُكف یا إنسان عن كتابات موسى، أترك الظل، فإنها كیرلس الكبیر:

 بمعرفته اإللهیة أدركإلى وصایاي، التي أقدمها باإلنجیل. لكنه لم یجب هكذا إذ ي كانت رموًزا لیس إال، واقترب بالحر
له وصایا أخرى بجانب الوصایا التي أعطیت لموسى أرسل إلیهم  جاء لیجربه. فكما لو لم تكن غایة ذاك الذي

، ولئال یظن أنه یتحدث عن وصایا خاصة به عّدد الوصایا "أنت تعرف الوصایا"له:  (المجمع) الرجل (الرئیس) قائالً 
] .Ï""ال تزن، ال تقتل، ال تشهد بالزورالواردة في الناموس، قائالً : 

على أي األحوال إذ بحكمة أجابه السید حتى ال یتصید هذا الرئیس الشاب على السید أنه كاسر للناموس، 
 أن القدیس مرقس الناسكه نحو الوصیة اإللهیة كمصدر للتمتع بالحیاة األبدیة. وكما یقول بفإنه في نفس الوقت سح

السید المسیح نفسه مختفي في الوصیة فمن یمارسها عملًیا یكشفه داخلها. بمعنى آخر إن كانت الحیاة األبدیة هي 
تمتع بالمسیح "الحیاة" عینها، فإننا نلتقي به عملًیا متى آمنا به خالل دخولنا إلى أعماق الوصیة لنجده ّسر تقدسینا 

ونقاوتنا وحیاتنا. 
 [لقد أحبه أو نوس:يالعالمة أوریجأعلن الشاب أنه قد حفظ الوصایا منذ حداثته فأحبه المسیح، وكما یقول 

.] Ðه حفظها كلها... إذ رآه قد أجاب بضمیر صالح أنقّبله، مظهًرا تثبیت الحق في عمله بقول الشاب
یّقبله وهو یعلم أنه ال یتبعه؟ نجیب على هذا أنه أحب فیه البدایة  ربما یتساءل البعض كیف یحب إنساًنا أو

 ، لكن لیس إلزاًما وال قهًرا، فیما بعد. أحب فیه ما استحق أن ُیحب لیدفعه لما هو أعظمانحرافهالحسنة لكنه ال یحب 
 وأعطِ  ، بع كل مالكاذهب"یعوزك شيء واحد. إلى الكمال: به له الوصیة التي تبلغ  إنما بكامل حریته. لقد أحبه وقدم

. ]21[ فیكون لك كنز في السماء. وتعال اتبعني حامًال الصلیب" ،الفقراء
من تعلیقات اآلباء على قول السید بخصوص ترك محبة العالم وحمل الصلیب: 

  ولم یقل "حیاة أبدیة"، أنه یتحدث في أمر الغنى وتركه، مظهًرا أنه یتمتع بما هو أعظم "یكون لك كنز"حسًنا قال 
مما ترك بقدر ما السماء أعظم من األرض. 

یوحنا الذهبي الفم  القدیس 

  لیس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسیح ویقدر أن یحتمل قذارة الشهوة المرذولة... لیس من ُسبى
 بشهواته.عقله بُحسن رب الكل یقدر أن یسبیه شيء من هذا العالم 

 قوا عظمة حالوته صاروا مبغضین كل نعیم. االذین ذ

  كمال الوصایا هو الصلیب، یعني نسیان شهوات العالم وٕاهمالها، مع اشتیاق وتلهف وحب للرحیل، كقول القدیس
. )23: 1 في( " ذاك أفضل جًدا،لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسیح"بولس: 

القدیس یوحنا سابا  
أمام هذه الوصیة اإللهیة وقف الشاب متعثًرا... فقد رأى طریق السید المسیح صعًبا، ألن محبته للمال قد 

 تألم السید .]22[ ألنه كان ذا أمواٍل كثیرةٍ " ، ومضى حزیًنا،"فاغتم على القولحرمته من الدخول، إذ یقول اإلنجیلي: 

1 In Luc Ser. 123. 
2 In Evan. t. 15: 14. 
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ستعملته هي لحسابها عبًدا، ان رأى أمور هذا العالم التي خلقها اهللا لإلنسان كي یستعملها يالمسیح لهذا المنظر ح
 وقال لتالمیذه: ما أعسر ،"نظر یسوع حوله وربطته في شباك التراب وفخاخه، لهذا ،وِعَوض أن تسنده أذلت قلبه

 ما أعسر دخول المتكلین على ، بنيا"قال لهم: ي إذ تحیر التالمیذ .]23[دخول ذوي األموال إلى ملكوت اهللا" 
. ]25-24[مل من ثقب إبرة أیسر من أن یدخل غني إلى ملكوت اهللا" جاألموال إلى ملكوت اهللا. مرور 

  ! نىلقد كشف لهم أن العیب ال في الغنى إنما في القلب المتكل على الغ

  قال الرب هذا لتالمیذه الفقراء الذین ال یملكون شیًئا لیعلمهم أال یخجلوا من فقرهم، مبرًرا لهم لماذا لم یسمح لهم أن
یملكوا شیًئا. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
"مرور جمل من ثقب إبرة أیسر من أن  تفسیًرا رمزًیا لكلمات السید المسیح: أمبروسیوسالقدیس یقدم لنا 

) وثقب اإلبرة یشیر إلى طریق 6: 30  بالقول بأن الجمل یشیر إلى شعوب األمم (إش"یدخل غني إلى ملكوت اهللا
هو أیسر من دخول األمة الیهودیة التي تمثل لالصلیب الضیق، وكأن دخول األمم خالل طریق السید المسیح الضیق 

. إلى ملكوت اهللا! الخالغنى من جهة تمتعها بالناموس واآلباء واألنبیاء والوعود 
ها البحارة في م" هنا تشیر إلى الحبال السمیكة التي یستخدجمل أن كلمة "القدیس كیرلس الكبیرویرى 

 ثقب إبرة. ي هذه التي ال یمكن أن تدخل ف،السفن
"بهتوا إلى الغایة، قائلین بعضهم لبعض: فمن یستطیع أن یخلص؟ إذ سمع التالمیذ كلمات السید المسیح 

-26[ ولكن لیس عند اهللا، ألن كل شيء مستطاع عند اهللا" ،فنظر إلیهم یسوع وقال: عند الناس غیر مستطاع
 لقد أدرك التالمیذ صعوبة الطریق بسبب إغراءات المال، لكن رب المجد كشف لهم أنه لیس شيء غیر .]27

 فإنه یقدر بنعمته أن یحول هذا الغنى للخیر، كما حّول غنى إبراهیم ،مستطاع لدى اهللا، فإن كان یسمح ألحد بالغنى
عمل ال ویهبها إمكانیة ، ویجتذبها من كل حبال الشر،ویوسف وغیرهما لمجده. الحاجة إلى واحد، اهللا الذي یسند النفس

لحساب مملكة اهللا. 
[سبب قوله أن اهللا هو العامل، الكشف عن أن من یضعه اهللا في هذا القدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 

.] للمسیحة  الذي یتبع التلمذيالطریق (الغنى) یحتاج إلى نعمة عظیمة، مظهًرا أنه ستكون المكافأة عظیمة للغن

 الترك والتبعیة للمسیح .4
إذ رأى التالمیذ الشاب ال یحتمل الوصیة الخاصة بالترك مع التبعیة للمسیح، تساءلوا ماذا یكون نصیبهم وقد 

ًرا قلیلة و. لقد تركوا أم]28[له: ها نحن تركنا كل شيء وتبعناك"  بتدأ بطرس یقولا"تركوا كل شيء وتبعوه، إذ 
 مشجًعا الدخول في ،وتافهة، لكنها تمثل كل شيء عندهم. تركوا بقلوبهم الكل وتبعوه. لذلك أجابهم السید إجابة عامة

 لیس أحد ترك بیًتا أو إخوة أو أخوات أو أًبا ،"الحق أقول لكمالطریق الصعب، طریق التخلي عن كل شيء بقوله: 
 إال ویأخذ مئة ضعف اآلن في هذا الزمان: بیوًتا وٕاخوة ، أو أوالًدا أو حقوًال ألجلي وألجل اإلنجیلامرأةأو أًما أو 

وأخوات وأمهات وأوالًدا وحقوًال مع اضطهادات، وفي الدهر اآلتي الحیاة األبدیة. ولكن كثیرون أولون یكونون 
. ]31-29[آخرین، واآلخرون أولین" 
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  یبدو لي أنه بهذه الكلمات أراد أن یحدثهم عن االضطهادات بطریقة غیر مكشوفة، إذ یحدث أن یحاول كثیر من
. Ï وتغري النساء رجالهن،اآلباء أن یغروا أوالدهم على الشر

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 ال یذهب جندي إلى معركة مع زوجتهÐ. 
القدیس جیروم  

  ...الحظ كیف دفع كل سامعیه إلى رجاء أكید... مؤكًدا وعده بقسم، بقوله كلمة "الحق" قبل إعالنه عن الوعد
نوا ت ویسعون بحماس أن یق،األقویاء في الذهن، الذین یفضلون محبة المسیح، یتمسكون باإلیمان بشغف

 لبیته خالل العالقة الروحیة، غیر مبالین بالحروب واالنقسامات التي یثیرها علیهم أقرباؤهم حسب االنتساب
ین، بل وبالحري يكونهم ُیدعون مسیحبسمه اهم من أجل المسیح لیربحوا اءالجسد. بهذا یترك الناس بیوتهم وأقرب

 غالًبا ما یعني مجده. اسمهمن أجل مجده، ألن 
خوته أو حتى زوجته یقبل أضعاًفا في هذا إ أو أمه أو أباه كیفیة من یترك بیته أو بأیةلننظر بعد ذلك 

جات كثیرات أو یجد على األرض آباء كثیرین ِعَوض األب الواحد، وهكذا ون الحاضر. هل یصیر زوًجا لزاالزم
 أعظم، أقول نتقبل وها  إنما بالحري إذ نترك الجسدیات والزمنیات نتقبل م،بالنسبة للقرابات الجسدیة؟ لسنا نقول هذا

... أضعاًفا مضاعفة ألمور كانت لدینا
 وٕان ترك آًبا . إن ترك بیًتا یتقبل المواضع التي هي فوقاسمه نؤمن بالمسیح ونحب نكل واحد منا نحن الذي

ه بیت الحكمة النازل ل یجد ة إن ترك زوج.له  إن ترك إخوته یجد المسیح یضمه إلیه في أخوة.یقتني اآلب السماوي
. فبالحكمة (كزوجة) تجلب )4: 7 أم( "ة وأدع الفهم ذا قراب،قل للحكمة أنِت أختي"من فوق من عند اهللا، إذ كتب: 

 تجد أًما ال تقارن، ،ثماًرا روحیة جمیلة، بها تكون شریًكا في رجاء القدیسین وُتضم إلي صحبة المالئكة. وٕاذ تترك أمك
... فإن من ُیحسب مستحًقا لنوال هذه )26: 4ل غ( "أورشلیم العلیا التي هي أمنا (جمیًعا) فهي حرة"أكثر سمًوا، 

هبها هو ا. هذه األمور وساألمور ُیحسب وهو في العالم ساٍم وموضع إعجاب، إذ یكون مزیًنا بمجد من قبل اهللا والنا
.  Ñربنا كلنا ومخلصنا، تحسب أضعاف مضاعفة بالنسبة للزمنیات والجسدیات

 القدیس كیرلس الكبیر 

 یرتبط بهم ،له في الحیاة من یتبع المسیح تخف عنه اآلالم العالمیة والملذات األرضیة، متقبًال إخوة وشركاء 
رتباًطا روحًیا، فیقتني حتى في هذه الحیاة حب أفضل مئة مرة عن (الحب المتأسس على الرباط الدموي). ا

 مجرد القربى، لهذا فهو قصیر األمد وینحل يم الرباط لدبین اآلباء واألبناء واإلخوة والزوجات واألقارب یق
... أما الرهبان (إذ یتركون الزواج) یحتفظون بوحدة باقیة في ألفة، ویملكون كل شيء في شركة عامة ةبسهول

بینهم، فیرى كل إنسان أن ما ِإلخوته هو له، وما له هو إلخوته، فإذا ما قارنا نعمة الحب التي لنا هكذا بالنسبة 
للحب الذي یقوم على مجرد الرباطات الجسدانیة فبالتأكید نجده أعذب وألّذ مئة ضعف. 

1 In Matt. hom 64. 
2 Ep. 22: 21. 
3 In Luc Ser. 124. 
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هكذا أیًضا نقتني من العفة الزیجیة (حیث ترتبط النفس بالرب یسوع كعریس لها) سعادة تسمو مئات المرات 
عن السعادة التي تتم خالل إتحاد الجنس. وعوض الفرح الذي یختبره اإلنسان بملكیته حقًال أو منزًال یتمتع ببهجة 

 الحقیقي االبن اهللا یملك كل ما یخص اآلب األبدي، واضًعا في قلبه وروحه مثال ابنالغنى مئات المرات بكونه 
كل ". إنه یربح لنفسه كل شيء، منصًتا كل یوم إلعالن الرسول: ..)15: 16 یو( "كل ما لآلب هو لي"القائل: 

 .Ï)22: 3 كو 1( "شيء لكم
  األب إبراهیم 

 إذ حدثهم عن الترك من أجل اإلنجیل أعلن لهم أنه هو أوًال یترك ألجلهم، مسلًما نفسه ألحداث الصلیب، 
-32[ وفي الیوم الثالث یقوم k ورؤساء الكهنة لألمم فیهزأون به ویجلدونه ویتفلون علیه ویقتلونهالكتبةحیث یسلمه 

34[ .

  .لقد أظهر أنه یركض لیواجه آالمه، وال یرفض الموت ألجل خالصهم

 ت قلوب تالمیذه، حتى إذ یسمعون مقدًما ما سیحدث یكونون في حالة أفضل مما لو سمعوا بعض بثيقال هذا ل
ختیاره، إذ یعرف الخطر الذي یالحقه ال ااألحداث، بهذا ال ینزعجون عندما یحزنون؛ وأیًضا لیظهر لهم أنه یتألم ب
 إذ یلیق إن یعلن سّر آالمه لمن هم ،یهرب منه مع أن في قدرته أن یفعل ذلك... لكنه أخذ تالمیذه على إنفراد

 إلیه جًدا. نمقربي
األب ثیؤفالكتیوس بطریرك بلغاریا  

  !لقد عّدد لهم ما سیحدث له... حتى ال یضطربوا إذ تكون لهم األحداث مفاجئة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  لكي یعد مخلص الكل أذهان تالمیذه مقدًما أخبرهم بما سیحل به من آالم على الصلیب، وموت في الجسد، وذلك
قرب صعوده إلى أورشلیم، كما أضاف أیًضا أنه یحب أن یقوم، ماسًحا األلم، طامًسا عار اآلالم بقوة المعجزة 

له القیامة شهادة انه هو اهللا  (القیامة). فإنه ألمر مجید یلیق باهللا أن یحطم قیود الموت ویرد الحیاة. فقد حملت
. Ðغیر الالئقة مقدًما ونزع كل فرصة للعثرةاألفكار   قطع عنهم اهللا كما عّبر الحكیم بولس... بهذه الطریقةوابن

القدیس كیرلس الكبیر  

 ترك حب الرئاسات .5
حتضان اعن الطریق الصعب بالكشف عن الوصیة الصعبة، ثم أعلن لهم عن الحاجة إلى  بدأ اإلعالن

 وٕانما حتى عن ، لیس فقط عن محبة المال،األطفال والضعفاء بالحب الروحي العملي، وأیًضا تحدث عن التخلي
 العالقات القرابیة إن صارت عثرة في الطریق. واآلن فإن أخطر صعوبة تواجه الخدام هي التخلي عن حب الرئاسات.

 بنا زبدي قائلین: اتقدم إلیه یعقوب ویوحنا "
  نرید أن تفعل كل ما طلبنا. ،یا معلم

 فقال لهما: ماذا تریدان أن أفعل لكما؟ 

1 Cassian: Conf. 24: 26. 
2 In Luc Ser. 125. 
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، عطنا أن نجلس واحد عن یمینكاله:  فقاال
. ]37-35[واآلخر عن یسارك في مجدك" 

 [إذ سمع التالمیذ المسیح یتكلم عن ملكوته كثیًرا ظنوا أن ملكوته یقوم قبل القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
موته، واآلن إذ هو یتحدث عن موته معلًنا لهم عنه مقدًما. جاءه التلمیذان لیتمتعا بكرامات الملكوت.] كما یقول [سؤال 

 .]Ï وٕانما لیلزمهما باإلجابة، فیفتح الجرح ویقدم له الدواء،المسیح لهما: ماذا تریدان لیس عن جهل منه لألمر
 [كأنه یقول لهما أنكما القدیس یوحنا الذهبي الفم:. یقول ]38[ "لستما تعلمان ما تطلبان"أجابهما السید: 

 أنا عن الصراعات والمتاعب. إنه لیس وقت المكافأة اآلن بل هو وقت الدم أتكلمتتحدثان عن الكرامات بینما 
 تصطبغا (تتعمدا) ن وأ،"أتستطیعان أن تشربا الكأس التي أشربها أناوالمعارك (الروحیة) والمخاطر، لذلك أضاف: 

 بالشركة معه لتزداد غیرتهما.] االلتزامسحبهما من طریق سؤالهما إلى  لقد .]38[بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ " 
 الكأس هي الجرعة التي نتقبلها بواسطته ، [لقد قصد بالكأس والصبغة (المعمودیة) الصلیباألب ثیؤفالكتیوس:یقول 

طیع"، إذ حسباه یتحدث عن تبعذوبة، والمعمودیة هي علة تطهیرنا من خطایانا. وقد أجاباه بغیر إدراك قائلین له: "نس
كأس منظورة وعن المعمودیة التي كان الیهود یمارسونها التي هي الغساالت قبل األكل.] 

لملكوت فوًرا، لذلك ا إذ ظنا أنهما یناالن كرامة القدیس یوحنا الذهبي الفملقد تسرعا في اإلجابة كما یقول 
 وأما الجلوس عن . وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان،"أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانهاأجابهما: 

 وكأنه یقول لهما ستنعمان باآلالم معي .]40-39[یمیني وعن یساري فلیس لي أن أعطیه إال للذین ُأِعَد لهم" 
واالستشهاد أیًضا، لكن أمر تمتعكما بأمجاد الملكوت فهو أمر إلهي یوهب لكما ال حسب فكركما المادي إنما حسب 

خطة اهللا الخالصیة. 
 یعلن دور اآلب في یوم الرب العظیم، إذ هما یعمالن "لیس لي أن أعطیه إال للذین أعد لهم"في قوله 

.] Ð لكنه یظهر بهذه العبارة بنوته األصلیة، [مع أنه هو الذي یدینالقدیس یوحنا الذهبي الفم:مًعا... یقول 
 فقد دفعتهم المشاعر ،]41["ولما سمع العشرة ابتدأوا یغتاظون من أجل یعقوب ویوحنا" یقول اإلنجیلي: 

"دعاهم البشریة إلى الحسد. هذا هو المرض الذي یوجهه عدو الخیر بین الخدام؛ حب الرئاسات والكرامة الزمنیة. لهذا 
 وأن عظماءهم یتسلطون علیهم. فال ، وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذین یحسبون رؤساء األمم یسودونهم،یسوع

 یكون للجمیع ، یكون لكم خادًما، ومن أراد أن یصیر فیكم أوالً ،یكون هكذا فیكم، بل من أراد أن یصیر فیكم عظیًما
. ]45-42[ ویبذل نفسه فدیة عن كثیرین" ،بن اإلنسان أیًضا لم یأِت لُیخدم بل لیخدماعبًدا، ألن 

 ) لقد جاء المسیح لیخدم 6: 2 یو 1لنتبع المسیح ربنا، فإن من یقول أنه یؤمن به یلزم أن یسلك كما سلك ذاك .(
ال لُیخدم. لم یأت لیأمر وٕانما لیطیع؛ لم یأِت لكي ُتغسل قدماه بل لكي یغسل هو أقدام تالمیذه. جاء لكي ُیضرب 

... إذن لنتمثل بالمسیح، فمن یحتمل  ال لیصلبال لیضرب، یحتمل ضعفات اآلخرین وال یصفع أحًدا، لُیصلب
. Ñالضعفات یتمثل به، وأما من یضرب اآلخرین فیمتثل بضد المسیح

القدیس جیروم  

1 In Matt. hom 65. 
2 In loan hom 67: 1.  
3 On Ps. hom 2. 
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 مرقس-األصحاح العاشر

 الحاجة إلى تفتیح األعین .6
 منطلًقا إلى أورشلیم لیدخل إلى اآلالم ویحمل الصلیب عنا التقى بأعمیین، ،إذ كان السید خارًجا إلى أریحا

  فلما."جالًسا على الطریق یستعطىذكر القدیس مرقس احدهما باالسم "بارتیماوس بن تیماوس". كان هذا األعمى 
نتهره كثیرون لیسكت، فصرخ أكثر ارحمني. فابن داود ابتدأ یصرخ ویقول: یا یسوع ا ،سمع أنه یسوع الناصري

 فطرح .له: ثق، قم، هوذا ینادیك بن داود ارحمني. فوقف یسوع وأمر أن ُینادي، فنادوا األعمى قائلیناكثیًرا: یا 
له: ماذا ترید أن أفعل بك؟ فقال له األعمى: یا سیدي أن أبصر.   وجاء إلى یسوع. فأجاب یسوع وقال،رداءه وقام

 .]52- 46[ وتبع یسوع في الطریق" ،ذهب، إیمانك قد شفاك. فللوقت أبصرافقال له یسوع: 
لهذا العمل اإللهي أهمیته الخاصة، فمن جهة أنه تم في الطریق حیث كان السید مسرًعا نحو الصلیب، 

 لتعاین أمجاد ملكوته القائم على ، أي بصیرتها القلبیة،راد أن یعلن غایة آالمه تفتیح عیني البشریة الداخلیتینأوكأنه 
 ومن جانب آخر جاء هذا العمل یعلنه اإلنجیلي بعد رفض الشاب الغني التبعیة للمسیح وانشغال .صلبه وقیامته

 استنارةالتالمیذ بالمراكز األولى والتمتع بالكرامات الزمنیة. وكأن طریقه الصعب یحتاج إلى عمله اإللهي لیهب النفس 
نجیلي تفاصیل تفتیح عیني هذا األعمى لما حمله هذا إل فتتعرف على مالمح الطریق وتسلك فیه. وقد قدم لنا ا،داخلیة

العمل من مفاهیم روحیة عمیقة: 
ن إسم المدینة مالئم للموقف، فا أن القدیس جیروم تم تفتیح العینین عند أریحا على الطریق... ویرى أوالً :

 حیث كان السید منطلًقا إلى أورشلیم لیحتمل اآلالم والحرمان بالجسد ألجل ، أي "محروم"، "قمر" أو "أناثیما"اهعنم
 خالصنا. 

كان األعمى جالًسا على الطریق یستعطى. فإن كان طریق العالم سهًال وطریق الرب صعًبا، لكن األول یفقد 
 اآلخرین.ي النفس بصیرتها وحیویتها فیجعلها كمن في الطریق خاملة بال عمل، تجلس في خیبة أمل تستعط

 ابن تعلن إیمانه به أنه المسیا المنتظر، الموعود به. إنه ن داود"اب"یا یسوع  كانت صرخات األعمى: ثانًیا:
 [إذ تربى في الیهودیة، وكان بحسب المیالد من هذا الجنس القدیس كیرلس الكبیر:داود الذي تترقبه األجیال. یقول 

لم تهرب من معرفته النبوات الواردة في الناموس واألنبیاء بخصوص المسیح. لقد سمعهم یسبحون هذه العبارة من 
. لقد عرف )11: 132 مز("  لداود بالحق ال یرجع عنه، من ثمرة بطنك أجعل على كرسیكبأقسم الر"المزامیر: 

: 11 إش( "ویخرج قضیب من جزع یسى وینبت (یزهر) غصن من أصوله"أیًضا أن الطوباوي إشعیاء النبي قال: 
: 1  مت؛14: 7 إش( "اهللا معنا  الذي تفسیره،سمه عمانوئیلا وتدعو ،بًنااها العذراء تحبل وتلد "، وأیًضا قال: )1

. فإنه إذ آمن أن الكلمة بكونه اهللا تنازل بإرادته لیولد حسب الجسد من عذراء مقدسة، اقترب منه كما من اهللا، )23
.] Ï غیر اهللا وحدهه... لقد شهد أیًضا لمجده بسؤاله عمًال ال یقوم برحمني یا ابن داود"ا"له:  وقال

كانت الجموع تحیط بالسید وتزحمه جسدًیا، وعندما أراد األعمى أن یلتقي به إیمانًیا لم یجد من الجموع ثالثًا: 
 من واعز إیمانه الذي ال ،"صرخ أكثر فأكثر"، وأمام هذه المقاومة: نتهره كثیرون لیسكت"ا"ف :إال المقاومة، إذ قیل

 ُیغلب.
حتى في داخل الكنیسة حینما یود إنسان أن یلتقي بالسید خالل الروح قد یجد مقاومة وروح النقد تثبط الهمم، 

 فتزیدها المقاومة صالبة، ویزداد صراخها الداخلي ، للمخلصباحتیاجهالكن النفس التي تتمسك باإلیمان الحّي تشعر 

1 In Luc. Ser. 126. 
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القدیس أكثر فأكثر، فیكرمها السید المسیح بدعوتها أن تقترب منه وتتمتع بحضرته كما بعمله الداخلي فیها. یقول 
 [لتفهموا من هذا یا أحبائي أن اإلیمان یدخل بنا إلى حضرة المسیح، ویقدمنا إلى اهللا (اآلب) فُنحسب كیرلس الكبیر:

.] Ïمستحقین لكلماته
  إذ نادوه قائلین: ثق، قم، هوذا ینادیك.، تحولت القوى المقاومة إلى قوة عاملة، إذ أمر السید أن ُیناديرابًعا:

 االلتقاء مع مخلصها ببث  حین تودإن كانت هذه الجموع تشیر أیًضا إلى الجسد الذي كثیًرا ما یقاوم النفس
ت بّر تعین النفس في لقائها مع آالروح الخمول والتراخي، لكن النفس المثابرة تستعطف المخلص فیحول الجسد إلى 

 .]Ð [یتنعم الجسد والنفس مًعا في الرب بالمحبة والفرحالقدیس یوحنا سابا:الرب. لهذا یقول 
 فیه یطرح المؤمن أعمال اإلنسان ي، طرح األعمى رداءه وقام وجاء إلى یسوع. إنه تدریب یومي تقوخامًسا:

القدیم كرداء، ویتمتع بالقیامة مع السید لیكون دوًما معه وفي حضرته. 
 إنما لیعلن إیمانه أمام الجمیع، ولیؤكد أنه ، لیس من عدم معرفةماذا ترید أن أفعل بك؟ سأله السید: سادًسا:

یعطي من یسألونه. 
[أنتم أیًضا تستردون بصیرتكم أن  :القدیس جیرومصیرة فتبع یسوع في الطریق، وكما یقول ب تمتع بالسابًعا:

صرختم إلیه وطرحتم رداءكم القذر عنكم عند دعوته لكم... دعوة یلمس جراحكم ویمر بیدیه على أعینكم، فإن كنتم قد 
ُولدتم عمیان من البطن، وٕان كانت أمهاتكم قد حبلت بكم بالخطیة فهو یغسلكم بالزوفا فتطهرون، یغسلكم فتصیرون 

.] Ñ)7، 5: 51مز أبیض من الثلج (

1 In Luc. Ser. 126. 
Ð  30رسالة. 

3 Ep. 147: 9. 
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الباب الرابع 
 
 

خدمته في أورشلیم 

 13 - ص 11ص 
األصحاح الحادي عشر 

دخول أورشلیم 
اعتدنا في هذا السفر أن نرى السید المسیح المنسحب في الغالب من الجماهیر، الُمبكم األرواح الشریرة لكي ال 

تخبر عنه، السائل المتمتعین بأشفیته أال ینطقوا بشيء، لكننا في هذا األصحاح نجده ألول مرة یعطي اهتماًما لإلعداد 
إنه یدخل في موكب عظیم ارتجت له المدینة كلها،  ).16-13: 14لدخوله أورشلیم على نفس المستوى إلعداد للفصح (

ولم یكن هذا العمل بقصد طلب مجد عالمي أو نوال كرامة أو سلطة، إنما هو موكب روحي یمس حیاتنا الداخلیة وخالصنا 
األبدي. 

 .10-1. موكب نصرته 1
 .14-11. شجرة التین العقیمة 2
 .19-15. غیرته على هیكله 3
 .26-20. یبوسة شجرة التین 4
 .31-27. سؤاله عن سّر سلطانه 5

. موكب نصرته 1
في دراستنا لإلنجیل بحسب متى تالمسنا مع السید المسیح كملٍك حقیقٍي، جاء لیتربع على القلب خالل صلیبه، 

) الموكب الملوكي الذي انطلق به السید لیملك على خشبة الصلیب، مقدًما حیاته عن 21فرأینا في دخوله أورشلیم (مت 
شعبه. واآلن في دراستنا إلنجیل مرقس الرسول ماذا نرى في هذا الموكب؟ 

كانت األصحاحات السابقة أشبه بدعوة لقبول السید المسیح العامل باأللم، صاحب السلطان، یأمر الشیاطین 
أما اآلن فإنه منطلق إلى أورشلیم لیحقق ما سبق وأعلنه  فتخرج ویلمس المرضى فتهرب األمراض، الكل یخضع ویطیع.
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إنه یدخل إلى معركة ضد عدو الخیر لحساب البشریة، لیهبها فیه قوة الغلبة  مرة ومرات أن ابن اإلنسان ینبغي أن یتألم.
والنصرة ویدخل بها إلى أورشلیمه العلیا ومقدساته السماویة، إلى حضن أبیه. انطلق بموكٍب عظیٍم، لیس اشتیاًقا إلى مجد 

بمعنى آخر أن هذا الموكب إنما هو موكب الكنیسة  زمني، وٕانما لإلعالن عن موكب النصرة العام للكنیسة الثابتة فیه.
الجامعة منذ آدم إلى آخر الدهور، ینطلق خالل االتحاد بالرأس لیقبل الحیاة المتألمة وشركة الصلب، فینعم بالنصرة في 

الرب والقیامة به وفیه. 

"ولما قربوا من أورشلیم إلى بیت فاجي وبیت عنیا عند جبل الزیتون 
]. 1أرسل اثنین من تالمیذه" [

بدأ السید نفسه یعد الموكب عندما اقتربوا من أورشلیم إلى بیت فاجي وبیت عنیا، وكأن طریق آالمه وصلبه 
وبالتالي آالمنا وصلبنا معه لیس خطة بشریة وال هو مجرد ثمرة ألحقاد األشرار وتدابیرهم للمقاومة والقتل، إنما هو طریق 

وما نتعرض له من تجارب  ما نالقیه من آالم، یعد له الرب نفسه، ویسمح به لننال فیه قوة القیامة وبهجتها خالل الصلیب.
في حیاتنا لیس محض صدفة أو قدر نسقط تحت نیره، إنما هو طریق یمهد له الرب لنسلك في موكب نصرته ونبلغ أورشلیمه 

معه وفیه. 

 یعلن أن الطریق مهما بدا لنا ضیًقا وكرًبا لكنه قصیر للغایة، فإن أورشلیم "ولما قربوا من أورشلیم"بقوله: 
السماویة لیست ببعیدة عنا بل هي قریبة منا جًدا، أو نحن صرنا قریبین منها جًدا بدخولنا موكب آالم المسیح، لهذا كانت 

: 4؛ مت 15: 1 ( "قد كمل الزمان، واقترب ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا باإلنجیل"كلمات السید المسیح األولى في كرازته:
)، 2: 3(مت " توبوا ألنه قد اقترب ملكوت السماوات"وهذا ما أعلنه السابق له الذي أعد له الطریق، بقوله للشعب:  ).17

). 7: 10وهي ذات الكلمات التي وضعها السید في أفواه تالمیذه حینما أرسلهم للكرازة (مت 

لقد جاء السید المسیح لیقود موكب الصلیب بنفسه، به صرنا قریبین من أورشلیمه الحقیقیة، ملكوته السماوي، 
ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل حین، ویظهر بنا رائحة  "لندخل به فیها، قائلین مع الرسول:

). 14: 2 كو 2 ("معرفته في كل مكان

 لم یذكر قریة واحدة منها إنما یصر اإلنجیلي على ذكر "بیت فاجي وبیت عنیا"،أما بدء الموكب فهو قریتا 
یشیر إلى المحبة هللا والناس، فبفلسین قدمت األرملة كل حب قلبها القدیس أغسطینوس  كما یقول 2القریتین مًعا، فإن رقم 

ونحن ال نقدر أن نبدأ موكب الصلیب، ولن یكون  في خزانة الرب، وبالدینارین أعلن السامري الصالح أعماق محبته للجریح.
الصلیب لیس  لنا موضع في جسد السید المسیح المتألم والممجد ما لم نبدأ بالقریتین، ونلتقي به في موكبه خالل الحب.

ظلًما یسقط علینا، وال تجربة تحل بنا، لكنه انفتاح القلب الداخلي بالحب هللا والناس بال تمییز وال محاباة لیتسع للجمیع فنحمل 
بالحب الحقیقي حتى للمقاومین  ).10: 5 (رو "ونحن أعداء قد صولحنا مع اهللا بموت ابنه"سمة المصلوب الذي قیل عنه: 

واألعداء البشریین واتساع القلب للبشریة كلها یضمنا الروح القدس إلى موكب الصلیب، لنمارس شركة الحب اإللهي خالل 
األلم، وننعم بالغلبة الروحیة حین نرى أنفسنا وقد اشتهینا أن نجلس في آخر صفوف الموكب، لنفرح بالنفوس المتقدمة في 

(رو " فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي محروًما من المسیح ألجل إخوتي "الرب والممجدة به، قائلین مع الرسول بولس:
هذا الذي إذ یرى شعب اهللا وقد دخل الموكب السماء یحسب مجدهم مجًدا له، وفرحهم فرحه، فیقول لهم بصدقٍ :  ).3: 9

). 1: 4سروري وٕاكلیلي" (في "یا 
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فإننا ننطلق مع السید في موكبه إن قبلنا الوصیة   تعني "العناء" أو الطاعة،"وعنیا" تعني "الفك"، "فاجي"إن كانت 
)، وٕان قبلنا بفرٍح كل عناء وألم في طاعة كاملة 39: 5الخاصة بالفك أو الخّد اآلخر، حین نحوله بالحب للضاربین (مت 

هللا، وكأن القریتین تشیران إلى حیاة الحب العملي الممتزجة باآلالم. 

 فكما یرى كثیر من الدارسین أن ارتباط الموكب بجبل الزیتون یعلن عن طبیعة هذا "عند جبل الزیتون"أما قوله 
ثالثة أمور أعطت لدخول السید أورشلیم فهًما مسیحانًیا: ارتباطه بجبل الزیتون، وٕارساله  الموكب أنه "موكب مسیاني".

هذه األمور الثالثة كشفت عن طبیعة الموكب أنه لیس موكب رجل حرب وٕانما  إلحضار جحش، واإلشارة إلى مملكة داود.
تقف قدماه في ذلك الیوم على جبل الزیتون الذي "موكب المسّیا المخلص، موكب الرب نفسه، كما سبق فأنبأ زكریا النبي: 

ویأتي الرب إلهي  قدام أورشلیم من الشرق، فینشق جبل الزیتون من وسطه ونحو الشرق ونحو الغرب وادًیا عظیًما جًدا...
). فجبل الزیتون هو جبل أو تل الزیت الذي للدهن، یعلن عن مجيء الممسوح الذي 5-4: 14 (زك "وجمیع القدیسین معك

)، یغرسها على جبله المقدس كفردوس حقیقي في جنة عدن الروحیة 9: 52یغرسنا كأشجار زیتون خضراء في بیت اهللا (مز 
لهذا كانت توقعات الیهود أن مجيء المسیا مرتبط بجبل الزیتون كما  )، فیشرق علینا بنور صلیبه.8: 2نحو الشرق (تك 

أكد ذلك المؤرخ الیهودي یوسیفوس في أكثر من موضع. 

ال ندهش مما حمله هذا الموكب من مواقف ومناظر رائعة وكثیرة، لكن اإلنجیلي أعطى اهتماًما خاًصا بإحضار 
الجحش الذي یركبه السید، إذ یقول في شيء من التفصیل: 

"وقال لهما اذهبا إلى القریة التي أمامكم، 
 فللوقت وأنتما داخالن إلیها تجدان جحًشا مربوًطا،  

لم یجلس علیه أحد من الناس،  
فحاله وأتیا به.  

وٕان قال لكما أحد: لماذا تفعالن هذا؟  
فقوال: الرب محتاج إلیه،  

فللوقت یرسله إلى هنا. 
]. 4-2فمضیا ووجدا الجحش مربوًطا عند الباب خارًجا على الطریق فحّاله" [ 

أرسل السید بنفسه تلمیذیه إلحضار الجحش الذي أعطاهما وصًفا لموضعه ولحالته، كما وضع في فمهما ما 
فقد حمل هذا كله مفاهیم روحیة تمس موكب نصرتنا من جهة:  یقوالن به لمن یسألهما عن تصرفهما.

 اهتمام اإلنجیلي بإبراز دخول السید المسیح راكًبا على جحش، یعلن أن موكب السید هو موكب أصحاب أوالً :
العیون المفتوحة، فقد أعتاد الرومان أن یلتفوا حول القادة أصحاب السلطان الذین لهم المركبات الحربیة العنیفة، بینما ترقب 

م) إن 250كثیر من الیهود في القائد الجدید أن یأتي بموكبه من السماء، وكما قال الحاخام یوشیا بن الوي (حوالي سنة 
أما اإلنجیلي مرقس  كان إسرائیل مستحًقا فیأتي المسیا راكًبا سحاب السماء أم كان غیر مستحق فیأتي في تواضع راكًبا أتاًنا.

فیقدم لنا على خالف النظریتین السابقتین، یقدم لنا المسیا راكًبا على جحش حتى یستطیع أصحاب العیون النقیة وحدهم 
أن یدركوا حقیقة القادم إلى أورشلیم، بكونه ذاك الذي تنبأ عنه زكریا النبي أنه یأتي راكًبا على أتان وجحش ابن أتان (زك 

وهذه األمور  "هذا ما أوضحه القدیس یوحنا اإلنجیلي إذ علق على دخول السید المسیح راكًبا على جحش بقوله: ).9: 9
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)، 16: 12 (یو "لم یفهمها تالمیذه أوًال، ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا أن هذه كانت مكتوبة عنه، وأنهم صنعوا هذه له
وكأنه حتى التالمیذ لم یدركوا حقیقة الموكب قبل انفتاح أعینهم بالروح القدس لیفهموا أسرار المسیا وتحقیق النبوات في 

شخصه. 

 : تجدان جحًشا مربوًطا لم یجلس علیه أحد من الناس". یتحدث السید المسیح عن الجحش الذي طلبهثانًیا:

فإن كان كثیر من آباء الكنیسة قد رأوا في األمم وقد دخلت إلى الحیاة الحیوانیة وغباوة الجحش بسبب انحرافاتهم ورجاساتهم 
الُمرَّة، فقد قبل السید هذه األمم لتكون عرًشا له، وكأنها قد صارت له "سحاب السماء" الذي یأتي قادًما علیه. 

یصفه السید المسیح أنه مربوط، فقد ظن الرومان أنهم أحرار أصحاب السالطین في العالم، ولم یدركوا أنهم في 
حاجة إلى تالمیذ السید المسیح یكرزون لهم بإنجیل الخالص لكي یفكوا رباطاتهم الداخلیة، ویصیروا عرًشا إلهًیا یحل الرب 

 أن األمم لم یسبق لهم عبادة اهللا الحّي، وال تسلموا العالمة أوریجینوس فكما یقول  "لم یجلس علیه أحد"أما قوله علیه.
 "لم یجلس علیه ولعل تعبیر شریعته، وال عرفوا مواعیده كما تمتع الیهود، إنهم بال خبرة روحیة وكأنه لم یجلس علیهم أحد.

 یعلن عن طبیعة الموكب أنه دیني سماوي روحي إلهي، فالكهنة والعرافون إذ رأوا ما حّل بالفلسطینیین بسبب تابوت أحد"
فاآلن خذوا واعملوا عجلة واحدة جدیدة وبقرتین مرضعتین  أعطوا إله إسرائیل مجًدا لعله یخفف یده عنكم..."العهد؛ قالوا: 

: 6 صم 1 ("وخذوا تابوت الرب، واجعلوه على العجلة... وأطلقوه فیذهب لم یعلهما نیر، واربطوا البقرتین إلى العجلة...
هكذا عرف كهنة األمم والعرافون أن الموكب اإللهي یتطلب عجلة جدیدة وبقرتین لم یعلهما نیر،األمر الذي یعرفه داود  ).7

وعندما أراد إلیشع النبي أن  ).3: 6 صم 2(" النبي الذي طلب من منتخبي إسرائیل: "أركبوا تابوت اهللا على عجلة جدیدة
یطرح ملًحا في المیاه الردیة إلصالحها كرمز للسید المسیح الذي یصلح العالم احتاج إلى صحن جدید یضع فیه الملح 

 ) لیست آلخر غیره.1: 25وهكذا النفس التي یسكنها الرب لتكون عروًسا له یلزم أن تكون عذراء (مت  ).20: 2 مل 2(

ولهذا السبب وهب السید المسیح كنیسته روحه القدوس الذي ینزع اإلنسان القدیم ویهب اإلنسان الجدید الذي على صورة 
حتى إن أخطأنا وفتحنا باب القلب آلخر، فإن عمل الروح القدس  خالقه لیكون بالحق عرًشا جدیًدا هللا لم یجلس علیه أحد.

