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بسم اآلب واالبن والروح القدس 
اهللا الواحد، آمین. 

 
  

 یوسف الدكتور قدمه الذي الرائع الكتاب ننسى وال اآلباء، أقوال من الكثیر بترجمة یوسف كامل جرجس المبارك األخ قام
 .البروفات بمراجعة نضیف سمیر األخ قام كما .كولوسي أهل إلى الرسالة عن بسیاتل سالمه عطاهللا

 
مقدمة في 

 رسالة بولس الرسول إلى

 أهل كولوسي

 Colusse, Colosseكولوسي 
، في جنوب آسیا الصغرى، شرق مدینة أفسس وغرب أنطاكیة Phrygiaمدینة صغیرة، تقع في مقاطعة فریجیة 

 لعدة زالزل، كما كان مهبًطا لترسیب تالًال من Lycus valley كان یغذیها نهر اللوكس. تعرض وادى اللوكس ،بسیدیة
الطباشیر أطاحت بالكثیر من معالم المنطقة، وفي نفس الوقت أصبغت علیها مناظر خالبة من أقواس وسرادیب طباشیریة. 

) وقد اشتهر ثالثتهم بتجارة Hierapolis) 13:4 وهیرابولیس Laodiceaوهي مالصقة لمدینتین هامتین هما الودكیة 
األخشاب والصباغة. 

أثار البراكین الكثیرة صارت المنطقة حافلة بالمراعي، مما أدى إلى ازدهار صناعة الصوف وصباغته،  من
وصار یوجد لون خاص بكولوسي یوصف بالصوف الكولوسیاني. 

ال نعرف الكثیر عن تاریخ كولوسي، ذكرها هیرودیت بكونها مدینة عظمى في فریجیة في أیام سریكس، لكنها 
 Chonasتضاءلت حتى صارت قریة صغیرة في أیام القدیس بولس، لم یبَق منها حالًیا سوى القریة التي تدعي كونوس 

 في تركیا، تقع تحت ظالل جبل كادموس، تكتنفها أشجار عالیة، ویبرز في ضواحیها آثار مدینة Konasأو كوناس 
كولوسي القدیمة من قباب وأقواس وحجارة مرصوفة. 

هذا وقد ُوجد ترابط بین كولوسي والودكیة وهیرابولیس بسبب قرب المسافة. لهذا أوصى الرسول أن ُتقرأ الرسالة 
). 16:4إلى أهل كولوسي في الودكیة، وأن ُتقرأ الرسالة إلى أهل الودكیة في كولوسي (كو 

یذكر یوسیفوس أن الیهود أقاموا في فریجیة لمدة قرنین. وقد تطبعوا بعادات أهل البالد، حتى أن الذین قبلوا اإلیمان 
المسیحي حملوا معهم بصمات العادات الخاصة باألمم. 

ذكر یوسابیوس أن فیلبس الشماس وبناته العذارى األربع قد أقاموا في هذه المنطقة، وقد ُاكتشفت مقابرهم في 
هیرابولیس في الجزء األخیر من القرن الثاني. 

خدمة أبفراس في كولوسي 
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) بشروا في 9: 15 بعد عودة القدیسین بولس الرسول وتیموثاوس وسیال من المجمع الذي ُعقد في أورشلیم (أع 
)، وذلك بعد زیارته 23:18كورتي فریجیه وغالطیة، ثم عاد بولس وجاز في كورة غالطیة وفریجیة یشدد جمیع التالمیذ (أع 

ألفسس. یرى البعض أن القدیس بولس لم یذهب إلى كولوسي، إذ اجتاز الرسول في النواحي العالیة (الشمال) كما جاء 
، بینما تقع كولوسي في الجنوب. لهذا یرجح أغلب الدارسین أن أبفراس قان بالتبشیر في كولوسي، هذا الذي 1:19في أع 

)، مما یدل على 12:4)، كما یقول: "الذي هو منكم" (7:1وصفه الرسول بولس بأنه "خادم أمین للمسیح ألجلكم" (كو 
أنه كان من سكان كولوسي. یرجح أنه التقى بالقدیس بولس في أفسس حیث آمن على یدیه، فقد أمضى الرسول سنتین 

). وٕان كان بعض الدارسین یرون أنه لیس من دلیل ینفي أن الرسول بولس قد قام بنفسه 10:19كاملتین في أفسس (أع 
بالتبشیر هناك. یرى البعض أن بعًضا من أهل كولوسي قبلوا اإلیمان على یدي الرسول بولس إثناء خدمته في أفسس 

م). 53-56(

تاریخ كتابتها 
ُكتبت الرسالة إلى أهل كولوسي من السجن مثل الرسائل إلى أهل أفسس وأهل فیلبي وفلیمون. جاء في التقلید  

م.  63 و61) ما بین عامي 28الكنسي القدیم أنها ُكتبت في روما في سجنه األول هناك (أع 

م) أو في 60 وسنة 58ویعتقد بعض الدارسین أن هذه الرسائل ربما ُكتبت أثناء سجنه في قیصریة (ما بین سنة 
م). لكن األرجح انه كتبها في روما لالعتبارات التالیة: 56 أو 55أفسس (

. عندما عدد الرسول بولس العاملین معه ُیصعب أن یحذف اسم القدیس فیلبس البشیر الذي قطن معه قبل سجنه بوقت 1
). 14- 8:21قصیر (أع 

 ال نجد أي تلمیح في سفر أعمال الرسل عن الكرازة بأبعادها المتسعة المذكورة في الرسائل المصاحبة بین األفسسیین .2
وأهل فیلبي. 

. یصعب تصور أن أنسیموس العبد الهارب قد ذهب إلى قیصریة، لكن من المعقول انه ذهب إلى روما، حیث كانت 3
ملیئة بأمثاله. 

)، هذا یصعب تحقیقه في قیصریة بدون تقدیم رشوة؛ وهذا ما ال یقبله 25- 19:1. كان بولس یترجى إفراًجا مبكًرا (في 4
الرسول. لكن في روما یمكن أن یتوقع اإلفراج عنه، غالًبا أثناء السنة الثانیة من السنتین المذكوریتین في أعمال 

30:28 .

كاتب الرسالة 
جاءت الشواهد الداخلیة والخارجیة تؤكد أن الرسول بولس هو كاتب الرسالة: 

 جاء في مقدمة الرسالة أن كاتبیها هما بولس وتیموثاوس. .1

)، فإن 19. إن كان الرسول بولس هو كاتب الرسالة إلى فلیمون كما جاء بصریح العبارة: "أنا بولس كتبت بیدي" (في 2
قارنا هذه الرسالة بتلك نجد اشتراكهما في بعض المعالم الهامة، مثل ذكر األشخاص العاملین مع الرسول: أبفراس 

ومرقس وأرستوخس ودیماس ولوقا. كما أن الرسالة إلى فلیمون ُكتبت على ید أنسیمس بینما قام أنسیمس مع تیخكس 
). 1:24؛ 18: 4). ُكتبت الرسالتان وهو في سجن روما (كو 18:4بتوصیل الرسالة إلى كولوسي (كو 
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. یلیق بنا هذا أن نشیر إلى أن الرسالة حملت ذات طابع رسائل القدیس بولس في هیكلها حیث تبدأ بمقدمة تضم الشكر 3
هللا، تم تعرض الجوانب العقائدیة یتبعها الجوانب السلوكیة العملیة. 

اعتراضات على كاتب الرسالة 
. یعترض البعض بأن أسلوب الرسالة یختلف عن أسلوبه في الرسائل األخرى. ُیرد على ذلك بأن الرسالة 1 

عالجت بدعة ظهرت في كولوسي استدعت أن یكتب الرسول عن سیادة ربنا یسوع على كل ما هو مخلوق، وعن طبیعة 
المسیح وعمله، حتى صارت الرسالة مرجًعا كتابًیا هاًما آلباء الكنیسة للرد على بعض البدع، خاصة الرد على األریوسیة. 

. یعترض البعض بأن الرسالة تعالج المیول الغنوسیة، بینما لم تهاجم الغنوسیة المسیحیة إال في القرن الثاني، 2
فیكون كاتب الرسالة بعد القرن األول. وُیرد على ذلك بأن الغنوسیة كفرٍق مستقلة ادعت أنها مسیحیة ظهرت في القرن 

الثاني، لكنها حاولت أن تتسلل بأفكارها إلى الكنیسة منذ بدء نشأتها خالل الیهود الذین حملوا هذه االتجاهات، وأیًضا بعض 
الهیلینیین كانوا یحملون ذات االتجاهات. فلم تكن الغنوسیة فرًقا محددة تحت قیادة شخص معین مثل مرقیون وفالنتینوس 

وباسیلیدس إال في القرن الثاني. لكنها موجودة حتى قبل المسیحیة وقبلها یهود وهیلینیون. 

. التعالیم بخصوص السید المسیح تفوق ما ورد في غیرها من رسائل القدیس بولس، خاصة دوره في الخلقة، 3
مما یدل على أنها ُكتبت بعد عصر الرسول. ُیرد على ذلك أن وجود السید المسیح السابق ورد أیًضا في الرسالة إلى أهل 

، ولم یتشكك أحد في أصالة هذه العبارة الواردة في كورنثوس 6:8 كو 1)، ودوره في الخلقة ورد في 11-9: 2فیلبي (
األولى. 

. نظًرا للتشابه العجیب بینهما وبین الرسالة إلى أهل أفسس ادعى بعض الدارسین أنها اعتمدت على الرسالة 4
األخیرة. وُیرد على ذلك بأنه بمقارنة النصوص المتشابهة في الرسالتین یتضح أن النصوص التي في كولوسي أقدم من 

یًضا نصوص متشابهة هنا مع نصوص الرسالة إلى أهل فیلبي تحمل ذات االلتهاب أالتي وردت في أفسس. هذا وتوجد 
مع نفس الجو الروحي. 

غایة الرسالة 
یظهر هدف الرسالة من سیاق الرسالة نفسها، فقد ذهب أبفراس إلى روما لینقل إلى الرسول بولس األخبار السعیدة 

). غیر أنه قد تسللت بدعة ما إلى المجتمع الكولوسي، 5:2، 4:1عن الكنیسة في كولوسي، حیث ملك اإلیمان والمحبة (
هذه التي تقلل من شان السید المسیح، فتنزعه عن العرش، وتنكر رئاسته للكنیسة. وقد أرسل القدیس بولس هذه الرسالة 

). 9-7:4مع أبفراس لیعالج هذه المشكلة. لكن ُألقى القبض على أبفراس وسجن، فبعث الرسول بها بید تیخُكس (

یرى البعض أن المنطقة المحیطة بكولوسي قد عانت الكثیر من البدع، وقد أراد الرسول أن یحصنهم ضد هذه 
كانت تتسلل إلیهم. إنه یمتدحهم ألجل تشجیعهم على الثبات في اإلیمان ورفض البدع الغریبة: "فإني  البدع التي یبدو أنها

 یسوع المسیح قبلتم فكما وٕان كنت غائًبا في الجسد، لكني معكم في الروح، فرًحا، وناظًرا ترتیبكم ومتانة إیمانكم في المسیح،
. بینما كتب إلى أهل غالطیة: "إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سریًعا عن الذین دعاكم (6-5 :2 كو) "فیه اسلكوا الرب،

). 1:3؛ 6:1بنعمة المسیح إلى إنجیل آخر. أیها الغالطیون األغبیاء، من رقاكم حتى ال تذعنوا للحق" (غل 

ركز الرسول بولس في هذه الرسالة على شخص السید المسیح، لذا كان یكرر اسم المسیح فیها. كتب الرسول 
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بولس عن سمو السید المسیح وألوهیته، مؤكًدا إنه اهللا، واحد مع اآلب ومساٍو له، یفوق كل الكائنات األخرى. وكأنه كان 
یصرخ: "ال تسمحوا بأي شيٍء یغتصب مكان المسیح، وال تسمحوا ألحد أن یدفعكم إلنكاره. 

بدعة غنوسیة یهودیة ومعالجتها 
یبدو أن جماعة من الیهود انطلقت إلى فریجیة واستقرت هناك. هذه الجماعة تقبلت بعض فلسفات هیلینیة ترتبط 

بالغنوسیین، مزجوها مع بعض الطقوس الیهودیة الحرفیة. ادعوا بأن ما نالوه من ربنا یسوع لم یكن كافیا إلشباع احتیاجاتهم 
الروحیة والسلوكیة، وأنهم في حاجة إلى تحصین أنفسهم ضد القوات غیر المنظورة (سواء كانوا المالئكة األشرار أو 

األخیار) بما تقدمه لهم هذه العقیدة من العبادات. 

 

أهم هذه المبادئ الخاطئة 
تسللت هذه البدع إلى مجالین: مجال السلوك األخالقي ومجال العقیدة والالهوت، حیث أساءت إلى شخص السید 

المسیح. 
. قبل بعض الیهود بعض األفكار الغنوسیة، وخلطوها بأفكار یهودیة، وٕاذ آمنوا بالسید المسیح حملوا معهم هذه 1

" بكونها طریق االلتصاق باهللا. بالنسبة لهم المعرفة لیست عطیة gnosisالبصمات. وقد ركزت الغنوسیة على "المعرفة 
إلهیة ُتوهب للمؤمن بالنعمة اإللهیة وٕاعالناته، هي استنارة یتمتع بها اإلنسان خالل جهاده الذاتي بالتقشف والنسك. 

المعرفة عند الغنوسیین مختلفة عن المعرفة الهیلینیة، فإنه وٕان كان االثنان ینكران تمتع اإلنسان بالمعرفة أو 
الحكمة كعطیة إلهیة، غیر أن الغنوسیین یرون أنها من جهد اإلنسان خالل نسكه، بینما الهلینیون یرونها من جهد اإلنسان 

خالل استخدامه للعقل. 

یرى الغنوسیون أن اإلنسان مرتبط بالمادة الشریرة، ولن یقدر على االقتراب من اهللا إال بواسطة الكائنات المالئكیة، 
التي تساعده على الخالص من عالم المادة والخطیة. وفي نفس الوقت یعتقد بعض الفالسفة الهیلینیین أنه توجد أیونات 

Aeons كثیرة قادرة على رفع اإلنسان عن عالم المادة والبلوغ به إلى الكائن األعظم تدریجًیا. غالًبا ما كان عدد هذه 
االیونات أثني عشرة، كل یبعث باإلنسان إلى أیوٍن أعلى منه في الروحانیة. 

، متداخًال وعبادة المالئكةكتب إلیهم الرسول: "ال یخسركم أحد الجعالة، راغًبا في التواضع عبادة المالئكة: . 2
).  18:2في ما ینظره، منتفًخا باطًال من قبل ذهنه الجسدي" (كو 

 جعل المالئكة یخلقون )، مدعین أن اهللا26:1أساءوا تفسیر العبارة: "وقال اهللا: نعمل اإلنسان على صورتنا" (تك 
خاصة عند نزوله إلى األرض السید المسیح نفسه صار خاضًعا لسلطانهم،  وبلغ بهم األمر أن اعتقدوا بأن اإلنسان.

وصعوده بعد قیامته إلى السماء. لهذا جاءت الرسالة تؤكد أن السید المسیح هو خالق السمائیین كما هو خالق األرض 
). 15:2وكل البشریة (كو 

االلتزام باالمتناع عن األكل والشرب ألطعمة وِأشربة معینة ألنها دنسة، كما . إلرضاء هؤالء المالئكة یلزم 3
 ال تمس، ال تذق، وال تحس.  یلزم ممارسة فرائض حرفیة:
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ادعوا أن التقشف یشبع احتیاجات اإلنسان الروحیة، ویحقق مصالحة مع اهللا. لقد أكد الرسول أنه ال یمكن 
للممارسات الحرفیة أن تجدد الطبیعة البشریة التي أفسدتها الخطیة، إنما یتحقق ذلك بالدفن مع المسیح في المعمودیة، حیث 

). بهذا یصیر الجهاد قانونًیا ومثمًرا. إذ خلعتم اإلنسان العتیق مع أعماله، ولبستم 12:2ننعم بالحیاة المقامة أیًضا (كو 
). 10:3الجدید الذي حسب صورة خالقه" (كو 

 بأنه صار رفضوا تأنس المسیحبما في ذلك الجسد البشري، ولهذا الخلیقة المادیة فاسدة ودنسة . حسبوا أن 4
إنساًنا حقیقًیا له جسد حقیقي. 

. ادَّعوا وجود درجات مالئكیة متفاوتة، وأنه یوجد من بینهم من یستطیع أن یتوسط لإلنسان لدى اهللا دون 5
المسیح.  

اعتقد البعض أن السید المسیح هو واحد من هؤالء الوسطاء، مخلص بین المخلصین، ووسیط بین وسطاء آخرین. 
)، وقد ُقبلت شفاعته، وصارت 14:1وأوضحت الرسالة شفاعة السید المسیح الكفاریة القائمة على ذبیحة الصلیب (كو 

) 13- 12:2لنا معه الحیاة مع غفران جمیع الخطایا (كو 

). 18، 8:2. أوضح الرسول أن ما ینادي به الغنوسیون لیس إال غرور حسب تقلید الناس (كو 6

. لم یستطع هؤالء الیهود التخلص من خلفیتهم الیهودیة، لذا ظنوا أن الخالص یتحقق خالل ممارسة الطقوس 7
والشعائر والوصایا الخاصة بشریعة موسى حرفًیا، مثل طقوس حفظ السبت واألعیاد الشهریة والسنویة، واالمتناع عن 

األطعمة غیر الطاهرة، وممارسة الختان الخ. 

v اعتادوا أن یقتربوا إلى اهللا خالل المالئكة، وكانوا یحفظون ممارسات یهودیة ویونانیة. هذه األمور كان الرسول 
یصححها. 

القدیس یوحنا ذهبي الفم  

جدیر بالذكر أن التأثیرات الغنوسیة وحركة التهود ظهرت في عدد من الكنائس األخرى مثل كورنثوس، وقد انعكس 
هذا في إنكار قیامة الجسد، والسماح بالزنا، واالستهانة بالجسد الخ.، وٕاساءة فهم التنسك. 

لم ترتبط الغنوسیة بالمسیحیة مباشرة، لكنها التصقت أیًضا ببعض الیهود في الشتات. فإن هذا االتجاه الغنوسي 
هو فكر دیني فلسفي أكثر منه نظام محدد، استطاع أن یجتذب وثنیین، ویهوًدا، وبعد ذلك مسیحیین. هذا وقد ظهرت 

 تحت قادة لهم أثارهم على كثیرین، وذلك في القرن الثاني. كانت هذه الفرق ،الحركات الغنوسیة وصارت فرًقا تمثل خطورة
من الغنوسیین مختلفة فیما بینهما، لكن توجد خطوط عریضة مشتركة، وقد سبق لي معالجة الغنوسیین بتوسع في دراستنا 

لمدرسة اإلسكندریة. 

بین الرسالتین إلى كولوسي وٕالى أفسس 
صاحب الرسالة إلى أهل كولوسي والرسالة إلى أهل أفسس والرسالة إلى فلیمون. فقد كتب الثالثة في نفس الوقت. 

كتب الرسالة إلى أهل أفسس على ید تیخیكس، والرسالة إلى فلیمون على ید أنسیموس، وٕالى كولوسي بید االثنین مًعا 
تخیكس وأنسیموس. 
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تتشابه الرسالتان ألنهما موجهتان إلى منطقتین متقاربتین في آسیا الصغرى، وكان لشعبي المنطقتین سمات 
اجتماعیة وسلوكیة مشتركة. وأن الشعبین لم یكن لهما أصل یهودي بل هما من األمم، وقد أبرز القدیس بولس في الرسالتین 
سٌر خطة اهللا لقبول األمم ومشاركتهم للیهود المیراث السماوي، إذ أبطل السید المسیح العداوة وخلق من االثنین إنساًنا واحًدا 

)، هذا السٌر المكتوم منذ الدهور، لكنه اآلن ُأظهر لقدیسیه لیتعرفوا على غنى مجد هذا السٌر في األمم (كو 15:2(أف 
6:1-7 .(

مع تشابه الرسالتین في الصیاغة، إال أن كل منهما أكدت جانًبا معیًنا. فتحدثت الرسالة إلى أهل أفسس عن كل 
المؤمنین بكونهم الجسد الواحد للسید المسیح، أما الرسالة إلى كولوسي فركزت على الرأس الواحد للجسد، یسوع المسیح. 

تحدثت األولى عن كنیسة المسیح، والثانیة عن مسیح الكنیسة؛ وهما متكاملتان. 

یعتبر بعض الدارسین أن الرسالة إلى أهل أفسس هي امتداد طبیعي للرسالة إلى كولوسي. فاألخیرة سّلطت 
األضواء على مكانة السید المسیح وعمله لدحض الفكر الغنوسي الذي قٌلل من شأن السید وحجب مكانته، وجاءت الرسالة 

إلى أهل أفسس تقٌدم حصیلة عمل السید المسیح أال وهي الكنیسة جسد المسیح التي كانت في خٌطة اهللا قبل تأسیس العالم، 
). 11:3وأنها العروس المحبوبة جًدا لدیه، خاللها تعرف الرؤساء والسالطین في السماء على حكمة اهللا المتٌنوعة (أف 

األفكار الرئیسیة في الرسالة 

- شخص یسوع المسیح 1
إذا هاجمت األفكار الغنوسیة شخص ربنا یسوع المسیح، لذلك ركز القدیس بولس هنا على عظمة السید المسیح 

). 20-15:1وسمُوه بكونه الخالق للمنظورات وغیر المنظورات، وفیه یقوم السمائیون واألرضیون (

جاءت هذه الرسالة تقدم صورة أمینة عن السید المسیح في مجده وكرامته. فالمسیح هو الكل في الكل، "رأس كل 
). هو كل شيء بالنسبة للمؤمن. 10:2ریاسة وسلطان" (

في أیام الرسول بولس ظن البعض أن یسوع إنسان مجرد، وٕان المسیح هو الروح اإللهي الذي حّل علیه أثناء 
عماده وتركه على الصلیب. هذا معناه أن المسیح لم یمت إنما الذي مات هو اإلنسان یسوع. مع أنهم عبدوا المسیح لكنهم 

)، وتعبدوا لها مع المسیح. 16:1مجدوا القوات الوسیطة ككائنات روحیة (

جاءت الرسالة تؤكد الهوت السید، وأن وحده فیه الكفایة دون حاجة إلى وسطاء آخرین معه. 

