
 

 تحّیة

" بولس وتیموثاوس عبدا یسوع المسیح إلى جمیع القّدیسین في المسیح یسوع الذین في فیلّبي مع أساقفة وشمامسة"
]1.[ 

 ].2" [بینا والرب یسوع المسیحأنعمة لكم وسالم من اللَّه "

 شكر ودعاء

 ].3" [عند كل ذكري إّیاكم"أشكر إلهي 

 ].4" [ مقدًما الطلبة ألجل جمیعكم بفرحيدعیتأدائًما في كل "  

  ].5" [لسبب مشاركتكم في اإلنجیل من أول یوم إلى اآلن"

 ].6" [ أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالًحا یكمَّل إلى یوم یسوع المسیح،واثًقا بهذا عینه"

 ،كما یحق لي أن افتكر هذا من جهة جمیعكم ألني حافظكم في قلبي في ُوثقي وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیته"
 ].7" [نتم الذین جمیعكم شركائي في النعمةأ

 ].8" [ في أحشاء یسوع المسیح،اللَّه شاهد لي كیف اشتاق إلى جمیعكم"فإن 

 ].9" [ أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم،هذا ُأصّلیه أن تزداد محبتكم أیًضا"و

 ].10" [حتى تمّیزوا األمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصین وبال عثرة إلى یوم المسیح"

 ].11" [مملوئین من ثمر البّر الذي بیسوع المسیح لمجد اللَّه وحمده" 

  المسیحيالحیاة ه

 ].12" [لت أكثر إلى تقّدم اإلنجیلآثم أرید أن تعلموا أیها االخوة أن أموري قد "

 ].13" [ في كل دار الوالیة وفي باقي األماكن أجمع،حتى أن ُوثقي صارت ظاهرة في المسیح"

 ].14ف" [ االخوة وهم واثقون في الرب بُوثقي یجترئون أكثر على التكّلم بالكلمة بال خو"وأكثر

 ].15" [ وأّما قوم فعن مسّرة،أّما قوم فعن حسد وخصام یكرزون بالمسیح"

 ].16" [خالص ظاّنین أنهم یضیفون إلى ُوثقي ضیًقاإفهؤالء عن تحّزب ینادون بالمسیح ال عن " 

 ].17" [لئك عن محّبة عالمین أني موضوع لحمایة اإلنجیل"وأو  

 ].18" [ وبهذا أنا أفرح بل سأفرح أیًضا، بالمسیحيفماذا غیر أنه على كل وجه سواء كان بعّلة أم بحق یناد"

 ].19" [أعلم أن هذا یؤول لي إلى خالص بطلبتكم ومؤازرة روح یسوع المسیح"ألني 

 كما في كل حین كذلك اآلن یتعّظم المسیح في ،حسب انتظاري ورجائي أني ال أخزى في شيء بل بكل مجاهرة"
 ].20" [ سواء كان بحیاة أم بموت،جسدي

 ].21" [ألن لي الحیاة هي المسیح والموت هو ربح"

 ].22" [دريأن كانت الحیاة في الجسد هي لي ثمر عملي فماذا اختار لست إ "ولكن

 .23ٍ" [فضل جًداأفإني محصور من االثنین لي اشتهاء أن انطلق وأكون مع المسیح ذاك "

 ].24" [جلكمألزم من أ أن أبقى في الجسد "ولكن

 ].25" [ ألجل تقّدمكم وفرحكم في اإلیمان،بقى مع جمیعكمأمكث وأفإذ أنا واثق بهذا أعلم أّني " 

 ].26" [لكي یزداد افتخاركم في المسیح یسوع في بواسطة حضوري أیًضا عندكم"
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 أنكم تثبتون في روح واحد ،موركمأسمع أیتكم أو كنت غائًبا أفقط عیشوا كما یحق إلنجیل المسیح حتى إذا جئت ور"
 ].27" [مجاهدین مًعا بنفس واحدة إلیمان اإلنجیل

 ].28" [غیر مخوفین بشيء من المقاومین األمر الذي هو لهم بّینة للهالك وأّما لكم فللخالص وذلك من اللَّه" 

 ].29" [ بل أیًضا أن تتأّلموا ألجله،ألنه قد ُوهب لكم ألجل المسیح ال أن تؤمنوا به فقط"

 ].30؟؟؟؟؟؟" [إذ لكم الجهاد عینه الذي رأیتموه فّي واآلن تسمعون في" 

االصحاح الثاني 
 اتضاع المسیح ورفعته

 ].1" [فةأن كانت أحشاء ورإ ،ن كانت شركة ما في الروحإ ،ن كانت تسلیة ما للمحّبةإ ،كان وعظ ما في المسیح "فإن 

 ].2" [واحًدا  مفتكرین شیًئا، ولكم محّبة واحدة بنفس واحدة،واحًدا فتّمموا فرحي حتى تفتكروا فكًرا"

 ].3" [فضل من أنفسهمأ بل بتواضع حاسبین بعضكم البعض ،ال شیًئا بتحّزب أو بعجب"

 ].4" [ال تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو آلخرین أیًضا"

 ].5" [فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیًضا"

 ].6" [ لم ُیحسب خلسة أن یكون معادًال للَّه،الذي إذ كان في صورة اللَّه"

 ].7" [ صائًرا في شبه الناس،لكنه أخلى نفسه آخًذا صورة عبد"

 ].8" [ وأطاع حتى الموت موت الصلیب،إذ ُوجد في الهیئة كإنسان وضع نفسه"و

 ].9" [لذلك رفعه اللَّه أیًضا وأعطاه اسما فوق كل اسم"

 ].10" [لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض"

 ].11" [یعترف كل لسان أن یسوع المسیح هو رب لمجد اللَّه اآلب"و

 ضیئوا في العالمأ

 تّمموا خالصكم ، بل اآلن باألولى جًدا في غیابي، لیس كما في حضوري فقط،طعتم كل حینأحّبائي كما أیا "إًذا 
 ].12" [بخوف ورعدة

 ].13" [ن تعملوا من أجل المسّرةأألن اللَّه هو العامل فیكم أن تریدوا و"

 ].14" [افعلوا كل شيء بال دمدمة وال مجادلة"

 ].15" [ تضیئون بینهم كأنوار في العالم،لكي تكونوا بال لوم وبسطاء أوالًدا للَّه بال عیب في وسط جیل معوج وملتوِ "

 ].16" [سع باطًال وال تعبت باطالً أ بأّني لم ،متمّسكین بكلمة الحیاة الفتخاري في یوم المسیح"

 ].17" [فرح معكم أجمعینأسّر وأُ  ،لكّنني وٕان كنت انسكب أیًضا على ذبیحة إیمانكم وخدمته"

 ].18" [نتم مسرورین أیًضا وافرحوا معيأبهذا عینه كونوا و"

 ].19" [ لكي تطیب نفسي إذا عرفت أحوالكم،على أني أرجو في الرب یسوع أن أرسل إلیكم سریًعا تیموثاوس"

 ].20" [ یهتم بأحوالكم بإخالص،ألن لیس لي أحد آخر نظیر نفسي"

 ].21" [ ال ما هو لیسوع المسیح،إذ الجمیع یطلبون ما هو ألنفسهم"

 ].22" [ فأنتم تعرفون أنه كولد مع أب خدم معي ألجل اإلنجیل،ّما اختباره"وأ  

 ].23" [هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حاالً "
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 ].24" [تي إلیكم سریًعاآثق بالرب أّني أنا أیًضا س"وأ

" خي والعامل معي والمتجّند معي ورسولكم والخادم لحاجتيأ ،لكني حسبت من الآلزم أن أرسل إلیكم أبفرودتس"و  
]25.[ 

 ].26" [ ومغموًما ألنكم سمعتم أنه كان مریًضا،إذ كان مشتاًقا إلى جمیعكم"

"  لئال یكون لي حزن على حزن،ّیاي أیًضاإ بل ،اه وحدهإيّ  لكن اللَّه رحمه ولیس ،فإنه مرض قریًبا من الموت -27  
]27.[ 

 ].28" [ وأكون أنا أقل حزًنا،فأرسلته إلیكم بأوفر سرعة حتى إذا رأیتموه تفرحون أیًضا"

 ].29" [ ولیكن مثله مكرًما عندكم،فاقبلوه في الرب بكل فرح -29  

 ].30" [ألنه من أجل عمل المسیح قارب الموت مخاطًرا بنفسه لكي یجبر نقصان خدمتكم لي"

االصحاح الثالث 
 عرف المسیحأ أن يغایت

 ].1" [ وأّما لكم فهي مؤمنة، كتابة هذه األمور إلیكم لیست علّي ثقیلة،أخیًرا یا اخوتي افرحوا في الرب"

 ].2" [انظروا الكالب انظروا فعّلة الشر انظروا القطع"

 ].3" [ألننا نحن الختان الذین نعبد اللَّه بالروح ونفتخر في المسیح یسوع وال نّتكل على الجسد" 

 ].4" [على الجسد فأنا باألولى كلتّ ن ظن واحد آخر أن يإمع أن لي أن اّتكل على الجسد أیًضا " 

 من جهة ، عبراني من العبرانّیین، من جنس إسرائیل من سبط بنیامین،من جهة الختان مختون في الیوم الثامن" 
 ].5" [الناموس فّریسي

 ].6" [ من جهة البّر الذي في الناموس بال لوم،من جهة الغیرة مضطهد الكنیسة"

 ].7" [لكن ما كان لي ربًحا فهذا قد حسبته من أجل المسیح خسارة"

جله خسرت كل األشیاء أ الذي من ،حسب كل شيء أیًضا خسارة من أجل فضل معرفة المسیح یسوع ربيأبل أني "
 ].8" [بح المسیحأرحسبها نفایة لكي أنا أو

 ].9" [ الذي من اللَّه باإلیمان، بل الذي بإیمان المسیح البرّ ،وجد فیه ولیس لي بري الذي من الناموس"وأ

 ].10" [المه متشبًها بموتهآألعرفه وقّوة قیامته وشركة "

 ].11" [بلغ إلى قیامة األمواتألعّلي "

  إلى الهدفيالسع

 ].12" [ني أیًضا المسیح یسوعأدرك الذي ألجله ُأدركسعى لعّلي أ ولكني ،لیس أني قد نلت أو صرت كامالً "

  إذ أنا أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو،واحًدا فعل شیًئاأ ولكني ،تأدركحسب نفسي أني قد أاالخوة أنا لست  "أیها
 ].13" [قّدام

 ].14" [سعى نحو الغرض ألجل جعالة دعوة اللَّه الُعلیا في المسیح یسوع"أ

 ].15" [ وٕان افتكرتم شیًئا بخالفه فاللَّه سُیعلن لكم هذا أیًضا،فلیفتكر هذا جمیع الكاملین مّنا" 

 ].16" [ّما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عینه ونفتكر ذلك عینه"وأ

 ].17" [ والحظوا الذین یسیرون هكذا كما نحن عندكم قدوة،كونوا متمّثلین بي مًعا أیها االخوة"
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 ].18" [عداء صلیب المسیحأذكرهم أیًضا باكًیا وهم أذكرهم لكم مراًرا واآلن أألن كثیرین یسیرون مّمن كنت "

 ].19" [ الذین یفتكرون في األرضیات، ومجدهم في خزیهم،الذین نهایتهم الهالك الذین إلههم بطنهم"

 ].20" [ التي منها أیًضا ننتظر مخلًصا هو الرب یسوع المسیح،سیرتنا نحن هي في السماوات"فإن 

"  بحسب عمل استطاعته أن ُیخضع لنفسه كل شيء، لیكون على صورة جسد مجده،الذي سیغّیر شكل جسد تواضعنا"
]21.[ 

االصحاح الثالث 
 افرحوا في الرب دائًما

 ].1" [ اثبتوا هكذا في الرب أیها األحّباء،كلیليإلیهم یا سروري وإیا اخوتي األحّباء والمشتاق "إًذا 

 ].2" [واحًدا في الرب ا فكًراوأطلب إلى أفودّیة وأطلب إلى سنتیخي أن تفتكر"

 وباقي ،كلیمنضس أیًضاإ ساعد هاتین اللتین جاهدتا معي في اإلنجیل مع ،نعم أسألك أنت أیًضا یا شریكي المخلص"
 ].3" [سماؤهم في سفر الحیاةأالعاملین معي الذین 

 ].4" [قول أیًضا افرحواأ و،افرحوا في الرب كل حین"

 ].5" [ الرب قریب،لیكن حلمكم معروًفا عند جمیع الناس"

 ].6" [ لُتعلم طلباتكم لدى اللَّه،ال تهتّموا بشيء بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر"

 ].7" [ یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع،سالم اللَّه الذي یفوق كل عقل"و

 كل ما ،ما هو ُمسر" كل ، كل ما هو طاهر، كل ما هو عادل، كل ما هو جلیل،أخیًرا أیها االخوة كل ما هو حق"
 ].8" [ ففي هذه افتكروا،ن كانت فضیلة وٕان كان مدحإ ،صیته حسن

 ].9" [له السالم یكون معكمإ و،ما تعّلمتموه وتسّلمتموه وسمعتموه ورأیتموه فّي فهذا افعلوا"و

"  الذي كنتم تعتنونه ولكن لم تكن لكم فرصة،زهر أیًضا مّرة اعتناؤكم بيأثم أني فرحت بالرب جًدا ألنكم اآلن قد "
]10.[ 

 ].11" [ فإني قد تعّلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیه،لیس أني أقول من جهة احتیاج"

ن أجوع وأن أشبع وأ وفي جمیع األشیاء قد تدّربت أن ،ستفضل في كل شيءأعرف أیًضا أن أ و،تضعأعرف أن "أ
 ].12" [نقصأن أستفضل وأ

 ].13" [ستطیع كل شيء في المسیح الذي یقّویني"أ

 ].14" [غیر أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في ضیقتي"

نتم أیًضا تعلمون أیها الفیلبّیون أنه في بداءة اإلنجیل لما خرجت من مكدونّیة لم تشاركني كنیسة واحدة في حساب "وأ
 ]15. [نتم وحدكمأال إالعطاء واألخذ 

 ].16" [لّي مّرة ومّرتین لحاجتيإفإّنكم في تسالونیكي أیًضا أرسلتم "

 ].17" [ بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم،لیس أني أطلب العطّیة"

 إذ قبلت من أبفرودتس األشیاء التي من عندكم نسیم رائحة امتألت قد ،كني قد استوفیت كل شيء واستفضلت"ول 
 ].18" [ ذبیحة مقبولة مرضّیة عند اللَّه،طّیبة

 ].19" [ في المسیح یسوع،فیمأل إلهي كل احتیاجكم بحسب غناه في المجد"
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 ].20" [مینآبینا المجد إلى دهر الداهرین أللَّه "و

 تحّیة ختامّیة

 ].21" [ یسلم علیكم االخوة الذین معي،سّلموا على كل قّدیس في المسیح یسوع"

 ].22" [یسّلم علیكم جمیع القّدیسین وال سیما الذین من بیت قیصر"

 ].23" [هل فیلّبي من رومیة على ید أبفرودتسأ كتبت إلى .مینآنعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم "
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األصحاح األول 

األصحاح األول 

فرح وسط اآلالم 
في المسیح  المفرحة عالمات الحیاة 

 والتي یبدو أن كان لها ،من داخل السجن كتب القدیس بولس إلى الكنیسة المحبوبة لدیه
 ، كل الظروففينه مصدر الفرح إ ."المسیح فرحنا أما موضوع الرسالة فهو ".ة خاصة لدیهكانم

 وسط اآلالم حیث نشاركه آالمه. باألكثریتجلى 

في المتهللة  عالمات معینة لهذه الحیاة الجدیدة  في هذا األصحاح یقدم لنا القدیس بولس
المسیح یسوع: 

جمیع القدیسین في المسیح یدعو القدیس بولس المؤمنین " لذا نظرة مقدسة لآلخرین: . أ
]، شعًبا وكهنة. 1" [یسوع

 لم تتحطم عواطفه، بل القدیس أغسطینوسعندما تاب ]: 8-7 عواطف مقدسة [. ب
، إلهیة تمتع بشهوات ه،بالحري تغیر مسارها. عوض الشهوات الجسدیة التي كانت تحطم طاقات

والتهبت كل عواطفه بحب اهللا والناس. 
 .]10] والبّر [10] واألعمال الصالحة [10المعرفة [كما في ] 9 النمو في الحب [. ج
نه تجدید یومي، یبغي التشبه بالرب إالنمو الدائم والتقدم المستمر في المسیح یسوع. وراء  الفرح هوف

الذي هو الحب والحكمة والبرّ . 
: لم یكن القدیس بولس یفكر ]26-12 بفرٍح [اإلنسان خالص إلى كل الطاقات توجیه . د

 للمسیح في مجال جدید، بین ةفي سجنه أو آالمه، بل بالحري وجد في سجنه فرصة رائعة للشهاد
 ألنه بعث بحركة جدیة وجریئة للكرازة یقوم بها ،الحراس ورجال الدولة. كان أیًضا متهلًال بسجنه

تالمیذه وأصدقاؤه، بل وحتى أعداؤه الذین كانوا یحسدونه ویقاومونه. 
 كان األلم من أجل المسیح هو منهج الرسول الذي یعلن ]:30-27 الفرح بعطیة األلم [. ه

المسیح المصلوب فینا، كما فعلت السید عنه مراًرا في رسائله. یحمل األلم شهادة لآلخرین عن تجلي 
یمان. األلم هو عطیة في اإلنمو ال فینابعث ي أیًضا أن  لأللم]. یمكن13، 7قیود القدیس بولس [

 من الفرح اشهادة بأن نفس القدیس بولس حرة؛ فقد وجد جوً كان الفرح باأللم المسیح، كاإلیمان تماًما. 
 لذلكیخبرنا القدیس بولس عن نصرته المتهللة على األلم بسبب ثقته في المسیح.  حتى داخل السجن.

 مرة في هذه الرسالة القصیرة. 40یشیر إلى اسم المخلص 

 ه لئال یكون قد انطبق عليه،قییم حیاتتعید ي أن هیلیق بلكي یتمتع المؤمن بالفرح الدائم  
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). 1: 3نك حّي وأنت میت" (رؤ أالقول: "أنا عارف أعمالك أن لك اسًما 

 .2-1 رسولیة  تحّیة. 1

. 7-3. شكر ودعاء وحب 2
. 11-8. شوق وصالة  3
. 14-12. قیود ونصرة  4
. 19-15. فرح بالكرازة  5
. 26-20. الحیاة بالمسیح  6
. 30-27. تحدي وقوة  7

  رسولیةتحّیة. 1
، بولس وتیموثاوس عبدا یسوع المسیح"

، إلى جمیع القّدیسین في المسیح یسوع
 ].1" [الذین في فیلّبي مع أساقفة وشمامسة

یسجل القدیس بولس اسم تلمیذه تیموثاوس معه في االفتتاحیة كمن هو شریك معه في 
). هذا وقد كان 19:2 ویفرح (في فیتعزى ، لیخبره عن أحوالهمإلیهمالرسالة. فقد كان مزمًعا أن یرسله 

ة كان)، شارك الرسول في رحلتیه إلى فیلبي، وكانت له م12-10، 3:16تیموثاوس معروًفا لدیهم (أع 
على هذا األساس سجل اسمه في الرسالة، وٕان كان لم یساهم في كتابتها.   خاصة لدى الكنیسة هناك.

" یمثل بولس الرسول حیاة التواضع، إذ وهو المعلم وكاتب بولس وتیموثاوس عبدا..."
الرسالة یقرن اسم تلمیذه باسمه دون تفرقة أو تمییز، مساوًیا تلمیذه بنفسه. ویمثل تیموثاوس التلمذة 

المستمرة والجهاد الدائب والمثابرة إلى النفس األخیر. 

في هذه الرسالة وال في رسالته إلى أهل تسالونیكي  "رسول " أنهلم یسجل القدیس بولس لقبه
وألن أهل فیلبي لم یحتاجوا . إلیهمورسالته إلى فلیمون، ألن رسولیته لم تكن موضوع شك لدى الُمرسل 

أن یتذكروا سلطانه الرسولي.  

 مركًزا خاًصا في نال یطلبا، فإنهما عبدي یسوع المسیحیدعو الرسول نفسه وتلمیذه 
 یفتخران بعمل الرب الذي قبلهما عبدین له یتممان مشیئته. كانا تشغلهما السلطة، إنما  الوالكنیسة، 

" فقط؟ عبدلماذا یلقب الرسول بولس نفسه في هذه الرسالة بـ "
- ألنه یفتتح الرسالة بما یناسب المؤمنین الذین وجهها إلیهم. 1
- ألنه كان مزمًعا أن یتحدث عن ابن اهللا الذي أخلى نفسه آخًذا صورة عبد. 2
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- یشعر بولس بملكیة اهللا له، لقد اشتراه بدمه الثمین، فصار عبًدا له. 3
- كانت كنیسة فیلبي ثمرة طاعة بولس لسیده. 4

  یدعو نفسه عبًدا ال رسوالً . بالحقیقة یا لعظم هذه الرتبة أیًضا، وذروة كل الصالحات، أن یكون
عبد المسیح هو إنسان حٌر من جهة الشخص عبًدا للمسیح، ولیس مجرد مدعًوا هكذا. بالحقیقة 

، وبكونه عبًدا حقیقًیا ال یكون عبًدا آلخر، إذ ال یود أن یكون عبًدا نصف نصف (أي الخطیة
. ˺یشارك عبودیته للمسیح عبودیته آلخر)

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كم من سادة یخضع لهم ذاك الذي یهجر السید الواحد؟! لیتنا ال نترك السید الواحد الحقیقي. من
یرید أن یترك ذاك الذي ُقید بسالسل حقیقیة، لكنها سالسل الحب التي تهب حریة وال تقید؟ هذه 

". حین بولس عبد یسوع المسیح وتیموثاوسالسالسل التي یفتخر بها من ُیقیدون بها، قائلین: "
.  ˻ُنقید بواسطته، نصیر في مجٍد أعظم عن أن نكون أحراًرا من آخرین

القدیس أمبروسیوس 

" جمیع یكثر الرسول من ذكر كلمة "]1[" إلى جمیع القدیسین في المسیح یسوع"
) ألنه یرید أن یوجه نظرنا إلى االبتعاد عن االنقسامات 26: 2؛ 25،8،7،4:1" (جمیعكمو"

والتحزبات. 

  حسب الوحي األول (العهد القدیم) حیث ُدعوا شعًبا قدیسینأراد الیهود أیًضا أن یدعوا أنفسهم 
القدیسین في المسیح  الخ). لهذا أضاف: "إلي 6:7؛ تث 6:19مقدًسا، شعًبا خاًصا هللا (خر 

. ˼"، فإن هؤالء وحدهم هم قدیسون، وأما اآلخرون فدنسونیسوع
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إشارتهقبل "جمیع القدیسین في المسیح یسوع" ن أشار إلى الشعب نفسه ودعاهم إعجب  ال
  إلى األساقفة والشمامسة.

 ویرى  والكهنة مًعا.األساقفة وهي تضم Presbytersتقابل أساقفة" وقد جاءت كلمة "
 أن لقب أساقفة یضم األساقفة والكهنة، ألن فیلبي لیست بالمدینة الكبرى القدیس یوحنا الذهبي الفم

التي یمكن أن ُیسام علیها أكثر من أسقف. هذا ویرى أن األساقفة یحسبون الكهنة والشمامسة شركاء 

1 Homilies on Philippians, homily 1. 
2 Letters , 63:96. 
3 Homilies on Philippians, homily 1. 
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. ˺معهم في الخدمة

 أن الرسول اعتاد في رسائله أن یكتب إلي الكنیسة، وال القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
یشیر إلي رجال الكهنوت، فیما عدا هذه الرسالة، وذلك ألنهم بعثوا إلیه أبفرودتس من قبلهم، كما قدموا 

. ˻له عطایا

  ،بیناأ وسالم من اهللا ،نعمة لكم"
 ].2" [والرب یسوع المسیح

النعمة هي الهبة أو البركة أو العطیة المجانیة التي یهبها اهللا لإلنسان، والسالم اإللهي الذي 
 في البركة الرسولیة نعمة اهللا وسالمه اإللهي الفائق العقل، مما یقد غالًبا یفوق كل عقل وكل تصور.

لیس من عنده، وٕانما من اهللا اآلب باالبن الرب یسوع المسیح. 

. شكر ودعاء وحب 2
 ].3" [عند كل ذكري إّیاكم"أشكر إلهي 

طبیعة الرسول بولس الرسول الداخلیة المتهللة تفیض دوًما بتقدیم ذبیحة شكر هللا من أجل 
عمل اهللا، لیس فقط معه، بل ومع أوالده المخدومین. فهو كأب یحسب كل عطیٍة وكل نجاٍح خاٍص 

بالشعب كأن له شخصًیا، فیشكر اهللا دوًما باسم الشعب. 

 وضع (بولس) نفسه في مركز األب، الشاكر كل حین من أجل أوالده، من أجل ما یمارسونه˼ .
العالمة أوریجینوس 

ي، دعیتأدائًما في كل "
 ].4" [مقدًما الطلبة ألجل جمیعكم بفرح

 حتى وسط قیوده ومشاغله باهتمامات ، والعن قلبه،لم یغب ذكر أهل فیلبي عن فكر الرسول
الكنائس األخرى. ذكرهم الدائم في الرب، وذكرهم جمیًعا، یبعث فیه الرغبة المستمرة للدعاء والصالة 

عنهم بروح الفرح والتهلیل. 

 فهو یشكر اهللا من أجلهم، من أجل إیمانهم ومحبتهم والطلبةربط الرسول بین الشكر 
". كان بولس یهتم جًدا بالصالة ویعرف قیمتها، لذلك كان یرفع في كل أدعیتيونشاطهم في الكرازة "

": یصلي بفرح بالرغم من إنه سجین بفرحقلبه بالصلوات من أجل مخدومیه ومتاعبهم ومشاكلهم "
سیاسي، یواجه احتمال الحكم بإعدامه. فالمسیحیة هي دیانة القلب الفرح المسرور، والوجه المشرق 

1 Homilies on Philippians, homily 1. 
2 Homilies on Philippians, homily 1. 
3 Comm. On 1 Cor. 1:2 (1:15).  
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البشوش. اإلنسان المسیحي إنسان فرح بإیمانه، مسرور بمسیحه، سعید بملكوته.  

عاناه في فیلبي مع رفیقه سیال، حیث مزق الوالة ثیابهما وأمروا  لم یشر الرسول هنا إلى ما
یذكره دوًما  ). لكن ما24-16:22 وألقیا في السجن الداخلي (أع ،بضربهما بالعصي ضربات كثیرة

 منذ دخوله في الیوم األول، وعلى ما وهبه اهللا من فرح في وسط اآلالم. اإلیمانعمل اهللا معه لقبول 

 لیس ألنكم متقدمون في الفضیلة أكف عن الصالة من أجلكم˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ].5" [لسبب مشاركتكم في اإلنجیل من أول یوم إلى اآلن"

 حیث ،"الشركة "إنمالم یقل الرسول أن سّر فرحه قبولهم اإلیمان وٕانصاتهم لكلمة الوعظ، 
ترجموا اإلیمان إلى شركة حب روحي جماعي. فمنذ الیوم األول لحضوره إلیهم آمنوا والتصقوا مًعا في 

قت، ؤشركة جماعیة في الرب، استمرت حتى یوم كتابته الرسالة. فهي لیست شركة انفعال عاطفي م
لكنها شركة حب فائق تدفع للعمل والمثابرة مًعا لیختبروا دوًما الحیاة اإلنجیلیة الكنسیة المفرحة. 

، بین الجمیع، شعًبا وكهنة. اإلنجیلي هي ممارسة الحب المشترك ":اإلنجیل"مشاركتكم في 
 2شركة في العبادة (اللیتورجیات واإلفخارستیا)، وشركة في األمور المادیة حیث شهوة العطاء الدائم (

)، وشركة الشهادة إلنجیل المسیح. هذا كله یتحقق بشركة الروح 16:13، عب 6:6، غل 13:9كو 
). 14:13كو  2القدس (

، وعندما نصلي بعضنا كرازة عملیة باإلنجیلعندما نعیش في المحبة المسیحیة یعتبر هذا 
، وعندما نطلب المعونة اإللهیة من أجل الكارزین یعتبر هذا كرازة باإلنجیلعن البعض یعتبر هذا 

، وهذا ما فعله أهل فیلبي. والمبدأ هنا واضح وهو إن كل من یتعب في اإلنجیل البد أن كرازة باإلنجیل
یشترك في النعمة. 

 " ُتعطي لنا "مع اآلب واالبن" والروح القدس، یلیق بنا أن نالحظ لئال ُنبطل هذه الشركةإن كانت "
) فمن 12:13الشركة المقدسة اإللهیة بارتكاب الخطیة. ألننا إن كنا نفعل أعمال الظلمة (رو 

.  ˻الواضح أننا نجحد شركة النور
العالمة أوریجینوس 

  عندما یكرز شخص ما وأنتم تخدمونه، تشاركونه أكالیله. فإنه حتى في المصارعة ال یأخذ
اإلكلیل من یغلب فقط، وٕانما یشاركه فیه مدربه والحاضرون وكل الذین أعدوا حلقة المصارعة. 

1 Homilies on Philippians, homily 1. 
2 Homilies on Leviticus, homily 4:4. 
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فالذین یقودونه ویدربونه بحق یشاركونه نصرته... إن كنا نخدم القدیسین بطیب قلب نشاركهم 
مكافأتهم. هذا ما یخبرنا به المسیح أیًضا: "اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنیتم یقبلونكم 

. ˺)9: 16في المظال األبدیة" (لو 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،واثًقا بهذا عینه"
، أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالًحا

 ].6" [یكمَّل إلى یوم یسوع المسیح

 أن الذي یبدأ العمل في الخدمة هو اهللا، إدراكهسّر فرح الرسول في خدمته وسالمه الداخلي 
العامل في خدامه، هو یبدأ وهو یكمل الطریق حتى النهایة، یوم مجيء الرب األخیر. وكما قیل عن 
 1عمل اهللا في صموئیل النبي: "وكان الرب معه، ولم یدع شیًئا من جمیع كالمه یسقط إلى األرض" (

). 19:3صم 

 اهللا من جانبه لن یتوقف عن العمل في خدامه لحساب ملكوته، فهو ن الرسول بولس أنیقي
الذي یهب بروحه روح الحكمة والقداسة حتى یحضر المختارین في یوم الرب كاملین. نعمة اهللا لن 

تتوقف مطلًقا مادام الزمن حاضًرا حتى تكمل النفوس وتدخل بهم مع الجسد إلى شركة المجد األبدي. 

 أن اهللا ال یحركنا كقطٍع خشبیة (كالشطرنج) أو الحجارة، بل القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
یعمل فینا حین نكون جادین في طلب عونه ومجتهدین. لهذا إذ یؤكد الرسول أنه اهللا الذي بدأ حتًما 
سیكمل عمله معهم حتى النهایة، ففي هذا مدیح لهم كعالمة على أنهم جادون، وفي نفس الوقت ما 

یمارسونه هو هبة من اهللا ولیس من ذاتهم.  

  لیس بالمدح الهین أن اهللا یلتزم بالعمل في شخٍص ما، فإنه ال یحابي الوجوه. متى تطلع إلي
صدق غایتنا یساعدنا في األمور الصالحة. هذه شهادة أننا وكالته نجتذبه لیعمل فینا. بهذا ال 

. ˻یسلبهم الرسول مدیحهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 العمل الذي بین أیدینا سیبلغ نهایته بقوة اهللا، القادر ما یقوله یحوله من كلمة إلى عمل˼  .
القدیس غریغوریوس النیسي 

 على صالة السید المسیح الوداعیة موضًحا أن اهللا الذي قدس القدیس أغسطینوس یعلق 

1 Homilies on Philippians, homily 1. 
2 Homilies on Philippians, homily 1. 
3 Letter 16:1. 
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 تالمیذه یبقى یعمل فیهم لیتمتعوا بتقدیٍس مستمرٍ . وكأن تقدبسنا ال یتحقق دفعة واحدة لیتوقف.

  هل هم محفوظون من الشریر، إذ سبق فصلى طالًبا لهم 17: 17یقول: "قدسهم في حقك" (یو .(
) 17: 17)؟ لكن یتساءل البعض: كیف لم یعودوا بعد ُیحسبون من العالم (یو 15: 17ذلك (یو 

إن كانوا لم یتقدسوا بعد في الحق؟ أو إن كانوا هم بالفعل قد تقدسوا في الحق، فلماذا یطلب لهم 
ال یزالوا یستمرون في التقدم في ذات أن یكونوا هكذا. ألیس هذا ألن حتى هؤالء المقدسین 

 وینموا في القداسة، وهم ال یتمتعون بهذا بدون معونة نعمة اهللا، بل بتقدیس تقدمهم حتى التقدیس
أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالًحا وٕان كان قد قدس بدایتهم؟ لهذا یقول الرسول ما یشبه ذلك: "

. ˺"یكمل إلى یوم المسیح
القدیس أغسطینوس  

، كما یحق لي أن افتكر هذا من جهة جمیعكم"
،  في ُوثقي،ألني حافظكم في قلبي

  ،وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیته
 ].7" [نتم الذین جمیعكم شركائي في النعمةأ

لم یكن ممكًنا للُوثق أو القیود أن تحجب الحب، بل على العكس أعطته فرصة أعظم للتفكیر 
فیهم، وحرصه على حفظهم في قلبه، والصالة الدائمة عنهم، والشكر ألجل عمل اهللا معهم. فالسجن 
والقیود واآلالم لم تسحب قلب الرسول عن مخدومیه، بل قدمت له فرصة أعظم لخبرة الحب الرعوي 

حتى دون اللقاء معهم جسدًیا. 

 وهو في السجن، حتى في اللحظات التي یتقدم فیها للدفاع عن نفسه أمام المحكمة لن بیا للعج 
. ˻یسحبهم من ذاكرته

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 في دهشة أمام موقف شعب فیلبي، فإنهم جمیًعا مشغولون القدیس یوحنا الذهبي الفمیقف 
بالشهادة لإلنجیل وتثبیته، شركاء الرسول بولس في هذه النعمة. 

 توضیح قضایا اإلنجیل وشرحها للمقاومین مثل المتهودین، وتثبیته في بالمحاماةالمقصود 
قلوب التائبین الراجعین. 

 "حًقا أن تثبیت اإلنجیل كانت ُوثُقةفي وثقي وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیته ."˼ .

1 On the Gospel of St. John, tr. 108:2. 
2 Homilies on Philippians, homily 1. 
3 Homilies on Philippians, homily 1. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لها من مشاعر حب فائقة للطبیعة:  یا
 أن یتجاهل واحدة منها رال یقد عظیمة، ئنه حافظهم جمیًعا في فكره، كمن یحفظ آللإ أوالً :

. اهاأو ینس
 كمن یغلق علیهم في داخله، ویربطهم ،ن كان مقیًدا كسجین، فهو یحفظهم في قلبهوإ : ثانًیا

"في وثُقي".  :بقیود الحب. لذا یقول
 وتثبیته. اإلنجیل شركاء معه في المحاماة عن – كشعب وكهنة – إنهم جمیًعا ثالثا:
 یستدفئون بنار حبه ، شركاء معه في النعمة. یراهم بعیني الروح في قلبههم جمیعكان رابعا:

في الرب. 

. شوق وصالة 3
  ،اهللا شاهد لي كیف اشتاق إلى جمیعكم"فإن 

 ].8" [في أحشاء یسوع المسیح

یدعو الرسول بولس اهللا نفسه لیكون شاهًدا لما في أحشائه من حب نحو أهل فیلبي، هذا 
الحب لیس ألنهم یعملون معه كشركائه في نعمة تثبیت اإلنجیل، وٕانما یحبهم في أحشاء المسیح ألجل 

أنفسهم حسب المسیح. 

هم یشكون في محبته لهم حتى ظن أنلسنا نظن أن بولس الرسول ": اهللا شاهد لي"فإن 
في قلبه. لكنه ُیشهد هنا اهللا الذي ُیسر بأن یجد الشعب  یستشهد باهللا نفسه، القادر وحده أن یرى ما

حب العملي كله مع الكهنة لهم موضع خاص في قلب خادمه. مسرة اهللا أن تتمتع الكنیسة كلها بال
. اإللهیةشركة في النعمة وال

مة اهللا المتجسد قلبه للعالم كله، فیبذل حیاته ذبیحة حب عن البشریة، یجد مسرته لإذ یفتح ك
أنسكب " مقدمین حیاتهم مبذولة عنهم، فیرددون ،خوتهمإلأن یرى خدامه یتشبهون به، فتتسع قلوبهم 

 ).17:2أیضا على ذبیحة إیمانكم وخدمته" (

 الخادم الحقیقي یحمل الشعب في أحشائه، یفرح بخالصهم، "في أحشاء یسوع المسیح":
یتوجع لضعفاتهم. لذا كان إرمیا النبي یصرخ: "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي، یئن فّي و

). توجعت جدران قلب إرمیا، إذ یدرك شوق اهللا أن یحمل 19:4 قلبي، ال أستطیع السكوت". (إر
). ویقول الرسول بولس: 31.:2  یقول الرب" (إر،شعبه في أحشائه: "حنت أحشائي إلیه، رحمة أرحمه

 فالحب الملتهب في أحشاء الرسول، هو حب السید المسیح الساكن فیه "في أحشاء یسوع المسیح".
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فالحب الرعوي لیس إال حب المسیح نفسه العامل في قلب الراعي أو الخادم.  والملتهب نحو البشریة.

 إلیهمطفه نحوهم، فقد التهب بالشوق ا مدى تأجج عولىُیشهد القدیس بولس اهللا نفسه ع
 عوامل خاصة بكل واحد منهم، إنما یتطلع إلى ةغیر متطلٍع إلى أي جمیًعا، بغیر استثناء. أحب الكل،

 تنطلق خالل السید المسیح الساكن فیه، فهو یحملهم في ةعامٍل واحٍد، وهو أن عواطفه المتأجج
 ابنه اسحق، لكن أحبه في إبراهیمأحشائه، وبالتالي في أحشاء المسیح الذي فیه. وذلك كما أحب أبونا 

الرب. 

"... ما أجمل وما أحلى هذه العواطف كیف اشتاق إلى جمیعكم في أحشاء یسوع المسیح"
الرقیقة التي یقدمها بولس إلى أوالده؟! لقد تطابقت مشاعر بولس مع مشاعر سیده المسیح، ومن 

فیض هذه المشاعر الغزیرة اشتاق بولس أن یرى كل واحد من أوالده، ولخص كل هذه المشاعر في 
كلمة واحدة "أحشائه"، أي كل ما یحویه قلب یسوع المسیح تجاه أبنائه. 

 " :وكأنه یقول في أحشاء (حنو لطف) المسیحلم یقل "في الحب"، بل قال بتعبیر أكثر دفًئا ،"
لهم: "إذ صرت لكم أًبا خالل العالقة التي بیننا في المسیح، فإن هذا یهبنا أحشاء دافئة متقدة. 

"، كأنه یقول أحبكم لیس في ألحشاء افي هذهیهب السید مثل هذه األحشاء لخدامه الحقیقیین. "
.  ˺أحشاء طبیعیة، بل خالل أحشاء أكثر دفًئا، أعني أحشاء المسیح

 إنني عاجز عن أعبر لكم عن شوقي إلیكم في كلمات. إنه یستحیل علٌي أن أخبركم بها˻ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 وٕانما على الجبال 6: 84 قدْم ابنك (اسحق) لیس في أعماق األرض، وال في وادي الدموع (مز ،(
 من عواطف الجسد. یقول النص أن ى باهللا أقوإیمانك لتظهر أن ،)2: 22المرتفعة العالیة (تك 

وقد ُوجد لیس في أحشاء الجسد  أحب اسحق ابنه، لكنه وضع حب اهللا قبل حب الجسد، إبراهیم
 .˼، أي في أحشاء كلمة اهللا والحق والحكمةبل في أحشاء المسیح

العالمة أوریجینوس 

  ،هذا ُأصّلیه أن تزداد محبتكم أیًضا"و
، أكثر فأكثر في المعرفة

 ].9" [وفي كل فهم

 كما لكل ، ولبعضهم البعض،جوهر موضوع صالة الرسول أن یتمتع مخدومیه بالحب هللا

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
2 Homilies on Philippians, homily 2. 
3 Hom. on Gen., hom, 8:7. 
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البشریة، وأن ینمو في هذا الحب المثلث الجوانب بال توقف. فیكونوا أشبه بنهٍر ال تتوقف أمطار 
 یفیض النهر دوًما بالمیاه المتجددة على مجاریه وشواطئه يالنعمة عن أن تنسكب علیه بفیض، لك

وعلى السهول. إذ تمتعوا بفیض النعمة اشتاق أن تلتهب قلوبهم أكثر فأكثر لینالوا بال توقف. فالنعمة 
 ومن ، جائًعاإليّ  عاد أكلنيمن  "اإللهیة تولد عطًشا أعظم نحوها؛ كلما ذاقها المؤمن أراد المزید.

.  )29: 24 (سیراخ "شربني عاد ظامئا

ال یعرف الرسول السكون، بل یود النمو الدائم بال توقف، فإن كان شعب فیلبي مملوء حًبا، 
 القدیس یوحنا الذهبي الفمفإنه یشتهي لهم أن یزدادوا في الحب كما في المعرفة والتمییز. وكما یقول 

أنه ال یود أن یقفوا عند قیاٍس معین.  

": المحبة مرتبطة بالمعرفة، فعندما یحب اإلنسان تزداد محبتكم... في المعرفة وفي كل فهم"
موضوًعا یبحث فیه وعنه حتى یلم بكل جوانبه، وعندما یحب شخًصا معیًنا یجب أن یعرف كل شيٍء 

عنه، وهكذا عندما یحب اإلنسان اهللا تزداد معرفته عنه. 

 ال یطلب لهم الحب العاطفي المجرد، أو ما یدعوه البعض "في المعرفة وفي كل فهم":
 المستنیر بالمعرفة والفهم، حب المسیح حكمة اهللا. فتكون لهم معرفة أسرار بل الحببالحب األعمى، 

اهللا وفهم لكلمته، حتى یذوقوا بحق عذوبة الحیاة والشركة معه. 

 " :لتراعوا سمو أن تزداد محبتكم أیًضا أكثر فأكثرقیاس الحب ال یقف عن حد معین، إذ یقول ."
". فإنهم ال یقفوا عند تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهمالتعبیر، إذ یقول: "

، فإنه فال ُیقدم ذات الحب للكلالصداقة وحدها، وال عند المحبة وحدها، بل أن یأتوا إلى المعرفة. 
مثل هذا ال ینبع عن الحب، بل عن عدم الفهم. إنه یعني أن یكون الحب بتعقٍل وتمییزٍ . إذ یوجد 

خطر لمن یحب بدون تعقل یحب أیا كان األمر.... یوجد خطر من أن ُیفسد البعض بحبه 
للهراطقة.... إذ یجب أن تكونوا مخلصین، فال تقبلوا تعلیًما خاطًئا تحت ستار الحب... كیف 

)؟ إنه لم یقل: "حبوا حتى 18:12یقول: "إن كان ممكًنا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناس" (رو 
یصیبكم أذى من الصداقة، إذ قیل: "فإن كانت عینك الیمنى تعثرك، فأقلعها وألقها عنك" (مت 

29:5(˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، حتى تمّیزوا األمور المتخالفة"
 ].10" [لكي تكونوا مخلصین وبال عثرة إلى یوم المسیح

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
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أو المختلفة فیما بینها، مما قد یسبب نوًعا من "األمور المتباینة" الترجمة الحرفیة تعني 
یرى البعض . excellent"األمور السامیة"  البعض هایترجمو "روح التمییز".االرتباك، لذا یطلب لهم 

أن الرسول یقصد أن أمور السید المسیح سامیة وفائقة تحتاج إلى التمییز لكي یختبرها المؤمنون 
  فینعموا بإنجیل الخالص، لیحیوا في الكمال. بهذا ُیحضروا یوم الرب حاملین بّر المسیح.،بإخالص

 ویوجدوا طاهرین بال عثرة. ، ُیفحصون ببهائه،ففي الیوم األخیر إذ یأتي شمس البرّ 

: مخلصین، أي لنا القلب الواحد، فال نعرج بین الفرقتین.  "لكي تكونوا مخلصین وبال عثرة"

 krinoالشمس،  (سمو)  وتعني بهاءeilleفي الیونانیة مشتقة من كلمتین: "مخلصین" كلمة 
وكأن معناها أن أحكم على الشيء أو أفحصه على ضوء الشمس الساطعة، فال مجال "أحكم". وتعني 

 أي نقص. وكأنه یقول لهم أنهم إذ يال یخفللخطأ، بل یظهر كل شيء بوضوح، أنه طاهر ونقي 
 یصیروا بال لوم حتى في نظر الرب شمس البرّ .  ،ینموا في النعمة

وال  ، حیث یتنقى عسل النحل من الشمع"بدون شمع"،وجاءت الكلمة ذاتها بالالتینیة تعني 
 فیه أي أثر له. نیكو

ي للبلوغ إلى النهایة ر فالحیاة المسیحیة كما یراها القدیس بولس أشبه بسباق ج"بال عثرة"،
والتمتع بالمكافأة. ففي المسیح یسوع لن توجد عثرات تعطل المؤمن عن جریه.  

المحبة الحقیقیة تمنح اإلنسان الذهن المستنیر بالروح القدس لیمیز األمور المتخالفة، 
والمحبة تضيء القلب، فیستطیع أن یمیز صوت الراعي عن صوت الغریب، ویمیز مشیئة اهللا عن 

مشیئته الخاصة، ویمیز األمور المتخالفة، فیختار الصالح ویترك الطالح. 

