
 لوقا-المقدمة

  

إنجیل لوقا 

 لوقا البشیر
 كلمة "لوقا" غالًبا اختصار للكلمة الالتینیة "لوقانوسLucanus لوكیوس" وتعني "حامل النور " أو"Ï أو ،"

، وأیًضا لوكیوس )1: 13 ". غیر أنه یجب التمییز بین لوقا اإلنجیلي ولوكیوس المذكور في (أعÐ"المستنیر
. Ñ)21: 6 المذكور في (رو

 نطاكیة سورًیا؛ َقِبل اإلیمان إیكن یهودًیا بل، غالًبا من ولم بین كتَّاب العهد الجدید الذي كان أممًیا  الوحیدو ه
: 4 لى كولوسى (كوإالمسیحي دون أن یتهّود. ویعّلل الدارسون ذلك بأن الرسول بولس حین أشار إلیه في رسالته 

) مثل أرسترخس ومرقس ابن أخت برنابا ویسوع المدعو 11-10: 4ل الختان (). لم یضمُّه إلى من هم من أه14
 یسطس .

  رأى البعض أنه كان أحد السبعین رسوًال، بل وأحد التلمیذین اللذین ظهر لهما السید بعد قیامته في طریقهما إلى
 ؛ غیر أن الرأي الغالب بین الدارسین المحدثین)، وأن الرسول لم یذكر اسمه بروح التواضع12: 24 عمواس (لو

 السند التاریخي، بافتقارالرسول بولس، مدّللین على ذلك أوًال ّي بل َقِبل اإلیمان على ید، أنه لم یكن من الرسل
 إذ یقول الكاتب عن األمور المختصة بالسید المسیح:، مقدمة اإلنجیلع وثانًیا ألن هذا الفكر یبدو متعارًضا م

ب لم ینظر السید المسیح ت، وكأن الكا)2: 1 " (لوكما سّلمها إلینا الذین كانوا من البدء معاینین وخداًما للكلمة"
التقلید بتدقیٍق شدیٍد وتحقق من الذین عاینوا بأنفسهم. ولعّله لهذا السبب ُیعلق أحد  بل سّجل ما تسلمه خالل

                                                                      ".Ò الجماعة، قام على التقلید، ولیس عمًال فردًیاإیمان"إنه عمل ولید  الدارسین على هذا اإلنجیل بقوله:

 ورّساًما، جاء في التقلید أنه رسم أیقونة السیدة العذراء. 14: 4 كان القدیس لوقا طبیًبا (كو ،(

 رتبط القدیس لوقا بالقدیس بولس رسول األمم بصداقة قویة، ففي سفر األعمال أقلع اإلنجیلي لوقا مع الرسول ا
الرحلة التبشیریة   39-10: 16  (أعي ثم إلى نیابولیس، ومن هناك إلى فیلبيبولس من تراوس إلى ساموتراك

  رجوعه تبعه اإلنجیلي لوقا من فیلبى إلى أورشلیمدالثانیة). مرة أخرى في رحلة الرسول بولس التبشیریة الثالثة عن
 إذ األخیرة،وكان معه في لحظاته . )30: 28 (). كما نراه مرافًقا له في روما عند األسر18: 21-5: 20 أع(

. )11: 4 يت 2 (""لوقا وحده معي  في رسالته الوداعیة:لیقو

  خالل الرسول بولس في سفر ي الكرازهللا مًعا، فسجل لنا اإلنجیلي لوقا الكثیر من عمل ااالثنان رتبط اهكذا 
). 24 ، كما دعاه بالعامل معه (فل)14: 4 "الطبیب الحبیب" (كو األعمال؛ ودعاه الرسول بولس:

  وأن اإلمبراطور  من عمره استشهد في الرابعة والثمانین، (بالیونان)أخائیةقیل أنه عاش بتوًال، عمل في 
. Ó بإیطالیاPadauم نقلت إلى 1177م، وفي عام 357 نقل رفاته إلي القسطنطینیة عام يقسطنطینوس الثان

1 Catena Aurea (Luke Ch 1). 
2 J. Strong: Greek Dick. Of the N. T., art 3065, 3066. 
3 New Westminster Dictionary of the Bible, p570. 
4 Oscar Cullmann : The N.T…, 1968, P 41. 
5 Jerome Bid. Comm.., p. 116, Oxford Dictionary. of the Christian Church , p. 844. 
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 نسبة السْفر إلیه
كاتب سفر األعمال ورفیق ، ن الكاتب هو لوقا البشیرأ واضحة ى جاءت شهادة الكنیسة في القرون األول.1

. Ñوترتلیان Ðوریجینوسأو Ïیوستین الشهید وٕایریناؤس، كما یظهر من كتابات اآلباء  بولسالرسول
 فمنها أن هذا . بجانب هذه األدلة الخارجیة، السفر نفسه یحمل دالئل علي أن كاتبه هو معلمنا لوقا.2

 ُوّجه إلیه سفر أعمال الرسل، بل وجاءت مقدمة سفر األعمال تكمل الذيس الشخص  نففیلس"ؤالسفر موّجه إلى "ثي
 هذا والتعبیرات الدقیقة التي .Òبهان في اللغة واألسلوب واألفكارا والسفران متش.خاتمة إنجیل لوقا، فالكاتب واحد

حتراًما منه لمهنة افكطبیب ، Óستخدمها في وصف األمراض التي شفاها السید المسیح تدل على أن الكاتب طبیبا
 ولم ،الطب لم یقل ما ذكره مرقس الرسول عن نازفة الدم: "قد تألمت كثیًرا من أطباء كثیرین وأنفقت كل ما عندها

 ولم تقدر أن ،"قد أنفقت كل معیشتها لألطباء كتفى بالقول:اإنما )، 26: 5  بل صارت إلى حال أردأ" (مر،تنتفع شیًئا
      .)43: 8 ُتشفي من أحد" (لو

 تاریخ كتابته 
 أنه ُكتب قبل استشهاد ى یرفالقدیس إیریناؤسال یوجد تقلید ثابت بخصوص تاریخ كتابته أو مكان كتابه، 

 .Ô یراه كتب بعد استشهاد الرسول بولسي معتمًدا على المؤرخ یوسابیوس القیصرالقدیس جیرومالقدیس بولس، بینما 
لما كان هذا اإلنجیل قد ُكتب قبل سفر األعمال، و ُكتب األعمال قبل استشهاد الرسول بولس حتى أنه لم 

 م. كتبه غالًبا في روما، وٕان كان67 و63 یشر إلى هذا الحدث، لهذا اعتقد كثیر من الدرسین أنه كتب ما بین عام
  رأى البعض أنه ُكتب في أخائیة أو في اإلسكندریة.قد

 غایته 
إن كان معلمنا متى البشیر كیهودي كتب للیهود لیعلن أن یسوع هو المّسیا الملك، الذي طالما ترّقب اآلباء 

 فإن مار مرقس كتب للرومان لُیعلن أن یسوع هذا هو ، لیكون لهم نصیب في ملكوته الروحي األبدي،واألنبیاء مجیئه
 فیخلص بأعمال محبته ال بجیوش وقوات ، بل بروح البذل، ال بروح السلطة الزمنیة والتشامخ والعنف،الخادم العامل

 فكتب للیونان عن السید ي،الهیلین  أما معلمنا لوقا البشیر فكأممى طبیب مثقف أراد أن یخدم أصحاب الفكر.زمنیة
 لتحقیق ما عجزت عنه الفلسفة الیونانیة ، اإللهیة الخالصیةهالمسیح بكونه "صدیق البشریة كلها"، یقدم لها أعمال

والحكمة البشریة. 
 باإلنجیل ي كما ُدع."إنجیل المسیح المخلص" أو "إنجیل الصداقة اإللهیةلهذا ُیدعى هذا اإلنجیل: "

  خالل الحب.ي لتتجاوب مع عمله الخالص، بكونه یمّثل دعوة للبشریة كلها لتقبل نداء صدیقها السماوييالمسكون
 هذه الغایة سنراها واضحة خالل حدیثنا عن سمات هذا السفر.

1 Eusebius, H. E. 5:8 . 
2 Eusebius, H. E.  3 : 4 : 7 , 8 .  
3 Adv . Marc. 
4 The Interpreter’s one-volume Commentary , 1980, p. 672 .    

، ص سالدكتور موریس تاوضروس في مقدمته لكتاب: إنجیل القدیس لوقا (تعلیقات القدیس كیرلس بطریرك اإلسكندریة علیه) تعریب المرحوم كامل جرج
 قمت بترجمة بقیة العظات للقدیس كیرلس.    عظة، نشرت بمجلة الكرمة استصوبت عدم إعادة ترجمتها، وقد41 . قام بترجمة 6-9
Ó ،4، 3 ص المراجع السابق. 

6 J. McKenzie : Dictionary of the  Bible , P 524.  
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"العزیز" وهو لقب شرف، لهذا جاء  ). لَقب3: 1فیلس (اؤكتب القدیس لوقا هذا اإلنجیل لصدیقه العزیز ث
 كلوقا البشیر نفسه، فكتب إلیه كأممى مثله، ال لینتفع منه ينطاكإ من أصل ، الغالب أنه أحد أشراف اإلسكندریةيالرأ

. Ï عام بوجه لینتفع به المنتصرون من األممنوسيالعالمة أوریجنما كما قال إوحده، و
 كافأه بالعتق من ي، وٕاذ عالجه كطبیب وُشفيلقد ظن البعض أن لوقا هذا كان عبًدا لسیده ثاؤفیلس األمم

 يمتنانه وشكره. وآخرون قالوا أن كلمة "ثاؤفیلس" وهي تعناالطبیب لوقا هذا اإلنجیل عالمة إلیه العبودیة، فبعث 
ستنكاري ألحد أشراف اإلسكندریة لم یفصح عنه اإلنجیلي حتى ال یتعرض لمتاعب بسبب ا"المحب هللا" إنما هو اسم 

على أي األحوال، فإن هذا السفر موجه لألمم بوجه عام لیتمتعوا بصدیقهم السماوي كمخلص لنفوسهم.  . مسیحیته

 سماته 
"ابن اإلنسان"  ، كثیًرا ما حدثنا عن"المخلص صدیق البشریة" إذ قّدم لنا اإلنجیلي السید المسیح بكونه. 1

 لكنها ال ،جاء إلینا یحمل إنسانیتنا لكي یهبنا شركة الطبیعة اإللهیة. فإن كانت الفلسفات الیونانیة قدمت أفكاًرا مجردة
 فیهبه خالل هذه ،تستطیع أن تحتل القلب وُتغیر األعماق، أما ابن اإلنسان فجاء صدیًقا لإلنسان حتى یقبله في داخله

دعوته للسید "ابن اإلنسان" تحّطم شعورنا  الصداقة الفریدة إمكانیات فائقة تعمل في أعماقه وتنعكس على تصرفاته.
بغربتنا عن اهللا، أو غربته عّنا إذ نزل إلینا لیرافقنا طریقنا. 

هو .  أهم سمة لهذا اإلنجیل إنه إذ یقدم "المخلص الصدیق" یقدمه للبشریة كلها، فهو إنجیل مسكوني.2
دعوة للجمیع ولیس للیهود فقط. لهذا نالحظ فیه اآلتي:  

 إذ كان الیهود یتطلعون إلى أنفسهم أنهم أبرار وبقیة الشعوب خطاة، یعلن اإلنجیلي أن السید المسیح هو أ.
مجموعة  )، كما قّدم لنا10: 19 ( قد جاء یطلب ویخلص ما قد هلك،نفرد بقوله أن ابن اإلنسانا، ف"Ð"صدیق الخطاة

 مثل المثل الخاص بطول األناة على ة،كبیرة من أقوال السید وأمثاله توضح صداقة یسوع المسیح وحنّوه على الخطا
)؛ كما قّدم لنا قصة 15 (االبن الضالوالدرهم المفقود، و)، مثل الخروف الضال، 9-6: 13شجرة التین العقیمة (

 )43-40: 23 ()، والوعد لّلص التائب على الصلیب10-1 :19 ()، وتوبة زكا العشار50-36: 7المرأة الخاطئة (
. الخ

قتبس العبارات واألحداث التي تفتح أبواب الرجاء لألمم، كقول إشعیاء النبي: "كل جسد یرى خالص ا .ب
 يلیشع إلى نعمان السریاني الوثني األممإ)، ورسالة 25: 4الرب"، ورسالة إیلیا النبي إلى أرملة صرفة صیدا األممیة (

)4 :27 .(
  كان اإلثنا عشر تلمیًذا یمثلون دعوة الیهود (اإلثني عشر سبًطا) فإن  ذكر إرسالیة السبعین رسوًال، فإن.ج

 یشیر إلى ملء األمم. 70رقم 
). 38: 3 في نسب السید المسیح لم یبدأ بإبراهیم بل بآدم أب كل البشریة (.ء 
 ، إذ هو سفر الصداقة اإللهیة المّتجهة نحو اإلنسان، فإن هذه الصداقة مقّدمة أیًضا لألطفال والنساء.3

، كما أعطى اهتماًما خاًصا بالفقراء والمعوزین والمطرودین  ورافًعا من شأن المرأة ودورها اإلیجابي،مقدًسا الطفولة
  والمنفیین: 

1 Eusebius. H . E . 6 : 25 : 6 . 
2 McKenzie, P 526 . 
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نفرد بذكر میالد یوحنا المعمدان وطفولته، وأیًضا بشارة العذراء بمیالد الطفل یسوع في ا من جهة األطفال
لیصابات، وختان الیصابات عند دخول القدیسة مریم وسالمها على أشيء من التفصیل، وابتهاج الجنین في أحشاء 

. الطفل یسوع، ودخوله الهیكل مع القدیسة مریم في یوم األربعین، وذهابه الهیكل في الثانیة عشر من عمره الخ
 أن لوقا البشیر إذ قّدم إنجیله المسكوني (الجامعي) أعطى Ï فقد الحظ بعض الدارسینمن جهة المرأة

جتماعًیا وقانونًیا أفضل منه ا ففي العالم الهیلینى یبدو أن مركز المرأة .اهتماًما خاًصا بالمرأة أكثر من بقیة اإلنجیلیین
نفرد اإلنجیلي . اعند الیهود في ذلك الحین، لذلك أراد اإلنجیلي إظهار أن الرسالة اإلنجیلیة ال تحّدها التقالید الیهودیة

)، كما سّجل لنا خدمة مرثا وجلوس مریم أختها عند قدمّي المخلص 36: 2بذكر حّنة األرملة المتعبدة في الهیكل (
. تنعم بكلماته
فُأرسلت البشارة إلى فتاة الناصرة الفقیرة، .  والمنفیین اإلنجیلي بالفقراء والمعوّزین والمطرودیناهتم 

 والُعسم، ومثل يواهتمت المالئكة بالرعاة البسطاء، وحّدثنا السید عن الغني ولعازر المسكین، وولیمة الُعرج والُعم
 الضال، وقصة مریم المجدلیة، بن لصالح، ومثل العشار، وقصة الزانیة في بیت سمعان الفریسي، ومثل االيالسامر

لقد ظهر اهتماًما باألقّلیات والجماعات المعزولة  [یقول أحد الدارسین:. وقبول اللص التائب على الصلیب الخ
 والرعاة األممین والفقراء، وهؤالء ، وعامة الخطاة الذین في خزي، مثل السامریین والبرص والعشارین والجنود،والمنبوذة

. ]Ðجمیًعا یجدون تشجیًعا في هذا اإلنجیل
" على إنجیل معلمنا اإلنجیل االجتماعي"  أنه یمكن إطالق تعبیرLeon–DufourÑ یرى البعض مثل. 4

-12: 14 ؛10: 3 معّلًال ذلك بأنه قد عرض الكثیر عن االلتزام بالعطاء للفقراء (،لوقا البشیر في شيء من التحفظ
 ).14-10: 3)، كما أبرز االلتزام بعدم الظلم أو الوشایة (25: 16)، معلًنا عقوبة من ال یساهم في احتیاجاتهم (14

 إن ُقّدم .یصعب أن ندعو إنجیًال بأنه اجتماعي وآخر أنه روحي، فإن الحیاة اإلیمانیة وحدة واحدة ال تتجزأ
العمل الروحي فال یتجاهل الجانب االجتماعي، والعكس إن ُقّدم عمل اجتماعي فمن واقع روحي. فما أبرزه اإلنجیل 

 إنما هو ثمر طبیعي لتذوقنا صداقة السید المسیح لنا، ،بخصوص االهتمام بالفقراء والمعوزین والمتألمین والمظلومین
لسید  فیلیق بنا كأصدقاء ل.بكونه الصدیق المهتم بالجمیع خاصة المحتاجین روحی�ا أو مادی�ا أو اجتماعی�ا أو نفسی�ا

. إلخوتنا فما ُیقدمه لنا یحملنا أن نقّدمه بصورة أو بأخرى ، أن نرّد حبه بالحب، ونحمل سماته فیناالمسیح
 إنما خالل هذا الحب الذي یدخل ، الخالص على الصلیب السید المسیح. كصدیٍق لنا لیس فقط یقدم لنا5

 نراه یشاركنا حتى في والئمنا ویدخل بیوتنا. فنجده یتناول العشاء في بیت سمعان الفریسي، ویقبل ،إلى حیاتنا الیومیة
دعوة تلمیذي عمواس واستضافتهما له.  لولیمة زكا العشار، ویستجیب 

: 9وكصدیق لنا ال یطلب العنف وال یقبل التعصب، فنراه یوبِّخ یوحنا ألنه طلب ناًرا تأكل أهل السامرة (
". Òإنجیل الغفران العظیم" أي "إنجیل الرحمة إنه ").50: 9()، وزجر التالمیذ قائالً : "من لیس علینا فهو معنا" 54

وكصدیق لنا یشتاق أن نقبل صداقته ونتجاوب مع حبه، لذا كثیًرا ما یثیرنا لقبول هذه الصداقة بتقدیم 
مقارنات مثل:  

1 Mckenzie, P 526 . 
2 Jerome Bib. Com . 116. 
3 Mckenzie 526. 
4 Jerome Bible Com . 117 . 
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سي والمرأة الخاطئة، فقد قّدم األول بیته ومائدته دون قلبه، أما المرأة بالرغم من عطایاها الكثیرة لكنها يسمعان الفر *
عرفت بالحب أن تتمتع بالصداقة والغفران. 

ائه لم یقدر أن یصادق الرب، ي لكن في كبر،الفریسي والعشار، األول دخل الهیكل وله أعمال ناموسیة یعتز بها *
 وهو في آخر صف أن یدخل إلى قلب الصدیق األعظم خالل التواضع. العّشاربینما استطاع 

السامري الصالح والالوي والكاهن، تمتع األول بالدخول في هذه الصداقة والتجاوب معها خالل اتساع قلبه  *
 بینما خسر رجلي الدین الصداقة خالل ضیق قلبیهما. ،للبشریة

 بینما فقد االبن األكبر عالقته ،االبن الضال واالبن األكبر، نال األول البركة وتمتع بالصداقة خالل التوبة والرجوع *
باألب بسبب كبریائه. 

اللص التائب واللص الهالك، اغتصب األول الملكوت في اللحظات األخیرة.  *
التطویبات والویالت.  *

 ، وفرًحا حقیقًیا، إن كان الفكر الیوناني قد ساد العالم في ذلك الحین، لكنه لم یقّدم للبشریة شعًبا صادًقا.6
 نلع لذلك كتب اإلنجیلي لوقا هذا السفر لي.وعاش اإلنسان یطلب كل یوم فلسفة جدیدة أو فكًرا لم ُیسمع عنه من قبل

 فقد ضّم الكثیر من التسابیح التي تعتز بها الكنیسة . هو واهب الفرح الداخلي والتسبیح،أن المسیح صدیق البشریة
)، وتسبحة 79-68: 1)، وتسبحة زكریا (14: 2 مثل تسبحة المیالد المالئكیة (،وتستخدمها في عبادتها ولیتورجیاتها

). 32-29: 2)، وتسبحة سمعان الشیخ (55-46: 1القدیسة مریم (
القدیس عن الكاهن  فقد افتتح السفر بحدیث المالك لزكریا .خلق جًوا من الفرحمجيء الصدیق المخلص 

. كما یروي )14: 1(السابق لهذا الصدیق المخلص، قائالً : "ویكون لك فرح وابتهاج وكثیرون سیفرحون بوالدته" یوحنا 
ها: "ها بفقه انفتاح السماء على األرض للكرازة ا السید فرالدما ميأ). 58: 1 فرًحا على الكثیرین (تأن والدته قد أصبغ

. وعندما عاد الرسل السبعین من كرازتهم یقول: "فرجع السبعون )10: 2(أنا أبشركم بفرٍح عظیٍم یكون لجمیع الشعب" 
 ، "وفي تلك الساعة تهلل یسوع بالروح: بل قیل)،17: 10(بفرح قائلین: یا رب حتى الشیاطین تخضع لنا باسمك" 

 ألنك أخفیت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها لألطفال، نعم أیها ،وقال: "أحمدك أیها اآلب رب السماء واألرض
. وكأن الكرازة بهذا الصدیق الفرید قد هّللت قلب المخلص نفسه من )21: 10(اآلب هكذا صارت المسرة أمامك" 

، 10، 7: 15 بل أعلن أنه یكون فرح حتى في السماء عند توبة الخطاة (،أجل البسطاء، وهي موضع سرور اآلب
32 .(

 إذ قیل عن زكا: "فأسرع ونزل ، عندما یجد في صدیقه كل الشبع،خلي یمأل قلب الخاطئ التائبانه فرح دإ 
. )7: 13(منه"   إذ قیل: "وفرح كل الجمع بجمیع األعمال المجیدة الكائنة،. وفرح للجماعة كلها)6: 19(وقبله فرًحا" 

كما قیل عن دخوله أورشلیم: "ابتدأ كل جمهور التالمیذ یفرحون ویسبحون اهللا بصوت عظیم ألجل جمیع القوات التي 
، إذ قیل عن التالمیذ تالسماواوقد ختم السفر بالفرح بالصدیق القائم من األموات والصاعد إلى  .)37: 19(نظروا" 

. وأیًضا بعد صعوده )41: 24(" ...حین ظهر لهم صدیقهم العجیب: "وبینما هم غیر مصّدقین من الفرح ومتعجبون
. )51: 24(رة: "رجعوا إلى أورشلیم بفرٍح عظیمٍ " شمبا

◌َ هكذا جاء السید المسیح یحقق سرور اآلب، ویفرح هو بالبشریة المخ  كما ، وتفرح معه السماء،صة بدمهلَّ
ولكي یمیز بین هذا الفرح وفرح   وأیًضا على الخطاة التائبین.،مأل تالمیذه ورسله فرًحا وسكب على كنیسته بهجته
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؛ لكنه لم )19: 12(العالم المؤقت ضرب لنا مثل الغني الغبي الذي قال لنفسه: "استریحي وكلي واشربي وافرحي" 
هذا كله دفع البعض  .)20: 12( إذ سمع الصوت اإللهي: "یا غبي هذه اللیلة ُتطلب نفسك منك" ،یستطع أن یفرح

". Ïانيحإنجیل الفرح المسيقیبه "لإلى ت
 فظهر كمصّلي في مواقف كثیرة منها عند عماده ،اء السید المسیح صدیًقا لنا، قّدم لنا نفسه مثاالً ج. إذ 7

)، وعلى الصلیب 28: 9)، وعند التجلي (12: 6 عشر تلمیًذا (اإلثني)، وبعد تطهیر األبرص، وقبل دعوة 21: 3(
" كِسّر لصلتنا باهللا الصالة لقد أراد أن یعلن ".من أجل صالبیه، وفي اللحظات األخیرة من حیاته على األرض

  باآلب.ننعم باالتصاللحملنا فیه أنه وصداقتنا معه. ظهور السید كمصّلي إنما یعني أیًضا 
 فَورد فیه الصالة الربانیة، وشّدد على ، من بقیة األسفار أكثرفي هذا السفر یحدثنا السید عن الصالة

 مقدًما مَثل الصدیق المحتاج لثالثة أرغفة یذهب إلى صدیقه ویطلب ،ضرورة االستمرار في الصالة والمثابرة فیها
بلجاجة، ومَثل قاضي الظلم الذي استمع لألرملة من أجل لجاجتها. 

. یرى البعض أن األناجیل بوجه عام، وٕانجیل لوقا بوجه خاص، لم تهدف إلى مجرد عرض لحیاة السید 8
 قدر ما هدفت إلى تقدیم الكنیسة التي عاش فیها السید المسیح حی�ا یعمل ألجلها. فهي تتحدث عن ،المسیح أو تاریخه

مسیح الكنیسة كما تتذوقه بالتفافها حوله وثبوتها فیه. فالقدیس لوقا في إنجیله یعرض بوحي الروح القدس حیاة الكنیسة 
خالل وجوده على األرض بالجسد، بینما في سفر األعمال یعرض حیاتها بعریسها خالل وجوده عن یمین اآلب بعد 

 وال یزال یعمل ،إنه الصدیق العامل بال انقطاع، كان یعمل حین ُوجد بالجسد هناس. الصعود، واهًبا إّیاها روحه القدو
 ا على السحاب.نبعد صعوده حتى یلتقي ب

 وأنه یتحقق في العصر الرسولي، األمر ،ساد في الكنیسة األولى إحساس بأن قدوم السید المسیح اقترب جًدا
 لن یأتي إال بعد ظهور إنسان د مؤكًدا أن السي،الذي عالجه الرسول بولس في رسالته الثانیة إلى أهل تسالونیكي

 وتحقق حركة االرتداد. فإن معلمنا لوقا حمل ذات االتجاه معلًنا في هذا السفر كما في سفر األعمال أن ،الخطیة
 ال یعني مجیئه الثاني في الحال. وال بعد خراب أورشلیم مباشرة، إذ أساء البعض ،موت السید وقیامته وصعوده المجید

)، فقد أعلن أن ملكوت المسیا حقیقة واقعة تتم أوًال في الكنیسة هنا، 1: 9 ؛62: 14فهم كلمات اإلنجیلي مرقس (
 كأن مجيء السید یتحقق أوًال بحلوله في قلوب .وتتحقق في القلب، وینضم إلى الكنیسة كل یوم الذین یخلصون

 وٕاذ یكمل عمله هنا في العالم یأتي على السحاب. ،المختارین
. یرى بعض الدارسین أن إنجیل لوقا جاء مطابًقا لألسفار الستة األولى من العهد القدیم هكذا: 9

هور ظ الذي به تتحقق الخلیقة الجدیدة، فب، هذا یصف میالد السید المسیح وطفولتهسفر التكوین الجدیدا. 
 آدم الثاني انطلقت البشریة إلى عالم جدید.

 حیث غلب لحسابنا، مقابل تیه شعب ، تحقق بتجربة السید المسیح في البریة أربعین یوًماالخروج الجدیدب. 
إسرائیل أربعین سنة بعد خروجهم وسقوطهم المستمر في التذمر. 

 وتقدیم العظة الخاصة بسیامتهم كسفر الالویین آخر ، عشر تلمیًذايثنإل هو إقامة اسفر الالویین الجدیدج. 
)6 :20 .(

 هو إرسالیة السبعین رسوالً . سفر العدد الجدیدد. 

1 Jerome Bible Com . 117 . 
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 یمثل النصیب األكبر من اإلنجیل حیث یضم أجزاء كثیرة من تعالیم السید بسفر التثنیةهـ. القسم الخاص 
. )14: 18 -51: 9(خاصة في 

 المسیح وقیامته، فقبول راحاب الزانیة یقابله زكا د الذي قدمه معلمنا لوقا هو قصة آالم السيسفر یشوعو. 
). 2-1: 19 العشار (لو

، فأعلن المالك عن یوحنا المعمدان أنه یمتلئ من الروح القدس دور الروح القدس. أبرز اإلنجیلي لوقا 11
)، وعمله أیًضا في األحادیث النبویة 35: 1برز عمل الروح القدس في التجسد اإللهي (أ). كما 15: 1من بطن أمه (

 هكذا یربط عمل السید .)22: 3)، وظهوره في عماد السید (16: 3)، وفي المعمودیة (27-25: 2؛ 67: 1(
 .)12: 10؛ 13: 11؛ 21: 10؛ 18، 14، 1: 4المسیح بعمل روحه القدوس (

 إذا حوى الكثیر من القصص التي لم ترد في األناجیل األخرى ،بإنجیل الشمولا السفر ذ. ُدعي ه12
. موأیًضا األمثال، یسنده في هذا عالقته الوثیقة بالقدیسة مري

)، المرأة التي بها 11: 7)، إقامة ابن أرملة نایین (11-4: 5: صید األسماك (المعجزات التالیةانفرد بذكر 
)، شفاء أذن ملخس 19-11: 17)، العشرة برص (6-1: 14)، الرجل األبرص (17-11: 13روح الضعف (

)22 :50-51 .(
)، الصدیق 37-25: 14)، السامري الصالح (43-41: 7: المدیونان (األمثال التالیةانفرد أیًضا بذكر 

-8: 15)، الدرهم المفقود (9-6: 13)، شجرة التین غیر المثمرة (21-13: 12)، الغني الغبي (8-5: 11اللجوج (
)، الفریسي 31-19: 16)، الغني ولعازر (13-1: 16)، الوكیل الخائن (32-11: 15)، االبن الضال (10

). 14-10: 18والعشار (
 مثل إجابة یوحنا المعمدان على الشعب، بكاء المسیح على أورشلیم، موضوع أحداث معینةكما انفرد بذكر 

حدیثه مع موسى وٕایلیا عند التجلي، العرق الذي نزل من جبینه كقطرات الدم، خطابه لبنات أورشلیم، لقاء السید مع 
تلمیذّي عمواس، وأیًضا تفاصیل خاصة بصعوده. 

ب ویلهمه ت. من جهة األسلوب فكما سبق فتحدثنا في أكثر من موضع أن الروح القدس إذ یعمل في الكا13
 وقد ظهرت قدرات معلمنا لوقا البشیر من . بل یستغل قدراته ویلهمه ویحّصنه من الخطأ،بالكتابة ال یفقده شخصیته

 فجاء محقًقا لألمور. وأیًضا كطبیٍب ورسام في نفس الوقت جاء رقیًقا ،جهة األسلوب، فكطبیٍب اتسم بالفحص الدقیق
  حتى صار إنجیله مصدًرا للفنانین یستوحون منه أیقوناتهم.، یحمل لمسات شعریة لطیفة وعذبة،في أسلوبه

وأیًضا كصدیق ورفیق للقدیس بولس في كثیر من أسفاره أوجد شیًئا من التشابه بین كتاباتهما، مما جعل 
 یقول بأن اإلنجیلي لوقا قد استنار بالرسول بولس. Ïالعالمة ترتلیان

 مع رو 39: 6 ؛ لو3: 1 كو 2مع  36: 6؛ لو4: 2كو 1مع  32: 4 ؛ لو6 : 4مع كو 22: 4 راجع لو(
 1: 18 ؛ لو15: 1 مع تي 41: 11 ؛ لو23: 10 كو 1مع  8: 10 ؛ لو18: 10 كو 2مع  56: 9 ؛ لو19: 12
 كو 1مع  34: 24 لو؛29-23: 11 كو 1  مع20-19: 22 ؛ لو18: 6 مع أف 36: 21 ؛ لو11: 1 تس 2مع 
15 :5Ð(.  

1 Adv . Marc. 4: 2 . 
Ð13-10 راجع في شيء من التفصیل مقدمة الدكتور موریس تاوضروس ص. 
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  أقسامه
 .3-1 . صدیقنا صار مثلنا1
 .4 . صدیقنا یجرَّب مثلنا2
 .18-5 . صدیقنا یشعر بآالمنا3
 .23-19 . صدیقنا المخلص4
 .24 . صدیقنا القائم من األموات5
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 ولألا ألصحاحاا-قول

 اب األولبلا
 
 

 قنا صار مثلنايدص
 3- ص 1 ص

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 1 ص  شارة بالتجّسد بلا .
 2 ص   د الصدیق السماوياليم .
 3 ص   إلعالن عن الصدیقا .
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 ولألا ألصحاحاا-قول

 ولألا صحاحاأل

 شارة بالتجّسدبلا
ن ول من هذا السفر أشبه بمقدَّمة له تكشف عن غایة السفر كله أال وهو اإلعالن عألا ألصحاحا ءاج

یاتها إلي أنشودة تسبیٍح مفرحٍ . ففي هذا ح لحقیقي، الذي یهبها البهجة، ویحولا بكونه صدیق البشرّیة  المسیَّاصشخ
ي شیخوختها ینزع عارها، ویفتح لسان  الیصابات ابًنا فد اإلعداد لمجيء هذا الصدیق الفرید الذي یهبجن ألصحاحا

 فتاة الناصرة الفقیرة والبتول بشارة سماوّیة فائقة، حتى الجنین عم وتنسیح،مزكریَّا الكاهن بالتسبیح عند والدة السابق لل
ه جمیعها صور تمهیدّیة تكشف عن شخص السیِّد المسیح نفسه، ذه یَّتهلَّل ویرقص مبتهًجا.الیصابات في أحشاء 

 وعمله في حیاتنا كصدیٍق سماوٍي، قادر أن ینزع عقرنا ویفتح لساننا، ویرّد لنا بهجتنا.
 .4-1 ة السفرقدَّمم. 1
 .17-5 یوحنا بشارة لزكریَّا بمیالدلا. 2
 .25-18 ت زكریَّامص. 3
 .38-26 إللهيابشارة بالتجّسد لا. 4
 .45-39الیصابات اء مریم بقل. 5
 .56-46 بحة العذراءست. 6
 .66-57 الد یوحنا وختانهيم. 7
 .80-67 نبوَّة زكریَّا الكاهن. 8

 ة السفرقدَّمم. 1
 التالّیة: ت باراعا لوقا إنجیله بالنمعلِّم تحتفا
.  كثیرون قد أخذوا بتألیف قّصة في األمور المتیقِّنة عندناناك ذإ"

.  سّلمها إلینا الذین كانوا منذ البدء معاینین وخدَّاًما للكلمةامك
  .ت أنا أیًضا إذ قد تتبَّعت كل شيء من األول بتدقیق أن أكتب إلیك أیها العزیز ثاوفیلسيأر
 ].4-1[" به تُعّلم الكالم الذي ةحصعرف تل

 نّیة في أسلوب بلیغ نالحظ اآلتي: اهذه المقدَّمة كتبت بالیُّون يف
 وف الكتابة هي وجود كثیرین ممَّن كتبوا عن األمور المتیقِّنة الخاصة بالسیِّد المسیح وأعماله. ظر1

لغالب أنه یقصد أناًسا غیر اى قلَّة من الدارسین أنه یقصد بهذا اإلنجیلیِّین مرقس ومّتى، لكن الرأي ري. خالصّیةلا
ٍر خاطئٍ ... لكن أعمالهم لم تقبلها الكنیسة األولى كأسفار كفب حیِّد المسيسلاا الكتابة عن شخص ولوین حامخلِّص

ن إنجیل معلِّمنا لوقا (وأیًضا بقّیة األناجیل) التي ُكتبت بوحي الروح القدس يب المة أوریجینوسعلاقانونّیة. ویمیز 
تهام إم حاولوا، وفي هذا " أنهواذخأ فیقول: [معني كلمة "ل،بین المحاوالت البشرّیة لكتابة أناجيووتسّلمتها الكنیسة، 

ه ضدَّهم ضمنًیا، إذ حاولوا كتابة األناجیل دون إرشاد الروح القدس، أما البشیرون متَّى ومرقس ولوقا ویوحنا فلم  موجَّ
ها نستقي إیماننا حد إنما امتألوا بالروح القدس، فكتبوا األناجیل... أربعة أناجیل هي القانونّیة، منها و،یحاولوا التألیف

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

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp
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 .]Ïابربِّنا ومخلِّصن
تهر لوقا الطوباوي ما هو من صنع الناس مسلًِّما إیَّانا ما هو ني: [ّدیس البابا أثناسیوس الرسوليقلاول قي

ت تعالیم األسرار. لذلك تطالبنا الكلمة بل قّدیس یتسّلم التقالید یساهم بغیر تحریف أن یثكف ُمْرٍوٍ◌ من القّدیسین...
 قةداصالء. إذ هم معلِّمون لنا بالحق، ولهؤالء وحدهم یلزمنا أن نصغي، ألن لهم وحدهم "ؤه  أیديلىالتلمذة ع بإللهّیةا

الء لیسوا تالمیذ سمعوا من اآلخرین بل هم شهود عیان وخدَّام ؤه). 15: 1 ي ت1" ( الكلمة ومستحقَّة كل قبوليه
.] Ðهومة إذ سمعوا منه ما قد سلَّ مللكل

ا السفر بالبیت الذي ذه ˼یوسسمبروأّدیس قلاألكیدة، لذلك یشبِّه او" ألمور المتیقِّنةا "اقیكتب معلِّمنا لو. ب
ك اردإلن یقوم على الفهم الروحي وایماإلُیبنى علي الصخر، المرتبط باإلیمان الكامل الثابت غیر المتزعزع، هذا ا

 الحق والباطل، ولیس على المعجزات المجّردة. والتمییز بین
د قل". ألمور المتیقِّنة عندنااالقّدیس لوقا عن مشاعره بقوله: " یعبِّر: [سنوالمة أوریجيعلافس المعنى یقول نب

لغ قمَّة اإلیمان كقول النبي: ب د والعقل فلم یترّدد في تصدیقها، وهذا حال المؤمن. لقنایمإلبكل یقین اعرف القّصة 
لون ومتأسِّسون في ذ). ل119مز " (بِّت كالمك في قلبيث" لك یقول الرسول عن المؤمنین األقویاء األشدَّاء أنهم متأصِّ

ل والمؤّسس في اإلیمان ال یمكن أن ینهدم أو یسقط ُبناؤه حتى إن هبَّت لا انسناإل ).18: 3اإلیمان (أف  متأصِّ
بنا أال نعتقد بأن قّوة  قيیه، ألن ِبناءه مؤّسس ومتین. هذا ویللالعاصفة وهاجت الریاح ونزلت األمطار كالسیول ع

لنترك غیر المؤمنین یؤمنون خالل العالمات والمعجزات ي ثمرة ذكاء أو عقل.  هإیماننا تقوم على الرؤّیة الملموسة أو
] .Ò، أما المؤمن المحنَّك القوي فیسلك ویفكِّر بالروح ممیًِّزا الحق من الباطلالظاهرة

لبشیر إنما قِبله خالل "التسلیم" أو ما نسمیه "التقلید"، وهو الودیعة الُمعاشة في ا اما یسجله لنا معلِّمنا لوق. ج 
اة الكنیسة بالروح القدس تتسّلمها األجیال خالل التسلیم الشفوي والكتابي وخالل العبادة والسلوك... هذا ما أكَّده حي

". كلمةلل ن كانوا من البدء معاینین وخدَّاماي سلَّمها إلینا الذامكاإلنجیلي بقوله "
لتسلیم الكنسي: أوًال أن قوله  اي العبارة السابقة مبرًزا نقطتین رئیسیَّتین فيلع المة أوریجینوسعلاق لّ ع 

"معاینین" ال یعني مجرد الرؤیا الجسدّیة، إذ كثیرون رأوا السیِّد المسیح حسب الجسد ولم یدركوا شخصه وال تمتَّعوا 
فال انفصال بین "، للكلمةا دَّامً خك الروحي تلتحم بالعمل، لذا قال "ادرإلا وأعمله الخالصي. ثانًیا أن المعاینة الروحّیة ب

كلمة ال بكونهم قد أبصروا المسیح المخلِّص المتجّسد، بل لا  اهللا یقول: [تأمَّل الرسلذإ روحّیة التأمَّلّیة والعمل،الالحیاة 
منا إدراك حقیقة المخلِّص المتجّسد). لو التزا المسیح إلى شخصین إنما یؤكِّد لاصكلمة (هنا ال یقصد انفلهللا اارأوا 

كلمة، لكان هذا یعني أن بیالطس الذي أسلم یسوع قد رأى لهللا ااكانت رؤّیة المسیح بالجسد (مجرًدا) یعني رؤّیة 
). هذا الفكر بعیًدا عنه تماًما، إذ ال 15: 19 وي" (بهلبه أصلصأالكلمة، وكذا یهوذا الذي أسلمه وكل الذین صرخوا: "

: 14 ويب" (ي رآني فقد رأى اآلذلاكلمة أوضحها المخلِّص بقوله: "لهللا ااّیة ؤهللا. ران یرى كلمة أ نیستطیع غیر المؤم
9(Ó :ات أن المعرفة موله: [نستخلص من هذه الكلقب" نوا منذ البدء معاینین وخدَّاما للكلمةاك".] كما یعلِّق على قوله

... فاالكتفاء بالمعرفة دون تطبیقها هو علم بال نفع. وكما اهنقد تكون غایة في ذاتها، لكنه یتوِّجها العمل بمضمو

1 In Luc. hom 1: 1. 
2 Fest. Iett.2: 7. 

Ñجمة مدام عایدة حنا بسطا).رت (4: 1یر لو سف ت 
4 In Luc. hom 1: 3. 
5 In Luc. hom 1: 4. 
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" تعني المعرفة النظرّیة، بینما تشیر معاینینبط المعرفة بخدمة الكلمة... فكلمة "رتیرتبط العلم بالتطبیق العملي هكذا ت
.] Ï التطبیقّیةة" للمعرفخدَّامكلمة "

قّدیس كیرلس الكبیر والقّدیس أمبروسیوس. لا بوضوح في كتابات  للعالمة أوریجینوسكرانفلاان ذر ههظ
 بأنهم عاینوا الرب، وفي ذلك یّتفق لوقا مع یوحنا، فقد یحف القّدیس لوقا رسل المسصي[ّدیس كیرلس الكبیر: قلاول قي

ن اك). 14: 1 وي" (ینا مجده مجًدا كما لوحید من اآلب مملوًءا نعمة وحًقاأكلمة صار جسًدا وحل بیننا، ورلاوكتب: "
ول أیًضا: یقطبیعته ال ُیرى وال ُیلمس، فإنَّ یوحنا ب هى نراه ونحس به، ألنه جّل اسم، حتالبد أن یظهر المسیح بالجسد

ن جهة كلمة الحیاة، فإنَّ الحیاة مي كان من البدء، الذي سمعناه الذي رأیناه بعیُّوننا، الذي شاهدناه ولمسته أیدینا ذلا"
كیف أن الحیاة ظهرت لنا فلمسناها بأیدینا ورأیناها بعیُّوننا؟ ظهر المسیح حتى  نوسمعتأ). 1: 1 و ي1" (ُأظهرت لنا

.] ˻ نره بِاعتباره إلًهاملبًال وق ،اانً سنإ بصفته اهر جسًدا، فرأینا صبنندرك أن اال
التالمیذ كلمة الرب وسمعوه... هؤالء الذین شاهدوا مجد  ىأر: [ّدیس أمبروسیوسقلافس المعنى یقول نب

ء ؤالا اآلخرون (الیهود) فلم یروه همأ  رأوا الرب یسوع، إذ شاهدوه في مجده،)3: 16الكلمة مع موسى وٕایلیَّا (مت 
یره الیهود مع أنهم   للبصیرة الروحّیة ال للعیُّون الجسدّیة أن ترى یسوع. لميطع أُ ذإ الذین عرفوه حسب الجسد،

) 56: 8 وي" (كم إبراهیم تهلَّل بأن یرى یومي، فرأى وفرحوبأًیا). أما إبراهیم فقد رآه كما هو مكتوب: "دسجأبصروه (
دما نرى نع.. .)21: 1 ور" (م قلبهم الغبيِاظلیهود لم یروه، إذ "ال أنه بالتأكید لم یره حسب الجسد... غیر أن عم

 ه ال یعرف بعد مولود العذراء.] فإنَّ هعهللا ما ا، أما من ال یبصرنعم  اهللاأن الرب نرى عمانوئیل، فندرك
ا منإون یكتب معلِّمنا لوقا البشیر خالل التسلیم الذي ُوهب للذین عاینوا الرب لیس حسب الجسد فحسب، ذإ

ل یلزمنا أن نتسّلم ينجإلا أن نتفهَّم انلوله فیهم وعمله في داخلهم. ونحن أیًضا إن أردح ر في أعماقهم وأدركوا ّس وهعاین
ینة الرب فینا وتالقینا معه، على صعید اإلیمان الّحي العملي، حتى ال نسمع كلمات التوبیخ التي وجهها السیِّد اعم

). 9: 14و ي!" (؟رفني یا فیلبستع معكم زماًنا هذه مدَّته ولم انألفیلبس: "
 كان العمل ]. فإنَّ 2" [للكلمةا دَّامً خمة فحسب، وٕانما دعاهم أیًضا "للم یلقِّب اإلنجیلي الرسل بمعایني الك. د

كذا تلتحم هو .لكن دون انفصال عن العمل، إللهّیةاالرسولي یقوم على معاینة الرب ببصیرة روحّیة فتدرك أسراره 
ل الرسل هذه النعمة... ان: [ّدیس أمبروسیوسقلاالمعرفة بالخبرة الروحّیة، واإلیمان بالجهاد، والتأمَّل بالخدمة. یقول 

 ویفهم منه ظهور ثمار جهادهم.] خدموا،وم للتعرُّف على الرب، هدالقد عاینوا، وُیفهم من هذا جه
مة "عزیز" هو كل. ُوجه هذا اإلنجیل للعزیز ثاوفیلس، وقد سبق لنا في المقدَّمة الحدیث عن هذا الشخص. فـه

، وأیًضا )13: 24 ؛26: 23لرومانّیة، ُلقب به فیلكس (أع ا على أصحاب المراكز الكبرى في الدولة قلطلقب يُ 
وله: [إن كنت قب ّدیس أمبروسیوسقلالذلك یعلِّق  ،"هللا" فتعني "محب ثاوفیلسا كلمة "مأ). 25: 26فستوس (أع 

 أعماق ي ألجلك، فأقبلها من اإلنجیلي ودیعة واحتفظ بها فتبتذه البشارة هي مكتوبة لك، وٕان كانت قد كُ ههللا فاتحب 
تأمَّلها في كل حین، وتحصن فیها على ). 14: 1 تي 2" (ظ الودیعة الصالحة بالروح القدس الساكن فینافحانفسك: "

 ولالدوام... فإنَّ أولى واجباتك هي األمانة في هذه الودیعة التي ال یبلیها سوس (هرطقة) وال یفسدها صدأ.] ویق
لشخص ُیدعى ثاوفیلس، لكن إن كنتم أیها السامعون  بتد كُ قربَّما یظن البعض أن اإلنجیل : [المة أوریجینوسعلا

1 In Luc. hom 1: 5. 
Ð جمة المرحوم كامل جرجس).رت (1 ةظع 
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 یوجد ثاوفیلس ضعیف. أقول إن كل الف ...الرب، فأنتم ثاوفیلس. ثاوفیلس هو شخص صالح جًدا وقويو جمیعكم محب
ته وقدرته هو كلمة ثاوفیلس" .]  Ïهللا" هو قوي، مصدر قوَّ

  بشارة لزكریَّا بمیالد یوحنالا. 2
، لذلك ففي اإلعداد لمجیئه تمتَّعت ًیاالمسیح مخلِّصا للعالم، یهبه شبًعا داخلًیا وفرًحا سماو ء السیِّداج
حنَّن أو ُینعم"، وانفتح لسان زكریَّا الصامت بالتسبیح. فإنَّ كانت تهللا يا" الذي یعني "یوحناعاقر بإنجاب "لاالیصابات 
ن الجسد عاره، وتمتَّع بثمر روحي عجیب، بینما زكریَّا ععمته ُنزع نهللا واى الجسد، فبحنان إلیر شت كامرأةالیصابات 

 قائم على العجز.لا صمتلا نطلقت في الداخل بروح التسبیح والفرح عوضا دیمثِّل النفس وق
 نا القّدیس لوقا عن قّصة البشارة لزكریَّا بمیالد یوحنا بلغة العابد المتخشِّع، فیقول: ثیحدّ 

كریَّا من فرقة أبیَّا، ز اسمههن اهیرودس ملك الیهودّیة كم ن في أیااك"
  . الیصاباتااسمهوامرأته من بنات هرون و

  هللا،انا كالهما بارْین أمام اكو
  .كین في جمیع وصایا الرب وأحكامه بال لوملاس
قًرا، اعالیصابات  یكن لهما ولد، إذ كانت ملو

]. 7-5" [وكان كالهما متقدَّمْین في أیَّامهما
  للقّصة اآلتي: ضهالحظ في عر وي

دس الكبیر ملك وري كان القّدیس لوقا رجًال علمًیا كطبیٍب، حدَّد بدقة تاریخ الحدَّث، أنه في أیام هإذ. ا
، وكان له أينتثإثاني ألنتیباس، األدومي األصل. تزوَّج عشر نساء، قتل لان الیهودّیة، االب كثیرون، أعدم  ءبنان منهنَّ

شرفاء القدس حتى ال یجد أحد مجاًال للبهجة بعد موته،  موت طالب بقتلالتل أطفال بیت لحم، وفي فراش قو أحدهم.
 لكنه مات قبل تحقیق أمنیَّته.