ظن البعض أن إله العهد القدیم هو خالق العالم والمادة، وقد جاء السید المسیح لیخلص العالم منه. لذلك أوضح 
الرسول بولس أن الخالص قد تم بالمسیح، وأنه تحقق حسب إرادة اآلب ومحبته. اعتاد أن یتحدث دوًما عن السید المسیح 

). 2:2؛ 2:1واآلب مًعا لیحطم كل میول غنوسیة خاطئة (

. اإلیمان والمعرفة 2
 كأساس لإلیمان، وأن اإلنسان في قدرته أن یخلص بمعرفته gnosisرأینا أن الغنوسیین یتطلعون إلى المعرفة 

التي هي ثمرة نسكه وجهاده الذاتي. تطلع بعض الغنوسیین إلى المسیحیة أنها دعوة إلى الجهل. 

وقد أوضح الرسول بولس بطریقة إیجابیة أن المعرفة الزمة وضروریة في خالصنا، لكنها هي هبة من نعمة اهللا 
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علینا. فالمعرفة الروحیة التي تسمو فوق الفكر البشري یقدمها لنا اهللا، ویقدسها وینمیها فینا بعمل روحه القدوس واهب 
االستنارة. كثیًرا ما یكرر الرسول كلمة "یعرف" أو "معرفة" كما أعتاد أن یشیر إلى "سّر اهللا" أو "سّر المسیح" لیوضح أن 

المعرفة مكتومة حتى عن السمائیین، یعلنها السید المسیح لهم ولنا. 

یربط أیًضا الرسول المعرفة "بالسلوك في المسیح"، حتى ال ننشغل بالمعرفة النظریة، بل معرفة الخبرة الیومیة 
بممارستنا الجدیدة في المسیح یسوع. 

. الكنیسة الطبقیة االجتماعیة 3
یعتقد الغنوسیون بأن المجتمع ینقسم إلى طبقتین: 

الذین یلیق بهم أال یتزوجوا، وال یأكلوا أنواًعا معینة من الطعام، حیث أن الزواج دنس، وبعض . طبقة الكاملین، 1
األطعمة غیر طاهرة. 

 ُیسمح لهم بالزواج، ویأكلوا ما یشاءون، ألنهم ضعفاء. . طبقة الوسطاء غیر الكاملین،2

)، وكثیًرا ما یكرر 20:1أزال الرسول بولس هذا التمایز الطبقي متحدثًا عن السید المسیح أنه یصالح الكل لنفسه (
). 28:1" في آیة واحدة (جمیع" أو "كلكلمة "

. العقیدة والسلوك 4
تكشف لنا هذه الرسالة عن عظمة شخصیة السید المسیح بصورة رائعة، غیر أنه ال یدرك هذه العظمة إال الذین 

یعیشون في المسیح یسوع، فیعرفون من كنوز نعمته، ویجدون فیه كل الشبع الحقیقي، فهي رسالة عقائدیة عملیة. 

أوالً : المسیح حیاتنا 
، المسیح بّرنا في الرسالة إلى أهل رومیة ندرك أن 

، المسیح غنانا وفي كورنثوس األولى 
، المسیح راحتنا وكورنثوس الثانیة 

، المسیح محررنا وغالطیة 
 (نحن جسده)، المسیح حیاتنا وأفسس 
، المسیح سعادتنا وفیلبي 

، المسیح قادم لمجدنا وفي تسالونیكي األولى والثانیة 
، المسیح معلمنا وتیموثاوس األولى وتیطس 

، المسیح مثال لنا وتیموثاوس الثانیة 
، المسیح مثال لنا كسید وفلیمون 

، المسیح شفیعنا الكفاري والعبرانیین 
). نجد فیه كل شيء وال یعوزنا شيء: 10:2. "وأنتم مملوءون فیه" (كو فالمسیح هو كل شيٍء لنا أما كولوسي 

v لنصیر نحن أنفسنا نور العالم. 13-12:1 الذي ینقذنا من سلطان الظلمة (النور فهو ،(
v 14:1 الذي یخلصنا من سلطان إبلیس وكل إثارة، إذ "لنا فیه الفداء، بدمه غفران الخطایا" (المخلص وهو .(
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v ،فبالمعمودیة باسمه نتمتع بالبنوة لآلب، وُنحسب أوالد اهللا 13:1أي مملكة ابن محبة اآلب ( ینقلنا إلى ملكوته .(
المحبوبین. 

v فیه تتجدد طبیعتنا، لنصیر نحن حسب صورته: "ولبستم 15:1غیر المنظور (صورة اآلب  من جهة الهوته فهو ،(
). في آدم األول فقدنا صورة اهللا، في آدم الثاني استرددنا 10:3الجدید الذي یتجدد للمعرفة، حسب صورة خالقه" (

الصورة. 
v البداءة، هو )، حملنا فیه كجسٍد له، وقادنا مستنیرین فیه لننعم بحیاته الُمقامة: "الذي16:1، فیه ٌخلق الكل (الخالق هو 

"ألنكم قد متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا"  ،(18 :1) "شيء كل في متقدًما هو یكون لكي األموات، من بكر
)3:3 .(

v لكي یكون مثاًال لنا في كل شيءٍ . 18:1لنا نحن جسده، یتقدمنا في كل شيء (رأًسا  صار ،(
v كشف لنا سٌر الحب اإللهي الفائق، فتمتعنا بالرجاء في المجد: "الذي هو المسیح فیكم رجاء المجد"  بعمله الخالصي

). 4:3). "متى ُأظهر المسیح حیاتنا، فحینئذ ٌتظهرون أنتم أیًضا معه في المجد" (27:1(

إن كانت الغنوسیة قد أساءت إلى شخص المسیح وجعلته كأحد األیونات، فإن الرسول بولس یدعونا إلى التمتع 
)، 3:3"ألنكم قد متم" (وموته: )، 24:1 "أكمل نقائص شدائد المسیح في جسمي ألجل جسده" (لنختبر آالمه:بالشركة معه 

). هكذا 4:3: "تظهرون أنتم معه في المجد" (مجده)، وبالتالي نشترك في 12:2"مدفونین معه في المعمودیة" (ودفنه: 
ال یعوزنا السید المسیح شيء! 

إذ تدعوهم الغنوسیة إلى المعرفة العقلیة البحتة كطریق الخالص، فإن اقتناء المسیح هو الطریق الحقیقي، إذ هو 
). 3:2"المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم" (

ثانًیا. الكنیسة في المسیح 
 بل لم یصر غریًبا عنها، وال هي غریبة عنه،)، فبتجسده 18:1أ. الكنیسة متحدة مع المسیح بكونه رأسها (

). یلصقنا به بالسید المسیح 22، 19:2، یو58:14جسده. هذا الفكر جاءت أصوله في كلمات ربنا یسوع نفسه (مر 
). عالقته بنا عالقة زواج روحي. "ألن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسیح 3:11 كو 1ویوحدنا معه، بكونه رأس الرجل (

). 23:5أیًضا رأس الكنیسة، وهو مخلص الجسد" (أف 

حیث تحسب األلم تكمیل نقائص شدائد المسیح، وهي تشهد ، في وسط آالمهاراحتها في المسیح ب. تجد الكنیسة 
). 24:1للصلیب، وتختبر عذوبة الشركة مع مسیحها المصلوب (

). فعالقتها به عالقة حركة مستمرة، تعمل 6:2إذ وهبها أن تسلك فیه ( ،فتح السید المسیح للكنیسة الطریقج. 
: 3)، تمارس كل شيٍء باسمه، خاصة الشكر لآلب (7:2دوًما لتحقق عمل عریسها السماوي. إنها متأصلة ومبنیة فیه (

). 7:2؛ 17

)، لن تقبل إال أن تكون على صورته فتشعر بالشبع. 10:2 في المسیح (تتمتع الكنیسة بالملءد. 

)، وتظهر معه في 3:3)، وتختفي معه (1:3)، وتقوم معه (12:2)، وُتدفن معه (20:2. تموت معه (ه
). 4:3المجد (
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). 10:3بالتوبة حتى تحمل صورته تماًما ( ویبقى تجدیدها مستمًرا و. نالت التجدید بالمعمودیة،

). 16:4؛ 3، 2:2والحیاة الملوكیة، إذ تقتني من فیه كنوز الحكمة والفهم (تشعر بالغنى ز. 

. هذا هو مفتاح السفر )5-4:1دستورها اإلیمان بالمسیح والحب العملي لإلخوة، والرجاء في السماوات (ح. 
"اإلیمان والرجاء والمحبة. هذه النعمة من جوانبها الثالثیة ترتبط دوًما في العهد الجدید بخبرة الحیاة المسیحیة. هذا الدستور 

یكشف عن دعوة اإلنجیل إال  یقدم في هذا السفر بطرق متنوعة. جاء هذا السفر كغیره من رسائل معلمنا بولس الرسول
وهي: اإلیمان بالمسیح، لكي نحبه في إخوته، ونوجد معه في سماواته. 

 فمع أن الرسالة تهدف نحو الحذر من المعلمین الكذبة روح الكنیسة وجوها المتهلل،ط. تكشف هذه الرسالة عن 
 ما یجب أن تكون علیه الكنیسة باقتنائها مسیحها الرأس نوالغرور، إال أنها تعلن بكل وضوح ع وأصحاب الفلسفات الباطلة

الذي یهبها كل غنى وملء، تختبر السلطان على إبلیس وكل قواته، حیث ال مجال للظلمة بعد فیها، وتختبر ملكوت اهللا 
المفرح، وتسلك في الطریق الملوكي لتصیر أیقونة خالقها، هكذا یقدم الرسول خبرته الكنسیة كحیاة منتصرة متهللة مجیدة 

حتى وسط اآلالم. 

)، 6:1 (السلوك الجاد "في المسیح"ي. هذه الحیاة الكنسیة المتهللة، ال تدفع نحو التسیب واإلهمال، بل نحو 
)، خاصة المحبة التي هي رباط الكمال. في جدیة ینفتح باب القلب لیملك سالم اهللا فیه، ویمارس 12:3وطلب السماویات (

). 15:3حیاة الشركة الدائمة (

). وترشدنا في العالقات 3، 2:4تدفعنا حیاتنا الكنسیة المتهللة للسهر مع الشكر والصالة والكرازة بسٌر المسیح (
). إنها حیاة ُتمارس في الكنیسة والبیت والعمل وفي 25-21:3)، وتقودنا في عالقتنا مع الغیر (21-18:3األسریة (

الشارع، ألنها حیاة داخلیة، جذورها في أعماقنا. إنها توجه مشاعرنا وأحاسیسنا وطاقتنا ومواهبنا وكلماتنا وسلوكنا. تتدخل 
في كل تصرف خفي وظاهر بمعنى آخر، مسیحیتنا هي اختفاء في المسیح، فنراه في كل أحٍد، یقودنا بنفسه لنتمتع به.  

حیث حررنا المسیح من إبلیس وظلمته، دعوة عملیة للتمتع بالحریة، ك. تكشف هذه الرسالة عن المسیحیة إنها 
ووهبنا البنوة لآلب لنتمتع بملكوته، وقدم لنا نفسه الحكمة. خالل هذه الحریة نرفض كل دعوة لقیود الحرف القاتل والفهم 

الرسالة لنا هذه الخاطئ للنسك، فنخدم مسیحنا كأبناء في مجدٍ . هذه الحریة في المسیح تدفعنا نحو التزامات معینة، فتقدم 
ما یجب أن نتجنبه، وما یلزمنا أن نجاهد فیه، وكیف ینبغي أن نحیا شاكرین.  

أقسامها 
)، وهو 23:1إذ تقدم لنا الرسالة شخص السید المسیح، فإننا أینما تطلعنا یتجلى أمامنا. ففیه نحن متأصلون (

)، وهو القائد لسلوكنا. 3:3). هو الحیاة واهب كل شيٍء (7:2األزلي الذي یحملنا إلى أبدیته. یهبنا النمو الدائم لیدفعنا إلیه (
 
 .1. المسیح هو العمق  ص 1
  .2. المسیح هو العلو  ص 2
 .3. المسیح هو داخلنا  ص 3
 . 4. المسیح قائد سلوكنا  ص 4
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 كولوسي وحي من

 !شيء كل لي أنت
v !أنت هو سّر الحب كّله 

   من أجلي صرت یا كلمة اللَّه إنساًنا. 
   تحمل كل ملء الالهوت، 

   ألنك واحد مع أبیك، 
   الهوتك لن یفارق ناسوتك! 

 
v ،وهبتني أن أّتحد بك 

   فأتمتع بالملء وال اعتاز إلى شيء. 
   أنت لي كل شيء. 

   أنت غافر خطایاي، وواهبني بّرك، 
   صرت ُحرّیتي وكنزي، 

   صرت مجدي وتهلیل قلبي! 
   تحملني فیك، فاكتشف السّر اإللهي الفائق. 

   تحضرني فیك كامًال، 
   تؤّهلني بروحك القّدوس أن أطیر، وأكون في حضن أبیك! 

v ،أتمّتع بك، فاستتر فیك 
   وأنت تسكن فّي، 

   فال تقدر كل قّوات الظلمة أن تقترب إليّ . 
 
v ،رفعتني فوق حرف الناموس 

   ودخلت بي إلى حریة مجد أوالد اللَّه. 
   صرت لي العمق والعلّو، 

   تحملني إلى أعماق أسرارك، 
   وترفعني إلى علّو السماوات. 

   تقود حیاتي الداخلیَّة، ألنك تقطن فيّ ! 
   وتقدم ذاتك لي حیاة ودستوًرا. 

   بك أسلك في طریقي إلى اآلب. 
   بك أعرف كیف أسلك مع كل إنسان! 

   ماذا یعوزني بعد؟ 
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   مترّجًیا قیام الكل وخالصهم بك. 
 
v ،بك أدخل إلى األعماق 

   أتالمس معك، فأتعّرف على اآلب خاللك. 
   فأنت صورة األب غیر المنظور. 

   صورة الوحدة معه في ذات جوهره. 
   أراك فأراه. 

   أتعّرف علیك فامتلئ من كنوز الحكمة والفهم. 
 
v ،بك أتعّرف علیك 

   یا خالق المسكونة وضابط الكل، 
   والمعتني بكل صغیرة وكبیرة. 

 
v  ،أدخل إلى سّر كنیستك 

   فاكتشف قیادتك لها یا أیها الرأس المحب لجسده. 
   تهبها روحك القّدوس، لیهّیئها لّلقاء األبدي معك. 

   تصیر بالحق العروس السماوّیة التي بال عیب وال لوم. 
   یصیر لها حق الشركة في المجد، ألنها جسدك المقدس. 

   تتمتع مع كل لحظة بملء أكثر فأكثر، 
   حتى تصیر أیقونتك الحّیة. 

 
 

25-18: 3هو دستور األسرة ( v المسیح قائد  الحیاة الخارجیة (4) ). v  هو دسـتور

1:4الجمـاعة ( ). v ) 5:4التزامـنا بتقدیمه للعالم ). 

أبعاد 
الحیاة 
الجدیدة 
في 
 المسیح

3: 3حیاتنا مستترة معه ( v المسیح  هو مجد الحیاة الداخلیة (3) ). v ) 4مجد أبدي :

 3 ). v تحمل سماته، خاصة: v الحب. v الحكمة. v الشكر.  

 

8:2فوق كل فلسفة بشریة ( v المسیح  هو العّلو (2) ). v ) 11:2فوق ختان الجسد ). 

v ) 15:2فوق قوات الظلمة ). v ) 16:2فوق حرف الناموس ). v  فوق أركان العالم
20:2(األرواح المسیطرة) ( ). 

 

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

www.coptic-treasures.com/wp


23:1المسیح هو العمق  (1)  v  كخالق وبكر ورئیس ورأس یدخل بنا إلى األعماق

20-14:1لیرتفع بنا إلى المصالحة مع اآلب ( ). v ) 26: 1به نال الّسر األزلي ). v 
28:1به یحضرنا كاملین في الحكمة ( ). 
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األصحاح األول 

المسیح هو العمق 
 

كعادته یبدأ الرسول افتتاحّیته بالشكر هللا من أجل عمله مع شعبه، خاصة الذین 
یبعث إلیهم الرسول رسالته. وهو في هذا یعّبر عن شوقه الدائم لحیاة الشكر والتسبیح، 

كما یسند الكنیسة في ضعفاتها ویبعث فیهم روح الرجاء. 

یكشف لنا عن سمو شخصیة السّید المسیح، موّضًحا مركزه بالنسبة لآلب 
ومركزه بالنسبة للخلیقة، وأخیًرا بالنسبة للكنیسة. وأن هذا الكشف هو لحساب الكنیسة التي 
هي جسده، تتمّتع بما هو لرأسها. وحین یتحّدث عن الكنیسة یهدف نحو كل عضٍو فیها، 

فإن غایة الرسالة، بل وغایة كل عمله الرسولي هو اكتشاف المؤمن وٕادراكه إمكانّیاته 
. Ïلیحیا كامًال في المسیح، وفي هذا كمال الكنیسة

السّید المسیح هو العمق، كیف؟ 
  هو وحده القادر أن یدخل إلى أعماقنا، فیحل مشاكلنا في أعماقها، حًال جذرًیا، ال

بتغییر الظروف الخارجیَّة، بل بمصالحتنا مع اآلب، فننعم باألحضان اإللهیَّة، فال 
یرّدنا إلى جّنة عدن، بل إلى خالق الفردوس نفسه.  

  .هو وحده بكونه واحًدا مع اآلب السماوي، في ذات الجوهر، قادر أن یهبنا الملء
ینزع فسادنا ویهبنا عدم فساده، ویغفر خطایانا، ویهبنا بّره. 

  یعالج مشكلة األلم في أعماقها التي أفسدت الحیاة البشریَّة في كل األجیال، ال بإزالة
األلم، بل بدخوله طریق اآلالم، فنجد لّذة وفرُحا في شركتنا معه وسط اآلالم.  

. 14-1. بولس وأهل كولوسي  1
. 2-1 أ. التحّیة    

. 8-3 ب. ما سمعه عنهم  

1 G. Campbell Morgan: An Exposition of the whole Bible, 1959, p. 496. 
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 .14-9صلیه ألجلهم  ي ج. ما 
. 19-15. تسبحة لرئیس خالصنا؟  2

. 17-15أ. أصل كل خلیقة  
 .18ب. رأس الكنیسة   

 .19ج. فیه یحّل كل الملء  

. 29-20. دور رئیس خالصنا  3
. 21-20   أ. صالحنا بدّمه  

. 23-22   ب. یؤّسسنا في بّره  
. 25-24   ج. یهبنا الفرح وسط اآلالم 

. 27-26    د. یكشف لنا السّر المكتوم 
 .29-28    ه. یحضرنا كاملین فیه 

. بولس وأهل كولوسي 1

 أ. التحّیة 
  ،بولس رسول یسوع المسیح بمشیئة اهللا"

 ].1األخ" [وتیموثاوس 
غالًبا لم تكن كنیسة كولوسي قد تعّرفت على الرسول بولس بالوجه، وها هو 

. فهو لیس بمتطّفل، لكنه حسب مشیئة اهللایكتب لهم كرسوٍل مرسٍل ال من إنساٍن، بل 
یكتب خالل دوره كرسوٍل من ِقبل اهللا. 

": وٕان كان القّدیس تیموثاوس لم ینل نعمة الرسولّیة، لكن قد األخ "وتیموثاوس
ُوهب له أن یكون شریًكا للقدیس بولس في خدمته وجهاده. اشترك معه في كثیر من 

رحالته الكرازّیة، كما ناب عنه فیها، واشترك معه في كتابة عّدة رسائل، وهو في العشرین 
من عمره، وتحّمل مسئولّیة األسقفّیة في أفسس، وُسجن معه. كتب عنه: "ُأرسل إلیكم 

سریًعا تیموثاوس... ألن لیس أحد نظیر نفسي یهتم بأحوالكم بإخالص، إذ الجمیع یطلبون 
ما هو ألنفسهم، ال ما هو لیسوع المسیح. وأّما اختباره فأنتم تعرفونه أنه كولٍد مع أٍب خدم 

). 19-2: 2معي في اإلنجیل" (في
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،  القدیسین في كولوسي"إلى
. واإلخوة المؤمنین في المسیح

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

]، بینما یعود فیكتب إلیهم: 2" [إلى القدیسین في كولوسيهنا یدعوهم "
"فاطرحوا عنكم أنتم أیًضا الكل: الغضب، السخط، الخبث، التجدیف، الكالم القبیح من 

)؛ فكیف یدعوهم قدیسین؟  8: 3أفواهكم" (
، أي ُمفرز من بین اآلخرین ُمفرز لعمل معین اهاعنم" مقدسكلمة ". 1

فرزهم لحساب ملكوته، ویلزمهم أ لكن الرب ،لُینسب هللا القدوس. فمع ما لهم من ضعفات
 أن یحرصوا بالنعمة اإللهیة أن یحملوا السمات الالئقة بهم كقدیسین.

