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 األصحاح األول

الكنیسة وسّر المعرفة 
هذه الرسالة في جوهرها "تسبحة حب" تشهد النفس التي تعرفت على مركزها 

بثبوتها في المسیح، ال كفرٍد منعزٍل، وٕانما بالحري كعضٍو حيٍّ في الجسد المقدس خالل 
إتحاده بالرأس، لتكون على الدوام فیه، تنعم خالله بمعرفة "سّر المسیح" على مستوى 

الخبرة السماویة وبنظرة إنقضائیة مجیدة. بمعنى آخر، حمل هذا األصحاح خطین 
". فنحن كنیسة اهللا أو شعبه المقدس، ألننا معرفة سّر اهللا"، و"في المسیحواضحین هما: "

في المسیح، أما غایة إیماننا فهو المعرفة اإللهیة، ال على مستوى السفسطة والجدال، 
وٕانما على مستوى قبول إعالن اهللا لنا عن ذاته وأسراره. 

 .٢ – ١البركة الرسولیة    . 1
 .١٤ – ٢تسبحة الكنیسة: "في المسیح"  . 2
 .٢٣ – ١٥شفاعة الرسول لنوال المعرفة  . 3

 البركة الرسولیة. 1
 ، َرُسوُل َیُسوَع اْلَمِسیِح ِبَمِشیَئِة اِهللا، ُبوُلُس "

 ، أفسسإلي اْلِقدِّیِسیَن الَِّذیَن ِفي 
 َواْلُمْؤِمِنیَن ِفي اْلَمِسیِح َیُسوعَ . 

 .]٢- ١[" ِنْعَمٌة َلُكْم َوَسَالٌم ِمَن اِهللا َأِبیَنا َوالرَّبِّ َیُسوَع اْلَمِسیحِ 
تحمل هذه االفتتاحیة روح الرسول وفكره، فغالًبا ما یقدم الرسول نفسه للكنیسة 

التي یكتب إلیها بكلمات بسیطة تحمل عمًقا وتناسًقا مع موضوع الرسالة وهدفها، كما یبدأ 
بتقدیم البركة الرسولیة التي هي عطیة اهللا نفسه للكنیسة. ویالحظ في هذه االفتتاحیة 

 اآلتي:
: لما كان موضوع الرسالة هو "الكنیسة الجامعة"، فإن قیام هذه الكنیسة هو أوال
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من عمل اهللا نفسه الذي أرسل ابنه متجسًدا لیقیمها جسًدا له، واهًبا إیاها حیاته 
 المقدسة حیاة لها، لذلك نجده یركز على النقاط التالیة:

"، لیس له فضل في ممارسة العمل الرسولي، خاصة ِبَمِشیَئِة اهللاِ أ. أنه رسول "
بكونه رسول األمم، یدعوهم لإلتحاد مع الیهود في جسٍد واحدٍ . اختاره اهللا بمشیئته رسوًال 

" لیس غریًبا عن الرسول في افتتاحیة ِبَمِشیَئِة اهللاِ لیحقق غایته اإللهیة فیهم. حًقا إن تعبیر "
، ١١، ٩، ٥، ١: ١رسائله، لكن ما تتسم به هذه الرسالة هو تكراره التعبیر ست مرات (

، بل وفي األسفار األخرى Ï)، األمر الذي ال نجده في الرسائل األخرى١٦: ٦، ١٧: ٥
سوى إنجیل یوحنا، ذلك ألن هذه الرسالة تكشف "سّر المسیح" بكونه سّر الكنیسة 

المجتمعة من الیهود واألمم، هذا السّر یحقق مشیئة اآلب األزلیة، ویتمم مسرته نحو 
 البشریة.

"، إذ یرون في النص ما Ð "قرار اهللاـیفضل بعض الدارسین ترجمة "مشیئة اهللا" ب
یعني لیس مجرد اإلرادة، بل حركة عمل اهللا الحكیم والقدیر والحّي ككائن محب للبشر، 

 أعلن هذه الحركة األزلیة خالل التاریخ بتدبیره اإللهي.

" مع أنه یكتب إلي أعضاء من أصل أممي، كان ال یزال قدیسینب. یدعوهم "
بعض المسیحیین من أصل یهودي ال یستریحون لالنضمام إلیهم تماًما، لذا أراد الرسول 

أن یؤكد بأن اهللا الذي اختار شعب الیهود قبًال كشعب مقدس خاص به، قد فتح باب 
 لیّضم األمم دون أن یفقد الشعب – وهذا هو سّر دعوتهم هنا بالمؤمنین –اإلیمان 

 مرة في هذه الرسالة، بطریقة ال نجدها إالَّ في ١٤" قدیسینقدسیته. لقد كرر هذا التعبیر "
الرسالة إلي أهل رومیة مع مالحظة أن األخیرة أطول منها. بمعنى آخر تكرار هذا 

التعبیر هنا عني تأكید استمراریة قدسیة شعب اهللا القدیم بعد اتساعه لیتقبل معه األمم 
 .Ñخالل المسیح یسوع

" هنا، بقوله: [الحظ أنه القدیسین على تعبیر "القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

1 Jerome Biblical Commentary, p 343. 
2 The Anchor Bible, p 65. 
3 Jerome Bib. 343. 
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یدعو الرجال مع نسائهم وأطفالهم وخدمهم "قدیسین". هؤالء الذین دعاهم بهذا االسم 
"  اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ )النَِّساءُ (  الزوجاتَهاتَأيُّ كما هو واضح من نهایة الرسالة، إذ یقول: "

، َأِطیُعوا  (الخدم)َأیَُّها اْلَعِبیدُ )، "١: ٦" (َأیَُّها اَألْوَالُد، َأِطیُعوا َواِلِدیُكمْ ) وأیًضا: "٢: ٥(
). تأملوا مقدار البالدة التي استحوذت علینا اآلن، كیف صارت الفضیلة ٥: ٦" (َساَدَتُكمْ 

.] Òنادرة اآلن بینما كان الفضالء كثیرین جًدا، فقیل عن العلمانیین أنهم قدیسون ومؤمنون

قرار اهللا أو مشیئته لیس فقط أن یختار القدیس بولس رسوًال، وٕانما أن یتمتع 
األمم - رجاًال ونساًء، أطفاًال وشیوًخا، سادًة وعبیًدا - بالحیاة المقدسة، وذلك في 

 "المسیح" باإلیمان به.

الرسالة إلى أهل أفسس في مجملها یمكن أن ُتفهم كمقاٍل عن أساس التقدیس 
. Óووسائله وامتداده وغایته

 أن المؤمن إذ ُیدعى هنا قدیًسا، فذلك ألنه قد العالمة أوریجینوسهذا ویؤكد 
نال إمكانیات الحیاة المقدسة، خالل میاه المعمودیة وعمل الروح القدس، یلتزم أن ینطلق 

 في هذه الحیاة المقدسة لینمو بال توقف، وٕاالَّ فقد قدسیة الحیاة.

كثیًرا ما یربط الرسول النعمة بالسالم مًعا في البركة الرسولیة، بكونهما هبتا ج. 
" في هذه الرسالة سبع مرات بطریقة فریدة (فیما السالماهللا لكنیسته، غیر أنه یكرر تعبیر "

 –عدا الرسالة إلي رومیة) لیعلن أساس الرسالة وٕامكانیة الوحدة واالنسجام بین كل البشر 
 .Ô وذلك في المسیح–یهوًدا كانوا أم أمًما 

ویالحظ أن الرسول بولس هنا ینسب "النعمة والسالم" لآلب كما لالبن بكونهما 
 عطیتهما بال مفاضلة بین األقنومین؛ هما عطیة اآلب كما عطیة االبن.

وتقدیم هذه البركة الرسولیة ال یعني أن مؤمني أفسس كانوا فاقدین النعمة 

Ò  قام قداسة القمص مرقس داود بترجمة عشر عظات من تفسیر القدیس یوحنا الذهبي ١الرسالة إلي أفسس، عظة ،
.  الرسالة، وقد استعنت أحیاًنا به مع الرجوع لنصوص أخرى.هالفم لهذ

5 The Anchor Bible, p 67. 
6 Jerome Bib. 343. 
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والسالم قبل الرسالة، وٕانما كانوا یتوقون دائًما لنوال المزید. فالنعمة كما السالم هما 
عطیتان غیر جامدتین ینالهما المؤمن ویفرح بهما، فیشتاق إلي المزید، لعله بالنعمة یبلغ 

إلي التشبه الكامل بالسید المسیح والتمتع بشركة سماته، وبالسالم تتحقق مصالحته مع اهللا 
والناس على مستوى أعمق. بهذا یتحقق فیه التطویب: "طوبى للجیاع والعطاش إلي البّر، 

)، وال یسقط تحت التوبیخ: "ألنك تقول إني أنا غني وقد ٦: ٥ألنهم یشبعون" (مت 
: ٣استغنیت وال حاجة لي إلى شيٍء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقیر..." (رؤ 

١٧.( 

 أن الرسول بولس حاول معالجة تسرب بعض األفكار Õكما سبق فأكدنا: ثانًیا
الغنوسیة إلي المسیحیین مثل التمییز بین إله العهد القدیم كإله عادل قاسي، وٕاله العهد 

الجدید كإله رحیم مخلص. لذا إذ یقدم النعمة اإللهیة والسالم السماوي ینسبهما لآلب 
" معلًنا أبوته وحنانه، وللرب یسوع المسیح معلًنا أنه واحد مع اآلب في أباناویدعوه "

 الجوهر، یحمل ذات إرادته.

 تسبحة الكنیسة: "في المسیح". 2
اقتطف الرسول جزًءا من تسبحة غالًبا ما كانت الكنیسة تترنم بها في العصر 

الرسولي، حملت هذه التسبحة جًوا سماوًیا یلیق بطبیعة الكنیسة كحیاة سماویة "في المسیح 
السماوي"، إذ یقول:  

 ُمَباَرٌك اُهللا َأُبو َربَِّنا َیُسوَع اْلَمِسیِح، "
 ].3[ "الَِّذي َباَرَكَنا ِبُكلِّ َبَرَكٍة ُروِحیٍَّة ِفي السََّماِویَّاِت ِفي اْلَمِسیحِ 

 ربما – أن هذه التسبحة لها سمات خاصة بالمعمودیة Öیرى كثیر من الدارسین
 إذ تشیر إلي بركات المعمودیة وفاعلیتها، مثل التبني –كانت تستخدم في لیتورچیة العماد 

 ]13، 14، 7، 5[ لآلب بیسوع المسیح، وغفران الخطایا، والتمتع بالمیراث، وختم الروح
 .

Õ  :٣١، ٣٠القدیس بولس الرسول ومنهجه اإلنجیلي ...، ص للمؤلف ..
8 Jerome Biblical Commentary, p 343. 
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"، معلًنا مباركبدأ التسبحة بالتعبیر الذي كانت تستخدمه الكنیسة السامیة: "
 أن كل عطیة أو بركة سماویة هي من مراحم اهللا وأعماله القدیرة.

" لیمیزها عما تمتع به َبَرَكٍة ُروِحیٍَّة ِفي السََّماِویَّاِت وقد دعا بركات العهد الجدید "
 :القدیس یوحنا الذهبي الفمالیهود في العهد القدیم من بركات زمنیة، إذ یقول 

[هنا یلمح إلي بركات الیهود، فتلك كانت بركة أیًضا، لكنها لم تكن بركة روحیة، 
)، "ویبارك خروجك ویبارك دخولك" (تث ١٣: ٧كیف؟ "یباركك ویبارك ثمرة جسدك" (تث 

 ). لكن األمر هنا مختلف، كیف؟ "بكل بركة روحیة".٦: ٢٨
، مبرًرا، أًخا، شریًكا في المیراث، اماذا یعوزك بعد؟ لقد صرت خالًدا، حًرا، ابنً 

 تملك مع المسیح وتتمجد مع المسیح. كل شيء ُیوَهب مجاًنا.
). باكوراتك تهیم بها ٣٢: ٨قال: "كیف ال یهبنا معه أیًضا كل شيء؟!" (رو 

"! ال شيء جسدي هنا. بكل بركة روحیةالمالئكة والشاروبیم والسیرافیم. ماذا یعوزك بعد؟ "
)، لكي ٣٣: ١٦بهذا استبعد البركات السابقة، إذ قال: "في العالم سیكون لكم ضیق" (یو 

یرشدنا إلي هذه. ألنه كما أن الذین نالوا الجسدیات لم یقدروا أن یسمعوا عن الروحیات، 
 هكذا من یهدفون نحو الروحیات ال یستطیعون نوالها ما لم یتركوا الجسدیات.

أیًضا، ما هي البركة الروحیة في السماویات؟ یعني أنها لیست على األرض كما 
)، "إلي أرض تفیض لبًنا ١٩: ١كان الحال مع الیهود: "تأكلون خیر األرض" (إش 

 ).١٣: ٧)، "یبارك الرب أرضك" (تث ٨: ٣وعسالً " (خر 
ال نرى هنا شیًئا من هذا القبیل، فماذا نرى؟ "إن أحبني أحد یحفظ كالمي 

). "فكل من یسمع ٢٣: ١٤ویحبه أبي، وٕالیه نأتي (أنا وأبي)، وعنده نصنع منزالً " (یو 
أقوالي هذه ویعمل بها أشبه برجل عاقل بنى بیته على الصخر، فنزل المطر، وجاءت 

 األنهار، وهبت الریاح، ووقعت على هذا البیت، فلم یسقط، ألنه كان مؤسًسا على
). وما هو هذا الصخر إالَّ تلك السماویات البعیدة عن كل ٢٥، ٢٤: ٧الصخر" (مت 

تغیر؟ یقول المسیح. "فكل من یعترف بي قدام الناس أعترف أنا أیًضا به قدام أبي الذي 
). وأیًضا: "طوبى ٣٣، ٣٢: ٢٠، وكل من ینكرني أنكره أنا أیًضا" (مت تفي السماوا

). وأیًضا: "طوبى للمساكین بالروح ألن لهم ٨: ٥لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" (مت 
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)، وأیًضا: "طوبى للمطرودین من أجل البّر ألن لهم ٣: ٥" (مت تملكوت السماوا
). الحظ كیف یتحدث في كل موضع عن السماء ال عن ١١: ٥" (مت تملكوت السماوا

األرض أو األرضیات. وأیًضا: "فإن وطننا (سیرتنا) نحن، هو في السماء التي منها أیًضا 
)، وأیًضا: "اهتموا بما فوق ال بما ٢٠: ٣ننتظر مخلًصا هو الرب یسوع المسیح" (في 

]. ×)٢: ٣على األرض" (كو 

" نسبة إلى الروح القدس، ألننا ننال عطایا اآلب خالل روحیةدعاها أیًضا بركة "
إتحادنا باالبن وذلك بفعل الروح القدس. بمعنى آخر الروح القدس، هو روح الشركة التي 
یثبتنا في االبن، فننال بفیض ما هو لالبن. لهذا إذ صعد السید المسیح إلي السماء أرسل 

 روحه القدوس على الكنیسة یحملها إلیه لتنعم بالعطایا اإللهیة.

" في المسیحإن كان اهللا اآلب یهب كل بركة روحیة في السماویات، إنما یهبها "
 یفیض ببركاته اإللهیة ]6[" المحبوب، فإنه إذ یرانا أبناء له بثبوتنا في االبن الوحید "]3[

" محبوبین لدیه كما هو محبوب. في المسیحعلینا، كأعضاء جسد المحبوب. نصیر "

یرى الرسول بولس أن سّر عضویتنا الكنسیة وسّر حیاتنا مع اهللا وتمتعنا بكل 
"، األمر الذي امتص كل تفكیره، حتى قال أحد الدارسین إن كل في المسیحبركة هو أننا "

". فحین یتحدث في المسیحأفكار الرسول بولس الالهوتیة یمكن أن تتلخص في كلمتین "
عن الهوتیات أو كنسیات أو سلوكیات خاصة أو عالقات أسریة أو اجتماعیة إنما من 

خالل هذه النظرة أننا "في المسیح"، نحمل فكر المسیح وحیاته عاملة فینا. فال عجب إن 
رأیناه في هذه الرسالة القصیرة یكرر هذه العبارة ومرادفاتها مثل "في المحبوب" أو "فیه" 

أكثر من ثالثین مرة. ولعل تكرارها هنا على وجه الخصوص إنما لتأكید أن إتحاد 
 الجماعة المقدسة المختارة من األمم یتحقق فیه وتحت قیادته.

" لیس فقط نلنا كل بركة روحیة وٕانما تمتعنا باختیار اآلب لنا كبنین في المسیح"
له، إذ سبق فعرفنا كأعضاء في جسد ابنه المحبوب. هذا ما یؤكده الرسول بقوله: 

 َكَما اْخَتاَرَنا ِفیِه َقْبَل َتْأِسیِس اْلَعاَلِم، "

9 In Eph. hom 1. 
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. ]4[" ِلَنُكوَن ِقدِّیِسیَن َوِبَال َلْوٍم ُقدَّاَمُه ِفي اْلَمَحبَّةِ 

ماذا عني الرسول بهذا االختیار الذي شغل فكره وقلبه وكل أحاسیسه لیتكلم عنه 
بطرق متنوعة في مواضع كثیرة في رسائله؟ 

بال شك ال یقصد تجاهل "الحریة اإلنسانیة" في قبول اإلیمان أو رفضه، فإن اهللا 
في محبته لإلنسان ال یتعامل معه كما مع آلة جامدة أو كما مع قطع من الشطرنج 

یحركها بإصبعه إنما یتعامل مع كائن عاقل وهبه الحریة، له أن یقبل اهللا ویتجاوب مع 
محبته ودعوته أو یرفض دون إلزام. إنما ما عناه الرسول أن اهللا الذي یرید أن الكل 

یخلصون، والذي في محبته یدعو الجمیع لنوال فیض نعمته المجانیة بسابق معرفته رآنا 
في ابنه المحبوب فعیننا بال فضل فینا، اختارنا دون إلزام من جانبه عارًفا أننا نقبل 

دعوته، إذ یقول الرسول: "ألن الذین سبق فعرفهم سبق فعینهم لیكونوا مشابهین صورة 
، والذین ابنه، لیكون هو بكًرا بین إخوة كثیرین، والذین سبق فعینهم فهؤالء دعاهٍم أیًضا

). لقد ٣٠، ٢٩: ٨" (رو دعاهم فهؤالء بررهم أیًضا، والذین بررهم فهؤالء مجدهم أیًضا
أراد الرسول أن یؤكد حقیقة هامة وهي أنه وٕان كنا قد تجاوبنا مع دعوة اهللا لكن الفضل 
لیس فینا، وٕانما ما نناله هو هبة مجانیة، ُأعطیت لنا في استحقاقات االبن الباذل حیاته 
عنا، الفضل كله یرجع إلي مقاصد اهللا الخالصیة ونعمته، كقول الرسول: "الذي خلصنا 
دعانا دعوة مقدسة ال بمقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد والنعمة التي ُأعطیت لنا في 

، ٩: ١ تي ٢المسیح یسوع قبل األزمنة األزلیة، وٕانما ُأظهرت اآلن بظهور مخلصنا..." (
١٠ .(

 حینما تحدث عن اإلیمان والحریة القدیس إكلیمنضس السكندريهذا ما أحسه 
اإلنسانیة، مؤكًدا أن الحریة اإلنسانیة والعقل هما هبة إلهیة، ال یقدران أن یقدما لإلنسان 

حیاة الشركة دون العون اإللهي. فإن كان اإلیمان من صنع اإلرادة الحرة، لكنه هبة 
الكرة أو یرفض، لكنه ال یقدر ب. إنه یشبه العب الكرة الذي له الحریة أن یمسك ÏÎإلهیة

10 Stromata 2: 4; 3: 7. 
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. هكذا یمكننا أن نمسك باإلیمان أو نرفضه، لكننا ÏÏأن یمسك بها ما لم ُتقذف إلیه
 الذي تحدث العالمة أوریجینوسفي حاجة إلي ید اهللا تقدمه لنا. هذا الفكر استقاه تلمیذه 

بفیض عن نعمة اهللا المجانیة مؤكًدا: [لیس شيء من عطایا اهللا للبشریة ُیعطى كوفاء 
]. وفي نفس الوقت یؤكد: [إن نزع عنصر حریة ÏÐلدین، بل كلها ُتعطى من قبیل نعمته

]. ÏÑاإلرادة عن الفضیلة تدمر كیانها

"، وأنه لم یحدث جزاًفا بل بخطة فیهیؤكد الرسول أن اختیارنا هذا قد تحقق "
: [ماذا یعني: القدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ]٤[" َقْبَل َتْأِسیِس اْلَعاَلمِ إلهیة "

"اختارنا فیه"؟ یعني أنه تم بواسطة اإلیمان فیه (به) أي في المسیح. فقد دبر هذا لنا 
بخطة قبل أن نولد بل وأكثر من هذا "قبل تأسیس العالم". ما أجمل هذه الكلمة: 

". كأنه یشیر إلي العالم على أنه ساقط من ارتفاع شاهق جًدا. نعم، إن سمو اهللا تأسیس"
عاٍل جًدا بطریقة تفوق الوصف، سموه بعید جًدا ال من جهة المكان، وٕانما من جهة 

 .]ÏÒإمكانیة الطبیعة للحدیث عنه

 ما هو غایة االختیار؟
. یمكننا أن ]4[" ِلَنُكوَن ِقدِّیِسیَن َوِبَال َلْوٍم ُقدَّاَمُه ِفي اْلَمَحبَّةِ  یجیب الرسول: "

ندرك مقاصد اهللا منا في هذه العبارة الرسولیة العمیقة، إذ نالحظ: 
: یرید فینا أمرین، أن یرانا اآلب نحمل سماته، فنكون قدیسین كما هو أیًضا أوالً 

قدوس" (ال  قدوس، إذ یوصینا: "إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قدیسین ألني أنا
: ١بط ١)؛ ویقول القدیس بطرس: "ألنه مكتوب كونوا قدیسین، ألني أنا قدوس" (٤٤: ١١
). وأیًضا أن نكون "بال لوم"؛ هذه السمة كانت الزمة وضروریة في ذبائح العهد القدیم ١٦
). كأنه یریدنا أن نقدم أنفسنا ذبائح حیة بال عیب خالل الكاهن األعظم ١٠، ٣: ١(ال 

"، أي ذبیحة حب ِبَال َلْوٍم ُقدَّاَمُه ِفي اْلَمَحبَّةِ والذبیح في نفس الوقت ربنا یسوع. یریدنا َ"
دائمة تحمل رائحة المسیح الذكیة. هذه هي غایة اهللا فینا أن یرانا نحمل سماته (القداسة) 

11 Strom. 2: 6. 
12 Comm. Rom 22 on 4: 4. 
13 Contra Celsus 4: 3. 
14 In Eph. hom 1. 
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وأن نتحد بالذبیح كذبیحة حب دائمة یشتمها رائحة رضا. لذلك یقول الرسول بولس: 
"فأطلب إلیكم أیها اإلخوة برأفة اهللا أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا 

). ١: ١٢عبادتكم العقلیة" (رو 

 ارتباط القداسة بالحیاة التي بال لوم تحمل إشارة القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
إلي وحدة اإلیمان مع الحیاة العملیة، فإن كانت القداسة هي عطیة اهللا القدوس، خالل 
هذه العطیة یلزمنا أن نسلك بال لوم، بمعنى آخر نترجم عطیته في سلوكنا العملي، إذ 

یقول: [القدیس هو ذاك الشریك في اإلیمان؛ والذي بال لوم هو ذاك الذي یسلك حیاة ال 
.] ÏÓغبار علیها

"، بمعنى قدامه: یؤكد الرسول أن هذه القداسة والحیاة بال لوم، إنما تكون "ثانًیا
أن ما تحمله الكنیسة من قداسة وحیاة بال لوم هو موضع اعتزاز اهللا نفسه، كالعریس 
الذي یرید جمال عروسه وزینتها الداخلیة لنفسه كما یقدم عذوبة حبه العمیق لها. ما 
أصعب على نفس الرجل أن یجد زوجته تحمل صورتین: إحداهما مشرقة أمام الغیر 

واألخرى كئیبة في لقائها معه على إنفراد. فإن ما یبهجه اللقاء الداخلي والعالقة الزوجیة 
على صعید الوحدة العمیقة الصادقة. فاهللا یریدنا نحن، لنكون له، كما هو لنا. هذا ما 

ِلَكْي ُیْحِضَرَها ِلَنْفِسِه َكِنیَسًة َمِجیَدًة، َال َدَنَس ِفیَها َوَال تؤكده هذه الرسالة، إذ جاء فیها: "
. )٢٧: ٥(" َغْضَن َأْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل َذِلَك، َبْل َتُكوُن ُمَقدََّسًة َوِبَال َعْیٍب 

: [إنه ال یتطلب مجرد القداسة والخلو من القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
اللوم، إنما یریدنا أن نظهر هكذا "أمامه". یوجد أشخاص یبدون أمام الناس قدیسین وبال 
لوم مع أنهم یشبهون القبور المبیضة والبسي ثیاب الحمالن. ال یكن األمر هكذا، وٕانما 

). أیة طهارة؟ التي تكون "أمامه"، إذ یطلب ٢٤: ١٨كما یقول النبي: "كطهارة یدي" (مز 
]. ÏÔالقداسة التي تتطلع إلیها عین اهللا

. لعله ]٤[" ِفي اْلَمَحبَّةِ : یؤكد الرسول أن نكون قدیسین بال لوم قدامه "ثالثًا

15 In Eph. hom 1. 
16 Ibid. 
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)، وأیًضا تقدیسنا ١٨: ٣یقصد أن اختیار اهللا تم خالل محبته اإللهیة الباذلة (یو 
وسلوكنا بال عیب یتحققان خالل نعمته المجانیة التي تفیض خالل محبته الدائمة. یقول 

: [ما كان یمكن للفضیلة وحدها أن تخلص أحًدا بدون المحبة. القدیس یوحنا الذهبي الفم
اخبرني، ماذا كان ینفع بولس لو أظهر ما أظهره لو لم یدعه اهللا في البدایة حیث أحبه 

] ÏÕواجتذبه إلي نفسه؟!

ربما قصد بالمحبة أن ما یشتمه اهللا فینا، إذ نقف أمامه قدیسین بال لوم هذه هي 
" بكونها عالمة التصاقنا به وٕاتحادنا معه.، بل وعالمة تشبهنا به بكونه "اهللا المحبة"

). نقف قدامه، فیزول كل ماضینا لتبقى المحبة التي ال تسقط أبًدا ٨: ٤ یو ١محبة" (
 ).٨: ١٣كو ١(

: تحققت محبة اآلب الفائقة نحونا، كما تتحقق محبتنا هللا خالل الحیاة رابًعا
المقدسة التي بال لوم خالل نعمة البنوة التي ننالها بالمسیح یسوع ابن اهللا "المحبوب"، إذ 

یقول:  
 ِإْذ َسَبَق َفَعیََّنَنا ِللتََّبنِّي ِبَیُسوَع اْلَمِسیِح ِلَنْفِسِه، "

 َحَسَب َمَسرَِّة َمِشیَئِتِه، 
. ]6-5[" ِلَمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتِه الَِّتي َأْنَعَم ِبَها َعَلْیَنا ِفي اْلَمْحُبوِب 

" هو تعبیر لیتورچي خاص بالمعمودیة في غایة في المحبوبإن كان القول "
) كما یرى كثیر من الدارسین الغربیین، بهذا نرى أن اهللا قد عّین كنیسته ١١: ١القوة (مر 

لتنال البنوة خالل المعمودیة، فتتحقق مسرة مشیئة اآلب بقبول أعضاء جدد كأبناء له، ال 
"، ِ◌َمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتهِ لفضل فیهم، وٕانما خالل نعمة المعمودیة المجانیة، فیعلن باألكثر "

بتجلي محبة اهللا الفائقة والمستمرة. 

في المحبوب نلنا التبني فصرنا أبناء، لنا حق شركة المیراث، لكن شتان ما بین 
: [أقام القدیس أغسطینوساالبن المحبوب وحید الجنس، وبین األبناء بالتبني، إذ یقول 

اآلب شركاء في المیراث مع ابنه الوحید، لكنهم لیسوا مولودین مثله من جوهره، إنما 

17 Ibid. 
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ننا لسنا ك]، [نحن أبناء ذاك الذي أقامنا هكذا بإرادته، لÏÖتبناهم لیصیروا أهل بیته
مولودین من ذات طبیعته. في الحقیقة نحن ولدنا لكن كما قیل بالتبني، نحن مولودون 

 .]×Ïخالل نعمة تبنیه لنا ولیس بالطبیعة

. یقول ]5[" ِبَیُسوَع اْلَمِسیحِ : تحققت محبة اآلب بقبولنا أبناء لكن "خامًسا
: [أما تالحظ أنه ال یتحقق شیًئا خارج المسیح؟ وأیًضا خارج القدیس یوحنا الذهبي الفم

اآلب؟ واحد سبق فعّین، والثاني یقربنا إلیه... عظیمة حًقا هي البركات الممنوحة، ومما 
یزیدها عظمة أنها خالل المسیح، إذ لم یرسل عبًدا مع أنه ُمرسل للعبید، وٕانما أرسل 

.] ÐÎاالبن الوحید نفسه

: إن ما تحقق بالنسبة لنا خالل محبة اآلب األزلیة ونعمة ابنه وحید سادًسا
. هنا ]5[" َحَسَب َمَسرَِّة َمِشیَئِتهِ الجنس لننال البنوة إنما هو موضع سرور هللا، إذ یقول "

 بین مشیئة اهللا السابقة حیث یرید بغیرة أن الكل القدیس یوحنا الذهبي الفمیمیز 
یخلصون، وبسرور أن یهب البنوة للجمیع، وبین المشیئة (السماح) الذي صار خالل 
إصرارنا على الشر، فنسقط تحت الهالك. بمعنى آخر حسب مسرة اهللا وغیرته یود لنا 

البنوة والقداسة المتجلیة في المحبة، لكنه ال یلزمنا قسًرا، فإن رفضنا یسقطنا تحت الهالك 
 بسماٍح إلهٍي كثمرة طبیعیة لما قبلناه بإرادتنا.

: إن كان اهللا في مسرة مشیئته قدم لنا هذه النعمة السماویة المجانیة، فهي سابًعا
. إذ تتجلى نعمته ]6[" ِلَمْدِح َمْجِد ِنْعَمِتِه الَِّتي َأْنَعَم ِبَها َعَلْیَنا ِفي اْلَمْحُبوِب أیًضا: "

المجانیة التي تمجده أمام الكل، خاصة الخلیقة السماویة التي تدهش لغنى حبه نحو 
 اإلنسانیة.

 على هذه العبارة، قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
علینا إذن أن ف[اآلن إن كان بّین لنا نعمته لمدح مجد نعمته، لكي یعلن نعمته، 

نقطن فیها. 

18 Ser. on N.T. 67: 9. 
19 Ibid 89: 1. 
20 In Eph. hom 1. 
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" ما هذا؟ ومن هم الذین یمدحونه؟ ومن الذین یمجدونه؟ هل لمدح مجده"
نحن أم المالئكة أم رؤساء المالئكة أم كل الخلیقة؟ وماذا یكون هذا؟ إنه ال شيء، إذ ال 
یعوز الطبیعة اإللهیة شيء. إذن هل یریدنا أن نمدحه ونمجده؟ إنما لكي تشتعل محبتنا 
له باألكثر في داخلنا. هو ال یطلب منا شیًئا، ال خدمتنا وال مدحنا وال ما هو من قبیل 

ذلك. ال یرید سوى خالصنا. هذه هي غایة كل ما یعمله. فإن من یمدح النعمة التي بّینها 
]. ÐÏوُیعجب بها إنما یزداد تقوى وغیرة

اآلن یحدثنا عن فاعلیة نعمة اهللا المجانیة التي ننالها في المحبوب، والتي أبرزها 
في النقاط التالیة: 

 : التمتع بالفداء إذ یقول: أوالً 
 الَِّذي ِفیِه َلَنا اْلِفَداُء، "

 ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَیا، 
 َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتِه، 

 .]8-7[" الَِّتي َأْجَزَلَها َلَنا ِبُكلِّ ِحْكَمٍة َوِفْطَنةٍ 
في القدیم عني بالفداء تحریر اهللا لشعبه من عبودیة فرعون لیقتنیه لنفسه (خر 

)، أما في العهد الجدید فإننا إذ نجد لنا موضًعا في المسیح الفادي ٨: ٧؛ تث ١٣: ١٥
أو المحّرر یعتقنا من عبودیة الخطیة، غافًرا خطایانا بفیض غنى نعمته الفائقة، واهًبا إیانا 

مع غفران الخطایا كل حكمة سماویة وتمییز أو فطنة. 

بمعنى آخر لم یٌعد المحّرر خارًجا عنا، بل فینا ونحن فیه، یحررنا ال من 
عبودیة بشریة زمنیة، بل بنعمته ینزع عنا خطایانا التي سقطنا تحت أسرها بإرادتنا، بل 

 یزیننا بكل حكمة وفطنة، إذ یسكن فینا ویعلن جماله السماوي في حیاتنا الداخلیة.

القدیس یوحنا " فتعني العطاء المجاني بفیض، وكما یقول الَِّتي َأْجَزَلَهاأما قوله "
 عن هذه العطیة اإللهیة: [إنها غنى، وهي جزیلة، انسكبت علینا بقیاس فائق الذهبي الفم

الوصف، ال یمكن للكلمات أن تعبر عن البركات التي اختبرناها فعًال، فهي حًقا غنى، 

21 In Eph. hom 1. 
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 وغنى جزیل.]

: التمتع بمعرفة األسرار اإللهیة، إذ یقول:  ثانًیا
 ِإْذ َعرََّفَنا ِبِسرِّ َمِشیَئِتِه، "

 َحَسَب َمَسرَِّتِه الَِّتي َقَصَدَها ِفي َنْفِسِه، 
 .]10-9[" ِلَتْدِبیِر ِمْلِء اَألْزِمَنةِ 

" حتى احتلت في فكرهم عوض gnosisإن كان الغنوسیون یعتزون بالمعرفة "
اإلیمان، وحسبوا أنهم بعقولهم وحدها قادرون على التمتع بالخالص، فإن الرسول بولس 

"، لكن على مستوى فائق، فإن صاحب معرفةیصحح الوضع معلًنا أن المسیحي الحقیقي "
 لیعلن له سّر معرفته. تاهللا ال یهبه فقط غفران خطایاه، وٕانما یرفعه كابن هللا إلي السماویا

 كهبة إلهیة وكإعالن سماوي حسب مسرة اهللا الذي له مقاصده التي gnosisینال المعرفة 
 تتحقق في ملء األزمنة.

لعل الرسول یقصد هنا بالسّر الذي یعلنه للمؤمنین هو على وجه الخصوص 
تحقیق خطة اهللا في ملء األزمنة، حیث یعمل بكمال سلطانه وملئها لخلق جماعة 

 مسكونیة من المؤمنین في المسیح، مقدسة فیه.

في دراستنا لمدرسة اإلسكندریة رأینا كثیر من آبائها األولین كانوا یتطلعون إلي 
"المعرفة اإللهیة" كأثمن ما یقدمه المسیح للنفس البشریة، فإذ تتحد به كعروس مع عریسها 

القدیس إكلیمنضس یقدم لها ذاته فتتعرف على أسراره في حجاله السماوي. لذا یقول 
 إن هذه المعرفة هي هبة اهللا للكاملین. العالمة أوریجینوس وتلمیذه السكندري

: [عجًبا! أیة صداقة هذه؟! إذ یخبرنا بخفایاه، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
"، ألن أحًدا یقول بأنه عّرفنا باألشیاء التي في قلبه. هنا حًقا السّر بسّر مشیئتهإذ یقول "

المملوء حكمة وفطنة. فأیة حكمة مثل هذه؟ الذین كانوا ال یساوون شیًئا رفعهم في لحظة 
إلي الغنى والفیض. أي تدبیر حكیم هكذا؟! الذي كان عدًوا وُمبغًضا في لحظة ارتفع إلي 

العال... هذا تم في الوقت المعین؛ إنه عمل الحكمة، تحقق بواسطة الصلیب.] 

: أن یجمع الكل فیه، قائالً :  ثالثًا
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 ِلَتْدِبیِر ِمْلِء اَألْزِمَنِة، "
 ِلَیْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسیِح، 

. ]10[" َما ِفي السََّماَواِت َوَما َعَلى اَألْرِض، ِفي َذاكَ 
 كلمة ل ال تحمل المعنى البسیط المزمن مثKairosجاءت كلمة "أزمنة" هنا 

Chronos وٕانما تشیر إلي حقبة جدیدة یعمل اهللا فیها بكل سلطانه لیجمع كل شيء في ،
المسیح، كما تحت رأس واحد. 

ُیسر المؤمن لیس فقط بتحریره من خطایاه، وتمتعه بالبنوة اإللهیة، وٕادراكه سّر 
 على مستوى –مشیئة اهللا، أي نواله المعرفة، وٕانما أیًضا بنظره أن الكل یجتمع مًعا 

 تحت قیادة الرأس المسیح. هذا هو ما یفرح قلب المؤمنین، أن –األرضیین والسمائیین 
تتحقق مشیئة اهللا خالل إتحاد الخلیقة العاقلة المؤمنة، لتعیش كلها مًعا بروح الوحدة تنعم 

بالحضرة اإللهیة. فالمؤمن بثبوته في المسیح یفقد األنانیة والفردیة لیتسع قلبه بالحب 
 للجماعة كلها دون أن یفقده عالقته الشخصیة بمسیحه.

یفرح المؤمن الحقیقي إذ یرى في مسیحه أنه ال یضمه وحده إلیه لكنه یجمع 
 مختاریه األرضیین لیقیمهم شعًبا سماوًیا، یشاركون العلویین حیاتهم الفائقة.

: [عانى السمائیون من األرضیین، ولم یعد لهم القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
رأس واحد. إلي ذلك الوقت كان نظام الخلقة هو أن إلًها واحًدا فوق الجمیع هو للكل، لكن 
انتهى نظام "البیت الواحد" حیث انتشر خطأ األمم وسقطوا في العصیان... اآلن أقام رأًسا 

واحًدا بعینه على الكل، أي المسیح حسب الجسد، فوق المالئكة والبشر. بمعنى آخر 
جعل للمالئكة والبشر مملكة واحدة... جمع الكل تحت رأس واحد بعینه مقیًما رباط 

 .]ÐÐالوحدة من فوق

 ِلَیْجَمَع  في نفس العظة تفسیًرا آخر لمعنى"القدیس یوحنا الذهبي الفمیقدم لنا 
"، إذ یقول: [جمع المسیح في نفسه التدابیر التي استغرقت فترة ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسیحِ 

طویلة (منذ السقوط حتى مجیئه متجسًدا) قاطًعا إیاها.] بمعنى أن بمجیئه تحققت الوعود 

22 Ibid. 
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 والعهود والنبوات التي طال انتظار تحقیقها.

: اآلن إذ یعلن الرسول بولس عن نعمة اهللا التي جمعت السمائیین مع رابًعا
األرضیین كما في جسد واحد للرأس الواحد السماوي، وفیه تحققت النبوات والمواعید التي 

طال انتظار تحقیقها، أراد أن یثیر األمم بالغیرة لیدركوا غنى هذه النعمة متمسكین بها 
كعربون للمیراث األبدي أو النصیب السماوي، إذ یؤكد أنه كیهودي قد نال بالمسیح 

یهود األولون فترجوه، هذا النصیب بعینه یناله األمم خالل الالنصیب المعین الذي سبق 
كلمة الحق إنجیل الخالص. فما ناله الیهود بعد انتظار طویل عبر اآلباء واألنبیاء لم 

 ُیحرم منه األمم خالل قبولهم اإلنجیل. هذا ما عناه الرسول بقوله: 

 َنِصیبًا، (نحن الیهود) الَِّذي ِفیِه َأْیضًا ِنْلَنا "

 ُمَعیَِّنیَن َساِبقًا َحَسَب َقْصِد الَِّذي َیْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأِي َمِشیَئِتِه، 

 ِلَنُكوَن ِلَمْدِح َمْجِدِه، 

 َنْحُن الَِّذیَن َقْد َسَبَق َرَجاُؤَنا ِفي اْلَمِسیحِ . 

 ،  (الذین من أصل أممي)الَِّذي ِفیِه َأْیضًا َأْنُتمْ 

 ِإْذ َسِمْعُتْم َكِلَمَة اْلَحقِّ، ِإْنِجیَل َخَالِصُكُم، 

 ُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوِس، نالَِّذي ِفیِه َأْیضًا ِإْذ آَمْنُتْم ُخِت 

. ]14-11[" الَِّذي ُهَو َعْرُبوُن ِمیَراِثَنا، ِلِفَداِء اْلُمْقَتَنى، ِلَمْدِح َمْجِدهِ 
 یالحظ في هذا النص اآلتي:

 قاصًدا بكلمة ، كلمتي "نحن" و"أنتم"– في هذا النص –إن كان الرسول یردد أ. 
"نحن" الیهود، وكلمة "أنتم" األمم، لكنه أكد أن الیهود وٕان كانت لهم األولویة من جهة 

 یشتركان مًعا في التمتع – الیهود واألمم –الزمن لقبول المسیح المخلص، فإن الطرفین 
 بذات الحب اإللهي واالختیار ونعمة اهللا والعضویة في الجسد الواحد.

"، فنوالهم ÐÑ تعني "یلقي قرعةKleroóكلمة "نصیب" هنا في الیونانیة ب. 
. لعله بهذا یرید أن یسترجع ةللعطایا اإللهیة جاء میراثًا أو نصیًبا تحقق كما بإلقاء قرع

23 Anchor Bible, p 92. 
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الیهود إلي أیام آبائهم حین دخلوا أرض الموعد، وصار كل واحٍد ینتصر بنواله 
نصیبه خالل القرعة، دون أي فضل له في االختیار. فما حدث في القدیم كان رمًزا ال 
قیمة له إالَّ في اإلعالن عن میراث العهد الجدید. هنا أیًضا ال فضل للمتمتع بالنصیب 

 في شيء بل غنى نعمة اهللا هي التي قدمت له هذا النصیب.

ولئال ُیظن أن ما یحدث اآلن یتم اعتباًطا بكونه أشبه بإلقاء قرعة تتم دون 
َحَسَب َقْصِد الَِّذي َیْعَمُل ُكلَّ َشْيٍء َحَسَب َرْأِي تخطیط معین أكد الرسول أن ذلك یتحقق "

نه في خطة اهللا السابقة ومشیئته الحكیمة ك". فما یتم اآلن، إن كان ال یّد لنا فیه/ لَمِشیَئِتهِ 
 نحونا.

  على هذه العبارة، بقوله:القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
، ]11[" (میراثًا) ِنْلَنا َنِصیباً ، أما هنا فیقول: "]4[" اختارنا[استخدم قبًال الكلمة "

ولما كانت القرعة مسألة مصادفة ال تتم عن اختیار مقترن بتدقیق، وال مسألة فضیلة (إذ 
ُتقترن القرعة غالًبا بجهل ما سنصل إلیه بالصدفة، وكثیًرا ما تتخطى الفضالء وتستقر 

ُمَعیَِّنیَن َساِبقًا على من ال قیمة لهم). الحظ كیف صحح هذه النقطة بالذات، إذ یقول: "
. یمكننا أن نقول إننا لم نكن مجرد أصحاب ]11[" َحَسَب َقْصِد الَِّذي َیْعَمُل ُكلَّ َشْيءٍ 

نصیب، وال مجرد مختارین (ألن اهللا هو الذي یختار)، وال مجرد أصابتنا قرعة (ألن اهللا 
". هذا ما یقوله أیًضا َحَسَب َقْصِد الَِّذي َیْعَملُ هو الذي یحدد النصیب)، وٕانما تحقق األمر "

الذین سبق فدعاهم  في الرسالة إلي أهل رومیة: "الذین هم مدعوون حسب قصده، ألن
)... كأنه یقول: لقد ٣٠ – ٢٨: ٨فهؤالء بررهم، والذین بررهم فهؤالء مجدهم أیًضا" (رو 

ألقیت القرعة واهللا اختارنا، فتم كل شيء باختیار دقیق. لقد سبق فعّین أناًسا اختارهم 
 قبل أن ُنولد، ألن علم اهللا سابق – كما من خالل القرعة –لنفسه وأفرزهم له. رآنا 

.  ÐÒعجیب، فهو عالم بكل شيء قبل أن یبدأ كیانه

 ...ِفیِه َأْیضًا َأْنُتْم، ِإْذ َسِمْعُتمْ ج. إذ یتحدث عن األمم الذین قبلوا اإلیمان یقول: "
. فاألمم سمعوا فآمنوا ثم ُختموا. قبلوا ]13[" ِإْذ آَمْنُتْم ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوسِ 

24 In Eph. hom 2. 
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اإلیمان خالل السمع، ألن السید المسیح ظهر بین الیهود خاصته، وخاصته رفضته، 
أما هؤالء فلم یروه وٕانما خالل السماع آمنوا، وٕاذ آمنوا نالوا عطیة الروح القدس بختم روح 

 الموعد القدوس.