هو التجدید المستمر حتى یجد الرب القلب جدیًدا على الدوام، لیس من یقتحمه وال من یغتصبه، إنما یكون عرًشا یملك 
علیه وحده ال یجلس علیه آخر. 

 میمًرا خاًصا بإرسالیة التلمیذین لحّل الجحش بكونها إرسالیة رمزیة لفك القدیس أثناسیوس الرسول كتب ثالثًا:
رباطات األمم من الرجاسات الوثنیة والدنس، إذ قال: [یا أحبائي، حّل الجحش موهبة! إنها موهبة تعطي للعظماء، ال عظمة 

فإنه من كان  الجسد، بل عظمة اإلیمان والمحبة والعقل والفضیلة، مثلما ُشهد به عن موسى أنه صار عظیًما في شعبه...
لیتني أكون مثلهما أستطیع أن أفك قیود الحاضرین ألن كل واحد منا مقید بقیود الخطیة  عظیًما یقدر أن یحل الجحش!...

لنبتهل إذن لكي یرسل الرب یسوع تالمیذه إلینا فیحلوننا من القیود  كما شهد الكتاب قائًال إن كل أحد مربوط بجدائل خطایاه.
بعضنا مقید بحب الفضة وآخر بقیود الزنا، وآخر بالسكر، وآخر بالظلم.]  المكبلین بها جمیًعا، إذ

في هذا العمل صورة رمزیة للتمتع بالحل من الخطایا خالل السلطان الرسولي،  القدیس أثناسیوس هكذا یرى
الحّل هو موهبة إلهیة وعطیة یقدمها اهللا نفسه خالل كهنته!  وذلك حسب وصیة السید المسیح وبكلمته.

لقد وجدناه خارًجا عند الباب على الطریق،  .]4رابًعا: "وجد الجحش مربوًطا عند الباب خارًجا على الطریق" [
وكأنه یمثل االبن الضال الذي اشتهى أن ینطلق من بیت أبیه، فخرج خارًجا وصار كمن هو على قارعة الطریق لیس من 
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على أي األحوال جاء المسیا كمن خرج من سمواته وهو مالئ السماء واألرض، وانطلق إلى  یضمه إلیه وال من یهتم به.
ذاك الذي عند الباب خارًجا على الطریق لیمسك به بالحب ویضمه إلیه ویرده إلى البیت من جدید. 

في هذا األمر صورة رمزیة لإلنسان األول، آدم، الذي طرد من الفردوس فصار القدیس أثناسیوس الرسولي یرى 
كمن في قریة محاذیة ألورشلیم، یقف عند الطریق ال یقدر بذاته أن یرجع إلى جنة عدن، إذ یقول: [لقد ُأرسال لیحال الجحش، 

ألن حضور مخلصنا ووده للبشر إنما هو استدعاؤنا ثانیة من القریة المحاذیة إلى أورشلیم المدینة السمائیة، ألنه حسب 
ظني أنه من أجل المعصیة الصائرة من آدم ُأخرج من الفردوس وُنقل إلى القریة المحاذیة، ألن اهللا أخرج آدم وأسكنه بإزاء 

جنة النعیم.] 

 [وجداه مربوًطا عند الباب ألن من هو لیس في المسیح یكون خارًجا في الطریق، القدیس أمبروسیوس:ویقول 
أما من كان في المسیح فال یكون خارًجا.] 

یلیق بصاحبه أن یقدمه للرب مادام الرب  "الرب محتاج إلیه". طلب السید المسیح من تلمیذیه أن یقوال: خامًسا:
إنه محتاج إلى  محتاج إلیه، كما قدمت األرملة فلسیها اللذین من أعوازها، ألن الرب یطلب من اعوازها ال من فضالتها.

قلوبنا، لنرد له حبه بالحب. 

 أنه لم یكن للجحش صاحب واحد بل أصحاب كثیرون، لعله یقصد بذلك القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 
لكن متى طلب الرب ماله ال تستطیع الخطایا وال الشیاطین  الخطایا التي ملكت علیه، فصار عبًدا لها وفي قبضة یدها.

إال أن تستسلم، بل وتهرب! 

في هذا الشأن:  القدیس أثناسیوس نقتطف هنا بعض عبارات سجلها لنا 
[كان للجحش أصحاب كثیرون، ألن أصحاب الجحش قالوا للتالمیذ: ِلَم تحلوا الجحش؟ 

ولعلهم قالوا لهم: أما تبصرون یا قوم كیف هو مربوط وهو مسلم إلینا فِلَم تأخذوه منا؟ إنه یساعدنا في عملنا، 
أنكم تریدون أن تعدمونا هذا، وهذا إن انحل من القیود فنحن ال محالة ُنقید عوًضا عنه، وٕان عتق هذا  ِلَم تنزعوا أملنا...؟

فنحن ُنشجب بدله، ألن الشیاطین كانوا خائفین لما أبصروا الجحش انحل، واضطربت القوى المضادة لما أتى ربنا یسوع 
المسیح وعلموا بقدومه. تفرقوا وفزعوا لما سمعوا الرب یقول لتالمیذه قد أعطیتكم سلطاًنا تدسوا الحیات والعقارب وعلى كل 
قوة العدو. رهبوا لما سمعوا یقول انطلقوا وتلمذوا كل األمم، وعمدهم بسم اآلب واالبن والروح القدس، وخشوا لئال یكون هذا 

هو الذي ینیر الظلمة، ألنهم سمعوا النبي قائالً : الشعب الجالس في الظلمة أبصر نوًرا عظیًما.] 

[خیرات عظیمة منحنا الرب إیاها ألنه لم یحل قیودنا من الخطیة فقط بل منحنا سلطاًنا أن ندوس الحیات والعقارب 
وكل قوة العدو ألن الشریر وضابطي ظلمة هذا العالم أسرونا فقیدونا وربطونا بقیود ال تنحل ولم یكونوا یسمحون لنا أن 

نسلك الطرق الصالحة، كنا معهم مقیدین وهم أیًضا بحذائنا جلوس. قوم أشرار وسادة قساة لكن ربنا ومخلصنا یسوع المسیح 
أقبل لیعطي إطالًقا للمأسورین والبصر للعمیان.] 

انظر إلى إجابة  [قال أصحاب الجحش للتالمیذ: ِلَم تحّلون الجحش؟ فأجاب التالمیذ أن صاحبه محتاج إلیه...
التالمیذ الحكیمة فإن أصحاب الجحش الكذبة لما سمعوا أن صاحب الجحش الحقیقي في حاجة إلیه ولوا ظهورهم ولم یجیبوا 

هناك المؤامرة على الرب، ألن هناك التأمت القوى الردیئة،  بل أسرعوا إلى رئیسهم الشریر لیخبروه باألمور التي عرضت...
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 ألن األبالسة "قامت ملوك األرض والرؤساء اجتمعوا مًعا على الرب وعلى مسیحه"هناك محفل األشرار كي یتم قول النبي: 
قالوا لرئیسهم الشریر ماذا نصنع؟ الجحش قد ُحل ومضى إلى صاحبه، ومن اآلن لیس تحت طاعتك وال تملكه. فكر إبلیس 

ماذا یصنع بیسوع واجتمع الفریسیون والكهنة إلى دار قیافا، واشتركوا في الرأي على المسیح لیهلكوه... فإذ قد تحررنا من 
استعباد الشیطان فلنعرف المحسن إلینا ربنا یسوع المسیح له المجد إلى األبد آمین.] 

لقد ربطه غرباء لكي یمتلكونه، لكن المسیح   [لم یكن له الصاحب الواحد بل كثیرون.القدیس أمبروسیوس:یقول 
 [الذین منعوهما هم األب ثیؤفالكتیوس:ویقول  حله لكي یحتفظ به، إذ هو یعلم أن العطایا (الحلّ ) أقوى من القیود.]

الشیاطین، وهم أضعف من التالمیذ.] 

 من هما هذان التلمیذان الذي أرسلهما السید لیحال البشریة إال الكرازة بالخالص خالل العهدین القدیم سادًسا:
والجدید، فقد وهب الرب شعبه كلمته لتدخل بنا إلى التمتع بالمصالحة، في العهد القدیم خالل الرموز والظالل، وفي العهد 

الجدید خالل الحق. 

 یشیر إلى "الحب"، إذ ال یستطیع أحد أن یتمتع 2لعل إرسال تلمیذین یشیران إلى "الحب"، فنحن نعلم أن رقم 
بالحل من خطایاه ما لم یكن إیمانه عامًال بالمحبة! إن أحببنا اهللا والناس، إنما ننال غفران خطایانا، وننعم بالدخول إلى 

)، فعند خروج الشعب من مصر قادة اثنان (موسى 10: 4 (جا "ویل لمن هو وحده"أحضان اهللا بالمحبة! لهذا یقول الكتاب: 
وهرون)، وأیًضا عندما أرسل یشوع لیتجسس أرض الموعد أرسل اثنین، وتابوت الرب كان ُیحمل بعصوین، والرب نفسه 
كان یكلمهم خالل كاروبین، ونحن نسبح للرب بالذهن والروح، وفي إرسالیة التالمیذ أرسلهم السید المسیح اثنین اثنین. 

"ألقیا ثیابهما فجلس علیه، وكثیرون فرشوا ثیابهم في الطریق" إذ أحضر التلمیذان الجحش یقول اإلنجیلي: 
 ).13: 9 مل 2. وقد رأینا أن وضع الثیاب تحته یشیر إلى قبوله ملًكا علیهم كما حدث مع یاهو بن یهوشفاط (]7-8[

ولعل هذا التصرف أیًضا یشیر إلى ما فعله الرسل مع األمم، فقد ألقوا علیهم ثیابهم، أي تعالیمهم الرسولیة والحیاة الفاضلة 
هذه الثیاب  في الرب وتفسیر الكتب المقدسة لكي تستر حیاتهم بعد عرّي هذا زمانه، فیصیرون عرًشا هللا یجلس علیه ویملك.

ال تزال الكنیسة تلقیها على كل قلٍب متعٍر مرتعش برًدا لتحوله كرسًیا للسید یستریح علیه! أما فرش الثیاب في الطریق تحت 
كثیرون فرشوا ثیابهم في الطریق من أجل  قدمیه فیشیر إلى خضوع الجسد للرب بعد أن كان خاضًعا للشهوات الرجسة.

الرب، فالشهداء فرشوا أجسادهم خالل قبولهم سفك دمائهم من أجل اإلیمان كطریق یسلك علیه الرب خالل البسطاء الذین 
قبلوا اإلیمان، وأیًضا النساك الروحیون فرشوا أجسادهم بالنسك الروحي اإلنجیلي، فصارت حیاتهم طریًقا یسیر الرب علیه 

عبر األجیال، وهكذا الكارزون والعلمانیون حتى األطفال یقدرون أن یلقوا بثیابهم تحت قدمي الرب في الطریق لیسیر علیها. 

 [فرش التالمیذ ثیابهم الخاصة تحت خطوات المسیح إشارة لإلنارة في كرازتهم القدیس أمبروسیوس:یقول 
باإلنجیل، ألنه كثیًرا ما أشارت المالبس في الكتب اإللهیة إلى الفضائل.] 

: وآخرون قطعوا أغصاًنا من الشجر، وفرشوها في الطریق. والذین تقدموا والذین یكمل اإلنجیلي حدیثه هكذا
 قلنا أن الذین تقدموا موكب السید هم آباء العهد ].9-8تبعوا كانوا یصرخون قائلین: أوصنا، مبارك اآلتي باسم الرب" [

 القدیم وأنبیاؤه، والذین تبعوه هم رجال العهد الجدید ورسله وتالمیذه، فالكل - رجال العهدین - التفوا حوله یطلبون خالصه.

لكنه موكب واحد مركزه  األولون ساروا معه خالل الرموز وكلمة النبوة، واآلخرون یسیرون معه خالل الكرازة باإلنجیل،
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المسیح الواحد، الذي یحّل في وسط كنیسته الممتدة منذ بدء الخلیقة إلى نهایة الدهور. 

 أن هذا الموكب خاص بالسید المسیح یتحقق داخل النفس المؤمنة باألعمال الفاضلة األب ثیؤفالكتیوسویرى 
في الرب، فال یكفي أن نحتفل به باألعمال السابقة التي سلكنا فیها من أجله، وٕانما یتحقق االحتفال أیًضا بدوام العمل 

الروحي كأعمال الحقة لحساب مجد الرب. 

على أي األحوال فإن هذا الموكب یذكرنا بعید المظال، حیث كانت الجماهیر تخرج إلى الحقول كل یوم من أیام 
العید لترجع إلى الهیكل في موكب عظیم تحمل أغصان الشجر، وكانت تجتمع حول المذبح لتلوح بها في هتافات جماعیة 

مفرحة وتهلیالت روحیة طالبین من الرب خالصه، قائلین: "أوصنا" أو "هوشعنا". 

حًقا لم یكن یوم أحد الشعانین موافًقا عید المظال الیهودي، لكن الشعب وهو ال یدري كان یرى في السید المسیح 
تحقیًقا لكل نبواتهم، فیه یتحقق الفصح بكونه الذبیحة الفریدة التي تعبر بهم ال من عبودیة فرعون، بل من أسر إبلیس إلى 

ففي  حریة مجد أوالد اهللا، وفیه یتحقق عید المظال، فیحملون سعف النخیل وأغصان الشجر، ویترنمون بلیتوریجیة العید.
المسیح ننعم ببهجة عید المظال حیث ندرك أننا نعیش كغرباء ونزالء في جسد أشبه بمظلة من العشب تنتهي لننعم به جسًدا 

ألننا نعلم أنه إن نقض بیت خیمتنا "ونسكن في مسكن أبدي غیر مصنوع بید، كقول الرسول:  روحانًیا في یوم الرب.
).  1: 5 كو 2 ("األرضي فلنا في السماوات بناء من اهللا بیت غیر مصنوع بید أبدي

كانت الجماهیر تمسك بأغصان الشجر كما في عید المظال، والتي كانت تسمى بالفعل "أوصنا" أو "هوشعنا" 
الرتباطها بصرخات الشعب، طالبین خالص اهللا وعونه. 

وكأن الجماهیر  كان الكل یهتف للسید المسیح بصرخات لیتورجیة عید المظال التي كانت تدوي حول المذبح.
ولعل المرتل قد رأى ذات  وهي تعید بعید المظال الحقیقي ترى في المسیح المذبح والذبیحة، فتتهلل إذ جاء وقت خالصها.

هذا هو الیوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فیه. آه یا رب خلصنا "المنظر حین ترنم بذات الصرخات اللیتورجیة حین قال: 
أوثقوا  (أوصلنا)! آه یا رب أنقذ (أوصنا)! مبارك اآلتي باسم الرب! باركناكم من بیت الرب! الرب هو اهللا، وقد أنار لنا.

لقد عّید المرتل عید المظال حین أنار اهللا عینیه فرأى الرب هو  ).26-24: 118 (مز "الذبیحة بربط إلى قرون المذبح
اهللا، وأدرك سّر الذبیحة التي ُأوثقت بربط إلى الصلیب "قرون المذبح". 

لكي ُیظهر اإلنجیلي أن الموكب خاص بالمسیا المنتظر قدم أحد عالماته الرئیسیة وهو ارتباطه بداود النبي، إذ 
إنه موكب المسیا  ].10" [مباركة مملكة أبینا داود اآلتیة باسم الرب، أوصنا في األعالي "كانت أحد الجماهیر تقول:

األب إنها مملكة اهللا نفسه! یقول  الموعود به بكونه ابن داود، وهو موكب سماوي، إذ جاء من هو "في األعالي".
 [دعوا مملكة المسیح مملكة داود، ألن المسیح جاء من نسل داود، كما أن داود ُیشیر إلى صاحب الیّد القویة، ثیؤفالكتیوس:

إذ من یده قویة كید الرب الصانعة عجائب هذا مقدارها!]  

والعجیب أن السید المسیح لم یهرب من الموكب، وال منع الجموع من دعوته ملًكا، معلًما إیاهم أنه ملك، لكن 
لیس من هذا العالم وال على مستوى أرضي، إنما هو ملك سماوي طریقه الصلیب والموت. لقد جاءت هتافات الجماهیر 

یعطیه الرب اإلله كرسي داود أبیه، ویملك على "متناغمة مع كلمات رئیس المالئكة جبرائیل یوم الحبل بالسید المسیح: 
). 33-32: 1 (لو "بیت یعقوب إلى األبد، وال یكون لملكه نهایة
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أما قطع سعف النخیل وأغصان الشجر واستخدامها في موكب السید المسیح فشیر إلى اقتطافنا كلمات اآلباء 
الروحیة وتعالیمهم األصیلة من أفواههم بكونهم النخیل الروحي واألشجار السماویة المغروسة في فردوس الكنیسة الحیة، 

 [لیتنا نفرش أیًضا طریق األب ثیؤفالكتیوس:یقول  نستخدمها في موكب السید المسیح الداخل إلى أورشلیم قلبنا الداخلي.
من یمتثل بهم في فضائلهم یكون  التي نقطفها من األشجار، أي نتمثل بالقدیسین الذین هم أشجار مقدسة. حیاتنا باألغصان

كمن قطع أغصاًنا لنفسه.] 

. شجرة التین العقیمة 2
أمران صنعهما السید المسیح عند دخوله أورشلیم، هما تطهیر الهیكل ولعن شجرة التین، وهما في الحقیقة عمالن 

أال وهو هدم السید المسیح للحرفیة القاتلة التي تمس اإلنسان القدیم إلقامة هیكل جدید أساسه  متكامالن یحمالن معنى واحد.
العمل الروحي العمیق والمتجدد. 

إذ تساءل كثیر من الدارسین عن السبب الذي ألجله لعن السید شجرة التین كرست الكنیسة قراءتها یوم اثنین 
" هذه لتعلن عن المفاهیم الالهوتیة الروحیة التي تمس هذه الشجرة. شجرة التینالبصخة (أسبوع اآلالم) ولیلة الثالثاء حول "

؛ مي 24: 17؛ حز 7: 1؛ یوئیل 10: 9؛ هو 13: 8شجرة التین في المفهوم اإلنجیلي ترمز إلسرائیل (إر 
هذه الشجرة - إسرائیل - إذ رفضت مسیحها المخلص سقطت تحت لعنة الجحود، هذه اللعنة لم تحل بهم  )...1-6: 7

هذا ولم یقف اهللا مكتوف األیدي أمام ما حّل بإسرائیل  سریًعا، وٕانما ثمرة جحود طویلة، بدأ منذ نشأتها حتى مجيء المخلص.
القدیم، فقد أقام إسرائیل الجدید شجرة التین المثمرة. 

أبرزت قراءات یوم االثنین من البصخة المقدسة ولیلة الثالثاء األمور التالیة: 
)، فإن كانت شجرة التین قد یبست، إنما هي شجرة من 2-1 بدأت القراءات بإعالن اهللا كخالق للعالم (تكأوالً :

عمل یّدي الخالق الذي یحبها ویعتز بها، وال یشتهي سوى خالصها، أما سّر یبوسها فهو إصرار على الجحود، حرمان 
نفسها بنفسها عن اهللا مصدر حیاتها. 

إن كانت قصة شجرة التین ترعب النفس، إذ تخشى السقوط تحت اللعنة، لكن الكنیسة ترفع قلبنا بالرجاء نحو 
المخلص، بكونه الخالق ومجدد طبیعتنا، ال ینتقم لنفسه وال یحمل من نحونا إال كل حب. إن أردنا الخالص نجد األذرع 

األبدیة القدیرة تنتظرنا لتنشلنا وتجدد حیاتنا. 

 ربما نتساءل إن كان اهللا هو خالق الشجرة فلماذا یلعنها؟ وتأتي اإلجابة في بدأ النبوات من نفس یوم االثنین ثانًیا:
)، وكأن ما ّحل بالشجرة من لعنة إنما هو ثمر طبیعي لعزل الخیر عن 1بإعالن أن اهللا قد فصل النور عن الظلمة (تك 

الشر، لذلك جاءت القراءات تركز على روح التمییز أو اإلفراز لنكون كخالقنا الصالح نمیز الخیر عن الشر. یقول إشعیاء 
 "ویل للقائلین للخیر شًرا، وللشر خیًرا، الجاعلین الظالم نوًرا، والنور ظالًما، القائلین عن الحلو مًرا، وعن المّر النبي:
). 32(خر  كما حذرتنا القراءات من الخلط بین عبادة اهللا والعجل الذهبي، كما فعل بنو إسرائیل ).20: 5(إش حلًوا" 

اهللا المحب ال یطیق هالك خلیقته لذا یدعونا دائًما للخالص من السقوط تحت اللعنة برجوعنا إلیه فیرجع هو إلینا 
)، هاربین من اللعنة التي جبلناها ألنفسنا بدخولنا في اهللا ملجأنا. 1: 1(زك 

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

www.coptic-treasures.com/wp


سّر اللعنة أو الیبوسة هو فقدان الحكمة الحقیقة، لذا جاءت القراءات في ساعات یوم اثنین البصخة عن الشجرة 
ال تدخل في نفس شریرة " ).1؛ أم 9-1: 1؛ حك 5؛ إش 1الیابسة توجه أنظارنا إلى ضرورة اقتناء الحكمة (ابن سیراخ 

)، فإن كانت إسرائیل قد تدنست نفًسا وجسًدا ال تجد الحكمة لها موضًعا فیه، فیفقد إسرائیل 1 (حك "وال تحل في جسم خاطيء
بركته وتحل به الیبوسة. 

 إن كان السید قد نطق بالحكم فصارت الشجرة تحت اللعنة بسب جحودها وشرها، فإن القراءات تؤكد حقیقة ثالثًا:
)، ویؤكد: 1(مل " ضعوا في قلوبكم أني أحببتكم ") ، كما یقول الرب:1: 5 (إش "حبیب كرمه"عالقة السید بشعبه، فتدعوه 

كم مرة أردت أن أجمع بنیِك، كما یجمع الطائر فراخه تحت "في مرارة یقول:  ).10 (هو "ألن إسرائیل صغیر وأنا أحببته"
). 13 (لو "جناحیه، فلم تریدوا

). 3-1: 50إن كان اهللا ال یطیق الطالق، لكن إسرائیل المحبوب لدیه كعروس قد ألزمه أن یكتب له الطالق (إش 

هكذا لم تسقط الشجرة تحت اللعنة عن تسرع في الحكم، فإن مصدر الحكم هو خالقها وأب الكل، المشتاق أن 
یضم أوالده تحت جناحیه، والعریس السماوي الذي ال یطیق طالق عروسه. لكن ما حدث هو من عمل الشجرة ذاتها، حكمت 

على نفسها بنفسها. 

یمكننا أیًضا أن نضیف بأن هذا العمل فرید في حیاة السید المسیح، فلم نسمع قط أنه لعن شجرة أخرى أو سمح 
بتأدیب قاسي على إنسان، لكننا نراه في األناجیل كلها السید المترفق والمتحنن، الذي یشعر بضعفات الخطاة ویسندهم حتى 
یقوموا، فإن جاءت هذه القصة الواحدة وتكررت في األناجیل إنما لتؤكد أنه وهو السید المترفق الذي جاء لیخلص ال لیدین، 

هو أیًضا الدیان! إنه یود أال یسقط أحد تحت اللعنة والیبوسة لذا لم یلعن سوى هذه الشجرة. 

 )،3-2 في صالة الساعة التاسعة یوم اثنین البصخة یذكر سقوط اإلنسان في الفردوس وطرده من هنا (تك رابًعا:

" كما في فردوس إلهي لتحیا مثمرة بالروح والحق، فإن كانت إسرائیلوكأن الكنیسة تعلن أن اهللا قد غرس شجرة التین هذه "
وقد جاءت في عظة  قد حرمت نفسها بنفسها من الثمر الروحي فال یجوز بقاءها بعد فیه بل ُتطرد وتسقط تحت اللعنة.

[الرب لم یغرس في الفردوس األشجار الصالحة وغیر الصالحة، بل غرسه من القدیس األنبا شنودة رئیس المتوحدین: 
ولیس هذا فقط، بل والناس أنفسهم الذین جعلهم  األشجار الصالحة فقط، ولم یغرس فیه أشجاًرا غیر مثمرة أو ردیئة الثمر.

هناك عندما خالفوا لم یحتملهم بل أخرجهم منه، فمن هذا اعملوا أیها اإلخوة األحباء أنه ال یجب أن ُتمأل مساكن اهللا المقدسة 
من الناس األشرار والصالحین كما في العالم المملوء من الخطاة والظالمین والقدیسین واألنجاس، ولكن الذین یخطئون ال 

 أنا أعرف أن األرض كلها هي للرب، فإن كان بیته كباقي األرض، فما هي میزته إذن على غیره؟ یتركهم فیها، بل یخرجهم.

فإن كنت وأنا الكاهن أعمل الشر كما یعمله األشرار على األرض، فال یحق لي أن أدعى كاهًنا.] 

بعد أن قدمنا لقصة شجرة التین العقیمة حسبما قدمتها لنا الكنیسة في أسبوع اآلالم نعود إلى نص اإلنجیل مرقس: 

"فدخل یسوع أورشلیم والهیكل، 
ولما نظر حوله إلى كل شيء، 

إذ كان الوقت قد أمسى، 
  ].11خرج إلى بیت عنیا مع االثنى عشر" [
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كان الموكب متجًها إلى أورشلیم، إلى الهیكل، فإنه یرید أن یقود شعبه إلى مقدساته السماویة خالل المذبح الذي 
فهو اإلله الغیور الذي ال یطیق  "...نظر حوله إلى كل شيءبالهیكل، أي خالل الصلیب. ولما كان الهیكل هو مقدسه "

ونظر حوله  في بیته فساًدا أو شًرا، بل عیناه تجوالن وتفحصان كل شيء لتفرز المقدسات عن النجاسات وتطرد األخیرة.
لعله یطلب من یستضیفه في أورشلیم فلم یجد. 

إذ جاء وقت المساء لم یجد الرب راحته في أورشلیم كلها بالرغم من اتساعها وسكنى الكثیرین من رجال الدین 
هذه هي البقیة القلیلة  فیها، لكنه وجد راحته مع تالمیذه في قریة صغیرة هي "بیت عنیا" أو بیت العناء أو بیت الطاعة.

التي تحتمل العناء، وتقبل الصلیب خالل الطاعة، فیجد الرب راحته مع تالمیذه في حیاتهم. 

"وفي الغد لما خرجوا من بیت عنیا جاع.  
فنظر شجرة تین من بعید علیها ورق،  

وجاء لعله یجد فیها شیًئا،  
فلما جاء إلیها لم یجد شیًئا إال ورًقا،  

ألنه لم یكن وقت التین.  
فأجاب یسوع وقال لها:  

. ]14-12ال یأكل أحد منك ثمًرا بعد إلى األبد" [
: [أي شيء یجوع إلیه المسیح أو یعطش سوى أعمالنا القدیس أغسطینوسلقد جاع السید المسیح، وكما یقول 

لقد جاع عبر األجیال مشتهًیا أن یجد ثمًرا مفرًحا للسماء، لكن شجرة التین، أي األمة اإلسرائیلیة التي قدم لها  الصالحة؟]
كل اإلمكانیات لإلثمار أنتجت ورًقا ظاهًرا دون ثمر. 

یتساءل البعض: لماذا طلب السید المسیح ثمًرا في غیر أوانه، وٕاذ لم یجد لعن الشجرة؟ 

یجیب البعض أن فلسطین قد ُعرفت بنوعین من شجرة التین، فإنه وٕان كان الوقت لیس وقت تین بوجه عام، لكن 
ولعل  وجود الورق على الشجرة یعني أنها من النوع الذي ینتج ثمًرا مبكًرا، وأنه مادام یوجد ورق كان یجب أن تحمل الثمر.

في هذا األمر أیًضا إشارة إلى حالة العالم في ذلك الحین، فإنه لم یكن وقت تین، إذ كان العالم حتى ذلك الحین ال یحمل 
وكان یلیق باألمة الیهودیة وقد سبقت العالم  ثمًرا روحًیا حقیقًیا، ألنه لم یكن قد تمجد السید بصلیبه، لیقدم ثمر طاعته لآلب.

الوثني في معرفة اهللا واستالم الشریعة والنبوات أن تقدم ثمًرا، فأخرجت أوراًقا بال ثمر، لذا استحقت أن تجف لتحل محلها 
شجرة تین العهد الجدید المثمرة. 

أن السید المسیح یعرف تماًما أنه لیس وقت للتین، لكنه جاء ال لیلعن الشجرة القدیس كیرلس األورشلیمي یقول 
في ذاتها، إنما لینزع اللعنة التي حلت بنا بلعنه لألوراق التي بال ثمر. 

 على التساؤل: كیف یأمر السید بیبوسة شجرة التین ولم یكن وقت للتین؟ قائًال أنه القدیس یوحنا الذهبيویجیب 
ألمر تافه أن نهتم بلعن شجرة وال نتأمل ما قصده الرب بهذا العمل المعجزي لنمجده! 

. غیرته على هیكله 3
) لیطهره من البائعین والمشترین من الصیارفة 16: 2إذ دخل السید أورشلیم اتجه إلى هیكله لنراه یمسك سوًطا (یو 
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السابقة أن نرى السید المسیح في وداعته ورقته وحنانه یترفق بالجمیع ویحتضن  اعتدنا في األصحاحات وباعة الحمام.
األطفال. أما اآلن فنراه حازًما كل الحزم مع مفسدي هیكله، إنه یحقق ما قد صنعه رمزًیا بشجرة التین، بطرده األشرار من 

الهیكل. 

نستطیع أن نتفهم موقف السید إن تأملنا القراءات الكنسیة الخاصة بالساعتین اللتین تلیان أحد الشعانین (التاسعة 
والحادیة عشر) وأیًضا الساعات الخاصة بلیلة االثنین من البصخة المقدسة، فإنها وٕان كانت تدور حول "تطهیر السید 

هذه التي یمكن تلخیصها في النقاط التالیة:  للهكیل"  تكشف ماذا یعني ذلك األمر،

]، إنما یرید أن یقیم كل 2إن كان السید قد دخل أورشلیم راكًبا على جحش لم یجلس علیه أحد من الناس [أوًال : 
شيء جدیًدا. أراد أن یحطم أعمال اإلنسان القدیم تماًما لیقیم فینا هیكله الجدید، اإلنسان الجدید الذي یتجدد حسب صورة 

). فبینما كان الیهود وخاصة قیاداتهم المختلفة قد انشغلت بمظاهر العبادة الخارجیة، فامتأل الهیكل من 10: 3خالقه (كو 
الصیارفة وباعة الحمام، كانت عین الرب تتجه إلى إقامة هیكله جدیًدا في النفوس خالل ذبیحته الفائقة، فنسمع صفنیا النبي 

انتقم من جمیع الذین یتظاهرون على األبواب الخارجیة الذین یمألون  ألن الرب قد أعد ذبیحته وقدس مدعویه... "یقول:
). وكأن اهللا ال یبالي بكثرة العدد الذین یتجمهرون عند األبواب الخارجیة بشكلیات 1 (صف "بیت الرب إلههم ظلًما وخبثًا

العبادة وتقدیم تقدمات بال روح، لكنه یود أن یسحب الكل إلى ذبیحته، ویعلن تقدیس مدعویه بدمه الطاهر! 

أن الیهود وقد انشغلوا بالطقس الموسوي في عبادتهم في الهیكل لم یمارسوه بالروح القدیس كیرلس الكبیر ویرى 
بل بالحرف الجامد، فجاء الرب یهدم الحرف لیقیم الروح الجدید. 

 أن كان طرد باعة الحمام وقلب موائد الصیارفة قد سبب حزًنا ومرارة في قلوب الكثیرین، إنما یحول اهللا ثانًیا:
هذا المرارة إلى عذوبة، والحزن إلى تهلیل، وذلك بإقامة اإلنسان الجدید المقدس بالدم عوض اإلنسان القدیم الذي تحطم، 

). أما سّر تحویل 1 (صف "صوت صارخ من باب المذبوحین وتهلیل في الباب الثاني"لذا جاء في نبوة الساعة األولى 
). 12الحزن إلى تهلیل فهو حبة الحنطة التي تموت بدفنها لتقوم حاملة ثماًرا جدیدة بفیٍض (یو 

 إن كان السید قد صنع سوًطا ظاهًرا لتطهیر الهیكل، ففي الحقیقة أرسل روحه القدوس الناري الذي یحرق ثالثًا:
أعمال اإلنسان القدیمة، ویهب في المعمودیة اإلنسان الجدید، ویبقى عامًال على الدوام لیحطم فینا إنساننا الترابي األرضي 

). إنه في 1 (صف "بنار غیرته تفنى األرض كلها"یقیمنا سمائیین، لذا جاء في نبوات الساعة الثالثة قول صفنیا النبي: 
غیرته یرسل روحه الناري، فیفنى فینا ما هو أرضي، لیقیم فینا ما هو ساوي. 

وقد جاءت نبوة الساعة   كان یعمل في الهیكل بسلطاٍن، فلم یستطع أحد أن یقاومه إذ یقوم بتطهیر الهیكل.رابًعا:
قم انطلق ألنه لیست  "التاسعة تكشف عن سّر طرد األشرار من هیكله، أال وهو شرهم نفسه وفسادهم، إذ قیل بمیخا النبي:

إن كان السید قد طردهم  )10-3: 2(مي " هذه هي راحتك، لقد هلكتم هالًكا من أجل النجاسة وهربتم ولیس من یطردكم
لكن في الحقیقة دخوله إلى هیكله أفسد على األشرار بهجتهم الزمنیة، فلم یعد الهیكل موضع راحة، صاروا هاربین ولیس 

من یطردهم إال شرهم الذي فعلوه وٕاصرارهم على عدم التوبة. 

 من هم باعة الحمام إال رجال الدین الذین یبیعون مواهب الروح القدس (ورمزه الحمامة) بالمال، حیث خامًسا:
تستخدم السیمونیة في السیامات (أي نوال الدرجات الكهنوتیة مقابل المال)، أو تستغل خدمة اهللا الروحیة للمكسب المادي 
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أو األدبي. 

باعة الحمام أیًضا هم الذین یبیعون ما نالوه في میاه المعمودیة - عمل الروح القدس - بسبب شهوات الجسد 
وارتكاب الخطایا، فیفقدون الطهارة ویستحقون الطرد من الهیكل. أما الصیارفة فهم الذین یبیعون كلمة اهللا بماٍل، أي 

یستخدمون الكرازة بالحق لنفع زمني. 

 على طرد الباعة من الهیكل، قائالً : [اهللا ال یرید أن یكون هیكله موضًعا لتالقي الباعة القدیس أمبروسیوسیعلق 
تأمل تخطیط الرب لهذا األمر: ابتدأ ُیخرج الذین  بل مسكًنا للقداسة، معلًما أال ُتعطى وظیفة الكهنوت بمال بل توهب مجاًنا.

مال الرب هو الكتب اإللهیة،  كانوا یبیعون ویشترون والصیارفة الذین كانوا یطلبون الغنى دون تمییز بین الخیر والشر.
)، ولعالج الجریح ُقدم دیناران 13: 19؛ لو 14: 25ألنه عندما سافر وزع الوزنات على العبید (سلمهم كلمته) (مت 

)، ألنه بالعهدین ُتشفى جراحاتنا (فطرد الصیارفة األشرار إنما یشیر إلى طرد القیادات الدینیة 35: 10لصاحب الفندق (لو 
التي تقتني الكتب المقدسة لتتاجر فیها لحسابهم الخاص)... ینذرنا أیًضا بطرد باعة الحمام، إذ ال یجوز لمن نالوا نعمة 

لما ظن سیمون أنه یستطیع ان یشتري  ).8: 10 (مت "مجاًنا أخذتم مجاًنا أعطوا"الروح القدس أن یتاجروا فیها، فقد قال: 
).] 20: 8لتكن فضتك معك للهالك ألنك ظننت أن تقتني موهبة اهللا بدراهم" (أع  "موهبة التقدیس بفضه أجابه بطرس:

. یبوسة شجرة التین 4
"یا سیدي انظر! التینة التي في الصباح تطلع التالمیذ إلى شجرة التین فوجدوها یابسة، وفي دهشة قال بطرس: 

فأجاب یسوع، وقال لهم: لیكن لكم إیمان باهللا. ألني الحق أقول لكم أن من قال لهذا الجبل انتقل  لعنتها قد یبست.
]. 23-21وانطرح في البحر وال یشك في قلبه بل یؤمن أن ما یقوله یكون، فمهما قال یكون له" [

یرى الدارسون أن الجبل المتحرك یشیر إلى كل ما هو صعب، هذا وكان الحاخامات الیهود یحسبون من یفسر 
نًصا كتابًیا صعًبا محرًكا الجبل. 

ما هو هذا الجبل الذي باإلیمان ینتقل وینطرح في البحر إال شخص ربنا یسوع المسیح، الجبل غیر المقطوع 
ولعل هذا االنتقال  فباإلیمان ینتقل إلى النفس، كما إلى البحر ویقیم فیها. ).45، 35: 3بیدین، الذي یمأل األرض كلها (دا 

یشیر إلى انتقاله من األمة الیهودیة إلى بحر الشعوب األممیة لیقیم في وسطها، ویجعل منها كنیسة له مقدسة. 

 عن فاعلیة اإلیمان بقوله: [اإلیمان یصنع معجزات داخل النفس في لحظات القدیس كیرلس األورشلیميیحدثنا 
إنها تنظر الدینونة ونوال  هذه الذي تستنیر به وتتمتع برؤیة اهللا، وقدر اإلمكان تتطلع إلیه وتبلغ أطراف المسكونة. سریعة.

المكافأة الموعود بها قبل أن ینتهي هذا العالم.] 

إن كانت الصالة النابعة عن قلب مؤمن تنقل الجبل اإللهي إلیه لیعطي بحره الداخلي هدوًء وسالًما، فلكي تكون 
"ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد شيء لكي یغفر لكم أیًضا أبوكم الصالة فّعاله ومستجابة یقول السید: 

بمعنى آخر إن كان یلزم الستجابة الصالة أن تنبع عن قلب مؤمن إیماًنا عملًیا، فعالمة  ].25الذي في السماوات زالتكم" [
لقد أراد الرب أن تكون  هذا اإلیمان العملي هو الغفران لآلخرین فیما هو علیهم، فننال غفران أبینا لنا، وتتنقى قلوبنا...

 القدیس كبریانوس:االستجابة في أیدینا فإن سمعنا لآلخرین یسمع اهللا لنا، وما نحكم به علیهم ُیحكم علینا، وكما یقول 
عندما ُتدان بذات حكمك، فتنال ما تفعله أنت.]  [لم یعد هناك أي أساس للعذر...
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم:لكي ننعم بنوال طلبتنا یلزم أن یرتبط إیماننا بالحیاة المقدسة في الرب، وكما یقول 
[كیف أؤمن أنني أنال طلبتي؟ بعدم سؤالي شیًئا یضاد ما هو مستعد أن یهبه، أو سؤال شيء غیر الئق بالملك العظیم، 
أو شيء زمني، بل أطلب البركات الروحیة كلها، وأیًضا إن كنت اقترب إلیه بدون غضٍب وبأیٍد طاهرة، أیٍد مقدسة، أیٍد 

ُتستخدم في العطاء المقدس، اقترب إلیه هكذا فتنال طلبتك دون شك.] 

. سؤاله عن سّر سلطانه 5
اضطرب رؤساء الكهنة والكتبة والشیوخ إذ رأوه بمفرده استطاع أن یطهر من كل الصیارفة وباعة الحمام 

: "بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان حتى تفعل والمفسدین، عامًال بسلطان ومهابة، فجاءوا إلیه یسألونه
بمعنى آخر من أقامك معلًما أو من سامك رئیس كهنة؟ وضعوا هذا السؤال لیصطادوه بكلمة، فإن قال أنه  ].28هذا؟" [

سلطانه الذاتي یمسكوه كمجدٍف، وٕان قال أنه من آخر یتشكك الناس فیه، إذ رأوه یعمل أعماًال إلهیة! لذلك أجابهم السید 
المسیح على سؤالهم بسؤال بخصوص معمودیة یوحنا، هل من السماء أم من البشر، وٕاذ وجدوا أنفسهم قد سقطوا كما في 

فخ لم یجیبوا بما في قلوبهم. 

ماذا یعني هذا؟ یقولون:   "من أعطاك هذا السلطان؟. [اقتربوا إلیه بشٍر یسألونه:القدیس كیرلس الكبیر:یقول 
أنك تعلم في الهیكل وأنت من سبط یهوذا ال ُتحسب بین الخدام كالكهنة الذین یخدمون الهیكل، فماذا تعلم بما هو كریه 

لوصایا موسى وال تتفق مع الشریعة التي ُأعطیت لنا قدیًما؟ لنقل للناطقین بهذا: هل هذا العمل لدغ ذهنكم، وأثار فیكم الحسد 
أخبروني أیخضع اهللا لناموسه؟ هل وضع وصایاه التي نطق  البغیض؟ اخبروني: أتتهمون معطي الناموس أنه مفسد؟...

لقد قال اهللا بوضوح (خالل أنبیائه) أن شرائع موسى (الطقسیة) تنتهي  بها خالل أنبیائه القدیسین ألجلنا أم ألجل نفسه؟...
ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا عهًدا جدیًدا، لیس "وتقوم شریعة جدیدة یقدمها المسیح: 

 (إر "كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من أرض مصر حین نقضوا عهدي فرفضتهم یقول الرب
فإذ قال جدیًدا عتق األول، وأما ما عتق وشاخ فهو قریب "). لقد وعد بعهد جدید، وكما قال الحكیم بولس: 31-32: 31

فإذ شاخ القدیم كان بالضرورة أن یحتل الجدید موضعه، وقد تحقق هذا ال بواسطة أحد  ).13: 8 (عب "من االضمحالل
األنبیاء القدیسین بل بالحري بواسطة رب األنبیاء.] 