، حیث یتأهل المؤمن لرسالته النقاوة والطهارة" تحمل معنى مقدس كلمة ".2
كشخٍص مفرٍز لعمل إلهي. هذه القداسة هي عطیة إلهیة ولیس من عندنا. "لكن اغتسلتم، 

 ونحن ملتزمون أن ).11: 6 كو 1 بل تبررتم باسم الرب یسوع وبروح إلهنا" (،بل تقدستم
 نجاهد بالنعمة حتى ننمو في الحیاة المقدسة وٕاال نفقدها.

 أن تعبیر قدیسین ُیستخدم لیس فقط لمن بلغ العالمة أوریجینوسیرى 
طالًبا أن تعمل نعمة اهللا بإخالص،  وراءها ویسعى ،القداسة، وٕانما لمن یشتهي القداسة

 فیه.

  اخبرني، منذ متى صرت قدیًسا؟ ألیس ذلك ألنك آمنت بالرب یسوع، ومتى صرت
ت غلب لألمانة، ال بالقول وال بالفعل وال بما ةأًخا مؤمًنا؟ بالحقیقة لم تظهر نفسك حافظ

إلیه. ومتى صرت موضع ثقة حتى یستودعك الرب أسراره تلك التي لم تعرفها 
 المالئكة من قبل؟

  كل مؤمن هو قدیس بالرغم من كونه إنساًنا یعیش في العالم، إذ یقول (الرسول) "ألن
 كو ١الرجل غیر المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غیر المؤمنة مقدسة في الرجل" (

). انظر كیف یقیم اإلیمان القداسة؟ فإن رأینا علمانًیا (واحًدا من الشعب) في ١٤: ٧
ضیقة یلزمنا أن نمد یدنا إلیه، فال نكون غیورین تجاه سكان الجبال وحدهم، فإن 
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هؤالء بحق هم قدیسون في سلوكهم كما باإلیمان، أما األولون فقدیسون بإیمانهم 
والكثیر منهم بالسلوك أیًضا. إذن لیتنا ال نذهب إلى راهب ملقى في السجن بینما 

.] ˺نمتنع عن الذهاب إلى واحد من الشعب. فاألخیر قدیس وأخ

  هو نفسه جعلنا قّدیسین، لكّننا مدعّوون أن نبقى قّدیسین. القّدیس هو من یحیا في
. Ðاإلیمان، بال لوم ویسلك حیاة بال لوم

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 یدعى قدیًسا. وهكذا فإن غیاب الشر  (خالل الصلیب)من یتنّقى من الشر والخطیة 
 عن اإلنسان هو كمال أعظم للنفس ویرضى اهللا جًدا.

 القدیس أنطونیوس الكبیر

 للمجاهدین بالنعمة لیصیروا ذا التعبیره هذا ویلزمنا التمییز بین استخدام
قدیسین، وبین استخدامه بالنسبة للذین تمموا خالصهم فعًال بالنعمة وانطلقوا إلى 

 القداسة وبین السلوك بال یلزمنا التمییز بین كما الفردوس، بعد أن بلغوا النصرة النهائیة.
عیب عن ضعفٍ . 

  األطفال (الصغار) هم بال عیب، ألن أجسادهم طاهرة، وال یرتكبون خطّیة، لكّنهم
لیسوا قّدیسین، ألن القداسة ال تتحّقق بدون إرادة وجهاد. من ال یفعل خطّیة هو بال 

. Ñلوم، لكن الشخص القّدیس هو من یمتلئ بالفضائل
القدیس جیروم  

 . حافظي اإلیمان، أو الثابتین فیهباإلخوةعنى ي"، اإلخوة المؤمنین وٕالى..."

]، هكذا یعلن الرسول أن اهللا اآلب 2" [من اهللا أبینا، والرب یسوع المسیح"
، وهما مصدر ذات النعمة والسالم. لیس كما توالرب یسوع المسیح هما واحد في الالهو

اّدعى بعض الغنوسّیین أن یسوع المسیح جاء لیخّلص العالم من إله العهد القدیم العنیف، 
 خالق المادة. إّنما هو واحد معه.

1 In Hebr. hom 10: 7. 
˻  Hom. On Ephes. Hom 1 
3 Ep. to Ephess. 1:1:4. 
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ب. ما سمعه عنهم 
  ،با ربنا یسوع المسیحأنشكر اهللا و"

 ].3ألجلكم" [مصلین  كل حین

ما كان یشغل الرسول بولس وأیًضا من معه حتى في سجنه أن یقدموا تسبحة 
 من أجل امتداد ملكوته في العالم. شكر هللا

الشكر بالنسبة للرسول بولس لیس بنًدا من بنود العبادة فحسب، لكّنه یمّثل خًطا 
جوهری�ا في كل حیاته. فمع التزاماته الكثیرة ومشاركته آلالم مخدومیه سواء بسبب 

االضطهادات من الخارج أو االنقسامات في الداخل أو المعاناة من أصحاب األفكار 
الخاطئة إّال أن رسائله تحمل دوًما رائحة الشكر والتسبیح والفرح. بل وفي أكثر من 

موضع یوصي بالشكر الدائم كما بالصالة بغیر انقطاع. الشكر بالنسبة له ذبیحة حب 
مقّدمة دوًما باسم رّبنا یسوع المسیح، یشتّمها اآلب رائحة رضا وسرور. 

إن ُعصر الرسول بولس تفیض عروقه شكًرا وفرًحا وتسبیًحا ال ینقطع! 

"شفتاي تسبحانك.  خدمة التسبیح والشكر هي طعام النفس الدسم المشبع لها.
: 63هكذا أباركك في حیاتي، باسمك أرفع یدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي" (مز 

). وهي أنشودة النصرة على العدو الحقیقي الذي یطلب تحطیم اإلنسان بروح الیأس: 3-5
. )2: 8"من أفواه األطفال والرضع هیأت سبًحا إلسكات عدو ومنتقم" (مز 

)، وقد اعتاد 2: 1 تس 1یقّدم الكاتب التشّكرات (في صیغة الجمع كما في 
: 1؛ أف 4: 1 كو 1، 8: 1الرسول في أغلب رسائله أن یفتتحها بتسبحة الشكر هللا (رو 

). 4؛ فل 3: 1 تي 2؛ 3: 1 تس 2؛ 3: 1؛ في 16

بدأ بالشكر هللا من أجل عمله معهم: إیمانهم به، وحّبهم للقّدیسین، ومن أجل 
رجائهم في السماوّیات. هكذا یتطّلع الرسول إلیهم بروح إیجابي مفرح؛ فال یبدأ بالحدیث 

عن السلبّیات المحزنة، بل باإلیجابّیات المفرحة. بهذا یدفعهم لالستماع إلیه بقلب مفتوح، 
ویمألهم رجاء في النمّو الدائم بال یأس. 
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 في حركته جسدًیا، تبقى نفسه منطلقة للعمل اإذ وجد في السجن، مقیدً 
 في یقظة، تطلب خالص كل نفس. كان في السجن كأسٍد غالب، كما الدائمة بالصالة
"ثم صرخ كأسدٍ : أیها السید أنا قائم على المرصد دائًما في النهار،  شعیاء النبي:إجاء في 

) 8: 21وأنا واقف على المحرس كل اللیالي" (إش 

ما سمعه عنهم من أبفراس ألهب قلبه بالفرح من أجل ما تمّتعوا به روحًیا، وحثه 
على الصالة والشفاعة من أجلهم حتى یصیروا كاملین، مدركین مشیئة اهللا، ومتمّتعین 

بالمعرفة اإللهیَّة. 

من أجل لیس باألمر العجیب أن یربط الرسول بین شكره هللا وصالته الدائمة 
محّبتنا ، فإن كان اهللا یطلب مّنا ذبیحة الشكر والتسبیح، كذبیحة مقبولة لدیه، فإن شعبه

 له وتسبیحنا ال ینفصل عن حّبنا إلخوتنا وصلواتنا من أجلهم بال انقطاع.

حمل الرسول أبّوة صادقة نحو كل مخدومیه، فكان باسمهم ال یكف عن أن یقّدم 
الشكر هللا من أجل عمله معهم. 

  وضع (بولس) نفسه في مركز األب، الشاكر كل حین من أجل أوالده، من أجل ما
. Ïیمارسونه

العالمة أوریجینوس 

  كل صالة نقّدمها هللا إّما ُتقّدم بشكر لما نلناه، أو بتوّسل لننال ما هو أكثر. لكي
یشجعنا أن نطلب عن أنفسنا وعن من نحّبهم، یقول بولس: "ذاكًرا إّیاكم في صلواتي" 

. Ð)16: 1(أف 
األب ماریوس فیكتورینوس 

،  بالمسیح یسوعإیمانكم سمعنا "إذ
 ].4" [ومحبتكم لجمیع القدیسین

 وقدم نفسه ذبیحة عن حیاة العالم، ،إن كان االبن الوحید الجنس قد تجسد 

1 Comm. On 1Cor. 1:2 (1:15).  
2 Marius Victorinus: Ep. to Eph., 1. .راجع سیرتھ في قاموس سیر القّدیسین  
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فإننا نقدمها لالبن الوحید الذي أحبنا وأسلم نفسه ألجلنا. فالخالص هو عمل الثالوث 
القدوس. 

 فقدم ذبیحة ،سمع الرسول عن إیمانهم الذي هو ثمرة جهاد تلمیذه أبفراس
الشكر هللا، ألن هذا اإلیمان لیس هو عمل الرسول بولس وال تلمیذه، بل عطیة اهللا. "ألنكم 

 ة). "ونحن بقو8: 2بالنعمة مخلصون، باإلیمان، وذلك لیس منكم، هو عطیة اهللا" (أف 
) 5: 1بط  1رسون بإیمان لخالص مستعد أن ُیعلن في الزمان األخیر" (حاهللا م

]: لم یكن إیمانهم عقیدة ذهنیة مجردة أو فكًرا 4" [ومحبتكم لجمیع القدیسین"
فلسفًیا جاًفا، لكنه إیمان حي عامل بالمحبة. إیماننا بالمخلص محب البشریة یترجم عملًیا 

 في الرب: "بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه ألجلنا، فینبغي لنا أن إلخوتنابحبنا 
). حمل المؤمنون الحب لجمیع القدیسین لیس 16: 3 یو 1نضع نفوسنا ألجل اإلخوة" (

). المحبة التي تتغنى 22: 5 ثمر الروح (غل لثمرة روابط بشریة اجتماعیة، إنما بكونه أو
) 7-6: 8بها العروس المؤمنة: "قویة كالموت، وسیول كثیرة ال تقدر أن تطفئها" (نش 

، جل الرجاء الموضوع لكم في السماواتأمن "
 ].5اإلنجیل" [الذي سمعتم به قبًال في كلمة حق 

إن كنا نسبح اهللا ونشكره على عطیة اإلیمان الذي یسحب قلوبنا وأذهاننا لندرك 
خطة اهللا األزلیة من نحونا، قبلما أن نوجد، ونسبحه على عطیة الحب لكي نمارسها 

بروحه القدوس في حاضرنا العملي، فإننا أیًضا نشكره على عطیة الرجاء الذي ال یعنى 
حقق أو ال تتحقق، إنما الرجاء الذي یفتح أبواب السماء لنختبر تأمنیة نشتهیها قد ت

عربونها، وندرك حقیقة األبدیة والمجد الُمعد لنا، وسرور اهللا بشركتنا فیه. نرى مسیحنا 
). 24: 17و يیحدث اآلب: "أرید أن هؤالء الذین أعطیتني یكونون معي حیث أكون أنا" (

). 5-2: 5(رو ى هذا هو رجاؤنا الذي ال یخز

]، أي محفوظ ومحروس ومضمون "میراث ال 5" [تالسماواالموضوع لكم في "
). هذا الرجاء یتثبت 4: 1 بط 1یفنى وال یتدنس وال یضمحل، محفوظ في السماوات" ( 

فینا خالل الخبرة السماویة التي نعیشها اآلن. 
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]: لم یكن بعد قد تسلموا 5" [الذي سمعتم به قبًال في كلمة حق اإلنجیل"
اإلنجیل مكتوًبا، لكنهم تسلموه شفاها، نقله إلیهم ابفراس فتمتعوا بكلمة الحق اإلنجیلي. 

، قبلتموها ال ككلمة أناس، بل كما هي بالحقیقة تسلمتم منا كلمة خبر من اهللا"ألنكم إذ 
). 13: 2 تس 1(  أیًضا فیكم أنتم المؤمنین"لككلمة اهللا، التي تعم

  أعّد المسیح حیاة أخرى لمن لهم رجاء فیه. ألن هذه الحیاة معّرضة للخطّیة، أّما
. Ïالحیاة العلیا فمحفوظة كمكافأة لنا

القدیس أمبروسیوس  

  لكي ما تبلغوا الخیرات السماویة یجب التمسك بالرجاء الثابت في هذه الخیرات
. ˻وتدعیمه، مزوًدا بأن تكون كل التصرفات الصادرة عنكم متناغمة مع هذه الخیرات

 األب ثیئودور أسقف المصیصة 

  إّنه لیس بدون جهاد نعرف رجاء دعوتنا وغنى میراث اللَّه في القّدیسین. هذا الجهاد
یأتي حقیقة كرد فعل للعطّیة المتجّددة التي یهبها اللَّه نفسه في قیامة ابنه المجیدة. 
هذه العطّیة ال یقّدمها مّرة واحدة بل هي عطیَّة مستمّرة... في كل یوم یقوم المسیح 

. Ñمن األموات. في كل یوم یقوم في التائبین
القدیس جیروم  

  یكشف لهم بولس أن تدبیر المالئكة ال یحقق الرجاء الموضوع أمامنا في القیامة
. ˽والملكوت، إنما یتحقق بظهور ربنا یسوع المسیح

 األب سفیریان أسقف جبالة 

 إننا فعًال نرى السماء بعیني اإلیمان، إذ ُنعد لها في الحاضر بروح غیور˾ .
 األب ثیؤدورت أسقف قورش 

  نبلغ هذه الرؤیا اإللهیة التأملیة للسماویات بدقة عندما نمارس التداریب الجسمانیة

˺  Ep. to Ephess. 1:1:4, 18. 
2 Commentary on Colossians C f. Ancient Christian Commentary on Scriptures (ACCS). 
3 Ep. to Ephess. 1:1:4, 18.On his brother Satyrus, 2:124. 
4 Severian of Gabala: Pauline Commentary from the Creek Church.(ACCS) 
5 Interpretation of the letter to the Colossians.(ACCS) 
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والعقلیة، فتتقبل المجد األزلي غیر المنطوق به الذي یعزلنا عن هذا العالم وعن 
. ˺أفكارنا فیه. بهذا نحقق الرجاء الموضوع أمامنا ونثبت فیه بكل یقین

 القدیس مار اسحق السریاني 

  لیس لنا رجاء في المسیح في هذه الحیاة وحدها، حیث یمكن لألشرار أن یفعلوا أكثر
من الصالحین، والتي فیها یكون األكثر شًرا أكثر سعادة، والذین یمارسون حیاة أثیمة 

. Ðیعیشون في أكثر غنى
 األب مكسیموس أسقف تورینو

أیًضا،  كما في كل العالم إلیكمالذي قد حضر "
  منذ یوم سمعتم أیًضاوهو مثمر كما فیكم 

 ].6" [وعرفتم نعمة اهللا بالحقیقة

نه إأي الحق الُمفرح.  ما تسلموه من أبفراس هو "الحق"، أو "حق اإلنجیل"،
الحق الذي ُیبشر به فیهب فرًحا سماوًیا. هذه البشارة مقدمة للعالم كله، ولیس لفئٍة معینٍة 

 الحق اإلنجیلي المفرح الذي ال تقف أمامه عقبات .]6" [كما في العالم أیًضامن الناس "
الثقافات المتنوعة في العالم وال عنصریة معینة هو زرع دائم اإلثمار متى ُغرس في تربة 

] 6منذ سمعتم وعرفتم نعمة اهللا" [فیكم ُمثمر ") وهو 23: 13صالحة (مت 

)، لكن یبقى الحق 19: 3(یو  حقا لقد أحب الناس الظلمة أكثر من النور
عامًال في الذین تمتعوا به، وال یستطیعوا أن یحبسوه داخلهم دون الشهادة له، والشوق 

 یختبر كل إنسان بهجة الخالص اإلنجیلي. أنالعملي الحقیقي 

هذه هي خبرة ارمیا النبي القائل: "كلمة الرب صارت لي للعار وللسخرة كل 
 كناٍر محرقٍة محصورٍة في قلبينطق باسمه، فكان في أالنهار، فقلت ال أذكره، وال 

 نار الروح القدس ي هه). هذ9-8: 20عظامي، فمللت من اإلمساك ولم استطع" (إر 
الذي یلهب القلب بالحب المفرح الذي ال یمكن حبسه، بل یفیض بغیر انقطاع. 

  لیس فقط ُیعرف اإلیمان في كل العالم، بل وینمو كل یوم... وٕاذ ینمو ممتًدا كل یوم

1 Homilies, 43.(ACCS) 
2 Maximus of Turin; Sermon 96:1.(ACCS) 
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. ˺ینمو أیًضا في العمق بینكم
 األب ثیؤدور أسقف المصیصة 

 ویتجاوبون معه بالحیاة ،یشیر ثمر اإلنجیل إلي أولئك الذین یسمعون اإلنجیل 
. ˻المستحقة للمدیح

 األب ثیؤدورث أسقف قورش 

  مع أن اإلنجیل لم یكن بعد قد ضم العالم كله یقول (الرسول) أنه یثمر وینمو في كل
العالم لُیظهر إلى أي مدى سیمتد حامًال ثماًرا ونمًوا. إن كان مخفًیا عنا حتى سیمتلئ 
كل العالم بالكنیسة مثمًرا ونامًیا، فإنه دون شك مخفي عنا متى ستكون النهایة، لكن 

. ˼ما هو أكید أن النهایة لن تأتي قبل كون العالم یمتلئ بالكنیسة
 القدیس أغسطینوس 

 وهو یقاوم مرقیون أنه مهما فعل الهراطقة فإن إنجیلنا هو العالمة ترتلیانیري 
 أن هذا القدیس أغسطینوس. ویري ˽الذي ینتشر في كل موضع ولیس إنجیل الهراطقة

الرجاء الثابت في تمتع العالم كله باإلنجیل یتحقق بناء على قول ابن اهللا بفمه اإللهي: 
: 1"وتكونوا لي شهوًدا في أورشلیم وفي كل الیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض" (أع 

8(˾ .

  كرِّم الكنیسة المقدسة وحبها وأمدحها، أمك أورشلیم السماویة، مدینة اهللا. إنها تلك
التي في هذا اإلیمان الذى تقبله تحمل ثمًرا وتنتشر في كل العالم. إنها كنیسة اهللا 

 األشرار ل)، التي في منحها لألسرار تحتم15: 3 تي 1الحي، عمود الحق وقاعدته (
. ˿الذین في وقت ما ُیعزلوا وُیستبعدوا

  القدیس أغسطینوس

1 ACCS. 
2 ACCS. 
3 Letters, 199:12-51. 
4 Against Marcion, 5:19. 
5 Letters, 185: 1-5. 
6 Sermons, 214:11. 
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  ،بفراس العبد الحبیب معناأ من أیًضاما تعلمتم "ك
 ].7ألجلكم" [ للمسیح أمینالذي هو خادم 

 ].8" [ بمحبتكم في الروحأیضاالذي اخبرنا "

یقدم لنا الرسول خطوات عملیة للصعود إلى التمتع ببهجة الخالص وقوته، أو 
: ˺ درجاته هي اآلتي علیهلنوال خبرة المجد، هذا السلم الذي یلیق بنا أن نصعد

 إلى المجد  كل مؤمٍن◌ٍ  الكنیسة لدخولأجلالصالة بلجاجة من الشكر مع  .1
]9[ .

.  االمتالء بمعرفة مشیئة اهللا [ المعرفة - الحكمة - الفهم الروحي].2
 ]10 السلوك بما یلیق بأوالد اهللا بسرور [.3

]، أو الثمر المتكاثر. 10 النمو الدائم في العمل والمعرفة الروحیة [.4
 خبرة قوة اهللا المجیدة العاملة فینا. .5
 إدراك حیاة النصرة على عدو الخیر. .6
 الدخول في ملكوت ابن محبته. .7
 في المسیح ننعم ببهجة الفداء ومغفرة الخطایا. .8

صلیه ألجلهم يج. ما 
،  منذ یوم سمعناأیًضاجل ذلك نحن أمن "

ألجلكم، لم نزل مصلین وطالبین 
،  تمتلئوا من معرفة مشیئتهأن

 ].9" [في كل حكمٍة وفهٍم روحيٍ 

إذ سمع القدیسان بولس وتیموثاوس عن قبولهم اإلیمان على ید ابفراس قدما 
 بااللتزام من نحوهم، أال وهو ا]، لكنهما شعر1الشكر هللا وتهللت نفسیهما بالتسبیح [

 حتى یصعدوا على سلم الخالص المفرح بال توقف، والذي الصالة الدائمة والطلبة عنهم
 االمتالء المستمر بمعرفة مشیئة اهللا، والتمتع بالحكمة  بل علىجهالةالیقوم ال على 

هذا الدور حیوي في خدمة الرسول من أجل كل  السماویة والفهم الروحي الصادق.