ى أن األحوال وسط هذا الجو القاتم سیاسًیا ودینًیا، إذ توقَّفت النبوَّة أكثر من ثالثة قرون، وعاش الكل في لع
ي الصیغة الیُّونانّیة هو" الیصابات"، و"ركذاهللا ي"" ویعني زكریَّاما "ههللا، ابارَّان أمام  ناانسنإجٍو من الفساد، ظهر 

عم". وكأنه نهللا يُ اان" أو "نَّ هللا حا" أي "یوحناجب االثنان "نهللا". أا نيم" أو "يمسِ قْ هللا يُ اللكلمة العبرّیة "الیشبع" وتعني "
  فینا.ةلماّیة عإللهالتحم بقسمه ومواعیده الصادقة ننعم بحنانه ونعمته نهللا واوسط فساد هذا العالم، إذ نذكر 

ْین أمام اك: "ى التعبیرلع ّدیس أمبروسیوسقلا علِّقي الرب  ايالكین في جمیع وصاسهللا، انا كالهما بارَّ
رة ظهللا. ناا مغزاها، فاألبرار أمام الناس لیسوا بالضرورة أبراًرا أمام ه" لهللاباّرْین أمام وله: [عبارة "قب" وأحكامه بال لوم

د قف). 7: 16  صم1ظر إلى العینین، وأما الرب فینظر إلى القلب" (ني انسإلنان ألهللا، "اظرة نتلف عن خت انسإلنا
ا یستحق أن ُیدعى باًرا، لكنه عند الرب لیس هكذا، ألن الدافع لقداسته هو التملُّق ال القلب م اانً سنإیبدو لي أن 

كما یقول الرسول: وهللا، اام أمن ُنحسب أبراًرا أال یقدر أن یمیِّز الخفیَّات، والمكافأة الكاملة هي  انسإلناالبسیط. إذن ف
ر أمام  يذّوب بحق ذاك الطم). 29: 2 ور" (هللا اي مدحه لیس من الناس بل منذلا" ّوب بحق ذاك الذي طهللا! مایتبرَّ

ى رإلسرائیلي الحقیقي هو الذي ياف). 47: 1 وي" (ا إسرائیلي حًقا ال غشَّ فیهذوهیتأهَّل أن یسمع الرب یقول عنه: "

1 In Luc hom 1: 6. 
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 ه، كاشًفا خبایا قلبه.]اهللا یرادرك أن يُ هللا وا
د يَّ بع یشتكي به علام انسنإد جي ال دقوله: [قب "هللاْین أمام رّ ابنى تعبیر "عم المة أوریجینوسعلا وضَّحي

 فحصه إّیاي، فإني بار أمام الناس... ولكن حكم الناس غیر صحیح، فهم یجهلون إني یوًما ما أخطأت في الخفاء في
 زنا القلب. قد یراني الناس أتصّدق بحسب يف تشتهیَّتها وعشاو ةامرأرت إلى نظداخل قلبي، ویجهلون إن كنت قد 

هللا، ابار أمام لا انسبى لإلنوط  لطلب مدیح الناس...مهللا أا كنت أفعل ذلك ألجل وصّیة نإ إمكانیَّاتي لكنهم یجهلون
د الناس من جز ال یقدراع انسإلنفاهللا، االذي مْدحه من و  یستحق التمجید،  الأن یحكم بعدل ووضوح. قد یمجِّ

 .]Ïده عادل في المدح واإلدانةحهللا واویدینون من ال یستحق اإلدانة. 
دة ال دنس فیها وال يجمقائالً : [قیل عن الكنیسة بأنها "" ال لومب أیًضا على تعبیر "المة أوریجینوسعل اعلِّقيو

في حیاة التوبة. تعبیر "بال غَضن" ش كنیسة لم ُیخطئ قط، إنما یعيلان با هذا أن ىس معنيل). 25: 7 فأ" (غَضن
د ورثت النفس الخطّیة، قف ،عتیق وكفِّه عن الخطّیة، لذلك یكمِّل العبارة "لتكون مقدَّسة بال عیب"لا انسیعني بغضه لإلن

.] Ðلكنها تصیر طاهرة بال لوم إن زال عنها وسخ الخطّیة
ِ◌هما أمام ذه  في جمیع وصایا الرب وأحكامه، وكأن لينهما بال لوم بالسلوك العمأهللا واا وُیعلن اإلنجیل برِّ

دم لا حقاقاتتساذا هو طریق بّرنا بالروح القدس الذي یهبنا في ههللا؛ اقبول أحكام  والبّر الخفي یرتبط بطاعة الوصّیة
 دابیره فنحمل روح التمییز فینا.تهللا واأن ندخل إلى الوصّیة ونعیشها بالطاعة في فرح، ونتفّهم أحكام 

ًنا أن رجال علمالیصابات وع "البّر في المسیح" حدَّثنا عن بّر زكریَّا وضومسطینوس أغّدیس قلا عالج ذإ
العهد القدیم ُحسبوا أبراًرا أیًضا في المسیح، خالل رجائهم في المسیَّا المنتظر الذي یقدَّم حیاته مبذولة ثمًنا لبّرنا. ففي 

بال شك عاش رجال العهد القدیم بمثل هذا : [، قائالً القّدیس أمبروسیوسن "الطبیعة والنعمة" یورد كلمات عحدیثه 
اإلیمان في المسیح حتى قبل موته (على الصلیب). فالمسیح وحده یرسل الروح القدس المعَطى لنا، خالله تنسكب 

قائم  كریَّاّر زب نأّدیس أغسطینوس قلاضع آخر یؤكِّد وي مفو.] Ñالمحبَّة في قلوبنا، وبها وحدها ُیحسب األبرار أبراًرا
وتقدیمه الذبائح الحیوانّیة كرمز لذبیحة المسیح، قائالً : ّیة یِّد المسیح الذبیحي خالل ممَّارسته الكهنوتلسعلى عمل ا

.] Òد زكریَّا بال شك أن یقدَّم ذبائح عن خطایاهاتعاِ [
 مواضع يف ّدیس أغسطینوسقلا كّرر دقف ، یصنع خطّیةم كان زكریَّا ُیحسب باًرا، لكن هذا ال یعني أنه لنإ

 .]Óس أحد في العالم بال خطّیةيل: [ّدیس أمبروسیوسقلا قول ةريكث
" تعني "أبي هو یهو". هذه الفرقة من نسل ألیعازر الكاهن، أبیَّاة "ملك ،]5[من فرقة أبیَّا"  كریَّازان "ك. ب

إلیها طائفة الكهنة منذ وقت داود، كل فرقة تقوم بالعمل أسبوًعا  تعتبر الثامنة من األربعة والعشرین فرقة التي ُقسِّمت
قیام بخدمة البخور من وسط لهللا لار حسب قرعتها. وكانوا یلقون قرعة أیًضا لیعرفوا من یقع علیه اختیار شهكل ستة أ

 الفرقة، وكان الیهود عادة یقدَّمون البخور صباًحا ومساًء فقط.
] إنما یشیر إلى السیِّد 9" [ته القرعة أن یدخل الهیكل ویبخِّرباصأیَّا وقد "رزك نأّدیس أمبروسیوس قلا ىري

یشفع فینا بدمه، وأن إصابة و ناباح بكونه رئیس الكهنة الذي وحده یدخل إلى األقداس السماوّیة، یْكِهن لحسسيالم

1 In Luc. hom 2: 3. 
2 In Luc. hom 2: 12. 
3 On Nature & Grace 74. 
4 St. Augustine: On man’s perfection in Righteousness. 
5 St. Augustine: On the Grace of Christ 54. 
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 القرعة تشیر إلى إرسالیته التي لم تكن من الناس بل من ِقبل اآلب.
خور" بلا الك الرب واقًفا عن یمین مذبحم ر لههظفنجیلي: "إلا عبیرت ىلع Ïریجینوسوعالمة ألا علِّقي. ج

ال أن یشعر بها ما لم تظهر  وإللهّیة،ا له جسد كثیف ال یقدر أن ُیعاین الكائنات الروحّیة وذإ انسإلناله أن وقب ]11[
ضر معنا، وأیًضا مالئكته ومع ذلك ال احاهللا ، فىغبته أن نررهللا واالئكته تتوقَّف علي إرادة مهللا واله. كأن ظهورات 

  كلماته: نمفنراهم.  
لیست عین إبراهیم الروحّیة (الداخلّیة) هي علَّة الرؤیا فهللا، اوألنبیاء آخرین حسب نعمة م هر الرب إلبراهيظ[

  التي وهبت له ذلك.]يهللا هاللرب، إنما نعمة 
 تبذل دق. اقنااستحقال نستطیع أن نعاینه بسبب عدم  اننحن نتكلَّم، لكنومكن أن یوجد مالك بجوارنا اآلن ي[

ا لتبلغ هذه الرؤیا، لكن إن لم ُیظِهر المالك نفسه لنا ال یقدر أن یراه المشتاقون إلى دً و الداخلیَّة مجهو أالعین المجّردة
 رؤیَّته.]

لعالم، ال ا اا حتى حینما نترك هذم هذا الزمان الحاضر فحسب، وٕاني فهللاذه الحقیقة ال تخص رؤیتنا ه[
هبة لمن له القلب النقي الذي تأهَّل لرؤّیة الالئكته لجمیع الناس بعد االنتقال مباشرة... إنما ُتمنح هذه مهللا وایظهر 

 صاحب القلب النقي في مكان واحد، لكن یعاین صاحب القلب عم د یوجدقف ثقل باألوحال،ملاا صاحب القلب مأ هللا.ا
 أما صاحب القلب غیر النقي فال یري ما یشاهده اآلخر.]وهللا، االنقي 

جسد علي األرض، فإنَّه لیس كل من نظره عاین ال هذا حدث بالنسبة للسیِّد المسیح حین كان بنأِاعتقد [
 لم یستحقَّا ذلك.] ذإ یالطس رأي یسوع وهیرودس الوالي رآه ومع ذلك لم ینظراه كما هوبهللا... فا

طّیة عهللا كاینما یرید ح نوالئكته یظهرمهللا واأن  نيمل ذات الفكرتحي ّدیس أمبروسیوسقلااء تفسیر جو
 ن كلماته: مهللا... فاإلهّیة، وأن القلب النقي یعاین 

هیم ألنه أراد ذلك. ابرإلننا نرى الرب عندما یرید ذلك، لكننا ال نستطیع أن نراه بطبیعته كما هو... ظهر إ[
ئًما عن یمین اق انسنن اإلبا مفتوحة وتس السماواونا یظهر له الرب. رأى القّدیس إسطفالف انسإلنالكن إن لم یرّد 

 ،)1: 6 هللا. أیًضا أبصر إشعیاء السیِّد رب الجنود (إشاولم ینظر الشعب  ،)9: 7 نما كان الشعب یرجمه (أعيهللا، با
 ن أحًدا غیره لم یستطع أن ینظره.]كل

 هذا العالم إذ هو غیر منظور، فال ُیرى ما لم یكشف هو عن يهللا فا یرى أحد الا الذي یدهشنا إن كان م[
د طوَّب قل). 8: 5 تم" (هللاى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون بوطذاته؟ إنما في القیامة ال یراه غیر أنقیاء القلب، ألنه "

  ألنقیاء القلب.]الهللا إاالرب الكثیرین، لكنه لم یعد بمعاینة 
لعین الجسدّیة... بل من یستطیع أن ا اهللا بن مكان ما بل في القلب النقي، ال تبحث عيهللا فا نعاین ال[

ینا لهللا عافبرأفة  ،)18: 3  محبَّة المسیح الفائقة المعرفة (أفرفیدرك ما هو العرض والطول والعمق والعلو، ویع
 نه.]يورحمته یبلغ بنا إلى ملء قامة المسیح حتى نستطیع أن نعا

هللا اكن ما یجب تأكیده أن ل، ˻نا الذهبي الفمحويالقّدیس ن ع نابا كتيهللا" فاد سبق لنا الحدیث عن "رؤّیة قو
 أن نراه، هذه عطیَّته المجانّیة یقدَّمها للقلب النقي؛ فهو یعمل فینا بال اقو غیر منظور یود أن ُیعلن ذاته ویشتهو

1 In Luc. hom 3. 
Ð 198مؤلف: القّدیس یوحنا الذهبي الفم، لل. 
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 ، وترتفع لمشاهدته، والتمتَّع بأحضانه األبوّیة، وشركة األمجاد السماوّیة.هوحه القدِّوس لكي تتنّقى قلوبنا فيرب طاعقنا
جوه (ّسر لوهر مالك الرب عن یمین مذبح البخور، أي ما بین المذبح الذهبي (الصالة) ومائدة خبز اظ. د

حب وبخور  اإلفخارستیا). وكأن من یرید أن یلتقي مع القوات السمائّیة یلزمه أن یبسط یدیه بالصالة، فیقدَّم ذبیحة
 أن یدخل إلى مائدة الرب، یلتقي برب السمائیِّین ویحمله في داخله.، وهللاطیب قدام 

عوننا إلى الصالة، ویقفون إذ ذاك دف المالئكة القّدیسین ينأ م[ِاعلّدیس أوغریس: قلا جهة الصالة یقول نمف
 یحاربون عنَّا بهذه مه  نغیظهم كثیًرا، ألننا بینماةإلى جانبنا فرحین مصلِّین من أجلنا، فإذا تكاسلنا متقبِّلین أفكاًرا غریب

 أجل أنفسنا، بل نعرض عن خدماتهم، ونبتعد عن الرب إلههم لنذهب إلى نهللا ماالقّوة، ال نرید نحن حتى التضرع إلى 
 .]˺الشیَّاطین األدناس

 انسإلنا: [كأن قائالً ّدیس یوحنا الذهبي الفم قلامن المائدة المقدَّسة، فیتحدَّث عنه  براتقالا بخصوص امأ
 .]˻ ُأخذ إلى السماء عینها، یقف بجوار عرش المجد، یطیر مع السیرافیم، یترنَّم بالتسبحة المقدَّسةدق

 نإ. ]13-12[الك: ال تخف یا زكریَّا..." ملا  خوف، فقال لههيلقع عوو رب،طضاا رآه زكریَّا ملف. "ـه
ا غریًبا، لكنه ال یبقى في اضطرابه، بل یجد السماء عینها مرً كانت رؤّیة السمائیِّین تجعل القلب مضطرًبا ألنه ینظر أ

 تهتم به شخصًیا، وتشبعه بالسالم الداخلي مع عطایا وخیرات إلهّیة فائقة.و، اسمهتهتم به وتنادیه ب
ییًزا بین الُرؤى السماوّیة والمناظر المخادعة، فاألولي حتى إن بدأت مت ونیوس الكبیرنطّدیس أقلا لنا یقدَّم

 یعتد رؤیَّتها لكنها تبعث سالًما حقیقًیا في النفس، أما األخرى فتفقد النفس مل انسإلناألن  رابطضاو أبخوف 
وتربكه بالزمنیَّات، إذ یقول: [ظهور هذه األرواح  نهسالمها؛ األولي تلهب القلب بالسمائیَّات أما الثانیة فتشعل الذ

ألفكار التي تخلقها هذه الظهورات تجعل ارب فرحنا. ل(المالئكة) هادئ وصامت یخلق فرًحا في النفس وشجاعة، ألن ا
وق شو إللهياأن الشوق  ذإ النفس غیر متزعزعة حتى تُنیرها بهذا الفرح، فتعرف ما هي األرواح التي تظهر لها،

النفس ویتَّحدان بها. إن كان یوجد من یخاف من ظهور األرواح الشرِّیرة فهذه األرواح ن الخیرات العتیدة یدخال
وكما فعل المالك  ،)3: 1 ة) تطرح عنهم الخوف جانًبا بالمحبَّة التي تظهرها كما فعل جبرائیل مع زكریَّا (لوح(الصال

 خوف نإ). 10: 2 وا (لوافقال لهم: ال تخ ةاوعندما ظهر للرع ،)5: 28 الذي ظهر للنسوة عند قبر الرب (مت
ا مك.] Ñالحین؛ هذا هو ظهور المالئكة القّدیسینصهؤالء لم یكن نتیجة الخوف بل نتیجة الیقین بظهور المالئكة ال

ذكرناه، فلنعرف  امربات خارجّیة وتخیُّالت دنیوّیة وتهدیًدا بالموت وكل ضو راًباطضایقول: [إذا ما رأینا أرواًحا وأثارت 
 .]Òشرِّیرةح أن هذا هو هجوم أروا

ُكر"، فقد ذهللا ياي "نعي "كریَّاز " اسمه فقد الرجاء في اإلنجاب، لكنوهللا أالعل زكریَّا قد نسَي طلبته من . و
طي ما طلبناه عي  والمرأته طلباتهما ووهبهما ال من ُیفرح قلبیهما وحدهما، وٕانما من ُیبهج قلوب الكثیرین. إنهههللا لاذكر 

 .اسمهطلب، یعطي مؤكًِّدا عطیَّته، فقد عیَّن له  نبالرغم من نسیاننا، ویعطینا أكثر ممَّا نسأل وفوق ما
 قد أعلن المالك اآلتي: ف الیصابات،كریَّا وزهللا لا طّیةعك ا من جهة "یوحنا"مأ

لوقا  لينا أن إنجل ق].14[ون لك فرح وابتهاج، وكثیرین سیفرحون بوالدته" كيوّسر فرح للكثیرین: " أوالً :

Ï(ُنسبت للقّدیس نیلس السینائي).81 الروحیة: في الصالة اةورات النور: فصول في الصالة والحيشن م  
Ð 441، ص 1973مؤلف: المسیح في سّر اإلفخارستیا، لل. 

3 Vita Antonii 35. 
4 Vita Antonii 36. 
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یفرح فنا السابق لینادي بالتوبة مهیًِّئا الطریق للرب في قلوب الكثیرین، حهللا یواالبشیر هو "إنجیل الفرح"، فقد أرسل 
 یرّدنا إلى فرحه األبدي، وُنوجد في سالٍم سماوٍي ال یشوبه ضیق أو مرارة، نهللا أاالسمائیُّون كما یفرح المؤمنون. غایة 

 رة بمیالد السابق له.اشبوها هو ُیعد لهذا الفرح حتى بال
المیالد للطفل بفترة  ةرتف ینا في شریعة المرأة التي تلد كیف تبدأأر) 12 دراستنا لسفر الالویِّین (ص يف

خطّیة بنا حتى في میالدنا وموتنا، واآلن إذ بدأ ُیشرق شمس البّر لا صقتتلاُتحسب فیها الوالدة كمن في نجاسة، إذ 
ّدیس قلافرًحا، وكما یقول  مُ علي البشرّیة ویصالحها مع السمائیِّین تحّولت حیاتنا فیه إلى فرح، وصار المیالد

 الحمل بالقّدیسین وعند میالدهم، فالقّدیس ال ُیفرِّح عائلته فحسب، وٕانما بدایةجد فرح خاص في وي: [أمبروسیوس
 یكون سبًبا في خالص الكثیرین. إن هذه العبارة تعلَّمنا أن نتهلَّل بمیالد القّدیسین.]

هللا انفٍس عاقرٍة وجسٍد بال ثمر روحي، فلنتقبَّل وعود  بول لیتنا نحن أیًضا إن كنا قد عشنا زماًنا هذا مقدارهقأ
یفرح معنا كثیرون بل والسماء عینها وهللا، اتهج ونتهلَّل ببنف داخلنا، يف "یوحناعمته أي "نهللا واسمائّیة، ونحمل حنان لا

  ).7: 15 تشترك معنا في فرحنا (لو
: ألب تادرساتل أو ممیت. یقول قا، وال تكن عقیمة أو ثمرها نيريي الرب فتبهج الكثف ةن حیاتنا مثمركتل

فعة ان اتهيح دهما كانتحأ. ا هذا میالد یوحنا ویَّهوذیؤكِّدو ،موت لیسا في ذاتهما صالحین أو شرِّیرینلحیاة والا[
 خیًرا لذلك الرجل لم ناكه: "نع آلخر قیلاو. )14: 1 ول(" یرون سیفرحون بوالدتهثكو": ویظهر ذلك ممَّا قیل عنه

 .]Ï)24: 26 تم ("یولد
وه عدي ال حبلت به في أحشائها،و یوحنا، دلیكن بعد قد وُ  مل .]15[" ام الربمأ اه یكون عظیمً ألن: "ًیاناث

الجسد واألعمال الظاهرة، إنما بالحیاة الداخلّیة  قّوةب رة األیام والسنین، والثكب ". فالعظمة العظیًما أمام الربالمالك "
 القوّیة.

كن إنجیل السیِّد المسیح ل. ةنياسنإقدَّم لهم حًقا ي طفال بوجه عام والاألن العالم في ذلك الحین یحتقر اك
ألمر الذي أكده السیِّد المسیح فیما بعد لتالمیذه حین ا یكشف عن صداقته لألطفال، فیتطلَّع إلیهم كعظماء في عینه،

 ).15: 18؛ لو 3-2: 18ا به من أجل بلوغ العظمة السماویَّة (مت ولثت طًفال لیممهلقدَّم 
ك في ضعف الطفولة غیر لسن اضجین في الرب، لكن الن الشرِّ فنحسب ُعظماء ويف الً ن أطفالنك

ناضج لا انسن: [اإلّدیس أمبروسیوسقلا)، وكما یقول 3: 4لعالم (غال ا نابَّدین تحت أركعتسا مُ نبسجة، وٕاال حُ ضانلا
 ال وارظُان": تقر الصغار كقول الربنح یتخطَّى أركان هذا العالم.] لنكن ناضجین روحًیا في الرب فال هدحو(روحًیا) 

 .)10: 18 تم(" قروا أحد هؤالء األصاغرتحت
سب ح ماتنا ال ُتقيَّ يح: [مة یوحنا المعمدان قائالً ظع  تفسیره إلنجیل لوقا عنيف ّدیس أمبروسیوسقلانا ثیحدّ 

ته الجسدّیةبسب حنا عظیًما الوي يعنما حسب درجات الفضیلة... فقد دُ إو الزمن  لم یقهر ه فإنَّ ل الروحّیة، بب قوَّ
كان الصوت  ذإ  وضع في برنامجه أن تكون له غنائم ونصرات، بل تطلَّع إلى ما هو أفضَّل جًدا،الو اطوریَّاتبرمإ

تها. كان صغیًرا في األمور العالمّیة، ور الصارخ في البرّیة الذي صرع الملَذات الجسدّیة وتراخي الجسد بسمو حه وقوَّ
هذه الحیاة الزمنّیة علیه األمر الذي لم یعقه عن  ر عظمته هو عدم سیطرة حب سعظیًما في الروحیات. أخیًرا فإنَّ 

 خطّیة.] لا نةادإ

1 Cassian: Confer. 6: 3. 
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 أعلن فاعلیته كُمفرِّح للقلوبو اسمه أن حدَّد دعب ].15[روح القدس" لا  منمتلئي ثًا: "ومن بطن أمهلاث
ه موضع ت العالم أو بهجتن لملَذاكوذیر للرب ال ينك ، "خمًرا ومسكًرا ال یشرب"أوضح إمكانیَّاته، فمن الجانب السلبي

ُیحرم   یمتلئ من الروح القدس من بطن أمه.ا بلاإلیجابي فإنَّه ال یعیش محرومً  بنفي قلبه أو في جسده، أما من الجا
 من الخمر المادي المسكر ویرتوي بالخمر السماوي المفرح!

س من بطن د الروح القنم ذي یمتلئالئیس مالئكة یعلن عن میالد یوحنا ر ءاج[: المة أوریجینوسعلال وقي
في بطن أمه تهلَّل یوحنا من الفرح، ولم یستطع أن یتوقَّف عندما جاءت أم یسوع، بل كان یحاول أن یخرج ف ،.أمه..

  ].Ï ]44[ "ض الجنین بابتهاج في بطنيكتراِ ا حین صار صوت سالمك في أذني ذوه" من بطن أمه...
وح النعمة، فإنَّ حقیقة الحیاة تسبقها ر الحیاة (كجنین) ونال وحن یفتقر لراك: [ّدیس أمبروسیوسقلاول قيو

رتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدَّستك، جعلتك نبًیا لبقالنعمة للتقدیس، إذ یقول الرب: " ما صوَّ
ألولى تبدأ بالمیالد وتنتهي بالموت، أما الثانیة فال یحّدها افان بین روح العالم وروح النعمة، تَ ش. )5: 1 ر(إ" بوعللش

السنین، وال یطفئ الموت شعلتها، وال یغلق علیها رحم األمومة... إن من یمتلك روح النعمة ال یعود یفتقر  الزمن وال
 ائل.]ضفلإلى شيء، ومن نال الروح القدس بلغ قمة ا

ن من بني ريرْد الكثي يهوا یؤكِّد رسالته نه. ]16[" یرّد كثیرون من بني إسرائیل إلى الرب إلههمو: "ًعابار
 العالم نأ المة أوریجینوسعلاالرب إلههم بتمهید الطریق بالتوبة لقبول السیِّد المسیح مخلِّص العالم. یرى  إسرائیل إلى

 یقول: [ِاعتقد ذإ في حاجة مستمرَّة إلى عمل یوحنا الذي یسمِّیه "سّر یوحنا" لیدخل بكل نفس إلى الثبوت في المسیح،
 یؤمن بیسوع المسیح إن كان له روح نأ انسإلناتطیع سحنا ال یزال یتحّقق إلى یومنا هذا، فير یومن جانبي أن ّس 

ته في نفسه، هذا  م روح ويلكي یعد شعًبا كامًال لربِّنا، وٕان كان له الخشونة ویسلك الطریق الضیق... إلى الیوحنا وقوَّ
ته  .] Ð یسوعبرلا ءسبقان مجي يیوحنا وقوَّ
ته"قدَّمتًسا: "ويماخ ى هذه العبارة هكذا: [لم یقل لع سالمة أوریجینوعلا یعلِّق. ]17[  أمامه بروح إیلیَّا وقوَّ

ته"، فكان إلیلیَّا روح وقّوة كسائر األنبیاء... بنفس إیلیَّا بل "بروح إیلیَّا روح الذي سكن في إیلیَّا سكن یوحنا، والقّوة لا وقوَّ
 .] Ñناحانت في یو ك إیلیَّايف التي

ارنة لطیفة بین إیلیَّا ویوحنا المعمدان، جاء فیها:  قم یوسسمبروأ القدیس لنا قدَّميو
[عاش إیلیَّا في البرّیة وكذا یوحنا،  

 األول أما الثاني ففي طریق البرّیة قد داس كل إغراءات المالهي، وأحبَّ الفقر مبغًضا لوعوكانت الغربان ت
ثاني ِاحتقر رضا هیرودس الملك.  للك، والمكسب رضاء آخاب ال َع◌َ الترف. الواحد لم یَس 

 ا. هب خالًص ي الً رداء األول مزَّق میاه األردن، بینما الثاني جعل من هذه المیاه مغس
ول ظهر مع الرب في المجد (عند التجلِّي)، والثاني یحیا مع الرب في األرض.  األ

واحد یسبق مجيء الرب األول واآلخر یسبق مجیئه الثاني.  
ض بعد أن جفَّت ثالث سنوات والثاني غسل تراب أجسادنا في میاه اإلیمان رى األعلاألول أنزل األمطار 

 رب إلهنا ومخلِّصنا).] لا يءجمخالل ثالث سنوات (سنة عهد اآلباء وسنة عهد موسى واألنبیاء؛ ثم سنة 

1 In Luc. Hom 4: 4.  
2 In Luc. hom 4: 6. 
3 In Luc. hom 4: 5. 
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  لهّسر القّوة في القّدیس یوحنا أنه حمل روح إیلیَّا، ال بمعنى روحه كشخص، إنما روح القّوة التي ُوهبت نإ
د بروح إیلیَّا الروح القدس الذي تقبله : [یقصّدیس أغسطینوسقلاو اإلمكانیَّات التي ُقدَّمت له، لهذا یقول أهللا، امن ِقبل 

 .]Ïإیلیَّا

 ت زكریَّامص .3
ل زكریَّا للمالك:  اقف"

 كیف أعلم هذا، ألني أنا شیخ، وامرأتي متقدَّمة في أیامها؟ 
اب المالك وقال له:  جأف

هللا،  ا مأنا جبرائیل الواقف قدا
  .ت ألكلِّمك وأُبشرك بهذالسرأُ و
ذا،  ه ه تقدر أن تتكلَّم إلى الیوم الذي یكون في وال،ا أنت تكون صامتً اهو

 . ]20-18[ ألنك لم تصدق كالمي الذي سیتم في وقته"
 هذا الحوار الذي تم بین رئیس المالئكة جبرائیل وزكریَّا الكاهن داخل الهیكل نالحظ اآلتي:  يف

كلمات المالك، بالرغم من رؤیته للمالك وسماعه للصوت المالئكي بطریقة  ا الكاهنيَّ م یصدِّق زكر لأوالً :
ملموسة، في النهار، داخل الهیكل، األمر الذي جعله ُیالم علیه، خاصة وأن التاریخ المقدَّس یذكر أمثلة حّیة ألُناس 

 یلِق باللوم على زوجته في عدم  لم،ًرازكریَّا كان با راهیم. لكنبإ ةامرأشیوخ أنجبوا بینما كانت نساؤهم عاقرات كسارة 
ول قأ .خ وامرأتي متقدَّمة في أیامها"يش انفسه قائالً : "أنب أاإلنجاب، ولم یذكر حتى بینه وبین المالك أنها عاقر، إنما بد

 للسماء من ىما أجمل النفس البارة الرقیقة في أحاسیسها، ال تجرح مشاعر اآلخرین حتى في غیبتهم! إنه ال یشكو حت
قر زوجته!  عُ أجل

أو جبروته فهو كما  هقوَّت رّ ما سأ ،"هللا" ویعني "جبروت جبرائیل "لن رئیس المالئكة عن نفسه أنهعأ: ايً ناث
 هللا! ا یؤدَّب بالصمت كأمر نأأیًضا إللهي ولیبشِّر، لكنه التزم اء یحمل الوعد اج ".هللاالواقف قدام قال "

َ◌انیَّة ُقدَّمت له، بل وللبشرّیة ارهب زكریَّا الكاهن البشو محبَّته يف: ثًالاث ة الُمفرحة بمیالد یوحنا كهبة مجَّ
لته اسرته وامسِ مولود ولااسم عد األكید، وحدَّد له الرب على فم رئیس مالئكته ولاكلها، واآلن إذ تمتَّع الكاهن بهذا 

یهب كما في ا  لنهتوَّ ب أيهللا فاه إلى حین. ب یؤدِّ نأأیًضا  محبَّته يهللا فاوٕامكانیَّاته، ومع ذلك لم یصدِّق، لذلك سمح 
  یؤدِّب لبنیاننا. هتوَّ بأ

 امل الزكریَّا بسبب شكِّه صار رمزً حدث  ا فم،ريخلهللا لاعجیب حتى األخطاء التي نرتكبها یستخدمها لاو
ذا سقط هل ا.مخلًِّص و احيً ا روم یقبل ربِّنا یسوع مِلكً لهللا، فایحدث للشعب الیهودي الذي لم یصدِّق السماء وال مواعید 

متجّسد، فنزع لهللا اایمان في أواخر الدهور. سقطوا تحت الصمت إذ رفضوا كلمة إلتحت تأدیب الصمت، حتى یقبلوا ا
 عنهم األنبیاء وتوقَّفت العبادة الهیكلّیة.

د مع عب هللات زكریَّا هو صمت األنبیاء عند شعب إسرائیل، فال یتكلَّم مص: [لعالمة أوریجینوساول قي
عنا المسیح الذي ال یصمت، لكنه صامت حتى یومنا هذا  مكلمة الذي من البدء. لقد صارلهللا اایهود بینما جاء لا

1 On the Trinity 5: 14: 5.  
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 .]Ïبالنسبة للیهود
صمت هو الكف عن تقدیم الذبائح وسكوت األنبیاء، فقد توقَّف صوت النبي لا: [ّدیس أمبروسیوسقلال ویقو

ي ال ذلاكلمة اهللا ا  بالنسبة لنا، فقد جاء إلینامأ )...31: 1 شإ" (لقاضياو يزع الجبار والنبنأسهللا "اوالكاهن، إذ یقول 
 و ك1(" ن برهان المسیح المتكلَّم فيّ وبلطأنتم ت ذإسیحي: "ملایمكن أن یسكت فینا، لذا ال یستطیع الیهودي أن یحاور 

13 :3( [. 
رمانه من موهبة الكالم، ففي هذا كان حكان زكریَّا في صمته كان یومئ باإلشارات والحركات الجسدّیة ل نإ

 يف[: المة أوریجینوسعلاحي، وكما یقول ور مموا بأعمال الناموس الجسدّیة بال فههتمز للیهود الذین اريأیًضا 
ِاعتقادي توجد أفعال بدون أقوال أو معنى، ال تختلف عن اإلیماءات التي بال معنى... فإذا ِاعتبرنا الشرائع الیهودّیة 

 مع الیهود حتى أیامنا هذه. ثیحدا لمكننا أن نفهم ما حدث لزكریَّا صورة مي عدم فهمها وتفسیرها...ل مالك كما بدون
یطة وعمًال صامًتا. أیًضا سب ةى، فإنَّ نظرنا إلیه یمكننا ِاعتباره إیماءنعمالتطهیر عندهم أْشبه بحركة بسیطة دون 

إذ   أصم وأبكم، فإنَّهيئق. وحتى یومنا هذا الشعب اإلسرائیلالفصح واألعیاد األخرى ما هي إال حركات بسیطة ال حقا
.]  Ðبتعد عنه صار هكذا وارفض "الكلمة" 

ذي فقده لا إللهيا كان زكریَّا الكاهن قد صمت، إنما لكي بصمته أعلن عن الحاجة إلى "الكلمة" نإ
ح له بالصمت مس دقف جانب آخر، أنه حتى بالصمت مهَّد الطریق لإلعالن عن السیِّد المسیح. هذا ومنكو. ..إسرائیل

م هَّ فت أعماله ویتلمَّس أسراره ويتأمَّلي ،هللاشغل قلبه بالحدیث مع ینكفرصة رائعة یتوقَّف فیها الكالم مع الناس لكي 
 النبوَّات. 

جته الناس بسبب خجلها، إذ یقول وزالیصابات سبب صمته، ِاعتزلت ب سا ِاعتزل زكریَّا كالم النامك
 ب..."لرامرأته، وأخفت نفسها خمسة أشهر، قائلة: هكذا قد فعل بي االیصابات ام حبلت يد تلك األعبواإلنجیلي: "

 له معهما، وینتظران عطیَّته لهما. مع ه، یتأمَّالندحو هللانت لهما فرصة روحّیة للحدیث مع اك
ت عن ا توقَّفا إذ لم تنجب زمانً  الیصابات أنه خجلنم قّدیس أمبروسیوسلاو المة أوریجینوسعلانتج ستاِ 

حّققوا من عدم ت أجل اإلنجاب، فإنَّ ن ماتقون بزوجاتهم جسديً لهللا ياالعالقات الجسدّیة بینها وبین رجلها، إذ كان رجال 
لت من الظهور جخالیصابات اإلنجاب بقیت عالقاتهم مرتبطة بالحب الزوجي دون عالقات جسدّیة... هكذا إذ حملت 

متجّسد في أحشائها، وٕاذ ابتهج الجنین في أحشائها لم تعد لهللا ااعذراء الحاملة لكلمة لأمام الناس، حتى ِالتقت بالسیِّدة ا
 نساء، یوحنا السابق.لا حمل من هو أعظم موالیدا؛ تائقً ف اجل... إنها تحمل ثمرً ختالیصابات 
 یغلب علیها الن یمكننا أن نقول بأن العالقات الجسدّیة بین الزوجین مقدَّسة وطاهرة مادامت باعتدال، حنو

 –متجّسد لهللا ااسوع كلمة  يروح الشهوة واألنانّیة خالل طلب لذَّة الجسد، بل روح الحب الزوجي والعطاء. في المسیح
 ِانقطاع، الهللا باظللهما روح ا، يروح حتى في لحظات لقائهما معً لابعیشان ا، ياحدً و ا الزوجان أنهما قد صارا جسدً دجي

 الدوام في كل تصرفاتهما.  فیكونا مقدَّسین على

 إللهيابشارة بالتجّسد لا .4
هللا  اي الشهر السادس ٌأرسل جبرائیل المالك من فو"

1 In Luc. hom 5: 1.  
2 In Luc. hom 5: 3. 
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 ناصرة،  ااسمهدینة من الجلیل  مىلإ
وسف  ي اسمهاود د ت عذراء مخطوبة لرجل من بيىلإ
  .]27-26[عذراء مریم..." لااسم و

الكاهن، واآلن مع بدایة الشهر السادس جاء یبشِّر القّدیسة  ذ خمسة أشهر سبق فبشَّر المالك زكریَّانم أوالً :
داخل الهیكل أثناء العبادة الجماعّیة، رافقها زكریَّا أمام  تمَّت البشارة األولى ا إن لكن شتَّان بین البشارتین. حقً ،ميمر

 یوحنا السابق ءبشارة بمیالد أعظم موالید النسا تناالجمیع وتحدَّث عنها الكهنة، إذ تمَّت مع زمیلهم الكاهن، لكن ك
لبیت  اا البشارة الثانیة فتمَّت في بیت مجهول في قرّیة فقیرة بطریقة سرّیة لم یلمسها حتى صاحبمأ ؛خادم الكلمة

ته، حتى في البشارة به لم تتم به بین اذن قد أخلى االبل! هنفسه "یوسف النجار"، وقد كانت بشارة بتجّسد الكلمة ذات
 ى مستوى الجماعة، إنما تمَّت مع فتاة فقیرة في مكان بسیط. لكهنة، وال في داخل الهیكل، وال ع

 ل إلى عذراء غیر مخطوبة؟ رسذا لم يُ امل ،"اء مخطوبة لرجلرذعٌأرسل المالك إلى ": ايً ناث
بأن وجود الخاطب أو رجل مریم ینزع كل شٍك من جهتها عندما تظهر المة أوریجینوس علایب جي .أ

لكتاب بصفتین في ا اهربَّما لكي ال ُیظن أنها زانیة. ولقد وصف[: ّدیس أمبروسیوسقلاقول ي، و˺عالمات الحمل علیها
 یشوب سمعتها، فانتفاخ دق رف رجًال، وزوجة حتى ُتحفظ ممَّاعت ما لهنأل ءاآن واحد، أنها زوجة وعذراء. فهي عذر

في نسبه الحقیقي عن أن  بطنها یشیر إلى فقدان البتولّیة (في نظر الناس). هذا وقد ِاختار الرب أن یشك البعض
 كشف عن شخصه على حساب سمعة والدته.]ا للته... لم یجد داعيً دلایشكُّوا في طهارة و

 كل ا فيعادل الزواج حاليً ت ةبنت الخطاك والزواج حسب التقلید الیهودي، وكیفة ق لنا دراسة الخطببس
 ".˻سفوي ةامرأ لهذا دعیت القّدیسة مریم "،شيء ماخال العالقات الجسدّیة

 وجود یوسف یشكِّك الشیطان في أمر نأ Òّدیس أغناطیوسقلاًال عن قن Ñیجینوسروأالمة علاى ري .ب
ت الفكر حین قال: [هناك سبب آخر ال اذ ّدیس أمبروسیوسقلا انلد قدَّم قو. اإللهي المولود وُیربكه من جهة التجّسد

مع رجلها لم یشك في المولود منها، وقد  اهآء، فهو إذ رایمكن إغفاله وهو أن رئیس هذا العالم لم یكتشف بتولّیة العذر
 أنه المسیح ده أال یقولوا ألحیذمعرفته. هذا ظهر عندما أوصى السیِّد تالم ملاشاء الرب أن ینزع عن رئیس هذا الع

: 4 لو (ن اهللابامر الشیَّاطین أال تتكلَّم عن أو) 4: 5 تم (هاسمار هظإ كما منع الذین شفاهم من)، 22: 16 (مت
یَّنها قبل الدهور عهللا فاالحكمة المكتومة التي سبق  ،ر ّس يهللا فانتكلَّم بحكمة  لبیِّد ما ذكره الرسول أیًضا: "ؤي. )35

لقد  ... إذن)8-7: 2 و ك1(" صلبوا رب المجد اململها أحد من عظماء هذا الدهر، ألن لو عرفوا یعلمجدنا، التي لم 
ه في التجربة، وحین كان یصرخ إلیه ویلقبِّه نع ىوارت ،ي ینتصر علیهكل ىس ألجل خالصنا. تواريلبإتوارى الرب عن 

نت ك نإ": الرغم من ترّدد إبلیس حین قالبو. ن رؤساء البشرعأیًضا  بررى الاوت هوته. ال یؤكِّد له حقیقةم" لن اهللابا"
د عرفْتُه الشیَّاطین حین صرخت: ق، فإیَّاهه تعرفمب هىتنا أن األمر قد الإ )6: 4 تم(" ى أسفللإ ك نفسحرطا ف اهللانبا
تترقَّب  تنا عرفْته الشیَّاطین إذ كدقل .)29: 8 تم(" !ا؟ئت إلى هنا قبل الوقت لتعذِّبنج أن اهللابانا ولك یا یسوع لا م"

1 In Luc. Hom 6: 3. 
Ð 21، 20مؤلف: القّدیسة مریم في المفهوم األرثوذكسي، ص لل. 

 W.L. Strack & P.l. Billenck: Kommentar Zum Neuen 
 Testamentus Talmud und Midrash, Munchen, 1924, vil 2, p 377-394. 
3 In Luc. Hom 6: 4,5.  
4 St. Igntius: Ep. Adephes 19: 1. 
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ف األمور المكتوبة أما الذین اقتنصتهم كرامات شیك نأ شیطان بمكرلا طاعتسامجیئه، أما رؤساء العالم فلم یعرفوه... 
 هللا.]اهذا العالم فلم یستطیعوا أن یعرفوا أعمال 

لسیِّد المسیح لیس من زرع بشر. ا نذراویَّتها لیعلن أ عأنه أراد تأكیدكو" اءرذعمة "لك ير اإلنجیلرَّ ك: اثً لاث
ن الرب أل ،انسنإ، وال یدخل منه حتُیف ال ان مغلقً و الباب یكاذ"ه: قیال النبي بقوله عن الباب الشرقيزح أعلنه امهذا 

طقس لي افذلك جاء لو. )3-2: 44 زح(" الرئیس، الرئیس هو یجلس فیه ،ا دخل منه فیكون مغلقً لإله إسرائي
 .]˺سالم لَك، أیها الباب الفرید الذي عبر منه الكلمة وحدهلا[نطي عن السیِّدة العذراء: یزالب

 نفس الوقت، إذ تمثِّل العضو األول في الكنیسة العذراء عروس المسیح، في) سورعا عذراء وزوجة (هنإ
تي بال عیب. لا عروسلا نت مریم الزوجة العذراء تمثِّل في آن واحد الكنیسةاك: [ّدیس أمبروسیوسقلاوكما یقول 

هكذا و ،واجزمریم حبلت بالروح ال بالو ،فالكنیسة عروس المسیح البتول، حبلت بنا بالروح القدس وولدتنا بغیر ألم
 .]يرشب كنائس التي تثمر بالروح والنعمة، وٕان كانت تتَّحد ظاهرًیا تحت لواء راعٍ لا لصارت تمثِّل ك

 يألن الكنیسة ه ،رأسكم، هكذا ولدتكم الكنیسةو ا ولدت مریم ذاك الذي همك: [ّدیس أغسطینوسقلال وقي
احًدا، و اأیًضا أم وعذارء، أم في أحشاء حبنا، وعذراء في إیمانها غیر المزعزع. هي أم ألمم كثیرة الذین یمثِّلون جسدً 

.] Ð للواحدمأُ  ي وفي نفس الوقت هنيريوذلك على مثال العذراء ُأم الكث
 .]Ñمة البتولّیة بتسابیح الفرح، التي هي نفسها الكنیسة المقدَّسةائطوِّب مریم دنُ ل: [ّدیس كیرلس الكبیرقلال یقو
ینة دم". رةصان" یم، وهىرم إلیها المالك لیلتقي بالقّدیسة العذراء مدینة التي جاءلااسم  اإلنجیل دیحدّ : ًعابار

ش فیها القّدیس یوسف اع. Òرّیةبط يوب غربنج  میالً 15 میًال شمال أورشلیم، و88في الجلیل بشمال فلسطین، تبعد 
 ؛23: 3ه فیها (لو یات حيف ولىألا م، وقد قضى السیِّد المسیح القسط األوفر من الثالثین عاًمايرمّدیسة العذراء قلاو
 ؛31-28: 4لها مّرّ◌تْین (لو هأ هُ ). إذ َبَدأ رسالته رفَض 24: 1 رم ؛11: 12 لناصري (متاب يَ فُدع ،)9: 1 رم

 العهد يف مّیة ُتذكر، فلم تردهأ اهل م یكنلو ،)29: 4 ولقع على تل (ت). 6–1: 6مر  ؛58-54: 13؛ 13: 4مت 
" ناصرة في كتابات المؤرِّخ الیهودي یوسیفوس. لعلَّ كلمة " والالقدیم، وال في وثائق الدول العظمى قبل مجيء المسیح،

 . ˾السیِّد المسیح بالُغصن يعن"... ولهذا السبب كثیًرا ما دُ صغ" تعني "قضیب" أو
 مل .]28[لِك أیَّتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء" الٌم س: "ءت تحّیة المالكاج: ًساماخ

" التي ُترجمت هنا شیریهرح، فالكلمة الیُّونانّیة "فلا إنما جاءت تحیَّة فریدة، حملت كل معنىوعادّیة لا تحّیةلابتكن 
صف اآلخر استخدم لن" واحرفي مرة في الترجمة السبعینّیة للعهد القدیم، ُترجم نصفها "80"سالم" ورد فعلها حوالي 
 يكنیسة كلها التي هلااسم د نالت بقن القّدیسة مریم أكو. ˿ر یمس خالصهميثممل عهللا باللتعبیر عن فرح شعب 

 كلمة وحلوله فیها.لهللا ااالل تجّسد خ او فیها فرًحا فائقً ضع
  یلي بعض التعلیقات لآلباء على هذه التحّیة الفریدة: فیما

Ï ن أكاسیستوس، یقال في السبت الخامس من الصوم الكبیر.حل 
2 Ser. 25: 8. 
3 Ser. 4, addressed at the Council of Ephesus. PG 77: 996. 
4 New Westminster Dict. of the Bible, p 653. 

Ó جع كتابنا: زكریا.ار– 12: 6تفسیر زك و ،مقدمةلا 
Ô 41-40یم في المفهوم األرثوذكسي، ص مرجع: القّدیسة ار. 