 أن السید المسیح قدم لهم سؤاًال بخصوص معمودیة یوحنا، إذ اعتاد الیهود أن القدیس كیرلس الكبیریرى أیًضا 
فإذ ارتبك الفریسیون وخافوا من اتهام یوحنا أنه نبي كاذب توقفوا عن اإلجابة، فأعلنوا  یتهموا األنبیاء الحقیقیین أنهم كذبة.

القدیس ویقدم لنا  أنهم ال یطلبون الحق، وال یستحقون أن یتعرفوا علیه، لهذا لم یجیبهم السید على سؤالهم أیًضا.
تعلیًال لعدم إجابة السید سؤالهم بقوله: [أغلقوا الباب على أنفسهم بادعائهم الجهل لما یعرفون، لهذا لم یفتح أغسطینوس 

). أما هم فلیس فقط لم یقرعوا، إنما أنكروا ما یعرفونه، فأحكموا 7: 7 (مت "اقرعوا یفتح لكم"لهم ألنهم لم یقرعوا، إذ قیل 
غلق الباب في وجوههم.] 
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 األصحاح الثاني عشر مرقس-

 الثاني عشر األصحاح

 ممقاومته في أورشلي
دخل السید المسیح إلى أورشلیم لیحمل الصلیب من أجلنا، فتجمعت القیادات الشریرة وتكاتفت ضده، إذ في 

یاهم. لكنه وسط هذا الجو الصعب ُوجدت أرملة إتهم وحبهم للسلطة، مفحًما يصراحته كشف لهم عن فساد رعا
  فقدمت أعظم من الجمیع، فلسین هما كل أعوازها.،مجهولة فتحت قلبها البسیط بالحب هللا

 .12-1  الكرامون المغتصبون.1
 17–13  سؤال بخصوص الجزیة.2
 .27-18  الصدوقیون والقیامة.3
 .40-28  الكتبة والوصیة.4
 .44-41  األرملة المحبة والفلسان.5

 الكرامون المغتصبون  .1
إذ ّسد السید المسیح أفواه مجربیه بسؤالهم عن معمودیة یوحنا أراد أن یظهر شرهم ومقاومتهم له وما تحمله 

: 21  مثل الكرامین المغتصبین، وُیالحظ في هذا المثل الذي سبق لنا الحدیث عنه في تفسیر متهمن نتائج بتقدیم
  اآلتي:33

"إنسان غرس  ما یلفت أنظارنا في المثل أنه یشَّبه اهللا اآلب بإنسان غارس كرم، إذ یقول:  أول لعلأوالً :
 محبة اهللا لإلنسان .]1[ وسلمه إلى كرامین وسافر" ، وبنى برًجا حصیًنا، وحفر حوض معصرة، وأحاطه بسیاج،كرًما

فائقة، فهو خلیقته األرضیة الفائقة والمدّللة، وهبها صورته مثاله وحتى بعد معاندتها بحث عنها وجرى وراءها، وقدم 
عن  مقدًما ابنه فدیة عنها، واآلن یشّبه اهللا اآلب باإلنسان، األمر الذي فیه ُتعلن ،أحضانهإلى لها كل إمكانیة للعودة 

نظرته المكرمة لإلنسان. 
سلمه إلى كرامین  كرًما یقول، " أبرز المثل تقدیس اهللا اإلنسانیة، فإذ یشَّبه نفسه باإلنسان الذي غرسثانًیا:

نزع رعایته عن كرمه إذ هو مهتم بكل تُ حاضر في كل موضع، وال  ال بمعنى ترك المكان، إذ هو]. 1وسافر" [
المسئولیة كاملة عالمة حبه للنضوج  تهم، أعطاهمي" بمعنى ترك الكرامین یعملون بكمال حرسافرصغیرة وكبیرة، إنما "

 مع تقدیره للحریة اإلنسانیة، فقد أقام كرامین لیعملوا كرجال ناضجین مسئولین أمامه.
 في هذا المثل أعلن السید المسیح لمقاومیه أنه لیس فقط یعرف ما بداخلهم من روح مقاومة للحق، ثًا:لثا

 بل ، یطیقه الكرامون األردیاء. فهو ال یخاف اضطهادهم له الوٕانما یعرف مقدًما ما سیحل به منهم بكونه الوارث الذي
. لقد دعا نفسه بالحجر المرفوض من البنائین، ]9[ وینزع عنهم الكرم لُیسلم إلى آخرین ،جاء لكي یكمل كأسهم الشریر

. ]10[ إذ صار رأس الزاویة ،لكن هذا الرفض ال یقلل من شأنه
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 بل ،وماه لم یقل قتوا وأراد، االبن الوارث على في هذا المثل أنه إذ ثار األشرارÏالقدیس أغسطینوسیرى 
 في ویطعنوه بالحربة ، مضطهدیه لیسمروه على الصلیبيیدأ. نام مسلًما جسده في )5: 3 مز(جعت" طضا "أنا :قال

 من جنب آدم عندما كان في ُسبات.  حواءجنبه لكي تقوم الكنیسة فیه كما قامت
 القدیس كیرلس الكبیر قدم لنا كثیر من اآلباء تفسیًرا تفصیلًیا لهذا المثل، وقد سبق لي ترجمة تفسیر رابًعا:

منسوب للقدیس راء آباء آخرین. ففي نص آ هنا بعرض أكتفيله في دراستنا إلنجیل متى مع بعض آباء آخرین. لذا 
]، بینما یرى Ð [الكرمة هي بیت إسرائیل، والسور هو حراسة المالئكة، والبرج هو الهیكل، والكرامون هم الكهنةجیروم

  أن [السور هو الشریعة التي منعت امتزاجهم بالغرباء.]اآلب ثیؤفالكتیوس
 التعلیق التالي: أمبروسیوسالقدیس ویقدم لنا 

)، موجد هذا الكرم هو اهللا الذي سلمه 7: 5  هو بیت إسرائیل (إشكرم رب الجنود[یذكر إشعیاء بوضوح أن 
 إذ هو دائًما حّال في كل مكان، لكنه یظهر وجوده واضًحا ،وسافر بعیًدا، ال بمعنى أن الرب سافر إلى مكان آخر

 بعیًدا عن الذین یتركونه. لجًدا في الذین یحبون، ویظ
ّواه بسیاج العنایة اإللهیة لیحفظه ق)، أي 1: 12  مر؛33: 21  (مت بسیاجهطاحأیذكر إنجیل متى أنه 

من هجوم الوحش الروحي. 
... وقد ظن الجمع أن التالمیذ سكارى حین نالوا ة، ألن أسرار آالم المسیح تبدو كالخمر الجدیدحفر معصرة

). حفر حوض معصرة لكي ُیسكب فیه الثمر الداخلي. 13: 2 الروح القدس (أع
 إذ وهبهم الناموس. ،بنى برًجا

 لم یقدموا  الیهود؛ حسًنا فعل إذ أرسلهم في زمن اإلثمار ال زمن الحصاد، ألنأرسل عبیدهفي زمن اإلثمار 
)، وتنبأ دمه أنه 13: 21 مل 1ه الكرمة (ذ معاصر الیهود من الخمر، بل ُسفك دم نابوت في هئأي ثمر... ولم تمتل

 فردهم الیهود بال كرامة وال منفعة، ال یحملون منهم ثمًرا. ، شهداء كثیرون... أرسل اهللا كثیرینرمةسیكون لهذه الك
.] Ñا فأرادوا التخلص منه بكونه الوارث، فأنكروه وقتلوه َصْلبً ،أخیًرا أرسل إلیهم ابنه الوحید

الحدیث عن  من الحدیث عن الیهود ككرم الرب الذي أهمله قادته الروحیون إلى أمبروسیوسالقدیس انتقل 
النفس أو حیاة المؤمن في كنیسة العهد الجدید بكونها كرم الرب الذي قدم له السید كل إمكانیات لإلثمار. وها هو 

 یطلب الثمر! فمن كلماته: 
كتل الحجارة. تارة یحرق بالشمس من  تكدس امم[اعتاد الكرَّام الرحوم أن یهتم بهذا الكرم ویشّذبه وینقیه 

خبایا (شهوات) جسدنا، وأخرى یروي الكرم بالمطر، ویسهر علیه حتى ال تنبت األرض شوًكا وال یكسوها أوراق كثیرة، 
  ویبطل نضوج البساطة وكل سمة صالحة. ،ینزع نموهاوفیضغط غرور الكلمات الباطلة على الفضائل 

 حارًسا إیاه ضد كل خداع الدهر بسیاج ،لیحفظنا اهللا من أجل نهایة هذا الكرم الذي یسنده الرب المخلص
 الحیاة األبدیة... 

1 See: On Ps 41. 
2 Catena Aurea. 
3 In Luc 20: 9-19. 
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 ولیدقق .هوذا حصادنا! ففي غمار السعادة واألمان یمأل البعض أحشاءهم الداخلیة من عنب الكرم اللذیذ
آخرون في هبات السماء، ولیبصر الكثیرون ثمار البركات اإللهیة عند أقدام إرادتهم بعد خلع نعالهم فیصبغوا أقدامهم 

 )... 5: 3 العاریة بالخمر الذي ینهمر علیهم، ألن الموضع الذي هم فیه أرض مقدسة (حز
 وال بدم ،م الرب الثمین، ولیس بدم نابوتبدسالم لك أیها الكرم الثمین من أجل هذا الحارس، فقد تقدست 

 أنبیاء بال حصر. 
ستشهاد جموع الشهداء، وألجلنا ذاق اجلنا غرست ألمات نابوت ولم یتهاون في میراث آبائه، أما أنت ف

.] Ò لهذا أثمروا إلى أقاصي األرض،الرسل صلیب الرب

 سؤال بخصوص الجزیة .2
) رأینا القادة الیهود وقد أدركوا أن أمثال السید المسیح تكشف 22-15: 22في دراستنا إلنجیل متى (

 بعض من فاتفق بل تكاتفوا مًعا باألكثر على مقاومته، ،جراحاتهم الخفیة لم یلجأوا إلى الطبیب الحقیقي إلبرائهم
 هل تقدم لقیصر أم ال، حتى إذا ما رفض تقدیمها ُحسب مثیر ،الفریسیین والهیرودسیین أن یسألوه بخصوص الجزیة

 وفقدت ثقتها فیه كمخلص لهم من المستعمر الغریب ، الجموع منهفتنة ضد الدولة الرومانیة، وٕان قبل تقدیمها نفرت
الجنس. وقد جاءت إجابة السید المسیح تمس أعماق نفوسنا من جهة اآلتي: 

 [یعملنا الرب في هذا المكان الحكمة في إجابتنا على الهراطقة أو الیهود. أمبروسیوس:القدیس  یقول أوالً :
. ویفسر الكثیرون هذه العبارة هكذا: كما كانت الحیة )16: 10 ت(م "كونوا حكماء كالحیات "یقول في موضع آخر:

 هكذا یلیق بنا أن نكون حكماء ،) تعلن عن صلیب المسیح الذي نزع سم الحیة الشریرة8: 21 النحاسیة (عد
.] Ó) بسطاء كالروح (رمزه الحمامة،كالمسیح

 فیجدوا فرصة لتسلیمه، والعجیب أن السید بحكمة حث ،لقد ظن هؤالء األشرار أنه یهین السلطاتثانًیا: 
سامعیه على الخضوع للسلطان الزمني في الرب، وتقدیم الكرامة لمن له الكرامة، والجزیة لمن لهم الجزیة ، ومع ذلك 

 لو( " جزیة لقیصر، قائًال أنه هو مسیح ملكي ویمنع أن ُتعط،ا وجدنا هذا یفسد األمةنّ نإ"تهامه أمام بیالطس: اكان 
 ، وال للدفاع عن نفسه، لیس عن خوف،. وفي هذا لم یدافع السید عن نفسه. لقد قدم مبدأ الخضوع للسلطات)2: 23

ن ُأتهم بخالف ما یمارس! إ المسیحي حتى وهوٕانما كمبدأ یمارس
ن كان في معناه إ و،]17[ وما هللا هللا" ، ما لقیصر لقیصرأعطوا" یرى كثیر من القدیسین أن مبدأ ثالثًا:
 وٕانما كتنفیذ ، وال عن مضض، ال عن خوف،لتزام المؤمنین بتقدیم واجباتهم بأمانة نحو الدولة والحاكماالظاهر یعني 

للوصیة اإللهیة، فإن هذا المبدأ یحمل فهًما روحًیا عمیًقا. إن كانت نفوسنا تحمل صورة اهللا، نصیر نحن عملته یتقبلها 
حة أو سرور. ا وال یجد الرب له فینا موضع ر، وٕان حملت صورة العالم نصیر عملة العالم.بفرح

: [طلب دیناًرا وسألهم عن الصورة، ألن صورة اهللا تختلف عن صورة العالم. هكذا أمبروسیوسالقدیس یقول 
... ال تجد صورة قیصر في )49: 15 كو 1( "كما لبسنا صورة الترابي سنلبس أیًضا صورة السماوي"ینذرنا الرسول: 

 ابنا الرعد، اهمألن)، وال تجدها عند یعقوب وال یوحنا 28: 10 بطرس القائل ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك (مر
 فلماذا دفع الجزیة؟ إنه لم یدفعها مما له (بل من ،لكنك تجدها في البحر. إن كان بطرس ال یحمل صورة قیصر

4 In Luc 20: 9-19. 
5 In Luc 20: 21-26. 
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 ما للعالم بل ي فال تقتنكیكون لقیصر شيء علي البحر) حیث أرجع للعالم ما كان للعالم. وأنت أیًضا إن أردت أن ال
.] Ôاقتن البركات... إن أردت أال تكون مدیًنا للملك األرضي أترك كل أموالك واتبع المسیح

 في هذا المبدأ اإللهي أنه یلیق بنا أن نقدم للجسد (قیصر) جزیته أي العالمة أوریجینوس یقول رابًعا:
ضروریاته، أما هللا فنهبه نفوسنا مقدسة بالكامل.  

ون والقیامة يقو الصد.3
 فرقة یهودیة دینیة أرستقراطیة، رأى بعض مه ا إلى السید المسیح یجربوه؟ءوقیون الذین جاومن هؤالء الصد

، لكن الرأي السائد أنهم Õ ق.م300  عامالربانیین أنهم ینتسبون إلى مؤسس فرقتهم صادوق الذي عاش حوالي
رئاسة الكهنوت حتى عصر  ینتسبون إلى صادوق رئیس كهنة في عصر داود وسلیمان، وفي عائلته ُحفظت

، كانوا Öیني خلفاؤه وأنصاره صدوقیین. هذه الفرقة كما یقول المؤرخ یوسیفوس كانت مناقضة للفریسُدعيالمكابیین، ف
. كانوا یحتلون مركز القیادة في القرنین الرابع والثالث قبل المیالد، في العصرین ×متعلمین وأغنیاء أصحاب مراكز

نهم أنكروا قانونیه إ واهتموا بالسیاسة أكثر من الدین، وكان من أثر هذا ،الفارسي والیوناني. أحبوا الثقافة الیونانیة
 كما استخفوا بالتقلید على خالف الفریسیین الذین حسبوا أنفسهم ،سفار موسى الخمسةأأسفار العهد القدیم بخالف 

 حراًسا لتقلید الشیوخ.
موات، وٕانما ما جاء ألقیون أن أسفار موسى الخمسة لیس فقط ال تذكر شیًئا عن القیامة من اوظن الصد

بخصوص الزواج الناموسي حینما یموت رجل فتلتزم زوجته أن ترتبط بأخیه أو ولیه متى كانت بال أطفال، حتى 
تنجب للمیت طفًال یرثه ویقیم اسمه؛ ظنوا في هذا إعالًنا وتأكیًدا لعدم القیامة من األموات. وكما یقول سفر األعمال: 

 .)8: 23 أع(" ما الفریسیون فیقرون بكل ذلكأألن الصدوقیین یقولون أنه لیس قیامة و مالك وال روح، و"
تفق الصدوقیون مع الفریسیین على مقاومة السید، لكن كل واحد بطریقته. جاءه الصدوقیون یقدمون له إ

خاه وٕاذ مات تزوجت باألخ أ فتزوجت ، فیها یتصورون امرأة تزوجت ومات رجلها دون أن تنجب أوالًدا،قصة خیالیة
ة أیًضا، ففي القیامة متى قاموا لمن منهم تكون زوجة، أالثاني فالثالث حتى السابع، ولم تنجب، وآخر الكل ماتت المر

ألنها كانت زوجة للسبعة؟ 
جاءت إجابة السید المسیح مزدوجة: 

 وٕانما في فهمهم للقیامة، فقد تعلق قلبهم بالسیاسة ، لم یظهر لهم غباوتهم بإنكار القیامة25 في العدد أوالً :
 بل یكونون كمالئكة في ،"متى قاموا ال ُیزوِّجون وال َیتزو�جونوالعالم فحسبوا القیامة حیاة زمنیة مادیة، مع أنه 

 ال وجه للمقارنة بین حیاة نعیشها هنا حسب الجسد بفكر مادي، وحیاة ننتظرها على مستوى .]25[" تالسماوا
مالئكي سماوي. 

 إبراهیم  دعت إذ ظنوا أن أسفار موسى الخمسة تنكر القیامة، أكدها لهم من ذات األسفار، حیثثانًیا:
 اهللا ه"أفما قرأتم في كتاب موسى في أمر العلیقة كیف كلموٕاسحق ویعقوب أحیاء بعد موتهم بنسب اهللا لهم. یقول: 

. ]27-26[ لیس هو إله أموات بل إله أحیاء" .قائالً : أنا إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب

6 In Luc 20: 21-26. 
7 New Westminster Dict. of Bible, p. 817. 
8 Antiq. 13: 10: 6. 
9 Antiq.  18: 1: 4. 
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  على تصرف الصدوقیین هذا بقوله: القدیس كیرلس الكبیریعلق 
 والقیامة، وكانوا یسعون لتحطیم القیامة بكونهم أناًسا ة[اقتربوا من المسیح مخلصنا كلنا، الذي هو الحیا

فتراضات جامدة، بها سعوا بطریقة شریرة وعنیفة أن امتكبرین وغیر مؤمنین، اخترعوا قصة مشحونة جهًال، ونظموا 
یح هو بكرها وأول ثمارها، سنؤكد أن رجاء كل العالم في القیامة من األموات التي الم یفسدوا رجاء العالم كله. نحن

 فال یكون المسیح قد ،ألنه إن كان الموتى ال یقومون"لذلك إذ یجعل الحكیم بولس قیامتنا تقوم على قیامة السید یقول: 
 فكیف یقول قوم ، قام من األموات أنهإن كان المسیح ُیكرز به "، كما یقدم فكًرا عكسًیا فیقول:)16: 15 كو 1(" قام

. الذین قالوا بهذا هم الصدوقیون الذین نتحدث عنهم اآلن. )12: 15 كو 1(  "بینكم لیس قیامة أموات؟
على أي األحوال كان سؤال الصدوقیون بال معنى، السؤال برمته ال یتفق مع الكتب المقدسة الموحى بها، 

 وجاءت إجابة مخلصنا تؤكد تماًما غباوة قصتهم وتجعلنا نستخف بوهمهم والفكرة التي یقوم علیها هذا الوهم...
 أین دینونتك یا موت؟ أین شوكتك یا ،من یّد القبر أفدیهم، من الموت أخلصهم"قال اهللا عن الذین رقدوا: 

 الترجمة السبعینیة). اآلن ما یقصده بدینونة الموت وشوكته قد أخبرنا به الطوباوي بولس بقوله: 14: 13 هو( ؟"قبر
كتها هي و، إذ یقارن الموت بالعقرب، ش)56: 15 كو1( "أما شركة الموت فهو الخطیة، وقوة الخطیة هي الناموس"

بل لم أعرف الخطیة إال "الخطیة وبسمها تقتل النفس. یقول أن الناموس هو قوة الخطیة، إذ في موضع آخر یعترض: 
 ة. لهذا السبب یستبعد مؤمنیه من وصاي)15: 4 رو( "أیًضا تعدٍ لیس إذ حیث لیس ناموس  "،)7: 7 رو(" بالناموس

الناموس الذي یدین ویبطل شوكة الموت التي هي الخطیة، فإنه إذ ینزع الخطیة بالتبعیة یرحل الموت معها، إذ الموت 
صادر عنها وبسببها جاء إلى العالم. 

 اتفق األنبیاء الطوباویون مع هذا المرسوم "،من یّد القبر أفدیهم، من الموت أخلصهم"إذ أعطى اهللا وعًدا: 
) إذ یعلن 16: 23 رإحدثوا معنا ال برؤیا قلبهم وال بمشیئة إنسان بل عن فم اهللا كما هو مكتوب (راجع تالعلوي، ف

تحیا أمواتك، یقوم "الروح القدس المتكلم فیهم حكم اهللا وٕارادته القدیرة غیر المتغیرة في كل أمر. یحدثنا إشعیاء النبي: 
 الترجمة السبعینیة). على ما أعتقد أن 19: 26  (إش"الذین في القبور، سیبتهج الذین في األرض، ألن طلك یشفیهم

الطل هو قوة الروح القدس واهب الحیاة، أو تلك الفاعلیة التي تبطل الموت، الصادرة عن اهللا والحیاة. 
فیموتون وٕالى ترابهم یعودون.  تأخذ روحهم "یقول أیًضا داود الطوباوي في المزامیر عن الذین على األرض:

. ألم تسمع عن عمل الروح القدس ونعمته واهبة الحیاة، )30: 104 مز( "ترسل روحك فتخلقهم وتجدد وجه األرض
ُیزرع في "هذا الذي سیجدد وجه األرض؟ فإنه یقصد بوجه األرض جمالها، وبجمال طبیعة البشر عدم الفساد، إذ قیل: 

. مرة )43-42: 15 كو 1(" فساد وُیقاوم في عدم فساد، یزرع في هوان ویقاوم مجد، یزرع في ضعف ویقاوم قوة
 إنما یبطل ،خرى یؤكد لنا إشعیاء النبي أن الموت الذي دخل بسبب الخطیة ال یستعید قوته على سكان األرض أبدًیاأ

خلق اهللا كل " كما هو مكتوب: ، ویردها إلى ما كانت علیه،موات، حیث یجدد المسكنةألخالل قیامة المسیح من ا
 وینزع ، ویمسح السید الرب الدموع عن كل الوجوه،ُیبلع الموت إلى األبد"، قائالً : )24: 6(أف " شيء في عدم فساد

. عار الشعب هو الخطیة، إذ تُنزع یبطل الموت ویرحل الفساد من وسط )8: 25 إش( "عار شعبه عن كل األرض
 الموت تُنزع دموع كل أحد ویتوقف النحیب، فال توجد علة بعد للبشر من جهة البكاء والنحیب. يشعب، وٕاذ ینتهال

بناء هذا أهكذا لدینا الكثیر من األسانید في تفنید جحود الیهود، لكننا لننظر إلى ما قاله لهم المسیح: حًقا إن 
ما الذین أ لذا یزوَّجون ویزوَّجون، ،العالم الذین یعیشون الحیاة الجسدانیة العالمیة ملیئة بالشهوات من أجل اإلنجاب
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یبلغون الحیاة المختارة المكرمة والحاملة كل سمو والمتأهلة للقیامة المجیدة العجیبة فبالضرورة تفوق حیاة البشر في 
بناء اهللا. إذ تُنزع عنهم كل شهوة أمساوین للمالئكة، ن هذا العالم. إنهم یعیشون في حضرة اهللا كقدیسین، یصیرو

جسدیة وال یكون للذة الجسد موضع فیهم بل یتشبهون بالمالئكة القدیسین یمارسون الخدمة الروحیة ال المادیة كأرواح 
 ك الذي یتمتع به المالئكة.امقدسة، وفي نفس الوقت یتأهلون لمجٍد كذ

برهن المخلص على جهل الصدوقیین المّطبق، مقدًما لهم موسى معلمهم الدیني كمعلم بالقیامة من األموات 
 إله من هو أن كان ".أنا إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب"بطریقة واضحة تماًما، إذ یقدم لنا اهللا القائل في العلیقة: 

، لذلك سیقومون عندما تجلبهم یمین اهللا القدیر، لیس وحدهم بل ء- ال یعیشون بعد؟  إنه إله أحیا - كما یظنون هؤالء
وكل الذین هم على األرض. عدم اإلیمان بهذا یلیق بجهل الصدوقیین، ال بمحبي المسیح. أما نحن فنؤمن بالقائل: 

 في طرفة عین عند البوق األخیر، فإنه ،في لحظة"، هذا الذي یقیم األموات: )25: 11 یو(" أنا هو القیامة والحیاة"
. سیغیرنا مخلصنا كلنا إلى عدم الفساد، إلى )52: 15 كو 1( " فُیقام األموات عدیمي الفساد ونحن نتغیر،سیبوق

دة، هذا الذي به وله المجد والحمد والسلطان مع اهللا اآلب والروح القدس إلى أبد األبد، سلمجد والحیاة غیر الفاا
.] ÏÎآمین

المفهوم الرمزي للمرأة التي تزوجت سبعة رجال 
 المرأة)، رأینا هذه 33-23: 22في دراستنا لحدیث السید المسیح مع الصدوقیین أثناء دراستنا إلنجیل متى (

) بأعمال الناموس. لكنها لم تأِت 7 التي تزوجت السبعة إخوة ولم تنجب تشیر إلى الكنیسة التي عاشت زماًنا (رقم
. ویقدم لنا أحد النصوص بثمر روحي حتى ماتت عن أعمال الناموس لتحیا بالنعمة على مستوى مالئكي روحي

ة التي لم تنجب من اإلخوة السبعة والتي ماتت أ فیه [من هي هذه المرتفسیًرا رمزًیا آخر، جاءللقدیس جیروم المنسوبة 
) الذي مأل السبعة آباء البطاركة، والتي لم 2: 11 في النهایة إال المجمع الیهودي الذي فارقه الروح السباعي (إش

 فال ،ة عن المسیحأ ! فمع أنه ُولد لهم لكنه ُوهب لألمم! لقد ماتت هذه المرحُیترك لها نسل إبراهیم أي یسوع المسي
ني أقصد برقم سبعة صحبة المؤمنین جمیًعا. على العكس هذا إترتبط في القیامة بأي واحد من البطاركة السبعة، و
 ،)، أي السبعة كنائس التي یحبها الرب وینتهرها ویؤدبها1: 4 قیل بإشعیاء أن سبع نساء یمسكن برجٍل واحٍد (إش

.] ÏÏفتتعبد له بإیمان واحد

  الكتبة والوصیة.4
 "فجاء واحد من الكتبة وسمعهم یتحاورون، 

 فما رأى أنه أجابهم حسًنا، سأله: 
 أیة وصیة هي أول الكل. 

  یسوع: أن أول كل الوصایا هي اسمع یا إسرائیل، هفأجاب
  .الرب إلهنا رب واحد

  ،نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل

10 In Luc. Ser. 136. 
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  .هذه الوصیة األولى
  هي تحب قریبك كنفسك، ،وثانیة مثلها

. ]32-28[لیس وصیة أعظم من هاتین" 
إن كان الفریسیون والصدوقیون والهیرودسیون قد جاءوا إلى السید بخبٍث لیجربوه، كي یصطادوه بكلمة 

كاسٍر للناموس الموسوي، فإن محاوراتهم للسید جذبت كثیرین للتمتع بمفاهیم ككمثیر فتنة ضد الحاكم الروماني أو 
جدیدة، األمر الذي أثار هذا الكاتب لیقدم سؤاًال كثیًرا ما تناقش فیه رجال الدین المتعلمون خاصة الكتبة، ولعله أیًضا 

)، إذ حسبه یمیز بین وصایا الناموس 25: 10؛ لو 35-34: 22  السؤال أراد أن یجرب السید (متهفي عرض
وبعضها البعض، أو یقدم وصیة من عنده كأعظم مما ورد في الناموس. وٕان كان السید لم یوبخ هذا الكاتب بل 

 أجابه بحكمة إلهیة فائقة مقدًما أساًسا روحًیا لمفهوم الوصیة، یمكن تلخیصه في اآلتي:ي بالحر
 أن الوصایا تمثل وحدة واحدة ال یمكن فصلها عن بعضها البعض، فبینما یطلب الكاتب وصیة أول أوالً :

عترافنا االكل یقدم السید المسیح وصیتین على مستوى واحد، ملتحمتین مًعا، تمسان عالقتنا باهللا خالل إیماننا به و
تنا بقریبنا الذي نحبه كأنفسنا. وقد كشف لنا إنجیل لوقا من هو قریبنا بمثل قبوحدانیته، وحبنا له بال حدود، وعال

). 10  الصالح (لويالسامر
 به وبین حبنا له، وال انفصال بین عالقتنا باهللا وعالقتنا واالعترافبمعنى آخر ال انفصال بین اإلیمان باهللا 

هللا نحو اه قخوتنا. وكأن الوصیة هي تمتع بسمة حیاة داخلیة یعیشها اإلنسان في أعماقه وُتعلن خالل إیمانه وشوإب
مالته مع الناس. اومع

 جاء: [هذا السؤال یمثل وحدة مشكلة عامة للمتعلمین في الناموس، وهو ÏÐللقدیس جیرومفي نص منسوب 
صیة واحدة وكأنهما ثدیان  وأن الوصایا الواردة في الخروج والالویین والتثنیة مختلفة. وقد قدم السید وصیتین ولیس

لتي یجب على كل واحد منا أن اعلى صدر العروس بهما تنتعش طفولتنا... لقد أشار إلى أول الوصایا العظمى 
عتراف بها مع ممارسة العمل الصالح الیعطیها المكان األول في قلبه، كأساس للتقوى، وهي معرفة وحدة الالهوت وا

الذي یكمل بحب اهللا والقریب.] 
 إنما یمثل حیاة ، إن كان الحب هو جوهر الوصیة، فإن هذا الحب لیس تصرًفا خارجًیا نبرزه فحسبثانًیا:

تمس كل إمكانیاتنا، وتمس كیاننا "نحب من كل النفس"، وتمس عواطفنا وأحاسیسنا الداخلیة "من كل القلب"، وتمس 
فكرنا "من كل الفكر" وأیًضا تمس تصرفاتنا الظاهرة "من كل قدرتك". وكأن الحب یعني تقدیس اإلنسان بكلیته بروح 

، نحمل حیاته وسماته عاملة في )8: 4 یو 1(" محبة اهللا في داخله، بكون "هطبیعة خالقصورة اهللا القدوس لیحمل 
النفس والقلب والفكر والجسد وكل الطاقات والمواهب! 

 لعلنا ، ویرفعنا من مجد إلى مجد،الوصیة هي تمتع وتجاوب مع روح اهللا القدوس الذي یشكلنا على الدوام
). 13: 4 نبلغ قیاس قامة ملء المسیح (أف

 شرحها ي النفس، إذ توجد القوة الحیة في النفس التى كل قودنظر كیف یعدا [ثیؤفالكتیوس:یقول األب 
 أخرى ةبقوله "من كل النفس"، لهذه القوة ینسب الغضب والرغبة هذه التي یجب تسلیمها للحب اإللهي. كما توجد قو

12 Catena Aurea. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 األصحاح الثاني عشر مرقس-

 "من كل قلبك". وأیًضا قوة : ولها ُینسب النمو واالنتعاش، والتي یجب أیًضا تسلیمها هللا إذ قیل،تسمى "القوة الطبیعیة"
 والتي تدعى "الفكر" التي یجب تسلیمها أیًضا بالكامل.] العلیقةثالثة هي 

على أهمیة الشرائع الطقسیة  على أي األحوال یبدو أن خالًفا دار بین فئات الیهود أنفسهم، فالبعض ركز
خاصة تقدیم الذبائح، واآلخر على الجانب اإلیماني، وثالث على الجانب السلوكي العملي. وقد جاء السید المسیح 
لیؤكد الحاجة إلى تغییر شامل في النفس والقلب والفكر مع تجاوب كل طاقات اإلنسان وٕامكانیاته مع هذا التغیر 

 ، ومحبته من كل القلب."بالحق قلت ألنه (اهللا) واحد ولیس آخر سواه، قائالً : باإلجابةالداخلي. وقد أعجب الكاتب 
 ومحبة القریب كالنفس هي أفضل من جمیع المحرقات والذبائح" ، ومن كل النفس ومن كل القدرة،ومن كل الفهم

، لكنه لم یقل له: "في داخلك ملكوت اهللا"، إذ عرف ]34["لست بعیًدا عن ملكوت اهللا"  أجابه السید: .]32-33[
 لكن لم یكن قد دخله بعد وال تمتع به. ،الكاتب مالمح الطریق

المسیح كابن داود وربه: 
 بدأ السید یحدث الجماهیر ،]34[ "ولم یجسر أحد بعد ذلك أن یسأله" :إذ توقفت الحوارات كقول اإلنجیلي

اإلنجیلي:  من خالل كلمات الكتبة أنفسهم لیكشف لهم عن طریق خالصهم به، إذ یقول
 ثم أجاب یسوع وقال وهو یعلم في الهیكل: "

؟ كیف یقول الكتبة أن المسیح ابن داود
 ألن داود نفسه قال بالروح القدس: 

  .جلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطًئا لقدمیكا :قال الرب لربي
 ]37-35[ین هو ابنه؟" أفداود نفسه یدعوه رًبا، فمن 

: یتحدث اآلن السید المسیح عن نفسه عالنیة وألول مرة لیعلن اآلتي
 ال من ذاته وٕانما بالروح ، أنه المسیا ابن داود وفي نفس الوقت ربه. تعرف علیه داود منذ أجیال طویلةأوالً :

 اآلباء! ىع النبوات ومشتهوالقدس إنه موض
 وٕانما أیًضا لقتله صلًبا، فإنهم یقاومون اآلب أیًضا ، إن كانت القوى قد تكاتفت ال لمحاورته فحسبثانًیا:

 وٕانما عن وحدة العمل بین اآلب واالبن. وكأن ،بن، لیس عن ضعف في االبنالالذي یضع األعداء تحت قدّمي ا
 مقاوًما للحق صیر الطریق أن یراجع كل إنسان نفسه لئال تسحبه األحداث ليأحداثالسید یطالبهم قبل الدخول في 

 فیعني أنه یحمل قوته، وال یعني تفاوًتا في الكرامة. فإن كان اآلب یخضع جلس عن یمیني"ا"ومعانًدا هللا. أما قوله 
). 4: 15  إذ یمجد أباه على األرض (یو،األعداء تحت قدمي االبن، فاالبن أیًضا یخضع األعداء تحت قدمي اآلب

ختالف األقانیم ا [كل ما لآلب هو لالبن.. نحن نمیز اآلب عن االبن في :أمبروسیوسالقدیس یقول 
لكنهما واحد في القدرة، الواحد في اآلخر... مجد اآلب ال یضمحل في االبن، وجمال االبن أن یرى فیه كمال اآلب، 

 [ونحن أیًضا نضع ذات السؤال لفریسي األزمنة األخیرة القدیس كیرلس الكبیر:.] ویقول ÏÑإنهما واحد في القدرة
 مقسمین ، هو بعینه ابن اهللا اآلب وأنه هو اهللاء(النساطرة)، لیت هؤالء الذین ینكرون أن المولود من القدیسة العذرا

المسیح إلى ابنین، لیشرحوا لنا كیف یكون ابن داود ربه، لیس لربوبیه بشریة بل الهوتیة. فإن جلوسه عن یمین اآلب 

13 In Luc 20: 41-44. 
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هو تأكید وعربون المجد األسمى. فإذ لهما عرش واحد لهما كرامة واحدة، والمتوجان بكرامة واحدة لهما طبیعة 
.] ÏÒواحدة

 ه كثیرة أثناء خدمته، لكنه یتمجد بخضوع أعدائه تحت قدمیه في یومباتهاماتإن كان السید قد ُأتهم ثالثًا: 
 أن السید المسیح قصد بهذا الحدیث أن یسحب قلوب تالمیذه من الفكر القدیس كیرلس الكبیرالعظیم، وكما یرى 

الفریسي الذي یهتم بالمجد الزمني لیطلبوا المجد األبدي مع مسیحهم. بمعنى آخر إن كان السید قاومه كثیرون في 
 هكذا من یتبعه یحتمل المقاومات هنا من أجل األبدیات. لهذا السبب، یكمل ،بدياألعالن مجده إخدمته للبشریة و

اإلنجیلي حدیثه هكذا: 
 "وقال لهم في تعلیمه: 

زوا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة   . والتحیات في األسواق،َتَحرَّ
 والمجالس األولى في المجامع، 

  .والمتكآت األولى في الوالئم
  ُیطیلون الصلوات. ةٍ  وِلِعلَّ ،الذین یأكلون بیوت األرامل

. ]40-38[هؤالء یأخذون دینونة أعظم" 
حذر تالمیذه من أن یضعوا قلوبهم في ثیابهم أي في المظاهر الخارجیة، فقد اعتاد أن یخفي بعض رجال 

القدیس الدین الیهودي شرهم وخبثهم تحت الزّي الخارجي، فینالون الكرامة الزمنیة وهم یحملون قلوب ذئبیة. لهذا نجد 
- في  - وهو رئیس أساقفة  كثیًرا ما یوبخ نفسه، قائالً : "عجبي من أسقف یخلص!"، حتى یكونیوحنا الذهبي الفم

 تدینه إن لم یحمل في قلبه مجًدا داخلًیا. ي بالحر، بلحذٍر دائٍم من ذاته. بمعنى آخر ثیاب الكهنوت في ذاتها ال تبرره
 [یا رجل اهللا حتى متى بالسواد فقط (ربما قصد الزي الرهبنة) القدیس یوحنا سابا:بذات الروح قال الراهب المتوحد 

]، [ویل لي، ألني إلى اآلن أعزي ÏÓ وأحرق جمیع الذین حولك لترى المجد الخفي داخلكاتعزى نفسك؟ كن كلك لهیبً 
.] ÏÔنفسي بالسواد فقط

 [لقد اعتادوا أن یسیروا مرتدین ثیاًبا مكرمة لكي ینالوا تكریًما عظیًما بسببها، القدیس ثیؤفالكتیوس:یقول 
ویتبعون نفس األمر في أشیاء كثیرة تقودهم للمجد الزمني.] 

 وما یقوله السید المسیح بخصوص الرغبة في المشي بالطیالسة یذكره بخصوص الرغبة في التمتع بتحیات
 ، وال تحیات الناس،الناس ونوال المتكآت األولى، وفي إطالة الصلوات عمًدا. غیر أن السید لم یهاجم الملبس في ذاته

وال الجلوس في المتكآت األولى أو إطالة الصلوات، إنما هاجم الفكر الداخلي والشهوة العمیقة للتصرف هكذا من أجل 
  حق األرامل.یأكلالمجد الباطل، بینما یحمل اإلنسان قلًبا قاسًیا حتى یستبیح لنفسه أن 

 األرملة المحبة والفلسان .5
إن كانت كل قوى القیادات الیهودیة قد تكاتفت مًعا لمقاومة السید، فقد ُوجدت أرملة فقیرة مملوءة حًبا هللا 

 فحسبها الرب أفضل من مقدمي الذهب الكثیر والفضة، ،- في خزانة الهیكل - أي فلسین والناس قدمت كل أعوازها

14 In Luc. Ser. 137. 
ÏÓ 14 رسالة .
ÏÔ 35 رسالة .
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 ألن الجمیع من ."الحق أقول لكم أن هذه األرملة الفقیرة قد ألقت أكثر من جمیع الذین ألقوا في الخزانةإذ قال: 
 .]43-44[زها ألقت كل ما عندها كل معیشتها" اعوإفضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن 

 یرى الكاتب في نفسه أنه هو األرملة الفقیرة إذ یقدم في قلوب الناس كما ÏÕللقدیس جیرومفي نص منسوب 
في خزانة الهیكل فلسین هما الشرح المبسط لإلیمان التابع عن العهدین القدیم والجدید، یجد له مكاًنا في قلوب سامعیه 

بالروح القدس لیترجمه الروح إلى حیاة عملیة في الفكر والقول والعمل. 
 هذه المرأة رمًزا للنفس المؤمنة التي ترملت إذ مات رجلها األول الذي باعت نفسها األب ثیؤفالكتیوسویرى 

 تهبه كل حیاتها ، والنسكالتواضعله أي إبلیس، وتقدمت لعریسها الجدید بالفلسین أي النفس والجسد، تقدمهما خالل 
لیعمل فیها. 

) إشارة للحب، فإننا ال نستطیع نقترب إلى مقدسات اهللا، وال 2  في الفلسین (رقمالقدیس أغسطینوسویرى 
 لرب لنا.اوالناس. بالحب ننعم بالمقدسات وتكریم  یتطلع الرب إلى تقدماتنا أن لم تنبع عن قلب متسم بالحب هللا

هذا وقد فتحت هذه األرملة الباب أمام جمیع المؤمنین إلدراك مفهوم العطاء الحقیقي. إنه عطاء القلب 
 ولیس مجرد العطاء الظاهر، فمن كلمات اآلباء في هذا الشأن: ،الداخلي الذي یفرح قلب اهللا

  ألنه إن كتب الحكیم بولس شیًئا من هذا النوع:  ستعدادها الداخلي؟األم تفق (هذه األرملة) فیض غناك بسبب"
 كو 2(  ال على حسب ما لیس له"، فهو مقبول على حسب ما لإلنسان،كان النشاط موجوًدا (اإلرادة حاضرة)

 ینال نعمة من اهللا بتقدیمه ثمًرا لإلخوة، فإن مخلص الجمیع یقبل ذبیحته، وٕانما أیًضا ي. لیس فقط الغن)12: 8
 شیًئا بسبب قلة ما یملكه. فإن اهللا ناظر الكل یمدح  األخیریهب نعمة للذي یقدم قلیًال ألنه یملك القلیل، وال یخسر

. ÏÖي، بل بالحري یهبه إكلیًال أعظم كرامة مما للغنيستعداده الداخلي ویقبل نیته ویجعله مساوًیا للغنا
القدیس كیرلس الكبیر 

  ...َلَك لسان، أیا كان فقرك فلك قدمان بهما تزور المریض وتفتقد فَ أتقول لیس لك قدرة على تقدیم أعمال رحمة؟
. ×Ïالرحمة في السجن. لك سقف تستقبل تحته غرباء. لیس هناك عذر قط لمن ال یمارس عمل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  8: 19 )، وزكا بتقدیمه نصف أمواله (لو20: 4 شترت به األرملة بفلسین اشتراه بطرس بتركه الشباك (متاما .(

 نما إ)، و8: 19  بنصف أمواله (لوتالسماواأكثر قدرة من أنه لیس فقط زكا اشترى ملكوت  أي شيء یا إخوة
ثنان نصیًبا متساوًیا؟ أي شيء أقدر من هذا أن ذات الملكوت الذي یتأهل له الاشترته األرملة بفلسین، لیملك ا

) 42: 10  (مت!الغني بتقدیم كنوزه یناله الفقیر بتقدیم كأس ماء بارد

 قلیل هو مالها، لكن عظیم هو حبهاÐÎ .