Ï راجع الدكتور یوسف سالمة: كولوسي .
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. )14: 3 (أف  ربنا یسوع المسیح"ى "أحنى ركبتي لد:الشعوب إذ یقول

كثیًرا ما یشیر القّدیس بولس عن نفسه كرجل صالة من أجل خالص الناس. 
ال یقف األمر عند الرغبة في خالصهم، وٕاّنما یحني ركبتیه ویتوّسل بقلبه وفكره كما بكل 

قائالً : [بالركوع نحقق الشكل والكامل فیكتورینوس ماریوس األب كیانه ألجلهم. هنا یعّلق 
للصالة والتضّرع. لذا نحني ركبنا. یلزمنا أن نمیل إلى الصالة لیس فقط بأذهاننا 
وبأجسادنا. حسًنا نحني أجسامنا لئّال نخلق فینا نوًعا من التشامخ ونحمل صورة 

.] Ïالكبریاء

"، لكي یدرك كل أن الرسول بولس یكرر كلمة "القدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
 ، (سرور)رضا لن یكفوا عن النمو الدائم حتى یبلغوا كل حكمة وبكل أنهمالمؤمنون 

ویمارسوا كل عمل صالح. 

؟ أي إدراك سّر المسیح، الذي وحده االمتالء من معرفة مشیئتهما معنى 
ال یكف المؤمن عن الطلب حتى ینال ملء المعرفة،  یعرف اآلب ویعلن معرفته لمن یرید.

باكتشافه سّر المسیح؛ وبكل حكمة حیث یتحد مع المسیح حكمة اهللا؛ ویكون له كل فهٍم 
 حضن اآلب. إلىروحٍي حیث یقوده الروح القدس ویدخل به 

  هذه هي مشیئة اهللا أن نعرفه ونعرف أنه ال یمكننا أن نخلص بواسطة المالئكة وٕانما
. ˻فقط بیسوع المسیح. إذن كیف یمكننا أن نعرف ذلك؟ بالحكمة الروحیة ال الزمنیة

 األب سفیریان أسقف جبالة 

 .لذلك لم یجد الرسول شیًئا  لیست بركة ما ُیمكن أن تكمل إال بإلهام الروح القدس
لم نزل مصلین وطالبین ألجلكم أن تمتلئوا أفضل یتمناه لنا أكثر من هذا، إذ یقول: "

". لقد علمنا من معرفة مشیئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما یحق للرب
أن هذه هي مشیئة اهللا إنه بسلوكنا في أعمال وكلمات ومشاعر صالحة نمتلئ بمشیئة 

. ˼اهللا الذي یضع روحه القدوس في قلوبنا

1 Marius Victorianus, On .Ephes. 1:3:14 
2 ACCS. 
3 Of the Holy Spirit, 1:7:89. 
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 القدیس أمبروسیوس 
، لتسلكوا كما یحق للرب في كل رضى"

، مثمرین في كل عمل صالح
 ].10" [ونامین في معرفة اهللا

یطلب مّنا الرسول ترجمة إیماننا إلى سلوك حيّ . هذا السلوك لیس مجرد فضائل 
اجتماعّیة نلتزم بها، لكنه سلوك من نوع فرید:  

]، نمارسه بكوننا أوالد اهللا، أیقونة المسیح، حاملین روح 10" [كما یحق للربسلوك " .١
الرب فینا. دافعه أننا سفراء المسیح ونحمل وكالة السماء. 

"، خالل سلوكنا هذا نرى في الطریق الضیق الذي للصلیب مسّرة اهللا "في كل رضى .٢
 ومسّرتنا نحن، إذ نشارك مسیحنا صلیبه، وننعم بشركة الطبیعة اإللهیة.

"، لیس فقط في العطاء المادي والمعنوي لآلخرین، إنما مثمرین في كل عمٍل صالحٍ " .٣
في ممارستنا عمل الرب محب كل البشریَّة، الباذل حیاته لخالص العالم. "كل ما 

). بهذا ندرك إن أكلنا أو 23: 3فعلتم، فاعملوا من القلب، كما للرب لیس للناس" (كو
شربنا فلمجد اهللا، وفي نومنا قلبنا متیّقظ، حیاتنا بكل الكبائر والصغائر تحمل مسحة 

 الروح لحساب ملكوت اهللا.

 لكننا  )،27:37 لقد ُأمرنا أن نفعل الخیر عندما ُیقال: "أترك الشر واصنع الخیر" (مز
"، ومن بین األمور التي لم نزل مصلین وطالبیننصلي، لكي نفعل الخیر إذ قیل: "

لتسلكوا كما یحق هللا في كل رضى، مثمرین في كل عمل یسألها بولس یشیر إلى: "
فكما عرفنا الدور الذى تقوم به اإلرادة عندما ُأعطیت لنا هذه األوامر لیتنا  "صالح

. ˺نعرف الدور الذي تقوم به النعمة عندما تقدم هذه الطلبات
القدیس أغسطینوس 

، متقوین بكل قوة"
، بحسب قدرة مجده
 ].11" [ بفرحأناةلكل صبر وطول 

1 Letters, 177:1-5. 
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تبدو الوصیَّة اإللهیَّة صعبة وطریق الصلیب ضّیق للغایة، لكننا إذ نعبر فیه مع 
). نمارس طول األناة التي 20-19: 1 مسیحنا المصلوب نختبر قّوة قیامته وبهجتها (أف

لیست منا، بل هي عمل اهللا الطویل األناة فینا، ونفرح ونتهّلل ألننا نحمل شركة سماته. 
هذه هي خبرة الرسل الذین حین ُجلدوا ذهبوا فرحین، ألنهم ُحسبوا مستأهلین أن ُیهانوا من 

). 41-40: 5 أجل اسمه (أع

 عن مدینة اللَّه یوّضح أّنه یمكن حتى لألصّحاء القدیس أغسطینوسفي حدیث 
عندما یصابون بمرٍض فال یقدرون أن یكملوا الطریق إلى مدینة اللَّه، لهذا یسمح اللَّه لهم 

بالضیقات والمتاعب ومقاومة الناس لهم حتى یتسّلحوا بالصبر وطول األناة. هذا هو 
.  Ïالدواء الذي یقّدمه اللَّه لمواطني مدینة اللَّه لكي یسندهم في الطریق

 ) "الحظوا أّیة 3: 2 تي 2"فاشترك أنت في احتمال المشّقات كجندي صالح ...(
كرامة عظیمة تحسب أن تخدم ملوًكا على األرض. فإن كان جندي الملك یلتزم أن 

. Ðیحتمل مشّقات. فعدم احتمال المشّقات لیس هو دور أي جندي
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

 لزم جنود المسیح الحقیقّیون أن یكونوا دوًما حصوًنا للحق وال یسمحوا مطلًقا ألیة ي
. Ñإغراءات باطلة قدر المستطاع

العالمة أوریجینوس  

 شاكرین اآلب "
 ].12" [ لشركة میراث القدیسین في النورأهلناالذي 

 أن هذا القول یتفق مع طبیعة اهللا الذي لم یقّدم القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
لنا المیراث فحسب وٕانما یؤهّلنا أیًضا له. ویقّدم لنا مثًال بملٍك یقیم حاكًما على مقاطعة 
ما، فإنه ال یكفي أن یهبه هذا المركز، وٕانما یلزمه أن یؤّهل الشخص حتى یمكنه على 

ملء منصبه فیقوم بمهمته بكفاءة. أما أن یهب الوالیة على المقاطعة لشخٍص دون 

1 cf. City of God 15:6. 
2 Hom on 2 Tim, 4. 
3 Comm. On John 6:32. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

تدریبه، تنتهي حیاة الشخص بطریقة مؤسفة. 

إنه یقّدم میراثًا ویهّیئنا لهذا المیراث. أما دعوته میراثًا، فألنه ال یقدر أحد أن 
یقتنیه بجهاده الذاتي وقدرته وتدابیره، إنما هو عطیَّة مقّدمة من اآلب ألوالده كنصیب 

میراث لهم. 

]: هذا المیراث هو في المسیح یسوع، شمس البّر، وسراج 12" ["في النور
أورشلیم العلیا. فإن أورشلیم الجدیدة ال تحتاج إلى الشمس والقمر لیضیئا فیها، ألن مجد 

: 21 اهللا قد أنارها، والخروف سراجها، وهكذا تمشي شعوب المخّلصین في نورها" (رؤ
). إنه النور اإللهي الذي یعكس بهاءه على مؤمنیه فیصیروا كواكب منیرة. 23-24

"والفاهمون یضیئون كضیاء الجَلد، والذین ردوا كثیرین إلى البّر كالكواكب إلى أبد الدهور" 
). 43: 13 ). "حینئذ یضيء األبرار كالشمس في ملكوت أبیهم" (مت3:12(دا 

الذي أهلنا لشركة میراث   في تقدیم الشكر هللا اآلبالقدیس أغسطینوسیرى 
القدیسین في النور عالمة أن اهللا الذي أهلنا مشیئة التى تحررنا لیست مشیئتنا بل هي 

.  ˺مشیئته

  یمتلئ المسرح العظیم بالمشاهدین لیتابعوا صراعكم واستدعاءكم لالستشهاد، كما لو
جتمع لیتابعوا صراعات المصارعین الذین ُینتظر اكنا نتحدث عن جمهور عظیم قد 

أن یكونوا أبطاالً .... هكذا العالم كله، وكل المالئكة من على الیمین وعلى الیسار، 
) والذین من غیره، هؤالء یكونون 9: 32وكل البشر الذین هم من نصیب اهللا (تث 

كمشاهدین عندما نصارع من أجل المسیحیة. حًقا فإن المالئكة في السماء تفرح بنا، 
والفیضانات تصفق مًعا باألیادي... لكن القوات التى من أسفل التي تفرح بالشر ال 

 .˻تتهلل

العالمة أوریجینوس 

،  من سلطان الظلمةأنقذناالذي "
 ]13" [ ملكوت ابن محبتهإلىونقلنا 

1 Letters, 217:1:3. 
2 Exhortation to Martyrdom, 18. 
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من الجانب السلبي ینقلنا من العبودیَّة للظلمة التي أفسدت بصیرتنا، ومن 
الجانب اإلیجابي یدخل بنا إلى حرّیة مجد أوالد اهللا، كأبناء للنور. ینتزعنا من الفریق 

الحامل العداوة هللا، مملكة الظلمة، إلى فریق النور واالتحاد مع اهللا. 

" بالیونانّیة معناها "الحق الشرعي". فإن من یعطي ظهره سلطانجاءت كلمة "
للنور، ویلقي باختیاره في هوة الظلمة، یصیر لمملكة الظلمة الحق الشرعي المتالكه 
وتشكیله حسب سماتها وطبیعتها الفاسدة. یصیر لعدو الخیر كرئیس سلطان الظلمة 

المطالبة بامتالك مثل هذه النفس واستعبادها لحساب مملكته. 

 "أي من الخطأ، من طغیان الشیطان. لم یقل فقط الذي أنقذنا من سلطان الظلمة "
"، ألن لها سلطان عظیم علینا یسیطر علینا بقّوة حَقا، سلطان الظلمة"سلطان" بل "

إّنه یصعب تماًما أن نكون تحت الشیطان، أما أن یكون له سلطان علینا هكذا، فهذا 
". هكذا إذن لیس فقط خّلصنا من الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محّبتهأصعب. "

. Ïوٕاّنما أظهر محّبته للبشر
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  خدمت المالئكة اهللا ألجل خالصنا قبل الناموس وفي الناموس، لكن اهللا لم یحضرنا
إلى ملكوته خاللهم. اآلن خالل ربنا، ابنه الوحید الجنس، ُأعطي لكم الملكوت. 

 سفیریان أسقف جبالة 

  لیس الناموس بل المسیح الرب الذي حمل الناموس هو الذي أعطانا الخالص خالل
ِلصة عندما قدم بولس ذلك بیاًنا عن اهللا مظهًرا إیاه أنه صانع كل  المعمودیة المخَّ

األشیاء. 
 ثیؤدورت أسقف قورش 

 ملك واحد وهو خالق الكون كله. بینما على الجانب یوجد هنفهم من هذه الكلمات أن 
 یسمى نفسه ملك الظلمة. تخدم ربوات من المالئكة ياآلخر یوجد رئیس هذا العالم الذ

). 13:1بینما یلتف حول رئیس قوى الظلمة ربوات من الشیاطین (كو  الملك الحقیقى،

1 Explanatory notes for the Ep. To Colossians, hom. 2. PG 62: 337. 
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تتبع الرئاسات والسالطین والفضیلة ملك الملوك ورب األرباب. وفي اآلخرة حین ُیسلم 
 وكل قوة للعدو، انالمسیح الُملك لّله اآلب بعد أن یكون قد أباد كل رئاسة وكل سلط

 ،24:15 كو 1 قدمیه (موطئفإنه البد أن یملك إلى أن یضع جمیع األعداء تحت 
25(˺ .

القدیس غریغوریوس النیسي 

  لیس شيء ینقذ اإلنسان من قوة المالئكة األشرار هذه سوى نعمة اهللا التي یتحدث
 ".الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي أنقذنا من سلطانعنها الرسول: "

 قصة إسرائیل توضح هذه الصورة، عندما ُأنقذوا من قوة المصریین، ونقلوا إلى 
. ˻ملكوت أرض الموعد التى تفیض لبًنا وعسًال إشارة إلى عذوبة النعمة

 القدیس أغسطینوس 

 أن شعب اهللا عبر من مصر خالل البحر القدیس أغسطینوس": یرى نقلنا "
األحمر، هذا العبور أو الفصح (معناه عبور) هو نقل. هكذا نحن أیًضا ننتقل أو نعبر 

من الشیطان إلى المسیح، ومن العالم الزائل إلى المملكة الثابتة تماًما. نعبر إلى اهللا الذي 
یدوم حتى ال نعبر نحن أیضا من العالم العابر. هنا یسبح الرسول بولس اهللا من أجل هذه 

-56: 12إننا نخلص ونجحد الشیطان أفال نجاهد أال نسلم منه (لو .˼النعمة الممنوحة لنا
 Ò) وال یجعلنا خطاة مأسورین مّرة أخرى؟58

]. 14" [الذي لنا فیه الفداء بدمه غفران الخطایا"

 أن السّید المسیح سّلم نفسه للعدو في الجحیم لیفدي العالمة أوریجینوسیرى 
مؤمنیه، وكان یظن العدو أّنه قادر أن یمسك به هناك، لكّنه لم یدرك أّنه هو وحده القادر 
أن یحطم المتاریس، ال لینطلق وحده، بل لیحمل على ذراعیه المسبّیین، ویدخل بهم إلى 

). لقد اشترانا 8: 4حضن اآلب. یقول الرسول: "إذ صعد إلى العالء سبى سبًیا" (أف 
بدمه ورّدنا إلى حضنه. 

1 Homilies on Song of Songs, 14.   ترجمة الدكتور جورج نّوار 
2 On the Psalms, 77:30. 
3 St. Augustine: Tractates on John, 55:1. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 59 :1. 
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 أن الكلمة صار حمًال فأراد إبلیس الذئب أن مار إفرآم السریانيویرى القدیس 
رها الحمل اإللهي  یفترسه، فهجم علیه وابتلعه، لكن معدته لم تقدر أن تحبسه فیها، بل فجَّ

وأنقذ من كان بداخلها.  

 "هي كلمة مستخدمة عن ما ُیعطى لألعداء مقابل خالص األسرى وٕاعادتهم فداء "
إلى حّریتهم. لذلك إذ سقطت الكائنات البشریَّة أسرى بواسطة أعدائهم جاء ابن اللَّه 

) بل و"فداء". سّلم 30 : 1 كو 1الذي صار لنا لیس فقط حكمة اللَّه وبر�ا وقداسة (
نفسه كفدیة عّنا، أّي سّلم نفسه ألعدائنا وسكب دمه على الذین یتعّطشون إلیه. بهذا 

. Ïتحّقق الفداء للمؤمنین
العالمة أوریجینوس  

  ،المسیح هو فداء، إذ قّدم نفسه كّفارة لحسابنا، وذلك عندما منحنا عدم الموت قنیة لنا
. Ðلقد افتدانا من الموت بحیاته

القدیس غریغوریوس أسقف نیصص  

  لم یجعلنا اللَّه فقط حكماء وأبراًرا وقّدیسین في المسیح، وٕاّنما وهبنا المسیح حتى ال
. Ñیعوزنا شيء ألجل خالصنا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  .الشخص الذي یترّقب الفداء أسیر. لم یعد بعد حر�ا وذلك بخضوعه لسلطان العدو
لذا نحن أسرى في هذا العالم، مربوطین بنیر العبودیَّة للرئاسات والقّوات، عاجزین عن 

. Òتحریر أیادینا من القیود. لهذا نرفع عیوننا إلى فوق حتى یصل الفادي
القدیس جیروم  

. تسبحة لرئیس خالصنا؟ 2

أ. أصل كل خلیقة 

1 Commentary on Rom. 3:24. 
2 On Perfection. 
3 Hom. On Corinth., 5:4. 
4 Ep. To Ephes. 1 (1:7). 
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خاصة بشخص السّید المسیح، رئیس لاقتبس الرسول بولس هذه التسبحة ا
خالصنا، وهي تتغّنى بمركزه الذي من خالله یقّدم لنا إمكانّیاته اإللهیَّة. وسواء اقتبسها 

الرسول كما هي، أو هو واضعها، أو أعطى لمساته التفسیرّیة والالهوتّیة، فإّنها تعتبر من 
أهم القطع التي وردت في العهد الجدید بخصوص شخص السّید المسیح. 

 ].15" [الذي هو صورة اهللا غیر المنظور بكر كل خلیقة"

"، إن كانت الخطیة قد حجبت عن اإلنسان رؤیة مجد "صورة اهللا غیر المنظور
اهللا، فقد جاء الكلمة المتجّسد ال لیقّدم لنا أفكاًرا عقالنّیة نظرّیة عن المجد اإللهي، وٕانما 

أزال بصلیبه الخطیة، فانشق الحجاب وصار لنا حق رؤیة اهللا خالل الصلیب. لقد أشرق 
السید المسیح بنوره اإللهي على شاول الطرسوسي وهو في طریقه إلى دمشق، فأصیبت 
عیناه الجسدّیتان بنوٍع من العمى، لعجزهما عن رؤیة اهللا، بینما انفتحت بصیرته الداخلیَّة 
وتمّتع بولس الرسول بالنور الحقیقي. هذه الخبرة تمّتع بها الرسل بطرس ویعقوب ویوحّنا 

على جبل طابور حیث تغّیرت هیئته قّدامهم، وأضاء وجهه، وصارت ثیابه كالنور 
). 5-1: 17(مت

"، وفي الیونانیَّة "أیقونة" تعني اإلعالن الكامل المنظور لإلله غیر صورةكلمة "
المنظور، وهو الذي یحمل طبیعة جوهره ورسم بهائه، وهذا هو ما قاله الرب عن نفسه: 

"من رآني فقد رأى اآلب". 

جاء السید المسیح، الكلمة المتجّسد، لیحقق الرغبة التي أوجدها عمیقة في قلب 
اإلنسان، أال وهي الحنین إلى رؤیة اهللا. فكانت شهوة قلب موسى النبي بعد كل ما ناله 

). أیًضا یقول داود المرتل: "أدخل إلى 18: 33من أعمال عجیبة هي: "أرني مجدك" (خر
). بل هذه هي مسّرة اهللا LXX 4: 43مذبح اهللا تجاه وجه اهللا الذي یفّرح شبابي" (مز 

نفسه أن یتراءى لمحبوبه اإلنسان، كما كان یفعل مع آدم في الجنة عند هبوب ریح النهار 
). لقد جاء لیتمّتع اإلنسان بالشركة معه على األرض، لكي یحمله بالصلیب 9-8: 3(تك

إلى حضن اآلب ویتمّتع بالرؤیة اإللهیة أبدًیا. 