: التمتع بختم الروح كعربون للمیراث األبدي، إذ یقول:  خامًسا
 ُخِتْمُتْم ِبُروِح اْلَمْوِعِد اْلُقدُّوِس، "

 الَِّذي ُهَو َعْرُبوُن ِمیَراِثَنا، 
 ِلِفَداِء اْلُمْقَتَنى،

. ]14-13[" ِلَمْدِح َمْجِدهِ 
كان الختم عالمة عامة عن الملكیة، فكان بعض المكرسین لآللهة الوثنیة أحیاًنا 
یِسمون أنفسهم بعالمة في جسدهم تحمل اسم اإلله الذي ینتمون إلیه ویحتمون فیه. العماد 

. وقد سبق لنا الحدیث في ÐÓبالروح هو العالمة المنظورة (الختم) لعدم الفساد في المسیح
، حیث قدمنا مقتطفات لبعض أقوال اآلباء عن المعمودیة كختم، كعالمة ÐÔهذا الشأن

الدخول في ملكیة اهللا، والدخول تحت حمایته، والدخول في الجندیة الروحیة، واالمتثال 
بالسید المسیح، وأخیًرا كختم روحي أبدي ال یمكن أن ینفك. 

في العهد القدیم كان الختان الجسدي هو الختم كعالمة للعضویة في شعب اهللا، 
وبالتالي الدخول في ملكیة اهللا، كقول الكتاب: "إن قسم الرب هو شعبه، یعقوب جبل 

). ٩: ٣٢نصیبه" (تث 

  أثناء العماد، عندما تأتي إلي حضرة األساقفة أو الكهنة أو الشمامسة... اقترب إلي
، هذا الذي نتكلم عنه الروح القدسخادم العماد وال تفكر في الوجه المنظور بل تذكر 

 الذي یرعب األرواح الشریرة، وهو سیهبك الختماآلن، ألنه حاضر لیختم نفسك. إنه 
ختم سماوي مقدس، كما هو مكتوب: "الذي فیه أیًضا (إذ آمنتم) ختمتم بروح الموعد 

. ÐÕالقدوس"

25 Jerome Bible, p 344. 
ÐÔ  ٦٨: ٦٢، ص ١٩٨١للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر، طبعة. .

27 Cat. Lect. 17: 15. 
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القدیس كیرلس األورشلیمي 

  كما یطبع المالك على قطیعه عالمة خاصة یتعرف بها علیه، خاللها تظهر أنها
مسحة الزیت المقدس ملك له، هكذا یختم الروح القدس من له في المعمودیة بواسطة 

. ÐÖالتي یتقبلونها في العماد
القدیس مار افرآم السریاني 

  النفس التي لم تستتر وال تجملت بنعمة المیالد الجدید، ال أعرف إن كانت المالئكة
تتقبلها بعد تركها الجسد! حًقا إنهم ال یستطیعون أن یتقبلوها ما دامت ال تحمل الختم 

Asphragiston ،وال أي عالمة خاصة بمالكها. حًقا إنها تصیر محمولة في الهواء ،
وتتجول بغیر راحة، دون أن یتطلع إلیها أحد، إذ هي بال مالك. إنها تطلب الراحة فال 

. ÏÖتجدها؛ تصرخ باطًال، وتندم بال فائدة
ي سالقدیس غریغوریوس الني

 كما ُیطبع الختم على الجند هكذا ُیطبع الروح القدس على المؤمنینÐÍ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 شفاعة الرسول لنوال المعرفة. 3
بعد أن قدم الرسول هذه التسبحة الكنسیة، التي تحمل "سّر المسیح"، فتكشف 

 لتحقق فیهم مقاصد – یهوًدا كانوا أم أمًما –عن فیض عمل اهللا المجاني في جمع الكل 
اهللا اآلب في المسیح یسوع، ویصیر الكل شعًبا واحًدا مقدًسا، وجسًدا للرأس، وأبناًء لآلب 

في االبن المحبوب، اآلن یقدم الرسول صلواته وشفاعته لدى اهللا عن مخدومیه لیهبهم 
استنارة روحیة، فیفتح عیون قلوبهم ویدركوا بحق "سّر المسیح"، فتكون لهم "المعرفة" 

  الحقیقیة.

ولئال یظنوا أنه إذ یصلي عنهم في هذا الشأن یعني عدم إیمانهم أو عدم 

28 Enchir. Patr. 712 
29 P.G. 46: 424 C. 
30 P.G. 61: 418. 
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معرفتهم، قال:  
 َأَنا َأْیضًا ِإْذ َقْد َسِمْعُت ِبِإیَماِنُكْم ِبالرَّبِّ َیُسوَع،  ِلَذِلكَ "

 َوَمَحبَِّتُكْم َنْحَو َجِمیِع اْلِقدِّیِسیَن، 
 َال َأَزاُل َشاِكرًا َألْجِلُكْم، 
 .]16-15[" َذاِكرًا ِإیَّاُكْم ِفي َصَلَواِتي

 نالحظ في هذا النص:
◌ً : یبرز الرسول كعادته الجوانب الطیبة، فال یتجاهل إیمانهم ومحبتهم لذا أوال

بفرح یشكرهم... إنه یصلي من أجلهم ألجل االستزادة. حًقا ما أحوج الكنیسة إلي رعاة 
كالقدیس بولس الذي یسند ویعین ببث روح الرجاء بفرح، دون توقف عن الصالة من أجل 

 الرعیة للنمو على الدوام في النعمة والمعرفة.

  ،لم یكن یوجد ما یعادل حنین الرسول، وال ما یشبه حنو وعواطف بولس الطوباوي
الذي قدم كل صالة من أجل جمیع األمم والشعوب، حیث كتب نفس الكلمات 

 كو ١؛ ٩: ١للجمیع: "ال أزال شاكًرا إلهي من أجلكم، ذاكًرا إیاكم في صلواتي" (رو 
 ).٢: ١ تس ١؛ ٣: ١؛ كو 4، ٣: ١؛ في ٤: ١

تأمل كیف كانوا في ذهنه، إذ ال یحتاج األمر إلي تعب لتذكرهم. ما أكثر الذین 
 .ÑÏكان یذكرهم في صلواته، مقدًما الشكر هللا من أجل جمیعهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یربط الرسول بولس بین اإلیمان بالرب یسوع والمحبة نحو جمیع :ثانًیا
القدیسین، فعضویتنا في المسیح ال تنفصل عن عضویتنا في الكنیسة، إیماننا بالرأس 

 یجب أن ُیترجم عملًیا بالحب لجمیع القدیسین.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، إذ یربط اإلیمان بالمحبة، إنما یود تأكید 
اإلیمان الحّي العامل حتى ال یكون إیماًنا میًتا خالل عقمه... 

31 In Eph. hom 3. 
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 في كل المناسبات یقرن اإلیمان بالمحبة كزوجین مجیدینÑÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ماذا یطلب في صلواته عنهم؟

َكْي ُیْعِطَیُكْم ِإَلُه َربَِّنا َیُسوَع اْلَمِسیِح، َأُبو اْلَمْجِد، ُروَح اْلِحْكَمِة َواِإلْعَالِن  "أوالً :
. ]17[" ِفي َمْعِرَفِتهِ 

". لم یقل "في اإلعالن في معرفته"، كما یطلب لهم "روح الحكمةیطلب لهم "
" هو، إذ یشتاق أن یدركوه هو شخصًیا ویتعرفوا علیه في معرفتهمعرفة أسراره"، وٕانما "

ككائن یتحدون معه. نحن نحتاج أن یهبنا اهللا روح الحكمة والمعرفة، فإن كان قد وهبنا 
العقل من عندیاته، لكننا إن سلكنا بالعقل وحده دون االلتجاء إلي اهللا ننحرف عن الحكمة 

والمعرفة الحقة. 

ُمْسَتِنیَرًة ُعُیوُن َأْذَهاِنُكْم، ِلَتْعَلُموا َما ُهَو َرَجاُء َدْعَوِتِه، َوَما ُهَو ِغَنى َمْجِد  ":ثانًیا
ِمیَراِثِه ِفي اْلِقدِّیِسیَن، َوَما ِهَي َعَظَمُة ُقْدَرِتِه اْلَفاِئَقُة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنیَن، َحَسَب َعَمِل 

ِتهِ   .]19-18[" ِشدَِّة ُقوَّ

یطلب من أجل استنارة عیونهم الداخلیة، أي تكون لهم البصیرة الروحیة القادرة 
أن ترى اهللا باإلیمان وتتمسك بمواعیده، وتدرك غنى مجد میراثه الُمعد للقدیسین فتمتلىء 

النفس رجاًء وتتشدد بالقوة اإللهیة. 

  یحوي القلب العیون التي تنظر اهللا... إنها تستنیر اآلن باإلیمان، األمر الذي یناسب
ونحن مستوطنون في فإًذا... ضعفها، أما فیما بعد فتستنیر برؤیة اهللا إذ تكون قویة. "

، ٦: ٥ كو ١الجسد فنحن متغربون عن الرب، ألننا باإلیمان نسلك ال بالعیان" (
٧(ÑÑ .

القدیس أغسطینوس 

32 Ibid. 
33 Ser. on N.T. 3: 6. 
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" كقول الرسول بولس: "الذین استنیروا مرة" سّر االستنارةتسمى المعمودیة "
)، إذ خاللها تفتح بصیرتنا الداخلیة بنور الروح القدس لندرك األمور الثالثة ٤: ٦(عب 

المذكورة هنا: 

أ. نعلم ما هو رجاء دعوته، فإننا إذ ندخل إلي العضویة في جسد المسیح بالمعمودیة نعلم 
  دعوته لنا لنكون أبناء اآلب وورثة مع المسیح فیمتليء قلبنا رجاًء فیه.– بالخبرة الحیة –

غنى مجد میراثه في القدیسین. بالمعمودیة ننعم بعربون المیراث األبدي ب. 
 الُمعد لقدیسین، خالله نختبر الغنى األبدي غیر المنطوق به.

عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل شدة قوته. إذ ج. 
 بالمعمودیة یقیمنا كما من الموت، ویهبنا البنوة هللا واهب الحیاة ...

  االستنارة وهي المعمودیة... هي معینة الضعفاء... مساهمة النور... إنتفاض
 الظلمة.

 االستنارة مركب یسیر تجاه اهللا، مسایرة المسیح، ُأس الدین، تمام العقل!
االستنارة مفتاح الملكوت واستعادة الحیاة... 

نحن ندعوها عطیة، وموهبة، ومعمودیة، واستنارة، ولباس الخلود وعدم الفساد، 
. ÑÒوحمیم المیالد الثاني، وخاتًما، وكل ما هو كریم

القدیس غریغوریوس النزینزي 

إن كنا بالمعمودیة نلنا االستنارة یمتلئ قلبنا رجاًء ونتلمس غنى مجد میراثه، 
وندرك عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنین حسب عمل شدة قوته، فإن هذه االستنارة 
ال ُتعطى في المعمودیة بطریقة جامدة وساكنة، إنما ُتعطى لكي تتجدد أذهاننا یوًما فیوًما 

لندخل إلي أعماق جدیدة یومًیا خالل إیماننا العامل بالمحبة، وجهادنا بنعمته المجانیة 
 والذین بال شك –الفائقة. لهذا ال یكف الرسول عن أن یصلي من أجل من یكتب إلیهم 

 لكي ال تتوقف عطیة اهللا هذه بل تبقى منسكبة بفیض ال ینقطع. –نالوا سّر العماد 

ÑÒ  ،٨٥٦ – ٨٥٥، ص 1967للمؤلف: الحب اإللهي، اإلسكندریة .
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 هذه العطیة اإللهیة یجدها فائقة للغایة القدیس یوحنا الذهبي الفمإذ یتأمل 
ال یمكن للغة البشریة ال أن یعبر عنها. لهذا نقول إننا نبقى نطلب من اهللا أن یعمل فینا 

على الدوام لننعم بهذه العطیة لعلنا نبلغ كمالها. 

الَِّذي َعِمَلُه ِفي اْلَمِسیِح، ِإْذ َأَقاَمُه ِمَن اَألْمَواِت، َوَأْجَلَسُه َعْن َیِمیِنِه ِفي : "ثالثًا
السََّماِویَّاِت، َفْوَق ُكلِّ ِرَیاَسٍة َوُسْلَطاٍن َوُقوٍَّة َوِسَیاَدٍة، َوُكلِّ اْسٍم ُیَسمَّى َلْیَس ِفي َهَذا الدَّْهِر 

. ]21-20["  َبْل ِفي اْلُمْسَتْقَبِل َأْیضاً ،َفَقطْ 

یكشف لنا عن عمل اآلب في االبن المتجسد لحسابنا، إذ أقامه وأجلسه وأخضع 
و ال زال یعمل هذا في جسده الذي هو الكنیسة، یقیمنا ه... و]٢٢[كل شيء تحت قدمیه 

ویجلسنا في السماویات ویخضع كل شيء تحت أقدامنا. هكذا یؤكد السید المسیح: "أبي 
). ١٧: ٥یعمل حتى اآلن" (یو 

هذا العمل مستمر ودائم، ال یقدر شيء ما أن یوقفه حتى یتحقق جسد المسیح، 
أي الكنیسة في ملئها، ویكمل المختارون. 

یتطلع المؤمن إلي كلمة اهللا الذي بتجسده نزل إلینا وصار كواحٍد منا، إذ ُأقیم 
من األموات (في طاعة اآلب مات وقام، لكن بقوة الهوته ولیس كعطیة مستمدة من 

 وصار فوق كل رئاسة. إنما حدث هذا كله تالغیر) وُأجلس عن یمینه في السماوا
لحسابنا، أي لحساب كل مؤمن، فینعم بهذه اإلمكانیات "في المسیح"، أي خالل ثبوته فیه 

كعضو في جسده. 

 رجاًء ]22[" َوإِیَّاُه َجَعَل َرْأسًا َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء ِلْلَكِنیَسةِ هذا وقد حمل النص: "
حقیقًیا في قلب الكنیسة أن اهللا البد أن یتمم مشورته، وأن عمل المسیح في الكنیسة البد 
أن یتحقق ویكمل لیعلن المسیح رأًسا للمختارین. هذا الرجاء عاشته الكنیسة األولى وسط 

، حین القدیس إیریناؤسالعقبات واإلضطهادات، وقد عّبر عنه كثیر من اآلباء من بینهم 
.] ÑÓقال: [البد أن یجتذب كل شيء إلیه في الوقت المناسب

35 Adv. Hear 3: 16: 6. 
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" یعني أن ما تحقق للرأس إنما هو لحساب الكنیسة، لذا  ِلْلَكِنیَسةِ بقوله "
، قائالً : [إنه ألمر مذهل أیًضا، إلي أین ُرفعت الكنیسة؟! القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 

إنه كمن رفعها بآلة وأقامها في أقصى األعالي، وجعلها على العرش هناك، فإنه حیث 
یوجد الرأس یكون الجسد أیًضا. ال انعزال بعد أو ُفرقة بین الرأس والجسد... لقد هیأ كل 

"؛ (یقول الَِّتي ِهَي َجَسُدهُ جنس البشر عامة أن یتبعه ویلتصق به ویصحبه في ركبه. "
هذا) لكي إذ تسمعون عن الرأس ال تفكرون في فكرة الرئاسة فحسب، وٕانما في الثبوت فیه 

 ].ÑÔأیًضا، فال تتطلعون إلیه فقط كقائٍد ساٍم وٕانما كرأٍس لجسد أیًضا

36 In Eph. hom 3. 
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األصحاح الثاني  

 المصالحةوسّر الكنیسة 
" لننعم بحیاته في المسیحإن كانت الكنیسة في جوهرها هي تمتع بالثبوت "

عاملة فینا، وننال معرفة أسراره اإللهیة على مستوى الخبرة الحّیة العملیة، فإن هذه الحیاة 
لها صعیدان: صعید رأسي وآخر أفقي. على الصعید الرأسي ننعم بالحیاة المقامة في 

، نمارس وحدتنا مع اهللا. وعلى الصعید األفقي، تنجلس معه في السماویافالمسیح، 
نقترب جمیعنا نحو الرأس الواحد، فینشق الحجاب الحاجز بین الیهود واألمم، وبین 

الشعوب، لیشعر الكل بالعضویة لبعضنا البعض. هذان الصعیدان یتحققان مًعا خالل 
ثبوتنا "في المسیح". كلما اتحدنا مع اآلب في ابنه نتحد أیًضا مع بعضنا البعض فیه. 

 ١٠ - ١القیامة وسّر المصالحة مع اهللا  . 1
 ٢٢ – ١١سّر مصالحة البشریة مًعا  . 2

 القیامة وسّر المصالحة مع اهللا. 1
 أن الصلیب یتكون من عارضیتن، عارضة رأسیة القدیس أغسطینوسیرى 

وأخرى أفقیة، األولى تمثل مصالحة اإلنسان مع اهللا وخلیقته السمائیة، والثانیة تمثل 
مصالحته مع أخیه اإلنسان. هذا الصلیب بعمله المتكامل یتحقق في الكنیسة كما أعلن 

الرسول بولس في هذا األصحاح، حیث أوضح قیامة اإلنسان المؤمن من موته، وانطالقه 
 لیجلس في حضن اآلب، واتساع قلبه بالحب لینضم الكل إلیه كأعضاء تإلي السماویا

معه في الجسد الواحد. 

اآلن بالنسبة للجانب األول یقول الرسول:  
 َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْمَواًتا ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَیا، "

 الَِّتي َسَلْكُتْم ِفیَها َقْبًال َحَسَب َدْهِر َهَذا اْلَعاَلِم، 
 َحَسَب َرِئیِس ُسْلَطاِن اْلَهَواِء، 
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وِح الَِّذي َیْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَیِة،   الرُّ
 الَِّذیَن َنْحُن َأْیًضا َجِمیًعا َتَصرَّْفَنا َقْبًال َبْیَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، 

 َعاِمِلیَن َمِشیَئاِت اْلَجَسِد َواَألْفَكاِر، 
 َوُكنَّا ِبالطَِّبیَعِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َكاْلَباِقیَن َأْیًضا، 

 َاُهللا الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمِة، 
 ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثیَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها، 

 َوَنْحُن َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَیا َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیِح – 
. ]٥–١[" ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصونَ 

لكي یكشف عن قوة النعمة، وعمل المصالحة التي تمت بین اهللا واإلنسان، أبرز 
أوًال حالة الموت التي بلغناها، والعبودیة التي سقطنا فیها تحت سلطان عدو الخیر، 

والفساد الذي دّب في جسدنا لنتمم الشهوات. عندئذ أظهر غنى رحمة اهللا المجانیة النابعة 
 عن محبته، فقدم لنا الحیاة بموت الصلیب، ووهبنا الخالص بنعمته.

یالحظ في هذا النص اآلتي: 
: أن ما ورد في هذا األصحاح ككل یقابل ما جاء في اإلنجیل بحسب لوقا أوالً 

 :D. M. Stanley)، كما یقول ٣٢ – ١١: ١٥البشیر عن االبن الضال (لو 
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 ١٥لوقا  ٢أف 
اهللا الذي هو غني في الرحمة، من أجل 

 ]4محبته الكثیرة التي أحبنا بها... [

وٕاذ كان لم یزل بعیًدا رآه أبوه، فتحنن 
 ]20وركض ووقع على عنقه وقّبله. [

 ]24ألن ابني هذا كان میًتا فعاش. [ ]1وأنتم إذ كنتم أمواًتا بالذنوب...[

 ]14وسافر إلي كورة بعیدة. [ ]13أنتم الذین كنتم قبًال بعیدین...[

 ]22اخرجوا الحلة األولى وألبسوه [ ]19الذین إذ هم فقدوا الحس... [

لكي ال نكون فیما بعد أطفاًال مضطربین 
ومحمولین بكل ریح تعلیم بحیلة الناس... 

]14-16[ 

فغضب ولم یرد أن یدخل، فخرج أبوه 
 ]32-28یطلب إلیه ... [

: هذا األصحاح مشحون بالمقابالت الصارمة بین ضعف اإلنسان الشدید ثانًیا
 وفاعلیة عمل اهللا وقدرته العجیبة.

  ٥[، والثاني یقیمه من جدید ]١[األول یبلغ إلي الموت[. 

  ٦[ ت، والثاني یرفعه إلي السماوا]٣[األول ینحط إلي شهوات الجسد[. 

  والثاني یرده لیصیر أهل ]١2[األول یهرب إلي التغرب عن اهللا وعن أخیه اإلنسان ،
. ]١٤[ واحًدا مع أخیه ،]١٩[بیت اهللا 

: بدأ حدیثه بفاعلیة الخطیة القاتلة إلنسانیتنا، والطامسة للصورة والتشبه ثالثًا
 من غزة: [بالخطیة نطمس ما یخص شبهه فینا، لذا األب دورثیؤسباهللا، وكما یقول 

). إذ خلقنا ١: ٢" (أف ُكْنُتْم َأْمَواًتا ِبالذُُّنوِب َواْلَخَطاَیاصرنا تحت الموت، كقول الرسول: "
اهللا على شبهه، وهو متحنن على خلیقته وشبهه صار إنساًنا ألجلنا، وقبل الموت عوًضا 

.] هذا التفسیر قدمه األب عند Ïعنا، لیقودنا نحن األموات، ویردنا إلي الحیاة التي فقدناها

1 Dorotheos of Gaza: Comm.. on an Easter Hymn. 
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القدیس غریغوریوس عرضه لسّر المسیح، في تفسیره لتسبحة القیامة التي وضعها 
. النزینزي

: بالخطیة انحدرنا إلي فقدان الحیاة، بتركنا اهللا مصدر حیاتنا وقبولنا رابًعا
العبودیة لعدو الخیر إبلیس، بالطاعة له وعصیاننا هللا، وقد دعا الرسول إبلیس هذا: 

". َأْبَناِء اْلَمْعِصَیةِ "، كما دعانا "َرِئیِس ُسْلَطاِن اْلَهَواءِ "

" كمسكن للشیاطین، لهذا أراد تأكید كمال نصرة المسیح اْلَهَواءِ كان ینظر إلي "
). ١٧: ٤ تس ١علیه قال: "سنخطف جمیًعا معهم في السحب لمالقاة الرب في الهواء" (

غلبه الرب في عرینه، ویحملنا في ذات الموضع يفإن كان الشیطان یقطن الهواء، فس
 كأبناء المیراث عوض أن كنا أبناء المعصیة.

 كانوا یعتقدون أن إلبلیس وجنوده – ككثیر من األمم –هنا نالحظ أن الیهود 
مملكة تقوم في ثالث مناطق: في المیاه، والبریة، والهواء. ولعل اختیار هذه الثالث 
مناطق یقوم على استحالة استقرار اإلنسان وتمتعه بالسالم فیها. ففي البحر یشعر 

اإلنسان بالخطر من الغرق، وفي البریة یواجه القفر والجفاف مع الحیوانات المفترسة، 
وفي الهواء إنما یعني خروج النفس من الجسد خالل الموت لتنطلق في الهواء. 

إن كانت هذه المناطق في نظر الیهود هي مراكز العدو "إبلیس"، فقد أعلن 
السید المسیح غلبته علیه في ذات المناطق، ففي المیاه اعتمد محطًما عدو الخیر تحت 

قدمیه، واهًبا مؤمنیه قوة الغلبة علیه خالل المعمودیة. لذا كان "جحد الشیطان" خًطا 
: [في الكنیسة، تحت ید األسقف العالمة ترتلیانواضًحا في طقس العماد، وكما یقول 

.] أما بالنسبة للبریة فقد ُجرب السید Ïنشهد أننا نجحد الشیطان وكل موكبه وكل مالئكته
). وفي الهواء فقد ارتفع ١٣: ١المسیح فیها وغلب المجرب وجاءت مالئكة تخدمه (مر

السید المسیح على الصلیب كما في الهواء لیعلن بصلیبه تحطیم سلطان إبلیس وانهیار 

1 Chaplet 3. 
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 مملكته.

 أن الرسول بولس إذ أعلن بشاعة ما القدیس یوحنا الذهبي الفم: یرى خامًسا
بلغ إلیه اإلنسان بالذنوب والخطایا، أال وهو موت النفس الذي هو أمّر من موت الجسد، 
بل ویمثل جریمة یسقط فیها اإلنسان بإرادته، أراد أن یشجع السامعین بإعالن دور عدو 

القدیس یوحنا الخیر "رئیس سلطان الهواء" في حیاة البشریة كمثیر ومحرض. یقول 
: [ها أنتم تالحظون لطف بولس، كیف یشجع المستمع في كل المناسبات وال الذهبي الفم

یثقل علیه. فمع أنه قال لهم: قد بلغتم أقصى درجات الشر (هذا هو معنى أنهم صاروا 
أمواًتا) فلكي ال یفرطوا في الحزن الشدید (إذ یخجل الناس عندما ُتفضح أعمالهم الشریرة 

السابقة، حتى وٕان كانت قد انتهت وال تمثل خطًرا)، أوضح لهم أنه شریك معهم في 
الجریمة، لكي ال یظنوا أن كل ما فعلوه هو من عندیاتهم، وٕانما یوجد شریك قوي معهم؛ 

 .]Ïمن هو؟ إنه إبلیس

لس أن یحمل عدو الخیر المسئولیة معنا، كعدٍو عنیف وهكذا أراد الرسول ب
یحث البشریة على الشر ویثیرها، لكنه لم یدخل إلي حیاتنا قهًرا وٕانما بسبب عصیاننا هللا، 

وِح الَِّذي َیْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَیةِ إذ یقول: " . فإن كان العدو شریًكا معنا ]٢[" الرُّ
لكننا مسئولون عن تصرفاتنا وعن عمل العدو فینا. 

"، أما "أبناء الطاعة" فال یقتحمهم هذا أبناء المعصیةإبلیس یجد موضًعا له في "
 الروح إنما یتجلى فیهم روح اهللا القدوس.

: أوضح الرسول أن ما بلغ إلیه اإلنسان یستوي فیه الیهودي مع األممي، سادًسا
الَِّذیَن َنْحُن "، عاد فقال: "الَِّتي َسَلْكُتمْ إذ سقط االثنان تحت سلطان الخطیة، فعندما قال: "

َأْیًضا َجِمیًعا َتَصرَّْفَنا َقْبًال َبْیَنُهْم ِفي َشَهَواِت َجَسِدَنا، َعاِمِلیَن َمِشیَئاِت اْلَجَسِد َواَألْفَكاِر، 
. كأن بقوله لیس فقط أنتم وحدكم أیها ]٣[" َوُكنَّا ِبالطَِّبیَعِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َكاْلَباِقیَن َأْیًضا

1 In Eph. hom 4. 
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األمم قد سلكتم في الخطایا، وٕانما نحن أیًضا سقطنا معكم تحت الخطیة وُحسبنا معكم 
). ١٠ – ٩: ٣أبناء معصیة، فال نستطیع كیهود أن نفتخر بأننا أسمى منكم (رو 

 إنهم القدیس بفنوتیوسلقد كان الكل بالطبیعة "أبناء الغضب" أو كما یقول 
كانوا في بیت أبیهم القدیم أي "إبلیس" الذي سحبهم إلي أسفل، لذا وجب على الكل أن 

یخرجوا منه، مرتفعة أنظارهم إلي بیت أبیهم الجدید، أي أورشلیم العلیا، إذ یقول: [نخرج 
من بیت أبینا القدیم... إذ كنا بالطبیعة أبناء غضب كالباقین أیًضا، مثبتین أنظارنا تجاه 

.] Ïالعلویات

كنا "بالطبیعة أبناء الغضب"، لذا وجب علینا أن نخرج من هذه الطبیعة، طبیعة 
اإلنسان العتیق، ونلبس اإلنسان الجدید (في میاه المعمودیة). بهذا نكون قد انطلقنا من 

 بیت أبینا القدیم الذي خضعنا له في مذلة العبودیة إلي بیت أبینا الجدید القدوس.

مشیئات الجسد وشهواته : علة موتنا وعصیاننا هللا لیس "الجسد" بل "سابًعا
". فالجسد خلیقة مقدسة من عمل اهللا الصالح القدوس، لكنه إذ انحرف عن غایته وأفكاره

وترك خضوعه صارت له "مشیئات متضاربة" وأفكار مقاومة لعمل روح اهللا. الجسد لیس 
)، لكنه فسد حین صار آلة إثم تعمل لحساب ١٤: ١شًرا، فقد صار الكلمة جسًدا (یو 

 الشهوات؛ إن تقدست تتحول إلي آلة بّر تعمل لحساب ملكوت اهللا.

  ؟ إن كنا ال نعود نتبع ١: ١٢إذن كیف یمكننا أن نقدم أجسادنا ذبیحة حیة هللا (رو(
)، بل نسلك بالروح وال نتمم شهوات الجسد ٢: ٣مشیئات الجسد وأفكارنا الذاتیة (أف 

. Ð)١٦: ٥(غال 

األب دورثیؤس من غزة 

هكذا یكشف الرسول بولس عن سّر الموت الروحي... السلوك حسب شهوات 

1 Cassian: Conf. 3: 7. 
2 Comm. on Easter Hymn. 
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، لكن هذا ال یعفي النفس المسئولیة، فإن ]٣[الجسد والعمل حسب مشیئاته وأفكاره 
اإلنسان الجسداني، إذ یخضع لشهوات الجسد ومشیئاته وأفكاره تشاركه النفس ویشاركه 
العقل حتى یصیرا كما لو كانا جسدین. بمعنى آخر، اإلنسان یمثل وحدة واحدة، إما أن 
یكون جسدًیا، فیعمل بكلیته حسب شهوات الجسد، أو روحانًیا فیعمل بكلیته كما لو كان 
روًحا. في األول تخضع النفس للجسد كما بغیر إرادتها، أما الثاني فیخضع جسده لنفسه 

 حین قال: [الخطایا الجسدیة األب سرابیونكما بغیر إرادة الجسد. ولعل هذا ما قصده 
هي التي تعمل على إشباع شهوات الجسد وملذاته. هذه تهیج العقل أحیاًنا لیقبل رغباتها 

.] Ïبغیر إرادته

: بعد أن تحدث عما بلغة الكل من یهود وأمم بسبب العصیان أكّد محبة ثامًنا
َاُهللا الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي اهللا الفائقة نحو اإلنسان وترفقه به حتى بعد السقوط، إذ یقول: "

" رحمة اهللا، مكرًرا غنى، وقد أكد "]٤[" الرَّْحَمِة، ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثیَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها
 هذا التعبیر خمس مرات في هذه الرسالة.

: [اهللا لیس رحیًما فحسب وٕانما هو غني في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
)، وأیًضا: ١٦: ٦٩الرحمة، وكما قیل في موضع آخر: "ككثرة رحمتك التفت إليّ " (مز 

.] Ð)١: ٥١"ارحمني یا اهللا كعظیم رحمتك، ومثل كثرة رأفتك امح أثمي" (مز 

 َأَقاَمَنا َمَعُه، ...َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیحِ : أوضح هذه الرحمة عملًیا، بقوله: "تاسًعا
. لقد تحنن علینا ال بكلمات لطیفة أو مشاعر رقیقة وٕانما بنزوله ]٦-٥[" َوَأْجَلَسَنا َمَعهُ 

... ]٦[ ت ونجلس مع في السماویا]٦[ ونقوم معه ]٥[إلینا لنشاركه، فنحیا مع المسیح 
 یؤكد الرسول الشركة مع المسیح بكل قوة!

 "٥["  َأْحَیاَنا َمَع اْلَمِسیحِ ،َوَنْحُن َأْمَواٌت ِباْلَخَطاَیا[ .
هنا أیًضا ُیذكر المسیح، وهو موضوع جدیر بإیماننا، ألنه إن كان البكر حًیا، 

1 Cassian: Conf. 5: 4. 
2 In Eph. hom 4. 
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فنحن أیًضا نكون هكذا. لقد أحیاه (اآلب) وأحیانا نحن. انظر، ألیس هذا قد قیل عن 
)؟ ١٩: ١" (◌َ َعَظَمُة ُقْدَرِتِه اْلَفاِئَقُة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنینالمسیح المتجسد؟ أما ترى "

 ! ]١٨[" َرَجاُء َدْعَوِتهِ الذین كانوا أمواًتا وأبناء الغضب أحیاهم، انظر إلي "
 .]٦[" َوَأَقاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعهُ "

"... َ◌َأَقاَمَنا َمَعهُ أما ترى مجد میراثه، واضح أنه "
حًقا إنه إلي اآلن لم یقم أحد فعًال إالَّ الرأس الذي قام فقمنا نحن معه، وذلك كما 

). بنفس ١٠، ٩: ٣٧سجد یعقوب لیوسف فقیل أن زوجته أیًضا سجدت معه (تك 
"، فإذ یجلس الرأس یجلس الجسد أیًضا معه، أجلسنا معه نحن أیًضاالطریقة ُیقال: "
. Ï"في المسیح یسوعلهذا أضیف: "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 تخالل الجسد (الذي أخذه)، الذي هو عربون خالصنا، أجلسنا في السماویا. 

  فیه استحقت طبیعتنا العامة حسب ٢٣: ٥إنه أساس الكل، ورأس الكنیسة (أف ،(
الجسد أن تجلس في العرش السماوي، لقد ُكرم الجسد إذ وجد له نصیًبا في المسیح 

الذي هو اهللا، بل وُكرمت كل طبیعة الجنس البشري إذ وجدت لها نصیًبا في الجسد. 
. Ðنحن نجلس فیه بأخذه طبیعتنا الجسدیة

القدیس أمبروسیوس 

إذن قیامة المسیح وجلوسه في السماویات كباكورة لنا ُحسبا قیامة لنا وجلوًسا لنا 
. هذا من جانب ومن جانب آخر، فإننا ننعم بذلك حًقا خالل قیامة تمعه في السماویا

 النفس من موت الخطیة وتمتعها بعربون الحیاة السماویة.

قیامة النفس التي نلناها في المسیح یسوع المقام أعظم من قیامة الجسد، ألن 

1 Ibid 
2 Of the Christian Faith 5: 178, 180, 181. 
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: ١١" (یو لعازر، هلم خارًجاقیامة الجسد تتحقق بدون إرادتنا. حینما قال السید للمیت: "
)، أطاع للحال وقام المیت. وتكرر األمر في أكثر من مرة حین أقام السید المسیح ٤٣

ابنة یایرس وابن أرملة نایین. بل وبطرس الرسول إذ صلى إلي اهللا استطاع أن یقیم 
) باسم المسیح. وفي الیوم األخیر سیقیم األموات في لحظة في طرفة ٤: ٩طابیثا (أع 

). أما قیامة النفس فتتم خالل إیماننا بالمسیح المقام وتمسكنا به ٥٢: ١٥كو ١عین (
حتى النهایة، األمر الذي ال یتم بطریقة آلیة وٕانما خالل إرادتنا الحّرة. استمع إلي عتاب 

). األمر ٣٧: ٢٣السید المسیح المؤلم: "كم مرة أردت أن أجمع أوالدك ولم تریدوا" (مت 
القدیس یوحنا الذي یستلزم خضوع إرادتنا البشریة إلرادة اهللا الصالحة نحونا. وكما یقول 

 .]Ï: [التأثیر على اإلرادة أصعب من التأثیر على الطبیعةالذهبي الفم

 بأنه لئال یظن أحد أن قیامة المسیح القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول :عاشًرا
 أمران یخصانه دوننا، أكد الرسول فاعلیتهما في البشریة عبر توجلوسه في السماوا

العصور حتى نهایة األزمنة، إذ یقول:  
 ِلُیْظِهَر ِفي الدُُّهوِر اآلِتَیِة ِغَنى ِنْعَمِتِه اْلَفاِئَق ِباللُّْطِف َعَلْیَنا ِفي اْلَمِسیِح َیُسوعَ . "

 َألنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصوَن، ِباِإلیَماِن، َوَذِلَك َلْیَس ِمْنُكمْ . 
 .]٩ –٧[" ُهَو َعِطیَُّة اهللاِ . َلْیَس ِمْن َأْعَماٍل َكْیَال َیْفَتِخَر َأَحدٌ 

"، هنا الكلمة الیونانیة ال تعني مجرد "الكشف عن" أو "إظهار"، ِلُیْظِهرَ یقول "
 هما برهان أكید لغنى نعمة توٕانما تعني "البرهان"... فقیامة المسیح وجلوسه في السماوا

اهللا الفائق الذي تفجر لحساب الكنیسة خالل الدهور، فینعم المؤمنون بلطف اآلب بثبوتهم 
في المسیح یسوع. صار المسیح الرأس الذي یقدم تأكیدات وبراهین على ما ینعم به 

المؤمنون خالل إتحادهم به. 

من هنا نجد أن خالصنا یتحقق خالل إیماننا به كنعمة مجانیة، أو كعطیة 
إلهیة، ولیس عن استحقاق لبرٍّ ذاتي. 

1 In Eph. hom 3. 
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 " :لكي ال تدفعك عظمة البركات الموهوبة نحو َألنَُّكْم ِبالنِّْعَمِة ُمَخلَُّصونَ  یقول "
التشامخ، الحظ كیف نزل بك... حتى اإلیمان لیس من عندیاتنا، ألنه لو لم یأِت 

(المسیح) ولو لم یدعنا كیف كان یمكننا أن نؤمن؟!... عمل اإلیمان نفسه لیس من 
ذواتنا. إنه عطیة اهللا، لیس من أعمال. ربما تقول هل یكفي اإلیمان لخالصنا؟ كال... 

  تخلص، حتى تشعر أن اهللا هو الدائن... فإن أسندنا هللا (أعمالنا بالنعمةاعترف أنك 
الصالحة) تكون مكافأتنا عن تواضعنا أعظم من المكافأة عن األعمال نفسها... 

  ،لو كانت النعمة ال تنتظر ما یتحقق من جانبنا النسكبت بفیض في كل النفوس
لكنها إذ تطلب ما هو من جانبنا تسكن في البعض بینما تترك البعض اآلخر، وال 

. Ïتظهر في البعض، ألن اهللا یشترط أوًال االختیار السابق

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ما أن تتكبر حتى تفقد في الحال ما نلتهÐ .

القدیس أغسطینوس 

إذن تتحقق مصالحتنا مع اآلب خالل النعمة اإللهیة الغنیة التي فاضت بصلیب 
ربنا یسوع، فغّیرت مركزنا من حالة العداوة إلي البنوة، ورفعتنا من الموت الروحي إلي 

. هذا العمل في حقیقته هو تالحیاة المقامة، ومن االنحطاط إلي الجلوس في السماویا
أشبه بتجدید للخلقة، تكلفته أكثر من الخلقة األولى، إذ األولى احتاجت أن اهللا یقول 

فیكون، أما الخلقة الجدیدة فثمنها تسلیم االبن ذاته لتجدیدنا خالل دم صلیبه. لهذا یكمل 
الرسول بولس كلماته معلًنا عمل اهللا الفائق فینا بقوله:  

 َألنََّنا َنْحُن َعَمُلُه، "
 َمْخُلوِقیَن ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع َألْعَماٍل َصاِلَحٍة، 

1 Ibid 4: De Gompunct. PG 47: 408. 
2 Ser. on N.T. 81: 5. 
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 .]١٠[" َقْد َسَبَق اُهللا َفَأَعدََّها ِلَكْي َنْسُلَك ِفیَها

  الحظ الكلمات التي استخدمها. إنه یلمح هنا إلي المیالد الجدید، الذي هو بالحقیقة
خلقة ثانیة. إننا ُوجدنا من العدم إلي الوجود. فما كنا علیه قبًال، أي اإلنسان العتیق، 
إنما كنا أمواًتا. ما صرنا علیه اآلن لم یكن لنا من قبل. إذن، بالحق هو عمل خلقة، 
نعم خلقة أنبل من األولى. ففي األولى صار لنا الوجود، أما باألخیرة هذه فنلنا ما هو 

 أعظم وأفضل، أال وهو صالحنا.
. لیس فقط لكي ]١٠["  َألْعَماٍل َصاِلَحٍة، َقْد َسَبَق اُهللا َفَأَعدََّها ِلَكْي َنْسُلَك ِفیَها"

نبدأ وٕانما لكي نسلك فیها، فإننا نحتاج إلي صالح یبقى معنا في الطریق ویرافقنا 
حتى یوم الممات. 

إن كان علینا أن نسافر في طریق یؤدي إلي مدینة ملوكیة، وعبرنا الجانب 
األكبر منه ثم جلسنا وتراخینا بالقرب من المدینة جًدا، فال ننتفع شیًئا. فرجاء دعوتنا 

" كما یقول إال فال ننتفع شیًئا. َألْعَماٍل َصاِلَحةٍ "
إنه ال یفرح ألننا تممنا عمًال واحًدا بل كل األعمال. فإن كان لنا خمس حواس 

یلزمنا أن نستخدم جمیعها في الوقت المناسب، وهكذا یلزم أن تكون لنا فضائل 
. Ïكثیرة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

سّر مصالحة البشریة مًعا . 2
یكمل أن الصلیب بعارضتیه الرأسیة واألفقیة، بال انفصال، فبمصالحة اإلنسان 
مع السماء تارًكا خطایاه خالل نعمة اهللا المجانیة والحیاة المقامة ینفتح قلبه بالحب نحو 

أخیه أًیا كان أصله! لهذا بعدما تحدث الرسول عن مصالحتنا مع اهللا، عالج موضوع 
مصالحة البشریة مًعا؛ فإذ ُنزع الحجاب الذي كان یفصل اإلنسان عن المقادس السماویة 
یلزم بالضرورة، وفي نفس الوقت، أن ُینقض حائط السیاج المتوسط الذي ُأقیم بین الیهود 

1 In Eph. hom 4. 
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 واألمم.

بدأ الرسول حدیثه بعرض تّغرب األمم عن رعویة إسرائیل وتغربه أیًضا عن اهللا، 
 قائالً : 

 ِلَذِلَك اْذُكُروا َأنَُّكْم َأْنُتُم اُألَمُم َقْبًال ِفي اْلَجَسِد، "
یَن ُغْرَلًة ِمَن اْلَمْدُعوِّ ِخَتاًنا َمْصُنوًعا ِباْلَیِد ِفي اْلَجَسِد،   اْلَمْدُعوِّ

 َأنَُّكْم ُكْنُتْم ِفي َذِلَك اْلَوْقِت ِبُدوِن َمِسیٍح، 
 َأْجَنِبیِّیَن َعْن َرَعِویَِّة ِإْسَراِئیَل، 
 َوُغَرَباَء َعْن ُعُهوِد اْلَمْوِعِد، 

. ]١٢، ١١[" ِ  َوِبَال ِإَلٍه ِفي اْلَعاَلم،َال َرَجاَء َلُكمْ 
هذه هي صورة األمم قبل قبولهم اإلیمان بالسید المسیح، ُیالحظ فیها اآلتي:  

: كان األمم بال ختان (في الغرلة)، ال یحملون عالمة المیثاق مع اهللا التي أوالً 
)، إنهم بال عهد معه. على أن الیهود وٕان ١٤ – ٩: ١٧طالب بها إبراهیم وبنیه (تك 

كانوا قد نالوا العالمة لكنهم لألسف نالوها في الجسد دون أن تكون لها أعماق داخلیة، إذ 
، إي ال تحمل اتجاًها داخلًیا، وال تمییًزا حقیقًیا عن ]١١["  َمْصُنوًعا ِباْلَیِد ِفي اْلَجَسدِ یقول "

األمم. وكما أوضح في رسالته إلي رومیة: "ألن الیهودي في الظاهر لیس یهودًیا، وال 
الختان الذي في الظاهر في اللحم ختاًنا، بل الیهودي في الخفاء هو الیهودي، وختان 

: ٢القلب بالروح ال بالكتاب هو الختان، الذي مدحه لیس من الناس بل من اهللا" (رو 
٢٩، ٢٨ .(

َنْحُن َعَمُلُه، َمْخُلوِقیَن ِفي بعد أن عرض عمل نعمة اهللا الفائقة في الكل: "
"، لم یعد بعد یوجد مجال الفتخار الیهود بختان الجسد، الذي هو لیس إالَّ من اْلَمِسیحِ 

 "صنع الید". شتان ما بین "عمل اهللا" و"صنع الید البشریة"!

نال الكل ختاًنا جدیًدا، لیس مصنوًعا بالید في الجسد، وٕانما كما یقول الرسول: 
"ختنتم ختاًنا غیر مصنوع بیٍد، بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح، مدفونین معه 

). هكذا ال وجه ١٢، ١١: 2في المعمودیة، التي فیها أقمتم أیًضا معه بإیمان ..." (كو 
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للمقارنة بین ختان الجسد الرمزي وبین الختان الجدید في میاه المعمودیة. 