  فإن صداقات كثیرة إلى یوم المسیح أمام الناس، وبال عثرة أمام اهللا، مخلصین"لكي تكونوا ،
"، إلي یوم المسیحللبشر یمكن أن تضرهم، حتى وٕان كانت ال تضركم أنتم، فقد یتعثر بها الغیر. "

. ˺ حتى توجدوا أتقیاء، غیر معثرین ألحديأ
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  من ثمر البرّ "مملوءین
 ].11" [الذي بیسوع المسیح لمجد اهللا وحمده

البّر هو السید المسیح. فاإلنسان المسیحي البد أن یثمر، وُیثمر في هدوء وسالم، أما ثمر 
 بعد أغصان بریة،  نكوندال نعورس في المسیح یسوع، وُنطعم فیه غإذ نُ البّر فهو األعمال الصالحة. 

 لكن ،بل أغصان الكرمة اإللهیة الحاملة ثمر الروح. هذه الثمار الفائقة والمشبعة موضع اعتزازنا

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
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هنا كل "البرّ " ُیقصد بكلمة كما لیست علة كبریاء وتشامخ، إذ هي هبة إلهیة لمجد اهللا والتسبیح له. 
أعمال الروح القدس الذي یهبنا بّر المسیح، والشركة في الطبیعة اإللهیة. 

 جاءت الكلمة الیونانیة في المخطوطات القدیمة بصیغة ."ثمار البرّ "ولیس  ،ثمرة البرّ "یقول "
 ؛ عب 18:3ع ي ؛ 9:5 ؛ أف 22:5فرد في غل مالفرد ال الجمع. وجاءت نفس الكلمة في ال

 ، في تناغم مًعا.الخ ألن ثمر الروح مع تنوعه من حب وفرح وسالم وصالح، 22:6 ؛ رو 11:12
كأنه ثمرة واحدة.  

 " :إذ بالحق یوجد بٌر لیس حسب المسیح، على مستوى الحیاة مملوءین من ثمر البرٌ یقول ،"
". أنظروا فإنني لست أتكلم عن مجدي، بل عن الذي بیسوع المسیح لمجد اهللا وحمدهاألخالقیة. "

بّر اهللا... یقول: "ال تجعلوا محبتكم تضركم بطریقة غیر مباشرة، بأن تعوقكم عن ادراك األمور 
النافعة. احذروا لئال تسقطوا خالل محبتكم ألي أحد. فبالحق أود أن تزداد محبتكم لكن دون أن 

. ˺یصیبكم ضرر منها
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. قیود ونصرة  4
 ثم أرید أن تعلموا أیها االخوة أن أموري"

 ].12" [لت أكثر إلى تقّدم اإلنجیلآقد 

كان القدیس بولس مقیًدا ومسجوًنا في روما. ربما ظن البعض أن هذا األمر یقف حجر عثرة 
 إذ كانوا یخجلون مما حدث معه، ولعلهم خشوا أن یكون هذا هو مصیرهم. ولعل ،ام حدیثي اإلیمانمأ

البعض حسب أن سجن الرسول بولس ُیعثر الذین هم خارج اإلیمان. 

هنا یحدث بولس أهل فیلبي الذي یحبونه ویحبهم عن أموره وأخباره خوًفا من وصول أخبار 
خاطئة عنه. ویوضح لهم إن متاعبه وسجنه وآالمه كانت بخطة إلهیة مقصودة النتشار الكرازة 

 رجالً )، وكرازته في 276باإلنجیل عن طریق السجانین، ونجاة الرجال الذین كانوا معه في السفینة (
روما عاصمة العالم في هذا الوقت. حیث تحول السجن في روما إلى كنیسة صغیرة جمعت الیهود مع 

األمم في شخص المسیح الواحد. 

  ،حتى أن ُوثقي صارت ظاهرة في المسیح"
، في كل دار الوالیة

 ].13" [وفي باقي األماكن أجمع

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
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 فقد عرف الكل أنه لم ُیسجن من أجل جریمٍة ،صارت قیود الرسول ظاهرة في المسیح
 "اسم یسوع". وٕانما من أجل ،ارتكبها

 یدافع عن نفسه، فكانت يالملحقة بقصر نیرون، لك Praetorianكما ُدعي في دار الوالیة 
 وٕاذ كثیرون كانوا یأتون من دول كثیرة إلى دار .فرصة رائعة للشهادة للسید المسیح أمام رجال الدولة

 نفسه. اإلمبراطور كما في قصر "في باقي األماكن أجمع"،الوالیة، صار الرسول شاهًدا للسید المسیح 

  یبدو أنهم كانوا في حزن عندما سمعوا عنه أنه في القیود، وتخیلوا أنه بهذا توقفت الكرازة. ماذا
إذن؟ لقد بدد هذه الظنون فوًرا. وأظهر أیًضا عاطفته نحوهم إذ أعلن لهم عما یخصه إذ كانوا في 
قلق من جهته.... لقد أجاب: "هذا األمر (الكرازة) لیس فقط لم یتعطل، إذ لم یرتعب (العاملون)، 
بل بالحري تشجعوا... فإذ تكلم بجرأة وهو في القیود بث فیهم الثقة أكثر مما كانوا علیه وهو لیس 

. ˺في القیود
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  اإلخوة وهم واثقون في الرب بُوثقي"وأكثر
]. 14ف" [یجترئون أكثر على التكّلم بالكلمة بال خو

خوة شجاعة للكرازة، فإن كان الرسول قد نال كرامة األلم من لإلبولس الرسول  قیود قدمت
  مقتدین بالرسول مثالهم العملي.،أجل الكلمة، لم یخَش المخلصون في الحق من الشهادة

  هذا ُیظهر أنهم كانوا في شجاعة صادقة حتى من قبل، وتكلموا بجرأة، لكن هذه الشجاعة تزایدت
. وكأنه یقول: "إن كان اآلخرون قد صاروا أكثر جرأة بقیودي، كم باألولى أكون أنا؟ إن رباألكث

 ˻كنت أنا سبًبا في جرأتهم، فكم باألكثر أصیر أنا أكثر جرأة؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. فرح بالكرازة 5
  ،أّما قوم فعن حسد وخصام یكرزون بالمسیح"

 ].15" [وأّما قوم فعن مسّرة

، وٕانما لكي تتشدد وٕاخالصٍ وجد الحاسدون للرسول بولس فرصتهم للكرازة لیس عن حٍب 
 من السجن. أو لعلهم وجدوا فرصتهم في سجن الرسول جفال یخر ،الدولة وتضیق الخناق على الرسول

 أن یكرزوا لیحتلوا مكانه في الخدمة، فُینسب نجاح الخدمة إلیهم. 

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
2 Homilies on Philippians, homily 2. 
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الذین سعوا بكل قواهم إلى تهدید كانوا من المنادین بالتهود في روما ولعل بعضهم 
ومة ألفكارهم. حسبوا في سجن الرسول الذي ا فال یجدوا مق،فرأوا في سجنه فرصة للتحركالمسیحیة، 

 مثل هؤالء قادهم  أن یعملوا بكل قوة. فرصةفي نظرهم مقاوم للناموس الموسوي والعوائد الیهودیة
بولس الرسول في إنطاكیة وفي أفسس وشبههم في هذه الرسالة بالكالب وفعلة الشر. لقد كان بولس 

یقلع زرعهم الفاسد الذي زرعوه في أذهان الناس. 

 تحرك المخلصون للعمل بكل قوة عن حب للسید المسیح ورسوله بولس أیًضامقابل هذا 
ب ضد الرسول، واآلخرون یعملون من أجل خالص حزاألسیر. األولون كانوا یعملون بدافع الت

البشریة، وفي كال الحالتین التهبت الكرازة في روما بسبب سجنه.  

  صدر عن قیودي خطین للعمل، فریق ازداد شجاعة للعمل، واآلخر ترجى أن یعمل لیحطمني
. ˺فصاروا یكرزون بالمسیح

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فهؤالء عن تحّزب ینادون بالمسیح"
  ،خالصإال عن 

 ].16" [ظاّنین أنهم یضیفون إلى ُوثقي ضیًقا

" تشیر إلى تحزبإنهم غیر مخلصین في كرازتهم بالمسیح، إذ یكرزون عن تحزب. وكلمة "
المنفعة الشخصیة والطموح األناني والتنافس. 

  .ظنوا إنني سأسقط تحت مخاطر أعظم، فیضیفون إلى ضیقي ضیًقا 

! یا لها من إثارة شیطانیة!  ةیا للقسو
لقد رأوه في القیود، ُملقى في السجن، ومع هذا كانوا یحسدونه. 

لقد أرادوا أن یزیدوا من الكوارث التي تحل علیه، ویجعلوه موضع غضب أشد.  
حسًنا یقول: "ظانین"، ألن ما حدث علي خالف هذا. لقد ظنوا بالحقیقة أن یحزنونني بهذا 

. ˻العمل، لكنني فرحت إذ امتد اإلنجیل

  ُیمكن أن ُیمارس عمل صالح بدافع غیر صالح. مثل هذا لیس فقط ال تكون له مكافأة، بل تكون
له عقوبة. فإنهم إذ كرزوا بالمسیح بغیة أن یسقط الكارز بالمسیح في مخاطر عظیمة، لیس فقط 

. ˼ال ینالوا مكافأة، إنما یسقطون تحت النقمة والعقاب

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
2 Homilies on Philippians, homily 2. 
3 Homilies on Philippians, homily 2. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لئك عن محّبة"وأو
 ].17" [ني موضوع لحمایة اإلنجیلإعالمین 

: تعني إني معین من قبل العنایة اإللهیة لنشر نور اإلنجیل بین الشعوب. "إني موضوع"

  . ٌماذا یقصد بالحمایة؟ لقد ُعینت ألكرز، ویلزمني أن أقدم حساًبا وأجیب عن العمل الُموكل إلي
لقد ساعدوني، لكي تكون حمایتي لإلنجیل سهلة، فإنه إذ ُوجد كثیرون تعلموا وآمنوا، فتصیر 

. ˺حمایتي له سهلة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

،  غیر أنه على كل وجه،فماذا"
  ، بالمسیحىسواء كان بعّلة أم بحق ُیناد

  ،وبهذا أنا أفرح
 ].18" [بل سأفرح أیًضا

إلى قلب رسول األمم، لكنه یفرح من أن تسيء لم یكن ممكًنا للحسد أو مقاومة الحاسدین 
هللا حتًما یستخدم كل هذه الجهود، مهما كانت اأجل الكرازة، حتى وٕان عمل المتهودون بكل قوة، فإن 

 وسیبقى في فرحه من أجل مجد اهللا المنتشر، حتى ،نه یفرح إالنیة، لبنیان ملكوته وخالص الكثیرین.
وٕان مارس البعض كرازتهم بنیة الحسد والمقاومة له. 

 أن البعض استغل هذه العبارة لكي یتركوا الهراطقة القدیس كبریانوسجاء في رسائل 
: [لم یكن القدیس بولس یتحدث في القدیس كبریانوسیكرزون دون أن تقف أمامهم الكنیسة. یقول 

رسالته عن هراطقة، وال عن معمودیتهم... إنما كان یتحدث عن إخوة، إما سالكین بال ترتیب أو ضد 
نظام الكنیسة، أو عن حفظ حق اإلنجیل بخوف الرب. لقد قال أن البعض تكلم بكلمة اهللا بمثابرة 
وشجاعة، والبعض عن حسد وتحزب. البعض حملوا نحوه حًبا سخًیا، والبعض حملوا روًحا حقوًدا 

للخصام. وقد احتمل هذا بكل صبٍر مادام اسم المسیح الذي یكرز به بولس یبلغ إلى معرفة الكثیرین 
.] ˻سواء بحٍق أو بعلةٍ 

  .أنظروا حكمة الرجل! أنه لم یتهمهم بعنٍف، لكنه أشار إلى النتیجة 

یقول: ما هو الفرق بالنسبة لي سواء تمت الكرازة بهذه الطریقة أو تلك؟... لقد أرادوا إثارة 
"، وحتى إن فعلوا بهذا أنا افرح، بل سأفرح أیًضاغضب اإلمبراطور، لیكن ولیكرزوا أیًضا... "

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
2 Epistles, 72:14. 
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أكثر فأكثر. فإنهم یتعاونون معي بغیر إرادتهم. سینالون العقوبة علي شقاوتهم أما أنا فأنال مكافأة 
فیما ال أفعله...  

أال ترون أن من یثیر حرًبا ضد الحق لیس له قوة، بل بالحري یجرح نفسه كمن یرفس 
 ˺المناخس؟

  إنني لیس فقط ال أحزن وال أنهار تحت هذه األمور، إنما بالحري أفرح بل وسأفرح لیس إلى حین
"، هذا الذي سیتحقق ألني أعلم أن هذا یؤول لي إلى خالصٍ بل افرح دوًما بسبب هذه األمور. "

 حینما تؤول عداوتهم وحسدهم لي إلى تقدم اإلنجیل. 

". أنظروا تواضع فكر هذا الطوباوي، فإنه كان بطلبتكم ومؤازرة روح یسوع المسیحیضیف: "
قبًال یجاهد في صراع، أما اآلن فها هو یقترب من إكلیله، لقد قدم ربوات األعمال البطولیة، إذ 

لعلي أخلص هو بولس، فماذا یمكن لهذا األمر أن یضیف الیه؟ ومع هذا یكتب إلى أهل فیلبي: "
" أنا الذي اقتنیت خالًصا خالل أعمال ال حصر لها.  بطلبتكم

إنه یطلب أیًضا مؤازرة روح یسوع المسیح. وكأنه یقول: إن ُحسبت أهًال لصلواتكم فأنال 
. ˻" تعني أنه إن كان الروح یسندني أنال ما هو أكثرمؤازرةنعمة أعظم. فإن كلمة "

  قولوا لي: إذا كان طبیب له ابن مهدد بالعمى، وهو عاجز عن شفائه، ووجد طبیًبا قادًرا على
شفائه، فهل یرفض عالج هذا الطبیب البنه؟ بالتأكید ال، بل یسرع بالقول: سواء یتم ذلك بواسطتك 

أو بواسطتي، فإن ما یهمني هو شفاء ابني". لماذا؟ ألنه ال یطلب مصلحته الذاتیة، وٕانما شفاء 
 ابنه. 

هكذا بالمثل إذا تأملنا دعوة مجد المسیح، فلنعمل ما یلزمنا عمله سواء عن طریقنا أو عن 
).  18: 1" (في سواء كان بعلٍة أم بحق ننادي بالمسیحطریق آخرین. وكما یقول الرسول: "

اسمعوا ما قاله موسى لیشوع عندما أثاره حین تنبأ ألداد ومیداد: "هل تغار أنت لي؟ یا لیت 
. Ñ)29: 11كل شعب الرب كانوا أنبیاء؟" (عد 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  .الكرازة حق، أما هم فلیسوا حًقا. ما یكرزون به هو حق، أما الذین یكرزون هم أنفسهم لیسوا حًقا
لماذا هم لیسوا بحٍق؟ ألنهم یطلبون في الكنیسة أمًرا آخر، وال یطلبون اهللا. فإن كانوا یطلبون اهللا 

یلزمهم أن یكونوا طاهرین. ألن النفس تجد في اهللا زوجها الشرعي.. أما من یطلب من اهللا ما هو 
 بجانب اهللا فهو ال یطلب اهللا بعفةٍ . 

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
2 Homilies on Philippians, homily 3. 
3 Hom. On 1Tim., hom. 3. ترجمة سعاد سولایر 
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تأّملوا یا إخوة، فإن الزوجة التي تحب زوجها، ألنه غني لیست عفیفة. فإنها ال تحّب زوجها 
. ˺بل تحب الذهب الذي لزوجها

  یوجد في الكنیسة أناس یتحّدث عنهم الرسول، یكرزون باإلنجیل لعّلة، یطلبون من الناس ما هو
لنفعهم الخاص، سواء كان ماًال أو كرامة أو مدیًحا بشرًیا. إنهم یكرزون باإلنجیل بشهوة نوال 

مكافآت بأیة وسیلة ممكنة، وال یطلبون باألكثر خالص من یكرزون لهم، بل ما هو لنفعهم 
. ˻الشخصي

  الراعي یكرز بالمسیح بالحق، وأما األجیر فبّعلة یكرز بالمسیح، طالًبا شيء آخر. ومع هذا فإن
. ˼هذا وذاك یكرزان بالمسیح

  حًقا لقد كرزوا بالمسیح عن حسٍد، لكنهم كرزوا بالمسیح. انظروا ال إلى الوسیلة، بل إلى موضوع
 الكرازة. لقد ُكرز لكم بالمسیح عن حسدٍ . تأملوا في المسیح وتجنبوا الحسد. 

.  ˽ال تتمثلوا بشًر الكارز، وٕانما تمثلوا بالصالح الذي ُكرز لكم به

  المسیح هو الحق. لُیعلن الحق عن علة بواسطة أجراء. لُیكرز بالحق بواسطة األبناء. األبناء
ینتظرون بصبٍر من أجل المیراث األبدي لألب. األجراء یتوقون إلى ذلك من أجل نوال أجرة وقتیة 

. ˾ینالونها من الذي یستأجرهم

  الذین یحبونني یكرزون، والذین یبغضونني یكرزون. في الرائحة الذكیة یعیشون األولون، وفي
.  ˿تلك الرائحة یموت اآلخرون. ومع هذا فبكرازة الفریقین لیتمجد اسم المسیح ولتمأل رائحته العالم

القدیس أغسطینوس  

، أعلم أن هذا یؤول لي إلى خالصٍ "ألني 
 ].19" [بطلبتكم ومؤازرة روح یسوع المسیح

 یحول حتى أعمال الحاسدین لخالص الرسول وخالص – في صالحه –اهللا المحب 
ومساندة الروح القدس، روح یسوع - شعب فیلبي - محبوبیه وطلبات الكثیرین، وذلك بصلوات 

 إن كل ألم واضطهاد یؤول إلى رصید لصالح القدیس بولس، لذا یقبله بفرح وهو یطلب المسیح، له.
 منهم صلواتهم.

1 Sermons on N.T. Lessons, 87 :9. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 87 :5. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 87 :11. 
4 On the Gospel of St. John, tr. 5:19. 
5 On the Gospel of St. John, tr. 46:6. 
6 On the Gospel of St. John, tr. 50:8. 
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 سواء اإلنجیلانتشار بیرى البعض أن الرسول یتحدث هنا حتى عن خالصه من السجن، ف
 المسیح لم یمس سالمة  السیدنجیلإبنیة الحسد أو الحب للرسول بولس، أدرك الرومانیون أن 

 والدولة، بل یحث المؤمنین على تقدیم الكرامة لمن لهم الكرامة والطاعة للسلطات في اإلمبراطور
صر أن بولس الرسول لیس مقاوًما لإلمبراطور كما ظن البعض. قالرب. بهذا تحقق كثیر من رجال ال

إلى لي "هذا یؤول  (الترجمة السبعینیة) العبارة. 16:13لقد اقتبس الرسول عن أیوب 
 وهي خاصة بشعب اهللا في كل العصور الذي یحول اآلالم لخالص شعبه وأوالده. خالصي"،

العجیب أنه یضع طلبات الشعب من أجل الرسول أوًال، ومساندة روح یسوع المسیح بعدها. 
ألن الروح القدس یتحرك باألكثر لخالص المؤمنین ومساندتهم حین یسود الحب المشترك، حتى بین 

 الشعب والرعاة.

 أسألكم أن نقدم تشكرات اهللا علي كل األمور، فإنه یخفف من أتعابي ویزید من مكافأتي˺ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. الحیاة بالمسیح 6
، ني ال أخزى في شيءإحسب انتظاري ورجائي "

  ،بل بكل مجاهرة
  ،كما في كل حین كذلك اآلن یتعّظم المسیح في جسدي

 ].20" [سواء كان بحیاٍة أم بموٍت 

هؤالء   المسیح المصلوب. السیدشجاعة المؤمنین وقبولهم األلم بفرح وبهجة قلب یمجد
ن ُأعطیت لهم فرصة للعمل والكرازة، أو إیمجدونه حتى في أجسادهم إن عاشوا أو حتى ماتوا، أي 

ینزع عنه   واللن یفقده رجاءهاستشهدوا من أجل اسمه. حیاة الرسول حتى في السجن كما استشهاده 
جرأته في الشهادة للمخلص. 

  .إنه یحثنا أال نترك األمر كله للصلوات المقدمة عنا دون أن نساهم نحن في شيء من جانبنا 

لتكن “ مصدر كل صالح. وكما یقول النبي: الرجاءانظروا كیف یبرز دوره هو، أال وهو 
اعتبروا األجیال “). وكتب في موضع آخر: 22:33" (مز نترجاكرحمتك یا رب علینا، إذ 

). مرة أخري یقول الطوباوي 10:2 أحد الرب فخزي؟ (ابن سیراخ ترجىالقدیمة وانظروا هل 
). هذا هو رجاء بولس، الرجاء الذي لن یخزى قط!...  5:5 ال یخزى" (رو الرجاء“نفسه: 

 في اهللا؟ یقول: مهما حدث لن أخزى، فإنهم لن یسودوا علٌي، بل الرجاءأال تنظروا عظمة 

1 Homilies on Philippians, homily 2. 
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بكل جرأة كما في كل حین كذلك یتعظم المسیح في جسدي".  
حًقا لقد توقعوا أن ُیسقطوا بولس في هذا الفخ، وأن یطفئوا كرازة اإلنجیل كما لو كان 

 .˺لمكرهم أیة قوة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

... المقصود هو إظهار عظمة "اآلن یتعظم المسیح في جسدي سواء كان بحیاٍة أم بموٍت "
المسیح من خالل جسد بولس. 

 "لم أقل أن حیاتي وحدها ستعظمه، بل موتي أیًضا. یقصد بقوله: سواء كان بحیاة أم بموت "
" الوقت الحاضر، فإنهم لن یقدروا أن یحطمونني، وٕان أهلكوني فالمسیح أیًضا سیتعظم بحیاة"

بموتي. كیف هذا؟ بحیاة، ألنه یخلصني؛ وبموتي ألنه لن یقدر الموت أن یدفعني علي جحده، فقد 
 وهبي االستعداد للموت، وجعلني أقوى من الموت. 

فمن جانب حررني من المخاطر، ومن جانب أخر وهبني أال أخشى طغیان الموت. بهذا 
 ˻یتعظم بحیاٍة أو بموٍت ... إنني بنبٍل أحتمل الحیاة والموت، هذا هو دور النفس المسیحیة!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ألن لي الحیاة هي المسیح"
]. 21" [والموت هو ربح

 للقاء مع لالنطالق والموت فرصة .الحیاة هنا بالنسبة للرسول فرصة للكرازة بفرٍح وسط اآلالم
 السید المسیح بكونه اقتناء الرسول هو هما یشتهيالسید المسیح وجًها لوجه. ففي حیاته أو موته كل 

حیاته. 

لإلنسان الروحي فهو مكسب. ففیه بالنسبة الموت بالنسبة للجسدانیین خسارة وتحطیم، أما 
انطالق من العالم بكل شروره إلى الحیاة األخرى بأمجادها الفائقة. 

 صرنا أمواًتا بالخطیة لم نعد في حاجة إلى وصایا لكي ننفذها بل بالحري نحتاج أوًال إلى إذ
من یقیمنا من األموات. فالسید المسیح هو الحیاة والقیامة، من یقتنیه یتمتع بالحیاة؛ جاء لكي یقدم 

نفسه لنا، لذا نسمعه كثیًرا ما یردد: "أنا هو..." 

یسألنا أن نقتنیه، فهو خبز الحیاة المشبع للنفس، وهو العریس السماوي نتحد به فال نعاني 
، وهو المخلص واهب المجد األبدي. إنه المدرب ا دائمً عرًسامن الشعور بالعزلة، بل تصیر حیاتنا 

1 Homilies on Philippians, homily 3. 
2 Homilies on Philippians, homily 3. 
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ء بالنسبة لنا.  يوالكنز والنور والشبع، هو كل ش

رجل األعمال یقول: "لي الحیاة هي الغنى"، والدارس یقول: "لّي الحیاة هي النصرة". 
 وأما ،واإلنسان الشهواني یقول: "لي الحیاة هي الملذات"، والمتعجرف یقول: "لي الحیاة هي الشهرة"

 ، فبالنسبة لي الحیاة لیست غنى وال معرفة وال شهرة وال كرامة زمنیة،المؤمن: "لي الحیاة هي المسیح"
 بل المسیح. هو األول والطریق والنهایة بالنسبة لي.

: النظرة المسیحیة للحیاة أنها بركة، وتستحق أن "ألن لي الحیاة هي المسیح والموت ربح"
 "ألن لي"ُتعاش مادامت مع المسیح، كما أن الموت ربح عظیم مادام في الرب. وأیًضا قول الرسول: 

 تحمل لنا فكر الرسول واعتقاده بأن حیاته هي في مسیحه.

  ،ما یقصد هو: بالموت ال أموت، فإن حیاتي هي في داخلي، لهذا إن أرادوا بحق أن یقتلوني
فلتكن لهم قوة أن یرعبوني بنزع اإلیمان من نفسي. لكن مادام المسیح معي، فالموت نفسه لن 

 یهزمني، إذ أبقى حًیا. 

حیاتي لیست هي الحیاة الحاضرة بل المسیح نفسه. هكذا یلیق بالمسیحي أن یكون! یقول: 
. ˺) بل المسیح یحیا فيٌ 20:2"ال أحیا الحیاة العامة" (غل 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ...إننا نري أن هذا الموت هو ربح، والحیاة عقوبة 

ما هو المسیح إال موت الجسد ونسمة الحیاة؟  
فلنمت معه لنحیا معه.  

لیكن هذا فینا كتدریٍب یومٍي ومیٍل نحو الموت، بهذا ننفصل عن الملذات الجسدیة التي 
نتحدث عنها، وتتعلم نفوسنا أن تنسحب منها، كما لو كانت قد صارت في العلى، حیث ال تقدر 

الشهوات األرضیة أن تقترب منها وتلتصق بها. تحمل شبه الموت فال تسقط تحت عقوبة 
.  ˻الموت

القدیس أمبروسیوس  

 الحرة: "عندما أنظر إلى وجه حبیبى، ینعكس جمال اإلرادة التي تملك ،تقول النفس، المرآة الحّیة 
 بل المسیح یحیا في. ، أنااال أحيیقلد بولس هذه الكلمات بوضوح بقوله: "وفیما بعد و ."يّ وجهه عل

 وبذل نفسه ي أحبنيأما الحیاة التي أحیاها اآلن في الجسد، فإنما أحیاها باإلیمان في ابن اهللا، الذ
  ).20:2" (غل يعن

1 Homilies on Philippians, homily 3. 
2 On Belief in the Resurrection, 2:40. 
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 ي)، یصرخ بولس أنه نقى نفسه من أ21:1 هي المسیح" (في ي "فالحیاة عند:وعندما یقول
الكبریاء، و القویة، واألهواءالجبن، والخوف، والغضب، والحزن، و مثل السرور، يهوى بشر

 إلى ي عادة قد تؤدیة والمكسب أو أ،حب التملكواالنتقام، والحسد، والرغبة الشریرة، والحمق، و
  مما سبق ذكره. يّ ، وهو لیس أي یمأل نفسالذيتخریب النفس. هو وحده 

.   شيء غیر المسیحي أي ولم یبَق بداخل، الخارجیة الظاهرةي كل طبیعتيلقد نزعت عن
 هذا هو ."ي لي وحبیبي "أنا لحبیب: أو كما تقول العروس، هي المسیح"ي "الحیاة عندحقیقة

 . ي نفسيالطهر والنقاء وعدم التلوث والنور والحق الذى یغذ
 السّوسن ببهاء ي بالعشب الجاف أو بالشجیرات ولكن بروعة قدیسیه. یوحىال تتغذ اإنه

 یتغذى بین السّوسن یقود قطیعه إلى مروج السّوسن يأجل هذا فالذ  الجمیلة. منألوانهشعاع إو
. ˺)17:90حتى تكون: "نعمة ربنا علینا" (مز 

 القدیس غریغوریوس النیسي

 " : ًلي الحیاة هي المسیح والموت إذ نذكر الحقیقة التي یقدمها الرسول بولس في رسالته، قائال
"، نحسبه ربًحا عظیًما أال تمسك بنا بعد فخاخ هذا العالم، وال نخضع بعد لرذائل الجسد، هو ربح

بل نتخلص من الشعور بآالم المتاعب، ونتحرر من مخالب إبلیس القاتلة، ونقبل دعوة المسیح 
. ˻بفرٍح الخالص األبدي

 القدیس كبریانوس
، ن كانت الحیاة في الجسد هي لي ثمر عمليإ "ولكن

 ].22" [دريأ لست ؟فماذا اختار

 المسیح. هكذا یحسب الرسول تعبه منحة إلهیة اقتناءفي جهاده على األرض ثمرته هو 
صالحة، ُقدمت له لنمو ملكوت اهللا في العالم، لمجد اهللا وبنیان كنیسة المسیح.  

 یحتار الرسول أیهما أفضل له: الحیاة حیث تمتلئ حیاته بالعمل الصالح )23 و22(ع في 
والثمر المتكاثر لصالح المسیح، وهل یفضل الحیاة لبشارة البعیدین ورد الضالین ومشاركة المتألمین، 

أم الموت الذي یریحه من أتعابه وینقله إلى األمجاد؟ 

الحیاة بالنسبة له هي التمتع بالسید المسیح وخدمته، والموت هو الوصول إلیه وٕالى أمجاده. 
] ألنه سیلتقي مع المسیح 23 ["لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذلك أفضل جًدا"لذا یقول 

إلى األبد بال عائق. ولكن من أجل خیر أوالده وتقدمهم وفرحهم فضل بولس أتعاب األرض وشقائها 

1 Homilies on Song of Songs, 15. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 Treatise 7 on the Mortality, 7. 
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]. 24عن نعیم األبدیة وأمجادها [

، لو ُوضع األمر بین یدیه، هل یحیا وسط االضطهادات االختیاركان الرسول عاجًزا عن 
 الرسول في  كانبهذا والضیقات یشهد للسید المسیح، أم ینطلق وینعم باللقاء مع السید وجًها لوجهٍ .

، وٕانما بین أمرین غایة  شریرصراٍع نحو االختیار، لیس بین أمرین شریرین، وال أحدهما صالح واآلخر
 في الصالح، أي بین التمتع ببركة الجهاد لحساب ملكوت اهللا، والشوق الداخلي لرؤیة اهللا في السماء.

 جهاد مؤقت وآخر فیه راحة دائمة، وكالهما لمجد بین اختیار .في كال الحالتین یحیا في المسیح ومعه
اهللا. 

  هنا یظهر أن الحیاة الحاضرة أیًضا الزمة، إن استخدمناها كما ینبغي، إن حملنا ثمًرا، فإن لم
 حیاة. ألننا نستخف باألشجار التي ال تحمل ثمًرا، كما لو كانت جافة، ونلقیها دتحمل ثمًرا ال تعو

حتى إن أسأنا استخدامها، فإننا ال نلقي  في النیران. إذن نحن ال نكره الحیاة، إذ نحیا حسًنا أیًضا!
اللوم علي الحیاة... بل علي حریة اختیار من یستخدمها بطریقة سیئة. وهبك اهللا أن تحیا، لكي ما 

. ˺تحیا له. ولكن بسلوكك الفاسد في الخطیة تجعل نفسك معرًضا لكل لومٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

: فإني محصور من االثنین"
،  وأكون مع المسیح،لي اشتهاء أن انطلق

 .]23" [فضل جًداأذاك 

 وقد التهب حنینه أن ، في المیناءئجاء تعبیره هنا مقتبًسا من حالة إنسان یقف على الشاط
یبحر لیلتقي بأسرته وأحبائه وأصدقائه في أرض وطنه، ویشعر أن كل دقیقة تعبر به في المیناء 

 وكأنها عام كامل! 

تمتع القدیس بولس برؤى كثیرة، وظهر له الرب في طریقه إلى دمشق، كما ترآى له في 
كان یمأل حیاته عذوبة فهو  ). لكن ما21-17 :22الهیكل حیث أكد له دعوته لخدمة األمم ( أع 

رؤیته لسیده بعیني القلب خالل حیاته الیومیة. كان بهاء مجد سیده یعكس على أعماقه مجدا، فیرتفع 
). 18: 3كو  2من مجٍد إلى مجٍد (

واضح أنه كان یمیل بشوٍق ملتهٍب نحو اختیار الموت استشهاًدا ألجل المسیح، فاألفضل له 
 وٕانما لینعم ،هو الرحیل لیبقى مع المسیح في الفردوس، ال لیودع العالم بكل شروره وتجاربه وضیقاته

بالحیاة مع المسیح في أروع صوره. 

1 Homilies on Philippians, homily 3. 
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 المقابلة بین شوق المؤمن لالنطالق ˺القدیس أغسطینوسفي أحادیث واقعیة كثیًرا ما عالج 
ى لحظات الموت بغیر إللیكون مع المسیح وبین الخوف الطبیعي من الموت. فیرى أن اإلنسان یأتي 

إرادته، وهو یخشى الموت طبیعًیا، إذ هي لحظات رهیبة ومرعبة. لكن بإرادته المقدسة في المسیح 
 الرسول بطرس الذي خشي القدیس أغسطینوسیسوع یغلب هذه المخاوف مشتهًیا االنطالق. یقدم لنا 

الموت وهو في شیخوخته، وكما سبق فأخبره السید المسیح: "متي شخُت، فإنك تمد یدیك وآخر 
). بحسب الطبیعة كإنساٍن لم یشأ حتى وهو شیخ أن 19:21یمنطقك ویحملك حیث ال تشاء" (یو 

 رب المجد نفسه كابن البشر یطلب من اآلب: "إن أمكن فلتعبر القدیس أغسطینوسیموت. بل ویقدم 
). لقد جاء خصیًصا لیموت 39:26عني هذه الكأس، لكن لیس كما أرید أنا، بل كما ترید أنت" (مت 

عن العالم، ویقول الرسول بولس: "من أجل السرور الموضع أمامه احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي" 
). 2:12(عب 

  إنه یهبهم راحة إذ یروه سیًدا في اختیاره، وهذا ال یتحقق بخطیة اإلنسان (الذي یخطط لموت
أن الرسول) بل بتدبیر اهللا. یقول لماذا تحزنون لموتي؟ إنه أفضل كثیًرا لإلنسان أن ینطلق. "

. ˻"أنطلق وأكون مع المسیح ذلك أفضل جًدا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :لي اشتهاء أن أنطلق، ألعلنا نستطیع أن نجد إنساًنا آخر مثل بولس الرسول یمكنه أن یقول
 )؟ 23: 1 (في وأكون مع المسیح"

من جهتي لن أستطیع أن أقول مثل بولس، ألنني أعرف إنني إذا انطلقت فإن كل ما هو 
) فّي یجب أن ُیحرق. هذا الخشب الموجود فّي هو النمیمة، 12: 3 كو 1خشب وعشب وقش (

واإلفراط في الشرب والسرقات وغیرها من األخشاب التي تراكمت على األساس الموجود في بیتي. 
كل ذلك یغیب عن كثیر من المؤمنین، كل واحد منا یظن أنه طالما لم یزِن ولم یرتكب الفحشاء 

یخلص؛ وال ندرك أنه "البد أننا جمیًعا نظهر أمام كرسي المسیح، لینال كل واحٍد ما كان بالجسد، 
). وال نضع أمامنا الذي قال: "إیاكم فقط 10: 5 كو 2 شًرا" (مبحسب ما صنع،، خیًرا كان أ

)، لیس على بعض 2: 3عرفت من جمیع قبائل األرض. لذلك أعاقبكم على جمیع ذنوبكم" (عا 
. ˼ذنوبكم، والبعض اآلخر ال أعاقبكم علیها

العالمة أوریجینوس 

  ُیدرك هذا الجمال غیر المنظور ألعین الجسد بالذهن والنفس فقط. فإذ یلقي بنوره على أحد

1 On the Gospel of St. John, tr. 123:5. 
2 Homilies on Philippians, homily 3. 
3 Homilies on Jeremiah., Homily 20:3. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

، فیقول وهو مضطرب من الحیاة على لال ُتحتم بطریقة إلیهالقدیسین یتركه وهو في أنین الشوق 
"متى أجيء وأتراءى قدام وجه اهللا ؟"  ).5: 120األرض: "ویل لي فإن غربتي قد طالت" (مز 

 . )..3: 42(مز 

إذ یشعر (القدیسون) بثقل هذه الحیاة الحاضرة كما لو كانت سجًنا، فإنهم بالجهد یستطیعون 
  تحت الدوافع التي تثیرها لمسة الحب اإللهي في داخل نفوسهم. مأن یضبطوا أنفسهم وه

 التأمل في  فیهم یصلون أن یستقراإللهيهم للتمتع برؤیة الجمال نبالحقیقة یسبب شغفهم ال
هو بالحقیقة جمیل  فرح الرب كل الحیاة األبدیة. فالبشر بالطبیعة یرغبون فیما هو جمیل. لكن ما

. ˺وُمشتهى فهو صالح
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  أما یستحق التنهد الوجود في بلٍد غریٍب مع الحرمان من الوطن؟ أما یستحق الفرح أن یوجد
اإلنسان في میناء آمن وینضم إلى المدینة العلیا حیث هرب األلم والضیق والتنهد؟ تقول، ولكن 
كیف یكون لي هذا وأنا خاطي؟ أال ترى أنه لیس الموت هو علة الحزن، بل الضمیر الشریر؟ 

. ˻ُكْف عن أن تكون خاطًئا، فیصیر الموت أمًرا محبوًبا لیدك
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].24" [جلكمألزم من أ أن أبقى في الجسد "ولكن

مع كل هذا الحنین فإنه یحسب رحیله مكسًبا له، وبقاءه مجاهًدا مكسًبا لهم. وقد تدرب  
 في ي الحب األخوإلزام البقاء من أجل اختیارخوته، بهذا كان القرار فیه إالرسول على البذل لحساب 

الرب.  

  ...قال هذه الكلمات لكي ُیعدهم لقبول موته عندما یحل الوقت، هكذا كان یعلمهم بحكمة حقیقیة 

لیس الموت صالًحا، إنما ما هو صالح هو أن نكون مع المسیح بعد الموت. ما یتبع 
الموت إما ان یكون صالًحا أو شریًرا.  

لیتنا ال نحزن ألجل الموتى وال نفرح باألحیاء، إنما نحزن علي الخطاة، لیس فقط عند 
موتهم بل حتى وهم أحیاء.  

ولنفرح باألبرار لیس فقط وهم أحیاء، وٕانما حتى عند موتهم...  
فالخطاة أینما وجدوا هم بعیدون عن الملك، فُتسكب الدموع علیهم. وأما األبرار فهم مع 

الملك سواء كانوا هنا أو هناك، یبلغون هناك درجة سامیة وقرًبا للملك، ال خالل رمٍز أو باإلیمان 

1 The Long Rules, Question 2. 
2 Commentary on Ps. 116. 
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. ˺)12:13 كو 1وٕانما یرونه "وجًها لوجهٍ " (
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لنكن غرباء عن جسدنا لئال نصیر غرباء عن المسیح. فإننا وٕان كنا نعیش في الجسد، لكننا ال
نتبع أمور الجسد. لیتنا ال نجحد متطلبات الطبیعة، لكننا نطلب قبل الكل عطایا النعمة، "لي 

اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا، ولكن أن أبقى في الجسد ُالزم من أجلكم" 
.  ˻)24-23:1(في 

القدیس أمبروسیوس 

  ،بقى مع جمیعكمأمكث وأّني إ أعلم ،فإذ أنا واثق بهذا"
 ].25" [ألجل تقّدمكم وفرحكم في اإلیمان

هو  یتمتع الرسول بولس بالیقین الذي له فیه عمل اهللا ورعایته الفائقة فحتًما اهللا یعمل ما
هو لنفع الرسول بولس. هذا یبعث فیه روح الفرح في المسیح یسوع. هذا الفرح   وما،لبنیان الكنیسة

 فیتمتع بالتقدم والفرح. ففرح الراعي مصدر لفرح الرعیة في الرب. ،ینعكس على الشعب

 تقدمهم في البّر جل أل، من السجن ویبقى مع الشعبخرج سيهكان للرسول ثقة بروح النبوة أن
 أي سعادتهم الروحیة. ،وفرحهم في اإلیمان

  .یمكن لبولس أن ینطلق إلى المسیح لكنه لم یرد ذلك، بل أن یبقى في الجهاد من أجل الناس
فأي عذر لنا؟... إن كان من الضروري أن أبقى هنا بكل وسیلة، فإنني لست أبقى فقط، إنما 

ألجل تقدمكم وفرحكم في " أن أراكم. لماذا؟ "أبقي معكم". فإن هذا هو معني "بقى مع جمیعكمأ"
". هنا یحثهم أن یهتموا بأنفسهم... لكي یتقوا مثل صغار الفراخ التي تحتاج إلى أمها حتى اإلیمان

 ˼ینبت لها الریش. هذا برهان علي عظمة الحب!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لكي یزداد افتخاركم في المسیح یسوع فيّ "
]. 26" [بواسطة حضوري أیًضا عندكم

 إذ خدمة الراعي المبهجة تسكب فرُحا في المسیح خالل  "فرحكم"،بـ"افتخاركم" یترجم البعض 
 خادمه، فیتهللون بحضور الخادم الذي یتجلى فیه ربنا یسوع.

1 Homilies on Philippians, homily 3. 
2 On Belief in the Resurrection, 2:41. 
3 Homilies on Philippians, homily 4. 
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"، فإن تقدمهم وفرحهم في الرب هو في فيٌ  علي كلمة "˺القدیس یوحنا ذهبي الفمیعلق 
الرسول بولس، بمعنى أن بقاءه معهم لیس عن تغصٍب، وٕانما هو أنفع للرسول بولس نفسه (فإنني 

 أتمجد أكثر عندما تتقدمون أكثر). 

. تحدي وقوة  7
، فقط عیشوا كما یحق إلنجیل المسیح"

  ،موركمأسمع أیتكم أو كنت غائًبا أحتى إذا جئت ور
، أنكم تثبتون في روٍح واحدٍ 

 ].27" [مجاهدین مًعا بنفٍس واحدٍة إلیمان اإلنجیل

] تربط بین هذا العدد وما قبله، فإن كان بولس قد فّضل البقاء في الجسد من 27["فقط" 
أجل خیر أوالده، فإنه یرید أن یرى كل واحٍد منهم إنجیًال معاًشا.  

  ؟... ماذا تعني هذه التقدم في الفضیلةأال ترون كیف أن كل ما یقوله یحوله إلي أمٍر واحٍد، وهو
" سوى هذا ولیس شيء أخر هو ما ینبغي أن نبحث عنه؟ إن صار لنا هذا لن یحل فقطالكلمة "

. ˻بنا خطر ما
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هنا یوصي الرسول أوالده أن یسلكوا ویعیشوا بحسب وصایا اإلنجیل ودعوته فیصیروا 
قدیسین، وهذه أعظم كرازة صامتة بالقدوة الحسنة. 

كیف یعیشوا بحٍق في اإلنجیل؟ 

یلیق بحق إنجیل المسیح كما یحثهم على أن یحیوا كمواطنین سماویین، : - الثبات في الروح الواحد1
 حضوره بالجسد أو غیابه، ففي كل األوضاع یفرح بثباتهم بروٍح واحٍد  الرسولیشغل ال السماوي.

 یركز الرسول على  وجهادهم القانوني حسب إنجیل المسیح، بروح الوحدة مًعا.،في اإلیمان
الثبات في المعركة الروحیة التي نواجهها. والروح القدس هو المسئول عن وحدانیة الكنیسة لذلك 

كل عمٍل انفرادٍي أنانٍي هو ضد روح الجماعة وضد روح اهللا ذاته. 

  هذا هو ما فوق كل شيء، أن یٌوحد المؤمنین، ویسند الحب كي ال ینحل، "لیكونوا واحًدا" (یو
). لهذا ینصح تالمیذه في كل 24:3). ألن المملكة التي تنقسم علي ذاتها ال تثبت (مر 11:17

حین أن یكونوا بفكٍر واحدٍ . ویقول المسیح: "بهذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي، إن كان لكم حب 

1 Homilies on Philippians, homily 4. 
2 Homilies on Philippians, homily 4. 
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.  ˺)35:13بعًضا لبعض" (یو 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یفرح قلب الرسول مثل جهادهم بنفٍس واحدٍة وفكٍر  لیس ما: إلیمان اإلنجیل - الجهاد بنفٍس واحدة2
 الجهاد ضد الخطیة، والجهاد للحفاظ ).4-3: 4واٍحد إنجیليٍ ! إذ لهم شركة الروح القدس (أف 

"إیمان على اإلیمان الواحد، والجهاد لكي یكون لنا فكر المسیح الواحد والجهاد في الكرازة. 
 ألنه كیف یدافع اإلنسان عن قضیة ال یقتنع – أي اإلیمان بصدق مواعید اإلنجیل اإلنجیل"،

بها. 

  أنظروا كیف یدعو النفس الكثیرة نفًسا واحدة. هذا حدث منذ القدم، إذ مكتوب أنهم كانوا بقلٍب
) یقول لكي یسند الواحد 32:4واحٍد ونفٍس واحدٍة، مجاهدین مًعا ألجل اإلیمان باإلنجیل (أع 

. ˻اآلخر في إیمان اإلنجیل
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

هنا یتحدث عن وحدة الروح ووحدة النفس (الفكر)، فالروح القدس یسند العاملین مًعا والذین 
یحملون فكًرا واحًدا، یسندهم في جهادهم لیعلن بشارة اإلنجیل المفرحة وسط آالمهم. 

- الشجاعة في مواجهة المقاومین 3
، غیر مخوفین بشيء من المقاومین"

، األمر الذي هو لهم بّینة للهالك
 ].28" [ وذلك من اهللا،وأّما لكم فللخالص

إذ یجاهدون بقیادة الروح القدس وبروح الوحدة لن یقدر المقاومون أن یقفوا أمامهم، وال الخوف 
 ال یخافون من مقاومات ومحاربات عدو الخیر مهما كانت قواته، ومهما كان أعوانه، أن یتسلل إلیهم.