  یمكن أن توجد صورة بین اآلباء واألبناء ومساواة وتشابه لو كان فارق السن غیر
على أي األحوال  قائم. ألن تشابه الطفل یأتي من الوالد حتى ُیدعي بحق صورة...
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في اهللا ال یوجد عامل الزمن، فال یمكن تصور إن اهللا ولد االبن في زمن هذا الذي 
خالله أوجد األزمنة. لهذا لیس فقط االبن صورته ألنه منه (اهللا)، والشبه ألجل 
الصورة، بل والمساواة عظیمة هكذا حیث ال یوجد أي تمییز مؤقت یقف حائًال 

. ˺بینهما
 القدیس أغسطینوس  

  في الحدیث البشري صوًرالنتبصر أوًال وقبل شيٍء ما هي األشیاء التى تدعي 
" على رسم أو نحت على مادة ما مثل الخشب صورةالعادي. أحیاًنا یستخدم تعبیر "

أو الحجارة. أحیاًنا ُیقال عن الطفل إنه صورة الوالد (أو الوالدة) عندما یحمل شبًها 
لمالمح والده في كل جانب... بخصوص ابن اهللا الذي نتحدث عنه اآلن، فإن الصورة 

.  ˻یمكن أن تقارن بالتوضیح الثاني هنا، فهو الصورة غیر المنظورة هللا غیر المنظور
 العالمة أوریجینوس 

 ،ومتمیزة  الصورة العادیة صورة جامدة لكائن متحرك. هنا لدینا صورة حیة لكائن حي
عنه، مصدرها إلى درجة عالیة أكثر مما لشیث الصادر من آدم، وأي نسل من 

. ˼والدیه
 القدیس غریغوریوس النزینزي 

  من ثم 37:10یعلن الرب: "إن كنت لست أعمل أعمال أبي فال تؤمنوا بي" (یو .(
إنه ُیَعِلم إن اآلب ُیري فیه إذ هو یتمم أعماله، حتى إن قوة الطبیعة الُمدركة تعلن 

الذى طبیعة القوة غیر المدركة، لذلك إذ یشیر الرسول أن هذا هو صورة اهللا فیقول: "
". بهذا فإنه هو صورة اهللا هو صورة اهللا غیر المنظور... وأن یصالح به الكل لنفسه

. ˽بقوة هذه األعمال
 القدیس هیالرى أسقف بواتییه 

  إنه یدعو المسیح الصورة غیر المنظورة، لیس ألن اهللا یصیر منظوًرا فیه، بل

1 Three Different Questions, 74. 
2 De principiis, 1:2:6. 
3 Orations, 30:20. 
4 On The Trinity, 8:49. 
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من ناحیة نحن نرى طبیعة اهللا غیر المنظورة في  باألحرى ألن عظمة اهللا تظهر فیه.
المسیح كالصورة، بمعنى إنه ُولد من اهللا... وأنه سیدین كل األرض عندما یظهر في 

" الصورةوقت مجیئه الثاني. هكذا من أجلنا یأخذ حالة " طبیعته الالئقة به في
المنظورة والتي تنتمي لیسوع األرضى، لوضعه البشري، وذلك لكي نقدر أن نستدل 

على طبیعته اإللهیة. 
األب ثیؤدور أسقف المصیصة 

  إذ هو نفسه صورة اهللا غیر المنظور غیر الفاسد، فلیشرق علیكم كما في مرآة
. ˺الناموس. اعترف به في الناموس حتى یمكنك أن تعرفه في اإلنجیل

القدیس أمبروسیوس 

إذ كان الرسول یكشف عن غایة التجسد اإللهي ویعالج مشكلة الغنوسیین الذین 
نادى بعضهم بعبادة المالئكة كوسطاء أو أیونات أو شفعاء، یحملون المؤمنین إلى 

 ثمة تعارض بین إله العهد القدیم وٕاله بأنه، نادى آخرون األسمىالمعرفة الحقیقیة للكائن 
كلمة ال ه" لیؤكد أنصورة اهللا غیر المنظورالعهد الجدید. لهذا استخدم الرسول تعبیر: "

 هو ،، وألجله كان، وفیه تقوم كل الخلیقةيء به كان كل شالذيالمتجسد، وهو الخالق 
 قادر أن یعلن معرفة اآلب. نرى اآلب اإللهیةوحده إذ تجسد وأعلن بالصلیب المحبة 

 المتجسد كما في صورة لیست جامدة لكنها حیة قادرة على الكشف االبنوندرك أسراره في 
عن اآلب. 

] 15"بكر كل خلیقة" [
السامیة، إنما  " أو رئیسها، فال تعني أنه أحد المخلوقاتبكر كل الخلیقةدعوته "

وقد تجسد صار بإرادته أًخا لیضم الخلیقة إلیه، فیحملها إلى حضن أبیه. وأنه وحده قادر 
بدمه یتمم المصالحة بین اآلب والبشریة. 

 أنه لم یرد قط عن السید المسیح أنه "بكر من البابا أثناسیوس الرسوليیقول 
اهللا" أو "خلیقة من اهللا"، إنما ُكتب عنه أنه الوحید الجنس، االبن، الكلمة، والحكمة، هذه 

1 Letters, 20. 
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" فهي تسمیة تختص "بكر كل خلیقةكلها تمس عالقة األقنوم الثاني باألول، أما قوله 
. ˺بتنازله وتفّضله من أجل الخلیقة

، نه فیه خلق الكل ما في السماواتإف"
األرض، وما على 

، ما ُیرى وما ال ُیرى
،  سالطینأم ریاسات أم سیادات أمسواء كان عروًشا 

 ].16" [الكل به وله قد خلق

]، إذن فهو لیس 17إذا كانت كل الخلیقة قد ًخُ◌لقت فیه، وهو قبل كل خلیقة [
بالخلیقة بل خالق الخلیقة. إذن قیل عنه أنه البكر، لیس لكونه من اآلب، لكن ألن كل 

الخلیقة به ظهرت إلى الوجود، وهو لم یزل االبن الوحید الجنس لآلب. 

]، وبه، وله. ُخلقت فیه أي في محیط التدبیر العقلي 16 ["فیه قد ُخلق الكل"
لالبن، أي خالل حكمة اهللا، االبن الكلمة والحكمة. وبه ُخلقت إذ تحّققت خطة الخلقة به، 

). 3: 1حین قال اهللا فكان. "كل شيء به كان وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو

تأكید أن فیه ُخلق الكل ما في السماوات... مقدًما بین المخلوقات أعلى 
]، فلكي یعلن ضرورة التمییز بین 16الطغمات السمائیة" العروش والسیادات والسالطین" [

 واحًدا منهم، وال یس المخلوقات السماویة، فهو لأسمىن كانت إالخالق والخلیقة، حتى و
طة أو الشفاعة الكفاریة، ورفع اإلنسان إلى حضن اآلب.  اهم شركاء معه في الوس

 ت ما في السماوا–كان البد للقدیس بولس أن یؤكد مراًرا وتكراًرا أن كل الخلیقة 
 مدینة بوجودها لكلمة اهللا المتجّسد، یسوع المسیح لیطمئن المؤمنین –وما على األرض 

أنه لیس من وجه للمقارنة بین السید المسیح والمالئكة، رًدا على أولئك الذین اّدعوا 
وساطتهم لدى اهللا عن البشریَّة دون المسیح. 

  ال یوجد استثناء واحد 3:1"كل شيٍء به كان وبغیره لم یكن شيٍء مما كان" (یو .(
". اآلن إنه اآلب الذي صنع كل األشیاء به، سواء المنظور أو الغیر الكلمن هذا "

1 Discourses Against  Arians, 2:21 (63). 
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المنظور، الحسي والعقلي، الوقتي من أجل تدبیر ما أو األبدي. هذه لم توجد خالل 
. ˺مالئكة ما أو قواٍت ما، منفصلة عن فكره

 القدیس إیریناوس 

  لو أنه ُوجد شيء قبل االبن، یتبع هذا فوُرا أن كل األشیاء في السماء وعلى األرض
لم ُتخلق فیه، ویظهر الرسول مخطئ في قوله هذا في رسالته. على أي األحوال، إن 
كان ال یوجد شيء قبل مولده، فإنني أفشل في رؤیة كیف ُیقال عن ذاك المولود قبل 

. ˻الدهور قد جاء بعد وجود أي شيءٍ 
القدیس أمبروسیوس  

  ،"ال یوجد شك في أن كل األشیاء هي باالبن، إذ یقول الرسول: " به كان كل شيء
وكل األشیاء قد جاءت من العدم، وال یوجد استثناء في وجود الكل به، فإني أسأل 
كیف ینقصه شيء من طبیعة اهللا وقوته؟ فقد استخدم قوة طبیعته لكي توجد هذه 

. ˼األشیاء التي لم تكن موجودة، وٕان هذه األشیاء توجد وهي موضوع مسرته
القدیس هیالري أسقف بواتییه  

 ألنه "كان في العالم والعالم به كونّ " و"إلى ، المسیح هو ابن اهللا الوحید خالق العالم
 اآلب لیس كأمر. لقد خلق المسیح )11، 10:1 یو (خاصته جاء" كما علمنا اإلنجیل

ما في  فإن فیه خلق الكل": لوُیرى، إذ یقول الرسال ما  وفقط األشیاء التي ُترى بل
ُیرى وما ال یرى سواء كان عروًشا أم سیادات أم  ما  وما على األرضتالسماوا

 وفیه یقوم ،ریاسات أم سالطین. الكل به وله قد خلق. الذي هو قبل كل شيء
إذ  اآلب، بأمر تحدثت عن العوالم فإن یسوع المسیح أیًضا هو خالقها إن.حتى "الكل

"كلمنا في هذه األیام األخیرة في ابنه الذي جعله وارثًا لكي شيء الذي به أیًضا عمل 
. ˽ هذا الذي له المجد واإلكرام والقدرة اآلن وٕالى أبد األبد آمین).2:1عب " (العالمین

 كیرلس األورشلیميالقدیس 

1 Adv. Haer. 22:1. 
2 Of the Christian Faith, 4:100. 
3 On the Trinity, 5:4. 

. 24: 11 مقاالت لطالبي العماد ˽
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  نحن قد صرنا من أجله. وبه خلقت كل بالحريلم یصر كلمة اهللا من أجلنا بل 
األشیاء. ولیس بسبب ضعفنا نحن كان هو قوًیا وصائًرا من اآلب وحده، لكي یخلقنا 

بواسطته كأداة! حاشا! فاألمر لیس كذلك ألنه حتى لو لم یستحسن اهللا أن یخلق 
المخلوقات، فالكلمة مع ذلك كان عند اهللا وكان اآلب فیه. وفى نفس الوقت كان من 

  وهذا هو الصواب. ؛المستحیل أن تكون المخلوقات بغیر الكلمة ألنها قد صارت به
 هو الكلمة ذاته حسب الطبیعة الخاصة بجوهر اهللا، وهو منه وهو االبنوحیث أن 

فیه كما یقول هو نفسه، لذلك لم یكن ممكنًا أن تصیر المخلوقات إال به. ألنه مثلما 
 قد أضاء- هكذا أیًضا يء بأشعته وبدون إشعاعه ما كان شيء النور كل شيءیض

 .˺فإن اآلب خلق كل األشیاء بالكلمة كما بواسطة ید، وبدونه لم یخلق شیًئا

للقدیس أثناسیوس الرسولي 

  .إذ هو نفسه صورة اهللا غیر المنظور غیر الفاسد، فلیشرق علیكم في مرآة الناموس
. ˻اعترف به في الناموس حتى یمكنك أن تعرفه في اإلنجیل

القدیس أمبروسیوس  
،  سالطینأم ریاسات أم سیادات أمسواء كان عروًشا "

 ].16" [الكل به وله قد خلق

:  المالئكة والشیاطین منأنواع  أنه توجد القدیس أنبا أنطونیوس الكبیریقول 

 نهم. فالبعض من المالئكة ُیسمون ُأعطیت لهم أسماء مختلفة حسب نوع كل واحٍد م
رؤساء مالئكة، والبعض منهم كراسي وربوبیات، والبعض رئاسات وسالطین 

 والشاروبیم. ُأعطیت هذه األسماء لهم حین حفظوا مشیئة خالقهم.
ومن الجهة األخرى فإن شر اآلخرین جعل من الضروري تسمیتهم بأسماء: 

إبلیس والشیطان، بسبب حالتهم الشریرة، والبعض منهم ُدعوا شیاطین، والبعض أرواح 
الشریرة وأرواح نجسة، والبعض ُمضّلة، والبعض دعوا باسم رؤساء هذا العالم. وتوجد 

. ˼أنواع أخرى كثیرة منهم

1 St. Athanasius: Discourses Against Arians, Book 2,:18:31. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 Letters, 20. 

.  الرسالة السادسة˼
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القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

  كما سبق أن قلت أنه إن كان الكلمة مخلوًقا فلم یكن من الالزم أن یكون هو أولها
بل یكون مع سائر القوات األخرى، حتى وٕان تفوق في المجد عن اآلخرین بدرجة 

 ألنها وٕان كانت قد ُخِ◌لقت كلها ،كبر. وهذا ما یمكن أن نجده في القوات األخرىأ
 المجد، في وال یوجد أول أو ثاِن، إال أنها تختلف بعضها عن بعض ،في نفس الوقت

فیقف البعض عن الیمین والبعض حول العرش والبعض اآلخر عن الیسار، والجمیع 
 .˺یسبحون مًعا ویقفون في خدمة الرب

للقدیس أثناسیوس الرسولي 

 طغمات سمائّیة، یقّسمها في 9 أّنه توجد القّدیس دیوناسیوس األریوباغيیرى 
  أو ثالث رتب كل رتبة تضم ثالث طغمات.˻ثالث مجموعات

: یسكنون أبدًیا وعلى الدوام في حضرة اهللا، أكثر التصاًقا باهللا، الرتبة األولى
الكراسي (العروش)، والشاروبیم وفوق كل الرتب األخرى. تضم هذه الرتبة الطغمات: 

وئین أعُیًنا، وذوي أجنحة كثیرة. وهم متساوون في الرتبة، كاملون أكثر من  المملوالسیرافیم
 غیرهم في تشبههم باهللا، ومتحدون مباشرة بالنور األول لالهوت.

. Virtues والربوبیات Dominionsالقوات والسالطین : تضم الرتبة الثانیة
. Principalities المالئكة ورؤساء المالئكة والرئاسات: تضم الرتبة الثالثة

 أن هذه المجموعات الثالث هي أشبه بكنائس سمائیة ثالث: ˼ العبريابنیرى و
 تضم السیرافیم والكاروبیم والكراسي، هؤالء الطغمات الثالث الكنیسة األولى

یمثلون مًعا العرش اإللهي، فیظهر في حزقیال أن السیرافیم هم مركبة اهللا الحاملة له، 
 ویحمل اسم الكراسي أو العروش معنى ."أیها الجالس على الكاروبیم": وجاء في المزامیر

 هي.العرش اإلل
 السیادات ثم القوات، فالسالطین. :: تضم الطغماتالكنیسة الثانیة

1 St. Athanasius: Discourses Against Arians, Book 2.  ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة  79، ص 
˻  Dionysius the Areopagite Celestial Hierarchy,  6.  

Ñ 1،2، مقصد 1، فصل 2، الباب 5 ركن .
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. : تضم الرئاسات، فرؤساء المالئكة ثم المالئكةالكنیسة الثالثة

 حجًرا 12حمل یرتدي الصدریة وهي توفي العهد القدیم كان رئیس الكهنة 
  :تسعة تمثل هذه الطغملت المالئكیة، وهيمنها كریًما، 

ثل مصفر يأ: عقیق أحمر یرمز للسرافیم الناریین، ویاقوت األولالصف 
الكاروبیم أصحاب المعرفة، وزمرد یمثل الكراسي. 

الصف الثاني: بهرمان ویاقوت أزرق وعقیق أبیض. 
 شم وجمشت. يو الصف الثالث عین الهر

 فهو یمثل كنیسة بني البشر المنضمة إلى الكنائس السمائیة، الصف الرابعأما 
 إلى درجات الكهنوت الثالث: رؤساء الكهنة، والكهنة إشارةبرجًدا وجزًعا ویشًبا، زوتضم 

والشماسة. 

، الذي هو قبل كل شيء"
 ].17" [وفیه یقوم الكل

]: لم یكن االبن مجرد أداة لتحقیق الخلقة، لكنه كمالٍك 17" [فیه یقوم الكل"
ومحٍب لها یرعاها ویهتم بها، یعمل على استمرار دینامیكیتها، إذ هو "حامل كل األشیاء 

). ُتقّدم له التسبحة السماوّیة: "أنت مستحق أیها الرب أن تأخذ 3: 1بكلمة قدرته" (عب
المجد والكرامة والقدرة، ألنك َخلقت كل األشیاء، وهي بإرادتك (لمّسرتك) كائنة وُخلقت" 

). كل األمور خاضعة له، وخالل قّوته اإللهیَّة الخّالقة على الدوام تمّتع 11: 4(رؤ
الخلیقة باالستمرارّیة. أّنه ضابط الكل ومدّبر كل شيء. لیس شيء ما في العالم أو في 

الحیاة ولید الصدفة، بل هي تحت سیطرة المسیح. 

 " فیه تثبت (تقوم) كل األشیاء في إن كانت الخلیقة قد ُخلقت عن طریق االبن، وأن
]، فإن الذي یتأّمل الخلیقة بطریقة مستقیمة، البد أن یرى أیًضا بالضرورة 17" [الوجود

. Ïالكلمة الذي خلقها، ومن خالل الكلمة یبدأ أن ُیدرك اآلب

  لم ُیلّقب بكًرا كمساٍو للمخلوقات، أو أولهم زمنًیا [ألنه كیف یكون هذا وهو نفسه

1 Adv. Arian. 1:4:12. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاھرة 
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الوحید الجنس بحق؟] ألنه بسبب تنازل الكلمة إلى المخلوقات، صار أًخا لكثیرین. 
وهو یعتبر وحید الجنس" قطًعا، إذ أنه وحید ولیس له إخوة آخرون، والبكر ُیسّمى بكًرا 

)، ألنه غیر 9: 4یو 1بسبب وجود اخوة آخرین... إن كان بكًرا ال یكون وحیًدا (
فهو ممكٍن أن یكون هو نفسه وحیًدا وبكًرا إال إذا كان یشیر إلى أمرین مختلفین. 

االبن الوحید بسبب الوالدة من اآلب، لكنه ُیسّمى بكًرا بسبب التنازل للخلیقة 
فیه ُخُ◌لق ... فهو مرتبط بالخلیقة التي أشار إلیها بولس بقوله: "ومؤاخاته للكثیرین

]. فإن كانت كل الخلیقة ُخلقت بواسطته فإنه مختلف عن المخلوقات، وال 16" [الكل
. Ïیكون مخلوًقا بل هو خالق المخلوقات

 "من الواضح أن االبن ال یمكن أن یكون "عمالً " لكنه هو ید اهللا فیه یقوم الكل ،"
. Ðوحكمته

البابا أثناسیوس الرسولي  

 ب. رأس الكنیسة
، س الجسد الكنیسةأوهو ر"

، الذي هو البداءة
األموات، بكر من 

 ].18" [لكي یكون هو متقدًما في كل شيء

" حرف العطف "واو" یوّضح أن رعایة السید المسیح وهو رأس الجسد الكنیسة"
للعالم تقوم على محّبته للبشریَّة، التي یشتهي أن تكون بأجمعها كنیسته الواحدة، بكونها 

جسده، وهو الرأس. 

إنه یرعى العالم، كما یسمح بالتجارب بكل أنواعها لصالح جسده، ألجل تنقیة 
الكنیسة وتمّتعها بشركة مجده. كل األحداث بما فیها من آالم وافراح تعمل لبنیان الكنیسة، 

). 15-13: 5ملكوت اهللا على األرض، لتحّقق رسالتها كنوٍر للعالم، وملٍح لألرض (مت

بكونها جسده الواحد، یفیض علیها بقدراته وٕامكانّیاته بكونه القّدوس، البار، 

1 Adv. Arian. 2:21:62. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاھرة 
2 Adv. Arian. 2:21:71. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاھرة 
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حكمة اهللا، كلمة اهللا، الحق، الحیاة، والقیامة. فیصیر هو سّر قداستها وبّرها وحكمتها 
وتمّتعها بالحق كما بالحیاة الُمقامة. إنه غذاؤها الروحي. هذا ما یعنیه الرسول بولس 
: 5بقوله: "فإنه لم یبغض أحد جسده قط بل یقوته ویرّبیه، كما الرب أیًضا للكنیسة" (أف

). 13: 2)، "هو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا ألجل مسّرته" (في29

"، ال یعني هذا أنه مات كما مات كل واحٍد من البشر، لكنه بكر من األموات"
قبل الموت في الجسد القابل للموت، قبله بإرادته كاستعارة لكي یحّطم الموت بموته. فلما 
قام صار المتقّدم، أول القائمین بغیر عودة إلى الموت، ودون أن ُیصبغ بصبغة الفساد 
التي حّلت بنا بسبب الخطیة. لقد لبس السید المسیح طبیعتنا لیحملنا فیه، ولبس موتنا 

دون أن یضرب الموت بسهام الفساد في جسده. بهذا وهبنا حق القیامة والتمّتع بقّوتها، إذ 
). وهو القیامة قّدم لجسده 10: 2صار لنا بكًرا، وأتى بنا كأبناء كثیرین إلى المجد (عب

الخاص به خبرة القیامة، مع أّنه لم یكن ممكًنا لجسده أن یحل به الفساد ألّنه واحد مع 
الهوته. هذه الخبرة قبلها فیه لكي یكون متقّدًما في كل شيء، یقّدم لنا خبرته لكي نعیشها، 
فال تكون القیامة أو األمجاد السماوّیة والخلود وعوًدا مجّردة، بل تصیر بالنسبة لنا حقائق 

نتلّمسها فیه بكونه قد سبقنا. 