 J. Mchaugh: The Mother of Jesus in the N.T., N. Y. 1975, p. 39. 
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 واهبمب ألتتما"، إذ وحدها نالت النعمة التي لم یقتنیها أحد آخر غیرها، إذ مةعن متلئةملاعوتها "دب ردتفنا 
 مة.نعلا

 ّدیس أمبروسیوسقلا

 يالجسد بالكلمة... لم تكن األعمال الصالحة هوباهللا،  انسن اإلادح اتِّ ، االتِّحادمَّ ، فیه تنعمة المیالد مطلًقا هو اذه 
.  Ïحقیقهتل ستحقاقاال

 طینوسسغأّدیس قلا

 ثوب، كإللهّیةابالنعمة ت حفتلا 
 ،إللهّیةاسها بالحكمة فن ألتتما

 هللا،الزیجة مع االقلب تنعَّمت ب يف
 !Ð أحشائهايهللا فاسلَّمت تو

 ألب ثیؤدسیوس أسقف أنقرةا
لنسبة لها، فقد اب خاصلا  التعبیر مفهومهاذهلكان و ،ب معكِ "رلات القّدیسة مریم المالك یقول لها: "عمس
!  أحشائها، وقدَّمت له من جسدها ودمهايهللا فاید، إذ حملت كلمة رف ىى مستولهللا عاذاقت معّیة 
فرح الذي بوَّق به جبرائیل لمریم نزع حكم لا: [وسنيجيالمة أورعلاا یقول مكو ركة أنت في النساء"...ابم"

رة شا بدأت الخطّیة بالمرأة وبعد ذلك عبرت إلى الرجل، هكذا بدأت البا [كم،]Ñ حواءدهللا ضاالحزن الصادر من 
 ).]Òالیصاباتبالنسوة (مریم و

في اخت  لها المالك: الفقالرت ما عسى أن تكون هذه التحّیة. كَّ فو كالمه نمت رب اضطهُ ا رأتملف: "ًساداس
 .]30-29[هللا" ادت نعمة عند جو دق نكأل ،ميرم یا

جٍل من قبل، لرم تستطع أن تجاوبه، إذ لم یسبق لها أن قَدمت تحّیة لو ربتطضاد قل: [ول القّدیس جیرومقي
.] Óي كانت تخاف الحدیث مع رجل، صارت تتحدَّث مع مالك بال خوفلتا يلكنها إذ عرفته من هو أجابته، هذه ه

یٍد، دش یاءٍ حب اللواتي تكرَّسن للعبادة یسُلكن ىراعذلل ا یرى كثیر من اآلباء أن السیِّدة العذراء كنموذج حيّ ذكه
یع أن تطسن امْلن مع الرجال. لكننا العتي ال ذارى،علابیوت ي ل یقضین حیاتهنَّ في بیوتهنَّ أو فب، لٍ اوال یلتقین برج

 العذراء من حیاء شدید وتكریس كامل لحساب الرب، وعدم رغبتها في الزواج، كما یظهر هب متَس تَّ ار أن مع ما كنن
ة.  في الجماعة المقدَّسةلالفعّ ا ةانسإلناف یكون لي هذا وأنا لست أعرف رجالً " لكنها كانت يك"من قولها للمالك: 

 في الخدمة، ففي ةلافائقة (تجّسد الكلمة في أحشائها)، وفعّ لهللا ااطّیة ع أیًضا بقبولها ةلا بصلواتها وتقواها، وفعّ ةلافعّ 
رافقت السیِّد حتى الصلیب، وبعد الصعود كانت و ،)3: 2 وي("  لهم خمرسيلیِّد المسیح طلبت منه "سلل أول معجزة

 العبادة والعمل، في حدود للباذل الُمعلن خالا ب الحّ بّیةاجي، إنما إبّیةتولّیة ال تعني السلبلافمع التالمیذ تسندهم. 
ال تكرم البتولّیة من أجل ذاتها، وٕانما : [ّدیس أغسطینوسقلالك یقول ذل. هتي یتسّلمها من الرب نفسلا انسإلنامواهب 

1 On Reduke & Grace 30. 
2 On the Holy Nativity of Christ 11 PG 77: 1427. 
3 In Luc. hom 6. 
4 In Luc. hom 8. 
5 Ep 22: 38. 
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.]  Ïهللا تسابهاالن
 قّدیسة مریم على لسان المالك: لل إللهياء الوعد اج: ًعاباس

. عتسمِّینه یسووستحبلین وتلدین ابًنا ت  أناهو"
عى، ديُ  يعللا نبا یكون عظیًما واذه

 كرسي داود أبیه،  هلإلویعطیه الرب ا
بد، ألاى لإلك على بیت یعقوب ميو
. ]33-31[ نهایة" هكلن لمُ وكي وال

م كملٍك ديها، هذا الذي ترقبه رجال العهد القيف يلن العباذ تجّسد إ ،إللهيا القّدیسة مریم بهذا الحبل تمتَّعت
  "یهوه خالصي".ينعيكمخلٍِّص لذا یدعى "یسوع" الذي و ،ايً دبأملك يس على كرسي داود ولجي

 لخالق.ل امً أُ  ت فإنَّك وأنت تسكنین األرض صرِ ،إللها من یشبه والدة سيل 
 رالكس) لحن البركة اب(

 هللام أنك تصیر ابًنا دآن با داود، فال تشك یال صار ابًنا د قن اهللاباكان  نإ. 
 عنا لألعالي!فريله، فإنَّه لم یفعل هذا باطًال، إنما ذ نزل أعماًقا كهداهللا ق كان نإ

  بالجسد، لكي تولد أنت ثانیة حسب الروح.ُولد
. ˻هللایر أنت ابًنا صت يكل ة،امرأمن  دُول

 ّدیس یوحنا ذهبي الفمقلا
د فریًدا لم ُیسمع وع إذ كان التشهوح التواضع وفي إیمان، دُ رب إللهياسمعت القّدیسة مریم الوعد  ذإًنا: ماث

 : اله، لهذا تساءلتن اانً سنإمقدَّسة لي الكتب اف
.  یكون هذا وأنا لست أعرف رجًال؟!فيك"

اب المالك، وقال لها:  جأف
الروح القدس یحلُّ علیِك، وقّوة العلّي تظلِّلك،  

 .]35-34[" ن اهللابافلذلك أیًضا القدِّوس المولود منك ُیدعى 
ت تود الزواج لما قالت هكذا، بل تقول: "متى ناك اّیة، فلو أنهولالبت ترذهر من حدیث العذراء أنها قد نظي .أ

لبتول فیها، لُیقدِّس ا لّ رب، فحلل بها أن تكون بتوالً لق يلوعد خالل الزواج. لقد وضعت فا قيیكون هذا؟!" منتظرة تحق
 دي... فقد أكّ لوبتالد الميیوم تحتفل الكنیسة البتول باللا: [ّدیس أغسطینوسقلافیها بتولّیة الكنیسة الروحّیة. وكما یقول 

لسیِّد المسیح بتولّیة القلب التي یریدها للكنیسة أوًال خالل بتولّیة جسد مریم. فالكنیسة وحدها هي التي تستطیع أن ا
 .]Ñبتول، إذ تقدِّم له ذاتها تماًمالان باط حین ترتبط بعریس، أال وهو قف تكون بتوالً 

 قبوله، بل أبدت نع ذرتتعا إلیمان بكالم المالك، وال ا ترفض مریممل[ّدیس أمبروسیوس: قلاول قي .ب
لن تنم عن الشك في األمر قط، إنما هو تساؤل عن كیفّیة إتمام ف" ؟ یكون هذا"كیفا عبارة: مأ ،هل عدادهاتسا

1 De Sacr. Virg. 8. 
2 In Matt. hom 2: 2. 
3 Ser. 178: 4. PL 38: 1005. 
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ة.] لذلك جاءت بيجعجازّیة العإلا ةالدولااألمر... إنها تحاول أن تجد حًال للقضّیة... فمن حقِّها أن تعرف كیف تتم 
لِّلك، ظت يِّ روح القدس یحلُّ علیك، وقّوة العللا": ها لتحقیق هذه الوالدةيهللا فا المالك لها تكشف عن سّر عمل بةإجا
 ". ن اهللابا ىعدك يُ نم مولودلا ك أیًضا القدِّوسلذلف

یتجّسد  اهي أحشائف نهبافتتهیَّأ لعمل اآلب الذي ُیرسل  ،اجسدً و اروح القدس یحلُّ علیها لتقدیسها، روحً لا
 كریمه له!تو انسهللا حبُّه العجیب لإلنالن عيً  هلهي فائق فيإ رّ  له من سیاحًقا . منها

الكاهن  شك زكریَّا. ]38[" كا أنا َأَمة الرب لیكن لي كقولذوه" هذا اإلعالن أحنت رأسها بالطاعة لتقول: أما
بإیمانها ت د َسمقل: [یوسسأمبرو ّدیسقلاكما یقول وهللا، اوالبتول آمنت، وفي طاعتها قِبلت عمل  ه،تفي إنجاب زوج

مت زكریَّا بسبب شكِّه وحملت العذراء ص هكذاوارى، والعذراء قامت بإصالح الخطأ.] تو ألكاهن أخطاف ؛على الكاهن
 .ذي لن یصمتلا إللهيابالكلمة المتجّسد أو النطق 

 بِعصیانها ةطاعة القّدیسة مریم قد حلَّت موضع ِعصیان ُأمِّها حواء؛ األخیر نأقّدیس إیریناؤس لا ىري
  تِحل العقدة بالطاعة. اهنتبار، وجاءت معقَّدت األ

لحظات التي قدَّمت الطاعة هللا والخضوع قبلت التجسُّد، إذ لم یكن ممكًنا أن لا هذه رى الالهوتیون أنه فييو
   انّیة.سإلناهللا الحرّیة  ادِّسقیتم التجّسد بغیر إرادتها وقبولها للعمل، إذ ي

ه، فإنَّ الوعد الذي تحّقق لم ل ًماأُ  یرتتخاُ للرب مع أنها ة ها تصف نفسها َأَم◌َ نإ: [مبروسیوسأّدیس قلال وقي
لحبل به- الكبریاء ا في –م ُأمة لِّ عيُ  السیِّد المسیح المتواضع ال نأغسطینوس  أّدیسقلاقول يو ]ُیسقطها في الكبریاء.

! تواضعبل ال

الیصابات  اء مریم بقل .5
هللا اسة بكونها قبلت اإلیمان بوعد نيلة للكثَّ مم ثَّلة للبشرّیة المؤمنة، أوم كانت القّدیسة مریم قد صارت منإ

لى مدینة إ لاعة إلى الجبرسب تمتَّعت بالكلمة داخلها لم تستطع إال أن تنطلق "ذإ اهها، فإنَّ يهللا فایحل كلمة ل تننحاو
لعریس فیها، والتي لن تستریح، بل تنطلق لللكنیسة الحاملة  حّیة رةوصالیصابات... تقي بنسیبتها لتل ،]39[یهوذا" 

 ي تقّدم عریسها لكل نفس في العالم.كل ا على الجبالمك لیاَعبر األج
ب المنطق البشري كان یلزمها أن تتوارى، وتبحث األمر في نفسها كما مع خطیبها، لتدبیر أمر الحبل سح

 بروح الخدمة لب  لم تفكر فیما هو لنفسها،ورمألاوالمیالد، لكنها وقد حملت ذاك الذي یحمل هموم العالم ویدبِّر كل 
الیصابات. ى الجبال إلى مدینة یهوذا تخدم لإقت لطنا

 حملنا مسیحنا في داخلنا ننطلق بقلب منفتح ونخرج عن "األنا" متَّسعة قلوبنا بالحب للجمیع، مشتهین نإ
 خدمة الجمیع!
 حظ في هذا اللقاء المبارك اآلتي: یال

 التلمیذ عن معلِّم، أماو ،اجهيتحا لمحتاج عمن یسد له، واي یبحث الفقیر عن الَغنيرب المنطق البشسح أوالً :
بَّنا حهللا أاى منكبیه. هكذا "لع هلحب ویحملاب هلكبیر یطلب الصغیر ویبحث عنه، لكي یضمُّ اف لهي اإلب المنطقسح

ن األعماق م نالشتي لیحملنا من التراب وینننحي وهر نحن أن نرتفع إلیه. دقن أوالً "، لقد بادر بالحب ونزل إلینا، إذ ال
.  لضعفاء ونبحث عن الكل لخدمتهما و. وهكذا إذ یحل فینا نجرى نحه إلى أحضان اآلب ویرفعنا إلى سماواتنالیدخل ب

ء اج اذتازون یتقدَّمون إلى من هم أقل امتیاًزا لمنحهم بعض المزایا. هك[المم: المة أوریجینوسعلال وقي
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التها خ نةباحبل بالمخلِّص، وأن تس ا أنهكت مریم رسالة المالعمسا لیقدِّس المعمودّیة. وبمجرد أن نالمخلِّص إلى یوح
وع وهو في بطن العذراء سي. ]40-39[الیصابات" ى "قامت وذهبت بسرعة إلى الجبال ودخلت بیت الیصابات ُحبل

 كان أرفع نم[ّدیس أمبروسیوس: قلاول قيو .]Ïُیسرع بتقدیس یوحنا المعمدان الذي كان لم یزل بعد في بطن ُأّمه
 هع أن یقدِّس معمودّیة یوحنا بنفسوسيحنا إذ أراد وي یسوع ذهب إلىو  الیصابات،ت إلىهبمنِزلة یزور األقل؛ مریم ذ

 عتمد.]يل
!  ضع مشتاقین أن یقدِّس الكل معناوم  حملنا مسیحنا القدِّوس نتقدَّس فننطلق إلى كلنإ

تبقى  وها أن تصعد الجباليلع قَّت مریم أن تكون والدة اإلله، فصارحتسا: [یجینوسروأالمة علاول قي: ايً ناث
لى إ ا ترتفع سریعً نهللا أات بألتمایب على تلك التي رغأ: [ّدیس أمبروسیوسقلا یقول أیًضاو.] Ðمرتفعاتلا يف

 أعلى؟!]
، تحمل روح غایةلل ًقايقرالیصابات ب البشر، جاء لقاؤها مع حهللا ما حملت القّدیسة مریم كلمة ذإ: اثً لاث

یم رم ةإلنجیل متى أن تتعلَّم العذارى من القّدیس هتفسیر يفّدیس أمبروسیوس قلا، لذلك یطالب ضعالخدمة في توا
صة الرتب الكهنوتّیة، یلزم أن یدفعنا اهللا، خاجنا الیوم إلى إدراك أن نوالنا نعم وحأ ها وتكریمها للكبار. ماتواضعورقتها 

 امة أو التسلُّط، إنما بشوق لغسل األقدام برقَّة! ركلمتواضعة بال حب للللخدمة ا
ا ملف: "يمل عریسها في أحشائها، لذلك إذ سلَّمت علیها یقول اإلنجیلحتالیصابات لت مریم بیت خد: ًعابار

 .]41[  الروح القدس"نمالیصابات ت ألتماض الجنین في بطنها، وكترام مریم السالیصابات سمعت 
داخلّیة، لا مهءاحشمسیحنا القدِّوس الذي یبهج أ مهءاتنا مع اآلخرین نحمل إلياقلو زیاراتنا يل لیتنا فوقأ

 م غًما ونطفئ الروح في داخلهم.ألهمنوكلمات إدانة فة ویلهب روحه القدِّوس فیهم، عوض أن نحمل معنا أفكاًرا شرِّیر
ن يح خدمتتسا هي ذات الكلمة التي ،" بالعبرّیة جاءت بمعنى "رقص"ضكَ تراد الحظ الدارسون أن كلمة "قو

 رقص داود النبي أمام التابوت.

 ما فعل داودك تور التابارقتسا لم یكن في الرحم كیوحنا فعند نإ ،ه به وأن ترقص أمامبللك أن تقبل الحأسأÑ  .
 ّدیس غریغوریوس النزینزيقلا

 متألاي بطن أمه ف لازي حنا، الذي كان الوي انهبا الروح القدس إنما ذلك ألجل نمالیصابات ن شك إذ امتألت ودب 
  .Òأیًضا من الروح القدسالیصابات ك امتألت ذلد عبن ا تقدَّس االبذإو .من الروح القدس

  المة أوریجینوسعلا

 الجنین رتَكضات سالم مریم وصالیصابات ما سمعت دنعه ألنت في الحال بركات زیارة مریم ووجود الرب، رهظ 
  الروح القدس. ناج في بطنها وامتألت مهتباب

النعمة...   بمن سمع صوت مریم، لكن یوحنا كان أول من تأثر لوأالیصابات ت ناك
وم مریم، وشعر یوحنا بوجود المسیح،  دقالیصابات عرفت 

1 In luc. hom 7: 1. 
2 In Luc. hom 7: 2. 
3 Oration on the Holy lights 17. 
4 In Luc. hom 7: 3. 
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المرأة شعرت بوجود المرأة، والجنین شعر بوجود الجنین،  
 . إللهّیةامراحم لوبینما كانتا تتحدَّثان عن النعمة، كان الجنینان یحّققان في الداخل عمل ا

 ل الطفل... بق ئلتمت مت األم، إذ لألتمالطفل ارتَكض ثم ا
 ّدیس أمبروسیوسقلا

 یوحنا من الروح القدس تقدَّس وهو في بطن ُأمِّه لكي یعمد الرب. ألتما ذإ  
 يتأي ذيلاا أعمِّدكم بماء للتوبة، ولكن ن"أ:  لم یكن یمنح الروح لكنه كان یبشِّر بالذي یمنحه، إذ كان یقولهنإ

 على شكل ألسنة لزنوح القدس لرذا بالنار؟ ألن اامل ).11: 3ار" (مت نو  سیعمِّدكم بالروح القدسو ه...يدعب
ت ألُلقى ناًرا على األرض، فماذا أرید لو ئج: "ذا الخصوص قال الرب بفرحهب). 3: 2 كأنها من نار (أع

.  )49: 12 ول(؟!" تاضطرب

 ن كان زواجهم شرعًیاإیعرف العذارى وصدیق المتزوِّجین أیًضا الیصابات. أنه  هذا الروح في لمعÏ. 
 ميّدیس كیرلس األورشليقلا

ثمر الروحي الداخلي في النفس، فإنَّ الجسد أیًضا لا ىاج الجنین في األحشاء یشیر إلهتبا كان نإًسا: ماخ
متناغًما معه، إذ و الها منسجمً خ في داامَّ ع لنعيُ الیصابات ق لسان القّدیسة لطنایشترك مع النفس في هذا الثمر، لذلك 

 أین لي هذا أن تأتي ُأم ربِّي نم ف. هي ثمرة بطنككة النساء ومباريف ت بصوٍت عظیمٍ، وقالت: مباركة أنِت خرص"
 أن یتم ما تنمآبى للتي وطف .ض الجنین بابتهاج في بطنيكترا صار صوت سالمك في أذني نيحذا فهو! ؟يّ لإ

. ]45-42[قیل لها من قبل الرب" 
 یمرم ُأمومةن لعتُ الیصابات نما كان العالم كله یجهل كل شيء عن البشارة للقّدیسة مریم، إذ بالقّدیسة بي

اض كتراألمر الُمدهش أن هذه األحداث العجیبة من او. إللهياهرة لهذا الحدث اظ  من عدم وجود أّیةمغرلبِّها، بارل
الم مریم، سلالیصابات مجرد إصغاء بتها لربِّها تمَّت ملروح القدس وشهادتها ألموابالیصابات ء التماین مبتهًجا ونجلا

فاتهال ان اهللاباوكأن   .˻ساكن في أحشاء القّدیسة مریم قد تكلَّم بنفسه على لسان ُأمِّه، وعمل خالل تصرُّ
ا، هل تجّسد الكلمة، وقد بقیت الكنیسة عبر األجیال تطوَّبالألنها صارت ُأم�ا هللا خ یمرم الیصابات تبوَّ د طقل
 لمسالم لمریم والدة اإلله، الكنز الملوكي للعالا[ أمام آباء مجمع أفسس، قائالً : حدَّثتيّدیس كیرلس الكبیر القفقد وقف 

سكن غیر المحدود، األم م ،لهیكل غیر المفهوما ،لیل البتولّیة، صولجان األرثوذكسّیةكإ ،فئطنملاكله، المصباح غیر 
.] ˼ئك البتولّیة المقدَّسةار الُمحوى في أحشيغ حملِت  نم وعذراء. السالم لك یا

لى لسانها، قائالً :  عوالیصابات  كلمات ىلع یجینوسروأالمة علا یعلِّق
 تى تأتي أم ربي لرؤیتي؟! ح ال حسن قْمُت به؟ أو ما هي أهمّیة األعمال التي ماِرْسُتهعمأيُّ [

] !؟Òارة أم ربِّي إليَّ يز: المتیازال هذا ين حّققتُ تساانة داخلّیة بموجبها مأ  أنا قّدیسة؟! أيُّ كمال أو أیَّةله
  على لسانها: قائالً ّدیس أمبروسیوس قلاعلِّق يو

 عترف إني ال استحقُّها.أ ،تي أم ربِّي إليَّ أت نأ مةبمعنى أنها لفرصة عظي ،"ي أین لن["م

1 Cat. Iect. 17: 8,7. 
 .24ص، مریم في المفھوم األرثوذكسي قّدیسةلا ˻
 .28، ص، مریم في المفھوم األرثوذكسي قّدیسةلا ˼

4 In Luc. 7: 5. 
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ي أشعر بالمعجزة وأتلمَّس ... فإنَّ يو أّي عمل قمُت به، أو أّي حق هو لأ ،يأي فضَّل ل ،"ين أین لم"
.] رّ الس

 لعذراء ابحة ست .6
أیًضا  قلطنا أحشائها، يهللا فاالعذراء ألنها آمنت بالمواعید، وحملت كلمة طوِّب يالیصابات ق لسان لطنا ذإ

د ي ،يبُّدّیة على مستوى تسبیحي مالئكعت ُممارسة لحیاة يلإاللقاء  كذا تحّولهو. هللالسان العذراء بالتسبیح  هللا امجِّ
 علن أسراره الفائقة بفرح.يُ و

مریم: تعظِّم نفس الرب،  التقف"
  .]47-46[هللا مخلِّصي" اوتبتهج روحي ب

قبل میالد الرب مخلِّصنا تنبَّأت مریم. وكما و الیصابات،ل میالد یوحنا تنبَّأت بق: [وسنيجيالمة أورعلال وقي
، هكذا بدأ الخالص في العالم بواسطة نساء العالم، تغلَّْبن على ضعف لجرلا يلإم بلغت ث ةأبدأت الخطّیة بالمر

 النفس والروح  فإنَّ ،"هللا مخلِّصياج روحي بهتبرب وتلا يسفن مُتعظِّ ". لننظر اآلن نبوَّة العذراء وهي تقول: نجنسه
.] Ïمیشتركان في التعظي

صالحة، فلم تعد حیاتها لهللا االقها حین شوَّهت روحها بالعصیان، وأفسدت خلیقة اخ ىلإ  حواءتءاد أسقل
 أحشائها، یرّد لنفسها جمالها يهللا فالقّدیسة مریم تحمل كلمة ا تءه. وقد جائاقها ُتعلن عن بهامعأ تمّجد الخالق وال

ه. ثالمهللا وااألول، وتصیر روحها مبتهجة بكونها صورة 
رب؟ حًقا إن كان الرب ال یقبل الزیادة وال لا ي تساؤل: كیف تعظِّم نفسثیحدّ : [یجینوسروأالمة علاول قي

رب"؟... كلما كبرت صورة (المسیح لا يمكن لمریم أن تقول هذا؟: "تعظِّم نفسي مدى يأ ىلإفالنقصان إنما بال تغییر، 
 ما أن صورة الرب تزداد بهاءً كو رة الرب وتمّجد...صوفيَّ ) وصارت بهّیة بأعمالي وأفكاري وأقوالي، تكون قد كبرت 

 ...] Ð نخطئ تصغر الصورة وتبهتذإ نا، فإنَّنايف
ها وِّ مس عموًما الهوتًیا هاًما أن القّدیسة مریم همل مفحيفهللا مخلِّصي" اهج روحي بتبتا قول العذراء "مأ

 ورثناها عن يتللجدّیة) ا (اتهج به، إذ ُولدت تحمل الخطّیة األصلّیةبتو ،العظیم تحتاج إلى "الخالص" كسائر البشر
لین ر ظهللا ناتقل أن م ل".  أمتهتواضع إلى رظن: " قالتذإ ،إللهّیةاها بالنعمة تمتُّع رد أدركت القّدیسة ّس ق ل.أبوینا األوَّ

 هب الطریق الذي تفر َأَمِته". لقد عتواضع أو أصوامها أو سهرها أو عدلها أوحكمتها، لكنة "نظر إلى اهتاإلى صلو
". فإن كان عدو الخیر قد فقد مركزه خالل الكبریاء، فقد جعل تواضعغتصب عطایاه وهو "التهللا واتنطلق إلى مراحم 

. ه خالقه مصدر حیاته وعلَّة بهجتنم ملكوت ظلمته، حارًما إیَّاه الكبریاء فًخا یقتنص به كل بشر إلى
بني، ألن القدیر صنع بي عظائم وف" ل لى جيإه ت، ورحمقدِّوس اسمههوذا منذ اآلن جمیع األجیال تطوِّ

د أدركت القّدیسة مریم عظمة العطّیة التي نالتها إذ تمتَّعت بواِهب العطایا نفسه، قل. ]50-48[" هنوقاألجیال للذین یتَّ 
ها. وها هي عهللا مابونها من أجل عمل وِّ طي له في أحشائها، لذا جمیع األجیال (جمیع المؤمنین عبر العصور)متح

 ها ومعها بتجسُّد الكلمة مخلِّص العالم.يهللا فامل  عُمعلنهها، بيوطتت لیتورجیاَّتها بألتماالكنیسة قد 
بها عبر العصور، ال كعذراٍء عاشت ثم ماتت، وٕانما كعذرانإ خالصي لهللا اا حیاتها عمل يف  تجّلىءنا نطوِّ

1 In Luc. hom 8: 1. 
2 In Luc. hom 8: 2. 
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فائقة التي ُوهبت للبشرّیة. إن كانت العذراء قد تمتَّعت بأمومة لهللا ااها نعمة يف ىالفائق. فكل مؤمن یتطلَّع إلیها فیر
عم نهللا تان في قلبها، فإنَّ النفس التي تتمتَّع بالشركة مع اميإلابه تح إذ حملته متجسِّدا في أحشائها كما حملسيالم سیِّدلل

كنیسة في حالة تمخُّض إلى أن یتشكَّل المسیح ویولد لا[ألب میثودوسیوس: اأیًضا بنوع من األمومة، لذلك یقول 
!] Ïیه من جدید فداخلنا. فكل قّدیس یتمتَّع بشركة مع المسیح كأنما یولد المسیح

 .]Ð)35: 3 رم ( تتمِّم مشیئة اآلب لكي تكون ُأًما للمسیحنأ ص: [احرّدیس أمبروسیوسقلاقول يو
تَّت المستكبرین بفكر ش ،ه قّوة بذراععنص بقّیة تسبحة العذراء، قائالً : [ىلعّدیس كیرلس الكبیر قلا یعلِّق

: ]51[قلوبهم" 
إبلیس وجنوده الذین أغواهم  ىلإ" وبالمستكبرینلَدته، " و الذيحيسالرب یسوع الم ىلإ" بالذراعریم "م ريش[ت

ذین أبوا أن لا إلغریقاسَكنة، بل وتشیر مریم أیًضا بالمستكبرین إلى حكماء مالكبریاء فسقطوا في حضیض الُذل وال
 ا بیسوع المسیح فتفرَّقوا في أطراف األرض. ونما، وٕالى جمهور الیهود الذین لم یؤوعدَّ اِ یقبلوا جهالة المسیحّیة كما 

العالم بأن یحفظوا  زل المسیح األعزَّاء عن الكراسي، فقد تضعضع سلطان إبلیس وجنوده فلم یعودوا یملكوننأ
 ألنهم تكبَّروا عن قبول السیِّد ،يدهم العالجفي أسرهم جمهور الجنس البشري. وسقط الكتبة والفرِّیسیُّون الیهود من م

 المسیح. 
  ].52[ل األعزاء عن الكراسي، ورفع المتَّضعین" زنأ"

، فأذلَّهم ةبذاغة والخیالء الكرتبة الیهود وفرِّیسوهم في بحر العظمة الفاكو إلغریقاق جنود إبلیس وحكماء رغ
عدو لا اًنا لیدوسوا الحیَّات والعقارب وكل قّوةطلس"ت قلوبهم وخُلصت ضمائرهم، فقد ُأعطوا عضِاتَّ فع علیهم قوًما رهللا وا

 . نولغادرا نوات الدنیئة التي یحرِّك أطرافها أولئك المتكبِّرامرال تؤثِّر فینا المؤو ،)19: 10 ول ("وال یضرُّهم شيء
 دقف ث هم اآلن، أما األمميح مشواكنادم إیمانهم ا لع ما دولة واسعة األطراف، ونظرً ًماد یووم تكن للیهلأ

 عدهم إیمانهم على تبوُّء منزلة عالیة ومكانة سامیة. اس
.  ]53[ع الجیاع خیرات، وصرف األغنیاء فارغین" بشأ"

اقوا مرارة الجوع. لم یكن ذهللا، وا دد بالجیاع الُجْبلة البشرّیة، فإنَّ جمیع الناس ماعدا الیهود أعوزهم مجیقص
 التبنِّي مهل بلذَّة الناموس، وتثقَّفت عقولهم بتعالیم الرسل واألنبیاء، إذ "اتمتعوساهناك من بین الناس سوى الیهود الذین 

 غرورهم إلى هاویة الشموخ والكبریاء، فرفضوا السجود لإلله هملكن قادو. )4: 9 ور("  والعهود والمواعیددجموال
ا من أورشلیم األرضّیة، وُطردوا من حیاة وذبنُ  ال علم وال رجاء وال نعمة، فقدوالمتجسِّد، فال عجب أن عادوا بال إیمان 

ي، ولم یقدِّروا حّ ة وصلبوا رب المجد، وهجروا ینبوع الماء الايحالمجد والنعمة التي ظهرت، ألنهم لم یقبلوا سلطان ال
ذلك إن ذاقوا مرارة جوع ال یضارعه جوع آخر، ویحرق لسانهم  قیمة الخبز الّحي النازل من السماء. فال غرابة بعد

عطش دونه أي عطش آخر، ألن جوعهم وعطشهم لم یكونا بمادیِّین ملموسین، ولكنهما معنویَّان روحیَّان، أو كما 
ع اتمِالسلماء بل ل الخبز وال عطًش ل اي األرض ال جوعً ف اسل جوعً ُأرتي یقول السیِّد الرب أت یقول عاموس: "هوذا أیام

.  )11: 8 اع ("مات الربكل
 آلمهم الظمأ الروحي وتملَّك أفئدتهم سلطان البؤس والشقاء، فقد ُأشِبعت ام اا الوثنیُّون الذین آمنوا فكثیرً مأ

1 Symposion 8: 8. 
2 PL 15: 1810.  
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ا الرب یسوع المسیح، فحظوا بالمواعید ولبقم ارتوت قلوبهم بالماء الحّي الشافي، ألنه وّیةلهإلانفوسهم من دسم الكلمة 
 قبالً .  التي كانت للیهود

د إسرائیل فتاة لیذكر رحمة" ع"   .]54[ضَّ
د إسرائیل حسب الجسد وهو الذي امتاز با مل ى حَسبه ونسِبه، ا علریاء والخیالء، وشَمخ بأنفه معتمدً بكلُیعضَّ

د إسرائیل حسب الروح، ذلك الذي ُیقدِّر قیمة هذا اال اإلیمان بهللا وا ِرفعته وإِكرامه، وذلك بالثقة بلىعمل عيفسم بل عضَّ
  أنبیاء العهد القدیم وبطاركته. عهللا ماواعید ا لمني من الرب یسوع، طبقً بتلاول على نعمه صالحو نهباب

 شأنه لّ هللا جاالمسیح، فإنَّ  عوى جمهور الیهود بالجسد، وهم أولئك الذین آمنوا بالرب یسلإ أیًضا آلیةاشیر تُ و
"  یمسك المالئكة بل یمسك نسل إبراهیمسيا "له حقً ألن وعد إبراهیم قائالً : "ویتبارك في نسلك جمیع قبائل األرض"،

.] ˺)16: 2 بع(
.  ]56[ثت مریم عندها ثالثة أشهر، ثم رجعت إلى بیتها" كمف أورد التسبحة قال: "ا إذیرً خأ

المها سو الیصاباتم عند ريى هذا القول اإلنجیلي هكذا: [إن كان حضور ملع المة أوریجینوسعلا یعلِّق
ي ف مت بالروح القدس... إن كان هذا قد تّ ألتما بعد أن تنبَّأتالیصابات ین یرتِكض مبتهًجا، ونیان أن یجعال الجفاك لها

الیصابات. ور التي مكثتهم مریم عند هش الثة الثلالخ وحناي هساعة واحدة، یمكننا أن نتخیَّل التقدَّم العظیم الذي أحرز
الیصابات ت ألتمابمعنى آخر قفز متهلًَّال و وأ ،لطفل في أحشاء ُأمها ضكة واحدة أو على الفور رحظن كان في لإف
 نم لقرباب اوحنا قد ازدادا في النمو خالل الثالثة أشهر، وهميو الیصابات الروح القدس، أفلیس من المعقول أن نم

هو في بطن و عِّديُ ى في حلبة األبطال، وقوَّ لمخلِّص نفسه حاضر! في هذه األشهر الثالثة كان یوحنا یتاو إلله،اوالدة 
.] Ðأن حان وقت ظهوره إلسرائیل ىلإ عجیب وتثقیف أعجب!... إذ عاش في البرّیة دیالمل هُأم

في تقدیرنا یستطیع أن یبلغها الجنین من وجود مریم في  ةم قاّیةأ: [ّدیس أمبروسیوسقلافس المعنى یقول نب
 الكبرى.] ن النبي یأخذ المسحة المقدَّسة ویتهیَّأ للمعركةكابیته هذه الفترة الطویلة؟!... هكذا 

 د یوحنا وِختانهاليم. 7
  .ًناباولدت ف، دل لتاهناممَّ زتفالیصابات ما أو"
ها، له تع جیرانها وأقرباؤها أن الرب عظَّم رحممسو

 .]58-57[ففرحوا معها" 
 ذلك عملًیا بظهور مجِ رالقدس، تُ ح عمته (یوحنا) في أحشائها وامتألت بالرونهللا وانان حبالیصابات  تمتَّعت ذإ
له من ِنعم إلهّیة محن ام  نترجمنأ . وهكذا یلزمنا نحن أیًضانيريح قلوب الكثرَّ ف ينا في الزمن المحدََّ◌د، الذحالطفل یو

.  یِّیناألرض و السمائیِّینحرِّ فخارجي يُ  رمفي أعماقنا إلى ث
 يف: [ّدیس أمبروسیوسقلایقول ة. هجة صادقبهللا باو تمجید حن قهالطأوالقلوب  حرَّ الد القّدیس یوحنا فيم

 یالد القّدیسین یِعْم الفرح بین الجمیع، إذ هو بركة للكل.]م
ت من الروح القدس فقالت: ألتمالده، أما والدته التي اواسم كریَّا" على ز "ةت تسمياوداأر ناتخ جاء وقت الذإ

انه في الحال سح لتفناته، امرأسابق مع اق فتِّ ان ود" حناويسم "لوًحا من الشمع وكتب اال بلزكریَّا نفسه إذ طو ،نا"حوي"

Ï جمة المرحوم كامل جرجس.رت 
2 In Luc. hom 9: 1,2. 
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ثمًرا مشترًكا هو یوحنا، وٕانما أیًضا  ـالیصابات ادة الموقف لم َیصر للزوجین ـ زكریَّا ويهللا قاسّلم روح ت ذإ هلیتنبَّأ. وكأن
 لواحد في الرب.ا رصار لهم الفك

كریَّا في الفكر ع زمالیصابات  أن نقول حین یتسلَّم روح الرب قیادة حیاتنا تنسجم فینا أیًضا انكنميو
  النفس (زكریَّا) لیعمال مًعا بفكٍر واحٍد مقدَّسٍ .عمالیصابات) لعمل، أي ینسجم الجسد (او

  ، "یوحنا"ههللا لا زكریَّا بعطّیة تمتَّع ذإآلن ا
 . هللاح فمه ولسانه وتكلَّم وبارك تفناِ الحال  يف"

ع خوف على كل جیرانهم، قوف
  .لیهودّیةا لبوتحدَّث بهذه األمور جمیعها في كل ج

ین في قلوبهم قائلین:  معدعها جمیع الساوأف
أترى ماذا یكون هذا الصبي؟!  

  .]66-64[ وكانت ید الرب معه"
هللا، اإنما بقّوة  رّیةشفتح فمنا الداخلي، وینطق لساننا بتهلیل. نبارك الرب ال بكلمات بنهللا يانما ننعم بحنان يح

بهجةٍ، وتتحّول حیاته كلها و ارحً  فملحهللا ي اى من هم حولنا. المؤمن الحقیقي خالل تالمسه معلهللا عاى یقع خوف تح
 هللا تتجّلى فیه.اإلى فم داخلي مسبِّح، هذا التسبیح یهز السمائیِّین طَرًبا ویحطِّم عدو الخیر، وكأن قّوة 

ًقا له فاكلمة صار مرلان ي غموض لكن "ید الرب" أي االبف تأبد دقر میالد یوحنا كرازة، وٕان كانت اص
 ك یعوله ویهتم به حتى یظهر إلسرائیل في الزمن المحدَّد.ناالبریَّة، وه ىلإه ب قل إذ ینط،هدنیس

 نبوَّة زكریَّا الكاهن .8
ارك الرب تحت قیادة الروح القدس، إذ رأى بي هناعمته (یوحنا)، فانطلق بلسنهللا وازكریَّا الكاهن بحنان تمتَّع 

 لكل.ارته بل تضم يشع له وحده، والمشت خالصیَّة اللهللا ااخطة 
 زكریَّا أبوه من الروح القدس وتنبَّأ قائالً :  ألتماو"

مبارك الرب إله إسرائیل، 
  .]68[ألنه افتقد وصنع فداء لشعبه" 

تین عامِّتین: األولى خاصة ن زكریَّا من الروح القدس تنبَّأ ألتمادما نع[ا: ذكه یجینوسروأالمة علا یعلِّق بوَّ
فعًال وموجود  مئاحدَّث عن المخلِّص كقیت وظهوره. ویظهر من كلماته أنه نادمعملة بیوحنا اصاخ بالمسیح، والثانیة

.]  Ïفي العالم، یلیه الحدیث عن یوحنا
تي جعلت من الناكرین لهللا ااالصامت زماًنا طوًیال یتنبَّأ! هذا هو ملء نعمة  لجرلا: [یوسسمبروأقول يو

دین له! لیته ال .] إللهّیةابركات لا اتذكرً م ،خطایاه السابقة يس بتأمَّله فأيي الوته، قث انسنإد أي قفي (المتشكِّكین) ممجِّ
 : قائالً  ، عن السیِّد المسیحیتنبَّأ

. ام لنا قرن خالص في بیت داود فتاةقأو"
  .]70-69[ تكلَّم بفم أنبیائه الذین من الدهر" امك

1 In Luc. hom 10: 1. 
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ّدیس غریغوریوس قلا لقويو.] Ïقرن في الكتاب المقدَّس یعني مملكة أو سلطاًنالا[ّدیس چیروم: قلال وقي
.] Ðقرن خالصنا ألجلنا عفأسفل، رُ  ىلإحنا رطنادما نع[: يزنالنزي

" إلى القّوة فحسب، بل وٕالى السلطان الملكي، فإنَّ قرنر كلمة "يشت ال: [ّدیس كیرلس الكبیرقلال قويو
: یجینوسروأالمة علا المسیح مخلِّصنا الذي ظهر من أسرة داود الملك هو ملك الملوك وقّوة اآلب العظیمة.] ویقول

ّیة قمِّة. أو. أن الكرامة قد ُزرعت على القمَّةب لاود، فقد جاءت النبوَّة صدى للقو دلحقیقة جاء قمَّة الخالص من بیتاب[
.] Ñین"الص في بیت داود فتاة، كما تكلَّم بفم أنبیائه القّدیسخ نیسوع المسیح الذي ُكتب عنه: "أقام قر

  ].71[ا" نالص من أعدائنا، ومن أیدي جمیع مبغضيخ"
فعل جاء یسوع لابووحیِّین، رلا عداء الجسدیِّین، بل األعداءاألس المقصود هنا يل[: یجینوسرو أةمالعلال یقو

.]  Òمن أعدائنا وجمیع مبغضینا انرنا من حبائلهم، ویحرِّ ذقنيقوًیا في المعركة لُیهلك جمیع أعدائنا و
 .]72[نع رحمة مع آبائنا، ویذكر عهده المقدَّس" صيل"

رنا بأن محا خطایانا  بمسیح هو الرحمة والعدل، ألننا نلنالا: [ريبكّدیس كیرلس الالقل وقي ه الرحمة، فتبرِّ
) إبراهیم وٕاسحق ویعقوب (آبائنا دان أن مجيء الرب المخلِّص قد أفظأ: [یجینوسروأالمة علابإیماننا به.] ویقول 

  بمجيء المخلِّصاودي الیوم وفرحوا به لم یستفاذه نعن بأن هؤالء الرجال الذین تنبَّأوا كمي ذ الإ ،مههللا لافران غب
 !]؟Óبأن مجیئه قد أفاد آباءنا لوقاذا نخشى من المل... زيجاإلعاالمیالد و

 ميها آبائنا ویحّقق مواعیده المستمرَّة، والتي ظهرت بوضوح في أیام إبرعهللا ماالمخلِّص ُیعلن رحمة  يءمج
 ، إذ یقول: مَس قب عهٍد مقدََّ◌ٍس ويهللا فاالذي دخل مع 

  . أبیناميهاإلبر فلح َسم الذيقلا"
. هدبین من أیدي أعدائنا نعذقنمُ ف یعطینا إننا بال خو نأ

  .]75-73[" انتم حیاايأ اسة وبرِّ قدَّامه جمیعدقب
 قوَّات يأ وحیِّین،رلاى أعدائنا لع لبةغلا العهد الذي تحّقق بمجيء المسیح یحمل شقَّین: الِشق األول هو اذه

ق الثاني لشِ  حملناه في داخلنا. وانإ ت أقدامنا،حت فقد حطَّم السیِّد ِفخاخهم وحطَّم سلطانهم ون خوٍف،دب ةالظلم
 ل طبیعة جدیدة نعیشها كل أیام حیاتنا.محن يأ ،رٍّ بو والمالزم لألول فهو دخولنا في المیراث، نعبد الرب بقداسةٍ 

 ال: ق بخصوص النبوَّة عن السیِّد المسیح، أما عن القّدیس یوحنا المعمدان، فهذا
َت أیها الصبي نبّي العلّي ُتدعى،  نأو"

. ألنك تتقدَّم أمام وجه الرب لُتعد طرقة
 فرة خطایاهم.غمب شعَبه معرفة الخالص عطيتل
  .دنا الُمشرق من العالءقتفاا هب تيلا شاء رحمة إلهناحأب
ن في الظلمة وظالل الموت،  يسلاجيء على الضيل

  .]79-76[ في طریق السالم" انمالكي ُیهدي أقد

1 In Ps. hom 25. 
2 On the Great Athan. 
3 In Luc. hom 10: 2. 
4 In Luc. hom 10: 3. 
5 In Luc. hom 10: 3. 
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 نبوَّة: لا هما یلي تعلیقات بعض اآلباء على هذيفو

 "أن یوحنا المعمدان و ،يّ ن المسیح هو العلأو أن تالحظوا أیًضا جرأ .]76[" ت أیها الصبّي نبّي العلّي ُتدعىنأو
. كرون الهوت المسیح؟ (یعني األریوسیین)ني نیتقدَّم المسیح بمیالده وعمله، فلماذا إذ

 .]79[" الل الموتظو ةن في الظلميسلاضيء على الجيُ ل"
). 17: 132 زم(" مسیحيل ااجً سرت بْ تَّ رقد ورد "ف ،سط الیهودّیةو اًرا ساطعً ون معمدانلا  یوحناناك
. ى الدوام كرمٍز لیوحنالع الجتماعاحد األسرجة في خیمة أ ءَ ي شریعة موسى ُأضيفو
ركوه... وبذلوا ما في وسعهم في تل معمودّیة یوحنا رْدًحا من الزمن هجروه ووح معواتجاكن الیهود بعد أن لو

 هو السراج الموَقد ناكح یصف یوحنا المعمدان بالقول: "سيإطفاء السراج المنیر الساطع. فال غرابة إن كان الم
.  )35: 5 وي(" أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة متالُمنیر، وأن
  ].79["  یهدي أقدامنا في طریق السالميكل"

 من رؤیة ساناجیر الظالم الحالك والجهل الفاضح، ومنعت سحابة الجهل جمهور الي العالم یتخبَّط في دكان
. ˺یُّین نوًرا لهم وشمًسا لنفوسهمليسرائإلل رهظ له الحق والعدل، إال أن رب الجمیعإ ،ح الفاديسيالسیِّد الم

 ّدیس كیرلس الكبیرقلا

 أنه لن و ،نا سوف یذهب لیعیش في البراريحويالطفل، ألنه كان یعلم أن  ىلإ أن زكریَّا أسرع بتوجیه الكالم ِاعتقد
 ].80[وم ظهوره إلسرائیل" ي ىلإ في البراري ناكبالفعل "و ،یتمتَّع بعد ذلك بوجوده

 مصر وكان عمره أربعین عاًما... أما یوحنا فمنذ والدته نم ه عاش في البراري، لكن بعد هروبأیًضا سىوم
.  Ð یثقَّف بتربیة ممتازةنأ حقتساظم موالید النساء، وقد عالبراري، هذا الذي قیل عنه أنه أ ىلإذهب 

 المة أوریجینوسعلا

 أن ُندرك أن هذا في عيطتانیة أیام، لكننا نسمثن باحدیث إلى طفٍل لا ههذا مبالغة، إذ یوجَّ ي یظن البعض أن ف دق 
 الهللا واًنا ُأخر یفتحها روح ااإلمكان، إذ سمع الجنین صوت مریم قْبل والدته. ولما كان یوحنا نبًیا فإنَّ لألنبیاء آذ

 ُأّمه. نط في باجیفتحها ُنمّو الجسد. كان یوحنا قادًرا على الفهم إذ سبق فركض بابته
 ّدیس أمبروسیوسقلا

Ï جمة المرحوم كامل جرجس.رت 
2 In Luc. Hom 10: 6,7.  
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 الثاني ألصحاحا

 یالد الصدیق السماويم
د فیه، فجاءنا في مزود، لكنه فتح أبواب السماء لیسمع لق السماوي له موضًعا في منزل ُیويم یجد الصدل

 الشعب. ُیدخل به كطفل إلى الهیكل فیفتح عینّي سمعان مالبسطاء الصوت المالئكي یهنِّئهم بالفرح العظیم الذي یعّ 
الشیخ الذي ِاشتهى بفرح أن ینطلق إلى الفردوس بعد إدراكه للنور الذي ُیعلن لألمم؛ ویفتح لسان َحنَّة النبّیة بالتسابیح. 

 .وفي سن الثانیة عشر دخل الهیكل ُیبهت الشیوخ بتعالیمه
 .7-1 میالد صدیقنا. 1
 .20-8 البشارة للرعاة. 2
 .21  . ختان السیِّد3
 .24-22  . تقدیم الذبیحة4
 .35-25  . تسبحة سمعان الشیخ5
 .38-36  . تسبحة َحنَّة بنت فنوئیل6
 .40-39. العودة إلى الناصرة  7
 .52-41 . یسوع في الهیكل 8

 میالد صدیقنا. 1
العجیبة باإلعداد لمیالد صدیقنا السماوي، فقد انفتحت السماء لُترسل  هللاالسابق رأینا ِخطة  ألصحاحاي ف

رئیس المالئكة جبرائیل یبشِّر زكریَّا بمیالد یوحنا السابق للسیِّد، ویبشِّر فتاة الناصرة العذراء بالحبل المقدَّس. امتألت 
 لسان زكریَّا بالتسبیح ح الجنین في أحشائها راكًضا، وانفتابتهجالیصابات من الروح القدس عند سماعها سالم مریم و

له الطریق، فقد رأى اآلباء  یوحنا لیهیئ ومبارًكا إله إسرائیل، ال من أجل میالد یوحنا بل من أجل من جاءهللا شاكًرا 
وعده المقدَّس بمجيء المسیَّا المخلِّص، واآلن یحّدثنا في بساطة عن میالد  هللاواألنبیاء الذین رقدوا یتهلَّلون لتحقیق 

حا كیف است حتى الوسائل البشرّیة مثل "االكتتاب الروماني المصطبغ بالصبغة الیهودّیة"، لتحقیق  هللادم خالسیِّد، موضَّ
 أهدافه اإللهّیة وٕاتمام النبوات، إذ یقول اإلنجیلي: 

.  تتب كل المسكونةكوفي تلك األیام صدر أمر من أوغسطس قیصر بأن يُ "
. هذا االكتتاب األول جرى إذ كان كیرینیوس والي سورّیةو
. َتتبوا كل واحد إلى مدینتهكجمیع ليُ لذهب اف
صعد یوسف أیًضا من مدینة الناصرة إلى الیهودّیة  ف

إلى مدینة داود التي تدعى بیت لحم، 
]. 4-1[لكونه من بیت داود وعشیرته" 

أوغسطس" ویعني  "الذي وهبه مجلس األعیان لقب كایبیاس ي أیام اإلمبراطور كایس أو اكتافیوسف
در األمر باكتتاب "كل المسكونة"، أي جمیع الدول الخاضعة للدولة الرومانّیة التي كانت ص" لجّ ببالالتینیة "الم
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تسیطر على العالم المتمدِّن في ذلك الحین. كان هذا أمر إلشباع شهوة عظمة اإلمبراطور، لیبرز امتداد نفوذه 
یتم في أي موضع دون حاجة  تتاب حسب النظام الروماني یمكن أنالكوسلطته لكي یسنده في جمع الجزّیة. وكان ا

إلى مدینته التي نشأ فیها. لكن الرومان وقد أرادوا مجاملة الیهود أمروا بإجرائه حسب النظام  نسانإال كل نتقال
ه في موطنه األصلي. وهكذا التزم یوسف ومریم أن یذهبا إلى "بیت لحم" في  اسمنسانإ لیث یسجِّل كحالیهودي، 

 یهما لكونهما من بیت داود وعشیرته.اسمالیهودّیة لتسجیل 
ان تنفیذ األمر شاًقا على یوسف الشیخ ومریم الحامل، خاصة وأن المدینة قد اكتظَّت بالقادمین فلم یجدوا ك

على األمر  موضًعا في فندق، واضطرَّا أن یبیتا في مذود لتلد القدِّیسة مریم هناك. تحقَّق ذلك حسب الظاهر بناء
 حمل ِسمة یهودّیة في طریقة تنفیذه، لكن الحقیقة الخفّیة أن ما تم كان بخطة إلهّیة سبق عاإلمبراطوري باالكتتاب م

ما أنِت یا بیت لحم أفراَثة وأنِت صغیرة أن تكوني بین ألوف یهوذا فمنك یخرج لي الذي أفأعلنها األنبیاء، إذ قیل: "
). 2: 5 مي" (یكون متسلًطا على إسرائیل ومخارجه منذ القدیم منذ أیام األزل
 فیما یلي تعلیقات بعض اآلباء إلى العبارات السابقة: 

 " ..."ُولد المسیح إذن في بیت لحم في . ]3-1[وفي تلك األیام صدر أمر أوغسطس قیصر بأن یكتتب المسكونة
لكاتب الحكیم على ذكر ا ىوكان قد أصدر امًرا بإحصاء دولته. ولكن قد یسأل سائل: ِلم أت حكم أوغسطس قیصر

ال یزول قضیب وهذه المسائل؟ والجواب على ذلك أنه كان البد من تعیین الزمن الذي ُولد فیه المخلِّص، فقد ورد "
، بل وكان یجب )10: 49 تك" (من یهوذا ومشترع من بین رجلیه حتى یأتي شیلون وله یكون خضوع شعوب

اود، فقد خضعت الیهودّیة في ذلك العصر دتعلیمنا أنه لم یكن على بني إسرائیل عند میالد الفادي ملك من بیت 
 لصْولجان الحكم الروماني.