، أي ال یحملون المواطنة ]١٢[" َأْجَنِبیِّیَن َعْن َرَعِویَِّة ِإْسَراِئیلَ  كان األمم ":ثانًیا
اإلسرائیلیة، وبالتالي كانوا غرباء عن المواطنة اإللهیة، األمر الذي أفقدهم الرجاء، ألنهم 

لم ینالوا الشریعة اإللهیة وال تمتعوا بنبوات األنبیاء التي أشارت بقوة عن مجيء المسیا 
مخلص العالم.  

َأْجَنِبیِّیَن : [لم یقل الرسول إنهم معزولون بل "القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
"، إي لیس لكم نصیب في هذه الرعویة. التعبیر مؤثر جًدا یدل على َعْن َرَعِویَِّة ِإْسَراِئیلَ 

عزل واسع جًدا. اإلسرائیلیون أنفسهم كانوا خارج هذه الرعویة لك لیس كغرباء بل عن 
 .]Ïإهمال، لذلك سقطوا عن العهود، ال كأجنبیین بل كغیر مستحقین لها

. التعبیر هنا ال یعني أنهم كانوا ملحدین أو ]١٢[" َوِبَال ِإَلٍه ِفي اْلَعاَلمِ : "ثالثًا
 ١منكرین لوجود اهللا، وٕانما كانوا بال معرفة عنه، كقوله: "كاألمم الذین ال یعرفون اهللا" (

). ٥: ٤تس 

اآلن إذ اقتربوا من السید المسیح، وقبلوه باإلیمان تغیرت صورتهم تماًما، وتغیر 
مركزهم بالنسبة هللا وللیهود، إذ یقول:  

 َوَلِكِن اآلَن ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع، "
 َأْنُتُم الَِّذیَن ُكْنُتْم َقْبًال َبِعیِدیَن ِصْرُتْم َقِریِبیَن ِبَدِم اْلَمِسیحِ . 

 ْثَنْیِن َواِحًدا، إلَألنَُّه ُهَو َسَالُمَنا، الَِّذي َجَعَل ا
  َأِي اْلَعَداَوةَ . ،َوَنَقَض َحاِئَط السَِّیاِج اْلُمَتَوسِّطَ 

 ُمْبِطًال ِبَجَسِدِه َناُموَس اْلَوَصاَیا ِفي َفَراِئَض، 
 .]١٥ –١٣[" ْثَنْیِن ِفي َنْفِسِه ِإْنَساًنا َواِحًدا َجِدیًدا، َصاِنًعا َسَالًماإلِلَكْي َیْخُلَق ا

في العهد القدیم صار الیهود قریبین هللا، ال بعالمة الختان فحسب، وٕانما بدم 

1 Ibid 5. 
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الذبائح أیًضا، كقول موسى النبي حین أخذ الدم ورش على الشعب: "هوذا دم العهد الذي 
)؛ أما في العهد الجدید فصار ٨: ٣٤قطعه الرب معكم على جمیع هذه األقوال" (خر 

البشر قریبین إلي اهللا في عهد أخوة خالل ذبیحة المسیح. 

إذ بذل المسیح نفسه ذبیحة حب ضمنا معه في رباط وحدة، ونقض حائط 
السیاج المتوسط الذي أقامه الیهود حول الهیكل حتى ال یعبره غریب، هذا الحائط یمثل 
العداوة بین الیهود واألمم، والفصل الكامل بینهما، ال من جهة عدم العبور إلي الهیكل 

الیهودي فحسب، وٕانما اعتزال الیهود الحیاة األممیة، واالنفصال عنهم في كل اتجاهات 
 الحیاة، حتى ال یتدنسوا برجاساتهم.

 بوصات یفصل الدار ٣یخبرنا یوسیفوس أن هذا الحائط الحجري كان یرتفع 
الخارجیة للهیكل عن الدار الداخلیة، ُوجدت علیه عالمات تهدد بالموت كل أجنبي 

 ١٨٧1 بأورشلیم عام Clermont– Ganneua . وفي الحفریات التي قام بهاÏیتعداه
ُوجدت إحدى هذه التحذیرات، جاء فیها: "ال یجوز لشخٍص من أمة أخرى أن یدخل في 

المنطقة المسّورة حول الهیكل، ومن ُیمسك یحكم على نفسه بالموت". 

هذا الحاجز وّلد لدى األمم اتجاهین: البعض ُأعجب بنقاوتهم من الرجاسات 
الوثنیة فقبلوا التهود، والبعض اآلخر حسبوا هذا تعصًبا فامتألوا مرارة ضد الیهود واحتقاًرا 

لهم. 

لم ینقض حائط السیاج الحجري لكي یدخل األمم مع الیهود إلي هیكل أورشلیم، 
ْثَنْیِن ِفي َنْفِسِه إلَیْخُلَق اف وٕانما نزع العداوة بدمه لیدخل بالكل إلي العضویة في جسده، "

 .]١٥[" ِإْنَساًنا َواِحًدا َجِدیًدا

ربما یقدم هنا تلمیًحا إفخارستًیا، حیث یشترك الكل مًعا في جسد المسیح الواحد، 
فیتحقق في الجمیع تجدیًدا دائًما وانسجاًما مستمًرا حتى تعلن "الكنیسة الواحدة المتجددة". 

1 Josephus: Antiq. 15: 11, 5; Jew War. 5: 52; 6: 2: 4. 
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في اإلفخارستیا تلتقي البشریة المؤمنة فتجد لها موضًعا حقیقًیا للسكنى مًعا على صعید 
الثبوت في المسیح. هذه المصالحة التي تمت في الصلیب أكدها الرسول في أكثر من 

موضع: "لیس یهودي ویوناني، لیس عبد وال حّر، لیس ذكر وأنثى، ألنكم جمیًعا واحد في 
). "وأن یصالح به الكل لنفسه عامًال الصلح بدم صلیبه بواسطته، ٢٨: ٣المسیح" (غال 

). ٢٠: ١" (كو تسواء كان ما على األرض أو ما في السماوا

 "؟ َجَعَل اإلْثَنْیِن َواِحًدا" ماذا یعني: "َألنَُّه ُهَو َسَالُمَنا، الَِّذي َجَعَل اإلْثَنْیِن َواِحًدا"
ال یعني أنه أقامنا إلي مركزهم الوضیع، وٕانما أقامنا وٕایاهم إلي ما هو أعلى. 

لكن البركة بالنسبة لنا أعظم، ألن لهم كان الوعد، وكانوا هم أقرب منا، أما نحن فلم 
یكن لنا الوعد وكنا أكثر بعًدا منهم، لهذا قال: "وأما األمم فمجدوا اهللا من أجل 

). حًقا لقد أعطى الوعد لإلسرائیلیین، لكنهم لم یستحقوه، وأما ٩: ١٥الرحمة" (رو 
نحن فلم یعطنا وعًدا وٕاذ كنا غرباء، ولیس لنا معهم شركة في شيء ما لكننا صرنا 

 واحًدا ال بإتحادنا معهم، وٕانما بإتحادنا وٕایاهم مًعا في واحد.
أقدم لكم تشبیًها: هب أنه یوجد تمثاالن، أحدهما من الفضة واآلخر من 

الرصاص، وأذیب االثنان مًعا، فصار االثنان من ذهب، هكذا جعل االثنین واحًدا. 
یمكن وضع األمر بصورة أخرى: لنفرض أن اثنین، أحدهما عبد واآلخر ابن 

بالتبني، وأن االثنین أذنبا ضده، فصار أحدهما ابًنا غیر مستحق للمیراث واآلخر شریًدا 
ذاك الذي لم یعرف له أًبا قط. صار االثنان وارثین، وابنین حقیقیین. كالهما ارتفعا إلي 
ذات الكرامة، فصار االثنان واحًدا، واحد جاء من بعیٍد جًدا واآلخر من مسافة أقل، لكن 

العبد صار أكثر نبًال مما كان علیه قبل أن یذنب. 

 " :وقد فسر معنى حائط السیاج َوَنَقَض َحاِئَط السَِّیاِج اْلُمَتَوسِّطَ یكمل حدیثه ،"
".  َناُموَس اْلَوَصاَیا ِفي َفَراِئَض ، ِبَجَسِدهِ لهابطِ أ  التيَأِي اْلَعَداَوةَ المتوسط بقوله: "

حًقا یؤكد البعض أنه قصد الحائط الذي وضعه الیهود ضد الیونانیین، إذ لم 
یكن ُیسمح للیهودي أن یختلط بالیونانیین. أما بالنسبة لي فیبدو لي أن المعنى غیر 

هذا، بل بالحري قال: "العداوة في الجسد"، الحائط المتوسط، كحاجز عام الذي یعزلنا 
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كلنا في وجه المساواة عن اهللا. وكما یقول النبي: "آثامكم صارت فاصلة بینكم وبیني" 
)، تلك العداوة التي كانت بین اهللا وبین الیهود كما األمم، بكونها حائًطا ٢: ٥٩(إش 

متوسًطا. هذا الحائط لم ُینقض حین ُوجد الناموس بل بالعكس تقّوى، كقول الرسول: 
). وبنفس الطریقة بقوله "الناموس ینشيء ١٥: ٤"ألن الناموس ینشيء غضًبا" (رو 

غضًبا" لم ینسب كل التأثیر للناموس ذاته، وٕانما یجب أن نفهم أن السبب هو آثامنا؛ 
" ألنه خالل عصیاننا نشأت العداوة. َحاِئَط السَِّیاِج اْلُمَتَوسِّطَ هكذا هنا أیًضا یقول: "

كان الناموس سیاًجا، ُعمل ألجل الحمایة، ولهذا ُدعي "سیاًجا" لیحیط بما هو 
 ).٢: ٥في داخله. أنصت أیًضا إلي النبي القائل: "أقمت خندًقا حوله" (إش 

على أي األحوال، صار (الناموس) حائًطا متوسًطا ال لسالمهم بل لیعزلهم عن 
العداوة ْبطل أاهللا. وهكذا تكّون الحائط المتوسط من السیاج. ولكي یشرح ذلك أكمل: "

". كیف تم ذلك؟ بقتله (على الصلیب) مبطًال العداوة. لیس َناُموَس اْلَوَصاَیا، أي ِبَجَسِدهِ 
. Ïفقط بهذه الوسیلة وٕانما بحفظ الناموس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "الحظ أن األممي لم یصر  .]١٥[" ِلَكْي َیْخُلَق اِالْثَنْیِن ِفي َنْفِسِه ِإْنَساًنا َواِحًدا َجِدیًدا
 ة صارا في حالة جدیدة.... ُوهب االثنین خلیق– هذا وذاك –یهودًیا، بل كالهما 

استخدم كلمة "خلق" في كل المناسبات ولیس "غّیر"، لیظهر قوة عمله.  جدیدة.

 " ِأي بنفسه، فلم یعهده بهذا األمر آلخر، بل قام به ِلَكْي َیْخُلَق االْثَنْیِن ِفي َنْفِسه ،"
أمسك الیهود بالید الواحدة، واألمم  بنفسه، أذاب هذا وذاك وأقام واحًدا مجیًدا...

باألخرى، وكان هو في الوسط، فمزجهما مًعا، وانتزع الخالفات التي كانت بینهما 
وشّكلهما من جدید من فوق بالنار والماء ولیس بالماء والتراب. 

 "صانًعا سالًما لكلیهما مع اهللا، ومع بعضهما ِإْنَساًنا َواِحًدا َجِدیًدا، َصاِنًعا َسَالًما ،"

1 In Eph. hom 5. 
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البعض. 

 " ٍأي في جسده... إذ تحمل هو العقوبة المستحقة. ِفي َجَسٍد َواِحد "

 " ِِلیِب، َقاِتًال اْلَعَداَوَة ِبه "، ال توجد كلمات حاسمة وقویة أكثر من هذا، إذ یقول ِبالصَّ
الرسول أن موته قتل العداوة. لقد جرحها وقتلها، ال بتكلیفه آخر لیعمل ذلك، وال خالل 
عمله فقط وٕانما خالل ألمه. لم یقل "حل العداوة" أو "أبطلها" بل ما هو أقوى: "قتلها"، 
حتى ال تقوم ثانیة... مادمنا ثابتین في جسد المسیح ومتحدین معه، ال تقوم العداوة 

. Ïبل تبقى میتة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 فإنها ،إن كان السید المسیح قد دفع ثمن هذه المصالحة في جسده المبذول عنا
َفَجاَء َوَبشََّرُكْم ِبَسَالٍم، َأْنُتُم اْلَبِعیِدیَن مصالحة مفرحة ومبهجة للكل، لذلك یقول الرسول: "

 .]١٧[" َواْلَقِریِبینَ 

: [لم یرسل المسیح إلینا هذه األخبار القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 
(المفرحة) على ید آخر، وال أعلنها لنا خالل الغیر، وٕانما جاء بشخصه. لم یرسل مالًكا 

.] Ðوال رئیس مالئكة لیتمم هذا األمر... بل كان األمر یستدعي مجیئه

 ال بكلمات سالم، وٕانما أیًضا – البعیدین والقریبین –جاء بنفسه لیبشر الكل 
بعمل سالم... هذه البشرى نظرها إشعیاء النبي من بعید خالل ظالل النبوة، فقال: "سالم 

). ١٩: ٥٧سالم للبعید وللقریب، قال الرب وسأشفیه" (إش 

المصالحة التي تتم بین الفریقین تحققت بالصلیب في جسد المسیح. لكن لآلب 
َألنَّ ِبِه َلَنا ِكَلْیَنا ُقُدوًما والروح القدس دورهما اإلیجابي في هذا العمل. إذ یقول الرسول: "

. إنه نص ثالوثي قوي، حیث یعلن الرسول أنه خالل ]١٨[" ِفي ُروٍح َواِحٍد إلي اآلِب 

1 Ibid. 
2 Ibid 6. 
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تجسد االبن اقترب البشر إلي اآلب بفعل الروح القدس. بمعنى آخر المصالحة هي: 
اقتراب لآلب، خالل االبن المتجسد، وذلك في الروح. 

تمتع األمم بعمل الثالوث القدوس، فنزعت عنهم الغربة القدیمة وصاروا مع 
َفَلْسُتْم ِإًذا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزًال، َبْل َرِعیٌَّة َمَع اْلِقدِّیِسیَن الیهود رعیة أهل بین اهللا، إذ یقول: "

 ضمهما السید المسیح في جسده . كان األمم والیهود طفلین غریبین]١٩[" َوَأْهِل َبْیِت اهللاِ 
"، لیس ألحدهما فضل َ◌َأْهِل َبْیِت اهللاِ  من "بروحه القدوس في أخّوة لیصیرا ابنین لآلب

على اآلخر. 

 ذات حقوق الیهود، إذ دخلوا في – بعد قبلوهم اإلیمان بالمسیح –صار لألمم 
بناء الكنیسة الجامعة التي أساسها الرسل واألنبیاء وحجر زاویتها السید المسیح. بمعنى 
آخر لم یعد أنبیاء العهد القدیم، وال رسل العهد الجدید، وال المسیح نفسه، حكًرا على أمة 

الیهود دون غیرهم. 

یقول الرسول:  
ْنِبَیاِء، َوَیُسوُع اْلَمِسیُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاِوَیِة،"  َمْبِنیِّیَن َعَلى َأَساِس الرُُّسِل َواَأل

 الَِّذي ِفیِه ُكلُّ اْلِبَناِء ُمَركًَّبا َمًعا َیْنُمو َهْیَكًال ُمَقدًَّسا ِفي الرَّبِّ . 
 الَِّذي ِفیِه َأْنُتْم َأْیًضا َمْبِنیُّوَن َمًعا، 

وحِ  . ]٢٢ – ٢٠" [َمْسَكًنا ِللَِّه ِفي الرُّ
لقد تحقق بالیهود كما باألمم بناء روحي واحد أساسه الرسل واألنبیاء، یربطهما 

مًعا حجر الزاویة السید المسیح، الذي فیه تحققت نبوات العهد القدیم وباسمه تتم كرازة 
العهد الجدید. 

)، ٣: ٢١إن كانت أورشلیم العلیا في حقیقتها هي "مسكن اهللا مع الناس" (رؤ 
) ١٤: ٢١فقد شاهد القدیس یوحنا أسماء الرسل اإلثني عشر مكتوبة على أساساتها (رؤ 

). ١٢: ٢١وأسماء اإلثني عشر سبًطا على أبوابها (رؤ 

 دور السید المسیح كحجر القدیس أغسطینوسفي أكثر من موضع یشرح لنا 
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الزاویة الذي ربط الیهود مع األمم في بناء واحد، كحائطین ذوي اتجاهین مختلفین التحما 
مًعا. فمن كلماته: [حدث في ذلك الیوم الذي هو ُیدعى میالده رآه الرعاة الیهود، بینما في 

هذا الیوم یلیق أن ُیدعى "الظهور اإللهي" أي "اإلعالن" سجد له المجوس األممیون... 
ِلَكْي َیْخُلَق االْثَنْیِن ِفي َنْفِسِه حًقا لقد ُولد كحجر زاویة لالثنین، وكما یقول الرسول: "

ِلیِب  " ِإْنَساًنا َواِحًدا َجِدیًدا، َصاِنًعا َسَالًما، َوُیَصاِلَح االْثَنْیِن ِفي َجَسٍد َواِحٍد َمَع اِهللا ِبالصَّ
. ما هو حجر الزاویة إالَّ ربط حائطین ذوي اتجاهین مختلفین، وكأنهما ]١٦-١٥[

یتبادالن القبلة! المختونون مع غیر المختونین، أي الیهود مع األمم، اللذان كانا یحمالن 
عداوة مشتركة، ولهما أمور أساسیة تعزلهما عن بعضهما البعض، فالیهود كانوا یعبدون 
اهللا الواحد الحق، واألمم كانوا یعبدون آلهة كثیرة باطلة. األولون كانوا قریبین واآلخرون 
كانوا بعیدین. لقد قاد الفریقین إلي نفسه، ذاك الذي صالحهما مع اهللا في الجسد الواحد، 

.] Ïوكما قال نفس الرسول: وذلك بالصلیب قاتًال العداوة

 أنه بدعوة السید المسیح رأس الزاویة، وهو رأس Ðالقدیس أغسطینوسیرى 
الكنیسة، بهذا تكون الكنیسة هي الزاویة التي ضمت الیهود من جانب واألمم من الجانب 

اآلخر. 

: [ما هو هدف هذا البناء؟ لكي یسكن اهللا في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
هذا الهیكل. كل واحد منكم هو هیكل، وكلكم مًعا هیكل. اهللا یسكن فیكم بكونكم جسد 

المسیح وهیكل روحي. لم یستخدم الكلمة التي تعني مجیئنا نحن إلي اهللا، بل ما یعني أن 
اهللا هو الذي یحضرنا إلي نفسه. فإننا لم نأت من تلقاء أنفسنا، بل اهللا هو الذي قّربنا 
إلیه. یقول المسیح: "لیس أحد یأتي إلي اآلب إالَّ بي"، وأیًضا: "أنا هو الطریق والحق 

 .]Ñ)٦: ١٤والحیاة" (یو 

1 Hom for Epiphany, Ser. 204, PL 38: 1037. 
2 Ser on N.T. 39: 4. 
3 In Eph. hom 6. 
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األصحاح الثالث 

 المسیح وسرّ الكنیسة الجامعة 
یعتبر الرسول بولس باكتشافه "سّر المسیح"، ال بقدراته البشریة أو مواهبه إنما 

بإعالن اهللا له عن هذا السّر المكتوم منذ الدهور، الحامل لغنى المسیح الذي ال 
ُیستقصى. ما هو سّر المسیح إالَّ دعوة األمم لشركة المیراث ونوال المواعید في المسیح 

باإلنجیل؟! إنه تحقیق جامعیة الكنیسة التي تمتد بین األمم والیهود لتضم كل مؤمن لیكون 
له موضع "في المسیح" ویكون للمسیح موضع في قلبه. 

 .٨ – ١سّر المسیح ودعوة األمم   . 1
 .١١ – ٩دعوة إلهیة أصیلة وسماویة  . 2
 .١٢دعوة أكیدة    . 3
 .١٣دعوة تحتاج إلي جهاد روحي  . 4
 .٢١ – ١٤شفاعة الرسول عن الكل  . 5

. سّر المسیح ودعوة األمم 1
 ِبَسَبِب َهَذا َأَنا ُبوُلُس، َأِسیُر اْلَمِسیِح َیُسوَع َألْجِلُكْم َأیَُّها اُألَمُم، "

 ِإْن ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتْم ِبَتْدِبیِر ِنْعَمِة اِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َألْجِلُكمْ . 
 َأنَُّه ِبِإْعَالٍن َعرََّفِني ِبالسِّرِّ . 
. ]٣ –١[" َكَما َسَبْقُت َفَكَتْبُت ِباِإلیَجازِ 

ویالحظ في هذا النص وما یلیه اآلتي: 
 كأسیر لس بویس"... وكأن ما یتحدث عنه قدِبَسَبِب َهَذا: یبدأ حدیثه بقوله: "أوالً 

للسید المسیح إنما بسبب "سّر المسیح"، أي سّر انفتاح باب اإلیمان أمام األمم كما أمام 
الیهود لیصیر الكل بناًء واحًدا حًیا، وهیكًال هللا، إن كان القدیس بولس قد صار رسوًال بل 
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وأسیًرا إنما ألجهلم في الرب. 

)، ٣٢: ٥، ١: ٤، ١: ٣، ١٥: ١لقد كرر الرسول كلمة "أنا" أكثر من مرة (
"، وٕانما لتأكید اعتزازه بالرسالة التي أعلن الرب سّرها له، egoلیس لتقوقعه حول ذاته "

ومن أجلها صار "أسیًرا". كانت إحساسا الرسول بولس تتركز في قبوله "األسر" بفرح 
 ٢؛ ١٦ – ١٤: ٢ تس ١ألجل تمتع األمم بالحریة، بل ومن أجل إخوته الیهود أیًضا (

). ٢٥، ٢٤: ١١كو 

إنه یعتز برسولیته، بل وبأسره من أجل خالص كل نفٍس، حتى حسب لقب 
" شرًفا له، لقد شعر بالتزامه بالعمل الكرازي مهما بلغت تكلفته. وكما أسیر المسیح یسوع"

: [سبق فذكر الرسول عنایة المسیح العظیمة المتحننة، القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
اآلن یذكر عنایته هو، التي تعتبر تافهة وكال شيء إن قورنت بعنایة المسیح، لكنها كفیلة 

" فإن كان سیدي ُصلب ألجلكم باألكثر أنا أیًضا ملتزم (أسیر)أن تقربهم إلیه، لذا یقول: "
ُأربط أنا ألجلكم. لم یربط السید نفسه فحسب، وٕانما ألزم عبیده أیًضا بذلك ألجلكم أیها 

.] Ïاألمم

لعله أراد بإعالن أسره في روما تأكید مثابرته على تحقیق "سّر المسیح" أي 
الكرازة باسمه وقوته بین األمم وألجلهم، وٕان كان ثمن هذا كراهیة الیهود بني جنسه له 

وتسلیمه لألسر. 

وربما كانت إحساسات الرسول بولس أثناء أسره في روما تتركز في تأمله في 
)، لكي تنتزعه من المقاومة ضد الخدمة ١٢: ٣شدة قوة محبة المسیح التي "أسرته" (في 

". كان حسب شدة قوتهإلي العمل لحساب المسیح وبقوته، لذا كثیًرا ما یكرر العبارة: "
 یشعر أنه أسیر محبة المسیح وقوته الجذابة لتستخدمه كأداة تعمل لحساب ملكوته.

، فال توجد ]٢: یبدوا أن بعًضا ممن یكتب إلیهم لم یره وٕانما سمعوا عنه [ثانًیا

1 In Eph. hom 6. 
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بینهم وبین الرسول روابط عالقات شخصیة، لكنه بثقٍة یشعر أن ما ُوهب إلیه من نعم هو 
ألجلهم. إحساسات صادقة وقویة لدى الخادم أن ما لدیه من عطایا لیس عن فضل 

خاص به وال عن امتیاز له عن غیره، لكنه هبة إلهیة ُقدمت له من اهللا ألجل المخدومین. 

: [هنا یلمح إلي النبوة التي ُأعطیت لحنانیا في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
دمشق بخصوصه، حین قال له الرب: "اذهب ألن هذا لي إناء مختار لیحمل اسمي أمام 

" اإلعالن الذي ظهر له، كأنه یقول:  ِ◌َتْدِبیِر ِنْعَمةِ  "ـ)؛ ویقصد ب١٥: ٩أمم وملوك" (أع 
). لقد وهبني اإلعالن إنما ألجلكم، إذ قال لي ١٢: ١"ألني لم أقبله من عند إنسان" (غل 

.] Ð)٢١: ٢٢بنفسه: "اذهب، فإني سأرسلك إلي األمم بعیًدا" (أع 

 Prographo، فإن الكلمة الیونانیة ]٣[ "َكَما َسَبْقُت َفَكَتْبُت ِباِإلیَجازِ أما قوله: "
المستخدمة هنا یمكن أن تحمل على األقل ثالثة معانٍ : أن ما كتبه نفس الرسالة أعاله 

 وما على األرض في تحیث حدثهم عن سّر مشیئة اهللا الخاصة بجمیع ما في السماوا
) أو سّر المسیح الخاص بمصالحة األمم والیهود في جسد ٢٠، ٩: ١المسیح یسوع (

). المعنى الثاني أنه یّذكر السامع بما سبق فكتبه في ٢٢ – ١١: 2واحد خالل الصلیب (
أحدى رسائله السابقة عن هذا اإلعالن، ولیس بالضرورة أن تكون رسالة موجهة إلي أهل 
أفسس، إذ كانت رسائله كثیرة التداول؛ والمعنى الثالث أنه سبق فكتب بصفة عامة ولیس 

خالل رسالة معینة. 

 أن حدیث الرسول بولس السابق عن "سّر القدیس یوحنا الذهبي الفم: یرى ثالثًا
المسیح" الخاص بقبول األمم في ذات الجسد جنًبا إلي جنب مع الیهود كان موجًزا للغایة 
لعدم قدرة السامعین على قبوله، إذ لم یكن ممكًنا للیهود أن یدركوا أو یقبلوا عظمة الغنى 
الذي أغدقه اهللا على األمم لیصیروا شركاء في المیراث والجسد ونوال الموعد. هذا السّر 
المعلن بقوة للرسول لم ُیعلن ألنبیاء العهد القدیم بذات القوة بل جزئًیا، إذ یقول الرسول:  

 الَِّذي ِبَحَسِبِه ِحیَنَما َتْقَرُأوَنُه َتْقِدُروَن َأْن َتْفَهُموا ِدَراَیِتي ِبِسرِّ اْلَمِسیحِ . "

2 Ibid. 

 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


  
 

 

 

 الَِّذي ِفي َأْجَیاٍل ُأَخَر َلْم ُیَعرَّْف ِبِه َبُنو اْلَبَشِر، 
وحِ :   َكَما َقْد ُأْعِلَن اآلَن ِلُرُسِلِه اْلِقدِّیِسیَن َوَأْنِبَیاِئِه ِبالرُّ

 –٤[" َأنَّ اُألَمَم ُشَرَكاُء ِفي اْلِمیَراِث َواْلَجَسِد َوَنَواِل َمْوِعِدِه ِفي اْلَمِسیِح ِباِإلْنِجیلِ 
٦[. 

كأنه یقول أن حقیقة قبول األمم لإلیمان كانت سًرا بالنسبة لألجیال السابقة، لم 
ُیكشف هذا السّر كما اآلن، فقد ُأعلن للرسل واألنبیاء (أنبیاء العهد الجدید) وذلك بالروح 

القدس. 

 " الَِّذي ِفي َأْجَیاٍل ُأَخَر َلْم ُیَعرَّْف ِبِه َبُنو اْلَبَشِر، َكَما َقْد ُأْعِلَن اآلَن ِلُرُسِلِه اْلِقدِّیِسیَن
وحِ  . اخبرني، ما هذا؟ ألم یعرف األنبیاء هذا (السرّ )؟ إذن، كیف ]٥[" َوَأْنِبَیاِئِه ِبالرُّ

یقول المسیح ان موسى وٕایلیا كتبا هذا عني؟ وأیًضا: "لو كنتم تصدقون موسى وٕایلیا 
)؟ وأیًضا: "فتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم فیها حیاة أبدیة، ٤٦: ٥تصدقونني" (یو 
)؟ ٣٩: ٥" (یو  ليوهي التي تشهد

، إذ أضاف: "الذي في أجیال ُأخر لم إنه یعني إما أن هذه لم ُتعلن لكل البشر
 كما قد ُأعلن اآلن"، أو یعني أنها لم ُتعرف بكل حقائقها وأحداثها: یعرف به بنو بشر

"كما قد أعلن اآلن لرسله القدیسین وأنبیائه بالروح". تأمل: لو أن بطرس لم ُیعلن له 
بالروح ذلك لما ذهب إلي األمم. اسمع ماذا یقول: "هؤالء الذین قبلوا الروح القدس 

. ة)، بمعنى أنه بالروح اختار اهللا أن یقبلوا هذه النعم٤٧: ١٠كما نحن أیًضا" (أع 
لقد نطق األنبیاء بذلك لكنهم لم یعرفوها معرفة كاملة، حتى الرسل لم یعرفوها بعد أن 

سمعوها، فقد فاقت كل الحسابات البشریة والتوقعات العامة. 

 " ِما هذا؟ "شركاء في ]٦[" َأنَّ اُألَمَم ُشَرَكاُء ِفي اْلِمیَراِث َواْلَجَسِد َوَنَواِل َمْوِعِده .
المیراث والموعد والجسد"؟ هذه األخیرة أمر عظیم، إذ یصیرون جسًدا واحًدا، ویقتربون 

. Ñإلیه في عالقة قویة للغایة

3 Ibid. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 مثل "بني البشر، ٥: یرى بعض الدارسین أن التعبیرات الواردة في الفقرة رابًعا
لرسله القدیسین وأنبیائه" غریبة في أسلوب الرسول بولس، فهي غالًبا اقتباس نقله الرسول 

. Òعن تسبحة كنسیة في ذلك الحین

: یؤكد الرسول أكثر من مرة أن تحقیق "سّر المسیح" لیس عن فضل خامًسا
ِتهِ بشري، كما ال تعوقه العقبات اإلنسانیة، إنما یتحقق " : ١؛ ٧ [ (قوة اهللا)" َحَسَب ِفْعِل ُقوَّ

، أما من جهة نفسه فهو مجرد خادم أصغر من جمیع القدیسین أؤتمن على تحقیق ]١٩
الَِّذي ِصْرُت َأَنا َخاِدًما َلُه خطة اهللا خالل غنى المسیح الذي ال ُیستقصى، إذ یقول: "

ِتهِ . ِلي َأَنا َأْصَغَر َجِمیِع اْلِقدِّیِسیَن  َحَسَب َمْوِهَبِة ِنْعَمِة اِهللا اْلُمْعَطاِة ِلي َحَسَب ِفْعِل ُقوَّ
 .]٨ -٧[" ُأْعِطَیْت َهِذِه النِّْعَمُة، َأْن أَُبشَِّر َبْیَن اُألَمِم ِبِغَنى اْلَمِسیِح الَِّذي َال ُیْسَتْقَصى

 أن الرسول بولس إذ یتحدث عن عظمة قوة القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
نعمة اهللا، یتصاغر جًدا في عیني نفسه، فیتطلع إلي نفسه كأصغر صغار جمیع 

)، إذ یقول: Less than the least of all saintsالقدیسین (
لي أنا أصغر [إذ أوشك أن یتحدث عن عظمة نعمة اهللا، اسمع ماذا یقول: "

". كان تواضًعا حًقا، إذ كان ینتحب (من أصغر) جمیع القدیسین ُأعطیت هذه النعمة
خطایاه السابقة مع أنها ُغفرت له، فكان یذكرها، واضًعا نفسه مقیاًسا حقیقًیا حیث دعا 

 ١" (السقط)... مرة أخرى یدعو نفسه: "١٣: ١ تي ١" (مجدًفا ومضطهًدا ومفترًیانفسه: "
أصغر ). أما أن یضع نفسه بعد قیامه بأعمال عظیمة صالحة فیدعو نفسه: "٨: ١٥كو 

 " فهذا تواضع بالحقیقة عظیم وفائق.من أصغر القدیسین
 لم یقل "أصغر الرسل" بل "من أصغر القدیسین"، فإن التعبیر األول أخف.

 ]Ó) ...٩: ١٥ كو ١ ("یقول أیًضا "أنا لست أهًال أن أدعى رسوالً 

4 Anchor Bible, p 331. 
5 In Eph. hom 7. 
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لعل الرسول قد تواضع جًدا بصورة فائقة فحسب نفسه لیس فقط أصغر من 
الرسل وٕانما األصغر بین أصغر القدیسین بوجه عام. وكان هذا التواضع الزًما ألمرین، 

أوًال ألنه حیث یكون البناء شاهًقا جًدا یلزم أن تكون األساسات عمیقة للغایة. البناء الذي 
"، أي یدخل وسطهم َبْیَن اُألَممِ أمامه غایة في العلو، إذ وهبت له نعمة خاصة لیبشر "

". ِغَنى اْلَمِسیِح الَِّذي َال ُیْسَتْقَصى"ویكون بینهم كما لو كان واحًدا منهم حتى یقدم لهم 
بمعنى آخر لم یقف "ضد األمم"، وال كرز كما من بعید، لكنه انطلق إلي هؤالء الذین هم 
عن بعٍد شدیٍد لیدخل في وسطهم، یحفر فیهم أساسات عمیقة، لیقدم البناء الحّي الالئق 

بالمسیح السماوي! هذا من جانب، أما الجانب اآلخر فألنه یتحدث عن أمٍر یصعب على 
كثیر من الیهود قبوله، لذا یتدرع بالتواضع كسالٍح ضد كل هجوٍم یتعرض له. هنا یعلمنا 

الرسول أن نقابل المقاومین بروح التواضع الشدید فنربحهم ونربح نفوسنا معهم! 

 دعوة إلهیة أصیلة وسماویة. 2
رأینا الرسول بولس یتواضع للغایة لیعلن تمتعه بنعمة خاصة إلهیة هي نعمة 
الكرازة بین األمم للتمتع بغنى المسیح الذي ال ُیستقصى، هذا العمل أي انفتاح الباب 

لألمم للدخول إلي غنى المسیح دعاه "سّر المسیح". هذا السّر لیس باألمر الذي هو من 
عند الرسول نفسه، وال من وحي فكره الخاص، لكنه أداة یستخدمها اهللا لتحقیق مقاصده 

األزلیة المكتومة منذ الدهور. هذا السّر السماوي اإللهي، كان مكتوًما، واآلن انفتح لیضم 
الجمیع ولُیعلن للسمائیین أنفسهم الذین یرون في الكنیسة عجًبا. یرون األمم األرضیین قد 

صاروا سمائیین، ودخلوا معهم في شركة! إذ یقول الرسول: 
 َوأُِنیَر اْلَجِمیَع ِفي َما ُهَو َشِرَكُة السِّرِّ اْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الدُُّهوِر ِفي اِهللا "

 َخاِلِق اْلَجِمیِع ِبَیُسوَع اْلَمِسیحِ .
َؤَساِء َوالسََّالِطیِن ِفي السََّماِویَّاِت ِبَواِسَطِة اْلَكِنیَسة  ِلَكْي ُیَعرََّف اآلَن ِعْنَد الرُّ

 ِبِحْكَمِة اِهللا اْلُمَتَنوَِّعِة، 
 .]١١ –٩[" َحَسَب َقْصِد الدُُّهوِر الَِّذي َصَنَعُه ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع َربَِّنا
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 یالحظ في هذا النص الرسولي:
: إن كانت نعمة اهللا قد أنارت عینیه لیرى "سّر المسیح"، فبالضرورة ملتزم أوالً 

أن یقود، إن أمكن الجمیع لیروا ما قد رآه، سّر اهللا المكتوم منذ الدهور، سّر حب اهللا 
خالق الجمیع معلًنا بیسوع المسیح مخلص الكل، السّر األزلي في خطة اهللا وتدبیره. 

: [حًقا، لم ُیعلن (السرّ ) إلنسان، فهل القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول :ثانًیا
أنت تنیر السّر للمالئكة ورؤساء المالئكة والرؤساء والسالطین؟ یقول: "نعم" فإنه كان 

". أتتجاسر وتنطق بهذا؟ یجیب: "نعم". وكیف ِفي اِهللا َخاِلِق اْلَجِمیعِ مكتوًما في اهللا، بل "
"... ألم تكن المالئكة تعرفه؟... ألم یعرفه حتى  ِبَواِسَطِة اْلَكِنیَسةِ ُأعلن هذا للمالئكة؟ "

رؤساء المالئكة؟ حتى هؤالء لم یعرفوه؟... لقد دعاه سًرا، ألن المالئكة لم یكونوا یعرفوه، 
وال كان قد ُأعلن ألحد... حًقا لقد عرف المالئكة أن األمم مدعوون فعًال، أما إن یكونوا 
مدعوین للتمتع بذات امتیازات إسرائیل وأن یجلسوا على عرش اهللا هذا من كان یتوقعه؟ 

.] Ôمن كان یصدقه؟!

: ال شك أن السمائیین قد أدركوا حكمة اهللا منذ خلقتهم، لكنهم شاهدوا في ثالثًا
"، وحسب ترجمة النص في ِبِحْكَمِة اِهللا اْلُمَتَنوَِّعةِ كنیسة العهد الجدید عجًبا. لذا یقول: "

 "المتنوعة جًدا". أقول رأوا أعماًقا جدیدة في حكمة اهللا التي أقامت من الذهبي الفمكتابات 
 الوثنیین ومقاومي الحق أبناًء هللا، ورثه مع المسیح.

 في النص الذي بین أیدینا إذ یمیز الرسول بین القدیس چیرومیرى  :رابًعا
الرؤساء والسالطین وهما طغمتان سمائیتان تتمتعان بإدراك سّر اهللا، أن الكنیسة أیًضا 
 :تضم أعضاء ینتمون إلي جسد واحد لكن لكل منهم قامته الروحیة، أو كما قال الرسول

 ).٤١: ١٥كو  ١ (""إن نجًما یمتاز عن نجم في المجد

یقول: [با لتأكید من یزرع أكثر ومن یزرع أقل كالهما على الجانب األیمن، لكن 

6 Ibid. 
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مع انتمائهما إلي طبقة واحدة، أي طبقة الزارعین، غیر أنهم یختلفان من جهة القیاس 
 .]Õوالعدد...

دعوة أكیدة . 3
إذ یتحدث الرسول عن هذا السّر اإللهي األزلي الذي أعلنه له، والذي كرس 

حیاته لتحقیقه، أراد أن یؤكد ثقته في اهللا أن خطته هذه ستتحقق بالرغم من أسر بولس أو 
سجنه... حًقا لقد ُوضع الرسول تحت قیود منظورة، لكنه یشعر بالحریة واالنطالق بثقة 

(الكلمة  الَِّذي ِبِه َلَنا َجَراَءٌة َوُقُدوٌم ِبِإیَماِنِه َعْن ِثَقةٍ في تحقیق سّر المسیح، إذ یقول: "
 .]١٢["  تعني حریة)Parresiaالیونانیة 

 " ٌَلَنا " ال كأسرى، وٕانما كأشخاص یطلبون المغفرة، ولیس كخطاة، إذ یقول: "َلَناَ ُقُدوم
 Ö"، أي جرأة مرتبطة بثقة متهللة. من أین تأتي؟ من إیماننا به!َجَراَءٌة َوُقُدومٌ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 دعوة تحتاج إلي جهاد روحي. 4
هذه الدعوة لتحقیق "سّر المسیح" ال فضل للرسول فیها، إنما هي حسب فعل قوة 
اهللا... لكن الرسول بولس لم یقف سلبًیا بل جاهد واحتمل حتى السجن، حاسًبا هذا لمجد 

ِلَذِلَك َأْطُلُب َأْن َال َتِكلُّوا ِفي األمم؛ اآلن یسأل األمم أنفسهم أن یشاركوه هذا الجهاد قائًال "
 .]١٣[" َشَداِئِدي َألْجِلُكُم الَِّتي ِهَي َمْجُدُكمْ 

  هكذا أحبهم اهللا حتى بذل ابنه ألجلهم، وسمح باآلالم لخدامه من أجلهم، فقد ُألقي
بولس في السجن لكي ینالوا بركات وقوة. بالتأكید كان هذا بسبب محبة اهللا الفائقة 

. ×)٥: ٦قتلتهم بأقوال فمي" (هو "لهم. هذا ما قاله اهللا أیًضا عن األنبیاء، 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

7 Against Joviniasus 2: 23. 
8 In Eph. hom 7. 
9 Ibid. 
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 شفاعة الرسول عن الكل. 5
ما دام تحقیق "سّر المسیح" هو عمل إلهي، فال یكفي جهاد الرسول أو جهادهم، 

وٕانما ال یكف الرسول وسط شدائده من االنحناء أمام اآلب طالًبا قوته وٕامكانیاته، إذ 
ِبَسَبِب َهَذا َأْحِني ُرْكَبَتيَّ َلَدى َأِبي َربَِّنا َیُسوَع اْلَمِسیِح، الَِّذي ِمْنُه ُتَسمَّى ُكلُّ َعِشیَرٍة یقول: "

 .]١٥-١٤[" ِفي السََّماَواِت َوَعَلى اَألْرضِ 

لعل الرسول بولس أراد أن یتمثل بمسیحه الذي دخل البستان لیشرب كأس اآلالم 
ألجل مجدنا عندما انحنى على ركبتیه أمام اآلب لیحمل الصلیب ویحقق المصالحة. 

هكذا الق بكل خادم أن یجثو أمام اآلب مقدًما الطاعة لیحمل شركة الصلیب من أجل 
 خالص الغیر.

  ها هو یظهر روح صالته عنهم، إذ لم یقل: "أصلي" فحسب، وٕانما أظهر تضرعاته
 القلبیة بانحناء الركب.

". إنه یعني أنه لم یحسبها ضمن عداد المالئكة  الَِّذي ِمْنُه ُتَسمَّى ُكلُّ َعِشیَرةٍ "
بل انه قد خلق عشائر في السماء من فوق، وعلى األرض من تحت، ولیس كما كان 

 .ÏÎالیهود
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

بمعنى آخر أن الرسول بولس إذ ینحني بركبتیه كما بكل قلبه لدى اآلب یطلب 
تحقیق مشیئته اإللهیة، أن یضم السمائیین واألرضیین كعائلة مقدسة ترتبط مًعا في 

المسیح یسوع ربنا. 

 ماذا یطلب الرسول في شفاعته عنهم؟ أو صلواته من أجلهم؟
ِلَكْي ُیْعِطَیُكْم ِبَحَسِب ِغَنى َمْجِدِه َأْن َتَتَأیَُّدوا ِباْلُقوَِّة ِبُروِحِه ِفي اِإلْنَساِن : "أوالً 

 .]١٦[" اْلَباِطنِ 

10 Ibid. 
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إن كنت بالحب الحقیقي العامل ال أكف عن أنحني بركبتي كما بإنساني 
الداخلي ألجلكم فإنني أطلب لیهبكم تأییًدا داخلًیا في إنسانكم الداخلي، وقوة روحیة، لیس 

من أجل صلواتي ومحبتي وٕانما بالحق من أجل غنى مجده. كأنه یقول: إن صلواتي تأتي 
متناغمة مع مشیئة اهللا وغنى مجده المشتاق أن یعمل في إنسانكم الباطن أو الداخلي. 

ما هو التأیید بالقوة بروحه في اإلنسان الباطن إالَّ التمتع بحلول المسیح باإلیمان 
. هنا یركز الرسول بولس أنظارهم نحو اإلنسان الباطن لیتجلى السید ]١٧[في قلوبكم؟! 

 عن القدیس یوحنا كاسیانالمسیح فیه، معلًنا ملكوته في داخلنا. لهذا حینما تحدث 
الصوم كأحد التداریب الروحیة، طالبنا أالَّ نركز على التصرفات الخارجیة كاالمتناع عن 

الطعام وٕانما على "الحیاة الداخلیة في المسیح یسوع"، إذ یقول: [عندما یصوم اإلنسان 
الخارجي یلزم أن یمتنع اإلنسان الداخلي عن الطعام الرديء بالنسبة له، إذ یحثنا الرسول 

 نقًیا أمام اهللا، فیوجد مستحًقا لقبول – فوق الكل –الطوباوي أن یظهر اإلنسان الداخلي 
 .]ÏÏالمسیح ضیًفا في داخله

 سّر القوة هو "حلول المسیح" باإلیمان في قلوبنا.

  یحل المسیح باإلیمان فیك؛
 إذ یحضر اإلیمان یكون المسیح حاضًرا،

استرخاء اإلیمان هو نوم للمسیح. قم وحث نفسك، قائالً : "یا رب إننا نهلك". 
 ÏÐال تدع إبلیس یفسد إیمانك، ال تدعه یبتلع السمكة!