17 Cf. Catena Aurea. 
18 In Luc. Ser. 148. 
19 In Heb. hom 31: 8. 
20 On Ps. 50, 112, 129. 
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 القدیس أغسطینوس 

  .من یقدم نفسه هللا إنما یقدم كل شيء له دفعة واحدة
 لكنها كانت أغنى من كل شعب إسرائیل. ،مع كونها أرملة فقیرة 
 بل باإلرادة الصالحة التي ُقدمت بها،مثل هذه التقدمات ال ُتقدر بوزنها ÐÏ .

 جیروم  القدیس

21 Ep. 53: 11, 54: 17, 118: 5. 
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الثالث عشر  األصحاح

عالمات المنتهى 
 لكي یدخل بنا إلى أورشلیمه السماویة وینعم ،دخل السید المسیح إلى أورشلیم لیعلن حبه لنا عملًیا بالصلیب

علینا بأمجاده األبدیة. 
 ویقیم فینا ،في األصحاحات السابقة تلمسنا عمل السید المسیح الذي جاء لیهدم اإلنسان القدیم الترابي

نفس الروح إذ یتحدث عن مجیئه األخیر یكشف عن هدم األبنیة ب اإلنسان الجدید الروحي الذي على صورة خالقه.
 هنا، فقد سبق شرحها خالل فكر اآلباء عند ةأما عالمات المنتهى الوارد القدیمة لننعم ببناء أبدي غیر مصنوع بید.

  وقد جاءت هنا بذات الترتیب والفكر:،)24 دراستنا إلنجیل متى (ص

 .2-1 . هدم الهیكل القدیم1
 .6-3 . ظهور مسحاء كذبة2
 .8-7 . قیام حروب وحدوث كوارث3
 .13-9 . حدوث مضایقات4
 .14 . رجسة الخراب5
 .18-15 . وصایا للدخول في الملكوت6
 .20-19 . الضیقة العظمى7
 .23-21 . ظهور أنبیاء كذبة8
 .25-24 . انهیار الطبیعة9

 .27-26 . مجيء ابن اإلنسان10
 .29-28 . مثل شجرة التین المخضرة11
 .31-30 . تأكید مجیئه12
 .32 . عدم معرفة الساعة13
 .37-33 . الدعوة للسهر14

 مقدمة
 بعد  هادىءجاء هذا الحدیث الخاص بعالمات المنتهى في جلسة خاصة للسید مع تالمیذه وحدهم، في لقاء

 جًدا، فما غایة تدخوله أورشلیم وتطهیره الهیكل ولعن شجرة التین، خاصة وأن أحداث اآلالم والصلب كانت قد اقترب
هذا الحدیث؟ 

 من خالل قراءات یوم الثالثاء من البصخة المقدسة (أسبوع الوديیمكننا أن نتعرف على غایة هذا الحدیث 
 حیث ركزت الكنیسة نظر أوالدها في هذا الیوم على مجيء السید المسیح األخیر. ،اآلالم)

) 19 لعل ما یلفت نظرنا في قراءات الساعة األولى من هذا الیوم ما أعلنه اهللا في سفر الخروج (صأوالً :
أنه حمل شعبه كما على أجنحة النسور ال لینقلهم من أرض العبودیة وینطلق بهم إلى أرض الموعد، بل ینقلهم إلیه 
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). 4: 19  (خر"يّ  وجئت بكم إل،وأنا حملتكم على أجنحة النسور"هو شخصًیا، إذ یقول: 
 شجرة التین تملكهم روح هلعل التالمیذ إذ رأوا السید المسیح حازًما كل الحزم في تطهیر الهیكل، وفي لعن

 هسماوات كل منهم لئال یكون نصیبهم كشجرة التین، لهذا جاء حدیثه هنا یطمئن التالمیذ، أنه یعد لهم يالیأس، وخش
إن كان قد حمل آباءهم كما بأجنحة النسور لیجيء بهم إلیه،  مقدًما لهم عالمات مجیئه، وٕان كانت مرة لكنها مطمِئنة.

فإنه یرسل لهم روحه القدوس لیحملهم فوق كل األحداث لینعموا بلقائه األخیر على السحاب. 
: 8 یو( "Ïأنتم من هذا العالم، وأما أنا فلست من هذا العالم أنتم من أسفل وأما أنا فمن فوق." یؤكد لنا السید:

كأنه یؤكد لنا أننا غیر قادرین بذواتنا أن نرتفع إلیه لنلتقي معه على سحاب السماء، لكنه هو من فوق یقدر أن  .)23
به ترتفع قلوبنا التي تصیر لیست من هذا العالم، أي تحمل  ."لست من هذا العالم"یضمنا إلیه، فیجعلنا حاملین سمته: 
لعله أیًضا أراد أن یعلن بعالمات المنتهى المرة أنه سمح بها لكي یدفعنا دفًعا  سمته، فتدخل معه في شركة أمجاده.

 ونترك سمتنا أننا من هذا العالم، فنقدر أن نلتقي مع ذاك ،إلى االنطالق من هذا العالم، أي نخلع عنا محبة الزمنیات
الذي لیس من هذا العالم. 

لوال أن رب الجنود أبقى بنا بقیة " حًقا إن العالمات التي قدمها لتالمیذه مرهبة جًدا، لكن إشعیاء النبي یقول: 
وكأن التالمیذ هم البقیة الصغیرة التي تعجز عن الخالص  .)9: 1 إش(" Ðبهنا عمورةاصغیرة لصرنا مثل سدوم وش

یهتم اهللا نفسه بها، التي بمعنى آخر ملكوته السماوي قد ُأعد للبقیة الصغیرة   بها. مراحم رب الجنود تترفقبذاتها لكن
  .)32: 12  (لو"ال تخف أیها القطیع الصغیر ألن أباكم قد سّر أن یعطیكم الملكوت" :إذ یقول

ولعل سرد السید المسیح لتالمیذه عالمات مجیئه بما   هكذا أبرزت القراءات اهتمام اهللا نفسه بتقدیم الملكوت.
تحمله من مرارة إنما لیعلن لهم أنه یعرف أن الطریق ضیق للغایة وكرب، لكنه في یدیه، أو هم في قبضة یده یحفظهم 

حتى یجتاز بهم وینطلق بهم إلیه. 
 عرض السید المسیح لعالمات المنتهى على تالمیذه لیس فقط یؤكد لهم دور اهللا نفسه واهتمامه ثانًیا: 

جاءت هذه العالمات تحمل في مجملها هدًما تاًما للحیاة  بمالقاتهم معه على السحاب، وٕانما دور المؤمنین أیًضا.
الزمنیة بل وللطبیعة إعالًنا لحیاة أفضل أبدیة.  

 حملت قراءات الساعة الثالثة من یوم الثالثاء من البصخة المقدسة تحذیًرا من الشبع من هذا العالم واالهتمام 
، )1: 2 )، تدفعنا نحو اختیار طریق خدمة الرب حیث تنتظرنا التجارب (ابن سیراخ12: 8ببناء بیوت جمیلة (تث

كأن الكنیسة وهي تقدم لنا عالمات المنتهى ترسم لنا  ).2: 24وتؤكد لنا أنه ال ُیترك حجر على جدر إال وُینقض (مت
 وال ، بطوننا الداخلیة بسكر هذا العالم وملذاتهيءالطریق اإلنجیلي للتمتع بالمسیح القادم على السحاب فتطالبنا أال تمتل

 نمسك بصلیب ربنا یسوع المسیح يحرلیرتبك ذهننا ببناء بیوت أرضیة ونزینها كمن یستقر على األرض أبدًیا، إنما با
 لیقیم اهللا فینا بناًء جدیًدا یلیق بنفوس منطلقة نحو أورشلیم ،لنحمل التجارب بقلب متسع، ونهدم كل حجر في داخلنا

العلیا، تتحد بعریس سماوي. 
 السید المسیح في حدیثه مع تالمیذه عن عالمات المنتهى، بالرغم مما قدمه من طریق طویل وشاق ثالثًا: 

 لهذا السبب تقدم لنا الكنیسة في قراءات یوم الثالثاء من البصخة ؛للغایة لكنه بسلطان ألهب قلوبهم غیرة للدخول فیه

Ïمن البصخة المقدسة. ء قراءات الساعة األولى من یوم الثالثا 
Ðسة نبوات الساعة السادسة من یوم الثالثاء من البصخة المقد .
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 خالل الریح العاصف الشدید وال الزلزلة وال النار  القصتین غایة في األهمیة: لقاء إیلیا مع اهللا وسماعه صوته اإللهي
تمثل قصة إیلیا الحاجة  )، وتمتع نوح بالخالص في الفلك وسط الطوفان.19 مل 1 اللطیف (ئبل خالل النسیم الهاد

إلى الغیرة المقدسة للقاء مع اهللا، لكنها غیرة ملتهبة داخلیة تقوم خالل النفس الهادئة في الرب، التي تحمل سماته 
أما فلك نوح فیلتحم بغیرة إیلیا لیترجم  ).19: 12  مت؛2: 42 حیث ال یصیح وال یسمع أحد صوته في الشوارع (إش

كمن یدخل الفلك مع عائلته  أعماقنا الداخلیة واشتیاقنا القلبي لمالقاة الرب إلى عمل جاد، فنقبل صلیب الرب عملًیا
هذا الفلك یمثل البیت  وحیواناته وطیوره لینعم باللقاء مع اهللا وسط هیاج العالم الشدید والطوفان المهلك للكثیرین.

) 11-1: 9  مرتفًعا بنا فوق المیاه، لذلك جاءت القراءات تحدثنا عن بیت الحكمة (أم،الجدید الذي نقطنه هنا فیحملنا
المؤسس على األعمدة السبعة التي هي أعمال الروح القدس. 

 لكي نلتقي بربنا یسوع القادم على السحاب یلیق بنا ونحن هنا على األرض أن نتدرب بالروح ، بمعنى آخر
أصعد على جبل "القدس الذي فینا أن نسكن الفلك الذي یرفعنا إلى فوق، وأن نقطن الجبال العالیة، إذ یقول النبي: 

) برؤیة السید 7 ذات الیوم، حینئذ ننعم مع دانیال (ص ) كما جاء في نبوات9: 40 (إش" عال یا مبشر صهیون
القادم على السحاب. 

 أخیًرا لكي تلهب الكنیسة شوقنا للتمتع بهذا اللقاء األبدي تحدثنا عن بهاء المجد الذي ننعم به حینذاك، رابًعا: 
كل من له "، وما قاله السید نفسه: )26: 30 إش( "نور القمر كنور الشمس"فتقتبس في قراءاتها ما قاله إشعیاء: 

بمعنى آخر ما نناله من بهاء داخلي هنا یكون عربوًنا لبهاء أعظم أبدي، فإن صرنا  ).29: 25  (مت"یعطى فیزداد
فإن ما ُیعطى لنا هنا یزداد هناك.   بالرب قمًرا نصیر هناك شمًسا، وٕان صار لنا مكافأة داخلیة

صحاح نود أن نوضح سمات أخرى لهذا المقال: ألهذا ا  بجانب هذا الفكر الكنسي تجاه ما ورد في
صحاح أحد المقالین الطویلین للسید المسیح في هذا اإلنجیل، األول ورد في أل ُیعتبر ما ورد في هذا اأوالً : 

وقد الحظ بعض الدارسین في المقال الذي بین أیدینا أنه اختلف في طابعه عن بقیة  ).34-1صحاح الرابع (ألا
وٕان كان البعض اآلخر رفض تماًما  "Little Apocalypseأحادیث السید المسیح، فدعاه البعض "الرؤیا الصغیرة 

 إنما هو حدیث مفتوح خاص بین السید المسیح العالم ،هذه التسمیة، متطلًعا إلى المقال أنه لم یقم على رؤیا معینة
باألسرار وتالمیذه. 

- أن یدرك أثر هذا الحدیث على نفسیة  مهما كانت قراءاته أو معرفته -  المعاصرئ ال یستطیع القارثانًیا: 
اإلنسان الیهودي في أیام السید المسیح من جهة خراب الهیكل، فقد كان الهیكل هو كل شيء في حیاته، یمثل ملكوت 

 ویحسب أي مساس به عالمة ، یتعلق الیهودي بالهیكل تماًما.اهللا وعالمة حلول اهللا في وسط شعبه ورضاه علیه
 يغضب اهللا الشدید نحو شعبه كله! لهذا كان الئًقا أن یكشف الرب عن دمار العالم المادي كله كطریق تمهید

لمجيء المسیح األخیر على السحاب، ودمار الهیكل المادي إلقامة هیكل الرب الروحي. 
 هذا المقال في حقیقته لم یقدمه السید لنتعرف على األزمنة واألوقات، وال كعمٍل نبوي به نتعقب ثالثًا: 

األحداث، لكنه مقال یكشف عن أسرار المستقبل جاء بقصد عمل رعوي، فیه یحث السید المسیح كنیسته على الجهاد 
ا نالمستمر وتخطي العقبات التي تقوم على الدوام حتى مجیئه، كما یحذرنا من المسحاء واألنبیاء الكذبة، ویوصي

! لمجیئهبالسهر الدائم ترقًبا 
 أخیًرا یرى كثیر من الدارسین أنه "حدیث ختامي" أو "وداعي" قدمه السید المسیح ألربعة من خاصته، رابًعا: 
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)، 49 )، ویعقوب (تك27 عتاد بعض آباء وأنبیاء العهد القدیم أن یفعلوا هكذا قبیل موتهم مثل إسحق (تكاكما 
 )، وطوبیا (طو29-28 أي1)، وداود (12 صم1)، وصموئیل (24 )، ویشوع (یش32 لخ،ا 28: 31 وموسى (تث

14 .(
) 16-14- بجانب حدیثه الوداعي العام لتالمیذه (یو إن صح تسمیته  هذا الحدیث الوداعي الخاص -

خوخته وهو يفاسحق وّدع ابنیه في ش یختلف تماًما عن كل حدیث وداعي قدیم قدمه أحد اآلباء أو األنبیاء قبل موته.
 أما یسوع رب المجد فیحدث تالمیذه قبل الصلب بقوة معلًنا أن قوات الظلمة ،فاقد البصر ال یمیز یعقوب من عیسو

ویعقوب   تحطم خطته لخالص البشریة، فاتًحا بصیرتهم الداخلیة لمعاینته قادًما على السحاب لیحملهم إلى مجده.نل
وموسى یوصي شعبه   أما رب المجد فیُعلن تأسیس ملكوته األبدي.،ه لتأسیس شعب اهللا على األرضائبنأیتحدث مع 

وهكذا بقیة اآلباء   أما یسوع المسیح فیأتي لیحملهم إلى مجده الفائق.، إلى أرض الموعد معهمبعد أن ُحرم من الدخول
 وأوالدهم وشعبهم، أما السید المسیح فهو الرأس المنطلق إلخوتهمما قد عجزوا عن تقدیمه ألنفسهم اشتهوه ، واألنبیاء

إلى أمجاده لیحمل مؤمنیه جمیًعا إلى حضن أبیه في قوة. 
صحاح الرابع والعشرین من إنجیل معلمنا متى أل اآلن نعود إلى النص اإلنجیلي راجًیا الرجوع إلى تفسیر ا

ن یلهب الرب أعماقنا جمیًعا لشهوة االلتقاء معه عند مجیئه إلینا في الیوم العظیم. أالبشیر منًعا من التكرار، مشتاًقا 

. هدم الهیكل القدیم 1
  قال له واحد من تالمیذه: ،"وفیما هو خارج من الهیكل

  .نظر ما هذه الحجارة؟ وما هذه األبنیةایا معلم، 
 فأجاب یسوع وقال له: أتنظر هذه االبنیة العظیمة؟ 

. ]2-1[ال ُیترك حجر على حجر ال ٌینقض" 
 الهیكل العظیمة أبنیةهذا السؤال قدمه أحد التالمیذ فیما كان السید المسیح یخرج من الهیكل، فقد كانت 

لقد بدأ بناء الهیكل الثاني في عهد زُربابل بسماح كورش ملك   الرب عنهم.رضال ذهن الیهود كعالمة غبملحقاته تش
 امتازالفرس الذي أحسن للیهود وسمح لهم بالعودة من السبي والبدء في بناء الهیكل في القرن السادس ق.م، وقد 

 وفي أیام هیرودس قبل میالد السید المسیح، حوالي ن كان أقل منه في الفخامة.إالهیكل الجدید عن القدیم بضخامته و
 سبع سنوات كما یقول يم أي قبل خرابه بحوال60ت عملیة ترمیم ضخمة بقیت حتى حوالي سنة أبد. ق.م 20سنة 

، موقعه حالًیا الحرم الشریف أو قبة الصخرة في مدینة أورشلیم القدیمة. Ïالمؤرخ الیهودي یوسیفوس
أما سّره فغالًبا أن هذا التلمیذ أراد أن یسمع من فم معلمه  ، من الهیكل"یخرج"تم هذا التساؤل فیما كان السید 

ما جال في خواطر التالمیذ أن السید جاء لیطهر الهیكل حتى یجعله مركز مملكته وقصره الملوكي، من خالله یملك 
فجاءت إجابة السید المسیح تحطم خواطرهم المادیة تماًما، على نقیض ما كانوا یتوقعون، فقد استغل   العالم.ىعل

السید المسیح هذا السؤال لیُعلن لتالمیذه عن إزالة الهیكل تماًما، وخراب أورشلیم، بل ونهایة العالم المادي كله حتى 
یسحب قلوبهم إلى الملكوت الروحي والمجد السماوي األخروي. 

  عرشه السماء.، [توقع (التالمیذ) أن ُیعجب بالمنظر حین یراه، لكنه هو اهللالقدیس كیرلس الكبیر:یقول 

1 Jewish War 5: 5: 1-6, Antiq 15: 11: 1-3. 
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بنیة األرضیة بكونها تافهة بل وُتحسب كال شيء تماًما، إن قورنت بالمواضع لألهتماًما اأقول في لطفه لم یعِط 
ن كان الهیكل بالنسبة لهم یستحق أن إ  ووجهه إلى ما هو الزم لنفعهم.األبنیةلقد أوقف الحوار الخاص بهذه  العلویة.

 لكنه في الوقت المناسب ُیخرب من أساساته حین یهدمه الرومان وُتحرق أورشلیم بالنار، فینال ،ینال كل اإلعجاب
.] Ïإسرائیل جزاءه لقتله الرب، فقد حلت بهم هذه األمور بعد صلب المخلص

 بكونه كلمة اهللا ُیعلن حقیقة مانإ ، یشتهي خراب مقاومیه وال،االنتقاملكن السید وهو ینطق بهذا ال یطلب 
بنیة بل بهیكل روحي أفمن جهة یلزمهم أال یربطوا قلوبهم بحجارة و األحداث حتى یكشف لتالمیذه معالم الطریق.

خرى یلزم هدم الحجارة من الفكر الحرفي فال نسلك بالناموس حرفًیا أداخلي یسكنه الرب ویقیم فیه ملكوته ومن جهة 
مل من عنه یلزم أن ننعم بهدم هیكل إنساننا القدیم تماًما وال یترك إ أخیًرا ف.بل ننعم به بالروح خالل هدم الحرف القاتل

هذه هي خبرتنا في میاه المعمودیة حیث یحطم روح اهللا القدوس إنساننا القدیم  أعماله أو حجر على حجر إال وینقض.
فإن سلكنا بروح اهللا یقوم في داخلنا البناء الروحي الجدید الذي من عمل نعمة اهللا  لكي ال یكون له أثر في حیاتنا.

المجانیة، أما إن عادت قلوبنا تطلب ما هو وراء یصیر في داخلنا هیكل الخطیة القدیم وتتحول حیاتنا إلى عمود ملح 
ة لوط ونفقد بهاء ملكوت الرب فینا وأمجاده الفائقة. أمراك

قبل زمن  : [تشیر هذه الكلمات إلى هیكل سلیمان وهدمه بواسطة األعداءأمبروسیوسالقدیس  یقول
حیث  وتشیر أیًضا إلى مجمع یهودي... الدینونة، ألنه ال یوجد عمل ألیدینا إال ویتآكل وُیقاوم فیهلك أو تلتهمه النیران.

 ،ویصبح الهیكل روحًیا ُیهدم الهیكل المادي المنظور الذي للناموس المادي، وأیًضا الفصح المادي المنظور...
.] Ð والفصح أیًضا روحًیا،والناموس روحًیا

ظهور مسحاء كذبة . 2
 "وفیما هو جالس على جبل الزیتون تجاه الهیكل، 

 نفراد: اسأله بطرس ویعقوب ویوحنا وأندراوس على 
 قل لنا متى یكون هذا؟ 

؟ وما هي العالمة عندما یتم جمیع هذا
  .حدأفأجابهم یسوع وابتدأ یقول: انظروا ال یضلكم 

 فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین: أني أنا هو، 
. ]6-3[ویضلون كثیرین" 

نفراد حدیثًا خاًصا، اكان حدیث السید المسیح عن خراب الهیكل فرصة لیتحدث مع أربعة من تالمیذه على 
 أنهم Ñوكما سبق فرأینا هؤالء األربعة هم الذین اختارهم السید ودعاهم للتلمذة قبل بقیة التالمیذ، دعاهم اثنین فاثنین.

یمثلون الفرس المنطلقة بالمركبة اإللهیة نحو السماء، أي المرتفعة بالكنیسة كمركبة ناریة ملتهبة تنطلق من مجٍد إلى 
ولعل هؤالء األربعة یشیرون  أو یمثلون أربعة حجارة حیة أقامها السید لبناء كنیسته الحیةّ . مجٍد نحو الحضن اإللهي.

إلى الفضائل األربعة الالزمة للكنیسة لتتمتع بمعرفة أسرار مجیئه األخیر: بطرس یشیر إلى صخرة اإلیمان، ویعقوب 

1 In Luc. Ser. 149. 
2 In Luc 21: 5-36. 

Ñ16: 1  راجع تفسیر مر .
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أي التعقب یشیر إلى الجهاد أو المصارعة بال توقف، ویوحنا أي اهللا حنان یشیر إلى نعمة اهللا وحنانه، وأنداروس 
بمعنى آخر تمتع هؤالء التالمیذ   یشیر إلى االنطالق نحو األبدیة في جدیة بال تراخي."الرجولة" أو "الجدیة"یعني 

األربعة بهذا الحدیث اإللهي الخاص بمجیئه حتى ننعم نحن به إن كان في داخلنا هؤالء األربعة: اإلیمان الذي یرفعنا 
عن األرضیات نحو المسّیا المخلص، الجهاد العملي النابع عن إیماننا بالذي أحبنا، نعمة اهللا التي تتكئ علیها لتنقلنا 

من األرضیات وترفعنا إلى األبدیات وأخیًرا الجدیة في الطریق، إذ ال یعمل اهللا في المتهاونین. 
وقد تم هذا الحدیث حین كان السید المسیح جالًسا على جبل الزیتون تجاه الهیكل، ولم یكن هذا بال معنى، 

)؛ وهو الجبل الذي شرقي 4: 14 شر (زكلفجبل الزیتون هو الجبل الذي یقف علیه الرب بقدمیه في یوم الرب لیبید ا
: 11 اإللهیة لتفارق ال الهیكل وحده وٕانما كل مدینة أورشلیم (حز المدینة، علیه رفع الكاروبیم أجنحته وانطلق بالمركبة

یقوم هو نفسه الذي على هذا الجبل أعلن الرب مفارقته للهیكل القدیم رافًعا أنظارنا إلى الهیكل الجدید  ).22-23
ببنائه في داخلنا، حیث یقیم ملكوته السماوي داخلنا. 

 هو كنیسة اهللا المقدسة التي ُیغرس فیها المؤمنون كأشجار زیتون في بیت الرب، فیها  أیًضاالزیتون  جبل
 وقیام هیكل جدید ،یكشف لهم عن هدم الهیكل القدیم یجلس الرب نفسه مع مؤمنیه لیحملهم إلى أسراره اإللهیة الفائقة.

 بل یتجدد على الدوام بروحه القدوس. ،في داخلهم ال یقدم وال یشیخ
 فیقیمون مملكة إبلیس تحت ستار المسیح ، أول عالمة لمجیئه هي ظهور مسحاء وأنبیاء كذبة لخداع البشریة

تها، ففي كل جیل یعمل عدو الخیر بطرق كثیرة لخداع الكثیرین وسحبهم عن رخطوللعل السید بدأ بها  أو اسم اهللا.
مملكة اهللا والتمتع بخالصه.  

قدم لهم هذه العالمة في بدایة حدیثه عن نهایة األزمنة وٕاعالن ملكوته األبدي لیكشف لهم أن طریق 
فإن كان التالمیذ قد حزنوا حین سمعوا بخراب الهیكل  الملكوت ضیق للغایة، یتطلب جهاًدا ال ینقطع مع قوات الظلمة.

 لعلهم ینعمون مع السید في ملكوته ویكون لهم ،تماًما ونقض كل حجارته، فتساءلوا عن الزمان الذي یتحقق فیه ذلك
بنیة إلى االستعداد أنصیب معه في الهیكل قبل خرابه الشامل سحب السید المسیح قلوبهم من الحزن على هدم حجارة و

 إخوتيأخیًرا یا "لذلك یقول معلمنا بولس الرسول:  لمقاومة عدو الخیر نفسه الذي یطلب هدم ملكوت اهللا في كل نفس.
 سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس، فإن مصارعتنا لیست البسواتقّووا في الرب وفي شدة قوته، 

 مع والة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في ، بل مع الرؤساء مع السالطین،مع دم ولحم
). 12-10: 6 (أف" تالسماویا

 یحذروا خداعات العدو ي بل بالحر، كأن السید المسیح یحذر تالمیذه طالًبا منهم أال یرتبكوا بهدم الهیكل
 :نظروا ال یضلكم أحد، فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلینا"الشریر الذي یقاوم تحت ستار اسم المسیح نفسه، مؤكًدا: 

إني أنا هو، ویضلون كثیرین". 
 جذبوا إلیهم كثیرین إلى البریة یخدعونهم، فمنهم ة قال یوسیفوس المؤرخ الیهودي أن مزورین كثیرین وسحر

أفلست "من بینهم ذلك المصري الذي ذكره األمیر حین قال لبولس الرسول:   ومنهم من عاقبه فیلكس الوالي.،من جنّ 
). 38: 21  (أع" وأخرج إلى البریة أربعة اآلالف الرجل من القتلة؟،أنت المصري الذي صنع قبل هذه األیام فتنة

 إن كان كلمة اهللا یقدم كل الحب عملًیا لیجتذب النفوس إلیه بالحق لتنعم باالتحاد معه، فإن عدو الخیر 
.  ویضللَّهم بإرساله كثیرین یدعون التقوى لیضلوا النفوس، بل وأحیاًنا یحملون اسم المسیح نفسه،یخدع الكثیرین
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 لیس فقط من عدو الخیر الذي یختفي أحیاًنا تحت اسم المسیح للخداع، وٕانما من الشهید كبریانوسیحذرنا 
أنفسنا لئال نحمل نحن اسم المسیح دون قوته، قائالً : [كما أنه یخدع باالسم وهو لیس المسیح حقیقة، هكذا من (یحمل 

االسم) وال یسكن في حق إنجیله واإلیمان به ال یكون بحق مسیحًیا.] 

. قیام حروب وحدوث كوارث 3
  "فإن سمعتم بحروب وبأخبار حروب فال ترتاعوا، 

 ألنها البد أن تكون.
 ولكن لیس المنتهى بعد. 
  ومملكة على مملكة، ،ألنه تقوم أمة على أمة 

  بات.اوتكون زالزل في أماكن وتكون مجاعات واضطر
. ]8[هذه مبتدأ األوجاع" 

 هذه العالمة تسبق هدم الهیكل على یّدي تیطس الروماني، فقد التهبت المملكة الرومانیة بنیران الحروب في 
م بین 38الفترة ما بین صعود السید المسیح وخراب الهیكل، منها الحرب التي اشتعلت في اإلسكندریة حوالي عام 

كما حدث هیاج  وُقتل فیها خمسون ألًفا من الیهود. ین والیهود المقیمین فیها، والحرب التي نشبت في سلوكیةيالمصر
وتفشى  م.49) وحدثت عام 28: 11  وحدثت مجاعات كالتي تنبأ عنها أغابوس (أع،شدید بین الیهود والسامریین

م، وفي أفامیا 51م، وفي روما عام 46م مات به ثالثون ألًفا، كما حدثت زالزل في كریت عام 65وباء في روما عام 
 لخ.ام 67 ، وفي أورشلیم سنةم60م وفي الذقیة فریجیة عام 53سنة 

بات تسبق أیًضا نهایة العالم ومجيء اضطرا هذه العالمة من ظهور حروب وانقسامات وزالزل ومجاعات و
 مملكته وقیام ملكوت اهللا األبدي في كنیسته بانهیار الیوم األخیر شعر عدو الخیر اقتربالسید المسیح، فكلما 

 بأعمال بشریة محطمة لإلنسان م عن السید المسیح فیربكهمالسماویة یبذل كل طاقاته لسحب النفوس إلیه وجذبه
 بل ترتفع فوق كل ،كالحروب وهیاج الطبیعة نفسها كالزالزل والمجاعات، أما النفس الثابتة في المسیح فال تضطرب

 ملكوته وتختبر سالمه الفائق.  بعربوناألحداث الزمنیة لتنعم
 فیثیر حولك الكثیر من األحداث لیشغلك عنه ، بنفس الفكر ال یطیق عدو الخیر لقاءك مع مخلصك

لیتك ال ترتبك بالحروب التي في داخلك وال بالمجاعات والزالزل، بل ثق في السید  ویحرمك من تجلیه في قلبك.
ة. یقيالمسیح واهب السالم والشبع والراحة الحق

األوبئة والحروب والمجاعات نجد حروًبا أخرى یتعرض لها المسیحي  : [بجوارأمبروسیوسالقدیس  یقول 
 وأخرى تشتعل العاطفة، وتارة یرعبنا ،فتارة تثیرنا الشهوة هي حروب مختلف الشهوات والصراع بین الرغبات...

إن قام ") أن تخیفنا، أما اإلنسان الشجاع فیقول: 12: 6  (أفتالسماویاالخوف، وأخرى تحاول أجناد الشر التي في 
یقف حتى وٕان قام ضده جلیات العمالق لیفترسه، یقوم وسط  ).3: 27  (مز"علّي جیش ال أخاف ألنك أنت معي

 ،) وأمسك بمقالع اإلیمان الحقیقي17 صم1ضع الذي ألقى أسلحة الملك على األرض (وارعب اآلخرین كداود المت
ستحق أن ا وال یخشى سلطانه، ف،لیضع فیه حجر اإلیمان الطاهر، به یكسر تّجبر المضطهد ویستهین بتهدیداته

جل المسیح، فیهرب أمامه أ یقبل الموت من .یتقدم هذا الغالب الذي ضرب جلیات بسیفه هو یتحدث عنه المسیح...
هذا دلیل على  ).7: 18 صم 1(" ضرب شاول ألوف وداود ربوات"ن: ل وهن یق،الفلسطینیون وتتقدم الفتیات كالنسور
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.]  Ïأن الذین یغلبون هذا العالم سیسبقون الملوك

. حدوث مضایقات  4
 ال تقف العالمات عند الضیقة الخارجیة العامة من حروب ومجاعات وأوبئة وزالزل، لكنها تدخل إلى ضیقة 

 ،"فانظروا إلى نفوسكم، ألنهم سیسلمونكم إلى مجالس خاصة بالمؤمن نفسه، لیحمل صلیب الرب، إذ یقول:
أن ُیكرز أوًال باإلنجیل في جمیع  وینبغي  وتقفون أمام والة وملوك من أجلي شهادة لهم.،وُتجلدون في مجامع

 فال تعتنوا من قبل بما تتكلمون وال تهتموا، بل مهما ُأعطیتم في تلك الساعة فبذلك ، فمتى ساقوكم لیسلموكم.األمم
ویقوم األوالد على  وسیسلم األخ أخاه إلى الموت، واألب ولده. تكلموا، ألن لستم أنتم المتكلمین بل الروح القدس.

ر إلى المنتهى فهذا یخلص" ب وتكونون مبغضین من الجمیع من أجل اسمي، ولكن الذي یص.والدیهم ویقتلونهم
]9-13[ .

 "المضایقات" بالنسبة لمؤمن لیست مجرد عالمة وسط عالمات كثیرة لمجيء السید، إنما هي المناخ الحّي 
 فالضیق هو قبول صلیب ربنا یسوع المسیح لُیعلن ملكوته داخلنا. الذي فیه یتجلى الرب المصلوب داخل القلب.

الضیق لیس باألمر العارض في حیاة المؤمن لكنه یالزم المؤمن على الدوام حتى یعبر من هذا العالم كما من الضیقة 
[نطق بهذا لكي بسماعهم عنه األب ثیؤفالكتیوس: هذا ما أعلنه لنا الرب بوضوح، وكما یقول  ).14: 7 العظیمة (رؤ

یستعدون الحتمال االضطهادات والشرور بصبر عظیم.] 
 ویالحظ في هذا الحدیث اإللهي اآلتي: 

ا كان مصدرها سواء من يبمعنى آخر مهما اشتدت الضیقة، وأ ،نظروا إلى نفوسكم"ا"یقول الرب:  أوالً : 
 فإن سّر القوة أو الضعف یتوقف اإلخوة أو واألبناءأصحاب سالطین كالوالة والملوك أو من المقربین جًدا كاآلباء 

ال فإن نظرنا باإلیمان إلى نفوسنا الداخلیة نجد فیها رب المجد مالًكا بمجد داخلي وبهاء  على أعماق النفس الداخلیة.
نفتحت بصیرتنا على السماء الداخلیة ا! یمكننا أن نقول إن جنفوسنا بل تبقى في الخار تستطیع الضیقة أن تجتاز إلى

 من التیارات ى األرض بكل خداعها وٕامكانیاتها أن تلحق بنا، بل یرفعنا الروح القدس فوق التراب ویحملنا أعلدرال تق
 الزمنیة ویحفظنا في سالم إلهي فائق.

وكأن ربنا یسوع یطمئننا أن عمل   فالكرازة باإلنجیل أیًضا لن تتوقف.،إن كان الضیق یحل بالضرورة ثانًیا: 
   لكنه بالمقاومة یزداد قوة ویتجلى بأكثر بهاء.،اهللا على الدوام ُیقاوم

ففیما یحسبون أنهم قادرون أن یكتموا صوت الحق  ، یتحول الضیق إلى شهادة للمضایقین أنفسهمثالثًا: 
ا رأیناه حین أراد هیرودس مهذا  بالسلطان الزمني والعنف، إذا بالحق یتجلى أمامهم، ویزداد صوته وضوًحا في فكرهم.

نا المعمدان، فصار صوت یوحنا یدوي في أذنیه حتى بعد استشهاده. حأن یكتم أنفاس القدیس یو
 أال نهتم  بنا وٕانما الحرب القائمة بین اهللا وٕابلیس، لهذا یلیق، إن مصدر الضیق الحقیقي لیس البشررابًعا: 

روح اهللا هو قائد الكنیسة الذي أرسله االبن  ."لستم أنتم المتكلمون بل الروح القدس"بما نتكلم به، بل كما قال السید: 
 من عند أبیه لیتسلم تدبیر الكنیسة وقیادتها. تالسماواالصاعد إلى 

. رجسة الخراب 5

1 In Luc 21: 5-36. 
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: 11 ،27: 9 ، راجع11: 12 " التي تحدث عنها دانیال النبي (دارجسة الخراب یقدم لنا السید المسیح "
ویمكننا تلخیص  ) كعالمة خراب الهیكل، وأیًضا عالمة من عالمات نهایة األزمنة ومجيء السید المسیح األخیر.31

اآلراء في رجسة الخراب هكذا: 
 یرى بعض اآلباء والدارسین أن رجسة الخراب تشیر إلى دخول العدو بجنوده إلى الهیكل وتدنیسه قبل أوالً : 

 [ربما یعني برجسة الخراب دخول األعداء إلى المدینة بالقوة.] األب ثیؤفالكتیوس:یقول  هدمه وحرق المدینة بالنار.
رجسة الخراب هذه عندما أقام أنتیخوس ابیفانیوس ق ) إلى تحقي54: 1 جاء في سفر المكابیین األول (ثانًیا: 

ویرى البعض أن  ).2: 6 مك 2 (راجع أیًضا Ï ق.م167تمثال زیوس أولمبیاس على مذبح المحرقة في الهیكل عام 
 أن یقیم لنفسه تمثاًال في Caligula  كالجوالهذه الرجسة تكررت، فوضع بیالطس تمثال قیصر في الهیكل، وحاول

. م تقریًبا، كما أقیم أیًضا تمثال ألدریان في قدس األقداس نفسه لوقت طویل40هیكل أورشلیم عام 
 رفض فریق من المفسرین الرأیین السابقین إذ یروا أن النص الیوناني ال یشیر إلى رجسة خراب خالل  ثالثًا:

 إنما إلى ظهور شخص حقیقي ضد المسیح یقیم نفسه إلًها في الهیكل كقول ،إقامة تمثال أو دخول جنود وثنیین
وكأن هذه العالمة تشیر إلى ظهور ضد المسیح الذي یقیم نفسه  الرسول بولس في الرسالة الثانیة إلى أهل تسالونیكي.

في هیكل الرب معبوًدا. 

. وصایا للدخول في الملكوت 6
ذ قدم السید لكنیسته عالمات المنتهى من حلول ضیقات كالحروب والمجاعات واألوبئة والزالزل، وحلول إ 

مضایقات خاصة من أجل الكرازة باإلنجیل، وأعلن عن ظهور أنبیاء كذبة ومسحاء خاصة ضد المسیح، وهبها وصایا 
سبق لنا الحدیث عن هذه . خاصة تسندها في هذا الجو الصعب حتى یجتاز الضیقة المستمرة وتعبر به إلى ملكوته

ین: يالوصایا في دراستنا إلنجیل متى اإلصحاح الرابع والعشرین، لكننا نقول هنا أن هذا النص یحمل معن
قتراب خراب الهیكل هربوا من الیهودیة ا، فقد قیل أن المسیحیین إذ رأوا عالمات المعنى الحرفي  أوالً :

وانطلقوا إلى الجبال كوصیة سیدهم، فخلصوا من محاصرة تیطس ألورشلیم ولم یسقطوا تحت الضیق الذي تمرر به 
الیهود.  

 نا فیلزم،نا مع السید المسیح القادم إلى قلوبنا لیتجلى كما على سحاب السماءؤلقاوهو  المعنى الرمزي ثانًیا: 
إن كان  أن ننطلق من یهودیة الحرف القاتل إلى جبال الروح، لنعیش في حریة اإلنجیل ال عبودیة حرف الناموس.

الرب یعلن لتالمیذه انه ال جدوى من مقاومة الرومان وال من مسالمتهم وال یمكن االختفاء منهم في مدینة بل یلزم 
الهرب منهم على الجبال، هكذا یلیق بنا إذ تشتد حروب الشیطان علینا أال نقف أمامه وال نهادنه بل نهرب إلى الرب 

نفسه بكونه الجبل المقدس الذي یحملنا فیه. 
 جاء: [هروبنا إلى الجبال یعني الصعود إلى أعالي الفضیلة حتى ال نهبط للقدیس جیروم في نص منسوب 

إلى أعماق الخطیة.] 
 یرى مع الرسول بطرس ، وصار على السطح، سلم الفضیلةعلىرتفع إلى السطح، أي صعد ا هكذا من 

بمعنى آخر من  ) ال یعود ینزل إلى الطبقات السفلى، وال یطلب السفلیات.11: 10 المالءة النازلة من السماء (أع

1 Jerom Bib. Comm. 51. 
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ال ف مفتوحة أمام عینیه تالسماوا فوق األعمال الجسدانیة وعاش في الروحیات یتنسم هواء الحریة النقي ویرى ارتفع
الزمني.  ینزل إلى مناقشاته القدیمة وال یطلب شهوات الجسد وأمور هذا العالم

 أي بالجسدیات. ، هكذا من انطلق إلى حقل الكرازة فال یرجع عن الخدمة وال یعود یهتم بثوبه
 أنه یشیر إلى ما فعلته األب ثیؤفالكتیوس، فیقول "ویل للحبالى والمرضعات في تلك األیام" أما عن قوله 

الیهودیات في ذلك الوقت إذ طبخ النساء أطفالهن من شدة الجوع. ولعل الحبالى والمرضعات یشرن إلى النفوس التي 
ال تنضج بعد وال أنجبت ثمار الروح، فال تحتمل الضیقة وال تقدر على الهروب بل تكون مثقلة كالحامل أو المرضعة. 

: [یلزمنا أن نتجنب الخطیة األب ثیؤفالكتیوس ُیطلب منا أن نصلي أال یكون هربنا في شتاء، وكما یقول 
بحرارة ال ببرود وخمول.] 