ومهما تعددت أسالیب حروبه. 

 " :هذا ما یسقطه علینا أعداؤنا. كل ما یقدموه هو أن یخیفونا فقط. مخوفینحسًنا یقول ،" 

یقول: لكن لیس ما یخیفنا، مهما حدث، مهما تكن المخاطر، ومهما خططوا. فإن هذا هو 
نصیب السالكین باستقامة. ال یقدر العدو أن یفعل شیًئا سوى أن یخیف فقط...  

فإنهم إذ یرون أنهم بكل خططتم التي ال ُتحصى عاجزون عن أن یخیفونكم، یحسبون هذا 
دلیًال علي هالكهم.  

عندما ال یغلب المضطهدون من یضطهدونهم، وال ینتصر واضعو الخطط علي من هم 

1 Homilies on Philippians, homily 4. 
2 Homilies on Philippians, homily 4. 
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موضع خططهم، وأصحاب السالطین علي من هم تحت سلطانهم، ألیس في هذا دلیل ذاتي أن 
هالكهم علي األبواب، وأن قوتهم كال شيء، وما قاموا به من جانبهم باطل وضعیف؟ یقول 

. ˺الرسول أن هذا یحدث من عند اهللا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 اضطهاد، لكن بالحب أوواضح من حدیثه هنا أن الكنیسة في فیلبي كانت تعاني من ضیق 
 وتهلك قوات الظلمة وتتبدد المشورات المقاومة ضدهم. ،والوحدة یؤول ذلك لخالصهم من قبل اهللا

- هبة األلم 4
، ألنه قد ُوهب لكم ألجل المسیح "

  ،ال أن تؤمنوا به فقط
 ].29" [بل أیًضا أن تتأّلموا ألجله

": تربط ما بعدها بما قبلها، أي أن الثبات في روح واحد والجهاد بنفٍس واحدٍة، ألنه"
"، أي أنعم اهللا بها ُوهب لكموالشجاعة في مواجهة المقاومین البد أن یترتب علیها االضطهاد واأللم. "

علیكم، فهنا األلم ال یظهر كعقاٍب من اهللا، إنما هو عالمة محبة. 

 المؤمن كما ن یرافقا،اإلیمان كما السماح باأللم كالهما هبة من قبل اهللا، إنهما أخان رفیقان
الكنیسة ككٍل في الطریق إلى السماء. 

 بین عطیة الفضائل وعطیة األلم، فیحسب أن الفضائل ˻القدیس یوحنا الذهبي الفمیمیز 
هي هبة مجانیة من اهللا، لكننا نلتزم بالقیام بدوٍر من جانبنا والجهاد لنوالها. أما هبة األلم من أجل 

المسیح فهي بكاملها عطیة مجانیة من اهللا، ال لكي تحطم حریة إرادتنا، وٕانما لكي تجعلنا متواضعین 
وفي وضع أفضل. 

  التألم من أجل المسیح هو نعمة، هو عطیة النعمة، نعمة مجانیة. إذن ال تخجلوا من عطیة
النعمة، فإنها أكثر عجًبا من قوة إقامة الموتى وصنع العجائب. فإنني بهذه أنا مدین، أما هنا 

. ˼(باأللم) فالمسیح مدین لي. لهذا یلیق بنا لیس فقط أال نخجل بل نفرح بنوالنا هذه العطیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ّ إذ لكم الجهاد عینه الذي رأیتموه فيَ "
 ].30" [واآلن تسمعون فيَّ 

1 Homilies on Philippians, homily 4. 
2 Homilies on Philippians, homily 4. 
3 Homilies on Philippians, homily 4. 
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إذ یتألمون من أجل السید المسیح یرون في الرسول بولس مثًال رائًعا، سواء إن كانوا قد رأوا 
 ذلك بأعینهم أو سمعوه عنه.

  لدیكم مثال (إذ ترونه فيٌ ). هنا أیًضا یرفعهم إلي فوق، مظهًرا لهم أن جهادهم في كل موضع هو
ذات جهاده، كالهما جهاد قوي، وهم بهذا یتحدون معه في احتمال المشقات. لم یقل لهم: 

. ˺"، إذ جاهد كثیًرا في فیلبيرأیتموه فيٌ "سمعتموه عني"، بل "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 1من وحي فیلبي 
 !قیود الحریة المفرحة

  سجن روما.  ىلإانطلقت نفسي 
سولك السجین طیًرا حًرا،  ررأیت 

  مجٍد لیبلغ إلى سماواتك! ىینطلق من مجٍد إل

   .حبك سبي نفسه وقلبه وفكره
صارت قیوده من أجلك أعذب وأسمى من كل حریة!  

اعتز بعبودیته لك كمصدر لكل الحریة.  
  له. ا اشتریته بدمك الثمین، فال یستطیع سید ما أن یقتنیه عبدً 

  .لم تقدر قیوده أن تغلق قلبه، فأحب البشریة كلها فیك
وتهلل بخالص كل نفسٍ !  

لم یستطیع السجن أن یحطم تهلیل قلبه،  
فتحولت زنزانته إلى هیكل مقدس لك، فیه یقدم ذبائح شكر ال تنقطع! 

 تشتمها في السماء رائحة رضا!

   .قیوده رفعت قلبه إلى یوم مجیئك
فرأي في الشعب كله قدیسین،  

 یلتحفون ببرك ویتمتعون ببهائك فیهم! 

   .قیوده قدمت له فكرك العجیب
فرأى في كل عمٍل محبة شركة معه في خدمة إنجیلك! 

رأى بعینیك شعبك ینمو في الحب،  

1 Homilies on Philippians, homily 4. 
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وتالمس مع نعمتك التي ال تتوقف عن العمل!  
 رآك بدأت تعمل وتستمر وتكمل عملك حتى النهایة.

  رأى في سجنه أروع فرصة للكرازة
 في وثقه حٌل رباطات نفوس كثیرة، من رجال الدولة وقصر اإلمبراطور والجند.

  .كلما ُأغلق الباب علیه، لم یشعر بكتمان حریته
. عبل یدخل إلى أعماقه لیجد فیها حًبا لشعبك ال ینقط

یحمل في داخله دفء أحشاء حنوك، فیلتهب قلبه شوًقا لجمیع مخدومیه. 
ینسكب أمامك من أجل نمو أوالدك، طالًبا لهم الحب والوحدة والتمییز والحكمة. 

 طالًبا لهم ثمر روحك القدس، ثمر البٌر الذي ال ینقطع.

 أن یتسلل اإلحباط إلى قلبه، وال الیأس إلى نفسه، عفي سجنه ال یستطي 
یرى مجدك یتألأل بحیاته كسجین، 

ویتعظم باألكثر في موته وانطالقة إلیك! 
یكتشف بالحق أنك أنت هو حیاته وفرح قلبه. 

أمامك یصیر العالم كله نفایة. 
والموت یصیر له ربًحا. 

یشتهي االنطالق لیكون معك،  
 .لكن لیبقي، ال من أجل نفسه، بل من أجل محبوبیه

 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

األصحاح الثاني 

 الباذلة فرح في الخدمة
 "أخلى نفسه"فرحة:  المخدمةتكلفة ال

السید ه أعماق حمل في إذلم یشغل السجن وال القیود فكر القدیس بولس، إنما 
 لذا تحدث .ه وسط آالمه وآالمهمخدومي أشع بروح الفرح على م، الحیاةواهب ،المسیح

في داخله من حیاة شكٍر وحٍب وفرٍح وشعوٍر بالنصرة وتمتٍع بالحیاة الجدیدة مع اقتناه عما 
الذي  عن الفرح كشف ياألصحاح هذا وقد جاء وتحدیه لقوات الظلمة. ، لسّر القوةإدراكه

بالرغم من ، بالخدمة والبذل بروح الحب والوحدة لحساب ملكوت المسیحتمتع به الرسول 
.  كثیرةوجود مقاومات ومتاعب

 ذاته االبن الوحید الجنسأخلى من أجل البشریة  !یا له من تخطیط إلهي فائق
واهب الحیاة إذ وهو تواضع باألكثر و العبد مركز احتل رب الكل .ذ شكل اإلنسانوأخ

أطاع حتى الموت. واجه موًتا مشیًنا هو موت الصلیب، كثمٍن إلهٍي لحیاتنا الجدیدة 
 فیه. المفرحة 

-1 [تسبحة كنسیةفي داخل السجن اقتبس القدیس بولس خالل هذه الخبرة 
ضع هذه ا و هوٌیحتمل أنهو ،تواضع المسیح كطریٍق ملوكي لبلوغ المجدب تغنىيل] 11

. التسبحة

لیتورجیا ال  استخدامها فيثالثة عناصر بدائیة تشیر إلى هذه التسبحةتضم 
  :خاصة بالعمادال

االعتراف باإلیمان القائم على القیامة. *  
.  الكلسمو اسم یسوع الذي هو رب*  
 .ب اآلصورة یسوع الذي هو  ربنا على شبهناليتشك*  

 .4-1. حیاة جماعیة متهللة  1
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 .11-5. المسیح القائد والمثل األعلى 2
 .15-12. أضیئوا في العالم  3
 .30-16. حب وفرح للراعي والرعیة 4

. حیاة جماعیة متهللة 1
صحاح السابق بالحث على الجهاد المشترك بروح الحب ألختم الرسول بولس ا

  اآلن یقدم لهم السید المسیح نفسه، خادم كل البشریة مثاًال فریًدا في التواضع.والوحدة
 علىلشعب احث ي  وهو في هذا. وبذله، الذي تمجد ومجد اآلب بتواضعهوالحب الفائق

الحب العملي المشترك. 

  ،كان وعظ ما في المسیح "فإن
  ،ن كانت تسلیة ما للمحّبةإ
  ،ن كانت شركة ما في الروحإ
 ].1" [فةأن كانت أحشاء ورإ

"  كان"إن ه:بقولو .تعني أن الحدیث هنا هو امتداد للحدیث السابق"فإن"  :بقوله
 إال "كلمة وعظ"أو "تعزیة" حمل الیقین أنه لیست يیعني هنا الشك، إنما بالعكس جاء  ال

. ویقصد بالوعظ هنا طالما یوجد وعظ، یجب أن یكون في المسیحوكأنه في المسیح. 
 التشجیع واإلقناع العقلي، لیهذب نفوسنا ویثبتنا في اإلیمان.

  لیس شيء أفضل وال أكثر رقة من المعلم الروحي، مثل هذا یفوق حنو أي أٍب
 طبیعٍي (حسب الجسد)!

تأملوا كیف یتعامل هذا الطوباوي مع أهل فیلبي فیما هو لصالحهم.  
أنظروا كیف یتحدث بغیرٍة متقدٍة وعاطفٍة شدیدةٍ !  

" وكأنه یقول إن فعلتم أي شيء لحسابي، وٕان إن كانت راحة ما في المسیح"
أظهرتم لي أي اهتمام، إن كنتم تتقبلون أي صالح من یدي، افعلوا هذا (في 

المسیح)... إنه ال یذكرنا بمنافع جسدیة بل روحیة.  
بمعنى إن أردتم أن تقدموا لي راحة في تجاربي وتشجیًعا في المسیح، وأیة تعزیة 
للمحبة، إن أردتم إظهار أیة شركة في الروح، إن كانت لكم أحشاء ورأفة، فإنكم بهذا 
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. ˺تحققون فرحي
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" یقصد الرسول بالتسلیة التعزیة والمواساة. فإن مخلصنا تسلیة ما للمحبة"
الصالح عندما یعزینا ینزع آالمنا الخفیة مهما كانت قوتها، ویهبنا الراحة الحقیقیة التي ما 

  بعدها راحة.

" تجمع الشركة المسیحیة أبناء اهللا، وتربطهم بربط المحبة شركة ما في الروح"
.  إن كانت شركة بین المؤمنین فهي في الروح القدسوالبذل.

"... المقصود باألحشاء والرأفة المشاعر الداخلیة الدقیقة إن كانت أحشاء ورأفة"
إن كنتم  واألحاسیس المرهفة النابعة عن المحبة واللطف والوداعة والشفقة والعطف.

 فلتقدموا رحمة ورأفة لبعضكم البعض. ،تتوقعون رأفة اهللا ومراحمه

  ،واحًدا فتّمموا فرحي حتى تفتكروا فكًرا"
  ،ولكم محّبة واحدة بنفس واحدة

 ].2" [واحًدا مفتكرین شیًئا

 " :حتى ال تبدو الوصیة كأنها تمموا فرحيانظروا إنه لم یقل "اجعلوني فرًحا" بل قال "
مقدمة ألشخاص معیبین. إنه یقول: لقد بدأتم تغرسون هذا فٌي، لقد قدمتم لي بالفعل 

. ˻نصیًبا من السالم، لكنني أود البلوغ إلى كماله
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 أن أهل فیلبي یودون أن یقدموا للرسول راحة ˼القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
وتعزیة وشركة في الروح وحنًوا ورأفة. هنا یوجههم أن یمارسوا كل هذه األمور أوًال كما 
یلیق في المسیح یسوع بطریقة روحیة، ثانًیا أن یحملوا وحدة الروح والحب المتبادل فیما 

بینهم بهذا یتحقق فرحه، وینال كل ما یبغونه له. 

1 Homilies on Philippians, homily 5. 
2 Homilies on Philippians, homily 5. 
3 Homilies on Philippians, homily 5. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

، الذي لن یتحقق إال بوحدتهم وحبهم لبعضهم هیسألهم أن یحققوا له فرح
 كنت أكرز لكم بإنجیل المسیح لخالصكم، فلتكونوا مصدر إنالبعض. وكأنه یقول لهم 

كمال الفرح الذي لن ى لإ محتاج إلى البلوغ نيفرٍح كامٍل لي. حًقا إني مسرور بكم، لكن
 هذه الرسالة هي رسالة فرح، یتحقق إال بأن یكون لكم الفكر الواحد، ولكم ذات الحب.

 والفرح یمثل الخط الذهبي الذي ُجدلت به كلمات الرسالة، لكن كیف نتمم فرح الرسول؟ 

 بأن یفكر كل واحد فینا فیما هو ألخیه، ونكون مستعدین - بالفكر الواحد:1
للتنازل عن أفكارنا الخاصة الخاطئة، عندئذ نصل إلى الفكر الواحد. یتحدث بولس 
الرسول عن اتفاق تالمیذه مًعا بأنه ُیحسب حنًوا ُیقدم له شخصًیا، مظهًرا بهذا مدى 

الخطورة العظیةم جًدا متى كانوا لیسوا بفكٍر واحدٍ .  

المحبة تستر كثرة من الخطایا، وهي رباط الكمال. عندما - بمحبٍة واحدةٍ : 2
نحب اآلخرین عندئذ نكون محبوبین منهم وتكتمل صوره المحبة التي أرادها اهللا لنا. كأنه 

یقول إن أردتم أن أنال راحة منكم، وتعزیة من محبتكم وشركة في الروح معكم، وشركة 
معكم في الرب، وأجد رحمة ورأفة لدیكم فانظروا إلى حبكم بعضكم لبعض. فإنني اقتني 

هذا كله أن أحببتم بعضكم بعًضا. 

 "بمعني ال تكون الوحدة في اإلیمان وحده، بل وفي كل األمور ولكم ذات المحبة ،"
. ˺األخرى، فإن هذا یختلف عن أن یكون لهم الفكر الواحد ولیس لهم المحبة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 النفس هي مركز المشاعر واألحاسیس. وعندما یكون لنا - بنفٍس واحدةٍ :3
الفكر الواحد والمحبة الواحدة سیكون لنا المشاعر الواحدة، وبهذا تكتمل فینا صورة 

الملكوت. 

  22: 17صلى الرب لآلب عن الذین له أن یكونوا واحًدا كما هم واحد (یو ...(
الثالثة لیسوا ثالثة آلهة، وال ثالثة قدیرین، بل إله واحد قدیر. الثالوث كّله هو اهللا 

الواحد، فالحاجة إلى واحد. لیس ما یحضرنا إلى هذا الواحد إال إن كّنا نحن الكثیرون 

1 Homilies on Philippians, homily 5. 
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. ˺قلًبا واحًدا
القدیس أغسطینوس  

  ،ال شیًئا بتحّزب أو بعجب"
  ،بل بتواضعٍ 

 ].3" [فضل من أنفسهمأحاسبین بعضكم البعض 

 حثهم بوصایا إیجابیة خاصة ن فبعد أ2 و1 مقابل 4 و3ن اجاءت اآلیت
بالتواضع والحب وشركة الروح والحنو والوحدة، حثهم على الوصایا السلبیة المضادة 

 والكبریاء واألنانیة. االنشقاقب أو حزلیتجنبوا الت

" ینشأ التحزب في الجماعة النشطة حیث یكون لكل عضٍو ال شيء بتحزب"
طموحاته وخططه. تنشأ من اعتزاز اإلنسان بذاته وبرأیه الخاص، ثم التمسك بهذا الرأي، 
ومحاولة فرضه على الجماعة، وینتهي التحزب باالنقسام، وقد ینتهي بالبدع والهرطقات. 

"... الُعجب هو الخیالء، والكبریاء هو العمل لمجد الذات، هو تجسیم وتجسید أو بُعجب"
لكلمة "أنا". 

 " ٍ◌هذا كما أقول دوًما هو علة كل الشرور. منه تصدر ال شیًئا بتحزٍب أو عجِب ."
المحاربات والخصومات. بهذا تبرد المحبة عندما نحب مدیح الناس، عندما نصیر 
عبیًدا للكرامة التي یقدمها الكثیرون لنا. فإنه یستحیل أن یصیر اإلنسان عبًدا لحب 

. ˻المدیح، ویكون عبًدا حقیقًیا هللا

  لیس شيء غریب عن المسیحي مثل التعالي. أقول التعالي، ولیس الجرأة وال
الشجاعة، ألن األخیران یتناسبان مع المسیحي. التعالي شيء، والجرأة والشجاعة 

. ˼شيء أخر. هكذا التواضع شيء، والخسة والمداهنة والتملق شيء أخر
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 "] "لم یقل أفضل من أنفسكم بل ]3حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسهم ...

1 Sermons on N.T. Lessons, 53 :4. 
2 Homilies on Philippians, homily 5. 
3 Homilies on Philippians, homily 5. 
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أفضل من أنفسهم... فماذا یقصد الرسول من هذا؟ إنه یقصد أن نعطي لكل واحد 
 كرامة وتقدیًرا واعتباًرا أكثر مما یستحق... 

نقدر الناس بأكثر مما یستحقون...  
"... إنه فكر التواضع. "فلیكن فیكم" أي فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح"

ضرورة وجود هذا الفكر في حیاتنا، ألنه هو العمود الفقري لكافة األفكار المستقیمة، 
وهو الضمان الوحید الهروب من التحزب واالنقسام والخصام والعجب والكبریاء 

والمجد الباطل وتمجید الذات... 
" منك، أي له سمو أعظم أفضلال تظن فیه أنه مجرد أعظم منك، بل هو "

جًدا، فال تستغرب وال تتألم إن رأیته ُیكرم. نعم، حتى وٕان عاملك باستخفاٍف، احتمل 
هذا بنبٍل، إذ تحسبه أعظم منك. وٕان شتمك، تخضع له. وٕان عاملك ردًیا تحمل 
ذلك في صمٍت . ألنه إذ یتأكد اإلنسان تماًما أن اآلخر أعظم منه ال یغضب إن 

عامله ردًیا، وال یسقط في الحسد، ألنه ال یحسد أحًدا أعظم منه بكثیر، بل ینسب 
.  ˺كل شيء إلى سموه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، ال تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه"

 ].4" [بل كل واحد إلى ما هو آلخرین أیًضا

 یحب قریبه كنفسه، ویضع ناألنانیة تقتل الحب المسیحي، إذ یلیق بالمؤمن أ
نفسه في موضع قریبه، بل ویعطي األولویة له عن نفسه. 

  ال یطلب أحد ما لنفعه، بل ما هو لنفع اآلخر. ال یطلب أحد ما لكرامته، بل ما
.  ˻لكرامة اآلخر

القدیس أمبروسیوس 

  فكل منهما یود أن 7: 6قدم لنا الرب نفسه مثاًال بإرسال تالمیذه اثنین اثنین (مر ،(
: 18من یضع نفسه یرتفع" (لو  "فرٍح وبكل قلبه لآلخر، متذكًرا كلمات الرب:بیخضع 

1 Homilies on Philippians, homily 5. 
2 Duties of the Clergy, 3:2:13. 
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14(˺ .
القدیس باسیلیوس الكبیر 

. المسیح القائد والمثل األعلى 2
 ].5" [فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیًضا"

یطلبه الرسول منهم لیس بوصایا نظریة، لكن بالشركة العملیة مع السید  ما
المسیح الذي قدم بتجسده مفهوًما فریًدا للحب والتواضع، ال لمصلحة خاصة به، بل ألجل 

محبوبیه. 

  لیس شيء یحث النفس العظیمة الحكیمة (صاحبة الفلسفة) علي ممارسة أعمال
صالحة مثل أن تتعلم أنها بهذا تصیر على شبه اهللا. أي تشجیع یعادل هذا؟ ال 

. ˻شيء! هذا ما یعلمه الرسول تماًما عندما أراد أن یحثهم علي التواضع
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 الذي ظهر في غابة طبیعتنا البشریة بسبب حبه للبشر، أصبح تفاحة باشتراكه ذاك 
معنا في الجسد (اللحم والدم). وكل من هذه (اللحم والدم) یقابله أحد ألوان التفاح. 

 أما اللون األحمر فیمثل الدم. لذلك، عندما تفرح ،فاللون األبیض یمثل لون اللحم
یة فإنها ترغب أن ترى تفاًحا على السقف، وهكذا ترى ما هو والنفس في األمور السما

 للحیاة حسب تعالیم ويفوق وتركز على التفاح، فیقودها هذا إلى الطریق السما
 والذي هو فوق الجمیع أرانا الطریق من خالل ظهوره ياإلنجیل. الذي جاء من األعال

في الجسد، فقد كان لنا مثاُال عالًیا لكل فضیلة وصالح. وكما قال السید المسیح: 
). وقد تكلم الرسول في نفس 29:11  ودیع ومتواضع القلب" (متألني ي"تعلموا من

 أقرأ النص ألوضح الحقیقة العامة: ودعوني، التواضعالموضوع عندما تحدث عن 
یقول بولس ینظرون إلى أعلى "فلیكن فیكم هذا الفكر الذي في المسیح أیًضا. الذي إذ 

ًال هللا. لكنه أخلى نفسه آخًذا صورة د أن یكون معاخلسةكان في صورة اهللا لم یحسب 
 تقول العروس، ،). لقد شاركنا حیاتنا بالجسد والدم وبإرادته أخذ هذا5:2 عبد" (في

1 The Long Rules, Question 35. 
2 Homilies on Philippians, homily 6. 
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 بالتفاح"، حتى أبقى باستمرار ناظرة إلى أعلى، فأرى على الدوام صور أنعشوني"
. ففیه أرى الوداعة، الخلو من الغضب، التصالح مع يالفضیلة واضحة في عریس

 كما أرى القوة والنقاء ، مقابلة الشر بالخیر،األعداء، حب الذین یسببون له الضیقات
. ˺والصبر ولیس به أي أثر للمجد الباطل أو الخداع

 القدیس غریغوریوس النیسي

  ،الذي إذ كان في صورة اهللا"
 ].6" [لم ُیحسب خلسة أن یكون معادًال هللا

 خلسة، سرق ه هذاسلكملو أن یسوع مخلوق بشري وعادل نفسه باهللا لحسب 
ه حبمجد اهللا، ونسب لنفسه ما هللا. لكنه إذ هو كلمة اهللا المتجسد، فما فعله هو من قبیل 

وتواضعه. 

"... كان المستخدمة هنا تصف اإلنسان الذي له ممیزات إذ كان في صورة اهللا"
وصفات معینة وهذه الصفات ال یمكن أن تتغیر أو تتبدل، فمثال زكا كان قصیر القامة 

فهي صفة ثابتة فیه لن تتغیر.  

" فهو یقصد أن السید المسیح كان وال یزال هو اهللا في ذات كان في صورة اهللا"
جوهره بال تغییر وال تبدیل. ولیس معنى قول الرسول عن السید المسیح إنه "كان في 

صورة اهللا" إنه فقد هذه الصورة عندما أتخذ صورة العبد. كال، إنه یملك صورة اهللا قبل 
التجسد وبعد التجسد وٕالى األبد. وهنا یثور السؤال: السید المسیح الذي له صورة عبد هل 
فعًال وحقیقة صار عبًدا له جسد بشري وروح بشریة مثلنا؟ نعم وبال شك إنه صار عبًدا 

حقیقًیا. 

": هذا التعبیر معناه إن السید المسیح لیس في حاجة إلى لم یحسب خلسة"
خطف المساواة باهللا، ألنه یملكها إذ هو مساوي لآلب في الجوهر، وعندما یعتبر نفسه إنه 
مساٍوٍ◌ لآلب فال ُیعد هذا سرقة أو اختالًسا ألن مساواته لآلب وأزلیته مع اآلب هي حقیقة 

صادقة. 

1 Homilies on Song of Songs, 4. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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  أن یرى أوالً لیت ذاك الذي ال یستطیع بعد أن یرى ما سیظهره الرب یوًما ما ال یطلب 
ما یؤمن به. إنما لیؤمن أوًال أن ُتشفى العین التي بها یرى. فإن ما ُیعلن ألعین العبید 

] 6" [یكون معادًال هللا لم ُیحسب خلسة أنهو فقط شكل العبد، ألنه إن كان الذي "
یمكن أن ُیرى اآلن أنه معادل هللا بواسطة الذین یرغب هو في شفائهم، لم تكن هناك 
حاجة أن "ُیخلي نفسه آخًذا صورة عبد". ولكن إذ ال یوجد طریق به یمكن رؤیة اهللا، 

وٕانما یمكن أن ُیرى اإلنسان، لهذا فإنه صار إنساًنا، حتى بهذا ُیرى فیشفي ما ال 
ُیمكن به أن ُیرى. فإنه هو نفسه یقول في موضع آخر: "طوبى لألنقیاء القلب ألنهم 

. ˺)8: 5یعاینون اهللا" (مت 
القدیس أغسطینوس  

  ومع ذلك فهو من فوق. قال بوضوح "وأخذ صورة عبدٍ بالتدبیر صار بیننا في شبهنا ،"
: 8مخاطًبا الیهود: "أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق؛ أنا لست من هذا العالم" (یو 

). وأیًضا قال: "لیس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان" 23
. Ð)13: 3(یو 

القدیس كیرلس الكبیر 

  وٕان كان مشترًكا في طبیعتنا كإنساٍن فهو ال یزال في نفس الوقت فوق كل الخلیقة
. Ñكإله

القدیس كیرلس الكبیر 

 الحظ 7: 12 ي. دفعت حبیبة نفسي لید أعدائها" (إرثراي"قد تركت بیتي. رفضت م .(
نظر إلى أ) جالس في السماوات، و6: 2 إًذا أن ذاك الذي هو في "صورة اهللا" (في

، ولو أردت أن ترى أیًضا ما هو أعظم وأعلى من ذلك، فإن تبیته الذي یفوق السماوا
 ترك .)5: 19 وأمه" (مت ). "لقد ترك أباه11: 14 ب" (یوآلبیته هو اهللا: "ألني في ا

 أورشلیم السمائیة، وجاء إلى األرض، قائالً : "قد تركت بیتي. رفضت میراثي". 

1 Sermons on N.T. Lessons, 38 :6. 
2 letters, 41:16. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 letters, 50:14. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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كان میراثه في الواقع في األماكن التي ُتوجد فیها المالئكة والصفوف التي توجد 
 فیها القوات المقدسة. 

"دفعت حبیبة نفسي (نفسي الحبیبة) لید أعدائها". دفع نفسه ألیدي أعداء 
النفس، ألیدي الیهود الذین قتلوه، ألیدي الملوك والرؤساء المجتمعین ضده، فإنه: "قام 

  .˺)2: 2 ملوك األرض وتآمر الرؤساء مًعا على الرب وعلى مسیحه" (مز
العالمة أوریجینوس 

  ،لكنه أخلى نفسه"
  ،آخًذا صورة عبد

 ].7" [صائًرا في شبه الناس

 بل أخذ شكل ،وهو الكلمة اإللهي صار إنساًنا، أخذ ناسوتنا. لم یظهر في مجده
 الحق. اإلله وصار في شبه الناس، صار إنساًنا حقیقًیا وهو ،العبد

 ألنه أخفى مجد الهوته داخل ناسوته، وحجب مجده ، من مجد الهوتهأخلى نفسه- 1
داخل حجاب جسده، إنه أخفى الهوته عن الشیطان لیكمل لنا الفداء، ولتدور معركة 

 أخلى نفسه، فلم یسمح لالهوته بتخفیف اآلالم عن ناسوته فجاع .الصلیب الرهیبة
وعطش وتعب وبكى وتألم ومات. 

: ظهر في صورة نجار بسیط في أسرة فقیرة في بلد حقیرة. اتخذ أخذ صورة عبد- 2
صورة عبد، فصار هو العبد الوحید الذي أرضى اهللا اآلب.  

: ولكنه یختلف عن أي إنسان آخر، لماذا؟ صار في شبه الناس- 3
 أ- ألنه هو اإلنسان الوحید الذي بال خطیة. 

 ب- ألنه هو اإلنسان الوحید الكامل. 
 ج- ألنه لیس إنساًنا كامًال بال خطیة فقط، بل ألنه هو اهللا ذاته. 

 إنه ." یعلن لنا إنه لیس مثل أي إنسانكإنسانٍ : التشبیه "وٕاذ ُوجد في الهیئة كإنسانٍ - 4
 لكنه یختلف عن كل البشر. ،إنسان بالحقیقة

1 Homilies on Jeremiah., Homily 10:7. 
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 مشیئة اآلب. وضع نفسه وأطاع- 5

 ألنه حمل ،: هو البار القدوس الذي لم یفعل خطیة جاز في الموتأطاع حتى الموت- 6
خطایانا وآثامنا. 

هو أشر وأقصى أنواع الموت. مات موت اللعنة، موت العار، موت و: موت الصلیب- 7
السخریة، مات موت العثرة والجهل، أطاع إلى المنتهى حتى صرخ على الصلیب 

 لكي تجثو باسم ، وأعطاه اسما فوق كل اسم،لذلك رفعه اهللا أیًضا" "قد أكمل". :قائالً 
 ویعترف كل ،یسوع كل ركبة ممن في السماء وعلى األرض ومن تحت األرض

إنساٍن أن یسوع المسیح هو رب لمجد اهللا اآلب". 

 علي قول اإلنجیلي: "وأما یسوع فكان یتقدم العالمة أوریجینوسكثیًرا ما علق 
)، مؤكًدا أنه إذ أخلى نفسه حقیقة 52:2في الحكمة والقامة والنعمة عند اهللا والناس" (لو 

 بل وحتى في الحكمة. ،وصار طفًال، ال نعجب من أنه یتقدم لیس فقط في القامة جسمانًیا
وقد استشهد بقوله النبي عنه: "عرف أن یرفض الشر ویختار الخیر قبل أن یعرف الصبي 

. ˺)16-15:7أن یرفض الشر ویختار الخیر علي األرض" (إش 

 وبإخالئه  .تعمد الكلمة القول في جسارة بأنه أخلى نفسه لكي یسلك في هذه الحیاة
كان ذاك الذي سلك في هذه الحیاة مخلًیا نفسه، فإن ذ . لكن إیجعل العالم في الملء

  كو1هو الحكمة بعینه، ألن جهالة اهللا أحكم من الناس (إنما هذا اإلناء الخالي 
25:1 (˻ .

 جاء إلى الذین لعنوه، وضعفت قوته بین الذین لعنوه .حمل ضعف خطایانا، وحملنا 
 ألنه في نفس الوقت أخد شكل العبد وأخلي نفسه. هكذا یقول ،عندما نزل من السماء

 ˼)10:15 " قوتي ضعفت بین الذین یلعنونني " (إر

 لنا نزل الرب ال لیهتم بنا فحسب، بل ولكي یحمل ما˽ .

1 Homilies on Jeremiah, homily 1:7. 
2 Homilies on Jeremiah, homily 8:8. 
3 Homilies on Jeremiah, homily 14:9. 
4 Homilies on Genesis, homily 4:5. 
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  ُخلق اإلنسان علي شبه صورة (اهللا). ولهذا فإن مخلصنا الذي هو صورة اهللا، بحنوه
 علي مثاله، إذ رآه قد ترك صورته جانًبا ولبس صورة الشریر، هنحو اإلنسان الذي خلق

. ˺أخذ صورة اإلنسان ونزل إلیه
 العالمة أوریجینوس 

  ؟ أجابوه: "ابن داود"، 42: 22قال الرب للیهود: "ماذا تظّنون في المسیح" (مت(
ألنهم عرفوا ذلك بسهولة إذ تعّلموه من األنبیاء. بالحقیقة كان من نسل داود، ولكن 

"حسب الجسد" من العذراء مریم التي كانت مخطوبة لیوسف. وعندما أجابوه قال لهم: 
"فكیف یدعوه داود بالروح رًبا قائالً : "قال الرب لرّبي اجلس عن یمیني حتى أضع 

 أعداءك موطًئا لقدمیك؟ فإن كان داود یدعوه رًبا فكیف یكون ابنه؟... 

 هل تتعّجبون من أن یكون ابن داود إلًها له، عندما ترون مریم أًما لرّبها؟ 

الذي إذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة أن یكون معادًال إنه رب لداود "
. ˻"أخلى نفسه آخًذا صورة عبد]، وابن داود بكونه "7" [هللا

  ؟ أین رأیته؟ هناك 3: 45یا أّیها النبي القائل: "أنت أبرع جماًال من بني البشر" (مز(
 أنا رأیته. هل تشك أن المعادل هللا أبرع جماًال من بني البشر؟... 

). LXX 2: 53ولیسأل ذاك القائل: "رأیناه، لیس فیه ُحسن وال جمال" (إش 
أنت تقول هذا، أخبرنا أین رأیته؟... " 

أخلى ذاته، آخًذا صورة عبٍد، صائًرا في شبه الناس، وٕاذ ُوجد في الهیئة 
". هنا أنا رأیته.  كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصلیب

هكذا االثنان في توافق مملوء سالًما، كالهما یتفق مًعا.  
؟ ˼أي جمال أبرع من اهللا؟ وأي تشویه أكثر من المصلوب

 " أخلى ذاته، آخًذا صورة لقد ترك أباه حتى ال ُیظهر نفسه هنا مساوًیا لآلب، بل
". لقد ترك أیًضا أمه، المجمع، الذي ُولد منه حسب الجسد لقد التصق بامرأة أي عبدٍ 

1 Homilies on Genesis, homily 1:13. 
2 Sermon on N.T. lessons, 1:20. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 45 :4. 
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. ˺بكنیسته
القدیس أغسطینوس 

 مریًضا على  كون في ذلك الوقتأقد  وأمسكین،  قد یقول أحد الحاضرین: أنا إنسان
إنسان، فإن الدیان ال ا تشجع ي رفض؟!أُ خذت إلى الطاحونة، فهل أُ الفراش، "أنا امرأة و

. لن یكرم ˻منظر الشخص وال حسب كالمه  بحسبيیحابي الوجوه. ال یقض
خذكم أن كنتم في حقل تإالمتعلمین فوق البسطاء، وال األغنیاء أكثر من المحتاجین. 

ن كنت عبًدا إالمالئكة. ال تظنوا أنه یأخذ أصحاب األراضي ویترك الحارثین. حتى و
 ان كنت راقدً إفهل یرفض العبید؟ حتى و]، 7[ لقد أخذ شكل العبدأو فقیًرا ال تتضایق. 

"  فیؤخذ الواحد وُیترك اآلخر،"یكون اثنان على الفراش واحد: مكتوب ذإ ،على الفراش
امرأة، مكبًال أو  أوكنت ، رجًال إلزام تحتمظلوًما  ن كنتإحتى و .)34:17لو (

جالًسا بجوار طاحونة، فإن الذي بسلطانه یحل المقیدین لن یتجاوزك. 
من  من السجن إلى المملكة یفدیك خرجهأمن العبودیة و الذي عتق یوسف

. تالسماواملكوت  ضیقتك إلى
من   تفرح فرًحا حسًنا، وتعمل وتجاهد بغیرة فإنك لن تفقد شیًئاأنیلیق بك 

من أجل اهللا  مزمور تتغنى به یسجل لك. العفة جهادك. كل صالة هي لك. كل
. ˼ُتحسب لك

 كیرلس األورشلیميالقدیس 

 " وغلب الشیطان بالتواضع، هكذا فإنه في البدایة 7" [أخذ صورة عبدٍ كما أن المسیح [
 Òسقط اإلنسان عن طریق الكبریاء والمجد الباطل بخداع الحّیة؟

القدیس مقاریوس الكبیر  

 فتقلد السید المسیح في عملها، ،تقارن العروس جمالها بمثل حنان اهللا القدوس 

1 Sermons on N.T. Lessons, 41 :7. 
Ð فال یقضى بحسب نظر عینیة وال یحكم بحسب سمع أذنیه".  3:11ش إ"
Ñ 23: 15 مقاالت لطالبي العماد .

4 Homilies, 27:5. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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فتصبح لآلخرین كما كان المسیح للبشر. قلد بولس السید المسیح بالتضحیة بحیاته 
 كنت أّود لو أكون أنا ينإ معاناته وضیقاته. "فإزاء إسرائیل الخالص ي بنيحتى ُیعط

). یمكن 3:9  حسب الجسد" (روي أنسبائإخوتي محروًما من المسیح ألجل ينفس
 محبة ي: هذا هو جمال روحك، وهذه هيتعدیل هذه الكلمات لتناسب العروس كاآلت

 هو) وأعطى نفسه فداء عن العالم. 7:2 (في  أخلى نفسه وأخذ شكل العبديالذاهللا 
 ومن أجلنا افتقر لكي ، أن نحیا بموتهنامكني حتى ، أصبح فقیًرا من أجلناي الذيالغن
. ˺)9:8 كو 2(  وبعبودیته نملكي،نغتن

  أي أن 16:1تصف العروس العریس بأن ظله على الفراش: "سریرنا أخضر" (نش .(
الطبیعة البشریة تدرك أو سوف تدرك أنك تظللها برعایتك. "لقد أتیت" قالت العروس، 

 " (فيعبدیخیم ظلك علینا على هیئة "أنت الجمیل الذي یظلل فراشنا". ألنه إن لم "

، من یستطیع أن یتطلع إلى عظمتك اإللهي) عندما تكشف لنا عن أشعة بهائك 7:2
). 20:33  ویعیش" (خريیران . ألن اإلنسان الي أن ترى وجهرال تقدالبهیة؟ "وقال 

 لتخفي ، كإنسانٍ القد أتیت إلینا اآلن كشخٍص رائٍع ویمكننا استقباله. أتیت إلینا متجسدً 
 ي تدوم إلى األبد بالطبیعة التي الطبیعة التاتحدتعن عیوننا أشعة ألوهیتك. كیف 

 الذین كنا نعیش في الظلمة: نالنور نحتموت؟ إن ظل جسده عمل كوسیط یمنحنا 
 الطبیعة اتحادتستعمل العروس كلمة فراش (سریر) لكي ُتفسر بحاسة تصویریة 

. ˻البشریة مع اهللا
 القدیس غریغوریوس النیسي

  ،إذ ُوجد في الهیئة كإنسان"و
  ،وضع نفسه

 ].8" [ موت الصلیب،وأطاع حتى الموت

 قبل ناسوتنا لكي یعلن حبه بآالمه الحقیقیة وطاعته عوض عصیاننا، وبكامل 
 قبل أبشع أنواع الموت وهو الصلب لیحقق مصالحتنا مع اآلب. قبل عار الصلیب .حریته

1 Homilies on Song of Songs, 15. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 Homilies on Song of Songs, 4. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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مارس الحب والتواضع:   یمجدنا.لكي
أخلى نفسه، وأخفى مجده األزلي بتأنسه. * 
 وهو اإلله الحي. اإلنسانلم یستنكف من أن یحمل شكل * 
قبل أن یحتل آخر صفوف البشریة، إذ صار عبًدا للجمیع، یشتهي أن یخدم الكل. * 
قبوله األلم حتى الموت. * 
: المسیح أخلى نفسه الصلیب هو الطریق الملوكي لبلوغ المجدف  عار الصلیب.اختیاره* 

حملنا فیه لنشاركه مجده. ان كان و ،تمجد فوق الكلف ،أطاع حتى الموتو ،من مجده
إن كنا نتألم معه فسنملك أیًضا معه. .  ال نرى صلیًبا بدون إكلیلفإنناالمسیح هو مثالنا 

:   اآلتي هنا نالحظ
 الكاملة في الطبیعة اإللهیة لیست نوًعا االبنیؤكد القدیس بولس أن شركة . 1

 أي لم یغتصبها من اآلب، بل واحد مع اآلب في أزلیته، إذ هو واحد معه االختالس؛من 
في ذات الجوهر. 

تخلیه ال یعني تغیر ابن اهللا في الطبیعة اإللهیة، عندما أخذ جسًدا ألجل . 2
 حمل بإرادته ال بتخلیه عن الطبیعة اإللهیة أو انتزاعها عنه، بل ،هأخلى نفسخالصنا. لقد 

 كامًال، إذ بالحقیقة إنسانا ال مع طبیعته. لقد صار االبنناسوتنا. یتعامل التجسد مع إرادة 
تجسد، مشارًكا حالنا البشري دون تغیر في الهوته. 

. نسأله أن أبناء اهللا نفسه لكي یمأل فراغنا. صار إنساًنا لنصیر االبنأخلى . 3
یمأل فراغنا بحلوله في حیاتنا، فنسمعه یقول على الدوام: "وأما أنا فقد أتیت لتكون لهم 

). 10: 10حیاة، ولیكون لهم أفضل" (یو 
" یحمل مفارقة صارخة لكونه في شكل اهللا، ولقبه "رب" الذي عبدتعبیر ". 4

أعلن في نهایة العبارة. 
اتسم القدیس بولس بالجانب العملي كما بعمق الفكر. إنه ال یتركنا قط كما . 5

على سحاٍب . ال یفصل قط المعرفة عن العمل، فالمسیحیة في عینیه حیاة وٕایمان. العقیدة 
. بعد أن قدم الرسول قیاس األعالي في مجد شيءٍ اإلیمانیة دون الحیاة ال ترفعنا إلى 
المسیح، لم یود أن یتركنا هناك. 
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 "أنظروا قد یقول أحد: لقد صار وضع نفسه، وأطاع حتى الموت موت الصلیب ."
بإرادته مطیًعا إذ لم یكن مساوًیا لمن أطاعه. یا لكم من معاندین جهالء! هذا لن یقلل 

من شأنه قط. فإننا نحن أنفسنا نصیر مطیعین ألصدقائنا، وهذا ال تأثیر له (علي 
 كرامتنا). 

لقد أطاع بكونه االبن ألبیه، لم یسقط إلى حال العبودیة، بل بهذا الفعل تظهر 
إنه یكرم اآلب لیس لكي  خر، بهذا یكرم بقوة اآلب.آبنوته العجیبة فوق كل شيء 

تحتقروه هو، بل بالحري لكي تتعجبوا منه، وتتعلموا من هذا الفعل أنه ابن حقیقي، 
 بتكریمه ألبیه أكثر من أي شيء أخر. 

بقدر علوه هكذا مارس التواضع الذي حققه. إذ فلیس من أحد یكرم اهللا هكذا. 
هو أعظم من الكل، لیس من أحٍد یعادله، هكذا في تكریمه ألبیه فاق الكل، لیس عن 
إلزام وال بغیر إرادة، بل هذا أیًضا من سموه. نعم، فإن الكلمات ال تسعفني. حًقا، إنه 
ألمر عظیم ال ُینطق به أنه صار عبًدا، واجتاز الموت، إنه ألمر عظیم للغایة. لكن 
یبقى شيء أعظم وأكثر غرابة، لماذا؟ لیس كل أنواع الموت واحدة. موته یبدو أكثرهم 

بشاعة من الكل، مملوء عاًرا ولعنة. إذ ُكتب: "ملعون من ُعلق علي خشبة" (تث 
). لهذا كان الیهود یشتاقون بكل حمیة أن یقتلوه بهذه الوسیلة، 13:3، غل 23:21
عارٍ . فإن كان أحد ال یرید أن یتخلى عنه بسبب موته، فسیتركه بسبب في لیجعلوه 

طریقة موته ذاتها. ولذات السبب ُصلب معه لصین وهو في الوسط، حتى یشاركهما 
). مع هذا 12:53ش إسمعتهما الردیئة، فیتحقق قول الكتاب: "أحصي مع آثمة" (

أشرق الحق باألكثر، وصار أكثر بهاءً . فإنه إذ خطط األعداء مثل هذه األمور ضد 
مجده، أشرق مجده بطریقة أعظم مما توقعوا. لیس بقتله، بل بقتله بهذه الكیفیة ظنوا 

 ˺ من كل البشر، ولكنهم لم ینالوا شیًئا!ةأنهم یجعلوه رجًسا لیؤكدوا أنه أكثر نجاس
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لو لم یكن الرب قد صار إنساًنا لما كان في وسعنا أن ُنفتدى من الخطیة، وأن نقوم
من بین األموات، بل لبقینا أمواًتا تحت األرض، ولما كنا ُنرفع إلى السماء، بل لرقدنا 

1 Homilies on Philippians, homily 7. 
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. Ïفي الجحیم
البابا أثناسیوس الرسولي  

  ألن الكلمة الذي هو اهللا أخذ جسدنا، ومع ذلك فقد بقَي إلًها. ولهذا یقول بولس
الرسول المقّدس جًدا أنه صار في شبه الناس وُوجد في الهیئة كإنساٍن، ألنه كان اهللا 

 كما ظن ولم یأخذ جسًدا بال نفس في شكلنا البشري، مماثًال لنا، – كما قلت –
. Ðبعض الهراطفة، بل باألحرى جًدا تحییه نفس عاقلة

  حتى إن كان ُیقال أنه تألم في جسده، فهو لم یقبل اآلالم في طبیعة ألوهّیته، ولكن
. Ñقبلها في جسده الخاص القابل لأللم

القدیس كیرلس الكبیر  

 وینزل ویمشي على شوامخ ،یقول الكتاب في میخا: "هوذا الرب یخرج من مكانه 
 ). لذلك ُیقال أن اهللا ینزل عندما یتنازل لیهتم بالضعف البشري.3:1ي ماألرض" (

 ربنا ومخلصنا الذي لم ُیحسب خلسة أن فيهذا یلزم أن یظهر على وجه الخصوص 
 ألنه "لیس أحد صعد إلى ،". لقد نزلأخلى نفسه آخذا صورة عبدیكون مساوًیا هللا، "

). فقد 13:3  الذي هو في السماء" (یواإلنسانالسماء إال الذي نزل من السماء ابن 
 ومع "أخذ صورة عبد"،هو لنا، إذ   وٕانما أیضا لیحمل ما،نزل الرب لیس فقط لیهتم بنا

 لآلب، إال أنه أخذ شكًال يأنه هو نفسه غیر منظور في طبیعته، إذ هو مساو
أیًضا عندما ینزل یصیر أسفل مع البعض، لكنه "وُوجد في الهیئة كإنسانٍ ". منظوًرا، 

.  ˽یصعد مع آخرین ویكون أعلى

أن السید المسیح إذ أطاع حتى الموت، أعلن أنه لم یرى العالمة أوریجینوس 
.  ˾، وٕانما عن اختیار وحریة إرادةوٕالزامیفعل ذلك عن ضرورة 

1 Adv. Arian. 1:11:43. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 letters, 55:21. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 letters, 55:34. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
4 Hom. on Gen., hom. 4: 5. 
5 Cf. Hom. on Gen., homily 8:6. 
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  هذا یعني 32: 8)، وسلم ذاته ألجلنا كلنا" (رو 8: 2ما معنى: صار مطیًعا" ( في (
) و"أطاع حتى 1:9جعل الرب نفسه حمًال في المسیح، ألن "الحكمة بنت بیتها" (أم 

. ˺ن كل ما تقرأه عن المسیح تحقق ال علي ضرورة بل بإرادتهأنك تكتشف إالموت". 