] 18"الذي هو البداءة" [
، وهي في الیونانیَّة تحمل معنیین: األولوّیة Archeكلمة "البداءة" مأخوذة من 

أو األسبقّیة، واألصل. فالسید المسیح هو بداءة الخلیقة، بمعنى أنه أصلها: "في البدء كان 
)، وهو بداءة 3-1: 1الكلمة... كل شيء به كان، وبغیره لم یكن شيء مما كان" (یو

). 13: 3 الكنیسة، أي أصل الخلیقة الجدیدة (رؤ

]: إذ أخلى نفسه آخًذا صورة عبٍد، 18" [لكي یكون هو متقّدًما في كل شيء"
وأطاع حتى الموت موت الصلیب، "لذلك رّفعه اهللا أیًضا وأعطاه اسًما فوق كل اسم، لكي 

تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض، 
). 11-7: 2 ویعترف كل لساٍن أن یسوع المسیح هو رب لمجد اهللا" (في

  بكونه ذاك الذي فیه ُخلقت كل األشیاء یُوصف هنا أنه رأس الكنیسة، التى ُوجدت
في جسده خالل المیالد الجدید الروحي، والتي تحمل شكل القیامة المقبلة. التي نرجو 
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. ˺أن نشاركه فیها كشركاء في الخلود وذلك عندما نعتمد
 األب ثیؤدور أسقف المصیصة 

  المسیح هو رأس الكنیسة وبكر الراقدین خالل ناسوته، إذ یعبر هنا بولس من الحدیث
. ˻ إلى التأمل في تدبیر الخالصتعن الالهو

األب ثیؤدورت أسقف قورش  

  نحن المسیحیون نعرف أن القیامة عبرت بالفعل في رأسنا، وأما في األعضاء فلم
تحدث بعد. رأس الكنیسة هو المسیح، وأعضاء المسیح هم الكنیسة. ما حدث قبًال في 

الرأس سیحدث تباًعا فى الجسد. هذا هو رجاؤنا، وهكذا نؤمن، من أجل هذا نحتمل 
ونثابر وسط مقاومات هذا العالم العنید، مترجین الراحة قبل أن یتحول الرجاء إلى 

. ˼حقیقة

  وٕان كان روح الذي أقام یسوع من األموات ساكًنا فیكم فالذي أقام المسیح من"
). لهذا فإن 11:8أجسادكم المائتة أیًضا بروحه الساكن فیكم" (رو  األموات سیحي

الكنیسة الجامعة التي هي في سیاحة الحیاة المیتة، تنتظر في نهایة الزمن ما قد ظهر 
، الكنیسة هي جسده"، ألن بكر الراقدینأوًال في جسد ربنا یسوع المسیح، الذي هو "

.  ˽وهو رأسها
 القدیس أغسطینوس 

  كإنساٍن هو بكر الراقدین، فإنه أوال حطم ُغصة الموت وأعطى الكل الرجاء العذب
 بقي بفي الحیاة األخرى. إذ قام هكذا تألم. كإنسان إذن تألم، ولكنه بكونه اهللا المرهو

. ˾بال تغییر
 ثیؤدورت أسقف قورش 

  أي نفع نقتنیه من االعتقاد بأنه هو البدایة؟ نحن أنفسنا نصیر ما نعتقد به أنه كان

1 ACCS. 
2 ACCS. 
˼  Commentary on the Psalms, 66:1. 
4 Letters, 55:2-3. 
5 Demonstrations by Syllogisms, Proof that the Divinity of the Savior is impassible. 
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. ˺علیه البدایة
 القدیس غریغوریوس النیسي 

 هو )، "29:8 أنت تعلم بالحقیقة أن كثیرین ولدوا من جدید وكان هو بكًرا بینهم (رو
)، هو الذي هزم ضربة الموت ورتب المیالد 18:1(كو  " بكر من األمواتة،البداء

). كان المسیح أب لكل هذه الوالدات رغم أنه لم یعاین 24:2من األموات بقیامته (أع 
هو نفسه من اآلم الوالدة. فلم ُیجرب الوالدة بالماء أو الوالدة من الموت أو الوالدة 

كأول مولود من هذا الخلق المقدس بل كانت والدته خالیة من األلم. لهذا السبب تقول 
. ˻"ةالعروس "ُمختار بین ربو

القدیس غریغوریوس النیسي 

  هذا أیًضا یؤید اعترافنا هذا، بینما هذا هو الجسد الطبیعي الحقیقي ولیس جسًدا آخر
یقوم، إال أنه یقوم متطهًرا من كل أخطائه وتارًكا فساده، إذ قول الرسول هو حق: 
"ُیزرع في فساٍد ویقوم فى غیر فساٍد، ُیزرع في هوان ویقوم في مجد. ُیزرع جسًما 

). فإذ هو جسم روحاني ومجید 44-42: 15 كو 1طبیعًیا ویقام جسًما روحانًیا" (
وغیر فاسد فإنه یجهز ویزین بأعضائه الالئقة به، لیس بأعضاء تؤخذ من موضع 

آخر، وذلك حسب الصورة المجیدة التي أظهرها المسیح كنموذٍج دائمٍ ... وذلك بالنسبة 
لرجائنا فى القیامة. لقد أظهر المسیح الكل مثل النموذج، حیث هو بكر القائمین وهو 

.  ˼رأس كل خلیقة
 روفینیوس أسقف إكویال 

 " ،وهو بكر من یملك مثل هؤالء المسیحّیون مع الملك السماوي في الكنیسة السماوّیة
]، وهم أیًضا أبكار، ولكن بالرغم من أن هذه هي حالتهم وهو مختارون 18[األموات" 

ومقبولون أمام اهللا، فإنهم یعتبرون أنفسهم أقل الكل ولیس لهم أي استحقاق. وقد صار 
. Òأمًرا طبیعًیا عندهم أن یعتبروا أنفسهم كال شيء

1 On Perfection. 
2 Homilies on Song of Songs, 13. ترجمة الدكتور جورج نّوار 
3 Rufinius of Aquileia: Apology for Origen, 1:6-7. 
4 Homilies, 27:4. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاھرة 
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القدیس مقاریوس الكبیر  

 " فإنه ُیدعى هكذا دون أن یكون هناك أي سبب آخر االبن الوحیدحینما ُیدعى ،"
). 18: 1لكونه االبن الوحید إذ هو اإلله الوحید الجنس الذي في حضن اآلب (یو 

 فإنها تضیف حاًال عنه السبب الذي من أجله بالبكرولكن حینما تدعوه الكتب اإللهیة 
). وأیًضا "البكر 29: 8حمل هذا اللقب، فتقول الكتب: "البكر بین إخوة كثیرین" (رو 

). ففي المّرة األولى ُدعي بكًرا بین اخوة كثیرین بسبب أنه 18: 1من األموات" (كو 
صار مثلنا في كل شيء ما عدا الخطیة. وفي المّرة الثانیة ُدعي "البكر من األموات" 

. ˺ألنه هو األول الذي أقام جسده إلى حالة عدم الفساد
القدیس كیرلس الكبیر  

  یت بروح نبویة، ألن المسیح هو الرأس عإذ هكذا دُ ". موضع الجمجمة"تترجم الجلجثة
"الذي هو صورة اهللا غیر : هناك. وكما یقول الرسول الحقیقي قد احتمل الصلیب

 :"وهو رأس جسد الكنیسة". وأیًضا: . وبعد ذلك بقلیل یقول)18، 15:1كو " (المنظور
 "الذي هو فوق كل ریاسة :. وأیًضا)3:11 كو 1" (رأس كل رجل هو المسیح"

. )10:2كو " (وسلطان
"موضع الجمجمة". یا للظهور النبوي العجیب!  س فيأتألمت الر

 لكنه ا، مجردً اإنسانً  ظن أن الذي ُصلب هناتال "ن هذا المكان یذكرك قائالً : أك
 كو 1 (س المسیح اهللاأ اآلب؛ ألن رأس اإلنسان المسیح ورهسأس كل ریاسة، رأرهو 

3:11(˻ .
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

 

 ج. فیه یحّل كل الملء
 ].19" [ یحل كل الملءأنألنه فیه سّر "

1 Comm. on The Gospel of Saint Luke, Sermon 1 ترجمة: دكتور نصحي عبد الشھید  
. 23: 13 مقاالت لطالبي العماد ˻

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

]: هذه هي مسّرة اآلب أن یتجّسد االبن 19" ["ألن فیه ُسّر أن یحل الملء
". ملء الالهوتالكلمة فیصیر إنساًنا كامًال وهو اإلله الكامل "

هوت ال، فإنه إذ صار إنساًنا، واتحد ال]19فیه سر أن یحل كل الملء" ["
بالناسوت، لم یتغیر الهوته وال انفصل عنه الناسوت، ولكن یعلن أن من یتحد معه یتمتع 

 بل یحمل من سمات الكلمة المتجسد ما یجدد ، ال یصیر إلًهايء،بالملء في كل ش
 أثناسیوسالقدیس . وكما یقول السماوي وذلك بعمل روحه القدوس فیتأهل للمجد ،طبیعته

 شركة سماته ویبقى اإلنسان هو اهللا، ویهب ينساًنا وبقإ أن كلمة اهللا صار الرسولي
نساًنا. إ

 وأتباعه وتلمیذه نسطور تفسیر هذه العبارة، فظّنوا ثیؤدورت أسقف كورشأساء 
أن یسوع المسیح یحمل شخصّیتین، فهو یسوع اإلنسان، وقد حّل ملء الالهوت فیه 

لیصیر اإلله الكامل، وكأنه وجد زمن أّیا كان قدره كان یسوع إنساًنا بدون الالهوت.  

 على ذلك موّضًحا أنه لم یكن زمن ما ولو إلى القدیس كیرلس الكبیروقد رّد 
طرفة عین ُوجد فیه الناسوت دون الالهوت، وأنه ال یمكن قبول طبیعتّي المسیح الناسوتّیة 
والالهوتیة إال في الفكر فحسب في صفٍر من الزمن، ألنه لم یقم ناسوت المسیح في زمن 
ما ولو إلى طرفة عین لیحّل فیه بعد ذلك الالهوت. االتحاد األقنومي بین ناسوت السید 

 .˺والهوته تحّقق في لحظة التجّسد دون زمن ما یفصل بینهما

 " ألنها مملوءة بالمواهب الملءفي الرسالة إلي أهل أفسس یدعو بولس الكنیسة ،"
. ˻اإللهیة. بعنایة اهللا تحل في المسیح، وترتبط به، تحت سلطته، وتتبع ناموسه

 األب ثیؤدورت أسقف قورش 

  بالنسبة لالهوته فإن البن اهللا مجده الذاتى، فإن مجد اآلب واالبن هما واحد. إذن
ألن ملء الالهوت فهو لیس بأقٍل في السمو، ألن المجد واحد، وال أقل في الالهوت، 

Ï  ،حسب مفهوم الكنیسة ؛ طبیعة المسیح1987 راجع للمؤلف: االصطالحان طبیعة وأقنوم في الكنیسة األولى 
. األرثوذكسیة غیر الخلقدونیة

2 ACCS. 
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. ˺في المسیح
 القدیس أمبروسیوس  

. دور رئیس خالصنا 3

   أ. صالحنا بدّمه 

، ن یصالح به الكل لنفسهأو"
، عامًال الصلح بدم صلیبه بواسطته

 ].20" [ ما في السماواتأم األرضسواء كان ما على 

إذ دخلت الخطیة إلى حیاة اإلنسان أفسدت طبیعته، فحملت عداوة نحو اهللا. 
أحیاًنا ال یطیق اإلیمان حتى بوجود اهللا، بل ویحاربه ویقاومه، كما یستبدله بالمخلوقات. 
وٕان اعتقد بوجوده ال یقبل وصّیته، وینكر عنایة اهللا ورعایته، ویحسبه كمن یستعبده لیقّید 

). 5: 6حرّیته ویفقده شخصّیته. "كل تصّور أفكار قلبه إنما هو شّریر كل یوم" (تك

لم یكن ممكًنا لإلنسان من جانبه أن یطلب المصالحة، بل أصّر ان یعطیه القفا ال 
). 16: 2). فأعّد اهللا خطة المصالحة بالصلیب، قاتًال العداوة به (أف27: 2الوجه (إر 

بالصلیب أعلن اهللا مبادرته بالحب بال حدود.  .١
بالصلیب قتل العداوة ونقض حائط السیاج المتوّسط بین اإلنسان واهللا، كما بین  .٢

 ).17-14: 2اإلنسان وأخیه (أف

 بالصلیب أعطى إمكانّیة اإلنسان للتمّتع بطبیعة الحب. .٣

تصالحت السماء مع األرض، إذ أمكن لإلنسان الترابي أن یلبس عدم الفساد 
ویوجد في حضن اآلب السماوي القّدوس.  

وتصالح اإلنسان مع المالئكة، إذ طال انتظار المالئكة لرؤیة خالص اإلنسان، 
فقد بعثهم اهللا برسائل سماوّیة إلى رجال اهللا، وقد حملوا لهم حًبا كرسل للحب ذاته. وٕاذ 
 تّمت ذبیحة الصلیب تكّشف لهم السّر المكتوم قبل الدهور من جهة خالص اإلنسان. 

1 Of the Christian Faith, 2:9:82. 
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  كان ضرورًیا لربي ومخلصي لیس فقط أن یولد إنساًنا بین البشر، بل وأن ینزل إلى
الجحیم، كإنساٍن مستعٍد أمكنه أن یطلق نصیب (قرعة) الكفارة في بریة الجحیم. وٕاذ 
عاد من ذاك الموضع كمل عمله، واستطاع أن یصعد إلى اآلب، وقد تمم التطهیر 

بالكامل على المذبح السماوي، وأمكنه تقدیم عربون جسده الذي أخذه معه في طهارة 
دائمة. هذا هو الیوم الحقیقى للكفارة عندما صار اهللا كفارة عن البشر. وكما یقول 

). 19:5 كو 2لنفسه" ( الرسول أیًضا: "إن اهللا كان في المسیح مصالًحا العالم
عامًال الصلح بدم صلیبه بواسطته سواء كان ویتحدث عن المسیح في موضع آخر: "

.  ˺"تما على األرض أم ما في السماوا
العالمة أوریجینوس  

  كما بدأ السالم أن یستتب أعلن المالئكة: "المجد هللا في األعالي وعلى األرض
). وعندما تقبلت الكائنات األدنى السالم من الكائنات األسمى 14:2 السالم" (لو

). في ذلك 38:19" (راجع لو ت"صرخوا: مجد على األرض، وسالم في السماوا
الحین عندما نزل الالهوت والتحف في الناسوت صرخت المالئكة: "على األرض 

السالم"، وعندما صعد الناسوت لكي ما ُیبتلع بالالهوت (دون زوال الناسوت) ویجلس 
 صرخ األطفال أمامه: "أوصنا فى األعالي" (مت –على الیمین- "سالم في السماء" 

). لهذا تعلم الرسول أنه یلزم القول: "عامًال الصلح بدم صلیبه سواء كان ما فى 9:21
. ˻ أم ما على األرض"تالسماوا

القدیس مار افرآم السریاني  

  السالم الحقیقي علوي. مادمنا مرتبطین بالجسد نحمل نیًرا ألمور كثیرة تتعبنا. ابحثوا
إذن عن السالم، وتحرروا من متاعب هذا العالم. اقتنوا ذهًنا هادًئا، ونفًسا هادئة غیر 
مرتبكة، ال تثیرها األهواء، وال تجتذبها التعالیم الباطلة، فتتحدى اغراءتها لقبولها حتى 

). من یطلب 7:4یمكنكم أن تنالوا "سالم اهللا الذي یفوق كل فهم یحفظ قلوبكم" (في 
السالم یطلب المسیح، ألنه هو نفسه سالمنا، الذي یجعل االثنین إنساًنا جدیًدا واحًدا 

1 Homilies on Leviticus, 9:4. 
2 Commentary on Tatian’s Diatessaron, 14.  
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)، عامًال سالًما، وعامًال سالًما بدم صلیبه سواء ما كان علي األرض أم 14:2(أف 
. ˺تما كان في السماوا

القدیس باسیلیوس الكبیر  

 ما على  نا"عامًال الصلح بدم صلیبه بواسطته سواء ك احتمل المخلص هذا كله
. ألننا كنا أعداء اهللا خالل الخطیة وحكم اهللا )20:1كو  ("تالسماوااألرض أم في 

: أما أن اهللا في عدله أمرینمن تحقیق أحد   هو الموت. لهذا كان البديعلى الخاط
محبته المترفقة یزیل الحكم!  یبید كل البشریة، أو في

محبته! لقد حمل   فقد حفظ الحكم وفي نفس الوقت حقق،نظر حكمة اهللاأ
 بط 1" ( فنحیا للبرّ ،"نموت عن الخطایا ثامنا في جسده على الخشبة لكيآالمسیح 
مجرد حمل حرفي وال  هو مات عنا، فلیس نه لم یكن بالهّین ذاك الذيإ. )24:2

  لم تكن خطایا البشر أعظم،نسأ المتاإللهمالك، أنه  من إنسان عادي، بل أعظم
مات بسببها.  من بّر الذي

 بإرادته وضع نفسه وبإرادته  ذاك الذي كثیرة بالنسبة لبرّ اآلثاملم تكن هذه 
. ˻أخذها

 كیرلس األورشلیميالقدیس 
  أجنبیین،نتم الذین كنتم قبال أو"
،  الشریرةاألعمالعداء في الفكر في أو

 ].21اآلن" [قد صالحكم 

إذ بسط السید المسیح ذراعیه على الصلیب ضّم في أحضانه كل من یؤمن به 
من كل األمم والشعوب، لیحملهم مًعا بروح الحب إلى حضن اآلب. لهذا یقول الرسول: 

). 19: 2"لستم إًذا غرباء ونزالء، بل رعّیة مع القّدیسین" (أف

 ضح الرسول بولس أن العداوة التي من جانبهم نحو اهللا لم یو عداء في الفكر":"أقولهب
. ˼لرغبة في العودة هللا اعدم وي الفكر""فتكن عن ضرورة أو ألزام، إنما كانت 

1 Homilies. 16:10. 
. 33: 13 مقاالت لطالبي العماد ˻

3 St. Chrysostom: In Colos., hom 4 
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 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

 .فقد  إذ یستدعي عطایا اهللا لألمم یظهر بولس كم هم مدینون بكل تقدیر لنعمة اهللا
كانوا أعداء مشورته التي بها قرر أن یفتقد الجنس البشري خالل عبده موسى. لم 

الشریرة. عبدوا األعمال التي  یستلموا تعلیمه وقوته بل عبدوا آلهتهم ومارسوا أعمالهم
. ˺هم صانعوها

 أمبروسیاستر 

   ب. یؤّسسنا في بّره. 
، في جسم بشریته بالموت"

 ].22أمامه" [لیحضركم قدیسین وبال لوم وال شكوى 

إذ أحضرنا إلیه كأعضاء في جسده، حملنا سماته، فصرنا به قدّیسین وبال لوم، 
لنا حق الوجود أمام العرش اإللهي دون قیام شكوى علینا. 

 یحضركم قدیسین وبال " ة أخرى یشیر إلى الصلیب، ویقدم نفًعا آخر... یقول بموتهمر
الحق لیس فقط ینقذنا من الخطایا، بل ویجعلنا مزكین. . بلوم وال شكوى أمامه"

 كمن ال لكذا كله لیس فقط لینقذنا من الشرور، وٕانما لكي ننال مكافآت، وذهاحتمل 
لى الذین لیس فقط إیحرر مجرًما من العقوبة فحسب، بل ویقدم له كرامة. أنه یضمكم 

لم یخطئوا بل بالحري الذین صنعوا بًرا عظیًما بحق. أنه یهبكم القداسة أمامه وتكونوا 
 .˻غیر ملومین

 قدیس یوحنا ذهبي الفمال 

  إذ أراد الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي أن یظهر أن جسم المسیح هو جسدي
وأنتم الذین كنتم قبًال أجنبّیین ولیس روحي مادته أثیرّیة، قال بطریقة لها مغزاها: "

". مّرة وأعداء في الفكر في األعمال الشریرة قد صالحكم في جسم بشرّیته بالموت
أخرى في نفس الرسالة یقول: "وبه أیًضا ختنتم ختاًنا غیر مصنوع بید بخلع جسم 

1 Commentary on the Letter to the Colossians.  
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 4 
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. ˺)11: 2الجسد" (راجع كو 
القدیس جیروم  

  في المسیح إذ نزع موتنا بعطّیة الخلود... حتى أن كل عمل مستقیم صنعه ُیحوى في
الوعود التي ُتعلن مقدًما عن التجدید المقبل في وقت مقبل. 