. الضیقة العظمى 7
  یكون في تلك األیام ضیق ه "ألن

 لم یكن مثله منذ ابتداء الخلیقة التي خلقها اهللا إلى اآلن ولن یكون.
 ولو لم یقصر الرب تلك األیام لم یخلص جسد،  

. ]20-19[ قّصر األیام" اختارهمولكن ألجل المختارین الذین 
 حًقا إنها الضیقة العظمى التي یشهدها العالم بظهور ضد المسیح مقاوًما الكنیسة في العالم، لكنها ضیقة 

یقصّرها اهللا من أجل مختاریه حتى ال تنهار نفوسهم.  بسماح من اهللا ال تفلت من عنایته.
 في العهد القدیم كان اهللا یسمح بالضیقات تشتد ألجل توبة الساقطین، لكنه یعود فیترفق حتى ال تنحل الباقیة 

المؤرخ وفي أیام خراب الهیكل اشتدت الضیقة جًدا وقد وصفها  التي التصقت بالرب وسط جیل ملتٍو وشعب معاند.
بالیهود ویصلبونهم بالمئات في هزء   المعاصر لها بكلمات مرة وقاسیة فذكر أن الرومان كانوا یأتونیوسیفوس

 بالنساء حتى طبخن أطفالهن. وكانوا یلقون بالكهنة عراة في وسخریة حتى ضاقت الساحات بالصلبان، واشتد الجوع
وقد قصّر الرب األیام من أجل المسیحیین الهاربین من الیهودیة إلى   للحیوانات المفترسة.الوحل ویقدمونهم طعاًما

 فیحارب الكنیسة في كل موضع وال یسمح ضد المسیح، األیام حین یأتي أواخرأما في  الجبال حتى ال تلحق بهم.
ویقصّر اهللا أیًضا األیام من أجل  لم یضع سمة الوحش على جبهته أو یده الیمنى. ؤمن أن یبیٍع أو یشتري مامل

المختارین.  
 ة، بنفس الروح في حیاة كل واحد منا یسمح اهللا لنا بالضیق یشتد حتى الهزیع األخیر وحین نظن أنه ال نجا

یتجلى على المیاه محطًما األمواج، معلًنا ذاته لنا كمخلص للنفس والجسد مًعا. 

ظهور أنبیاء كذبة . 8
  . "حیئنذ إن قال لكم أحد هوذا المسیح هنا أو هوذا هناك فال تصدقوا

، ألنه سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة
 ویعطون آیات وعجائب لكي یضلوا لو أمكن المختارین أیًضا.

. ]23-21[ أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء" فانظروا 
مة ملكوت اهللا بكل قوة، خاصة في وأن عدو الخیر ال یتوقف عبر األزمنة عن مقا ، هذا هو مركز الحدیث
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في األیام األخیرة یتفنن عدو الخیر في   في أیام موسى.ة مستخدًما كل وسیلة للتضلیل، كما فعل السحر،األیام األخیرة
لكن اهللا یحفظ مختاریه.  ،عمل اآلیات والعجائب لكي یضل لو أمكن المختارین

 إن أمكن حتى المؤمنین. كثیرون ینسبون ألنفسهم اسم المسیح لیخدعوا 

 األب ثیؤفالكتیوس

 المیتةإنه یخدع الحواس   باطلة ومدهشة...ة فیعمل بكل قوته خالل ضد المسیح بطریق،عندئذ ُسیحل الشیطان 
 لكنها تضلل الناس عن یة؛ أو ربما یفعل عجائب حقیق یعملهاًال في الحقیقة هو لماعمیعمل أبأوهام فیظهر كمن 

 .Ïالحق، إذ یحسبونها قوة إلهیة

القدیس أغسطینوس  

  لماذا یقول: "إن أمكن" كما لو كان ُیشك فیهم مع أن الرب یعرف مقدًما ما سیحدث؟ فإنه یحدث أحد أمرین: إن
(قال هذا إلبراز مدى تضلیل هؤالء  ...كانوا مختارین ال یمكن أن یضلوا وٕان أمكن أن یضلوا فهم لیسوا مختارین

. )Ðالكذبة

 البابا غریغویوس (الكبیر)  

نهیار الطبیعة ا. 9
  "وأما في تلك األیام بعد ذلك الضیق فالشمس تظلم، 

  .والقمر ال یعطى ضوءه
 ونجوم السماء تتساقط، 

. ]25-24[ تتزعزع" تالسماواوالقوات التي في 
 یرى كثیر من اآلباء أن هذه األمور تتحقق بطریقة حرفیة قبیل مجيء السید المسیح على السحاب، فینهار  

العالم المادي تماًما لیظهر الملكوت السماوي األبدي. 
) تعلن عن یوم الرب القریب كیوٍم قاٍس 13-9: 13  جاءت هذه الصورة معلنة في سفر إشعیاء النبي (ص

 تالسماوابسخط وحمو غضب، یبید كل ما هو أرضي وما هو مادي! ولعله إذ یربط خراب األرض وزعزعتها بزلزلة 
وفقدان كواكبها نورها، یود أن یعلن أن الذین في مجدهم حسبوا أنفسهم قد صاروا شمًسا أو قمًرا أو كواكب متأللئة لن 

هذا الفكر واضح لیس في إشعیاء وحده ولكن في كثیر من األنبیاء:  یفلتوا من غضب الرب وٕادانته لهم.
تظلم الشمس عند طلوعها، والقمر ال یلمع بضوئه، وأعاقب   وجبابرتها ال تبرز نورها.تالسماوا "فإن نجوم 

 ،تالسماواأزلزل  لذلك رین وأضع تجبر العتاة...ب وأبطل تعظم المستك،المسكونة على شرها والمنافقین على إثمهم
). 13-10: 13 وتتزعزع األرض من مكانها في سخط رب الجنود" (إش

نتثار الورق من الكرمة والُسقاط من ا وكل جندها ینتثر ك، كدرجتالسماوا وتلتف ،تالسماوا "ویفنى كل جند 
). 4: 34 التینة" (إش

1 City of God 29: 19. 
2 In Ezek. lib. 1: 9. 
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 والقمر ال یعطي ضوءه، ، الشمس بسحابي وأغش، وأظلم نجومها،تالسماوا "وعند إطفائي إیاك أحجب 
لعله هنا یشیر  .)8-7: 32 حز( وأجعل الظلمة على أرضك یقول السید الرب" ،وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنیرة

إلى المؤمن وقد رفض نعمة اهللا بإصراره على الشر وقبوله خداعات العدو الشریر لم یعد مستحًقا أن یتمتع بنور 
شمس البّر أي عمل المسیح فیه، ویحرم من نور القمر وضوئه أي من البركات الكنسیة، كما یفقد التمتع بأنوار نجوم 

 وتتحول أعماقه كما إلى أرض استنارةهكذا یفقد كل بركة وكل  السماء إذ ال ینعم بشركة مع السمائیین أو القدیسین.
مظلمة ال ترى بصیًصا من النور السماوي.] 

وأحّول . في یوم نوراألرض أقتم و، الشمس في الظهرأغیب إني ،یقول السید الرب  "یكون في ذلك الیوم،
). 10-9: 8 أعیادكم نوًحا وجمیع أغانیكم مراثي" (عا

 ).10: 2ؤ  (ي والنجوم تحجز لمعانها"،الشمس والقمر یظلمان  "قدامه ترتعد األرض وترجف السماء.
 على أن األحوال إذ یظهر السید المسیح شمس البّر، والكنیسة عروسه القمر السماوي، والمؤمنون كواكب 

 تختفي الشمس وتظلم القمر وتحجز النجوم لمعانها أمام هذا المنظر السماوي األبدي الجدید. ،أبدیة
 الطبیعة هنا هو انهیار روحي للنفوس التي قبلت ضد المسیح انهیار یرى للقدیس جیروم منسوب  نص في

وسقطت تحت سلطانه الشریر ففقدت في حیاتها كل استنارة داخلیة، إذ یقول: [تظلم الشمس بسبب برود قلوبهم كما 
 ضوءها عندما یختفي كل نسل زفي فصل الشتاء، وال یعطى القمر ضوءه بصفاء في ذلك الوقت، ونجوم السماء تحج

 عندما یأتون مع ابن اإلنسان في لالنتقام)، وقوات السماء تثور 17: 22 إبراهیم الذي یشّبه بنجوم السماء (تك
مجیئه.] 

. مجيء ابن اإلنسان 10
  "وحینئذ یبصرون ابن اإلنسان آتًیا في سحاب بقوة كثیرة ومجد، 

 فیرسل حینئذ مالئكته ویجمع مختاریه من األربع الریاح 
 .]27[ األرض إلى أقصاء السماء" ءمن أقصا

 إذ ینحل العالم المنظور المادي ُیعلن العالم الجدید غیر المنظور السماوي وذلك بحضور كلمة اهللا المتجسد 
 أن مجیئه في السحاب إنما یعني مجیئه في كنیسته كل یوم Ïالقدیس أغسطینوسیرى  في سحاب بقوة كثیرة ومجد.

یأتي الرب محموًال على سحابة  رتفعت عن الفكر الزمني فصارت سحاًبا سماوًیا.االتي حملت السمة السماویة و
). 1: 12  (عب"لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محیطة بنا "القدیسین التي تحدث عنها الرسول بولس، قائالً :

القدیس  یأتي رب المجد مع مالئكته كحّصادین یجمعون الثمار من أربع جهات المسكونة، ویرى 
 أن الرب یجمع بمالئكته آدم الذي سبق فتشتت في العالم فصار في المشارق والمغارب والشمال أغسطینوس
 كلمة آدم في الیونانیة تحوي أربعة حروف هي الحروف األولى للجهات األربع: فوالجنوب، 

  Mesembria.، الجنوب Arctos، الشمال Dysis ، الغربAmatoleالشرق 
 كأن اهللا یرى آدم وقد صار مبعثًرا في كل جهات المسكونة یجمعه لیرده ال إلى جنة عدن وٕانما إلى الملكوت 

. Ðالسماوي األبدي

1 Ep. 199: 11. 
2 In loan tr 10: 12. 
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من كلمات اآلباء عن هذا المجيء: 
  بحق نؤمن أنه سیأتي لیس فقط بذات الجسد، وٕانما على السحاب، یأتي كما صعد إذ استقبلته سحابة عند صعوده

 .Ï)11: 1 (أع

  رؤیة ابن اإلنسان (الناسوت) تظهر لألشرار، أما الالهوت فال یظهر إال ألنقیاء القلب وحدهم هؤالء الذین یعاینونه
ال یستطیع األشرار أن یروا ابن اهللا بكونه مساوًیا لآلب، لكن ینظره الكل األبرار واألشرار وهو  ).8: 5 اهللا (مت

. Ðیدین األحیاء واألموات
القدیس أغسطینوس  

  ال یأتي المسیح خفیة وال بطریقة غامضة بل بكونه اهللا الرب، یأتي في مجد یلیق بالالهوت لیحّول كل شيء إلى
. Ñإنه یجدد الخلیقة ویعید تشكیل طبیعة اإلنسان ما هو أفضل.

 القدیس كیرلس الكبیر 

. مثل شجرة التین 11
ما   شبهها بأوراق شجرة التین التي متى ظهرت نعرف أن الصیف قریب.ه إذ قدم لنا العالمات الخاصة لمجیئ

 وال یعرف البرود الروحي له فیها ،التي تلتهب بنیران الحب اإللهي هو هذا الصیف الذي یقترب مّنا إال األبدیة
 موضًعا؟

أن هذه الشجرة التي متى اخضر ورقها نعرف أن الصیف قریب   فهم كثیر من الدارسین منذ عصر مبكر
عود إلیها الحیاة خالل تفإذ  هي الشعب الیهودي الذي صار كشجرة التینة التي سقطت تحت اللعنة بسبب جحودها.

 هذا التفسیر قام على كلمات الرسول بولس: عودتها لإلیمان مرة أخرى في أواخر الدهور نعرف أن الزمان قد اقترب.
). 26-25: 11  (رو"إن القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلى أن یدخل ملء األمم، وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل"

عودة الیهود في نهایة األزمنة إلى قبول السید عن  جاءت أحداث وتصریحات كثیرة في الكتاب المقدس تعلن 
فمن تلك األحداث عودة مریم أخت موسى وهرون إلى المحلة  بعد أن یكتشفوا خطأهم بصلبه ورفضهم إیاه. المسیح

ففي رأي  ).15: 12 بعد أن أصابهم البرص وبقیت سبعة أیام خارج المحلة ولم یرتحل الشعب حتى ُأرجعت مریم (عد
 تشیر إلى الشعب الیهودي الذي ُأصیب ببرص عدم اإلیمان فصار خارج المحلة، ناأن مریم هالعالمة أوریجینوس 

حتى یعود في أواخر الدهور إلى المحلة من جدید مع كنیسة األمم في العالم كله! 

. تأكید مجیئه  12
السماء واألرض  "الحق أقول لكم ال یمضي هذا الجیل حتى یكون هذا كله. أكد السید المسیح مجیئه بقوله: 

 .]31-30[ ولكن كالمي ال یزول" ،تزوالن
تحقق قول السید حرفًیا إذ شاهد بعض السامعین إن لم یكن جمیعهم األحداث الخاصة بخراب الهیكل 

أما بقیة األحداث فقد تحققت فعًال بقبول األمم للسید المسیح في حیاتهم وأنه قد جاء یعلن مجده في  وتحطیم أورشلیم.

1 Ep. 199: 11. 
2 De trin. 1: 13. 
3 In Luc. Ser. 139. 
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داخلهم. 
 إذ حسبوا أنهم یعیشون في آخر ، عبارة السید المسیح التي بین أیدینا ألهبت الكنیسة في عصر الرسل

وكان لهذا اإلحساس أثر على حیاتهم وسلوكهم وعبادتهم كما على  األزمنة بمعنى أنهم یشاهدون مجیئه على السحاب.
بیة بفكر إسخاتولوجي أي انقضائي؛ عاشوا على األرض بأجسادهم أما قلوبهم غالمشاعرهم وأحاسیسهم، فعاش ال

فكانت في السماء. 

 عدم معرفة الساعة  .13
 قبل أن یختم حدیثه بالدعوة للسهر أراد أن یوجه أنظار تالمیذه إلى عدم االنشغال بمعرفة األزمنة واألوقات، 

"وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فال یعلم بها أحد وال المالئكة إنما باالستعداد بالسهر المستمر وترقب مجیئه، لهذا قال: 
. ]32[الذین في السماء وال االبن إال اآلب" 

هل یجهل السید المسیح الساعة؟ 
هو الدیان وهو الذي قدم عالمات یوم مجیئه لذا فهو ال   أن السید المسیحÏأمبروسیوسالقدیس  یقول أوالً :
فكیف یجهل هذا الیوم وهو  هذا وٕان كان یوم مجیئه هو "السبت" الحقیقي الذي فیه یستریح اهللا وقدیسوه یجهل الیوم.

 )؟8: 12 " (متالسبت رب"
أن السید المسیح ال یجهل الیوم، إنما یعلن أنه ال یعرفه، إذ ال یعرفه معرفة  القدیس أغسطینوس یرى ثانًیا: 

 عن أسئلة االمتحانات التي وضعها فیجیب أنه ال للعله یقصد بذلك ما یعلنه أحیاًنا مدرس حین ُیسأ من یبیح باألمر.
یعرف بمعنى عدم إمكانیته أن ُیعلن ما قد وضعه، وأیًضا إن ُسئل أب اعتراف عن اعترافات إنسان یحسب نفسه كمن 

: [حًقا إن اآلب ال یعرف شیًئا ال یعرفه االبن، ألن االبن هو معرفة اآلب نفسه القدیس أغسطینوسیقول  ال یعرفها.
 إنه كمعلم لكن لیس من صالحنا أن یخبرنا بما لیس في صالحنا أن نعرفه... وحكمته، فهو ابنه وكلمته وحكمته.

إنه یعرف أن یخبرنا بما هو لصالحنا وال یخبرنا باألمور التي   بعض األمور ویترك األخرى ال یعرفنا بها.یعلمنا
.] Ðتضرنا معرفتها

 كما یقول: [قیل هذا بمعنى أن البشر ال یعرفونها بواسطة االبن، ولیس أنه هو نفسه ال یعرفها، وذلك بنفس 
" قم یا رب"وكالقول:  )، بمعنى أنه یجعلكم تعلمون.3: 13  (تث"ألن الرب إلهكم یمتحنكم لكي یعلم"التعبیر كالقول: 

)، بمعنى "اجعلنا أن نقوم"، هكذا عندما ُیقال أن االبن ال یعرف هذا الیوم فذلك لیس ألنه ال یعرفه وٕانما ال 7: 3 (مز
.] Ñیظهره لنا

ال تعرفه  [بقوله "وال مالئكة" یسد شفاهم عن طلب معرفة ماالقدیس یوحنا الذهبي الفم:   بنفس الفكر یقول
.] Òالمالئكة، وبقوله "وال االبن" یمنعهم لیس فقط من معرفته وٕانما حتى عن السؤال عنه

 [لو فقال لهم أنني أعرف الساعة لكنني ال أعلنها لكم ألحزنهم إلى وقت األب ثیؤفالكتیوس: هكذا أیًضا قال 
 إن السید المسیح فیه هیالري أسقف بواتییه:وقال القدیس  لیس بقلیل لكنه بحكمة منعهم من التساؤل في هذا األمر.]

1 Of Christian Faith 5: 4. 
2 On Ps. 37. 
3 On Ps. 36. 
4 In Matt. hom 77. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 مرقس- األصحاح الثالث عشر

  

. Ïنما یعني إخفاءه كنوز الحكمة التي فیهإكنوز المعرفة، فقوله إنه ال یعرف الساعة 
 أنه وٕان كان السید المسیح العارف بكل شيء لم یخجل من أن ینسب معرفة القدیس إیریناؤس یرى ثالثًا: 

 أن نقتدي به حین ُنسأل في أمور فائقة مثل كیفیة التواضعیوم الرب لآلب وحده كمن ال یعرفه، أفال یلیق بنا بروح 
علن أنها فائقة للعقل ال نعرفها. نُ والدة االبن من اآلب أن 

. دعوة للسهر 14
اسهروا  "انظروا. ختم السید المسیح حدیثه عن مجیئه األخیر بدعوة تالمیذ لحیاة السهر ترقًبا للقاء معه: 

 ولكل واحد ، وأعطى عبیده السلطان، إنسان مسافر ترك بیتهكأنما  ألنكم ال تعلمون متى یكون الوقت.،وصلوا
 أمساء أم نصف اللیل أم صیاح ،اسهروا إًذا ألنكم ال تعلمون متى یأتي رب البیت  وأوصى البواب أن یسهر.،عمله

. ]36-33[ لئال یأتي بغتة فیجدكم نیاًما" .الدیك أم صباًحا
: [یعلمنا أمرین: السهر والصالة، فإن كثیرین منا یسهرون لكنهم یقضون اللیل في األب ثیؤفالكتیوسیقول  

الشر.] 
 فیجدنا نیاًما، هنا یقسم اللیل إلى أربعة أقسام كل قسم بغتة  یأتي السید یطالبنا السید أن نسهر اللیل كله لئال

 ساعات (مساء، نصف اللیل، صیاح الدیك، صباًحا)، وٕان كان الیهود في فلسطین یفضلون تقسیمه إلى 3عبارة عن 
على أي األحوال واضح أن السهر الذي یسألنا السید إیاه یعني یقظة القلب الداخلي،  ).38: 12  (لوÐثالثة أقسام

 أنا نائمة وقلبي مستیقظ". "لیقول المؤمن:

1 De Trinit. 9. 
2 Jerome Bib. Comm. P 52. 
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خامس  الالباب
 
 

وقیامته المسیح آالم السید 

 16_ ص 14ص 
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 الرابع عشر األصحاح

اإلعداد للصلیب 
 السابق جلس السید المسیح على جبل الزیتون لیعلن ألربعة من تالمیذه عالمات المنتهى، حفي األصحا

 .ا لهم أنه یرعى مختاریه بالرغم مما یجتازونه من ضیقات خاصة في أواخر الدهوردً  مؤك،هإلى سماواتساحًبا قلوبهم 
 رؤساء تطرده. اجتمع المسیح فترید أن  السید الذي بین أیدینا یقدم لنا صورة للبشریة التي ال تطیقحوجاء األصحا

تسلیم سیده من أجل قلیل من التلمیذ الفرصة سانحة لالكهنة مع الكتبة یطلبون قتله لكنهم خافوا الشعب؛ ووجد یهوذا 
 مشتاًقا أن یجمع الكل فیها، إذا بالقیادات الدینیة حتى بین تالمیذه من یسلمه هسماواتالفضة. هكذا بینما یفتح السید 

للموت.  
 بیت لیمتلئمرأة محبة تسكب الطیب كثیر الثمن على رأس السید ا لكن وسط هذه الصورة المؤلمة ُوجدت 

 من النقد الالذع. المرأةسمعان األبرص برائحته الذكیة، ومع هذا لم تسلم هذه 
 نحو الصلیب لذبح الفصح الحقیقي، القادر أن یعبر يقترب الفصح كانت األمور تجرا على أي األحوال إذ 

 بنا خالل آالمه وموته إلى قوة قیامته:
 .2- 1  تدبیر رؤساء الكهنة والكتبة قتله.1
 .9-3  كسر قارورة الطیب.2
 .11-10  خیانة یهوذا.3
 .16-12  ولیمة الفصح.4
 .21-17  إعالن عن الخیانة.5
 .26-22  تأسیس األفخارستیا.6
 .31-27  إعالن عن شك التالمیذ فیه.7
 .42-32  ذهابه إلى جثیسیماني.8
 .52-43  القبض علیه.9

 .65-53 مته دینًیااكمح.10
 .72-66 إنكار بطرس.11

بیر رؤساء الكهنة والكتبة قتله . تد1
  "وكان الفصح وأیام الفطیر بعد یومین، 

  .وكان رؤساء الكهنة والكتبة یطلبون كیف یمسكونه بمكر ویقتلونه
 .]2-1[ لئال یكون شغب في الشعب" ، قالوا لیس في العیدلكنهم

 یمیز العهد القدیم بین عید الفصح وعید الفطیر، فكان خروف الفصح ُیذبح في الیوم الرابع عشر من الشهر 
 العیدان مًعا في ذهن الیهود وكأنهما ارتبطاألول في المساء، ویبدأ عید الفطیر في الخامس عشر لمدة أسبوع. لكن 

 "الفصح" على عید الفطیر لق اسمصارا عیًدا واحًدا، لهذا ُیستخدم تعبیر "عید الفطیر" لیشمل الفصح أیًضا، كما یط
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أیًضا. 
تفق رؤساء الكهنة والكتبة على تدبیر خطة لقتل السید المسیح بعد العید خوًفا من الجماهیر، ولم یدركوا اقد ل 

خطته مم جاء فصًحا عن العالم، بل هو الفصح الحقیقي ُذبح في العید. كان رب المجد یت قد أن السید المسیح
الخالصیة بفرح وسرور مستهیًنا بالخزي لیقبل كل نفس إلیه، وكان قادة الفكر الیهودي یتممون خطتهم للخالص منه 

 بقتله!  ، بل من األرض كلها،ورشلیمأوطرده ال من 
الفصح. إذ  الروحي لعید دإلعدا فلم ینشغلوا با،لتهبت قلوبهم بالحسدا مساكین هم رؤساء الكهنة والكتبة، فقد 

اب صلواتهم على بعوا الخیط القرمزي ضكان یلیق بهم أن یرشوا الكتاب المقدس بالدم وأیًضا قوائم أفكارهم، وي
ویربطوه على قلوبهم، فیدركوا أن السید المسیح الذي ظهر في أیامهم هو الفصح الحقیقي. 

 وال فهموا الذبیحة الرمزیة التي بین أیدیهم بكل ، خالل حسدهم الشریر لم یتعرفوا على الحمل الحقیقي
 جاء [لقد ُرمز آلالم المسیح وخالص للقدیس جیرومشوها. ففي نص منسوب ا، هذه التي أدركها اآلباء وعاأسراره

 (في عید الفصح) حین كان افتقدناالشعب من الجحیم بذبیحة الحمل وعبور الشعب البحر منطلقین من مصر. لقد 
صیب للظلمة. لنأكل جسد الحمل الذي بال عیب، هذا الذي ینزع خطایا نالقمر في كماله إذ لم یكن في المسیح أي 

 العالم، لنأكله في بیت واحد، أي في الكنیسة الجامعة المرشوشة بالحب والحاملة سالح الفضیلة.]
 حتى في شرهم یتممون خطة السید المسیح الذي حدد هم كان رؤساء الكهنة والكتبة یدبرون قتله ولم یدركوا أن

بنفسه یوم آالمه لیصلب في عید الفصح! 

 كسر قارورة الطیب .2
  ئ "وفیما هو في بیت عنیا في بیت سمعان األبرص وهو متك

  كثیر الثمن، ها قارورة طیب نادرین خالصمرأة معاجاءت 
. ]3[فكسرت القارورة وسكبته على رأسه" 

 كان السید في بیت عنیا، أي في بیت العناء أو األلم، عیناه تنظران إلى الصلیب بسرور، كقول الرسول 
. وكان یرى التحركات )2: 12 عب(" بالخزي الصلیب مستهیًنا احتملالذي من أجل السرور الموضوع أمامه "بولس: 

 هو الخالص منه! وسط ، مًعا ألول مرة بهدف واحد المتضاربة، تعملالضخمة والسریعة بین جمیع القیادات الیهودیة
 أن تلتقي به في بیت سمعان األبرص لتقدم حبها الخالص وٕایمانها الحّي دت امرأة استطاعتهذا الجو الّمر ُوج

 لتتقبل من السید مدیًحا ومجًدا أبدًیا! ،العملي
 هكذا ألنه كان أبرًصا وطهره السید، وقد حمل هذا االسم ي التقت بالسید في بیت سمعان األبرص، وقد ُدع

تذكاًرا لما كان علیه لیمجد السید المسیح الذي طّهره. 
 ولعل بیت سمعان األبرص یشیر إلى الكنیسة التي ضمت في داخلها من الشعوب واألمم أولئك الذین سبقوا 

مها وال اإلنجیلي اس لم یذكر ،فتنجسوا ببرص الخطیة وقد طهرههم السید بدمه المبارك! في هذه الكنیسة توجد امرأة
مركزها إذ هي تشیر إلى كل نفس صادقة في لقائها مع السید. 

مخلصها، هذا الذي ل حب النفس ،قارورة الطیب الناردین الخالص كثیر الثمن إلى الحب الداخلي تشیر
 األلم وقبل الموت اإلنسانحتمل ارت القارورة، أي س عینها، إن كتالسماوا الكنیسة كلها وترتفع إلى الرائحته تم

الیومي من أجل المصلوب. 
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 فاحت رائحته الذكیة حین ُأهرق دمه مجتاًزا المعصرة ،)3: 1نش م السید المسیح دهن مهراق (اسإن كان 
 الداخلیة. هامنكسرة لتعلن رائحة محبتطیب قارورة ك لةوحده، فإن الكنیسة بدورها تقدم حیاتها مبذو

 قیل أن المرأة سكبت الطیب من للقدیس جیروم أما عن سكب الطیب على رأس السید، ففي نص منسوب 
نجیلي حسبها سكبته على رأسه. ولعل ذلك یشیر إلى نظرة السید المسیح إلى إلالقدمین حتى بلغت الرأس، لكن ا

 فما قدمه للفقراء والمساكین والمرضى والمسجونین والمتضایقین والحزانى من .أعمال المحبة أنها جمیًعا تقدم لحسابه
أعمال محبة إنما یتقبله السید المسیح نفسه كرأٍس الكل. بمعنى آخر نحن نسكب الطیب على األعضاء فُینسب هذا 

 ویحسبنا سكبناه علیه.  ، الرأسىالعمل إل
هذا العمل الكنسي المفرح، إذ كان یود أن ُیقدم ثمن القارورة له لیضعه في  لم یطق یهوذا محب الفضة

"وكان قوم مغتاظین في  لهذا أثار تبرًما وسط المحیطین به، إذ یقول اإلنجیلي: . لحساب الفقراء فینهبهالخزانة
أنفسهم، فقالوا: لماذا كان تلف الطیب هذا؟ ألنه كان یمكن أن ُیباع هذا بأكثر من ثالث مئة دینار ویعطى للفقراء 

. ]5[وكانوا یؤنبونها" 
ًنا بالنسبة دا لكنه أثار نفوس التالمیذ ألجل ما یراه فق، لم یهتم یهوذا أنه یفقد حیاته كلها وخالصه األبدي

! ر دینامائةألكثر من ثالث
 ورد التفسیر للقصة بمفهوم رمزي، إذ قیل: للقدیس جیروم في نص منسوب 

قارورة ب [سمعان األبرص یعني العالم الذي كان دنًسا (أبرًصا بعدم اإلیمان) لكنه تحّول إلى اِإلیمان. المرأة 
 ناردین خالص بكونه اِإلیمان الثمین. البیت ي. ُدع)12: 1 نش( "أفاح ناردیني رائحته"الطیب إیمان الكنیسة القائلة: 

الذي امتأل من رائحته هو السماء واألرض. أما كسر القارورة فهو كسر الشهوات الجسدیة عند الرأس الذي به تشّكل 
ى ذاته حتى یستطیع الخاطيء أن یبلغ إلیه. هكذا انطلقت المرأة من القدمین إلى لالجسد كله، فقد تنازل الرأس وأخ

الرأس، ونزلت من الرأس إلى القدمین، أي بلغت باِإلیمان إلى المسیح وأعضائه.] 
 دینار، ولم یدرك أن ما قد حسبه خسارة مائة ألن یساوي أكثر من ثالث، لقد حسب یهوذا هذا الطیب خسارة

 یشیر إلى تقدیس اإلنسان 300ن رقم اشتاق أن یتقبل من كل إنسان ذات الطیب. فيهو ربح في عیني الرب الذي 
ن رقم إ)، ف3×10×10 هو محصلة (300تقدیًسا كامًال خالل الطاعة لوصیة اهللا في الداخل والخارج فإن كان رقم 

 الثاني یشیر إلى تقدیس الحواس الخفیة (خمسة 10 األولى تشیر إلى طاعة الوصیة (الوصایا العشر)، ورقم 10
 یشیر إلى تقدیس النفس والجسد والروح بالتمتع بالحیاة المقامة التي في المسیح یسوع الذي 3حواس) والظاهرة، ورقم 

 إلى تقدیس النفس والجسد والروح خالل اإلیمان بالثالوث القدوس.  3یر رقم شقام في الیوم الثالث، كما ي
رتباط ان كانت هذه المرأة قد انتقدها الناس لكنها تمتعت بمدیح الرب نفسه الذي أعلن إ على أي األحوال 

قصتها بالكرازة بإنجیله في العالم كله! 
  لو؛3: 14  مر؛6: 26 ناجیل األربعة (متألن قصة سكب الطیب على السید المسیح وردت في اا أخیًرا ف

 في تحدید اآلراءت تلف وقد اخ،ناجیل أن سكب الطیب تكرر أكثر من مرةأل). وواضح من ا3: 12  یو؛21: 7
واتي سكبن الطیب، غیر أن الرأي السائد هو: لشخصیات هؤالء النسوة ال

.  المرأة المذكورة في إنجیل یوحنا هي مریم أخت لعازرأوالً : 
. خدمة السیدإثناء المرأة المذكورة في إنجیل لوقا هي خاطئة قامت بهذا العمل ثانًیا:  
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 المرأة المذكورة في إنجیلي متى ومرقس سكبت الطیب في أیام البصخة، یرى البعض أنها غیر ثالثًا: 
 تقدمه طیب حب وأخرىالخاطئة، ویرى آخرون أنها هي بعینها الخاطئة سكبته وهي خاطئة تطلب بدموع المغفرة 

وشكر أثناء البصخة، بل ویرى آخرون أنها مریم أخت لعازر ومرثا.  

 خیانة یهوذا .3
 واحًدا من اإلثنى عشر ى  "ثم أن یهوذا اإلسخریوط

 مضى إلى رؤساء الكهنة لیسلمه إلیهم. 
  ه فضة،ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن یعطو

. ]11-10[" وكان یطلب كیف یسلمه في فرصة موافقة
مرأة بسیطة تكسر القارورة لتسكب الطیب ناردین كثیر الثمن على رأس السید ا إن كانت الكنیسة تضم 

نه یختفي حتى من بین التالمیذ من یسلمه في أیدي األعداء. فالكنیسة تضم في إ البیت من رائحته الذكیة، فئفیمتل
 المسیح في الخارج أما قلوبهم فمنحلة اسم كما تضم من لهم ،داخلها قدیسین هم أعضاء حقیقیون في جسد المسیح
زون منها حتى ولو لم یفرزهم أحد! وعنه تماًما. هؤالء بالحقیقة لیسوا أعضاء بل هم مفر

 ذات السبط الذي خرج منه السید المسیح بالجسد، فبینما اسم یهوذا، وهو اسم والعجیب أن الخائن یحمل 
)، إذا بالشیطان 8: 5 بط 1لتمس من یبتلعه (يیقدم لنا یهوذا األسد الخارج لیحطم عدو الخیر األسد الذي یجول زائًرا 

داة لتسلیم الرب. أ لیكون االسمیقتنص تلمیًذا یحمل ذات 
 كهنة أو ، المسیحاسمسم "یهوذا" معناه "یحمد" أو "یعترف"، فإن یهوذا هذا یمثل الذین یحملون ا إن كان 

 إنهم كعدو الخیر الذي .هم أما قلوبهم وأعمالهم فأداة للتحطیمه یحمدون الرب بلسانهم ویعترفون باإلیمان بشفا،شعًبا
 لكنه ال یحمل في قلبه حًبا بل عداوة وبغضة. مثل هؤالء أخطر من األعداء ،)19: 2 (یع قیل أنه یؤمن ویرتعب

الخارجین، فإنه ما كان یمكن لرؤساء الكهنة أن یقبضوا على السید بدون یهوذا! أقول هذا لكي نحذر ال اآلخرین بل 
لم نسلمه  هر به ماشأنفسنا، فإنه ال یستطیع عدو الخیر الخارجي (إبلیس) أن یأسر مسیحنا الداخلي أو یصلبه وي

، أي حیاته الداخلیة وٕارادته الشریرة. )36: 10 مت( "أعداء اإلنسان أهل بیته"نحن له. لهذا یحذرنا السید المسیح: 
 أخرى ویصلب السید المسیح مرة ، ُیسلم القلب للعدو،نحالله عن الحبا حین یفسد "یهوذنا" أي "إیماننا" ب

ویشَّهر به... أما ثمن هذا فقلیل من الفضة الغاشة یعده بها العدو. 
) مقابل فضة غاشة 6: 12  یا للعجب یسلم القلب الخائن مسیحه، كلمة اهللا، الفضة المصفاة سبع مرات (مز

 لینعم بقلیل من األرضیات یعود فیتركها ویشنق نفسه! ،من أیٍد شریرة! ُیقدم السماوي أسیًرا
 فیما یلي بعض تعلیقات اآلباء على قصة خیانة یهوذا: 

 (اإلنجیلي) لئال ي؟... ألنه یوجد تلمیذ آخر یدعى یهوذا الغیور، أخ یعقوب، خشي"سخریوط"اإل هلماذا تخبرني عن 
ال نندد بأحد، بل نتجنب إ فمّیز الواحد عن اآلخر. لكنه لم یقل عنه "یهوذا الخائن" حتى یعلمنا ،یحدث خلط بینهما

أبرز بشاعة جریمة الخائن، إذ وجد سبعون آخرون   عشر"ي اآلخرین. على أي األحوال بقوله "واحد من اإلثناتهام
 السید كانوا الجماعة اختارهم معه في تصرف كهذا. أما هؤالء اإلثنا عشر الذین اشتركلم یمتثل أحدهم به وال 

الملوكیة خرج منها هذا الخائن الشریر. 
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  .یا للجنون! نعم فإن محبة المال التي للخائن وطمعه جلبا كل هذا الشر
 محبة المال تستولي على النفوس التي تتقبلها، وتقودها إلى كل طریق عندما تقیدها، وتنسى النفوس كل 

شيء وتجعل أذهانها في حالة جنون! 
 ه وتحذیرات المسیحت لقد ُأسر یهوذا مجنون محبة المال هذا، فنسى المحادثات ومائدة المسیح وتلمذ

 .Ïهاتوتأكید

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 حسب الجسد ال الروح! االستحقاق في ،كان واحًدا من اإلثنى عشر في العدد 
ذهب إلى رئیس الكهنة بعد أن خرج ودخله الشیطان. كل كائن یتحد بمثاله! 

 6: 4 لو( "السلطانهذا لك أعطي " :لقد وعد أن یخون السید كما سبق فقال الشیطان لسیده( ...
. Ð فخسروا حیاتهم التي خسرها هو أیًضا باستالمه المال،هم وعدوه بالمال

نص منسوب للقدیس جیروم  

 " :كثر جالء، فإن الذي كّرمه أ". هذا أمر غایة في األهمیة إذ یوضح خطیة الخیانة ب عشريواحد من االثنیقول
 للمائدة المقدسة... صار طریًقا ووسیلة لقتل ه، وضمامساوًیا إیاه بالبقیة وزینه بالكرامات الرسولیة، وجعله محبوبً 

. Ñالمسیح

القدیس كیرلس الكبیر  

 ولیمة الفصح  .4
 والجحش، نجده هنا في الیوم األتان فأرسل تلمیذین یحضران له ، كما اهتم السید المسیح بدخوله أورشلیم

 فیالقیهما إنسان حامل جرة ماء، غالًبا ،ثنین من تالمیذه إلى المدینةا إذ كانوا یذبحون الفصح أرسل ،األول من الفطیر
 أن یریهما العلیة التي یعداها تهو القدیس مرقس كما جاء في التقلید القبطي، یتبعاه وحیثما یدخل یطلبان رب البي

لیأكل السید الفصح مع تالمیذه. هذه العلیة الكبیرة هي علیة القدیسة مریم والدة القدیس مرقس، وقد صارت أول كنیسة 
، وفیها كان یجتمع التالمیذ، وقد ّحل عللیهم اإلفخارستیامسیحیة في العالم، حیث أقام فیها السید المسیح بنفسه سّر 

الروح القدس في یوم الخمسین في ذات الموضع. 
 یالحظ في النص الذي بین أیدینا اآلتي: 

أین ترید أن نمضي ونعد الفصح؟"  إذ قالوا له: "م،هتم التالمیذ بالتمتع بولیمة الفصح مع معلمها أوالً : 
عداد إ كان بقیة التالمیذ یهتمون ب،: [بینما كان یهوذا یخطط كیف یسلمهالقدیس یوحنا الذهبي الفم وكما یقول .]12[

 له مسكن یقیم فیه لیعد فیه الفصح بل حتى تالمیذه لم لم یكنن السید أالفصح.] وقد كشف لنا هذا السؤال لیس فقط 
 یسوع المسیح. هم ربناستقرارهم وراحتهم في معلمایكن لهم مساكن یستقرون فیها، بل وجدوا 

 یستأذن التالمیذ المعلم لكي یذهب كل واحٍد إلى عائلته یشترك معها في ولیمة الفصح، إنما أدركوا أنهم م ل

1 De Prod. Jud. hom 1. 
2 Catena Aurea. 
3 In Luc. Ser. 148. 
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رتبطوا في اقد صاروا به عائلة واحدة حتى وٕان كانوا من أسباط متنوعة، یلتقون مًعا فیه لینعموا بالفصح الواحد؛ هكذا 
 وحدة حقه أساسها االتحاد مع مخلصهم بالحب، رفعتهم إلى ما هو أعظم من وحدة الرباط الدموي. 

لهم شهوة أن یذهبوا   یسألونه في كل صغیرة وكبیرة، لیست،سؤال التالمیذ أیًضا تسلیم كامل للمخلص  في
  .إلى موضع معین یقترحونه علیه، لكن شهوتهم الوحیدة أن یوجدوا معه على الدوام

 یشیر 2 ن كان رقمإ). ف8: 22 ثنین من تالمیذه لیعدوا الفصح، هما بطرس ویوحنا (لوا أرسل السید ثانًیا: 
ن كان بطرس إ ذبیحة صلیبه بدون الحب. هذا و فیها یقیمة فإننا ال نستطیع أن نقدم للسید المسیح قلبنا ُعلي،إلى الحب

 كل قلب بسیط كعلیة یجتمع فیها یئیمثل اإلیمان ویوحنا یمثل المحبة فإن السید أرسل اإلیمان العامل بالمحبة لیه
بنفسه مع تالمیذه، یقیم فیها مذبحة الخفي، ویتقدم هو كرئیس یعلن صلیبه ویؤسس فیها ملكوته الروحي.  

 إذ كان معروًفا لهم، أال وهو والد القدیس مرقس علیة، صاحب الاسم لم یخبرهما السید المسیح عن  ثالثًا:
 وحیثما یدخل .اتبعاه إلى المدینة فیالقیكما إنسان حامل جرة ماء. اذهبا"، قائالً : عالمة بتقدیم اكتفىالرسول. لكنه 

 السید بتقدیم اكتفى فلماذا .]14-13[كل الفصح مع تالمیذي" آفقوال لرب البیت: إن المعلم یقول أین المنزل حیث 
هذه العالمة: 

 أن الشیطان قد دخل قلب یهوذا وكانت جریمة قتل مخلصنا المسیح قد ثارت القدیس كیرلس الكبیر یرى . أ
.  Ï صاحب العلیة حتى ال یخطط یهوذا لتسلیم السید وهو في العلیةاسمفیه، لذلك أخفى السید 

 تفسیًرا آخر، بقوله: [ربما تكلم بهذا لیعني سًرا ضرورًیا: وهو حیث یوجد القدیس كیرلس الكبیر یقدم . ب
الماء في المعمودیة المقدسة یقیم المسیح. كیف وبأي وسیلة؟ بكونها تحررنا من كل نجاسة ، فنغتسل بها من أدناس 

 فنصیر هیكل اهللا المقدس ونشاركه طبیعته اإللهیة بواسطة شركة الروح القدس. فلكي یستریح المسیح فینا ،الخطیة
 ویرفعنا إلى أعلى حتى نحسب نحن ، معترفین باإلیمان الذي یبرر األشرار، المخلصةهویقطن داخلنا لنتقبل المیا

یرغبون في الزحف على التراب، أقول ویرفضون  ". فإن الذین یسكنهم المسیح باإلیمان لهم فكر عاٍل مرتفع، الة"علي
ألن لیس لنا هنا "في الفضیلة. قیل: "أقویاء اهللا برتفعون على األرض"،  البقاء على األرض طالبین على الدوام السمو

ینما یسیرون على األرض إذا بأفكارهم تستقر في العلویات، ب، ف)14: 13 عب( "مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة
.] Ð)20: 3 ویكون مسكنهم في السماویات (في

 ةجرة الماء هذه فیقول: [من یعتمد یحمل جرة ماء، ومن یحمل معمودیة عليعن  األب ثیؤفالكتیوس یتحدث 
یستریح إن عاش بتعقل، ینال راحة كمن یدخل في بیت.] 