 ].4[لكونه من بیت داود وعشیرته" "
شار اإلنجیل المقدَّس إلى نسب یوسف لنقف على تسلسله من داود الملك جدُّه األعلى، بل وأن هذه األشیاء أ

ن الشریعة اإللهّیة حصرت الزواج في ألن سبط یهوذا وٕالیه ینتسب بیت داود، ملعذراء االجلیلة تُثبت أیًضا أن مریم 
مفسر الحقائق السمائّیة الرسول والسبط الواحد بمعنى أن الزوج والزوجة ال ُیعقد زواجهما إال إذا كانا من سبط واحد. 

 ).14: 7 عب" (لع من سبط یهوذاطالعظیم بولس یعلن هذا العرف، إذ شهد أن السیِّد "
 ].5[ى" لمع مریم امرأته المخطوبة وهي ُحب"

یقول اإلنجیلیُّون المقدَّسون أن مریم كانت مخطوبة لیوسف وهذا یدل على أن الحبل تم خالل مدة الخطوبة، 
وأن عمانوئیل ُولد بمعجزة ال تتَّفق مع النوامیس الطبیعّیة المعروفة، ألن مریم العذراء لم تحبل من زرٍع بشريٍ . وسبب 
ذلك أن المسیح هو "باكورة الجمیع"، هو آدم الثاني، كما ورد في األسفار المقدَّسة، فقد ُولد بالروح القدس حتى ینقل 

مخلِّصنا حسب المیالد  هللابل أبناء  إلنساناأال ُنسمى بعد أبناء  هللاإلینا بمیالده الروحي النعمة والحق، إذ شاء 
. ˺15: 1و  كالروحي الجدید بالمسیح أوًال، ألنه یتقدَّمنا في كل شيء، كما یقول الحكیم بولس في

 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

Ïلمرحوم كامل جرجس).ا (ترجمة 1ظة ع 
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 للمسكونة كلها في عهد أوغسطس قیصر، حیث االكتتاب األولاذا یفیدني هذا األمر الذي یرویه بخصوص "م "
أخذ یوسف مریم زوجته الحامل وذهبا وسط كل العالم لُیسجِّال في هذا السجل الخاص باالكتتاب عن مجيء یسوع 

 الم؟عإلى ال
ل اسم یسوع في هذا االكتتاب، یسجل مع الكل لكي یخلِّص ك ، إذ كان یجب أن ُیسجِّ ان مجیئه یدل على سرٍّ

ل أسماء الكل معه في  كل البشرّیة ویقدِّسها واهًبا إیَّاهم أن یعیشوا معه في حیاة واحدة! كان یرید بهذا السجل أن ُتسجَّ
. Ï) مع القدِّیسین20: 10م في السماوات (لو ه؛ كل الذین یؤمنون به یكتب أسماء)3: 4 سفر الحیاة (في

 لعالمة أوریجینوسا

 ا هي العالقة بین صدور أمر من سلطة بشرّیة ومیالد المسیح إال اإلعالن عن التدبیر اإللهي، فقد كان األمر م
 البشري مصدره المشیئة اإللهّیة، وكان یجب أن ینفذ باسم الملك السماوي ال األرضي.

 كل أیام حیاته في المسیح... هذا تبأن ُیكت نسانإنا یكمن عمل اإلیمان باكتتاب النفس... إذ یلیق بكل ه
لرب األرض وملؤها، المسكونة وكل لاألمر باالكتتاب ال یصدر عن أوغسطس بل عن المسیح للمسكونة كلها... إذ "

 أوغسطس لم یحكم قبائل الغوط وال الشعب األرمني، أما المسیح فیملك على الجمیع.). 1: 24 مز" (الساكنین فیها
 لقدِّیس أمبروسیوسا

" الذي یعني "بیت الخبز"، لُیولد هناك "خبز الحیاة". وقد بیت لحمل القدِّیس یوسف مع القدِّیس مریم إلى "انتق
" ُأحصَي مع آثمةوعداد ُیحسب كواحٍد منا، إذ قیل: "التُسجل اسمه مع البشر في االكتتاب لیشاركنا كل شيء حتى في 

:  ، فُنحَصى نحن في كتاِبه اإللهي، وُنحسب أصدقاؤه. هناك في بیت لحم ولدت العذراء، إذ قیل)12: 53 إش(
. بینما هما هناك تمَّت أیامها لتلدو"

ا البكر وقّمطته وأضجعته في المذود،  هبناولدت ف
]. 7-6" [إذ لم یكن لهما موضع في المنزل

 ، وعلى والدته في مذود."ا البكرهابنیما یلي تعلیقات بعض اآلباء على تعبیر "ف

 ولكن لیس كل بكر هو وحید. فنحن نفهم أن كلمة بكر ال تعني فقط من وحید هو بكر كل ابننا نقول إن ه .
تح رحم من كل ال فكیتبعه آخرون، ولكنها تعني عموًما كل من لم یسبقه أحد في المیالد. فالرب یقول لهرون "

وبكر البهیمة النجسة تقبل  إلنساناجسد یقدَّمونه للرب من الناس ومن البهائم یكون لك. غیر أنك تقبل فداء بكر 
یحّدد أن البكر هو كل فاتح رحم. وٕاال فإذا كان اللفظ یعني فقط من له إنساًنا  هللا كالم ). فإنَّ 15: 18 عد" (فداءه

دید من هو البكر حتى یولد بعده إنسان آخر، لئال ال یولد بعده أحد، حأصغر منه فإنَّه یتعذَّر إذن على الكهنة ت
 فال ُیدعى بعد بكر ألنه وحید!

شهر تقبله حسب تقویمك فضة خمسة شواقل على شاقل القدس. هو  بنافداؤه من وویقول الكتاب أیًضا: "
دمه على ش عشرون جیرة. ولكن بكر البقر أو بكر الضأن أو بكر المعز ال تقبل فداءه. أنه قدٌس . بل تر

كل فاتح رحم من الحیوانات الطاهرة، أما هللا دِّس نقوهكذا تقضي الوصّیة بأن ). 17-16: 18 عد" (المذبح...
الحیوانات النجسة فإنَّها ُتفدى وُیعطى ثمنها إلى الكاهن. فكیف أمیز الحیوان البكر؟ أم لعلي أقول للكاهن: من 

1 In Luc. Hom 11: 6. ة تریز سعد) سید(ترجمة ال  
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 آخرون، وربَّما ال ُیولد. انتظر حتى یأتي الثاني، وٕاال فلیس لك علّي هبكر؟! فربَّما یولد بعد لذياأدراك أن هذا 
شيء! ألیست هذه حماقة یرفضها الجمیع، ألن من البداهة أن البكر هو كل فاتح رحم سواء كان له أخوة أم 

 ˺!؟ال
 لقدِّیس جیروما

 ا البكر أي أول مولود، فال یقصد به أنه أخ من بین عدة إخوة، ولكن واحد من بین األبكار، فإنَّ هبناعنى م
نا األول أاألسفار اإللهّیة تستعمل كلمة بكر أو أول في مواضع شتَّى، ولم یقصد بالكلمة إال واحد فقط، فقد ورد "

). 6: 44 إش" (واآلخر وال إله غیري
على حد قول  هللا اسوى یسوع ابن یكن لها ابن فُأضیفت كلمة أول إلى المولود للداللة على أن العذراء لم

أیًضا متى و، ویقول أیًضا الحكیم بولس ")27: 89 مز" (نا أیًضا أجعله بكًرا أعلى من ملوك األرضأالوحي "
). 6: 1 عب" (هللاُأدخل البكر إلى العالم یقول: فلتسجد له كل مالئكة 

 م بطبیعته، ویختلف عن الُجْبلة البشرّیة بطبیعتها؟لوكیف دخل المسیح البكر إلى العالم وهو بعید عن العا
الوحید إال أنه بكر لنا، ألننا جمیعنا اخوة له وبذلك أصبحنا  هللابن ا، ومع أنه إنساًناصار  هللادخله بأن 

. هللاأبناء 
الوحید ألنه  هللابن االوحید بالنسبة لإلله الواحد، فالمسیح  هللابن االحظوا أن المسیح ُیدعى بكًرا بالنسبة لنا. و

متَّحد مع اآلب، إله واحد ال غیره ولكن المسیح بكر بن كلمة اآلب، فلیس له إخوة یشاركونه هذه البنوَّة، ألن اال
 هللابن النا ألنه شاء فنزل إلى مستوى المخلوقات الطبیعّیة، ولذلك تجدون األسفار اإللهّیة تشیر إلى المسیح 

أما إذا استعمل الكتاب المقدَّس كلمة البكر فإنَّ ). 18: 1 یوب" (الوحید الذي هو في حضن اآلبن الابالقول: "
كر من بوورد أیًضا ")، 29: 8 رو" (یكون هو بكًرا بین إخوة كثیرینلالوحي یفسِّرها بما یبیِّن مضمونها فورد "

). 18: 1 كو" (األموات
  فساد الموت.نالمسیح بكر من األموات ألنه شاركنا في كل شيء ما عدا الخطّیة وألنه أقام جسده م

الوحید، إله من إله، ووحید من وحید، ونور من نور، ولكنه  هللابن اأضف إلى ذلك أن المسیح بطبیعته هو 
 .˻بكر بالنسبة لنا حتى أن كل من یشبهه یخلص به فهو البكر ونحن إخوته

 كحیوانٍ ) تجد في المذود الكلمة طعاًما لك إلنساناّرم المذود، فإنَّك وٕان كنت قد فقدت الحس (صار ك˼ .
 لقدِّیس غریغوریوس النزینزيا

 قد انحطَّ إلى مستوى الحیوان ولذلك وضع نفسه كطعام في المذود حتى إذا نبذنا الطبیعة  إلنسان اهللاجد و
إلى المذود، إلى مائدته الخاصة ابنا إلنسانّیة، فباقتراالحیوانّیة ارتفعنا إلى درجة الفهم واإلدراك التي تلیق بالطبیعة 

.  ˽ال نجد طعاًما مادًیا بل خبًزا سمائًیا هو الجسد الحيّ 
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

Ï  (ترجمة القمص متیاس فرید).12العذراء كل حین  
Ð  1عظة. 

3 Orat. on hom 11:6. 
Ò  1عظة. 
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  ُلد في مذود لیرفعكم إلى المذبح،و 
 اء إلى األرض لیرفعكم إلى السماء،ج
نه من إ، وكما یقول الرسول: ")2: 14  لكم منازل في السماء (یویعد في مذود البقر، لكي إالم یجد له موضًعا ل

تي هي ضعف ). 9: 8  كو2" (أجلكم افتقر وهو الغني لكي تستغنوا أنتم بفقره فمیراثي هو فقر المسیح، وقوَّ
. المسیح

 لقدِّیس أمبروسیوس ا

 یها الرهبان، لقد ُولد الرب على األرض ولم یكن له حتى قالیة ُیولد فیها، وال موضع في الفندق.أ 
 لجنس البشري كله له موضع، والرب عند میالده لیس له موضع. ا
م یجد له موضًعا بین البشر، ال في أفالطون وال في أرسطو، إنما وجد له موضًعا بین البسطاء واألبریاء ل

فلیس له أین  إلنسانابن اار، وأما كفي المذود... لهذا قال الرب في اإلنجیل: "للثعالب أْوِجرة ولطیور السماء أوْ 
". Ïیسند رأسه

 لقدِّیس جیروما

 البشارة للرعاة. 2
تمََّ◌ت والدة السیِّد المسیح في المذود بعیًدا عن األنظار، لم یسمع عنها الملوك والعظماء، وال أدركها الكهنة 
ورؤساء الكهنة وجماعات الكتبة والفرِّیسیین والناموسیِّین والصدِّوقیِّین. هكذا استقبلت األرض خالقها في صمٍت رهیٍب، 
لكن لم یكن ممكًنا للسماء أن تصمت، فقد جاء مالك الرب إلى جماعة من الرعاة الساهرین األمناء في عملهم، وربَّما 

 ]، فخافوا خوًفا عظیًما. 9كانوا في بساطة قلوبهم منشغلین بخالصهم، جاءهم ووقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم [
م المالك: ال تخافوا،  هقال لف"

 فها أنا أبشركم بفرٍح عظیٍم یكون لجمیع الشعب. 
. نه ولد لكم الیوم في مدینة داود مخلِّص هو المسیح الربإ
]. 12-10[مقمًَّطا ُمضجًعا في مذود" ال هذه لكم العالمة تجدون طفو

 یما یلي بعض تعلیقات األباء علي هذه البشارة المفرحة: ف

 في ملء األزمنة، وأنشدت جماهیر السماء أنشودة  نسانإعلن جمهور األنبیاء والدة المسیح بالجسد وأخذ صورة أ
ؤالء الرعاة هم هكان الرعاة في بیت لحم أول من ُبشِّروا بهذا النبأ السار. و ،الفرح والتهلیل بمیالد المخلِّص الفادي

 كل مكان كما بشَّر رعاة بیت لحم يرمز للرعاة الروحیِّین الذین یظهر لهم الرب یسوع المسیح فیبشِّرون باسمه ف
م هذه علي أثر سماعهم أنشودة الفرح واالبتهاج من المالئكة األطهار، فكان المالئكة كما ترى تهبالمسیح في بلد

 أول من أعلنوا میالد المسیح للعالم، ونادوا بمجد المسیح، وهو اإلله المتأنِّس من امرأة بحالة عجیبة.
ملفوًفا بقماٍط وضیٍع، وموضوًعا في مذود، فِلَم القوَّات السمائّیة ًال طف وقد یسأل أحد فیقول: كان المسیح

ُله إلًها ورب�ا؟  تبجِّ

1 In Ps. hom 44. 
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خذ جسم عبد من الرقیق، ولكن تَّ كما تظهر أنت، واِ  هللاتعمَّق في فهم السّر العظیم. لقد ظهر  إلنساناأیها 
ولد من امرأة حًبا فینا لَیطرح يالوحید تجّسد ورضَي أن  هللابن الم تنفصل عنه ُألوهیَّته بحال من األحوال. أال تفهم أن 

؟! بوالدة المرأة عمانوئیل المتجّسد )16: 3 تك" (الوجع تلدین أوالًداباللعنة التي حلَّت علي المرأة األولي، فقد قیل لها "
 حلَّ رباط اللعنة عنها!ناِ 

ن ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد أعتقني من ألولیس ذلك فحسب، ولكن یقول الحكیم بولس "
 في ِشبه جسد ابنهإذ أرسل  هللاناموس الخطّیة والموت، ألنه ما كان الناموس عاجًزا عنه فیما كان ضعیًفا بالجسد، ف

الخطّیة، وألجل الخطّیة دان الخطّیة في الجسد، لكي یتم ُحكم الناموس فینا نحن السالكین لیس حسب الجسد بل 
).  4-3: 8 رو" (حسب الروح

 وما هو الُمراد بالقول "ِشبه جسد الخطّیة" ؟
ُیراد به أن ناموس الخطّیة كامن في الجسد مع األهواء الباطلة والمیول الفاسدة، ولكن ما أن تجّسد المسیح 

ر المسیح  ا أصبح جسده مقدًَّسا وطاهًرا. إذننوِاتَّخذ صورت أصبح المسیح مثلنا، ولكن لیس فیه میولنا الباطلة، إذ تحرَّ
 سوعي ودنا إلى فعل الُمحرَّم المرذول والدنيء الممقوت. فكلما رأیت الطفلقمن جمیع الرغبات والنزعات الفاسدة التي ت

 لتشاهد تلفوًفا باألقمطة فال تنظره وهو بالجسد، بل دقِّق النظر في مجده اإللهي. وارتفع بعقلك إلى سماء السماوام
 المجد واإلكرام ن، وتسمع أناشید السیرافیم مقدِّمي)1: 6 إش" (وهو جالس علي كرسي عاٍل ومرتفعٍ "مجده الفائق 

 والسجود والعبادة للرب یسوع المسیح الذي یمأل األرض بمجده وعظمته.
أنظر مجد المسیح علي األرض وقد تألأل بالنور، وسطع علي الرعاة، وجمهور المالئكة ینشدون أناشید 

 الفرح والسرور. فقد تنبَّأ موسى منذ قرون عدیدة فقال: "تهلَّلوا أیها األمم شعبه". 
د أنبیاء كثیرون ولكن لن تتهلَّل المالئكة في میالد أحدهم كما تهلَّلت عند میالد المسیح ألن هؤالء لألم یو

وحاملین الكلمة، ولكن لم یكن هذا شأن المسیح ألنه إله ورب ُمرسل األنبیاء هللا األنبیاء كانوا من البشر مثلنا ُخداًما 
 المسیح شاء ). فإنَّ 6: 89 مز" (هللا أبناء الرب بین لنه من في السماء یعادألوالقدِّیسین. أو كما یقول المرنِّم: "

اآلب  هللابن االحقیقي، فهو بطبیعته بن ومنحنا البنوَّة نحن الذین تحت نیر العالم وبطبیعتنا أِرقَّاء، أما المسیح فهو اال
و عین هوما أقوله الً . رغًما عن أخذه جسًدا لم یكن له قبًال حتى بعد تجّسده، فقد ظلَّ كما قلت لكم كما كان قب

یأكل، متى عرف أن ًال وتدعو اسمه عمانوئیل. ِزبًدا وعسابًنا ا العذراء تحبل وتلد هیؤكِّد متنبًِّئا: "ء الِصدق فإنَّ إشعیا
). 15-14: 7 إش" (یرفض الشّر ویختار الخیر، ألنه قبل أن َیعرف الصبي أن َیرفض الشّر یختار الخیر

هو اهللا المتجّسد، عرف   وألنهًال،ما معنى هذا كله؟ معناه أن المسیح وهو بعد طفل رضیع أكل زبًدا وعسو
" هللایس أحد صالًحا إال واحد وهو لالعلّي فقد ورد " هللا وهذه الصفة ال تالزم إال ،إلنسانافقط الخیر وتجرَّد من خطّیة 

 ، فقال لي الرب ادع اسمه مهیر شاللابًنااقتربت إلى النبّیة فحبلت وولدت ف، أو كما تنبَّأ إشعیاء ")10: 18 لو(
" حاش بز (أي َاسرع وْاِسر أسًرا وَاغنم غنیمة) ألنه قبل أن یعرف الصبي أن یدعو یا أبي ویا أمي تحمل ثروة دمشق

وبوالدة المسیح ُكسرت شوكة إبلیس وُنهبت محلَّته، وقد صار له أنصار كثیرون في دمشق یعبدونه  .)3: 8 إش(
بلیس وتالشى ُحكمة الظالم الغشوم، فإنَّ الوثنیِّین إویسجدون له، ولكن لما ولدت العذراء یسوع المسیح اضمحلَّت قّوة 

أنفسهم علموا بظهور كوكب الصبح الرب یسوع، وسافر رسلهم "المجوس" من الشرق إلى أورشلیم، ولم یكن لهم معلِّم 
سوى السماء، وال مهذِّب سوى النجم. فال تنظروا إذن إلى الطفل المولود في المزود كأنه رضیع فقط، بل انظروا إلیه 
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قدیًرا وفادًیا، مخلِّصا عظیًما یفوق األجناد السمائّیة قّوة وِاقتداًرا، فحقَّ له أن تنادي المالئكة بوالدته في فرح  ايً غن إلًها
 .˺وسرور وابتهاج وحبور، فما أجمل تحیَّات المالئكة للطفل یسوع وهم ینشدون

 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 كنیسة، فقد ُولد المسیح والرعاة یسهرون، هؤالء الذین یحرسون الخراف التي جاءت من لحظوا جذور میالد اال
لرعّیة هي ااألمم في حظیرة الرب فال تهاجمها الوحوش... یستطیع الرعاة أن یسهروا كما علَّمهم الراعي الصالح. 

 الشعوب، واللیل هو العالم، والرعاة هم الكهنة.
 لقدِّیس أمبروسیوسا

 زل مالك الرب من السماء وأعلن عن میالده.ن 
 ا نحن نرى مالك الرب قد ُدعي لُیبشر بمیالد المسیح، ه
لم یذهب إلى أورشلیم، وال بحث عن الكتبة والفرِّیسیین، وال دخل مجمع الیهود، لكنه بحث عن رعاة ف

 یحرسون حراسة اللیل للقطیع...

 الك الرب للرعاة وكلَّمهم: اسمعوا یا مالئكة الكنائس فإنَّ مالك الرب ال یزال ینزل من السماء لُیعلن لكم:  مجاء
"إنه ُولد لكم الیوم مخلِّص هو المسیح الرب". حًقا لو لم یأِت هذا المخلِّص لما استطاع رعاة الكنائس أن یعتنوا 

 رعایتهم إن لم یرعها المسیح معهم! ها نحن بصدد قراءة ما جاء عن الرسل: "نحن هيبرعیَّتهم من أنفسهم. فاشلة 
. Ðاآلب) ومع المسیح (هللا، فالراعي الصالح هو ذاك الذي یتبع سیِّده الراعي الصالح، فیعمل مع اهللا"فالحة 

 لعالمة أوریجینوسا

 وذا المالئكة ترتِّل، ورؤساء المالئكة تغنِّي في انسجام وتوافق...ه 
دونه.ا  لشاروبیم یسبِّحون تسابیحهم المفرحة، والسیرافیم یمجِّ
في السماء؛ الذي من فوق  إلنسانالكل اتَّحد مًعا لتكریم ذلك العید المجید، ناظرین اإلله على األرض، وا

 الذي هو تحت یرتفع إلى فوق بالمراحم اإللهّیة! إلنسانایسكن هنا على األرض ألجل خالصنا، و
من الشمس أشرق ًال مالئكة من الكواكب، وبدلوذا "بیت لحم" تضاهي السماء، فتسمع فیها أصوات تسبیح اه

. Ñشمس البر في كل جانب
 لقدِّیس یوحنا ذهبي الفما

 جاء إلیقاظنا.) 13: 4 لیوم ابتهج الحرَّاس، ألن الساهر (داا 
 ن یستطیع أن ینام اللیلة التي فیها العالم كله ساهًرا؟!م

ب آدم الُنعاس على العالم بالخطّیة، لكن الساهر نزل إلیقاظنا من نوم الخطّیة العمیق. للقد ج

 للیلة اتَّحد الحرَّاس العلویُّون مع الحرَّاس الساهرین (األرضیِّین)، فقد جاء "الحارس" لیخلق ُحرَّاًسا وسط الخلیقة!ا 
 وذا، فإنَّ الحرَّاس الساهرین قد صاروا زمالء الحرَّاس العلویِّین. انشدوا بالتسبیح مع السیرافیم!ه

Ï  (ترجمة المرحوم كامل جرجس).2عظة  
2 In Luc. hom 12:1, 2. )(ترجمة مدام ودیعة حنا  
3 Sunday Sermons of the Great Fathers, vo.l 1, p 110. 
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 طوبى لمن یصیر قیثارة لتسبیحك، فإنَّ نعمتك تكون هي مكافأته!

 قد نطق الحراس العلویُّون بالسالم للحراس الساهرین.ل 
 قد جاء الحراس العلویُّون یعلنون البشائر المفرحة للساهرین!...ل

 Ï !لقد امتزج الحرَّاس بالحرَّاس، وفرح الكل ألن العالم جاء إلى الحیاة
 لقدِّیس مار أفرام السریانيا

"، ولم یكن هذا المالك ناقًال لجمیع الشعبكذا أرسل الرب مالكه یبشِّر الرعاة الحارسین بالفرح العظیم، "ه
لتنزل جوقة  للرسالة فحسب، إنما كان شریًكا مع البشرّیة في فرحهم هو وجمیع الطغمات السمائّیة، إذ انفتحت السماء

 ا بهجتنا الروحّیة. یقول اإلنجیل: نمن المالئكة تشارك
وظهر بغتة مع المالك جمهور من الجند السماوي  "

 وقائلین:  هللامسبِّحین 
في األعالي وعلى األرض السالم  هللا لمجد ا

 ].14-13[وبالناس المسرة (اإلرادة الصالحة)" 

 " في األعالي وعلى األرض السالم وبالناس اإلرادة الصالحة". في السماء (األعالي) ال توجد خطّیة إنما هللا المجد
یوجد تمجید وتسبیح دائم وترنُّم بغیر ملل، أما على األرض حیث ملك العصیان وتسلَّط النزاع واالنقسام، فصارت 

. Ðبكل الناس وٕانما بذوي اإلرادة الصالحة قتنى بالصالة، هذا الذي ال یحليُ الحاجة ماسة إلى السالم الذي 
 لقدِّیس جیروما

 كر ظهور الجند السماوي الذین تبعوا رئیس الجند؛ ولمن یرسل المالئكة الكرامة إال لربِّهم كما قیل: "سبِّحوا الرب ذ
 من األعالي"؟!

 لقدِّیس أمبروسیوسا

 ن أردت أن تتعلَّم شیًِّئا من الشاروبیم أو السیرافیم فلتسمع أنشودة قداسته السرّیة، فإنَّ السماء واألرض مملوءتان إ
. ˼)3: 6 إش (من مجده

 لقدِّیس یوحنا ذهبي الفما
ستخدمت  اقد سحبت هذه األنشودة المالئكّیة نظر الكنیسة فاشتاقت أن تسبِّح بها مع الجند السماوي، لهذال

، وال زلنا نستخدمها في تسبحة باكر، فنبدأ یومنا بالتهلیل مع المالئكة "Òدساتیر الرسلفي صالة باكر كما جاء في "
 من أجل عمله الفائق خالل تجّسده اإللهي.

یة  هللا"، مؤكًدا تقدیس وبالناس اإلرادة الصالحةثیًرا على تعبیر "كلقدِّیس أغسطینوس ا عّلق إلنسانّیة، اللحرِّ
.] Ô ینتمي لإلرادة الصالحةرّ  وفي موضع آخر یقول: [الب،Óلیكون لنا اإلرادة الصالحة عن اختیار ال عن قْسرٍ 

1 On Nativity 1,14. 
2 EP. 75:1. 
3 On Ioan. hom 15:1. 
4 Const. Apost. 7:5. 
5 On Grace &Free will 4. 
6 On Trinity 13:13:17. 
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جاءوا  لیلتقوا بهذا المولود العجیب.] 16[رعة بسذ مضت المالئكة تشاور الرجال مًعا منطلقین بشوق وإ
 یشهدون بما قیل لهم عنه، فصاروا كارزین به، إذ قیل: 

بوا " ]. 18[ قیل لهم من الرعاة" ممَّاوكل الذین سمعوا تعجَّ
 ]أسرع الرعاة في البحث عن یسوع بال تراٍخ، فقد آمن الرعاة بكلمات المالك...[لقدِّیس أمبروسیوس: اقول ي

 ورة ُمبهجة للقاء الرعاة بالطفل الراعي، إذ یقول: صلقدِّیس مار أفرام اویقدَّم لنا 
اللحم  [جاء الرعاة حاملین أفضل الهدایا من قطعانهم: لبًنا لذیًذا ولحًما طازًجا وتسبیًحا الئًقا... أعطوا

! لیوسف، واللبن لمریم، والتسبیح لالبن
 رضیًعا، وقدَّموه لخروف الفصح!ًال أحضروا حم

 زمنًیا للحمل الحقیقي.ًال البكر، وضحّیة للضحّیة، وحم بنلالوا بكًرا قدَّم
نه لمنظر جمیل أن ترى الحمل ُیقدَّم إلیه الحمل!... إ

ائلین: السالم یا رئیس السالم. هوذا عصا قاقترب الرعاة منه وسجدوا له ومعهم عِصیِّهم. حیُّوه بالسالم، 
موسى تسبِّح عصاك یا راعي الجمیع، ألن موسى یسبِّح لك. مع أن خرافه قد صارت ذئاًبا، وقطیعه كما لو صار 

 تنِّیًنا!
!] Ïأنت الذي یسبِّحك الرعاة، إذ صالحت الذئاب والحمالن في الحظیرة

وأما مریم فكانت تحفظ جمیع هذه الكلمات "اللقاء، وكما یقول اإلنجیلي:  أثََّرت جًدا القدِّیسة مریم بهذات
من كلمات الرعاة تحصد مریم عناصر : [لى ذلك بقولعلقدِّیس أمبروسیوس ایعّلق و ].19[متفكِّرة به في قلبها" 

الكهنة، وٕان  إیمانها.] كما یقول: [إن كانت مریم قد تعلَّمت في مدرسة الرعاة، فلماذا ترفض أنت أن تتعلَّم في مدرسة
 فلماذا ترید أنت التعلیم أكثر من الصمت؟] كانت مریم قد حفظت السرّ ...

 ختان السیِّد. 3
ودخوله  هللاإلبراهیم أن ُیختتن، عالمة العهد المقدَّس مع  ي دراستنا لسفر التكوین رأینا التزام كل ذكر ابنف

سط الشعب المقدَّس. لكن إذ جاء و. وكل من ال ُیختتن تُنزع نفسه من )15 إلى العضوّیة في الجماعة المقدَّسة (تك
متجّسًدا لم یكن محتاًجا للختان لنفٍع خاص به، وٕانما وقد قِبل أن ینحني بإرادته كصدیٍق حقیقٍي لنا، خاضًعا  هللاكلمة 

یرفعنا من تحت الناموس، إذ هو وحده غیر الكاسر للناموس. إذن ختان السیِّد هو ) 4: 4 مثلنا تحت الناموس (غل
). 15: 3 كل برٍّ (متًال رب في طریق الصلیب واإلخالء، بخضوعه للناموس من أجلنا، مكمِّ لخطوة جدیدة یسلكها ا

 فیما یلي تعلیقات بعض اآلباء على ختان السیِّد: 

  ُوقد صار تحت الناموس لیعتق )6: 9 إشا" (نه یولد لنا ولد وُنعطى ابنً ألتن الطفل الذي تكلَّم عنه إشعیاء: "خ ،
). 5: 9  كو1الذین تحت الناموس (

 لقدِّیس أمبروسیوسا

1 On Nativity 5. 
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 المشرِّع ینفِّذ القانون الذي شاء فسنَّه! أو كما یقول الحكیم  هللاآلن نجده مطیًعا لناموس موسى، وبعبارة أخرى نجد ا
 مولوًدا من هبن اهللاما كنَّا قاصرین كنَّا ُمستعَبدین تحت أركان العالم، ولكن لما جاء ِملء الزمان أرسل لبولس: "

). 5-3: 4 غل" (ین تحت الناموس لننال التبنِّيذامرأة تحت الناموس لیفتدي ال
 المسیح إذن افتدانا من لعنة الناموس نحن الذین كنَّا عبیًدا للناموس، وأظهرنا عجًزا تاًما في العمل بشرائعه.ف
اآلب، إطاعة هللا بحفظه وصایا الناموس. وبعبارة أخرى أطاع المسیح الفادي ِعوًضا عنَّا ا كیف افتدانا؟...و

الواحد ُجعل الكثیرون خطاة، هكذا أیًضا بإطاعة الواحد سُیجعل  إلنسانانه كما بمعصّیة ألوب: "تتامة، كما هو مك
). 19: 5 رو" (الكثیرون أبراًرا
 واتَّخذ صورة عبٍد وأصبح واحًدا منَّا نحن ،نا، ألنه یلیق به أن یكمِّل كل برّ بلَّم المسیح نفسه للناموس ُأسَوة س

الذین بطبیعتنا تحت نیر الناموس، بل دفع نصف الشاقل، وهو المقدار الذي فرضته الحكومة الرومانّیة على أفراد 
الشعب... 

  ولكن ال مفر من دفع هذا المبلغ، ألنه رضَي أن یتَّخذ صورتنا...،هللا امع أن المسیح هو ابن
فإذا ما رأیت المسیح ُیطیع الناموس فال تتأّلم وال تضع المسیح الُحر في زمرة العبید األِرقَّاء، بل فّكر في 

 مق السّر العظیم، سّر الفداء والخالص!ع
رون أنه ُختن في الیوم الثامن، وهو الیوم الذي ُعیِّن لالختتان الجسدي طبًقا للناموس، وقد ُسمَِّي الفادي ت

! ˺"یسوع"، ومعنى هذه الكلمة "مخلِّص" الشعب
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 تقدیم ذبیحة. 4
:  لقدِّیس كیرلس الكبیراقول ي
وبعد ختان المسیح انتظرت مریم یوم تطهیرها، وعند تمام األربعین یوًما من المیالد حملت أورشلیم السیِّد [
كما نمثل نحن،  نسانإالكلمة، الذي یجلس عن یمین اآلب. وهناك مثَّل في الحضرة اإللهّیة على صورة  هللاالمسیح، 

 حتى قبل تجّسد الفادي بمركز البكر الممتاز فكان ُیعتبر مقدًَّسا سوطبًقا للناموس ُاعتِبر بكًرا، فقد اعترف النامو
" وحكمته وعلمه هللاا لعمق ِغنى يویقدِّم ذبیحة للعزَّة اإللهّیة. حًقا ما أعظم وأعجب سّر الخالص والفداء: "هللا وُیكرَّس 

لذي به ُخلقت االقدِّوس الذي یشارك اآلب في العرش السمائي و بنالإن الذي في حضن اآلب، ذلك ا). 33: 11 رو(
األشیاء بأسرها، یخضع لما تتطلَّبه الطبیعة البشرّیة، ویقدَّم الذبیحة ألبیه اإلله العظیم، وهو الذي تعبده الخلیقة ُطًرا، 

 وتمّجده مع أبیه السماوي كل حین!
ماذا كانت تقدمة المسیح؟ قضى الناموس أن كل بكر یقدِّم ذبیحة هي "زوج یمام أو فرخا حمام". وما الذي و

 یه الیمام والحمام؟ تعالوا معي ندرس هذه اإلشارة.لیشیر إ
ن الیمام أكثر طیور الحقل جلبة وضوضاء، بینما الحمام طائر ودیع هادئ. كان الفادي كذلك، فقد أظهر إ

وعزاء، فإنَّه مكتوب في  وبركة لنا منتهى اللطف والرحمة، وكان أیًضا كیمامة یسیر في كل مكان لیمأله عطًفا ورقَّة

Ï  ،270، 269 ، ص1967الحب اإللهي. 
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فالمسیح اسمعنا كلمة اإلنجیل وهي كلمة ). 12: 2 نش" (وت الیمامة ُسمع في أرضناصاشید "نسفر نشید األ
 الخالص للعالم أجمع.

اآلب في الهیكل، فكنت ترى في موضع  هللامَثل أمام  بنال الیمام والحمام ذبیحة إذن كما أن المسیح اُقدِّم
 واحد الرمز والحقیقة.

اآلب، وبذلك محا العداء الذي ُاستحكمت  هللایقدَّمنا نحن إلى   المسیح نفسه رائحة زكّیة عطرة لكيقدَّم
العظیم، ونزع سلطان الخطّیة الذي استعبدنا جمیًعا،  هللاوالخالق على أثر تعدِّي آدم على شریعة  إلنساناحلقاته بین 

).] 16: 25 مز" (˺يلتفت إلّي وارحمن: "اقائالً  هللافإنَّنا نحن الذین كنَّا نصرخ في الزمن القدیم، كل منَّا ینادي 
 القدِّیس یعقوب السروجي:  یقولو
 ُأعطَي الناموس لموسى على الجبل مع أبیه، وأتى لیكمِّل الترتیب الذي علم بأقنومه.[

 أتى للختان لكي ال یكُفر أحد بتأنُِّسه، وأتى بالذبیحة لُیري أنه لیس غریًبا عنَّا.
 ام الذي صاغ رمزه!یمقدَّم بالت

حملت مریم قابل الكل مع قربانه، لیأتي بالذبیحة لهیكل القدس حسب الناموس. حمل یوسف الفراخ، وجاء 
.] ˻الناموسيكولبیت القدس صعد لیقدِّم  ،يمن أجل الصب

 لقدِّیس أمبروسیوس: ایقول و
لمات كلقد كانت ). 12: 13 خر" (ن كل ذكر فاتح رحم یدعى قدِّوًسا للربإهذا هو معنى المكتوب: "[

لقدِّوس المولود منك االشریعة رمًزا لثمرة بطن العذراء القدِّوس الحقیقي الذي بال دنس، یؤیِّد ذلك كلمات المالك: "
 بل من الروح القدس الذي حّل فیها وقّدسها. والرب یسوع ،فالعذراء لم تحبل بزرٍع بشريٍ ). 35: 1 لو" (هللا اُیدعى ابن

  النساء...نهو الوحید الُكلي القداسة بین المولودین م
لكن كیف یمكننا أن ندعو كل ذكر قدِّوًسا بینما نالحظ أن كثیرین منهم كانوا أشراًرا؟! هل كان آخاب و
لكن هذا هو القدِّوس الذي فیه تتحقَّق األسرار التي رمزت إلیها الشریعة، أال وهو المخلِّص المنتظر الذي  قدِّوًسا؟...

برحم مفتوح ولمیراث بال دنس، هذا الذي وحده خرج من أحشاء هللا به وحده یمكن للكنیسة المقدَّسة البتول أن تلد شعًبا 
 العذراء.]

ذن إذ قدَّمت العذراء االبن البكر قدِّوًسا للرب، إنما قدَّمت ذاك الذي من أجله جعلت الشریعة كل َذَكر فاتح إ
 رحم قدِّوًسا كرمٍز له.

 تسبحة سمعان الشیخ. 5
ة سمعان الشیخ كما وردت في التقلید الكنسي في أنه كان أحد االثنین وسبعین شیًخا من الیهود  قتتلخَّص صَّ

الذي طلب منهم بطلیموس ترجمة التوراة إلى الیونانّیة، والتي ُسمِّیت بالترجمة السبعینّیة. قیل أنه أثناء الترجمة أراد أن 
له مالك  یستعیض كلمة "عذراء" في نبوَّة إشعیاء النبي: "ها العذراء تحبل..." بكلمة "فتاة"، إذ تشكَّك في األمر، فظهر

الرب وأّكد له أنه لن یموت حتى یرى مولود العذراء هذا. وبالفعل إذ ُأوحى له الروح القدس حمل الطفل یسوع على 
 یدیه وانفتح لسانه بالتسبیح، مشتهًیا أن ینطلق من هذا العالم بعد معاینته بالروح خالص جمیع الشعوب واألمم.

Ï  3عظة. 
Ð .میمر على دخول ربنا الهیكل 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 الثاني األصحاح - وقال

  

لصداقة ربنا یسوع مع الجمیع، فها عذراء فقیرة تحبل وتلد  حداث المیالد بالحقیقة صورة مفرحةأَقدَّمت لنا 
رمًزا للكنیسة التي تنعم بالعذراوّیة الروحّیة خالل اتِّحادها بالعریس البتول فتُنجب أوالًدا بتولیِّین روحًیا، والعاقر الشیخة 

د  ر المتوقِّع تعزّیة اوسمعان الشیخ الب هللاتلد، والكاهن الصامت یسبِّح، والجنین في األحشاء یرتكض وَحنَّة األرملة تمجِّ
إسرائیل یقوده الروح لیحمل صدیقه السماوي بین ذراعیه... 

اسم "سمعان" یعني "الُمستمع" أو "الُمطیع" فیشیر إلى المؤمنین الطائعین من الیهود الذین طال بهم الزمن 
یكل حملوا السیِّد بین همترقِّبین تحقیق النبوَّات، والتمتَّع بذاك الذي هو مشتهى األمم. وٕاذ قادهم الروح القدس إلى ال

بین  هللاأذرعتهم واشتهوا بصدق أن یخرجوا من العالم بعد ما استراحت قلوبهم من جهة خالص الشعوب وٕاعالن مجد 
 األمم.

 ن كانت امرأة قد لمست مالبسه الخارجّیة (ُهدب ثوبه) فُشفیت في الحال، فأي نفع ناله سمعان الذي حمله على إ
 ذراعیه وتهلَّل بالفرح؟!

ر المأسورین ویخلِّصهم من رباطات الجسد. إنه یعلم أنه ال یوجد من ُیخرجه من هنإ  یحمل الطفل اآلتي لیحرِّ
سجن الجسد مع الوعد بالحیاة األبدّیة إال هذا الطفل الذي بین یدیه. إلیه وّجه الحدیث: "اآلن یا سیِّد تطلق عبدك 

حسب قولك بسالم". ألنه منذ زمان طویل لم أحمل السیِّد المسیح، لم أضمُّه بین ذراعيّ . كنت مسجوًنا ولم أستطع أن 
 أفك رباطاتي.
ذه الكلمات ال تخص سمعان وحده، إنما تخص كل البشرّیة التي تنتظره... ه

 وأنت أیًضا إن أردت أن تأخذ ... هللام یدخل سمعان الهیكل ِاعتباًطا أو محض الصدفة، إنما ذهب منقاًدا بروح ل
هناك . هللاالنطالق من السجن جاهد أن یقودك الروح ویدخل بك في هیكل لالمسیح وتضمُّه بین ذراعیك وتتأهَّل 

. Ïیوجد یسوع، داخل الكنیسة في الهیكل المقام من الحجارة الحّیة
 لعالمة أوریجینوسا

 یَّة وراحة هادئة، فعندما ننسحب من زوابع هذا العالم نبلغ  هللاالتأكید أّكد برهاًنا وحمل شهادة أن لخدام ب سالًما وحرِّ
. Ðمیناء مدینتنا وأمننا األبدي، عندما یتحقَّق هذا الموت نبلغ الخلود

 لشهید كبریانوسا

 ر من عبودّیة الجسد. الفخ انكسر والطیر انطلقس . Ñمعان انطلق؛ لقد تحرَّ
 لقدِّیس غریغوریوس النیسيا

 هللا أدرك أنه لیس هو الذي یقدَّمه، بل سمعان ُیقدِّم  هللاذ حمله سمعان الكاهن على ذراعیه لیقدَّمه أمام إآلن ا
بسالم إنما ُیقدِّم تقِدمة هللا الذي ینطلق  یقدِّم العبد لربِّه... ال یقدِّمه العبد ألبیه، إنما بالحري االبن بواسطته. فاالبن

! Òللرب
 لقدِّیس مار أفرام السریانيا

1 In Luc. hom 15:2,3. 
2 On mortality 3. 
3 Funeral Oration on Meletius. 
4 On Our Lord 48. 
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  ُمل المسیح إذن إلى الهیكل وهو بعد طفل ُیحَضن، وما وقع نظر سمعان المغبوط على الطفل یسوع حتى أخذه ح
آلن تطلق عبدك یا سیِّد حسب قولك بسالم ألن عینّي قد أبصرت خالَصك الذي اوقال: " هللاعلى ذراعیه، وبارك 

فإنَّ سّر الفداء كان منذ القدَّم وقبل سرائیل". إأعددته قدَّام وجه جمیع الشعوب، نور إعالن لألمم، ومجًدا لشعبك 
تكوین العالمین، ولكن لم ُیعلن إال في آخر الزمان فكان نوًرا للساكنین في الظلمة، أولئك الذین تملكهم ید الشیطان 

، الذین أّلهوا التنِّین مصدر الشّر واإلثم وأطاعوا طغمة )25: 1 رو" (لذین عبدوا المخلوق دون الخالقاالقوّیة "
 هبناهؤالء األقوام إلى نور  هللاعن كل هذا دعا  لشیَّاطین النجسة وسجدوا لها كما یسجدون لإلله الواحد، رغًماا

م ألني قد فدیتهم ویكثرون كما كثروا، وأزرعهم بین الشعوب هعمصفِّر لهم وأجأُ الحقیقي، إذ یقول النبي: "
دعاهم وقبلهم  هللاحًقا إن الذین ضلَّوا هم شعب كثیر إال أن ). 8: 10 زك" (فیذكرونني في األراضي البعیدة

 وافتداهم ونالوا كضمان للسالم نعمة التبنِّي بیسوع المسیح.
رع الرسل األطهار بین الشعوب وماذا كانت النتیجة؟ اقترب كل من كان بعیًدا إلى العرش اإللهي، حتى زُ 

نتم الذین كنتم بعیدین صرتم قریبین بدم أ یسوع یحآلن في المساأن بولس الرسول یبعث برسالة إلیهم یقول فیها: "
دون به كما وعدهم ). 13: 2 أف" (المسیح  اآلب. هللاوباقتراب هؤالء الناس إلى المسیح سیتمجَّ

یهم بالرب فیسلكون باسمهوقول: "ي ارب بنور ي، ویقول المرنِّم المغبوط في هذا الصدد: ")12: 10 زك" (أقوِّ
 النبي إرمیا إلى الرب، عویتضرَّ ) 16-15: 89 مز" (وبعد ذلك یرتفعون ك یسلكون، باسمك یبتهجون الیوم كله،هوج

ا ورث آباؤنا منإا رب عزِّي وحْصني وملجأي في یوم الضیق. إلیك تأتي األمم من أطراف األرض ویقولون يفیقول: "
). 19: 16 إر" (كذًبا وأباطیل وما ال منفعة فیه

ود ضلُّوا الطریق وجهلوا الكتب وأنكروا المسیح، هان المسیح إذن نوًرا ومجًدا إلسرائیل، ومع أن بعض اليك
دوا بیسوع وكان على رأسهم الرسل المقدَّسون الذین أضاءوا بنورهم مصباح اإلنجیل في  إال أن قوًما منهم خلصوا وتمجَّ

 أقاصي األرض.
 رو" (˺لى الكل إلًها مبارًكا إلى األبدعالمسیح مجد إسرائیل أیًضا ألنه ُینسب إلیهم حسب الجسد مع أنه "و

9 :5 .(
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 یالحظ في تسبحة سمعان الشیخ اآلتي: و
علن عمومّیة الخالص وجامعّیة الكنیسة، فإنَّ كان شعبه إسرائیل الذي تجّسد منه وحّل في وسطه قد يأوالً : 

د  لكن إسرائیل الجدید ضم من كل األمم، إذ أعلن ًال،وقِبل بعض الیهود اإلیمان به خاصة االثنى عشر رسو، تمجَّ
 بالحب العملي على الصلیب ألجل كل األمم، إذ یقول:  هللاانفتاح ذراعّي 

  ألن عینّي قد أبصرتا خالصك (صلیبك)،"
. جمیع الشعوب وجه لذي أعددته قدَّاما

]. 32-30[ور إعالن لألمم" ن
 ذه النظرة الروحّیة تلقَّفتها الكنیسة بفرح، فقد قیل: ه

Ï  4عظة. 
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 على الشجرة ذاك الذي یجمع الكل فیه.عّلق  

  إذ فقدناه خالل شجرة، فبالشجرة أیًضا ُأعلن للجمیع، مظهًرا نفسه االرتفاع والطول والعرض والعمق، وكما أخبرنا
خالل انبساط یدیه. فقد كانت هناك یدان إذ ُوجد شعبان  هللاأحد السالفین أنه أعاد االتِّحاد بین الشعبین في 

. ˺واحدة، إذ یوجد إله واحد منتشران إلى أقاصي األرض، وُوجدت رأس
 لقدِّیس إیریناؤسا

 لصلیب هو طریق رباط المسكونة.ا 
 لقدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصا

 ذه الشجرة ذات األبعاد السماوّیة ارتفعت من األرض إلى السماء، أقامت ذاتها غرًسا هلصلیب هو ُسلم یعقوب، ا
 أبدًیا بین السماء واألرض، لكي ترفع المسكونة... وتضم مًعا أنواع مختلفة من الطبیعة البشرّیة.
 لقدِّیس هیبولیتسا

في األعالي...) صارت تترنَّم بها كل صباح، هللا ن كانت الكنیسة في بهجتها بالتسبحة المالئكّیة (المجد إ
التي لسمعان الشیخ (اآلن یا سیِّد ُتطلق عبدك...) صارت تتغنَّى بها في تسبحة نصف  فإنَّ في فرحها بهذه التسبحة
 اللیل كما في تسبحة النوم.