ثیؤدور أسقف المصیصة 
اإلیمان،  ثبتم على "إن

،  الذي سمعتموهاإلنجیل وراسخین وغیر منتقلین عن رجاء متأسسین
 المكروز به في كل الخلیقة

، التي تحت السماء
 ].23" [ بولس خادما لهأناالذي صرت 

 هذه العبارة الرسولیة الرائعة. فإذ امفي دهشة أمف القدیس یوحنا ذهبي الفم یق
ح على الصلیب یصیر كمن في سفینة ال تستطیع ریاح العالم يیتمتع اإلنسان بموت المس

 تكون متأسسة وراسخة وغیر متزعزعة (غیر منتقلین)، هذه السفینة حاملة لأن تهزها، ب
 .˻" والرجاء في اإلنجیلثبتم في اإلیمان"بضائع إلهیة فائقة منها اإلیمان 

 إال المسیح؟ فإنه هو سالمنا، الذي یعمل كل هذه رجاء اإلنجیلا هو م 
 .˼األمور...ومن ال یؤمن بالمسیح یفقد كل شيءٍ 

 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

 مدى ارتباط هذه العبارات بالحدیث عنقدیس یوحنا الذهبي الفم الیتساءل 
ه یوجد ارتباط قوي مع الحدیث السابق، نالسابق، وهل یفتخر بأنه یتألم ألجلهم. ویجیب أ

حیث أبرز الرسول أن السید المسیح وحده دون المالئكة هو الذي یقوم بالمصالحة بدمه 
على الصلیب، وأن بولس نفسه كرسول ال دور له، ألنه ما یتألم به إنما هي آالم المسیح 

العامل فیه وبه. یقول: [أنظروا كیف یربطنا (المسیح) به، لماذا تجعلون من المالئكة 

1 Letter to Pamachius against John of Jerusalem, 27. 
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 4 
3 St. Chrysostom: In Colos., hom 4 
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ة؟ "أنا ئكماذا ًتدخلون المالفلرت أنا خادًما"، "ص :وسطاء (للمصالحة مع اآلب)؟... یقول
] .˺يء سوى أنه خادمبشخادم". لقد أظهر أنه لیس 

ج. یهبنا الفرح وسط اآلالم 
ألجلكم،  آالمي افرح في اآلنالذي "
، مل نقائص شدائد المسیح في جسميكأو

 ].24" [ألجل جسده الذي هو الكنیسة

 یعلن القّدیس بولس شوقه نحو تكمیل آالم المسیح، لیست آالمه الكّفارّیة هذه 
التي ال یشاركه فیها كائن ما، إذ اجتاز المعصرة وحده، هذه التي ال یمكن أن یقّدمها إال 

من كان بال خطیة ما، قادر أن یقّدمها ذبیحة كّفارّیة عن العالم كله. إّنما هي آالم المتداد 
ملكوت اهللا، یحتملها السید المسیح الساكن في حیاة خّدامه وشعبه بكونها آالم هو. هذا ما 

: 9أوضحه السید المسیح نفسه لشاول الطرسوسي، حین قال له: "لماذا تضطهدني؟" (أع 
). فما ُوّجه من اضطهاد ضد المؤمنین حسبه السید موّجه ضّده شخصی�ا. 4

 كان الرسول بولس یتهّلل باآلالم ألنها شركة في آالم المسیح، وأیًضا ألنها 
ضرورّیة لبنیان الكنیسة. إنها هبة إلهّیة تقّدم للخّدام كما للشعب: "ألنه قد ُوهب لكم... ال 
أن تؤمنوا به فقط، بل أیًضا أن تتأّلموا ألجله، إذ لكم الجهاد عینه الذي رأیتموه فّي، واآلن 

). 30-29: 1تسمعون فيّ " (في
 لم یشعر في آالمه من أجل الكنیسة أنه متفّضل على الشعب بهذا، إّنما یحسبها 

أمًرا الزًما وضرورة یلتزم بها إذ یحسب نفسه عبًدا لمؤمنین: "فإّننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل 
). 5: 4كو2بالمسیح یسوع رًبا، ولكن بأنفسنا عبیًدا لكم من أجل یسوع" (

  جسده اآلن هو الكنیسة، وقلیلون الذین یلمسونها، وكثیرون یضیقون علیها ویزحمونها
)، فبكونكم أبناء لها قد سمعتم أن جسد المسیح هو الكنیسة، وأیًضا: "وأما 45: 8(لو 

). إن كنا جسده فإن ما یتحّمله 27: 12 كو 1أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه أفراًدا" (
جسده في الزحام تتحّمله الكنیسة اآلن. كثیرون یضیقون علیها ویزحمونها، وقلیلون هم 

الذین یلمسونها. الجسد یضغط علیها، واإلیمان یلمسها. أنصحكم أن ترفعوا أعینكم، 

1 St. Chrysostom: In Colos., hom 4. 
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یا من لكم العیون التي ترون بها، ألن أمامكم أموًرا ُترى. ارفعوا أعین اإلیمان. المسوا 
. ˺هدب ثوبه، فإن هذا یكفي لیهبكم الصحة

القدیس أغسطینوس  

  ،إني أومن هكذا أن ما أتألم به فهو من أجله، ولیس فقط أتألم، وٕانما أفرح في األلم
 .˻نما من أجلكموإ ال أتألم من أجل نفسي ا متطلًعا إلى الرجاء العتید، وأن

 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

  ،كیف هذا؟ ألنه لكي أكرز لكم یلزمني أن أتألم. حیث أن المسیح هو رأس الجسد
تتوّلد المتاعب خالل كلمة الحق للذین هم في الكنیسة. هذه ُتدعى طبیعًیا آالم 

المسیح. 
األب سفیریان أسقف جبالة 

  .یمأل (یكمل) بولس آالم المسیح بمعنى أنه یحتمل اآلالم لكي یكرز بالخالص لألمم
األب ثیؤدورت أسقف قورش 

  .یعترف بولس أنه یفرح في اآلالم التي یحتملها، ألنه یرى نمًوا في إیمان المؤمنین
هكذا آالمه لیست فراًغا، حیث بما یتألم به ُیضاف إلى حیاته. إنه یحسب تلك اآلالم 

مرتبطة بآالم المسیح، للذین یتبعون تعلیمه. 
إمبروسیاستر 

،  خادما لهاأناالتي صرت "
 ].25" [حسب تدبیر اهللا المعطى لي ألجلكم لتتمیم كلمة اهللا

 إحساس أبوي رائع من جانب الرسول بولس، فإّنه وٕان نال كرامة شركة اآلالم 
مع المسیح، فإّنه وهو یتأّلم یحسب نفسه خادًما للشعب، قّدمه اهللا لهم بتدبیره الفائق ال 

كصاحب سلطان بل كخادٍم وعبٍد لهم. ما یمارسه هو جزء من خًطة اهللا من نحوهم، فهو 
ال یتأّلم ألّنه أفضل منهم أو أقدر منهم على احتمال األلم، وٕاّنما بتدبیر اهللا الذي یحّبهم. 

ى هذه العبارة مظهًرا أن ما یمارسه علقدیس الذهبي الفم ال إسهاب یعلق في 

1 Sermon on N.T. lessons, 12:5. 
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 4. 
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الرسول من خدمة لألمم لیس من فكره الخاص، وال بفضٍل منه، وال حدث فجأة، لكنها 
 لوقت المعین. اأمور كانت في خطة اهللا، أعلنت وتحققت في

د. یكشف لنا السّر المكتوم 
األجیال، السّر المكتوم منذ الدهور ومنذ "

 ].26" [ظهر لقدیسیهأُ  قد اآلنلكنه 

 خالل األلم انكشف له السّر المحتجب منذ الدهور، سّر حب اهللا 
الفائق لخالص العالم كله. هذا السّر كان محتجًبا ومخفًیا حتى عن السمائّیین، فلم یكن 
ممكًنا لطغمة ما سماوّیة مهما سمت أن تدركه أو تتخّیل مدى حب اهللا الفائق لإلنسان. 

]، حیث رأوا ولمسوا عمل نعمة اهللا في حیاة األمم حین آمنوا 26هذا السّر ُاظهر لقّدیسیه [
بالخالص. فصار هذا السّر هو موضوع شهادة الكل وكرازتهم لیتمّتع البشر بالمجد الُمعّد 

: 3]. بهذا تعرف الرؤساء والسالطین في السماوّیات علیه بواسطة الكنیسة (أف 27لهم [
10.( 

 والكرامة بعظمة األمور الموهوبة، قدم هللاذ تحدث بما بلغنا إلیه، مظهًرا رأفات اإ 
اعتباًرا آخر وهو علو هذه األمور حتى أننا ال نجد أمامنا من یقدر أن یعرفه 

لك كما قال في الرسالة إلى أهل أفسس أنه وال المالئكة وال الرئاسات أو وذ(المسیح). 
، 5:3 أفقوة أخرى مخلوقة تستطیع ذلك، إنما ابن اهللا وحده یعرف ذلك (ه أي

10،9(˺. 

 لى اآلن ال یزل هذا السّر مكتوًما حیث أعلن لقدیسیه وحدهمإ˻. 
 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

  یعرفهم أن اهللا أرادالذین "
األمم، ما هو غنى مجد هذا السّر في 

 ].27" [الذي هو المسیح فیكم رجاء المجد

 وسط آالمه یعلن السید المسیح غنى مجده الفائق ورحمته المقّدمة لألمم، 

1 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
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المنسكبة على الجمیع بال تمییز بین یهودي وأممي، دون أدنى استحقاق من جانب 
اإلنسان. 

" ُیعلن الرسول لهم أّنه أقرب إلینا من أّي كائن سماوي، فمع المسیح فیكمبقوله "
كونه خالق السمائّیین، إّال أّنه في داخلنا، لیس ببعیٍد عّنا، نلتقي معه مباشرة دون حاجة 

إلى وساطة أیونات كما اّدعى الغنوسّیین. 

"، فیه نتمّتع بعربون األمجاد السماوّیة. رجاء المجدهو فینا یهبنا كل شيء، هو "
هو حكمتنا وحیاتنا ورجاؤنا. فیه ندرك ما نعیشه، إّننا وسط آالم الصلب معه ممّجدون 

فیه! 

 "إنه قد صار ظاهًرا باألكثر بین األمم، حیث یقول . فنى مجد هذا السّر في األمم"غ
) فإن عظمة 9:15أما األمم فمجدوا اهللا من أجل الرحمة" (رو وع آخر: "وضفي م

دث فجأة تحول حمجد هذا السر قد ظهرت بین آخرین أیًضا لكن باألكثر في هؤالء. ف
الذین كانوا أكثر جموَدً◌ا من الحجارة إلى كرامة المالئكة. وباختصار في بساطة 

ه. وذلك كما لو أخذ انسان كلًبا یموت نابالكلمات واإلیمان دون متاعب ظهر السر وغ
اعة ورائحته كریهة وجعله دفعة واحدة إنساًنا لكي یحتل شجوًعا ومملوء جرًبا في ب

العرش. كانوا قبًال على األرض، لكنهم تعلموا أنهم هم أنفسهم أفضل من السماء 
والشمس وأن العالم في خدمتهم. لقد كانوا أسرى إبلیس وفجأة صاروا فوق رأسه، 

یأمرونه ویجلدونه. تحولوا من أسرى وعبید للشیطان إلى جسد سید المالئكة ورؤساء 
المالئكة. تحولوا من عدم معرفتهم هللا إلى أن صاروا فجأة شركاء حتى في عرش اهللا. 

 أتریدون أن تروا الخطوات العدیدة التي وثبوها؟
 الً : تعلموا أن الحجارة لیست آلهةوأ

  لیست آلهة بل وأقل من البشر.قطنًیا: أنها لیست فاث
 لثًا: أنها أقل من الحیوانات غیر العاقلة.اث
 بًعا: أنها أقل من النباتات.ار
 مًسا: أنهم سقطوا في المبالغات.اخ
 أدركوا هذا كما إلى شيٍء من العمق كان یلزمهم أن یعلموا أن رب الكل هو ذإ
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وأن الموت الحاضر ، اهللا، وله وحده ینبغي العبادة. وأن الحیاة الفاضلة أمر صالح
لیس موًتا، وال الحیاة الحاضرة هى حیاة. التزموا أن یعلموا أن ذاك الذي هو فوق الكل 

والذي یحكم المالئكة والسالطین وكل القوات األخرى نزل وصار إنساًنا وتألم كثیًرا 
 وقام وصعد.

كان ن إ. فلذي هو المسیح فیكم""اا كله هو السر، وضعه مًعا ومدحه قائالً : ذه
 ˺فیكم، لماذا تطلبون المالئكة؟

 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

ه. یحضرنا كاملین فیه 
إنساٍن، الذي ننادي به منذرین كل "

،  بكل حكمةإنسانومعلمین كل 
،  كامالً إنسانلكي نحضر كل 

 ].28" [ في المسیح یسوع

 لم تقف رسالة القّدیس بولس والعاملین معه عند الكرازة والشهادة للسد المسیح 
كمخّلٍص للعالم، بل تمتد أیًضا إلى التعلیم بالحكمة الكائنة في المسیح یسوع، هذه التي ال 
أحد من حكماء هذا الدهر أن یبلغ إلیها، ألنها لیست حكمة فلسفی�ة نظرّیة، لكّنها قادرة أن 

تحمل المؤمن إلى الحیاة الكاملة الفائقة، الشركة في الطبیعة اإللهّیة. وهي حكمة ال 
تقتصر على فئة معّینة كالفالسفة وتالمیذهم، وٕاّنما مقّدمة لكل إنساٍن لیفتح بالروح القدس 

: 1كو1قلبه ویغرف من الحب اإللهي، بقبوله "المسیح الذي هو حكمة اهللا هو للجمیع" (
). هذا القبول حركة دائمة ال تتوّقف لعّل المؤمن یبلغ إلى اإلنسان الكامل، 31، 24

أیقونة المسیح التي بال عیب، فیعبر اإلنسان من الطفولة إلى النضوج الكامل. 

 المالئكة نعلم وننذر، دون غطرسة وال قهر، فإنه هذا أیًضا من لطف اهللا سحن ولين 
ذلك كأٍب أكثر  ونذرین""م وعلمین""مللبشر إال نحضرهم له كمن هو طاغیة. یقول: 

 .˻منه معلم

1 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
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 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

 ولیس في الناموس، وال في المالئكة، ، مسیح یسوع"الحضر كل إنسان كامًال في "ن
 ماالً . كألن هذا لیس 

أي في معرفة المسیح، ألن من یعرف ما یفعله المسیح تصیر له ، ي المسیح""ف
 .˺أفكار أعلى ممن یكتفي بالمالئكة

 قدیس یوحنا ذهبي الفمال
أیًضا، تعب أه جل الذي أل"األمر

 ].29" [مجاهدا بحسب عمله الذي یعمل فّي بقوة

 خرى لكي  أإن كنت أتعب ألجلكم، الحظوا كم یلزمكم أن تتعبوا أنتم باألكثر. مرة
". إنه یظهر أنه مل فّي بقوةعحسب عمله الذي يیظهر أن هذا من عند اهللا یقول: "

 .˻عمل اهللا
 قدیس یوحنا ذهبي الفمال

 
 1من وحي كو 

ألدخل بك إلى األعماق! 
 
  .بك وحدك أستطیع أن أدخل إلى أعماق الحب

 مع بولس الرسول یتسع قلبي بالحب. 
 ألنك محب للبشر! ، أحب كل البشریة

 من اجل عملك مع البشریة. ، أقدم لك مع كل نسمة تشكرات ال تنقطع
  وأقدم صرخات ال تتوقف،

  مترجًیا قیام الكل وخالصهم بك.
  

1 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
2 St. Chrysostom: In Colos., hom 5. 
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   ،بك أدخل إلى األعماق
 فأتعرف على اآلب خاللك. ، أتالمس معك

 فأنت صورة اآلب غیر المنظور. 
 ذات جوهره.  في صورة الوحدة معه

 أراك فأراه. 
 فامتلئ من كنوز الحكمة والفهم. ، أتعرف علیك

 
  ،بك أتعرف علیك

ابط الكل، ض یا خالق المسكونة و
 والمعتني بكل صغیرة وكبیرة. 

 
  ،أدخل إلى سّر كنیستك

 یا أیها الرأس المحب لجسده. ، فأكتشف قیادتك لها
 لیهیئها للقاء األبدي معك. ،بها روحك القدسه ت

 تصیر بالحق العروس السماویة التي بال عیب وال لوم. 
 ألنها جسدك المقدس. ، یصیر لها حق الشركة في المجد

 تتمتع مع كل لحظة بملء أكثر فأكثر، 
  حتى تصیر أیقونتك الحیة.

  
  .بدمك صالحتنا مع اآلب

. أمجاد حولت آالمنا إلى وبآالمك 
 السّر األزلي المكتوم. ت بصلیبك كشف

 بقیامتك دخلت بنا إلى الكمال. 
 
  !هب لي أن تنطلق بي من عمق إلى عمق

 بك، التقیت فإنني كلما 
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لتهب عطشي إلیك! ي 
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الثاني  األصحاح

المسیح هو العلو 
 

في األصحاح السابق حّدثنا الرسول عن عظمة شخص السّید المسیح، وبالتالي 
عظمة عمله في حیاة البشریَّة. رأیناه هو العمق الذي بدخل بنا إلى معرفة سّر الحكمة 

األزلیة المكتومة، ویهبنا رجاًء للتمّتع بالسماوّیات الفائقة. اآلن في هذا األصحاح یحّدثنا 
عنه بكونه العلو. فإذ نتأسس ونتأّصل فیه ال یمكن أن یهتز بناء نفوسنا، وال نشعر بعوٍز 

إلى شيء. 

 ویرفعنا فوق الحكمة الباطلة والفلسفات ،إّنه یسمو بنا فوق تقالید الناس الكاذبة
الخادعة. یرفعنا فوق الحرف الیهودي، فنتمّتع فیه بالختان الروحي الذي یتحقق 

بالمعمودیة لننال البنّوة لآلب. یمحو الخطیة فینا وآثارها، فنعیش بروحه القّدوس وننال 
حكمة الغلبة والنصرة على قّوات الظلمة. 

أّما غایة الكتابة في هذا األمر فهو تمّتع الكل بسّر معرفة اآلب واالبن لنوال 
كنوز الحكمة في داخلنا.  

هكذا یكتب الرسول ویعمل مجاهًدا من أجل محّبته لمخدومیه. 

 .5-1. الحب هو الدافع، وغنى المعرفة هو الغایة 1
 .7-6. المعرفة اإللهیَّة والسلوك  2
 .8. التحّفظ من خداع الفالسفة  3
 .10-9. حیاة الملء في المسیح    4
 .13-11. الختان الروحي والمعمودّیة  5
 .15-14. الغلبة على الظلمة    6
 .17-16. ال عودة للظالل    7
 .19-18. عبادة المالئكة    8
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 .23-20. عظمة الموت مع المسیح   9

. الحب هو الدافع وغنى المعرفة هو الغایة 1
یكشف القدیس بولس عن اهتمامه العظیم بالكنیسة في كولوسي كما بكل 

الكنائس، فهو یشتاق أن یتثبت المسیحیون ویترسخون في إیمانهم، وأن یحذروا من جهة 
الفالسفة ورجال الناموس المخادعین. أما أفضل الطرق للتحفظ من مهالك شباك العالم 

وفلسفاته ومن الحرف القاتل للناموس فهو فهم سّر المسیح؛ ألنه هو الكل في الكل. لذلك 
یسألهم الرسول أن یتأصلوا في الكلمة "اللوغوس" لئال یجرفكم المعلمون الزائفون.  

كان بعض الفالسفة المعروفین آنذاك ُیعلَّمون بأن اإلنسان ال یستحق أن یصل 
). لم یدركوا حقیقة قوة السید 18:2لبلوغ إلیه (لإلى اهللا مباشرة، بل یحتاج إلى المالئكة 

 يتأ لیس أحد يالمسیح أنه الوسیط الوحید بین اهللا واإلنسان، القائل: "أنا هو الطریق...
) وقد وبخ القدیس بولس أهل كولوسي إلخفاقهم في التعرف 6:14" (یو إلى اآلب إال بي

على شخص السید المسیح، وٕادراك أنه الرأس األعلى للكنیسة والوسیط الوحید بین اهللا 
واإلنسان.  

ألجلكم،  جهاد لي أي تعلموا أن أریدني إف"
، وألجل الذین في الودكیة

 ].1" [وجمیع الذین لم یروا وجهي في الجسد

بالرغم من وجود القدیس بولس في السجن، لم یعقه شيء عن الصالة الحارة 
ألجلهم، ومع صلواته الكثیرة من أجلهم بعث إلیهم برسالٍة، وبأحد معاونیة في الخدمة 

).  8-7: 4"تیخیُكس" لیشجعهم (

 میًال من كولوسي وأكثر 12 أو 10 أو الالذِّقیة وهي مدینة على بعد الودكیة
تساًعا وازدهاًرا، وهي غیر الالذِّقیة المیناء السوري المعروف حالًیا.  ا

" الواردة هنا في األصل الیوناني في تصویر المصارعة في جهادُتستخدم كلمة "
حلبة الوحوش المفترسة. هكذا دخل الرسول كما في حلبة الصراع ضّد التعالیم الكاذبة، 
فكان كمن یصارع وحوًشا فّتاكة. ما یقوم به من صراع هو من أجل أبّوته لهم، معّرًضا 
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حیاته للموت ألجل إنقاذهم من الضالل. 

وكما كتب إلى أهل كورنثوس: ]. 1" [وجمیع الذین لم یروا وجهي في الجسد"
). بهذا یشیر إلى وحدة 3: 5 كو 1"كأني غائب بالجسد، ولكن حاضر بالروح" (

المسیحیین في جسد المسیح، الكنیسة، حیث ال یستطیع البعد المكاني عن عزلهم عن 
بعضهم البعض. وكأنه یقول: "وٕان كنُت غائًبا عنكم في الجسد، لكنني معكم في الروح، 

]. 5فرًحا وناظًرا ترتیبكم ورسوخ إیمانكم في المسیح [

 ) 5 كو 1حبه لكل كنیسة وشوقه لحل مشاكلهم، جعله حاضًرا روحًیا مع جمیعهم 
:3.( 

  إن صالتي بحرارة هي أن تتثبت صداقتنا ثبوتا متیًنا كما في المسیح، فال تهتز
 .˺بسبب بعد الزمان أو المكان

القدیس جیروم 

 " :؟ إنه یوضح بطریقة إلهیة أنهم إن كثیرین لم یروا وجهي في الجسدلماذا یقول"
 . ˻یرونه على الدوام بالروح (القدس)، وأنه یشهد لحبهم العظیم

القدیس یوحنا ذهبي الفم 

، لكي تتعزى قلوبهم"
، مقترنة في المحبة لكل غنى

 ].2" [یقین الفهم لمعرفة سّر اهللا اآلب والمسیح

الُقلب هو عرش المشاعر. إن كانت الشهوات الشریرة تقود الذهن إلى مسالك 
وعرة ونتائج سیئة وانقسامات، فإن تعزیة القلب تتحقق باالتحاد مًعا. فالحب مع التواضع 

یحفزاننا على الجهاد، لیتصالح الكل مًعا، ویحملون فكُرا إیمانًیا واحًدا صادًقا.  