القدیس أغسطینوس 

لقد سبق فأعلن السید المسیح هذه العطیة للقلوب المحبة األمینة، إذ قال: "إن 
 ).٢٣ ١٤أحبني أحد یحفظ كالمي ویحبه أبي، وٕالیه نأتي، وعنده نصنع منزالً " (یو 

ُلوَن َوُمَتَأسُِّسوَن ِفي اْلَمَحبَِّة،  ":ثانًیا  َوَأْنُتْم ُمَتَأصِّ

11 Institutes of Cassian 5: 21. 
12 Sermon on N.T. Lessons 31: 8; 53: 6 
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  َتْسَتِطیُعوا َأْن ُتْدِرُكوا َمَع َجِمیِع اْلِقدِّیِسیَن َحتَّى
 َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلُو، 
 َوَتْعِرُفوا َمَحبََّة اْلَمِسیِح اْلَفاِئَقَة اْلَمْعِرَفِة، 

 .]١٩، ١٨[" ِلَكْي َتْمَتِلُئوا إلي ُكلِّ ِمْلِء اهللاِ 
كما ربط السید المسیح حلوله في القلب بنقاوة القلب العمیقة خالل المحبة 

)، اآلن یعلن الرسول أن حلول المسیح في القلب ٢٣: ١٤الصادقة الحافظة لكالمه (یو 
یجعل النفس متأصلة متأسسة في المحبة اإللهیة، فتنعم بعطیة "اإلدراك الروحي"، 

 و"المعرفة الفائقة".

إتحادنا بالسید المسیح المرتكز على الحب، یكشف األسرار اإللهیة، فندرك ما 
هو العرض والطول والعمق والعلو، ونتعرف على محبة المسیح الفائقة المعرفة، فندخل 
إلي الملء. إنها سلسلة غیر منقطعة بین "اإلتحاد مع اهللا"  و"المحبة الفائقة" و"المعرفة 

اإللهیة" و"الملء". 

هذه عطایا العریس السماوي لعروسه المتحدة به، المتمتعة بمحبته الفائقة، فتنال 
حق التعرف على أسراره واالنطالق في نمٍو غیر منقطٍع من ملٍء إلي ملءٍ ! 

  یحل (المسیح) في تلك القلوب المخلصة (األمینة)، في المتأصلین في محبته، الذین
 یبقون ثابتین غیر متزعزعین. لكي تنالوا القوة (الكاملة)، فاألمر یتطلب قوة عظیمة: "

". ماذا یعني الرسول بهذا التعبیر؟ مع أن محبة المسیح ِلَكْي َتْمَتِلُئوا إلي ُكلِّ ِمْلِء اهللاِ 
ترتفع فوق كل معرفة بشریة، لكنكم ستعرفونها إن كان لكم المسیح ساكًنا فیكم، نعم 

 .ÏÑ، بل أیًضا وتمتلئون إلي كل ملء اهللا منهلیس فقط تعرفون ذلك
القدیس أغسطینوس 

  العرض هو األعمال الصالحة، والطول هو المثابرة والمداومة على األعمال

ÏÑ In Eph. hom 7. 
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الصالحة، والعلو هو رجاؤكم في البركات العتیدة. فمن أجل هذه العلو تؤمرون: 
"ارفعوا قلوبكم"، اصنعوا خیًرا، ثابروا علیه من أجل جعالة اهللا. احسبوا األمور 

 .ÏÒاألرضیة كال شيء
القدیس أغسطینوس 

 في حدیث الرسول هنا عن الطول والعرض والعلو ÏÓالقدیس أغسطینوسیرى 
والعمق إشارة إلي الصلیب بكونه الینبوع الذي یفجر فیها معرفة محبة اهللا الفائقة. العلو 
ذاك الذي یضع السید المسیح رأسه علیه، وهو رمًزا لتوقع المكافأة من عدل اهللا الفائق، 

"الذي سیجازي كل واحد حسب أعماله، أما الذین بصبر في ) ٧، ٦: ٢رو (كما جاء في 
 دالعمل الصالح یطلبون المجد والكرامة والبقاء فالحیاة األبدیة". والطول هو الصلیب وق

ُوضع علیه جسد السید المسیح رمًزا للصبر والمثابرة المستمرة حسب مشیئة اهللا، أو "طول 
 والعمق، هو الجزء المثبت في األرض، یمثل طبیعة السّر الخفیة، سّر الصلیب، .األناة"

أو سّر حب اهللا. 

یمكننا أن نقول انه خالل السید المسیح المصلوب فینا یكون لنا العلو حیث 
تتفتح عیوننا بصیرتنا بالرجاء في األبدیة، ویكون لنا العمق حیث نكون متأسسین بنعمة 

اهللا في محبته الخفیة، ویكون لنا الطول والعرض أي المحبة العملیة هللا والناس على 
المستوى الرأسي واألفقي؛ بمعنى آخر في المسیح یسوع یثبت رجاؤنا وٕایماننا ومحبتنا هللا 

 والناس.

أخیًرا إذ یرى الرسول أن هذه العطایا اإللهیة فائقة أكّدها، معلنا أن اهللا یتمجد 
فینا خالل أعماله الفائقة في كنیسته، إذ یقول:  

 َواْلَقاِدُر َأْن َیْفَعَل َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء َأْكَثَر ِجد�ا ِممَّا َنْطُلُب َأْو َنْفَتِكُر، "
،  ِبَحَسِب اْلُقوَِّة الَِّتي َتْعَمُل ِفیَنا

14 Ser. on N.T. 3: 15. 
15 Ibid 54: 24. 
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" َلُه اْلَمْجُد ِفي اْلَكِنیَسِة ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع إلي َجِمیِع َأْجَیاِل َدْهِر الدُُّهورِ . آِمینَ 
]20[. 

َفْوَق ُكلِّ َشْيٍء َأْكَثَر ِجد�ا ِممَّا َنْطُلُب : [فعل اهللا "القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
"... إنني بالحق أصلي، لكنه هو یهب أكثر مما نطلب... فإننا لم نطلب هذه َأْو َنْفَتِكرُ 

.] ÏÔاألمور وال توقعناها

یشعر الرسول أنه إن كان بدافع الحب یطلب بإلحاح، فإن اهللا في عطایاه 
للبشریة یفیض أكثر مما كان الرسول یطلب أو یتوقع، لذا ختم حدیثه بتقدیم الحمد والشكر 

هللا الذي یتمجد في كنیسته. 

"، فإن األب یتمجد َلُه اْلَمْجُد ِفي اْلَكِنیَسِة ِفي اْلَمِسیِح َیُسوعَ  ما أجمل كلماته "
 في الكنیسة عروس المسیح، یتجلى بقوة في حیاة أعضائها.

16 In Eph. hom 7. 
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الباب الثاني 

 
الحیاة الكنسیة العملیة 

 
 
 
 
 .٤. الوحدة وٕاضرام المواهب   ص 1
 .٥. العبادة والسلوك  ص 2
. ٦. الحیاة العملیة والجهاد الروحي ص 3
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 الحیاة الكنسیة العامة
الجامعة في حقیقتها هي "سّر المسیح المكتوم"، وقد أعلن لنا إذ كانت الكنیسة 

 السمائیون بنا كعروس مقدسة عن مجيء المسیح، فتحققت مسرة اآلب فیه، وتهلل
وكجسٍد مقدٍس للرأس القدوس، ضمت أعضاء الجسد من األمم والیهود، فإن هذه الكنیسة 

الجامعة یلزم أن تترجم عملًیا في حیاتنا الكنسیة وعبادتنا وسلوكنا األسري واالجتماعي 
وفي جهادنا الروحي الخفي. هذا ما أكده الرسول بولس في األصحاحات الثالثة األخیرة 

]٦ –٤[. 

الكنیسة لیس مؤسسة، لكنها "حیاة في المسیح"، تتجلى في أعماقنا كما في كل 
تصرف خفي أو ظاهر. 
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األصحاح الرابع  

الوحدة وٕاضرام المواهب 
 

اهللا في محبته أعلن لنا "سّر المسیح"، الذي هو سّر الكنیسة الجامعة التي تضم 
األمم لتنعم بالحیاة في المسیح، لذا یلیق بنا أن نقابل هذا الحب اإللهي العملي إیجابًیا 
باتساع قلبنا لبعضنا البعض، فنحمل وحدانیة الروح. هذه الوحدانیة ال تعني أن نكون 

نسخة متشابهة لبعضنا البعض بل نكون أشخاًصا لنا مواهبنا المتباینة التي ُأعطیت لنا 
ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء للعمل مًعا، یكمل أحدنا اآلخر لبنیان الكنیسة وبنیان نفوسنا، لعلنا نبلغ "

 .]١٣[" اْلَمِسیحِ 

 .٣ – ١. المحبة ووحدانیة الروح  1
 .١١ – ٤. وحدة اإلیمان وتنوع المواهب 2
 .١٦ – ١٢. الوحدة وبنیان الكنیسة   3
 .٣٢ – ١٧. الوحدة والحیاة الجدیدة  4

 المحبة ووحدانیة الروح . 1
 نحوهم لیحقق فیهم بالنعمة "سّر المسیح"، محتمًال  بالتزامإن كان الرسول یشعر

الشدائد حتى األسر لمجدهم، فإنه یلیق بهم من جانبهم أن یدركوا الدعوة اإللهیة التي 
دعوا إلیها. فالعمل ال یكون من جانب الخادم وحده، وٕانما یلیق بكل عضو حّي أن یلتزم 

بدوره، أو بمعنى أصح أن یعتز بعضویة الكنیسة خالل العمل الجاد. أما مركز هذا العمل 
فهو االلتزام بالمحبة الجادة الواهبة وحدانیة الروح خالل انسجام كل األعضاء مًعا كجسٍد 

 واحد لرأس واحد.

یوصیهم الرسول:  
" ،  َفَأْطُلُب ِإَلْیُكْم، َأَنا اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ
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َأْن َتْسُلُكوا َكَما َیِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعیُتْم ِبَها. ِبُكلِّ َتَواُضٍع، َوَوَداَعٍة، 
 َوِبُطوِل َأَناٍة، ُمْحَتِمِلیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَمَحبَّةِ . 
وِح ِبِرَباِط السََّالمِ   .]٣ –١[" ُمْجَتِهِدیَن َأْن َتْحَفُظوا َوْحَداِنیََّة الرُّ

لما كان موضوع "وحدانیة الروح" أو رباط السالم أمًرا له تنازالته الكثیرة من كل 
عضو لذا بدأ الحدیث عنه بإعالن الرسول عن تنازالته التي هي بالحق سّر مجده 

: [یا لها القدیس یوحنا الذهبي الفم. یقول ]1[" اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ وكرامته، إذ یدعو نفسه "
من كرامة عظیمة! إنها أعظم من كرامة الملوك أو السفراء... كان أمجد له أن یكون 

أسیًرا من أجل المسیح عن أن یكون رسوًال أو معلًما أو كارًزا. من یحب المسیح یفهم ما 
أقوله. من دخل إلى التكریس للرب والتهب به یعرف قوة هذه القیود. مثل هذا یفضل أن 

 مسكنه. كانت الیدان أكثر مجًدا تیكون سجیًنا من أجل المسیح عن أن تكون السماوا
 .]Ïمما لو كانتا مزینتین بزینٍة ذهبیٍة أو بتاٍج ملوكيٍ 

 العظة الثامنة كلها في تفسیر الرسالة إلى القدیس یوحنا الذهبي الفملقد خصص 
أهل أفسس یمجد فیها اآلالم التي ُتحتمل من أجل المسیح، أًیا كان نوعها أكثر من المجد 

 الذي نتقبله حتى من یدّي السید المسیح نفسه.

هذا بالنسبة لآلالم، أما بالنسبة لوحدة الكنیسة فقد امتص هذا الموضوع فكر 
 قد خصص العظة التاسعة القدیس یوحنا الذهبي الفمآباء الكنیسة، فال ندهش إن رأینا 

في تفسیره للرسالة إلى أهل أفسس بأكملها لشرح العبارات الثالث الواردة في أول هذا 
األصحاح. وقد لخص القدیس حدیثه بكلمات قلیلة في موضع آخر بقوله: [اسم الكنیسة 

لیس اسم االنقسام بل الوحدة واالنسجام، یلزم أن تكون كنیسة واحدة في العالم، بالرغم من 
 .]Ðوجود كنائس كثیرة منتثرة في مواضع كثیرة

 .(الكثیرین) األسقفیة واحدة، تتجمع أجزاؤها مًعا خالل األساقفة 
الكنیسة واحدة تمتد بثمارها المتزایدة المنتشرة بین الجمهور كأشعة الشمس 

1 In Eph. hom 8. 
2 In 1Cor. hom 1: 1, PG 61: 13. 
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 الكثیرة مع أن النور واحد، وكأغصان الشجرة الكثیرة، لكن الجذر واحد... 
هكذا غطست الكنیسة في نور الرب، لذا ترسل أشعتها على العالم، لكن النور 

 .Ñواحد یبلغ كل موضع، ووحدة الجسد ال تُنتزع منها
القدیس كبریانوس 

  ما أعظم سلطان قیود بولس كما یظهر هنا، فإنها أمجد من المعجزات. فإنه لیس
 وال بدون هدف، وٕانما أراد أن یتالمس معهم خاللها – كما یبدو –عبثًا یتحدث عنها 

، َأْن َتْسُلُكوا َكَما َیِحقُّ فوق كل شيء. فماذا یقول: " َفَأْطُلُب ِإَلْیُكْم، َأَنا اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ
ِبُكلِّ َتَواُضٍع، َوَوَداَعٍة، َوِبُطوِل َأَناٍة، ؟ "، كیف یكون هذا]١[" ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعیُتْم ِبَها

 .]٢[" ُمْحَتِمِلیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَمَحبَّةِ 
لم یكن مكرًما لمجرد كونه أسیًرا، وٕانما ألنه كان هكذا من أجل المسیح! لذا 

"، أي أنه أسیر ألجل المسیح. لیس شيء ما یعادل هذا! ِفي الرَّبِّ یقول "
اآلن تجتذبني القیود جًدا فتبعدني عن الحدیث في الموضوع، وتدفعني للخلف 
(أي العودة إلى الحدیث عنها من جدید)، فإنني ال أستطیع مقاومة الحدیث عنها. 

 هو اإلسهاب في  الدائمإنني أنجذب إلیها تلقائًیا، نعم وبكل قلبي، لیكون نصیبي
 الحدیث عن قیود بولس...

  اآلن ال تملوا، فإنني أرید أن أقدم إجابة لتساؤل یثیره الكثیرون، عندما یقولون: إن
الضیقات مّمجدة، فلماذا قال بولس نفسه في دفاعه أمام أغریباس: "كنت أصلي إلى 
اهللا أنه بقلیل وبكثیر لیس أنت فقط بل أیًضا جمیع الذین یسمعونني الیوم یصیرون 

 )؟٢٩: ٢٦هكذا كما أنا ما خال هذه القیود" (أع 
حاشا أن یكون قد نطق بهذا للتحقیر من شأن القیود، ال، فإنه لو كان األمر 
هكذا لما كان یفتخر بالقیود والسجون والضیقات األخرى، عندما قال في موضع 

). فماذا هو األمر ٩: ١٢ كو ٢(فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي" آخر: "
(بالنسبة لما قاله أمام أغریباس)؟... لم یكن من یتحدث أمامهم قادرین على السماع 

3 Unity of Church 5. 
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عن جمال القیود وبهائها وبركتها، لذا أضاف: "ما خال القیود". 
: ١٣عندما كتب إلى العبرانیین لم یقل هذا، بل حثهم أن یكونوا "كمقیدین" (عب 

 ) مع المقیدین...٣
 قدیر هو سلطان قیود بولس!...

إنه لمنظر جمیل مشبع أن ترى بولس مقیًدا وهو خارج من السجن، كما تنظره 
فإن كان القدیسون في كل األوقات یحملون منظًرا مقیًدا وهو داخل السجن... 

مجیًدا، إذ هم مملوءون نعمة غنیة، فإنهم یكونون هكذا باألكثر عندما یتعرضون 
. وكما أن الجندي الشجاع لمخاطر من أجل المسیح، عندما یصیرون مسجونین

یمثل منظًرا مبهًجا في كل األوقات وذلك من تلقاء نفسه لكل من یتطلع إلیه خاصة 
عندما یقف في الصفوف بجانب الملك، هكذا تأملوا بولس بأیة عظمة یكون عندما 

 ترونه یعّلم وهو في قیوده!
ألعلي أشیر إلى فكرة عابرة خطرت ببالي حاًال؟! فإن الطوباوي بابیالس الشهید 

ُقّید تماًما كما قید یوحنا (المعمدان)، ألنه وّبخ ملًكا على عصیانه. وعند موته أوصى 
هذا الرجل أن تبقى القیود تالزم جسده، فُیدفن جثمانه مقیًدا. وٕالى الیوم ال تزال قیوده 
مختلطة برفاته، هكذا كانت محبته للقیود التي ُقید بها من أجل المسیح. وكما یقول 

). حتى النساء أیًضا ١٨: ١٠٥النبي عن یوسف: "في الحدید دخلت نفسه" (مز 
 ُقیدن قبل اآلن بهذه القیود.

  على أي األحوال نحن لسنا في قیود، ولست أوصیكم بها مادام الوقت لیس وقت
 فإنه توجد قیود أخرى؛ من ال ُیقید بالواحدة (أي قید قلبك وفكرك ال یدیك!قیود. 

االلتزام الروحي) فسُیقید باألخرى. اسمع ما یقوله المسیح: "اربطوا یدیه ورجلیه" (مت 
 Ò). اهللا ال یسمح لنا بهذا القیود!١٣: ٣٢

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :َأْن َتْسُلُكوا َكَما َیِحقُّ ِللدَّْعَوِة الَِّتي ُدِعیُتْم یقول ، َ◌َأْطُلُب ِإَلْیُكْم، َأَنا اَألِسیَر ِفي الرَّبِّ

4 In Eph. hom 9. 
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 .]١[" ِبَها
لكن ما هذه الدعوة؟ ُیقال: لقد ُدعیتم جسده. صار المسیح رأًسا لكم، ومع أنكم 

: ٢كنتم أعداء وارتكبتم شروًرا بال حصر، غیر أنه أقامكم معه، وأجلسكم معه (أف 
). إنها دعوة علیا، دعوة إلمتیازات سامیة، ال بدعوتنا لترك حالتنا السابقة فحسب ٦

وٕانما بتمتعنا بإمتیازات كهذه... 
هذا هو أساس كل فضیلة. . ]٢[" ِبُكلِّ َتَواُضعٍ لكن كیف یمكن أن نسلك فیها؟ "

إن كنت متواضًعا وتأملت ما أنت علیه، وكیف خلصت، فإن هذه التأمالت تدفعك 
لكل فضیلة. فإنك ال تنتفخ بالقیود وال بهذه اإلمتیازات التي أشرت إلیها، وٕانما 

. تتواضع ألنك تعرف أن هذه جمیعها إنما هي من قبیل النعمة
اإلنسان المتواضع قادر أن یكون عبًدا كریًما وشاكًرا في نفس الوقت. فإنه 

). اسمع أیًضا قوله: "أنا تعبت أكثر منهم ٧: ٤ كو ١"أي شيء لك لم تأخذه؟" (
). ١٠: ١٥كو ١جمیعهم، ولكن ال أنا بل نعمة اهللا التي معي" (

"، لیس فقط باألقوال وال باألفعال وٕانما باالحتمال حتى في  ِبُكلِّ َتَواُضعٍ یقول "
نغمة الصوت. ال تكن متواضًعا مع شخص وخشًنا مع آخر. بل كن متواضًعا مع 
 جمیع البشر، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء، عظماء أم محتقرین، هذا هو التواضع.

طوبى كن متواضًعا حتى في أعمالك الصالحة. اسمع ما یقوله المسیح: "
. Ó)، وقد وضع هذا في بدایة (التطویبات)٣: ٥" (مت للمساكین بالروح

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إذ ُدعینا جسد المسیح الواحد، فإننا ال نستطیع أن ننعم بوحدانیة الروح، ونثابر 
علیها بدون التواضع الحقیقي، الذي هو أساس كل فضیلة، وبدایة كل تطویب. 

"، فإن  ِبُكلِّ َتَواُضعٍ سلوكنا بالحق كما یلیق بدعوة المسیح لنا یلزمنا أن ننعم "
كان كلمة اهللا بتواضعه أخلى ذاته، وصار كواحٍد منا، لكي یضمنا إلیه ویثبتنا فیه كجسٍد 
للرأس الواحد، هكذا إذ یكون لنا فكره، ونحمل تواضعه عامًال فینا، نحمل وحدانیة الروح 

5 In Eph. hom 9. 
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مع بعضنا البعض فیه. بمعنى آخر، بالتواضع نزل إلینا الكلمة اإللهي لیهبنا الوحدة 
 فیه، وحدتنا مع اآلب بروحه القدوس، ووحدتنا مع بعضنا البعض فیه.

إذ نسلك بكل تواضع في الرب نحمل وداعة تجاه إخوتنا، محتملین بعضنا 
بعًضا في المحبة كأساس حّي لحفظ وحدانیة الروح. یقول الرسول:  

 ِبُكلِّ َتَواُضٍع، َوَوَداَعٍة، َوِبُطوِل َأَناٍة، "
 ُمْحَتِمِلیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِفي اْلَمَحبَّةِ . 

وِح ِبِرَباِط السََّالمِ  . ]٣- ٢[" ُمْجَتِهِدیَن َأْن َتْحَفُظوا َوْحَداِنیََّة الرُّ

  إن كنت ال تحتمل أخاك العبد رفیقك فكیف یحتملك السید؟ حیث توجد المحبة یمكن
 احتمال كل شيء!

 " ِوِح ِبِرَباِط السََّالم . اربط یدیك باالعتدال. مرة ]٣[" ُمْجَتِهِدیَن َأْن َتْحَفُظوا َوْحَداِنیََّة الرُّ
". لقد تركنا الحدیث عن القیود، وهذا هو (قیود) ِبِرَباِط أخرى نرى هذا االسم الحسن "

 یعود ثانیة من تلقاء ذاته.
كانت القیود السابقة (الخاصة بأسر الرسول) حسنة، وهذه القیود أیًضا حسنة، 

تلك كانت ثمار هذه (أي احتمال اآلالم هو ثمرة لرباط المحبة). 
اربط نفسك بأخیك؛ فالذین یرتبطون مًعا بالمحبة یستطیعون أن یحتملوا كل 

شيء بسهولة. اربط نفسك بأخیك، وهو بك؛ أنت سید لنفسك وألخیك؛ فمن أشتاق 
أن أقیمه صدیًقا لي أستطیع باللطف أن أحقق هذا معه. 

 " ُیظهر أن األمر ال یتحقق بسهولة، ولیس في قدرة كل أحد.ُمْجَتِهِدینَ بقوله "
وحِ " "؛ ما هي وحدانیة الروح هذه؟ في الجسد ُمْجَتِهِدیَن َأْن َتْحَفُظوا َوْحَداِنیََّة الرُّ

البشري توجد روح تجمع األعضاء مًعا رغم تنوعها. هكذا الحال هنا، فقد ُأعطى 
الروح (القدس) لهذا الغرض، لیّوحد الذین تفرقوا بسبب الجنس أو ألسباب أخرى، 
فیتحد الكبیر والصغیر، الغني والفقیر، الطفل والشاب، المرأة والرجل، وتصیر كل 
نفس مًعا، متحدین أكثر من كونهم جسًدا واحًدا. هذه العالقة الروحیة أسمى من 

العالقة الطبیعیة؛ فكمال الوحدة هنا أكمل وأشد، ألن إتحاد النفس أكثر كماًال بقدر 
ما أن النفس بسیطة ومتسقة. 
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". فإنه ال یمكن أن ِبِرَباِط السََّالمِ كیف یمكن االحتفاظ بهذه الوحدانیة؟ "
فإنه إذ فیكم حسد یكون لها وجود متى وجدت العداوة والخصام. یقول (الرسول): "

). فكما ٣: ٣ كو ١؟!" (ستم جسدیین وتسلكون بحسب البشرلوخصام وانشقاق أ
أن النار متى وجدت قطًعا جافة من الخشب تلتهب مًعا لیصعد منها لسان واحد من 
اللهب، أما متى كانت مبللة فال تعمل فیها وال تّوحد بینها، هكذا هنا أیًضا، فإنه لیس 

شيء من الطبیعة الباردة یقدر أن یجلب هذه الوحدانیة، أما إن كانت الطبیعة حارة 
فإنه في الغالب یستطیع ذلك. هكذا حرارة المحبة تنشيء الوحدانیة، وذلك برباط 

السالم... 
كأنه بنفس الطریقة یود أن یقول إن أردت أن تلتصق بآخر، ال تستطیع أن تتمم 

ذلك إالَّ بأن تلصقه هو أیًضا بك. إن أردت أن تجعل الرباط مزدوًجا یحتاج هو 
أیًضا أن یلتصق بك. هكذا یریدنا أن نرتبط مع بعضنا البعض، فال نكون فقط في 

سالم وال أن نحب بعضنا بعًضا بل وأن یكون الكل نفًسا واحدة. 
مجید هو هذا الرباط، به ینبغي أن یرتبط كل أحد باآلخر كما باهللا.  

هذا الرباط ال یسبب "إزرقاًقا في الجلد"، وال یّشل حركة الید التي یربطها، بل 
بالحري یتركها حرة، یسهل لها الحركة، ویهبها شجاعة للعمل أكثر مما تمارسه 
األیدي الحرة. إذ ُربط القوي بالضعیف أعانه وال یدعه یهلك، وٕاذ ارتبط بشخص 

: ١٨متهاون أنهضه وأحیاه. لقد قیل: "إذا عضد أخ أخاه صارا مدینة حصینة" (أم 
١٩ LXX.( 

هذه القیود (رباط السالم) ال یزعزعها ُبعد المسافة، وال السماء، وال األرض، وال 
. Ôالموت، وال شيء آخر، بل هي أقوى من كل شيء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لقد برهن أنه ال وحدة وال سالم یمكن أن ُیحفظ ما لم یطلب اإلخوة بعضهم البعض
. Õخالل االحتمال المشترك، ویحفظوا رباط االتفاق خالل المشاركة في الصبر

6 In Eph. hom 9. 
7 On the advantage of Patience, 15. 
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  أتظن أنك تستطیع أن تثبت وتحیا إن انسحبت وبنیت لنفسك بیوًتا أخرى ومسكًنا
مختلًفا (أي تركت رباط السالم والوحدة)، بینما قیل لراحاب التي كانت رمًزا للكنیسة: 

اجمعي إلیك في البیت أباِك وأمك وٕاخوتك وسائر بیت أبیِك، فیكون أن كل من "
 Ö)؟١٩: ٢" (یش یخرج من أبواب بیتك إلى خارج فدمه على رأسه

الشهید كبریانوس 

 وحدة اإلیمان وتنوع المواهب. 2

الرسالة إلى أفسس هي رسالة الوحدة المسیحیة، إذ یقدم لنا الرسول بولس سبعة 
أشكال للوحدة تتفاعل مًعا لتعیش الكنیسة باإلیمان الواحد: 

، ربما یقصد هنا وحدة الجماعة المقدسة من جهة التنظیم ]٤[" َجَسٌد َواِحد: "أوالً 
الكنسي، فإن كانت الوحدة في حقیقتها روًحا داخلًیا لكن ال انفصال بین الروح والجسد، 

وبین الحیاة الداخلیة والتدبیر الظاهر. 
" یشیر إلى الوحدة الكنیسة النابعة عن الوحدة السرائریة َجَسٌد َواِحدوربما بقوله "

، خاصة خالل سّر اإلفخارستیا. فالتنظیم الخارجي Sacramental Unity ×القدسیة
للكنیسة، مهما بلغ شأنه، ُیعتبر ثانوًیا بالنسبة لحیاتها القدسیة السرائریة. الروح القدس 

یعمل في الكنیسة خالل األسرار المقدسة من أجل إتحاد كل إنسان في اهللا. والكنیسة منذ 
قیامها تتطلع إلى المذبح لتجد جسد الرب الذبیح الواحد، فتجد حیاتها وعّلة وجودها، 

خالله تنعم بالوحدة مع المسیح الواحد، وقیامها جسًدا واحًدا حًیا له. هذا ما شهدت به 
اللیتورچیات األولى؛ نقدم على سبیل المثال: 

  المكسور،الخبزكما أن  

 كان مرة مبعثًرا على التالل،
وقد ُجمع لیصیر (خبًزا) واحًدا، 

كذلك اجمع كنیستك من أقاصي األرض، في ملكوتك. 

8 Unity of Church 8. 
. ١٣٦، ص ١٩٨٠للمؤلف: مقدمات في علم الباترولوچى، طبعة  ×
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(لیتورچیا) الدیداكیة 

  مضى،فیماكما أن عناصر هذا الخبز، كانت  

 قد ُبعثرت مرة في الجبال،

 وقد ُجمعت مًعا وصارت واحًدا،

 كذلك ابن كنیستك المقدسة من كل أمة،
ومدینة وبلدة وقریة وبیت، 

 واجعل منها كنیسة واحدة حیة جامعة.

لیتورچیا األسقف سرابیون 

  اآلن ما هو هذا الجسد الواحد؟ إنه المؤمنون في العالم كله، الكائنون اآلن، والذین
كانوا، والذین سیكونون. مرة أخرى، الذین أرضوا اهللا قبل مجيء المسیح هم "جسد 
واحد". كیف یكون هذا؟ ألنهم هم أیًضا عرفوا المسیح. من أین یظهر هذا؟ یقول: 

). كما قال: "لو كنتم ٥٦: ٨"أبوكم إبراهیم تهلل بأن یرى یومي، فرأى وفرح" (یو 
). لم یكن ممكًنا ٤٦: ٥تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، ألنه هو كتب عني" (یو 

لألنبیاء أن یكتبوا أیًضا عن "الواحد" لو أنهم لم یعرفوا ما قالوه عنه، لكنهم عرفوه 
 وعبدوه، هكذا كانوا هم أیًضا جسًدا واحًدا

لیس الجسد منفصًال عن الروح، وٕاالَّ ما كان جسًدا، هكذا جرت العادة بیننا أن 
ندعو األشیاء المتحدة مًعا والمتجانسة تماًما والمتالصقة أنها جسد واحد. وأیًضا من 

جهة الوحدانیة نقول إن ما یخضع لرأٍس واحٍد هو جسد؛ وحیث یوجد رأس واحد، 
یوجد جسد واحد. 

یتكون الجسد من أعضاء، مكرمة وغیر مكرمة. لیس للعضو األعظم أن یضاد 
المحتقر، وال األخیر أن یحسد األول. حًقا ال یساهم ك عضو بنفس المقدار كغیره، 

لكن كل واحد یقدم ما تدعو إلیه الحاجة. وٕاذ ُخلقت جمیع األعضاء ألغراض 
ضروریة ومتنوعة، لذا ُیحسب الكل في كرامة متساویة... 

یوجد في الكنیسة أعداد كبیرة، منهم من یمثلون الرأس، مرتفعون في األعالي، 
، یقفون بعیًدا تومنهم من یشبهون العینین اللتین في الرأس، یتطلعون نحو السماویا
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عن األرض، لیست لهم خلطة بها، ومنهم من یمثلون األرجل یطأون على 
األرض، األرجل السلیمة، ألن السیر على األرض ال یعتبر جریمة إنما الجري نحو 

). ٧: ٥٩الشر هو كذلك. یقول النبي: "أرجلهم إلى الشر تجري" (إش 
لیت الرأس ال تتشامخ على الرجلین، وال تتطلع الرجالن بالشر نحو الرأس، وٕاالَّ 

تشوه الجمال الخاص بكل عضو وتعّطل كمال عمله. 
طبیعي أن من ینصب الشراك لقریبه إنما ینصبها لنفسه أوًال، وٕان رفضت 

الرجالن أن تحمال الرأس بعیًدا عن قصدها، فإنهما في نفس الوقت تؤذیان نفسیهما 
بتكاسلهما وبعدم الحركة. أیًضا إذا رفضت الرأس االهتمام بالرجلین أصابها األذى 

 ÏÎهي أوًال ...
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

؛ الوحدة في جوهرها لیست تنظیمات خارجیة، وٕانما ]٤[" َ◌ُروٌح َواِحدٌ  ":ثانًیا
حیاة داخلیة یقودها روح اهللا القدوس الواحد، لیهب الكل روًحا واحًدا، وحیاة داخلیة 

متناسقة ومتناغمة مًعا. 

  بالروح القدس، الذي یجمع شعب اهللا في واحد، ُیطرد الروح الشریر المنقسم على
ذاته. 

  من اختصاص الروح القدس الشركة التي بها صرنا جسًدا واحًدا البن اهللا الواحد
فإن كان وعظ ما في المسیح، إن كانت تسلیة ما للمحبة، إن الوحید، إذ مكتوب: "
 .ÏÏ)١: ٢" (في كانت شركة ما للروح

القدیس أغسطینوس 

 .عندما نزل العلّي وبلبل األلسنة قّسم األمم 
لكنه عندما وّزع ألسنة النار (الروح القدس)، دعى الكل إلى الوحدة.  

 لهذا باتفاق واحد، نمجد الروح كلي القداسة.

10 In Eph. hom 10. 
11 Ser. on N.T. 21. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 Kantakonلحن عید البنطقسطي 
(بالكنیسة األرثوذكسیة الیونانیة) 

  ١٢یقول اهللا: "في بیت واحد یؤكل، ال ُتخرج من اللحم من البیت إلى خارج" (خر :
). جسد المسیح، جسد الرب المقدس ال یمكن أن ُیحمل خارًجا، ال یوجد بیت ٤٦

للمؤمنین غیر كنیسة واحدة. هذا البیت، هذا المأوى لوحدة الروح القدس ُأشیر إلیه 
: ٦٧وأعلن عنه حین قال: "اهللا مسكن المتوحدین (ذوي الفكر الواحد) في بیته" (مز 

). ففي بیت اهللا، في كنیسة المسیح، یسكن ذوو الفكر الواحد، یحتفظون باتفاق مًعا ٦
. ÏÐوببساطة

  إذ تتقبل الكنیسة هذه الكرازة وهذا اإلیمان، فإنها وٕان كانت مبعثرة في العالم كله
لكنها تكون كمن تقطن في بیت واحد، بدقة تحرص على ذلك. إنها تؤمن بهذه 

التعالیم كما لو كان لها نفس واحدة، ولها ذات القلب الواحد؛ وهي تعلن هذه التعالیم 
 .ÏÑوتعلمها وتسلمها بتناسق كامل كما لو كان لها فم واحد

القدیس إیریناؤس 

  ،الحب الذي یطلبه بولس لیس حًبا عاًما، إنما الحب الذي یثبتنا في بعضنا البعض
ویجعلنا ملتحمین مًعا بغیر انشقاق، فیقیم وحدة كاملة كما بین عضو وعضو. مثل 

"... وقد أضاف بطریقة َجَسٌد َواِحدٌ هذا الحب ینتج ثماًرا عظیمة ومجیدة، لذا قال: "
"، ُمْظِهُر أن یكون الجسد الواحد أیًضا روًحا واحًدا. إذ یمكن أن َ◌ُروٌح َواِحدٌ جمیلة: "

 یوجد جسد واحد وال یكون الروح واحًدا، كأن یصادق إنسان هراطقة.
لقد قبلتم روًحا بهذا التعبیر أراد أن یكشف عن تظاهرهم باالتفاق، كأنه یقول: "

". ولعله أراد بالروح واحًدا، وشربتم من ینبوع واحد، لذا یجب أالَّ تنقسموا في الفكر
. ÏÒهنا غیرتهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

12 Unity of Church 8. 
13 Adv. Haer 1: 10: 1. 
14 In Eph. hom 11. 
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، عمل الروح القدس قائد الكنیسة الداخلي بعث روح ]٤[" َواِحد َرَجاء : "ثالثًا
الرجاء الواحد نحو المیراث السماوي، والتمتع بشركة المجد األبدي. هذا الرجاء الواحد 

الذي دعینا إلیه ینزع عن اإلنسان رغبته في الكرامات الزمنیة وحب السلطة، فیطلب الكل 
ما هو غیر منظور، ویتسابق الكل في احتالل المركز األخیر الذي احتله الرب حین 

صار عبًدا وأطاع حتى الموت موت الصلیب. 

 " :بمعنى أن اهللا دعا ]٤[" َكَما ُدِعیُتْم َأْیًضا ِفي َرَجاِء َدْعَوِتُكُم اْلَواِحدِ لقد أضاف ،
الكل بذات الشروط. ال یمنح واحًدا شیًئا غیر اآلخر، إنما یعطي الخلود للجمیع 

 مجاًنا، یهب الكل الحیاة األبدیة، والمجد الخالد، واألخّوة، والمیراث.
) ...  ٦: ٢إنه رأس الجمیع، یقیم الجمیع معه ویجلسهم معه (أف 

هل یمكن القول بأنك ُدعیت بواسطة إله أعظم وغیرك ُدعي بواسطة إله أقل؟! 
هل أنت خلصت باإلیمان وغیرك خلص باألعمال (الناموسیة)؟! هل نلت أنت 

 ÏÓالمغفرة في المعمودیة وغیرك لم ینل؟! ...

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 .]٥[" َربٌّ َواِحدٌ : "رابًعا

  ...یود لنا إتحاًدا مع بعضنا البعض على نفس المثال الذي لوحدة الثالوث القدوس
 .ÏÔهذه الوحدة هي أكمل إتحاد یلزم أن تنعكس على وحدة المؤمنین

القدیس كیرلس الكبیر 

  .إنه عمل الرب الواحد أن یضمنا مًعا فیه لنصیر فیه كاملین وسمائیین بروح الوحدة
یطلب الكل، یرغب أن یخلص الكل، یود أن یجعل الكل أبناء اهللا، ویدعو كل 

القدیسین في رجل واحد كامل. 
یوجد ابن اهللا الواحد، الذي به نتسلم التجدید خالل الروح القدس، یود أن یأتي 

15 Ibid. 
16 Comm. on St. John 2: 2. 
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. ÏÕالكل في إنساٍن واحد كامل سماوي

القدیس هیبولیتس الروماني 

. ]٥[" ِإیَماٌن َواِحدٌ : "خامًسا
القدیس عمل الكنیسة األول هو تقدیم اإلیمان الحق والثابت للعالم، لذا یدعوها 

". هذا اإلیمان تقبلته الكنیسة كودیعة تحفظه عبر األجیال ÏÖ: "بیت اإلیمانكبریانوس
: [الكنیسة األولى الجامعة هي وحدها تعمل القدیس أیریناؤسدون انحراف، وكما یقول 
.] ×Ïفي وحدة اإلیمان الواحد

 في إحدى عظاته عن الفصح عن اإلیمان الواحد العالمة أوریجینوسعبر 
الذي تعیشه الكنیسة الواحدة لتخلص معلًقا على ممارسة الفصح لكل عائلة في بیت واحد 

)، قائالً : [هذا یعني أنه بیت واحد له الخالص في المسیح، أعني الكنیسة ٤٦: ١٢(خر 
التي في العالم، هذه التي كانت متغربة عن اهللا واآلن تتمتع بقرب فرید هللا، إذ تقبلت رسل 
الرب یسوع كما تقبلت راحاب قدیًما في بیتها جاسوسّي یشوع، فتمتعت وحدها بالخالص 

 .]ÐÎوسط خراب أریحا

 ].٥[" َمْعُموِدیٌَّة َواِحَدةٌ  : "سادًسا
 العضویة في جسد المسیح – من أمم كثیرة –في سّر المعمودیة یتقبل المؤمنون 

الواحد، ویشاركونه دفنه، وینعمون بحیاته المقامة التي تهیئهم لیصیروا العروس السماویة 
الواحدة للعریس الواحد. 

  ،إذ لیس لنا نحن والهراطقة إله واحد، وال رب واحد، وال كنیسة واحدة، وال إیمان واحد
وال روح واحد، وال جسد واحد، فمن الواضح أنه ال یمكن أن تكون المعمودیة مشتركة 

. ÐÏبیننا وبین الهراطقة، إذ لیس بیننا وبینهم شيء مشترك

17 Treat. on Christ and Antichrist 3. 
18 On Mortality 6. 
19 Adv. Haer 3: 3: 1. 
20 Source Chret. Vol 36, p 65. 
21 Ep. 73: 26. 
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القدیس كبریانوس 

. ترتبط الكنیسة الجامعة بالراعي الواحد واآلب بالرغم ]٦[" ِإَلٌه َوآٌب َواِحدٌ : "سابًعا
 من وجود قیادات كنسیة كثیرة، فیبقى أبوها سّر وحدتها، إذ یقول الرسول:

" ،  َ◌آٌب َواِحٌد ِلْلُكلِّ
 .]٦[" الَِّذي َعَلى اْلُكلِّ َوِباْلُكلِّ َوِفي ُكلُِّكمْ 

أبوة اهللا نحو المؤمنین عجیبة، تضمنا مًعا تحت حبه وعنایته فَنْظهر أبناء ألب 
"، یدبر كل حیاتنا خالل أبوته. أما قوله "بالكل"، فإنه كأٍب محٍب یعمل على الكلواحد "

، أي بنا، ومن خاللنا كأعضاء في جسد ابنه بالكللیس فقط كمدبر "على الكل" وٕانما 
" یؤكد سكناه فینا. بمعنى آخر أبوته تظهر في جوانب ثالثة في كلكمالمحبوب. وبقوله: "

متكاملة: 
 أ. رئاسته األبویة (على الكل).

 عمله بنا خالل تقدیره لنا كأبناء له (بالكل).ب. 
 سكناه في داخلنا (في كلكم).ج. 

وقد الحظ بعض الدارسین أن عبارات الرسول في هذا األصحاح عن الوحدة 
شملت ثالثة ثالثیات: 

 .]٤[من جهة الكنیسة: جسد واحد، روح واحد، رجاء الدعوة الواحد أ. 
 .]٥[ب. من جهة اإلیمان: رب واحد، إیمان واحد، معمودیة واحدة 

 .]٦[ج. من جهة أبوة اهللا لنا: على الكل، بالكل، في الكل 

إذ تحدث الرسول عن سّر الوحدة الكنسیة التي تقوم خالل وحدة الجسد والروح 
والرجاء واإلیمان والمعمودیة، بإتحادنا في اهللا الواحد، وتمتعنا بأبوته الواحدة للكل. اآلن 

یؤكد الرسول أن الوحدة ال تعني ذوبان األشخاص وتطابق الكل لیكون الجمیع صورة 
. ففي أكثر من المواهب المتنوعةلشكٍل واحٍد، وٕانما هي وحدة متناغمة ومنسجمة خالل 

؛ ٨ – ٣: ١٢موضع یؤكد الرسول بولس تنوع المواهب كعالقة على حیویة الكنیسة (رو 
). هذه المواهب ُتعطى لألعضاء كهبة إلهیة حسبما یرى اهللا بحكمته ٣١ – ١: ١٢ كو ١

وأبوته. كأب حكیم یهب كل أحد بما یناسبه، ولیس عن محاباة؛ إنه یعطي بفیض حسب 
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َوَلِكْن ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنَّا ُأْعِطَیِت النِّْعَمُة َحَسَب ِقَیاِس ِهَبِة كرمه اإللهي، إذ یقول الرسول: "
. ]٧[" اْلَمِسیحِ 

 قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
[الحظ أنه لم یقل "حسب إیمان كل واحد"، لئال یسقط الذین لیس لهم معارف 

". یقول أن النقطة الرئیسیة َحَسَب ِقَیاِس ِهَبِة اْلَمِسیحِ كثیرة في الیأس، لكنه ماذا قال؟ "
واألساسیة هي أن الكل یشترك مًعا في المعمودیة والخالص باإلیمان وأخذ اهللا أًبا لنا 

والشركة في الروح الواحد. فإن كان لهذا اإلنسان أو ذاك موهبة روحیة سامیة ال تحزن 
قط، فإنه ُیطالب بمتاعٍب أكثر. فالذي أخذ خمس وزنات كان مطالًبا بخمس، أما الذي 
نال وزنتین فأحضر فقط وزنتین (أخریتین) ومع هذا نال مكافأة ال تقل عن األول. لذلك 
فإن الرسول هنا أیًضا یشجع السامع على نفس األساس، مظهًرا أن المواهب ُتعطى ال 

َألْجِل َتْكِمیِل لتكریم شخص عن آخر، وٕانما ألجل العمل في الكنیسة، كما یقول بعد ذلك: "
ویل . لذلك یقول حتى عن نفسه: "]١٢[" اْلِقدِّیِسیَن، ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَیاِن َجَسِد اْلَمِسیحِ 

 –). كمثال: نال هو موهبة الرسولیة، لذلك الویل له ١٦: ٩ كو ١" (لي إن كنت ال أبشر
  (وٕانما إن كان یهمل فیها)، أما أنت فال تسقط تحت هذا الخطر.–ال ألنه تقبلها 

. ماذا یعني "حسب قیاس"؟ ]٧[" َحَسَب ِقَیاسِ "
إنها تعني "لیس حسب استحقاقنا"، وٕاالَّ ما كان أحد قد نال ما ناله، وٕانما حسب 

العطیة المجانیة التي نلناها. 
إذن لماذا ینال أحد أكثر مما ینال آخر؟ 

یود أن یقول بأنه لیس شيء یسبب ذلك، وٕانما األمر هو مجرد تنّوع، لكي 
یساهم كل أحد في "البناء". بهذا ُیظهر أن اإلنسان ال ینال أكثر وغیره أقل حسب 

استحقاقه الذاتي، وٕانما من أجل (نفع) اآلخرین، حسب قیاس اهللا، إذ یقول في موضع 
: ١٢ كو ١" (وأما اآلن فقد وضع اهللا األعضاء كل واحد منها في الجسد كما أرادآخر: "

١٨(ÐÐ [.