 الصلیب وعندما قبل الموت. أترید أن تعرف أنه تمجد؟ یقول ىتمجد عندما جاء إل 
). حتى 1:17بنفسه: "أیها اآلب قد أتت الساعة. مجد ابنك، لیمجدك ابنك أیًضا" (یو 
.  ˻آالم الصلیب كانت له مجًدا، لكن هذا المجد لم یكن تشامًخا بل تواضًعا

العالمة أوریجینوس 

 أن العمل في سبیل البشر كان بحسب الصالح الذي من اآلب باالبنÑ. 
 القدیس باسیلیوس الكبیر 

  إذ كنا قابلین للموت، خاضعین له بسبب خطایانا، تنازل لیموت عن الخاضعین
.  ˽للموت حتى یرد لنا الحیاة فیه

القدیس جیروم 
، أیًضا لذلك رفعه اهللا"

 ].9" [وأعطاه اسًما فوق كل اسم

 ،بعد أن سجل معلمنا بولس رحلة التواضع من العرش اإللهي إلى صلیب العار
ذلك  ترتب على .یسجل له رحلة العودة من الجحیم منتصًرا ظافًرا بأعدائه إلى عرش اآلب

 اآلتي:
 ورفعة من بین األحیاء واصعده ،: رفعه من بین األموات إلى أرض األحیاءرفعة اهللا- 1

 وأجلسه عن یمینه. تإلى أعلى السماوا
: إنه اسم یسوع ومعناه "یهوه یخلص". وأعطاه اسًما فوق كل اسم- 2
 فكل مؤمن یجثو .جثو باسمه كل كائن مهما كاني: لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة- 3

 أي الطغمات المالئكیة. ومن ،في السماءهم من له   یجثوعن رضا وحب واشتیاق.

1 Homilies on Genesis, homily 8:6. 
2 Homilies on Exodus, homily 6. 
3 On the Holy Spirit, 8:21.  
4 Homilies on Psalms, homily 29. 
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 النساك والعباد ولباس الصلیب واألبرار والصدیقون والعاشقون اسمه ، أيعلى األرض
سیجثون رغًما عنهم عندما یكتشفوا الذین  هؤالء ، وهمومن تحت األرض القدوس.

حقیقة ألوهیته وسلطانه. 
حمل معنى ت في األصل الیوناني "یعترفكلمة ": ویعترف كل لسان أن یسوع هو رب- 4

رف كل لسان، فلسان األبرار یسبحه ویمجده تالتسبیح والتمجید وتقدیم الشكر. یع
ویشكره، ولسان األشرار أیضا سیعترف بربوبیته. 

 فوق كل اسًمابتأنسه احتل مركزنا، وصار ممثًال لنا حتى إذ رفعه اآلب وأعطاه 
یقول الرسول: "أقامه من األموات وأجلسه عن  اسٍم رفعنا معه، كأعضاء جسده المقدس.

یمینه في السماوات، فوق كل ریاسة وسلطان وقوة وسیادة وكل اسم یسمى لیس في هذا 
). 21-20: 1الدهر فقط، بل في المستقبل أیًضا" (أف 

، ال عن آثمة یسوع عندما تحقق تنازله بتجسده وتأنسه، وأحصى مع اسمحمل 
خطیة ارتكبها، وٕانما لیحمل خطایانا وآثامنا في جسده. هذا االسم صار سّر الغلبة 

والنصرة للمؤمنین به على قوات الظلمة التي غلبها بالصلیب وشهر بها. 

 كلمة "یسوع" مجیدة وتستحق كل سجود وعبادة. إنه االسم الذي یفوق كل اسم˺. 

العالمة أوریجینوس 

 "ألن اسمك  (دون ذكر اسم معین)  أدعوك هكذا يإنن ".نفسي یا من تحبه أخبرني
. لذلك فإن ينه ال یوصف، وغیر مدرك بالعقل البشرإ). 9:2فوق كل اسم (في 

. ˻ بك روحیةعالقتياسمك یكشف عن صالحك، 
 القدیس غریغوریوس النیسي

  نرى الكتاب المقدس ال یقدم لنا الرب تحت اسم واحد، وال تحت األسماء المنوطة
بالهوته فقط، أو الدالة على عظمته، بل تارة یستعمل میزات الطبیعة (خواصه 

)، اسم 9: 2األقنومیة)، فیعرف أن یقول: "االسم الذي یفوق جمیع األسماء" (في 

1 Homilies on Luke, homily 14:2. 
2 Homilies on Song of Songs, 2. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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االبن، واالبن الحقیقي، واهللا االبن الوحید، وقوة اهللا وحكمته وكلمته. وتارة، بالنظر إلى 
كثرة سبل وصول النعمة إلینا التي بصالحه یمنحها لطالبیه حسب حكمته الكثیرة 

األوصاف، یدعوه الكتاب المقدس بنعوت أخرى كثیرة، فهو یسمیه تارة الراعي، وتارة 
 فالعریس والطریق والباب والینبوع والخبز والفأس والصخرة. هذه ،الملك، ثم الطبیب

التسمیات ال تدل على الطبیعة، كما قلت، بل على تعدد مظاهر النشاط الذي یبذله، 
 .Ïرحمة منه بكل فرد من خلیقته، وتلبیة لحاجة كل من یسأله

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  لذلك )، و18: 10)، "آخذها" (یو 18: 28حینما قال: "ُدفع إليَّ كل سلطان" (مت"
]، فإن هذه هي الهبات الممنوحة لنا من اهللا بواسطته. ألن الكلمة لم یكن 9 [رفَّعه اهللا"

. Ðمحتاًجا إلى أیة شریعة في أي وقت
البابا أثناسیوس الرسولي  

  لنرى بالحقیقة أن االبن ال اآلب ُمقام من األموات، إال أن قیامة االبن هي من عمل
كل من اآلب واالبن. إنها من عمل اآلب، إذ ُكتب "لذلك رفَّعه اهللا أیًضا وأعطاه اسًما 

]. هكذا أقامه اآلب إلى الحیاة ثانیة، رافًعا ومنقًذا إّیاه من الموت. 9فوق كل اسم" [
هل أقام المسیح نفسه أیًضا؟ بالتأكید فعل هذا، ألنه تحدث عن الهیكل كمثاٍل لجسده، 

). فكما أن تركه للحیاة 19: 2قائالً : "انقضوا هذا الهیكل وفي ثالثة أیام أقیمه" (یو 
یشیر إلى آالمه هكذا أخذه للحیاة یشیر إلى القیامة... من الواضح أن اآلب أعاد له 

). لكن لماذا تنتظرون مّني 10: 41الحیاة، إذ یقول المزمور: "أقمني فأجازیهم" (مز 
برهاًنا على أن االبن قد أعاد الحیاة لنفسه؟ دعوه یتحّدث بنفسه: "لي سلطان أن 

)... إنه یقول: "لي سلطان أن أضعها، ولي سلطان أن آخذها 18: 10أضعها" (یو 
: 10أیًضا"، "لیس أحد یأخذها مني، بل أضعها أنا من ذاتي"، "ألخذها أیًضا" (یو 

17-18(˼ .
القدیس أغسطینوس 

1 On the Holy Spirit, 8:17.  
2 Adv. Arian. 4:5. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 Sermon on N.T. lessons, 2:13. 
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، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة"
 ].10" [ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض

صار عمله الخالصي العجیب موضوع تسبیح السمائیین وخالص البشریین 
و السمائیون جثي ،"یهوه مخلص"الذي یعني "یسوع"  اسمه أمام .ورعب الشیاطین

واألرضیون وحتى الشیاطین.  

و البشریون إذ جثوي ، إذ اكتشفوا سّر الحكمة المكتومة.باسمهو السمائیون جثي
 إذ فقدوا سلطانهم ،و الشیاطین في رعٍب ومذلةٍ تجثو یشكرونه على مصالحتهم مع اآلب.

ومملكتهم التي في قلوب البشر. 

ولعله یقصد البشر جمیًعا، الذین عبروا إلى الفردوس كما إلى السماء، والذین 
ون باسم یسوع جثیجاهدون على األرض، والذین ماتوا وصاروا في القبور؛ الكل ي

الناصري. 

  عندما یأتي علًنا في مجیئه الثاني ال یكون في صمت. فإنه وٕان كان قد جاء أوًال
. ˺ملتحًفا بالتواضع، إال أنه سیأتي ُمعلًنا في قوة

 الشهید كبریانوس

، یعترف كل لسانٍ "و
 ].11" [أن یسوع المسیح هو رب لمجد اهللا اآلب

تعترف كل الخلیقة وتشهد أنه الرب صاحب السلطان المطلق، وهو في هذا لیس 
 هو باسم اآلب أیضا هما یفعلفي تضاٍد مع اآلب، ألنه واحد معه في ذات الجوهر. 

ولمجده اإللهي. 

  أّیة أقوال أوضح وأكثر بیاًنا من هذه األقوال؟ إن الرب لم یكن أصًال في حالة وضیعة
ثم ُرقَي، بل باألحرى إذ كان إلًها فقد اّتخذ صورة عبد. وباّتخاذه صورة العبد لم یرتِق 
بل أذّل نفسه. إذن فأین هو أجر الفضیلة في هذه األمور؟ ألنه إن كان وهو اإلله قد 
صار إنساًنا وبتنازله من علّوه ال یزال ُیقال أنه ُیرّفع، فمن أین ُیرّفع وهو اهللا؟... فهو 

1 Treatise 9 on the Advantage of Patience, 23. 
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لیس في حاجة إلى ازدیاٍد، ولیس األمر كما یفهمه األریوسّیون... ما هي النعمة التي 
ینالها واهب النعمة؟ أو كیف نال هو االسم للعبادة، وهو الذي كان دائًما معبوًدا 

 Ïباسمه؟
البابا أثناسیوس الرسولي  

. أضیئوا في العالم 3
  ،طعتم كل حینأحّبائي كما أیا "إًذا 

، لیس كما في حضوري فقط
  ،بل اآلن باألولى جًدا في غیابي

 ].12" [تّمموا خالصكم بخوٍف ورعدةٍ 

 على وصیة كمن قد كسروها، فهم موال یحثهلم یقدم لهم الرسول وصیة جدیدة، 
دوًما حاملون سمة الطاعة، لكنه یطلب المزید سواء في حضوره أو في غیابه عنهم 

بالجسد. 

  یلیق بنا ونحن نقدم نصائح أن نصحبها بالمدیح، بهذا تصیر النصائح مقبولة... كما
". انه لم یقل  یا أحبائياإذً فعل بولس هنا كمثالٍ . انظروا بأي تمییز فرید یقول: "

" بمعنى أنني لست كما أطعتم كل حین" إال بعد أن مدحهم بالكلمات: "كونوا مطیعین"
. Ðأقدم أناًسا آخرین كقدوة لكم، بل أقدمكم أنتم أنفسكم مثاالً 

 " ؟ نعم، ربما یبدو أنكم كنتم تفعلون كل شيء اآلن باألولى جًدا في غیابيلماذا"
في حضوري تقدیًرا لي، خشیة العیب، ال یكن األمر هكذا. فإن فعلتم هذا بوضوح 

 تفعلونه مفهذا برهان واضح أن ما كنتفي غیابي تجاهدون بأكثر غیرة وحمیة فإنكم إذ 
. Ñ وٕانما من أجل اهللا،لیس من أجلي

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

ال  فالخالص هو حركة دائمة حیة، وسلوك "تمموا خالصكم بخوٍف ورعدةٍ "،

1 Adv. Arian. 1:11:40. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 Homilies on Philippians, homily 8. 
3 Homilies on Philippians, homily 8. 
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 فال خالص بدون مثابرة ، حتى یتم حین یصیرون على قیاس ملء قامة المسیحفیتوق
فیشیران إلى الحذر الشدید والجدیة الحازمة مع النفس، وٕادراك أما الخوف والرعدة  وسهر.

حقیقة المعركة ضد قوات الظلمة. 

 لإلنسان دور في تتمیم الخالص، فالخالص عمل مشترك بین :"تمموا خالصكم"
اهللا الذي یوجد فینا الرغبة في الخالص، ویهبنا المعونة لالنتصار على الخطیة، ویزرع 

فینا الفضیلة، وبین اإلنسان الذي یتمم الخالص بعمل األتي: 
- یقبل الخالص المقدم لنا على عود الصلیب. 1
- یقبل المعمودیة كموٍت ودفٍن وقیامٍة مع المسیح. 2
- یقبل سّر المیرون، ثم ممارسة سر التوبة واالعتراف، وسّر اإلفخارستیا. 3
- یترجم اإلیمان النظري إلى إیمان عملي، أقصد األعمال الصالحة، اإلیمان 4

العامل بالمحبة. 

]: لیس خوف المهانة والمذلة، لیس خوف العبید، وٕانما خوف 12" [وبخوٍف ورعدةٍ "
 فنسقط ونهلك وُنحزن ،األبناء. الخوف والحذر لئال تخدعنا الحیة القدیمة أو الذات الماكرة

قلب اآلب علینا. 

  مثل هذا الخوف لدى بولس، إذ یقول: أخاف "حتى بعدما كرزت لآلخرین ال كان
). فإن كان بدون عون الخوف لن تتحقق 27:9 كو 1أصیر أنا نفسي مرفوًضا" (
 األمور الروحیة. فإني أود أن أعرف من تعلم الحروف راألمور الزمنیة، كم باألكث

 (التي ینطق بها) بدون خوف؟ من صار بارًعا في أي فن بدون خوف؟...

من أین ینتج الخوف؟ إن كنا نحسب اهللا حاضًرا في كل مكان، یسمع كل 
 بالعمل وما ُیقال، بل أیًضا وما في ساألشیاء، ویرى كل شيء، لیس فقط ما ُیمار

). فإن كنا 12:4القلب وفي أعماق النفس، إذ هو یمیز أفكار القلب ونیاته (عب 
ندرك ذلك، لن نفعل شیًئا أو ننطق به أو نتخیله إن كان شریًرا. 

 أن تقف دوًما بجوار شخص الحاكم أما تقف بخشیة؟ لزمكأخبرني، إن كان ي
فكیف تقف في حضرة اهللا وأنت تضحك أو تلقي بظهرك إلى خلف وال تخف 
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. Ïوترتعد؟ ال تستهن بطول أناته، فإنها لكي تجلبك للتوبة، إذ هو طویل األناة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أنه ذاك اإلنسان الذي تّمم خالصه بخوٍف ورعدةٍ . أنه ذاك الذي یسیر بكل حرٍص
وسط فخاخ وشباك وشهوات هذا العالم، ویطلب نعمة الرب وعونه، ویترّجى برحمته 

. Ðأن یخلص بالنعمة
القدیس مقاریوس الكبیر  

  األراضي المنخفضة تمتلئ، واألراضي المرتفعة تجفّ . النعمة هي مطر. فلماذا
)؟ 6: 4تتعّجبون إذن إن كان اهللا یقاوم المتكّبرین، ویعطي نعمة للمتواضعین (یع 

). 20: 11" یعني بتواضعٍ . "ال تستكبر بل خفْ " (رو بخوٍف ورعدةلذلك القول: "
 ˼خْف حتى تمتلئ، ال تستكبر لئّال تجفْ !

القدیس أغسطینوس 

، ن تعملواأألن اهللا هو العامل فیكم أن تریدوا و"
 ].13ته" [من أجل مسر

 وتهب قوة لعمل الصالح، أي تحقق ،إنها نعمة اهللا القادمة أن تقدس اإلرادة
 ومعطي القوة اإلرادةاإلرادة الصالحة بالسلوك العملي. فهو خالق النفس والجسد، واهب 

وكل الطاقات التي لإلنسان. وهو یقدم هذا من أجل مسرته باإلنسان لیكون أیقونة له. 

 وتوجه ،] هذه اآلیة تطمئنا13" [ألن اهللا هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا"
نظرنا هللا العامل فینا. إنها تهبنا روح الرجاء فعندما نشعر أن اهللا القادر على كل شيء 
لیس ببعیٍد عنا، وٕانه قادر أن یصد عنا كل حروب عدو الخیر، عندئذ تستریح قلوبنا. 

]: یسر بأبنائه كما ُیسر بابنه الوحید. 13" [من أجل مسرته"

 كیف یقول المرتل: "اعبدوا الرب بخوٍف القدیس یوحنا الذهبي الفمیتساءل 

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
2 Homilies, 4:5. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 Sermons on N.T. Lessons, 81 :3. 
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)؟ وٕان كان اهللا هو العامل فینا، فكیف نتمم خالصنا 11: 2واهتفوا (افرحوا) برعدةٍ " (مز 
؟ بخوف ورعدة

 " :فإنني لست أقول بهذا المعنى أن تتوقفوا عن بخوٍف ورعدةٍ ال تخافوا حین أقول ."
العمل في یأس، وأن تظنوا أن الفضیلة أمر یصعب بلوغه، وٕانما أن تقتفوا أثرها، وال 
تضیعوا أوقاتكم في مساٍع باطلةٍ . فإن كان حالكم هكذا فإن اهللا یعمل كل شيء. أال 
ترون: "اهللا هو العامل فیكم". فإن كان هو العامل، فمن جانبنا لیكن لنا فكر حازم 

. Ïمتمسك غیر متهاون
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ال تخافوا فإنكم لستم منهزمین، فإن كًال من الرغبة القلبیة والعمل هما من اهللا، فحیث
تكون لنا اإلرادة هو یزید إرادتنا. كمثال: أرغب أن أمارس بعض األعمال الصالحة، 
أنه هو الذي یعملها بذاتها، وبها أیًضا یعمل في اإلرادة. یقول الرسول هذا من تقواه 

العظیمة إذ یحسب كل أعمالنا الصالحة هي هبات النعمة. 
إذ یدعوها هبات، ال ٌیضعف من حریة اإلرادة، بل یمنحنا حریة اإلرادة. فیقول: 

 من حریة اإلرادة، بل ُیظهر أن بعملنا الصالح ا". ال یحرمنالعامل فینا أن تریدوا"
ذاته نزید رغبتنا القلبیة في اإلرادة. فالعمل یجلب عمًال، وهكذا عدم العمل یجلب 

عدم عمل. هل تعطي صدقة؟ فان هذا یحثك ان تعطي أكثر. هل ترفض العطاء؟ 
. Ðستصیر باألكثر غیر میال إلى العطاء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].14" [افعلوا كل شيء بال دمدمة وال مجادلة"

 تتمیم خالصنا بخوف ورعدةیقدم لنا الرسول سبع نصائح هامة تعیننا في 
)14-16 :(

]. 14- افعلوا كل شيء بال دمدمة [1 
]. 14- وال مجادلة [2

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
2 Homilies on Philippians, homily 8. 
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]. 15- تكونوا بال لوم [3
]. 15- بسطاء [4
]. 15- بال عیب [5
]. 15- في وسط جبل معوج وملتو تضیئون بینهم كأنوار في العالم [6
]. 16- متمسكین بكلمة الحیاة [7 

 تنبعیحثنا الرسول أن نمارس حیاتنا الجدیدة ونتمم الوصیة بفرٍحٍ◌، في طاعة 
ن أعماق القلب، ولیس بتردٍد وتذمٍر وجدالٍ . قدم اهللا وصیته لنجد فیها لذة الطاعة له ع

ن المنازعات إف كمحبوبنا، ال لتكون موضوع جدال نظري تفسد سالمنا الداخلي.
 معاینة الحق والتمتع بعذوبة الشركة في النور. نوالمجادالت الغبیة تفسد العینین ع

  الدمدمةتعتبرإلى الشكوى الخفیة التي تثور في النفس والتردد. الدمدمة تشیر 
  المرحلة األولى من التذمر، وتنتج من ضعف المحبة وقلة الصبر وضیق القلب.

  ألم تالحظوا أنه یعلمهم أال یتذمروا (دمدمة)؟ لُیترك التذمر للعبید الذین لیس لهم
مبادئ وأردیاء. اخبروني أي ابن هو هذا الذي یتذمر دوًما عندما یعمل في شئون 

أبیه، والذي یعمل لصالحه... لماذا یتذمر من یعمل بحریة إرادته ولیس عن 
. Ïاضطرار؟ من األفضل أال یفعل شیًئا من أن یفعله بتذمٍر، فإن العمل نفسه یفسد

  ،مرعبة للغایة، على حافة التجدیف... المتذمر جاحد هي الدمدمة (التذمر) ال ٌتطاق
. Ðهللا، ومن كان جاحدا هللا یصیر مجدًفا

  إذ یجد الشیطان نفسه بال سلطان أن یسحبنا من ممارسة ما هو حق یرغب في
إفساد مكافأتنا بوسائل أخرى. فانه یبحث عن فرصة لكي یدس في فكرنا الكبریاء أو 
المجد الباطل، وٕان لم یستطع ذلك یدس الدمدمة، وان لم یجد فیدس الریب والشك. 

. Ñانظروا كیف یدفع هذه األمور بكل قوة إلى الخارج
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
2 Homilies on Philippians, homily 8. 
3 Homilies on Philippians, homily 8. 
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أي المناظرة والمناقشة بأسلوب یشوبه الكبریاء والتمسك بالرأي، وهذا المجادلة 
 1 هنا جاءت في الیونانیة لتعني الشك (المجادلة وضد الحیاة المسیحیة المقدسة المحبة.

 ).هذا و یثور الجدال بسبب تشامخ اإلنسان على أخیه.8:2تي 

 " ؛ أمر صالح أم غیر صالحن هذااإن ك"؟ أي الحوار المستمر وال مجادلةماذا یعني 
. Ïال تدخلوا في مجادالت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ،لكي تكونوا بال لوم وبسطاء"

، أوالًدا هللا بال عیب
  ،في وسط جیٍل معوٍج وملتوٍ 

]. 15" [تضیئون بینهم كأنواٍر في العالم
 ونتممها بقوته العاملة فینا، ونحیا بال تذمر وال ،إذ نقبل اإلرادة المقدسة من اهللا

 ومع أقربائنا نتمتع بحیاة مقدسة تنعكس على أعماقنا الداخلیة كما على سلوكنا مع ،جدال
 أي تحملون قدسیة داخلیة وطهارة ونقاوة قلب، ،"لكي تكونوا بال لوملهذا یقول: " اهللا نفسه.

 فتعني سلوًكا بسیًطا مع الغیر، ال"وبسطاء"  :ال موضع لعیٍب في أعماقنا. وأما قوله
"، أي نكشف عن تمتعنا بشركة الطبیعة "أوالًدا هللا بال عیبونكون  حمل أذیة ألحد.ي

اإللهیة. 

بهذه الحیاة بجوانبها الثالث نصیر ككواكٍب مستنیرٍة بشمس البّر ومتأللئة تضيء 
العالم. 

هنا تعني الكواكب المنیرة كالشمس والقمر "أنوار" المترجمة هنا الكلمة الیونانیة 
والنجوم. 

: أي ال نظهر غیر ما نبطن، بعیدین عن كل مكٍر ودهاٍء، وال نخلط بسطاء
الشر بالخیر. 

 ألن األوالد یجب أن ، لكنه أیًضا مسئولیة علینا، هذا شرف وامتیاز لنا"أوالد اهللا"

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
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 یجب علینا أن نعیش بال عیب لكي یكون لنا نصیبا .یشابهوا ویماثلوا أباهم في الصالح
مع مصاف القدیسین. 

: إذا كان االعوجاج " تضیئون بینهم كأنوار في العالم،في وسط جبل معوج وملتو"
وااللتواء أمر طبیعي في حیاة أوالد إبلیس، فإن النور واإلضاءة شيء طبیعي في حیاة 

أوالد المسیح. 

 ألن اآلباء القّدیسین الذین كانوا قبلنا امتلكوا كلمة الحیاة، فقد صاروا أنواًرا العالمÏ .
القدیس كیرلس الكبیر 

 أن أوالد اهللا یضیئون وسط جیل معوج وملتوي، القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
الظلمة، وُتحسب بال عیب بسبب جمالها. نعم وسط كما تضيء الكواكب في اللیل، في 

أن الظلمة المحیطة بالكواكب تعكس بهاًء أعظم على الكواكب، هكذا من یسلك باستقامة 
وسط جیٍل معوٍج وملتوٍ . 

ٍل يعیب یسیرون في وسط ج أن أوالد اهللا الذین بالیرى العالمة أوریجینوس 
 في وسط البحر األحمر، ولم تستطع المیاه أن تقترب إسرائیل كما سار بنو ،معوٍج وملتوٍ 

إلیهم وتغرقهم.  

  ن تسیر على أرض جافة وسط البحر. إن أ یمكنك )الروحي( إسرائیلإن كنت ابن
كنت ملتزًما أن تسیر وسط شعٍب معوٍج وملتٍو، ممسًكا بكلمة الحیاة مثل نور شمس 

 یمكن لمیاه الخطیة أن تنسكب علیك، وال المجد، فإنه یحدث أن تسیر وسط خطاة وال
تقدر موجة الشهوة  تقدر موجة الشهرة أن ترش میاًها علیك وأنت تعبر هذا العالم، وال

أن تلطمك. من كان مصرًیا (وثنًیا) ویتبع فرعون (رمز إبلیس) فیغرق في فیض 
 فتصیر المیاه حاجًزا على الیمین ،أما الذي یتبع المسیح ویسیر كما سار هو الرذائل.

)، 19:15 )، ویسیر هو نفسه في الوسط على أرض جافة (خر22:14 والیسار (خر
 حتى یبلغ إلى الحریة ویترنم بتسبحة الغلبة للرب قائالً : اوال یسارً  یمیًنا فال ینحر

)، بالمسیح یسوع ربنا الذي له المجد 1:15خر ("  ألنه بالمجد تمجد،أسبح الرب"

1 letters, 31:3. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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.  ˺والسلطان إلى أبد األبد. آمین

  دخلت خیل فرعون بمركباته وفرسانه إلى البحر، ورد الرب علیهم ماء البحر. وأما بنو
). فإن كنت ابن إسرائیل 19:15إسرائیل فمشوا علي الیابسة في وسط البحر" (خر 

یمكنك أن تمشي علي الیابسة في وسط البحر. إن كان یلزم أن تكون في وسط جیل 
معوج وملتٍو تضيء بینهم كنور الشمس للمجد. یمكنك أن تسیر وسط الخطاة، وسط 
ماء (سائل) الخطیة دون أن یغمرك. یمكنك أن تعبر هذا العالم دون أن تنتثر أمواج 

. ˻الشهوة علیك، فال تضربك موجة الشهوة
العالمة أوریجینوس 

  علینا جماًال وبهاًء من خالل أطفىرغم إننا صرنا ظلمة بسبب الخطیة فإن اهللا قد 
نعمته الفائقة. عندما یسود اللیل ویلف الظالم كل شيء نجد أنه رغم أن بعض 

 فإن مقارنتها بالظلمة ال تنطبق على ، إذ حل النهار،األشیاء تصیر مضیئة بالطبیعة
 وهكذا تعبر النفس من الخطأ إلى الحق، األشیاء التي كانت معتمة قبًال بالسواد.

. انتقل بولس الرسول عروس المسیح وتتبدل صورة حیاتها المظلمة إلى نعمة فائقة
)، كما العروس 13:1 ي ت1من الظلمة إلى النور، إذ یقول لتلمیذه تیموثاوس (

لوصیفاتها، إنه قد صار مستحًقا إن یكون جمیًال، ألنه كان قبًال مجدًفا ومضطهًدا 
. ویقول بولس الرسول أیًضا أن المسیح جاء إلى العالم لینیر للذین في مظلًماومفترًیا و

براًرا بل خطاة إلى التوبة، الذي جعلهم یضیئون كأنوار أالظلمة. إن المسیح لم یدعو 
 الذي غسلهم من صورتهم السوداء الثاني)، بحمیم المیالد 15:2في العالم (في 

 .˼األولى

 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

 العمل ن إل ألنفسنا نور المعرفة. هذا یتحقق بزرع البّر وحصاد ثمار الحیاة، فعلنش
 النور الحقیقي، وما هو و، األمر الذي نتعلمه بین أمور أخرى هو ما ههو ابن التأمل

1 Homilies on Exodus., hom. 6:14. 
2 Homilies on Exodus, homily 6:14. 
3 Homilies on Song of Songs, 2. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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النور الباطل، فنخلص من السقوط بغیر حذر في الشر كأننا ساقطون في الخیر. 
"أنتم نور العالم" (مت  ، كما قیل للتالمیذ من النور األعظم:لنصبح نحن أنفسنا نوًرا

 نصیر قوة ي). بل ولنصر "كأنواٍر في العالم، متمسكین بكلمة الحیاة"، أعن14: 5
 األول. لنسر نحوه ىمحییة لآلخرین. لنتمسك باأللوهة، ونقتبس نوًرا من النور األبه

). ما دام الوقت 16: 42بال المظلمة المعادیة (إر جمشرقین، قبل أن نتعثر في ال
: 13نهار فلنسلك بأمانة كما في النهار ال بالبطر والسكر، ال بالمضاجع والعهر (رو 

. Ï)، التي هي أعمال اللیل الشریرة13
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  أرسلنا اهللا لكي نكون أنوار، ولكي نصیر كالخمیرة، حتى نعلم اآلخرین، ونعیش
كمالئكة بین البشر، وكرجال بین أطفال صغار، وكأناس روحیین بین أهل العالم 

. Ðالحاضر، فیستفیدون منا، مثل بذور تنتج ثمارا وفیرة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 رنا إلى دلنبعث بنورنا، حارین في الروح، مقتنین الخالص من قوات الظلمة التي تح
). هكذا تصیر كلمات الرسول حًقا 23 :6ألن أجرة الخطیة موت" (رو  "الموت:

هاویة،  موت، أین شوكتك؟ یا بالنسبة لنا نحن أیًضا: "قد ُأبتلع الموت في غلبة، یا
 ،) لیتنا بطاعتنا لشمس العدل نستنیر بنوره55-54: 15 كو 1أین نصرتِك؟" (

 فنتبرر فیه. لیس فقط یلیق بنا نحن نضيء أكثر من الثلج، ألن ،ونتأهل للفهم والقوة
 )،18: 1اهللا ال یخدع عندما یعد: "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج" (إش 

لینا. لیتنا نعطي اهتماًما لكلمات الرب: "أنتم نور إیًضا بالنور للقادمین أوٕانما نشرق 
.  ˼)14: 5العالم" (مت 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

. حب وفرح للراعي والرعیة 4

1 Oration on Holy Baptism, 38. 
2 Hom. On 1 Tim., hom. 10. ترجمة سعاد سولایر  
3 Concerning Baptism, ch. 2. 
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 متمّسكین بكلمة الحیاة "
  ،الفتخاري في یوم المسیح

  ،سَع باطالً أبأّني لم 
 ].16" [وال تعبت باطالً 

سّر االستنارة الداخلیة واإلنارة للعالم هو تمسكنا بكلمة الحیاة، أي بالوصیة 
یظن البعض أن الرسول بولس  اإللهیة التي هي سراج منیر تحثنا على خدمة الغیر بفرح.

 حیث ُتوضع نیران ترشد ي في الموانئهنا یشبه المؤمنین باألبراج التي على الشواط
البحارة خاصة باللیل فال تضل الطریق. 

یقف الرسول متهلًال ومفتخًرا بعمل اهللا به فیهم وذلك في یوم الرب العظیم، 
 ویحسب أن سباقه لم یضع هباء، وآالمه لم تكن باطلة. سیكونوا إكلیله في ذلك الیوم.

 واثقین إنها مبعث الفرح لهم. ،نحن نقدم كلمة اهللا لآلخرین

 " ؟ إنني أشارككم في أعمالكم الصالحة. عظیمة هي الفتخاريماذا یعني بقوله"
قط تخلصكم، بل وتجعلني بهًیا. یا له من نوٍع عجیٍب من االفتخار ففضیلتكم، لیس 

(المجد) یا أیها الطوباوي بولس! لقد ُجلدت وُطردت وٌأهنت من أجلنا. لذا یضیف: 
" فإنه من حقي دوًما أن افتخر في یوم المسیح، بأني لم اسَع باطًال وال تعبت باطالً "

. Ïبأنني لم أسع باطالً 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،لكّنني وٕان كنت انسكب أیًضا على ذبیحة إیمانكم وخدمته"
 ].17" [فرح معكم أجمعینأسّر وأُ 

اعتاد البحارة، خاصة حین یتعرضون لعواصف شدیدة ویكونون في خطٍر، عند 
قد نذروها أثناء ضیقتهم. یكونوا وصولهم إلى المیناء بسالٍم أن یقدموا ذبیحة شكر هللا 

هكذا یرى الرسول شعب اهللا وقد بلغ إلى المیناء السماوي بسالم یقدمون ذبیحة إیمانهم، 
 آالموأما هو فیكون كالسكیب من الخمر الذي یسكب داخل الذبیحة عالمة الفرح وسط 

الذبح. 

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
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  یقول: صرت سكیًبا وذبیحة! یا لها من نفس طوباویة! یحب إحضارهم هللا ذبیحة. انه
. Ïمن األفضل جًدا تقدیم نفس (هللا) عن تقدیم ثور

  نعم إن كنت ٌأَقَدْم مع الذبیحة والخدمة، فإني أفرح وأتهلل معكم جمیًعا. وبنفس
 Ðالطریقة هل تفرحون وتبتهجون معي؟

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

كما أخلى الكلمة اإللهي ذاته من أجلنا یلیق بنا من جانبنا نحن أیًضا أن نخلي 
.  اإلنسان نفسه هو طریق الحیاة الجدیدة في السید المسیحإخالءالصلیب أو ف .أنفسنا

 أشخاص أخلوا أنفسهم من أجل المسیح:ثالثة هنا أمثلة ل لنا الرسول بولس قدمي
شارك ذبیحة السید المسیح بفرح. ي :القدیس بولس. 1
خدم اآلخرین. يطیع وي :القدیس تیموثاوس. 2
 الحب المقدس والعواطف المقدسة. له :القدیس أبفرودتس. 3

 یحتاجون إلى .نه یدرك تماًما حاجة الشعب إلىَ مَثلٍ إ القدیس بولس:. 1
 عملًیا. لقد سكب نفسه سكیًبا على اإلنجیل یوضح كیف تتحقق ممارسة ،مفسٍر في الجسد

]. في العهد القدیم كان الكاهن 17ذبیحة إیمان الناس. هكذا كان مبتهًجا وفرًحا معهم [
 الفرح الروحي. وقد إلى). یشیر الخمر 40: 29یسكب الخمر على الذبیحة كسكیٍب (خر 

المسیح السید حسب القدیس بولس آالمه الیومیة حتى الموت هو الخمر الذي یسكبه 
نه یفرح ویهب فرًحا في المسیح. صار إ(رئیس الكهنة األعظم) في حیاة الشعب المتألم. 

 وقد بولس بالسید المسیح مصدًرا للفرح. فهو مع الشعب یشاركون ذبیحة المسیح باإلیمان.
لبي وآالمهم وخدمتهم ذبیحة حیة، وهو ككاهن یقدمها هللا. يف لأهاعتبر بولس إیمان 

 ]. أخلى نفسه بالطاعة وشارك القدیس بولس خدمته.23-19[تیموثاوس . 2
اآلن یتبنى الطفل حیاة الوالد.  طفًال،  كأٍب أنجب،تیموثاوس لقد ولد القدیس بولس

 یشیر القدیس بولس كیف یندر أن توجد مثل مجموعة السمات المتآلفة التي 
: 4)، وحداثة سنه (ا تي 23: 5للقدیس تیموثاوس. فبالرغم من ضعف صحته (ا تي 

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
2 Homilies on Philippians, homily 8. 
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)، اتسم القدیس بقوة البصیرة الداخلیة، 10: 16 كو 1)، واستخفاف البعض به (12
ولباقته، وحنوه، ونجاحه في مواجهة المجتمعات المتمردة. 

؛ 17: 6" في العهد الجدید كلمة بولسیة (رو الطاعةكلمة "یرى البعض أن  
)، بینما لم . الخ8: 5 عب ؛21 فل ؛4: 3 تس 2؛ 6: 10؛ 15: 7 كو 2؛ 19: 16

: 8؛ لو 27: 8؛ مت 41: 4؛ 27: 1توجد في األناجیل كلها سوى خمس مرات (مر 
 أصاغ الرسول بولس ، وقد"االستماع "جذورها في تعبیر "طاعة). تجد كلمة "6: 17؛ 25

)، 5، 2: 3 ؛ راجع استماع اإلیمان غل 26: 16 ؛ 5: 1" (رو طاعة اإلیمانتعبیر "
 اهللا حسب متطلبات اإلیمان. إرادةوقد عبر بهذا عن االنفتاح على 

]. كان مثًال رائًعا للعواطف المقدسة كطریٍق للنمو في 30-25 [أبفرودتس. 3
كان شریًكا في العمل وجندًیا   ومات شهیًدا.،النعمة اإللهیة. صار أبفرودتس أسقًفا لفیلبي

 فحزن جًدا لحزن الشعب ،]. لقد التهبت عواطفه بالحب األخوي26مرافًقا للرسول بولس [
علیه بسبب مرضه حیث قارب إلى الموت. 

": إنه صوت الفرح الذي بعثه الرسول من سجنه في روما. فتردد وأسر وأفرح"
ن الفرح هو أ و،في جنبات مدینة فیلبي، وال شك أن الفرح یهبنا القوة لمواجهة التجارب

وصیة اهللا لنا. 

، نتم مسرورین أیًضاأبهذا عینه كونوا و"
 ].18" [وافرحوا معي

أنه یفرح بخالصهم وبلوغهم المیناء السماوي بسالم، ویسألهم أن یفرحوا معه، إذ 
یكون كسكیب الخمر الواهب الفرح لشاربیه. 

  یقول: إنه لیس بشٍر أن أتألم، بل بالحري أفرح بذهابي إلى المسیح، فهل ال تفرحون؟
 حتى ر". لیتنا نحن أیًضا نفرح عندما نرى إنسانا باًرا یموت، ونفرح باألكثافرحوا معي"

عندما یموت شریر میئوس منه. فإن األول یذهب لینال مكافأة أعماله، واآلخر یتوقف 
. Ïإلى حد ما عن خطایاه العنیفة

1 Homilies on Philippians, homily 8. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 على أني أرجو في الرب یسوع"
  ،أن أرسل إلیكم سریًعا تیموثاوس

 ].19" [لكي تطیب نفسي إذا عرفت أحوالكم

 إلیه بسرعة إن سمح الرب لكي یعود یحمل إلیهمیعدهم بإرسال ابنه في الرب 
 فیتهلل معهم ویشاركهم فرحهم. ،أخبارهم السارة

 " : ًأرجو في انظروا كیف ینسب كل شيء إلى المسیح حتى إرساله لتیموثاوس، قائال
نني أتشجع عندما أتعرف إ"، بمعنى إني أثق أن اهللا سیسهل هذا لي، حتى الرب یسوع

على أحوالكم. إني أنعشتكم عندما سمعتم األمور الخاصة بي والتي كنتم تصلون من 
أجلها، وهي أن یتقدم اإلنجیل وأن یخزى أعداؤه، حیث أن الوسیلة التي ظنوا أنهم 

یسببون لي بها أذیة صارت لفرحي. هكذا أیًضا أود أن أتعرف على أحوالكم لكي ما 
أتشجع عندما أعرف أخباركم. هنا ٌیظهر أنهم یجب أن یفرحوا بقیوده ویستریحوا لها، 

. Ï ما أنتم علیهمن جهة" تطیب نفسيإذ ولدت فیه مسرة عظیمة. فإن كلماته: "

  یا له من شوق عظیم نحو مكدونیة! یشهد نفس الشيء بالنسبة ألهل تسالونیكي، إذ
 تس 1 فإذ قد فقدناكم زمان ساعة واحدة بالوجه..." (،یقول: "وأما نحن أیها األخوة

" لكي تیموثاوس أرجو في الرب یسوع أن أرسل إلیكم سریًعا). وهنا یقول: "17:2
 دلیل عن عنایته الفائقة. فإذ لم یكن قادًرا أن یكون معهم بنفسه هذاأعرف أحوالكم. 
 لم یستطع أن یحتمل بقاءه ولو إلى فترة قصیرة یجهل أحوالهم، ألنه إذأرسل تالمیذه، 

 بإعالن الروح. هذا هو عمل النفس التي تهتم باآلخرین وتفكر همرولم یعرف كل أمو
. Ðفیهم، وتصارع دوًما من أجلهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ینتحب الراعي وسط األجراء. إنه یبحث عن أحد ممن حوله یحب قطیع المسیح
 ىنه لم یوجد في كنیسة المسیح سوأبإخالص، فلم یجد بینهم وال واحد! ال یعني هذا 

1 Homilies on Philippians, homily 9. 
2 Homilies on Philippians, homily 9. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

ذین لهما اهتمام أخوي بالقطیع، لكن هذا ما حدث في لالرسول بولس وتیموثاوس ال
ذلك الحین أثناء إرسال تیموثاوس، إذ لم یجد معه بین أبنائه سوي أجراء الذین 

) ومع هذا فهو نفسه 21:2 (في "هو ألنفسهم، ال ما هو لیسوع المسیح یطلبون ما"
ي نحو القطیع فضل أن یرسل ابنه ویبقي هو بین األجراء. واهتمامه األخمن أجل 

یوجد أجراء بیننا نحن أیًضا، والرب وحده هو الذي یمیزهم. ذاك الذي یفحص القلوب 
 "من :یمیزهم، وأحیاًنا نحن أیًضا نمیزهم. فلیس بال هدف قال الرب نفسه عن الذئاب

 ˺)16:7ثمارهم تعرفونهم، هل یجتنون من الشوك عنًبا أو من الحسك تیًنا؟" (مت 
 القدیس أغسطینوس  

  ،ألن لیس لي أحد آخر نظیر نفسي"
 ].20" [یهتم بأحوالكم بإخالص

 في خدمته وٕاخالصه ،تیموثاوس شخصیة، في عیني الرسول، ال ُتقارن بأحدٍ  
 وقلبه.  الرسولنه یحمل ذات روحإوبذله. 

أن الرسول یتحّدث هنا عن كثرة وجود اُألجراء الذین القدیس أغسطینوس یرى 
یكرزون بعّلٍة لصالحهم الشخصي، وندرة وجود الراعي الذي یكرز بالحق، فیطلب ال ما 

. ˻لنفسه بل ما هو لیسوع المسیح

 " ...بمعنى ألن لیس لي أحد آخر نظیر نفسيإنه یكرمهم بإرسال تیموثاوس إلیهم ،"
لیس ممن یهتمون هو مثلي، لیس من یهتم حًقا بكم... تیموثاوس هو ذاك الذي معي 

. Ñي من هو مثله. إنه نظیردیحبكم. كان یمكن أن أرسل آخرین، لكن ال یوج
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،إذ الجمیع یطلبون ما هو ألنفسهم"
 ].21" [ال ما هو لیسوع المسیح

 ولعله قال هذا ).15:1(هنا یشیر الرسول إلى كثرة الكارزین عن حسد وتحزب  

1 On the Gospel of St. John, tr. 46:5. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 87 :11. 
3 Homilies on Philippians, homily 9. 
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حاسًبا اآلخرین هكذا إن قورنوا بشخص تیموثاوس. 