 لكي ننعم بفصح المسیح یلزمنا أن ننعم بمیاه المعمودیة فترفعنا إلى علیة الروح عوض الحرف القائل، وكما 
لعقل الذي یشیر إلى العلیة الكبیرة أي إلى األفكار العلویة، التي بالرغم من ا [رب البیت هو اآلب ثیؤفالكتیوس:یقول 

. هناك، في فكر كهذا ُیعد فصح المسیح التواضععلوها لكنها ال تحمل كبریاًء وال مجًدا باطًال، بل تعد وُتهیأ خالل 
بواسطة بطرس ویوحنا أي خالل العمل والتأمل.] 

لیت الرب یسمح لي أنا أیًضا أن أحمل جرة الماء كما فعل رب البیت [ أمبروسیوسالقدیس  أیًضا یقول 
. أیتها المیاه التي )2: 1 تك( "روح الرب یرف على وجه المیاه"صاحب العلیة المفروشة ! ماذا أقول عن الماء؟ كان 

1 In Luc. Ser. 141. 
2 In Luc. Ser. 141. 
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یة! أیتها المیاه التي ُوهبت أن یكون لها سّر وعلت فوق الكون الذي تدنس بالدم البشري وكنِت رمًزا للمعمودیة العل
] !Ïایة وأیًضا النهایةدالمسیح فتغسل الكل!... أنت تبتدئین ثم تكملین األسرار، فیِك الب

القدیس یقول  .]15[  كبیرة مفروشة ُمعدة، هناك أعد لنا"ة"فهو یریكما علي یكمل السید حدیثه قائالً : رابًعا: 
احبها، حتى أن الرب نفسه مع تالمیذه یستطیعون أن ص استحقاق: [العلیة المفروشة تشیر إلى عظم أمبروسیوس

.] Ðیستریحوا فیها، أو تشیر إلى زینة فضائله العالیة

 إعالنه عن الخیانة .5
.  عشري "ولما كان المساء جاء مع االثن

 وفیما هم متكئون یأكلون قال یسوع: 
  . أن واحًدا منكم یسلمني، اآلكل معيمالحق أقول لك

  .هل أنا  هل أنا؟ وآخر.فابتدأوا یحزنون ویقولون له واحًدا فواحًدا
  عشر الذي یغمس معي في الصحفة. يفأجاب وقال لهم: هو واحد من االثن

 ن ابن اإلنسان ماٍض كما هو مكتوب عنه،إ
 ولكن ویل لذلك الرجل الذي به ُیسلم ابن اإلنسان.

 .]21-17[كان خیر لذلك الرجل لو لم یولد" 
 السید المسیح أكثر من مرة عن تسلیمه وموته وقیامته لیسند تالمیذه عندما یواجهون األحداث فأعلن إذ سبق 

 لكن ،نراه اآلن یعلن عن "الخیانة" لیعطي مسلمه فرصة التوبة والرجوع إن أراد. حًقا لقد سبق الكتاب فأنبأ عن الخائن
 یلزم اهللا یهوذا أن یخون، وال یمكن له أن یحتج بأن فیه تحققت النبوة عن الخیانة، فإن سابق معرفة اهللا لألمر ال مل

 أخرىتلزمه بالتنفیذ وال تعفیه من المسئولیة. ولو أن قلب یهوذا تحرك بالتوبة لتمت أحداث الصلیب بطریقة أو 
یخططها الرب دون هالك یهوذا. 

 الخائن حتى ال یحرج مشاعره وأحاسیسه لعله یرجع عن اسم في إعالن السید المسیح عن الخیانة لم یذكر 
رأیه، وفي نفس الوقت أعطى عالمة عندما ابتدأ التالمیذ یحزنون حتى ال یسقطوا في الیأس. كان السید لطیًفا ورقیًقا 

القدیس یوحنا  مستخدًما كل أسلوب للحث على التوبة. یقول ، لكنه أیًضا حازًما وصریًحا معه،حتى مع الخائن
 حتى ال یجعله في عاٍر أشد، وفي نفس الوقت لم یصمت تماًما لئال ة صراحه [واضح أنه لم یعلن عنالذهبي الفم:

.] Ñ فیسرع باألكثر لعمل الخیانة بجسارة،یظن أن أمره غیر مكشوف
 إذ أعلن السید عن هذه الخیانة الُمرة ابتدأ كل تلمیذ یسأل المعلم: هل أنا؟ فمع ثقتهم في أنفسهم أنهم لن 

 لئال یسقط يیخونوا السید، لكن ثقتهم في كلمات الرب أعظم من ثقتهم في أنفسهم، فتشكك كل واحد في نفسه وخش
في هذا العمل الشریر. 

ر هذا الخائن المسكین. یقول مصي ثم أعلن في حزم عن ،"الذي یغمس في الصحفة" قدم لهم السید اإلشارة 
یهوذا الخائن الذي كان یأكل معه بالكلمات التي قالها المسیح... لعله في فقدانه التام وُبخ  [القدیس كیرلس الكبیر:

1 In Luc. 22: 7-13. 
2 In Luc. 22: 7-13. 
3 In Pord. Jud. hom `e. 
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 من كونه اهللا. ولكن كما قلت بالرغم إذ امتأل بكبریاء إبلیس، حسب أنه قادر على خداع المسیح يللحس، أو بالحر
 إلى المائدة وُحسب كأنه مستحق انضمكان مقتنًعا بكونه شریًرا تماًما ومبغًضا هللا وخائًنا ومع ذلك فمن قبیل اللطف 

ألنه لیس "للطف اإللهي حتى النهایة، بهذا صارت دینونة أعظم. فقد قال المسیح في موضع آخر خالل المرتل: 
 منه، بل أنت إنسان عدیلي ألیفي وصدیقي، الذي معه كانت ئعدوي یعیرني فأحتمل، لیس مبغضي تعّظم علّى فأختب

] .Ï ")14-12: 55 مز( "تحلو لنا العشرة إلى بیت اهللا كنا نذهب في الجمهور (اتفاق)

 اإلفخارستیا تأسیس .6
 كانت أحداث الصلب تجري حول السید المسیح، هذه التي أعلن عنها بكونها طریق الخالص الذي یقدمه 

م لكنیسته عبر األجیال جسده المصلوب القائم من األموات ودمه المبذول عفراًنا للخطایا. قدم دالسید نفسه، فقد ق
، مائدة الرب واهبة الحیاة. اإلفخارستیالكنیسته ذبیحة الصلیب الواحدة غیر المتكررة خالل سّر 

 "وفیما هم یأكلون أخذ یسوع خبًزا وبارك وكسر وأعطاهم،  
 وقال: خذوا كلوا هذا هو جسدي. 

 ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشربوا منها كلهم. 
، وقال لهم: هذا هو دمي الذي للعهد الجدید

. ]24-22[الذي یسفك من أجل كثیرین" 
 ماذا یعني بقوله فیما یأكلون إال أنه بعدما أكلوا الفصح الیهودي قدم الفصح الجدید، وقد سبق الرمز المرموز 

 بهم إلى الفصح الحق: جسده ودمه المبذولین انطلقإلیه. قدم أوًال الفصح الناموسي حتى ال ُیحسب كسًرا للناموس، ثم 
 من أجل العالم كله! 

 [وتحقق سّر الفصح في جسد الرب... فقد ُأقتید كحمل، وذبح كشاه، مخلًصا و من ساردس:یتاألب میلیقول 
إیانا من عبودیة العالم (مصر)، ومحررنا من عبودیة الشیطان كما من فرعون خاتًما نفوسنا بروحه، وأعضاءنا 

 ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودیة إلى الحریة ومن الظلمة إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة نهالجسدیة بدمه... إ
 ذاك الذي هو (الفصح) عبور خالصنا... هو الحمل الصامت الذي أخذ نهومن الطغیان إلى الملكوت األبدي... إ

من القطیع وُأقتید للذبح في المساء، وُدفن باللیل... من أجل ذلك كان عید الفطیر مًرا، كما یقول كتابكم المقدس: 
، ّمر هو اللسان الذي جدف، ّمرة هي استخدمتّمرة لكم هي المسامیر التي ) 8: 12(خر بأعشاب مرة، اتأكلون فطیرً 

.] Ðالشهادة الباطلة التي نطقتم بها ضده
مبذولین لتالمیذه معلًنا لهم أنه ُمقبل على الصلیب بإرادته، وبخطته اإللهیة لیهب ال قدم السید جسده ودمه 

تقبلها من ت و،تحاد معه... هذه العطیة هبة قائمة عبر العصور تتمتع بها كنیسة المسیحإلمؤمنیه غفران الخطایا وا
 [حتى اآلن المسیح المالصق لنا الذي أعد المائدة هو القدیس یوحنا الذهبي الفم:یّدي المخلص نفسه. في هذا یقول 

 ُصلب عنا. ینطق الكاهن  الذيبنفسه یقدسها. فإنه لیس إنسان یحول القرابین إلى جسده ودمه، بل المسیح نفسه
 .] Ñتتقدس القرابین: "هذا هو جسدي"  لكن التقدیس یتم بقوة اهللا ونعمته. بالكلمة التي نطق بها،بالكلمات

1 In Luc. Ser. 142. 
2 A. Hamman: The Paschal Mystery, 1969, p 26-39. 
3 Cf. Catena Aurea. 
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.] Ï [المسیح هو بعینه الذي یعلن خالل الكاهن هذا هو جسدي:أمبروسیوسالقدیس ویقول 
ج الكرمة إلى ذلك ا"الحق أقول لكم أني ال أشرب بعد من نت إذ سلمهم السید هذا السّر العظیم قال لهم: 

) 9: 10. وقد سبق لنا تفسیر هذه العبارة في دراستنا لسفر الالویین (]25[الیوم حینما أشربه جدیًدا في ملكوت اهللا" 
 فرح حین یكمل المختارون في ملكوت اهللا.يحیث رأینا السید یشرب نتاج الكرمة أي 

 بقوله: اإلفخارستیا یختم اإلنجیلي حدیثه عن سّر 
. ]26["ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون"  

ح مع تالمیذه ربما ب إذ قدم السید المسیح جسده ودمه مبذولین عن خالص اآلخرین، ذبیحة حب فریدة، س
 بالفرح اإللهي ئمتألت فرًحا وحمدً ا هللا. أقول إن علیتنا الداخلیة تمتلابتسابیح الفصح المفرحة، معلًنا أن العلیة قد 

ماته فیها. بمعنى آخر كلما قدم حیاته س وٕان حملت ،وبالتسابیح الفائقة إن قبلت في داخلها مسیحها المصلوب
 وٕانما ، امتألت حیاته تسبیًحا ال بالفم واللسان فحسب،الداخلیة مبذولة بالحب من أجل اآلخرین في المسیح یسوع

 ینشد علیها ربنا یسوع نفسه ،تتحول كل أعضاء جسده وأحاسیسه وأعماق نفسه إلى قیثارة في یدي الروح القدس
تسابیح فصحه وصلیبه، یتقبلها اآلب سیمفونیة سماویة مبهجة. وعلى العكس كلما تقوقع اإلنسان حول ذاته یطلب ما 

لنفسه. مهما حفظ من تسابیح ونطق بترانیم یمأل الضیق نفسه ویحطم الیأس رجاءه. 
 حیاته المبذولة فیهم ویسلكوا حاملین صلیبه، وهبهم وا اآلن إذ قدم السید جسده ودمه المبذولین لتالمیذه لیحمل

 نطلق بهم "إلى جبل الزیتون".ا ثم ،أن یسبحوا بفرحه ویبتهجوا بخالصه
رتبط بالمسیا، إذ هو ممسوح ال بزیت بل بروحه ا لعله أخرجهم إلى جبل الزیتون، الجبل الذي قلنا قبًال قد 

القدوس لخالصنا. حملهم إلى جبل لیشاركوه عمله، خاصة في أمور ثالثة: 
المدینة وهو یقول   في بكائه على أورشلیم وتنهده من أجلها حین جلس على جبل الزیتون متطلًعا إلىأوالً : 
 كما تجمع أوالدك كم مرة أردت أن أجمع ، یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، یا أورشلیم،"یا أورشلیم

. إنه یطلبنا أن نجلس معه نتأمل البشریة الساقطة لنئن )34: 13، لو37: 23(متالدجاجة فراخها ولم تریدوا"
حتضان الرب بصلیبه. ا نفس لعلها ترجع وتقبل  كلبالدموع من أجل

 دخل السید كما في لقاء مع اآلب یتسلم كأس الصلیب ]32[ في جبل الزیتون في ضیعة جثسیماني ثانًیا: 
سنا معه ؤونحني ر  وٕانما یلزم أن،من یدیه مع مرارته الشدیدة. وكأن السید یریدنا ال أن نقف عند التنهدات والصرخات

  فیكون لنا دورنا اإلیجابي في خدمة الملكوت خالل الصلیب.،لنحمل صلیبنا العملي من یدي اآلب
 بنیة العظیمة التي للهیكل (متأل على جبل الزیتون جلس السید المسیح مع بعض تالمیذه حین أروه ا:ا ثالثً 

 محدثًا إیاهم عن عالمات مجیئه، وكأنه أراد أن یسحب ،) فأعلن لهم أنه ال ُیترك حجر على حجر إال وینقض2: 24
 وهناك باركهم ،قلوبهم من الخدمة الظاهریة إلى خدمة اللقاء مع ربنا یسوع. وبالفعل على ذات الجبل أخذ تالمیذه

وصعد، وجاء المالك یبشرهم أنه كما صعد هكذا من المشارق أیًضا یعود من المشارق. 
 ،نمارس معه محبته لشعبه  إنما لكي، نستطیع أن نقول أن خروجنا مع ربنا یسوع المسیح على جبل الزیتون

 أو ، إنساننا القدیم والتمتع بالهیكل األبدي هیكل ونترقب على الدوام هدم،ونمد یدنا للعمل اإلیجابي لحساب ملكوته
حلول السید المسیح المستمر حتى یأتي على السحاب لیحمل الكنیسة كلها معه عروًسا له. 

1 De Myster. 9. 
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 إعالنه عن شك التالمیذ فیه .7
مبذولین لتالمیذه وأعلن لهم عن موته وعن خیانة واحٍد منهم له لم یخلق ال إذ قدم السید المسیح جسده ودمه 

 بل فتح ألسنتهم للتسبیح معه، وكأنه یستقبل أحداث آالمه وصلبه بفرح. وها هو ینطلق بهم ،جًوا من الكآبة والضیق
إلى البستان معه لیحمل بمفرده كأس اآلالم عن البشریة كلها. وقبل وصوله إلى ضیعة جثسیماني صارح تالمیذه: 

  .]27["كلكم تشكون في هذه اللیلة" 
یصعب جًدا أن نسجل ما آلت إلیه نفسیة تالمیذه بعد هذا اإلعالن اإللهي، فإنه خبر كفیل بتحطیمهم تماًما، 

حتى ال ینهاروا تحت ثقل الیأس، لكنه قدم لهم عوًنا، فمن جانب  لكن السید المسیح لم یتركهم یسترسلون في أفكارهم
، كما " أضرب الراعي فتتبدد الرعیة إنيألنه مكتوب") 7: 13أبرز لهم شدة الموقف حیث تنبأ عنهم زكریا النبي (

. لقد أعلن ]28["لكن بعد قیامي أسبقكم إلى الجلیل"  بعد قیامته: أخرىكشف لهم عن رجوعهم إلیه وعن لقائهم مرة 
 فمن جهة یضرب اآلب االبن الذي حمل خطایانا وقبل الموت في جسده عوًضا ، یحدث هو بتدبیٍر إلهيٍ الهم أن م

عنا، یضربه بسقوطه تحت الحكم الذي كان ضدنا، فال یحتمل التالمیذ هذا المنظر، لكنه یقوم فیجتذب مؤمنیه في 
الجلیل. 

" إذ سمح له أن ُیضرب. وقد ُدعى التالمیذ رعیة الراعي أضرب [یقول اآلب: "األب ثیؤفالكتیوس: یقول 
.] "بعد قیامي أسبقكم إلى الجلیل" وأنهم ال یرتكبون جریمة. وأخیًرا یعزیهم بقوله: ،(غنًما) بسبب براءتهم

) أبرز السید شدة الحرب التي تواجه التالمیذ وهم ال یدرون، إذ قال 31: 22 في إنجیل معلمنا لوقا (
أما  ولكني طلبت من أجلك لكي ال یفنى إیمانك". ،لحنطةكا سمعان، هوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم ،"سمعان

"وٕان شك الجمیع فأنا ال أشك. فقال له یسوع:  شك الجمیع في المعلم، إذ قال:  یثبت إنأن بطرس فحسب أنه قادر
الحق أقول لك أنك في هذه اللیلة قبل أن یصیح الدیك مرتین تنكرني ثالث مرات. فقال له بأكثر تشدید: ولو 

. ]31-29[ الجمیع"  أیًضا أن أموت معك ال أنكرك. وهكذا قالاضطررت
لم  نه قادر أن یقف معه حتى الموت، ولكن ماأ بال شك ظن بطرس الرسول في محبته الشدیدة للرب وغیرته 

 ویحتاج ال أن یشهد عن نفسه أنه ، فإن بطرس مع محبته وغیرته ضعیف.یعرفه بطرس عن نفسه یعرفه الرب عنه
 ا [قدم بطرس في حرارة غیرته إقرارً القدیس كیرلس الكبیر:ضع یطلب معونة اهللا كي تسنده. یقول وا بل في ت،قوي

بالثبات واالحتمال حتى النهایة، قائًال أنه یقابل أهوال الموت بشجاعة وال یبالي بالقیود، لكنه في هذا أخطأ عن 
یه أال یعترض هكذا عالنیة، إذ ال یكذب "الحق"، بل فالصواب. كان یلیق به إذ أخبره المخلص أنه سیضعف شاًكا 

بالحري كان یلیق أن یطلب منه القوة لینزع هذا األلم أو یخلصه سریًعا من السقطة... لیتنا إذن ال نفكر في أنفسنا 
 ألنه یخلصنا ،بطریقة متكبرة حتى أن رأینا في أنفسنا أننا نتمیز بالفضائل، بل بالحري لنقدم للمسیح تسابیح الشكر

.] Ïویهبنا حتى الرغبة للعمل الصالح
 إنما ذكر اإلنجیل مرقس أنه قبل أن ، أما بالنسبة لصیاح الدیك فلم یذكر اإلنجیلي متى عدد مرات صیاحه

یصیح الدیك مرتین ینكره بطرس ثالث مرات. لذلك یرى كثیر من الدارسین أن بطرس أنكر مرة ثم صاح الدیك، 
 وأنكر مرتین أخریین فصاح الدیك للمرة الثانیة.

لعل الدیك یشیر إلى الروح القدس   ما هو هذا الدیك الذي صاح مرتین؟ ولماذا أنكر بطرس ثالث مرات؟

1 In Luc. Ser. 144. 
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ه، وصاح في العهد ت، صاح في العهد القدیم ولم یستجب أحد لصیح)8: 16 یو( "یبكت العالم على الخطیة"الذي 
 بطرس ثالث مرات فعالمة ما فعله العالم باهللا، إذ إنكارالجدید فبكت شعوًبا وأمًما لترجع إلى الرب الذي أنكرته. أما 

جحده ثالث مرات، أي جحود بالفكر كما بالقول والعمل، جحوًدا عن إصرار ومعرفة، ومع ذلك یستطیع الروح القدس 
 بكاًء  مع بطرس فینسحق القلب في الداخل لیبكي اإلنسان، ویلتقي به مع نظرات السید المسیح،أن یرده عن جحوده

مًرا. 
 [من هو هذا الدیك الذي یبشر بقدوم النهار إال الروح القدس، فبصوته في للقدیس جیروم: في نص منسوب 

النبوة وفي الرسل قمنا من إنكارنا هللا الثالثي، نبكي بمرارة على سقوطنا، إذ فكرنا شًرا في الرب، وتحدثنا بالشر على 
] Ï!أقربائنا، وفعلنا شًرا ألنفسنا

 إن كنا قد جحدنا الرب ثالث مرات بالفكر والقول والعمل، جحدناه ثالث مرات إذ أخطأنا في حقه اإللهي 
ذاننا مرتین بإعالناته لنا خالل األنبیاء والرسل حامًال إیانا ربنا آوحق أقربائنا وحق أنفسنا، لیت روح اهللا یصیح في 

 یسوع المصلوب، نبكي على خطایانا ونعلن صدق توبتنا وشوقنا للرجوع إلیه والثبات فیه أبدًیا!

 ذهابه إلى جثسیماني .8
 نطلق بهم إلى البستان یحمل كأس األلم، إذ یقول اإلنجیلي:ا إذ أعلن السید المسیح لتالمیذه عن كل شيء 

 سمها جثسیماني، ا"وجاءوا إلى ضیعة  
 جلسوا ههنا حتى أصلي. افقال لتالمیذه: 

 ثم أخذ معه بطرس ویعقوب ویوحنا، 
 وابتدأ یدهش ویكتئب. 

 فقال لهم: نفس حزینة جًدا حتى الموت. 
. ]34-32[مكثوا هنا واسهروا" ا
، كانت بستاًنا فیه أشجار الزیتون ومعصرة )36: 26 مت( "معصرة الزیت" كلمة أرامیة تعني "جثسیماني" 

) وبینه وبین أورشلیم وادي 39: 22 ورشلیم على السفح الغربي من جبل الزیتون (لو ألعصره، یقع البستان شرق
  لو؛2: 18 یو(  هناك كثیًرا مع تالمیذه"اجتمع ألن یسوع ،"وكان یهوذا مسلمه یعرف الموضع)، 1: 18 قدرون (یو

22 :39( .
 إن كانت البشریة قد فقدت سّر حیاتها وبهجتها وسالمها خالل عصیان آدم األول في البستان، ففي البستان 

 ویرد بطاعته لآلب حتى الموت ، لیعتصر باأللم من أجل البشریة،دخل آدم الثاني كما إلى معصرة زیت (جثیسماني)
ما سبق ففقدته. 

 أخذ معه تالمیذه الثالثة الذین كانوا معه في لحظات التجلي، حتى إذ یروه یدهش ویكتئب، ودموعه تتقاطر 
كالدم، یدركوا حقیقة تأنسه ودخوله تحت اآلالم دون أن یتعثروا، فقد رأوه في تجلیه ومجده. 

 دخل بتالمیذه إلى البستان لیقدم نفسه مثًال حًیا عملًیا عن حیاة الصالة والسهر خالل الضیق، لذلك قال 
. كما علمنا مجابهة الموت بال خوف، والتسلیم مكثوا هنا واسهروا"ا"، كما أوصاهم جلسوا ههنا حتى أصلي"ا"لهم: 

1 Cf. Catena Aurea. 
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الكامل بین یدي اآلب السماوي، إذ یقول اإلنجیلي: 
 "ثم تقدم قلیًال، وخّر على األرض،  

 وكان یصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. 
 وقال: یا أّبا اآلب كل شيء مستطاع لك، 

 فأعبر عني هذه الكأس، 
. ]36-35[ولكن لیكن ال ما أرید أنا بل ما ترید أنت" 

، Ï سبق لي ترجمته ونشره"إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس"مقاًال عن القدیس یوحنا الذهبي الفم  كتب 
جاء فیه: 
"إن أمكن  المسیح كان یجهل إن كان ممكًنا أن تعبر عنه الكأس أم ال، بقوله  السیدال یمكن القول بأنأوالً :  

. [المعرفة الخاصة بآالمه لیست أعظم من المعرفة الخاصة بجوهر طبیعته، األمر الذي هو فلتعبر عني هذه الكأس"
 ولماذا أتكلم عن ابن اهللا .)15: 10 یو( "كما أن اآلب یعرفني وأنا أعرف اآلب"وحده یعرفه تمام المعرفة وبدقة، إذ یقول 

وا هذه الحقیقة (أي آالم المسیح وصلبه) بل عرفوها بوضوح، وقد سبق أن لالوحید، فإنه حتى األنبیاء یبدو أنهم لم یجه
 أعلنوا عنها قبًال مؤكدین حدوثها تأكیًدا قاطًعا.]

 بمعنى الرغبة في الهروب من "إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس"ال یمكن فهم هذا القول:  ثانًیا: 
، دعاه تالسماوا (بطرس) ذاك الذي ُوهب إعالًنا من اآلب وقد طّوبه ووهبه مفاتیح ملكوت االصلیب. [لقد دع

أي ال " رب ال یكون هذا لك حاشاك یا"تهمه أنه ال یهتم بما هللا... هذا كله ألنه قال له: ا"شیطاًنا"، ودعاه "معثرة"، و
یكون لك أن تصلب. فكیف إذن ال یرغب في الصلیب، هذا الذي وبخ التلمیذ وصّب علیه هذا القدح إذ دعاه شیطاًنا 

ف ال یرغب في الصلیب ذاك الذي رسم صورة يبعدما كان قد مدحه، وذلك ألنه طلب منه أن یتجنب الصلیب؟ ك
أنا هو الراعي الصالح "جل خرافه، إذ یقول أللراعي الصالح معلًنا إیاها كبرهان خاص بصالحه، وهي بذله لنفسه من 

نظر كیف ُیعجب منه بسبب إعالنه هذا "أنه یبذل نفسه"، ا... )11: 10 یو( "والراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف
 صائًرا في ، آخًذا صورة عبد، لكنه أخلى نفسه،قائالً : "الذي كان في صورة اهللا لم ُیحسب خلسة أن یكون معادًال هللا

؟ وقد تكلم عن )8-6: 2 في( وأطاع حتى الموت موت الصلیب" ،شبه الناس، فإذ ُوجد في الهیئة كإنسان وضع نفسه
... وكیف یقول الرسول )17: 10 یو(نفسه مرة أخرى فقال... "لهذا یحبني اآلب ألني أضع نفسي آلخذها أیًضا" 

؟. وعندما اقترب السید )2: 5 أف( وأسلم نفسه ألجلنا" ،بولس مرة أخرى: "واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسیح أیًضا
. لقد تكلم هنا عن الصلیب )1: 17 یو( مجد ابنك" ،المسیح من الصلب قال بنفسه: "أیها اآلب قد أتت الساعة

 عنه، وها هو یستعجله؟]  يفعكمجد، فكیف یست
 أن هذه العبارة قد سجلها لنا اإلنجیلي لتأكید تجسده ودخوله فعًال تحت اآلالم. [لهذا السبب أیًضا ثالثًا: 

كانت قطرات العرق تتدفق منه، وظهر مالك لیقویه، وكان یسوع حزیًنا ومغتًما، إذ قبل أن ینطق بتلك الكلمات (لیس 
. فإنه بعد هذا كله قام الشیطان بتكلم على فم كل "نفسي حزینة جًدا حتى الموت" بل كما ترید أنت) قال: ،رید أناأكما 

من مرقیون الذي من بنطس وفالنتینوس وماني الذي من فارس وهراطقة كثیرین، محاولین إنكار تعالیم التجسد، 
 جسًدا حقیقًیا، وال التحف به إنما كان له جسد خیالي وهمي... لقد أعلن یأخذناطقین بكلمات شیطانیة، مدعین انه لم 

Ï  ،392-367 ص، 1967 الحب اإللهي. 
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المشاعر البشریة الحقیقیة بوضوح، تأكیًدا لحقیقة تجسده وتأنسه.] 
عتبار آخر ال یقل عنه اكیده للتجسد قدم لنا نفسه مثاًال عملًیا بهذا التصرف الحكیم. [هناك أبجانب ترابًعا:  

أهمیة... وهو أن السید المسیح جاء على األرض، راغًبا في تعلیم البشریة الفضائل، ال بالكالم فقط وٕانما باألعمال 
 مت(عّلم فهذا ُیدعى عظیًما في ملكوت السموات" ومن عمل "أیًضا. وهذه هي أفضل وسیلة للتدریس... إنه یقول: 

 معلًما إیاهم هذه الوصیة عینها بوضعها في صورة ،... لقد أوصى (تالمیذه) أن یصلوا: "ال تدخلنا في تجربة")19: 5
 ،. هكذا یعلم كل القدیسین أال یثبتوا بأنفسهم في المخاطرمكن فلتعبر عني هذه الكأس"أ"یا أبتاه إن عملیة، قائالً : 

  تواضع الفكر، وینزع عنا حب المجد الباطل... صلى كمن یعلمغیر ملقین أنفسهم بأنفسهم فیها... فماذا؟ حتى یعلمنا
الصالة، ولكي نطلب أال ندخل في تجربة" ولكن إن لم یسمح اهللا بهذا، نطلب منه أن یصنع ما یحسن في عینیه، 

، لیس ألن إرادة االبن غیر إرادة اآلب، إنما لكي یعلم البشر أن "ولكن لیس كما أنا أرید بل كما ترید أنت"لذلك قال: 
ضطراب، حتى وٕان أحدق بهم الخطر، ولو لم یكونوا راغبین في ایقمعوا إرادتهم في إرادة اهللا ولو كانوا في ضیق أو 

] االنتقال من الحیاة الحاضرة.
 ]34["نفسي حزینة جًدا حتى الموت"  عن سّر حزن السید المسیح القائل: أمبروسیوسالقدیس  یحدثنا 

هكذا: [إني أعجب هنا بحنان الرب وعظمته، فلو لم تكن له مشاعري لنقصت إحساناته... سمح أن یتعب لضعفاتي! 
 ثم بدأ یرجعنا للحیاة ثانیة، وتألم لینتصر على الحزن. قیل عنه أنه ،حمل حزني لیهبني سعادته! نزل حتى ألم الموت

 وفي المسیح ،). لقد أراد أن یعلمنا، فقد سبق فعلمنا یوسف أال نخاف السجن3: 53  ومختبر الحزن (إشأوجاعرجل 
). 4: 53 رب ال بسبب جراحاتك، ال بسبب قوتك بل بسبب ضعفاتنا (إش نتعلم كیف نغلب الموت... إنك تتألم یا

). هذا الضعف لیس من طبعك 5: 53 جل خطایانا (إشأنراك فریسة لأللم، لكنك تتألم ألجلي، صرت ضعیًفا من 
 ألنه منذ سقوط آدم كان خالصنا الوحید للخروج من هذا العالم هو بالضرورة ،لكنك أخذته ألجلي... ربما أیًضا حزن

لم  "الموت"، ولما كان اهللا لم یخلق الموت وال یشاء موت الخاطي مثلما یرجع وتحیا نفسه، یعز علیه أن یحتمل ما
.] Ïیخلقه

 تعلیقه على حزن السید المسیح مؤكًدا لن یدخل إلى الهوته بل إلى النفس أمبروسیوسالقدیس  یكمل 
. "البشریة بكونه ابن اهللا المتأنس له نفس بشریة تشاركنا مشاعرنا. [في موضع آخر یقول: "اآلن نفسي قد اضطربت

لرب لیس حزیًنا (بالالهوت) لكن نفسه حزینة. الحكمة اإنه اضطراب النفس البشریة ألن الالهوت غیر قابل لأللم... ف
ذاته لیس حزیًنا (حسب الالهوت) وال الطبیعة اإللهیة بل النفس. كان حزیًنا ال بسبب األلم إنما بسبب تبدیدنا، لذا 

... كان أیًضا حزیًنا من أجل مضطهدیه، فقد كان عارًفا )31: 26 مت( "ْضِرب الراعي فتتبدد خراف الرعیةا"قال: 
.] )34: 23 لو(  ألنهم ال یعلمون ماذا یفعلون"، لهماغفر"یا أبتاه أنه یفدي باآلالم خطایاهم... وقد قال: 

 تعلیًال لحزن السید بقوله: [یفهم البعض ذلك كما لو كان قد قال: إنني حزین األب ثیؤفالكتیوس یقدم لنا 
 فیحرمون من ملكوت اهللا.] ، وٕانما ألن الیهود الذین هم من وطني یصلبونني،لیس ألني أموت

[ربما نطق السید بهذه الكلمات لما تحویه : على حزن السید المسیح بقولهالقدیس أغسطینوس یعلق أیًضا  
تألم حسب جسده، أي حسب الكنیسة، التي صار لها رأس يمن سّر في داخلها، مظهًرا أنه قد وضع على عاتقه أن 

1 In Luc 22: 39-53. 
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]، وقد دلل القدیس على ذلك بحدیثه مع Ïالزاویة والتي تأتي إلیه بعض أعضائها من العبرانیین، واآلخر من األمم
ترمز للیهود في عالقتهم باهللا، وكلمة "اآلب" ترمز لألمم في  Abba، فإن كلمة أبا ]36[ "یا أّبا اآلب" اآلب قائالً 

عالقتهم أیًضا باهللا، إذ هو أب للیهود كما لألمم. 
 ثم جاء ووجدهم نیاًما، فقال لبطرس: " 

 یا سمعان أنت نائم، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟ 
 اسهروا وصلوا لئال تدخلوا في تجربة. 

  وأما الجسد فضعیف. ،أما الروح فنشیط
 عینه. بومضى أیًضا وصلى قائًال ذلك الكالم 

  ، إذ كانت أعینهم ثقیلة،ثم رجع ووجدهم أیًضا نیاًما
 فلم یعلموا بماذا یجیبون. 

 ثم جاء ثالثة وقال: ناموا اآلن واستریحوا، یكفي، قد أتت الساعة. 
 هوذا ابن اإلنسان ُیسلم إلى أیدي الخطاة. 
 .]42-37[ "قوموا لنذهب، هوذا الذي یسلمني قد اقترب

 ویالحظ في هذا النص اإلنجیلي اآلتي: 
 سبق فأوصاهم السید أن یسهروا ویصلوا، لكنهم لم یستطیعوا، ففي كل مرة یرجع إلیهم السید یجدهم أوالً : 
. "ناموا اآلن واستریحوا"... وفي المرة األخیرة قال لهم: "كانت أعینهم ثقیلة"نیاًما، بل 

متناع عن النوم، وٕانما یعني الیقظة الروحیة والفهم اال لیس مجرد ، السهر الذي طلبه السید من تالمیذه
 وٕادراك أسرار العمل اإللهي، ،الداخلي وٕادراك أسرار الفداء. فقد مّثل التالمیذ البشریة التي لم تكن قادرة على السهر
 اإلیمان أو ثقیلة رمًزا لحالة عدم بالرغم من إرساله الرموز والنبوات إلیقاظها. لقد نام التالمیذ بعمٍق حتى كانت أعینهم

ونحن أعداء " محبته، وكما یقول الرسول: الجحود التي أصابت البشریة دون أن یتوقف الرب عن ممارسته أعمال
. )10: 5 رو( "صولحنا مع اهللا بموت ابنه

 فال یعني نوم الخمول والتراخي، إنما یعني التسلیم الكامل ،"ناموا اآلن واستریحوا"قوله في المرة الثالثة: أما 
 "یعطي حبیبه نوًما")، وكما قیل: 7: 12 في یّدي اهللا والراحة الداخلیة، كما نام القدیس بطرس الرسول في السجن (أع

. وفي المرة الثالثة، إشارة إلى قیامته في الیوم الثالث، ننام نحن ونستریح إذ ال نخاف بعد الموت مادام )2: 127 مز(
الرب مات وقام ألجلنا. 

ضع وافالمسیحي مهما بلغت قامته الروحیة في ت"صلوا لئال تدخلوا في تجربة"،  یسألهم السید المسیح: ثانًیا: 
 بل یسأل الرب أال یسمح له بالدخول فیها، حتى متى حلت به التجربة استطاع بالرب ،ال یشتهي الدخول في تجربة

 بل ینشغل بالمخلص نفسه! ، بل یرتفع فوقها، ال یفكر فیها،أال یسقط فیها
 فإن كانت أرواحهم قویة مستعدة أن تشهد له حتى  وأما الجسد فضعیف".،"أما الروح فنشیط یقول ثالثًا: 

 [بینما روحي قویة القدیس جیروم: لكن بسبب ضعف الجسد ینهارون، ما لم یسندهم الرب نفسه. یقول ،الموت

 Ï المسیح، في كتابنا: اإلنجیل حزن السیدفي سّر   [راجع أیًضا أقوال بعض اآلباء مثل القدیس كیرلس الكبیر.4: 3 تفاق البشائراالقدیس أغسطینوس:  
 .]537-536بحسب متى، ص
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.] Ïتقودني للحیاة، إذ بجسدي ضعیف یسحبني للموت
 وكأنه یقول له: أین هي  أنت نائم، أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟"،"یا سمعان في عتاب یقول لبطرس: 

؟ إنك بسبب ضعف الجسد لم "كولو اضطررت أن أموت معك ال أنكر"غیرتك الشدیدة ومحبتك الملتهبة ووعدك 
 فكیف تحتمل الموت ألجلي؟ ،قیلتینث بل صارت عیناك ،تستطع أن تقاوم النوم

 القبض علیه .9
"قد أتت الساعة،  إذ دخل السید المسیح إلى البستان لیتسلم كأس األلم من أجل البشریة كلها أعلن لتالمیذه: 

. ]42-41[هوذا ابن اإلنسان ُیسلم إلى أیدي الخطاة. قوموا لنذهب، هوذا الذي یسلمني قد اقترب" 
 آدم.ن  فیفك الرباطات التي قیدت البشریة خالل عصیا، خرج إلى البستان حتى یسلم نفسه بالطاعة للقیود

في البستان جاء السید إلى تالمیذه ثالث مرات فیجدهم نیاًما، وكأنهم یمثلون البشریة الساقطة تحت ثقل الخطیة 
بالفكر والقول والعمل أیًضا. من أجل هذه البشریة یتقدم السید لیسلم نفسه لألشرار فینام على الصلیب عوًضا عنهم! 

وا على ذاك الذي یمكنهم أن یتحرروا من ربطهم. ولعله كان من بینهم من استهزأ ض[قبالقدیس أغسطینوس: یقول 
.] )16: 116 مز (قد حللت ربطي""به، لكن منهم أیًضا من خلص بواسطته، هؤالء یقولون: 

،  عشري"وللوقت فیما هو یتكلم أقبل یهوذا واحد من اإلثن 
 ومعه جمع كثیر بسیوف وعصى من عند رؤساء الكهنة والكتبة والشیوخ. 