بان، ألنه ما أعلنه لهما إانًیا: ث عند البشارة صار  هللاذ سمع یوسف والقدِّیسة مریم هذه التسبحة كانا یتعجَّ
ه هذا الشیخ حدیثه للقدِّیسة مریم،  معلًنا لسمعان الكاهن والشیخ بصورة واضحة. وٕاذ تمتَّعا ببركة سمعان الكاهن، وجَّ

]. 34[ع لسقوط وقیام كثیرین في إسرائیل ولعالمة تقاوم" ض هذا قد وُ إنها ": قائالً 
خالل عالمة الصلیب، لكن لیس الكل یقبل هذه ) 16: 3  لخالص العالم (یوهبنااآلب قد أرسل  هللان كان إ

ة، بل یقاوم البعض الصلیب ویتعثَّرون فیه. هذا ومن ناحیة أخرى فإنَّ سقوط قالفائ هللاالعالمة ویتجاوب مع محبَّة 
 إلنسانافینا، فعمل السیِّد المسیح أن یهدم  هللاوقیام الكثیرین یشیر إلى سقوط ما هو شّر في حیاتنا لقیام ملكوت 

 الجدید؛ یقتلع الشوك لیغرس في داخلنا شجرة الحیاة. إلنساناالقدیم لُیقیم 
هذا الفكر من جهة سقوط وقیام كثیرین في إسرائیل، أي سقوط الجاحدین وقیام المؤمنین، وسقوط الشّر فینا 

 داخلنا قد وضَّح في كتابات اآلباء، إذ جاء فیها:  هللالقیام بّر 

 یقول سواء في الذین ). 15: 2  كو2" (في الذین یخُلصون وفي الذین یهَلكونهللا ننا رائحة المسیح الزكّیة "أل
یخُلصون أو الذین یهِلكون یستمر اإلنجیل في عمله الالئق؛ وكما أن النور وٕان كان یحسب َعَمى بالنسبة 

نجیل رائحته الزكّیة حتى وٕان لإلللضعیف لكنه یبقى نوًرا... والعسل في فم المرضى ُمّر لكنه في طبعه حلو؛ هكذا 
كان البعض یهلك بسبب عدم إیمانهم به، ألنه لیس هو السبب في هالكهم إنما ضاللهم هو السبب... بالمخلِّص 

. ˻یسقط ویقوم كثیرون لكنه یبقى هو المخلِّص حتى وٕان هلك ربوات... فهو ال یزال مستمًرا في تقدیم الشفاء
 لقدِّیس یوحنا ذهبي الفما

1 Daniélou: A Hist. of Early Christian Doctrine, ch 19; Adv. Haer. 5:1. 
2 In 2 Cor. hom 5:2. 
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 برار واألشرار، ألوذا سمعان یتنبَّأ بدوره أن ربَّنا یسوع المسیح قد جاء لسقوط وقیام كثیرین حتى یجازي أعمال اه
 ویعطي كل واحد حسب أعماله كدّیان حقیقي وعادل، إما بالعذاب أو بالحیاة.

 لقدِّیس أمبروسیوسا

 لیس ألن البعض یسقط والبعض اآلخر یقوم، إنما 34: 1ثیرین (لو كلاي رأیي أن الرب هو لسقوط وقیام ف ،(
ّیة ومقیم لسمات النفس دشهوات الجسللیسقط فینا ما هو شّر ویقیم فینا ما هو أفضل. مجيء الرب محطَّم 

في الشخص نفسه یوجد ما ). 10: 12  كو2" (ینما أنا ضعیف فحینئٍذ أنا قويحالصالحة، وكما یقول بولس: "
 …هو ضعیف وما هو قوي، إذ یكون ضعیًفا في الجسد وقوًیا في الروح

م الخاصة بإیماننا عهذا هو ما تمنحه إیَّانا النِ ، لذي یقوم تسقط خطیَّته وتموت بینما یحیا في البّر ویقوما
 بالمسیح.

و شرِّیر لكي یجد ما هو أفضل الفرصة لیقوم! فإن لم یسقط الزنا عنَّا ال تقوم الطهارة فینا.  هیسقط فینا مال
. ˺"وٕان لم یتحطَّم فینا ما هو مخالف للعقل لن یبلغ عقلنا إلى الكمال. هذا هو معنى "لسقوط وقیام كثیرین

 الكبیر لقدِّیس باسیلیوسا
إذن السیِّد المسیح الذي هو حجر الزاوّیة المختار الكریم الذي أقامه اآلب في صهیون، لكي من یؤمن به لن 

هذا ). 18: 20 ، إذ سقط علي غیر المؤمن سحقه، وٕان سقط غیر المؤمن علیه یترضَّض (لو)9: 2 یخزى (رو
الداخلي في  هللالن في صهیوننا الداخلّیة، فیحطِّم فینا كل فساٍد ویسحق كل شٍر، لكي یقوم بناء عالحجر الكریم يُ 

 استقامة وبرّ . إنه الحجر الذي ال یقوم علي أساس خاطئ، لذلك به "یسقط ویقوم كثیرون"!
: وحینما نتحّدث عن السیِّد المسیح إنما نتحّدث عنه بكونه "المصلوب"، إذ یكمل سمعان الشیخ حدیثه قائالً 

یقول و] .Ðبلیاقة العالمة في الكتاب المقدَّس أنها الصلیب نفهم: [الكبیر لقدِّیس باسیلیوسا، وكما یقول "عالمة تقاومل"
كننا نحن نكرز لأما العالمة التي ُتقاوم فیقصد بها عالمة الصلیب، إذ یقول الحكیم بولس: ": [القدِّیس كیرلس الكبیر

)، فترون أن 18: 1  كو1" (هللا قّوة يبالمسیح مصلوًبا للیهود وللیونانیِّین جهالة، وأما عندنا نحن المخلَّصین فه
 عالمة الصلیب عند قوم جهالة وعند آخرین رحمة وحیاة.]

ن العالقة التي قاومها الهراطقة هي "حقیقة تجسُّد المسیح" أ Ñلقدِّیس باسیلیوس الكبیرامرة أخري یرى 
 والبعض قال أنه جسد موجود قبل كل ،Òفالبعض قالوا أنه جسد سماوي منكرین حقیقة التجسُّد وذلك كالغنوسیِّین

 الدهور، وآخرون قالوا أن المسیح بدأ وجوده من مریم، أي أنكروا الهوته.
إن كان السیِّد المسیح الذي جاء لخالص العالم قد صار موضع مقاومة، فإنَّ القدِّیسة مریم تشارك الثًا: ث

أنِت أیًضا یجوز في و الصلیب بكونها تمثِّل الكنیسة، التي تحمل صورة عریسها المصلوب المقاَوم. إذ یقول: "ابنها
ُیراد بالسیف األلم الشدید [لقدِّیس كیرلس الكبیر: اوكما یقول ]. 35" [لتعَلن أفكار من قلوب كثیرین. نفسك سیف

 أقوى من الموت، وأنه البد من قیامته من القبر، ابنهاالذي لحق بمریم وهي ترى مولودها مصلوًبا، وال تعلم بالكلّیة أن 
وال عجب أن جهلت العذراء هذه الحقیقة فقد جهلها أیًضا التالمیذ المقدَّسون، فلو لم یضع توما یده في جنب المسیح 

1 Epistle, 260:7.  
2 Epistle, 260:8. 
3 Epistle, 260:8. 
4 Fr. Malaty. St. Mary in the Orthodox Concept. 
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ما صدق أن سیِّده قام بعد الموت.] وجاء في قطع الساعة ل سوعيجس بآثار المسامیر في جسم ويبعد قیامته، 
عندما نظرت الوالدة الحمل والراعي مخلِّص العالم علي الصلیب معلَّقا، قالت وهي باكیة: أما العالم فیفرح [التاسعة: 

 لقبوله الخالص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر علیه من أجل الكل یا ابني وٕالهي.]
" هللا نفس القدِّیسة مریم، أال وهو "كلمة يفهوًما آخر للسیف الذي یجوز فملقدِّیس أمبروسیوس ایقدَّم لنا 

، تفصل الشّر عن الخیر الذي یقوم... [لم یذكر )12: 4 التي یلیق بنا أن نتقبَّلها في أعماقنا كسیٍف ذي حدین (عب
قوّیة  هللاالكتاب وال التاریخ أن مریم استشهدت، غیر أن السیف المادي ال یجوز في الروح بل في الجسد، إنما كلمة 

).] 12: 4 ضى من كل سیف ذي حدِّین، وخارقة إلى النفس والروح (عبموفّعالة وأ
- هللا اواء األلم أو كلمة س –؟ إن كان السیف ]35[ُتعلن أفكار من قلوب كثیرة" لاذا یعني بقوله "مابًعا: ر

الناموس  بحفظا یجتاز نفس القدِّیسة مریم، فإنَّ هذا یفضح فكر الكثیرین وقلوبهم، مثل الكتبة والفرِّیسیِّین الذین یتظاهرو
 مع القدِّیسة مریم تنفضح حقیقتهم الداخلّیة، ویظهر ریاءهم الباطل. هللاوالغیرة علي الشریعة، فإنَّهم أمام 

 تسبحة حنة بنت فنوئیل. 6
 وكأنها ،لي لوقا حنَّة األرملة كنبیَّة تسبِّح لهيان یلزم أن تفرح كل الفئات بالطفل العجیب، فیقدَّم لنا اإلنجك

 تقوم بهذا الدور نیابة عن فئة األرامل.
إن كان سمعان یحضر إلى الهیكل ككاهٍن لیخدم في نوبته، فإنَّ هذه األرملة كانت مالزمة للهیكل ال تفارقه 

بالرغم من شیخوختها إذ ] 38[قفت" و عاًما. إذ رأت الطفل "84والي ح ،]37[ونهاًرا"  ابدة بأصوام وطلبات لیالً ع"
 تح فمها بروح النبوَّة.فناهزت المائة عام، وانطلق لسانها بالتسبیح، وان

 حًیا، إذ یقول: ًال قدَّما لها حنَّة مثم،  Furiaلى األرملة فیوریا إلقدِّیس جیروم اتب ك
كانت نبّیة حنَّة و[أتریدین أن تعرفي ما یجب أن تكون علیه األرامل؟ لنقرأ اإلنجیل بحسب لوقا، فإنَّه یقول: "

، "وأشیر" "هللا، وفنوئیل في لساننا یعني "وجه )"هللا ن كلمة "حنَّة" تعني "نعمة (حنا فإنَّ بنت فنوئیل من سبط أشیر".
 عاًما ال تفارق الهیكل، عابدة 84یمكن ترجمتها "غنى" أو "طوباوّیة"، وكانت منذ صباها قد تحمَّلت الترمُّل لمدة 

وّیة اوتمتَّعت بنصیب في "الطوب" هللابنة وجه اونهاًرا لذلك نالت النعمة روحًیا وتقبَّلت لقب " بأصوام وطلبات لیالً 
.] Ïوالغنى" إذ تنسب له

 العودة إلى الناصرة.7
"ولما أكملوا كل شيء حسب ناموس الرب، 

. رجعوا إلى الجلیل إلى مدینتهم الناصرة
كان الصبي ینمو ویتقوَّى بالروح ممتلًئا حكمة،  و

 ].40-39[لیه"  عهللاوكانت نعمة 
إن كان الحبل بالسیِّد المسیح ومیالده قد أفرح السماء واألرض؛ ابتهج السمائیُّون وانطلقوا إلى األرض 
بونها، وفرح البشر من بسطاء كالرعاة وحكماء كالمجوس وكهنة كزكریَّا وسمعان الشیخ، ونساء متزوِّجات  یطوِّ

الهیكل في سن ه كألیصابات وعذارى كمریم وأرامل كحنَّة بنت فنوئیل وأطفال كیوحنا المعمدان الخ. فإنَّه بعد دخول

1 Ep. 54:16. 
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القدِّیس یوحنا  یوًما عاد إلى الناصرة في جّو من الهدوء الشدید لُیمارس الحیاة البشرّیة كواحٍد منَّا؛ وكما یقول األربعین
ته حتى بدأ الخدمة لكي یمارس حیاتنا معلًنا حقیقة إخالئه. ل Ïذهبي الفم م یرْد أن ُیظهر معجزات في طفولته وصبوَّ
 وحنا في تحویل الماء خمًرا في عرس قانا الجلیل، معلًنا أنها أول آیة صنعها یسوع (یويقاله اإلنجیلي ا یؤكِّد هذا م

3 .(
كان ولقد حمل ناسوتنا، فصار مثلنا بالرغم من عدم انفصاله قط عن الهوته. بسبب هذا الناسوت قیل: "

باء علي هذه لآلعلیقات تلا ضفیما یلي بعو ].40[علیه"  هللاالصبي ینمو ویتقوَّى بالروح ممتلًئا حكمة، وكانت نعمة 
]. 52 [والناس" هللاأما یسوع فكان یتقدَّم في الحكمة والنعمة عند والعبارة وأیًضا علي قوله: "

 إلى طبیعته البشرّیة، ولذلك فإنَّي أرجو أن تفكِّروا في یتقدُّم الصبي في الحكمة والقامة والنعمةشیر القول "ي "
، مع أنه بطبیعته اإللهّیة ال بدایة له وال یحّده زمان، فهو إنساًنا یولد نالكلمة أ هللاعمق نظرّیة الفداء، فقد تحمَّل 

اإلله الكامل الذي قبل أن یخضع لقانون النمو الجسماني، ویتقدَّم في الحكمة وهو إله الحكمة، فانظر إلى المسیح 
الكلمة أخلى ما فیه بقبوله الطبیعة  هللاإن .  والغني فقیًرا والعالي ذلیالً  إنساًناهللااآلن وقد أصبح مثلنا فصار 

نامي األعضاء كامل األنسجة، ولكن ًال الكلمة أن یتَّخذ جسًدا من امرأة، فیصبح بمجرد والدته رجهللا البشرّیة. كان 
لو حدث ذلك لكان من قبیل اللعب التخیُّلي، ولذلك سار الصبي علي قوانین الطبیعة البشرّیة فكان یتقدَّم في 

 الحكمة والقامة والنعمة.
الذي یهب المالئكة والناس نعمة ُیمنح  هللا وكیف یمكن وینمو؟ هللاكیف یتقدَّم ولكن ال تتأّلموا إذ ُسئلت: "

 حكمة ونعمة؟
أرجو أن تفكِّروا في العبارات التي وردت في اإلنجیل توضیًحا لهذا السّر العجیب، فإنَّ اإلنجیلي الحكیم لم 

 إنساًناُیشر بآیتیه السابقتین إلى الكلمة وهي الطبیعة اإللهّیة، بل أشار في غیر لبس أو غموض إلى المسیح، وقد ُولد 
إنه كان یتقدَّم في الحكمة والقامة من امرأة، واتَّخذ صورتنا، وصار صبًیا بشرًیا. في هذه الحالة یقول اإلنجیلي عنه "

 "، فترون أن جسم الصبي نما طبًقا للنوامیس الطبیعّیة، وعقله تقدَّم ماشًیا مع النمو الجسماني.والنعمة
فبطبیعته اإللهّیة كامل ألنه مصدر الحكمة  هللاما الجسم في القامة، وتقدَّمت النفس في الحكمة، أما ن

.] ˻والكمال
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 یَّتهنسانإلمات اإلنجیل تصف بوضوح ربَّنا أنه ینمو بخصوص كÑ. 
 لقدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص ا

 قد ّحل الالهوت في جسم بشري... بل وفي نفس بشرّیة أیًضا... "كان ینمو"... لقد أخلي ذاته وأخذ شكل العبد ل
...   )7: 2 (في

فظهر ضعیًفا ألنه استطاع في حبه أن یأخذ جسًدا ضعیًفا  …بالقدرة التي بها أخلى ذاته نما أیًضاو
 واستطاع أیًضا أن ینمو ویتقّوى...

1 In Ioan. hom 21:1. 
Ð  5عظة. 

3 Adv. Eunomius 6:4. 
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 علیه... هللاذاته، وبنفس الُقدرة امتأل حكمة وكانت نعمة  هللا اي ابنلأخ
كان عجیًبا في كل شيء، عجیًبا في  …امتأل نعمة ال في شبابه، إنما كان ُیعلِّم الجموع وهو بعد صبي

ته فامتأل بملء حكمة  . Ïهللاصُبوَّ
 لعالمة أوریجینوسا

 قد عرفت مریم أن هناك أشیاء تفوق ما ل ].51[ جمیع هذه األمور في قلبها" ظكانت ُأمُّه تحفوضیف النص: "ي
والناس... كان  هللاانت تراه ینمو ویتقوَّى في النعمة أمام ك ها...بناالطبیعي فحِفظت في قلبها كل كلمات  لإلنسان

... Ðیسوع ینمو في الحكمة، وكان یظهر أكثر حكمة من سنة إلى أخرى
 لعالمة أوریجینوس ا

 لتقدَّم هنا خاص بالجسد، إذ هو یتقدَّم، فیه یتقدَّم إعالن الالهوت للذین یرونه، وٕاذ كان الالهوت ُیعلن أكثر فأكثر ا
لذلك كانت نعمته تتزاید في أعین كل البشر. كطفٍل ُحمل إلى الهیكل، إذ صار صبًیا بقي هناك یناقش الكهنة في 

: 16 مت" (هللا ابنانت هو أه فیه. لذلك اعترف به بطرس ثم البقّیة: "تالشریعة، وٕاذ نما جسده أعلن الكلمة ذا
مو الحكمة هنا ال یعني نمو "الحكمة" ذاته إنما تقدَّم ناسوت في الحكمة (بإعالنها)... لذلك ن)... 54: 27؛ 16

 .Ñوأعطت لذاتها نمًوا لبیتها) 1: 19 أم" (لحكمة َبَ◌َنَ◌ت بیتهااقیل: "

القدیس أثناسیوس الرسولي 

 یسوع في الهیكل. 8
لم ترِوِ◌ لنا األناجیل المقدَّسة شیًئا عن شخص السیِّد المسیح منذ عودته من مصر وهو طفل، ربَّما في 
ة دخوله الهیكل في سن الثانیة عشر من عمره. هذه  الثالثة من عمره وحتى بدء الخدمة في سن الثالثین سوى قصَّ

القصة الفریدة تكشف لنا عن صُبوَّة السیِّد المسیح وتقدِّم لنا الكلمات األولى التي نطق بها السیِّد المسیح في األناجیل: 
 لقدِّیسة مریم.اه وخضوعه ُألّمه توهي تكشف لنا عن طاعَلم تعلِّما أنه ینبغي أن أكون فیما ألبي"، أ"

ة اآلتي:   ویالحظ في هذه القصَّ
: 34أمرت الشریعة أن یذهب كل الرجال الیهود إلى أورشلیم في كل سنة لیحتفلوا بعید الفصح (خر  أوالً :

فرون یسیرون على قافلتین، اسمیقضون هناك ثمانیة أیام (عید الفصح وعید الفطیر مًعا)، وكان ال) 16: 16، تث 25
رة، وكان الِصبیَّان یسیرون ِإما مع الر ال أو النساء. لذلك فإنَّه جاحداهما للنساء في المقدِّمة والثانیة للرجال في المؤخِّ

ي العودة ِاقتربت القافلتان وِالتقى یوسف بمریم كل منهما یسأل اآلخر عن الصبي، إذ حسب  فإذ ِانقضى الیوم األول
را العودة إًال كل منهما أنه مع اآلخر، وقد بقیا یوًما كام ى أورشلیم لیسأالن عنه بین الرجال والنساء، وٕاذ لم یجداه قرَّ

بعد ثالثة أیام وجداه في الهیكل جالًسا في وسط المعلِّمین، یسمعهم و" لذا یقول النجیلي: ،اثً حیث قضیا یوًما ثال
  ].46[ ویسألهم"

ل كالثانیة عشر من عمره، لكننا نعرف أن "ي ال نعرف شیًئا عن حدیث السیِّد المسیح مع المعلِّمین وهو ف
علَّه كان ل ].48" [أبصراه ِاندهشا یوسف إذ "قدِّیسوأن القدِّیسة مریم وال ،]47[الذین سمعوا ُبهتوا من فهمه وأجوبته" 

1 In Luc , hom. 19:2.  
2 In Luc , hom. 20:6. 
3 Disc. against Arians 3:52. 
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یتحدَّث معهم بخصوص الفصح الحقیقي، فیكشف لهم عن الحاجة لالنطالق من خروف الفصح الرمزي إلى الحقیقي، 
أو كان یحّدثهم عن "العبور" ال من أرض مصر إلى كنعان، بل من الجحیم إلى الفردوس، أو لعلَّه كان یحّدثهم عن 

األحوال كان یتحدَّث بسلطاٍن، فُیبهت السامعین. بال شك رأت  أي  لهم النبوَّات... علىفالحاجة إلى المسیَّا ویكش
.  ]51[" األمور في قلبها هذه  ُأّمة تحفظ جمیعتكانوعجًبا، حتى یقول اإلنجیلي: " القدِّیسة مریم

 كما 3 فإنَّ كان رقم ]،46[وسط المعلِّمین  فيا ي أنهما وجداه بعد ثالثة أیام في الهیكل جالًس یلحدَّد اإلنج
تنا لسفر یشوع ُتشیر لإلیمان بالثالوث القدِّوس، كما تشیر لقیامة المسیَّا من األموات، فإنَّه ال یمكن اسرأینا في در

للكنیسة أن ُتلقي بعریسها في هیكله المقدَّس إال خالل اإلیمان الثالوثي، أو التالمس مع عمل الثالوث القدِّوس في 
بمعنى آخر لن نستطیع أن نلتقي بالسیِّد وننعم بصداقته الفائقة في  حیاتها، وخالل خبرة الحیاة الُمقامة مع المسیَّا.

مقدَّساته ما لم نتقدَّس باإلیمان الثالوثي، ونحیا بحیاته الُمقامة فینا! 
ن  إونلنا شركة روحه القدِّوس، إن قِبلنا اإلیمان الثالوثي عملًیا، فتمُعًنا بأبوَّة اآلب، وانفتح قلبنا لفداء االبن،

لمقامة في المسیح نرى السیِّد نفسه في قلبنا كما في هیكله یقود كل مناقشاتنا الداخلّیة، اصارت لنا الحیاة السماوّیة 
لنبصره مع !  بكل أبعاده، والجسد بكل أحاسیسهریعلمنا ویدربَّنا كمعلٍم صاحب سلطان، یقود القلب بكل عواطفه، والفك

 ُأّمه القدِّیسة مریم ونندهش معها من أجل عمله فینا! 
لى بحث القدِّیسة مریم والقدِّیس یوسف عن الصبي یسوع، قائالً :  عینوس یجروالعالمة أ عّلقيانًیا: ث
في أورشلیم ولم یعلم أبواه إذ ظنَّاه بین الرفقة... وكانا یطلبانه بین األقرباء  بقيَ  وفي الثانیة عشر من عمره[

یسوع ونحن  والمعارف ولكنهما لم یجداه... بحث عنه أبواه، یوسف الذي نزل معه إلى مصر، لم یجده... فإنَّنا ال نجد
 بین األهل والمعارف حسب الجسد، ال نجده في العائلة الجسدّیة... یسوعي لن أجده بین الجموع.

د یسوع حتى تأخذ مریم ویوسف معك في البحث عنه فتجده. یقول لنا اإلنجیل: وبعد ثالثة أیام جأنظر أین وُ 
ین یسمعهم ویسألهم. وأنت أیًضا ِابحث عن مفي وسط المعلِّ   یجداه إال في الهیكل، كان جالًساموجداه في الهیكل، ل

یسوع في هیكل اهللا. ِابحث عنه في الكنیسة. ِابحث عنه عند المعلِّمین الذین ال یبرحون الهیكل. ِابحث عنه هناك 
لكن إن ِادَّعى أحد موهبة التعلیم ولیس له یسوع فهو معلِّم باالسم فقط، ال تجد عنده یسوع... إننا نجد یسوع . فستجده

 الحقیقیِّین كقول البشیر...  عند المعلِّمین
في أسئلته. ونحن نتضرَّع إلیه حتى نسمعه یسألنا  فكان عظیًما، ویجیب أحیاًنا الرب یسوع كان یسأل أحیاًنا

 ویجیبنا...
". هوذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك معذَّبینإذ یقول الكتاب: "، عندئذ نجده، بالعذاب لنبحث عنه بجهد عظیم مقترًنا

.]  Ïوفتور وترّدد كما یفعل البعض، فإنَّ هؤالء ال یجدوه ال تبحث عن یسوع في تراخِ 
 : كما یقول أیًضا

لمریم أن تشك هكذا، وهو  فلم یكن ممكًنا، ال ِاعتقد أنهما كانا معذَّبین ِالعتقادهم أن الصبي قد ُفقد أو مات[
وال یمكن أن تنتاب نفس یوسف ، وحمله سمعان، وسجد له الرعاة، وبشَّر به المالك، ل به من الروح القدسبالذي حُ 

 تخف أن تأخذ مریم "الهذا الفكر، وهو الذي أمره المالك أن یأخذ الطفل ویهرب به إلى مصر وسمع هذه الكلمات: 

1 In Luc. Hom 18:3,4. 
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ال یمكن أن یَخف یوسف على الطفل وهو متیقِّن أنه ). 20: 1 ت" (مامرأتك ألن الذي ُحبل به فیها من الروح القدس
 إذن فعذاب األبوین وسؤالهما له مغزى آخر قد ال یستشفُّه القارئ العادي.... اهللا (الكلمة)

أو ربَّما صعد ، أو تركهما وذهب إلى موضع آخر، لقد بحثا عن یسوع وُذهال لمجرَّد التفكیر أنه ابتعد عنهما
 إلى السماء لینزل في الوقت المناسب...

ما ِابحث عنه أوًال في الهیكل... ِاسرع وِاسرع إلى الهیكل هناك تجد یسوع  اهللا یوًما أنت أیًضا إن فقدت ابن
] Ïأي ابن اهللا، الكلمة والحكمة

ا مع ما نالته  أنهمعلًنا]، 48" [وذا أبوك وأناه"على كلمات القدِّیسة مریم:  لقدِّیس أغسطینوسایعّلق : الثًاث
". وهي تعلم أبوك وأنا "من كرامة بتجسُّد كلمة اهللا في أحشائها سلكت بروح التواضع أمام یوسف فقدَّمته عنها قائلة:

 أنه لیس من زرعه، لكنها خالل الحب الروحي الذي مْال العائلة المقدَّسة حسبته أباه وقدَّمته عن نفسها.
ألم تعلما أنه ، ماذا كنتما تطلبانيل"یل المقدَّسة هي: اجأول كلمات نطق بها السیِّد كما جاء في األن: اابعً ر

 هذه الكلمات تكشف عن طبیعة السیِّد المسیح وعن رسالته كما تحدَّد لنا مالمح]. 49" [ ألبي؟!اینبغي أن أكون فیم
 السلوك الالئق: 

إذ قالت له ُأّمه: ، فهو وٕان كان ال یتعرَّض على نسِبِه لمریم ویوسف، من جهة طبیعة السیِّد المسیحف. أ
له حسب الشریعة من أجل التبنِّي وان كان لیس من  إذ كان یوسف أًبا ،]48" [وذا أبوك وأنا كنَّا نطلبك معذَّبینه"

العلي... یؤكِّد عالقته باآلب "ینبغي أن أكون فیما ألبي" معلمنا  لذيالكنه هو ، وكانت مریم ُأمَّه حسب الجسد، زرعه
 اهللا اآلب! أنه ابن

لیوسف إنما من  لكنه ال ینسب جسدًیا، أخذ منها جسًدا، من جهة ناسوته ینسب للقدِّیسة مریم ألنها حملته
 ل خدمته له وارتباطه المملوء محبَّة للقدِّیسة مریم إذ قیل: جأ

 طلق اإلنجیل لقب "أبواه" على العذراء ألنها حملته ویوسف الذي خدمهأÐ .
 وریجینوسألعالمة ا

 وٕانما هللمسیح ال ألنه أنجب هكذا ُدعي یوسف أًبا، لیوحنا في المحبَّة ولیس ألنها انجبته ما أن مریم ُدعیت أًماك ،
. Ñالهتمامه بإعالته وتربیته

 لقدِّیس كیرلس األورشلیميا

 إذ كانا هكذا حسب الذهن والهدف ولیس حسب ، والدّي یسوع" "سبب األمانة الزوجّیة ِاستحق االثنان أن ُیلقبَّاب
وقد دعي االثنان أبواه ، ر أي ُأّمه كانت والدته بالجسد أیًضاآلخالجسد. فإن كان أحدهما والده في الهدف لكن ا

. Òحسب ضعفه (ناسوته) ال حسب الهوته، حسب تواضعه ال سموُّه
 لقدِّیس أغسطینوسا

]. 49[" ینبغي أن أكون فیما ألبي"إذ یقول: ، كن كلماته مع القدِّیسة مریم تؤكِّد الهوتهل

1 In Luc , hom. 19:4. 
2 In Luc , hom. 19:3. 
3 Cat. Lect.7:9. 
4 On Marriage& Concupiscence 12. 
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 نا یشیر المسیح إلى أبیه الحقیقي ویكشف عن ألوهیَّتههÏ .
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 تانل والثانیة تمَّت بوالدته من مریم إذ ، األولى إلهّیة مرتبطة بأبیه،  واألخرى من مریمآلبواحدة من ا، لمسیح بنوَّ
 تنازل إلینا.

 لقدِّیس أمبروسیوسا
ألم تعلما أنه ینبغي أن ، ماذا كنتما تطلبانيل"یرى علماء التربیة وعلم النفس أن كلمات السیِّد هذه: ب. 

عالمة الطاعة الكاملة  ،]51" [لهما اضًعاخ "فقد كان یسوع، بمثابة ثورة جدیدة في عالم الطفولة" أكون فیما ألبي؟
هل كان یمكن لمعلِّم الفضیلة أن ال یقوم بوجباته لهما؟! فإنَّه لم یخضع عن : [لقدِّیس أمبروسیوسالوالدیه وكما یقول 

 لقدِّیس جیرومالطاعة األوالد لوالدیهم... وكما كتب  حًیاًال ضعف وٕانما عن حب.] هكذا قدَّم هذا الصبي الفرید مث
ئي الخضوع النتعلَّم یا أبن: [سونيلعالمة أوریجاویقول .] Ðللراهبة أوستخیوم: [أطیعي والدیك ممتثلة بعریسك

یاء أمورهم إن كانوا أیتام... إن كان لء في الخضوع لوالدیهم أو ألوالوالدینا.... خضع یسوع وصار قدوة لكل األبن
!... أال أخضع للكاهن المختار ؟اهللا قد خضع لمریم ویوسف أفال أخضع أنا لألسقف الذي عیَّنه لي اهللا أًبا بنایسوع 

لماذا  "فقد أعلن بكلماته، للخضوع والطاعة للوالدین حًیاًال ومث علمًیا ] إن كان السیِّد المسیح قد قدَّم درًسا؟Ñبإرادة اهللا
ب حسي ألم تعلما أنه ینبغي أن أكون فیما ألبي؟ أنه من حق الطفل أو الصبي أن یسلك في رسالته ننكنتما تطلبا

ما ال كامتداد هر یلیق بالوالدین أن یتعامال مع ابنآخ الوالدین. بمعنى يّ ة بال تفكیر في یدآلمواهبه وٕامكانیَّاته وال یكون 
مات  هانه لتنمیة مواهبه وقدراته... یعامالنه كشخص له مقوِّ لحیاتهما یشكِّالنه حسب هواهما وأمنیَّاتهما، وٕانما یوجِّ

 لهما.  الشخصّیة المستقلَّة ولیس تابًعا
للحیاة بما لكلمة  م تكن القوانین والشرائع الدینّیة أو المدنّیة حتى الیهودّیة في ذلك الحین ُتعطي الطفولة حًقال

هة، كما ل یقتال الطفل أو یقدَّماه محرقة لآلنإنما كانت بعض القوانین تبیح للوالدین أر،  حُ ينسانإ"حیاة" من معنى 
یاة حسب ما یناسب لحكان یفعل عابدي اإلله ملوك أو ملوخ... وقد جاء السیِّد ُیعلن أن الطفل من حقُّه ممارسة ا

شر في كتاب "الحب العائلي" إن نشخصه ومواهبه وٕامكانیَّاته. وٕانني ُأرجئ الحدیث في هذا األمر إلى بحث خاص يُ 
.  شاء الرب وعشنا

لم یفهما الكالم الذي قاله لهما، ثم نزل معهما ف"لى قول اإلنجیلي: عینوس یجلعالمة أوراعّلق يامًسا: خ
 قائالً : ]، 51-50" [وجاء إلى الناصرة

 أكون في الهیكل...  أي أن ،"نبغي أن أكون فیما (لبیت) أبي"ي[لم یدركا مغزى كلمات یسوع: 
ا لِّقاإلیمان لم یستطیعا بعد أن یحل م یكونا بعد قد بلغا كمالفیوسف ومریم إذ ا  لذ،بیت یسوع هو األعالي

كثیًرا ما ینزل یسوع مع تالمیذه وال یبقى على الدوام على ]. 51[ثم نزل معهما" "معه في األعالي، لذلك یقول الكتاب: 
...] Òلجبلا

1 Ser.5. 
2 Ep. 22:17. 
3 In Luc. Hom 20:5. 
4 In Luc. hom 20:4. 
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لها  أخیًرا  Laetaلئیَّته لروم يچلقدِّیس انختم حدیثنا عن السیِّد المسیح في الهیكل بالكلمات التي سجَّ
:  Paulaخصوص تربیتها البنتها بأوًال ب

أبیها  هیكل )! لتذهب مع والدیها إلى52: 2لیتها تنمو مع عریسها في الحكمة والقامة أمام اهللا والناس ([
ال یجدانها هناك، بل  فالجماهیر واألقرباء طرق العالم وسط  من الهیكل. لیطلبانها بینماخرج معه تالحقیقي، وال

!]  Ïیجدانها في مقادس (هیكل) الكتاب المقدَّس، تسأل األنبیاء والرسل عن مفاهیم الزواج الروحي الذي تكرَّست له

1 Ep. 107:7. 
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 الخامس ألصحاحاوقا - ل

 الخامس  ألصحاحا

 سوع یسند الُمتعبیني
ا نسانً إویطهِّر ، شباك من تعبوا اللیل كله بال صْید فیمأل، السیِّد المسیح في خدمته یسند الُمتعبین نطلقا

ح األفكار الداخلّیة للفرِّیسیِّین ومعلِّمي الناموس، برًصا مملوًءا وُیعلن عن ، ویجتذب العّشارین من مكان الجبایة، ویصحِّ
للفكر والسلوك خالل الحیاة  وطهارًة وتقدیًسا یهْبه ثمًرا، الحیاة الجدیدة التي یهبها لتالمیذه. إنه یسند كل من یقَبله

 دة.يالجد
 .11-1 صید السمك .1
 .16-12 تطهیر أبرص .2
 .26-17 شفاء المفلوج .3
 .32-27  العّشاريدعوة الو .4
 .39-33 اإلعالن عن الخمر الجدیدة .5

 ید السمكص. 1
للتالمیذ  ختیارهارأینا السیِّد المسیح في ) 20-16: 1(ومرقس ) 18: 4ین مّتى (قدِّیسلي دراستنا إلنجیلّي اف

وأندراوس ممثِّل الِجدِّیة ، صیَّادي السمك األممین: سمعان بطرس ممثِّل صخرة اإلیمان یبدأ بهؤالء الرجال األربعة
السیِّد لیكرزوا، ال بفلسفة  ختارهماویوحنا ممثِّل حنان اهللا ونعمته. ، والتعقب المستمر والرجولة، ویعقوب ممثِّل الجهاد

لنا أن هؤالء األربعة یمثِّلون الفرس الحاملة للكنیسة كمركبة قالعالم وحكمة هذا الدهر، وٕانما بنعمة اهللا العاملة فیهم. 
 والجهاد المرتبط بنعمة اهللا وحنانه. ، أال وهي اإلیمان مع الجدیة، اهللا المنطلقة نحو السماء

 ورأینا أنه على ما یبدو أن هؤالء الرجال كانوا في البدایة یتبعون السیِّد، لكنهم على فترات متقطِّعة خاللها
 بتبعیَّته، فتركوا كل شيء وتبعوه. ید حتى صدر األمر لهم نهائًیاصعودون للي

فقد ، على أي األحوال یقدِّم لنا معلِّمنا لوقا البشیر لقاء السیِّد معهم وهم في غایة اإلرهاق النفسي والجسدي
نتین طوال اللیل يلسفاتدخل سمكة واحدة في شباك  ال أوكأنه قد صدر أمًرا فائًقا، ]5[ تعبوا اللیل كله ولم یأخذوا شیًِّئا

في وسط النهار لتلقى شبكة  مقعلاربنا یسوع، ویدخل سفینة منهما، ویصدر أمره بالدخول إلى ، حتى یأتي شمس البرّ 
 كفیلة بصیدها أن تمْال السفینتین.

 إن تتبعنا هذا الحّدث كما ورد في إنجیل لوقا ندرك اآلتي: 
 .]2["  قد خرجوا منهما وغسلوا الشباكنسفینتین واقفتین عند البحیرة والصیَّادو يأرأوالً : "

وهما تشیران إلى الشعبین ، بعة)رمنهما ُدعي تالمیذه (األ، كان یوجد سفینتان: [القدِّیس أغسطینوس قولي
حتى كادت الشباك تتخرَّق... تشیر السفینتان إلى كنیسة  جًدا  بسمٍك كثیرٍ ،عندما ألقوا شباكهم وجاءوا بصیٍد كثیرٍ 

في المسیح بالرغم من أنهما من مصدرین مختلفین. عن هذا األمر نجد زوجتین لهما  مًعا ااتَّحدواحدة من شعبین 
 عمیانألذات السبب ُوجد  وأیًضا. )28، 23: 29 تك( وأما هما فلیئة وراحیل كانتا رمزین، و یعقوبه رجل واحد

تجد الكنیستین  ب المقدَّساوٕان تأمَّلت في الكت). 30: 20 جلسا بجوار الطریق وهبهما السیِّد البصیرة (مت، رمزینك
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) یربطهما مًعا(وّیة جاء لخدمتهما حجر الزا، اللتین هما بالحقیقة كنیسة واحدة قد ُرمز إلیهما في مواضٍع كثیرةٍ 
.] Ïاحًداو ویجعلهما

مرارة لیعاودوا الصید من جدید  يفاللیل كله بال صید، فیبقون نهارهم  نقضىاغسل الرجال شباكهم إذا : اانيً ث
 . فإنَّ أیًضا يء الصیَّادون أن فشلهم هذا كان بسماٍح من اهللا ألجل نجاح أبدي وزمنالاللیلة الجدیدة، ولم یدرك هؤ يف

 يفال ینشغل الصیَّادون بجمعه وفرزه وبیعه بل یستقبلون السیِّد  كيلمن السمك، إنما  كانت السفینتان قد فرغتا تماًما
من الشعب، وعندئذ ال یحرمهم حتى من السمك،  ، یصطاد خالله الصیَّادین وجمهوًرامللتعلي السفینة لیستخدمها منبًرا

 الغرق. يفذ یسألهم أن یلقوا شباكهم للصید فتمتلئ السفینتان حتى أخذتا إ
 فلننفتح بالقلب ،نال یلیق بالمؤم لذياوجوهنا ونظن أن حظنا سیئ، هذا التعبیر  يفواب بینما ُتغلق األح

روحّیة  لنا ثماًرا هجة خالصنا"، مقّدّ◌ِ◌ماب فیرّد لنا "، سفینة حیاتنا یدبرها حسب مشیئته الصالحةهأمام السیِّد ونقدِّم ل
 دون حرمان حتى من ضرورات الحیاة الزمنّیة. 

لذَّة  يه واآلن یرفعهم إلى لذَّة أعمق، و،یعرفه هواة الصید لذيا األمر ،التالمیذ لذَّة صید السمك ختبر: االثًاث
ذه الخبرة ما كان یمكنهم أن یتذوقوها ما لم یصطادهم السیِّد همن بحر هذا العالم فتعیش؛  صید النفوس لیخرجوها

 لتيالنمدح الطریقة ف[لقدِّیس كیرلس الكبیر: اهذا یقول  يف الكنیسة المقدَّسة. ،شبكته ویدخل بهم إلى سفینته يف هنفس
األرض، فبالرغم من أنه ُطلب من تالمیذ و ت خاضعین للمسیح خالق السماوا،العالم قاطبة يأصبح بها التالمیذ صیَّاد

شبكة المسیح المطمئنة، حتى إذا ما ألقوا بدورهم شباكهم أتوا  يفالمسیح أن یصطادوا الشعوب األخرى، فقد وقعوا 
أنذا أرسل إلى جزَّافین هبجماهیر المؤمنین إلى حظیرة المسیح الحقیقّیة. ولقد تنبَّأ أحد األنبیاء القدِّیسین بذلك، إذ ورد: "

 نیراد بالجزافيو .)16: 16 رإ(" ن یقول الرب، فیصطادونهم ثم بعد أرسل إلى كثیرین من القانصین فیقتنصونهميكثیر
  ] اآلیة السابقة الرسل األطهار وتشیر كلمة "القانصین" إلى والة الكنائس ومعلمیه. يف

 لتياالعمق إال العظة وقّوة الحجة  يفُأمر بإلقائها  لتياشباك الرسول  يها م لقدِّیس أمبروسیوس:]اقول ي
ال  لتيایستخدمها التالمیذ، هذه  لتيااألدوات  يهتنصتهم؟! من الجمیل أن تكون الشباك قاال تسمح بهروب من 

  .]األعماق إلى المرتفعات العالّیة يفُتهلك من تصطادهم بل تحفظهم وتخرجهم من الهاوّیة إلى النور، وترتفع بمن 
شبكة مراحم الرب فال یكف عن إلقاء الشبكة  صطادته الذياالرسول  ذه الخبرة عاشها معلِّمنا بولسه

.  )1: 4و ك 2(" ا ُرحمنا ال نفشلمنا هذه الخدمة ك: "للیصطاد هو بنعمة اهللا، إذ یقول
 . ]4[شباككم للصید"  القواوإلى العمق،  بعدا: "يهمر اإللألاصدر : ابًعار

 يفلكرامتهم إذ هم أصحاب خبرة  صیَّادون تجریًحاللحسبه ا يعاد نسانإلو أن هذا األمر قد صدر من 
 كما أن الصید یكون ،الظهیرة يف ویكاد ینقطع ،اللیل يفلمون أن الصید یكون باألكثر عيالصید لسنوات طویلة، و

 األعماق!  يفعلى الشاطئ ال 
جدیدة  ونغمة دیمة بما حملته من فشل ویأس،قلكانت إجابة سمعان تحمل نغمتین: نغمة الخبرة البشرّیة ا

.  برة اإلیمان بكلمة الرب الفّعالةخمن الخبرة البشرّیة البحتة إلى  لكن"، إذ یدخلوتفصلها عن السابقة كلمة "
انب األیمن لیدخل جلأن السیِّد المسیح لم یقل للصیَّادین أن یلقوا شباكهم على ا Ïلقدِّیس أغسطینوساالحظ 

 فالدعوة موجهة ،األعماق لتحمل االثنین مًعا يفلصالحون وحدهم وال األیسر لیدخلها األردیاء إنما یلقونها ا فیها

1 Ser. On N.T. 87: 6. 
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كما الحظ أن الصیَّادین لم یأتوا بالسمك إلى . علهم یتمتَّعون بالحیاة اإلنجیلّیةلللجمیع أن یدخلوا شباك الكنیسة 
  داخل الكنیسة ال خارجها. ةالسفینتین، إذ أراد أن ینعم الكل بالحیا يفالشاطئ بل فرغوا الشباك 

 ولكن على كلمتك ألقى ،أجاب سمعان، وقال له: یا معلم قد تعبنا اللیل كله ولم نأخذ شیًِّئاف: "امًساخ
على اهللا والتمسك  التكالاالخدمة دون  يفمن جهاد  إلنسانالقد حسب الرسول بطرس أن ما یمارسه  ].5 [الشبكة"

هذا  يفبالثمر.  یأتيفشباكه  إلنساناخالل ظلمة اللیل بال ثمر، لكن على كلمة الرب یلقي  بكلمة الرب ومواعیده تعًبا
عندما ال  يأن ظالم (اللیل) یكتنفن یا رب أعلم تماًما نا أیًضاأ: [لى لسان سمعان بطرسعلقدِّیس أمبروسیوس ایقول 

 ).]من عندي لتياالظالم عندما ألقى ببذار الكلمة الباطلة ( ي فیحیط ب،يتكون أنت قائد
كرز يثمر یمثِّل من  بال لذياأن جهاد سمعان بطرس طول اللیل  دیثه معلًناحلقدِّیس أمبروسیوس ایكمل 

النهار حیث یشرق المسیح شمس البّر  يف لذا صارت الحاجة ملحة أن تكون الكرازة ،ببالغة بشرّیة وفلسفات مجردة
حتى اآلن، لكن على كلمة  م یصطادوا شیًِّئال[ إذ یقول: ،لحيّ امك ستمأل شباك الكنیسة بال لتياكلمته الفّعالة  مقدًَّما

ولنتمسك  ي لیس هو ثمرة البالغة البشرّیة بل من فعل بذار السماء. لنترك إذن اإلقناع البشر،جًدا كثیًرا اهللا نالوا سمًكا
.]  به تؤمن الشعوب لذيابعمل اإلیمان 
 أشاروا إلى ف.فصارت شباكهم تتخرق جًدا كثیًرا ًكامالصید الكثیر "ولما فعلوا ذلك أمسكوا س: اًس داس

 .]7-6 [الغرق" يفالسفینة األخرى أن یأتوا ویساعدهم، فأتوا ومألوا السفینتین حتى أخذتا  يفشركائهم الذین 
ألرملة ا نسانً إ على من ساده روح شریر، أو یقیم ابمریٍض أو تحننً  السیِّد المسیح یصنع المعجزات ترفَّقا ي فعتدناا

بنفس محطَّمة،  أو ُتعلن ترفَّقا جسدًیا حتیاًجاامتأّلمة، أو لیشبع الجموع الجائعة. لكن هذه المعجزة جاءت، ال لتشبع 
  .لیمألها بالسمك المتمتَّع بالحیاة كنیسته القادمة من الیهود واألمم يفوٕانما تعلن عن عمل السیِّد المسیح 

تمتلئ   وكأن الكنیسة،Ðح نفسه كما ترمز لمؤمنیهيدراستنا للرموز رأینا "السمكة" ترمز للسیِّد المس يف
 واهبة الحیاة!  بالسمكة میاه المعمودّیة ملتصًقا ي فیعیش دوًما لذيابالمختارین، السمك 

 لى هذا الصید الكثیر، بالقول: علقدِّیس كیرلس الكبیر ایعّلق 
یضیع سدى وهم  ال يوذلك لیثق التالمیذ بأن عملهم التبشیر ،ن طریق المعجزة عمتألت شباكهم سمًكاا[

اقه عن جذب الشبكة، فوقفوا مبهوتین فرلضالین. ولكن الحظوا عجز سمعان واوهور الوثنیِّین مجیلقون شباكهم على 
ى ذلك أن كثیرین نومع. ید المساعدة إلیهم على الشاطئ لیمدوا مهنمذعورین صامتین، وأشاروا بأیدیهم إلى إخوا

آیات  يمعان ستیعاب اي ف ونشاط وخصوًصادٍ  وال زالوا یعملون بج،يمیدان عملهم التبشیر يفساعدوا الرسل القدِّیسین 
فهم تعالیم الحق الصحیحة. ال زالت الشبكة  يفالشعب ورعاته ووالته برزوا  علميمالسامّیة، بینما آخرون من  إلنجیلا

المزامیر:  يفبحار العالم العاصفة والثائرة، فقد ورد  يفمطروحة والمسیح یمألها بمن یخدمه من أولئك الغارقین 
.]  )14: 69ز م ("ومن أعماق المیاه يمن مبغض يمن الطین فال أغرق، نجن يجنن"

  يهللعمل اإلل بطرس ستجابة: اابًعاس
 أعماقه منجذًبا ستنارتاا باألكثر مذاته، إن يفمعلِّمنا بطرس الرسول الصید الكثیر، فلم یهتم بالصید  ىأر

 فسجد له على ركبتیه، وشعر بمهابة )،8: 8لشخص المسیَّا صاحب السلطان على السماء واألرض والبحار (مز 

1 In Ioan. tr 122: 7. 
 : الكنیسة بیت اهللا- فصل: الرموز. ابنااجع كتر˻
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رجل  يیا رب، ألن يخرج من سفینتأ: " قائالً ،خطایاه الداخلّیة أمام رب السماء واألرض، فصرخ تمأل أعماقه مكتشًفا
 بخطایاه.  راك هذا النور الفائق، وشعر بالعجز عن الدنو من هذا القدِّوس معترًفادلم یقَو على إ .]8[خاطئ" 

 وٕادراكه لضعفه أن یدخل الرب هتواضع يفبالمهابة الشدیدة، فاستحق  إحساًسا" فینتيسأخرج من لقد صرخ "
 لدى اهللا مثل أن یحسب الً یس شيء مقبول[الفم:  لذهبيالقدِّیس یوحنا اأعماق قلبه ویقیم فیه مملكته! وكما یقول 

  ].Ïنفسه آخر الكل. هذا هو األساس األول لكل الحكمة العملّیة إلنسانا
 إذ قیل عنه وعن ،إلیجابيا يّ أو عاطفة بل هو تفاعل مع العمل الح بطرس الرسول كالًما تواضعلم یكن 

كل شيء لیكرَّسوا كل القلب لمن  اتركو.. .]11[ه" وكل شيء وتبع الما جاءوا بالسفینتین إلى البر، تركووزمالئه: "
العریس  حضن ي فالرتماءالیس مجرد شعور بالضعف، إنما هو  لتواضعاأحبوه، بالعبادة الحقیقیة والكرازة. وكأن 

 بكل قلبه وطاقاته لحساب العریس وبإمكانیَّاته.  إلنسانالیعیش  يالسماو
شيء عظیم تركه بطرس؟ ألیست  ي أخبرنياالقول: [بلى هذا الترك علفم ا لذهبيالقدِّیس یوحنا اویعّلق 