  اإلنسان الصالح یكرز لكم، اقطفوا العنب من الكرمة. اإلنسان الشریر (الذي یطلب
ما لنفسه) یكرز لكم، اقطفوا العنب من على السیاج. فإن العنقود قد نما على غصن 
الكرمة محاط باألشواك، لكنه لم یصدر عن الشوك. على أي األحوال عندما ترون 

مثل هذا وأنتم جائعون كونوا حذرین وأنتم تقطفون العنقود، لئّال وأنتم تمّدون یدكم على 
العنب یمّزقها الشوك. هذا ما أقوله: بحكمة استمعوا إلى ما هو صالح، وال تتمثلوا 

. ˺بشّر األشخاص

  البسوا ثوب العرس. أوّجه حدیثي إلیكم یا من لم ترتدونه بعد. أنتم اآلن فعًال في
داخل (العرس)، ومع هذا لم تلبسوا الثوب لتكرموا العریس. إنكم تطلبون ما هو 

]. ألن ثوب العرس هو لتكریم االتحاد، أي 21ألنفسكم ال ما هو لیسوع المسیح [
اتحاد العریس والعروس. أنتم تعرفون العریس أنه المسیح. أنتم تعرفون العروس، إنها 

الكنیسة. كّرموا العروس، وقّدموا كرامة للعریس. إن قّدمتم الكرامة الالئقة لكلیهما 
. ˻تكونون أبناءهما

  ُیقال على لسان الرب نفسه للروح التي تزني وراءه: "لقد كنت ترجو أمًرا أعظم
بانفصالك عّني". ألن الخاطي في تعّدیه، أي في خطّیته یهتم بنفسه فقط، إذ یرغب 
في إبهاج نفسه لفائدته الخاصة، بینما ُیالم الذین یطلبون ما هو ألنفسهم ال ما هو 

. Ñ)5: 13كو  1]، بینما ُأمر بالمحّبة التي "ال تطلب ما لنفسها" (21لیسوع المسیح [

  یحوي الفلك كال النوعین، فإن كان الفلك هو رمز الكنیسة، ترون بالحقیقة في الطوفان
الحاضر الذي للعالم الكنیسة تضم بالضرورة النوعین، كما تضم الغراب هكذا تضم 

ألنفسهم وما هو الحمام؟ الذین یطلبون ما  الحمامة. ما هي الغربان؟ الذین یطلبون ما
 . ˽للمسیح

القدیس أغسطینوس  

1 Sermons on N.T. Lessons, 52 :10. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 40 :6. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 1:33. 
4 On the Gospel of St. John, tr. 6:2. 
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  ،ّما اختباره"وأ
 ].22" [فأنتم تعرفون أنه كولد مع أٍب خدم معي ألجل اإلنجیل

یدرك أهل فیلبي العالقة القویة بین الرسول بولس وتلمیذه تیموثاوس في الرب، 
-1: 16(أع وخالل خدمة إنجیل المسیح. لقد حسبه ابنه الخاص خدم كابٍن ال كأجیر 

  ).14: 17؛ 3

 حین كتب إلى أهل هیكرموه باألكثر. هذا أیضا ما فعل قدم لهم تیموثاوس لكي ما 
، 11:16 كو 1"ال یحتقره أحد، ألنه یعمل عمل الرب كما أنا أیًضا" (  كورنثوس:

قال هذا لیس ألنه مهتم به، وٕانما من أجل الذین یستقبلونه، كي ینالون مكافأة . )10
. Ïعظیمة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].23" [هذا أرجو أن أرسله أول ما أرى أحوالي حاالً "

 لیس حًرا في حركته لم یستطع أن یحدد الزمن، فهو یود أن یذهب رهو أسيإذ 
)، لكن إذ یود أن یطمئن حاول اإلسراع في إرسال تلمیذه المحبوب. 24إلیهم بنفسه (

 سأرسله عندما أرى ما هو موقفي، وما هي نهایة أموريÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].24" [تي إلیكم سریًعاآّني أنا أیًضا سإثق بالرب "وأ

  ،لم أرسله كما لو كنت ال أرید أن آتي إلیكم، وٕانما لكي أتشجع عندما أعرف حالكم
". انظروا كیف یعتمد في كل واثق بالربوفي الوقت نفسه ال أجهل حالكم. یقول "

 Ñشيء على اهللا، وال یتكلم بشيء من ذهنه هو. إنه یقول: "إن شاء الرب!"
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ، أن أرسل إلیكم أبفرودتسالالزملكني حسبت من "و
 خي والعامل معي والمتجّند معي أ

1 Homilies on Philippians, homily 9. 
2 Homilies on Philippians, homily 9. 
3 Homilies on Philippians, homily 9. 
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 ].25" [ورسولكم والخادم لحاجتي

 ، یبعث فیهم روح الفرحولكي ،إذ یخشى عدم إمكانیة إرسال تیموثاوس بسرعة
 اإلنجیلشعر بااللتزام أن یرسل أبفرودتس أخاه والعامل والجندي الرفیق في معركة 

والرسول المتخصص لخدمتهم وخدمته. 

هما تیموثاوس وأبفرودتس اللذان قرر بولس أن یرسلهما إلى فیلبي. إنهما لیس 
من رسل یسوع، وال هما صانعا آیات ومعجزات ولكنهما خادمان أمینان. 

  نه أأرسله وبعث معه مدیًحا كذاك الذي لتیموثاوس. فقد مدحه في نقطتین: أوًال
، وثانًیا أنه تزكى في عمل اإلنجیل. لنفس ]20[" یهتم بأحوالكم بإخالصیحبهم "

السبب وبذات العبارات یمتدح أیًضا هذا الرجل، كیف؟ دعاه أًخا وعامًال معه، ولم 
برز كیف شاركه في مخاطره واختبر أیقف عند هذه النقطة بل دعاه متجنًدا معه. لقد 

". فربما یسند في األمور العامل معه" هو أكثر من "المتجند معهما اختبره هو. فإن "
" یظهر أنه المتجند معيالهادئة، وال یفعل ذلك في وسط الحروب والمخاطر. فبقوله: "

. Ïیفعل هذا أیًضا (وسط المخاطر)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،إذ كان مشتاًقا إلى جمیعكم"
، ومغموًما

 ].26" [ألنكم سمعتم أنه كان مریًضا

ا، فاغتنم هو على حزنهم، إذ وكان أبفرودتس مریًضا، وٕاذ سمعوا عن مرضه حزن
لم یكن یود أن یسمعوا ویحزنوا. 

 أن أبفرودتس كان یعلم جیًدا كیف كان  وهيهدف بهذا إلى نقطة هامة یعلنها 
محبوًبا منهم. وهذا لیس باألمر الهین بالنسبة للحب. یقول: أنتم تعرفون كیف كان 

مریًضا وحزن أنه بعد شفائه لم یركم لكي ینزع عنكم حزنكم علیه بسبب مرضه. هنا 
یقدم سبًبا آخر إلرساله إلیهم مؤخًرا جًدا. فإن هذا لیس عن إهمال. فقد احتفظ 

1 Homilies on Philippians, homily 9. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

. ˺بتیموثاوس، إذ لیس لدیه من هو مثله... وأبفرودتس بسبب مرضه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فإنه مرض قریًبا من الموت"
، اه وحدهإيّ لكن اهللا رحمه ولیس 

  ،ّیاي أیًضاإ بل 
 ].27" [لئال یكون لي حزن على حزن

 حیث وسط آالمه في السجن وعجزه عن الحركة وافتقادهم مرض أبفرودتس 
 أحزان بولس، إذ هو في حاجة إلى دال تزداصار قریًبا من الموت، فرحمه اهللا وشفاه حتى 

مساعدته في الخدمة. 

لكن  قد یتساءل البعض: لماذا قال الرسول: "القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
" مع أن االنطالق لیكون الشخص مع المسیح أفضل؟ یجیب علي ذلك بأنه كما اهللا رحمه

شعر القدیس بولس بأنه ُملزم أن یبقى من أجلهم، فإن اهللا رحمه ألجل الخدمة لكي یربح 
نفوًسا هللا. 

  ،فأرسلته إلیكم بأوفر سرعة"
  ،حتى إذا رأیتموه تفرحون أیًضا

 ].28" [وأكون أنا أقل حزًنا

یكشف الرسول عن عالقات الحب العجیبة المتبادلة. فمع شدة احتیاجه إلى 
أبفرودتس یرسله بأوفر سرعة لیرده إلى أهل فیلبي الذین حزنوا على مرضه الشدید. وٕاذ 

 فیخفف ذلك من أحزانه. ،یفرحون یجد الرسول في فرحهم راحة له

 أنهم فرحوا إذ سمعوا عن شفاء محبوبهم القدیس یوحنا ذهبي الفمیرى 
أبفرودتس، لكن فرحهم یزداد باألكثر إذ یروه بعد شفائه. 

: [لم یقل القدیس یوحنا الذهبي الفمیجیب وأكون أنا أقل حزًنا"؟ لماذا یقول: "
"، مظهًرا أن نفسه لم تحرر من الحزن تماًما، إذ یقول: "من أقل حزًنا بل "،إنني بال حزن

1 Homilies on Philippians, homily 9. 
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). متي یكون مثل هذا 29:11 كو 2یضعف وأنا ال أضعف؟ ومن یعثر وأنا ال ألتهب؟" (
] ˺متحرًرا من الحزن؟

، فاقبلوه في الرب بكل فرح"
 ].29" [ولیكن مثله مكرًما عندكم

یسألهم أن یقبلوه بكل فرٍح لیس من أجل صداقتهم له، ولكن من أجل خدمته 
یكرموه كخادم أمین یختفي في الرب. . للرب

  اقبلوه بطریقة تلیق بالقدیسین، إذ یلتزم قبول القدیسین بكل فرح! لقد فعل هذا كله من
أجلكم، ولیس من أجل من یرسلهم، فإن النفع األكبر هو للذي یعمل أكثر من الذي 

. ˻ینال العمل الصالح
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،ألنه من أجل عمل المسیح قارب الموت"
 ].30" [مخاطًرا بنفسه لكي ُیجبر نقصان خدمتكم لي

مرة أخرى یكشف الرسول عن عواطفه المقدسة الملتهبة حًبا، فقد اشتهى كثیرون 
من أهل فیلبي أن یخدموه في سجنه بروما، لكن حالت الظروف عن تحقیق ذلك، وشعروا 

كأنهم مقصرون في حقه، لكن إذ بذل أبفرودتس كل طاقته في خدمته حتى تعرض 
للموت بسببه حسب الرسول أن هذا العمل ُقدم من أهل فیلبي جمیعهم، ألنهم صاروا 
كأنهم واحد مع أبفرودتس. فخدمة أبفرودتس وتضحیاته حتى قرب الموت من أجل 

 كأن أهل فیلبي قاموا به. ،الرسول بولس هو عمل محبة

 أن أبفرودتس انطلق من فیلبي إلى روما حیث ˼یوحنا الذهبي الفمیرى القدیس 
كان بولس في السجن، وقد تعرض لمخاطٍر كثیرٍة لكي یلتقي به في السجن ویخدمه ویسد 

احتیاجاته.  
 

1 Homilies on Philippians, homily 9. 
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 2 من وحي فیلبي
 !خورس كنسي عند الجلحثة

  ،ُترى هل انطلق الرسول األسیر مع الشعب
كخورٍس كنسٍي متهلٍل لیستقر عند الجلجثة، 

 أم تحولت زنزانته إلى الجلجثة بعینها؟

  .أراه یقود خورس  كنسًیا فریًدا
یتمتع بكلمة الوعظ، جوهرها تعزیات في المسیح ال تنقطع! 

یمارس الكل روح الحب فتذوب اآلالم! 
وتنفتح أمام الكل  جراحات المصلوب، 
  فیدخل الجمیع إلى أحشاء حبه وتحننه!

  ،یتغنى الرسول مع الشعب بأغنیة الحب
ویمارس الكل الوحدة، 

فقد انسجمت أوتار القیثارة المتنوعة، 
 لتخرج سیمفونیة سماویة یهتز لها السمائیون.

   .یقف الكل مًعا في انسجام ینشد أغنیة جدیدة
وقف الكل أمام المصلوب، وقد طارت الكلمات من أفواههم. 

 السماء؟ كأي حب أنزلك إلینا یا من ال تسع
كیف قبلت ان تصیر ابًنا لإلنسان یا وحید األب؟ 

كثیًرا ما تئن نفوسنا في داخلنا: 
لماذا لنا هذا الجسد الضعیف؟ 
هوذا خالق الكل صار جسًدا. 

شاركتنا في كل شيء ماخال الخطیة! 
  السمائیین واألرضیین!قرفعت من شأننا یا خال

   !صرت إنساًنا، وأخذت آخر صفوف البشریة
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حبك دفعك لتصیر عبًدا، 
 لتقیم منا نحن العبید أبناًء ألبیك!

  !قدمت دمك ثمًنا لتقتنینا عروًسا لك
دخلت إلى دائرة لعنتنا بالصلیب، 

لكي تحطم متاریس اللعنة، 
 وتدمر أبوابها،

 وتطلقنا وتحملنا إلى فردوسك السماوي!

  !صرت قائد موكبنا یا واهب الغلبة
اجتزت بنا وسط جیٍل ملتٍو، 

فلم تقدر الظلمة أن تخفي نورك فینا. 
 أقمت منا كواكب بهیة وسط ظلمة العالم!

  !لك المجد یا أیها الراعي الصالح العجیب
أقمت منا جسدك المتهلل العجیب في حبه! 

ماذا نرد لك من أجل حبك وتواضعك وقدرتك؟ 
 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

األصحاح الثالث 

فرح في الرب 
 كمناٍخ طیٍب للتمتع بالفرح، اآلالم كشف الرسول بولس عن األول األصحاحفي 
في الرب هذا الفرح أنه طبیعة  كمصدر فرح حقیقي، وهنا یعلن عن الخدمةوفي الثاني 

، وهو فرح على مستوى سماوي.  المتألم القائم من األموات

، الذي ُیسر به  هي عصب خطة اهللاإنسان یخبرنا القدیس بولس أن حیاة كل 
في السماویة . یلزمني أن أحمل هذه الخطة، التي هي حیاتي كابٍن وأیقونة له حیة متهللة

المسیح. هذه الحیاة لها تكلفتها السلبیة كما اإلیجابیة: 

للحیاة الجدیدة المتهللة أوالً : التكلفة السلبیة 
]، أو التخلص من الشكلیات التي بال روح. كان 3-2 [الحذر من حرفیة العبادة .١

 یحتاجون للخضوع للناموس الموسوي بطریقة نيؤمنالمالمتهودون یعلمون بأن 
هاجم القدیس بولس هؤالء  .، بدونه لن یتحقق الخالصحرفیة، خاصة طقس الختان

المتهودین بذات اللقب الذي استخدموه لألمم "الكالب"، وقارن ختانهم ببعض 
. كان یمكن للرسول أن  ودعاه "القطع"الممارسات الوثنیة لبتر اإلنسان أعضاءه

 تخلى عن هذا ألنه أراد أن یعبر بإرادتهیفتخر بحفظه الناموس الموسوي حرفًیا، لكنه 
 إسرائیل الجدید، كنیسة المسیح، یتعبد هللا بالروح. إلىهم ب

 بل في الروح. عدم الثقة في الجسد .٢
]. 9-7ن قورن بالسید المسیح [إ كل ما في هذا العالم نفایة .٣
]. 13، أي األمور الحاضرة [نسیان ما هو وراء .٤
. مجد هذا العالم عار .٥

للحیاة الجدیدة المتهللة أوالً : التكلفة اإلیجابیة 
]. 3 [العبادة بالروح .١
 فمع الثقة .]21 إلى شبه جسد المسیح الممجد [الرجاء في تغییر أجسامنا الواهیة .٢

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

تها، إنما ستكون لها خبرة دفي الجسد ال نستخف بأجسامنا الواهیة. ال تتغیر ما
 إلى المجد، وتتقبل االنحطاط المسیح القائم من األموات، جسده الممجد. تعبر من

عدم الفساد.   
 ].9[وبرنا ]، 8 [قبول المسیح كفایتنا .٣
]. نشترك في آالمه 11-10 [النمو في معرفة المسیح المصلوب القائم من األموات .٤

هبنا ي] 10[اإلیمان  وتكون لنا قوة قیامته. بهذا نصیر مثله. ،بفرح، ونتشبه بموته
الشركة في حیاة المسیح وقیامته. هو انفتاح على عمل اهللا في حیاتنا، فنتقبل المسیح 

دوًما من أجل بلوغ الجعالة السماویة بدعوة اهللا في نجاهد بّرنا. أیًضا یلیق بنا أن 
]. نجاهد دوًما ألننا لسنا بعد كاملین. 16-12المسیح [

]. یلیق بنا أن نحیا كمواطني أسمى دولة، مملكة 20 [مواطنتنا هي في السماء .٥
 على األرض إقامته عاًما، لكن 33على األرض أكثر من بالجسد السماء. سكن ربنا 

 صرنا أعضاء جسمه یلزمنا أال إذ. ونحن  متعلًقا بالعالملم تجعل منه مواطًنا أرضًیا
ننسى أننا اكتسبنا جنسیته. "ال تشاكلوا هذا العالم، بل تغیروا بتجدید أذهانكم" (رو 

12 :2 .(
 .11-1. عجز الناموس عن تحقیق الفرح  1
 .16-12. سباق لبلوغ الكمال   2
.  21-17. المكافأة: مواطنة سماویة  3

. عجز الناموس عن تحقیق الفرح 1
  ، افرحوا في الربإخوتيأخیًرا یا "

  ،كتابة هذه األمور إلیكم لیست علّي ثقیلة

 ].1" [وأّما لكم فهي مؤمنة

اآلن یكتب الرسول بولس إلى محبوبیه شعب الكنیسة التي في فیلبي مطالًبا إیاهم 
 ویرسلها إلى ،بالفرح في الخدمة. والعجیب أن الكاتب یبعث رسالته وهو مقید بالسالسل

من سواء ومنتعشة لكن المتهودین یزعجونها. فالمتاعب (مؤمنة) كنیسة مع كونها أمینة 
ما نتهلل   في الرب. وقدره تفقد المؤمن أو الخادم فرحن أرال تقدالخارج أو من الداخل 
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ا عنه. ن قوة ما أن تعزلروال تقدداخلًیا نكون باألكثر مستعدین لقبول األلم من أجله، 

": یقصد بها الرسول إنه سیبدأ استكمال رسالته.  أخیًرا"

  لقد هدأ بولس أهل فیلبي الذین كانوا في حالة كآبة شدیدة. كانوا في قنوط، إذ لم
كیف سارت األمور مع بولس. كانوا في كآبة إذ ظنوا أنها قد تفاقمت یعرفون یكونوا 

جًدا بالنسبة له، وبالنسبة للكرازة وألبفرودتس. لقد أكد لهم وطمأنهم من جهة كل هذه 
". یقول لهم: لیس لكم بعد علة للكآبة معكم أخیًرا یا إخوتي افرحواالنقاط، وقال:" 

أبفرودتس الذي حزنتم من أجله، ومعكم تیموثاوس، وأنا نفسي سآتي إلیكم، واإلنجیل 
 ˺في حالة تقدم. ماذا یعوزكم بعد؟ افرحوا!

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" یستخدم هذا اللفظ للتعبیر عن شدة الحب واالعتزاز واألخوة یا إخوتي"
 أما هؤالء فدعاهم ،)19:4والمشاركة ألهل فیلبي. لقد دعا الغالطیین "أوالدي" (غل 

"، فعندما یهدف نحو تصحیح أمٍر ما أو إظهار حنوه یدعوهم أوالده، وعندما إخوتي"
یخاطبهم بكرامٍة عظیمٍة یلقبهم إخوته.  

": الفرح هو الخیط الذهبي الذي یمر بین طیات هذه الرسالة. افرحوا في الرب"
لیس  "في الرب". الخارجیة، إنما اإلمكانیاتأما مصدر الفرح فلیس النجاح الظاهر، وال 

ما أروع  "وأما لكم فهي مؤمنة".من حصٍن آمٍن للنفس البشریة أكثر من الفرح في الرب 
 ولكن ، الحزنزمهأن یكتب الرسول لهم عن الفرح وهو في شدة الضیق واأللم، فاأللم یال

 إال في الرب. حققاجتماع األلم مع الفرح ال یت

افرحوا في الرب... لماذا؟ 
 وهو محب البشر. ،أ- ألن الرب هو ضابط الكل

 ویهبنا كل شيء. ،ب- ألن الرب هو الذي یهتم بكل أمورنا
 یحملها عناف ، أقدام صلیبه خطایانا وآثامنا وهمومناتحتج- ألننا نطرح 

برضا ولطفٍ . المصلوب 

1 Homilies on Philippians, homily 10. 
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 ، ویحول الشر إلى خیر،د- ألنه ینقذنا من أعدائنا الخفیین والظاهرین
والضیقات إلى بركات. 

و- ألن الفرح بالرب یهبنا القوة في جهادنا الروحي. 
هـ- ألنه هو الذي ینیر ظلمتنا. 

 "فإن ،"حسب العالم"، ولیس "في الرب" یقول بحق "أخیًرا یا إخوتي افرحوا في الرب 
. ˺هذا لیس بفرحٍ . یقول أن هذه المتاعب التي بحسب المسیح تجلب فرًحا

 "كتابة هذه األمور إلیكم لیست علٌي ثقیلة، وأما لكم فهي مؤمنة. احذروا الكالب ."
أال تالحظوا كیف یتدرع بالصبر لكي یقدم نصیحة في البدایة؟ فإنه بعد أن قدم لهم 

مدًحا عظیًما، وأظهر إعجابه بهم، عندئذ قدم النصیحة ثم عاد یكرر المدیح. فإن هذا 
األسلوب من الكالم یبدو أنه كان یحمل صعوبة بالنسبة لهم. لذلك حاول تغطیته من 

 .˻كل جانب
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، انظروا الكالب"
، انظروا فعّلة الشر

 ].2" [انظروا القطع

 ویكرر الرسول نفس اللفظ ثالث .": أي النظر بعیوٍن یقظة وحرٍص شدیدٍ انظروا"
مرات للداللة على أهمیة وخطورة األمر. عندما بدأ بولس كرازته بین األمم هاج علیه 

 وبذلوا كل جهدهم لكي یربطوا المسیحیة بالیهودیة، وكأنها طائفة جدیدة من ،المتهودون
الطوائف الیهودیة. 

 أن الذین یفسدون اإلیمان بالمناداة بضرورة القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
 طریق الخالص للدخول فيممارسة أعمال الناموس الحرفیة كالختان وحفظ السبت 

 وتفقد المؤمنین ،یشبهون الكالب التي تنبح وتهاجم لتؤذي. فهي تشوه اإلیمان بالمخلص
 بأن الكتاب المقدس یشَّبه األب فیكتورینوسیقینهم في عمله علي الصلیب. هذا ویرى 

1 Homilies on Philippians, homily 10. 
2 Homilies on Philippians, homily 10. 
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المدافعین عن بیت الرب بالكالب التي في أمانة تحرسه من اللصوص والمفسدین. 

  تتحدث األسفار المقدسة عن الكالب النافعة والمدافعة عن الكنیسة، كما یعلمنا داود
 قائًال بأن هذه الكالب تلحس دماء األعداء في هیكل اهللا. وهنا 68في المزمور 

یتحدث (بولس) عن نوع مضاد من الكالب. واضح أنه یتحدث عن الیهود (المقاومین 
هي عملهم الوحید في (الناموسیة الحرفیة) ن األعمال إللكلمة) ألنهم عاملون بالشر. ف

.  ˺حیاتهم دون معرفة اهللا، ویترجون الخالص من أعمالهم
ماریوس فیكتورینوس 

 وهنا قلب الرسول بولس ،": كان الیهود یدعون األمم بالكالبانظروا الكالب"
لماذا الصورة حتى أن بولس یضع نفسه في مصاف األمم ویشبه المتهودین بالكالب. 

طریق الخالص بالكالب؟ ألنهم عوض كیدعو المطالبین بالعودة إلى حرفیة الناموس 
ون كالكالب بأصوات مزعجة نبحالكرازة بلغة الحب، واحتضان النفوس بأبوة روحیة ي

  ویؤذون البسطاء بأفواههم التي ال تكف عن أن تعض وتؤذي.، ومقلقة للجماعة،للنفس
 ؛18: 23 یتطهروا إذا بهم یتدنسوا كالكالب (تث لكيبینما یطالب هؤالء بحرفیة الناموس 

 له وننسبي). إنهم یحملون عداوة لصلیب المسیح، 22: 2بط  2 ؛15 ،14 ،6 :59مز 
 كان الیهود یدعون األمم كالًبا (مت العجز عن المصالحة مع اهللا بدون حرفیة الناموس.

 وُنسب إلیهم ، الحقیقي، فصاروا أمًماكإسرائیل)، لكن بعدم إیمانهم فقدوا سمتهم 26 :15
لقب الكالب الذي دعوا به األمم. 

  لكن من هم الذین یلقبهم كالًبا؟ كان في ذلك الموضع بعًضا ممن أشار إلیهم في كل
ن يألردیاء والمنحطین الذین یطمعون في الربح القبیح والمغرم...ارسائله، من الیهود

بالسلطة. هؤالء كانوا یرغبون في جذب كثیر من المؤمنین إلیهم بالكرازة بخلط 
 .˻المسیحیة مع الیهودیة في نفس الوقت، مفسدین اإلنجیل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

صاروا بتعالیمهم ف ، بسلبه عمل الصلیباإلنجیلإذ یحرفون ": انظروا فعلة الشر"

1 Epistle to Philippians 3:1:3. 
2 Homilies on Philippians, homily 10. 
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 مخادعین، یكرزون ولكن ال لحساب مملكة اهللا، بل لحساب الظلمة والشر. "فعلة الشر"،

 "فإنهم یعملون بقصٍد شریٍر، العمل الذي هو أشر من البطالة، احذروا فعلة الشر ..."
 .˺إذ یستأصلون ما قد ُوضع بتدبیر صالح ویقتلعونه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 كان الختان "انظروا القطع".یقول:  ،"الختان"عوض قوله  :"انظروا القطع"
ذ رفضوا العهد الجدید، وبالتالي فقدوا سمتهم إوعالمة في الجسد على قبول العهد مع اهللا. 

ال  تحول ختانهم من عالمة العهد مع اهللا إلى مجرد قطع في الجسم ، الروحيكإسرائیل
 لمفهوم الختان، إذ جردوه من مفهومه إساءتهموهو بهذا یكشف عن   له وال قوة.ىمعن

 األمر الذي ، ال یختلف عن الممارسات الوثنیة،الروحي وهدفه. صار قطًعا في الجسد
 یرى ). وكأنهم فیما هم ینفذون الناموس حرفًیا إذا بهم یتعدونه.5: 21یمنعه الناموس (ال 

 الممنوعة على اتالبعض أن الرسول غالًبا لم یقصد بالقطع الختان. إنما قصد الجراح
 حتى لو أخذنا المعنى اآلخر فإن .الكهنة للتعبیر عن حزنهم على موت أحد أقربائهم

 كأن هذا األمر فقط هو الذي سیصیرهم من ،المتهودین افتخروا بقطع جزء من الجسد
شعب اهللا، بینما اغفلوا المعاني الروحیة للختان... فالختان هو میثاق مع اهللا وتقدیس 

القلب هللا. 

 " :كان طقس الختان مكرًما عند الیهود، إذ فتح الناموس له احذروا القطعیقول "
 كسر السبت. عمكن إتمام الختان ميالطریق، وكان السبت یحسب أقل من الختان. ف

ن الختان شر، وأن ال لزوم له، لئال یرعب الناس. لكنه عالج األمر بأكثر أ م یقلفل
 .˻حكمة، ساحًبا إیاهم منه

 لماذا؟ قطعن هذا الختان هو "إ بل ماذا قال؟ ،لم یرد حتى أن یشترك في االسم ."
ألنهم ال یفعلون شیًئا سوي قطًعا في الجسد. فإنه إذ ُیمارس، ولكن لیس حسب 

 أو ربما ألنهم أرادوا . قطًعا من الجسد. لهذا السبب دعاه هكذاىالناموس، ال یكون سو
" في الذین یفعلون هذا قطًعاأن یقطعوا الكنیسة إلى شقین، ونحن ندعو األمر "

1 Homilies on Philippians, homily 10. 
2 Homilies on Philippians, homily 10. 
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عشوائًیا، بال هدف وال مهارة. یقول: اآلن إن كنتم تطلبون الختان، تجدونه عندنا نحن 
"، أي نتعبد روحًیا. أجبني: أیهما أسمى، النفس أم الجسد؟ الذین نعبد اهللا بالروح"

 أیًضا، أو ىسمأ. لهذا فإن ذاك الختان (الذي للنفس) هو ىسمأ ىواضح ان األول
بالحري لیس أسمى بل هو الختان الوحید. فإنه إذ ُیوقف الرمز یأتي بحق األمر 

). بنفس الطریقة عالج األمر في الرسالة إلي 4:4كتابة: "انزعوا غرل قلوبكم" (إر 
أهل رومیة قائالً : "ألن الیهودي في الظاهر لیس هو یهودًیا، وال الختان الذي في 
الظاهر في اللحم ختاًنا، بل الیهودي في الخفاء (في الداخل) هو الیهودي، وختان 

). أخیًرا ُنزع عنه االسم نفسه إذ 29-28: 2القلب بالروح ال بالحرف هو الختان" (رو 
لم یعد ختاًنا (بل قطًعا) كما یؤكد. فالرمز كان یدعي هكذا (ختاًنا) حتى تحل 

 .˺الحقیقة، ولكن متى جاءت الحقیقة لم یعد للرمز ذات االسم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،الرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتین أعرض عنه، عالًما أن مثل هذا قد انحرف"
). لیتنا كبحارة حكماء نبحر في 11-10:3وهو یخطئ، محكوًما علیه من نفسه" (تي 

إیماننا في المسلك السلیم حتى نعبر بأكثر أماٍن، ونتبع سواحل األسفار المقدسة. 
القدیس أمبروسیوس 

، ألننا نحن الختان الذین نعبد اهللا بالروح"
، ونفتخر في المسیح یسوع

 ].3" [وال نّتكل على الجسد

بینما یطالب المتهودون بالختان الجسدي، لیحسبوا من أهل الختان یصیرون أهل 
"الذین نعبد اهللا الغرلة روحًیا، بینما إذ نمارس ختان الروح نصیر نحن أهل الختان 

  على الجسد".لوال نتك ونفتخر (نفرح) في المسیح یسوع، ،بالروح

 الحقیقي: الروحيوقد ذكر معلمنا بولس ثالث عالمات للختان 
حتى نتمتع بالشركة العمیقة مع اهللا الذي هو  : ال الحرف القاتل هللا بالروحالعبادة- 1

لیس معنى  روح وحیاة. فنقدم له القلب لیقدسه بروحه القدوس ویقیم منه هیكًال له.

1 Homilies on Philippians, homily 10. 
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ادتنا ب یساعدنا على عإن كان،  والتدبیر الروحيعبادة اهللا بالروح هو إبطال الطقوس
الروحیة. 

 . وصلیبه، یهبنا فخًرا واعتزاًزا بالرب یسوع:فرح في یسوع المسیح- 2
فمع تدبیر حیاتنا الروحیة، لكن خالصنا یقوم على عمل على الجسد:  االتكالعدم - 3

ال نمارس العبادة الجسدیة التي تخص الجسد دون الروح وال تتكل على الجسد  الروح.
 فال یكون الدافع لعبادتنا هو إرضاء ذواتنا. ،أي ال تعتمد على الذات في عبادتنا

 فإن الختان من الجانب الجسدي لم . )4: 4(إر اختتنوا للرب"  ":كان البد أن یقول
 وحدهم، وٕانما علي أناس آخرین ىیقتصر علي أهل الختان بحسب شریعة موس

كثیرین. فكهنة األوثان المصریین كانوا یختتنون لها (لألوثان)، فكان هذا الختان من 
 ى، بینما ختان الیهود ربما كان للرب. فإذا كنا قد فهمنا معنللربأجل األوثان ولیس 

 الحرفي، فلننتقل إلي معناه الرمزي حتى نعرف كیف یوجد بین ى بالمعناختتنوا للرب
، والبعض اآلخر مختتن ولكن لیس للرب. للربالمختونین بعًضا منهم مختتن 

 بخالف كلمة الحق أي عقیدة الكنیسة: فإن الذین یمارسون ىتوجد كلمات أخر
 ویمارسون ما یمكن أن نطلق علیه ضبط النفس؛ ،الفلسفة، قد ختنوا أخالقهم وقلوبهم

ین جسدًیا، ولكن في نفإن الهراطقة یمارسون ضبط النفس وهم في الوقت نفسه مختت
، ألن الختان عندهم ُیَنفَّذ بموجب عقیدة كاذبة.  للربهذه الحالة فإن ختانهم لیس

ولكن حینما تذهب إلي الكنیسة وتتبع تعالیمها الحقة، فإنك لن تكون فقط مختتًنا، 
. ˺للربوٕانما مختتن 

العالمة أوریجینوس 

، مع أن لي أن اّتكل على الجسد أیًضا"
  ،على الجسد كلتّ ن ظن واحد آخر أن يإ

 ].4" [فأنا باألولى

 بل على عمل اهللا ، على الجسداالتكالیقدم لنا الرسول نفسه مثاًال على عدم  
 الكثیر ى الرسولفیه. فمن جهة إن أراد أحد أن یفتخر بامتیازاته الجسدیة الخارجیة فلد

1 Homilies on Jeremiah., Homily 5:14. 
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 باألمور الجسدیة لالفتخار أن یباریه فیه أحد. فرفضه رال یقدلیفتخر به، األمر الذي 
لیس عن نقٍص لدیه أو عجز عن تحقیقها.  

) 6-4یذكر الرسول بولس سبع امتیازات له (ع
 ألن ، ولیس دخیًال علیها،وهذا إثبات إنه ولد في الیهودیة- مختون في الیوم الثامن: 1

الدخالء یختتنون یوم دخولهم اإلیمان الیهودي. 
 ألنه ال ینسى الدیانة الیهودیة التي أسسها اهللا على جبل سیناء. :- من جنس إسرائیل2
 بنیامین االبن الوحید لیعقوب الذي ولد في أرض الموعد من - من سبط بنیامین:3

زوجته المحبوبة راحیل، وهو آخر أبناء یعقوب. 
هناك فرق بین اإلسرائیلي والعبراني: اإلسرائیلي هو إنسان یهودي نال - عبراني: 4

یجید اللغة العبریة كما ف أما العبراني ،الختان، ولیس بالضرورة أن یجید اللغة العبریة
ن من الیهود وكثیرما فعل یعني أن أجداده لم یختلطوا مع األمم في الزواج ك

اآلخرین الذین نزحوا من األمم.  
 أي المفرز والمخصص والمكرس هللا. وٕانه من الذین یعتنون بممارسة - فریسي:5

الطقوس والفرائض الدینیة. 
 فلم یطق أن یرى أحًدا خارج ته، كان شاول غیوًرا جًدا على دیان- مضطهد الكنیسة:6

 لذلك عندما نشأت المسیحیة وجذبت الكثیرین من أبناء جنسه .الحظیرة الیهودیة
ضطهد ااشتعلت نار الغیرة داخله فأقترف كثیر من اآلثام ضد الكنیسة وسجن و

فانوس. تالكثیر من المؤمنین وكان راضًیا بقتل اس
 ، تمم كل مطالب الناموس من وصایا وتقلیداتبال لوم:كان - من جهة بّر الناموس 7

.  فهذا حسبته من أجل المسیح خسارة"،"ولكن ما كان لي ربًحا

  ،من جهة الختان مختون في الیوم الثامن"
  ،من جنس إسرائیل من سبط بنیامین

  ،عبراني من العبرانّیین
 ].5" [من جهة الناموس فّریسي

األمور التي كل  لالفتخار واالتكال على الجسد، فقد تمتع بإمكانیاتهمن جهة 
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كان الیهود یعتزون بها. 

  یشیر بهذه الظروف أنه لیس دخیًال وال ُولد من والدین دخیلین. ختانه في الیوم
 .˺الثامن یتبعه أنه لیس بدخیل، وأنه من ساللة إسرائیل، وأن أبواه لیسا دخیلین

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یقول: هویتي الیهودیة لیست بأیة حال ُملتبس فیها. فإنني لست من أسرة نصف
یهودیة. إني زرع حر، ابن راحیل المحبوبة التي من أجلها البطریرك (یعقوب) نفسه 

.  ˻احتمل العبودیة
ثیؤدورت أسقف قورش 

  ،من جهة الغیرة مضطهد الكنیسة"
 ].6" [من جهة البّر الذي في الناموس بال لوم

إنهم لیسوا أكثر غیرة منه، فقد كان غیوًرا على حرفیة الناموس وتقلیدات آبائه 
. األمر الذي وٕاسرائیلواالعتزاز بأمته، بذل كل جهده الضطهاد الكنیسة خدمة للناموس 

أما عن حیاته الشخصیة فبحسب الناموس كان  لن یقدر أن ینكره أحد من بني أمته.
فریسًیا مدقًقا في حرفیة متشددة، ُیحسب في أعین الیهود باًرا. 

 أن الرسول بولس بعد أن أعلن عن ما كان القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
یمكنه أن یفتخر به، وهي أمور لیست باختیاره، إذ لم یختر لنفسه أن یختتن في الیوم 

 یتحدث عما هو باختیاره، إذ كان یمكن أن ،ن یكون من جنس إسرائیل الخ.أ وال ،الثامن
یكون فریسًیا ولكن غیر غیور علي الناموس كما فعل بعض رؤساء الكهنة. باختیاره كان 

غیوًرا جًدا فاضطهد الكنیسة، وسلك في البّر وبال لوم حسب الناموس. 

  یقول حین كنت أغزو الكنیسة لم أكن مدفوًعا بحب الكرامة والمجد الباطل والغیرة
. ˼مثل قادة الیهود، بل كنت ملتهًبا بالغیرة علي الناموس

ثیؤدورت أسقف قورش 

1 Homilies on Philippians, homily 10. 
2 Epistle to Philippians, 3:5 (ACCS). 
3 Epistle to Philippians, 3:6 (ACCS). 
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  ،قبل اهتدائه تمم بولس الناموس بطریقة رائعة، إنما خوًفا من الناس أو من اهللا نفسه
حتى حین كان یضاد الناموس في مفاهیمه الداخلیة. لكنه كان ینفذ الناموس خشیه 

. ˺العقوبة ولیس حًبا في البرّ 
القدیس أغسطینوس  

، لكن ما كان لي ربًحا"
 ].7" [فهذا قد حسبته من أجل المسیح خسارة

 القدیم، ومع كل ما تمتع به من امتیازات، إسرائیلمع كل ما قد بلغه في أعین 
 بهذا كله ألقىأدرك الرسول أن هذا كله لن ینفعه شیًئا، وأنه عاجز عن تبریریه لدى اهللا. 

 يوحسبه خسارة لیربح السید المسیح القادر وحده أن یبرره. من یلتصق بالحرف الناموس
حسب الرسول الكرامة  یسقط في الفقدان والخسارة مادام یفقد المسیح مصدر حیاته وشبعه.

التي نالها من شعبه بسبب غیرته على حرفیة الناموس خسارة لحقت بأعماقه. 

  إنه یسأل إن كنت من جهة نقاوة ساللتي وغیرتي وعاداتي وطریقة حیاتي قد فقت
الكل، فلماذا أرفض كل هذه الكرامات إال ألني وجدت أن أمور المسیح أفضل، 

وأفضل جًدا؟ لهذا أضاف: "لكن ما كان لي ربًحا، فهذا قد حسبته من أجل المسیح 
]... أما نحن فلسنا حتى نستحق بالمال لنربح المسیح، بل نفضل الحرمان 7خسارة" [

 .˻من الحیاة العتیدة عن الصالحات التي للحیاة الحاضرة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  هذه الكلمات هي مدیح للناموس. كیف هذا، هذا ما یعلنه هنا. لنصِغ بانتباه إلي
". ولكن عندما تحدث عن "حسبته خسارة" بل الناموس خسارةكلماته عینها. لم یقل "

"... قدیًما كان ربًحا بسبب طبیعته، كان لي ربًحا " قال: "حسبته" بل:الربح لم یقل
 وأخیًرا صار هكذا بحسب رأیي. 

 ألیس الناموس هكذا (ربًحا)؟ إنه خسارة من أجل المسیح. ،یقول ماذا إذن
 كیف كان الناموس ربًحا؟ ولم ُیحسب ربًحا، بل كان هكذا. 

1 Two Letters of Pelagius, 1:15. 
2 Homilies on Philippians, homily 10. 
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یجلب الناس الذین كانوا بهیمین في طبیعتهم إنه تأملوا كیف كانت عظمته، 
 لیحملوا شكل البشر. 

لو لم یوجد الناموس ما كانت النعمة قد ُأعطیت. لماذا؟ ألنه صار نوًعا من 
 استحالة للصعود إلى العلى من حالة االنحطاط الشدید ت هناك فحیث كان،الجسر

 یحتقر دون أنجاء في شكل سلم، ولكن الذي صعد لم یعد بعد محتاًجا إلى السلم، 
السلم، بل هو شاكر له. إذ رفعه إلى هذا الوضع، لم یعد یحتاج إلیه...  

بالنسبة للمستقبل أما هذا هو حال الناموس، فقد رفعنا إلى فوق، فكان لنا ربًحا، 
 خسارة، وٕانما ألن النعمة أعظم. هو حسبناه خسارة. كیف؟ لیس ألنه ف

الجوع، أما وقد وجد منه ذلك كما لو أن فقیًرا كان جائًعا، فإذ وجد فضة هرب 
ذهًبا ولم ُیسمح له باالحتفاظ باالثنین مًعا، حسب االحتفاظ بالفضة خسارة، مع أنها 

هي في ذاتها لیست هكذا. وٕاذ یلقیها یأخذ العملة الذهبیة...  
 هكذا بالنسبة لإلنسان الذي یلتصق وإذن الناموس لیس خسارة، وٕانما ه

 بالناموس ویهجر المسیح. 
الناموس إذن خسارة إن قادنا بعیًدا عن المسیح، أما إذا بعث بنا إلیه فهو لیس 

"، فإن كان من أجل المسیح، فهو لیس من أجل المسیح خسارةخسارة. لهذا قال: "
خسارة بطبعه. 

 لكن لماذا ال یسمح لنا الناموس بالذهاب إلى المسیح؟ یخبرنا (الرسول) نفسه 
بأن الناموس قد ُأعطي لیقودنا إلى المسیح. والمسیح هو مكمل للناموس وغایة 

الناموس. إنه یقودنا إلیه إن أردنا. "ألن المسیح غایة الناموس" من یطیع الناموس 
یترك الناموس ذاته. إنه یسمح لنا بالذهاب إلى المسیح إن كنا نراعي هذا، وٕاال فإنه 

 .˺ال یسمح لنا بذلك. نعم حًقا لقد حسبت كل شيء خسارة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، حسب كل شيء أیًضا خسارةأني إبل "
  ،من أجل فضل معرفة المسیح یسوع ربي

1 Homilies on Philippians, homily 11. 
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، جله خسرت كل األشیاءأالذي من 
 ].8" [بح المسیحأرحسبها نفایة لكي أنا أو

ال  سقطت كل هذه االمتیازات كنفایة ،إذ التقى بالرب ورآه وفتح قلبه لسكناه
 بالمؤمن أن یحتفظ بها، بل یلقیها خارًجا قال یلي أن یشغل فكره بها. هذه النفایة قتستح

 ،لتلهو بها الكالب الضالة. ما كان یعتز به قبًال صارت نفسه تمقته لیعتز بعار الصلیب
 وذبیحته الفریدة القادرة أن تفتح أبواب السماء لیدخل كل مؤمن ویستقر في ،وفقر المسیح

األحضان اإللهیة في مجد أبدي. 

" بعدما نهض شاول من سقطته بعد من أجل معرفة فضل المسیح یسوع ربي"
یسوع عرف جیًدا أن كل ما كان له ربًحا هو في حقیقته خسارة من ربنا سماعه صوت 

أجل معرفة المسیح یسوع. 

"... خسر شاول كل امتیازاته من أجله خسرت كل األشیاء وأنا أحسبها نفایة"
السابقة، وخسر وضعه كشخٍص مقرٍب من القیادات الدینیة، وخسر وضعه كقائٍد غیوٍر 

 وخسر وضعه وسط أسرته المتدینة. خسر ،مشهورٍ ، وخسر وضعه بین أصدقائه ومعارفه
 ، عملیة استبدالمارس بولس  القدیسكل هذه االمتیازات وهو یعتبرها نفایة، والحقیقة أن

 ألبد. ى الإستبدل هذه األرباح الوهمیة المؤقتة الزائلة بأرباح حقیقیة تبقى معه اف

  أقول: لماذا یعني هنا الناموس؟ ألیس العالم صالًحا؟ ألیست الحیاة الحاضرة صالحة؟
من أجل لكن إن سحبتني هذه عن المسیح أحسب كل هذه األشیاء خسارة. لماذا؟ "

". فإنه إذ تشرق الشمس، یحسب الجلوس بجوار فضل معرفة المسیح یسوع ربي
شمعة خسارة. فالخسارة تقوم علي المقارنة، علي السمو علي األمور األخرى... 