  عالمة قائالً : أعطاهموكان مسلمه قد 
  وامضوا به بحرص. امسكوهالذي أقبله هوهو، 

 فجاء للوقت وتقدم إلیه قائالً : یا سیدي یا سیدي، وقبَّله.
  .وامسكوهفألقوا أیدیهم علیه 

. ]47-43[ فقطع أذنه" ،فأستل واحد من الحاضرین السیف وضرب عبد رئیس الكهنة
 عشر لیعلن عن بشاعة جریمته وتجاسره، خاصة وأنه ي مرة أخرى إذ یتحدث عن یهوذا یؤكد أنه من االثن

جعل من "القبلة" عالمة لتسلیمه. 
)، أجاب في 6: 13 (زك ؟" "ما هذه الجروح في یدك حًقا حینما سأل النبي بروح النبوة المسّیا المجروح:

. )6: 13 زك( "هي التي جرحت بها في بیت أحبائي" مرارة:
: 22 لو( " أبقبلة ُتسلم ابن اإلنسان؟، على عتاب السید المسیح لتمیذه: "یا یهوذاأمبروسیوسالقدیس  یعلق 

، قائالً : [تعبیر رائع عن القوة اإللهیة، درس عظیم في الفضیلة! لقد كشف الخیانة ومع ذلك لم یبخل عنه بطول )48
، وكأنك تقول: "ابن اإلنسان"رب من هو الذي یسلمك وكشفت سره وأعلنت عمن ُیسّلم أنه  أناته علیه. لقد أظهرت یا

یا یهوذا أبقبلة "لمه!... كأنه یعاتب الخائن في مشاعر كلها حنان: سألجلك أیها الخائن أخذت أنا هذا الجسد الذي ت
 بمعني آخر: أتجرحني بعربون الحب؟ أتسفك دمي بعالمة الحب، وتسلمني للموت بعالمة السالم؟ "تسلم ابن اإلنسان؟

غاشة هي "وأنت الخادم تسلم سیدك، وأنت التلمیذ تسلم معلمك وتخون جابلك؟ حًقا ینطبق هذا القول عن الخائن: 
... وتقبل المسیح هذه القبلة ال عن ریاء إنما لیظهر أنه ال یهرب من الخائن، فیزداد هالك )6: 27 أم( "قبالت العدو

1 Ep 133: 10. 
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 .Ï)6: 119 مز( "ممبغضي السالم كنت صاحب السال ومع"الخائن بعدم رفض السید عالمات الحب منه، فقد قیل: 
 [أعطى یهوذا قبلة كعالمة، بغش ممیت، كما قدم قایین تقدمة غاشة للقدیس جیروم في نص منسوب 

 بغیضة.]
على تصرف یهوذا هذا بقوله: القدیس كیرلس الكبیر  یعلق 

 [كثیرة هي اآلالم (الخطایا) ومرة تلك التي تثیر حرًبا ضد نفس اإلنسان، وتدخل معها في صراع ال ُیحتمل، 
لتهوي بها إلى ممارسة أعمال دنیئة، أما أشر هذه اآلالم فهي محبة المال، أصل كل الشرور، التي سقط في فخاخها 
العنیفة التلمیذ الخائن، حتى قبل أن یصیر خادًما لغش الشیطان، ویكون أداة في أیدي رؤساء مجمع الیهود األشرار 

في هیاجهم ضد المسیح... 
 من أجل الدراهم التي بال ثمن ّكف عن أن یكون مع المسیح وفقد رجاؤه في اهللا وكرامته واألكالیل والحیاة 

 الحقیقیین وحقه أن یملك معه...  المسیحوالمجد المعد لتابعي
 تماًما مجد المسیح، وفي غباوته الكاملة ي. لقد نس"الذي أقبله هو" لقد أعطى لهؤالء القتلة عالمة، قائالً : 

 حین كان  فإنهظن أنه یبقى متستًرا عندما ُیقدم قبلة التي هي عالمة الحب، بینما یحمل في قلبه خداًعا مًرا وشریًرا.
في صحبة المسیح مخلصنا مع بقیة الرسل في رحالته، غالًبا ما سمعه یسبق فیخبرهم باألمور المقبلة بكونه اهللا العالم 

 "الحق أقول لكم إن واحًدا منكم یسلمنيبكل شيء، وقد سبق فأخبره عن عمل خیانته، إذ قال للرسل القدیسین: 
. كیف إذن تبقى نیته مخفیة؟ ال، بل كانت الحیة في داخله تصارع اهللا، كان مسكًنا للشیطان، إذ قال أحد "[18]

اإلنجیلیین أنه إذ كان متكًئا على المائدة مع بقیة التالمیذ وأعطاه المخلص لقمة غمسها في الصحفة "دخله 
.] "Ðشیطانال

، وكأنه بیوسف الذي باعه إخوته ي السیوف والعصي الجمع الكثیر حامل أمام قدم یهوذا قبلة مملوءة غًشا
 فقطع أذنه... لكن السید ،ستل سیًفا وضرب عبد رئیس الكهنةاللغرباء... وقد حاول بطرس أن یدافع عن سیده ف

رتكبه، ولم یترك العبد في آالمه بل شفاه.  انتهره على ما ا
 نستخدم الحب مع يحرال[ال یریدنا أن نستخدم سیوًفا في مقاومة أعدائنا، بل بالقدیس كیرلس الكبیر  یقول 

هادمین ظنوًنا وكل علو یرتفع ضد معرفة اهللا " فنغلب مقاومینا بقوة. ویقدم لنا بولس تعلیًما مشابًها بقوله: ،التعقل
. ألن الحرب من أجل الحق روحیة، والسالح الالئق )5: 10 كو 2( "ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح

الروح وسیف  ومملوء بمحبة اهللا. یلیق بنا أن نلبس درع البّر وخوذة الخالص، وترس اإلیمان يبالقدیسین هو عقل
.] Ñ)17-14: 6 الذي هو كلمة اهللا (أف

  بعض التعلیقات على قطع أذن العبد نذكر منها: أمبروسیوسالقدیس  ویقدم لنا 
 لكن الرب شفى الجراحات الدامیة وأحل محّلها األسرار اإللهیة. ،[ضرب بطرس عبد رئیس الكهنة

 ُجرح عبد رئیس هذا العالم وخادم قوات هذا الدهر... ُجرح في أذنه ألنه لم ینصت لصوت الحكمة... 
ة. وقد لموس قطع بطرس األذن لیعلم أن من لیس له األذن الروحیة ال یستحق أن تكون له حتى األذن الم

: 6 للذین جرحوا الرب في آالمه (إش مؤكًدا ما قاله إشعیاء أن الشفاء ممكن بالتوبة حتى أرجع الرب له األذن

1 In Luc 22:39-53. 
2 In Luc Ser. 148. 
3 In Luc Ser. 148. 
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10 ...(
یّحل! أخذ سلطان الربط والحل،  ، هو یقطع وهوتالسماوا لماذا قطع بطرس األذن؟ ألنه أخذ مفاتیح ملكوت 

... ئفیقطع أذن من یسمع ردًیا بسیف روحي، یقطع األذن الداخلیة عن الفهم الخاط
.] Ï كثیرون یظنون أن لهم اآلذان وهم بال آذان. ففي الكنیسة یكون للجمیع آذان، أما خارجها فال یكون لهم

 یكمل اإلنجیلي حدیثه عن القبض على السید المسیح، هكذا: 
 "فأجاب یسوع وقال لهم:  

 كأنه على لص خرجتم بسیوف وعصى لتأخذوني. 
 كل یوم كنت معكم في الهیكل أعّلم ولم تمسكوني، 

  .ولكن لكي تكمل الكتب
 فتركه الجمیع وهربوا. 

  .وتبعه شاب البًسا إزاًرا على عریه فأمسكه الشبان
 .]52-48[فترك اإلزار وهرب عریاًنا" 

أن في قوله هذا یؤكد لهم أنه كان یسهل علیهم باألولى أن یمسكوه في الهیكل القدیس كیرلس الكبیر  یرى 
حین كان ُیَعِلم كل یوم، لكنهم لم یفعلوا هذا إذ لم یكن بعد قد سمح لهم، فإن كان یسلم نفسه لهم اآلن إنما بإرادته في 

[بمعنى أنكم قد   )53: 22(لوولكن هذه ساعتكم وسلطان الظلمة"" مناسًبا للصلب، لهذا قال لهم: اختارهالوقت الذي 
 هذا السلطان؟ وبأیة وسیلة؟ بإرادة اآلب ممنحتم وقًتا قصیًرا (ساعة) فیه یكون لكم سلطان عليّ . ولكن كیف ُأعطي لك

المتفقة مع إرادتي. لقد أردت أن أخضع نفسي آلالمي من أجل خالص العالم وحیاته. لكم ساعة ضدي، قلیلة جًدا 
 هي ما بین أحداث الصلیب الثمین والقیامة من بین األموات. وهذا هو السلطان الذي ُأعطى للظلمة، لكن ،ومحدودة

إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غیر " الشیطان بكونه لیًال دامًسا وظلمة، فیقول عنه الطوباوي بولس: اسم"الظلمة" هو 
. إذن ُأعطى للشیطان وللیهود السلطان أن یثوروا )4 :4كو 2( "المؤمنین لئال تضيء لهم إنارة إنجیل مجد المسیح

.] Ðنهم حفروا ألنفسهم حفرة الهالككضد المسیح، ل
: [كما للقدیس جیروم فهو القدیس مرقس كاتب اإلنجیل جاء في نص منسوب ا أما الشاب الذي هرب عریانً 

ترك یوسف ثوبه وهرب عریاًنا من المرأة الزانیة، لیت من یرید الهروب من أیدي األشرار ینزع من فكرة كل شيء 
ویهرب وراء المسیح.] 

 محاكمته دینًیا .10
یس الكهنة قیافا لُیحكم علیه ئ إلى بیت راقتادوه إذ سلم السید المسیح نفسه بین یّدي هؤالء الثائرین ضده، 

دینًیا أنه مستوجب الموت. 
 هذا المركز من الحاكم الروماني، إذ كان اشترى كان قیافا رئیس كهنة ذلك العام، ویروي عنه یوسیفوس أنه 

هذا المنصب حسب الشریعة یتمتع به الشخص مدى الحیاة إال أن الدولة الرومانیة في ذلك الوقت كانت تنصب 
رئیس الكهنة أو تعزله حسبما تشاء، وقد تنبأ عن عمل السید المسیح الخالصي وهو ال یدرى ، إذ یقول اإلنجیلي 

1 In Luc 22: 39-53. 
2 In Luc Ser. 148. 
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فقال لهم واحد منهم وهو قیافا، كان رئیًسا للكهنة في تلك السنة: أنتم لستم تعرفون شیًئا، وال تفكرون أنه خیر "یوحنا: 
 بل إذ كان رئیًسا للكهنة في تلك ،لنا أن یموت إنسان واحد عن الشعب وال تهلك األمة كلها. ولم یقل هذا من نفسه

 یو( " اهللا المتفرقین إلى واحدأبناء تنبأ أن یسوع مزمع أن یموت عن األمة، ولیس عن األمة فقط بل لیجمع ،السنة
"فمزق رئیس الكهنة ثیابه وقال: . أما النبوة الثانیة فلم تكن بالكالم بل بالتصرف إذ یقول اإلنجیلي: )49-52: 11

وت الالوي أو الموسوي بتمزیق ثیابه كرئیس كهنة! بینما لم ن... فقد أعلن نهایة الكه]63[ما حاجتنا بعد إلى شهود؟" 
 ما كان ،یستطع حتى الجند الرومان أن یمزقوا ثوب المسیح في لحظات الصلب، مزق رئیس الكهنة الیهودي األفود

یجب حسب الناموس أال تمزق... فحكم ال على نفسه فقط بل وعلى نهایة الكهنوت الالوي ككل! 
 ه فحكم علیه الجمیع أن، من كلمات السید المسیح التي حسبها تجدیًفااشمئزازه بتمزیق ثیابه أعلن قیافا 

) 28: 18  فأخذوا السید إلى الحاكم الروماني (یو،، غیر أنه لم یكن لهم أو لرئیسهم قوة التنفیذ]64[مستوجب الموت 
)، وقد 6: 4  قیافا بعد قیامة السید المسیح في الحكم على القدیسین بطرس ویوحنا (أعاشتركلیأمر بصلبه. هذا وقد 

م. 36 من وظیفته عام  الرومانطرده
  ،"فمضوا بیسوع إلى رئیس الكهنة 

.  جتمع معه جمیع رؤساء الكهنة والشیوخ والكتبةإف
، وكان بطرس قد تبعه من بعید إلى داخل رئیس الكهنة

 .]54-53[وكان جالًسا بین الخدام یستدفئ عند النار" 
 كان یلیق بدار رئیس الكهنة أن یكون كنیسة مقدسة تشهد للسید المسیح أمام العالم، تسحب كل نفس 

قتراب إلى كلمة اهللا بلهیب الروح القدس الناري لتشبع من سّر الحیاة، لكنه خالل الحسد ومحبة العالم تحول داره لال
 بطرس بعیًدا يإلى موضع للحكم على السید المسیح بالموت. وعوض أن تقترب فیه النفوس إلى المسّیا المخلص بق

 عن مخلصه. وعوض نار الروح القدس ُأشعلت نار الشهوة الشریرة یستدفئ بها عبید هذا العالم وخدامه.
 إن كنا في میاه المعمودیة قد صرنا جمیًعا كهنة وملوًكا، نحمل الكهنوت العلماني أو العام الذي به یكون لنا 

قد ل .بنا كما على مذبح الرب الداخليو ونقدم ذبائح الحمد والتسبیح في قل،ملء الدالة للوقوف أمام اآلب في ابنه
لیتنا ال نسلم دارنا الداخلي لعدو الخیر، وِعَوض تجلي فتمتعنا بالروح القدس الناري بسّر المسحة المقدسة "المیرون"، 

 .)4: 7 الرب فیه ُیحكم علیه كما بالصلیب ثانیة، وعوض النار السماویة المقدسة تشتعل نیران الخطیة القاتلة (هو
 فینكر سیده مرة ومرات ، ویستدفئ بنارهم الشریرة،یصیر بطرسنا الداخلي بعیًدا عن الرب، یجالس خدام هذا العالمبهذا 

بقسمٍ ! 
 بحث رئیس الكهنة وكل المجمع عن شهود ضد یسوع لیحكموا علیه بالموت، لكن شهادتهم لم تتفق مًعا 

 أن تسلم یوسف للموت بشهادة زور. اشتهت، كأنهم بامرأة فوطیفار التي ]55-56[
 ُوجه للسید المسیح إتهامان هما: 

بني آخر أاالتهام األول: "نحن سمعناه یقول إني أنقض هذا الهیكل المصنوع باألیادي وفي ثالثة أیام  
 بل قال ، هذا الهیكل"انقض فإنه لم یقل "إني ، هذا االتهام في حقیقته یحمل شهادة زور.]58[غیر مصنوع بأیادٍ " 

" إذ كان یتحدث عن هیكل جسده. لقد فهموا الهیكل هذا "هذا الهیكل مصنوع باألیادي" بل ":"، كما لم یقلنقضواا"
الكلمات بغیر معناها الحقیقي، لكن هذه الشهادة على أي األحوال بالرغم من بطالنها أكدت حدیثه عن موته وقیامته 
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في الیوم الثالث، فصارت ركیزة حیة للكرازة بعد قیامته. 
، "قال ]61["أأنت المسیح ابن المبارك؟"  حین أجاب السید على رئیس الكهنة الذي سأله: تهام الثاني:الا 

لم یحتمل رئیس الكهنة  وآتًیا في سحاب"، ،یسوع: أنا هو، وسوف تبصرون ابن اإلنسان جالًسا عن یمین القوة
  .]64-63[ "ما حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم بالتجادیف"  وقال:،اإلجابة فمزق ثیابه

تمد على جهل مطبق وعدم إدراك لكلمات اعتهام الثاني فال كان االتهام األول معتمًدا على شهادة زور، أما ا
جمع بالشهادة األولى الخاصة بهدم هیكل جسده وقیامته، ولم یحتمل أن یسمع عن مجد معثر التالسید المسیح نفسه. 

تهام األول حسبوه محطًما الابن اهللا في السماء ومجیئه األخیر، وحسبوا هذا تجدیًفا یستوجب الموت. لعلهم با
 تهام الثاني حسبوه مجدًفا.ال بقوله أنه مصنوع باألیادي، وبا، مقلًال من شأنه، الهیكلض إذ یرید نق،للناموس

 إنه كان صامًتا القدیس أغسطینوس ویقول .]61[ ولم یجب بشيء" ، "أما هو فكان ساكًتا یقول اإلنجیلي:
 ففیه یتحقق . هیرودسأمام وثالثة ،خرى أمام بیالطسأ و،مام رئیس الكهنةأ تارة ،أثناء محاكمته في أكثر من موقف

، كما یقول: ُشّبه بالحمل حتى ُیحسب في صمته باًرا غیر )7: 53 إش( "لم یفتح فاه، كشاه تـُساق إلى الذبح"القول: 
قد فعل هذا كحمل، بمعنى أنه لم یكن شخصًیا ذي ضمیر شریر و المحاكمة لم یفتح فاه، اجتازمذنب. لذلك إذ 

 .Ï بل في وداعته ُقدم ذبیحته عن خطایا اآلخرین، خطایاارتكب
"أما تجیب بشيء؟ ماذا یشهد به هؤالء علیك؟  لقد ثار رئیس الكهنة وغضب بسبب صمت السید، قائالً : 

 بل یطلبون ، غیر أن السید لم یهدف بصمته أن ُیثیر أحًدا، إنما صمت ألنه یعرف أنهم ال ینتفعون بكلماته،]60[
 وحینما ،في صمته صمت من أجل الحب ت لعلهم یراجعون أنفسهم فیما یفعلون.مفیها فرصة یمسكونها علیه، فص

 آخر إن صمت أو تكلم تحدث تكلم بكلمات قلیلة معلًنا حقیقة شخصه حتى ال یكون لهم عذر فیما یصنعونه. بمعنى
یفعل ذلك بدافع الحب ال المقاومة أو االنتقام. 

أأنت ابن اهللا؟" فأجاب السید ملقًبا نفسه "ابن " بمعنى أأنت المسیح ابن المبارك؟"سأله رئیس الكهنة: "
 وال ینزع عمله اإللهي كدیان یأتي في ،اإلنسان"، معلًنا أنه ابن المبارك المتأنس، مؤكًدا أن تأنسه ال یفصله عن اآلب

 أي یمین اآلب. ، ویظهر جالًسا عن یمین القوة،سحاب السماء
 أخیًرا إذ حكم الجمیع أنه مستوجب الموت بقى في الدار حتى الصباح یحتمل اإلهانات، إذ یقول اإلنجیلي: 

القدیس  یقول .]65[  ویقولون له تنبأ، وكان الخدام یلطمونه"،غطون وجهه ویلكمونهي و،"فابتدأ قوم یبصقون علیه
 .] ویقولÐ هذه اآلالماحتمل [إني أفخر بهذه األمور، لیس فقط أنه أقام آالف الموتى، وٕانما یوحنا الذهبي الفم:

 ُیحتقر كواحٍد منا، محتمًال اللطمات تالسماوا [هذا الذي هو نسمة كل األرواح المقدسة في القدیس كیرلس الكبیر:
ٍر، خاضًعا لسخریة األشرار، مقدًما نفسه لنا في كمال طول األناة، أو بالحري معلًنا وداعته اإللهیة العظیمة التي ببص

.] Ñ كمن هو إنسان جاهل مع أنه واهب كل المعرفة، وناظر للخفیات فینا بهال ُتقارن... لقد سخروا

 إنكار بطرس .11
  تنكرني ثالث مرات":،"قبل أن یصیح الدیك مرتین یروي لنا اإلنجیلي مرقس كیف تحقق قول الرب لبطرس: 

1 In loan. tr 116:4. 
2 In Matt. hom 85. 
3 In Luc. hom 150. 
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. ئ في الدار أسفل أنكر بطرس أمام أحد جواري رئیس الكهنة بینما كان یستدف. أ
 أنكر للمرة األولى خارج الدهلیز، وصاح الدیك، ثم أنكر للمرة الثانیة أمام الحاضرین حین أكدت الجاریة . ب

أنه منهم. 
 حیث ، أنكر للمرة الثالثة ولغتك تشبه لغتهم"،"حًقا أنت منهم ألنك جلیلي أیًضا : إذ قال له الحاضرون. ج

ابتدأ یلعن ویحلف أني ال أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه، ثم صاح الدیك للمرة الثانیة فتذكر كلمات السید المسیح 
وبكى. 

 ویالحظ في هذه األحداث التالي:  
 على الموضع الذي فیه أنكر بطرس والظروف المحیطة به، فیقول: أمبروسیوسالقدیس  یعلق  أوالً :

م ینكره...  ل بالرب یسوع واقترب منه جًدا اتحد [تبعه بطرس من بعید فأنكره، ولما 
، فقد فترت حرارة الروح في بطرس ألن الرب ئ بطرس یستدفواقترب كان في دار رئیس الكهنة نار متقدة 

كان سجیًنا... 
 أین أنكر بطرس؟ لم ینكره على الجبل وال في الهیكل وال في البیت وٕانما في دار الیهود، في منزل رئیس 

الكهنة، في الموضع الذي ال یوجد فیه الحق حیث ُسجن یسوع!... 
، فقد كان بارًدا، ربما لیس بسبب الطقس، لكن ألن الجو (الروحي) كان ئ لنتأمل في حال بطرس وهو یخط

 ال یرى فیه إنسان نوًرا... كان البرد یمس الروح ال  ال یعترف بالرب یسوع، الموضع الذيبارًدا في هذا الموضع الذي
.] Ïالجسد لذلك وقف بطرس یصطلي إذ كان قلبه یرتعش

ناًرا   بالروح اإللهي، فیطلببغیر ملته لیت بطرس الداخلي ال یدخل بعد مثل هذا الدار، لیعیش بروح بارد 
 لئال یجحد سیده، ویفقد قلبنا الملكوت األبدي. ،من العالم للدفء

 یقول اإلنجیلي أن بطرس كان في الدار أسفل حین أنكر في المرة األولى، ولم یستطع أن یعترف أمام ثانًیا: 
 عیناه لتنظر رؤیا إلهیة وینطلق ال لیشهد أمام انفتحت) 11: 19 رتفع فیما بعد على السطح (أعاجاریة، بینما حینما 

 یكون بطرس في الدار أسفل یطلب الزمنیات ینلیوس وأهل بیته). بمعنى آخر حيجاریة بل یكرز بین األممیین (كرن
 لكنه حین یكون مرتفًعا كما على السطح یرى العلویات ویلتهب بنار الروح ،بنار محبة العالم أو شهوة الجسدئ ویستدف
القدس. 

 رأینا أن صیاح الدیك للمرة الثانیة الذي ذكّر بطرس بكلمات سیده فبكى نادًما، یشیر إلى عمل الروح ثالثًا: 
: 14 ، والذي یذكرنا بكل ما قاله لنا السید (یو)8: 16 یو( "الذي یبكت العالم على خطیة"القدس في العهد الجدید 

26 .(
وفي الحال بینما هو یتكلم صاح " غیر أن معلمنا لوقا البشیر یقدم لنا سبًبا آخر لتوبة بطرس، إذ یقول: 

، فإن كان صیاح الدیك یشیر )61-60: 22 لو( "الدیك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كالم الرب
لتفات السید المسیح ونظره إلى بطرس یدفع إلى اإلى عمل الروح القدس لتبكیت القلب وتذكیره بكلمات الرب، فإن 

: [حسنة هي الدموع التي تغسل الخطیة! من یلتفت إلیهم أمبروسیوسالقدیس التوبة المملوءة رجاء! في هذا یقول 
 ألن الرب لم یلتفت وال نظر إلیه. أنكر للمرة الثانیة ومع هذا لم ،الرب وینظر یبكون، فإن بطرس أنكر أوًال ولم یبكِ 

1 In Luc 22: 54-62. 
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... ال نستطیع القول بأنه (مجرد) بمرارة إلیه یسوع ونظره عندئذ بكى التفتیبكِ ... وفي المرة الثالثة أنكر أیًضا وٕاذ 
 في عتاب منظور واضح، إنما تحقق هذا داخلًیا في الذهن واإلرادة... تالمس  إلیهلتفت إلیه بعینیه الجسدیتین ونظرا

معه الرب برحمته في صمت وسریة، فذكره بنعمته الداخلیة، مفتقًدا بطرس وحاثًا إیاه، مقدًما له دموًعا ظاهرة تعبر 
یقة اهللا حاضر بمعونته لیسندنا في اإلرادة والعمل، یعمل فینا أن نرید وأن رعن مشاعر اإلنسان الداخلي. أنظر بأیة ط

.] Ïنعمل
.] Ð كما یقول في موضع آخر: [أنظر إلینا یا ربنا یسوع لنعرف البكاء على خطایانا

1 On the Grace of Christ 49. 
2 In Luc 22: 54-62. 
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األصحاح الخامس عشر 

أحداث الصلیب 
 إذ تمت محاكمة السید المسیح دینًیا في دار رئیس الكهنة، ُاقتید إلى بیالطس الوالي الذي من حقه تنفیذ الحكم، 

وتحت إصرار الجماهیر حكم علیه بالموت صلًبا. 

 .15-1 مدنًیا محاكمته .1
 .20-16 به االستهزاء .2
 .22-21 الصلیب إلى الطریق في .3
 .23 مًرا ممزوجة خمر تقدیم .4
 .24 ثیابه اقتسام .5
 .28-25 لصین بین صلبه .6
 .32-29 منه السخریة .7
 .33 ظلمة حدوث .8
 .37-34 الروح تسلیم .9
 .38. انشقاق حجاب الهیكل 10
 .39. إیمان قائد المئة 11
 .41-40. التفاف النسوة حوله 12
 .47-42. دفنه 13

. محاكمته مدنًیا 1
 الرأي استقر الشریرة أفكارهم ظلمة وسط اإلهانات یحتمل الكهنة رئیس دار في كله اللیل المسیح السید قضى إذ 

"وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشیوخ والكتبة یقول اإلنجیلي:  .لقتله الروماني الحاكم یديّ  في ُیسلم أن
.  ]1والمجمع كله، فأوثقوا یسوع، ومضوا به وأسلموه إلى بیالطس" [

 یا للعجب! قبضوا علیه وضمروا ضده ألنه لم یحقق لهم شهوة قلوبهم: الخالص من المستعمر الروماني والسیادة 
الصهیونیة في العالم، ولكي یقتلوه سلموه للحاكم الروماني بكونه مثیر فتنة، یقیم نفسه ملًكا، ویحرض الشعب على عدم 

). 2-1: 23دفع الجزیة لقیصر (لو 

 سلموه للحاكم الروماني لیقتله، فسلمهم اهللا لتیطس الروماني یحرق مدینتهم ویهدم الهیكل الذي ثاروا ألجله قائلین 
أعطهم حسب فعلهم، وحسب شر أعمالهم، حسب صنع أیدیهم أعطهم، رّد "فتحقق فیهم قول المرتل داود:  أنه سیهدمه...
). 4: 28(مز " علیهم معاملتهم

 إذ جاءوا به إلى بیالطس یوجهون له أخطر اتهام في ذلك الحین، إنه یقیم نفسه ملًكا، األمر الذي ال یمكن للحاكم 
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]. "فأجاب وقال له: "أنت تقول" 2سأله بیالطس: أنت ملك الیهود؟" [لذلك " أن یتهاون فیه وٕاال ُحسب خائًنا لقیصر.
هكذا لم ینكر السید المسیح مركزه كملٍك، لكنه بحسب إنجیل یوحنا - أوضح لبیالطس أنه ملك روحي، مملكته لیست  ].2[

من هذا العالم. 

 كان بیالطس یتوقع أن یسمع حدیثًا طویًال من السید المسیح فیه یدافع عن نفسه بشأن هذا االتهام الذي عقوبته 
الموت، خاصة أنه یسمع عنه كمعلٍم للجماهیر في الهیكل وعلى الجبال وعلى الشواطئ، ال تنقصه البالغة والقدرة عن 

"أما تجیب بشيء؟ انظر كم یشهدون علیك"، الدفاع عن نفسه، لكن السید المسیح التزم بالصمت، حتى سأله بیالطس: 
 .]5فلم یجیب یسوع أیًضا بشيء حتى تعجب بیالطس [

أتهم الرب وصمت!  : [أنه مثل رائع یدعو قلوب البشر أن تحتمل اإلهانة بروح ثابتة.القدیس أمبروسیوسیقول  
أنه  الدفاع عن النفس هو عمل الذین یخشون الهزیمة. وكان في صمته محًقا ألنه لم یكن في حاجة أن یدافع عن نفسه.

ُترى ماذا یخشى إن كان ال یرید أن یخلص نفسه، بل یود خالص الجمیع،  ال یؤكد االتهام، إنما یستخف به بعدم تنفیذه.
)! إن أفضل القضایا هي التي تتبرر فیها دون 35: 13صمتت سوسنة وانتصرت (دا  لقد مضحًیا بحیاته لیقتني خالصهم.

دفاع!] 

 [كان مقتنًعا بأن حیاته كلها وأعماله بین الیهود أفضل من أي كالم لدحض شهادة العالمة أوریجینوس: یقول 
زور، وأسمى من أي كالم یقوله للرد على االتهامات.] 

 كان صمت السید المسیح یحمل قوة اجتذبت قلب بیالطس فاشتاق أن یطلقه مقدًما للیهود فرًصا كثیرة للتراجع، 
من بین هذه الفرص التي قدمها لهم اآلتي:  وٕان كان من أجل الخوف خضع لمطلبهم.

أتریدون أن أطلق لكم ]، فسألهم: "6 كان عادة یطلق لهم في كل عید أسیًرا واحًدا من طلبوه [الفرصة األولى: 
لكن رؤساء الكهنة هیجوا الجمع لكي یطلق لهم  ].10-9أسلموه حسًدا" [ ملك الیهود؟ ألنه عرف أن رؤساء الكهنة قد

هكذا كان الكأس یمتلئ أكثر فأكثر، إذ یشتاق الروماني أن یطلقه،  باراباس الموثق مع رفقائه في الفتنة وال یطلق یسوع.
 في إطالق باراباس اللص وذبح السید المسیح تحقیًقا لما جاء العالمة أوریجینوسأما هم فكانوا یصرون على قتله! یرى 

)، حیث ُیطلق تیس في البریة یسمى باسم عزازیل ویذبح اآلخر ویحسب 16في سفر الالویین عن یوم الكفارة العظیم (ال 
 فیقول بأنه یوجد أمام بیالطس تیسان، العالمة أوریجینوس یكرر فكرة للقدیس جیروموفي نص منسوب  من نصیب الرب.

باراباس من نصیب عزازیل،  واحد ُیطلق في بریة الجحیم ترافقه خطایا الناس، والثاني ُیذبح كحمل من أجل غفران الخطایا.
  والمسیح هو الحمل الذي من نصیب اهللا.

 "فماذا تریدون أن أفعل بالذي تدعونه عاد یسألهم من جدید لعلهم یراجعون أنفسهم، قائًال لهم:الفرصة الثانیة:  
 ].14-12فقال لهم بیالطس: وأي شر عمل؟ فازدادوا جًدا صراًخا: أصلبه" [ ملك الیهود؟ فصرخوا أیًضا: اصلبه.

یحدثهم بیالطس بنطس بلغتهم فیدعو السید المسیح "ملك الیهود"، فكان یلیق بهم أال یرفضوا هذا الملك السماوي لكنهم 
بذلتهم صار الخالص لألمم "أصروا على رفضه طالبین صلبه، حتى بسقطتهم هذه انفتح الباب لألمم كقول الرسول بولس: 

). 12-11: 11 (رو "فكم بالحري ملؤهم؟ إلغارتهم، فإن كانت ذلتهم غنى للعالم ونقصنهم غنى لألمم،

 كانوا عن حسد وجهالة یصرخون: "أصلبه"، ولم یدركوا أنهم یحققون بغیر إرادتهم النبوات والرموز التي بین أیدیهم. 
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بین  لم یدركوا أن بین أیدیهم هابیل الذي وجده أخوه في الحقل فقتله بال ذنب، دمه یصرخ ال لالنتقام إنما لتطهیر العالم.
إنه موسى الحامل عصاه ال لیعبر بهم البحر األحمر منطلًقا  أیدیهم إسحق الحامل خشب المحرقة لیقدمه أبوه ذبیحة محرقة.

بهم نحو أورشلیم، وٕانما یعبر بهم الموت لیهبهم حیاة جدیدة فیه ویدخل بهم إلى حضن اآلب. 

 إنه عنقود العنب الذي حمله یشوع على خشبة، ال كعربون ألرض المیراث، وٕانما حیاة أبدیة لمن یتناول منه ویثبت 
إنه إلیشع النبي الذي لما ألقى بخشبة في المیاه لیطفوا الفأس الحدیدي ویأتي به من العمق إنما لیرفع البشریة المثقلة  فیه.

بالخطایا ویطلقها من أعماق الجحیم، یسحبها بالصلیب شجرة الحیاة لیردها إلى الفردوس السماوي: 

 اشتهى الیهود صلب السید المسیح للخالص منه بالصلیب، بینما كان األنبیاء یشتهون أن یجلسوا تحت ظل 
هذا الصلیب الذي  ).3: 2(نش " تحت ظله اشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي"المصلوب، قائلین على لسان العروس: 

وأما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إال بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي "سحب قلوب المؤمنین لیترنموا مع الرسول قائلین: 
). 4: 6(غل " به قد ُصلب العالم لي وأنا للعالم

"فبیالطس إذ كان یرید أن  على أي األحوال اشترك معهم بیالطس وٕان كان لیس عن اقتناع إنما إلرضائهم: 
أسلمه للَجْلد واإلهانة لنسمع السید  ].15یعمل للجمع ما یرضیهم أطلق لهم باراباس وأسلم یسوع بعدما جلده لُیصلب" [

 ).6: 5 (إش "بذلت ظهري للضاربین وخدّي للناتفین، وجهي لم أستر عن العار والبصق"یقول على لسان نبیه إشعیاء: 

 [ُجلد هو لكي ال نجلد نحن.] القدیس أمبروسیوس:وكما یقول 

. االستهزاء به 2
 الوالیة، دار هي التي الدار داخل إلى العسكر به فمضى" 

الكتیبة.   كل وجمعوا
  .علیه ووضعوه شوك من إكلیالً  وضفروا أرجواًنا، وألبسوه
 علیه، ویبصقون بقصبة رأسه على یضربونه وكانوا

  ركبهم، على جاثین له یسجدون ثم
 األرجوان، عنه نزعوا به استهزءوا وبعدما 

 .[20-16] "لیصلبوه به خرجوا ثم ثیابه وألبسوه
من  .لخالصنا فكره في األزل منذ لنفسه الطریق أعد فقد معنى، بال یكن لم الصلیب طریق خالل معه حدث ما 

). یرى بعض المفسرین أن خلع ثیابه إلى حین لیلبس الثوب 2: 12أجلنا احتمل الصلیب بسرور مستهیًنا بالخزي (عب 
األرجواني یشیر إلى خلع الیهود الذین كانوا مالصقین له حسب الجسد، أنكروه فخلعوا أنفسهم بأنفسهم عنه، حتى إن تابوا 

ورجعوا إلیه باإلیمان بعیًدا عن الفكر المادي (الصهیوني) أي صاروا مسیحیین في أواخر الدهر یلتصقون به، كقول 
). 25: 11 (رو "إن القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلى أن یدخل ملء األمم "الرسول:

عن الثوب األرجواني، قائالً : [أما الثوب األرجواني الذي ألبسه له الجند، الرداء القدیس أمبروسیوس  یحدثنا 
ألنه كان ینبغي لجسده أن یجمع ألجلنا الدم المسفوك ویهبنا  األحمر، فیشیر إلى نصرة الشهداء وٕالى السلطان الملوكي.

بآالمه ُملكه فینا.] 
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 على هذه األحداث قائالً : مار یعقوب السروجي یعلق القدیس 
 [َعّراه الصالبون كالجزارین، أما هو فسكت یشبه النعجة قدام الجزازین. 

 ترك لباسه حین فرح، حتى یلبس الذین خرجوا من الفردوس عرایا! 
 یلبسهم ثیابه ویبقى هو في هزء، ألنه عرف أنها تصلح آلدم المفضوح!  
 عروا ثیابه وألبسوه ثوًبا قرمزًیا لون الدم، حتى یتزین به العریس المقتول! 

 ضفروا إكلیل الشوك ووضعوه له، وهذا یلیق به، إذ جاء لیقتلع األشواك من األرض! 
 حمل لعنة األرض باإلكلیل الذي وضعوه على رأسه، وحمل ثقل العالم كله كالجبار! 

 الخطایا والذنوب واألوجاع واآلالم والضربات ُضفرت باإلكلیل، ُووضعت على رأسه لیحملها! 
 وانحلت باألشواك لعنة آدم! 

 صار لعنة حتى یتبارك به الوارثون الراجعون! 
 بإكلیله خلع زرع الحیة الملعون!... 

 بإكلیل الشوك هدم تاج الشیطان الذي أراد أن یكون إلًها على الخلیقة! 
 بإكلیل شوكه ضفر إكلیًال البنة األمم، العروس التي خطبها من بین األصنام وكتبها باسمه!... 

 لطموا بالقصبة الرأس المرتفع فارتعبت المالئكة!... 
 انظر إلى المسیح، كیف احتمل من اآلثمة؟ 
 ذاك الجاهل كیف تجاسر وتفل في وجهه؟ 

 نظرة مخوفة، مملوءة دهشة، أن ینظر اإلنسان الشمع قائًما ویتفل في وجه اللهیب!... 
 وهذه أیًضا من أجل آدم حدثت، ألنه كان مستحًقا البصاق ألنه زلّ ! وعوض العبد قام السید یقبل الجمیع!] 

. في الطریق إلى الصلیب 3
 یروي لنا اإلنجیلیون عن تسخیر رجل كان مجتاًزا من الحقل وهو سمعان القیرواني أبو الكسندروس وروفس لیحمل 

). 22: 21صلیبه، وجاءوا به إلى موضع جلجثة الذي تفسیره جمجمة (

" تعنى "یسمع" أو "یطیع" وكلمة "قیروان" تعنى “میراثًا"، وهى مدینة أممیة في لیبیا، فان سمعانإن كانت كلمة "
سمعان القیرواني یشیر إلى كنیسة العهد الجدید التي صارت وارثة خالل طاعة اإلیمان، وقد جاءت من األمم لكي تشارك 

مسیحها صلیبه، وتنعم معه بهذا الشرف العظیم. 

وتكون الرئاسة على ") على كتفه عالمة ملكه كقول إشعیاء النبي: 17: 19لقد حمل السید المسیح صلیبه (یو 
). وفى الطریق إذ سقط 6: 22)، وقد ُرمز له بإسحق الذي حمل خشبة المحرقة إلى موضع الذبیحة (تك 6: 9إش " (كتفه

السید تحت ثقل الخشبة عدة مرات سخر الجندي سمعان القیرواني لیحمل الصلیب، فصار یمثل الكنیسة التي تشارك 
عریسها آالمه لتنعم بقوة قیامته وشركة أمجاده السماویة. 

]، ویقال أن هناك دفن آدم. وكأن السید المسیح قد ارتفع 22" [جمجمة، الذي تفسیره "جلجثةجاءوا به إلى موضع 
هذه التسمیة تذكرنا أن  أنالقدیس كیرلس األورشلیمي على شجرة لیهب حیاة آلدم فاقد الحیاة بسبب الشجرة. ویرى 

)، تألم الرأس فوق موضع الجمجمة!  10: 2 (كو "رأس كل ریاسة وسلطان "المصلوب هو
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. تقدیم خمر ممزوجة مًرا  4
. كانت هذه عادة الرومان كنوٍع من التخدیر حتى ال یشعر المصلوب ]23وأعطوه خمًرا بمر لیشرب، فلم یقبل" ["

بكل ثقل اآلالم، لكن الرب جاء لیحمل اآلالم عنا بإرادته، ینحني نیابة عنا لهذا الثقل. 

. اقتسام ثیابه 5
 جسد الكنیسة إلى تشیر ثیابه كانت إن .[24] "واحدٍ  كل یأخذ ماذا علیها مقترعین ثیابه، اقتسموا صلبوه ولما"

 لكن كثیرة ثیاب فهي األمم، في الممتدة الكنیسة إلى یشیر إنما تمزیقها، دون الرومان الجند بین اقتسامها فإن المسیح،
 أي الكلمة رداء بینها اقتسمت األربع المسكونة أرجاء]: الكبیر كیرلس القدیس یقول .انقسام وال تمزیق بال تكون أن یلزم

 الذین وأجساد نفوس به یقدس الذي جسده یقسم الوحید االبن ألن .بالقمیص إلیة ورمز مقسم، غیر أیًضا ظل الذي جسده
 یقول بولس ألن ینقسم، أن دون كلها الكنیسة في حي واحد جسده أن إال ...االحتیاج حسب صغیرة أجزاء إلى یتناولونه

 [.بالمسیح الخاص السرّ  معنى هو وهذا (13 :1 كو 1) ینقسم أن یمكن ال المسیح أن

 والبتولیون، الكهنة، وهم الواحد، باإلیمان الفئات كل تمتع إلى إشارة الجند بین الثیاب تقسیم في اآلباء بعض یرى
  .والمتزوجون واألرامل،

 لصین بین صلبه.6
  فصلبوه. الثالثة الساعة وكانت" 

  .الیهود ملك :مكتوًبا علته عنوان وكان
  یساره. عن وآخر یمینه عن واحًدا لصین، معه وصلبوا

 .[28-25] "أثمه مع وأحصى :القائل الكتاب فتم
 .طلبهم على بیالطس وافقهم وقد ،"أصلبه" بیالطس أمام الشعب صرخ منذ الصلب بدأ مرقس القدیس حسب

 مرقس القدیس أن وأغسطینوس جیروم القدیسان یرى لهذا .السادسة الساعة وقت في تم قد الصلیب على رفعه كان وٕان
 !هذا حكمهم الرومان ینفذ أن قبل بألسنتهم صلبوه صلبه، مسئولیة الیهودي الشعب حمل هذا بقوله

 عن قال أنه ُیكتب أن وأرادوا الیهود تضایق فقد جزاًفا ذلك یكن ولم ،"الیهود ملك" الصلیب على علته ُكتبت 
 یقول !فینا مملكته یقیم الصلیب جاء إذ لملكه، انتسابه عنه ینزعوا أن بالصلیب یستطیعوا لم لكنهم الیهود، ملك أنه نفسه

  [.الصلیب فوق من یشع الملوكي مجده وكان المصلوب، یسوع المسیح كان] :أمبروسیوس القدیس

  :قائالً  لصین، بین صلبه عن األورشلیمي كیرلس  القدیسیحدثنا
 .(53 إش) "آثمة مع وُأحِصيَ " :كتب معه، ُصلبا الذین باللصین یتعلق فیما]
  كان كالهما أثیمین قبًال، ولكن أحدهما لم یعد كذلك. 

الذي ظل أثیًما رفض الخالص إلى النهایة، وٕاذ كانت یداه موثقتین كان یضرب بلسانه مجدًفا... 
كان هذا نهایة حیاته وبدایة توبته، فأسلم روحه وتلقى الخالص، إذ أنه بعد أن وبخ  ولكن اآلخر كان ینتهره. 

رفیقه قال:  
  "اذكرني یا رب فإني إلیك أصرخ.
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أترك هذا ألني عیني فهمي مغلقتان، ولكن اذكرني. 
ال أقول أذكر أعمالي فإنها تخیفني.  
كل إنسان طیب نحو رفیق سفره، وأنا ال أقول اذكرني اآلن، وٕانما عندما تأتي في ملكوتك".  
أیة قوة أنارتك أیها اللص؟ من علّمك أن تعبد هذا المحتقر والمصلوب معك؟   

أیها النور األزلي الذي یضيء لمن هم في الظلمة.] 

 [ُعلق معه لصان كما قلت، یسخران باآلالم التي تجلب خالًصا للعالم كله، لكن  القدیس كیرلس الكبیر:یقول
وأما اآلخر فأخذ اتجاًها مختلًفا یستحق بحق إعجابنا، إذ آمن به وفي وسط  واحًدا منها شابه في سلوكه الیهود األشرار...