بحر، لمامه األرض واأ  وبسط،له الرب بیوت العالم فتح وعصا وصنارة؟! ومع ذلك فقد) 11: 5مجرد شبكة ممزقة (
  .]Ðیدیه يف بل باعوا ما كان لهم ووضعوه عند قدَّمیه ولیس حتى ،همتاودعاه الكل إلى ممتلك

عجب بطرس من ت[بطرس هذا الممتزج بالعمل والترك، فیقول: تواضع لى علقدِّیس أمبروسیوس اویعّلق 
ل جر يألن ،يخرج یا رب من سفینتأقل: " وأنت أیًضاا. نسحاقً  ازدادالیه، فكلما أخذ عتدفقت  يتلالبركات اإللهّیة ا

أن ترد إلیه مالك (أترك كل  يفال تترّدد . كیغفر لك خطایا لذياللرب  عترف. اخف"ت یجیبك المسیح: "الف "ئطخا
.]  السلطان لیأخذ الحیاة إلنساناوهبت  لتياوهبك ما له... تأمَّل محبَّة اهللا  ألنه هو أیًضا) شيء

 تطهیر أبرص  .2
 كله بال صید فوهبنا بكلمته صیًدا لینا نحن الذین تعبنا اللیلإجاء  ّیةلبشرلن كان السیِّد المسیح كصدیٍق إ

للروح  متكاثًرا روحًیا بل ثمًرا مادًیا،  فنحمل، ال سمًكا،الروح والجسد يأأل السفینتین، ممن األعماق ي قادًما جًدا كثیًرا
یخشى الكل من لمسه أو لمس ثیابه أو متاعه لئال  أبرًصا الً ج ريلیشف ستنكافاآلن نراه یمد یده بال ا والجسد مًعا،

). 13 یتنجسوا حسب الشریعة (ال
أن هذا األبرص یمثِّل ) األول ألصحاحا) وٕانجیل مرقس (8 متى (أصحاح لنجيإلدراستنا  يفسبق لنا فرأینا 

 أرسله السیِّد إلى اهألجل لتيا كما رأینا األسباب ،، فینعم بلمسة یّدي سیِّده لیطهرّیةصورة صادقة لمن یقدِّم صالة حقیق
هیم الحقیقّیة لطقس االمف) 14راستنا لسفر الالویِّین (أصحاح  ديف ورأینا ؛قربان حسب ناموس موسىلاهن لیقدِّم االك

.  تطهیر األبرص
لم یشمئز السیِّد من  لتيالتطهیر البشرّیة المؤمنة  تطهیر األبرص رمًزا ي فلقدِّیس أمبروسیوسایرى 

: 15(كلمتكم به"  يالم الذكنتم اآلن أنقیاء لسبب الأ"بل جمیع الذین قال لهم:  واحًدا م یطهر الرب أبرًصال[مسها: ل
.] یصیب الروح لذيا الرب هو البرص ةكلم حتقارا فإنَّ ، تطهیر األبرص قد تم بكلمة الربنإن كا. )2

 ال یقدر أن یشفیه (بدون اللمس) ه ألنال لمسه[ هكذا: ، السیِّد المسیح لألبرص عند شفائهسویعّلق على لم
 .] إذ ال یمكن أن تمسك به،العدوى الى انتقشخي وأنه ال ،بل لیثبت أنه لیس أسیر الناموس

1 In Matt. hom 3: 8. 
2 In Rom. hom 7. 
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إذا به یطالب األبرص  ،)لبرص (حسب الشریعةاة سافیه لمس األبرص دون أن یخشى نج لذياالوقت  يف
.  ئه لیعلن أنه لیس بكاسٍر للناموساالناموس بعد شف يفأن یتمم ما جاء 
یجحد  ذ كانإ[:  قائالً ،طاعة للناموس يف األبرص للكاهن حعن إرسال السیِّد المسي لعالمة ترتلیانایحّدثنا 

 لكن ألجل تكریم الشریعة سأله أن یسلك ما هو متبع فیها... فقد أراد ،عن الشفاء أمره أال یخبر أحًدا يمجد بشر كل
ر من هوقد تطّ  كان خاطًئا يالذ إلنساناأن  يهذه الرموز تعن. يّیة للشریعة من أجل دورها النبوزأن تتم العالقة الرم

هو كاهن اآلب  لذياالكنیسة بالمسیح یسوع  يفصالة وشكر  يأ ،هیكللا يفزم بتقدیم تقدَّمه هللا تاألدناس بكلمة اهللا یل
یشهد أنه  له، وبه أیًضا الً للناموس بل مكم  فإنَّه بهذا شهد أنه لم یكن محطَّما"،لهم شهادة: "لقد أضاف. يالمسكون
  .]Ïبىء عنه أنه یحمل أمراضنا وضعفاتنانسبق فتُ  يذاك الذ

أمر الناموس بأن یتقدَّم األبرص للكاهن ال لیقدِّم ذبیحة خارجّیة، بل یقدِّم ي[: لقدِّیس أمبروسیوساویقول 
أطلب إلیكم أیها ف"للرب كذبیحة مرضّیة... ر مكرَّساي ویص، نجاسات أعماله السابقةحىّیة، فُتمحنفسه هللا ذبیحة رو

).] 1: 12و ر(" ادكم ذبیحة حّیة مقدَّسة مرضّیة عند اهللاسجاإلخوة برأفة اهللا أن تقدِّموا أ
لوقا یود أن یسحبنا  اإلنجیليف ،بالصالة والطلبة إلى السیِّد المسیح لینعم بالطهارة لتجأاإن كان األبرص قد 

وهو ... ، مصلًیاا ممثِّلنا ونائبن،لنا السیِّد المسیح نفسه  مقدَّما،ةاة الصالة كینبوع للحیاة المقدَّسيمن حین إلى آخر لح
.  ]16[" ویصلي يالبرار يفان یعتزل فكأما هو و" إذ یقول: ،قابل الصلوات

  وكثیرون تمتَّعوا بالشفاء خالل التالمس معه أو سماع كلمة من، كانت عطشى للقاء معهعمع أن الجمو
بالحب یتسع قلبنا للعمل . نفصالایعلن عن حاجتنا إلى الحیاة العاملة المتأمَّلة بال ل" یعتزل لیصليفیه، لكنه كان "

بین العمل والتأمَّل، الكرازة أو  نفصالاخر ال آبمعنى . لننعم بعمله فیناا مع اهللا سريً  لتقينلحب الحساب إخوتنا وبذات 
  الخدمة والعبادة!
 :  قائالً ،لى صالة السیِّد المسیحعقدِّیس كبریانوس لایعّلق 

على الدوام  ي یلیق بالخطاة أن یصلوا؟! وٕان كان السیِّد یصل–بال خطّیة صلى فكم باألكثر  لذيان كان إ[
!  صالة مستمرَّة متكررة؟ يف لیل لیلیق بنا أن نسهر نحن ك ياللیل كله بطلبات غیر منقطعة فكم بالحر ساهًرا

 یطلب عن خطایانا كما أعلن نهإ؟! بال خطّیة لذيا إذ ماذا یطلب ذاك ،طلب عن نفسهي  یصلى الرب أوال
 .]Ð)32: 22لو( " ال یفنى إیمانك كيلطلبت من أجلك "... عندما قال لبطرس: 

 ،على الدوام يیلزمنا نحن أن نصل ي فكم بالحر، وصلى من أجلنا ومن أجل خطایانارن كان قد تعب وسهإ[
 إن ،لهنا محاٍم وشفیع من أجل خطایاناإاآلب. لنا الرب یسوع المسیح  ينصلي ونتوسل إلى الرب نفسه وخالله لنرض

 ومخافة هطرق ي فك وننشغل بالسلو،صینا الربعبها  لتياّیة ونعترف مدركین خطایانا ضكنا نتوب عن خطایانا الما
.] Ñوصإیَّاه

 فاء المفلوج ش. 3

1 Adv. Marc. 4: 9.  
2 On Lord`s Prayer 29 ,30.  
3 Ep. 7: 6. 
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بیت وقد أحاط به فرِّیسیون ومعلمو الناموس جاءوا من كل قرّیة من الجلیل  يفاآلن إذ یجتمع السیِّد المسیح 
للمفلوج  ف قطع حدیثه لیهب غفراًناقسدلیه أربعة رجال من الي مفلوًجا ىأ كان یعلمهم. وٕاذ ر،]17[والیهودّیة وأورشلیم 

وكأنه في صداقته معنا ال یحب التعلیم في ذاته كما یحّدث في كثیر من المعلمین، وٕانما یطلب راحة  وشفاًء لجسده،
ا.  شرّیة على صعید الروح والجسد معً بال

، ولذا أود الكتابة )2 سقر، م9بعض اآلباء (إنجیل متى  باتاسبق لنا الحدیث عن هذا المفلوج من واقع كت
 هنا في شيء من اإلیجاز. 

 ألنه حیث یوجد ،، أي كفر النیاح أو الراحة)1: 2 وم" (مرحاتمَّت هذه المعجزة في مدینة السیِّد، أي "كفرن
 للنفس كما للجسد.  في موضع یهب نیاًحا الً السیِّد المسیح حا

كلمة آرامّیة معناها "المفروزون"، لكن لألسف فرزوا أنفسهم " لفرِّیسیونابه جماعة من الفرِّیسیین. "و جتمعا
عن عامة الشعب ال لخدمتهم في الرب، بل لیعیشوا في أرستقراطّیة دینّیة عمادها العجرفة والكبریاء؛ هذا هو داءهم 
الذي أفسد حیاتهم وحجبهم عن اللقاء الحقیقي مع السیِّد المسیح بالرغم من صحة عقیدتهم. أما معلمو الناموس فهم 

. على "التلمود"، یعیشون في حرفّیة قاتلة هتمامهمات" الذین ركزوا ا"الحاخام
 یتكئون في عجرفة على معلوماتهم الدینّیة وحكمتهم البشرّیة، أما ربنا یسوع فكان تاجاء الفرِّیسیون والحاخام

 في وسطهم یعلم ویشفي بقّوة وسلطان! 
المفلوج على السلم الخارجي للبیت حتى بلغوا السطح،  حاملو الرجال نطلقاإذ كان الجمع یزحم البیت 

زع األجر (الطوب) نبوٕاذ كشفوا السطح  ].19[فكشفوه ودلوا المریض مع الفراش من بین األجر إلى الوسط قدام یسوع 
 – قسوس  –ساقفةأدلوا المریض في الوسط أمام السیِّد المسیح. وكأنهم یمثِّلون الكنیسة بكل طغماتها وأعضائها (

كما في  األرضّیة لیكشفوا السقف، فیروا السیِّد جالًسا االرتباكاتوألجر أي الفكر الترابي اشمامسة - شعب)، ینزعون 
 المساء یهب بركاته بال حدود.

الكنیسة متمثِّلة في هؤالء الرجال یقدِّمون المفلوج لیسوع دونهم،  أن یروا هذا المنظر. لفرِّیسیونالم یحتمل 
خطأ للسیِّد. فلما قال للمفلوج: "مغفورة لك خطایاك"  صطیاداا أرادوا ذسلطانهم وفقدانهم الكرامة، ل انهیاربفأحسوا 

.  به تم السیِّد ال بإفحامهم فحسب، إنما باإلعالن عن نفسه، لعلهم یقبلونه ویؤمنونهإبالتجدیف، وقد  تهموها
تطفات قهنا بالم ي) أكتف2؛ مر 9 وٕاذ سبق لنا عرض الكثیر من كتابات اآلباء في أمر هذا المفلوج (مت

 التالّیة: 
 إلنسانّیة بأسرها، كل امغفورة لك خطایاك" قصد السیِّد بذلك أن یخاطب  إلنساناذ قال المسیح للمفلوج: "أیها إ

 وبعبارة أخرى یخاطب ،رتكبوهاانفوسهم من أسقام الخطّیة وُتغفر لهم آثامهم التي  ىفالذین یؤمنون بالمسیح ُتش
 أشفي روحك قبل جسدك، أما إذا لم أقم بذلك فإنَّك بقّوة الجسم تمشي على قدَّمیك نأالبد و: المسیح المفلوج قائالً 

وتعود إلى حیاة اإلثم والرذیلة، ولو أنك لم تطلب أیها المریض شفاء الروح، فإنَّي أنا إله ورب أرى أمراض النفس 
 وأسقامها، وكیف أتت بك إلى هذا المرض الوبیل.

السیِّد فإنَّ  متهانهم النظًرا، والفرِّیسیین وكان البد من صنع آّیة لتعلیمهم ولما كان هناك جمع كبیر من الكتبة
 المسیح قام بعمل فائق غریب.
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و دواء واعترف نفس أولم ینفع فیه عالج  لى فراش المرض رجل أنهكه الفالج وأعیاهعأمام المسیح  نطرحا
، إال أنهم رأوا إشعاع األمل یبدو عن كثب، فیئس أقاربه منه األطباء بقصورهم عن شفاء رجل دكه المرض دًكا،

، وقبل المسیح إیمانه، وقدَّموا له مریضهم، فأسرعوا إلى حیث المسیح الطبیب العظیم الذي أتى من فوق من السماء
 إذ أن المسیح یخاطب المفلوج بالعبارة المشهورة: "مغفورة لك خطایاك".، فبدد اإلیمان سحابة المرض

كان المفلوج في حاجة إلى شفاء جسمه، فلماذا یعلن المسیح له مغفرة الخطایا؟" لیعلمنا : "نسانإقد یسأل 
أمام  إلنسانان طرق ألویرى الطریق الذي یسلكه في حیاته، إذ أنه مكتوب " إلنسانابأن اهللا یشاهد سكون أعمال 
یخلصون وٕالى معرفته یقبلون،  ویرید أن كل الناس ولما كان اهللا صالًحا. )21: 5 مأ(" عیني الرب وهو یزن كل سبله

على حد قول الوحيّ : ، الذي یرتكب اإلثم والشر بتعذیب جسمه بمرض ینهكه داء یقعده إلنساناما یطهر  فكثیًرا
 ال تحتقر تأدیب الرب يبناا "ي وورد في سفر األمثال: .)8: 6 رإ(" مرض وضرب أدبي یا أورشلیم... أمامي دائًمات"

یعلن المسیح محو الخطایا ا فحسنً . )10: 3 مأ ("ُیّسر به بناي یحبه الرب یؤدبه وكأب بذألن ال، وال تكره توبیخه
من مرض الجسم الذي  إلنسانافي ُش فإذا ما ُمحیت الخطّیة ، واآلثام فإنَّ في هذه جمیعها منبع المرض وجرثومة الداء

 بها واستبشعها. تصلا
یسیون یفكرون قائلین: من هذا الذي یتكلَّم بتجادیف" ا ابتدأف" . ]21[لكتبة والفرِّ
ولكن هذا اإلعالن أثار الفرِّیسیین ، مغفرة الخطایا بسلطان إلهي) كما أشرنا إلى ذلك آنًفا (لمسیح اعلنأ

من هذا الذي یتكلَّم بتجادیف؟"  "فتخاطبوا فیما بینهم: ، وكانوا طغمة جهل وحسد
معاني األسفار المقدَّسة، وطالعتم  نتم وقفتم علىك ما كان یمكنكم أن تسألوا أیها الفرِّیسیون هذا السؤال لو

السیِّد برذیلة  تهمتمامن درس النبوات  الً ق الوصف. فبدئانبوات الكتاب المقدَّس، وفهمتم ّسر التجسد العظیم القدر والف
الرب اسم من جدف على وفقد ورد: "، ألن شریعة موسى أعدمت كل إباحي مجّدف، التجدیف وحكمتم علیه بالموت

 . )16: 24 ال(" فإنَّه یقتل
والمعنى الصریح من هذه العبارة "إنكم أیها ، ]22[ "اذا تفكرون في قلوبكم"م: خاطب المسیح الفرِّیسیین قائالً 
 ال یمكن لغیر اهللا معرفة ما یدور في  أنهغفران الخطایا؟ ولكن اعلموا أیًضا الفرِّیسیون تعترفون بأنه ال یمكن لغیر اهللا

أنا الرب "ق القلب فیقف على أسراره ونیَّاته، إذ ورد على لسان النبوَّة افهو وحده الذي یكشف عن أعم إلنساناخلد 
المنتبه إلى كل  لمصور قلوبهم جمیًعااویشیر داود إلى ذلك بالقول: "، )10: 17 رإ(" فاحص القلب مختبر الكلى

 صور القلوب والكلى هو اهللا الذي یغفر الخطّیة واإلثم.يفاهللا الذي ، )15: 33 زم(" أعمالهم
 .]24[ا" سلطانً  إلنسان االبن ولكن لكي تعلَّموا أن"

لم یغفر السیِّد خطایا الرجل المفلوج ، تى یبدد المسیح سحابة الشك والریب التي تظلل بها الكتبة والفرِّیسیونح
فقام ، بل أمر المرض فزال عن جسم المفلوج، یعجز عن رؤّیة الخطایا المغفورة بعیني رأسه إلنسانافحسب ألن 

إلى عظمة القّوة اإللهّیة التي شفته من مرضه. فلم یؤجل كلمات المسیح للمفلوج:  مشیًرا صحیًحا، یًمالالرجل یمشي س
 إلنسان اأن البن حقا ي.فقد قام الرجل لساعته وعاد إلى بیته سلیًما معاف ،]24[م وأحمل فراشك واذهب إلى بیتك" ق"

 على األرض أن یغفر الخطایا. سلطاًنا
ولكن إلى من تشیر هذه اآلیة؟ هل تكلَّم المسیح عن نفسه أو عنا؟ الواقع أن هذه اآلیة تطلق على المسیح 

وقد تسلمنا نحن هذه القّوة الفائقة، وذلك ، وعلینا، ألن السیِّد یغفر الخطایا بصفته اإلله المتجسد رب الناموس وواضعه
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لحق أقول لكم أن كل ما "ا یث خاطب المسیح رسله المقدَّسین بالقولحبشرٍف عظیم القدر،  إلنسانابتتویج طبیعة 
: 18ت م(" في السماءال في السماء وكل ما تحلونه على األرض یكون محلو تربطونه على األرض یكون مربوًطا

. )23: 20 وي(" أمسكت تغفر له ومن أمسكتم خطایاه ن غفرتم خطایاهموورد في موضع آخر "، )18
 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 "ویقبل تضرعات البعض ، ظیم هو الرب الذي یغفر للبعض من أجل طلبة اآلخرینع ].20 [إیمانهم" يأفلما ر
 من أجل غفران خطایا الغیر!...

 وله دالة ُفیستجاب له!...، ادم اهللا له الحق أن یطلب عنكخ
إلى الكنیسة التي ، من یشفع عنكل الجأفلخطایاك  وٕان كنت ال ترجو غفراًنا،  أیها المریض كیف تتضرعتعلَّم

 ومن أجلها یهبك الرب الغفران...، تصلي من أجلك
 لقدِّیس أمبروسیوسا

 ىأألن القول: "فلما ر، ست الحقیقةيولكن هذه ل، قول البعض بأن هذا الرجل قد ُشفي لمجرد إیمان الحاملین لهي 
 لماذا؟، شیر إلى إیمانهم وحدهم بل وٕایمان الذي كان یحملونهي یسوع إیمانهم" ال

لقاصر) أو (ا ما أظن هذا إال في حالة عدم نضج السن أیيري فل إیمان آخر؟ جأل قول: ألم یِشف أحًدات
  الضعف الشدید لدرجة عدم القدرة على اإلیمان...

یمكن أن یكون له   مریًضانأبل تأمَّل كیف ، إلى العبارة القائلة أنهم دلوه من السقف هتماما تصغي بال ال
ما یرفضون المعاملة  ت تعلَّم أن المرضى قلوبهم واهّیة حتى أنهم غالًبانمن السقف. أ الثبات على مكابدة إنزاله مدلًیا

لین ، آالم العالج حتمالایر راغبین في ، غالتي یالقونها وهم على أسرة مرضهم آالم المرض عنها. أما  حتمالامفضَّ
مع أنه عادة ، وسط الجماهیر ویصیر منظًرا، وُیحمل وسط السوق، هذا الرجل فكان له من العزم أن یخرج من المنزل

ل المرضى الموت على أسرة مرضهم عن أن تنفضح مصائبهم الخاصة. هذا المریض لم یفعل هذا فحسبيُ  بل ، فضَّ
مزدحم والمقتربین متكتلین ومیناء األمان معاق خضع للتدلّیة من السقف... لقد نظر  الجتماعاأن مكان  ىأوعندما ر

 أنها كرامة له أن یشهد كثیرون شفاءه.
ألنه بعدما ألقوا به وقدَّموه ، بل ومن كلمات السیِّد المسیح أیًضا، تفطن إلى إیمانه ال من هذا فحسبنونحن 

 وال قال للطبیب: ماذا،  مغفورة لك خطایاك". وعندما سمع هذه الكلمة لم یغتظ وال تذمرينب اال له: "ثق ي، قللسیِّد
شيء آخر... إنه لم یفكر في هذا وال نطق  قصد بهذه الكلمات؟ أنا أتیت لتشفیني من شيء، وها أنت تشفیني منت

 للطبیب أن یتبنى طریقة الشفاء التي یریدها. تارًكا نتظرابه، بل 
 .˺لكي یعلن إیمانه أمام الجمیع، حتى یأتي إلیه نتظرهالهذا السبب أیًضا لم یذهب السیِّد المسیح إلیه، بل 

  لقدِّیس یوحنا الذهبي الفما

 ألن هذه هي ، قد صنع هذا بحكمةل ؟"ثق یا بني مغفورة لك خطایاكماذا لم یقدِّم للمفلوج الشفاء بل قال له: "ل
 عادة األطباء أن ینزعوا أصل المرض قبل أن ینزعوا (أعراض) المرض نفسه...

Ï  ،49- 47، ص1966للمؤلف: یسوع والمفلوجان للقدیس یوحنا الذهبي الفم .
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ن أجل هذا فیكم كثیرون ضعفاء : "مقائالً ، نةيخطّیة مع أكد بولس هذا عندما وبخ أهل كورنثوس على
. )30: 11كو 1(" ومرضى

". لقد رفع الروح، وأقام النفس ثق یا بني مغفورة لك خطایاكوقال: "، لهذا أزال السیِّد المسیح سبب الشر
وحیث ، فال شيء یخلق السرور ویعید الثقة قدر التحرر من العذاب الداخلي... ألن قوله هذا كان كافًیا، المطروحة

در أن ندعو اهللا اآلب إال بعدما ُتزال خطایانا في بركة الماء المقدَّس قنلذلك ال ، لخطایا توجد البنوةا توجد مغفرة
". ˺ت(المعمودّیة)... فنقول: "أبانا الذي في السماوا

 لقدِّیس یوحنا ذهبي الفم ا

 دعوة الوي العّشار  .4
 لخواصه اجتذبهم ختیارهاه عند ، فإنَّ لسیِّد المسیح للبشرّیةامن جوانب صداقة  حًیا یقدِّم لنا اإلنجیلي لوقا جانًبا

تارة من بین الصیَّادین البسطاء، وأخرى من بین العّشارین الذین یحتقرهم الیهود ویَّتهمونهم بالخیانة ، من أماكٍن متعددةٍ 
 والعمل لحساب الدولة الرومانّیة.

وكانت الدعوة مختصرة للغایة: ، دعا السیِّد المسیح الوي العّشار الذي صار فیما بعد "اإلنجیلي متى"
وته خإوأقام له ولیمة ضیافة لیتذوق ، ]28[" رك كل شيء وقام وتبعهتإذ "، لكنها قوّیة وفّعالة، ]27[" تبعنيا"

 العّشارون اللقاء العذب مع السیِّد المسیح.
 بمجرد دعوته هءبأتباع المخلِّص إذ ساروا ورا امین للمسیحّیة استخفووان بعض المقأ Ðلقدِّیس جیرومایقول 

األول أن هؤالء قد سمعوا وربَّما ، وُیرد على ذلك بأمرین. رفقبلوه في سذاجة دون تفكي، لهم خالل النداء األول لهم
والثاني أن السیِّد یحمل جاذبّیة خاصة بكونه ، شاهدوا العالمات والعجائب الكثیرة التي صنعها السیِّد قبل دعوته لهم

 رب الخلیقة یجتذب الكل حوله.
 ه "متى" عند دعوة الرب له (متاسمأن متى البشیر وحده هو الذي ُذكر  أیًضا لقدِّیس جیروماكما الحظ 

اإلنجیلي متى  امن زمیلهما حتشامً اذكر اسمه القدیم "الوي" بمكتفیِّین ، هاسملم یذكرا فأما اإلنجیلیان اآلخران ) 9: 9
).  14-13: 2 مر، 9: 9 (مت

 ظهر للقارئ أنه ال یجب أن ییأس أحد من يل، فدعا نفسه عّشاًرا، تبع متى مبدأ سلیمان: العادل یبدأ بمعاتبه نفسها
. Ñفقد تغیر هو من عّشار إلى رسول، خالص نفسه مادام یرجع إلى حیاة أفضَّل

 لقدِّیس جیروما

 في  یزدري بقانون العدل واإلنصاف، حًبا، د لجشعه الممقوَّتحّ  وراء الكسب المرذول ال یهیم ان الوي عّشاراك
إال أن المسیح اختطف أحدهم وهو غارق في بحر اإلثم ، تملك ما لیس له. فبهذه الخلق الذمیمة اشتهر العّشارون

فما أصدق . ]28-27[ شيء وقام وتبعه" تبعني فترك كلافقال له "إذ ورد: ، والرذیلة ودعاه إلیه وأنقذه وخلصه

Ï  ،53، 52، ص 1966للمؤلف: یسوع والمفلوجان للقدیس یوحنا الذهبي الفم .
2 In Matt 9: 9. عد) سترجمة األنسة تریز  (  
3 In Matt 9: 9.  )  عد)سترجمة األنسة تریز  
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أفال ترون كیف أن . )15: 1  تي1(" اء إلى العالم لیخلص الخطاةجبولس المغبوط وهو یصف المسیح بأنه "
 یرّد إلى نفسه عبید إبلیس وممتلكاته؟! الوحید وقد أخذ لنفسه جسًدا بنكلمة اهللا اال

 لقدِّیس كیرلس الكبیرا

 بل خطاة  من بین الخطاة... لیظهر أنه جاء ال لیدعوا أبراًرام ختارها، زوا بإنجیلهررسله الخواص لیك ختاراندما ع
. Ïإلى التوبة

 ألب برناباسا
 فقالوا لتالمیذه: ، والفرِّیسیون لقاء السیِّد المسیح مع العّشارین م یحتمل الكتبةل
 ماذا تأكلون وتشربون مع عّشارین وخطاة؟ ل"

  .وقال لهم: ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى، أجاب یسوعف
  .]32-30[" بل خطاة إلى التوبة م آت ألدعو أبراًرا،ل

 اة؟ ألن الناموس فرق بین المقدَّس والمحلل، ومّیز بین طخالمخلِّص لتناوله الطعام مع ال لوم الفرِّیسیونيماذا ل
فقاموا یطالبون المسیح ، الفرِّیسیون أنه ال یصح الجمع بین المقدَّس والنجسِاعتقد . )10: 10 النجس والطاهر (ال

ا فكثیرً ، عن غیرة على الشریعة، بل عن حسٍد وخبٍث ا  لم یكن تهجمهم على السیِّد ناشئً نموسى، ولك بحفظ شریعة
 مإذ أعلمه، السیئة بالحسنىا إال أن المسیح أفلت منهم رادً ، بوا في وجه المسیح إلسقاطه في شرٍك منصوٍب ه ما

علیه وهو طبیب أن یقرب المرضى لشفائهم من ا ولذلك كان لزامً ، لشفاء لا للحكم، بل طبیبً ايً ضأنه ما جاء اآلن قا
.  أسقامهم

 لقدِّیس كیرلس الكبیرا
لم ،  یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضىالعلیق جمیل على كلمات السیِّد المسیح: "توللعالمة ترتلیان 

 إذ ظهر في القرن الثاني بعض البدع ُتدِنس الجسد وتحقر من فإنَّه. ]32-31[ التوبة" ىل خطاة إلب آِت ألدعو أبراًرا
یشارك النفس ، ن الجسد مع ما بلغه من فساد لكنه قریب لناأ لعالمة ترتلیانایعلن ، یلزم تحطیمه شأنه وتحسبه عدًوا

له...  خاصة وأن السیِّد المسیح حمل جسدنا الذي في شبه الخطّیة فصار قریًبا، أن نحبه كما نحب قریبنا میلز، حیاتها
ذا وٕان كان جسدنا قد تلوث بمرض الخطّیة فإنَّ السیِّد المسیح جاء ال كدیان بل كطبیب یشفي هبارك طبیعته فیه. 
. الجسد والنفس مًعا

یطالبنا (المسیح) أن : [لعالمة ترتلیانامن كلمات ، للجسد نستطیع أن نتلمس قدسّیة نظرة الكنیسة األولى
والذي ، وبطرٍق كثیرةٍ  وها هو یمارس ما یأمرنا به إذ یحب الجسد الذي هو مالصق له جًدا، یبنا بعد حبنا لهرنحب ق
ته تكمل في الضعف، فإنَّ یحبه بالرغم من ضعفه، هو قریبه إذ ، جسدنا رتباكایحبه بالرغم من )، 9: 12 وك 2(  قوَّ

إذ ُتعطي كرامة أفضَّل ، جسدنا) غیر مكرم( وبالرغم ممَّا یبدو أنه، ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى
؛ )10: 19( إذ یقول: جئت ألخلص ما قد هلك، مع أنه محطَّم هیكرم). 23: 12  كو1لألعضاء ناقصة الكرامة (

بالرغم من كونه تحت الحكم فإنَّه یجرح  ید خالص الخاطئ ال موته؛ وأیًضارإذ یقول: أ، یكرمه مع أنه خاطئ
.] Ð)39: 32 تث (ویعصب

1 Ep. Of Barnabas, 5. 
2 On the Resurrection of the Flesh, 9. 
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 اإلعالن عن الخمر الجدیدة  .5
أكل مع عّشارین وخطاة يعلیه ألنه  عترضواان يحف، لم یستطع الفرِّیسیون مقاومة السیِّد في صداقته للبشرّیة

هره بحبه لإلنسانّیة وترفَّقه وبینما یمیز الناموس بین المقدَّس والنجس أكّد أنه ال یكسر الناموس بل یحققه في أعماق ج
ماذا یصوم تالمیذ یوحنا لقائلین: "، للخطاة... اآلن یهاجمونه في تالمیذها فقد جاء طبیًبا للمرضى ال دیانً ، بالضعفاء

یسیین أیًضا، ویقدِّمون طلباتا كثیرً   .]33[وأما تالمیذك فیأكلون ویشربون؟" ، كذلك تالمیذ الفرِّ
 تتركز في أمرین:  لتياساؤل فحسب، وٕانما تكشف عن رسالته لتاءت إجابة السیِّد ال ترد على اج

للصوم، بل لإلعالن عن ا فالوقت اآلن لیس مناسبً ... یخطب البشرّیة كعروٍس له  جاء عریًسا أنهأوالً :
إلى السماء یطلبونه بأصوام وطلبات... وكأن غایة العبادة لیست األصوام والنسكیات  رتفعافمتى ، العریس والفرح به

 خالل هذه األصوام والنسكیات إن قدَّمت بالروح والحق.، مع العریس السماوي االتحادب تمتَّعبل ال
یصلب ، لینزع ما هو قدیم ویقیم ما هو جدیدأوًال في العبادات، إنما جاء ًال  ما جاء لیقدِّم ثقأنه: انًیاث

 الروحي الجدید. إلنساناالعتیق ویَّهب  إلنسانا
) 14: 9ت لآلباء على إجابة السیِّد المسیح في تفسیرنا إلنجیلي متى (القد سبق لنا أن أوردنا بعض تعلیق

 ).21: 2ومرقس (
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األصحاح الثامن 

الصدیق العامل بال انقطاع 
 في األصحاح السابق رأینا السیِّد المسیح یفتح قلبه للجمیع لیضم إلى صداقته الغرباء والخطاة..واآلن نراه 

]. فهو لیس فقط یقبل المرأة الخاطئة 3-1ترافقه نساء كثیرات كن یخدْمَنه من أموالهنَّ دون أن یستنكف هذا العمل [
ویمتدحها أمام الفرِّیسي، إنما یهتم أن یقدِّس مواهب المرأة وٕامكانیَّاتها كعضو حّي في جسده المقدَّس. نراه في صداقته 

]. أنه 21-19لقرابات جسدیَّة حسب الدم [لیس فقط ال یمیِّز بین جنس الرجال وجنس النساء، وٕانما أیًضا ال یتحیَّز 
-26]، والمطرودین حتى وٕان كانوا مجانین [25-22یطلب صداقة الكل، عامًال بال انقطاع من أجل الُمضطهدین [

]، ویقیم الموتى. 48-43]، ُیطهِّر الدنسین [39
 .3-1  اهتمامه بخدمة المرأة.1
 .15-4  عمله كزارع (مَثل البذار).2
 .18-16  یهب النور.3
 .21-19  یطلب قرابة الكل له.4
 .25-22 تهدئة األمواج. 5
 .39-26  شفاء مجنون الجدریِّین.6
 .48-43  إبراء نازفة الدم.7
 .56-49  إقامة ابنة یایرس.8

اهتمامه بخدمة المرأة . 1
"وعلى أثر ذلك كان یسیر في كل مدینة وقریة  

یكرز ویبشِّر بملكوت اهللا،  
.  ]2-1[ومعه االثنا عشر، وبعض النساء" 

 بعد ولیمة سمعان الفرِّیسي التي كانت تشیر إلى ظهور السیِّد المسیح في وسط خاصته الیهود (بیت 
سمعان) وقد ُحرم خاصته منه بسبب كبریاء قلبهم، لیغتصب األمم (المرأة الخاطئة) صداقته خالل محبَّتها النابعة عن 
قلب متواضع، ترك المسیح كفرناحوم لیكرز في كل مدینة وقریَّة ومعه االثنا عشر ونسوة، وكأنه قد ترك األمم وانطلق 

إلي العالم خالل كنیسته یعلن عن ملكوته. 
 هنا یلزمنا أن نقف قلیًال لنرى یوحنا المعمدان قد سبق فكرز باقتراب ملكوت اهللا، أما السیِّد المسیح فجاء 

. )21: 17لو (یقدِّم الملكوت حاًال في وسطنا: "ها ملكوت اهللا داخلكم" 
 للعمل ومعه االثنا عشر وبعض النسوة، وقد ركَّز اإلنجیلي لوقا علي هذا األمر، إذ یقول: انطلق

یرة وأمراض،  " وبعض النسوة كنَّ قد ُشفین من أرواح شرِّ
  .مریم التي ُتدعى المجدلیَّة التي أخرج منها سبعة شیَّاطین

ویونا امرأة خوزي وكیل هیرودس، وسوسنَّة،  
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. ]3-2[وُأخر كثیرات كنَّ یخدْمنه من أموالهن" 
 في المقدِّمة قلنا أن اإلنجیلي لوقا وهو یكتب للیونان ركَّز علي اهتمام السیِّد بالمرأة، ویالحظ في النص الذي 

بین أیدینا اآلتي: 
: قامت رفقة هؤالء النسوة للسیِّد المسیح علي أساس خبرة العمل الخالصي، فقد تمتَّعت المجدلیَّة  أوالً 

بالخالص من سبعة شیَّاطین، وذاقت اُألخریات عذوبة كلمة اهللا، هذه الرفقة دامت طویًال، فقد كانت النسوة یتَبعن 
ة قبر المخلِّص، فصرن كارزات بالقیامة. رالسیِّد حتى في لحظات الصلیب، ومنهن من سبقن التالمیذ عند الدفن وزیا

وكانت أیًضا النساء یراِفقن التالمیذ في عبادتهم، وتمتَّعن معهم بعید العنصرة كما جاء في سفر األعمال. 
 علي أي األحوال إن كان العهد القدیم لم یتجاهل دور المرأة تماًما، لكن العهد الجدید رفع من شأنها، فقد 

). تتطلَّع 28: 2قیل عن هذا العهد: "ویكون بعد ذلك أنِّي أسكب روحي علي كل َبَشر فیتنبَّأ بنوكم وبناتكم" (یوئیل 
الكنیسة إلي الفتیات والنساء كأعضاء في جسد المسیح ُیشاركن الرجال عضویَّتهم، وقلوِبهن مذبًحا للرب، وهیكًال 

للروح المقدَّس! 
 لم تكن خدمتهن للسیِّد وقتیَّة، إذ جاء التعبیر "كن یخدْمَنه" تعنى استمراریَّة العمل.  ثانًیا:

 إن كان السیِّد الخالق قد ِافتقر من أجلنا لُیغنینا، فإنه لم یستنكف من أن تعوله نسوة بأمواِلِهنَّ . إنها ثالثًا: 
محبَّة فائقة أن یقبل ُمشِبع النفوس واألجساد أن تخِدمه األیادي البشریَّة الضعیفة! 

 (مثال الِبذار). عمله كزارع 2
 كصدیق حقیقي یشبِّه نفسه بالزارع الذي ال یتوقَّف عن إلقاء بذار حبُّه في كل تربة، لعلَّها تتقبَّلها، فتنبت 

وتنمو وتُثمر بال عائق ثمار حب ال ینقطع. وقد سبق لنا الحدیث عن هذا المَثل مع عرض لتعلیقات كثیر من اآلباء 
)، أرجو الرجوع إلیها. 2: 4)، وإلنجیل مرقس (10: 13في دراستنا إلنجیل متى (

 اكتفي هنا بإبراز النقاط التالیة: 
)، أن السیِّد المسیح تحدَّث بأمثال لیجتذب 840-765 بطریرك بلغاریا (Ïاألب ثیؤفالكتیوس یقول  أوالً :

السامعین، فقد ِاعتاد الناس أن ینجذبوا لألمور الغامضة، وفي نفس الوقت لكي یبقى السْر غامًضا لغیر المستحقِّین، 
أي غیر المهتمِّین بخالص نفوسهم. 

 لم یأِت صدیقنا السماوي لیدین البشریَّة، إنما لیقوم بزرع قلوبها ببذار فائقة. إنه الزارع الذي یغرس  ثانًیا:
البذار بنفسه، وهو نفسه أیًضا البذار التي ُتلقى في القلب. إنه ال یبخل علینا بنفسه، فال یقدِّم بذاًرا خارجیَّة كما فعل 

األب رجال العهد القدیم، بل قدَّم ذاته حتى إن كنَّا طریًقا أو مملوءین حجارة أو أشواًكا، فإنه محبَّ للكل! یقول 
 یخلق ُملِقًیا البذار  یعلِّم، وٕانما بكونهال یتوقَّف ابن اهللا عن بذر كلمة اهللا في نفوسنا، لیس فقط بكونه[: ثیؤفالكتیوس
 ] الصالحة فینا.

 وجود طبائع ي أن هذه األنواع من التربة الواردة في هذا المثال ال تعنÐالقدِّیس غریغوریوس النزینزي یؤكِّد 
مختلفة بین الَبَشر ال یمكن تغییرها، كما قال بعض الهراطقة حاسبین أن اإلنسان مصیَّر حسب طبیعته، وٕانما جاء 

 لیعلن أن المثل ُقدِّم لمن لهم إرادة ویستطیعون أن یتمتَّعوا بالتغییر بالرب. ]10[قد أعطى لكم" تعبیر السیِّد "

1 Catena Aurea Luc 8. 
2 Catena Aurea. 
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 . یهب النور3
داخل قلبنا لكي یظهر ثمر الروح فینا فنكون نوًرا لآلخرین، إذ  فسه كبذار تعمل فين ُیلقي السیِّد المسیح ب

ولیس أحد یوقد سراًجا ویغطِّیه بإناء، أو یضعه تحت سریر، بل یضعه على منارة، لینظر الداخلون النور، یقول: "
 .]17-16[ ال یظهر، وال مكتوم ال ُیعلم وُیعلن" يألنه لیس خف

)، لذا نكتفي هنا بإبراز 21: 4)، (مر 15: 5 سبق لنا التعلیق علي هذه العبارات اإللهیَّة في تفسیرنا (مت 
النقاط التالیة: 
 ما هو الِسراج المتَّقد إال القلب الُملتهب بنار الروح القدس، إذ نلنا في ِسَرّي العماد والمیرون الروح  أوالً :

الناري القادر أن یجعل منَّا خدام هللا ملتهبین ناًرا؟ لقد أكَّد السیِّد: "قد جئُت ألُلقي ناًرا"، وقد ألقى النار في حیاتنا 
الداخلیَّة، هذه التي تبقى ملتهبة فینا إن َتجاَوبنا مع عمل روح اهللا القدُّوس، فُنحسب سراًجا منیًرا، أما إذا َتغطِّینا بإناء، 

: 5 تس 1( " ال تطفئوا الروحأو ُوضعنا تحت سریر عوض وْضعنا علي منارة نفقد هذا النور. لذا یقول الرسول: "
19( .

)، فإن إخفاء السراج 7: 4 كو 2 إن كان الرسول قد دعا الجسد إناًء خزِفًیا یحمل قوَّة اهللا فیه ككنز ال یقیَّم (
داخل اإلناء یعني عزل عمل الروح خالل شهوات الجسد، عوض تقدیس الجسد بنار الروح! بمعنى آخر، لیتنا ال 

 ُنبطل عمل الروح فینا خالل أعمال الجسد، إنما نقبل تقدیس الجسد بكل طاقاته وأحاسیسه بنار الروح!
 إن كان اإلناء یمثِّل الجسد، فإن السریر یمثِّل حیاة "النوم" والرخاوة، فإنه لیس شيء یفسد حیاتنا الروحیَّة مثل 
التراخي والكسل. بمعنى آخر لیتنا ال نحطِّم النار المقدَّسة فینا خالل سریر إهمالنا وتراخینا، بل بالحري نتجاوب معها 

خالل السهر والجهاد. 
 أما المنارة فُتشیر لحیاة الكرازة والشهادة للحق، فإن النور الذي فینا یتوهَّج باألكثر خالل الخدمة الروحیَّة 

 والشهادة للرب المصلوب.
 ما هو الخفي الذي یظهر والمكتوم الذي ُیعَلم وُیعَلن، إال حیاة السیِّد المسیح نفسه التي یقدِّمها كبذار  ثانًیا:

في داخلنا، إذ تنبت وتنمو شجرة حیاة، تمأل القلب ثمًرا روحًیا سماوًیا ال ُیمكن إخفائه. ُیعلن السیِّد المسیح فینا خالل 
)، هذه التي 13: 5حیاتنا الداخلیَّة من محبَّة وفرح وسالم وطول أناة ولطف وصالح وٕایمان ووداعة وتعفُّف (غال 

یَّة وعبادتنا الشخصیَّة ُیعَلن خالل تصرفاتنا.  تتْرجم خالل سلوكنا الظاهر وتحرُّكاتنا! فما نتقبَّله خالل حیاتنا السرِّ
من له سُیعطى، ومن لیس له فالذي  یقدِّم لنا السیِّد المسیح مبدًأ أساسًیا في حیاتنا الروحیَّة، هو: " ثالثًا:

. یمكننا أن ندعو هذا المبدأ "دینامیكیَّة الشركة مع اهللا في ابنه"، بمعنى أننا إن كنَّا أمناء ]18[یظنُّه له ُیؤخذ منه" 
نقبل "حیاة المسیح فینا" بأمانة، فإن هذه الحیاة ال تقف خاملة أو جامدة، إنما تنمو علي الدوام فینا. إذ لنا "الحیاة في 

المسیح"، فإنه ُیعطي لنا النمو الدائم لعلَّنا نبلغ قیاس ملء قامة المسیح. یهبنا المسیح ما له لیصیر في ملكیَّتنا "ما 
لنا"، كبذار حیَّة تُثمر فینا ویتزاید الثمر بال توقُّف. أما من لیس له، أي الذي ال یقبل عمل اهللا فیه، فإن ما یظنه له 

من مواهب طبیعیَّة وبركات وراثیَّة حتى هذه األمور تُنزع عنه! بمعنى آخر حیاتنا في المسیح حركة ال تتوقَّف، والشر 
أیًضا حركة ال تتوقَّف، فمن یتجاوب مع السیِّد ینمو بال انقطاع ومن یقبل الشّر ینحدر فیه بال حدود. 

. یطلب قرابة الكل له 4
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 السیِّد المسیح كصدیٍق حقیقٍي یعمل فینا بال انقطاع، فقد أراد اإلنجیلي إبراز مستوى صداقته، أنها  كان إن
ال تنحاز لقرابٍة جسدیٍَّة، إذ یرید الكل أقرباء له، أعضاء في العائلة السماویَّة. لهذا لما جاءت ُأمُّه واخوته (أبناء خالته) 

ُأّمي وٕاخوتي هم الذین یسمعون كلمة اهللا ویعملون یطلبونه ولم یقدروا أن یِصلوا إلیه بسبب الجمع، أجاب وقال: "
 .]21[بها" 

 ال یقصد السیِّد المسیح التحقیر من الروابط العائلیة، وٕانما وهو یحب ُأمُّه ویهتم بها حتى في لحظات صلبه، 
یرید أن یرفعنا إلى القرابة علي مستوى االتحاد معه، ال خالل االستماع للكلمة فحسب، وٕانما بالعمل بها أیًضا (راجع 

). 31: 3، مر 46: 12تفسیر مت 

  لم یقل هذا كمن یجحد ُأمُّه، إنما لُیعلن كرامتها التي ال تقوم فقط علي حملها للمسیح، وٕانما علي تمتُّعها بكل
فضیلة. 

األب ثیؤفالكتیوس بطریرك بلغاریا 

 أال ترى أنه في كل مناسبة لم ُینكر القرابة حسب الطبیعة، لكنَّه أضاف إلیها ما هو بواسطة الفضیلة؟Ñ 
  القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

  یلیق به كمعلِّم أن یقدِّم الرب نفسه مثاًال لآلخرین، فهو یأمر وینفِّذ ما یأمر به. فإنه إذ یوصي بأنه إن لم یترك
) أراد أن یكون أول من یخضع لهذه الوصیَّة، ال 26: 14، لو 37: 10اإلنسان أباه وُأمُّه ال یستحق ابن اهللا (مت 

) وٕانما كان 6: 27، تث 2: 20لیقاوم إكرام األم الالئق، إذ سبق فقال أن من ال ُیكرم أباه وُأمُّه موًتا یموت (خر 
عالًما أنه ینبغي أن یكون فیما ألبیه أكثر من عواطفه نحو ُأمُّه، فرباطات الروح أقدس من رباطات الجسد. 

ما كان یجب علي الذین یطلبون یسوع أن یقفوا خارًجا، ألن الكلمة قریبة منك، في فمك وفي قلبك (تث 
). الكلمة تسمعها من الداخل، والنور أیًضا في الداخل، لذلك قیل: "اقتربوا إلّى واستنیروا" 8: 11، رو 14: 30

 ، فإنه إن كان ال یعرف أهله إن وقفوا خارًجا، فكیف یعرفنا نحن إن وقفنا نحن في الخارج؟...)6: 33مز (
)، إنما أراد تمییز الوصایا 26: 19لم یتعاَل المسیح علي ُأّمه هنا، فقد عرفها وهو علي الصلیب (یو 

اإللهیَّة عن الرباطات الجسدیَّة. 
ل الكنیسة التي آمنت به عن الیهود الذین جاء منهم المسیح حسب  یشیر المسیح بأهله أنه سُیفضِّ

 .Òالجسد
  القدِّیس أمبروسیوس

 . تهدئة األمواج5
اآلن إذ أبرز صداقته العاملة بال انقطاع لكي یدخل الكل إلى القرابة معه خالل سماع الوصیَّة وممارستها،  

بدأ یظهر إمكانیَّاته للعمل فینا لتحقیق غایته فینا. ففي إعالن سلطانه علي الطبیعة یأمر الریاح والماء فُتطعیه یعلن 
إمكانیَّته للعمل فینا حتى وٕان بدت الطبیعة مقاِومة، أنه صاحب سلطان یدخل إلى قلبنا كما إلى السفینة لیأمر الریاح 

3 In Matt. hom 32:11. 
4 In Luc 8:19-36. 
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: 4، مر 23: 8الداخلیَّة أن تهدأ واألمواج أن تتوقَّف، مقیًما سالمه الفائق للعقل داخل قلوبنا! (راجع تفسیر مت 
35 .(

وفي أحد األیام دخل سفینة هو وتالمیذ،  "
]. 22[ وقال لهم: لنعبر إلى عبر البحیرة، فأقلعوا"

 مع تالمیذه في سفینة، متَِّجًها إلى البر اآلخر للُبحیرة. إنها صورة انطلق إذ وقف أقرباؤه خارًجا ترك الموقع و
رمزیَّة لعمله اإللهي عندما وقف الیهود خاصته خارج اإلیمان، فانطلق بتالمیذه خالل كنیسته أو صلیبه (السفینة) إلي 
األمم، اَلبر اآلخر من بحیرة هذا العالم. وٕالي اآلن السیِّد المسیح منطلق علي الدوام یعمل خالل ُخدَّامه في كنیسته بال 

توقُّف مشتاًقا إلي تجدید حیاة الكل. 
وفیما هم سائرون نام،   "

. ]23[فنزل نوء ریح في البحیرة" 
هذه هي المرَّة الوحیدة التي قیل فیها عن السیِّد أنه نام، ربَّما لیؤكِّد اإلنجیلي حقیقة تجسَّده أنه أكل وشرب 

" یشیر هنا إلي الراحة، فالسیِّد إذ یدخل بتالمیذه إلى سفینته منطلًقا بهم إلي الخدمة نامونام وتألم الخ. ولعلَّ تعبیر "
" هنا ترمز لما یبدو لنا حین تهب الزوابع نامیستریح فیهم، ال نوم الخمول، إنما نوم الراحة من جهتهم. ولعلَّ كلمة "

علینا حتى تكاد سفینة حیاتنا تمتلئ، بینما یبدو الرب نائًما ال یبالي أننا نهلك، مع أنه ضابط الكل، وكل ما یحدِّث 
بسماٍح من عنده. فنومه یعني تأجیل ظهوره لكتم الضیقات، مع تركنا للجهاد بنعمته حتى نصرخ إلیه وبه نغلب 

ونتكلل. 
 للتالمیذ فرصة الكتشاف خوفهم وظهوره فیعالجه ي أن السیِّد نام لكي یعطÓالفم يالقدِّیس یوحنا الذهب یرى 

 فیرى في نوم السیِّد رمًزا لنوم إیماننا به في داخلنا، إذ باإلیمان یحل السیِّد المسیح في Ôالقدِّیس أغسطینوسفیهم. أما 
ة أن نوقظه بصراخنا إلیه، 17: 3قلوبنا (أف  )، فإن نام هذا اإلیمان وفتر تهیج األمواج ضدَّنا وتصیر الحاجة ُملحَّ

فُیعلِّق علي نوم السیِّد أثناء اجتیاز البحیرة، قائالً :  القدِّیس أمبروسیوسأي بتذكُّر كلماته التي فاعلیتها في حیاتنا. أما 
ال یستطیع أحد أن یجتاز هذا العالم بدون المسیح. [

إن كان الذین معهم المسیح غالًبا ما یجدون مصاعب في مواجهة تجارب الحیاة، وٕان كان المسیح قد 
تصرف هكذا مع تالمیذه إنما لیسحب أنظارك، فتدرك أنه ال یستطیع أحد أن ینطلق من هذا العالم دون أن تعیقه 

التجارب فیتزكَّى فیه عمل اإلیمان. 
إن كنا نؤمن أن هللا هدف وراء هذه العواصف فلنوقظ القبطان! إن كان حتى قادة السفینة عادة یتعرَّضون 
 للخطر، فإلى من نلجأ، إال إلي ذاك الذي ال تأسره الریاح، بل یأمر، ذاك الذي ُكتب عنه أنه قام وِانتهر الریح؟...