 .˺ وٕانما من اجل المسیح،یدعو كل شيء خسارة، لیس في ذاتها الحظوا كیف
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 هلقد قرأ (الرسول) أن إبراهیم إذ اعترف أنه تراب ورماد وجد نعمة اهللا في تواضع 
) استرد كل ما 8:2). وقرأ أن أیوب إذ جلس في المزبلة (أي 27:18الشدید (تك 

1 Homilies on Philippians, homily 11. 
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). وقرأ في نبوة داود أن اهللا یقیم المسكین من التراب والبائس 17:10-42فقده (أي 
.  ˺)7:113من المزبلة (مز 

القدیس أمبروسیوس  

  .إنني لست أهرب منها (وصایا الناموس) كأمور دنیئة، لكنني أفضل ما هو أسمي
فإنني إذ أتذوق الحبوب ألقي النفایة (غطاء البذور). ألن النفایة هي الجزء الكثیف 

. ˻من القش. إنها تحمل الحبوب، لكن ما أن ُتجمع الحبوب حتى ُتطرح النفایة
ثیؤدورت أسقف قورش 

  لیس من فقدان لطوباویة الفضیلة بسبب األلم، أیًضا ملذات الجسد ال تضیف شیًئا
 .˼للمتعة

  عظیم هو الربح الذي نقتدیه بالصالح، الذي هو الغنى باهللا، ولیس الغنى الزائل، إنما
. ˽بالعطایا األبدیة حیث ال تحارب بل نعمة دائمة ال تنتهي

القدیس أمبروسیوس 

  من منكم یتوقع أن یسمع صوت مالك یقول له: "اآلن علمت أنك خائف اهللا، فلم
)، أو ابنتك أو زوجتك، ولم تمسك مالك أو كرامة 12:22تمسك ابنك عني" (تك 

العالم، أو طموح العالم، بل احتقرت كل األشیاء وحسبتها نفایة لكي تربح المسیح. لقد 
). من منكم تظنون 21:19بعت كل شيء وأعطیت للفقراء واتبعت كلمة اهللا؟ (مت 

. ˾أنه یسمع كلمة كهذه من المالئكة؟ لقد سمع إبراهیم هذا الصوت
 العالمة أوریجینوس 

  ، ولیس لي بري الذي من الناموس،وجد فیه"وأ
، بل الذي بإیمان المسیح

 ].9" [الذي من اهللا باإلیمان البرّ 

1 On Patience, 2:1:4. 
2 Epistle to Philippians, 3:8 (ACCS). 
3 Duties of the Clergy, 2:4:12. 
4 Duties of the Clergy, 2:6:26. 
5 Homilies on Genesis, homily 8:8. 
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یكشف "أوجد فیه"  :بقوله  أي اتحد به.]9-8[لكي أربح المسیح وأوجد فیه" "
 مكان لراحته واستقراره، فوجده الرب یسوع ودخل به كما إلى م یكن لهأنه كان ضاًال ل

حسب الناموس كان بأحشاء محبته لیستقر في بیته في أمان. فحین كان یظن أنه بار 
 صار في المسیح مستقًرا ومختفًیا یرتدي بره بًرا باإلیمانبالحقیقة تائًها وضاًال، وٕاذ تمتع 

له. هذا هو اإلیمان بالمسیح كعطیة إلهیة. 

  إن كان ذاك الذي كان له بّره جرى نحو هذا البّر اآلخر، إذ بّره الخاص به هو كال
شيء، كم باألولى الذین لیس لهم بّر یلزمهم أن یجروا إلى المسیح؟ حسًنا قال: "لي 
بري"، لیس الذي اقتنیه بتعبي وكدحي، وٕانما وجدته من النعمة. إن كان الذي كان 

بهذا السمو العظیم قد خلص بالنعمة، فكم یلیق بنا نحن. كان یبدو أنهم سیقولون بأن 
الٌبر الذي یأتي بالتعب أعظم، لذا أظهر أنه نفایة أن قورن بالبّر اآلخر... وما هو 
البّر اآلخر؟ الذي من اإلیمان باهللا، أي یمنحه اهللا. هذا هو بّر اهللا. هذا بكلیته هو 

 .˺هبة. هبات اهللا ال تقارن باألعمال الصالحة التي بال قیمة الصادرة عن جهادنا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ، وقّوة قیامته،ألعرفه"
، المهآوشركة 

 ].10" [متشبًها بموته

المسیح القائم أوًال في السید  لماذا؟ ألنه عاین ،وضع الرسول القیامة قبل اآلالم
 ثم أخبر ،حیاته ثم دخل إلى حلبة اآلالم. أعلن له السید المسیح عن أمجاد قیامته أوالً 

حنانیا عن آالم الرسول. ال یوجد فاصل بین ألعرفه وقوة قیامته ألن أهم شيء في معرفة 
. المسیح هي قوة قیامته التي كانت ألجلنا نحن ولیس ألجله

 بولس المتألم في سجنه وقیوده وهو بريء یعرف أن آالمه هذه ما :"شركة آالمه"
 هي إال شركة مع المسیح المتألم.

عوض االنشغال بالحرفیات القاتلة والتي كان یظنها طریق البّر، دخل في 

1 Homilies on Philippians, homily 11. 
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 ویبقى ینهل ،. بهذا صارت له معرفة فائقة. تعرف علیهباإلیمانالمسیح وحّل المسیح فیه 
 ویسعد بالتشبه ، ویختبر شركة آالمه،من ینبوع المعرفة والحكمة لیدرك عملًیا قوة قیامته

 ویترك تمتعه الدائم ، أن یفسد وقته بحواٍر جدلٍي حول ما یخص الجسدلال یحتمبآالمه. 
 للسماوي القادر أن یبرر الجمیع بدمه الثمین وببهجة قیامة عال تنقطبمعرفة متجددة 
 .)17:15 كو 1 ؛ 25: 4رو (المسیح بًرا له 

 " یستحیل معرفته. لماذا؟ وكیف؟ ه" باإلیمان نعرفه، وبدونباإلیمان ألعرفهماذا یعني 
 ،باإلیمان نعرف قوة قیامته... فإن كانت قیامة المسیح حسب الجسد ُتعرف باإلیمان

 ُیوجد هكیف یمكن بالعقل إدراك والدة كلمة اهللا؟ ألن القیامة أقل من الوالدة... ألن
 .˺للقیامة أمثلة كثیرة، أما المیالد فلن یوجد له مثیل قط. لم یولد أحد قط من عذراء

  هذه األمور (الوالدة من عذراء والقیامة) تهب البّر، هذا ما یلیق بنا أن نؤمن به أنه
قادر أن یفعله، أما كیف كان قادًرا هذا ما ال نستطیع برهنته. فإنه باإلیمان ندخل في 

 إن نان لم نؤمن بأنإن نحتمل اآلالم. أشركة آالمه، لكن كیف؟ إن لم نؤمن ال نقدر 
ا أن نحتمل اآلالم... من ن) لما یمكن12:2 تي 2كنا نتألم معه فسنملك أیًضا معه (

یؤمن أن المسیح قام یسلم نفسه للمخاطر، ویشاركه آالمه. إذ تكون له شركة مع ذاك 
 .˻الذي قام، مع ذاك الحي

 بها نتشبه بموته. نااالضطهادات واألحزان والشدة یلزم أال تجعلنا مضطربین، فإن 
وكأنه یقول إننا نتشكل بشبهه. وكما یقول في موضع آخر: "حاملین في الجسد كل 

). هذا یأتي من اإلیمان العظیم. فإننا لسنا نؤمن 10:4 كو 2حین إماتة الرب یسوع" (
فقط أنه قام، وٕانما حتى بعد قیامته له سلطان عظیم، فنرحل في ذات الطریق الذي 
سافر فیه، أي نصیر إخوته في هذا األمر أیًضا. كأنه قال: صرنا مسحاء في هذا 

 ˼األمر! یا لعظمة كرامة اآلالم! إننا نؤمن أننا نصیر في شبه موته خالل اآلالم!
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Philippians, homily 11. 
2 Homilies on Philippians, homily 11. 
3 Homilies on Philippians, homily 11. 
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 ].11" [بلغ إلى قیامة األمواتألعّلي "

 الرسول بولس على الدوام هو انطالقه الیومي في طریق القیامة خالل لما یشغ
 والدخول إلى ،شركته مع السید المسیح في آالمه وصلبه، حیث ینعم بكرامة الشركة معه

األمجاد األبدیة. 

قیامة األموات التي یقصدها الرسول هنا هي القیامة الواحدة الوحیدة العامة 
 وهي تتم في لحظة واحدة یعقبها الجزاء ،شراراألبرار واأل ،الشاملة لجمیع األموات

. والعقاب

 لكنه یقصد ،" التي استخدمها الرسول ال یقصد منها الشك في أمر قیامتهلعلي"
بها صعوبة الوصول إلى هذا األمر. إنه یحتاج إلى جهاد العمر كله. 

 أن كل البشر سیقومون، فماذا یعني الرسول القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
"؟ [البعض بالحق یقوم لُیكرم، وآخرون لكي ُیعاقبوا... ماذا أبلغ إلى قیامة األمواتبقوله: "

یعني ببلوغ القیامة التي تشیر إلیها هنا؟ القیامة التي تقود إلى المسیح نفسه.] 

  هذا ألن بولس ال یزال یثابر في شركة اآلالم التي كادت أن تكون علي شبه الموت
". لم یكن لدیه أدنى شك أنه یبلغ قیامة األموات لعلي أبلغ قیامةنفسه حتى یقول: "

 ،األموات. ولكن ما هو بلوغ قیامة األموات؟ إنها الحیاة الكاملة التامة لكل شخص
 بوضوح في نهایة الزمن ى والتي تتجل،ن شركة آالم المسیح بكل وسیلةعة نابعوال

.  ˺عندما تتحقق قیامة األموات، أي عندما یعود األموات إلى الحیاة
ماریوس فیكتورینوس  

  رغبة في التفكیر بعمق في الُحسن العظیم. لكن تتألم الیقودنا نشید األناشید اآلن إلى
یأسف أي شخص  یمكننا اإللمام بهذا الُحسن. كیف ال نفوسنا عندما نعرف أنه ال

 إذ ترتفع النفس الطاهرة ،عندما یكتشف أن االرتقاء إلى هذا الُحسن صعب المنال
النقیة بواسطة الحب لكي تشارك في هذا الُحسن، ولكن یظهر أنها لآلن لم تتمكن من 

1 Epistle to Philippians, 3:12 (ACCS). 
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. ˺)11:3(في  الحصول على ما تبحث عنه، كما یقول القدیس بولس
 القدیس غریغوریوس النیسي

. سباق لبلوغ الكمال 2
  ،ني قد نلت أو صرت كامالً إلیس "

 ].12" [ني أیًضا المسیح یسوعأدرك الذي ألجله ُأدركسعى لعّلي أولكني 

 الیأس والتهاون، حال برو عدم بلوغه بعد الكمال، إدراكهسّر قوة الرسول بولس 
  یفدیه ابنا له.لكيوٕانما بالسعي والجهاد مدرًكا أن السید المسیح نفسه یطلبه ویسعى إلیه 

بینما یود أن یدرك المسیح یعلم تماًما أن المسیح أدركه. فغیرة الرسول على خالص نفسه 
 بغیرة السید المسیح على اقتنائه له.  نال تقار

 بعد بكمال المجد، وال عوال تمت، المكافأةلم ینل بعد الرسول " أسعى لعلي أدرك"
 أن السید المسیح هو العامل فیه بنعمته. یبدأ معه، ویسیر هما یسندأنهى بعد سباقه، لكن 

 لكن اإلمكانیات ، والجهاد طویل،معه في طریق جهاده، ویكون هو غایته. فالزمن مقصر
 إنه تعبیر واضح وقوي عن حیاة  عمل اهللا فیه.إمكانیات ألنها ،التي له جبارة وقدیرة

". لقد أدرك السید المسیح شاول أدركني أیًضا المسیح یسوع الذي ألجلهالجهاد "
الطرسوسي وهو في طریقه إلى دمشق ممتطًیا جواده، متكبًرا متعجرًفا مملوًء غضًبا وحقًدا 
لیكمل معصیته باضطهاد یسوع المسیح في شخص أوالده. أدركه فهرب الشر من داخله 

وفر الكبریاء واختفى الحقد.  

  .یوجد شكالن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي. واحد ُیقتني هنا، واآلخر فیما بعد
واحد حسب القدرات البشریة، واآلخر خاص بكمال العالم العتید، أما اهللا فعادل خالل 

. ˻الكل، حكیم فوق الكل، كامل في الكل
القدیس أمبروسیوس 

  . ًنحن جمیًعا اآلن غیر كاملین، هناك سنكون كاملین حیث یصیر كل شيء كامال

1 Homilies on Song of Songs, 4. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 Duties of the Clergy, 3:2:11. 
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]، فهل یجسر أحد أن 12یقول الرسول بولس: "لیس إني قد نلت أو صرت كامالً " [
. ˺ینسب لنفسه الكمال؟ نعم باألحرى لندرك عدم كمالنا، فننال الكمال

القدیس أغسطینوس  

 فیأتوا إلى قیامته. ولعله یقصد إن ظننت إني ،یلیق بالبشر أن یحتملوا الصراع كله 
غ القیامة المجیدة، وهي موضوع ثقة علي شبة قیامته، فإني احتمل كل وبلل تأهلم

الصراعات. بهذا أكون قادًرا أن أنال القیامة، وأن أقوم في مجدٍ !.. حیاتي ال تزال 
، الزلت أجري وأثابر للبلوغ إلى الهدف. لبعیًدا عن النهایة. الزلت بعیًدا عن اإلكلي

 .˻". فانتم تعلمون بأیة غیرة یسعى اإلنسان"أسعى" بل یقول "إني أجريإنه لم یقل 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  إلى طبیعة –ینبغي أن تتغّیر نفوسنا وتتحّول من حالتها الحاضرة إلى حالة أخرى 
إلهّیة، وتصیر خلیقة جدیدة بدًال من العتیقة، أي تصیر صالحة متحننة وأمینة بدًال 

كونها في المرارة وعدم اإلیمان. وهكذا إذ تصیر مناسبة والئقة تعود وتسكن في 
الملكوت السماوي. ألن بولس المغبوط یكتب هكذا عن تغییره الذي به أدركه المسیح، 

]. كیف 12قائالً : "ولكّني أسعى لكي ُأدرك الذي ألجله أدركني أیًضا المسیح یسوع" [
أدركه اهللا إذن؟ یحدث هذا مثًال حینما یمسك طاغیة مجموعة من األسرى ویسوقهم 

قّدامه، ثم بعد ذلك یدركهم الملك الحقیقي ویخّلصهم منه. هكذا حین كان بولس تحت 
سیادة وتأثیر روح الخطیة الظالم، فإنه كان یضطهد الكنیسة ویتلفها، لكن ألنه كان 
یفعل هذا عن غیرة هللا وبجهل... لهذا فإن اهللا لم یهمله بل أدركه، إذ أضاء حوله 

. Ñالملك السماوي الحقیقي

  ،یعّلمنا الروح التواضع الحقیقي الذي ال نستطیع اآلن أن نصل إلیه حتى بالتغّصب
) وشفقة، وكل وصایا الرب 12: 3لكن یعّلمنا أن نثمر بالحق أحشاء رأفات (كو 

. Òبدون تعب أو تغّصب، كما یعرف الروح نفسه كیفّيّ◌ة ذلك حین یمألنا بثماره

1 Sermons on N.T. Lessons, 92 :10. 
2 Homilies on Philippians, homily 11. 
3 Homilies, 44:8. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
4 Homilies, 19:9. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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القدیس مقاریوس الكبیر  

  إني أعجب من أولئك الذین یدعون ألنفسهم الكمال، أولئك الغنوسیین، الذین ُیهیأ لهم
لیس "أنهم أفضل من الرسول. إنهم مغرورون ومفتخرون بینما یقول الرسول نفسه: 

ني قد نلت أو صرت كامالً ..." ومع هذا یحسب نفسه كامًال ألنه قد انفصل عن إ
، ساعًیا بال ملل نحو حیاة أفضل، غیر مدٍع الكمال في المعرفة، لكنه ىحیاته األول

الكاملین"، واصًفا جمیع  "فلیفتكر هذا :كان ساعًیا نحو الكمال. هنا أیًضا یضیف
 وتجدید في اإلیمان الكامل وحده، نازعین من ذاكرتنا ،نه ترك للخطیةأالكمال بجالء 
 .Ïخطایانا السابقة

 القدیس إكلیمنضس السكندري

  ،تأدركحسب نفسي أني قد أ أنا لست اإلخوة "أیها
  ،واحًدا فعل شیًئاأولكني 

، إذ أنا أنسى ما هو وراء
 ].13" [قّدام وامتد إلى ما هو

مع عظمة ما ناله الرسول، لكن بمقارنته بما یعده له الرب من أمجاد یحسب كل  
ما ناله كال شيء. ففي كل یوم یتمتع الرسول ببركات كأنها جدیدة، فیصرخ: هوذا الكل قد 

. ینسى الماضي ألنه مشغول بحاضٍر مجید، إن قورن بما یناله غًدا یصیر "صار جدیًدا
في نظره كال شيء. إنه في سباق دائم بروح الرجاء المفرح في الرب. 

 وهب اهللا اإلنسان االشتیاق المستمر للنمّو والتقّدم، فینسى ما هو وراء لیمتد إلى 
ما هو أعظم. فإن كان قد تمّتع بمجد الكواكب یشتهي خالل النعمة اإللهیة أن یبلغ مجد 

)، كما 41: 15 كو 1الشمس، إذ یقول الرسول: "إن نجًما یمتاز عن نجٍم في المجد" (
). هذا وفي العهد 43: 13قیل "حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت اهللا" (مت 

القدیم جاء في الشریعة بأن "كل واحٍد یسیر في المحّلة على حسب عالمته (رایته)" (عد 
2 :2 .(

1 Paedagogus 1:1:6. .راجع ترجمة فلیوباترون 
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]. یركز المتسابق كل أفكاره ویجمع كل قواه 13" [ولكني أفعل شیًئا واحًدا... "
للوصول إلى الهدف بأقصى سرعة. الذي یركز على شيٍء واحٍد یحقق نجاًحا ما أفضل 

 فهو ال یحقق نجاًحا یذكر. یقدم بولس الرسول هنا صورة ،من الذي ینشغل بأمور كثیرة
ن المتسابق البد أن یكون أمستعارة من سباق عربات الخیل في القرن األول المیالدي. وك

حاصًال على الجنسیة الرومانیة. وهكذا نحن المتسابقون یا أحبائي جمیًعا قد خرجنا من 
جرن المعمودیة وحصلنا على الجنسیة السمائیة. 

"... أرفض حتى النظر إلى مكان الخطیة. النظر إلى إذا أنسى ما هو وراء"
الماضي قد یعطل مسیرة اإلنسان تجاه الملكوت، فعندما ینظر اإلنسان إلى ماضیه 

ة ویعتمد علیها ویشعر إنه إنسان كامل یصاب بالشیخوخة صالحویفتخر بأعماله ال
 قد ینظر اإلنسان إلى ماضیه بما فیه من أخطاء وخطایا ویذكر تفصیالت هذه .الروحیة

الخطایا فیتعثر فیها ثانیة. 

"، أي أركز أفكاري وجهدي في الواجب الُملقى على عاتقي "وامتد إلى ما هو قدام
ومسئولیتي تجاه إلهي وكنیستي. 

أنّنا ال ندین الزواج، القدیس أغسطینوس في حدیثه عن الزواج والبتولّیة یقول 
فمن تزّوج ال یعود ینظر إلى الوراء حین كان غیر متزّوج، بل یتطّلع إلى ما هو قّدام 

لیحیا بفرح في حیاته الزوجّیة مقّدًسا. وأما البتول فإنه إذ جعل الزواج خلفه ال یعود ینظر 
. ˺إلى الوراء، بل یتطّلع إلى األمام

  إذ تطّلعت امرأة لوط إلى خلف صارت جامدة. إلى حیثما بلغ الشخص فلیخف لئّال
. ˻یتطّلع إلى الوراء من تلك النقطة. یلزمه أن یسیر في الطریق، فلیتبع المسیح

  بقي الرجاء الذي أظن أنه یقارن بالبیضة. فإن ما نرجوه لم یتحّقق بعد، ذلك مثل
البیضة التي لم تصر بعد كتكوًتا... فالرجاء یحثّنا على ذلك: أن نستخّف باألمور 

نمتد إلى ما هو "، ومع الرسول "ننسى ما هو وراءالحاضرة وننتظر األمور العتیدة. "

1 Sermons on N.T. Lessons, 46 :10. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 41 :10. 
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. ˺"قّدام
القدیس أغسطینوس  

 " لقد لیس للرب نهایة، وال یمكن إدراكه بصورة كاملة؛ وال یجرؤ المسیحّیون أن یقولوا
. Ð]، لكنهم یظّلون یسعون بتواضٍع لیًال ونهاًرا13 [أدركنا"

القدیس مقاریوس الكبیر  

  إذ یستحیل علي الذین یصعدون ویبلغون القمة أن یتحاشوا الشعور بالدوار، لهذا
یحتاجون لیس فقط أن یتسلقوا صاعدین، بل وأن یكونوا حذرین عند بلوغهم الذروة. 

 آخر، شيءالحذر شيء وفقدان توازن رؤوسنا عندما نرى المسافة التي تسلقناها 
. Ñفلنالحظ ماذا تبقي لنا أن نصعد ونهتم بهذا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ني وروحي.ال ومادي واآلخر عقيتنقسم الخلیقة إلى قسمین واضحین: أحدهما حًس.. 
  فال قیود علیه ولیس له حدود وال،القسم الثاني من الخلیقة وهو العقالني الروحيأما 
   أي شيء. وٕاضافة إلى ذلك تمتاز الطبیعة الروحّیة بأن لها ناحیتین:صرهیح

یسمح أن   یظل الخالق (الغیر مخلوق) ثابًتا دائًما كما هو. لذلك فهو ال:أوالً 
  یتغّیر الحق نقًصا أو زیادة.

 وتنظر دائًما إلى بدایتها والهدف ، أما الناحیة الثانیة فهي تخص الخلیقة:ثانًیا
 األول لها. بالمشاركة فیما وراء الحدود. 

 ُخلقت بینما تتغّیر ي في الخیر، ومن وجهة نظر ُمعّینة، فهةتظل الخلیقة ثابت
یمكن أن نوقف   وال،ألحسن في نموها وكمالها. فهي لیست محدودةإلى اباستمرار 

إلى األحسن، غیر أن حالتها الراهنة من الُحسن حتى ولو كانت عظیمة  نمّوها
وكاملة، إال أنها بدایة فقط إلى مرحلٍة أحسن وتفّوق الحدود. وهكذا فإن كلمات 

 أفعل شیًئا ي أني قد أدركت. ولكنيأحسب نفس ني الإ ةحّقق: "أیها االخوتالرسول ت

1 Sermons on N.T. Lessons, 55 :8. 
2 Homilies, 26:17. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 Commentary on Ps. 120. 
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). إن الخیر الذي 13: 3 متد إلى ما هو قّدام" (فياواحًدا إذ أنا أنسى ما هو وراء و
یسمح لهم بالنظر   وال،نتباه الذین ساهموا فیها مما قد حصلنا علیه یشد ىهو أعل

أما األشیاء الدنیا فقد ُمسحت من ، ، ألنهم یتمّتعون بما هو جدیريإلى الماض
. ˺ذاكرتهم

 یة، لم یكن وعندما كتب الرسول العظیم بولس إلى كنیسة كورنثوس عن رؤیته السما
متأكًدا إذا كان قد رآها بروحه فقط أم بجسده وروحه مًعا. وشهد قائالً : "أیها اإلخوة أنا 

لست أحسب نفسى أنى قد أدركت. ولكنى أفعل شیًئا واحًدا إذا أنا أنسى ما هو وراء 
). یتضح من هذا أن بولس وحده كان یعرف ما 13:3وأمتد إلى ما هو قدام" (في 

یوجد وراء السماء الثالثة (ألن موسى نفسه لم یذكرها عندما تكلم عن خلق الكون 
  ولم یتوقف بعدما سمع عن أسرار الفردوس التي الاالرتفاعستمر بولس في ا). هوأصل

 الذي وصل إلیه أن یحّد من رغبته هذه وأكد واالرتفاعُینطق بها. ولم یسمح للسمو 
 اهللا أبدیة وأسمى مما نعرفه ولیس لها طبیعةبولس أن ما نعرفه عن اهللا محدود ألن 

 ، في الحیاة األبدیةباستمرارحدود. أّما من یتحدون مع اهللا فتنمو وتزداد شركتهم معه 
ویتفق هذا مع كلمات السید المسیح: "طوبى ألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" (مت 

). إنهم سوف یعرفون اهللا بقدر ما تسمح به عقولهم من فهم، إال أن اهللا الغیر 8:5
حدود له  محدود والغیر مدرك یبقى دائًما بعیًدا عن الفهم. إن مجد اهللا العظیم جًدا ال

). یبقى اهللا دائًما كما هو عندما نتطلع إلیه 6 ،5:145 (مز يكما یشهد بذلك النب
ونفكر في علو سمائه. هذا ولقد حاول داود العظیم بكل قلبه أن یرتفع بفكره إلى 

). وصرخ إلى اهللا: "أما 7:84اآلفاق العلیا. وكان دائًما یتقدم من قوة إلى قوة (مز 
ذلك یتضح أن الشخص الذي یجرى ب). 8:92". (مز األبدأنت یا رب فمتعاٍل إلى 

 في الخیر حسب مستواه باستمراررتقى إلى أعلى وینمو انحو اهللا یصبح أعظم كلما 
 اآلن وٕالى األبد ارتفاًعا. ویحدث هذا في جمیع العصور واهللا هو األعظم االرتفاعفي 

 هكذا لمن یقتربون منه فهو أعلى وأسمى من قدرات كل من باستمرارویظهر 

1 Homilies on Song of Songs, 6. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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. ˺یرتفعون
 القدیس غریغوریوس النیسي

  لكن ماذا تعني عبارة: "ألننا نسعى وراء أفكارنا (شرورنا)"؟ إن الذین بدأوا بوضع
دیهم على المحراث وكذلك امتدوا إلى ما هو قدام لكي یزرعوا ونسوا ما هو وراء، ايأ

بهذا أعطوا ظهرهم لألعمال الشریرة. لكن إذا وضع أحد یده على المحراث ونظر إلى 
الوراء فإنه في هذه الحالة یسعى وراء شروره، ألنه یسعى مرة أخرى إلى األشیاء التي 

كان قد تحول عنها، ویجئ مسرًعا إلى الخطایا التي تركها. 
لفساد، سواء كانوا إلى اكل الذین بعدما سمعوا دعوة الرب للتوبة تحولت حیاتهم 

مسیحیین قد تركوا الحیاة الوثنیة، أو مؤمنین قد تقدموا في اإلیمان، ثم بعد ذلك سقطوا 
ورفضوا التوبة، فإنهم لن یستطیعوا أن یقولوا سوى تلك الكلمات: "ألننا نسعى وراء أفكارنا 

. ˻وكل واحٍد یعمل حسب عناد قلبه الردئ"

  اإلنسان البار ینسى ما هو وراء ویمتد إلى ما هو قدام؛ أما اإلنسان الذي یوجد في
وضع مضاد لإلنسان البار، فإنه سوف یتذكر ما هو وراء، ولن یمتد إلى ما هو قدام. 

بتذكره لما هو وراء یرفض سماع السید المسیح القائل: "فال یرجع إلى الوراء لیأخذ 
ثوبه"؛ یرفض سماع السید المسیح القائل: "تذكروا امرأة لوط"؛ یرفض سماع السید 

المسیح القائل: "إن الذي یضع یده على المحراث وینظر إلى الوراء ال یصلح لملكوت 
اهللا". وفي العهد القدیم مكتوب أیًضا أن المالئكة قالوا للوط بعد خروجه من سدوم: "ال 

): 17: 19تنظر إلى ورائك وال تقف في كل الدائرة. اهرب إلى الجبل لئال تهلك" (تك 
"ال تنظر إلى ورائك" امتد دائًما إلى ما هو قدام؛ لقد تركت سدوم، فال تنظر إًذا إلیها، 
لقد تركت الشر والخطیة فال تعود بنظرك إلیهما؛ "وال تقف في كل الدائرة". فإنه حتى 

إذا أطعت األمر األول "ال تنظر إلى ورائك"، هذا غیر كاِف إلنقاذك إن لم تَطع 
األمر الثاني أیًضا: "وال تقف في كل الدائرة". 

إن بدأنا التقدم والنمو الروحي، یجب علینا أال نتوقف في حدود دائرة سدوم، بل 

1 Homilies on Song of Songs, 8. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 Homilies on Jeremiah., Homily 18:3. 
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نتخطى تلك الحدود ونهرب إلى الجبل. إذا أردت أال تهلك مع أهل سدوم فال تنظر 
أبًدا إلى ما هو وراء، وال تقف في دائرة سدوم، وال تذهب إلى أي مكان آخر سوى 

الجبل، ألنه هناك فقط یمكننا أن نخلص؛ الجبل هو ربنا یسوع الذي له المجد والقدرة 
 .˺إلى أبد اآلبدین آمین

 العالمة أوریجینوس

  بالحق كل الحیاة البشریة تقوم هكذا، ال تقتنع بما قد عبر، وال تقتات علي الماضي
كما علي المستقبل. إذ كیف یكون اإلنسان في حال أفضل لو أن معدته كانت ممتلئة 

باألمس بینما ال یجد الیوم ما یشبع جوعه كما یلیق؟ بنفس الطریقة فإن النفس ال 
. ˻تربح شیًئا بفضیلة األمس ما لم یتبعها سلوك الئق الیوم

القدیس باسیلیوس 

، سعى نحو الغرض"أ
 ].14" [ألجل جعالة دعوة اهللا الُعلیا في المسیح یسوع

 عینا قلبه فال تنحرتوجد أمامه عالمة في سباقه ویرى الغرض بكل وضوح، 
یمكن لألحداث الزمنیة بمباهجها  عنها. فمن أجل مكافأة دعوة اهللا له في المسیح یسوع ال

 إذ ینعم ،األرض بكل جمالها ومتاعبها أن تسحب قلب الرسول عن السماءال  وأو أحزانها
 ،بعربونها داخله، وهو یجري مع كل نسمة من نسمات عمره ویحمل معه كثیرین في الرب

لیجد الكل موضًعا في المسكن األبدي. 

 ).1: 3)، دعوة سماویة (عب 1: 3 ؛ كو26: 4سباقه هذا هو دعوة علیا (غل 
)، 4:5بط  1)، إكلیل الحیاة (8:4تي  2؛ 24: 9كو  1أما الجعالة فهي إكلیل البّر (

".  ىال یفنإكلیل مجد 

هذا  ، نحو الخط"أسعى"وكما یقول آدم كالرك  " mark نحو العالمة أسعى"
 من نقطة االبتداء حتى Stadiumیشیر إلى الخطوط البیضاء التي على أرضیة االستاد 

 الذي یلیق بالذین یركضون أن یثبتوا أنظارهم علیها، فإذا خرج أحدهم عن ،موضع الهدف

1 Homilies on Jeremiah., Homily 13:3. 
2 Letters, 42:1. 
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الخط یحسب جریه الغًیا وغیر قانوني، وذلك كي ال یتجمهروا في الطریق بل یلتزم كل 
منهم أن یسلك في حدود الخطین الموضوعین له. 

". الغرض أسعى نحو الغرض ألجعل جعالة دعوة اهللا العلیا في المسیح یسوع"
إن كان السید المسیح نفسه هو الطریق وهو المكافأة، فإن  الذي أسعى نحوه هو المسیح.

الكلبي  Diogenes عندما قیل لدیوغنیس المكافأة نفسها تدعوني للركوض كي أقتنیها.
أحد الفالسفة الیونانیین یؤمنون بأن الفضیلة هي ضبط النفس): "لقد صرت شیًخا مسًنا (

فهل أتلكأ في الزمان ت في المیدان كل هذا كضقد ركنت فلتسترح من أتعابك" أجاب: "إن 
  السیر وقد اقتربت من النهایة، أما یلیق بي أن أسرع إلى األمام باألكثر؟"

 موضًحا ،"في المسیح یسوع علي تعبیر "یوحنا الذهبي الفمیعلق القدیس 
تواضع الرسول بولس، فهو یعلم یقیًنا أن المكافأة هي في السماء حیث البهاء، والتي لن 

نبلغها إال في المسیح یسوع. 

 البسیط سیتحول إلى مكافأة كرامة بهیة أبدیةتهذا األلم المؤق ˺. 

الشهید كبریانوس 

  رقص بولس روحًیا عندما امتد إلى قدام من أجلنا ونسي ما هو وراء، واضًعا هدفه
. ˻قدامه، مناشًدا نوال مكافأة المسیح... هذا الرقص یصحبه اإلیمان وترافقه النعمة

القدیس أمبروسیوس  

  ،كان یركض على األرض، والمكافأة متدلّیة من السماء. إذن ركض على األرض
. ˼وبالروح صعد. انظروا فإنه یبسط نفسه إلى خارج، انظروا إنه متعّلق بالمكافأة

القدیس أغسطینوس  

   ،إن كنَت تنحني إلى أسفل تسقط وتصیر خائًرا. تتطلع إلى فوق حیث توجد المكافأة
فإن رؤیة المكافأة تزید من عزیمة إرادتك. الرجاء في نوال المكافأة یجعلك ال تشعر 
باألتعاب، وتجعل المسافة قصیرة. وما هي هذه المكافأة؟ لیست إكلیل سعف، فماذا 

1 Epistle 76:2. 
2 Concerning Repentance, 2:43. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 41 :6. 
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، الراحة األبدیة، المجد مع المسیح، المیراث، األخوة، ربوات تهي؟ ملكوت السماوا
األشیاء التي ال یمكن تسمیتها. إنه یستحیل وصف جمال المكافأة. من ینالها هو 
وحده یدركها ویتقبلها. إنما هي لیست من ذهب، وال مرصعة بالجواهر. إنها أثمن 

بكثیر. ُیحسب الذهب وحًال إن قورن بتلك المكافأة. وُتحسب الحجارة الكریمة قرمیًدا 
إن قورنت بجمالها. إن كان لك هذه المكافأة وأخذت طریق رحیلك إلى السماء تستطیع 

 وستلتصق بهم ،أن تسیر هناك بكرامة عظیمة. المالئكة تكرمك حین تحمل المكافأة
 .˺بكل ثقة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فلیفتكر هذا جمیع الكاملین مّنا"
، وٕان افتكرتم شیًئا بخالفه

 ].15" [فاهللا سُیعلن لكم هذا أیًضا

هذا األمر یتفق فیه جمیع المؤمنین الحقیقیین الذین بلغوا الكمال، أو النضوج، 
ال ) والذین 20: 14 كو 1ولم یعودوا بعد أطفاًال في حیاتهم الروحیة وسلوكهم المسیحي (

 بعد في الجسد. هؤالء قد وضعوا قلوبهم على الحیاة األبدیة، إنهم یسلكون حسب نیثقو
 األبدي. واإلكلیل)، فیتمتعون بالنصرة الكاملة 5:2تي  2قوانین السباق (

 مجاهدین كأناسهكذا یلیق أن نقتدي بهم، ونسلك على منوالهم فنركض قانونًیا 
)، ننطق 6:2 كو 1ناضجین، فال نكون أطفاًال في الفهم بل رجاًال لنا خبرة عمیقة (

 الكامل (أف اإلنسانبالحكمة بین الكاملین، الناضجین في المعرفة المسیحیة، حتى نبلغ 
). 15:5)، نبلغ إلى النضوج المسیحي (عب 13:4

"... ذكرت في الرسالة نحو عشر مرات، وعدد عشرة یعبر عن فلیفتكر هذا"
الكمال وأیضا المسئولیة. مسئولیتنا أن یكون لنا الفكر الصحیح، فكر المسیح. 

 الذین ، المقصود بالكاملین هنا هم الناضجون روحًیا"جمیع الكاملین فینا"
.  وقد تعدوا مرحلة الطفولة الروحیة،یجتهدون لكي یصلوا إلى حیاة الكمال

1 Homilies on Philippians, homily 12. 
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" لو انشغلتم بأمور أخرى لیست شریرة ولكنها تعطلكم وٕان افتكرتم شیئا بخالفه"
 فماذا یكون الحل؟ ،في السباق الروحي

": فإن اهللا سیعلن لكم الحق بروحه الساكن فیكم. فاهللا سیعلن لكم هذا"

 " نه یلزمنا أن ننسي ما هو وراء. لذلك فإن من هو كامل ال إ"؟ هذاأي شيء هو
یحسب نفسه كامالً ...  

": أنظروا كیف ینطق بهذا التواضع! اهللا سیعلمكم، أي یحثكم "اهللا سُیعلن لكم
سیعلن ولیس یعلمكم، ألن بولس یعلم، لكن اهللا یقودهم. وهو لم یقل "سیقودكم" بل "

" كمن ُیعلن لهم خالل جهلهم. نطق بهذا لیس بخصوص التعالیم (العقائد)، وٕانما لكم
بخصوص كمال الحیاة وعدم ظننا في أنفسنا أننا كاملون، ألن من یحسب نفسه أنه 

 .˺یدرك كل شيء ال یقتني شیًئا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغیر كامل. فیحسب نفسه غیر كامٍل، متطلًعا
كم من بّر ال یزال ینقصه، لكنه كامل حیث ال یستحي من أن یعترف بعدم كماله وأنه 

. ˻یتقدم لكي یبلغ الكمال
القدیس أغسطینوس  

، ّما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عینه"وأ
 ].16" [ونفتكر ذلك عینه

لقد خشي الرسول على نفسه كما علیهم أنهم بعد أن قطعوا شوًطا ضخًما في 
 به بعد استمراریتهم في ذات قوانین الركوض والسباق، فینحرفوا اما تمتعوالركوض یفقدون 

عن الخط األبیض الموضوع لهم. فیلیق بهم أن یفتكروا في هذا الخط وتتركز أنظارهم 
على المكافأة المجیدة المقدمة من اهللا بالمسیح یسوع. 

"، أي ما قطعناه من مشوار الحیاة الروحیة... ما سلكنا فیه وأما ما قد أدركناه"
 فلنحرص علیه. ،ما وصلنا إلیه بصعوبة بالغةوفي أمور روحیة... 

1 Homilies on Philippians, homily 12. 
2 Two Letters of Pelagius, 3:19. 
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"، أي لنسیر جمیًعا في درب الملكوت في صفوف فلنسلك بحسب ذلك القانون"
منتظمة یحكمنا قانون السلوك الروحي، قانون الجهاد الروحي. 

": نسیر أیًضا بنفس الفكر حتى یكون لنا الفكر الواحد في ونفتكر ذلك عینه"
 وكل حسب جهده. ،الجهاد الروحي، كل حسب قامته

  یقول: لنتمسك بما نجحنا في نواله: الحب واالتفاق والسالم... انظروا فإنه یود أن
 ألن هذا ،یجعل من وصایاه قانوًنا لنا، والقانون ال ُیضاف إلیه شيء وال ُینقص منه

 .˺"، أي بذات اإلیمان وفي داخل حدودهحسب ذلك القانون عینهبیفسد كقانون. "
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  !. المكافأة: مواطنة سماویة3
  ،كونوا متمّثلین بي مًعا أیها االخوة"

 والحظوا الذین یسیرون هكذا 
 ].17" [كما نحن عندكم قدوة

الخط األبیض في أرضیة السباق، فیلزمهم جمیًعا أنه هو یحسب الرسول نفسه 
أن یركضوا مًعا في حدود الخط، مقتدین به وبالخدام الذین معه مثل تیموثاوس 

 اآلن یحذرهم من المعلمین .]16[قدم نفسه والخدام األمناء أمثلة حیة وقدوة  وأبفرودتس.
 هو مما یشغلهنهم یحملون اسم المسیح لكنهم أعداء صلیبه. إ. ]19-18[الكذبة األشرار 

 المسیح. في تعالیمهم یؤمنون بالصلیب، لكن ةال بذبیحالتهود والتبریر بالطقوس الالویة، 
في حیاتهم یرفضونه ویقاومونه. 

": نافسوا بعضكم بعًضا في اإلقتداء بالرسول بولس، لماذا؟ كونوا متمثلین بي"

كن أ- یود أن یوجه أنظارهم إلى المبادئ الروحیة التي یكرز بها، والسیما إن اإلنجیل لم ي
 متمثلة فیه هو ، لذلك یضع الرسول أمامهم األناجیل الُمعاشة المقروءة،ُكتب بعدقد 

والقادة الروحانیین. 

- ألنه هو شخصًیا یتمثل بالمسیح. 2

1 Homilies on Philippians, homily 12. 
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: توجد أمور روحیة یجب أن نالحظها "الحظوا الذین یسلكون هكذا كما نحن"
 وتلك تهدم. يجیًدا ونتأملها، وتوجد أمور جسدیة یجب أن نغض النظر عنها. هذه تبن

 وكذلك غیَّر الرسول ،وهنا غیَّر بولس الحدیث عن نفسه إلى الحدیث عن المجموعة
الصورة اإلستعاریة من صورة السباق إلى صورة المسیرة. 

 " : ًإذ أراد أن یقودهم بعیًدا عنهم، اآلن یحضرهم إلى أولئك ،"احذروا الكالبقال قبال 
الذین یود أن یتمثلوا بهم. إنه یقول: إن أراد أحد ان یتمثل بي، إن رغب أحد في أن 

یسلك ذات الطریق أن یلتفت إليَّ . فإني وٕان كنت غیر حاضر، لكنكم تعرفون أسلوب 
طریقي، أي سلوكي في الحیاة. فإنه لم یعلمهم فقط بالكلمات، وٕانما أیًضا باألعمال. 
وكما في خورس (الموسیقي) وفي الجیش یلزم أن یتمثلوا بالقائد فیتقدموا. كان الرسل 
مثاًال ُیحفظ في شكل نموذجي. الحظوا كیف كانت حیاتهم دقیقة، فُیحسبون نموذًجا 

ومثاًال وكقوانین حیة. ما قالوه في كتاباتهم أعلنوه للكل بأعمالهم. هذا هو أفضل 
ما في بینوسائل التعلیم، بهذا یقدر المعلم أن یحمل تلمیذه. أما إن تحدث كفیلسوف، 

تصرفاته یسلك في اتجاه مضاد، فال یحسب بعد معلًما. فالفلسفة النظریة سهلة حتى 
علي التلمیذ، لكن الحاجة إلى التعلیم والقیادة باألعمال. هذا یجعل المعلم محترًما 

 .˺ویهیئ التلمیذ للخضوع بالطاعة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، ذكرهم لكم مراًراأألن كثیرین یسیرون مّمن كنت 
، ذكرهم أیًضا باكًیاأواآلن 
 ].18" [عداء صلیب المسیحأوهم 

 بینما المعلمون ،)32:12العجیب أن السید المسیح یعلن أن قطیعه صغیر (لو 
 وفي مرارة من أجل ، حزًنا على هالكهم،الكذبة كثیرون. هؤالء یذكرهم الرسول باكًیا بمرارة

خداعهم للبسطاء. 

من هؤالء الذین یذكرهم الرسول باكًیا؟ 
... وكیف صاروا أعداء الصلیب؟ المتهودون- 1

1 Homilies on Philippians, homily 12. 
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أ- نادوا بضرورة االلتزام بأعمال الناموس وال سیما الختان. 
 بین الیهود واألمم. اب- یریدوا أن یقیموا حاجزً 

... وكیف صاروا أعداء الصلیب؟ الغنوسیون- 2
أ- اعتقدوا أن المادة شر وخطیة، وبما أن الجسد مادي، فإنه سیظل في شره وخطیته. 

ب- بما أن الجسد سیظل في شره، لذلك دعوا أتباعهم إلى ارتكاب كافة الخطایا والشرور 
واآلثام وترك العنان للجسد.  

ج- نادوا بأن اإلنسان كما یجرب الفضیلة وحیاة الصالح یجب أن یجرب الرذیلة وحیاة 
الخطیة. 

  ،الذین نهایتهم الهالك الذین إلههم بطنهم"
  ،ومجدهم في خزیهم

 ].19" [الذین یفتكرون في األرضیات

، وقد اتسموا بصفات  األبديیحزن الرسول بولس على هالكهم :"نهایتهم الهالك"
خطیرة:  

یقیمون من بطونهم آلهة یتعبدون لها، فال یعیشون من أجل ": إلههم بطنهم"أ. 
 یفضلون شهوة الطعام على وصیة اإلنجیل،  یشغلهم شبعهم ولذة الطعام.بل ،األبدیة

ویبحثون عن لذة المأكوالت المختلفة وال یشبعون، والمعتاد إن شیطان النهم یتبعه شیطان 
الزنا. 

 في حاجة إلى ختان التذوق، حتى إذا أكل اإلنسانأن یرى العالمة أوریجینوس 
 غیر المختون التذوق فإن اإلنسان)، أما 31:10كو  1 یأكل ویشرب لمجد اهللا (، شربأو

.  ˺إلهه بطنه، یكرس حیاته للذة التذوق

  ما هو شكل ذي األربعة أرجل؟ رأسه منحنیة نحو األرض، یتطلع نحو بطنه، ویطلب
إنسان فرأسك تتجه إلى السماء، عیناك تنظران إلى فوق. لذلك  اي. أما أنت اما هو له

عندما تحط من نفسك بشهوات الجسد، وتصیر عبًدا لبطنك وٕالى األجزاء السفلیة، 

1 Homilies on Gen., homily 3:6. 
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. ˺تقترب من الحیوانات دون سبب، وتصیر كواحٍد منهم
  الكبیرالقدیس باسیلیوس

  الذین آلهتهم ألننا ال نعترف أنه یوجد إله آخر، فال نفعل كالنهمین بالنسبة للبطن
)، وال كمحبي المال بالنسبة للفضة، وال كالطامعین بالنسبة 19: 3(أف بطونهم 

 لعبادة األوثان.