22 In Eph. hom 11. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إذن فالعطیة إلهیة ُتعطى حسب حكمة اهللا الفائقة أو حساب قیاس المسیح كما 
یقول الرسول، لكن دون شك إضرامنا للمواهب المجانیة وأمانتنا تفتح باًبا لنوال عطایا 

: [هذا ال یعني أن قیاس المسیح یتغیر، لكن قدر القدیس چیروممجانیة أكثر، وكما یقول 
.] ÐÑما نستطیع أن نتقبل یسكب نعمته فینا

على أي األحوال، لیس المجال لالفتخار وال للیأس، فإن مواهبنا هي عطیة اهللا 
المجانیة التي یهبها لنا ال عن استحقاقات ذاتیة، وٕانما ألجل العمل مًعا لبناء الكنیسة 
الروحي. هو الذي نزل إلینا وقدم محبته العملیة على الصلیب وصعد لیوزع مواهبه 

ِلَذِلَك َیُقولُ : ِإْذ َصِعَد ِإَلى اْلَعَالِء َسَبى َسْبًیا المجانیة حسب غنى حكمته. یقول الرسول: "
 .]٨[ "َوَأْعَطى النَّاَس َعَطاَیا

 "٨[" َسَبى َسْبًیا َوَأْعَطى النَّاَس َعَطاَیا[. 
عندما ارتفع على الصلیب المقدس سّمر الخطیة التي انتزعتنا من الفردوس 

 على الصلیب، وسبى سبًیا كما هو مكتوب.
ماذا سبي سبًیا؟ نتیجة سقوط آدم سبانا عدونا، وأمسك بنا، وجعلنا تحت 

سلطانه. عندئذ صارت نفوس البشر بعد تركها الجسد تذهب إلى الجحیم، إذ ُأغلق 
الفردوس أمامها. لذلك إذ ارتفع المسیح على الصلیب المقدس واهب الحیاة اختطفنا 

بدمه من السبي الذي ُاستعبدنا فیه خالل سقوطنا. بمعنى آخر أمسك بنا من ید 
العدو، وجعلنا مسبیین له بغلبته وطرده ذاك الذي سبق فسبانا. هذا هو السبب الذي 

. ÐÒ"سبي سبًیاألجله ُیقال: "
 األب دوروثیؤس من غزة

 " َوَأمَّا َأنَُّه َصِعَد، َفَما ُهَو ِإالَّ ِإنَُّه َنَزَل َأْیًضا َأوًَّال ِإَلى َأْقَساِم اَألْرِض السُّْفَلى. َالَِّذي َنَزَل
 .]١٠-٩["  اْلُكلَّ ألَ ُهَو الَِّذي َصِعَد َأْیًضا َفْوَق َجِمیِع السََّماَواِت، ِلَكْي َیمْ 

23 Against Jovinainus 2: 23. 
24 Comm..on Easter Hymn. 
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عندما تسمع هذه الكلمات ال تفكر في مجرد تحرك من مكان إلى مكان، 
) یركز علیه هنا (أي ٩ – ٥: ٢وٕانما ما قد قرره بولس في الرسالة إلى أهل فیلبي (

 اإلخالء حتى الموت موت الصلیب وارتفاعه لیخضع الكل له)...
لقد أطاع حتى الموت... فبقوله "أقسام األرض السفلى" عني قبوله الموت وذلك 

: ٤٢حسب مفاهیم البشر... فقد قال یعقوب: "تنزلون شیبتي بحزن إلى الهاویة" (تك 
)، أي یشبه ٧: ١٤٣)، وجاء في المزمور: "أشبه الهابطین في الجب" (مز ٣٨

 الموتى.
لماذا نزل إلى هذه المنطقة؟ وعن أي سبي یتحدث؟ إنه یتحدث عن الشیطان، 

إذ سبي الطاغیة، أي الشیطان أو الموت واللعنة والخطیة... 
یقول أنه نزل إلى أقسام األرض السفلى فال یكون بعده أحد، وصعد إلى فوق 

الكل حیث ال یكون بعده أحد. هكذا یظهر طاقته اإللهیة وسمو سلطانه!... 

  نزوله إلى أقسام األرض السفلى لم یضره، وال كان ذلك عائًقا له عن صیرورته أعلى
. هكذا كلما تواضع اإلنسان باألكثر یتمجد! ذلك كما في الماء كلما تمن السماوا

. ÐÓضغط اإلنسان على الماء إلى أسفل ارتفع إلى أعلى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إذ أوضح الرسول الثمن الذي دفعه السید المسیح لیقدم لنا هبات العهد الجدید 
أو المواهب المتنوعة، بنزوله إلى أقصى أقسام األرض السفلى، أي الموت، لكي یرتفع 

 عینها، اآلن یعلن أن عطایا اهللا ألعضاء كنیسته لیست قاصرة تفیرفعنا معه إلى السماوا
، وٕان اختلفت العطیة؛ لیس من لعلى أشخاص دون سواهم بل یفیض بالعطاء على الك

عضو بال موهبة أو عطیة وٕاالَّ فقد وجوده كعضٍو وصار یمثل ثقًال على الجسد عوض 
ِلَكْي َیْمأل اْلُكلَّ . َوُهَو َأْعَطى اْلَبْعَض َأْن َیُكوُنوا ُرُسًال، ممارسته العضویة، إذ یقول: "

 .١١-١٠[" َواْلَبْعَض َأْنِبَیاَء، َواْلَبْعَض ُمَبشِِّریَن، َواْلَبْعَض ُرَعاًة َوُمَعلِِّمینَ 

إنه "یمأل الكل"... یمألهم هبات وعطایا لیمارسوا عملهم بروحه القدوس، 

25 In Eph. hom 11. 
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كأعضاء حقیقیین في جسد المسیح الدائم العمل والحركة، الجسد الذي لن یتوقف عن 
 الحیاة وال ُیصاب بشیخوخة أو یفقد سمة العمل الدائم.

 "١٢ كو ١" (فوضع اهللا أناًسا في الكنیسة، أوًال رسًال، ثانًیا أنبیاء، ثالثًا معلمین :
)، وكل وسائل أعمال الروح األخرى. فمن ال یشترك في عمل الكنیسة ال یشارك ٢٨

هذا الروح... إذ حیث توجد الكنیسة یوجد روح اهللا، وحیث یوجد روح اهللا توجد 
. ÐÔالكنیسة وكل نوع من النعمة

القدیس إیریناؤس 

  أنت نفسك صرت كاهًنا في المعمودیة ... صرت كاهًنا من جهة أنك تقدم نفسك
. ÐÕتقدمة هللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لقد أكمل الحدیث مظهًرا عنایة اهللا وحكمته، ألن من قام بأعمال كهذه، وله هذه
القدرة، ذاك الذي لم یرفض أن ینزل حتى إلى أقسام األرض السفلى ألجلنا ال یمكن 

 أن یقوم بتوزیع المواهب الروحیة بال هدف.
أقامكم الروح القدس یخبرنا في موضع آخر أن هذا من عمل الروح، قائالً : "

) ینسب العمل لالبن، وفي موضع آخر هللا ١١: ٤". هنا (أف أساقفة لترعوا كنیسة اهللا
). ٨ – ٦: ٣ كو ١(اآلب) (

. هل ]١٢[" َألْجِل َتْكِمیِل اْلِقدِّیِسیَن، ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَیاِن َجَسِد اْلَمِسیحِ یقول: "
 .ÐÖتدركوا كرامة هذه الوظیفة؟ كل عمل هو للبنیان، الكل یكّمل، الكل یخدم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

الوحدة وبنیان الكنیسة . 3
إذ تحدث الرسول بولس عن الوحدة الكنسیة التي ُتدعَّم أساًسا على وحدة اإلیمان 

26 Adv. Haer 3: 24. 
27 In 2Cor. PG 61: 417 
28 In Eph. hom 11. 
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 حیث یتسلم الكل ]١١ –٧[، عاد لیؤكد وحدة العمل بالرغم من تنوع المواهب ]٦ –١[
دوره في بناء الكنیسة من ید المسیح الواحد الذي نزل حتى الموت وصعد لیفیض على 

 یحدثنا عن وحدانیة الهدف. فإن كانت المواهب ]١٦ –١٢[كنیسته مواهبه اإللهیة. اآلن 
. ]١٢[" بیان جسد المسیح الواحدمتعددة، لكن الغایة واحدة هي "

المواهب هي عطیة الثالوث القدوس، تارة ینسبها الرسول للروح القدس وأخرى 
للسید المسیح، وثالثة لآلب، ألنها هي عطیة الروح القدس التي قدمت للكنیسة خالل 

محب البشر. یقدمها استحقاقات االبن الذي قدم حیاته مبذولة ألجلنا، ُتوهب بتدبیر اآلب 
َألْجِل َتْكِمیِل اْلِقدِّیِسیَن، ِلَعَمِل الثالوث القدوس لبنیان الكنیسة كلها، كما یقول الرسول: "

، وفي نفس الوقت لبنیان كل عضو فیها. بمعنى ]١٢[" اْلِخْدَمِة، ِلُبْنَیاِن َجَسِد اْلَمِسیحِ 
آخر وحدة الهدف تمّجد الكنیسة الجامعة كما تمجد كنیسة القلب الداخلي، تحقق النمو 

ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء الروحي للجماعة مع بنیان كل إنسان روحًیا لكي یبلغ الكل إلى "
. ]١٣[" اْلَمِسیحِ 

: من جهة بنیان الجماعة ككل أوالً 
یوضح الرسول، بشيٍء من اإلسهاب، ماذا یقصد ببنیان جسد المسیح، إذ اآلن 

ِإَلى َأْن َنْنَتِهَي َجِمیُعَنا ِإَلى َوْحَداِنیَِّة اِإلیَماِن َوَمْعِرَفِة اْبِن اهللاِ . ِإَلى ِإْنَساٍن َكاِملٍ . یقول: "
. ]١٣[" ِإَلى ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسیحِ 

بمعنى آخر إذ تنوعت المواهب، إنما لكي یعمل الكل بهدٍف واحٍد، بغیة 
: [بمعنى إلى أن القدیس یوحنا الذهبي الفم". وكما یقول ِإَلى َوْحَداِنیَِّة اِإلیَمانِ الوصول "

ُنظهر أن لنا جمیعنا اإلیمان الواحد، حینما نكون كلنا واحًدا، ونكون كلنا متشابهین في 
معرفة الرباط المشترك. هكذا یلیق بك أن تتعب عامًال بهذا الهدف. فإن قبلت الموهبة 

بهذا الهدف أي بنیان الغیر، فإنك لن تتوقف عن العمل إن حسدك اآلخرون. لقد كرمك 
اهللا، وسامك لكي تبني غیرك. نعم بهذا الهدف كان الرسول منشغًال، وبذات الهدف كان 
النبي یتنبأ ویعمل واإلنجیلي یكرس باإلنجیل والراعي والمعلم یعمالن، الكل یتعهد عمًال 

ْنَساٍن اإلِ مشترًكا واحًدا. اآلن إذ نؤمن كلنا إیماًنا متشابًها توجد وحدانیة، ویتحقق "
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.] ×Ð"َكاِملٍ ال
 مع وحدانیة – جسد المسیح الواحد –هكذا یتناغم تنوع المواهب في الكنیسة 

اإلیمان، إذ یعمل الكل مًعا، كل في موهبته، خالل عضویته الصادقة في جسد المسیح 
". ِإَلى ِإْنَساٍن َكاِملٍ "، "َ◌َمْعِرَفِة اْبِن اهللاِ لبنیان الجماعة المقدسة، بهذا یدخل الكل إلى "

بمعنى أن الوحدة الكنسیة القائمة على تنوع المواهب مع وحدة الهدف ووحدانیة اإلیمان 
تنطلق بالمؤمنین من حالة الطفولة الروحیة إلى النضوج الروحي، إذ ینطلق الكل مًعا من 

ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء معرفة روحیة اختیاریة حیة إلى معرفة أعمق فأعمق، لعلهم یبلغون "
". اْلَمِسیحِ 

: [یقصد هنا بالملء المعرفة الكاملة، فكما یقف القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
الرجل (اإلنسان الكامل) بثبات بینما یتعرض الطفل للفكر المتردد، هكذا أیًضا بالنسبة 

.] ÑÎللمؤمنین
نحن اآلن كمن هم في حالة طفولة نامیة للبلوغ إلى النضوج الكامل، لذا یدعونا 

)، وحینما یقارن بین ما نلناه من معرفة ١١: ١٣كو ١الرسول في موضع آخر "أطفاالً " (
روحیة وما نكون علیه من معرفة مقبلة یحسبنا هكذا، قائالً : "ألننا نعلم بعض العلم ونتنبأ 

بعض التنبؤ، ولكن متى جاء الكامل فحینئذ یبطل ما هو بعض، لما كنت طفًال كطفل 
كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفكر، ولكن لما صرت رجًال أبطلت ما 
للطفل، فإننا ننظر اآلن في مرآة في لغز لكن حینئذ وجًها لوجه، اآلن أعرف بعض 

). ١٢ – ٩: ١٣ كو ١المعرفة لكن حینئذ سأعرف كما عرفت" (
هكذا مادمنا في جهادنا، نعمل مًعا بهدف واحد في وحدانیة اإلیمان، ننطلق 

". ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسیحِ دائًما من حالة الطفولة إلى النضوج لنبلغ "

ثانًیا: من جهة كل عضو 
ال یمكن فصل العضو عن الجماعة، وال الجماعة عن العضو، كل نمٍو في 

حیاة الجماعة هو لبنیان األعضاء، وكل نمٍو حقیقٍي في حیاة األعضاء هو لبنیان 

29 In Eph. hom 11. 
30 In Eph. hom 11. 
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" ال نحسبه خاص بالكنیسة ِقَیاِس َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسیحِ الجماعة. لذلك إذ نسمع تعبیر "
كجماعة فحسب، وال كأعضاء منعزلین، إنما هو حث للجماعة ككل ولكل عضو لعله 

یبلغ المرتفع الشاهق. 
هنا المرتفع شاهق جًدا، ألن الرسول یریدنا بإرادتنا الحرة أن نجاهد بقوة النعمة 

بال انقطاع سالكین في هذا الطریق بال توقف. لیتنا إذ نسمع هذا ال نیأس، متذكرین 
: [یلیق بنا أالَّ ننسحب من جهادنا في السهر بسبب الیأس األب سیرینیوسكلمات 

). فال ١٢: ١١ ُیغصب والغاصبون یختطفونه" (مت تالخطیر، ألن "ملكوت السماوا
 عن الجهاد معلًنا أن اهللا ال ÐÏاألب ثیوناس.] ویحدثنا ÑÏیمكن نوال فضیلة بدون جهاد

ُیلزمنا على صعود مرتفعات الصالح العالیة والسامیة لكنه یحثنا بنصائحه وشوقنا لبلوغ 
الكمال بإرادتنا الحرة. 

ِقَیاِس اآلن بعد أن شّوقنا الرسول لالرتفاع على الجبال السماویة الشاهقة لنبلغ "
، كأطفال صغار انقطاع" حذرنا من المعوقات، مطالًبا إیانا بالجهاد بال َقاَمِة ِمْلِء اْلَمِسیحِ 

یحتاجون إلى النمو بغیر توقف بالرغم من الصعاب التي تواجهنا، إذ یقول:  
 َكْي َال َنُكوَن ِفي َما َبْعُد َأْطَفاًال ُمْضَطِرِبیَن َوَمْحُموِلیَن ِبُكلِّ ِریِح َتْعِلیٍم، "

َاللِ .   ِبِحیَلِة النَّاِس، ِبَمْكٍر ِإَلى َمِكیَدِة الضَّ
 َ◌ْل َصاِدِقیَن ِفي اْلَمَحبَِّة، َنْنُمو ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِإَلى َذاَك الَِّذي ُهَو الرَّْأُس : 

. ]١٥-١٤[" اْلَمِسیحُ 
كأن السید المسیح یعمل في أناس هم أطفال غیر ناضجین، یسندهم وینمیهم 

لیقیمهم رجاًال ناضجین روحًیا، وعوض الضعف یهبهم قوة. بمعنى آخر، یعیش كل 
عضو داخل الكنیسة في حركة مستمرة بال انقطاع، نامًیا في المحبة، أي في المسیح 

)، بل أحب الكل، باذًال حیاته لیقیم الكنیسة. ٣: ١٥الذي لم یرِض نفسه (رو 
یقارن الرسول بولس الكنیسة بالسفینة وسط میاه هذا العالم، فإن لم یعمل كل 

البحارة مًعا بروح واحد یصیرون كأطفال یتعرضون لمتاعٍب كثیرٍة، وال یقدرون على 

31 Cassian: Conf. 7: 6. 
32 Ibid. 21: 5. 
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مقاومة الریاح واألمواج فیهلكون. 
 أن الرسول هنا یتحدث عن الكنیسة كبناء القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

واحد، إن لم یعمل الكل مًعا فیه یتعرض للهدم ویفقد الكل حیاته، إذ یعلق على هذا 
النص، قائالً : 

" یظهر أنهم كانوا هكذا في القدیم، حاسًبا نفسه َال َنُكوَن ِفي َما َبْعدُ [بقوله: "
أیًضا موضوع تصحیح معهم. یود أن یقول بأنه یوجد عاملون كثیرون كي ال یهتز البناء، 
فتكون الحجارة مثبتة ال محمولة (إلى هنا وهناك). هذه هي سمة األطفال أن ُیحملوا إلى 
هنا وهناك فیضطربون ویهتزون... لقد قدم هذا التشبیه لیشیر إلى الخطر العظیم الذي 

.] ÑÑتتعرض له النفوس
إذ كشف الرسول عن خطورة الحیاة بغیر وحدانیة اإلیمان والهدف، مشبًها 

العاملین كأطفال یلهون، كل في وادیه، ُیحملون بریح التعالیم الباطلة، ویسقطون تحت 
خداع الناس، وینحرفون إلى الضالل، أوضح االلتزام بالسلوك في طریق "الوحدانیة" 

بارتباط الكل بالحب مًعا تحت قیادة "الرأس المسیح" الواحد، مشبًها الكنیسة بالجسد فتنمو 
. ]١٦، ١٥[األعضاء مًعا خالل إتحادها فیه، وتنال بنیانها خالل عمله فیها 

الجسد كله ینمو مًعا، دون أن یفقد العضو كیانه بل یتمتع قدر قیاسه، قدر ما 
: [تعتمد نفوس البشر القدیس یوحنا الذهبي الفمیتسع ینال من الرأس نموه. وكما یقول 

علیه كأعضاء، فینعم كل عضو منفرد بعنایته اإللهیة وعطیة المواهب الروحیة قدر ما 
یناسب قیاسه، هذا یؤدي إلى نموهم... یلیق بكل عضو لیس فقط أن یكون متحًدا 

بالجسد، وٕانما یكون أیًضا في مكانه الالئق به، وٕاالَّ فقد إتحاده بالجسد وُحرم من تقبل 
.] ÑÒالروح

خالل وحدانیة الهدف ننعم بالمحبة التي تربطنا مًعا بالرأس، فیعمل هو فینا، كل 
في موقعه بما یناسبه لبنیان الجسد كله، فال نكون مجرد جماعة عاملة مًعا، وٕانما أعضاء 

لبعضنا البعض، یعمل الرأس فینا بالحب، كل حسب موهبته التي یهبها إیاه بروحه 

33 In Eph. hom 11. 
34 In Eph. hom 11. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

القدوس. 

 : القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
[إن رغبنا في نوال نفع الروح (القدس) الذي من الرأس، فلنلتصق كل باآلخر. 
یوجد نوعان من االنفصال عن جسد الكنیسة: األول حین تبرد المحبة واآلخر 

حین نجسر ونرتكب أموًرا ال تلیق بانتمائنا لهذا الجسد. فإننا بإحدى الطریقتین نقطع 
أنفسنا عن "ملء المسیح"... 

لیس شيء یسبب انقساًما في الكنیسة مثل حب السلطة! 
لیس شيء یثیر غضب اهللا مثل انقسام الكنیسة! نعم وٕان مارسنا ربوات األعمال 
المجیدة فإننا إن مزقنا ملء الكنیسة نسقط تحت عقوبة ال تقل عن تلك التي یسقط تحتها 

.] ÑÓمن أفسدوا جسده

الوحدة والحیاة الجدیدة . 4
لكي تكون الوحدة حیاة دینامیكیة متحركة بغیر جمود یختم الرسول حدیثه عن 
الوحدة الكنسیة بالتجدید الدائم المنطلق خالل اإلنسان القدیم ولبس اإلنسان الجدید في 

میاه المعمودیة. وكما یقول كثیر من الدارسین الغربیین هذا النص الخاص بالحیاة الجدیدة 
 جاء یحمل تعبیرات تخص لیتورچیة العماد، نذكر على سبیل المثال:

َ◌َتْلَبُسوا ؛ "]٢٣[" َ◌َتَتَجدَُّدوا ِبُروِح ِذْهِنُكمْ  ؛ "]٢٢[ (اإلنسان القدیم)"َتْخَلُعوا "
. ]٢٤[" اِإلْنَساَن اْلَجِدیدَ 

" التي صارت لنا في المسیح یسوع خالل میاه  "الحیاة الجدیدةلكي یبرز قوة
المعمودیة بروحه القدوس، والتزامنا بالنمو في هذه الحیاة الجدیدة، أبرز أوًال اإلنسان 

العتیق الذي خلعناه، وقد وضح بقوة في حیاة األمم وسلوكهم. 

یبدأ الرسول حدیثه بالقول: 
" ،  َفَأُقوُل َهَذا َوَأْشَهُد ِفي الرَّبِّ

35 In Eph. hom 11. 
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 َأْن َال َتْسُلُكوا ِفي َما َبْعُد َكَما َیْسُلُك َساِئُر اُألَمِم َأْیًضا ِبُبْطِل ِذْهِنِهْم، إ
 ِ◌ْذ ُهْم ُمْظِلُمو اْلِفْكِر، 

 َوُمَتَجنُِّبوَن َعْن َحَیاِة اِهللا ِلَسَبِب اْلَجْهِل الَِّذي ِفیِهْم ِبَسَبِب ِغَالَظِة ُقُلوِبِهمْ . 
 ،  َالَِّذیَن ِإْذ ُهْم َقْد َفَقُدوا اْلِحسَّ

. ]١٩ –١٧[" َأْسَلُموا ُنُفوَسُهْم ِللدََّعاَرِة ِلَیْعَمُلوا ُكلَّ َنَجاَسٍة ِفي الطََّمعِ 

ویالحظ في هذا النص اآلتي: 
: لما كان األمر خطیًرا للغایة، أراد الرسول أن ُیشهد الرب نفسه على قوله أوالً 

هذا، حتى یستطیعوا في جدیة أن یقارنوا بین الحیاة األممیة خارج المسیح والحیاة الجدیدة 
 التي في المسیح.

. ]١٧[" ِبُبْطِل ِذْهِنِهمْ  یحذرهم الرسول بولس من السلوك كسائر األمم ":ثانًیا
ماذا یعني بطل الذهن إالَّ انشغال الذهن وارتباكه في األمور الباطلة الزمنیة عوض التأمل 

 واالنشغال بالحیاة األبدیة الدائمة؟! تفي السماویا
: [ما هو بطل الذهن؟ إنه انشغال الذهن القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

باألمور الباطلة. وما هي األمور الباطلة سوى كل أمور الحیاة الحاضرة؟! یقول عنها 
). لكن قد یقول قائل: "إن كانت هذه ٢: ١المبشر: "باطل األباطیل الكل باطل" (جا 

األمور باطلة فلماذا ُخلقت؟ إن كانت هي خلیقة اهللا، فلماذا باطلة؟... "لیست خلیقة اهللا 
هي التي ندعوها باطلة؛ حاشا! السماء لیست باطلة، وال األرض باطلة؛ حاشا! وال 

). فما ٣١: ١ (تك "الشمس وال القمر وال النجوم وال جسدنا، ال، فإن هذه كلها حسنة جًدا
غرست  هو الباطل إذن؟ لنسمع ما یقوله المبشر: "(فعظمت عملي)، بنیت لنفسي بیوًتا،

لنفسي كروًما... اتخذت لنفسي مغنین ومغنیات، عملت لنفسي برك میاه، وكانت لي 
 ٤: ٢ جا عأیًضا قنیة بقر وغنم، جمعت لنفسي أیًضا فضًة وذهًبا، فإذا الكل باطل" (راج

). هذا هو ٦: ٣٩). اسمع أیًضا النبي: "یذخر ذخائر وال یدري من یضمها" (مز ١١ –
باطل األباطیل: المباني الفخمة والغنى السریع الفائض، قطعان العبید والمظاهر الصاخبة 

(االستعراضات) في المیادین العامة، كبریاؤك ومجدك الباطل وتشامخ فكرك والمباهاة. 
هذه األمور باطلة لم تأِت من ید اهللا، إنما هي من صنعنا نحن. لماذا هي باطلة؟ ألنها 
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بال غایة مفیدة. فالغنى یكون باطًال متى ُأنفق على الترف بینما ال ُیحسب كذلك إن 
.] ÑÔ)٩: ١١٢ُوزع وقدم للمحتاجین (مز 

: ربما یتساءل البعض: لماذا ُیالم األمم ما داموا مظلمي الفكر ومتغربین ثالثًا
 عن حیاة اهللا بسبب الجهل وغالظة قلوبهم؟

،  یجیب الرسول بولس مؤكًدا مسئولیتهم، إذ یقول: " ِإْذ ُهْم َقْد َفَقُدوا اْلِحسَّ
. بمعنى آخر ان ما ]١٩[" َأْسَلُموا ُنُفوَسُهْم ِللدََّعاَرِة ِلَیْعَمُلوا ُكلَّ َنَجاَسٍة ِفي الطََّمعِ 

یمارسونه من فساد، وما یسقطون فیه من ظلمة وتجنب عن "حیاة اهللا" إنما ینبع عن 
"فقدانهم الحس" بإرادتهم فیسلمون أنفسهم بأنفسهم للدعارة والطمع. 

، َأْسَلُموا ُنُفوَسُهمْ : ["القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول  " ِإْذ ُهْم َقْد َفَقُدوا اْلِحسَّ
). فإن كانوا قد ٢٨: ١" (رو أسلمهم اهللا إلى ذهن مرفوض، بینما تسمعون: "]١٩[

أسلموا أنفسهم فكیف أسلمهم اهللا؟ وأیًضا إن كان اهللا قد أسلمهم فكیف أسلموا هم 
.] ÑÕ) تعني أن اهللا سمح لهم أن ُیسلموا٢٨: ١" (في رو أسلمهمأنفسهم؟... كلمة "

 یربط الرسول بولس بین اإلیمان الفاسد أو الفكر الفاسد وبین السلوك رابًعا:
الفاسد؛ فالفكر والسلوك أشبه بسلسلة مترابطة كل یؤثر في اآلخر؛ حینما یمتليء الفكر 
باألمور الزمنیة الباطلة ُیصاب بالظلمة والجهل، وحینما یصاب بالظلمة ینحدر للفساد، 

وهكذا یدفعه الفساد إلى ظلمة أعمق. 
 أن وراء كل إلحاد (فساد فكر) شهوة! القدیس أغسطینوسفي هذا یقول 

: [أال ترى أن الحیاة الفاسدة هي أساس القدیس یوحنا الذهبي الفموبصورة أخرى یقول 
لتعالیم هكذا (فاسدة) أیًضا؟! إذ یقول الرب: "ألن كل من یعمل السیئات یبغض النور وال 

)... كما لو أننا غطسنا في أعماق المیاه فال نقدر أن نعاین ٢٠: ٣یأتي إلى النور" (یو 
الشمس بسبب كثافة المیاه التي فوقنا، فتصیر عائًقا، هكذا ُتصاب عینا الفهم بعمى القلب 

وفي فقداننا للحّس ال توجد مخافة (اهللا) في نفس. لقد قیل: "لیس خوف اهللا أمام عینیه" 
). اآلن فإن العمى ال ١: ١٤)، وأیًضا: "قال الجاهل في قلبه لیس إله" (مز ١: ٣٦(مز 

36 Ibid 12. 
37 Ibid 13. 
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.] ÑÖیصدر إالَّ من عدم الحّس 

إذ یربط الرسول بأن عمى الفكر أو انحرافه بفساد السلوك، ربما یتساءل خامًسا: 
البعض كیف أستطیع أن أحفظ حیاتي من الدنس؟ لذا یربط الرسول الدنس بالطمع، 

. فإن كانت قداسة الحیاة تبدو صعبة ]19[" ِلَیْعَمُلوا ُكلَّ َنَجاَسٍة ِفي الطََّمعِ قائالً : "
لإلنسان، فهل السقوط في الطمع أمر إلزامي؟! بمعنى آخر ما هي حجة األمم أو عذرهم 

 إنه إذ یتمم اإلنسان الوصیة التي في األب مرقس الناسكمن جهة الطمع؟ في هذا یقول 
مقدوره، یعمل اهللا فیه ویسنده في تتمیم الوصیة التي لیست في قدرته. بمعنى آخر إن كنا 
نضبط أنفسنا من جهة الطمع فهو یضبط مشاعرنا وأحاسیسنا بعیًدا عن كل نجاسة. لنكن 

أمناء في الرب فیما بین أیدینا فیعمل بغنى نعمته فینا. 

: [كان في قدرتهم أن یشتركوا في االعتدال في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
.] ×Ñالغنى حتى في المباهج والترف، لكنهم انغمسوا بغیر اعتدال فهلكوا تماًما

بعدما عرض الرسول فساد األمم في الذهن كما في السلوك، في نجاسات 
ورجاسات، عاد لیؤكد أن هذا الحال ال یلیق بالمؤمنین الذین التقوا بالسید المسیح كمعلم 

 ومعین، واهب التجدید الذهني المستمر بروحه القدوس، إذ یقول: 
،  َوَأمَّا َأْنُتْم َفَلْم َتَتَعلَُّموا اْلَمِسیَح َهَكَذا"

 ِإْن ُكْنُتْم َقْد َسِمْعُتُموُه َوُعلِّْمُتْم ِفیِه َكَما ُهَو َحقٌّ ِفي َیُسوَع، 
َأْن َتْخَلُعوا ِمْن ِجَهِة التََّصرُِّف السَّاِبِق اِإلْنَساَن اْلَعِتیَق اْلَفاِسَد ِبَحَسِب َشَهَواِت 

 اْلُغُروِر، 
 َوَتَتَجدَُّدوا ِبُروِح ِذْهِنُكْم، 

 –٢٠[" َوَتْلَبُسوا اِإلْنَساَن اْلَجِدیَد اْلَمْخُلوَق ِبَحَسِب اِهللا ِفي اْلِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِّ 
٢٤[ .

هذا النص في حقیقته هو تسبحة العهد الجدید حیث یمجد المؤمن أعمال اهللا 

38 Ibid. 
39 Ibid. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

الفائقة في حیاته، ویمدح غنى نعمة اهللا الفیاضة التي یهبنا إیاها حسب مسرته. وكما 
سبق فقلنا إنها في الغالب جزء من لیتورچیة قداس المعمودیة في العصر الرسولي، حیث 

تعلن عمل اهللا فیها. وهنا نالحظ في النص اآلتي: 
"، فإن كان  َتَتَعلَُّموا اْلَمِسیحَ : لم یقل الرسول "تتعلموا من المسیح" وٕانما "أوالً 

السید المسیح هو المعلم الذي تلمذ الرسل والتالمیذ، فهو ال یزال حًیا في كنیسته یعلم 
خالل خدامه، ال یعلمنا عن آخرین إنما یعلمنا "ذاته" حًیا فینا. ربما هذا ما عناه الرسول 

".  َتَتَعلَُّموا اْلَمِسیحَ بقوله: "
لقد تمتعت البشریة منذ بدء انطالقها بالوصیة یسندها الناموس الطبیعي، ثم 

الناموس الموسوي فیما بعد، لكن السید المسیح جاء لیقدم أوًال "حیاته" ننعم بها. نناله بًرا 
"، إذ قال: "أنا َحقٌّ ِفي َیُسوعَ الوقداسة وقیامة تعمل فینا. لقد سمعناه وتمتعنا به فشاهدنا "

هو الحق"... بهذا الحق الذي صار لنا فیه ال ُیمكن للباطل أن یرتبط بنا، وال للحیاة 
الباطلة أن یكون لها وجود في داخلنا. 

 للمرة الثانیة یربط الرسول بین التعالیم الصادقة "الحق" وبین الحیاة :ثانًیا
المقدسة، إذ یؤكد أننا ما دمنا ننعم بالحق أي باإلیمان الصادق في المسیح یسوع ربنا، 

البد أن نخلع اإلنسان العتیق. 
 :القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 [ما یوجد بیننا لیس بالباطل بل الحق. كما أن التعالیم حقة هكذا الحیاة أیًضا
 حقة!

الخطیة هي "باطل" وبطالن، أما الحیاة المستقیمة فهي "حق". 
العفة بالحقیقة هي حق، إذ لها غایة عظیمة، أما الفجور فتنتهي إلى ال 

.] ÒÎشيء

إذن لیت إیماننا الصادق بالسید المسیح "الحق" یلتحم بسلوكنا فیه بالحق، 
فیتجلى فینا باإلیمان العملي الحّي أو العامل بالمحبة كقول الرسول بولس. 

40 Ibid. 
                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

: إذ یحملون السید المسیح في داخلهم یلتزمون برفض أعمال اإلنسان ثالثًا
العتیق، سالكین حسب اإلنسان الجدید الذي صار لهم هبة مجانیة خالل میاه المعمودیة. 

هذا اإلنسان الداخلي الجدید یلزم أن ینمو بال توقف خالل تجدیده الیومي غیر المنقطع 
َ◌َتَتَجدَُّدوا ِبُروِح كعالمة على حیویة المؤمن. هذا ما عّبر عنه الرسول بولس هنا بقوله: "

. وٕاذ یقصد بالذهن هنا "اإلنسان الداخلي ككل"، فإن روح الذهن غالًبا ما ]٢٣[" ِذْهِنُكمْ 
یعني تجدید أعمال الروح القدس الساكن فیكم بالتجاوب معه؛ فالتجدید ال یمس الروح بل 

الذهن؛ فبالروح أو في الروح یتجدد إنساننا الداخلي كل یوم، كقول الرسول: "لذلك ال 
). ١٦: ٤ كو ٢نفشل بل وٕان كان إنساننا الخارج یفنى، فالداخل یتجدد یوًما فیوًما" (

) بالقول: [كیف ٢٣: ٤(أف   على هذه العبارةالقدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
"، إذ من له الروح ال یتمم عمًال قدیًما إذ ال یحتمل ُروِح ِذْهِنُكمْ في یتم التجدید إذن؟ "

.] ÒÏالروح أعمال اإلنسان القدیم. یقول "في روح ذهنكم"، أي الروح الذي في ذهنكم

َوَتْلَبُسوا اِإلْنَساَن اْلَجِدیَد اْلَمْخُلوَق ِبَحَسِب یكمل الرسول بولس حدیثه، قائالً : "
. فإن كان قد طالبنا بخلع أعمال اإلنسان العتیق الفاسد ]٢٤[" اِهللا ِفي اْلِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِّ 

 لم یتركنا عراه، بل أسرع بالمطالبة بلبس اإلنسان الجدید الحامل بّر المسیح ]٢٢[
وقداسته. ویالحظ هنا اآلتي: 

أنه ال توجد حالة وسطى، إما أن ُیوجد اإلنسان البًسا اإلنسان العتیق الفاسد  أ.
لحساب عدو الخیر المفسد، أو اإلنسان الجدید لحساب اهللا. بمعنى آخر، ال یقبل الرسول 

أنصاف الحلول، إما أن یحمل اإلنسان أسلحة الفساد أو أسلحة البّر، منتمًیا إلحدى 
 المملكتین: مملكة إبلیس أو مملكة اهللا!

: [ال یمكن أن یظهر اإلنسان بال القدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 
 عمل]، إما أن یكون عامًال للرذیلة أو الفضیلة!

اْلَمْخُلوَق ِبَحَسِب اِهللا ب. اإلنسان الجدید الذي نلبسه لیس من عندیاتنا بل هو "
: القدیس یوحنا الذهبي الفم إنه عمل خلقة، وكما یعلق .]٢٤[" ِفي اْلِبرِّ َوَقَداَسِة اْلَحقِّ 
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 .]ÒÐ[لقد خلقه (اهللا) في الحال، لیكون ابًنا، وذلك في المعمودیة

"، ولیس كبّر الیهود َ◌َقَداَسِة اْلَحقِّ البّر الذي صار لنا في العهد الجدید هو في "
الرمزي، ألننا تمتعنا بالحق ذاته ساكًنا فینا، وعامًال بنا على الدوام. 

إن كنا قد نلنا عطیة "اإلنسان الجدید" كلباس برٍّ في المسیح یسوع بّرنا، یلیق بنا 
: [كیف یتحدث القدیس یوحنا الذهبي الفمأن نجاهد لنوجد دائًما بهذا اللباس، وكما یقول 

مع أولئك الذین لبسوا (اإلنسان الجدید) فعًال؟ إنه یتحدث معهم عن الثوب النابع عن 
الحیاة واألعمال الصالحة (في الرب). قبًال (نالوا) الثوب خالل المعمودیة، أما اآلن 

" ِبَحَسِب اهللاِ ، وٕانما "]٢٢[" َحَسِب َشَهَواِت اْلُغُرورِ ِب فخالل الحیاة الیومیة والعمل، لیس "
]٢٣[ÒÑ [.

 حدیثه، قائالً : [من جانبنا یلیق بنا أالَّ نخلع القدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 
)، فنصبح على شبه اهللا؛ ١٠: ٦١ثوب البّر الذي یدعوه النبي: "ثوب الخالص" (إش 

فإنه بالحق یلبس ثوب البرّ . إذن، فلنلبس هذا الثوب. كلمة "نلبس" إذن واضحة أنها ال 
 "لبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت في تعني سوى عدم الخلع نهائًیا. استمع إلى النبي القائل:

)... إذن لیتنا ال ٢: ١٠٤ "الالبس النور كثوٍب " (مز )، وأیًضا:18: 109حشاه" (مز 
نلتحف بالفضیلة یوًما أو یومین أو ثالثة بل نلتحف بها أبًدا، وال نخلع هذا الثوب قط. 

فاإلنسان ال یشوهه خلع ثوبه مثلما یشوهه خلع الفضیلة. باألمر األول یرى العبید رفقاؤه 
عریه، أما باألمر الثاني فیرى ربه والمالئكة عریه. إن رأیت إنساًنا یذهب إلى الحمامات 

.] ÒÒالعامة عارًیا أال تتضایق؟ فإن ذهبت أنت خالًعا هذا الثوب (الذي للبرّ ) فماذا تقول؟

ج. دعوة الرسول بولس هنا لخلع كل تصرف خاص باإلنسان العتیق الفاسد 
وتجدید الذهن المستمر في حقیقتها هي دعوة لممارسة الحیاة الجدیدة أو المتجددة 

 عینها حیث تكون لنا هناك التسبحة الجدیدة أیًضا. تالمستمرة والمنطلقة نحو السماویا
بمعنى آخر هي انطالقة روحیة نحو األبدیات خالل ترك الحرف القاتل والتمتع بجدة 

42 Ibid. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

: ١٤: [حیث تكون التسبحة التي نترنم بها جدیدة (رؤ القدیس چیرومالحیاة. یقول 
.] بهذا تتحول حیاتنا إلى ÒÓ) وُینزع اإلنسان العتیق نسیر في جدة الروح ال عتق الحرف٣

أغنیة جدیدة نترنم بها أو تسبحة عملیة یعزفها روح اهللا على أوتار حیاتنا الداخلیة 
 وتصرفاتنا الظاهرة مهیًئا إیانا للحیاة األخرویة حیث التسبحة جدیدة غیر المنقطعة.

هذه الدعوة في حقیقتها تعلن مفهوم التقدم أو النمو الروحي أو التجدید المستمر. 
: [إننا نحتاج إلى ما یقوله الرسول:  القدیس كاسیان في مناظرته معاألب ثیؤدوریقول 

: ٣)، إلى التقدم الروحي، فنفسي ما هو وراء (في ٢٣: ٤" (أف ◌ْ َوَتَتَجدَُّدوا ِبُروِح ِذْهِنُكم"
). فإن تغاضي اإلنسان عن ذلك تكون النتیجة الحتمیة هي النكوص والتقهقر من ١٣

سيء إلى أسوأ... والفشل في اقتناء سمات جدیدة، یعني وجود خسارة... إذ تبطل الرغبة 
.] ÒÔفي التقدم یوجد خطر التقهقر إلى الوراء

بعد أن تحدث عن النمو الروحي خالل تجدید الذهن المستمر ولبس أعمال 
اإلنسان الجدید مع خلع أعمال اإلنسان القدیم، بدأ في شيء من التفصیل یقول:  

ْدِق ُكلُّ َواِحٍد َمَع َقِریِبِه، َألنََّنا ": أوالً  ِلَذِلَك اْطَرُحوا َعْنُكُم اْلَكِذَب َوَتَكلَُّموا ِبالصِّ
. ]٢٥[" َبْعَضَنا َأْعَضاُء اْلَبْعضِ 

 یتحدث عن عالقتنا ]٣٢–٢٥[یالحظ في حدیثه عن أعمال اإلنسان الجدید 
بالغیر، فالحیاة المقدسة تمس أعماقنا الخاصة كما تمس عالقتنا بإخوتنا، فالكذب یسيء 

إلى عضویتنا المشتركة القائمة على الحق، والسرقة تسلب حق الغیر عوض االهتمام 
باحتیاجات اآلخرین... وهكذا كل تصرف خاطيء إنما یحزن روح اهللا الساكن فینا وفي 

. ]٣[اآلخرین 
اآلن یحدثنا عن طرح الكذب والنطق بالصدق، فال یكفي الجانب السلبي إنما 

نلتزم بالعمل اإلیجابي، لنرفض الباطل ونقبل الحق، ألننا بعضنا أعضاء البعض، وكما 
: [لیت العین ال تكذب على القدم، وال  ان الرسول یقولالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

القدم على العین. فإنه لو وجدت حفرة عمیقة... فهل تكذب القدم على بقیة األعضاء وال 

45 Ep. 69: 7. 
46 Cassian: Conf. 6: 14. 
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] ÒÕتنطق بالحق؟ لو شاهدت العین حیة أو حیواًنا مفترًسا هل تكذب على الِرْجل؟!
وحدة األعضاء مًعا كجسد متكامل تستلزم بالضرورة صدق األعضاء فیما بینها وٕاالَّ انهار 

: [لیته ال یخدع القدیس یوحنا الذهبي الفمالجسد كله خالل الخداع والكذب. لذلك یقول 
). ٢: ١٢أحد قریبه، كما یقول المرتل هنا وهناك: "بشفاة ملقة، بقلب فقلب یتكلمون" (مز 

.] ÒÖفإنه لیس شيء، لیس ما یجلب عداوة أكثر من الخداع والخبث

ِاْغَضُبوا َوَال ُتْخِطُئوا. َال َتْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْیِظُكْم َوَال ُتْعُطوا ِإْبِلیَس  ":ثانًیا
. ]٢٧-٢٦[" َمَكاًنا

لیس مجال یهب إلبلیس مكاًنا بیننا مثل الغضب، فإن وجد الغضب له موضًعا 
 بأشعة محبته فینا لینزع روح الغضب – شمس البّر –ولم یشرق علینا السید المسیح 

یستقر العدو ویملك! 

  ماذا نفعل في یوم الدینونة، نحن الذین لم تغرب الشمس على غضبنا یوًما واحًدا بل
 سنوات كثیرة؟!