 كان نائًما بالجسد لكنه مهتم بهم بالهوته...
كان الكل خائًفا، وكان هو وحده نائًما بال اضطراب، فهو ال یشاركنا طبیعتنا فحسب، وٕانما یكون معنا وسط 

الخطر ولو كان نائًما بالجسد، إذ هو عامل بالهوته... 

5 In Matt. hom 28:1. 
6 In Loan tr 49:9. 
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، ألنهم كانوا خائفین مع أن یسوع )31: 14؛ 26: 8مت ( اإلیمان" يقلیل لقد استحقُّوا اللوم، إذ قال لهم: "یا
كان معهم. أنهم لم یدركوا أن من یثبت فیه ال یمكن أن یهلك. 

ثبَّت الرب إیمانهم وأعاد الهدوء وأمر الریح أن تسكت... الریح الذي قال له المالك میخائیل: "لینتِهرك الرب" 
... )9یه (

لینتهر الرب فینا هذه العواصف الثائرة، فال تخشى الغرق، بل تهدأ حیاتنا المضطربة! 
 ].Õإن كان السیِّد ال ینام اآلن، لكننا لیتنا نسهر لئالَّ نراه نائًما فینا، حین ینتاب جسدنا نوم الغفلة

 . شفاء مجنون الجدریِّین6
: 5 ؛ مر28: 8  سبق لنا عرض تعلیقات كثیر من آباء الكنیسة على شفاء مجنون الِجدریِّین (تفسیر مت

؛ أما ما نود أن نؤكِّده هنا أن اإلنجیلي لوقا یبرز شخص المخلِّص كصدیٍق عامٍل بال انقطاع، یعمل من أجل )1
إنسان أو إنسانین ولو كانا مجنونین مرذولین یسكنان القبور، حتى وٕان كان عمله معهما یحطِّم آالف من الخنازیر أو 

یسبب له طرًدا من الكورة. هكذا یّقیم السیِّد المسیح النفس البشریَّة ویقدِّرها، عامًال فیها مهما كلَّفه الثمن! مستعد أن 
یربحها على حساب خلیقته وعلى حسب مجامالت الكثیرین له.  

 من هو هذا المجنون الذي بقى زماًنا طویًال عریاًنا ال یلبس ثوًبا، بال مأوى ال یسكن بیًتا، بل یعیش في 
القبور، مقیًَّدا بسالسل وقیود، ال یقوى على العمل أو التفكیر؟ إنه یمثِّل البشریَّة التي بقیت زماًنا طویًال مستعَبدة لعدو 

اب مملكة اهللا لبنیانها وال التفكیر في السماویَّات. سالخیر، مقیَّدة بسالسل الخطیَّة وقیود الشّر، ال تقَوى على العمل لح
لقد صارت خارج المدینة، خارج الفردوس الذي أقیم ألجلها، بال بیت، إذ حرمت نفسها من الُسكنى مع اهللا في مقِدسه 

ق حیاة الحب والشركة مع يالحقیقي، تعرَّت من ثوب النعمة اإللهیَّة، تؤذي نفسها بنفسها، تهرب نحو البراري، إذ ال تط
اهللا والناس!  

 على هذا الرجل قائالً :  القدِّیس أمبروسیوس یعلق 
[العریان هو َمن فَقَد ثوب طبیعته (األولى) وفضیلته...  

 الرجل الذي به شیطان یشیر إلى شعب األمم وقد غطته الرذائل فتعرَّى بجهاالته، وُخلعت عنه ثوبه... 
لقدِّیس متَّى أن یذكر أنه كان ساكًنا في القبور، فإن مثل هذه النفوس تبدو كأنها ساكنة في قبور. فإن اتعمَّد 

أجساد غیر المؤمنین لیست إال نوًعا من القبور ُیدفن فیها األموات (النفوس المیِّتة)، حیث ال تسكن فیها كلمة الرب.  
لقد ِاندفع إلى األماكن الخالیة، أي األماكن القفرة من فضائل الروح، التي تجنَّبت الناموس وانفصلت عن 

األنبیاء، فرفضتهم النعمة. 
.] Öلم یعذِّبه شیطان واحد بل یهاجمه لجیئون

تتبادلها إلذاللها، خرج إلیها وهكذا إذ صارت البشریَّة ُألعوبة ال في ید شیطان، بل شیَّاطین كثیرة، تلهو بها 
رها من هذا العدو، ویرد لها الثوب الملوكي والبیت اإللهي ویهبها عقًال وحكمة، وینعم علیها بالشركة معه.   السیِّد لیحرَّ

7 In Luc 8:19-36. 
8 In Luc 8:19-36. 
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والعجیب أن العدو إذ أدرك خالص اإلنسان على یدّي السیِّد، حسب خالصنا هالًكا له. یجد العدو لّذته في 
]. ولعلَّه أدرك أنه عند تمام العمل 28[ أن ال تعذِّبني" كأطلب منعذابنا، وعذابه في خالصنا، إذ قال الشیطان: "

الخالصي یسقط هو تحت الدینونة، إذ یكون قد امتأل كأسه.  
على أي األحوال مع ما یظهر علیه عدو الخیر من قوٍة وعنف وقسوة، وضحت في حیاة هذا الرجل قبل 
شفائه، وفي قطیع الخنازیر الذي هلك في الحال، إال أنه أمام السیِّد المسیح في غایة الضعف، ال یقدر أن یدخل 

 - ما لم یسمح له الرب! ×القدِّیس یوحنا الذهبي الفمخنزیرة – كما یقول 
لیتنا ال نكون كخنزیرة في حیاتنا الروحیَّة، نتمرَّغ في حمأة الخطیَّة، لئال یجرفنا العدو وینحدر بنا إلي 

الهاویة، فنغرق ونهلك! 
ِارجع إلي بیتك وحدِّث بكم صنع أخیًرا، إذ طلب الرجل من السیِّد أن یرافقه لیكون وسط الجماهیر، قال له: "

لننسحب من كل األمور العالمیَّة، ونكرِّس أنفسنا للمسیح، [: القدِّیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ]39[اهللا بك" 
. بمعنى آخر لیتنا ال نهتم بالمظاهر الخارجیَّة، بل ]ÏÎفُنحسب مساوین للرسل حسب إعالنه، وننعم بالحیاة األبدیَّة

د اهللا فینا وتظهر  ننسحب إلي بیتنا الجدید، الذي هو "حیاتنا في المسیح"، نمارس حقِّنا في العبادة والشهادة، فیتمجَّ
أعماله نوًرا یضيء في هذا العالم!  

. إبراء نازفة الدم 7
ن ما نود توضیحه هنا أن إبراء نازفة ك)، ل22: 5؛ مر 18: 9 تسبق لنا الحدیث عن هذه المرأة (تفسیر م

 وقد تمَّ ، بینما كان السیِّد في طریقه إلى بیت یاْیُرس.الدم جاء في الطریق ما بین لقاء یایرس للسیِّد، وٕاقامة ابنة یایرس
ذلك بهدف خاص وهو أن یاْیُرس مع كونه رئیًسا للمجمع لكن إیمانه كان أضعف من إیمان قائد المائة. كان األول 

یطلب من السیِّد أن یأتي بیته لیشفي ابنته التي أوشكت على الموت، أما الثاني فآمن أن السیِّد قادر أن یشفي غالمه 
بیت، خاصة وأنه ال یستحق أن یدخل السیِّد هذا البیت! البكلمة، وأنه ال حاجة لمجیئه إلى 

كان قلب یاْیُرس مضطرًبا جًدا، وكانت اللحظات تعبر كسنوات طویلة، یشتاق أن ُیسرع السیِّد لینقذ ابنته لئال 
تموت، إذ لم یكن بعد یؤمن أنه قادر على اإلقامة من األموات. من یستطیع أن ُیعبِّر عن نفسیَّة یاْیُرس حین أوقف 

ل اللقاء؟ على أي األحوال، أعطي الرب لهذا الرئیس من لمسني؟السیِّد المسیح الموكب كله لیقول: " "، بینما كان یتعجَّ
 هدب ثوبه، ونالت ما لم تَنْله الجموع الغفیرة، معلًنا  لمِسهادرًسا في اإلیمان، كیف اغتصبت امرأة مجهولة القوَّة خالل

ته.  له إمكانیَّة التمتُّع بعمل المسیَّا وقوَّ
ولعل السیِّد وهو منطلق إلى بیت یاْیُرس رئیس المجمع أراد أن یقدِّم له كما للجماهیر درًسا في "صداقته 

العاملة"، وأنه وهو یهتم برئیس المجمع ال یتجاهل امرأة مجهولة دِنسة حسب الشریعة، یعمل لحساب الكل ومن أجل 
الجمیع. 

قلنا أنه الصدیق العامل بال انقطاع... یعمل لحساب رئیس مجمع جاء یتوسَّل إلیه من أجل ابنته، ویعمل 
أیًضا من أجل امرأة مجهولة، یعمل عالنیَّة بانطالقه إلى بیت یاْیُرس، ویعمل ِخفیة، إذ قال أن قوَّة خرجت منه! هذا 

9 In Matt. hom 19: 10. 
10 In Matt. hom 19: 10. 
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ومن ناحیَّة أخرى أراد أن یؤكِّد أنه لیس من وقت معیَّن للعمل، إنما كل وقته هو للعمل. أنه یشفي واهًبا قوَّة خالل 
الطریق إلقامة ابنة! 

هذه المرأة التي فقدت رجاءها في األذرع البشریَّة، إذ أنفقت كل أموالها على األطبَّاء، لم تفقد ثقتها وٕایمانها 
د فیها، فأعلن عن   التي خرجت القوَّةبالمخلِّص. لقد لمسْته، فنالت ما لم یناله الذین یزِحمونه، لذلك أراد الرب أن یتمجَّ

] تحمل خوف اهللا، متعبِّدة إذ خرَّت له، شاهدة للحق إذ أخبرت قدام جمیع الشعب 47منه، أما هي فجاءت مرتعدة [
عن سبب لمسها إّیاه وكیف بِرئت في الحال. 

لم یرد الرب أن یحاسبها، إنما أن یزكِّیها، إذ صارت تمثِّل الكنیسة الحاملة لخوف اهللا، العابدة بالحق، 
الشاهدة لعمل مسیحها. 

"ثقي یا أمام هذا المنظر الذي سَحب قلوب الكل فاض علیها الصدیق األعظم بهبات محبَّته، إذ قال لها: 
"، فاإلیمان هو عطیَّة ِثقي]. هي آمنت وهو ُیزید إیمانها أكثر فأكثر بقوِله "48[ذهبي بسالم" اابنة، إیمانك قد شفاِك، 

اهللا لمن یسأله، والنمو في اإلیمان هو ِهبة لمن یمارس اإلیمان. یهبنا اإلیمان إن سألناه، وُیزید إیماننا إن أضرمنا ما 
أعطانا إیَّاه. 

وهبها النمو في اإلیمان، كما أعلن عطیَّة البنوَّة بقوله: "یا ابنة"... هذه العطیَّة التي تفوق كل عطیَّة أو 
دها أیًضا هو بقوله:  دته بإیمانها، ویمجِّ ". أخیًرا قدَّم لها عطیَّة السالم "إیمانك قد شفاكً موهبة. هي آمنت ونالت، فمجَّ

". "أذهبي بسالمالروحي والنفسي: 
للعجب، فإنه كصدیق ِاهتمَّ بجسدها فشفاه، وبنفسها فأعطاها السالم، وبروحها فجعلها ابنة له تشاِركه  یا

أمجاده السماویَّة! 

. إقامة ابنة یاْیُرس 8
رأى یاْیُرس هذا المنظر، ولعلَّه بعدما ِاضطرب في البدایة إذ خشي التأخیر، امتأل إیماًنا، فصارت المرأة 

نازفة الدم معلًِّما لرئیس المجمع عن طریق اإلیمان. 
لقد أراد الرب أیًضا أن ُیزید إیمان یاْیُرس أكثر فأكثر، فسمح له بضیقة أَمْر، إذ جاء واحد من داره یقول له: 

ال تخف، آمن فقط فهي ُتشفي" ]. وقبل أن ینطق بكلمة سمع المعلِّم یقول: "49[قد ماتت ابنتك ال تتِعب المعلِّم" "
) 5، مر 9]. وقد سبق لنا الحدیث عن إقامة ابنة یاْیُرس (تفسیر مت 50[
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 لوقا -  األصحاح الثامن عشر

  

  الثامن عشراألصحاح

 الصالة الحیة والصداقة اإللهیة
صحاح السابق هو "اإلیمان" كطریق للتمتع بالصداقة اإللهیة، خالل تمتعنا أل كان جوهر الحدیث في ا

هذا اإلیمان یترجم خالل حیاة الصالة   أو األبدي.ي األخرواإللهيبالملكوت الداخلي في القلب كعربون للملكوت 
 والزهد مع قبول األلم، فتنفتح بصیرتنا الداخلیة على الملكوت. هذا تواضعالدائمة أو العبادة الصادقة الملتحمة بروح ال

 صحاح!ألهو موضوع هذا ا
 .8-1 الصالة بلجاجة (األرملة وقاضي الظلم). 1
  .14-9 العبادة المتضعة (الفریسي والعشار). 2
  .17-15 الطفولةالعودة إلى بساطة . 3
 .30-18 التحرر من عبودیة المال. 4
  .34-31 قبول الصلیب. 5
 .43-35 ) (تفتیح عیني األعمىاالستنارة. 6

 الصالة بلجاجة (األرملة وقاضي الظلم). 1
 وُیرفض لكي یملك فینا، اإلنسانبن ا سبق فأعلن السید أن "الصلیب" هو طریق الملكوت، إذ ینبغي أن یتألم 

 ربما یتساءل البعض: كیف یمكننا أن نحتمل .هكذا ینبغي أن تتألم كنیسته وتحمل صلیبه وهي تنتظر مجیئه األخیر
مثًال في أنه الصلیب ونقبل اآلالم بفرح من أجل الملكوت؟ وقد جاءت اإلجابة هنا: الصالة كل حین! مقدًما لنا "

 .]1[" ینبغي أن ُیصلي كل حین وال ُیمل

   .إذ تحدث ربنا عن المتاعب والمخاطر التي ستحل أضاف العالج في الحال، أي الصالة الدائمة بغیرة
 األب ثیؤفالكتیوس 

  وال تیأس من عدم نوالك، ألنك االنتظار فتنلْ ... ال تِمل من لجوًجاإن كنت لم تنل موهبة الصالة أو التسبیح كن ،
 . Ïستنال فیما بعد

 القدیس أوغریس

  علمه وٕانما نلم یأمرنا أن نقیم صالة من عشرة آالف عبارة، لنأتي إلیه لمجرد تردیدها... فنحن ال نأتي لكي
 . Ð وتذكر الخطایالتواضعلنصارع معه، ونلتصق به بالطلب المستمر وا

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ذاك الذي فداك یظهر لك ما یریده منك أن تفعله؛ یریدك في صالة دائمة؛ یودك أن تتأمل في قلبك البركات التي
تصلي من أجلها؛ یریدك أن تسأله فتنال صالحه الذي یشتاق أن یهبه لك.  

1 On Prayer 87, 88. 
2 In Matt. Hom 19: 4. 
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إنه لن یبخل قط ببركاته على من یصلي، لكنه برحمته یحث البشر أال یملوا في الصالة.  
تقبل تشجیع الرب لك بفرٍح، ولترد أن تتمم ما یأمر به وأن تكف عما یمنعك عنه.   
نه إحتیاجاتك، فاله  أنك تتحدث مع اهللا في صلواتك، مظهًرا،  مغبوطامتیازأخیًرا، تأمل ما یوهب لك من  

 .Ïن توقفت أنتإیجیبك ال بكلمات وٕانما برحمته، إذ هو ال یستخف بالسؤاالت، وهو ال یمل إال 
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  تأكد أنك ال القدیس یوحنا الذهبي الفمال تكن الصالة مجرد عمل لوقت معین إنما هي حالة دائمة للروح. یقول :
 إلى الصالة في أي وقت، كما یقول الرسول في موضع آخر: "صلوا بال اتجهتحد صالتك بجزٍء معین من الیوم. 

ن فقط و، بمعنى أن الصالة ال تك)18: 6 أف(صلي "في الروح" ن. یخبرنا الرسول أن )17: 5 تس 1(" انقطاع
القلب. بهذا یكون جوهر الصالة هو رفع العقل وهي عمل العقل ففي الخارج (بكلمات مسموعة) بل وفي الداخل، 

والقلب نحو اهللا.  

 مصلین بكل ي. وفي رسائل أخرى یوص)17: 5 تس 1 (: "صلوا بال انقطاع"يل تسالونیكهكتب بولس إلى أ" :
 ، "مواظبین على)2: 4(كو ، "واظبوا على الصالة ساهرین فیها" )18: 6 أف(صالة وطلبة كل وقت في الروح" 

. وأیًضا یعلمنا المخلص عن الحاجة إلى الصالة الدائمة بمثابرة خالل مثل المرأة التي )12: 12 رو(الصالة" 
بلجاجتها غلبت القاضي الظالم بسؤالها المستمر. من هذا كله یتضح أن الصالة الدائمة لیست أمًرا عارًضا بل 

)، لذا وجب 3: 3  مختفیة في اهللا بالمسیح (كو- بحسب الرسول -سمة أساسیة للروح المسیحي. حیاة المسیحي 
 !  انقطاع ومشاعره؛ وٕاذ یفعل هذا إنما یصلي بال هعلى المسیحي أن یعیش في اهللا على الدوام بكل فكر

). 9: 8 رو ؛19: 4 ؛16: 3 كو1لقد تعلمنا أیًضا أن كل مسیحي هو "هیكل اهللا" فیه "یسكن روح اهللا" (
، وهكذا یعلمه كیف )26: 8 رو(هذا الروح دائما حال فیه، ویشفع فیه، مصلًیا في داخله "بأنات ال ُینطق بها" 

 نقطاع.ایصلي بال 

  ُنهم أ؟ قائًال  انقطاع الرسل أن یصلوا بالاستطاع قد أجاب على السؤال: كیف القدیس باسیلیوس الكبیرذكر أن ا
 صالتهم التي تفي كل شيء كانوا یفعلونه یفكرون في اهللا، عائشین في تكریس دائم هللا. هذا الحال الروحي كان

 . Ðانقطاعبال 
  األب ثیوفان الناسك

 السید المسیح مثل األرملة وقاضي الظلم لیحثنا على الصالة الدائمة،   قدم
.  وال یهاب إنساًنا،"كان في مدینة قاٍض ال یخاف اهللا

 وكان في تلك المدینة أرملة، 
  .خصمي من انصفني إلیه، قائلة: يوكانت تأت

 وكان ال یشاء إلى زمان، 
  . وال أهاب إنساًنا،خاف اهللاأولكن بعد ذلك قال في نفسه: وٕان كنت ال 

1 Catena Aurea. 
2Timothy Ware: The Art of Prayer, 1966, p 80-83. 
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 . ي دائًما فتقمعني أنصفها لئال تأتتزعجنيفإني ألجل أن هذه األرملة 
 ما یقول قاضي الظلم. اسمعوا وقال الرب: 

 ولیًال وهو متمهل علیهم؟!  أفال ینصف اهللا مختاریه الصارخین إلیه نهاًرا
 نه ینصفهم سریًعا،إأقول لكم 

 ].8-2 [ على األرض؟!"اإلیمانبن اإلنسان ألعله یجد ا ولكن متى جاء 
ذا ل هكذا یحثنا السید المسیح على الصالة الدائمة بال ملل، النابعة عن اإلیمان باهللا مستجیب الصلوات، 
یعلن أنه في أواخر الدهور إذ یجحد الكثیرون اإلیمان وتبرد المحبة تتوقف أیضا الصالة، فیفقد اإلنسان صلته 

معلًنا حزنه على البشریة المحرومة من  ، األرض؟!"ى"ألعله یجد اإلیمان علوصداقته مع اهللا. هذا هو ما عناه بقوله 
 الصداقة اإللهیة. 

  أي تشجیع . على ذواتنا بل على الرباتكالنا بالصالة واإلیمان، بعدم االلتزامفصل اإلنجیل المقدس یبنینا في 
لنا؟ فإن القاضي الظالم وهو ال یخاف اهللا وال یهاب إنساًنا إال  على الصالة أكثر من مثل القاضي الظالم الُمقدم

ك الذي یكره أن ان كان قد سمع طلبتها ذإها ولیس باللطف. ت األرملة التي تسأله، مغلوًبا بلجاجي إليأنه یصغ
 فكم یسمع لنا نحن ذاك الذي یحثنا أن نسأله؟! ، یسأله أحد

بن ا "ولكن متى جاء قائالً : یضیفینبغي أن ُیصلي كل حین وال یمل"  بالمقارنة العكسیة إذ یعلمنا الرب أنه "
ن سقط اإلیمان بطلت الصالة، ألنه من یصلي لمن ال یؤمن به؟ لذلك إ  األرض؟!"ى یجد اإلیمان علهاإلنسان ألعل

. ولكي یظهر )13: 10 رو(عندما حث الرسول الطوباوي على الصالة، قال: "ألن كل من یدعو باسم الرب یخلص" 
یلزمنا أن   كي نصلي).14: 10فكیف یدعون بمن لم یؤمنوا به؟!" (رو " الصالة أكمل قائالً : أن اإلیمان هو ینبوع

.  اإلیمانينؤمن ولكي ال یضعف ذلك اإلیمان الذي به نصلي فلنصلِ . اإلیمان یفیض صالة، وفیض الصالة یقو
 ال یضعف اإلیمان أثناء التجربة قال يعینه. فلكأقول، إن اإلیمان یفیض صالة، وفیض الصالة یهب قوة اإلیمان 

 ترك اإلیمان؟ إال... ماذا یعني "تدخلوا في تجربة" )46: 22( (قوموا) وصلوا لئال تدخلوا في تجربة" اسهرواالرب: "
 اسهروا بنمو اإلیمان... ولكي تعرفوا أیها األحباء بأكثر وضوح أن الرب بقوله: "يفالتجربة تشتد برحیل اإلیمان، وتنته

وصلوا لئال تدخلوا في تجربة" یقصد أال یضعف اإلیمان ویهلك، یقول في نفس الموضع في اإلنجیل: "هوذا الشیطان 
 (إیماننا ي. ذاك الذي یحم)32-31 :22( طلبت من أجلك لكي ال یفنى إیمانك" يطلبكم لكي یغربلكم كالحنطة، ولكن

 یصلي) أفال یصلي ذاك الذي یتعرض للخطر؟ 
، یتحدث عن اإلیمان ]8["ولكن متى جاء ابن اإلنسان ألعّله یجد اإلیمان على األرض؟!  كلمات الرب: ي ف

 . Ïالكامل، إذ یكون نادًرا على األرض
  القدیس أغسطینوس

 " إذ فیه صرنا حكماء وامتألنا )30: 1 كو 1(" الذي صار لنا حكمة من اهللاینبوع كل بركة هو المسیح ،
بكل وسیلة بالحیاة م بالمواهب الروحیة. اآلن من كان متزن العقل یؤكد أن معرفة هذه األشیاء التي فیها نتقد

 ة السامیة والنمو في الفضیلة إنما هي عطیة من اهللا، یتأهل اإلنسان للفوز بها. سالمقد

1 Ser. On N.T. Lessons 65 (115 Ben.). 
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 السبل ي. عدیدة ه)4: 25 مز ( سبلك"ي یا رب طرقك، علمنيظهر لا إننا نجد إنساًنا یسأل اهللا، قائالً : "
التي تقودنا إلى األمام نحو الحیاة غیر الفاسدة... لكنه یوجد سبیل واحد على وجه الخصوص نافع لكل السالكین فیه 

 مقدًما لنا المثل الموضوع أمامنا كي نجاهد في الصالة، إذ ،وهو الصالة. لقد حرص المخلص نفسه أن یعلمنا إیاه
 ].1[  كل حین وال ُیمل"ى یصلأننه ینبغي أوقال لهم أیًضا مثًال في قیل: "

كد أنه من واجب من یكرسون حیاتهم للخدمة أال یتراخوا في صلواتهم، وال یحسبونها واجًبا ثقیًال ؤ إنني أ
 یفرحوا من أجل الحریة التي یهبها اهللا لهم، فإنه یریدنا أن نتحدث معه كأبناء مع أبیهم.  يحرلومرهًقا، بل با

 أال ُیعتبر هذا فضًال یستحق منا كل تقدیر؟ لو بلغ إلینا إنسان عظیم ذو سلطان أرضي وسمح لنا أن 
ن كان اهللا یسمح لكل واحٍد منا أن إنتحدث معه بكامل الحریة، أما نحسب هذا سبًبا الئًقا للفرح العظیم؟! فلماذا نشك 

یوجه حدیثه له كیفما شاء، مقدًما للذین یخافونه كرامة عظیمة كهذه، یتأهلون لنوالها؟!  
 إلیه بالمدیح يحرل لنبطل كل كسل هذا الذي یجعل الناس یمارسون الصمت الضار عن الصالة، ولنقترب با

 یكتب .والفرح إذ نلنا وصیة أن نتحدث مع رب الكل وٕاله الجمیع، ولنا المسیح شفیًعا یهبنا مع اآلب تحقیق طلباتنا
. بل والمسیح نفسه یقول )2: 1 كو 2(بولس الطوباوي: "نعمة لكم وسالم من اهللا أبینا والرب (وربنا) یسوع المسیح" 

نه إنه كفارة عنا، إنه شفیعنا، إ. )24: 16 یو(، اطلبوا تأخذوا" باسميلرسله القدیسین: "إلى اآلن لم تطلبوا شیًئا 
 معزینا، واهبنا كل سؤاالتنا.  

)، وكما هو معروف لنا حسًنا 7: 5 تس 1 ككلمات الطوباوي بولس (انقطاع من واجبنا أن نصلي بال 
له سؤالتنا قادر أن یحقق لنا كل شيء. لقد قیل: "لیطلب بإیمان غیر مرتاب البتة، ألن   ذاك الذي نقدمناومؤكد لنا 

-6: 1 یع(المرتاب یشبه موًجا من البحر تخبطه الریح وتدفعه، فال یظن ذلك اإلنسان أنه ینال شیًئا من عند الرب" 
. فمن هو مرتاب یرتكب بالحق سخریة، فإن كنت ال تؤمن أنه یقترب إلیك ویبهجك ویتمم طلبتك ال تقترب إلیه )7

). االرتیاب الدنيء (ضبالكلیة، لئال ُتوجد متهًما القدیر بكونك في غباوة مرتاًبا. إذن لنتجنب هذا المر
، هذا ما یؤكد لنا المثل الماثل واستمراریة اهللا ینصت للذین یقدمون له صلواتهم ال بتراٍخ أو إهماٍل بل بجدیٍة 

بیننا. فإن كان مجيء األرملة المظلومة قد غلب القاضي الظالم الذي ال یخاف اهللا وال یهاب إنساًنا، حتى وهبها 
طلبتها بغیر إرادته، أفلیس ذاك الذي یحب الرحمة ویكره الظلم، الذي یمد یده على الدوام لمحبیه، یقبل الذین یقتربون 

 Ïإلیه لیل نهار، وینتقم لهم بكونهم مختاریه؟

  لكن، ربما یقول قائل: هوذا المسیح یقول لرسله القدیسین: "أحبوا أعدائكم، صلوا ألجل الذین یسیئون إلیكم"، فكیف
 نصرخ ضدهم (نطلب النقمة) دون أن نحتقر الوصیة اإللهیة؟...

ي  ضدنا شخصًیا، فلنحسب ذلك مجًدا لنا أن نغفر لهم، فنمتلئ حًبا مشترًكا، ونقتدي عندما ُترتكب معاص
 نعم حتى وٕان مارسوا كل أنواع العنف ضدنا، إذ یلیق بنا أن .باآلباء القدیسین، حتى وٕان ضربونا أو سخروا بنا

ن كانت خطیة إنتحرر من كل عیب، ونسمو فوق الغضب والحقد. مثل هذا المجد یلیق بالقدیسین ویفرح اهللا. ولكن 
موجهة ضد مجد اهللا (كالبدع والهرطقات ومقاومة الكرازة بالحق)، فلنقترب من اهللا ونسأله معونته ونصرخ ضد 

: 10 عد( مجده، كما فعل العظیم موسى، إذ قال: "قم یا رب، فلتتبدد أعداؤك، ویهرب مبغضوك من أمامك" يمقاوم
 مقاومتهم وهب لعبیدك أبطلنظر إلى تهدیداتهم"، بمعنى أ" . كذلك الصالة التي نطق بها الرسل القدیسون...)35

1 On Luke hom 119. 
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 . Ïالحریة أن ینطقوا بكلمتك
  القدیس كیرلس الكبیر

 ) مع أنه قد ُطلب منا صراحة أن نصلي ألجل االنتقام) یطلبون 10: 6إننا نجد أیًضا الشهداء في رؤیا یوحنا 
ن فقد إأعدائنا ومضطهدینا... لنفهم أن الشریر یهلك بطریقین: إما بتحوله إلى البّر (فیهلك شره) أو بمعاقبته 

نه حتى لو تحول كل البشر إلى اهللا فسیبقى الشیطان ُمداًنا حتى النهایة. إذن فاألبرار یطلبون إفرصة التوبة. ف
 .Ðالحیاة العتیدة، ولیس باطًال یسألون النقمة

  القدیس أغسطینوس

مثل كل عضو فیها، فإنها ال تطلب النقمة من تن كانت هذه األرملة تمثل الكنیسة كما إ بمعنى آخر 
 الدهر انقضاءنما تطلب هالك الشر من حیاة األشرار بقبولهم اإلیمان، أو تطلب إ، واالنتقاماألشخاص بروح البغض 

عدو الخیر وجنوده في الهالك األبدي. ى حیث ینال أوالد اهللا المیراث وُیلق

. العبادة المتضعة (الفریسي والعشار) 2
 لیحملنا فیه أعضاء جسده المقدس، فإنه یلیق بنا لكي لتواضع كان كلمة اهللا في حبه لنا نزل إلینا بروح اإن 

 فینا. لذلك قدم لنا مثل الفریسي والعشار، التواضعنثبت في هذه العطیة ونحسب بالحق أحباء وأصدقاء أن نحمل روح 
 الفریسي ركب مركبة أن Anomoeans في عظته الخامسة ضد أنومیانوس القدیس یوحنا الذهبي الفموكما قال 

 وعلت ارتفعت والثانیة ،؛ األولى تحطمت وهوتالتواضعبینما مركبة العشار تجرها الخطیة مع  یجرها البّر مع الكبریاء
بعد أن ُغفرت خطایا العشار بتواضعه. 

 هما الفضیلة والرذیلة، أشرت إلى حقیقة كل  عندما أشرت أخیًرا إلى الفریسي والعشار، وافترضت أن لهما مركبتان
 الروح، وكم هو مفسد الكبریاء؟! تواضعمنهما، كم هو مفید 

 الروح وٕان الزمه الخطیة، تواضع البّر واألصوام وتقدیم العشور فإن مركبته تتقهقر، وأما ه فالكبریاء وٕان الزم
 أعمال البرّ )! ألنه من كان أشر من العشار، ومع ذلك إذ يلكنه یسبق حصان الفریسي، ولو كان الذي یقوده فقیًرا (ف

 الفریسي الذي كان له أن یتكلم عن ى، وهو بحق خاطىء، إال أنه سما علًئا نفسه خاطىدعوضعة واكانت روحه مت
أصوامه ودفع العشور... 

هذا ى  لقد ُنزعت الشرور عن العشار، إذ ُانتزعت عنه أم كل الشرور، أي المجد الباطل والكبریاء. وعل
وحینئذ یكون له الفخر من جهة نفسه فقط ال من جهة ، األساس یعلمنا الرسول بولس، قائالً : "لیمتحن كل واحد عمله

. )4: 6 لغ(" هغیر
 أما الفریسي فتقدم متهًما العالم كله جهًرا، حاسًبا نفسه أفضل من جمیع البشر. ومع أنه ولو فضل نفسه عن 

 أو حتى عن واحد، فإن هذا لیس بمقبول؛ لكنه لم یقف عند حّد تفضیل نفسه عن العالم اثنینعشرة فقط أو خمسة أو 
تهم البشریة كلها، وبهذا تخلف عن الركب كله. اكله، بل و

تتحطم على الصخور في ، ن جرت كثیًرا بسبب األمواج غیر المحصیة والعواصف الشدیدةإ وكما أن السفینة 

1 On Luc hom 119. 
2 Quaest. Ev 2: 45. 
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إال أنه لم ،  وصنع بفیض فضائله،داخل المیناء وتفقد كل ما تحمله من كنوز، هكذا فعل الفریسي، إذ قدم أصواًما
 وقد أصابه دماًرا - أي في داخل المیناء -یحكم لسانه، فتحطمت نفسه داخل المیناء، ورجع إلى بیته بعد الصالة 

! فًعا أدركه التحطیم!نعظیًما، وبدًال من أن ینال 
، إذ عرفنا هذا كله فلننظر إلى أنفسنا أننا آخر الكل، ولو كنا قد بلغنا قمة الفضیلة عینها، اإلخوة أیها 

 الفكر یرفع من هاویة الخطایا أولئك تواضعن لم یحذروا، بینما إعالمین أن الكبریاء قادر أن ُیسقط حتى السمائیین 
الذین یعرفون كیف یسمون، وهذا ما جعل العشار یسبق الفریسي. 

 النفس تواضع الكبریاء، أقصد غرور النفس، أقوى حتى من القوات غیر المتجسدة، أي الشیطان، بینما 
رتكبها جعلتا اللص یسبق الرسل إلى الفردوس... اومعرفة اإلنسان لخطایاه التي 

 بل نسمو بأفكارنا، إذ ، وٕانما لكي نتجنب الكبریاء، وال لكي نخطئ، إنني ال أنطق بهذا لكي نهمل البرّ 
 .Ï الروح هو ینبوع الحكمة الخاصة بناتواضع

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  عندما كان الفریسي یصلي ویشكر اهللا من أجل فضائله لم یكذب بل نطق بالحق، ولم ُیدن من أجل هذا... لكنه
 Ðرتكب اإلدانة!ا ]11[ لست مثل هذا العشار" إني نحو العشار وقال: "التفتعندما 

  القدیس دوروثیؤس

  بذلك على العشارافتخرمع أن الفریسي كان یصوم یومین في األسبوع إال أنه لم یستفد شیًئا، ألنه Ñ  .
  القدیس أثناسیوس الرسولي

 !صلوات العشار غلبت اهللا الذي ال ُیغلب 

 خالله فقد الشیطان سموه كرئیس مالئكة... فكر أیها األخ أیة خطیة هذه التي یقاومها لتواضعالكبریاء ضد ا ،
  Òاهللا؟!

  القدیس جیروم

 لذلك لم ینل شیًئا. صعد لیصلي لكنه لم یفكر في الصالة هللا، كل كلماته لم یطلب (الفریسي) شیًئا من اهللافي ، 
  بذاك الذي كان یصلي. استخفوٕانما في تمجید ذاته. أكثر من هذا 

 اقترباه ووقف العشار من بعید لكنه بالحقیقة كان قریًبا من اهللا. بإحساس ضمیره كان بعیًدا لكن بتق .

 فوق، إذ كان ضمیره یضغط علیه إلى أسفل، أما رجاؤه فقد رفعه إلى فوق. ىلم یجسر أن ینظر إل 

 ولیس ألنه یشكر اهللا،صار الفریسي ملوًما لكونه متكبًرا Ó . 

  لم یصعد أَ  لقطیع المسیح، فإن االعتراف بالخطایا یستدعي شفاء الطبیب... ي فتنتماعترافكلیظهر دنس قلبك في

Ï (ترجمة المؤلف).12-10، ص 1966تضاع الفكر، طبعة ا  
Ð راجع الفیلوكالیا، ترجمة المؤلف[ 36 توجیهات بخصوص التداریب الروحیة .[

3 Fest. Letters 1: 4. 
4Ep 16, 12. 
5 Ser. On N.T. 65: 2,3. 
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ظهر جراحاته للطبیب... بالتأكید لم یكن أالفریسي والعشار إلى الهیكل؟! واحد ظن أن حالته جیدة واآلخر 
 فنزل بدون شفاء. أما اآلخر فأحنى عینیه إلى أسفل ولم یجسر أن یرفعهما ،دعى ذلكا لكنه ،الفریسي سلیًما

ن هذا نزل إلى بیته مبرًرا إ"أقول لكم  أنا الخاطي". فماذا قال الرب: ارحمنيللسماء، وقرع صدره قائالً : "الّلهم 
. ]13،14[" دون ذاك، ألن كل من یرفع نفسه یتضع ومن یضع نفسه یرتفع

 وال يضع فیدخل من الباب بواسطة الراعوافتخار ال یدخل بل یسقط، أما من یتالكما ترون من یطلب ا
 Ïیسقط. 

 القدیس أغسطینوس

  لقد نطق (الفریسي) بما هو صدق، نطق به لیس في سمع إنسان، ومع هذا فقد دین... فأیة عقوبة تسقط فیها
النساء الثرثارات وهن یتكلمن بالكذب في كل موضع حتى في األمور التي ال یصدقن هن إیاها؟! 

)، فإن شروًرا بال حصر تصدر عن الثرثرة، فبسببها تتحطم 25: 28 سیراخ ابن لُنقم باًبا ومزالًجا على الفم (
! Ð. ال تشغل یا إنسان نفسك بما یخص قریبك (ال تدنه)يق صداقات، وتحدث مآسزعائالت، وتتم

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 .(المسیح)  " صعدا إلى الهیكل لیصلیا... فیدعوإنسانینن "إقیل  واحد صلى فدین، ألنه لم یقدم صالته بحكمة
 كل سكان األرض كبشٍر دون محاباة ينه یتطلع إلإالذین یصلون بشًرا دون النظر إلى غناهم أو سلطانهم... 

 ألحد على حساب اآلخر. 

  :كثیرة هي أخطاء الفریسي، أوًال ألنه كان متعجرًفا بال إحساس، یمدح نفسه مع أن الكتاب المقدس یصرخ
... )2: 27 أم("لیمدحك الغریب (قریبك) ال فمك، األجنبي ال شفتاك" 

  ،حكم الدیان. انتظركن معتدًال أیها الفریسي، وضع باًبا ومزالًجا للسانك. أنت تتحدث مع اهللا العارف كل شيء 
لیس أحد من المهرة في ممارسة الصراع یضع األكالیل لنفسه، ولیس أحد یقبل التاج من نفسه، إنما ینتظر ما 

 ال ي فبذهنك المتعال، بكبریائك، فالكبریاء مكروه لدى اهللا، ولعین في عینیه. مع أنك تصومانحنِ یقضي به الحكم. 
 تعبك ال ُیكلل، ألنك تمزج القاذورات بالروائح الطیبة. حتى حسب الشریعة الموسویة ال یمكن تقدیم .تنتفع به شیًئا

). لذلك فكل صوم 21: 22 ن كل غنم أو ثور یقدم ذبیحة ال یكون فیه عیب (الإذبیحة هللا بها عیب، فقد قیل له 
. أنت تدفع العشور لكنك إذ )6: 58 إش(لیس هذا صوًما أختاره" أیصحبه كبریاء توقع أن تسمع عنه من اهللا: "

تدین البشر عامة تخطئ إلى ذاك الذي كرمته. مثل هذا العمل غریب عن الفكر الذي یخاف اهللا، إذ قال المسیح: 
. ویقول أحد تالمیذه: "واحد هو واضع )37: 6 لو("ال تدینوا فال ُتدانوا، ال تقضوا على أحد فال ُیقضي علیكم" 

. لیس أحد بصحٍة جیدٍة یحتقر مریًضا ملقًیا على فراش، )12: 4 یع(الناموس... فمن أنت یا من تدین غیرك؟!" 
إنما یخاف لئال یسقط هو نفسه تحت نفس اآلالم... 

  نه وقف بعیًدا، لم یجسر حتى أن ینطق أو یرفع عینیه إلى فوق. ها أنت تراه خالًیا إولكن ماذا عن العشار؟ یقول
من كل نطق جسور، كمن لیس له حق في ذلك، بل كان مضروًبا بتوبیخات ضمیره، یخشى حتى من أن ینظره 

1  Ibid 87: 4.  
2 In Hebr. Hom 21: 7,8. 
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اهللا، بكونه إنساًنا أهمل في شرائعه، حیاته منحلة غیر طاهرة. 
ها أنت تراه یتهم نفسه بطریقة منظورة... لقد كان خائًفا من الدیان، یقرع صدره، ویعترف بخطایاه، ویكشف 

: "نزل (هذا اإلنسان) إلى سمع ما یقوله الدیانامرضه كما إلى الطبیب، ویسأل نوال الرحمة. ماذا كانت النتیجة؟ 
 . Î ]14[بیته مبرًرا دون ذاك" 

  القدیس كیرلس الكبیر

 صلى (الفریسي) مع نفسه ولیس مع اهللا، ألن خطیة الكبریاء ردته إلى ذاتهÐ  .
  القدیس باسیلیوس الكبیر

  بكل جنس البشر لكنه هاجم أیًضا العشار. ربما كان خطأه أقل لو لم یهاجمه، لكن بكلمة هاجم االزدراءلم یكفه 
 . Ñ وجرح من هو حاضر،الغائبین

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 في تعلیقه على تصرف هذا الفریسي موضًحا الفارق بین الفكر Òالكبیر باسیلیوس القدیسهذا وقد أراد 
 النبیل الذي یرتفع فوق األهواء، ال یحطمه الیأس، وال تشغله ي المملوء عجرفة وكبریاء والفكر الساميالمتعال

ضع، وارتفاعه خالل اتحاده بالسید المسیح المتانحطاط الفكر بل سموه وا ال یعني لتواضعا الزمنیات. بمعنى آخر
فنحمل مع الرسول بولس فكر المسیح.  

أخیًرا فقد حمل هذا المثل صورة رمزیة عامة، فالفریسي یمثل بوجه عام جماعة الیهود الذین حسبوا أنفسهم 
 ،شتاقت إلى الخالص رغم فقرها في المعرفةاإلى جماعة األمم التي  فیشیرأبراًرا بالناموس دون سواهم، أما العشار 

 وحرمانها من كل ما سبق فتمتع به الیهود من عهود ووعود وشریعة ونبوات الخ.

. العودة إلى بساطة الطفولة  3
 إنما ما هو أعظم ، كطریق حق به ُتستجاب صلواتنا، فننعم ال بطلبات مادیةلتواضعمثًال عن ا إذ قدم لنا

ه وبساطته، موضًحا أنه یبسط تواضعضع، اآلن یقدم درًسا عملًیا لیكشف عن واالصداقة مع عریسنا السماوي المت
 ، إذ یقول اإلنجیلي: للتواضعذراعیه لألطفال الصغار، أي للنفوس البسیطة المحبة 

 "فقدموا إلیه األطفال أیًضا لیلمسهم، 
. انتهروهمفلما رآهم التالمیذ 

 أما یسوع فدعاهم، وقال: 
  وال تمنعوهم، يّ دعوا األوالد یأتون إل

 ألن لمثل هؤالء ملكوت اهللا. 
 ].17-15[الحق أقول لكم من ال یقبل ملكوت اهللا مثل ولٍد فلن یدخله" 

لقد جاء السید المسیح للبشریة جمیعها، للیهود كما األممي، للرجال كما النساء والشیوخ واألطفال والشبان 

1 On Luke hom 120. 
2 In Easi 2. 
3 De Poen hom 2. 
4 In Easi 2:12. 
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نه ال یلیق أن ُیمنع أالخ.، جاء للكل لیقیم صداقة معهم. لقد تذوق آباء الكنیسة حالوة صداقة المسیح، فشعروا بحٍق 
 وٕانما لیقدس طبیعته - حتى وٕان كان لم یرتكب خطیة فعلیة -أحد ولو كان طفًال عن اللقاء معه، لینعم بمخلصه 

التي تسلمها فاسدة، فتتجدد بالسید المسیح في میاه المعمودیة، ویقبل الرب صدیًقا له.  