ن نؤله شیًئا من الذي یؤلهه الناس، ولكن لنا إله أیجب علینا أال نقیم إلًها، وال 
الذي هو فوق كل شيء، اهللا الذي هو "إله وأب واحد للكل، الذي علي الكل، وبالكل، 

).  6: 4وفي كلكم" (أف 
وبما أن شغلنا الشاغل هو حب اهللا، إذ یربطنا الحب باهللا، فسنقول: "ها قد أتینا 

. ˻إلیك ألنك الرب إلهنا"

  لذلك قال الرب لهم: "كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غریبة في أرضكم، هكذا
 أي أن كل إنسان یتخذ له إلًها من أي شيء .تعبدون الغرباء في أرض لیست لكم"

. Ñكان، فهو بذلك یعبد آلهة غریبة
 . )19: 3 بطنك (في  یكون إلهكفإن هل ُتؤّلِه المأكوالت والمشروبات؟

، حیث قال إلهكهل تحسب فضة هذا العالم وغناه خیًرا عظیًما؟ إًذا المال هو 
 الذین یحبون الفضة، حینما قال: "ال تقدرون أن تعبدوا سیدعنه السید المسیح أنه 

). 12: 16اهللا والمال، ال یقدر أحد أن یخدم سیدین" (لو 
 ُیجِلس األغنیاء في ذي حاسًبا أنه خیر، والىالذي ُیّقِدر المال وُیعِظم الغن

صفوف اآللهة ویحتقر الفقراء، یؤله المال. 
إذا كان یوجد في أرض اهللا، التي هي الكنیسة، أناس یعبدون آلهة غریبة 
بتألیههم ألشیاء حقیرة، فسوف یطردون في أرض غریبة، وهناك في تلك األرض 
الغریبة فلیعبدوا آلهتهم التي كانوا یعبدوها وهم في داخل الكنیسة! فُیطرح اإلنسان 

1 The Hexaemeron, homily 9:2. 
Ð  Homilies on Jeremiah., Homily 5:2. 

Ñ  .بعد المعني الحرفي لآلیة، انتقل إلى المعنى الروحي
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الجشع خارًجا، خارج الكنیسة! وُیطرح اإلنسان النهم خارًجا، خارج الكنیسة! 
سوف أقف هنا عند التفسیر الرمزي، دون أن أتأمل كیف أن اهللا في عنایته، 

بعدما أقام شعبه عبادة في أرض غریبة (أرض الشیطان)، قام بطرده من أرضه 
الخاصة إلى األرض التي كتب عنها: "اسمع یا إسرائیل. كیف صرت في أرض 
عدّوة؟ كیف ُحِسبَت ضمن الهابطین إلى الهاویة؟ ألیس ألنك تركت الرب مصدر 

-9: 3حیاتك. لو كنت قد سلكت في طریق الرب لعشت في سالم إلى األبد" (با 
13(˺ .

 العالمة أوریجینوس

  یحفظ جنس البشر بعملّیتین جسدّیتین (الطعام والزواج)، یخضع لهما الحكیم والقّدیس
كأمرین واجبین، وأما الجاهل فیندفع فیهما مقهوًرا منقاًدا بشهوته... كم من كثیرین 
یندفعون بشَرٍه نحو أكلهم وشربهم ویجعلونهما كل حیاتهم، كأنهم یعیشون ألجلهما. 

فبینما بالحق یأكل البشر فلیعیشوا، إذا بهؤالء یظّنون أنه یعیشون لكي یأكلوا. هؤالء 
الذین یمقتهم كل حكیم، وبخاصة الكتاب المقدس الذي یدین الشرهین والسّكیرین "

]. ال یدفعهم إلى المائدة حاجتهم للقوت بل شهوة الجسد، لذلك 19" [إلههم بطنهم
. ˻ینهمك هؤالء في أكلهم وشربهم

القدیس أغسطینوس  

  (كثرة األكل الترف) لیس من إنسان تحت هذه السماء یتربى على هذه الممارسات
یمكن أن یصیر حكیًما، مهما كانت عبقریته الطبیعیة جدیرة باإلعجاب... إنه كمن 

. Ñیدفن عقله في بطنه... أولئك الناس إیمانهم في بطونهم
 القدیس إكلیمنضس السكندري

 أن مناداة أفالطون بعدم المبالغة في  السكندريالقدیس إكلیمنضسیرى 
الطعام تقوم على معرفته بما فعله داود النبي مع شعب إسرائیل حین قسم على جمیع 

1 Homilies on Jeremiah., Homily 7:3. 
2 Sermon on N.T. lessons, 1:23,24. 
3 Paedagogus 2:1. راجع ترجمة فلیوباترون  
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). 19، 17: 6 صم 2اًال ونساء رغیف خبز واحد وكأس خمر وقرص زبیب (جالشعب ر

 مفاهیمهم خاطئة، فیرون في خزیهم وعارهم مجداً .": مجدهم في خزیهم"ب. 
ن الخطیة عار.  أ ویفعلون الخطیة ویتباهون بها متناسین ،ون الشر ویفتخرون بهبرري

  یفتخر أناس بكونهم أبناء حكام، وبقدرتهم على إنزال بعض الكهنة من درجاتهم
الكهنوتیة، مثل هؤالء یتعظمون ویتفخرون من أجل أموٍر تافهٍة ال طائل من ورائها، 

 ال یوجد أدنى سبب لتعظمهم هذا. ویوجد من یفتخرون بأنهم یملكون هوبالتالي فإن
سلطان إعدام الناس، ویفتخرون بأنهم قد حصلوا على ما یسمونه امتیاز 

Promotion في هؤالء الناس یكونمجد  یمكنهم من اإلطاحة برؤوس الناس: إن 
). وآخرون یفتخرون بغناهم، لیس الغنى الحقیقي، بل الغنى 19: 3(في خزیهم 

 في االعتبار، وال یلیق بنا أن عاألرضي... ال تستحق كل هذه األشیاء حتى أن توض
نتفاخر بأي منها.  

األشیاء التي تعطینا الحق في التعظم والتفاخر، هي أن نفتخر بأننا حكماء، أو 
أن نفتخر (بتعّقل) بأننا منذ عشر سنوات مًثال لم نقترب من الملذات الجسدیة 

والشهوات، أو لم نقترب منها منذ الطفولة؛ أو أیًضا حینما نفتخر بحمل القیود في 
أیدینا من أجل السید المسیح، هذه أشیاء تدعو للتفاخر عن حق، ولكن حتى هذه 

األشیاء أیًضا، فإذا حكَّمنا عقلنا بالحق، نجد أنه لیس لنا أن نتعظم أو نتفاخر بها.  
كان لدى بولس الرسول ما یدعوه للتعظم بسبب الرؤى واإلعالنات والمعجزات 
والعالمات وبسبب اآلالم التي تحملها من أجل السید المسیح، وبسبب الكنائس التي 
أقامها في أماكن كثیرة من العالم، في كل ذلك كان لدیه ما یدعوه للتفاخر، وبحسب 

ولس الرسول شیًئا باء الخارجیة الظاهرة التي تدعو للفخر، كان سیبدو افتخار ياألش
 ومع ذلك، وبما أنه من الخطر علیه أن یتفاخر، حتى بالنسبة س؛طبیعًیا بالنسبة للنا

لتلك األشیاء، فإن اآلب في رحمته، كما أعطاه تلك الرؤى، أعطاه أیًضا على سبیل 
 بولس تضرعوضوع م ومن أجل هذا ال؛مالك الشیطان لیلطمه لئال یرتفعالرأفة به، 

إلى الرب ثالث مرات أن یفارقه، فأجابه اهللا: "تكفیك نعمتي ألن قوتي في الضعف 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

  

 . ˺)9-7: 12  كو2 ("تكمل

  بتأسیس األمور الجدیدة، وال لألمور نال یسمحوالذین یفتكرون في األرضیات 
.  ˻القدیمة أن ُتطهر

 وأما الذین بین األشرار فیحسبون كال شيء1:3 نفوس األبرار في ید اهللا (حك ،(˼  .
 العالمة أوریجینوس

 تنشغل أفكارهم ": ویتناسون أن محبة العالم عداوة هللا.یفتكرون في األرضیات"ج. 
 یعلق دوًما بالمادیات واألرضیات، ال موضع للروحیات واإللهیات في قلوبهم وأفكارهم.

 وكالرمل ، علي وعد اهللا إلبراهیم: "وأكثر نسلك تكثیًرا كنجوم السماء˽العالمة أوریجینوس
 تضم كثیرین –)، قائًال بأن الكنیسة - نسل إبراهیم 17:22الذي علي البحر" (تك 

ُیقارنون بنجوم السماء في بهائهم الروحي. كما یوجد بها كثیرون یفكرون في األرضیات 
 أثقل من رمل البحر.  صاروا)، وبسبب خطایاهم 19:3(في 

  .لیس شيء مناقض وغریب عن شخص المسیحي مثل طلب الحیاة سهلة والراحة
 االستغراق في الحیاة الحاضرة غریب عن مهنتنا وتجندنا. 

سیدك قد ُصلب فهل تطلب الراحة؟  
سیدك ُسمر بالمسامیر فهل تعیش في ترٍف؟ 

هل هذه األمور تقیم منك جندًیا شریًفا؟ لذلك یقول الرسول: "ألن كثیرین 
یسیرون ممن كنت أذكرهم لكم مراًرا، واآلن أذكرهم أیًضا باكًیا، وهم أعداء المسیح". 
حیث ُوجد البعض وقد تظاهروا بالمسیحیة، وعاشوا في الطریق السهل والترف، وهذا 

مضاد للصلیب. لهذا تكلم الرسول بهذا.  
فالصلیب یخص نفًسا في موقع معركة، تتوق أن تموت، ال تطلب شیًئا 

سهالً ...  
هؤالء وٕان كانوا یقولون أنهم ال یزالوا للمسیح، إال أنهم أعداء الصلیب. فلو أنهم 

1 Homilies on Jeremiah., Homily 12:8. 
2 Homilies on Gen., homily 13:2. 
3 Fragments from Catena (Frs of Church ,vol. 97, p. 316.) 
4 Homilies on Genesis, homily 9:2. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

  

أحبوا الصلیب لصارعوا كي یعیشوا الحیاة المصلوبة.  
ألیس سیدك علي الصلیب؟ لتقتدي به. أصلب نفسك ولو لم یصلبك أحد. 

 ال بقتل نفسك، حاًشا، فإن هذا شر، بل كما قال بولس: "قد ،أصلب نفسك
). 14:6ُصلب العالم لي، وأنا للعالم" (غل 

إن كنت تحب سیدك ُمْت موته!  
تعلم عظمة قوة الصلیب، وكم من الصالحات یحققها، وافعل هذه فهي أمان 

 .˺لحیاتك
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،سیرتنا نحن هي في السماوات"فإن 
 ].20" [التي منها أیًضا ننتظر مخلًصا هو الرب یسوع المسیح

أو موطننا أو جنسیتنا هي في السماویات، فنحن على األرض "فإن سیرتنا"  
غرباء راحلون، فكیف نلتصق باألرضیات؟ إن كانت الجنسیة الرومانیة في ذلك الحین لها 

 من حقوق فكم تكون الجنسیة السماویة. ،)28:22 (أع ةالخاصوامتیازاتها تقدیرها 
المتمتع بهذه الجنسیة أن عدو الخیر لن یقدر أن یلحق بنا أو یتسلل إلینا. 

  كیف یمكننا أن نفلت من هذه 3:143"ألن العدو قد طارد نفسي" (مز ...(
المطاردة؟ إن وجدنا موضًعا ال یقدر (الشیطان) أن یدخله. تسأل: وما هو هذا 

الموضع؟ أي نوع هو هذا الموضع سوى السماء؟ ولكن كیف یمكنني أن أصعد إلى 
السماء؟ أصِغ إلى كلمات بولس التي تكشف عن هذا، وقد التصق بجسٍد كما نحن، 

فنقدر أن نحیا هناك. "فكروا في ما هو فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا" (راجع 

  .˻)20:3 "طریق حیاتنا یعبر في السماء" (راجع في :). وأیًضا2-1:3كو 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  من یرفض هذا العالم یجب أن یؤمن بكل یقین أنه ینبغي أن یعبر بفكره منذ اآلن

1 Homilies on Philippians, homily 13. 
2 Commentary on Ps. 143. 
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. Ïبالروح إلى عالم آخر. هناك تكون سیرتنا ولّذتنا وتمّتعنا بالخیرات الروحّیة

  وهو ریح – ظالم الخطیة والموت –رئیس الشّر الذي هو نفسه الظالم الروحي 
عاصف، وٕان كان خفًیا، فإنه یهز كل جنس البشر على األرض، ویقودهم باألفكار 

القلقة الطائشة، ویغوي قلوب الناس بشهوات العالم، ویمأل كل نفٍس بظالم الجهل 
والعمى والنسیان، ماعدا أولئك الذین ُولدوا من فوق، وانتقلوا بقلوبهم وعقولهم إلى عالم 

. تآخر كما هو مكتوب أن مدینتنا هي في السماوا

 " إذ فیما یخص 20" [تمدینتنا هي في السماوابالرغم من أّننا على األرض فإن .[
العقل واإلنسان الباطن نصرف وقتنا ونقوم بأنشطتنا في ذاك العالم. وكما أن العین 

 ترى الشمس دائًما بوضوٍح، هكذا العقل الُمطهر – عندما تكون صافیة –الظاهرة 
. Ðتماًما ینظر دائًما مجد نور المسیح، ویكون مع الرب لیًال ونهاًرا

  هذا ال یمكن أن یتحقق إذا لم یجحد المسیحي هذا العالم ویؤمن بالرب بكل قلبه. في
هذه الحالة تستطیع قوة الروح أن تجمع القلب المشّتت في األرض كلها، وتأتي به 

. Ñغالًبا محبة الرب وتنقل الذهن إلى العالم األبدي
القدیس مقاریوس الكبیر  

  .من أراد بالحقیقة أن یكون تابًعا هللا یلزمه أن یمزق القیود التي تربطه بهذه الحیاة
هذا یتحقق بالعزل الكامل ونسیان العادات القدیمة. فما لم ننتزع أنفسنا من كل من 
الرباطات الجسدیة والمجتمع الزمني وننتقل كما إلى عالم آخر خالل سلوك حیاتنا، 

 یستحیل تحقیق هدفنا نحو مسرة اهللا. وكما "هدایتنا في السماء "،وكما قال الرسول: 
 أن یكون رال یقدترك جمیع أمواله ي قال الرب بصورة دقیقة: "فكذلك كل واحٍد منكم ال

، لیس فقط أن یقظةٍ عل هذا یلزمنا أن نالحظ قلوبنا بكل نفإذ  ).33: 14لي تلمیًذ (لو 
 نحمل ي لئال نفقد فكر اهللا أو نلطخ ذكرى عجائبه بتخیالت باطلة، وٕانما لكحذرن

1 Homilies, 49:1. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 Homilies, 17:4. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
3 Homilies, 24:2. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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. ˺، وذاكرة طاهرةىال ُیمح فكر اهللا المقدس مختوًما على نفوسنا، كختٍم دائٍم أیًضا

 وتحرر من االرتباطات البشریة ،الزهد هو حل رباطات هذه الحیاة المادیة الزائلة 
ال  أنفسنا باألكثر لنكون على الطریق الذي یقود إلى اهللا. إنه الدافع الذي ئحتى نهي

أشهى من الذهب والحجارة الكریمة" " التي هي  القتناء بالخیرات النفیسة جًدا قُیعا
 انتقال من القلب البشري إلى طریقة هو. باختصار الزهد  بها) والتمتع10: 19(مز 

 النقطة إنهأیًضا "فإن هدایتنا نحن هي في السماوات". حیاة سماویة، فیمكننا القول: 
 2 الخطوة األولى نحو التشبه بالمسیح، الذي وهو الغني افتقر ألجلنا (و ه–الرئیسیة 

نجیل إ). فإن لم ننل هذا الشبه یستحیل علینا أن نبلغ طریق الحیاة حسب 9 :8كو
.  ˻المسیح

  بینما نسحب جسدنا على األرض مثل ظل، نحفظ نفوسنا في صحبة األرواح
 .˼السمائیة

القدیس باسیلیوس الكبیر  

 إن أردت أن تعرف  ).7: 28سكر كل األرض" (إر  تُ "بابل كأس ذهب بید الرب
األرض أصبحت سكرى بفعل كأس بابل، أنظر إلى الخطاة الذین كل كیف أن 

یمألون األرض كلها. لكنك قد تقول لي أن األبرار لم یسكروا من كأس الخطاة، فكیف 
یقول الكتاب أن كل األرض تسكر من كأس بابل؟ ال تظن أن الكتاب ال یقول 

الصدق حینما یقول ذلك، ألن األبرار في الواقع لیسوا أرًضا (تراًبا)، وبالتالي فإن كل 
األرض فقط أي الخطاة وحدهم هم الذین یسكرون. أما األبرار، فبالرغم من وجودهم 

). بالتالي ال یلیق أن یقال 20: 3 (في تسكناهم في السماواعلى األرض إال أن 
 طالما أن ،"أنت تراب (أرض) وٕالى التراب تعود"، بل سیقول له الرب لإلنسان البار:

ماء وٕالى السماء تعود". سأنت "): 49: 15  كو1ذلك اإلنسان یلبس صورة السماوي (
. ˽لذلك فإن كأس بابل لن یسكر إال الذین مازالوا أرًضا

1 The Long Rules, Question 3. 
2 The Long Rules, Question 8. 
3 Concerning Baptism, ch. 2. 
4 Homilies on Jeremiah., Homily 20:9. 
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 فإنه وٕان كان على األرض، لكن دولته السماء. فال28:7 البار لیس أرًضا (إر .( 
) بل باألكثر یسمع: "أنت سماء 19:3 وٕالى أرض تعود" (تك ،"أنت أرض یسمع:

.  ˺وتقف ثابًتا )،49:15كو  1وٕالى سماء تعود، ألنك تحمل صورة السماوي" (

  بل ، هللا. نقول إننا نخرج ال من أماكنا وال مكرًس التخرجوا من كل ما هو لیس مقدًس 
 نفس الكلمة التي تدعي ، بل من أسالیب حیاة. أخیًرا،من أفعال، لیس من أقالیم

" في اللغة الیونانیة تعني أن الشيء خارج األرض. ألن من یكرس hagios"مقدس 
نفسه هللا یتأهل أن یظهر خارج األرض وخارج العالم. یمكن لهذا الشخص أن یقول 

. ˻وهو سالك علي األرض "لنا طریق حیاة في السماء"

  ُیقال عن النفس التي تخطيء: "من شعب األرض" ألن هذا القول ال ینطبق علي
محادثتنا في السماء التي منها أیًضا تنتظر مخلًصا هو الرب ذاك الذي یقول: "

"، لذلك كیف یمكنني بحق أن أدعو هذه النفس: "من شعب األرض" هذه التي یسوع
 بل هي بالكامل في السماء، تقطن فیها حیث المسیح ،لیس لها شركة مع األرض
). والتي تشتهي العودة لتكون مع المسیح. فإن هذا 1:3جالس عن یمین اهللا (كو 

.  ˼أفضل، لكنها تلزم أن تبقي في الجسد لحسابًنا
 العالمة أوریجینوس

  قلوب المؤمنین هي سماء، یرفعونها یومًیا إلى هناك عندما یقول الكاهن: "ارفعوا
". مواطنتنا هي في السماءقلوبكم"، فیجیبون: "رفعناها عند الرب". وبكلمات الرسول: "

 فإنه إذ تكون فیهم المحبة الحقیقیة، فإن ،إن كانت مواطنة المؤمنین هي في السماء
جذر المحبة ُیغرس في السماء. علي النقیض فإن جذر الطمع الذي في قلوب 

المتكبرین مغروس في جهنم، ألن هؤالء یطلبون دوًما المقتنیات األرضیة، ویمیلون 
.  ˽ویضعون كل رجائهم في األرض إلیها، ویحبونها،

األب قیصریوس أسقف أرل 

1 Fragments from Catena (Frs. of Church ,vol. 97, p. 3.) 
2 Homilies on Leviticus, homily 11:1:5-6. 
3 Homilies on Leviticus, homily 2:5:2. 
4 Sermons, 22:4. 
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  ،الذي سیغّیر شكل جسد تواضعنا"
  ،لیكون على صورة جسد مجده

 ].21" [بحسب عمل استطاعته أن ُیخضع لنفسه كل شيء

لقد سبقنا الرأس السماوي وقد حمل طبیعتنا فیه، هذه التي تقدست وتمجدت 
بقیامته وتهیأت للسماء، حتى إذ نحمل صورة جسد مجده نعبر به ومعه إلى موطننا 

 حیث نقوم بأجساد على صورة جسد ،السماوي. هذا ما یتحقق في یوم الرب العظیم
المسیح القائم من األموات. فكما لبسنا صورة آدم الترابي سنلبس صورة آدم الروحاني، 

اآلن ننال القیامة الروحیة لنفوسنا كعربون  ).44-42: 15كو  1فننعم بالجسد الروحاني (
 .)11:8لقیامة الجسد (رو 

. "... هذا یذكرنا بجسد السید المسیح الذي تغیر على جبل طابور"سیغیر

تجسد  كرمت الجسد جًدا، فبعد بل"... المسیحیة ال تحتقر الجسد جسد تواضعنا"
 الجسد شریك للروح في رحلة العمر والجهاد . اهللا نال الجسد كرامة ما بعدها كرامةكلمة

 لماذا یدعوه اإلنجیل جسد تواضعنا؟ ألنه یتعرض لكن .لذلك سیشاركها في المجد
للضعف والمرض والسقوط. 

"... سیتغیر جسد تواضعنا لیصبح مثل جسد المسیح لیكون على صورة مجده"
بعد القیامة الذي خرج من القبر وهو مغلق. 

"... إنه یستطیع هذا فقد قام من بین األموات بذاته وفي "بحسب عمل استطاعته
الیوم األخیر یقیمنا. 

 عن الثالوث القدوس یشیر إلى هذه اتییهوالقدیس هیالري أسقف بفي حدیث 
 ُیخضع العدو إبلیس تحت قدمیه، موضًحا أنه"، یخضع لنفسه كل شيءالعبارة: "

ویخضع الموت حیث یهب الخلود نازًعا سلطان الموت، كما یخضع الطبیعة البشریة 
ها ال لیفني اإلنسان بل لكي ما تُبتلع طبیعته في طبیعة جدیدة مجیدة. بطلفي

  في خضوع أعدائه ینهزم الموت، وٕاذ ینهزم الموت یتبعه الخلود. یخبرنا الرسول هنا
أیًضا عن مكافأة خاصة ُتوهب خالل هذا الخضوع، إذ یتحقق خضوع بخضوع 
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اإلیمان. إذن یوجد خضوع آخر یحقق التحول من طبیعة إلى طبیعة أخري. إذ تبطل 
طبیعتنا من جهة حالها الذي نحن علیه اآلن، وتخضع له فتصیر علي شاكلته. 

 وٕانما تقدمها إلى حاٍل أسمى، هكذا تدمج في صورة ، ال یعني نهایة وجودهابطالباإل
. ˺الطبیعة األخرى التي تنالها، فتخضع لشكٍل جدیدٍ ... إننا نخضع لمجد قانون جسده

 القدیس هیالري أسقف بواتییه  

 " ألنه اآلن متواضع، خاضع للهالك ولأللم، ویبدو كما بال جسد تواضعنایقول ،"
  ."لیكون علي صورة جسد مجده من الحیوانات األخرى. "ىقیمة، لیس فیه شيء أسم

ما هذا؟ هل سیشكل جسدنا علي مثاله، ذاك الجالس عن یمین اآلب، 
 ى والذي تقف أمامه القوات غیر المتجسدة، ذاك الذي أعل،سجود له من المالئكةموال

من كل نظام وسلطان وقدرة؟  
أال یستحق النحیب، إذ یبكي العالم كله وینتحب الذین سقطوا من هذا الرجاء؟ 

 مثاله ال یزال یسیر مع الشیاطین؟ ىفإنه إذ أعطي الرجاء في جسدنا أن یصیر عل
لست أبالي بجهنم هناك، فمهما قیل عنها فإن السقوط من مجٍد عظیٍم هكذا اآلن 

 .˻وفیما بعد تحسب جهنم كال شيء بالنسبة لهذا السقوط

 " ٍن لدیه استطاعة أن یخضع إ". یقول بحسب استطاعته أن ُیخضع لنفسه كل شيء
كل األشیاء لنفسه، حتى الدمار والموت... لقد أظهر أعماًال أعظم لسطانه لكي تؤمن 

بها أیًضا... رجاؤنا هذا (أي التمتع بصورة مجده) فیه الكفایة أن یقیمنا من بالدتنا 
 .˼العظیمة وخمولنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  كل الذین یأتون إلیه ویرغبون في أن یصیروا شركاء في الصورة الروحیة بتقدمهم
)، ذلك حسب صورة خالقهم، 16:4 كو 2یتجددون كل یوٍم في اإلنسان الداخلي (

. ˽حتى یصیروا علي شبه جسد مجده، ولكن كل واحد حسب قدراته

1 On the Trinity, 11:35-36. 
2 Homilies on Philippians, homily 13. 
3 Homilies on Philippians, homily 13. 
4 Homilies on Genesis, homily 1:13. 
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العالمة أوریجینوس 
 

 3من وحي فیلبي 
أنت هو ینبوع فرحي! 

 
   .في وسط آالمي أراك حامًال الصلیب

فتتهلل نفسي لشركة آالمك . 
وفي خدمتي إلخوتي أراك خادم الجمیع. 

فأشتهي أن ُأبذل معك بكل سرور. 

   .أنت هو ینبوع فرحي
أعبدك، ال في شكلیات باطلة،  

بل بالروح والحق أثبت فیك وأنت فيٌ . 
تجدد طبیعتي بروحك القدوس، 

فأحمل دوًما طبیعة مفرحة. 
أجد فیك كفایتي. 

وبك أتبرر أمام اهللا أبیك!  

  .تتهلل نفسي أن تفیض علٌي بمعرفة أسرارك
وتدخل بي إلى حجالك. 

اختبر وسط اآلالم قوة قیامتك. 
وترفع نفسي كما إلى سماواتك. 

هناك احتمي فیك، 
فلن یقدر العدو أن یتسلل إليٌ ! 
وال تقدر فخاخه أن تصطادني. 

  . ٍحولت حیاتي إلى سباٍق مفرح
أنسى علي الدوام ما مضى، 
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مشتهًیا أن أبلغ إلیك بروح النصرة. 
أنت إكلیلي ونصرتي األبدیة. 
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كل حین فرح في 
بعد هذا الحدیث الشیق عن فرح األسیر بولس، معلًنا أنه لیس من سجن، وال 
من تخطیط األشرار ضده، وال من غضب اإلمبراطور یقدر أن ینزع فرحه الداخلي منه، 
لذا ختم رسالته عن الفرح الدائم. قدم لنا مقومات هذا الفرح، كما أوضح أنه فرح كنسي 

شعبي مشترك.  

 .4-1. مصدر الفرح   1
. 9-5. سّر الفرح   2

 أ. عدم االرتباك بشيءٍ . 
 ب. صالة عن كل شيءٍ . 

 ج. شكر من أجل كل شيءٍ . 
 .20-10. فرح مشترك عملي  3
 .23-21. تحیة ختامیة   4

. مصدر الفرح 1
، لیهمإ األحّباء والمشتاق إخوتيیا "إًذا 

  ،كلیليإ یا سروري و
 ].1" [اثبتوا هكذا في الرب أیها األحّباء

": تربط ما بعدها بما قبلها. وبما أنكم یا إخوتي األحباء تنتظرون مجيء إًذا"
الرب فالبد أن تثبتوا في الرب حتى النفس األخیر. 

في وسط السباق یثبت المؤمن في المسیح المصلوب لكي ال ینحرف یمیًنا أو 
ظرٍف ما أن یسحب عینیه عن الجعالة العلیا، بل لحدٍث أو لیساًرا، وال یمكن لكائٍن أو 

یحیا في السماویات، ویمارس مواطنته فیها. هذه العالقة الشخصیة مع محب البشر تفتح 
یجد فیهم سروره وٕاكلیله، لكن لیس لخوته في قلبه بالحب إ فیحمل ،مخلصهبمثل تقلبه لي
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خارج مخلصه. 

خوته األحباء إإذ یتحدث الرسول عن سباق وجهاد معركة یدعو المؤمنین 
 إلى مساندة اإلنسان لیسندهم بالحب والحنو. ففي وسط اآلالم یحتاج إلیهمالمشتاق 

المخلصین له في الرب. 

یدعوهم سروره وٕاكلیله، لیس فقط ألنه بخالصهم یتمتع بإكلیل سماوي من أجل 
محبته وجهاده ألجلهم، وٕانما كأٍب حقیقٍي یرى في سرورهم األبدي سروره، وفي تمتعهم 

ه. ب ه هوباإلكلیل السماوي تمتع

 قلبه أن یكون هو آخر الكل، حتى في السماء، فیفرح بسموهم وسرورهم جما یبه
 ألن ثبوتهم هذا كأنه ثبوته "اثبتوا هكذا في الرب أیها األحباء"،وٕاكلیلهم. لهذا یوصیهم: 

هو في الرب! 

  الحب، هو ذروة كل فضیلة بالنسبة للمسیحي، ال یتحقق كما یلیق إن لم یثبت
 متحدین مًعا كشخٍص واحٍد، یفكرون مًعا في توافقٍ . هذا ما عناه الرسل هنا نالمؤمنو
". لنفهم أنه یود منهم أن یتحدوا في الفهم، إذ اثبتوا هكذا في الرب أیها األحباءبقوله: "

". الحب المشترك هو ثمرة التفكیر المتناسق إخوتي األحباء جًدابالحقیقة یدعوهم "
والوقوف مًعا في المسیح. حینما یكون للكل إیمان متساوي في المسیح، فنقف جمیًعا 

. ˺مًعا فیه
األب ماریرس فیكتورینوس 

 " .لم یقل فقط یا سروري وٕاكلیليانظروا كیف یضیف مدیًحا لهم بعد التحذیر ."
". أي مجد یمكن أن إكلیلي"، وٕانما أیًضا "مجد". لیس فقط "مجد بل ومعه "،"سرور"

 .˻یعادل ذلك، إذ هو إكلیل بولس
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " : ًأما 1" [یا سروري وٕاكلیليافتخر الحكیم جًدا بولس بالذین ُدعوا بواسطته، قائال ،[

1 Epistle to Philippians 4:1 (ACCS). 
2 Homilies on Philippians, homily 13. 
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التالمیذ فلم یقولوا شیًئا من هذا، ولكنهم فرحوا فقط بسبب أنهم استطاعوا أن یسحقوا 
. Ï)17: 10الشیطان (لو 

 القدیس كیرلس الكبیر 

، أطلب إلى أفودّیة"
، وأطلب إلى سنتیخي

 ].2" [واحًدا في الرب ا فكًراوأن تفتكر

 أشخاًصا معینین، ى أوص، شعًبا وكهنة،بعد أن قدم الرسالة باسم الكنیسة كلها
، كانتا على خالف إما فیما يغالًبا لهم دورهم القیادي. بدأ بسیدتین هما أفودیة وسنتیخ

ا شماستین في كنیسة تویرى البعض أنهما كان بینهما أو بینهما وبین الكهنة أو الخدام.
 تحدا مًعا في الفكر في الرب، وأن تعیشا في سالم الرب وفي محبته.تفیلبي. یسألهما أن 

یدعوهما للوفاق حتى تتمتعا مع أهل فیلبي بفرح المسیح. 
معنى كلمة أفودیة "رحلة مؤقتة" ومعنى سنتیخني "سعیدة الحظ"، وهما عملتا مع 

بولس في خدمة اإلنجیل كغیرهما غیر إنه وقع االختالف بینهما وعطلتا عملهما. 

  یطلب من هاتین السیدتین أن تلتزما بالفهم المشترك في الرب. یلزمهما خالل
إیمانهما في المسیح أن یكون لهما التفكیر والفهم لما یقوله اإلنجیل عن المسیح. لكنه 

 .˻"، ألن هذا لنفعهما؛ "إنني لست أصدر أمًرا بل أطلب"طلبیقول "أ
األب ماریرس فیكتورینوس 

  ،نعم أسألك أنت أیًضا یا شریكي المخلص"
 ساعد هاتین اللتین جاهدتا معي في اإلنجیل 

  ،كلیمنضس أیًضاإمع 
 ].3" [سماؤهم في سفر الحیاةأوباقي العاملین معي الذین 

) 19:16 ؛40: 15 هنا یوجه حدیثه غالًبا إلى تلمیذه تیموثاوس أو سیال (أع
عه في فیلبي، أو أسقف فیلبي والمسئول عن رعایة الكنیسة فیها. مذین خدما لال

1 Comm. On Luke, Sermon 64. 
2 Epistle to Philippians 4:2. 
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 . فیسند هاتین الشماستین،كما اشترك معه في الخدمة فلیشترك في حمل النیر
 أن هاتین السیدتین كان لهما دورهما القیادي في ˺القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

الكنیسة، وفي خدمة اإلنجیل مع إكلیمنضس وباقي العاملین مع الرسول بولس.  

یالحظ أن أول الذین قبلوا اإلیمان في فیلبي سیدة، وهي لیدیة بائعة األرجوان 
)؛ وربما كانت هاتان الشماستان من بین الحاضرات عند النهر حیث یقول 14:16(أع 

 ومن بین هؤالء النساء من ،)13:16اإلنجیلي لوقا: "كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعن" (أع 
 هاتان السیدتان للعمل كشماستین تخدمان كلمة الرب وسط النسوة. اختیرت وربما ،آمن

كما طالبه االهتمام باكلیمندس الذي صار فیما بعد أسقًفا على روما، وله رسالة 
موجهة إلى أهل كورنثوس، سبق لي ترجمتها ونشرها. 

أیًضا یسأله بصفة خاصة أن یهتم بالخدام العاملین مع الرسول بولس الذین لم 
یذكر أسماءهم هنا، لكن أسماءهم مسجلة في سفر الحیاة بالروح القدس. 

  كان من الضروري أن یسجل یسوع المسیح (عند میالده) اسمه في إحصاء كل
العالم. ُسجل مع كل أحد، وقدَّس كل أحد. لقد ارتبط مع العالم في اإلحصاء، وقدم 

 استطاع أن یسجل أسماء أولئك الذین من كل ءللعالم أن یرتبط به. بعد اإلحصا
" معه. من یؤمن سینقش اسمه مؤخًرا في السماء مع في سفر الحیاةالعالم "

 .˻القدیسین

العالمة أوریجینوس 

  ،افرحوا في الرب كل حین
 ].4" [قول أیًضا افرحواأو

إذ یشیر إلى عالقة األسقف بالخدام والخادمات یسأل جمیع العاملین أن یمارسوا 
 إذ هو طریق الخدمة الروحیة الناجحة. ،الفرح الدائم في الرب. مؤكدا ضرورة الفرح

 فرحنا الحقیقي، فیه نجد حیاتنا وقیامتنا وشبعنا ومجدنا، وبالتالي فرحنا الدائم.  هوالمسیح
 أن ُینزع فرحنا من داخلنا. ال یمكن ما أن یعزلنا عنه، ثوال حد أحد عال یستطيوٕاذ 
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من یلصق فرحه بالزمنیات یفقد فرحه مع تغیر الظروف واألحداث، ومن یربط 
فرحه بثبوته في المسیح یتمتع بالفرح الدائم فیه. 

یعود الرسول في نهایة الرسالة "افرحوا في الرب كل حین، وأقول أیضا افرحوا" 
ویؤكد أن هدف الرسالة هو الفرح، أفراح الملكوت مستمرة في كل حین... في السعة وفي 

الضیق، في الراحة وفي الشقاء، في الظروف السعیدة وفي الظروف التعسة، في الغنى 
العظیم وفي الفقر المدقع، في الصحة التامة وفي المرض القاتل. أفراح الملكوت تمنح 

القوة لمواجهة المشاكل واآلالم. 

  یطوب (السید المسیح) الذین ینوحون لیس علي فقدانهم أقربائهم، وٕانما الذین تنخسهم
قلوبهم، الذین یحزنون علي أخطائهم ویهتمون بخطایاهم أو بخطایا اآلخرین. أما 

الفرح هنا فلیس مضاًدا لهذا النوح إنما یتولد منه. ألن من یحزن علي خطایاه ویعترف 
 .بها یفرح. عالوة علي هذا یمكننا الحزن علي خطایانا مع الفرح في المسیح

g قد عانوا من اآلالم: "ألنه قد ُوهب لكم... ال أن تؤمنوا به فقط، بل أیًضا أن
". هذا یعني إن أظهرتم افرحوا في الرب)، لهذا یقول لهم: "29:1تتألموا ألجله" (

مثل هذه الحیاة تفرحون. أو عندما ال ُتعاق شركتهم مع اهللا تفرحون...  
إن كانت الجلدات والقیود التي تبدو أكثر األمور خطورة تجلب فرًحا، فأي شيء 

یمكنه أن یسبب لنا حزنا؟  
"، حسًنا یكرر القول. ألن طبیعة هذه األمور تجلب حزًنا، وأقول أیًضا افرحوا"

 .˺لذا بتكراره یؤكد االلتزام بالفرح بكل وسیلة

  الفرح الحقیقي هو فرح الحیاة األخرى، حیث ال تتعذب النفس، وتتمزق الشهوة بسعادة
المسیحي سعادة حقیقیة ولیست بلذة محمومة، إنها تعطي الحریة للنفس وهي حربة 

. Ðجذابة وغنیة باللذات الحقیقیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 قلبًیا تفرحون في الرب، وعندما تفرحون في الرب تتحدون قلبًیا مًعا نعندما تتحدو 

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
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. ˺في الرب
األب ماریرس فیكتورینوس 

. سّر الفرح 2
  ،لیكن حلمكم معروًفا عند جمیع الناس "

 ].5" [الرب قریب

هنا تحمل معنى اللطف وطول األناة والرقة في التعامل وعدم "الحلم" كلمة 
الجدال الجاف واإلذعان للغیر، فهي تعبیر عام شامل كما یقول آدم كالرك. 

اإلنسان الحلیم یأخذ في اعتباره اآلخرین فال یتصلف في آرائه، بل یسمع 
وینصت ویقدر الرأي اآلخر مادام في الرب. 

یكشف أن ما یمارسه الخادم أو المؤمن من حلم ینال مكافأته "الرب قریب"  :بقوله
 ،نه قادم سریًعا لیكافئ من شاركوه سماتهإسریًعا من الرب نفسه الودیع والمتواضع القلب. 

وحملوا صلیبه بفرحٍ . 

"... هذه الحقیقة هي حصانة لكل نفس ضد الخطیة، ألنه مادام الرب قریب"
الرب قریب فكیف أصنع هذا الشر العظیم وأخطئ إلیه؟ 

  فُیحتمل أنهم أرادوا 19:3سبق فقال: "آلهتهم بطونهم، ومجدهم في خزیهم" (في .(
ان یدخلوا في عداوة مع األشرار، لهذا یحثهم أال تكون لهم شركة معهم، بل یلزمهم أن 

یحتملوهم بكل حلٍم، یحتملوا لیس فقط إخوتهم بل وأعداءهم والمقاومین لهم. 
، فلیس من مجاٍل للقلق... هل ترون (األشرار) یعیشون في ترٍف الرب قریب

وأنتم في ضیق؟ الدینونة قریبة، وقریًبا سیعطون حساًبا عن أعمالهم... ستنتهي األمور 
قریًبا. 

هل یخططون ضدكم ویهددونكم؟ "ال تقلقوا في أي شيء". فإنك أن تعاملت 
برفٍق مع الذین یدبرون شروًرا، فإن هذا لیس لنفعهم (ماداموا لم یتوبوا). المكافأة علي 
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 .˺األبواب
  القدیس یوحنا الذهبي الفم
إذ یطالبهم الرسول أن یكون حلمهم معروًفا عند جمیع الناس، ال یبغي مدحهم 

من الناس، وٕانما أن یكونوا قدوة للغیر. لیس شيء یجتذب النفوس لإلیمان مثل طول أناة 
المؤمنین وحلمهم.  

  بون لیس فقط عندما یمارسون األعمال الصالحة، وٕانما أیًضا ُیلهُمون إنهم یطوَّ
. ˻اآلخرین لفعل األعمال الصالحة

األب أمبروسیاستر 

، ال تهتّموا بشيء"
  ،بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر

 ].6" [لُتعلم طلباتكم لدى اهللا

 أن وصیة الحلم أو الوداعة وطول األناة صعبة، خاصة حیث اإلنسانقد یظن 
یوجد مقاومون، لكن انتظار مجيء الرب القادم سریًعا ینزع عن النفس أي قلق أو ارتباك. 

 اإلنسانأما سالح المؤمن في ذلك فهو الصالة مع الدعاء والشكر، فیستجیب الرب لطلبة 
المصلي الشاكر!  

الرب وحده هو المعین الحقیقي، فلنلجأ إلیه بالصالة والطلبة بغیرة (دعاء)، مع 
یربط الرسول عدم القلق بالصالة  هنا الشكر على عطایاه فیهب أكثر ویسند ویعین.

والطلبة والشكر. 

"... لیس معنى هذا أن نسلم أنفسنا لإلهمال والكسل، ولكن ال تهتموا بشيء"
القصد طرح هموم الحیاة عنا، وٕان ال نتحزب أو نرتبك أمام هموم الحیاة والتجارب 

بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع المختلفة، ألن سالم اهللا قادر أن یحفظ قلوبنا "
". الصالة هي الطریق الوحید إلى الراحة الحقیقیة، وفي كل مرة نصلي بإیمان الشكر

 یسمعنا ویستجیب دعاءنا. الصالة تشمل التسبیح والسجود والشكر اهللا قریب منانشعر إن 

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
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والطلب، أما الدعاء فهو الطلب، وكلیهما یجب أن یقترنا بالشكر ألن تقدیم الشكر یسر 
اهللا ویریح قلوبنا. 

... اهللا یعلم كل شيء، ولكن المقصود هنا استجابة "لُتعلم طلباتكم لدى اهللا"
الطلبات سواء باإلیجاب أو الرفض أو االنتظار. 

  أنظروا تعزیة أخرى، هوذا دواء یعالج الحزن والكآبة، وكل ما هو مؤلم، ما هو هذا؟
الصالة والشكر في كل شيء. إنه یرى أال تكون صلواتنا طلبات مجردة، وٕانما أن 

تكون تشكرات أیًضا علي ما لدینا. إذ كیف یمكن أن یطلب اإلنسان أموًرا مقبلة وهو 
غیر شاكٍر علي الماضي؟... یلزمنا ان نشكر عن كل شيء، حتى عن تلك التي 

تبدو خطیرة، فإن هذا هو دور اإلنسان الشاكر. في الحاالت األخرى (المفرحة) 
تتطلب طبیعة األمور الشكر، أما هنا فالشكر ینبع عن نفس شاكرة وعن إنسان في 

 .˺غیرة منجذب نحو اهللا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ضروریة واالرتباك بخصوص لال تقلقوا من جهة أنفسكم. ال تدعوا األفكار غیر ا
العالم واألمور الزمنیة أن تحل بكم. فإن اهللا یمدكم بكل ما تحتاجون إلیه في هذه 

. ˻الحیاة، وستكونوا في حال أفضل في الحیاة األبدیة
األب ماریرس فیكتورینوس 

، سالم اهللا الذي یفوق كل عقل"و
 ].7" [یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع

سالم اهللا هو عطیة مجانیة مقدمة للنفس التي تلقي رجاءها علیه فال تضطرب، 
 فتنفتح أبواب السماء ویفیض علیها .بل في وقت الضیق تصلي وتطلب وتشكر أیًضا

السالم اإللهي الفائق للعقل، والقادر وحده أن یحفظ القلب والفكر في المسیح یسوع.هذا 
 نوًعا من التناغم بین النفس والجسد، وبین العقل اإلنسانالسالم اإللهي الداخلي یهب 

والقلب، وبین اإلرادة والسلوك، فیحیا المؤمن بال صراعات داخلیة، ألن روح اهللا یهبه 

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
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 عدو روال یقدوحدة داخلیة فائقة. فال تقدر خطیة ما أن تتسلل إلى أعماقه لتفسد سالمه، 
 النور اإللهي السماوي. لال یحتمالخیر أن یقترب إلیه، ألنه 

 عندما ُیقبل الخاطي إلى المخلص یحصل "وسالم اهللا الذي یفوق كل عقل"
"، ثم یعیش حیاة اإلیمان، فیختبر "سالم اهللا الذي یفوق كل عقل". السالم مع اهللاعلى "

فالسالم المنسوب هللا نفسه نحن منتسبون إلیه أیًضا، وهو ملجأنا. فإننا نضع طلباتنا لدیه 
عارفین إنه یسمع لنا، وٕانه یتكفل بكل ما یخصنا، وهذا یعزي قلوبنا ویریحها ولو لم 

نحصل على جواب حسب فكرنا البشري. فنحن كثیرا ما نصرخ إلیه من أجل ضیق خاص 
أو سبٍب مكدرٍ ، ونحصل على السالم الكامل مع أن الشيء الذي طلبنا إزالته باق بعد، إذ 
یرفعنا فوقه وال یقدر أن یكدرنا. هكذا بقیت شوكة بولس كما هي ولكنها لم تقدر أن تكدر 

راحة بولس. 

  سالم اهللا الذي یهبه للبشر یفوق كل فهمٍ . ألنه من یستطیع أن یتوقع، ومن یستطیع
أن یترجى أن مثل هذه الصالحات تحدث؟ إنها تفوق كل فهم اإلنسان ولیس فقط 

كلماته. لم یرفض أن یبذل ابنه من أجل أعدائه والذین یبغضونه والذین أصروا أن 
یتركوه وذلك لكي یصنع سالًما معنا. هذا السالم، الذي هو المصالحة، حب اهللا، 

 .˺یحفظ قلوبكم وأفكاركم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 اتسم الرسول بمحبته الشدیدة لشعبه، ال یكف عن التعبیر عن محبته لهم بكل 
وسیلة، تارة بالتشجیع وأخرى بالنصح، ودوٍما بالصالة عنهم. هنا یطلب لهم السالم اإللهي 

 الذي یففوق كل عقلٍ .

  هذا هو دور المعلم، لیس فقط أن ینصح بل أیًضا یصلي لكي بالطلبات یسندهم
حتى ال ُیهزموا بالتجارب وال ُیخدعوا. كأنه یقول: لیت ذاك الذي وهبكم مثل هذا النوع 
من الفكر الذي ال ُیدرك، هو نفسه یحفظكم ویجعلكم في أمان، حتى ال یصیبكم شر. 