 أن تكون غضوًبا فهذا أمر بشري، أما أن تضع حًدا للغضب فهذا أمر مسیحيÒ×. 
 القدیس چیروم

  الغضب المملوء عناًدا یجلب بالتأكید ضرًرا للنفس الغضوبة، أیا كان الشخص الذي
 .ÓÎتغضب علیه

 األب یوسف

  ،أثناء النهار یقدر الكثیرون منا أن یسكنوا غضبهم، ویتغلبوا علیه، أما في اللیل
فالمرء عند إنفراده، یرخي العنان ألفكاره، إذ یشتد هیاج األمواج وتثور الزوبعة بعنف 
عظیم، فلكي تتالفى، لذلك یطلب منا بولس الرسول أن نستقبل اللیل متسالمین لكي 

47 In Eph. hom 14. 
48 Ibid. 
49 Ep 13; 130: 13. 
50 Cassian: Conf. 16: 7 
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 .ÓÏال یغتنم الشیطان فرصة إنفرادنا فیشعل فینا نار الغضب
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إن كنتم غاضبین فال تدعوا هذه الشمس تغرب على غیظكم... لئال تكونوا غضبى
 .ÓÐ) عنكم وتمكثون في الظالم٢: ٤فیغرب شمس البّر (مال 

 القدیس أغسطینوس

 "٢٦[" ِاْغَضُبوا َوَال ُتْخِطُئوا[. 
الحظ حكمته، فإنه یتحدث لكي یمنع خطأنا، ولكن إن كنا ال نصغي ال یتخلى 

 عنا. من أجل أبوته الحانیة ال یهجر من یخطىء.
كما أن الطبیب یصف العالج للمریض، فإن لم یخضع لذلك ال یقسو علیه بل 

یحاول أن یقنعه حتى یحقق له الشفاء، هكذا یفعل بولس... 
. فإن كان الكذب ینتج غضًبا لذلك یكمل ]٢٥[" اْطَرُحوا َعْنُكُم اْلَكِذبَ إنه یقول: "

". حًقا إنه ألمر حسن أالَّ تغضب ِاْغَضُبوا َوَال ُتْخِطُئواحدیثه لعالج الغضب. ماذا یقول؟ "
َال قط، لكن إن سقط أحد في األلم (الغضب) لیته ال یسقط إلى درجة كبیرة؛ إذ یقول: "

". هل أنت مملوء غضًبا؟ یكفیك ساعة أو ساعتین أو ثالث َتْغُرِب الشَّْمُس َعَلى َغْیِظُكمْ 
ساعات، لكن ال تدع الشمس ترحل وأنتما في حالة عداوة. 

من أجل صالح اهللا أشرق (شمس البرّ )، ال تدعه یرحل، بل یشرق... 
إن كان الرب قد أرسله من أجل صالحه العظیم (لیشرق علیك)، وقد غفر لك 

 خطایاك، وأنت ال ترید أن تغفر ألخیك، فانظر أي شر عظیم هذا؟! ...
تعطي مكاًنا  ". إذ تكون في حرب مع آخر:]٢٧[" َ◌َال ُتْعُطوا ِإْبِلیَس َمَكاًنا"

  إلبلیس... فإنه لیس إلبلیس مكاًنا مثلما في عداوتنا...
. ÓÑكن في عداوة، لكن ضد إبلیس، ولیس ضد عضو معك

ÓÏ  ،١٣٩، ص ١٩٧٢المطران ابیفانیوس: اآلمالي الذهبیة في مقاالت ألبینا الجلیل في القدیسین یوحنا الذهبي الفم ،
١٤٠. 

52 Ser. on N.T. Lessons 8: 7. 
53 In Eph. hom 14. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  بإرادتك الشریرة تعطه مكاًنا، فیدخل ویملك ویستغلك، إنه ال یمتلكك ما لم تعطه
 .ÓÒمكاًنا

 القدیس أغسطینوس

 [بخصوص الهروب من الشر] 
لیس أحد یقترب نحو الخطر ویبقى في أمان لمدة طویلة، وال یقدر خادم اهللا أن 

. ÓÓیهرب من إبلیس إن أعاق نفسه بشباك إبلیس
الشهید كبریانوس 

اِلَح ِبَیَدْیِه، : "ثالثًا َال َیْسِرِق السَّاِرُق ِفي َما َبْعُد، َبْل ِباْلَحِريِّ َیْتَعُب َعاِمًال الصَّ
. ]٢٨[" ِلَیُكوَن َلُه َأْن ُیْعِطَي َمْن َلُه اْحِتَیاجٌ 

ال یكف السارق عن عمل اإلنسان العتیق الذي هو جمع ما لیس له لحسابه 
الذاتي ظلًما، وٕانما یلزمه أیًضا أن یمارس أعمال اإلنسان الجدید بالبذل والعطاء، فیعمل 

ویجاهد لكي یعطي. 

" هذا ال َال َیْسِرِق السَّاِرُق ِفي َما َبْعدُ ، قائالً : ["القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
ینزع الخطیة، وٕانما كیف تُنزع؟ إن عملوا، ومارسوا عالقات الحب مع اآلخرین! إنه ال 
یریدنا أن نعمل فحسب وٕانما نعمل ونتعب. لكي نمارس عالقات ودیة مع الغیر. فإن 

 .]ÓÔالسارق أیًضا له أعمال لكنها أعمال شریرة

َال َتْخُرْج َكِلَمٌة َرِدیٌَّة ِمْن َأْفَواِهُكْم، َبْل ُكلُّ َما َكاَن َصاِلًحا ِلْلُبْنَیاِن، َحَسَب : "رابًعا
. ]٢٩[" اْلَحاَجِة، َكْي ُیْعِطَي ِنْعَمًة ِللسَّاِمِعینَ 

مرة أخرى ال یقف األمر عند الجانب السلبي باالمتناع عن الكلمة الردیئة، إنما 
 االلتزام بالكلمة البّناءة لحساب الجماعة المقدسة، أو لحساب السامعین لها.

54 Ser. on N.T. 17: 4. 
55 Ep. 61: 2. 
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  ،لنطلب معونته لكي نتمم اجتهادنا بالعمل، ولنحفظ فمنا جاعلین عقلنا مزالًجا له
ال یكون موصًدا دائًما، بل لیفتح في الوقت المالئم... لذلك یقول الحكیم سلیمان: 

 ).٣: ٣"للسكوت وقت وللتكلم وقت" (جا 
لو كان واجًبا أن ُیفتح الفم دائًما لما لزم له وجود باب، ولو كان واجًبا أن یغلق 
دائًما لما لزمت له حراسة. فالباب والحراسة لیعمل كل شيء في وقته. یقول آخر: "اجعل 

)، أي أن نلفظ كالمنا باحتراس وازنین إیاه ٢٩: ٢٨لكالمك میزاًنا ومعیاًرا" (سیراخ 
 .ÓÕومفكرین فیه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تكلم بما یبني أخاك، وال تزد كلمة واحدة على ذلك. فإن اهللا وهبك فًما ولساًنا لهذا
الهدف أن تشكره وتبني أخاك. فإن كنت تحطم هذا البناء، فخیر لك أن تصمت وال 

 ).٣: ١٢تتكلم قط... یقول المرتل: "یقطع الرب جمیع الشفاه الملقة" (مز 
 .ÓÖخدامهتالفم هو علة كل الشرور؛ بالحري لیس الفم وٕانما إساءة إس

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

إن كان الفم المقدس بروح الرب یبني اإلخوة، فإن الفم الدنس یحطم البناء 
اإللهي فیهم، فُیحسب مقاوًما لعمل الروح القدس، لذا یحذرنا الرسول بولس، قائالً : 

 َوَال ُتْحِزُنوا ُروَح اِهللا اْلُقدُّوَس "
. ]٣٠[" الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتْم ِلَیْوِم اْلِفَداءِ 

:  القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
[هذا األمر أكثر رعًبا وتحذیًرا، وذلك كما یقول في الرسالة إلى أهل تسالونیكي: 

). ٨: ٤ تس ١"من یرذل ال یرذل إنساًنا بل اهللا (الذي أعطانا أیًضا روحه القدوس)" (
هكذا هنا أیًضا، فإنك إن تفوهت بكلمة قاسیة وضربت أخاك، فإنك لست تضرب أخاك 
إنما ُتحزن الروح القدس. وقد أظهر بعد ذلك ما ُوهب لك من نفع لكي یتشدد التوبیخ، 

ÓÕ  ٣٩المطران یبیفانیوس، ص. 
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". إنه هو الذي  الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتْم ِلَیْوِم اْلِفَداءِ ،َ◌َال ُتْحِزُنوا ُروَح اِهللا اْلُقدُّوَس قائالً : "
یجعلنا قطیًعا ملوكًیا. هو الذي یفصلنا عن األمور الماضیة وال یسمح لنا أن نسقط بین 

ما یعرضنا لغضب اهللا، فهل تحزنه؟  
أنظر كیف أن كلماته محذرة، إذ یقول: "ألن من یرذل ال یرذل إنساًنا بل اهللا"، 

". لیكن هذا الختم باقًیا  الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتمْ ،َ◌َال ُتْحِزُنوا ُروَح اِهللا اْلُقدُّوَس ویقطع بذلك هنا: "
على فمك؛ ال تحطم بصماته، فإن الفم الروحي ال ینطق بأمر كهذا.  

ال تقل: "ماذا یعني إن نطقت بكلمة غیر الئقة وشتمت إنساًنا، إنها كال شيء!" 
إنه شر عظیم حتى وٕان بدا لك كال شيء...  

لك فم روحي، فلتفكر أیة كلمات تنطق بها وذلك حالما تتولد فیك، أیة كلمات 
التالمیذ بفمك؟! أنت تدعو اهللا "أًبا"، فهل تهین أخاك في نفس الوقت؟!...  

لیحفظ إله السالم ذهنك ولسانك ویحصنك بحصن منیع بمخافته، بربنا یسوع 
 .]×Óالمسیح الذي له المجد مع الروح القدس إلى األبد، آمین

إذ یذكر المؤمن أنه قد لبس اإلنسان الجدید بالروح القدس الذي ختمه كقطیع 
ملوكي، فصار في ملكیة المسیح ال في ملكیة عدو الخیر، لذا یلیق به أالَّ یرتد إلى 

أعمال اإلنسان العتیق الخاصة بختم إبلیس ال ختم روح اهللا القدوس، لهذا یقول الرسول: 
 ِلُیْرَفْع ِمْن َبْیِنُكْم ُكلُّ َمَراَرٍة َوَسَخٍط َوَغَضٍب َوِصَیاٍح َوَتْجِدیٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث ."

  ،َوُكوُنوا ُلَطَفاَء َبْعُضُكْم َنْحَو َبْعٍض، َشُفوِقینَ 
 .]٣٢-٣١["  َكَما َساَمَحُكُم اُهللا َأْیًضا ِفي اْلَمِسیحِ ،ُمَتَساِمِحینَ 

هكذا وضع كل أنواع الشر الخاصة بعالقتنا باآلخرین خاصة خالل الفم في 
كفة واللطف والشفقة في الكفة األخرى المقابلة، إذ خلط بین أعمال الظلمة وأعمال النور، 

 القدیم الفاسد واالمتثال بالسید المسیح خالل اإلنسان الداخلي اإلنسانوبین تصرفات 
 الجدید الموهوب لنا بروحه القدوس.

إذ یعمل روح اهللا فینا یتجلى "السید المسیح" مشتهي األمم، فنحمل عذوبة داخلیة 
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ِلُیْرَفْع ال مرارة، نحیا في شركة الحیاة السماویة العذبة عوض الحیاة المرة، لذا قیل: "
. ]٣١[" ِمْن َبْیِنُكْم ُكلُّ َمَراَرةٍ 

" التي هي المرارة عن "القدیس یوحنا الذهبي الفمفي شيء من التفصیل یحدثنا 
داخل الجسد متى أفرزت مادة المرارة أفسدت الجسم كله، هكذا النفس متى قدمت أعماًال 
مرة، ُأصیبت بمرارة داخلیة ومرّرت حیاة الكثیرین... [لیس شيء فاقد القوة مثل المرارة، 

 .]ÔÎفإنها تجعل البشر أغبیاء وفاقدي الحس

لننزع عنا أعمال اإلنسان القدیم فال نحمل مرارة من جهة إنسان، وبالتالي ال 
توجد جذور للسخط أو الغضب أو الصیاح أو التجدیف بخبث من جهة إخوتنا، بل على 

 العكس نحمل لطًفا وشفقًة وتسامًحا كما سامحنا اآلب بدم ابنه الوحید.

  إذ یقودنا الطوباوي بولس بعیًدا عن الخطیة یدخل بنا إلى الفضیلة. ألنه أیة منفعة
النتزاع كل األشواك إن لم تُبذر البذور الصالحة؟... 

الذي ال یحمل "مرارة" لیس بالضرورة یكون "لطیًفا"، وغیر "الغضوب" لیس 
بالضرورة یكون "شفوًقا"، فالحاجة ماسة للجهاد حتى نبلغ هذا السمو (اللطف والشفقة)... 

 لقد انتزع البذور الردیئة، اآلن یحثنا أن نضع البذور الصالحة.
"، ألنه إذ ُنزعت األشواك بقي الحقل عاطًال، وسینتج أعشاًبا غیر َ◌ُكوُنوا ُلَطَفاءَ "

.. نافعة من جدید، الحاجة ملحة إلشغاله بما هو صالح.
لقد أنتزع "الغضب" لیضع "اللطف"، وأزال "المرارة" لیضع "الشفقة"، وخلع 

. ÔÏ"الخبث" و"الدهاء" لیزرع "العفو" عوًضا عنهما
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  هنا نجد الحكم، إن كان المسیح غفر لك خطایاك التي هي أكثر من سبعین مرة
 سبع مرات، إن كان یسامحك هكذا... فهل تهمل أنت في الغفران (ألخیك)؟...

قد وجد المسیح آالف من الخطایا فوق الخطایا، ومع ذلك غفرها جمیًعا، إذن ال 
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. ÔÐتنزع رحمته عنك، بل اطلب غفران هذه الخطایا الكثیرة
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 " ِ٣٢[" َكَما َساَمَحُكُم اُهللا َأْیًضا ِفي اْلَمِسیح[. 
هذا یحوي مقصًدا عالًیا، لم یقل سامحنا فحسب، دون مخاطرة أو تكلفة، وٕانما 

خالل ذبیحة ابنه، فلكي یسامحك قدم ابنه ذبیحة، بینما حینما تسامح أنت غالًبا ما یتحقق 
 .ÔÑذلك دون مخاطرة من جانبك أو تكلفة، ومع ذلك فال تهب السماح

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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األصحاح الخامس 

العبادة والسلوك 
 

إن كانت الكنیسة هي قبول دعوة اهللا للتمتع بالحیاة الجدیدة في المسیح، فإن 
هذه الحیاة تتجلى في حیاة اإلنسان وعبادته وسلوكه، دون ثنائیة... فتكون حیاته كلها 

"ذبیحة هللا"، أي عبادته غیر منقطعة وغیر منفصلة عن سلوكیاته. 

 .٢ – ١. االمتثال باهللا "المحبة الباذلة"  1
 .١٤ – ٣السلوك في نور قیامته   . 2
 .٢١ – ١٥التدقیق في السلوك والعبادة  . 3
 .3٣ – ٢٢العالقات الزوجیة وسّر المسیح  . 4

االمتثال باهللا "المحبة الباذلة" . 1
 َفُكوُنوا ُمَتَمثِِّلیَن ِبَاِهللا َكَأْوَالٍد َأِحبَّاَء، "

 َواْسُلُكوا ِفي اْلَمَحبَِّة َكَما َأَحبََّنا اْلَمِسیُح َأْیًضا َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَنا، 
. ]٢-١[" ُقْرَباًنا َوَذِبیَحًة ِللَِّه َراِئَحًة َطیَِّبةً 

إن كانت لغة الكنیسة الجامعة هي المحبة، خاللها ُنمارس وحدانیة الروح، وبها 
تنمو الجماعة وكل عضو فیها، مشتاًقا أن یتحقق سّر المسیح، بانفتاح باب اإلیمان 

للجمیع خالل المحبة، فإن المحبة هي أیًضا عالمة امتثالنا باهللا أبینا، وٕاقتدائنا بكلمة اهللا 
المتجسد الذي خالل المحبة أسلم نفسه ألجلنا قرباًنا وذبیحة لآلب رائحة سرور ورضا. 

وكما یقول القدیس یوحنا الحبیب: "بهذا قد عرفنا المحبة أن ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحن 
). ١٦: ٣ یو ١ینبغي لنا أن نضع نفوسنا ألجل اإلخوة" (

كما سبق فكررنا أن المسیحي یشارك السید المسیح كهنوته (الكهنوت العام) 
بتقدیم حیاته ذبیحة حب عن اآلخرین كسیده. هذه هي سمة "اإلنسان الجدید" الذي لنا 
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 عوض "اإلنسان العتیق" الفاسد.

 ) ١٦: ٤یو ١من یقطن في الحب یقطن في اهللا، ألن اهللا محبة(Ï. 

 لقد ُدعیت ابًنا، فإن رفضت االمتثال به لماذا تطلب میراثه؟F

Ð 
 القدیس أغسطینوس

  لئال تظن أن هذا العمل (خالص المسیح) قد تم عن إلزام، اسمعه یقول: "أسلم
 نفسه".

كما أحبك سیدك، حب أنت صدیقك! بل، إن كنت ال تقدر أن تحب هكذا، 
فحب قدر ما تستطیع... سامح اآلخرین، فإنك إذ تقتدي به تكون على مثاله. 

من واجبنا أن نسامح عن األخطاء أكثر من أن نعفو عن الدیون المالیة، فإنك 
إن تنازلت عن الدیون التي لك ال تتمثل باهللا، أما إن سامحت المعاصي التي ضدك فإنك 

تتمثل به. 
ي لك، إن تال تستطیع القول بأنك فقیر وعاجز عن أن تتنازل عن الدیون ال

كنت ال تسامح المعاصي التي هي ضدك، األمر الذي في سلطانك عمله! بالتأكید لن 
تتحمل أیة خسارة بهذا الصنیع... 

"، نعم َكَأْوَالٍد َأِحبَّاءَ انظر، فإنه یقدم لك نصیحة أكثر نبًال، إذ یحثك، قائالً : "
فإنه یوجد سبب آخر مقنع لتتمثل به، لیس أنك نلت صالًحا من یدیه فقط، وٕانما أیًضا 

 ".َكَأْوَالٍد َأِحبَّاءَ ُدعیت ابنه. وٕاذ لیس كل األبناء یتمثلون بآبائهم بل "األحباء" لذا یقول "
انظروا،هنا أساس كل عمل! فإنه حیث ال یوجد سخط وال غضب وال صراخ 
(صخب) وال تعنیف إنما ینتزع هذا كله، لذلك یضع في النهایة النقطة الرئیسیة (أي 

 المحبة).
كیف صرت ابًنا؟ بأنه غفر لك! على نفس األساس الذي به نلت امتیاًزا عظیًما 

یلزمك أنت أیًضا أن تسامح أخاك! 

1 Ep. 148: 5. 
2 Ser. on N.T. 64: 3. 
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كن محًبا للحب،فیه قد خلصت، وبه صرت ابًنا! 
إن كان في قدرتك أن تنقذ اآلخرین، أفال تستخدم معهم نفس العالج (الذي 

 .Ñُأستخدم بالنسبة لك) مقدًما النصیحة للجمیع: "اغفروا ُیغفر لكم"
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ١؛ غال ٢: ٥)، كما أسلم نفسه بإرادته (أف ٣٢: ٨لقد أسلم بواسطة اآلب (رو :
 .Ò)، فمن الواضح أن عمل اآلب وٕارادته هما واحد مع االبن٤، ٣

القدیس أمبروسیوس 

 . السلوك في نور قیامته2
" َأْوَالِد ُنورٍ إذ بالحب العملي نتمثل باهللا النور نحمل شركة طبیعته،فُنحسب "

ن لظلمة الموت فینا، بل ننعم بنور القیامة، خالل هذا المفهوم یوصینا ا، ال مك]٨[
الرسول أن نسلك عملًیا كأوالد للنور متمتعین بقوة القیامة وبهجتها في داخلنا، معلنة في 
حیاتنا الیومیة وسلوكنا الخفي والظاهر، تاركین أعمال الظلمة غیر الالئقة بنا، إذ یقول: 

 َفَال ُیَسمَّ َبْیَنُكْم َكَما َیِلیُق ِبِقدِّیِسیَن، ، َوَأمَّا الزَِّنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة َأْو َطَمعٍ "
 َوَال اْلَقَباَحُة، َوَال َكَالُم السََّفاَهِة َواْلَهْزُل الَِّتي َال َتِلیُق، َبْل ِباْلَحِريِّ الشُّْكرُ . 

 َفِإنَُّكْم َتْعَلُموَن َهَذا َأنَّ ُكلَّ َزاٍن َأْو َنِجٍس َأْو َطمَّاٍع، 
، الَِّذي ُهَو َعاِبٌد ِلَألْوثَان

  َلْیَس َلُه ِمیَراٌث ِفي َمَلُكوِت اْلَمِسیِح َواهللاِ . 
 َال َیُغرَُّكْم َأَحٌد ِبَكَالٍم َباِطٍل، 

 َألنَُّه ِبَسَبِب َهِذِه اُألُموِر َیْأِتي َغَضُب اِهللا َعَلى َأْبَناِء اْلَمْعِصَیةِ . 
 َفَال َتُكوُنوا ُشَرَكاَءُهمْ . 

 َألنَُّكْم ُكْنُتْم َقْبًال ُظْلَمًة َوَأمَّا اآلَن َفُنوٌر ِفي الرَّبِّ . 
. ]٨ –٣[" اْسُلُكوا َكَأْوَالِد ُنورٍ 

3 In Eph. Hom 17. 
4 Of the Christian Faith 17: 109. 
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 یالحظ في النص اآلتي:
" بنا كأوالد النور، بل ال ُتسم بیننا... كنا ال تلیق: أبرز أعمال الظلمة التي "أوالً 

قبًال نمارسها ألننا كنا في ظلمة، أما اآلن فنحن نور في الرب. وقد ركز في حدیثه عن 
، هذه األمور ]٣[" الزَِّنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة َأْو َطَمعٍ أعمال الظلمة على ثالث خطایا، وهي: "

الثالثة التي ال یلیق مجرد ذكر أسمائها بیننا إن كنا بالحقیقة قدیسین في الرب. یعود 
 كعلة لحرمان اإلنسان من ملكوت اهللا. وكما یقول ]٥[فیكرر نفس هذه الخطایا الثالث 

: [یجب علینا أن نتجنب هذه (الخطایا) الثالث على قدر متساٍو من األب صرابیون
الحرص، فإن واحدة منها كما أن جمیعها تغلق أمامنا ملكوت المسیح وتستبعدنا عنه بقدر 

 .]Óمتساوٍ 

 أن الرسول بولس قدم المجموعة األولى Ôالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى :ثانًیا
)، وأن علة هذه الشرور هي الصیاح ٣١: ٤" (كل مرارة وسخط وغضب الخمن الشرور: "

" فهي تنبع عن الشهوات الزَِّنا َوُكلُّ َنَجاَسٍة َأْو َطَمعٍ أو الصخب؛ أما المجموعة الثانیة "
. عوض كلمات الشكر هللا. ]٤[" َكَالُم السََّفاَهِة َواْلَهْزلُ الجسدیة وعلتها "

كأن الرسول بولس وهو یقدم أعمال الشر یضع أیدینا على علة هذه األعمال أو 
بدایتها التي تبدو أمًرا تافًها ثم تستفحل... فقد یستتفه اإلنسان "الصیاح" أو "الصخب" 
عوض الهدوء والسكون... هذا الصخب یفسد عیني اإلنسان أو بصیرته الداخلیة فیبدأ 
یغضب، ثم یتحول الغضب إلى حقد ومرارة نحو الغیر، وقد یتحول إلى قتل إن لم یكن 

جسدًیا فمعنوًیا. هنا أیًضا یبدأ اإلنسان بكلمات المزاح غیر الالئقة لتتحول إلى كالم 
السفاهة، فتثیر شهوات اإلنسان نحو الزنا والنجاسة والطمع. لذا یحذرنا الحكیم سلیمان، 

 ).٨: ٥قائالً : "ابعد طریقك عنها، وال تقرب إلى باب بیتها" (أم 

، عالمة من عالمات الفراغ الداخلي، ]٤[الكلمة القبیحة أو كالم السفاهة والهزل 
 القدیس یوحنا الذهبي الفمتهدم وال تبني، تدفع إلى الزنا وكل نجاسة وطمع، لذا یقول 

5 Cassian: Conf. 5: 11 
6 In Eph. hom 17. 
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 في تعلیقه على هذه العبارات الرسولیة:
 أي نفع للنطق بالفكاهة؟ إنك مجرد تضحك![الكلمات هي الطریق لألعمال... 

اخبرني، هل یشغل صانع األحذیة نفسه بشيء غیر ما یمس مهنته ولمنفعتها؟ 
هل یشتري أیة آلة غیر التي تخص عمله؟ ال. فإنه ال لزوم لألمور التي ال نحتاج إلیها. 

إذن لیتك ال تتفوه بكلمة بطالة، فخالل الكلمات البطالة تسقط في أحادیث غبیة. 
الوقت الحاضر لیس وقت للضحك المتسّیب، إنما هو وقت للحزن والتجارب والبكاء، فهل 

تمزح؟ 
أي مصارع یدخل حلقة المصارعة لیناضل ضد خصمه، ینطق بفكاهات؟ 

) لیفترسك، إنه یجول من كل جهة، ٨: ٥بط ١إبلیس واقف مستعد، إنه یزأر (
ویقلب كل األمور ضد حیاتك، ویدبر مكائد لینزعك من راحتك، یصّر بأسنانه ویجأر، 

یتنفس ناًرا ضد خالصك، فهل تجلس أنت لتنطق بفكاهات وتتفوه بكلمات غبیة، وتتحدث 
بما هو لیس للنفع؟!... 

اآلن وقت للحرب (الروحیة) والصراع، للسهر والحراسة، لللتسلح والتسربل. ال 
العالم یفرح، أنتم مجال للضحك هنا، فإن هذا خاص بالعالم، اسمع ما یقوله المسیح "

). ٢٠: ١٦" (یو تحزنون
المسیح صلب من أجل شرورك، وأنت تضحك؟... 

). ١١: ٢" (مز اعبدوا اهللا بخشیة، هللوا له برعدةاسمع ما یقوله النبي: "
 المزاح یجعل النفس رخوة وبلیدة...

لیس من هو معیب مثل المازح، فإنه لیس في فمه شيء نافع بل مملوء 
.] Õأتعاًبا

: قابل الرسول "القباحة وكالم السفاهة والهزل" بعمل مضاد الئق بأبناء ثالثًا
النور أال وهو "الشكر". فالمؤمن ال ُیسر باألعمال السابقة، إنما بالحري بممارسته للحیاة 
المالئكیة، حیاة الشكر هللا والتسبیح الدائم. بهذا ُیظهر فرحه الداخلي العمیق الذي ال یقوم 

7 In Eph. hom 17.  
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على تصرفات زمنیة سخیفة وٕانما على عالقته البنویة على مستوى أبدي. 

في حدیثه السابق قابل أعمال اإلنسان العتیق من كذب وغضب وسرقة وكالم 
)، ١: ٥رديء بالعمل األساسي في اإلنسان الجدید أال وهو "المحبة" التي بها نتمثل باهللا (

اآلن یقابل أعمال الظلمة من زنا وكل نجاسة وطمع وقباحة وكالم السفاهة والهزل بعمل 
النور األساسي أال وهو "الشكر"، عمل المالئكة النورانیین. بمعنى آخر بالحب نعلن بنوتنا 

هللا، وبالشكر نعلن شركتنا مع السمائیین. 

َفِإنَُّكْم : یعلل الرسول بولس ضم "الطمع" إلى الزنا والنجاسة، قائالً : "رابًعا
َتْعَلُموَن َهَذا َأنَّ ُكلَّ َزاٍن َأْو َنِجٍس َأْو َطمَّاٍع، الَِّذي ُهَو َعاِبٌد ِلَألْوثَاِن َلْیَس َلُه ِمیَراٌث ِفي 

، حاسًبا الطمع لیس باألمر الهین كما یظن الكثیرون، خاصة ]٥[" َمَلُكوِت اْلَمِسیِح َواهللاِ 
)، إذ یقیم اإلنسان المال ٥: ٣إذا قورن بالزنا والنجاسة، فإن الطمع هو "عبادة أوثان" (كو 

إلًها له. فإن كان الزنا یعني عبودیة اإلنسان لشهوات الجسد عوض الحیاة المقدسة في 
الرب، فالطمع هو عبودیة اإلنسان لألمور الزمنیة عوض الحیاة األبدیة والمجد السماوي 
في الرب. فال یلیق االستهانة بالطمع وال بالزنا والنجاسة... فإن هذه جمیعها من سمات 

 .]٦[أبناء المعصیة، تجلب الغضب اإللهي 

: لم یقل الرسول "كنتم قبًال في الظلمة، وأما اآلن في النور"، وٕانما قال: خامًسا
. فمن یسلك في الظلمة تمتزج حیاته بها فیصیر ]٨["  َوَأمَّا اآلَن َفُنورٌ ،ُكْنُتْم َقْبًال ُظْلَمةً "

هو نفسه كما لو كان ظلمة، ومن یسلك في نور الرب یصیر هو نفسه نوًرا وبركًة، كقول 
). ٣٥: ٥؛ یو ٣٦ –٣٣: ١١؛ لو ١٤: ٥" (مت أنتم نور العالمالرب: "

: إذ صاروا نوًرا بالرب "النور الحقیقي" یلتزمون بالسلوك كأبناء للنور سادًسا
اْسُلُكوا ، فتصیر الحیاة المقدسة ثمًرا طبیعًیا فیهم ولیس عمًال مفتعالً ! لذا یقول: "]٨[

وح(  الُنورَكَأْوَالِد ُنورٍ . َألنَّ َثَمرَ   ُهَو ِفي ُكلِّ َصَالٍح َوِبرٍّ َوَحقٍّ . ُمْخَتِبِریَن َما ُهَو ِ(الرُّ
. ]١٠–٨[" َمْرِضيٌّ ِعْنَد الرَّبِّ 

  یقول إنه لیس بفضلكم الذاتي، وٕانما خالل نعمة اهللا تقتنون هذا، فقد كنتم قبًال
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 .Öتستحقون العقاب، وأما اآلن فال تستحقون
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إذ كنتم في الظلمة لم تكونوا في الرب، لكن إذ استنرتم فإنكم تضیئون بالرب ولیس
 .×من ذواتكم

 القدیس أغسطینوس

 [في حدیثه عن بطرس الرسول الذي سار على المیاه كأمر سیده] 
 كان قادًرا أن یعمل ما فعله الرب، لكن لیس من عندیاته، وٕانما في الرب...

سار بطرس على الماء كأمر الرب، مدرًكا أنه یعجز عن التمتع بهذه القوة من ذاته. 
. ÏÎباإلیمان صار لدیه القوة لیحقق ما یعجز الضعف البشري عن عمله

القدیس أغسطینوس 

إن كان السید المسیح هو شمس البّر، فإننا بروحه القدوس، الذي هو "النور" 
ننعم بثمر النور: "كل صالح وبّر وحق". فكما أن الحیاة الزمنیة ما كان یمكن أن یكون 

لها وجود بدون الشمس، مع الفارق الشاسع ال حیاة لنا بدون شمس البّر واهب كل صالح 
وبّر وحق. 

 یمیز بین السالكین ]١٠[" ُمْخَتِبِریَن َما ُهَو َمْرِضيٌّ ِعْنَد الرَّبِّ : بقوله "سابًعا
بأعمال الظلمة والسالكین بأعمال النور، فإن األولین یمارسون ما هو مرضي ألنفسهم أو 

لغیرهم، أما أوالد النور فیهتمون كیف یرضون اهللا، مرددین في أعماقهم عبارة الرسول: 
"ماذا ترید یا رب أن أفعل؟". 

 إذ تمتعنا بالرب النور الذي بقیامته بّدد سلطان الظلمة، فتركنا أعمال ثامًنا:
الظلمة وانتقلنا إلى النور، فصرنا به نوًرا، نحمل ثمر النور، یحذرنا الرسول بولس من 

النكوص إلى الوراء والعودة إلى الظلمة وأعمالها، قائالً : 

8 Ibid 18. 
9 Ser. on N.T. 17: 5. 
10 Ibid 26: 5, 6. 
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 َوَال َتْشَتِرُكوا ِفي َأْعَماِل الظُّْلَمِة َغْیِر اْلُمْثِمَرِة َبْل ِباْلَحِريِّ َوبُِّخوَها. "
 َألنَّ اُألُموَر اْلَحاِدَثَة ِمْنُهْم ِسر�ا ِذْكُرَها َأْیًضا َقِبیحٌ . 

 َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِإَذا َتَوبََّخ ُیْظَهُر ِبالنُّورِ . 
. ]١٣–١١[" َألنَّ ُكلَّ َما ُأْظِهَر َفُهَو ُنورٌ 

بمعنى آخر أراد الرسول من المؤمنین أن یحددوا موقفهم، إن كانوا أوالد نور أم 
أوالد ظلمة، وذلك لیس خالل المناقشات الغبیة وٕانما خالل الحیاة العملیة. هذا ما یؤكده 
في أكثر من موضع، إذ یقول: "أیة خلطة للبر واإلثم؟! وأیة شركة للنور مع الظلمة؟! 

، ١٤: ٦ كو ٢وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟! وأي نصیب للمؤمن مع غیر المؤمن؟!" (
). وبنفس المعنى یقول یوحنا الحبیب: "بهذا أوالد اهللا ظاهرون وأوالد إبلیس، كل من ١٥

). ١٠: ٣ال یفعل البّر فلیس من اهللا وكذا من ال یحب أخاه" (یو 

تاسًعا: بسلوكنا في النور كأوالد للنور، نأتي بثمر النور، معلنین بذلك أن أعمال 
، وكما ]١١[الظلمة "غیر مثمرة"، باألولى (أعمال النور) تنفضح أعمال الشریر وتوبَّخ 

: [یقول: "أنتم نور"، اآلن النور یوّبخ ما یدور في القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
الظلمة، كأنه یقول إن كنتم فضالء واضحین ال یقدر األشرار أن یختفوا، وذلك كما لو 
أضیئت شمعة، یصیر الكل في نور، وال یقدر اللص أن یدخل، هكذا إذ یشرق نوركم 

ینفضح األشرار وُیمسكون. عملنا ان نكشفهم، فلماذا یقول ربنا: "ال تدینوا لكي ال ُتدانوا" 
.] ÏÏ)؟ لم یقل بولس: "دینوهم" بل "وبخوهم" أي أصلحوا أمرهم٣، ١: ٧(مت 

 اآلن یختم حدیثه عن السلوك في النور بتأكید تمتعنا بنور قیامته وتأكید عاشًرا:
الغلبة والنصرة للنور على الظلمة، مقتبًسا في الغالب تسبحة كانت من صمیم لیتورچیة 
العماد، ُتمّجد السید المسیح الذي یهب البشریة االستنارة عوض الظلمة والحیاة المقامة 

)... یهب مؤمنیه الحیاة الجدیدة المقامة بطریقة خّالقة ١١: ١١عوض موت الخطیة (یو 
ِلَذِلَك َیُقولُ : اْسَتْیِقْظ َأیَُّها النَّاِئُم َوُقْم ِمَن اَألْمَواِت جدیدة تقابل خلقة النور، إذ یقول: "

 .]١٤[" َفُیِضيَء َلَك اْلَمِسیحُ 

11 In Eph. hom 18. 
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 .هذه هي قیامة القلوب أي قیامة اإلنسان الداخلي، أو قیامة النفوس 

 هو بعینه الذي یهب النور لألعمى یقیم الموتىÏÐ. 
 القدیس أغسطینوس

  یقصد بالنائم والمیت اإلنسان الذي في الخطیة، فإنه تفوح منه روائح كریهة كرائحة
المیت، ویكون متبلًدا كمن هو نائم، فیكون كمن ال یرى شیًئا، وٕانما یعیش في األحالم 

 واألوهام والتخیالت...
أترك الخطیة فتقدر أن تعاین المسیح، "ألن كل من یعمل السیئات یبغض النور 

). فمن ال یرتكبها یأتي إلى النور...  ٢٠: ٣وال یأتي إلى النور" (یو 
)، فإن كان لیس إله أموات، ٣٢: ٢٢"لیس اهللا إله أموات بل إله أحیاء" (مت 

. ÏÑفلنحیا نحن
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 التدقیق في السلوك والعبادة. 3
إن كان كلمة اهللا في محبته وهبنا نور قیامته مشرًقا فینا، فلنقوم من موت 

الخطیة، فمن جانبنا نلتزم بالحیاة المدققة، ال كجهالء بل كحكماء، وقد أوضح الرسول 
النقاط التالیة: 

. ]١٥[" َفاْنُظُروا َكْیَف َتْسُلُكوَن ِبالتَّْدِقیِق، َال َكُجَهَالَء َبْل َكُحَكَماءَ : "أوالً 
الحیاة الروحیة أشبه بمبنى ُیقام أساسه بقیامة الرب الواهبة النور عوض الظلمة، 

والحیاة عوض الموت، لكي یبقى المؤمن یعمل كل أیام تغربه بكل حكمة وتدقیق، ال 
 بذاته إنما بالنعمة المجانیة، أي بالحیاة الُمقامة في المسیح الموهوبة له.

هذا البناء الروحي الداخلي یمارسه كل مؤمن، كما یمارسه العاملون في الكرم 
 كو ١لحساب الجماعة كلها، كقول الرسول نفسه: "فلینظر كل واحد كیف یبني علیه" (

12 Ser. on N.T. 77: 7; 38: 3. 
13 In Eph. hom 18 
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١٠: ٣ .(

هنا نالحظ أنه ال یكفي التدقیق في السلوك وٕانما تلزم "الحكمة" أیًضا في 
التصرف... فقد حسب البعض أن اإلیمان بالمصلوب غباوة وجهالة، وأن االتكال على 

اهللا یعني تجاهل التفكیر والحكمة، لذا ركز الرسول كثیًرا على "الحكمة" و"المعرفة" فنجده 
. هذا الخط واضح في كل كتابات ]١٧[" َفاِهِمیَن َما ِهَي َمِشیَئُة الرَّبِّ بعد قلیل یؤكد: "

الرسول، إذ دعانا الرب للشركة معه، فننعم بالفهم وٕادراك إرادته والتمتع بحكمته. 

یَرةٌ  ":ثانًیا . ]١٦[" ُمْفَتِدیَن اْلَوْقَت َألنَّ اَألیَّاَم ِشرِّ
". فالمؤمن افتداء الوقتعالمة التعقل والحكمة مع التدقیق في السلوك هو "

یدرك أن حیاته الزمنیة هي ثروته الحقیقیة من جهة كونها علة إكلیله األبدي أو هالكه، 
إن افتدى وقته تحول جهاده الزمني السریع إلى إكلیل سماوي خالد، وٕان أهمل في أیامه 

القصیرة تحطمت أبدیته الحقیقیة! 

" ألنها تخدع اإلنسان، فینجذب إلى الزمنیات كمن هو خالد في األیام شریرة"
العالم، لیجد نفسه قد ُطلبت فجأة لتقف أمام الدیان العادل تعطي حساًبا عن وكالتها. 

 بخصوص هذه العبارة سبق األم ثیؤدورا حدیث مع وللقدیس البابا ثاوفیلس
". ÏÒعرضه في كتابنا: "قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها

: [ألیست هذه أیاًما شریرة بالحق، إذ نقضیها في القدیس أغسطینوسیقول 
الجسد الفاسد أو تحت ثقله، وسط التجارب والضیقات العظیمة، فال توجد إالَّ المباهج 

الباطلة، دون فرٍح أكید، وٕانما یوجد خوف مرعب وطمع جشع وحزن مذبل (لإلنسان)؟! یا 
لها من أیام شریرة، ومع هذا فال یوجد من یریدها أن تنتهي بل یطلب الناس العمر 

.] ÏÓالطویل

حًقا إنها أیام شریرة ومقصرة، إذ یرى كثیر من اآلباء أن األنبیاء في العهد القدیم 

ÏÒ  ،"األم ثیؤدورا. حرف "ث
15 Ser. on N.T. 34: 2. 
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والرسل في العهد الجدید بل والرب نفسه یؤكدون سرعة مجيء الرب األخیر، لكي 
نكون دوًما على استعداد لمالقاته، حاسبین أن الزمن، مهما طال، فهو أیام شریرة إن 

: [حًقا، للقدیس هیبولیتس الرومانيقورن باألبدیة المطّوبة. لذا جاء في نص منسوب 
أي عذر إلنساٍن یسمع هذه األمور في الكنیسة من األنبیاء والرسل ومن الرب نفسه دون 

أن یعطي اهتماًما لنفسه وال لنهایة األزمنة واالقتراب من الساعة التي فیها یقف أمام 
] ÏÔكرسي المسیح؟!

، قائًال إنه ]١٧ –١٥[ على العبارات السابقة القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
یطالبهم بالسلوك بتدقیٍق وبحكمٍة دون جهالة لینزع عنهم جذور المرارة وكل أساس 

للغضب، فإنهم قد دعوا كحمالن یعیشون وسط ذئاب، یجدون مقاومة من الخارج كما من 
أهل البیت أیًضا، لذا یحتاج األمر منهم إلى السلوك بتدقیق وبحكمة، حتى ال یتسرب 

الغضب إلى قلوبهم، بل یهتموا بإعالن رسالة اإلنجیل خالل الحب العملي حتى 
)... ویختم حدیثه بالقول: [عندما ٧: ١٣للمقاومین، وأن نعطي لكل ذي حٍق حقه (رو

.] ÏÕیرى بقیة العالم أننا نحتمل بصبر یخجلون

 تعلیقه موضًحا السلوك بحكمة وافتداء الوقت القدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 
بالقول:  

[الوقت لیس ملككم! في الوقت الحاضر أنتم غرباء ورّحل وأجنبیون، فال تطلبوا 
 الكرامات، وال تبحثوا عن المجد وال السلطة أو االنتقام، احتملوا كل شيء "مفتدین الوقت".

أقول، إنني أتصور إنساًنا له بیت عظیم وقد ذهب إلیه أناس لیقتلوه، فالتزم بدفع 
مبلغ كبیر لیفدي حیاته. هكذا أیًضا أنت لك بیت عظیم وٕایمان حقیقي في خزانتك. إنهم 
یریدون الحضور لیسحبوا هذا كله. أعطهم ما یریدون، وٕانما احفظ األمر الرئیسي، أقصد 

"اإلیمان". 
یَرةٌ یقول " "... َألنَّ اَألیَّاَم ِشرِّ

ما هو شر الجسد؟ المرض! 

16 Ante Nicene Prs, vol 5, p 245. 
17 In Eph. hom 19. 
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 ما هو شر النفس؟ الشر (الخطیة)!
 ما هو شر الماء؟ المرارة.

شر كل شيء یناسب طبیعته ویفسده...  
بنفس الطریقة كما اعتدنا نقول: "قضیت یوًما ردیًئا وشریًرا". األحداث الصالحة 

 رالتي تتم في الیوم هي من عند اهللا، أما الشریرة فهي من الناس األشرار. إذن فالشرو
التي تحدث في األزمنة هي من صنع البشر، لذا قیل أن األیام شریرة، كما یقال ان 

 .]ÏÖاألزمنة شریرة

وحِ : "ثالثًا  . ]١٨[" َوَال َتْسَكُروا ِباْلَخْمِر الَِّذي ِفیِه اْلَخَالَعُة، َبِل اْمَتِلُئوا ِبالرُّ
لوط الذي عذب نفسه بأفعال سدوم وعمورة األثیمة، حین سكر أنجب من ابنتیه 
موآب وعمون، فكانا ونسلهما من بعدهما مقاومین لعمل اهللا ولشعبه عبر األجیال. وهكذا 

القدیس كل من ینحرف نحو السكر یثمر مقاومة ومضادة ألعمال اهللا. لذا یحذرنا 
 – ٣٠: ١٩، قائالً : [لقد وجد الموآبیین والعمونیین أصلهم في الُسكر (تك چیروم

٣٨(Ï× [.

: القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
[یلیق باإلنسان العادي أن یتحفظ من الًسكر من كل جانب، فكم باألكثر یلزم 

بالجندي (الروحي) الذي یعیش بین السیوف، ویتعرض لسفك دمه والقتل... 
)... ٦: ٣اسمع ما یقوله الكتاب: "أعطوا مسكًرا لهالك، وخمًرا لمّري النفس" (أم 

لقد ُأعطیت الخمر لنا ال لهدف سوى صحة الجسد (أي لنواح طبیة)، لكن هذا 
الهدف فسد بسبب سوء االستخدام. اسمع ما یقوله رسولنا الطوباوي لتیموثاوس: "استعمل 

 )...٢٣: ٥تي ١خمًرا قلیًال من أجل معدتك وأسقامك الكثیرة" (
یقول: أترید أن تكون فرًحا؟ أترید أن تشغل الیوم؟ أعطیك المشروب الروحي. 