  .لیأِت الصغار، لیأِت المرضى إلى الطبیب، لیأِت الذین هم مفقودون لمخلصهم، لیأتوا وال ُیمنع أحد عن المجيء 
إن كانت الفروع (األطفال) لم ترتكب أیة خطیة بعد، لكنهم هلكوا بسبب أصلهم، "یبارك الرب الصغار مع 

 . لیلمس الطبیب الصغار مع الكبار...)13: 115 مز(الكبار" 
إذ كان الفقدان شامًال هكذا لیكن الخالص عاًما. كلنا قد ضعنا، لنوجد جمیعنا في المسیح... لیته ال ُیعزل 

 . Ïأحد عن خالصه
 القدیس أغسطینوس

 وغیرهم في تفسیر اإلنجیل بحسب  الفميذهبیوحنا الومبروسیوس أوالقدیسین كیرلس الكبیر [راجع أقوال 
]. 16-13: 10مرقس 

. التحرر من عبودیة المال 4
 فقد رأینا أن الصالة تلتحم ،صحاح یركز على الصالة كطریٍق رئیسٍي للتمتع بالصداقة اإللهیةألن كان هذا اإ

لتحم مع ت وال ملل، هذا وحیاة الصالة لیست حیاة تعبدیة مجردة وٕانما انقطاعباإلیمان الذي یدفعنا إلیها لنمارسها بال 
 اآلن یحذرنا من عدو خطیر یفقدنا روح الصالة .سمة المؤمن الذي یلزم أن یكون بسیًطا كاألطفال في حكمة الروح

له: "أیها المعلم الصالح ماذا أعمل  لتقى شاب بالسید المسیح وكان یود أن یتبعه، قائالً اأال وهو التعبد للمال. لقد 
... وقد وقف حبه للغنى عقبة في تبعیته للسید المسیح.  "ألرث الحیاة األبدیة؟

سبق لنا في شيء من التفصیل أن عرضنا لهذا اللقاء والحوار الذي تم بین السید المسیح وهذا الشاب 
لآلباء في هذا الشأن، أرجو الرجوع ، وأوردت بعض أقوال 25)-17: 10مرقس (الرئیس عند دراستنا لإلنجیل بحسب 

القلیلة مكملة للسابقة.  إلیها، مكتفًیا هنا بعرض مقتطفات أخرى ألقوال بعض اآلباء 

  للسیدبنه مجرِ إال أتردد في دعوة هذا الرئیس طماًعا، منتهًرا إیاه مع السید المسیح، لكنني ال أقول  
.  Ð(كالفریسیین)

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  لم یخبرنا أن نبیع ما لنا ألنها أشیاء شریرة بطبعها، وٕاال ما كانت من صنع اهللا. لم یأمرنا أن نلقیها عنا كأمور
 عنا ما يردیئة بل نوزعها. ال ُیدان أحد ألنه یملك شیًئا وٕانما ألنه یفسد ما یملكه. بهذا فإنه بحسب وصیة اهللا نلق

 .Ñلنا لغفران خطایانا والتمتع بالملكوت
 القدیس باسیلیوس الكبیر

  ومحبة الطمع في  لغنىلنه لن ینزع الغنى، إنما ینزع العبودیة إن كنَت غنًیا، فالطبیب قادر أن یشفیك. إحتى

1 Ser. On N.T. 65: 4. 
2 In Matt. Hom 63. 
3 Catena Aurea. 
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 . Ïالربح
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  یستطیع اهللا أن یشبع الفقراء دون أن نحنو نحن علیهم، لكنه یطلب من الذین یقدمون العطاء أن یرتبطوا بالحب
 . Ðمع من یقبلون منهم العطاء

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .علیك ي مع الجمیع، فینبغينه سخإاهللا صالح، كامل الصالح وحده، وٕاذ أنت صورته یلیق بك أن تكون صالًحا 
  شيء مادي زائل، فإن هذا أعظم كارثة وجهالة.يأن تكون كریًما، تتجنب الجشع، وال تبخل على قریبك بأ

األب یوحنا من كرونستادت  

  رجل اهللا هو من مات عن حاجاته الضروریة لرأفته الكثیرة. من یرحم فقیًرا تتلقفه عنایة اهللا، ومن یفتقر من أجل
 . Ñاهللا یجد كنوًزا ال تفرغ

 يمار إسحق السریان

 عنه محبة العالم ویتحرر من قیود عبودیة حب الغنى وشهوة المال یهبه اإلنساننه حینما یخلع أوالعجیب 
الرب أضعاًفا كثیرة من البركات حتى الزمنیة مع المجد األبدي. هذا ما أكده صدیقنا الحقیقي بإجابته على بطرس 

 خوةإ ترك بیًتا أو والدین أو  أحدن لیسإ"الحق أقول لكم ، قائالً : ]28[ ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك"القائل: "
"  الحیاة األبدیةيإال ویأخذ في هذا الزمان أضعاًفا كثیرة وفي الدهر اآلت،  أو أوالًدا من أجل ملكوت اهللامرأةأو 

: 19 مت( وتعلیقاتهم على كلمات السید المسیح هذه في تفسیر اآلباءسبق لنا عرض أقوال بعض   وقد.]29-30[
 ، أرجو الرجوع إلیها.)30-28: 10مر؛ 26-27

. قبول الصلیب  5
إن كان یلیق بالمسیحي أن یتحرر من عبودیة محبة المال وقیود طلب الغنى الزمني لترتفع نفسه بالروح 

، تعیش مع عریسها األبدي تحمل سماته، فإنه ال یمكن التمتع بالمسیح المصلوب في تالسماویاالقدس متحررة نحو 
أمجاده دون مشاركته الصلیب، لهذا كان السید المسیح یوجه أنظار تالمیذه نحو صلیبه وآالمه وموته كطریق حقیقي 

 للمجد. 
،  عشر، وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشلیمي"وأخذ االثن

.  اإلنسانابنوسیتم كل ما هو مكتوب باألنبیاء عن 
. تفل علیهيُ ألنه ُیسلم إلى األمم وُیستهزأ به وُیشتم و

 ویجلدونه ویقتلونه وفي الیوم الثالث یقوم. 
 وأما هم فلم یفهموا من ذلك شیًئا، 

، وكان هذا األمر مخفي عنهم

1 In Matt. Hom 74: 4. 
2 In 1 Cor. Hom 22. 
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 .]34-31[" ولم یعلموا ما قیل
؛ 34-32: 10 ؛ مر17: 20  على هذه الكلمات المقدسة في تفسیر مت - بأقوال اآلباء-سبق لنا التعلیق 

ن كان السید قد سبق فأعلن لتالمیذه عن آالمه لكي یهیئهم لقبولها كسمة إ على أي األحوال ).33-31: 8 مر
لتزامنا بقبول آالمه لنحمل سمته فینا، فنتأهل أن ارئیسیة في حیاة صدیقهم السماوي، فإنه یعلن دوًما وبصراحة عن 

 ندخل شرف دائرة صلیبه ونكون شركاء المصلوب!

 إذ سبق فرأى المخلص قلوب تالمیذه تضطرب آلالمه سبق فأخبرهم بما یحتمله من آالم ومجد قیامتهÏ  .
 )الكبیر(البابا غریغوریوس 

  تحدث مع تالمیذه عن آالمه منفرًدا، إذ لم یكن الئًقا أن یعلن ذلك للجماهیر لئال یضطربوا، إنما سبق فأخبر
تالمیذه حتى إذ یتوقعونها یقدرون أن یحتملونها... 

 لم أستر عن العار ي للناتفین، وجهي للضاربین، وخدّ يلقد سبق فأنبأ إشعیاء عن ذلك، قائًال "بذلت ظهر
... لكن داود )12: 53 إش(" آثمة مع ي وُأحص،، كما أنبأ عن الصلب: "سكب للموت نفسه)6: 50 إش(والبصق" 

 . Ð)10: 16 مز( "أنبأ عن قیامة المسیح: "ال تترك نفسي في الجحیم
  القدیس یوحنا الذهبي الفم

 أما ي طریق الراحة، وأین ینتهي. لم یصعد أحد إلى السماء براحة. إننا نعلم إلى أین یؤديطریق اهللا صلیب یوم .
هتمام، بل یجعله یهتم من أجل الحقیقة، وعندئذ یدرك أن امن یكرس نفسه هللا من كل قلبه فلن یتركه اهللا بدون 
 . Ñاألحزان المرسلة إلیه لیست سوى دلیل عنایة اهللا به

 يمار إسحق السریان

. االستنارة (تفتیح عینّي األعمى)  6
 ي لكي نبقى دوًما في حضرته ننعم بالحدیث الحبّ انقطاعإن كان الرب قد طالبنا بالمثابرة على الصالة بال 

 (كما فعل العشار) ممتزجة ببساطة الطفولة والتحرر من كل عبودیة لتواضعمعه، وأن حیاة الصالة یالزمها روح ا
لمحبة المال، مع قبول للصلیب بفرح، فإن غایة هذه الحیاة هي تفتیح البصیرة الداخلیة لمعاینة الصدیق السماوي. هنا 

 داود ابن"صرخ قائالً : یا یسوع ، الفّعالة رغم قلة كلماتها، إذ ىنسمع صلوات األعمى الجالس على الطریق یستعط
 . ]38[" ارحمني

كثیًرا  "صرخ أكثرة ج لیسكت، لكنه في لجاانتهروهلقد رذل المحیطون بالسید هذه الكلمات أو الناطق بها، إذ 
. استطاع بصرخات قلبه المملوء إیماًنا أن یوقف الموكب كله لیجد السید المسیح یأمر بأن ]39["  داود ارحمنيابنیا 
 من باقترابه. بالصالة الملتهبة تمتع األعمى ]41[؟" ماذا ترید أن أفعل بكقترب منه سمعه یقول: "ا إلیه، وٕاذ مُیقد

 وتبعه وهو یمجد ،"وفي الحال أبصرالسید وسماعه صوته ونوال نعمة البصیرة والتبعیة للسید، إذ یقول اإلنجیلي: 
 تسبیح ةنفتحت بصیرته لرؤیة الرب، ولسانه لتمجید اهللا، وكان علا ].43[" اهللا، وجمیع الشعب إذ رأوا سبحوا اهللا

1 In Evang. hom 2. 
2 In Matt. Hom 65. 
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 جمیع الشعب هللا. 
 46: 10الخ. ومرقس (29: 20 ي متىلقد سبق لنا الحدیث عن تفتیح عیني هذا الرجل في دراستنا إلنجیل

 هنا ببعض تعلیقات قلیلة.  مكتفًیاالخ)،

  یفعل صالًحا، مقدًما نفسه مثاًال ننه ال یسیر حتى في الطریق دون أألقد تمم ربنا المعجزة في الطریق لیظهر 
 لتالمیذه، لنكون نافعین في كل األشیاء، وال یكون شيء باطًال فینا. 

 األب ثیؤفالكتیوس

 على الجنس (بینا األول الذي لم یجد بهاء النور السماوي، فسادت الظلمة أ، الذي في يیرمز العمى للجنس البشر
. )البشرى
 خالقنا اقتراب  أننا كقابلین للموت. أماف" تعني "القمر"، هذا الذي یتضاءل كل شهر إشارة إلى ضعأریحا"
 نه إذ أخذ ضعف جسدنا رّد للبشریة البصیرة التي فقدتها... أ ي فیعن،وهب األعمى بصیرةقد إلى أریحا 

 وتشتت ، التي تعمل في قلوبنا، الشهوات الجسدیة والرذائل الكثیرةیمثلونالذین كانوا یتقدمون یسوع وهو قادم 
 األعمى كان یصرخ أكثر كثیًرا، ألنه كلما هاجمتنا األفكار التي ال تهدأ یلزمنا باألكثر أن لكنوتفسد صلواتنا.  أفكارنا

 . Ïنصلي في حرارة
 )الكبیر(البابا غریغوریوس 

1 In Evang. hom 2. 
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األصحاح الحادي والعشرون 

صدیقنا السماوي ومجیئه األخیر 
 إذ دخل السید المسیح أورشلیم لیقدم حیاته ثمًنا لصداقته معنا، الحظ التالمیذ هیاج كل القیادات الیهودیة 

 مقدًما لهم ،ضده، وكأن الجو قد صار ملبًدا بالغیوم. لهذا رفع السید المسیح أنظار تالمیذه إلى مجیئه األخیر
عالمات مجیئه بما تحمله من مرارٍة وضیٍق شدیٍد لیوضح لهم أن كل طاقات الظلمة ومقاومة عدو الخیر لن تبطل 

هذه الصداقة اإللهیة مع بني البشر. وكأن رب المجد بحدیثه في هذا األصحاح یطمئن كل نفس ُتصاب بصغر نفس 
بسبب ما یحل بالعالم من أتعاب خاصة بالنسبة للمؤمنین، فالرب عالم بأحداث التاریخ كله التي یسخرها كعالمات 

لمجیئه. 
إذن نسمع من فم ربنا یسوع عن مصارعة الظلمة ضد النور، واألنبیاء الكذبة والمسحاء الكذبة ضد ملكوته. 

هذا كله یعطینا رجاًء، بأن اهللا سبق فأعلمنا به وهو محقق بخطته اإللهیة حتًما، حتى یضم أصدقاؤه إلى ملكوته 
، لذا ألتزم 13  ومر24  العالمات بتوسع في تفسیرنا متهیشاركونه أمجاده األبدیة. هذا وقد سبق لنا الحدیث عن هذ
 باالختصار الشدید ما استطعت حرًصا على عدم التكرار. 

 .4-1 ِفلسا األرملة. 1
 .7-5 بنیة الهیكلأسؤال حول . 2
 8 المسحاء المضللون. 3
 .10-9 أخبار الحروب. 4
 11 الزالزل والمجاعات واألوبئة. 5
 .19-12  المؤمنین. اضطهاد6
 .24-20 حصار أورشلیم. 7
 .26-25 عالمات في الشمس.... 8
 .28-27 مجيء ابن اإلنسان. 9

 .33-29 مثل التینة والصیف. 10
 .36-34 دعوة للسهر. 11
 .38-37 بیاته في جبل الزیتون. 12

. فلسا األرملة  1
 ربما یدهش البعض أن اإلنجیلي یقدم لنا قصة قبول رب المجد یسوع لفلسي األرملة أكثر من كل ما قدمه 

األغنیاء من قرابین قبل عرضه لموضوع غایة في الخطورة واألهمیة أال وهو حدیث رب المجد یسوع عن عالمات 
 الخطیر عن عالمات يمجیئه. بمعنى آخر كیف یمكن أن تكون قصة هذه األرملة أشبه بمقدمة لهذا الحدیث الربان

 قبل أن نجیب على ذلك نعرض ما قاله اإلنجیلي لوقا:  ؟ وأي ارتباط بین الموضوعین؟ىالمنته
  . "وتطلع فرأى األغنیاء یلقون قرابینهم في الخزانة
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  .ورأى أیًضا أرملة مسكینة ألقت هناك فلسین
  . بالحق أقول لكم إن هذه األرملة الفقیرة ألقت أكثر من الجمیع:فقال

 لقوا في قرابین اهللا، أألن هؤالء من فضلتهم 
. ]4-1[ وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعیشة التي لها"

 یبدو لي أن هذه القصة تعتبر أنسب مقدمة یمكن أن تناسب حدیث رب المجد عن عالمات مجیئه. فقد قدم 
لنا العالمات ال لنعرف األزمنة ونتنبأ عنها ونهتم بحساباتها، وٕانما لكي ُیلهب قلبنا وسط قسوة الحیاة التي نعیشها نحو 

 . فتكون أغنیتنا المستمرة في كل عبادتنا وسلوكنا وأحاسیسنا وأحالم یقظتنا الخ. هي "تعال أیها الرب یسوع"،مجیئه
له، ا نترقب مجیئه فینا قبل مجیئه على السحاب في یومه األخیر. أما قصة األرملة فنجد فیها السید یترقب أیًضا قبولن

 إنه دائم التطلع إلینا، سواء كنا أغنیاء أو فقراء، رجاًال أم نساٍء، ."تطلع فرأى األغنیاء... ورأى أیًضا أرملةإذ یقول: "
 إنما لیرى هل من مسكٍن فینا یمكن أن یستریح فیه؟! هل من قلب فد ،رعاة أم رعیة، ینظر إلینا ال لیدیننا أو ینتقدنا

رقًبا قلًبا تیمكننا أن نقول إنه مبادر بالحب والشوق إلینا، قبل أن یطالبنا بترقب مجیئه، ینظر هو م تجاوب مع محبته؟
واحًدا بسیًطا یقبله لیبیت فیه.  

 لم یكن ینظر إلى العطایا أُیا كانت قیمتها، لكنه كان ینظر األغنیاء وأیًضا األرملة، مهتًما بالقلب ال العطیة، 
قد سبق لنا عرض أقوال كثیر من اآلباء في أمر هذه و !طالًبا الثمر الروحي الداخلي ال العطاء المادي المنظور

، لذا أكتفي هنا بالتعلیقات التالیة: 44-41: 12 األرملة أثناء تفسیر مر
)، إذا به 47: 20 بالكتبة ألنهم "یأكلون بیوت األرامل" (اإلقتداء: بینما یحذر السید المسیح تالمیذه من  أوالً 

 بینما ،لدیني من ملكوت السماوات بسبب طمعهما یمتدح أرملة على سخاء قلبها. هكذا قد ُیحرم بعض قادة الفكر
 ،جهة كمیة ما قدموهمن  وسخائهم في العطاء، ال ،یتألأل نجم فقراء وأرامل في الملكوت من أجل انفتاح قلبهم بالحب

 بل أطلب ،ني أطلب العطیةإ "لیس :يوٕانما من جهة ثمرهم الروحي الداخلي. لهذا یكتب القدیس بولس إلى أهل فیلب
. )17: 4في الثمر المتكاثر لحسابكم" (

 إنها النیة هي التي تجعل العطیة قّیمة أو زهیدةÏ .
 أمبروسیوسالقدیس 

  لیس االعتبار في الكمیة التي قدمتها وٕانما في الكمیة التي تركتها لنفسها، فإنه لم یعِط أحد أكثر منها إذ لم تترك
. Ðلنفسها شیًئا

 أمبروسیوسالقدیس 

 هذه األرملة الفقیرة ألقت أكثر من :كانت هذه األرملة غنیة، ألنها ألقت فلسین في الخزانة، وقد قال عنها المسیح 
.  Ñالجمیع ؛ ألن اهللا یطلب اإلیمان ال المال

 أمبروسیوسالقدیس 

 مع أن ما ُیقدم ُیوزع على األرامل واألیتام ل. ُوجدت أرملة في عوز من جهة الوسیلة لكنها كانت غنیة في العم

1 Duties of Clergy 1: 30. 
2 Conc. Widows 5.  
3 Conc. Repent. 2: 9(82).  
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. Ïلكن التي كان یلیق بها أن تأخذ أعطت
 كبریانوس یدهالش

نتفخوا ببرهم الذاتي كحافظي القوا قرابینهم في الخزانة إال الیهود الذین أ من هم هؤالء األغنیاء الذین : ثانًیا
 فهي كنیسة العهد الجدید التي جاء أعضاؤها في أغلبیتهم من األمم الذین عاشوا كمن ، أما األرملة الفقیرة.الناموس

 وال عرفوا العهود والوعود وال قام بینهم أنبیاء ،هم في ترمل لیس لهم معرفة باهللا كعریٍس لهم، فقراء لم یستلموا الناموس
قدیسون. لقد قدموا فلسین هما اإلیمان العامل بالمحبة، جاء إیمانهم بربنا یسوع ملتحًما بالحب العملي، وكأنهما فلسان 

یتقبلهما الرب رائحة سرور.  
 یشیر إلى الحب فالفلسان لیسا إال عطیة الحب التي یتقبلها ربنا یسوع بفرح... 2 سبق أن كررنا بأن رقم 

! حب هللا وللقریب

. سؤال حول أبنیة الهیكل 2
 اإلنسان الداخلي ي كان رب المجد منطلًقا نحو صلیب یقدم لنا مفهوًما أعمق للصداقة اإللهیة، أال وهو تالق

ن وطلب المتكآت األولى والتستر وراء الصلوات بقلب یأكل يمع اهللا فیه، لذا سأل تالمیذه الهروب من ریاء الفریسي
). إنه یطلب القلب مسكًنا له، فیجد في أرملة تقدم فلسین أفضل من أغنیاء كثیرین 47-45: 20بیوت األرامل (

یلقون قرابینهم في الخزانة. لكن التالمیذ لم یفهموا حتى تلك اللحظات ما قصده رب المجد فتحدث قوم منهم معه عن 
). 1: 13 ؛ مر1: 24 بنیة الهیكل (متأعظمة 

 العمل منذ حوالي اوا هذأ وقد بد،، قلنا أن الهیكل كان في دور التجدید)1: 13 ( في دراستنا إلنجیل مرقس
 ا التجدید الضخم في نظر كثیر من الیهود عالمة رئیسیة في أعینهم على رضا عاًما قبل مجيء السید. فكان هذ20

بنیة، ولعلهم ظنوا أن السید المسیح إذ یملك إنما یقیم مركز أل حتى بعض التالمیذ كانوا مبهورین بهذه ا،اهللا عنهم
سلطانه في هذا الهیكل.  

  :ذ كان قوم یقولون عن الهیكل أنه مزین بحجارة حسنة وتحف، قالإو "
 هذه التي ترونها ستأتي أیام ال ُیترك فیها حجر على حجر ال ُینقض. 

  یا معلم متى یكون هذا؟ :فسألوه قائلین
. ]7-5[وما هي العالمة عندما یصیر هذا؟" 

 ویالحظ هنا اآلتي:  
 .: كانت األنظار تتجه إلى المباني الضخمة والتحف، أما رب المجد فكان یطلب العابدین بالروح والحقأوالً  

 یمثلون عظمة الهیكل وجماله إن صاروا مسكًنا له - في عیني اهللا- الساكنین في الهیكل، هؤالء الذین يیطلب بالحر
 وتحولت حیاتهم إلى عرٍش نارٍي ملتهٍب بالحب.  ،بقلوبهم

 كان البد أن یعلن عن خراب الهیكل حتى تتوقف الذبائح ، إذ كان المخلص قادًما نحو الصلیب:ثانًیا 
الدمویة، إذ تحققت وكمل عملها خالل ذبیحة المسیح الفریدة. 

ن التالمیذ لم یفهموا كلماته، فقد حسبوه یتحدث عن نهایة العالم، لذلك أ القدیس كیرلس الكبیر یرى :ثالثًا 

1 On Works& Alms 15.  
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). كأنهم ربطوا هدم 3: 24 " (مت الدهر؟وانقضاءقل لنا متى یكون هذا؟ وما هي عالمة مجیئه؟ جاء تساؤلهم: "
الهیكل بمجيء السید األخیر ونهایة األزمنة، ربما ألنه لم یكن ممكًنا في تصور یهودي أن هیكل أورشلیم یخرب بعد، 

 ر.  ویبقى الهیكل حتى نهایة الده،إنما یزداد قوة وزینة خاصة بمجيء المسّیا المنتظر لیملك خالله

. المسحاء المضللون  3
 إذ أراد السید المسیح أن یعلن عن خراب الهیكل وباألكثر عن مجیئه األخیر قدم أوًال تحذیًرا من المسحاء 

  والزمان قد قرب، فال تذهبوا وراءهم".نا هوأ : قائلینباسمينظروا ال تضلوا، فإن كثیرین سیأتون ا"الكذبة، قائالً : 
كأن السید المسیح یقدم تحذیًرا لمؤمنیه عبر كل األجیال أال ینشغلوا باألزمنة بل بالحري بالفكر الروحي المتیقظ  .]8[

أن إبلیس مخادع ینتحل لنفسه اسًما  Ïالرسولي أثناسیوس البابا وكما یقول .ألن العدو یقف بالمرصاد للتضلیل
 فینتهز فرصة غیاب والدیهم لیجتذب نظراتهم ویسحبهم إلیه ،محبوًبا للكل، یشبه رجًال یرید أن یسرق أوالًدا لیسوا له

. "أنا هو المسیح ومعي الحق" :بتقدیم أمور یتوقون إلیها. هكذا في كل هرطقة ینطق العدو مخادًعا

دهش شعب السامرة،  "ي لقد ظهر مسحاء كذبة حتى في أیام الرسل وما قبلها منهم سیمون الساحر الذي كان
-9: 8 عأقائًال إنه شيء عظیم، وكان الجمیع یتبعونه من الصغیر إلى الكبیر، قائلین: هذا هو قوة اهللا العظیمة" (

)، ویهوذا 36: 5  (أعةأربعمائ وأیًضا ثوراس الذي قال عن نفسه إنه شيء والتصق به عدد من الرجال نحو )10
 ).37: 5  حیث أزاغ وراءه شعًبا غفیًرا (أع،الجلیلي في أیام االكتتاب

. أخبار الحروب 4
، فإذا سمعتم بحروب وقالقل فال تجزعوا "

 ألنه البد أن یكون هذا أوًال، 
  سریًعا.ىیكون المنته ولكن ال

. ]10-9["  ومملكة على مملكة، تقوم أمة على أمة:ثم قال لهم
 یسبق نهایة العالم سلسلة من الحروب، حتى تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة ویتحول العالم إلى كتلة 

غیر خالد، إنما یسیر في طریق  من الحروب ال تنقطع، وقد سمح اهللا بذلك لكي یدرك اإلنسان أن العالم المادي
"، إذ توجد أحداث وعالمات البد أن تتحقق قبل مجیئه.  سریًعاىیكون المنته ولكن الالدمار یوًما بعد یوم... "

 لقد سبق فأخبرنا السید عن هذه األمور حتى یكون أثرها أخف، ولكي ال یفقد المؤمنون سالمهم الداخلي، إذ 
 فقد أعلنت المالئكة .شككواتولعل إعالن السید عن هذه الحروب كان من أجل المؤمنین لئال ي هم متوقعون حدوثها.

 أرضنا الداخلیة، یحل فینا "على األرض السالم"، بینما الحروب تتزاید یوًما بعد یوم. لقد جاء لسالم یوم مجيء الرب
 فائًقا وسط اضطرابات العالم الخارجیة. فیجعل من قلبنا (أرضنا) مملكة سماویة تمتلئ سالًما

. الزالزل والمجاعات واألوبئة  5
  "وتكون زالزل عظیمة في أماكن ومجاعات وأوبئة، 

. ]11[وتكون مخاوف عظیمة من السماء" 

1 Contra Arian , Orat.1.  
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 ومملكة على مملكة، تعلن األرض والسماء غضبهما ، فتقوم أمة على أمة، إذ تنقسم البشریة على ذاتها
، وتمتنع )51: 27 ا حدث یوم صلبوا رب المجد (متمعلیها؛ فتصرخ األرض ضد البشریة خالل الزالزل العظیمة، ك

، وتعلن السماء أیًضا غضبها خالل ة وتثور الطبیعة فتكثر األوبئة القاتل،عن إعطاء غلتها، فتحدث مجاعات
المخاوف العظیمة. 

 فحین یهیج اإلنسان على بنى ، إن كان اهللا قد خلق العالم من أجل اإلنسان لینعم بسالٍم وفرٍح في الرب
 بمعنى . وٕانما لیلجمه ما استطاع، ال لیعلن غضبه علیه فحسب، ویفقد غایته یثور العالم المنظور أیًضا ضده،جنسه

آخر أن الزالزل والمجاعات واألوبئة والمخاوف العظیمة التي تحل من السماء، وٕان كانت أموًرا مرعبة لكنها هي اللغة 
. التي تحذر البشریة من تهورها ضد نفسها

 ففي المستوى األول على نهایة . هذا اإلعالن اإللهي أو قل التحذیر الرباني ینطبق على ثالثة مستویات
یوسیفوس  وقد وصف .العالم كله إذ یتم ذلك حرفًیا، والثاني على مستوى دمار الهیكل الیهودي وخراب أورشلیم

 ما حّل بأورشلیم قبیل دمارها خاصة المجاعة التي أصابت السكان حتى كانوا یأكلون البذار التي في المؤرخ الیهودي
 ومملكة على مملكة. أي ،نه إذ یقوم في اإلنسان أمة على أمةإلحیوانات. وأیًضا على المستوى الشخصي، فقي ابوا

 الداخلي ووحدته بالروح القدس یضطرب فكره وقلبه حتى جسده، وكأن زالزل قد حلت به هحین یفقد اإلنسان سالم
 إذ ال یجد شبًعا من العالم بكل كراماته وملذاته، فیبقى محروًما من كلمة اهللا ،لتهدم كل كیانه، وتصیر فیه مجاعات

الخبز النازل من السماء كّسر شبع للمؤمنین، وتحل به أوبئة متنوعة تصیب نفسه األمراض الروحیة القاتلة، وتكون 
 أي تتحول نفسه التي كان یلیق بها أن تكون سماًء إلى علة مخاوف، بمعنى سّر قلقه ،مخاوف عظیمة من السماء

 یفقد ،هكذا إذ یفقد اإلنسان شركته مع اآلب في ابنه بالروح القدس واضطرابه ال یكون من الخارج بل من داخل نفسه.
 !كل سالم للجسد والنفس والروح، ویصیر هو نفسه علة تحطیمه لنفسه

. اضطهاد المؤمنین  6
، وقبل هذا كله یلقون أیدیهم علیكم ویطردونكم "

، ویسلمونكم إلى مجامع وسجون
 وُتساقون أمام ملوك ووالة ألجل اسمي، 

 فیؤول ذلك لكم شهادة، 
  .فضعوا في قلوبكم أن ال تهتموا من قبل لكي تحتجوا

  أنا أعطیكم فًما وحكمة ال یقدر جمیع معاندیكم أن یقاوموها أو یناقضوها.يألن
  .وسوف ُتسلمون من الوالدین واإلخوة واألقرباء واألصدقاء ویقتلون منكم

  .اسميوتكونون مبغضین من الجمیع من أجل 
  .ولكن شعرة واحدة من رؤوسكم ال تهلك

 ].19-12[" بصبركم اقتنوا أنفسكم
 لعل السید المسیح أراد أن یمیز بین ما یحل بالبشریة من متاعب وضیقات ألسباب طبیعیة أو بسبب 

انحرافها وبین الضیق الذي یحل بالمؤمنین ال لسبب سوى إیمانهم بالسید المسیح، فإن العدو ال یكف عن المقاومة 
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بكل طریقة مستخدًما من لهم السمة الدینیة (المجامع الیهودیة) وأیًضا السلطات الزمنیة، بل ومن األقرباء حسب 
 يالجسد مثل الوالدین واألخوة واألقرباء. وفي هذا كله یرى اهللا أن هذه المقاومة هي ضده شخصًیا، فهو الذي یعط

الكلمة والحكمة لمؤمنیه، ومسئول حتى عن كل شعرة من رؤوسهم. لكن لیس بسلبیة من جهة المؤمنین، إذ یقول: 
. ]19[" بصبركم اقتنوا أنفسكم"

 في اختصار نالحظ في النص السابق اآلتي: 
 الخط الواضح في هذا الوعد اإللهي، إن اهللا نفسه هو موضوع مقاومة عدو الخیر، لذا فهو الذي یقوم :أوال 

: [كما لو أن الرب یقول لتالمیذه: ال تخافوا، )الكبیر(البابا غریغوریوس بالمقاومة وبطرقه اإللهیة الالئقة به. یقول 
مله أن نغلب... [ع: كبریانوس القدیس.] ویقول Ï فإني أنا الذي أحارب، أنتم تنطقون وأنا الذي أتكلم،أدخلوا المعركة

ون في ذاك الذي وعد ثقهنا نرى الثقة العظیمة التي للمؤمنین، والخطأ الشنیع الذي یرتكبه غیر المؤمنین حین ال ي
.] Ðبغلبة من یعترفون به وال یخافون من تهدیداته بالعقوبة األبدیة لمن ینكره

 إن كان عدو الخیر یستخدم كل الوسائل خاصة العنف الجسدي على المؤمنین، فالمؤمنون یتقبلون :ثانًیا 
. من مسیحهم فًما وحكمة حتى یشعر المقاومون بالضعف أمام الُمضطهدین

 یسمح اهللا للمؤمنین بالضیق، لكنه كأب یعلن اهتمامه بهم فال تهلك شعرة واحدة منهم، وكما یقول :ثالثًا 
 أنه لیس لألعداء سلطان على المؤمنین إال بالقدر الذي یفیدهم بتجربتهم ةخوإ: [تأكدوا یا أغسطینوس القدیس

كما یقول: [عندما حث الرب یسوع شهداءه على الصبر وعدهم أن ینال الجسد نفسه كماًال تاًما في .] Ñوامتحانهم
.] Ò وٕانما دون فقدان شعرة واحدة،المستقبل بال فقدان، ال أقول فقدان عضو منه

وضع [ :، هكذا]19[" أنفسكم اقتنوا "بصبركم  على قول السید:)الكبیر(البابا غریغوریوس  یعلق :رابًعا 
اقتناء النفس في فضیلة الصبر، ألن الصبر هو أصل كل الفضائل والحامي لها. الصبر هو احتمال الشرور التي 

.] Óاتسقط علینا من اآلخرین بهدوء، دون أن نحمل مشاعر سخط ضد من یسقطها علین

. حصار أورشلیم 7
، ومتى رأیتم أورشلیم محاطة بجیوش "

  .نه قد اقترب خرابهاأفحینئذ اعلموا 
 حینئذ لیهرب الذین في الیهودیة إلى الجبال، 

 والذین في وسطها فلیفروا خارًجا، 
  .والذین في الُكوِر فال یدخلوها

  .ألن هذه أیام انتقام لیتم كل ما هو مكتوب
، وویل للحبالى والمرضعات في تلك األیام

1 In Evang. hom 35. 
2 Ep. 76: 5.  
3 Ser. On N.T. 12: 15. 
4 On Patience 7. 
5 In Evang. hom 35. 
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  . وسخط على هذا الشعب،ألنه یكون ضیق عظیم على األرض
  ویسبون إلى جمیع األمم، ،ویقعون بفم السیف

 .]24-20[ حتى تكمل أزمنة األمم" ،وتكون أورشلیم مدوسة من األمم
 عاًما على یدّي تیطس 40 ي یتحدث السید المسیح بكل وضوح عما كان سیحل بأورشلیم بعد ذلك بحوال

 فیهربوا من ،ذكروا قول السیدتالروماني، وكان حدیث السید المسیح أشبه بتحذیر للمؤمنین الذین كانوا في أورشلیم لي
قدم وصًفا تفصیًال عما حدث في هذا یوسیفوس المؤرخ الیهودي أورشلیم وال یسقطوا تحت الحصار. وكما قلت أن 

الحصار. 

ویالحظ في هذا النص اآلتي:  
بأن كلمات ربنا هذه كما رواها لوقا اإلنجیلي ُتظهر أن رجسة الخراب التي  Ïالقدیس أغسطینوس یقول :أوالً  

تنبأ عنها دانیال قد تحققت بحصار أورشلیم.  

 لكن دمه ،، فإن كان الرب قد سمح لهم أن یصلبوه دون مقاومة من جانبه]22[" نتقاماألن هذه أیام : "ثانًیا 
علة دینونتهم. ما حدث في حصار أورشلیم كان إنذاًرا للیهود لیدركوا  الذي ُقدم كفارة للعالم وخالًصا للمؤمنین یصیر

 ویقبلون المسّیا المخلص. ،ما ارتكبته أیدیهم األثیمة لعلهم یرجعون إلى اهللا بالتوبة

. یرى البعض في هذا القول نبوة عما رواه یوسیفوس ]23[" ویل للحبالى والمرضعات في تلك األیام ":ثالثًا 
المؤرخ أن النساء الشریفات طبخن أطفالهن بسبب شدة الجوع. 

إن كانت أورشلیم  ؟]24["  حتى تكمل األزمنة،"وتكون أورشلیم مدوسة من األمم ماذا یعني بقوله: :رابًعا 
 فستبقى إسرائیل مدوسة بالجحود وعدم اإلیمان حتى تكمل كنیسة األمم، وفي أواخر الدهور یتخلى ،هي مركز الیهود

 ویقبل اإلیمان بالسید المسیح الذي صلبه، كقول الرسول بولس: "إن القساوة قد ،إسرائیل عن تعصبه الصهیوني
). 26-25: 11 روحصلت جزئًیا إلسرائیل إلى أن یدخل ملء األمم، وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل" (

 ي حصار أورشلیم روحًیا؟ بال شك أن أورشلیم إنما هي مركز العبادة الیهودیة، تحوي ماذا یعن: خامًسا
 فكانت المدینة تمثل الكیان الیهودي . خاصة الذبائح الدمویة،الهیكل وملحقاته بما یضمه من طقوس غیر منقطعة

كل قومیته وعبادته وثقافته الخ. لذا یمكننا أن نقول بأننا ال نستطیع أن ننعم بأورشلیم العلًیا معلنة في قلوبنا ما لم ب
 الیهودي القاتل، وال لقاء ف ال مجال للتمتع بنعمة الروح البنَّاءة مع التقوقع حول الحر.تحاصر أورشلیمنا القدیمة فینا

إذن لنهرب من الیهودیة إلى الجبال، أي من الحرف ! بین الكیان الكنسي السماوي مع إقامة فكر ضیق یهودي
الیهودي إلى جبال اإلنجیل العالیة والراسخة بالروح.  

 لنحیا ،"... إن أمسك بنا الحرف واقتنصنا في سجنه، نطلب الهروب منهالذین في وسطها فلیفروا خارًجا "
بحریة الروح منطلقین خارًجا! 

"... بمعنى إن كان الروح قد أعتقنا منها وأطلقنا إلى ُكوِر (مدن) اإلنجیل لنحیا الذین في الُكوِر فال یدخلوها "
 فال نشتهي العودة إلى الحرف. ،بروحه

1 Ep 199. 
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 كأوالد لهم أن ینطلقوا من ج"... إذ ال یستطیعون من هم بال ثمر روحي ناضویل للحبالى والمرضعات "
ضیق الحرف. ویل للنفوس الضعیفة التي لم تثمر بعد بل هي أشبه بالحبالى، أو ثمرها ضعیف أشبه بالمرضعات، 

ة في الرب. یقيفإنه یصعب علیها التمتع بالحریة الحق

... . عالمات في الشمس8
 وتكون عالمات في الشمس والقمر والنجوم،  "

 وعلى األرض كرُب أمم بحیرٍة، البحر واألمواج تضج، 
، والناس ُیغشى علیهم من خوف وانتظار ما یأتي على المسكونة

 .]26-25["  تتزعزعتالسماوا  قواتألن
 بال شك سیتم ذلك حرفًیا قبل مجيء السید المسیح األخیر، إذ تحدث عالمات في الشمس والقمر والنجوم، 

األمور التي یتوقعها علماء الفضاء أنفسهم.  

 ماذا یعني بالشمس والقمر والنجوم واألرض والبحر؟ 
: ربما قصد بالعالمات التي تظهر قبل مجيء المسیح ظهور ضد المسیح، هذا الذي یقوم بدور خطیر أوالً  

 . فستظهر عالمة أال وهو اختناق اإلیمان به،ن كانت الشمس ترمز للسید المسیحإفي حیاة العالم في أواخر الدهور، ف
وكأن الشمس تصیر مختفیة في حیاة البشر. وقد أعلن السید ذلك بمرارة إنه إن أمكن أن یضل حتى المختارین، كما 

 ألعل ابن اإلنسان یجد اإلیمان عند مجیئه؟! :تساءل

شیر إلى الكنیسة التي تستمد نورها من السید المسیح شمس البّر، فستحمل أیًضا عالمة خاصة ي فالقمر أما 
بها، إذ تدخل في ضیق شدید، وتصیر هاربة في البریة، یتعقبها ضد المسیح برجاله أینما وجدت. 

. فلألسف سیسقط كثیرون حتى من أصحاب ة إلى مؤمنین بما لهم من مواهب ومراكز روحيالنجوم تشیر 
المواهب والمراكز في جحد مسیحهم وتكون حركة ارتداد ُمرة. 

 ویتحول ، وتعم الرجاسات، التي تمتلئ بالكوارث إلى فساد الجسد (األرض)، إذ ینتشر الفساداألرض تشیر
البشر إلى أفكار جسدانیة حیوانیة محطمة للعمل الروحي. 

 وٕانما على ، فسیكون الضیق ال على مستوى األفراد فحسب، إلى الشعوب واألممالبحر وأمواجه یشیر 
 مستوى األمم أیًضا.

 نستطیع أیًضا القول بأنه إذ یرفض اإلنسان عمل السید المسیح فیه تظهر هذه العالمات فیه، فیفقد :ثانًیا 
ة في الكنیسة كجسد یقي ویظلم قمره أي ال یمارس عضویته الحق.استنارته بشمس البّر، أي باإلیمان بالسید المسیح

 وتتساقط نجومه حیث تنهار مواهبه وتنحل طاقاته وتتحول إمكانیاته لتحطیمه عوض بنیانه .المسیح المستنیر به
وترتبك حواسه لتكون سّر  ومجده. وتصیر أرضه بكل أممها في كرٍب وحیرٍة، أي یفسد جسده عوض تقدیسه،

 له، ویضج بحره بأمواجه، أي یفقد سالمه لیعیش في قلٍق غیر منقطٍع كأمواج البحر التي ال تهدأ.  اضطراب

، قائالً : يالقدیس یوحنا الالهوتوصفها   مجيء ابن اإلنسان األخیر یدخل بنا إلى حیاة سماویة جدیدة،:ثالثًا 
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: 21 یوجد فیما بعد" (رؤ "ثم رأیت سماًء جدیدة وأرًضا جدیدة، ألن السماء األولى واألرض األولى مضتا، والبحر ال
 فإننا ننتظر . ولتتساقط كل الكواكب بال رجعة، ولتنتِه البحار،نقول لتتحطم السماء المادیة الحالیة واألرض أیًضا ).1

وع، وقمرها الكنیسة أورشلیم العلیا أمنا، وكواكبها القدیسون. لننعم بأرض لیست س شمسها رب المجد ي،السماء الجدیدة
 ألن األمور األولى قد ، وال صراخ وال وجع فیما بعد حزن بل حیاة جدیدة حیث "ال یكون،مادیة تنبت شوًكا وحسًكا

! ضطراب بعدا فال یوجد ،). لُیمح البحر4: 21 مضت" (رؤ

)، 7: 15لو  واحٍد یتوب أكثر من تسعة وتسعین باًرا ال یحتاجون إلى توبة (ىءٍ  بخاط تفرح السماء:رابًعا 
 تالسماوا قواتفمن یستطیع أن یعبر عن ألمها حین تجد النفوس تنهار بسبب ضد المسیح؟! لذا یقول رب المجد: "

 .]26[" تتزعزع
 تتزعزع... عندما ترى جماهیر بال عدد تسقط تحت تالسماوا: [قوات القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول 

] !Ïالدینونة

 [قوات السماء تتزعزع، ألنه عندما یثیر األشرار االضطهاد یرتعب :القدیس أغسطینوس یقول :خامًسا
  .]Ðبعض المؤمنین األقویاء

 . مجيء ابن اإلنسان9
 وحینئذ یبصرون ابن اإلنسان آتًیا في سحابة بقوٍة ومجٍد كثیٍر◌ٍ .  "

 ].28-27[ ألن نجاتكم تقترب" ، فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم، هذه تكونابتدأتومتى 

 ن، فسیكون هو وصلیبه أكثر بهاًء من الشمس ویالحظه الكل. ي وغیر المؤمن،نوسیبصره المؤمن
  ثیؤفالكتیوس األب

 " إذ هو ال یكف عن أن 1: 12 " تفهم بطریقتین؛ یأتي في كنیسته كما في سحابة (عبأتًیا في سحابةالكلمات ،(
یأتي اآلن فیها، أما فیما بعد فیتحقق مجیئه بسلطان أعظم وجالل إذ یظهر لقدیسیه بقوة لیهبهم فضیلة عظیمة 

.  Ñحتى یغلبوا ذاك االضطهاد المریع. كما سیأتي بجسده... الذي صعد به
 أغسطینوس القدیس

 إن كانت األحداث كلها مؤلمة للغایة، لكن ظهور ابن اإلنسان یرد للكنیسة فرحها وبهجتها ومجدها على 
مستوى الشركة مع عریسها في فرحه ومجده. مالقاتنا مع ابن اإلنسان تنسینا كل األحداث السابقة المرة، بل تصیر 

ارفعوا " بمعنى اثبتوا، قفوا كرجال روحیین بال تراخ وال كسل. "انتصبواعلة مكافأتنا ومجدنا بالرب. لهذا یقول: "
  ألن نجاتكم على مستوى أبدي یقترب.، وانتظروا مجیئه،" أي ارفعوا عقولكم نحو السماویاترؤوسكم

 وٕانما قیامة الجسد أیًضا، فیتمجد اإلنسان ، لیس فقط على مستوى خالص النفس،یأتي رب المجد لنجاتنا
! بكلیته

. مثل التینة والصیف 10

1 Ad Olymp. Ep 2. 
2 Ep 119. 
3 Ep 199.  
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  . انظروا إلى شجرة التین وكل األشجار:وقال لهم مثالً " 
. متى أفرخت تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصیف قد قرب

، هكذا أنتم أیًضا متى رأیتم هذه األشیاء صائرة
. فاعلموا أن ملكوت اهللا قریب

 الحق أقول لكم أنه ال یمضي هذا الجیل حتى یكون الكل. 
 .]33-29[ یزول"  ولكن كالمي ال،السماء واألرض تزوالن

 " : ًنظروا إلى شجرة التین وكل اأكد بمقارنة حكیمة االلتزام بأن نطأ بأقدامنا (محبة) العالم ونحتقرها، قائال
 كما أنه بثمر :كأنه یقول تنظرون وتعلمون من أنفسكم أن الصیف قد قرب". )األشجار، متى أفرخت (قدَّمت ثمًرا

ثمرتنا هي سقوط   هكذا بسقوط العالم ُیعرف أن ملكوت اهللا قد اقترب. هنا واضح أن، الصیفاقترابالشجرة ُیدرك 
العالم (من قلوبنا)...  

 حسًنا ُیقارن ملكوت اهللا بالصیف حیث یزول سحاب حزننا، وتشرق أیام الحیاة بنور الشمس األبدي 
. Ïالساطع

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 
 أما الملكوت فأبدي.  ،. فالضیق یحل لكن إلى حین]31[ اعلموا أن ملكوت اهللا قریب" لقد أكد رب المجد "

  مكافأة الحیاة والفرح بالخالص األبدي والطوباویة الدائمة واقتناء حیث أیها اإلخوة بدأ یقترب، تالسماواملكوت 
 تحل عوض األرض، واألمور العظیمة عوض تالسماواها  الفردوس المفقود. هذه األمور قادمة مع عبور العالم.

  .Ðالدنیا، واألبدیات عوض الزمنیات
  الشهید كبریانوس

"؟ ما قاله الرب تحقق في جیل  هذا الجیل حتى یكون الكليیمض نه الأالحق أقول لكم  ماذا یقصد بقوله: "
ل، األمر الذي كان مستبعًدا جًدا، لذا أكده السید بقوله: "الحق أقول لكم". یكالتالمیذ بالنسبة لخراب أورشلیم ودمار اله

 وأیًضا یتحقق كل ما قاله السید في جیل كنیسته، إذ نعلم أن التاریخ من جهة الخالص ینقسم إلى عدة أجیال:
الجیل األول من آدم إلى نوح حیث التجدید بالطوفان. . أ

الجیل الثاني من نوح إلى موسى حیث استلم الناموس المكتوب. ب. 
الجیل الثالث من موسى إلى داود حیث بدأ عهد الملوك واألنبیاء. ج. 
 بابل.  يالجیل الرابع من موسى إلى سبد. 
 إلى مجيء السید المسیح. سبي بابلالجیل الخامس من خ. 
األخیر. هذا هو جیل كنیسة  وأالجیل السادس واألخیر من مجيء المسیح متجسًدا حتى مجیئه الثاني و. 

العهد الجدید التي تعاصر كل ما نطق به السید المسیح في هذا األصحاح. 

لسهر  ل. دعوة 11

1 In Evang. hom 35.  
2 On Mortality 2. 
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 حترزوا ألنفسكم لئال تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحیاة،اف "
 فیصادفكم ذلك الیوم بغتة، 

 فخ یأتي على جمیع الجالسین على وجه كل األرض. لألنه كا
، اسهروا إًذا وتضرعوا في كل حین

، لكي ُتحسبوا أهًال للنجاة من جمیع هذا المزمع أن یكون
. ]36-34[وتقفوا قدام ابن اإلنسان" 

 بهذا الحدیث الختامي یكشف لنا السید المسیح عن غایة عرضه لعالمات مجیئه. إنه ال یریدنا أن نعرف 
 مترقبین بالحیاة الجادة مجیئه لیملك أبدًیا.  ، بل بالحري أن نسهر بقلوبنا،األزمنة وننشغل بحساباتها

  یحمل كل حیوان دوافع ُقدمت له من اهللا لحفظ جنسه، لذلك قدم لنا المسیح هذا التحذیر حتى ما یمارسه الحیوان
بالطبیعة نمارسه نحن بالعقل والحكمة، فنهرب من الخطیة كما تهرب الحیوانات من الطعام القاتل، ونطلب البر 

كأعشاب مفیدة.  
"، أي میزوا ما هو ممیت مما هو صّحي. "احذروا ألنفسكم یقول: 

 لما كان هناك طریقان للحذر ألنفسنا، واحد خالل األعین الجسدیة واآلخر خالل وظائف النفس، وٕاذ ال 
تستطیع العین الجسدیة أن تبلغ الهدف لذا فإنه یتحدث هنا عن عمل النفس.  

نظروا حولكم من كل جانب، بعین دائمة السهر لحراسة أنفسكم... ابمعنى "، احذروا "
. Ï یوجد حولكم غنى وفنون وكل مباهج الحیاة، یلزمكم أال تهتموا إال بنفوسكم اهتماًما خاًصا

 القدیس باسیلیوس الكبیر

 إذ تترك النفس األمور السفلیة المادیة تنطلق نحو األمور السماویة غیر المنظورةÐ  .
 األب إسحق

 من فخ "یوم الرب" یحول هذا السهر  ما هو غایة هذا السهر الروحي والیقظة في مالقاة الرب القادم؟
یسقط فیه جمیع الجالسین على وجه كل األرض إلى یوم نجاة ووقوف قدام ابن اإلنسان. بمعنى آخر یوم الرب 

بالنسبة لغیر الساهرین هؤالء الذین یحسبون كجالسین على وجه كل األرض أي كجسدانیین وترابیین یكون لهم فًخا، 
 ال یقتنصهم یوم تالسماویا األرض بل ینطلقون كما بأجنحة الروح في ةأما بالنسبة للساهرین الذین ال یرتبطون بمحب

الرب كفخ لهالكهم وٕانما یتمتعون بالنجاة على مستوى النفس والجسد مًعا، وینعمون بالوقوف قدام ابن اإلنسان 
: [هذا هو مجد المالئكة أن یقفوا قدام ابن اإلنسان، إلهنا، ویعاینون وجهه على ثیؤفالكتیوس األبكمالئكة اهللا. یقول 

 .]Ñالدوام

 . بیاته في جبل الزیتون12
، وكان في النهار یعلم في الهیكل "

1 In Illud Attende 1. 
2 Cassian : Conf. 9: 4. 
3 Catena Aurea. 
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. وفي اللیل یخرج ویبیت في الجبل الذي یُدعى جبل الزیتون
 .]38-37[لیه في الهیكل لیسمعوه" إوكان كل الشعب یبكرون 

یكون قدوة لنا ل ال ، ونائٍب عنها قام بالسهر عملًیا، ختم الرب حدیثه السابق بالسهر، وهو كممثٍل للبشریة
ق للسهر على ل وفي اللیل ینط، وٕانما لیقدس سهرنا بسهره، كما قدس أعمالنا بعمله! في النهار یعلم في الهیكل،فحسب

 جبل الزیتون، مقدًسا الحیاة العاملة المتألمة!
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