إما أنه یقصد هذا أو یقصد ذاك السالم الذي قال عنه المسیح: "سالًما أترك لكم، 
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 .˺)، هذا السالم یحفظكم، إذ یفوق فهم اإلنسان27:14سالمي أعطیكم" (یو 

 " :نه یحفظنا فیه حتى تبقوا ثابتین، وال تسقطوا من في المسیح یسوع"؟ إماذا یعني
. ˻إیمانه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  عندما یحل سالم اهللا علینا ندرك اهللا. وال یكون للخالف وال للتنافر وال للنزاعات
موضع، وال یوجد شيء موضع تساؤل. هذا أمر صعب في الحیاة العالمیة. لكنه 
یتحقق عندما یكون لنا سالم اهللا حیث یصیر لنا الفهم. ألن السالم هو حالة تمتع 

. ˼فعلي بالراحة واألمان
األب ماریرس فیكتورینوس 

  ،أخیًرا أیها اإلخوة كل ما هو حق"
  ،كل ما هو جلیل
، كل ما هو عادل
  ،كل ما هو طاهر
  ،كل ما هو ُمسر

  ،كل ما صیته حسن
، ن كان مدحإن كانت فضیلة وإ

 ].8" [ففي هذه افتكروا

إذ یملك الرب في الداخل ویقیم سالمه الفائق تتحول طاقات اإلنسان كلها للتأمل 
 والتفكیر فیما هو للرب وحده.

: أخیرا تشیر هنا إلى قرب انتهاء الرسالة. "أخیرا أیها اإلخوة"

 " ؟ إنها ُتستخدم بمعني: "لقد قلت كل شيء". إنها كلمة ینطق بها من أخیًراماذا یعني"

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
2 Homilies on Philippians, homily 14. 
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 .˺كان مسرًعا، ولیس له أن یفعل شیًئا في األمور الحاضرة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

وضع الرسول عدة بوابات یعبر علیها أي فكر لتحدد إن كنا نقبله أو نرفضه 
وهذه البوابات الست هي: 

- العدل. 3- الجالل والوقار. 2- الحق. 1

- السمعة الحسنة. 6- السرور والفرح. 5- الطهارة. 4

  في النفس البعیدة عن الفضیلة، فإذا لال یحنه إ. همكان العریس ومسكنعن ُیعلمنا 
 للحكمة ا للعطور، یخرج منه مختارات من المّر یصیر كوبً إناءً  شخص يأصبح أ

التي تستقبل خمر الفرح النقیة. 
 الصالح لرعیته فال الراعيتعلمنا كلمات النشید اآلتیة عن التغذیة التي ُیقدمها 

 بل یقدم التوابل ،یدع غنمه تدخل الصحراء أو األماكن الممتلئة باألشواك لترعى
  السّوسن لتغذیتها. الراعيالعطرة بالجنة كغذاء. وبدًال من مرعى العشب یجمع لها 

 ألننا نرى أن طبیعة القوة المهیمنة على كل شيء ترتب ،یعلمنا كلمة اهللا األمثلة
مكاًنا لهؤالء الذین یستقبلونه بنقاٍء وطهارةٍ . وهم یملكون حدیقة ملیئة بنباتات كثیرة 

 ویمتلئون ،مختلفة مزروعة بالفضائل. وُینمیهم العریس بقوة بواسطة السّوسن المزدهر
 بثمار التوابل العطرة.

 مع رائحة الخطیة قال تتف ورائحته الجمیلة المضيء النقيیرمز السّوسن للفكر 
الردیئة. تقول العروس أن السید یعرف خرافه الروحیة، ویغذیها في حدائقه ویجمع 

  غنمه. ه بيالسّوسن لیغذ
 هو لنا بولس العظیم السّوسن لغذائنا من بیت الغذاء المقدس: "كل ما ختاري

 ر مسهو طاهر، وكل ما هو عادل، وكل ما هو، وكل ما هو جلیلحق، وكل ما 
ا ). هذ8:4، وكل ما كان فیه فضیلة وخصلة حمیدة" (في صیت حسن الهووكل ما 

. ˻ الصالح والمعلم العظیم قطیعهالراعي یغذى به الذي السّوسن ي في رأيهو

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
2 Homilies on Song of Songs, 15. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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 القدیس غریغوریوس النیسي

 "ما هذه األمور التي هي حق؟ إنها تلك التي بیَّنها اإلنجیل: یسوع –" كل ما هو حق 
المسیح ابن اهللا، وكل ما یدور حول األخبار السارة. عندما تكون أفكارك حق یتبع 

. ما هو مكرمة وهذا یعني أنها ال یكون فاسًدا،. ما هو حق جلیلةذلك أنها تكون 
 أو یحقق العدالة. وما عادللیس بفاسٍد هو حق. لذلك ما هو حق وجلیل هو أیًضا 

 من اهللا. كل ما هو عادل وجلیل وحق التقدیس، إذ یتقبل  طاهرهو عادل فهو
(محبوب) ولطیف. ألنه من ال یحب هذه الفضائل المقدسة؟...  مسر وطاهر فهو

تتعلق بعض البنود من هذه القائمة بالفضیلة الحقیقیة ذاتها، بینما البنود األخیرة 
تخص ثمر الفضیلة. ما یخص الفضیلة هو الحب والحق والكرامة (جلیل) والعدل 

.  ˺والطهارة. وما یخص ثمر الفضیلة أنه مسر ولطیف
األب ماریرس فیكتورینوس 

 للخطیة، وال للباطل یتجلى الحق اإللهي في عال موض فحیث "كل ما هو حق":
 ولن یقبل "،النفس والفكر. فیصیر فكر اإلنسان عرًشا للسید المسیح القائل: "أنا هو الحق

 جمیع الجوانب المرتبطة "كل ما هو حق"یقصد بـ  أن یكون ملهي إلبلیس وأفكاره الباطلة.
بالحق، الحق في كل شيء في الفكر والكالم والتصرف بحسب وصیة اإلنجیل أي في 

األمور التي تفید روحًیا وال تحزن قلب اهللا أو اإلنسان نفسه أو اآلخرین. 

 القدیسون دائًما متهللون جًدا أن یروا ثمار الحق عملًیا˻ .
هیالري أسقف آرل 

  إن حصنا أنفسنا بذلك، إن منطقنا أحقاءنا بالحق، ال یقدر أحد أن یغلبنا. من یطلب
. ˼تعلیم الحق لن یسقط على األرض

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  المسیح لیس فقط هو اهللا، بل بالحقیقة اهللا الحق، إله حق من إله حق، إذ هو نفسه

1 Epistle to Philippians 4:8-9 (ACCS). 
2 Introductory Commentary on 2 John. 
3 In Eph. hom 23. 
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 .˺الحق

القدیس أمبروسیوس  

إذ یدرك المؤمن مركزه كابن هللا ال یستطیع أن یفكر إال في  :هو جلیل" "كل ما
الجالل والوقار، األشیاء ذات المهابة  فیما یتسم بته في الرب، أيكل ما هو الئق بكرام

، فال نفكر )21: 8 (رو  إذ نلنا حریة مجد أوالد اهللاوالقداسة ولیس في األشیاء التافهة.
وكما یقول الرب نفسه:   إال بما یلیق بمركزنا الجدید في الرب، مجدنا الداخلي.لوال نعم

 ).5:2وأكون مجًدا في وسطها" (زك "

  حتما ُیطبع على كل واحد منهم إنه ف... حیتقبلون مالمح المسيالذین یستنیرون
شكل الكلمة وصورته ومالمحه حتى ُیحسب المسیح مولوًدا في كل واحٍد منهم بفعل 

. ˻ ویصیر الذین یتعمدون مسحاء آخرین...الروح القدس
 األب میثودیوس 

الحق الواجب نحو اهللا والناس بأمانة وٕاخالص.  العدل یؤدي: هو عادل" "كل ما
ال ر بأوالد اهللا المقدسین فیه. ألنه حیث یملك الحب ب یعن اآلخرین أدما ضفلن یقدر فكر 

  تتسلل.ن الظلم أو البغضة أریقد

  بل لكي نصلح من شأن إخوتنا،لقد ُأعطي لنا الغضب ال لنرتكب أعماًال عنیفة ضد 
الساقطین في الخطیة بالعمل بدون كسل. لقد زرع فینا الغضب كنوع من المنخاس 

ضد بعضنا البعض.  ین عنًفا ضده ولیسوءلكي نصر على أسناننا ضد الشیطان ممل
. أسلحتنا هي لمحاربة العدو ولیس لمحاربة بعضنا البعض

هل أنت غضوب ؟ كن هكذا ضد خطایاك. أدب نفسك، واجلد ضمیرك، وكن 
قاضیا قاسیا، واحكم بال رحمة على خطایاك. 

هذا هو طریق االنتفاع من الغضب. هذا هو السبب الذي ألجله غرس اهللا فینا 
 .˼الغضب

1 Of the Holy Spirit Book 1:17:108. 
Ð  13 ،1على رسالة أفسس .

3 In Eph, hom 2. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ففكر  هي نقاوة القلب والذهن من الفكر الدنس. الطهارة:هو طاهر" "كل ما
المؤمن المقدس في الرب القدوس یتمتع بفیض من الطهارة والنقاوة والعفة. 

 الذین لم یتطهروا بواسطة اإلیمان بالمسیحهؤالء ین،الحقیقة هي أن الكل غیر طاهر  ،
 .˺)9: 15  (أع"إذ طهر باإلیمان قلوبهم: " كقول العبارةوذلك

 ونحن نعلم أنها عطیة إلهیة، وهي امتناع القلب عن المیل ة العفىننا محتاجون إلإ ،
نحو كالم الشر مع عدم تقدیم أعذار عن خطایانا.  

 نا فال نبررأخطأن إكبها، وتإننا محتاجون إلى العفة حتى نقمع الخطیة فال نر
 بكبریاء شریر.  ذلك

 عن الشر، ونحتاج إلى فضیلة ديحنحن نحتاج إلى العفة لكي نوباإلجمال، 
هذا ما ینصح به المزمور المقدس قائالً : "حد عن  أخرى هي البّر لكي نفعل خیًرا.

 مز(" اطلب السالمة واسَع وراءهاالشر واصنع الخیر". وبأي هدف نصنع هذا؟ "
. سیكون لنا السالمة الكاملة، عندما تلتصق طبیعتنا دون أن تنفصل عن )14: 34

خالقها، فال یكون لنا في أنفسنا ما یضاد أنفسنا.  
أحقاؤكم  لتكن أراد مخلصنا نفسه منا أن نفهمه بقوله "– كما أظن –وهذا أیًضا 

" ألنه ماذا تعني األحقاء الممنطقة؟ إنها ضبط الشهوات، ممنطقة وسرجكم موقدة
وهذا هو عمل العفة. وأما السرج الموقدة فتعني اإلضاءة والتأللؤ باألعمال الصالحة، 

أي عمل البرّ .  
وهنا ال یصمت الرب عن توضیح هدف صنع هذه األمور إذ أضاف قائالً : 

 فعند )36 ،35: 12 لو("أنتم مثل أناس ینتظرون سیدهم متي یرجع من العرس" 
مجیئه یأتي لیكافئ الذین حفظوا أنفسهم من الشهوات، وصنعوا األعمال التي تأمر 
بها المحبة. وهكذا یملكون في سالمه الكامل األبدي أي بغیر صراع مع الشر، بل 

.  ˻یبتهجون بالخیر بفرٍح سامٍ 

1 Augustine: Enchiridion, 75. 
2 Augustine: Continence, 15. 
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 ینوسطغسأالقدیس 

كل ما یسر الغیر ویجلب المحبة ویسعد القلوب  نفكر في هو مسر":  "كل ما
ال السرور والفرح الذي  المؤمن یغمربالعطف واالحتمال وعدم ذم اآلخرین أو إدانتهم. 

، فرح الروح، بكونه الجو الطبیعي الذي یسود مملكة اهللا في القلب. یشعر ه بقُینط
  المؤمن في أعماقه أنه أسعد كائن على وجه األرض.

 عن الكلمات القبیحة وینطق أوالد  الصیت الحسنیبتعد صیته حسن": كل ما"
 إذ یشعر الكل األعداء، یشهد له حتى اهللا بما یمجد أبیهم السماوي. فالمؤمن الحقیقي

بغنى نعمة اهللا علیه فیلتمسون بركة الرب الحالة فیه. أفكاره دائًما لصالح البشریة وبنیانها 
 .، یشرق على من حوله بنور السید المسیح الذي فیهالدائم

 فكره أشبه بالنحلة التي ،" وٕان كان مدح ففي هذه افتكروا،"إن كانت فضیلة
تمتص الرحیق من كل زهرة لتقدم عسًال شهًیا. هكذا یرى المؤمن في كل إنسان حتى 

  عن أن یتعلم من كل أحد مافال یكالذین ُیدعون مجرمین جانًبا فاضًال یتعلمه. بهذا إذ 
هو صالح ونافع، یصیر فكره وسلوكه وكلماته موضع مدیح الناس، وٕان كان هذا لن 

یشغل قلبه، إذ یطلب مدیح الرب ال الناس. 

  بالحقیقة هو فضیلة. الرذیلة هي بطالن، مسرتها باطلة، مجدها باطل، حق ما هو
 جلیل هو ضد التفكیر في األمور األرضیة. ما هو طاهركل ما فیها باطل. ما هو 

. ˺)19:3ضد أولئك الذین آلهتهم بطونهم (في 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 األجوف من الكریستالاإلناء مثل الطعام الذى نأكله. دعونا نأخذ مثال إننا نصیر ، 
 ، بوضوح. ویشبه ذلك عندما نضع بهاء السّوسن في نفوسنا ُیرى یوضع فیه مافكل

فإنها تشع وُتظهر من الخارج األشكال الموجودة بالداخل. ولتوضیح هذه النقطة. 
 وُیصبح الشخص المكّون بهذه ذا ، الروح بالفضائل التي ُتسمى رمزًیا بالسّوسنىغذتت

 ُمظهًرا في حیاته كل نوع من الفضیلة. لنفرض أن السّوسن النقى ،ارقً  ُمش،حیاة طیبة

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
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حق أنه  ما یقوله الرسول لهو ضبط النفس واالعتدال والبّر والشجاعة والقدرة وك
) 8:4عطوف وفاضل ومستحق للتمجید (في و ومستحق للحب وعادل ومقدس جلیلو

تتكون هذه الفضائل جمیعها في النفس نتیجة للحیاة النقیة وتزّین النفس التي 
. ˺تمتلكها

 القدیس غریغوریوس النیسي

، ما تعّلمتموه وتسّلمتموه وسمعتموه ورأیتموه فيّ "و
  ،فهذا افعلوا

 ].9" [له السالم یكون معكمإو

 به. فال أو التقلید واإلقتداء التسلیممع توصیتهم كتابة یوصیهم الرسول بلغة 
 وما رأوه فیه في حیاته هما تسلمو من الرسول كتابة أو شفاها، وٕانما أیضا هما تعلمویكفي 

اإلله الذي هو  العملیة، هذا یلتزمون به، ألنه یقدم إنجیل المسیح، فیكون معهم اله السالم.
مصدر السالم الداخلي، والمحب للسالم، والحافظ له في كل الظروف هو معهم وفیهم. 

  :هذا هو تعلیمه في كل نصائحه أن یقدم نفسه نموذًجا. وكما یقول في موضع آخر
وما تعلمتموه ). مرة أخرى یقول هنا: "17:3" (في كما نحن عندكم قدوة"

"، سواء بكلماتي أو وسمعتموه ورأیتموه فيّ "، أي تعلمتموه بكلمة الفم. "وتسلمتموه
أفعالي أو سلوكي. أنظروا كیف یقدم لنا هذه الوصایا في كل الجوانب؟ لما كان 

یصعب وضع تعبیر دقیق لكل األمور الخاصة بدخولنا وخروجنا وحدیثنا وتحركاتنا 
 لذلك قال باختصار – وٕاذ یحتاج المسیحي أن یفكر في كل هذه األمور –وتعامالتنا 

". إني أقودكم إلى األمام باألفعال سمعتموه ورأیتموه فيّ كمن یلخص األمور: "
وبالكلمات. افعلوا هذه األمور، لیس فقط بالكالم وٕانما أیًضا بالعمل.  

"، أي ستكونون في هدوء وأمان عظیم، وال تعانوا من وٕاله السالم یكون معكم"
أمٍر مؤلٍم، وال ما هو ضد إرادتكم، فإننا إذ نكون في سالٍم معه، یكون هذا خالل 
الفضیلة، حیث یكون بأكثر سالم معنا. فإن ذاك الذي یحبنا، وُیظهر حنوه علینا 

حتى بغیر إرادتنا، سوف ُیظهر باألكثر حبه لنا حین یرانا نسرع نحوه. لیس شيء 

1 Homilies on Song of Songs, 15. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
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فیه عداوة لطبیعتنا مثل الرذیلة. في أمور كثیرة یتضح كیف أن الرذیلة تحمل عداوة 
 .˺ضدنا، بینما تحمل الفضیلة صداقة من نحونا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 قد توقف بظهور أسفار العهد الجدید. التقلید الشفهيربما یتساءل أحد إن كان 
نجیب بأن الرسل أنفسهم قد ذكَّروا المؤمنین بالتقلید الشفهي حین كتبوا رسائلهم للجماعات 

المسیحیة األولى، إذ من خالله یستطیعون أن ینالوا فهًما للحق المسیحي:  
"إذ كان لي كثیر ألكتب إلیكم لم أرد أن یكون بورٍق وحبٍر، ألني أرجو أن آتى 

). 12 یو 2إلیكم فًما لفم لیكون فرحنا كامالً " (
"وكان لي كثیر ألكتبه لكنني لست أرید أن أكتب إلیك بحبٍر وقلمٍ . ولكنني أرجو 

). 13، 14 یو 3أن أراك عن قریب فنتكلم فًما لفم" (
 كو 1"أما األمور الباقیة فعندما أجئ أرتبها "الكلمة الیونانیة تعني أطقسها" (

34:11 .(
"ألجل هذا تركتك في كریت لكي تكمل ترتیب األمور الناقصة وتقیم في كل 

). 5:1مدینة قسوًسا" (تي 
في مواضع كثیرة یوصي الرسول بولس تالمیذه أن یحفظوا التقلید، ویودعوه 

أناًسا آخرین، وأن یتمسكوا بالتقالید التي تعلموها بالكالم أو برسالته وأن یتجنبوا كل أخ 
). كما حذرنا من كل 6:3 تس 2یسلك بال ترتیب ولیس حسب التقلید الذي أخذه منه" (

). 8:2تقلید بشري مقاوم لإلیمان "حسب أركان العالم ولیس حسب المسیح" (كو 

  إذا حاولنا أن نحذف العوائد غیر المكتوبة ألنها لیست بذات أهمیة فلننتبه إلى أننا
نسيء إلى البشارة في أهم أركانها، ونجعل الكرازة اإلنجیلیة اسًما لغیر مسمى.  

  القدیس باسیلیوس الكبیر

. فرح مشترك عملي 3
، ثم أني فرحت بالرب جًدا"

1 Homilies on Philippians, homily 14. 
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  ،زهر أیًضا مّرة اعتناؤكم بيأألنكم اآلن قد 
، الذي كنتم تعتنونه

 ].10" [ولكن لم تكن لكم فرصة

 والشكر ألهل فیلبي من أجل عنایتهم به، متهلًال باالمتنانیكن الرسول بولس  
بالرب الذي  وهبهم هذا الحب والحنو، وقد ترجمت العطیة إلى عمل كلما سنحت لهم 

الفرصة للتعبیر عنها. 

وهنا نأتى إلى الجزء األخیر من الرسالة والذي قد یكون أحد األسباب الهامة 
لكتابة الرسالة، ویتناول هذا الجزء شكر الرسول وتقدیره ألهل فیلبي على محبتهم وازدهار 

الفضیلة في حیاتهم ومعونتهم له وقبوله لهذه المعونة والطلب من اهللا لیعوضهم أجًرا 
صالًحا سمائًیا حسب غناه في المجد. 

 یفرح بولس الرسول بالرب رغم قیوده في حبسه وٕان كان فرحت بالرب جًدا":"
سبب الفرح هو محبتهم ومعونتهم، فاهللا هو الذي حرك قلوبهم بذلك... هو یفرح أیًضا ألن 

الرب أنجح ما زرعه، الشجرة التي غرسها ونمت وأینعت وازدهرت وأتت بالثمر. 

  قلت مراًرا أن الصدقة ُتقدم لیس من أجل مستلمیها بل من أجل الذین یعطونها، ألن
األخیرین ینتفعون بها بطریقة أعظم. هذا ما یظهره بولس هنا أیًضا. فأهل فیلبي 

أرسلوا إلیه شیًئا بعد فترة طویلة، وفعلوا نفس الشيء مع أبفرودتس. انظروا اآلن كیف 
أنه إذ هو مزمع أن یرسل أبفرودتس حامًال هذه الرسالة یمدحهم، مظهًرا أن هذا العمل 
هو من أجل حاجة الُمعطین ال المستلمین لها. فعل هذا لكي ما ال ینتفخ الذین قدموا 

له إحساًنا بالزهو، وأن یصیروا في أكثر غیرة في ممارسة العمل الصالح. إذ هم 
بالحري ینالون نفًعا لنفوسهم، بینما الذین یتقبلون العطایا ال یندفعون بجسارة لینالوا 
العطیة حتى ال ُیقابلوا بالنقد. یقول الرب: "مغبوط هو العطاء أكثر من األخذ" (أع 

35:20  .(
"؟ یقول لیس بفرٍح عالمٍي، وال بفرح هذه ثم إني فرحت بالرب جًدا لماذا یقول: "

الحیاة، وٕانما في الرب. لیس ألني تسلمت قوًتا (معونة)، وٕانما من أجل تقدمكم، فإن 
 (فرًحا عظیًما)"، حیث أن الفرح لیس جسدانًیا وال من جًداهذا هو قوتي. لهذا یقول "
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. ˺أجل قوٍت، بل من أجل تقدمهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ل أن حدیثه هنا یحمل مدیًحا رقیًقا كما یحم˻القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
عتاًبا، ألنهم اعتنوا به، وقدموا له عطیة، ولكن بعد فترة طویلة. غیر أنه یقدم لهم العذر 

".  ولكن لم تكن لكم فرصةإذ یقول: "

أن الرسول بولس كان حریًصا أن یتجنب القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول أیًضا 
)، فكان یعمل بیدیه ألجل 15:9 كو 1كل عثرة من جهة المادة حتى ال یعطل أحد فخره (

احتیاجاته واحتیاجات من معه.  

، ني أقول من جهة احتیاجإلیس "
 ].11" [فإني قد تعّلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیه

لم یكتب لهم شاكًرا إیاهم ألنه كان محتاًجا، وال ألنه یطلب المزید، فقد تدرب أن 
یشعر بالشبع واالكتفاء بالقدر الذي لدیه، وتحت أیة ظروف، حتى وٕان كان في القیود 

داخل السجن، أو تحل به ضیقات واضطهادات. لن یرجو أن ینال شیًئا من أحد. كالمثل 
. "˼الذهن المكتفي عید دائم"القائل: 

 لئال یظن أحد إنه قبل العطیة ویطلب المزید، "لیس إني أقول من جهة احتیاج"
ففي ُعرف بولس إن الخدمة لیست طریًقا للتكسب، وال للفائدة الشخصیة، ولكن هنا بسبب 

"تعلمت أن محبته الشدیدة ألهل فیلبي، وأیًضا بسبب االحتیاج َقِبَل معونة أهل فیلبي 
استخدم بولس لفظ االكتفاء للتعبیر عن القناعة. یقصد أكون مكتفیا بما أنا فیه". 
االكتفاء، ولیس الشراهة. 

  یقول إني أعاتبكم لیس ألني أطلب ما هو لي، بل انتقدكم كما لو كنت في عوٍز، إذ
أطلب هذا لیس من أجلي... هنا یتحدث إلى أولئك الذین عرفوا الحقائق، وبالكشف 

بما أنا  تعلمت أن أكون مكتفًیاعنها یجعلهم في موضع أكثر حزًنا. إذ یقول: "

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
2 Homilies on Philippians, homily 15. 
3 Cf. Adam Clarke: Comm. on phil. 4:11. 
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 .˺"علیه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :إذ عرف أن تعلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیهیقول صاحب المشورة الصالحة ."
). ولهذا كان مكتفًیا بما لدیه، وال 10:6 تي 1أصل كل الشرور هو محبة المال (

یطلب ما هو لدى الغیر. یقول: یكفیني ما لدّي، سواء كان قلیًال أو كثیًرا فهو بالنسة 
لي كثیر... هذا معناه: "لن أكون محتاًجا وال أكون مستفضالً ". لست محتاًجا، ألنني 

ال أطلب المزید وال استفضل ألن ما لدي هو لیس لي بل لكثیرین. قال هذا عن 
المال. لكنه یستطیع أن یقول هذه الكلمات عن كل شيءٍ . فإن كل ما كان لدیه في 

تلك اللحظة كان مكتفًیا به. فلم یكن یطلب كرامة أعظم، وال خدمات أكثر، وال یشتهي 
مجًدا باطًال، وال یسأل كلمة شكر، إذ ال یوجد ما یستوجب ذلك. لكنه كان صبوًرا في 
أتعابه، مطمئًنا الستحقاقاته، یترقب نهایة الصراع، األمر الذي یتطلب منه االحتمال. 

.  ˻"أعرف أن أتضعیقول:"
القدیس أمبروسیوس 

  .غالًبا ما ُیظن أن المعاناة من الفقر بلوى، لكن الفیض أیًضا یمكن أن یصیر بلوى
. ˼اإلنسان الحكیم یضبط نفسه فال یضعف بواسطة الفیض

 العالمة أوریجینوس  

  كل أنواع البشر بالحق یمكن أن یعانوا من الفقر، أما أن یعرف الشخص كیف
 أما الذي یعرف كیف یستفضل (أي یشعر ...یحتمل الفقر فهذا عالمة العظمة

. ˽بالفیض في شكرٍ ) فهذا ال یخص إال الذین ال یفسدهم الفیض
القدیس أغسطینوس  

  ،تضعأعرف أن "أ
  ،ستفضل في كل شيءأعرف أیًضا أن أو

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
2 Duties of the Clergy, 2:17:90. 
3 Commentary on Rom. 4:9. 
4 On the Good of Marriage, 25. 
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  ،جوعأن أشبع وأوفي جمیع األشیاء قد تدّربت أن 
 ].12" [نقصأن أستفضل وأن أو

هذا هو عمل نعمة اهللا الفائقة أن تهب المؤمن أن یمارس حیاة التواضع كشركة 
 ، فقطباالكتفاءمع ربنا یسوع في تواضعه، وأن یشعر بفیض عطایا اهللا علیه، فال یشعر 

 شیًئا ونحن كال نملوٕانما بالشوق الحقیقي للعطاء بال توقف. وكما یقول الرسول: "كأننا 
"كأننا فقراء ونحن نغني كثیرین". یحمل طبیعة العطاء فیفیض حًبا . نملك كل شيء"

 ألنه یدرك ،وحنًوا وسالًما وعطاء مادًیا ونفسًیا وروحًیا. وفي هذا كله یعرف أن یتواضع
خوته. إ بل هو عطیة اهللا له ألجل ،أن ما یقدمه لیس من عنده

شبع الفیض والعطاء و ال برضاه معلمنا بولس الرسول هنا بما اتسم قبولرال یفتخ
 إنما ینسب كل شيء للسید المسیح. والعطش، النقص والجوع وأیًضا

 ].13" [ستطیع كل شيء في المسیح الذي یقّویني"أ

ما كان یمكن للرسول أن یتمتع بهذا الشعور الداخلي بالشبع وال أن یفیض على 
: 2 (غل الغیر بذاته، إنما هي قوة المسیح العاملة فیه. لذا یسبحه قائال أن المسیح قوته

20.( 

 النجاح لیس من عندي بل هو نجاح ذاك الذي یعطیني القوة˺. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].14" [غیر أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في ضیقتي"

 وعدم االحتیاج إلى أحد، لكنكم تستحقون المدیح ألنكم االكتفاءمع تمتعي بعطیة 
شاركتموني آالمي واحتیاجاتي. شهوة قلبي أن أرى الكل مملوء حًبا، لكن لیس عن طمع 

لقد شاركوه آالمه بالحب وعبروا عن هذا بالعطاء  من جانبي وال لكي أنال شیئا من أحد.
وسط ضیقاته. 

... من العادة عندما نكتب "غیر أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في ضیقتي"
رسالة شكر إلى أحد نذكر هذا الشكر في رأس الرسالة، لكن بولس الرسول ترك شكره 

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
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حیث ختم به رسالته... لماذا؟ ألنه یرید أن یعطیهم الدروس الروحیة أوًال ویأتي بهم إلى 
الفرح ثم یقدم شكره لهم.  

" فالرسول یقدر تعب محبتهم وتصرفهم بشهامة وكرم ونبل... " فعلتم حسنا

" یعبر عن الفاقة والعسر والحاجة التي كان یعاني منها الرسول في ضیقتي"
سجنه.  

  ،إذ یرى الذین یقدمون العطایا من یتسلمها ال یتعاطف معهم بل یحتقر عطایاهم
یسقطون باألكثر في حالة بالدة... لذلك عالج بولس هذا األمر. فما قاله قبًال حط 

غیر من أفكارهم المتشامخة، وما جاء بعد ذلك أنعش استعدادهم للعمل، إذ یقول: "
". انظروا كیف استبعد نفسه، ثم عاد فاتحد أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في ضیقتي

بهم. هذا هو دور الصداقة الروحیة الحقیقیة. یقول: "ال تظنوا ألني في غیر احتیاج 
لست محتاًجا إلى عملكم هذا. إني محتاج إلیه من أجلكم. لم یقل: "أعطیتموني" بل 

"، لیظهر أنهم هم أیًضا انتفعوا، إذ صاروا شركاء في أتعابه. لم یقل "خففتم" اشتركتم"
 .˺" وهو أمر أسمىاشتركتم في ضیقتيضیقتي بل "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، نتم أیًضا تعلمون أیها الفیلبّیون"وأ
 أنه في بداءة اإلنجیل لما خرجت من مكدونّیة

 ]15. [نتم وحدكمأال إلم تشاركني كنیسة واحدة في حساب العطاء واألخذ 

في بدء كرازته في مكدونیة لم تشترك كنیسة ما في احتیاجات الرسول أثناء 
كرازته سوى الكنیسة التي في فیلبي. لم یساهموا في احتیاجاته عندما كان في فیلبي فقط، 

). 9-8:11كو  2وٕانما أرسلوا إلیه حین ذهب إلى كورنثوس (

  یا لعظمة مدیحه لهم! فإن أهل كورنثوس وروما ُیثارون عندما یسمعون هذا منه، فقد
في بداءة فعل أهل فیلبي هذا دون أیة كنیسة أخرى، وكانوا هم المبتدئین. إذ یقول: "

" أعلنوا دون غیرهم عن مساندتهم للرسول القدیس، بكونهم المبادرین بالعمل اإلنجیل

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
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 دون وجود أي مثال یقتدون به، حاملین هذا الثمر. 

وال یستطیع أحد أن یقول أنهم فعلوا هذا ألنه سكن معهم أو ألجل نفعهم، إذ 
یقول: "لما خرجت من مكدونیة، لم تشاركني كنیسة واحدة في حساب العطاء واألخذ 

إال أنتم وحدكم". ماذا یعني "العطاء"، و"المشاركة"؟ إذ لم یقل: "لم تعطني كنیسة 
إنه موضوع شركة! واحدة"، بل "تشاركني في حساب العطاء واألخذ"؟ 

یقول: "إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات، أفعظیم إن حصدنا منكم 
 كو 2) مرة أخري یقول: "تكون فضالتكم ألعوازهم" (11:9 كو 1الجسدیات؟ (

). كیف شارك هؤالء؟ بالعطاء في الجسدیات وقبول الروحیات. فكما أن الذین 14:8
یبیعون ویشترون یشاركون بعضهم البعض بالعطاء المشترك مما لهم، هكذا األمر 

هنا.  
إنه لیس أمر ما أكثر نفًعا من هذه التجارة والمقایضة. تبدأ علي األرض وتتم 
في السماء. الذین یشترون هم على األرض، لكنهم یشترون وینتفعون بما یخص 

 .˺السماویات، بینما یقدمون ثمًنا أرضًیا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،فإّنكم في تسالونیكي أیًضا"
 ].16" [لّي مّرة ومّرتین لحاجتيإأرسلتم 

إذ كان ینشئ الكنیسة في تسالونیكي كان یسدد احتیاجاته هو ومن معه جزئیا 
)، والباقي بالمعونة التي ساهمت بها الكنیسة 9-7:3تس  2 ؛ 9:2تس  1بعمل یدیه (
في فیلبي. 

  (فیلبي) هنا أیًضا مدیح عظیم، إذ وهو قاطن في العاصمة قامت مدینة صغیرة
 .˻بتقدیم له القوت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 القدیس یوحنا ذهبي الفم" ولیس حاجاتي. ویرى حاجاتجاء النص الیوناني "

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
2 Homilies on Philippians, homily 15. 
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أنه قد تعمد ذكر هذه الكلمة، ألنه كثیًرا ما ابرز أنه ال یحثهم علي العطاء عن احتیاج، 
بل لنفعهم. فقد خشي لئال یصابوا بحالة فتور في المشاعر وٕاحباط في الرغبة في العطاء، 

لذا أكد أنهم أرسلوا ألجل إشباع االحتیاجات. 

  ،لیس أني أطلب العطّیة"
 ].17" [بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم

 الُمعلن ، ثمر الروح فقطهما یشتهيلم یشتِه الرسول أیة عطیة من أحد، لكن 
عملًیا بالعطاء وسد احتیاجات الخدمة. 

كل ما یقدمه اإلنسان عن صدقة وتواضع یضاف إلى حسابه في الملكوت، وٕان 
كان حسب الظاهر إن بولس الرسول هو الذي تسلم عطایاهم، لكن في الحقیقة إن اهللا 

الذي تسلم هذه العطایا. 

   یوجد فرق بین من كان في عوز وال یطلب شیًئا، وبین من یكون في عوز وال
لیس إني أطلب العطیة، بل أطلب الثمر یحسب نفسه أنه في عوز. یقول الرسول: "

". لست أطلب ما هو لي. هل ترون أن الثمر صادر منهم؟ یقول: المتكاثر لحسابكم
هذا أقوله ألجلكم، ولیس من أجلي، وٕانما لخالصكم. فإنني لست أربح شیًئا عندما 
أأخذ، إنما النعمة یتمتع بها الذین یعطون، والمكافأة قائمة في مخزن الُمعطین، أما 

 .˺العطایا فیستهلكها الذین یستلمونها هنا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،كني قد استوفیت كل شيء واستفضلت"ول
، قد امتألت

، إذ قبلت من أبفرودتس األشیاء التي من عندكم نسیم رائحة طّیبة
 ].18" [ ذبیحة مقبولة مرضّیة عند اهللا

وما  بل احتیاجاتهیعبر الرسول بولس عن سخاء أهل فیلبي إذ قدموا لیس فقط 
نسمة الحب القادمة من قلوبهم، واشتم عملهم ذبیحة ب عنه، فامتأل ال بالعطاء بل لفض

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
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مقدمة هللا ولیس لبولس، ذبیحة مقبولة موضع سروره. 

 " :ولكني قد " فلئال یصابوا بحالة فتور في العطاء، أضاف: "لیس إني أطلبإذ قال
"، أي خالل تلك العطیة التي بها تناسب من كان في عوزٍ . بهذا استوفیت واستفضلت

یجعلهم أكثر غیرة. فإن الذین یقدمون إحسانات كلما كانوا أكثر حكمة یطلبون فیمن 
یتقبل العطاء أن یكون شاكًرا. فإنكم لیس فقط قدمتم ما كان ناقًصا بل اجتزتم هذا 

 .˺بتفوق
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

وصف بولس الرسول عطایا "نسیم رائحة طیبة ذبیحة مقبولة مرضیة عند اهللا" 
أهل فیلبي باآلتي: 

- مرضیة عند اهللا. 3- ذبیحة مقبولة  2- رائحة طیبة  1

وهذه األوصاف تطابق أوصاف العهد القدیم التي كانت تشیر إلى ذبیحة 
الصلیب.  

"... هي رائحة المحبة التي قدمها أبناء المسیح لخادم نسیم رائحة طیبة"
المسیح. 

  إذ قبلت من أبفرودتس األشیاء التي من عندكم نسیم رائحة طیبة، مقبولة مرضیة"
عن اهللا". أنظروا من الذي رفع عطیتهم، یقول: لست أنا، بل اهللا خاللي، فمع إني 
لست في عوز، اذكروا أن اهللا الذي لیس له احتیاج قبل من أیادیكم مثل هذه. حتى 

) 21:8أن األسفار المقدسة ال تحجم عن أن تقول: "تنسم الرب رائحة زكیة" (تك 
حیث تشیر إلى من هو مسرور. حًقا أنتم تعرفون كیف أن نفوسنا تتأثر بالروائح 

الزكیة، كیف ُتسر وكیف تبتهج. فلم تحجم األسفار المقدسة عن أن تستخدم كلمة 
بشریة وتطبقها على اهللا. وهكذا لكي تظهر للبشر أن عطایاهم مقبولة. ألنه لیست 

 .˻الشحوم وال الدخان (البخور) یجعل الذبیحة مقبولة بل غایة فكر من یقدمها

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
2 Homilies on Philippians, homily 15. 
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القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یظهر أنه بالحق الرحمة نحو الفقراء تسكب زیًتا على ذبیحة اهللا، أما الخدمة الُمقدمة
.  ˺للقدیسین فتضیف عذوبة البخور

العالمة أوریجینوس  

  عندما ساعد اإلخوة الطوباوي الرسول بولس في احتیاجات ضیقته قال أن هذه
األعمال الصالحة هي ذبائح اهللا... فإنه عندما یتدفق أحد بمسكین یقرض اهللا، 

. ˻وعندما یعطي األصاغر یعطي اهللا ذبائح روحیة رائحة رضا
 الشهید كبریانوس

  ،فیمأل إلهي كل احتیاجكم بحسب غناه في المجد"
 ].19" [في المسیح یسوع

 إذ كیلوا للرسول بكیل الحب الفائض یكیل لهم اهللا حسب غناه لیتمتعوا بأمجاد 
ا بولس في عوز، فلن یتركهم اهللا في احتیاج تركوسماویة بفیض في المسیح یسوع. لم ي

ال یستطیع بولس أن یوفي لهم الدین، لكنه قدم الصك لمرسله یسوع المسیح  إلى شيء.
الذي وحده قادر أن یفي عن رسله وتالمیذه. 

.. یعطي الفقیر حسب فقره القلیل، ویعطي الغني حسب غناه "حسب غناه"
الكثیر، والملك یعطي حسب عظمته أكثر، فما بالك بملك الملوك إذا وهب؟! 

"... صفة مالزمة هللا منذ األزل وٕالى األبد. فاهللا ممجد من ذاته ال یستمد المجد "
مجده من أحد. 

": نحن نتعامل مع أٍب، عینه علینا یشعر بكل احتیاجاتنا ویهتم بنا. أبینا"

  انظروا كیف یطلب لهم أن تحل علیهم البركات كما یفعل الفقراء (حین یتقبلون عطیة
ما). فإن كان بولس یبارك أولئك الذین أعطوا كم باألولي بنا أال نخجل من ذلك. 

عندما ننال (عطیة من أحد)، لیتنا ال نتقبل العطیة كما لو كنا نحن أنفسنا محتاجین، 

1 Homilies on Leviticus 4:9:1. 
2 Treatise 4 on the Lord’s Prayer, 33. 
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فال نفرح من أجل أنفسنا، بل من أجل المعطین. نحن أنفسنا ننال مكافأة إن فرحنا من 
أجلكم. ولیتنا ال نتضایق عندما یحجم الناس عن العطاء بل بالحري نحزن من اجلهم. 

فإننا نجعلهم في أكثر غیرة إن علمناهم أننا ال نعمل هذا من أجل أنفسنا، إنما لیمأل 
" أي حسب هبته المجانیة، فهي حسب غناه" بكل نعمة أو بكل فرح "احتیاجكمإلهي "

 .˺بالنسبة له سهلة وممكنة وسریعة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].20" [مینآبینا المجد إلى دهر الداهرین أهللا "و

هذا الحب المتبادل بین الرسول وأهل فیلبي یمجد اهللا أب الجمیع الذي یفرح 
بعمل نعمته فیهم. 

 المجد الذي یتكلم عنه ال یخص االبن وحده بل أیًضا األب، فإذ یتمجد أیًضا اآلب˻. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ال یفصل بین اهللا واآلب، بل یصلي إللهنا وأبینا. یدعوه اهللا 19:4هنا كما في فیلبي 
. ˼من أجل المهابة، ویدعوه اآلب من أجل الكرامة وألن كل بدایة هي منه

 األب امبروسیاستر 

  فال 5:9هنا یسبح اآلب وحده، بینما في موضع آخر یسبح االبن وحده (رو ...(
. ˽یفصل االبن عن اآلب وال اآلب عن االبن. إنه یقدم التسبحة للطبیعة اإللهیة ككل

األب ثیؤدورت أسقف قورش 
 أن الرسول بولس لیس معه من هو نظیر نفسه ˾القدیس یوحنا ذهبي الفمیقول 

) ومع هذا یدعوهم إخوته.  20:2(في 

 . تحیة ختامیة4
  ،سّلموا على كل قّدیس في المسیح یسوع"

1 Homilies on Philippians, homily 15. 
2 Homilies on Philippians, homily 15. 
3 Epistle to Philippians 4:20. 
4 Epistle to Philippians 4:21. 
5 Homilies on Philippians, homily 15. 
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 ].21" [ الذین معياإلخوةیسلم علیكم 

یود من الكنیسة أن تبلغ كل عضو عن تحیات الرسول والعاملین معه له 
شخصًیا، حاسًبا رسالته هذه ُمقدمة للكنیسة ككل كما لكل عضٍو فیها كرسالة خاصة به. 

  لیس من یدعو نفسه قدیًسا هو قدیس، بل ذاك الذي یؤمن بالرب یسوع ویعیش
.  ˺حسب تعلیمه

األب ثیؤدوروت أسقف قورش 

، یسّلم علیكم جمیع القّدیسین"
 ].22" [والسیما الذین من بیت قیصر

یرى في شعب فیلبي قدیسین كما أیًضا في شعب روما، حتى المسیحیین في 
قصر نیرون كانوا في عینیه قدیسین یقدمون تحیاتهم ومحبتهم لقدیسي الكنیسة في فیلبي. 

" لیس المقصود نیرون وأسرته ولكن المقصود بعض رجال من بیت قیصر"
الحرب وموظفو القصر الذین آمنوا. 

  إنه یرفعهم من نفسیاتهم ویقویهم بأن یظهر لهم أن كرازته قد بلغت حتى إلى بیت
الملك (اإلمبراطور). فإنه إن كان أولئك الذین كانوا في قصر الملك استخفوا بكل 

شيء من أجل ملك السماء، كم باألكثر یلیق بهم أن یفعلوا ذلك. هذا دلیل أیًضا علي 
حب بولس وأنه أخبر عنهم بأمور كثیرة عظیمة حتى أن الذین في القصر قد اشتاقوا 

 .˻إلیهم، والذین لم یروهم قط یسلمون علیهم
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ].23" [مینآ .نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم"
م ربنا یسوع المسیح ي به حدیثه سوى تقدمما یخت الرسول في أغلب رسائله دال یج

 تبدأ الرسالة بالنعمة  لكل إنسان!هما یشتهيلمحبوبیه المرسل إلیهم الرسالة. هذا أعظم 
وتنتهي بها... النعمة هل عمل اهللا مع النفس البشریة التي ال تستحق هذه النعمة. 

1 Epistle to Philippians 4:21. 
2 Homilies on Philippians, homily 15. 
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 .هل فیلّبي من رومیة على ید أبفرودتسأُكتبت إلى 

إذ كان معصم الرسول في القید الحدیدي لذلك أملى رسالته إلى ابفرودتس الذي 
 أخذ بركة كتابتها كما أخذ بركة صاحبها.

 
 4من وحي فیلبي 

أنت فرحي الدائم! 

  ،كیف ال تتهلل نفسي
وأنت في داخلي تفیض بفرح الروح؟ 

كیف أضطرب وتقلق نفسي، 
وأنت قائد حیاتي وضابط الكل؟ 

كیف أخاف من المستقبل، 
وأنت تفتح بالصالة كل األبواب المغلقة؟  

كیف ال أمارس الحیاة السماویة، 
وأنت غیٌرت طبیعتي الجاحدة، 

ووهبتني الشركة في حیاتك الشاكرة؟ 

  . أنت فرحي األبدي
أختبره في أعماقي حیث أنت تقیم! 

وأختبره مع إخوتي، 
حیث كنیستك، جسدك متهلل! 

ألفرح هنا علي األرض، 
حیث عبر قلبي إلى سماواتك! 

 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الرابع 

 

المحتویات 
 

حیاتنا الدائمة التهلیل  مسیحنا هو 
 

 فیلبيرسالة بولس الرسول إلى أهل مقدمة في 
، تاریخ الرسالةالكنیسة التي في فیلبي، مدینة فیلبي، البشارة في فیلبي، سمات 

. أقسام الرسالةقانونیة الرسالة،  ،مالمح الرسالةغایة الرسالة، 
 

  فرح وسط اآلالماألصحاح األول: 
 شكر ودعاء وحب، شوق وصالة، قیود ونصرة، فرح بالكرازة، ، رسولیةتحّیة

الحیاة بالمسیح، تحدي وقوة. 
 

 الباذلة  فرح في الخدمةاألصحاح الثاني: 
حیاة جماعیة متهللة، المسیح القائد والمثل األعلى، أضیئوا في العالم، حب 

وفرح للراعي والرعیة. 
 

  فرح في الرباألصحاح الثالث: 
عجز الناموس عن تحقیق الفرح، سباق لبلوغ الكمال، المكافأة: مواطنة 

سماویة. 
  

كل حین  فرح في األصحاح الرابع: 
مصدر الفرح، سّر الفرح: أ. عدم االرتباك بشيءٍ . ب. صالة عن كل شيءٍ . 

 ج. شكر من أجل كل شيءٍ .، فرح مشترك عملي، تحیة ختامیة.
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