ألن السكر یفقدنا حتى صالح لساننا الواضح، فیجعلنا متلجلجین ومتلعثمین، ویّشوه 
العینین وكل المالمح. تعّلم التسبیح بالمزامیر فتلمس عذوبة العمل. فإن الذین یسبحون 

18 In Eph. hom 19. 
19 Ep. 108: 12. 
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بها هم مملوؤن بالروح القدس كما أن الذین یتغنون باألغاني الشیطانیة هم مملوؤن 
.] ÐÎبالروح النجس

 إذن عوض البهجة بالُسكر هذا العالم لنمتليء بعمل روح اهللا القدوس الساكن 
 تطلب البقاء في تفینا فتسكر نفوسنا بحب اهللا بال انقطاع، وتهیم دائًما في السماوا

 أحضانه أبدًیا.

هنا یلیق أن نشیر إلى أن االمتالء بالروح ال یعني حلوًال خارجًیا نتقبله وٕانما هو 
 في القدیس باسیلیوسقبول عمل الروح فینا والتمتع بقوته العاملة داخل النفس. لقد عّبر 

كتابه عن الروح القدس عن هذا االمتالء بقوله إن الروح ُیعطي لإلنسان قدر استعداد 
اإلنسان، وكأن الروح ال یكف عن أن یعطي ما دام اإلنسان یفتح قلبه لعمله فیه ویتجاوب 

 معه.

 على العبارة: "وأما شاول الذي هو بولس أیًضا القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
فامتأل بالروح القدس وشخص إلیه، وقال: أیها الممتلئ كل غش وكل خبث یا ابن إبلیس 

): [ال یفتكر أحد أن ١٠، ٩: ١٣یا عدو كل بّر إالَّ تزال تفسد سبل اهللا المستقیمة؟!" (أع 
بولس لم یكن مملوًء من الروح عندما تحدث مع الساحر، لكن الروح القدس الساكن فیه 

.] ÐÏ مأله قوة لیقف أمام الساحر؛ فكما أن الساحر یحمل قوة الشر قدم له الروح قوة...

ُمَكلِِّمیَن َبْعُضُكْم َبْعًضا ِبَمَزاِمیَر َوَتَساِبیَح َوَأَغاِنيَّ ُروِحیٍَّة، ُمَتَرنِِّمیَن : "رابًعا
َوُمَرتِِّلیَن ِفي ُقُلوِبُكْم ِللرَّبِّ . َشاِكِریَن ُكلَّ ِحیٍن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء ِفي اْسِم َربَِّنا َیُسوَع اْلَمِسیِح، 

. ]٢٠-١٩[" ِللَِّه َواآلِب 
لقد أعطانا الرسول نفسه مثًال إذ قدم لنا في نفس الرسالة الكثیر من المقتطفات 

عن التسابیح الكنسیة، موضًحا بطریقة عملیة كیف أن هذا التسبیح مبهج للنفس 
وللجماعة ككل، فقد كانت الكنیسة األولى "جماعة مقدسة دائمة التسبیح"، یصفها 

20 In Eph. Hom 19. 
ÐÏ  ،٢٢٨ – ٢٢٦، ص ١٩٨١للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. .
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اإلنجیلي لوقا، قائالً : "كانوا یتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحین اهللا ولهم 
). ٤٧، ٤٦: ٢نعمة لدى جمیع الشعب" (أع 

التسبیح والشكر هما من عمل الكنیسة السماویة، أو من عمل السمائیین، فإن 
قبلنا في المسیح الحیاة السماویة صار التسبیح نابًعا من أعماق القلب طبیعًیا، یتجاوب 

معه كل كیان اإلنسان، حتى إن كان وسط الضیق. هذا ما هّز الوثنیون إذ رأوا 
المسیحیین یسبحون اهللا داخل السجون، خاصة حین یصدر الحكم بقتلهم. 

في القرنین الرابع والخامس على وجه الخصوص كانت األدیرة المصریة وبراریها 
فرادیس ال تسمع فیها سوى صوت التسبیح غیر المنقطع، كما أخبرنا القدیس یوحنا 

كاسیان. والكنیسة تعلن طبیعتها المتهللة بالرب بالتسبیح في كل لیتورچیاتها، كما في 
الصلوات الخاصة بكل عضو... 

 على العبارات الرسول السابقة، قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
أن یكون (التسبیح) بإصغاء إنها تعني ؟ ]19[" في قلوبكم للرب"[ماذا تعني 

 شدیٍد وفهٍم، فمن ال یصغي تماًما یترنم ناطًقا بالكلمات بینما یجول قلبه هنا وهناك.
، بمعنى: "لتعلم طلباتكم لدى اهللا بالشكر" ]٢٠[" ...َشاِكِریَن ُكلَّ ِحینٍ یقول: "

)، فإنه لیس شيء یسّر اهللا مثل إنسان شاكر. ٦: ٤(راجع في 

نصیر نحن قادرین على تقدیم الشكر هللا بسحب نفوسنا من (الخطایا) السابق 
ذكرها، وتطهیرها بالوسائل التي أخبرنا (الرسول) عنها. 

وحِ یقول: " . هل الروح فینا؟ نعم، بالحق هو فینا، فإننا إذ ]١٨[ "َبِل اْمَتِلُئوا ِبالرُّ
ننزع الكذب والمرارة والزنا والنجاسة والطمع عن نفوسنا، وٕاذ نصیر هكذا متحننین، 

مسامحین بعضنا البعض، لیس فینا مزاح، بهذا نحسب مؤهلین، فما الذي یمنع الروح من 
حلوله فینا وٕانارتنا؟ 

إنه لیس فقط یحل وٕانما یمأل قلوبنا، وٕاذ یلتهب فینا نور عظیم هكذا ال یكون 
طریق الفضیلة صعًبا بل سهالً  وبسیًطا. 

. ]٢٠[" َشاِكِریَن ُكلَّ ِحیٍن َعَلى ُكلِّ َشْيءٍ یقول: "
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ما هذا؟ هل نشكر على كل ما یحل بنا؟ نعم، حتى وٕان حّل بنا مرض أو 
فقر. فإن كان في العهد القدیم ینصحنا الحكیم: "اقبل ما یحل بك بفرح وصبر حینما 

 ) فكم باألولى في العهد الجدید؟!٤: ٢تصیر إلى حال أقل" (ابن سیراخ 
نعم، قدم التشكرات حتى لو لم تعرف الكلمة (التي تقدمها)!... 

إن كنت تشكر في الراحة والرخاء والنجاح والغنى فهذا لیس باألمر العظیم، وال 
هو بالعجیب، إنما یلزم اإلنسان أن یشكر حین یكون في أحزان وضیقات ومتاعب. لیست 

كلمة أفضل من القول: "أشكرك أیها الرب"... 
لنشكر الرب على البركات التي نراها والتي ال نراها أیًضا، والتي نتقبلها بغیر 

إرادتنا، فإن كثیًرا من البركات ننالها بغیر رغبتنا ودون معرفتنا... 
حینما نكون في فقر أو مرض أو نكبات فلنزد تشكراتنا، ال أقصد بالتشكرات 
خالل الكلمات واللسان وٕانما خالل العمل واألفعال، وفي الذهن وبالقلب. لنشكره بكل 

نفوسنا، فإنه یحبنا أكثر من والدینا، وكُبعد الشر عن الصالح هكذا الفارق الشاسع بین 
حب اهللا لنا وحب آبائنا. هذه لیست كلماتي إنما هي كلمات المسیح نفسه الذي یحبنا. 

أم أي إنسان منكم إن سأله ابنه خبًزا یعطیه حجًرا؟!... فإن كنتم وأنتم اسمعه یقول: "
 یهب تأشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطایا جیدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوا

). ١١، ٩: ٧؟!" (مت خیرات للذین یسألونه
اسمع أیًضا ما قیل في موضع آخر: "هل تنسى المرأة رضیعها فال ترحم ابن 

). ١٥: ٤٩بطنها؟! حتى هؤالء ینسین وأنا ال أنساك" (إش 
إن كان ال یحبنا فلماذا خلقنا؟ هل من ضرورة تلزمه على خلقتنا؟ هل نحن نقدم 

 له عوًنا أو خدمة؟ هل یحتاج منا أن نرد له شیًئا؟
: ١٦اسمع ما یقوله النبي: "قلت للرب: أنت ربي، خیري ال شيء غیرك" (مز 

٢ ...(
لنمجد اهللا على كل شيء! 

. ]٢١[" َخاِضِعیَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفي َخْوِف اهللاِ یقول: "
إن كنت تخضع من أجل الحاكم، أو من أجل المال، أو من أجل التكریم، 

فباألولى من أجل مخافة المسیح. لیكن بیننا تبادل الخدمات مع الخضوع، فال تكون بیننا 
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أنانیة. ال یجلس أحد كمن من طبقة األحرار واآلخر كمن من طبقة العبید، فمن 
األفضل أن یخدم السادة والعبید بعضهما البعض. من األفضل أن تكون عبًدا بهذه 

 الكیفیة عن أن تكون حًرا بالطریقة األخرى، كما یظهر من المثل التالي:
افترض إنساًنا له مئة عبد یخدمونه بكل طریقة، وآخر له مئة صدیق الكل یخدم 

بعضه البعض، أي الحیاتین أسعد؟... في األولى الكل ُملزمون بالعمل أما في الثانیة 
.] ÐÐفیعملون بحریة اختیارهم... اهللا یریدنا هكذا، لذا غسل أقدام تالمیذه

 العالقات الزوجیة وسّر المسیح. 4
لقد تحدث الرسول بولس عن الكنیسة من الجانب العملي، خالل سلوك المؤمن 

الیومي، بنزع أعمال اإلنسان القدیم وممارسته أعمال اإلنسان الجدید، رافًضا أعمال 
الظلمة كابن للنور، ممتليء بعمل الروح القدس. هذا السلوك یرتبط بعبادته أیًضا فتتحول 
إلى تسبیح حقیقي داخلي وتشكرات ال تنقطع تنبع ال عن الفم واللسان فحسب وٕانما خالل 
القلب والفكر، وكل األحاسیس الداخلیة كما خالل العمل. اآلن یقدم لنا الرسول انعكاسات 

هذه المفاهیم على حیاتنا األسریة، التي ال تنفصل عن جهادنا الروحي وال عن حیاتنا 
 الكنسیة.

 هي – كما أعلنها الرسول بولس في هذه الرسالة –إن كانت الكنیسة الجامعة 
كشف عن سّر المسیح، أي سّر حب اهللا الفائق للبشریة خالل ذبیحة المسیح یسوع ربنا، 

فإن هذا السّر اإللهي یقدم لنا مفاهیم عمیقة وجدیدة للعالقات الزوجیة واألسریة 
واالجتماعیة. ففي الحیاة الزوجیة نحمل صورة لعالقتنا مع اآلب في المسیح یسوع ربنا، 

عالقة الحب والوحدة، كما نرى في العرس األرضي أیقونة للعرس السماوي، والبیت 
. من هنا فالشریعة الخاصة بالزواج والناموس الخاص ÐÑالمسیحي ظًال لبیت اهللا األبدي

بالبیت المسیحي إنما ُیستمدان من عمل السید المسیح الخالصي. 

 ]٢٢[" ...اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ َكَما ِللرَّبِّ (الزوجات) َأیَُّها النَِّساُء "

22 In Eph. Hom 19. 
ÐÑ  ،١٦ – ١٢، ص ١٩٨٤للمؤلف: الحب الزوجي. .
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ویالحظ على النص الرسولي الذي بین أیدینا اآلتي: 
: الكشف عن الوحدة الزوجیة بین الرجل والمرأة بكونها أیقونة للوحدة مع أوالً 

السید المسیح وعروسه الكنیسة، األولى تستمد كیانها من الثانیة، لذا وجب أن یتم العرس 
في ظل الصلیب، خالل وحدة اإلیمان بالسید المسیح المصلوب، واالرتباط بكنیسته. 

  ،كیف یمكننا أن نعبر عن السعادة الزوجیة التي تعقدها الكنیسة، ویثبتها القربان
P23Fوتختمها البركة؟!

ÐÒ 
العالمة ترتلیان 

  یجب على المتزوجین والمتزوجات أن یجروا إتحادهم برأي األسقف، لكي یكون
 .ÐÓالزواج مطابًقا إلرادة اهللا ال بحسب الشهوة

 القدیس أغناطیوس النوراني

  إذا كان البد أن یعقد الزواج بحلة كهنوتیة وبركة، فكیف یمكن أن یكون زواج حیث
P25Fاإلیمان مختلف؟!

ÐÔ 
القدیس أمبروسیوس 

 مفهوم الخضوع :ثانًیا
اْخَضْعَن ِلِرَجاِلُكنَّ (الزوجات) َأیَُّها النَِّساُء كثیرون یسیئون فهم العبارة الرسولیة: "

، فیحسبونها دعوة لخنوع المرأة واستسالمها، ولبث روح السلطة للرجل. ]٢٢[" َكَما ِللرَّبِّ 

"الخضوع" في المسیحیة لیس خنوًعا وال ضعًفا، وال نقًصا في الكرامة، هذا ما 
أعلنه كلمة اهللا المتجسد حین أعلن طاعته لآلب وخضوعه له مع أنه واحد في الجوهر، 

رافًعا من فضیلة "الخضوع" لیجعلها موضع سباق لعلنا نبلغ سمة المسیح الخاضع 
والمطیع. والعجیب أن اإلنجیلي لوقا یقول بأن "یسوع" كان خاضًعا للقدیسة مریم والقدیس 

)، مع كونه خالقهما ومخلصهما، وخضوعه لم یعیقه عن ٥١: ٣یوسف النجار (لو 

24 To his wife 2: 9. 
25 Ad. Polyc. 5. 
26 Ep. to Wegelius 19, 23: 7. 
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تحقیق رسالته التي غالًبا لم یدركاها في كمال أعماقها، إذ قال بتواضع وصراحة: 
). فالخضوع ٤٩: ٣"لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ینبغي أن أكون في ما ألبي" (لو 

لیس استسالما على حساب رسالة الشخص، وال طاعة عمیاء دون تفكیر، وٕانما اتساع 
قلب وقبول إلرادة الغیر بفكر ناضج متزن. 

 فهًما لخضوع االبن لآلب، لیس عالمة عن القدیس هیبولیتس الرومانيقدم لنا 
وٕانما على تناغمه واتفاقه ووحدته مع اآلب، إذ یقول: [یرتد تدبیر االتفاق انتقاص ألقنومه 

إلى اهللا الواحد. فإن اهللا واحد: اآلب یوصي واالبن یطیع والروح یهب فهًما... اآلب أراد 
.] ÐÕواالبن فعل والروح أعلن، هذا ما یوضحه الكتاب المقدس كله

إذن فخضوع الزوجة لرجلها هو مشاركة السید المسیح طاعته وخضوعه لآلب 
كعالمة الحب والوحدة، ولیس إهداًرا للكرامة أو كإنقاٍص من شأنها. 

 یرى أن المرأة وهي موضع حب رجلها الشدید والقدیس یوحنا الذهبي الفم
یلزمها أالَّ تقابل هذا الحب بكبریاء بل بخضوع كرد فعل لمحبته، إذ یقول: [المحبة من 

اختصاص الرجال، أما الخضوع فمن اختصاص النساء، فإن قدم كل إنسان ما یلتزم به 
تثبت األمور، فالرجل بحبه للمرأة تصیره هي محبة له، والمرأة بطاعتها للرجل یصیر 

ودیًعا معها. ال تنتفخي ألن الرجل یحبك، فقد جعله اهللا یحبك لتطیعیه في خضوع 
.] ÐÖبسهولة. ال تخافي من خضوعك له، ألن الخضوع للمحب لیس فیه صعوبة

 الزوجات أن یقتدین بالقدیسة مریم التي اتسمت  القدیس أغسطینوسویطالب
) مع أنها نالت شرف والدتها ٤٨: ٢بالتواضع المقدس، فقدمت یوسف رجلها عنها (لو 

. ×Ðللسید المسیح

بهذا فهم اآلباء خضوع الزوجة بمنظار روحي خالل الصلیب، ال یفقدها 
مساواتها له وال مشاركته التدبیر وتحمل المسئولیة إنما یزینها بالفضیلة ویمجدها لتكسب 

27 Against the heresy of one Noetus 14. 
ÐÖ  ،39، ص ١٩٨٤للمؤلف: الحب الزوجي .
Ð×  ،٣٩ – ٣٨، ص ١٩٨٤للمؤلف: الحب الزوجي .
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 أیًضا محبته.

: [لیت الرجل یقود زوجته كرباٍن، یكرمها كشریكة القدیس أمبروسیوسیقول 
.] ÑÎمعه في الحیاة، یشاركها كوارثه معه في النعمة

وقد سبق لنا الحدیث في شيء من اإلفاضة عن خضوع الزوجة في كتاب 
"الحب الزوجي". 

 رئاسة الرجل وحبه: ثالثًا
كثیًرا ما یتمسك الرجل بالرئاسة بكونها "سلطة" ودكتاتوریة، لذا ربط الرسول 

َألنَّ الرَُّجَل ُهَو َرْأُس اْلَمْرَأِة َكَما َأنَّ اْلَمِسیَح َأْیًضا بولس الرئاسة بالحب الباذل، إذ یقول: "
. ]٢٣[" َرْأُس اْلَكِنیَسِة، َوُهَو ُمَخلُِّص اْلَجَسدِ 

فرئاسة السید المسیح لكنیسته أعلنت خالل محبته الباذلة على الصلیب 
القدیس لخالصها، وهكذا إذ یرید الرجل أن یكون رأًسا فلیقدم حًبا باذًال عملًیا! وكما یقول 

: [اهتم بها بنفس العنایة التي تعهد بها المسیح الكنیسة. نعم، حتى وٕان یوحنا الذهبي الفم
احتاجت أن تقدم حیاتك! نعم، وٕان احتاجت أن تتقطع أجزاء ربوات المرات! نعم، لتحتمل 

.] ÑÏأي ألم مهما كان وال تمتنع

إن كان الرجل هو الرأس فال مكان للرأس بدون الجسد، وال حیاة للرأس بدون 
.] ÑÐ: [الرجل بدون زوجته یحسب كمن هو بال بیتالقدیس أمبروسیوسالجسد. یقول 

 الشركة في الصلیب: رابًعا
حینما تمارس الزوجة خضوعها لرجلها في الرب، ویمارس الرجل حبه لعروسه 

من أجل الرب، إنما یشترك االثنان مًعا بصورة أو بأخرى في عمل السید المسیح الذبیحي 
بالبذل الحقیقي، فتصیر حیاتهما الزوجیة عالمة منظورة عن شركتهما في عمل السید 

المسیح المبذول الخفي. بمعنى آخر یرى الزوجان في ذبیحة المسیح، ذبیحة الحب عن 

30 Ep. 63. 
31 In Eph. Hom 20. 
32 On Paradise 11: 50. 
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اآلخرین، نموذًجا حًیا ورصیًدا لحیاتهما األسریة. هذا ما نلمسه في حدیث الرسول 
َوَلِكْن َكَما َتْخَضُع اْلَكِنیَسُة ِلْلَمِسیِح، َكَذِلَك النَِّساُء ِلِرَجاِلِهنَّ ِفي ُكلِّ َشْيءٍ . َأیَُّها بولس: "

-٢٤[" الرَِّجاُل، َأِحبُّوا ِنَساَءُكْم َكَما َأَحبَّ اْلَمِسیُح َأْیًضا اْلَكِنیَسَة َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَها
٢٥[ .

تحت ظل الصلیب تقدم الزوجة خضوعها بفرح من أجل الرب، ویعلن الزوج 
حبه لزوجته مهما كان تصرفها. ممتثًال بالسید المسیح الذي قدم حیاته لتقدیس المؤمنین. 

 للزوج: [إن رأیتها تزدري بك وتأنف منك القدیس یوحنا الذهبي الفممن كلمات 
وتحتقرك، فتفكیرك العظیم تجاهها ومودتك ولطفك تقدر أن تخضعها لك، فإنه لیس شيء 
أعظم قوة في االستمالة أكثر من هذه الرباطات، خاصة من الزوج والزوجة!... نعم فإنه 

.] ÑÑبالرغم مما تعانیه من بعض األمور من ناحیتها فال تعنفها، ألن المسیح لم یفعل ذلك

في قوة ووضوح تحدث الرسول بولس عن حب المسیح لكنیسته كمصدر حّي 
لحب الرجل لزوجته، قائالً : 

 َوَأْسَلَم َنْفَسُه َألْجِلَها،"
 ِلَكْي ُیَقدَِّسَها، ُمَطهًِّرا ِإیَّاَها ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلَكِلَمِة، 

 ِلَكْي ُیْحِضَرَها ِلَنْفِسِه َكِنیَسًة َمِجیَدًة، 
 َال َدَنَس ِفیَها َوَال َغْضَن َأْو َشْيٌء ِمْن ِمْثِل َذِلَك، 

 .]٢٧–٢٥[" َبْل َتُكوُن ُمَقدََّسًة َوِبَال َعْیٍب 

ویالحظ في محبة السید المسیح لكنیسته اآلتي: 
). ٥: ١٣ كو ١" (ال تطلب ما لنفسهاأ. أنه أسلم نفسه ألجلها، ألن المحبة "

المسیح في عالقته بنا یطلب خالصنا، لننعم بشركة المیراث معه؛ هو ال یحتاج إلینا لكنه 
بالحب یبذل عنا. هكذا لیت الرجل في عالقته بزوجته یحبها ألجل شخصها كمحبوبة 

 لدیه، ال ألجل إشباع مطالب معینة بالنسبة له، أًیا كان نوعها!

33 In Eph. Hom 20. 
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غایة السید المسیح من عروسه أن یقدسها ویطهرها بمیاه المعمودیة ب. 
 وذلك بالكلمة، إذ تتقدس المیاه خالل السید المسیح الكلمة، مقدًما صلیبه ثمًنا لتقدیسنا.

 مملوءة عیًبا وبشعة وملومة، فلم – القدیس یوحنا الذهبي الفم كما یقول –كانت 
یشمئز منها وال مقتها، إنما أسلم نفسه من أجلها، كقول الرسول: "وٕاذ كنا خطاة مات 

). [وبالرغم من كونها هكذا أخذها وكساها بالجمال، وغسلها، ولم ٥: ٥المسیح عنا" (رو 
.] ÑÒیرفض أن یسلم نفسه من أجلها

في قوة تحدث الرب على لسان حزقیال عن هذا الحب الباذل، قائالً :  
"هكذا قال السید الرب ألورشلیم، مخرجك ومولدك من أرض كنعان، أبوك 

أما میالدك یوم ُولدت فلم ُتقطع سرتك، ولم ُتغسلي بالماء للتنظف، ولم أموري وأمك حثیة. 
 تمقیًطا. تملحي تملیًحا، ولم تقمطي

لم تشفق علیك عین لتصنع لك واحدة من هذه، لترق لك، بل ُطرحت على وجه 
الحقل بكراهة نفسك یوم ُولدت. 

فمررت بك ورأیتك مدوسة بدمك، فقلت لك: بدمك عیشي... 
جعلتك ربوة كنبات الحقل، فربوت وكبرت وبلغت زینة األزیان. 

نهد ثدیاِك، ونبت شعرك، وقد كنت عریانة وعاریة. 
 فمررت بك ورأیتك، وٕاذا زمنك زمن الحب.

فبسطت ذیلي علیك وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عهد یقول السید 
 الرب، فصرت لي.

فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك ومسحتك بالزیت،  
وألبستك مطرزة، ونعلتك بالتخس، وآزرتك بالكتان، وكسوتك بًزا، وحلیتك 

بالحلي، فوضعت أسورة في یدیك، وطوًقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك، وأقراًطا 
 في أذنیك، وتاج جمال على رأسك...

وأكلت السمیذ والعسل والزیت،  

34 Ibid. 
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وجملت جًدا جًدا، فصلحِت لمملكة. 
وخرج لك اسم في األمم لجمالك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیك 

). ١٤ – ٢: ١٦یقول السید الرب" (حز 

إنها صورة رائعة لعمل اهللا الفائق خالل محبته الباذلة بالصلیب! 

"، ففي طقس الزواج الیهودي كانت هناك فترة بین ُیْحِضَرَها ِلَنْفِسهِ ج. یقول: "
عقد الزواج واستالم العروس؛ هكذا وقع السید عقد الزوجیة بدمه الطاهر على الصلیب، 
اشترانا وقبلنا عروًسا له، وفي مجیئه األخیر یستلم العروس حیث یجتمع كل المختارین 

معه على السحاب، وكأنه ُیحضر عروسه لنفسه. لقد أحبها بال مقابل، لكنه ینتظرها 
 عروًسا له تجاوبه الحب بالحب، وتشاركه المجد األبدي!

هنا یلزمنا أن نقف قلیًال، فإن كان السید المسیح في محبته بذل حیاته عن 
القدیس عروسه، فهو یطلب تقدیسها، فال ینعم بالعرس إالَّ المقدسون فیه. وكما یقول 

 إن بعض السمك الرديء یدخل شبكة المسیح في الكنیسة، لكنه البد أن أغسطینوس
. ÑÓیفرز فال یكون له نصیب مع السمك الجید

: [تجسد الرب یسوع المسیح لیعید اإلنسان إلى األب دوروثیؤس من غزةیقول 
صورته األولى. ولكن كیف نرجع إلى تلك الصورة األولى؟ حین نتعلم من الرسول القائل: 

). لنتطهر فیظهر الشبه (باهللا) ١: ٧ كو ٢"لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح" (
الذي نلناه. لنعزل عنه دنس الخطیة فیظهر بكل جماله خالل الفضیلة. یقول داود في 

). إذن فلنطهر أنفسنا ٨: ٢٩صالته من أجل هذا الجمال: "أعطیت جمالي قوة" (مز 
.] ÑÔلنعود إلى التشبه باهللا، األمر الذي أقامه فینا

د. إذ تحدث عن تقدیس الكنیسة خالل محبة المسیح الباذلة، أشار إلى 
 .]٢٦[" ِبَغْسِل اْلَماِء ِباْلَكِلَمةِ المعمودیة، قائالً : "

35 Ep. 93: 34. 
36 Com. on an Easter Hymn. 
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  یعلن الرسول الطوباوي ویؤكد أن المعمودیة هي التي فیها یموت اإلنسان القدیم
). فإن كان ٥: ٣ویولد اإلنسان الجدید، قائالً : "خلصنا بغسل المیالد الثاني" (تي 

 –المیالد الثاني (التجدید) یتم في الجرن أي في المعمودیة، فكیف یمكن لهرطقة 
  أن تلد بنیًنا هللا خالل المسیح؟–وهي لیست عروس المسیح 

إنها الكنیسة وحدها التي التصقت واتحدت بالمسیح تلد روحًیا أبناًء، كقول 
الرسول: "أحب المسیح أیًضا الكنیسة وأسلم نفسه ألجلها، لكي یقّدسها، مطهًرا إیاها بغسل 

). إن كانت هي المحبوبة والعروس، وحدها تتقدس بالمسیح، ٢٦، ٢٥: ٥الماء" (أف 
 ال – التي لیست عروس المسیح –ووحدها تتطهر بجرنه، فمن الواضح أن الهرطقة 

. ÑÕیمكن أن تتطهر وال أن تتقدس بجرنه وال أن تلد أبناًء هللا
 الشهید كبریانوس

إذ أقام السید المسیح كنیسته جسًدا مقدًسا له، بكونه رأسها، هكذا یرى الزوج هـ. 
 في زوجته جسده، فیحبها ویهتم بها، إذ یقول الرسول:

 َكَذِلَك َیِجُب َعَلى الرَِّجاِل َأْن ُیِحبُّوا ِنَساَءُهْم َكَأْجَساِدِهمْ . "
 َمْن ُیِحبُّ اْمَرَأَتُه ُیِحبُّ َنْفَسهُ . 

 َفِإنَُّه َلْم ُیْبِغْض َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ َبْل َیُقوُتُه َوُیَربِّیِه، َكَما الرَّبُّ َأْیًضا ِلْلَكِنیَسةِ . 
. ]٣٠–٢٨[" َألنََّنا َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ 

هنا یقدم الرسول ثالث مقارنات: المسیح والكنیسة، الرجل وزوجته، الرأس 
والجسد. 

في الوقت الذي في أبرز مدى إتحاد الزوج بزوجته بكونها جسده، حتى قال 
: [لیس هنا شيء یلحم حیاتنا مع بعضنا البعض هكذا مثل القدیس یوحنا الذهبي الفم

َألنََّنا ]، فقد أعلن الرسول أمرین: األول مدى إتحادنا بالسید المسیح "ÑÖحب الرجل وزوجته
َفِإنَُّه َلْم ُیْبِغْض " والثاني نظرتنا القدسیة لجسد: "َأْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن َلْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمهِ 

". َأَحٌد َجَسَدُه َقطُّ َبْل َیُقوُتُه َوُیَربِّیهِ 

37 Ep. 74. 
38 In Eph. Hom 20. 
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فمن جهة إتحادنا بالسید المسیح بكوننا أعضاء جسمه، فهو الغایة األولى 
والرئیسیة في عمل اهللا الخالصي وتمتعنا بإنجیله. إذ یریدنا واحًدا معه، ننعم بالشركة معه 

أبدًیا كأبناء روحیین وورثة. هذا الخط واضح جًدا في كل رسائل بولس الرسول، خاصة 
هذه الرسالة مادام یتحدث عن الكنیسة جسد المسیح. 

أما من جهة قدسیتنا للجسد، فقد أوضح أننا ال نبغض الجسد بكونه خلیقة اهللا 
المقدسة، إنما نبغض شهواته الدخیلة. الجسد ال یمثل عائًقا نود الخالص منه خالل 

معادتنا له، بل هو عطیة إلهیة تبقى مقدسة مادمنا نسلك بالروح. وقد ركز اآلباء على 
 في –هذا االتجاه اإلنجیلي حتى ال ننحرف إلى األفكار الغنوسیة المعادیة للجسد بكونه 

 عنصر ظلمة یجب إهالكه. –نظرهم 

 .]×Ñ: [لنهتم بالجسد، وٕانما فقط في حدود الصحةالقدیس أغسطینوسیقول 

إذ یتحدث الرسول عن الوحدة القائمة بین الزوجین یقدم لنا مفهوًما لهذه و. 
ِمْن َأْجِل َهَذا َیْتُرُك الوحدة منذ بدء الحیاة اإلنسانیة، یتحقق خالل عمل المسیح، إذ یقول: "

. وقد اقتبس الرسول ]٣١[" الرَُّجُل َأَباُه َوُأمَُّه َوَیْلَتِصُق ِباْمَرَأِتِه، َوَیُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا
 ).٢٤: ٢ذلك عن سفر التكوین (

هذه الوحدة تظهر بصورة فریدة بین السید المسیح وكنیسته، حیث دعاها الرسول 
َهَذا السِّرُّ َعِظیٌم، َوَلِكنَِّني َأَنا َأُقوُل ِمْن َنْحِو اْلَمِسیِح َواْلَكِنیَسةِ . َوَأمَّا َأْنُتُم "سر�ا"، إذ یقول: "

-٣٢["  َرُجَلَها (تحترم)اَألْفَراُد، َفْلُیِحبَّ ُكلُّ َواِحٍد اْمَرَأَتُه َهَكَذا َكَنْفِسِه، َوَأمَّا اْلَمْرَأُة َفْلَتَهبْ 
٣٣[ .

لقد قدم السید المسیح نفسه مثًال ففي إتحاده بالكنیسة العروس، كما یقول 
: ٢ قام بترك اآلب إذ أخلى ذاته عن األمجاد وأخذ شكل العبد (في القدیس أغسطینوس

)، وٕان كان یبقى واحًدا معه في الجوهر بال انفصال، كما ترك أمه، أي الشعب ٧
الیهودي الذي أخذ عنه الجسد خالل القدیسة مریم الیهودیة الجنس، لیصیر هو مع 

39 Ep 130: 7. 
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. ÒÎعروسه جسًدا واحًدا

ÒÎ  ،٦٦، ٦٥، ص ١٩٨٤راجع للمؤلف: سفر التكوین  .
St. Augustin: Ser. On Nt Lessons, 41: 7. 
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األصحاح السادس 

 الحیاة العملیة والجهاد الروحي
 

الكنیسة كما رأیناها في األصحاحات السابقة هي "سّر المسیح" أو هي "حیاتنا 
في المسیح یسوع"، خاللها یعرف المؤمن مركزه كعضٍو حيٍّ في جسد المسیح الواحد، له 

فاعلیته في بقیة األعضاء مع تمایزه بمواهب خاصة به لبنیان الجماعة. 

الحیاة الكنسیة لیست فكًرا فلسفًیا نعتنقه، لكنها خبرة نعیشها في العبادة العامة 
والخاصة، وفي سلوكنا مع اآلخرین، وفي حیاتنا الزوجیة واألسریة، وفي سلوكنا الیومي 
في العمل. إنها عطیة اهللا لنا خالل الصلیب، نتقبلها فنعیش في جهاد غیر منقطٍع ضد 

عدو الخیر المقاوم للمصلوب. 

 .٤ – ١. العالقات الوالدیة  1
 .٩ – ٥. عالقات العمل   2
 .٢٠ – ١٠. الجهاد الروحي   3
 .٢٤ – ٢١. الخاتمة والبركة الرسولیة 4

العالقات الوالدیة . 1
بدأ الحدیث عن العالقة المتبادلة بین اآلباء واألبناء بدعوة األبناء لطاعة والدیهم 

في الرب، قائالً : 
 َأیَُّها اَألْوَالُد، َأِطیُعوا َواِلِدیُكْم ِفي الرَّبِّ َألنَّ َهَذا َحقٌّ . "

ُل َوِصیٍَّة ِبَوْعٍد،   َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، الَِّتي ِهَي َأوَّ
. ]٣ –١[" ِلَكْي َیُكوَن َلُكْم َخْیٌر، َوَتُكوُنوا ِطَواَل اَألْعَماِر َعَلى اَألْرضِ 

هذه الوصیة ینقشها الناموس الطبیعي في القلب، إذ یشعر األوالد بالتزام طبیعي 
بالطاعة للوالدین خالل قرابة اللحم والدم القویة وشعور األوالد ما یحتمله الولدان من 

أتعاب وأسهار من أجل أوالدهما. وقد جاء الناموس الموسوي یعلن هذه الوصیة ویشدد 
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). وٕاذ فشل اإلنسان في إتمام هذه ١٦: ٢٧؛ ١٦: ٥؛ تث ١٢: ٢٠علیها (خر 
الوصیة الطبیعیة، أعطاها الرب أولویة حتى عن تقدیس سبوته، إذ قیل: "تهابون كل 

)، كما قدم تهدیدات قاسیة ٢: ١٩إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي، أنا الرب إلهكم" (ال 
ضد كاسرها: 

"من ضرب أباه أو أمه قتل قتًال،... 
). ٩: ٢٠؛ ال ١٧، ١٥: ٢١ومن شتم أباه وأمه ُیقتل قتالً " (خر 

). ١٦: ٢٧"ملعون من یستخف بأبیه أو أمه، ویقول جمیع الشعب آمین" (تث 
). ٢٠: ٢٠"من سب أباه أو أمه ینطفيء سراجه في حدة الظالم" (أم 

العین المستهزئة بأبیها والمحتقرة طاعة أمها تقورها غربان الوادي، وتأكلها فراخ "
 ).٣٠:١٧النسر" (أم 

أخیًرا لم یترك اهللا اإلنسان تحت هذه العقوبات المّرة، فجاء االبن الوحید الجنس 
)، ٨: ٢نفسه نائًبا عن البشریة یعلن كمال الطاعة ألبیه حتى الموت موت الصلیب (في 

)، فصار ٥١: ٢بل وخضع للقدیسة مریم أمه حسب الجسد ولیوسف البار الذي تبناه (لو 
مثًال حًیا لنا. 

  هل كان یمكن لمعلم الفضیلة أن ال یقوم بواجبه نحوها؟ فإنه لم یخضع عن ضعف
 .Ïوٕانما عن حب

القدیس أمبروسیوس 
 أطیعي والدیك ممتثلة بعریسكÐ. 

 القدیس چیروم

  لنتعلم یا أحبائي الخضوع لوالدینا... خضع یسوع وصار قدوة لكل األبناء في
 الخضوع لوالدیهم أو ألولیاء أمورهم إن كانوا أیتاًما...

إن كان یسوع ابن اهللا قد خضع لمریم ویوسف، أفال أخضع أنا لألسقف الذي 

Ï  ٤٩: ٢راجع للمؤلف: إنجیل لوقا (تفسیر .(
Ð  ٤٩: ٢راجع للمؤلف: إنجیل لوقا (تفسیر .(
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 Ñعینه لي اهللا أًبا؟!... أال أخضع للكاهن المختار بإرادة اهللا؟!
العالمة أوریجینوس 

 كان العالم خاضًعا للمسیح، وكان المسیح خاضًعا لوالدیهÒ. 
 القدیس أغسطینوس

 [في رسالة كتبها إلى أم وابنتها قام بینهما نزاع] 
كان الرب یسوع خاضًعا لوالدیه، لقد احترم تلك األم التي كان بنفسه أًبا لها. 

 لقد كرم أباه حسب التبني هذا الذي كان المسیح نفسه یعوله!
حًقا، إنني ال أقول لألم شیًئا، ألنه ربما یكون في كبر سنها أو ضعفها أو 

وحدتها ما یعطیها عذًرا كافًیا، لكنني أقول لِك أیتها االبنة: هل منزل أمك أصغر من أن 
 Óیحتملك، هذه التي لم تكن بطنها صغیرة عن حملك؟!

 القدیس چیروم

، وكأن الطاعة ال ]١[" ِفي الرَّبِّ یؤكد الرسول أن طاعة الوالدین یجب أن تكون "
تكون عمیاء خالل فقدان األبناء تفكیرهم وشخصیاتهم، وٕانما في خضوعهم یمیزون ما هو 

للرب وما هو لیس للرب، فلیس من حق الوالدین إلزام األبناء باإللحاد أو إنكار إیمانهم. 
، لذا أكتفي Ôوقد سبق لنا عرض ذلك في شيء من التوسع أثناء حدیثنا عن الحب العائلي

بقلیل من المقتطفات لبعض آباء الكنیسة: 

  إن كان األب أممًیا أو هرطوقًیا یلزمنا أالَّ نطیعه (فیما یخالف الرب) إذ هو ال یأمر
 .Õ"في الرب"

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

Ñ  ٤٩: ٢راجع للمؤلف: إنجیل لوقا (تفسیر .(
4 Ser. On N.T. lessons 1. 

Ó  ،٦٤، ٦٣، ص ١٩٧٠للمؤلف: الحب العائلي .
Ô  ،٧٣ – ٦٥، ص١٩٧٠للمؤلف: الحب العائلي . 

7 In Eph. hom 21. 
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  لكنك تقول إنني أخشى غضب من هم أعلى مني، اعمل كل وسیلة أالَّ تغضبهم
 حتى ال ُتغضب اهللا.

یا من تخاف أن تكدر من هم أعلى منك، انظر عما إذا كان هناك إله أعلى 
من الذي تخاف تكدیرهم، فبكل وسیلة ال تغضب األكبر منك... 

والدك ووالدتك هما أول من هم أكبر منك، فإن كانا قد علماك الحق وأحضراك 
إلى المسیح، فلتسمع لهما في كل شيء، وینبغي طاعتهما في كل أمر. لیتهما ال یوصیان 

بما یخالف من هو فوقهما حتى ُیطاعا. 

  حًقا یلیق باألب أالَّ یغضب عندما ُیفضل اهللا عنه! ولكن عندما یأمر األب بما ال
 .Öیناقض الرب فیلزم االستماع إلیه كما هللا، ألن طاعة المرء ألبیه أمر إلهي

 القدیس أغسطینوس

  یأمرنا الكتاب المقدس بطاعة والدینا، ولكن من یحبهم أكثر من المسیح یخسر
 .×نفسه

القدیس چیروم 

على أي األحوال یرى كثیر من علماء التربیة أن حدیث السید المسیح مع 
: ٢القدیسة مریم: "لماذا كنتما تطلبانني؟ ألم تعلما أنه ینبغي أن أكون في ما ألبي؟" (لو 

: ٢) یمثل ثورة روحیة في مفهوم الطاعة بطریقة بّناءة، فقد "كان خاضًعا لهما" (٥٠
). خالل تحقیق رسالته العلویة. فالوالدان یسندان الطفل لكنهما یجب أن یخرجا من ٥١

ذاتیهما خالل الحب الروحي الحق لیحقق الطفل ما وهبه اهللا، ولیس أن یحمل صوره 
مطابقة لهما. وٕانني أرجو أن أترك الحدیث في هذا الشأن للكتابة فیه في الطبعة التالیة 
للحب العائلي، إن أذن الرب وعشنا، موضًحا تأكید تمایز المواهب والقدرات بین اآلباء 

 واألبناء خالل تناغم الحب والوحدة في الرب.

نعود إلى الوصیة الرسولیة لألبناء. 

8 Ser. on N.T. lessons; on the Psalms 71: 1. 
9 Ep. to Heliodorus. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

ُل َوِصیٍَّة ِبَوْعٍد، "  َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، الَِّتي ِهَي َأوَّ
. ]٣-٢[" ِلَكْي َیُكوَن َلُكْم َخْیٌر، َوَتُكوُنوا ِطَواَل اَألْعَماِر َعَلى اَألْرضِ 

یالحظ هنا أن طریقة الحدیث اختلفت عن حدیثه السابق، فحین كان یحدث 
الذي یكشف سّر المسیح المعلن على  األزواج والزوجات كان یتكلم بلغة الالهوتي

الصلیب لیمارس الكل عالقته باآلخر خالل الحب اإللهي الباذل، أما هنا فإذ یحدث 
أطفاًال صغاًرا عن الطاعة وٕاكرام الوالدین، فهو یحدثهم بلغة البساطة التي تلیق بهم 

 انه لم یحدثهم عن الملكوت، كما یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمكصغار. وكما یقول 
[قدم نصیحة مختصرة إذ ال یقدر األبناء أن یصغوا إلى حدیث طویل. ولهذا السبب أیًضا 

لم یناقش بالمرة موضوع الملكوت (إذ یصعب على صغار السن إدراك هذه المواضیع)، 
.] ÏÎ"َوَتُكوُنوا ِطَواَل اَألْعَمارِ مقدًما ما ترغب نفس الطفل باألكثر أن تسمعه، إذ یقول: "

یقدم الرسول وصیته لآلباء: 
 َوَأْنُتْم َأیَُّها اآلَباُء، َال ُتِغیُظوا َأْوَالَدُكْم، "

. ]٤[" َبْل َربُّوُهْم ِبَتْأِدیِب الرَّبِّ َوإِْنَذارِهِ 
من الجانب السلبي ال یلیق باآلباء أن یغیظوا أوالدهم، ومن الجانب اإلیجابي 

یلزمهم تأدیبهم في الرب، أي خالل الوصیة اإللهیة وبفكر إنجیلي حيّ . 

، لكن یلزم قبل التأدیب أن یتسع القلب بالحب، احسن للوالدین أن یؤدبا ابنهم
.] ÏÏ: [التوبیخ یجب أن تسبقه الرحمة ال الغضبالقدیس أغسطینوسكقول 

  ،ال تغیظوا أوالدكم كما یفعل الكثیرون بواسطة حرمانهم من المیراث، أو التبرؤ منهم
 أو معاملتهم بتصلٍف كأنهم عبید ال أحرار.

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  إننا نهتم بمتلكاتنا من أجل أبنائنا، أما أبناؤنا أنفسهم فال نبالي بهم قط! أیة سخافة

10 In Eph. hom 21. 
ÏÏ  ،٤٣، ص ١٩٧٠الحب العائلي .
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 هي هذه؟!
شّكل نفس ابنك باستقامة، فینال كل ما تبَقى بعد ذلك، فإنه متى كان بال 

صالح ال ینتفع شیًئا من الغنى، أما متى كان صالًحا فإنه ال یصیبه ضرًرا من الفقر. 

  لیتنا ال نمنعهم من عمل ما هو مقبول بل مما هو ضار، وال نتهاون معهم كمنبوذین
.  ÏÐبل كأبناء

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 وٕانني ألترك الحدیث عن تربیة األبناء لكتابنا عن الحب العائلي.