لقد اعترف بخطایاه وأنه بعدل ُجزي،  معاناته المرة للعقوبة انتهز الصخب العنیف الذي للیهود وكلمات زمیله المعلق معه.
: 32(مز " قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت آثام خطیتي"صار دیاًنا لطرقه الشریرة لكي یغفر اهللا جریمته، إذ قیل 

أما هذا فلم یفعل "لقد حمل للمسیح شهادة غیر ملومة، وبكت نقص الیهود لمحبة اهللا، وأدان حكم بیالطس، قائالً :  ).5
لقد ربح میراث القدیسین، وصار اسمه مكتوًبا فوق في  یا له من اعتراف جمیل!... ).41: 23 (لو "شیًئا لیس في محله

السماء، في سفر الحیاة ذاك الذي ُحكم علیه بالموت، وُأحصى مع سكان المدینة العلویة.] 

 یرى البعض أن اللصین یشیران إلى الشعبین الیهودي واألممي، أحدهما ُحكم علیه بالموت خالل الناموس 
الموسوي، والثاني خالل الناموس الطبیعي، وقد صلب السید المسیح بینهما لیضمهما مًعا فیه كحجر زاویة للكنیسة 

الجامعة، مقدًما دمه ثمًنا للوحدة فیه! 

. السخریة 7
 "وكان المجتازون یجدفون علیه وهم یهزون رؤوسهم قائلین:  

  آه یا ناقض الهیكل وبانیه في ثالثة أیام.
  .الصلیب عن وانزل نفسك خلص

وكذلك رؤساء الكهنة وهم مستهزئون فیما بینهم مع الكتبة قالوا:  
  خلص آخرین أما نفسه فما یقدر أن یخلصها.

 .ونؤمن لنرى الصلیب عن إسرائیل ملك المسیح اآلن لینزل
. ]32-29واللذان ُصلبا معه كانا یعیرانه" [ 

 اتفقت كل القوى على السخریة بالصلیب، فكان المجتازون یجدفون ویهزون رؤوسهم، وأیًضا رؤساء الكهنة 
حسبوا الصلیب  إذ لم یكن ممكًنا لهم أن یدركوا سّر الخالص، وال أن یتفهموا عمل اهللا. والكتبة حتى اللصان كان یعیرانه.

نهایته، فصار في أعینهم مضلًال ومخادًعا ال یقدر على خالص نفسه، فكیف یقیم نفسه ملًكا؟ 

 لعل عدو الخیر قد بدأ یدرك الخطر یحدق به حین ارتفع السید على الصلیب، وشعر السماء واألرض كلها تترقب 
لكن السید الذي رفض في  األحداث، فأسرع یحث تابعیه أن یطلبوا آیة منظورة أال وهي أن ینزل عن الصلیب فیؤمنوا به،

أكثر من موقف أن یصنع آیة استعراضیة لم یعِط اهتماًما لسخریتهم التي تصیر شاهًدا علیهم، ویحكم علیهم خالل 
تصرفاتهم ذاتها، من نواٍح كثیرة، منها: 

، فانتشرت هذه العبارة سریًعا خالل  "یا ناقض الهیكل وبانیه في ثالثة أیام": كان المجتازون یجدفون قائلین:أوالً  
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األحداث، حتى متى تمت القیامة ال یستطیع أحد أن ینكر قوله أنه یقیم هیكل جسده في ثالثة أیام! هكذا نشر المجدفون 
الشهادة لقیامته في أمّر لحظات الصلیب. 

"، وهذه شهادة القیادات الیهودیة الدینیة في لحظات خلص آخرین اعترف رؤساء الكهنة مع الكتبة أنه "ثانًیا: 
الضعف عینها. 

في تعلیق منسوب   "لینزل اآلن المسیح ملك إسرائیل عن الصلیب لنرى ونؤمن". قال هؤالء المسئولون:ثالثًا: 
أین هو   [لقد رأوه قائًما من القبر ومع ذلك لم یریدوا أن یؤمنوا أنه كان قادًرا أن ینزل من خشبة الصلیب.للقدیس جیروم:

افتقاركم لإلیمان أیها الیهود؟ فإنني أستدعیكم أنتم أنفسكم قضاة ألنفسكم! كم باألكثر یكون مستحًقا للدهشة أن یقوم میت 
من بین األموات عن أن یختار الحّي أن ینزل من الصلیب! لقد طلبتم أمًرا صغیًرا فحدث ما هو أعظم، لكن افتقاركم لإلیمان 

لم یكن ممكًنا أن ُیشفى باآلیات أكثر مما رأیتم.] 

. حدوث الظلمة 8
. ]33 "ولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على األرض كلها إلى الساعة التاسعة" [

 إذ ارتفع الخالق على الصلیب بیدي خلیقته التي أرادت الخالص منه بجحودها، حرمت نفسها من شمس البّر، 
فسادت الظلمة داخل القلوب، أعلنها احتجاب الشمس من وقت الساعة السادسة حتى التاسعة. 

سمعا صوت الرب اإلله ماشًیا في الجنة عند هبوب ریح النهار، " یذكر سفر التكوین أن آدم وحواء بعد السقوط 
)، أي عند الظهیرة، ویرى بعض المفسرین أنه سمع 8: 3 (تك "فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله في وسط شجر الجنة

وكأنه في اللحظات التي اختفى فیها أبونا من وجه الرب وأدركا أنهما تحت حكم  الحكم بالموت في وقت الساعة التاسعة.
الموت، سادت الظلمة على األرض لیحمل آدم الجدید ذات الحكم وهو معلق على الشجرة! لهذا فإن الظلمة هنا تشیر إلى 

). 53: 22 (لو "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة"السلطان الذي ُأعطى للظلمة على السید المسیح إلى حین، كقوله: 

 للیهود قال: [حدثت ظلمة في وسط النهار، وهكذا تحولت أعیادكم إلى نوح وجمیع العالمة ترتلیان في حدیث 
فإنه بعد آالم المسیح ُأخذتم كما إلى السبي والتشتت، كما سبق فأنبأ الروح القدس.]  ).10: 8أغانیكم مراثي (عا 

لكنهم إذ سمروا رب   [جعلوا عملهم تسلیم رئیس الحیاة للموت، فصلبوا رب المجد.القدیس كیرلس الكبیر: یقول 
الكل على الصلیب انسحبت الشمس من فوق رؤوسهم والتحف النور في وسط النهار بالظلمة كما سبق فأنبأ عاموس بالوحي 

العمى قد "وكانت هذه عالمة واضحة للیهود أن أذهان صالبیه قد التحفت بالظلمة الروحیة ألن  )...18: 5اإللهي (عا 
 ).23: 69 (مز "لتظلم عیونهم عن البصر"وقد لعنهم داود في محبته هللا، قائالً :  ).25: 11 (رو "حصل جزئًیا إلسرائیل

نعم، انتحبت الخلیقة ذاتها ربها، إذ أظلمت الشمس، وتشققت الصخور، وبدأ الهیكل نفسه كمن اكتسى بالحزن، إذ انشق 
 (إش "ُألبس السماوات ظالًما وُأجعل المسح غطاءها"وهذا ما عناه اهللا على لسان إشعیاء:  الحجاب من أعلى إلى أسفل.

50 :3 [.(

. تسلیم الروح 9
 "وفي الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائالً :  

ألوي ألوي لما شبقتني،  
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الذي تفسیره: إلهي إلهي لماذا تركتني. 
لما سمعوا:   فقال قوم من الحاضرین 

هوذا ینادي إیلیا. 
فركض واحد ومأل إسفنجة خًال،   

وجعلها على قصبة وسقاه، قائالً :  
اتركوا، لَنَر هل یأتي إیلیا لینزله. 

. ]37-34فصرخ یسوع بصوت عظیم وأسلم الروح" [ 
 بحسب الجسد كان السید المسیح قد ُأنهمك تماًما، ولم یكن ممكًنا في ذلك الوقت أن یصرخ هكذا، لكنه صرخ 

لُیعلن أنه ما یتم اآلن بین أیدیهم لیس عن ضعف، بل تحقیًقا لعمله اإللهي الذي سبق فأعلنه بأنبیائه. 

ال تحمل لهجة الیأس كما قد یظن البعض فإن االبن لن ینفصل "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟"  جاءت الكلمات 
قط عن اآلب، إنما أراد أن یبرز بشاعة الخطیة التي حملها على كتفیه نیابة عنا، فجعلته كمن یسقط تحت الغضب وهو 

االبن المحبوب لدیه. 

 بهذه الصرخة أیًضا یذكرهم بالمزمور الثاني والعشرین بكونها افتتاحیته، وقد جاء المزمور یصف أحداث 
إنه بهذه الصرخة یقدم انذًرا أخیًرا للیهود كي یعیدوا النظر فیما یفعلون قبیل تسلیم روحه، لعلهم یدركوا أنه المسیا  الصلب.

محقق النبوات فیرجعون. 

 أما ظنهم أنه یطلب إیلیا، فقد ارتبط شخص إیلیا النبي بالمسیح كسابق له یهیئ له الطریق، وألن الیهود كانوا 
یرون في إیلیا المعین في السماء یشفع في المتضایقین والمظلومین، فهو یطلب شفاعته! 

. انشقاق حجاب الهیكل 10
 ].38 "وانشق حجاب الهیكل إلى اثنین من فوق إلى أسفل" [

 لماذا انشق حجاب الهیكل عندما أسلم السید المسیح الروح؟ 
 سبق فأعلن السید المسیح أنه یسلم الروح بسلطان، ویتقبلها ثانیة بسلطان ولیس عن ضعف، إذ قال: "لیس أوالً : 

وقد جاءت  ).8: 10أحد یأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها أیًضا" (یو 
[هذه الصرخة شقت الحجاب وفتحت القبور وجعلت البیت القدیس یوحنا الذهبي الفم:  الصلب تعلن ذلك، إذ یقول أحداث
بصرخته  فعل ذلك لیس إهانة للَّهیكل، وٕانما إعالًنا عن أنهم غیر مستحقین لسكناه، كما سبق فسلمه قبًال للبابلیین.] خراًبا.

أعلن سلطانه، فشق حجاب الهیكل، مؤكًدا حزن الهیكل على ما یفعله العابدون فیه، معلًنا رفضه لعبادتهم بعد أن لطخوا 
أیدیهم بالدم البريء في قسوة وتجاسر وحسد! 

 یقدم لنا الرسول بولس مفهوًما الهوتًیا النشقاق الحجاب في رسالته إلى العبرانیین أال وهو انفتاح المقادس ثانًیا: 
فالحجاب الذي یفصل قدس األقداس عن القدس یشیر إلى عجز اإلنسان عن تمتعه  السماویة أمامنا بذبیحة الصلیب.

باألقداس اإللهیة السماویة، وقد جاء السید المسیح یفتح طریق السماء بدمه، ویدخل بنا إلى حضن أبیه ننعم بمقدساته. 
الذي هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حیث دخل یسوع كسابٍق ألجلنا صائًرا "فمن كلماته: 
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لیس بدم تیوس وعجول بل بدم نفسه  "مرة أخرى یقول: ).20-19: 6 (عب "على رتبة ملكي صادق رئیس كهنة إلى األبد
). 10: 9؛ راجع عب 12: 9(عب " دخل مرة واحدة إلى األقداس فوجد فداء أبدًیا

[انشق حجاب الهیكل وانفتحت السماوات.]  للقدیس جیروم جاء  في نص منسوب 

 [انشق حجاب الهیكل حتى تعبر نفوسنا وأرواحنا إلى اهللا وتراه وجًها لوجه، وتعاین القدیس أمبروسیوس: یقول 
األسرار الخفیة.] 

 لعل انشقاق حجاب الهیكل یعني انفتاح الباب لألمم، الذین لم یكن ممكًنا لهم أن یشتركوا مع الیهود في ثالثًا: 
ألنه هو سالمنا الذي جعل االثنین واحًدا، ونقض حائط سیاج "هذا ما أعلنه الرسول بولس بقوله:  العبادة داخل الهیكل.

المتوسط، أي العداوة، مبطًال بجسده ناموس الوصایا في فرائض، لكي یخلق االثنین في نفسه إنساًنا واحًدا جدیًدا صانًعا 
). 16-14: 2 (أف "سالًما، ویصالح االثنین في جسد واحد مع اهللا بالصلیب، قاتًال العداوة به

. إیمان قائد المئة 11
. ]39 "ولما رأى قائد المئة الواقف أمامه أنه صرخ هكذا وأسلم الروح، قال: حًقا كان هذا اإلنسان ابن اهللا" [

 یا للعجب آمن قائد المئة الروماني بالسید المسیح المصلوب حین رآه یصرخ ویسلم الروح، وكأنه قد أدرك خالل 
 [أظهرت نفس الشفیع القدیس أغسطینوس:یقول  صرخته وتسلیم روحه أنه لم یمت عن ضعف وٕانما في قوة وبسلطان.

أنه لم یكن لعقوبة الخطیة سلطان علیها لیموت الجسد، إذ لم تترك الجسد بغیر إرادتها إنما بإرادتها، فقد اتحدت النفس مع 
كلمة اهللا أقنومًیا.] 

الشعب األممي اعترف، والشعب الیهودي  [آخرون صاروا أولین.للقدیس جیروم:  وجاء في نص منسوب 
األعمى أنكر، فصار شرهم األخیر أقسى من األول.] 

. التفاف النسوة حوله 12
 "وكانت أیًضا نساء ینظرن من بعید،  

  بینهن مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب الصغیر ویوسي، وسالومة.
  الجلیل، في كان حین وخدمنه تبعنه أیًضا اللواتي
 .[41-40] "أورشلیم إلى معه صعدن اللواتي كثیرات وأخر

 یعقوب أم ومریم المجدلیة مریم هن باالسم ذكرن نساء ثالث ظهور یبدو قد أنه أوریجینوس العالمة یقول 
على أي األحوال بینما هرب التالمیذ من متابعة المصلوب  ."سالومة" مرقس ودعاها "زبدي ابني أم" متى دعاها التي والثالثة

بهذا رّد اإلنجیل  ولو من بعید، كانت النسوة یتبعنه، وصار لبعضهن شرف التمتع بالمسیح القائم من األموات قبل التالمیذ.
للمرأة كرامتها، وأعلن قدسیتها بعد نظرة مرة عاشها العالم ألجیال طویلة من جهتها. 

. دفنه 13
 تجاسر یوسف الذي من الرامة وهو مشیر شریف ودخل إلى بیالطس یطلب جسد الرب یسوع، فتعجب بیالطس 

أنه مات هكذا سریًعا، وٕاذ تأكد من قائد المئة أنه مات وهب لیوسف الجسد، فاشترى كتاًنا وأنزله وكفنه بالكتان ووضعه 
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وكانت مریم المجدلیة ومریم أم یوسى تنظران أین ُوضع  في قبر منحوًتا في صخرة، ودحرج حجًرا على باب القبر.
]43-47.[ 

 كان البد من إنزال الجسد قبل الغروب، ألنه كان یوم الصلب هو "االستعداد"، إذ اعتاد الیهود أن یلقبوا یوم الجمعة 
فكما أعد اهللا كل الخلیقة  في هذا الیوم ُصلب السید، في الیوم السادس. باالستعداد، إذ فیه یستعدون لیوم السبت للراحة.

في ستة أیام لیستریح في السابع، هكذا ارتفع على الصلیب مجدًدا خلیقته في ذات الیوم السادس لیدخل بخلیقته إلى سّر 
الراحة الحقیقیة. 

 لعل صلب السید في الیوم السادس، یوم االستعداد، یعلن التزامنا نحن فیه أن یحملنا الصلیب إلیه مادمنا في هذا 
العالم بكون حیاتنا كلها هي یوم االستعداد. نبقى معه على الصلیب حتى النفس األخیر، فإذا ما غربت حیاتنا الزمنیة أرسل 

قلیًال حتى یقوم ثانیة في یوم الرب العظیم.  إلینا مالكه، وكأنه بیوسف الرامي لیستریح جسدنا

وقد تأكد   لم یسمح الرب أن یكفنه التالمیذ حتى ال یقوم االتهام بأنهم سرقوه دون دفنه، بل كفنه رجل شریف بار.
الكل من دفنه حینما ُختم القبر. 

 على تكفین السید بالقول: القدیس أمبروسیوس یعلق 
فألبس   [كفن البار جسد المسیح بالطیب ولفه بالطیب! البّر هو لباس الكنیسة (جسد المسیح) والبراءة هو جمالها.

أنت أیًضا جسد الرب بمجده فتكون باًرا! إن آمنت بموته فكفنه بملء الهوته، ادهنه بالمر والحنوط رائحة المسیح الذكیة 
). 15: 2 كو 2(

 كفنه یوسف بكفٍن جدیٍد، ربما كان هو المالءة الجدیدة التي رآها بطرس نازلة من السماء وقد حوت كل حیوانات 
فقد تكفنت بها الكنیسة سرًیا ووحدت الشعوب المختلفة في شركة إیمانها...  ).11: 40األرض ودوابها (أع 

 یتعرضون الذین أجل من ُیقام القبر ألن به، خاصة مقبرة للمسیح یكن لم إذ یوسف قبر في جدید، قبر في ُوضع 
 .له ملًكا مقبرة له فلیس الموت غالب أما الموت، لقانون

 .وحده القبر في ُیدفن بل آخرین، مع ُیدفن ال لذا البشر، عامة موت عن المختلف الخاص طابعه له المسیح موت 
شابهنا في میالده، لكنه اختلف عنا في الحبل به من العذراء...  فیتجسد الرب اتحد بكل البشریة لكنه وجد بعض االختالف.

 من هو یوسف هذا الذي ُوضع المسیح في قبره؟ بالتأكید هو ذاك البار الذي سلم للمسیح مقبرته لیجد ابن اإلنسان 
) وهناك یستریح... 58: 9أین یسند رأسه (لو 

)، هذه هي حنجرة اإلنسان عدیم اإلیمان الذي ینطق بكلمات میتة، لكنه ُیوجد 11: 5 الحنجرة هي قبر مفتوح (مز 
قبر في أعماق اإلنسان یحفره البار لیدخل كلمة اهللا في قلوب األمم باإلیمان... 

 ُیوضع حجر على القبر حتى ال یكون مفتوًحا، ألنه متى ُكّفن المسیح جیًدا في نفوسنا یجب حفظه بعنایة كي 
ال نفقده. 

 كان القبر محفوًرا في صخرة أي مؤسًسا على اإلیمان باهللا الثابت... 
 ال یستطیع كل أحد أن یكفن المسیح، لذا فالنساء التقیَّات بقین من بعید، لكنهن كن ینظرن بعنایة أین ُوضع حتى 

ومع ذلك ففي محبتهن كن آخر من ترك القبر وأول من رجعن إلیه.]  یأتین إلیه بالطیب ویسكبنه.

فیوسف  .یوم كل نعیشها أن بنا یلیق تقویة روحیة خبرة یمثل الرامي یوسف بواسطة المسیح السید دفن فإن أخیًرا 
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) وأنها رام اهللا الحالیة، ولما كانت كلمة "رامة" في العبریة تعني 1: 1 صم 1هذا جاء من الرامة یقال أنها راماتیم صوفیم (
مرتفعة، فإنه ال یستطیع أحد أن یتمتع بهذا الشرف ما لم یأِت من المرتفعات السماویة، أي یكون من الرامة، ینعم بالحیاة 

السماویة كموطٍن له ومكان نشأته، إذ كیف یحمل على یدیه جسد الرب ما لم یكن له السمة الروحیة السماویة. 

 ما هو هذا الجسد الذي نحمله إال حیاتنا بكوننا أعضاء جسده نكفنها في الكتان، أي في النقاوة الحقیقیة، ونطّیبها 
برائحة المسیح، وندخل بها إلى السید المسیح نفسه، كما في داخل الصخرة، فتحمل حیاتنا قوة قیامته، وتكون في صحبة 

المالئكة، كما كان المالئكة في قبر السید. 
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 مرقس- األصحاح السادس عشر

السادس عشر  األصحاح

أحداث القیامة 
إن كان القدیس مرقس یقدم لنا السید المسیح خادًما عامًال بالحب حتى الصلیب إنما لیحملنا معه إلى 

  بل انطلق بنا إلى قیامة السید وصعوده.،یسدل الستار على الصلیبلم أمجاد القیامة، لهذا 
 .4-1 الحجر الُمدحرج. 1
 .8-5 المالك یكرز بالقیامة. 2
 .11-9 ظهوره لمریم المجدلیة. 3
 .13-12 ذي عمواسيظهوره لتلم. 4
 .18-14 ظهوره لألحد عشر. 5
 .20-19 صعوده. 6

الحجر المدحرج . 1
ن من بعید أین ُوضع انظرت ماأغلق القدیس مرقس الستار عن مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب ویوسي وه

ن من إ وانفتح ستار القیامة لنراهما مع سالومي یحملن حنوًطا منطلقات نحو القبر لیدهن جسده، ف،جسد الرب
یلتقي مع الرب في صلبه ویرافقه طریق األلم حتى الدفن یحق له التمتع ببهجة قیامته. 

 "وبعدما مضى السبت 
 اشترت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب وسلومه حنوًطا 

 لیأتین ویدهنه. 
  .وباكًرا جًدا في أول األسبوع أتین إلى القبر إذ طلعت الشمس

 وكن یقلن فیما بینهن: 
  الحجر عن باب القبر؟  لنامن یدحرج

 .]4-1[ ُدحرج، ألنه كان عظیًما جًدا"  قدفتطلعن ورأین أن الحجر
مع نسمات بدایة األحد. كأن   یوم السبتانتهاء أن السید المسیح قام بعد Ïأمبروسیوسالقدیس یرى 

 نحو القبر یمثلن كنیسة العهد الجدید التي انطلقت من ظلمة حرف السبت إلى وانطلقنالنسوة وقد حملن الطیب 
 القدیس جیروم:نور حریة األحد، تتمتع بعریسها شمس البّر مشرًقا على النفوس المؤمنة، محطًما الظلمة. یقول 

[بعد عبور حزن السبت أشرق اآلن یوم السعادة الذي صارت له األولویة على كل األیام، علیه أشرق النور 
.] Ðاألول، وقام الرب غالًبا الموت

ة في المسیح یسوع القائم یقي یقدم رمًزا للراحة الحق،" یشیر إلى الراحة تحت ظل الناموسالسبتإن كان "
 المرموز إلیه. وانطالقمن األموات، فقد انتظر الرب نهایة السبت لیقوم في بدایة الیوم الجدید، معلًنا نهایة الرمز 

 عن عید الفصح: [عید الفصح هو عیدنا... ولم یعد بعد للیهود، القدیس البابا أثناسیوس الرسوليلذلك كتب 
نتهى بالنسبة لهم، واألمور العتیقة تالشت. واآلن جاء شهر األمور الجدیدة الذي فیه یلزم كل إنسان أن األنه قد 

1 In Luc 24. 
2 Catena Aurea. 
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: 16 تث( عمل فصًحا للرب إلهك"ا شهر أبیب (األمور الجدیدة) واحفظ"یحفظ العید مطیًعا ذاك الذي قال: 
1(Ï[. 

 ألنهن تركن القبر قبل ،نطلقت النسوة نحو القبر ولم یكن یفكرن في الجند الحراس للقبر وال في الختما
من یدحرج لنا الحجر "أن یذهب الیهود إلى بیالطس یطلبون حراسة القبر وختمه، إنما كن یفكرن في الحجر: 

 لذلك كانت النسوة یفكرن في الحجر ، لقد نسى الكل أمام أحداث الصلیب المرعبة أمر قیامته"عن باب القبر؟
 ولم یفكرن في ذلك القادر أن یقوم والباب مغلق! ،الذي یغلق باب القبر

 والمعاصر للقدیس یوحنا الذهبي الفم، على هذا الحجر فیقول: أسقف جبالة األب سفریانوسیعلق 
[ما هو هذا الحجر إال حرفیة الناموس الذي ُكتب على حجارة، هذه الحرفیة یجب دحرجتها بنعمة اهللا 

قلبك مختوم وعیناك مغلقتان،  ي؟ي ونتقبل روح اإلنجیل المح،عن القلب حتى نستطیع أن ننظر األسرار اإللهیة
] !Ðلهذا ال ترى أمامك بهاء القبر المفتوح والمتسع

 [قام الرب والحجر مختوم على باب القبر، وكما ُولد من البتول وهي عذراء األنبا بولس البوشي:یقول 
 ي). وأما دحرجة المالك للحجر عن باب القبر، فلكي تعلن القیامة جیًدا، لئال إذا بق3-1: 44 كنبوة حزقیال (حز

.] Ñالحجر مختوًما، ُیظن أن جسده في القبر

المالك یكرز بالقیامة . 2
، "ولما دخلن القبر رأین شاًبا جالًسا عن الیمین

  .البًسا حلة بیضاء فاندهشن
 فقال لهن: ال تندهشن، 

 أنتن تطلبن یسوع الناصري المصلوب، 
 قد قام. لیس هو ههنا. 

  .هوذا الموضع الذي وضعوه فیه
  وقلن لتالمیذه ولبطرس أنه یسبقكم إلى الجلیل. اذهبنلكن 

. ]7-5[هناك ترونه كما قال لكم" 
قدم لنا اإلنجیلیون أكثر من زیارة للنسوة إلى القبر، وصّور لنا كل منهم أكثر من منظر حتى ُیَكمل 
بعضهم البعض أحداث القیامة. هنا یحدثنا اإلنجیلي مرقس عن دخول النسوة إلى القبر لیشاهدن مالًكا على 

 ال یعني دخولهم القدیس أغسطینوسشكل شاٍب یجلس عن الیمین یلبس حلة بیضاء. هذا الدخول كما یقول 
 وٕانما اقترابهن منه جًدا حتى صرن كمن في داخل القبر ینظرن كل ما فیه. وقد رأین مالًكا ،الفعلي داخل القبر

ن المالئكة كن في  أ أیًضاالقدیس أغسطینوسقت آخر خارجه، وكما یقول وفي الداخل، مع أنهن رأیناه في 
داخل القبر وخارجه أیًضا. لقد تحول القبر كما إلى سماء تشتهي المالئكة أن تقطن فیه بعد أن كانت القبور في 
نظر الناموس تمثل نجاسة، ال یسكنها سوى الموتى والمصابون بالبرص أو بهم األرواح شریرة. ومن یلمس قبًرا 

 ، ویحتاج إلى تطهیر. وكأن دخول السید المسیح إلى القبر نزع عنه دنسه وحّوله إلى موضع بركة،یصیر دنًسا
یشتهي المؤمنون في العالم كله أن یلتقوا فیه، ویتمتعوا ببركة الحّي الذي قام فیه. 

Ï623 ص، 1967،  الحب اإللهي. 
2 Catena Aurea . 

Ñ،674  ص،1967  الحب اإللهي .
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 یكرز بالقیامة یقدم لنا في  إذالمالك على شكل شاب، ولیس على شكل طفل أو شیخ، فإنهظهر 
شخصه سمة الحیاة الُمقامة في الرب، الحیاة التي ال تعرف عدم نضوج الطفولة وال عجز الشیخوخة. إنما هي 

 ال تضعف وال تشیخ. أما جلوسه عن الیمین یرتدي حلة بیضاء، فیشیر إلى حیاتنا المقامة في الرب ،دائمة القوة
 [ظهر البًسا ثیاًبا :)الكبیر( سغریغوریوالبابا  ونلبس حلة الطهارة والفرح. یقول ،التي ترفعنا لتوجد عن یمین اهللا

[اآلن صار العدو هارًبا وُأعید الملكوت. الثوب األبیض القدیس جیروم: بیضاء لیعلن أفراح عیدنا.] كما یقول 
المشرق خاص بالفرح الحقیقي حیث كان ملك السالم ُیطلب فیوجد وال ُینزع عنا. هذا الشاب إذن أعلن طبیعة 

.] Ïالقیامة لمن یخافون الموت
أما رسالة هذا المالك الكرازیة فقد حوت اآلتي: 

 عال یستطي، وكأنه "أنتن تطلبن یسوع الناصري المصلوب" أعلن رسالة القیامة لطالبات المصلوب: أوالً :
 ما لم یطلبه في أعماقه  من األمواتأحد أن یتقبل رسالة القیامة في حیاته الداخلیة أو یلتقي بالسید المسیح القائم

الداخلیة. 
" تشیر الناصري، فكلمة ""الناصري المصلوب" مع أن السید المسیح كان قد قام لكن المالك یلقبه ثانًیا:

 وحققت الرسالة التي ألجلها جاء. ، وكأن قیامته أكدت تجسدها، وصار ناصريً ، حیث نشأ في الناصرة تجسدهإلى
 إنما أعلنت قبول ذبیحة الصلیب. ،"، فإن القیامة لم تنزع عن السید المسیح سمته كمصلوبالمصلوبأما دعوته "

في القدیم أرسل اهللا ناًرا یلتهم الذبیحة التي قدمها إیلیا مؤكًدا قبوله إیاها، أما في العهد الجدید فجاءت القیامة 
لتهام الذبیحة بل بإعالن قوة الحیاة التي فیها، إذ هي ذبیحة المسیح الحّي القادر اتعلن مجد ذبیحة الصلیب، ال ب

أن یقیم من األموات. 
القیامة جعلت ذبیحة الصلیب حاضرة على الدوام تهب قوة قیامة لمن ینعم بالشركة فیها. 

 بالقبر حیث المسیح القائم من األموات تمتعن بقوة الشهادة للسید المسیح أمام اآلخرین: التقین إذ ثالثًا:
 النسوة یمأل الحزن ت. لقد جاءقكم إلى الجلیل، هناك ترونه كما قال لكم"بذهبن وقلن لتالمیذه ولبطرس أنه یسا"

رح، وأعطتهن إمكانیة الكرازة بالقیامة لینطلق الكل نحو الجلیل یلتقي بالقائم ف لكن قیامة السید حولته إلى ،قلبهن
من األموات حسب وعوده. 

"، التي تعني "العبور". فإن كان السید قام من بین الجلیل جاءت الدعوة أن یلتقي الكل به في "رابًعا:
األموات إنما لیعبر بنا من الموت إلى الحیاة، ومن األلم إلى مجد القیامة، ومن إنساننا القدیم إلى الحیاة الجدیدة 

 تعني عبور التالمیذ إلى األمم "،العبور" أن الجلیل وهي تعني Ðالقدیس أغسطینوسالتي صارت لنا فیه. ویرى 
بقكم إلى الجلیل". أس"ها أنا للكرازة بینهم بعد أن فتح لهم الطریق، بقوله 

ظهوره لمریم المجدلیة . 3
 "وبعدما قام باكًرا في أول األسبوع 

 ظهر أوًال لمریم المجدلیة التي كان قد أخرج منها سبعة شیاطین. 
  . ینوحون ویبكونمفذهبت هذه وأخبرت الذین كانوا معه وه

. ]11-9[ه لم یصدقوا" ت وقد نظر،فلما سمع أولئك أنه حيّ 

1 Catena Aurea. 
2 Hermony of the Gospels 3: 25: 86. 
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تمتعت مریم المجدلیة بهذا اللقاء فإنها إذ استراحت من مملكة إبلیس التي أقام في داخلها سبعة شیاطین 
 ال نستطیع أن ننعم ببهجة قیامته فینا ،لتمتع بالقائم من األموات، یقیم مملكته فیها. بمعنى آخرباالتهب قلبها 

یقیم بنفسه فیه. ویطرد ما فیه من شر لوملكه في أعماقنا ما لم ُنسلمه القلب 
 أي بعد أن تركت ظالم اللیل من قلبها، وتمتعت به ،رأته القدیسة مریم المجدلیة باكًرا في أول األسبوع

 [إن أردتم أن تجدوه، فالشمس قد أشرقت :أمبروسیوسالقدیس بعد أن خرج منها الشیاطین السبعة. لذلك یقول 
شر، ألن شهوات الجسد واألعمال الشریرة الاآلن، تعالوا مثل هؤالء النسوة، بمعنى لیته ال یكون في قلوبكم ظالم 

 انزعوا نور.  هوهي ظالم. من كان في قلبه ظالم من هذا النوع ال یعاین النور وال یدرك المسیح، ألن المسیح
 ولیكن لكم الطیب الحلو، أي ، عنكم كل الشهوات الخاطئة واألعمال الشریرةانزعوا أي ،الظالم منكم یا إخوة

... إن أردتم أن تعاینوا الرب )2: 141 مز(" لتستقم صالتي كالبخور قدامك"الصالة بغیرة، قائلین مع المرتل: 
 .]Ïأتم إیاهدوتأتوا إلى بیتكم السماوي یلزمكم ترك الشر مثابرین على الثبات في الصالح الذي ب

ظهوره لتلمیذي عمواس . 4
، ثنین منهمال"وبعد ذلك ظهر بهیئة أخرى 

  .وهما یمشیان منطلقین إلى البریة
. ]13-12[ فلم یصدقوا وال هذین" ،خبرا الباقین وأوذهب هذان،

تحدث معلمنا لوقا البشیر عن هذا الظهور في شيء من التفصیل نرجو في الرب أن نعود إلیه عند 
). 35-13: 24 دراستنا لهذا السفر (لو

عن هذا اللقاء بقوله: [عندما اقترب الرب من الرسولین لم یكن لهما القدیس أغسطینوس یعبر 
 رجاء... كانا یمشیان ااإلیمان... لم یصدقا أنه قام، أو أنه یمكن ألحد أن یقوم... لقد فقدا اإلیمان ولم یعد لهم

 كانت "الحیاة" تمشي معهما، غیر أن قلبیهما لم یكون .حّي، أمواًتا مع الحیاةّ المعه في الطریق: موتى مع 
 .]Ðینبضان بالحیاة

ظهوره لألحد عشر  . 5
، "أخیًرا ظهر لألحد عشر وهم متكئون

 وة قلوبهم، اووبخ عدم إیمانهم وقس
 ألنهم ال یصدقوا الذین نظروه قد قام. 

 العالم أجمع واكرزوا باإلنجیل للخلیقة كلها.  وقال لهم: "اذهبوا إلى
 من آمن واعتمد خلص، ومن لم یؤمن ُیدن. 

 وهذه اآلیات تتبع المؤمنین، 
 سمي، ایخرجون الشیاطین ب

  .ویتكلمون بألسنة جدیدة
 یحملون حیات، 

، وا شیًئا ممیًتا ال یضرهمبوٕان شر
 .]18-14[ویضعون أیدیهم على المرضى فیبرأون" 

1 PL 17: 671 Ser 34. 
Ð 235 (عظة 27 ، ص84 القمص متیاس فرید: مع المسیح القائم، أبریل .(
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ألموات قدم لهم إمكانیة الكرازة للخلیقة كلها، حتى إذ ینعم الرسل بالحیاة اإذ ظهر لهم القائم من بین 
المقامة في الرب یقدمون لهم "قوة القیامة"... 

یالحظ في حدیث ربنا یسوع مع تالمیذه بعد قیامته اآلتي: 
 [وبخهم على عدم القدیس جیروم: وبخهم السید على عدم إیمانهم وقسوة قلوبهم، وكما یقول أوالً :

.] هكذا Ïة حًباوء المملاللحمیةإیمانهم لیحل محله التسلیم، ووبخهم على قسوة قلوبهم الحجریة لتحل محلها القلوب 
ل عمل في حیاتنا خالل قیامة السید تغییرنا الداخلي الشامل، فنحمل إیماًنا حًیا وقلًبا مملوء حًبا. بمعنى یشمل وأ

القدیس یوحنا التغییر اإلیمان والعمل ملتحمین مًعا، هو یهبنا اإلیمان به وهو الذي یعمل فینا وبنا. لذلك یقول 
.] Ð [أال نالحظ أنه لیس شيء ما نفعله بدون المسیحالذهبي الفم:

 وتمتعوا بتغییر القلب لممارسة الحیاة الفاضلة ، إذ تمتعوا بعمل القیامة فیهم فنالوا اإلیمان الحيثانًیا:
 القلب أو انغالقفي الرب صارت لهم الوصیة أن یكرزوا في العالم كله وللخلیقة كلها. فالقیامة تنزع عن الكارز 

 وترفعه فوق كل تعصب. یرى في نفسه أنه كسائر البشر قد سقط تحت ثقل الموت وقام دون فضل من هضیق
القدیس األسقف أو الكاهن في عیني فالجدیدة المجانیة. لذلك  جانبه، لذا یود أن یقوم العالم كله وینعم بالحیاة

.] Ñ قد [أؤتمن على العالم كله وصار أًبا لجمیع الناسیوحنا الذهبي الفم
 للرب للكرازة في العالم كله بدعوةلقد بدأ اإلنجیلي هذا السفر بالصوت الصارخ في البریة، ویختمه 

كصوت یدوي في البریة. 
]، كما یقدم لنا لهذا Ò"" بمعنى "كل األممكل الخلیقة [یمكن أن تفهم "البابا غریغوریوس (الكبیر):یقول 
" تعني اإلنسان بكلیته، فهو یشترك في جوانب معینة مع الحجارة والجمادات كل الخلیقة رمزًیا بأن "االتعبیر تفسیرً 

التي ال تحیا وال تحس، وفي جانب آخر مع النباتات التي تعیش وال تحس، وفي جانب ثالث مع الحیوانات التي 
 الخلیقة فیه لتحیا وتحس لكن بال تعقل، وفي جانب أخیر مع المالئكة العاقلین... فالكرازة لإلنسان هي كرازة لك

بتقدیسه تقدیًسا كامالً . 
 المعمودیة ملتحمة باإلیمان هو الموضوع الرئیسي للخالص، خاللها ینعم طالب العماد بالحیاة :ثالثًا

 [لیس القدیس یوحنا الذهبي الفم:. یقول "من آمن واعتمد خلص، ومن لم یؤمن یدن"المقامة الجدیدة، إذ یقول: 
 الروح القدس تصنع أنسجة طبیعتنا  من بشر، وال بآالم المخاض نولد ثانیة، ولكنباجتماعبأم وأب، لیس 

.] [في العماد یتحقق عربون میثاقنا مع اهللا: الموت Óالجدیدة، وفي الماء ُنشكل، ومن الماء ُنولد سًرا كما من الرحم
.] Ôوالدفن والقیامة والحیاة، یحدث هذا كله دفعة واحدة

بة غیر المؤمنین ت أهمیة العماد إذ یقول: [إن لم یعتمد األطفال یحسبون في رالقدیس أغسطینوسیعلن 
 .]Õ)36: 3یو(  بل یمكث علیه غضب اهللا"،"الذي ال یؤمن باالبن لن یرى حیاةوال تكون لهم حیاة، ألن 

 مثل إخراج الشیاطین ، أعطاهم إمكانیات لیست من عندهم بل هي عطایاه تسندهم في الكرازةرابًعا:
: [أعطاهم أمبروسیوسالقدیس لخ. وكما یقول ا لیكرزوا بین من ال یفهمون لغتهم ،وعمل اآلیات والتكلم باأللسنة

.] Ïكل شيء، لكن ال نلمس في هذه العطایا قوة إنسان بل نعمة اهللا هي العاملة

1 Catena aurea. 
2 In Eph. hom 1. 
3 De Sacerdotis 6:4. 
4 PL 76 In Evan. hom 29.  

Ó 48  ص،1967ي،  مقدساهللا .
6 In loan. hom 25. 
7 On Forgiveness of Sins & Baptism 3. 
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 مرقس- األصحاح السادس عشر

صعوده . 6
"ثم أن الرب نطالق التالمیذ للخدمة، إذ یقول: اختم القدیس مرقس اإلنجیل بصعود الرب إلى السماء و

 وجلس عن یمین اهللا. وأما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب یعمل ،بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء
 .]20-19[مین" آمعهم، ویثبت الكالم باآلیات التابعة. 

إن كان إنجیل معلمنا مرقس هو إنجیل المسیح العامل لحساب الكنیسة، فإنه إذ عمل الكثیر من أجل 
 وجلس عن ، إلى فوقارتفعرتفع إلى فوق لكي تعمل الكنیسة من أجل المسیح الخفي فیها. اكنیسته الخفیة فیه، 

. ه لكي یهب كنیسته الجلوس في حضن أبیه، أو عن یمین،یمین اآلب
 على صعود السید المسیح قائالً : البابا غریغوریوس (الكبیر)یعلق 

[لنالحظ أن إیلیا قیل عنه أنه ارتفع في مركبة لیظهر أن اإلنسان القدیس محتاج إلى عون غیره... 
لكننا ال نقرأ عن مخلصنا أنه صعد بواسطة مالئكة أو مركبة، فإن الذي صنع كل شيء بسلطانه هو فوق 

 له معلنین عنه بالنسبة إلى السماء رمزین لصعود الرب. كانا أرتفعكان أخنوخ الذي ُنقل وٕایلیا الذي  الكل...
وشاهدین لصعوده، واحد قبل الناموس واآلخر تحت الناموس، حتى یأتي ذاك الذي یقدر بحق أن یدخل 

 .]Ðالسماء
": [ال نفهم جلوسه بمعنى جلوس أعضائه یمین اهللا تفسیًرا لتعبیر "القدیس أغسطینوسیقدم لنا و

الجسدیة كما لو أن اآلب عن الیسار واالبن عن الیمین، إنما نفهم الیمین بمعنى السلطان الذي قبله من اآلب 
" تعني یجلسبكونه إنساًنا (ممثل البشریة)، لكي یأتي ویدین، ذاك الذي جاء أوًال لكي ُیحكم علیه. فإن كلمة "

"یسكن" كما نقول عن إنسان أنه جلس في هذه األرض ثالث سنوات، هكذا نؤمن أن المسیح یسكن عن یمین 
.] Ñالطوباویة التي تسمى یمین اهللافي اآلب، إذ هو مطّوب ویسكن 

 فإن كان قد ، یعمل مع الكارزین ویثبت الكالم باآلیاتتالسماوا في ارتفعیؤكد اإلنجیلي أن الرب الذي 
رتفع إلى فوق ممجًدا، فقد بقى عامًال حتى ترتفع الكنیسة كلها معه وفیه تنعم بشركة أمجاده. ا

1 Conc. Repent. 1:8. 
2 PL 76 In Evan hom 29. 
3 On the Creed. 
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