 . عالقات العمل2
إن كانت الكنیسة هي "حیاة" معاشة في المسیح یسوع ربنا، ُتعلن خالل عبادتنا 
في حیاتنا الزوجیة واألسریة، فإنها تمس أیًضا عالقات العمل التي تربط صاحب العمل 

 في –، والسید بالعبد، ولما كانت العالقة بین السید وعبده نبعماله، والرئیس بالمرؤوسي
 ال یحكمها قانون مدني ما، إنما أعطى العالم للسادة حق التصرف في –العصر الرسولي 

عبیدهم كقطعة أثاث بال ثمن، یستغلهم لصالحه دون أیة اعتبارات إنسانیة أو طبیعیة، 
فكان بعض السادة أحیاًنا یعذبون عبیدهم حتى تسیل آخر قطره من حیاتهم بال مدافع 
عنهم، لذا عالج الرسول بولس هذه المشكلة ال على أساس اجتماعي ثوري، وٕانما على 

مستوى روحي فائق، خالله تتغیر العالقة من جذرها ال خالل قوانین زمنیة متغیرة، وٕانما 
خالل التقاء العبید والسادة مًعا تحت ظل صلیب واحد، لینعما بخالص واحد وبمیراث 

 أبدي مشترك.

یقول الرسول:  
 َأیَُّها اْلَعِبیُد، َأِطیُعوا َساَدَتُكْم َحَسَب اْلَجَسِد ِبَخْوٍف َوِرْعَدٍة، "

  ِفي َبَساَطِة ُقُلوِبُكْم َكَما ِلْلَمِسیِح،
 َال ِبِخْدَمِة اْلَعْیِن َكَمْن ُیْرِضي النَّاَس، َبْل َكَعِبیِد اْلَمِسیِح، 
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، َلْیَس  َعاِمِلیَن َمِشیَئَة اِهللا ِمَن اْلَقْلِب، َخاِدِمیَن ِبِنیٍَّة َصاِلَحٍة َكَما ِللرَّبِّ
 ِللنَّاسِ .

 ،  َعاِلِمیَن َأْن َمْهَما َعِمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن اْلَخْیِر َفَذِلَك َیَناُلُه ِمَن الرَّبِّ
. ]٨–٥[" َعْبًدا َكاَن َأْم ُحر�ا

 یالحظ في هذا النص اآلتي:
: لم یقف التعلیم الرسولي ثائًرا على أوضاع اجتماعیة معینة، إنما مصلًحا أوالً 

لها بهدوء وبقوة وفاعلیة، دون أن یدخل مع العالم في منافسة أو مكابرة. فإن كان وضع 
المجتمع في ذلك الحین أوجد طبقة السادة وأخرى طبقة العبید، لم یهاجم الرسول ذلك، وال 
طالب العمال بثورة وانفعال إنما طالبهم بمعالجة األمر خالل كسب السادة بالحب الداخلي 
غیر المرائي، بخدمة القلب الخالصة ال خدمة اإللزام المنافقة. خدمة من أجل الرب، قادرة 

أن تسحب قلب السید من ظلمه وفساده لتذوق عذوبة عمل اإلنجیل في "العبید" لیصیر 
 العبید معلمین للسادة بحیاتهم.

: [وضع التعلیم الرسولي السید فوق العبد، والعبد القدیس أغسطینوسیقول 
تحت السید، لكن المسیح دفع ثمًنا واحًدا لكلیهما. ال تحتقر إذن من هم أقل منك، بل 

.] ÏÑاطلب خالص كل من في بیتك بكل اجتهاد

 رفع الرسول من شأن العبید، فإن وٕان كان قد طالبهم بالطاعة لسادتهم :ثانًیا
حسب الجسد، لكنه أبرز بقوة فاعلیتهم حتى في حیاة سادتهم الوثنیین متى سلكوا في 

 المسیح یسوع.

  هكذا لیس فقط األزواج والزوجات وال األطفال وٕانما حتى العبید الفضالء یساهمون
في تنظیم البیت وصیانته. لهذا فإن الطوباوي بولس لم یتجاهل هذه الطبقة... لقد قدم 
لهم حدیثًا طویًال، ولیس كاألبناء (حدیثًا مختصًرا)، حدثهم بطریقة متقدمة فلم یعدهم 

بأمور هذا العالم (العمر الطویل) وٕانما بأمور العالم اآلتي... فإنهم وٕان كانوا من جهة 

13 Ser. on N.T. 44: 1. 
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 .ÏÒالكرامة أقل من األبناء، لكنهم من جهة الفكر أكثر سمًوا منهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

: مع أن الرسول یطالبهم بالطاعة بخوٍف ورعدٍة، لكنه یؤكد لهم أن ثالثًا
 وقتیة، تنتهي بموت الجسد لیقوم الكل – حسب الجسد –عبودیتهم لیست دائمة إنما هي 

مًعا بال تمییز بین سیٍد وعٍب . إنه یؤكد أن عبودیتهم حسب الجسد، أما العبودیة حسب 
 الروح فالكل یخضع لها، سادة وعبید، للرب الواحد، سید الكل!

  ،إذ أثار جرح النفس (بتذكر العبودیة) لطفه في الحال. یبدو كمن یقول: ال تحزن
أنت أقل من الزوجة واألبناء، لكن العبودیة لیست إالَّ اسًما، فإن السیادة هنا "حسب 

. ÏÓالجسد"، سیادة قصیرة ومؤقتة، ألن ما هو من الجسد زائل
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: سبق فتحدثنا عن خضوع المرأة لرجلها وطاعتها له ال تعني اإلقالل من رابًعا
كرامتها أو عدم مساواتها لرجلها، إنما هو خضوع الحب والطاعة في الرب، فتحمل سمة 

المسیح الذي أطاع حتى الموت. اآلن نكرر القول أن العبد الصالح ال یرى في وصیة 
" َأِطیُعوا َساَدَتُكْم َحَسَب اْلَجَسِد ِبَخْوٍف َوِرْعَدٍة، ِفي َبَساَطِة ُقُلوِبُكْم َكَما ِلْلَمِسیحِ الرسول: "

، مذلة ومهانة، بل امتثاًال بالمسیح یسوع نفسه الذي صار من أجلنا عبًدا! ]٥[

خالل العضویة في جسد المسیح تسمو فضیلة الطاعة والخضوع، فتصیر 
عالمة شركة مع الرأس الذي وهو السماوي صار عبًدا، فُیحسب ذلك مجًدا وكرامة! 

  كأنه یقول: إن كنت قد أوصیت األحرار أن یخضع كل واحٍد لآلخر في مخافة
)، وٕان ٢١: ٥" (َخاِضِعیَن َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض ِفي َخْوِف اهللاِ الرب، كما سبق فقال قبالً : "

كنت قد أوصیت أیًضا الزوجة أن تهاب رجلها وتكرمه مع أنها على قدم المساواة 
معه، فباألولى یلزمني أن أتحدث مع العبد. فإن ذلك لیس عالمة انحطاط مولده، بل 

بالحري عالمة نبله الحقیقي، إذ یعرف كیف یتواضع ویكون ودیًعا ومخلًیا ذاته من 

14 In Eph. hom 22. 
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 أجل أخیه. أیًضا لیخدم الحّر أخاه الحّر بأكثر خوف ورعدة.
". حسًنا یقول هذا، إذ یمكن لإلنسان أن یخدم بخوٍف ِفي َبَساَطِة ُقُلوِبُكمْ یقول: "

ورعدٍة، لكن بإرادة غیر صالحة، كیفما یكون الحال. كثیر من العبید في بعض 
ِفي َبَساَطِة ُقُلوِبُكْم َكَما األحوال یغشون سادتهم خفیة. إنه ینزع هذا الغش بقوله: "

. انظروا كم من الكلمات ]٧–٥[" ...َال ِبِخْدَمِة اْلَعْیِن َكَمْن ُیْرِضي النَّاَس ، ِلْلَمِسیحِ 
 ÏÔیستخدمها لیضع هذا األساس الصالح...؟

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: یؤكد الرسول بولس في هذا النص أمانة أوالد اهللا في العمل حتى وٕان خامًسا
كانوا عبیًدا یعملون لدى سادة قساة، فهم ال یخدمون البشر، بل یعملون من أجل الرب، ال 

 بل بحمل المشیئة المقدسة بكامل – حتى وٕان كانوا سادتهم –یهتمون بإرضاء الناس 
حریتهم. لتكن األمانة طبعهم بغض النظر عن الظروف المحیطة بالعمل، وعن مركزهم 

في العمل. 

 ...لیكن العمل المستقیم خاًصا بك ال تمارسه عن اضطرار 
إنه یحث من ُیعامل معاملة سیئة بواسطة الغیر أن یمارس الصالح (األمانة في 

العمل) كأمر خاص به وكعمل یصدر بحریة إرادته. 

  ١٠: ١من یرضي الناس لیس عبًدا للمسیح (غال...( 

  مارسه كمبدأ (في حیاتك) ولیس تحت ضغط، فإنك اضطرارمارسه بسرور ال عن ،
إن فعلت هذا ال تكون عبًدا، ما دمت تفعله عن مبدأ، بمشیئة صالحة، من القلب، 
ومن أجل المسیح. فإن هذه هي العبودیة التي مارسها بولس الحّر ومجدها: "فإننا 

 كو ٢لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسیح یسوع ولكن بأنفسنا عبیًدا لكم من أجل یسوع" (
٥: ٤(ÏÕ. 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

16 In Eph. hom 22. 
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: قدم الرسول بولس المكافأة ألمانة العبد المؤمن التقي، قائالً : سادًسا
، َعْبًدا َكاَن َأْم ُحر�ا،َعاِلِمیَن َأْن َمْهَما َعِمَل ُكلُّ َواِحٍد ِمَن اْلَخْیرِ " "  َفَذِلَك َیَناُلُه ِمَن الرَّبِّ
. وقد قدم لنا تاریخ الكنیسة أمثلة حیة لهذه المكافأة، إذ لم ینسى تعب المحبة الذي ]٨[

قدمه عبید وٕاماء فكسبوا سادتهم للمسیح، وربحوهم إخوة لهم وورثة معهم أبدًیا! لقد تتلمذ 
 تحت یدي عبیدهم وٕامائهم بسبب قلوبهم المتسعة حًبا – رجال ونساء –كثیر من السادة 

 في الرب، تتلمذوا لهم بغیر خجلٍ !

لقد قدم تاریخ الكنیسة كثیر من العبید صاروا أساقفة وكهنة كارزین بالحق، 
وٕاماء صرن أمهات قدیسات یتلمذن عذارى شریفات بروح المحبة اإلنجیلیة. 

نستطیع في الختام أن نقول بین الرسول بولس قد أعطى ضربة قاضیة للعبودیة 
من الداخل، في أعماق جذورها، ال برفضها أو مهاجمتها، ولكن بتحطیم نظمها، إن 

ُوجدت لها نظم. 

َوَأْنُتْم اآلن بعد أن ضرب العبودیة في أعماقها یقدم وصیته للسادة المؤمنین: "
َأیَُّها السَّاَدُة، اْفَعُلوا َلُهْم َهِذِه اُألُموَر، َتاِرِكیَن التَّْهِدیَد، َعاِلِمیَن َأنَّ َسیَِّدُكْم َأْنُتْم َأْیًضا ِفي 

. ]٩[" السََّماَواِت، َوَلْیَس ِعْنَدُه ُمَحاَباةٌ 

اْفَعُلوا َلُهْم َهِذِه  على هذه العبارة قائالً : ["القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
". على أي األحوال لم یقل فعًال َخاِدِمیَن ِبِنیٍَّة َصاِلَحةٍ "؛ ما هي هذه األمور؟ "اُألُمورَ 

"اخدموهم" بل بوضوح أظهر هذا المعنى، فالسید نفسه هو خادم (لعبده)... آه، أي سید 
 ]ÏÖقدیر هذا الذي یشیر إلیه هنا!

 تعلیقه موضًحا أنه إن كان السید یتعامل مع القدیس یوحنا الذهبي الفمیكمل 
). یلیق ٢: ٧بد لسید، وأنه بالكیل الذي به یكیل ُیكال له (مت ععبد، فلیعلم أنه هو نفسه 

به أن یترفق بأخیه العبد فیترفق الرب به، وٕاالَّ فإنه یسمع ذلك الصوت: "أیها العبد الشریر 
). اهللا لیس عنده محاباة، یعامل السید كما ٣٢: ١٨كل ذلك الدین تركته لك..." (مت 
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العبد، إن ترفق السید بعبده یترفق هو به، وٕان استخدم التهدید عرض نفسه بنفسه 
لذات الفعل. 

 " :یود أن یقول: ال تظن أنه یغفر لك ألنك ما ترتكبه إنما َوَلْیَس ِعْنَدُه ُمَحاَباةٌ یقول ."
 تضع تمییًزا بین مثل – كشرائع بشریة –هو في حق عبد. حًقا إن الشرائع الوثنیة 

هذه األنواع من المعاصي، لكن شریعة الرب العام سید الكل، ال تعرف هذا، فهو یقدم 
الخیرات للكل بال تمییز، ویدبر الحقوق عینها للجمیع. 

لكن ربما یسأل أحد: فلماذا العبودیة؟ وكیف دخلت إلى الحیاة البشریة؟... 
أخبركم بأن العبودیة هي ثمرة الطمع واالنحطاط والبربریة، فال نعرف أن عبیًدا كانوا لنوح 

أو هابیل أو شیث وال لمن جاءوا بعدهم... 
. ×Ïقد تقول: حسًنا. لكن إبراهیم كان له عبید. نعم، لكنه لم یستغلهم كعبید

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

الجهاد الروحي . 3
إذ رفع من شأن الكنیسة فأعلن بإتحادها بالسید المسیح، بكونها جسده، وأوضح 
أنها حیاة غالبة، لها سماتها الفائقة التي تتجلى في حیاة أوالدها سواء في حیاتهم التعبدیة 
أو عالقاتهم الزوجیة أو األسریة أو خالل العمل الیومي، فقد دفع السید المسیح ثمن هذه 

الحیاة: حیاته المبذولة حًبا من أجلنا! هذا ما أكده الرسول بولس خالل هذه الرسالة 
بوضوح وقوة. واآلن قبل أن یختم رسالته أراد إبراز دورنا اإلیجابي إذ نتعرض لهجوم 

عنیف ال من البشر وٕانما من إبلیس، ألن قیام الكنیسة كمملكة للمسیح فیه تحطیم لمملكة 
الظلمة وانهیار لكیانها؛ لذا جاء الحدیث صریًحا عن مقاومة عدو الخیر لنا والتزامنا 

 بالتسلح روحًیا ضد الظلمة حتى نمارس حیاتنا الكنسیة النامیة.

یقول الرسول: 
ِتهِ ." وا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ  َأِخیًرا َیا ِإْخَوِتي َتَقوُّ

 اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس . 
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 َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْیَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم،
َؤَساِء، َمَع السََّالِطیِن، َمَع ُوَالِة اْلَعاَلِم،   َبْل َمَع الرُّ

وِحیَِّة ِفي السََّماِویَّاِت   .]١٢–١٠[" َعَلى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ

ویالحظ في هذا النص األتي: 
: إذ عرف كل مؤمن موقعه في الكنیسة، سواء كان كاهًنا أو من الشعب، أوالً 

سواء كان زوًجا أو زوجة أو ابًنا أو والًدا أو والدًة، سواء كان عبًدا أو سیًدا. لكل عضو 
تمایزه ومواهبه، ولكٍل وصیته الخاصة به التي تناسب موقعه، لكن هنا وصیة عامة یلتزم 

ِتهِ بها جمیع اإلخوة كأعضاء في جسد الرب، أال وهي " وا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ " َتَقوُّ
. الكل إخوة، بكونهم أعضاء في الجسد الواحد، وٕان حمل الكهنة نوًعا من األبوة ]١٠[

الروحیة ألبنائهم في الرب كما یحمل اآلباء حسب الجسد أو بالتبني ألوالدهم. فإن الكل 
. خالل هذه األخوة العامة یشترك الجمیع في حرٍب واحدٍة ضد ÐÎیحمل نوًعا من األخوة

عدٍو مشترٍك یحاول تحطیم الكل. 

 " ِّوا ِفي الرَّب  ... إذ یوشك المقال على االنتهاء كعادته یتجه إلى هذا ]١٠[" َأِخیًرا َتَقوُّ
(الحدیث عن الجهاد الروحي). 

انظروا، إذ ینتزع (فوارق) األعمال المتنوعة، یسلحهم ویقودهم إلى الحرب 
(الروحیة). فإنه إذ ال یقتحم احد وظیفة غیره، إنما یبقى في موقعه، یكون الكل قد 

تدّبر حسًنا. 
ِتهِ " وا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ ، بمعنى "في الرجاء" الذي لنا في الرب ]١٠[" َتَقوُّ

خالل عونه لنا... ضعوا رجاءكم في الرب، فیصیر كل شيء سهالً . 
. لم ]١١[" اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ َمَكاِیِد ِإْبِلیَس "

یقل ضد المحاربات، وال ضد العداوات، وٕانما ضد "المكاید". فإن هذا العدو ال یحاربنا 
ببساطة عالنیة وٕانما خالل المكاید. ماذا یعني بالمكاید؟ أي بالخداع... إبلیس ال 

یقترح علینا الخطایا في ألوانها الطبیعیة... إنما یعطیها ثیاًبا أخرى، مستخدًما 
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المكائد...  
اآلن، بهذه الطریقة یثیر الرسول الجنود (الروحیین) ویحثهم على السهر 

 أحد الحروب الماهرة، فنحن نقاتل لویثقفهم، موضًحا لهم أن جهادنا (الروحي) یمث
ضد عدٍو لیس بسیًطا وال مباشًرا وٕانما نقاتل عدًوا مخادًعا. 

في البدایة أثار الرسول التالمیذ لیضعوا في اعتبارهم مهارة إبلیس، بعد ذلك 
تحدث عن طبیعته وعن عدد قواته. لم یفعل ذلك لیحّطم نفسیة الجنود الذین تحته 
وٕانما لكي یحمسهم ویوقظهم ویظهر لهم مناوراته، مهیًئا إیاهم للسهر، فلو أنه عّدد 

بالتفصیل قوة العدو ثم توقف عن الحدیث لتحطمت نفسیتهم... لكنه قبل أن یعرض 
ذلك وبعد العرض أیًضا أظهر إمكانیة النصرة على عدو كهذا، مثیًرا فیهم روح 

 الشجاعة. وبقدر ما أوضح قوة أعدائنا باألكثر ألهب غیرة جنودنا (للجهاد الروحي).
َؤَساِء، َمَع السََّالِطیِن، َمَع ُوَالِة " َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْیَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ

وِحیَِّة ِفي السََّماِویَّاِت  . ]١٢[" اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ
إذ تحدث عن األعداء أنهم شرسون أضاف أنهم یسلبوننا البركات العظیمة، ما 

المجد وٕانما  "،فهو لیس صراًعا من أجل الغنى أوتهذا؟ الصراع یقوم "في السماویا
الستعبادنا. لهذا فإنه ال مجال للمصالحة هنا في هذا الصراع... الصراع یكون أكثر 

" تعني "من أجل تشراسة كلما كان موضوعه هام، فإن كلمة "في السماویا
". األعداء ال یقتنون شیًئا بالغلبة علینا إنما یجردوننا... (عدو الخیر) یبذل تالسماویا

. ÐÏكل الجهد لیطردنا من السماء
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 قائالً : [دعاهم ]١٢[" ُوَالِة اْلَعاَلمِ  "تعبیر القدیس یوحنا الذهبي الفم ح یشر:ثانًیا
" لیس ألن لهم سلطاًنا على العالم، وٕانما ألن الكتاب المقدس اعتاد دعوة ُوَالِة اْلَعاَلمِ "

 "العالم". فكمثال یقول المسیح: "لیسوا من العالم كما إني أنا لست ـالممارسات الشریرة ب
). ماذا؟ ألم یكونوا من العالم؟ ألم یلتحفوا جسًدا؟ ألم یكونوا بین ١٦: ١٧من العالم" (یو 
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الذین هم في العالم؟ مرة أخرى یقول: "ال یقدر العالم أن یبغضكم ولكنه یبغضني" 
)... هكذا یقصد الرسول هنا بالعالم الناس األشرار، إذ تحمل األرواح الشریرة ٧: ٧(یو

.] ÐÐسلطاًنا خاًصا علیهم

هنا یوضح الرسول بولس أن حربنا لیست ضد إنساٍن، إنما نحمل العداوة ضد 
: [مصارعتنا لیس القدیس أغسطینوسإبلیس العدو العام ضد كل البشریة. وكما یقول 

ضد البشر الذین نراهم یغضبون علینا، إذ هم لیسوا إالَّ أواٍن یستخدمها غیرهم، هم أدوات 
 .]ÐÑفي یّد اآلخرین

: إن كان األعداء الحقیقیون غیر منظورین، لكننا ننال الغلبة علیهم خالل ثالثًا
 ان القدیسین یربحون النصرة على القدیس أغسطینوسجهاٍد ملموٍس أو كما یقول 

 .ÐÒاألعداء غیر المنظورین خالل األمور المحسوسة

: واضح من حدیث الرسول أن الحرب لیست فقط شرسة ولكن إذ طرفها رابًعا
القدیس إبلیس الذي ال ینام، فإنها مستمرة ودائمة ضد كل المؤمنین المجاهدین. لذا یقول 

 .]ÐÓ: [هل یظن أحد أننا في أمان، وأنه من الصواب أن ننام لمجرد نوالنا العماد؟چیروم

: قدم لنا الرسول بولس عدة حربیة روحیة یتسلح بها المؤمن بالكامل خامًسا
لینال الغلبة والنصرة، قائالً : 

، ِمْن َأْجِل َذِلَك اْحِمُلوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِملَ "
یِر،   ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَیْوِم الشِّرِّ

 .]١٣[" َوَبْعَد َأْن تَُتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا
: [یلزمنا أالَّ نفكر القدیس أمبروسیوسهذه العّدة في حقیقتها روحیة، وكما یقول 

 .]ÐÔفي أسلحة الجسد بل تلك التي هي قدیرة أمام اهللا

22 In Eph. hom 22. 
23 Ser. on N.T. 17: 4. 
24 Ep. 226: 12. 
25 Against Jovinianus 2: 3. 
26 On the Belief of Resurrection 2: 106. 
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مركز السالح أو جوهره هو تجلي السید المسیح نفسه في داخلنا، هو الذي 
غلب عدو الخیر ویبقى غالًبا له خاللنا... السید المسیح نفسه هو سالحنا وغلبتنا 

ونصرتنا على إبلیس وجنوده. 

 یوجد سالح لخالصنا مادام یوجد المسیحÐÕ. 
 القدیس أمبروسیوس

 عدة أسلحتنا هي المسیحÐÖ. 
 القدیس أغسطینوس

  لسنا نجهل أن األرواح جمیعها لیست في نفس الشراسة والنشاط، وال في نفس
الشجاعة والخبث، فالمبتدئون والضعفاء من البشر تهاجمهم األرواح الضعیفة، فإذا ما 

 انهزمت تلك األرواح تأتي من هي أقوى منها لتهاجم جنود المسیح.
ویصعب على اإلنسان بقوته أن یقاوم، ألنه ال یقدر أحد من القدیسین أن توازي 
طاقته ُخبث هؤالء األعداء األقویاء الكثیرین، أو یصد هجماتهم أو یحتمل قسوتهم 
ووحشیتهم، ما لم یرحمه المصارع معنا ورئیس الصراع نفسه الرب یسوع، فیرد قوة 

 ما نستطیع أن رالمحاربین، ویصد الهجوم المتزاید، ویجعل مع التجربة المْنَفذ قد
. ×Ð)١٣: ١٠كو ١نحتمل (

األب سیرینوس 

: إذ سألنا الرسول أن نقاوم في الیوم الشریر، أي في لحظات التجربة سادًسا
المرة، یلیق بنا أن نتمم جهادنا المستمر حتى یتحقق ثباتنا، وُتعلن نصرتنا الكاملة، إذ 

. ]١٣[" َوَبْعَد َأْن تَُتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوایقول: "

مع كل تجربة یصبها العدو لتحطیمنا نجاهد، فننمو ویتحقق باألكثر ثباتنا، 
وهكذا یبقى العدو یحارب، ونبقى نحن نجاهد بالرب، فتنهار مملكة إبلیس ویثبت ملكوت 

27 Conc. Virgins 2: 29. 
28 Ep. 75: 2. 
29 Cassian: Conf., 7: 20. 
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 اهللا فینا.

  تسقط األرواح في الحزن، وٕاذ ترید هالكنا تهلك هي بواسطتنا بنفس التهلكة التي
 یرغبوها لنا. ولكن ال تعني هزیمتهم أنهم یتركوننا بغیر رجعة...

إذ تهلك قواهم ویفشلون في صراعهم معنا، نقول: "فلیخَز ولیخجل الذین یطلبون 
). وأیًضا یقول ٤: ١٤نفسي إلهالكها، لیرتد إلى الوراء ویخز المسرورین بأذیتي" (مز 

إرمیا: "لیخز طاردّي وال أخزى أنا، لیرتعبوا هم وال أرتعب أنا، أجلب علیهم یوم الشر 
)، إذ ال یقدر أحد أن یشك في أنه متى ١٨: ١٧واسحقهم سحًقا مضاعًفا" (إر 

. ÑÎانتصرنا علیهم یهلكون هالًكا مضاعًفا
األب سیرینوس 

  أنا أعلم یا إخوتي أن تلك الجراحات التي نتقبلها من أجل المسیح لیست مدمرة للحیاة
 .ÑÏبل بالحري معینة للحیاة

القدیس أمبروسیوس 

 " یِر، َوَبْعَد َأْن تَُتمُِّموا ُكلَّ َشْيٍء َأْن َتْثُبُتوا " ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَیْوِم الشِّرِّ
]١٣[. 

یقصد بالیوم الشریر الحیاة الحاضرة، إذ یدعوها أیًضا: "العالم الحاضر الشریر" 
)، وذلك بسبب الشر الذي ُیرتكب فیها... ٤: ١(غال 

" أي تقاوموا كل األهواء والشهوات الدنسة وكل ما یقلقنا. تتموا كل شيءیقول "
هنا ال یتحدث عن مجرد ممارسة األعمال وٕانما إتمامها، بمعنى أننا بعد ما ُنقتل 

(بالخطایا) نثبت. فإن كثیرین یسقطون بعد نوالهم النصرة... أما نحن فیلزمنا أن نثبت 
بعد النصرة. فقد یُضرب عدو لكه یقوم ثانیة إن لم نثبت. 

 إن قام األعداء (الروحیون) ثانیة فإنهم یعودوا فیسقطون إن كنا ثابتین.
ما دمنا ال نتزعزع ال یقوم العدو من جدید. 

30 Cassian: Conf.,  7: 21. 
31 Sermon against Auxentius 6. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

"؛ أال تراه كیف ینزع كل خوف؟ فإن كان ممكًنا اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِملَ "
بعد إتمام كل شيء أن نثبت، فإن وصفه لقوة العدو ال یخلق ُجبًنا وخوًفا بل ینتزع كل 

استرخاء. 
یرِ یقول: " "، مقدًما لهم تشجیًعا من الزمن ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن ُتَقاِوُموا ِفي اْلَیْوِم الشِّرِّ

بكونه مقصًرا (إذ یدعوه یوًما واحًدا)، فاألمر یحتاج إلى ثبات دون وهن إذ تحدث 
 .ÑÐغلبة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

: إذ أعلن الرسول عن المعركة الروحیة الحقیقیة وأبرز من هو العدو وما سابًعا
هي قدراته الفكریة المخادعة وٕامكانیاته كما ألهب قلبنا بالشوق للنصرة والثبات فیها خالل 
عبورنا هذه الحیاة الحاضرة كیوٍم واحٍد قصیٍر، اآلن یّصور لنا العدة الروحیة التي تكسو 

كل كیاننا فتحفظنا من ضربات العدو. 

 هذه العدة الروحیة هي:
 .]١٤[" َفاْثُبُتوا ُمَمْنِطِقیَن َأْحَقاَءُكْم ِباْلَحقِّ "أ. 

"، والثبات هو في ذاته جزء اثبتوایبدأ حدیثه عن هذه العدة الروحیة بكلمة "
ن یتسلح أأساسي وحیوي حتى أثناء الجهاد في األمور الزمنیة، إذ یمثل عدة داخلیة یلتزم 

بها كل إنسان مجاهد في حیاته؛ بدون هذا الثبات یسقط اإلنسان في الیأس وینهار أمام 
أیة صعوبة وال یحقق غایته. 

" بالقول:  اثبتوا على كلمة "القدیس یوحنا الذهبي الفمیعلق 
[أول مالمح التحركات الحربیة (الروحیة) أن تعرف كیف تثبت، فإن أموًرا كثیرة 

تتوقف على هذا. لذلك كثیًرا ما تحدث عن الثبات، فیقول في موضع آخر:  
)... ٣: ١٦ كو ١"اسهروا، اثبتوا" (

)... ١: ٤"اثبتوا هكذا في الرب" (في 
 )...١٢: ١٠كو ١"من یظن أنه قائم فلینظر أن ال یسقط" (
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). ١٣: ٦"بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا" (أف 
بال شك ال یقصد مجرد الثبات بأیة كیفیة، وٕانما في الطریق السلیم، ذلك كما أن 

كثیرین لهم خبرات في الحروب یعرفون في المركز الرئیسي كیف یثبتوا. فإن كان في 
 كل شيء، فكم لحالة المالكمین والمصارعین یطلب المدرب من الالعبین الثبات قب

باألكثر في حاالت الحروب واألمور العسكریة؟! 
اإلنسان الذي یثبت بمعنى الكلمة یكون مستقیًما، فال یقف متراخًیا، وال یتكيء 

على شيء. 
االستقامة التامة تعلن عن ذاتها بالثبات، فإن المستقیمین بالكمال یثبتون أما 

الذین ال یثبتون فال یمكن أن یكونوا على حق وال منّظمین بل "مشوشین".  
اإلنسان المترف ال یثبت باستقامة بل یكون منحنًیا، وهكذا الشهواني ومحب 

المال. 
من یعرف كیف یثبت، بثبوته ذاته كما من ینبوع خاص به یجعل كل جهاده 

.] ÑÑسهًال بالنسبة له

" فیحمل بال شك مفهوًما رمزًیا. فالجندي  ُمَمْنِطِقیَن َأْحَقاَءُكْم ِباْلَحقِّ أما قوله: "
الروماني كان یشد وسطه بمنطقة جلدیة على حقویه، ُمثبت علیها صفائح فوالذیة أو 

حدیدیة. هذه المنطقة یشدها الجندي كأول استعداد له للدخول في المعركة، فهي من جهة 
تعطي شیًئا من الصالبة لظهره، كما تساعده على سرعة الحركة فال تعوقه مالبسه، 

وأیًضا كانت تحمي بعض أجزاء جسمه. ویرى كثیر من اآلباء أن الحقوین یشیران إلى 
 الشهوة الجسدیة، وّشدهما بالمنطقة یشیر إلى ضبط الشهوة أو إلى العفة.

" الذي هي السید الحقما الذي یسندنا في عفتنا سوى رفض الباطل وقبول "
". المسیح ُمَمْنِطِقیَن َأْحَقاَءُكْم ِباْلَحقِّ المسیح، مصدر نقاوتنا وعفتنا، لذا یقول الرسول: "

الحق هو ضابط أجسادنا ومقدسها لتعمل مجاهدة لحساب الملكوت عوض انشغالها 
بالباطل. 
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: [إن حصنا أنفسنا بذلك، إن منطقنا القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
 .]ÑÒأحقاءنا بالحق، ال یقدر أحد أن یغلبنا. من یطلب تعلیم الحق لن یسقط على األرض

 .]١٤[" َوَالِبِسیَن ِدْرَع اْلِبرِّ " ب.
إن كان السید المسیح المصلوب هو الحق الذي نتمنطق به فنحارب شهوات 

الجسد ونغلب عوض الفلسفات الباطلة التي قد تشغل الذهن لكنها تعجز عن تقدیم الحیاة 
العفیفة في الرب، هكذا هو أیًضا "بّرنا" الذي نلبسه كدرع یحمینا من ضربات السیف 

 وطعنات الرماح والسهام القاتلة.

حراشیف  كان الدرع العسكري الروماني یمتد من العنق إلى الركبة، من زرد أو
معدنیة متصلة تحمي المحارب من ضربات العدو. 

  .كما أن الدرع ال یمكن اختراقه هكذا البّر، هنا یقصد بالبّر حیاة الفضیلة الجامعة
فمثل هذه الحیاة ال یقدر أحد أن یغلبها، حًقا قد یجرحه أحد لكن ال یقدر أحد أن 

 یخترقه وال حتى الشیطان نفسه.
كأنه یقول لیثبت البّر في الصدر، ویقول المسیح: "طوبى للجیاع والعطاش إلى 

 .ÑÓ). هكذا یكون ثابًتا وقوًیا كما بدرع٦: ٥البّر فإنهم یشعبون" (مت 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 .]١٥[" َوَحاِذیَن َأْرُجَلُكْم ِباْسِتْعَداِد ِإْنِجیِل السََّالمِ ج. "
هكذا یتسلح المؤمن بأسلحة روحیة تمس كل كیانه حتى قدمیه، وكما یقول 

: [لنتسلح أیها اإلخوة المحبوبون بكل قوتنا، ونستعد للمعركة بذهن غیر الشهید كبریانوس
فاسد وٕایمان مستقیم، وشجاعة جادة. لیذهب معسكر اهللا إلى أرض المعركة المعدة لنا... 

 .]ÑÔلیته حتى الساقطین أیًضا یتسلحون، لعلهم یعودون فیربحوا ما قد خسروه

إن كانت المنطقة تؤهل الجندي للحركة بال عائق وسط المیدان فإن الحذاء 

34 In Eph. hom 23. 
35 In Eph. hom 24. 
36 Ep. 55: 8. 
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ضروري لسرعة الجري في الحروب القدیمة وأیًضا للوقایة من الزلق ولتسلق الجبال 
 حیث كانت النعال العسكریة تحمل مسامیر بارزة الكرات للوقایة.

لن نستطیع السیر بسرعة وسط المعركة التي یثیرها العدو ما لم یكن إنجیل 
 السالم حافًظا ألقدامنا الروحیة، لنتحرك حسب مشیئة اهللا وٕانجیله.

القدیس بینما یثیر العدو الحرب ضدنا نحتذي نحن بإنجیل السالم، وكما یقول 
: [لقد أظهر لنا أن الصراع ضد األرواح الشریرة یستلزم إنجیل یوحنا الذهبي الفم

السالم... فإن حربنا ضدهم تنهي حرًبا أخرى، أي تهني الحرب التي بیننا وبین اهللا. حین 
نكون في حرٍب ضد إبلیس نكون في سالم مع اهللا. لذلك ال تخف أیها الحبیب، إنه 

.] ÑÕ"إنجیل" أي أخبار مفرحة، تهب نصرة

َحاِمِلیَن َفْوَق اْلُكلِّ ُتْرَس اِإلیَماِن، الَِّذي ِبِه َتْقِدُروَن َأْن ُتْطِفُئوا َجِمیَع ِسَهاِم د. "
یِر اْلُمْلَتِهَبةِ  . ]١٦[" الشِّرِّ

إذ كان العدو ال یكف عن تصویب سهام لیست معدنیة، وٕانما ناریة ملتهبة تقتل 
القدیس النفس، فإن اإلیمان هو الترس الذي یحطم هذه السهام ویطفيء لهیبها. یقول 

: [كما أن الترس ُیوضع أمام الجسد كله بكونه نوًعا من الحاجز، هكذا یوحنا الذهبي الفم
أیًضا بالنسبة لإلیمان حیث یخضع كل شيء له... فإن هذا الترس ال یقدر أن یقاومه 

شيء. اسمع ما یقوله المسیح لتالمیذه: "الحق أقول لكم لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل 
)... ُیقصد أیًضا ٢٠: ١٧ (مت "لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فینتقل

بسهام الشریر الملتهبة التجارب والرغبات الفاسدة، أما كونها "ملتهبة" فهي سمة هذه 
الرغبات. فإن كان اإلیمان یسیطر على األرواح الشریرة فباألولى یستطیع أن یسیطر على 

.] ÑÖشهوات النفس

وِح الَِّذي ُهَو َكِلَمُة اهللاِ هـ."  .]١٧[" َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخَالِص، َوَسْیَف الرُّ
إن كانت الخوذة هي الواقیة للرأس، فإن انشغالنا بالخالص، ورجاءنا في التحرر 

37 In Eph. hom 24. 
38 In Eph. hom 24. 
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من العقوبات اآلتیة والتمتع بالمیراث السماوي األبدي هو الخوذة الروحیة التي تحمي 
رأسنا أي إیماننا بالسید المسیح الرأس. 

أما سیف الروح الذي نمسك به لنحارب فهو كلمة اهللا، به نضرب في داخلنا 
فنعزل بقوة بین ما هو هللا وما هو خارج اهللا، به نبتر في داخلنا كل فساد ونلقي به خارًجا، 

 كلمة اهللا كالسیف یجرح لكنه یشفي!

 ان هذا السیف، كلمة اهللا، یجب أن یسفك الدم، دم ÐÖاألب بینوفیوسیرى 
)، وقد جاء ٢٢: ٩خطایانا التي نعیش فیها، ألنه بدون سفك دم ال تحصل مغفرة (عب 

)، وكأن المؤمن ال یكف عن أن ١٠: ٤٨في إرمیا "ملعون من یمنع سیفه عن الدم" (إر 
یقتل بالوصیة كل خطیة تكمن في قلبه أو فكره أو أحاسیسه حتى یتقدس بالكامل في 

 الرب.

 .ÒÎ: أننا بهذا السیف الروحي نقتل رأس الحیةالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

وِح، َوَساِهِریَن ِلَهَذا ِبَعْیِنِه ِبُكلِّ و. " ُمَصلِّیَن ِبُكلِّ َصَالٍة َوِطْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ِفي الرُّ
 .]١٨[" ُمواَظَبٍة َوِطْلَبٍة، َألْجِل َجِمیِع اْلِقدِّیِسینَ 

یختم حدیثه عن أسلحة محاربتنا الروحیة بالصالة، ال ألنها تحتل المكانة 
األخیرة وٕانما لكي تثبت في الذهن. فإن األسلحة السابقة كلها هي في حقیقتها عطیة إلهیة 

ال نستطیع أن ننعم بها بدون الصالة. وكأنه یختم الحدیث بفتح الباب الذي به ننال 
 األسلحة المقاومة إلبلیس وكل مكایده.

إن كان حدیث اهللا معنا (كلمة اهللا) هو السیف الروحي الذي به نحطم كل شر 
یهاجمنا في الداخل، فإن حدیثنا معه (الصالة) هو سندنا لنوال العون اإللهي خالل 

جهادنا المستمر. 

 [عن صدیقه الناسك بونسیوس] 

39 Cassian: Conf. 20: 8. 
40 In Eph. hom 24. 

                                        

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

إنه ال یبالي (بمحاربات الشیطان)، وال یخف، إذ هو متسلح بأسلحة الرسول 
من رأسه إلى قدمیه. یصغي إلى اهللا إذ یقرأ الكتاب المقدس، ویتحدث مع اهللا إذ یصلي 

 إلى الرب... في اختصار سیحاربه الشیطان، لكن المسیح یدافع عنه.

 بالصوم الصارم مع السهر (في الصالة) ُتطفي نیران سهام إبلیسÒÏ. 
 القدیس چیروم

ختم الرسول بولس حدیثه الخاص بالجهاد ضد  :ز. الجهاد الروحي الجماعي
إبلیس بالكشف عن جانب إنجیلي كنسي هام، وهو إن كان العدو یحارب كل عضو على 

إنفراد، إنما یعمل العدو بكل جنوده، أي تعمل األرواح الشریرة مًعا ضد مملكة المسیح. 
فباألولى جًدا في جهادنا نحن أالَّ نحارب إبلیس منفردین، وٕانما كجماعة مقدسة. حًقا هي 
حرب داخلیة تمس عالقتنا الشخصیة باهللا لكن خالل إتحادنا مًعا، لذا یؤكد الرسول السهر 
الدائم والطلبة المستمرة من أجل جمیع القدیسین، فالكل یطلب مًعا بروٍح واحٍد، فیشعر إنه 

في جهاده لیس بمعزٍل عن إخوته. 

لنطلب صلوات اآلخرین حتى یسندنا اهللا، ولنصِل نحن من أجل إخوتنا عالمة 
شركتنا معهم وحبنا لهم ووحدتنا في الروح. 

ُأفرز الرسول بولس من البطن لخدمة الكرازة، والذي دعاه الرب عالنیة وهو في 
الطریق إلى دمشق، والذي نال مواهب كثیرة، یشعر بحاجة شدیدة لصلوات الشعب من 

أجله لیسنده الرب لیس فقط في جهاده الروحي وٕانما في كرازته باإلنجیل، إذ یقول: 
َوَألْجِلي، ِلَكْي ُیْعَطى ِلي َكَالٌم ِعْنَد اْفِتَتاِح َفِمي، ُألْعِلَم ِجَهاًرا ِبِسرِّ اِإلْنِجیِل، الَِّذي َألْجِلِه "

. ]٢٠-١٩[" َأَنا َسِفیٌر ِفي َسَالِسَل، ِلَكْي ُأَجاِهَر ِفیِه َكَما َیِجُب َأْن َأَتَكلَّمَ 

إن كانت قیوده تشفع فیه لدى اهللا كسفیر أمین احتمل اآلالم من أجل اإلنجیل 
لكنه كان في عوز إلى شفاعات كل الكنیسة عنه لیتمم رسالته بال عائق. لهذا اعتادت 

الكنیسة أن تصلي من أجل البطریرك واألسقف والكهنة والشمامسة وكل الخدام، ویصلي 

41 Ep. 3: 4, 5; 54: 7. 
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البابا البطریرك وكل الخدام من أجل الشعب. حًقا نحتاج في جهادنا إلى صلوات 
مشتركة! 

 على هذه العبارات الرسولیة، یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمفي تعلیق 
 .]ÒÐ[الصالة قادرة على تحقیق عظائم

الخاتمة والبركة الرسولیة . 4
ختم الرسول بولس هذه الرسالة باآلتي: 

: أعلن لهم أنه یبعث إلیهم تیخیكس، ال حامًال الرسالة فحسب، وٕانما كشاهٍد أوالً 
عیان یطمئنهم على حاله وهو في السجن كیف یستخدمه اهللا للكرازة وبنیان الملكوت 
فتتعزى قلوبهم. هذا وبإرساله تیخیكس الخادم األمین في الرب یسمعون كلمة اهللا منه 

ُفُكْم ِبُكلِّ َشْيٍء لبنیانهم، إذ یقول: " َوَلِكْن ِلَكْي َتْعَلُموا َأْنُتْم َأْیًضا َأْحَواِلي، َماَذا َأْفَعُل، ُیَعرِّ
، الَِّذي َأْرَسْلُتُه ِإَلْیُكْم ِلَهَذا ِبَعْیِنِه ِلَكْي  ِتیِخیُكُس اَألُخ اْلَحِبیُب َواْلَخاِدُم اَألِمیُن ِفي الرَّبِّ

 .]٢٢-٢١ [" َتْعَلُموا َأْحَواَلَنا، َوِلَكْي ُیَعزَِّي ُقُلوَبُكمْ 

 ،َسَالٌم َعَلى اِإلْخَوِة، َوَمَحبٌَّة ِبِإیَماٍن ِمَن اِهللا اآلِب  یختم بالبركة الرسولیة: ":ثانًیا
َوالرَّبِّ َیُسوَع اْلَمِسیحِ . َالنِّْعَمُة َمَع َجِمیِع الَِّذیَن ُیِحبُّوَن َربََّنا َیُسوَع اْلَمِسیَح ِفي َعَدِم َفَسادٍ . 

. ]٢٤-٢٣ [" آِمینَ 

إذ كتب الرسالة عن الكنیسة التي هي حقیقتها وجوهرها "سالم مع اهللا واإلخوة، 
ومحبة صادرة عن اهللا والرب یسوع، ونعمة مقدمة لنا"، لذا جاءت البركة متناغمة مع 

 جوهر الرسالة.

  ابتهل من أجلهم یسأل لهم "السالم والمحبة بإیمان". نطق حسًنا، إذ لم یرد لهم أن
 ینظروا إلى المحبة بذاتها بل ممتزجة بما هو من اإلیمان...

 إن ُوجد سالم ُوجدت محبة، وٕان ُوجدت محبة یوجد سالم أیًضا.
"، إذ بدونه ال تبلغ المحبة شیًئا، بل وال یكون لها وجود بالكلیة... بإیمان"

42 In Eph. hom 24 
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"... أما یعني "في طهارة" أو "من أجل األمور غیر الفاسدة"، ِفي َعَدِم َفَسادٍ "
أي لیس من أجل الغنى والمجد والكنوز التي تفسد. "خالل عدم الفساد"، أي "خالل 

 الفضیلة"، ألن كل خطیة هي فساد.
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هذه صورة مبسطة للمالمح الرئیسیة لهذه الرسالة الحیة التي تعلن عضویتها في 
جسد السید المسیح، وتمتعنا بشركة حیاته وسماته، في كل عملي خفي وظاهر، حتى في 

جهادنا ضد قوات الظلمة، من أجل بلوغنا المیراث الذي ال یفنى وال یضمحل. 
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