موضوع جهاد الرسول خاصة في الصالة من أجلهم، ومن أجل إخوتهم الذین 
وحب ، تمّتعهم بتعزیات إلهّیة داخلّیةفي الودكّیة والذین لم یرهم ولم یعرفهم باالسم، هو 

1 Letters, 1:5. 
2 In Colos hom. 5  
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، وینالوا معرفة صادقة لسّر خطة اللَّه اآلب صادق، فیدركوا غنى الفهم لسّر اللَّه الفائق
واالبن الوحید الجنس. فال یكون للشك أو االرتیاب أي موضع فیهم. 

 إن كانت عاصفة هؤالء المعّلمین الكذبة غایة في الخطورة، لكّنها فرصة لطلب 
غنى نعمة اللَّه، فیقف الكل كما بقلٍب واحٍد محٍب لمواجهة قّوات الظلمة. خالل هذا الحب 

 1وتلك الوحدة الصادقة یتأّهلون إلعالن الحق اإللهي دون مباحثات ومماحكات غبّیة (
). 4: 6تي 

 مفتاح ذخائر المسیح هو اإلیمان العامل بالمحّبة، فإّنهم إذ یمارسون الحب ال 
ُیحرمون من الدخول إلى المسیح مصدر كل غنى حقیقي وحكمٍة وفهمٍ . 

 كثیًرا ما یقّدم لنا الرسول بولس الحب كمفتاح لإلعالنات اإللهّیة والتمّتع بالملء. 
"وأنتم متأّصلون ومتأّسسون في المحّبة، حتى تستطیعوا أن تدركوا مع جمیع القّدیسین... 

 ).19-18: 3وتعرفوا محّبة المسیح الفائقة المعرفة، لكي تمتلئوا إلى كل ملء اللَّه" (اف

عاش شاول الطرسوسي زماًنا تحت الظالل، ظان�ا أن ناموس موسى فیه كل 
الكفایة. لكن إذ التقى بالسید المسیح، والذي رفعه من الظل إلى الحق، صارت له معرفة 

بأسرار عجیبة یشتهي أن یتمّتع الكل بها. 

في هذه الرسالة یحّدثنا الرسول عن سّر له جوانب ثالثة، تتكامل مًعا في حیاة 
المؤمن:  

)، حیث ینفتح باب اإلیمان لألمم أیًضا. 24: 1 جسد المسیح (ا. سّر الكنیسة
 ).27: 1: "المسیح فیكم، رجاء المجد" (ب. سّر الحیاة في المسیح

). فإّنه یحّل في المسیح كل ملء الالهوت، وهو 2: 2 (ج. سّر اللَّه اآلب والمسیح
؟ هو سّر خطة عمله، موضوع سیحم ما هو سّر اللَّه اآلب والالذي یهبنا حیاة الملء.

مسّرة اآلب واالبن مًعا، وسّر معرفة األب خالل إعالن االبن عنه لمؤمنیه. وكما یقول 
السید المسیح: "اللَّه لم یره أحد قط، االبن الوحید الذي هو في حضن اآلب هو خبَّر" 

). قبل الصلیب ما كان یمكن للبشر إدراك سّر العالقة بین اآلب واالبن، التي 18: 1(یو
انكشفت بالصلیب والقیامة. 
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 " ألیة غایة؟ أن تجمعكم أواصر االئتالف مًعا، وما یعنیه هو –" أجاهدیقول 
شيء من هذا القبیل أن یرسخوا في اإلیمان ثابتین... وأن یتحدوا بالحب ال 

" فقط بل بالغنىبالقسر وال باإللزام... أریدكم أن تبلغوا غایة الیقین الكامل، ال "
 . ˺" حیث یكون یقینكم الكامل یقینا عظیًما، كما في كل شيءبكل غنى"

القدیس یوحنا ذهبي الفم 
 ].3" [المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم"

ه فنحمل ، نقتنيكل من الحكمة والعلم أو المعرفة هو من إعالن اهللا عن ذاته لنا
 على القدرة هي أن الحكمة القدیس أغسطینوس یرىالسماویة. الحكمة اإللهیة والمعرفة 

 ویرى. البنین بمخافة له والتعبد اهللا مجد إلى یؤدي بالحق والتمتع الروحیة، الحقائق تذوق
 الخالصیة اهللا التمتع بخطة اإلنجیل، أي الحكمة هي الفم الذهبي یوحنا القدیس
 .للبشر الخالص كلمة وتقدیم ،)28: 28 أي (الشر عن الحیدان فهو العلم أما. المفرحة

 قادرون بجهادهم نهمأیظنون  الفالسفة الذین الرسول بولس مفاهیم هنا یصحح
 یتعرفوا على الحق ویبلغوا الخالص. فاإلنسان الذاتیة أنالبشرى البحت، وقدراتهم الفكریة 

 السید المسیح: وكما یقول ما لم یعلن هو عن ذاته. ، أن یدرك اهللا وتدبیرهعاجز بذاته
). وقد وعد تالمیذه بإرسال 18 : 1  خبر" (یواآلب هو"االبن الوحید الذي في حضن 

). 15- 14: 16 یأخذ مما له ویخبرهم ( یو القدوس الذيروحه 
 المسیح یسوع التي من فيكشف العهد الجدید عن الحكمة التي صارت لنا 

:  األمور اآلتیةبینها
). 7: 1 یو 1دم یسوع المسیح ابنه یطهرنا من كل خطیة ( .١
). 20: 5كلما كثرت الخطیة ازدادت النعمة جًدا" (رو  .٢
). 6 :5 اإلیمان العامل بالمحبة (غل .٣
 .)13: 16یخبرنا بأمور آتیة ( یو  .٤
). 21السماء الجدیدة واألرض الجدیدة، وأورشلیم أمنا العلیا (رؤ  .٥

 " :أو "مخبأ"، حتى ال تظنوا أنكم قد أدركتم كل الحقیقة، فإن الحق مَّخبأ مذخرالیقول "

1 In Colos, hom, 5 
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حتى عن المالئكة، ولیس عنكم وحدكم، حتى تسألوه عن كل شيء فهو وحده یعطي 
 .Ïالحكمة والمعرفة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  تلك األشیاء یهبها المخلَّص نفسه إذ یقول: "ُأعطى لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت
". ویقول اإلنجیل إن المخلص قال للرسل الكلمة في سرٍ . إذ تقول النبوة تالسماوا

  .˻عنه" یفتح باألمثال فمه وینطق بأسرار منذ تأسیس العالم"

القدیس إكلیمنضس السكندري  

  مذخر كل أمور اعلموا إذن من هو هذا الفقیر والمحتاج. إنه المسیح! واعلموا أن فیه
 .Ñ، ذاك الذي ترونه أنتم فقیًراالغنى

 " فإن مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفةإذا أخذ لنفسه فقرنا لم یفقد غناه، إذ فیه ."
جعُت لن أسألكم شیئا ألن لي العالم كله وملَئه أیًضا. فال تجتهدوا أن توفروا لي ما 

 .Òدتعطونه، والذي بدونه ال یكون لي ما أري

  نحن نعلم أنه ما من شهادات عن اهللا أسرع وال أضمن وال أقصر وال أعلى أكثر مما
"... في ، إذ یحاول عن الذي فیه مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفةفي المسیح، "

 .Óطریق هذه الشهادات أن یبرهن لنا كیف یحبنا حًبا عظیًما

القدیس أغسطینوس 

في حوار جرمانیوس مع األب نسطور ببربة مصر أكد األخیر أن هذه المعرفة یمنحها 
السید المسیح ألنقیاء القلب. 

  :إن كان من الواضح أن كل الذین لم یتقبلوا اإلیمان بالسید المسیح أو جرمانیوس
الذین فسدوا بتعالیم الهراطقة الشریرة قلوبهم غیر نقیة، فكیف نجد أن كثیر من الیهود 

التابعین للكنیسة الجامعة" الذین لهم خطایا واضحة، لهم  "والهراطقة وبعض المؤمنین

1 In Colos, home. 5  
2 Sromata, 5: 12 
3 On Ps. 12. 
4 On Ps. 50. 
5 On Ps. 119. 
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 بالكتاب المقدس، ویفخرون بعظمة تعلیمهم الروحي، بینما نجد من الجانب معرفة
قت قلوبهم من كل وصمات الخطیة، ناآلخر حشود ال حصر لها من القدیسین الذین ت

قانعین بالتقوى الذي لإلیمان البسیط دون أن تكون لهم معرفة بأسرار المعرفة 
كیف تستقیم هذه الفكرة التي تنادي بها ناسًبا المعرفة الروحیة ألنقیاء  الحقیقیة؟!

 القلب وحدهم؟
ال یقدر أن یكتشف قیمة ما أكدته إال الذین یزنون كل كلمة ننطق بها نسطور: 

بمیزان دقیق. فقد بدأنا الحدیث عن أناس ماهرین في النقاش لكنهم عاجزین عن 
الدخول إلي عمق الكتاب المقدس واكتشاف معانیه الروحیة. ألن المعرفة الروحیة 

یطلبها عابدو اهللا وحدهم، وال ینالها الذین قیل عنهم: "اسمع هذا أیها الشعب الجاهل 
). 21:5 والعدیم الفهم الذین لهم أعین وال یبصرون، لهم آذان وال یسمعون" (إر

 أرفضك أنا ، "قد هلك شعبي من عدم المعرفة، ألنك أنت رفضت المعرفة:وأیضاً 
). 6:4 حتى ال تكهن لي، وألنك نسیت شریعة إلهك أنسى أنا أیًضا بنیك" (هو

)، 3:2 فكما قیل أنه في السید المسیح تكمن كل كنوز الحكمة والمعرفة (كو 
فكیف یمكننا أن نقول بأن الذي یحتقر التعرف على السید المسیح، أو عندما یجده 

یجدف علیه بشفتیه المدنستین، أو على األقل یدنس بأفعاله الشریرة إیمانه الذي 
حسب الكنیسة الجامعة، كیف یقدر أن ینال معرفة روحیة؟! 

"إن الحكمة ال تلج النفس الساعیة بالمكر، وال تحل في الجسد المسترق  
للخطیئة، ألن روح التأدیب القدوس یهرب من الغش، ویتحول عن األفكار السفیهة، 

). 5 ،4:1 وینهزم إذا حضر اإلثم" (حك
إذن ال یوجد طریق لبلوغ المعرفة الروحیة غیر ذلك الطریق الذي وصفه النبي  

بدقة قائالً : "ازرعوا ألنفسكم بالبّر، احصدوا بحسب الصالح، احرثوا ألنفسكم حرثًا، 
). یلزمنا أوًال أن نزرع 12:10 فإنه وقت لطلب الرب حتى یأتي ویعّلمكْم البرّ " (هو

بعد ذلك یجدر بنا أن نحصد رجاء  بالبر، أي بأفعال البر نوسع الكمال العملي.
الحیاة، أي عن طریق نزع الخطایا الجسدیة نجمع ثمار الفضائل الروحیة. وهكذا 

سوف ننجح في إضاءة أنفسنا بنور المعرفة. 
یرى المرتل بالمزامیر أیًضا أن هذا النظام یلزمنا إتباعه إذ یقول "طوباهم الذین  
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). فإنه 2 ،1:119 یفحصون عن شهاداته" (مز بال عیب في الطریق، طوباهم الذین
ال یقول في األول "طوبى للذین یفحصون عن شهاداته" وبعد ذلك "طوباهم الذین هم 

بال عیب"، إنما یبدأ بالقول "طوباهم الذین هم بال عیب"، مظهًرا أنه ال یستطیع 
اإلنسان أن یأتي إلى فحص شهادات اهللا بلیاقة ما لم یسلك في طریق المسیح بال 

 .˺عیب بحیاته العملیة

 Nesteros األب نسطیروس

كل كنوز الحكمة والمعرفة"، فلماذا یقول المذخر فیه إن كان السید المسیح هو"
 الیوم وال الساعة إال اآلب وحده؟ مأنه ال یعل

 الیوم (وال الساعة). إن كنا نؤمن حًقا إنه كان میمكن لنا أن ندرك لماذا قال إنه ال یعل 
كل كنوز الحكمة المذخر فیه یجهل فعًال، فنحن نناقض الرسول الذي یقول: "

، ینبغي لهذا القصد یجب أن تظل ُمذخرة فیه]. ففیه معرفة مخبأة، وٕاذ 3" [والمعرفة
أحیانا أن ُیعبر عنها بأنها جهالة (أو هكذا تبدو)، ألنها إن ُأعلنت جهاًرا ما بقیت 

، لتبقى المعرفة م، لكن إن كان ال یعلمسًرا. ولكي تظل المعرفة مخبأًة یعلن أنه ال یعل
مخفیة فیه، فلیس ذلك الجهل من صمیم طبیعته، إذ هو العالم بكل 

 ألنه یجهل فقط لتبقى المعرفة مذخرة فیه (سًرا فیه)، ال ألنه من Omniscientشيء
الصعب علیه تحدید الیوم والساعة، بل لیحثنا دوًما أن نسهر دون فتور وفي إیمان ال 

. وهو یخفي عنا بعض المعرفة یحفظها بمنأى عنا لتظل أذهاننا منشغلًة عن أیهد
التعلق بأهداب غیر الیقین. فتسرع متلهفة عن یوم مجیئه الثاني، وتسهر في رجاء. 

وهكذا إذ نعلم أن الیوم قریب والبد آٍت، فإن عدم تیقننا منه تماًما یجعلنا منتبهین غیر 
 متى نغافلین، ساهرین، لهذا یقول الرب: "كونوا مستعدین (أسهروا) ألنكم ال تعرفو

) وأیضا "طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سیده یجده 44: 24یأتي ابن اإلنسان" (مت 
 .˻)46: 24یفعل هكذا" (مت 

 أسقف بواتییه يالقدیس هیالر

1 Cassian: Conferences, 14:16. 
2 On the Trinity, 9:67. 
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  أي سبب حقا یجعلنا نتعجب إن كان حكمتهم العالیة أخفق الناس في إدراك سّر اهللا
) هذا 3: 2اآلب والرب یسوع المسیح، الذي فیه تذخر كل كنوز الحكمة والمعرفة، (كو

Fالسّر الذي لم یقدر حتى المالئكة علي معرفته، إال باالستعالن؟

˺ 

القدیس أمبروسیوس 
  .من یجد صالًحا ما إنما یجده في المسیح الذي یحوي كل صالح

 القدیس غریغوریوس النیسي 

  ویزرع الفهم في قلوبنا، 27-25: 11المسیح هو الذي یعلن المخفي والمستور (مت (
) وبه ومعه المجد والقدرة 3: 2" (كو مذخر كل كنوز الحكمة والمعرفةألن فیه وبه "

 .˻من اآلب مع الروح القدس من جیل إلي جیل والى أبد اآلبدین آمین

القدیس كیرلس السكندري 

 ].4[ناعم أملس)"  ( بكالم ملقأحد هذا لئال یخدعكم أقولنما إو"

وخداع باطل  أخبرهم أن یحترسوا من أي شخٍص یرید أن یأسرهم بحكمة زائفة
حسب تقلید الناس، تلك الحكمة المؤسسة علي عناصر كونیة، بدًال من ارتكازها علي 

المسیح. 

بدًال من إفساد الوقت بأن نتدارس فیه الفلسفات الباطلة والتعالیم الكاذبة 
واألناجیل المزیفة، یجدر بنا دراسة الحق ومعرفته جیًدا لنعرف كیف نمیز أي انحراف 

عنه. 

 2، 15عانت الكنیسة منذ القرن األول من الهجمات الشرسة من الداخل (أع 
) وینكر كثیرون الحق بأن یحذفوه سًرا.  4، 3، یه 3-1: 2بط 

یقوم إیماننا األقدس على أساس الرسل واألنبیاء، ویسوع المسیح نفسه حجر 
القدیس ). فال یلیق بنا أن ُنخدع بالفلسفات الباطلة. وكما یقول 20: 2الزاویة (أف 

 بأنه إن وعدك أحد بأن المسیح یوجد في بریة الوثنیین أو خیام الفالسفة أو في جیروم
 وٕانما لیكن لك تصدق.طقة السریة، وأنه هناك تقدم معرفة أسرار اهللا، فال امجالس الهر

1 Of the Christian Faith, 42:1 (2). 
2 Letters, 41:25. 
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 "هكذا قال .˺إیمان الكنیسة الجامعة الذي یضيء في الكنائس من الشرق إلى الغرب
 ،الرب: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة، أین هو الطریق الصالح

). 16: 6 وسیروا فیه فتجدوا راحة لنفوسكم " (إر

المحامین بأسلوب بعض ، تستخدم هذه الكلمة عن دفاع pithanologia" ملق" 
 الباطل كأنه حق. لذا یلیق بالمؤمن أن یكون له روح وا أن یظهرمجذاب، حیث یمكنه

: 2 كو 1التمییز فیفرز كالم الحكمة اإلنسانیة المقنع من برهان الروح المشبع لألعماق (
4 .(

  نحترس، بوجه خاص، لئال ونحن نجاهد في طلب للحكمة، التي هي كائنة في
 أقول نحترس لئال باسم – المذخر فیه كل كنوز الحكمة والمعرفةالمسیح وحده 

 . ˻المسیح ذاته، یخدعنا الهراطقة أو أیة أحزاب فاسدة الذهن وُمحبة لهذا العالم

القدیس أغسطینوس 

 أحد إذن بأنه یعلم ووثیق بالمعرفة البشریة، إذ مكتوب حسًنا في سفر إرمیا: نال یفتخر 
 الغنى بغناه، بل من ر القوي بقوته وال یتفاخن الحكیم بحكمة وال یفتخرر"ال یفتخ

یفتخر فلیفتخر بهذا، أنه یفهم ویعرف أنني أنا الرب الذي یتراحم ویدین بالبّر فوق 
األرض" حتى ال نتكل علي ذواتنا بل علي الرب الذي یقیم المیت" یقول الرسول: 

"الذي خلصنا من موت هذا ثقله حتى ال نتكل علي حكمة الناس، بل علي قوة اهللا" 
ألن الروحي یحكم في كل شيء ولكن ال ُیحكم علیه في شيء" وأیًضا أنصُت إلي 
كلماته هذه: "إنما أقول هذا لئال یخدعكم أحد بكالم مِلق (مخادع) أو یتسلل أحد 

 .˼لیتلفكم

 يمنضس السكندريكلإالقدیس 
، ن كنت غائًبا في الجسدإني وإف"

، لكني معكم في الروح

Ï ،503، ص 1982 اإلنجیل بحسب متى .
2 Stromata 1:11. 
3 Sermon on the Mount, 25. 
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 ].5" [ في المسیحإیمانكم فرًحا وناظًرا ترتیبكم ومتانة 

 یتهلل بالروح،إن كان الرسول بولس غائًبا عنهم بالجسد لكنه كان حاضًرا معهم 
 هذا لیس باألمر یسوع.بترتیبهم وعدم تشویشهم، كما یفرح بثبات إیمانهم في المسیح 

 فقد كان قلب الیشع النبي یئن وهو یرافق جیحزي عندما لحق بنعمان السریاني ،الغریب
). مرة أخرى یؤكد الرسول بولس ألهل كورنثوس: 27- 20: 5 مل 2یطلب منه هدیة (

 كو 1"فإني أنا كأني غائب بالجسد، ولكن حاضر بالروح... إذ أنتم وروحي مجتمعون" (
5 :3-4 .(

 الموهبة التي تؤهلهم أن یعرفوا األشیاء البعیدة حتى یتسنى بذلك أن ةما أعظم قو 
یجتمع البعیدون ویصیروا واحًدا. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" اصطالحان عسكریان یستخدمان في وصف الجیوش متانة" و"ترتیب" الكلمتان
 ، فیدرك كل جندي موقعه ودوره، دقة النظام والتدبیریشیر إلى  فالترتیب.في الحرب

 تفید االستعداد العسكري لمواجهة المتانةویتحمل مسئولیته في طاعة كاملة للقیادات. 
هكذا یلیق   له قدراته الهجومیة والدفاعیة.،ضربات العدو الخاطفة، كجیٍش یقٍظ متماسك

 إخوتهن یكون جندي المسیح الصالح الذي ینتمي إلى جیش الخالص، ال لیقاوم أبالمؤمن 
 البشریة، بل عدوه الحقیقي إبلیس بكل جنوده الروحیین األشرار، وقواته وحیله وكل في

خداعاته. 

). 3: 1" ؛ تعبیر یتكامل مع تعبیر "إیمانكم بالمسیح" (كو إیمانكم في المسیح"
 هو بدایة اإلیمان ذاته.فاإلیمان موضوعه هو السید المسیح، وغایته التمتع بالمسیح 

وطریق اإلیمان ونهایة اإلیمان. فیه یتهلل المؤمنون، كما تتهلل نفس الرسول بولس 
م بالشركة مع المسیح. هبهجة خالصهم وتهلیل نفوس كشركة حیة معهم في

 حتى وٕان كنُت غائبا بالجسد فأنا أعرف المخادعین". ن القول المباشر هنا هوأك" 
لكن عوًضا عن ذلك یختم عبارته بالمدیح: "فرًحا وناظًرا ترتیبكم ورسوخ إیمانكم في 

" یعنى ترتیبكم الصالح، ورسوخ إیمانكم في المسیح، أي إنكم ترتیبكمالمسیح" وبقوله "
 في طریق الشركة ولم یقل إیمانكم "بل رسوخ إیمانكم كما لجنود واقفین في نال تزالو
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. ˺للتجربة ترتیب ونظام حسن وفي ثبات. وما هو راسخ ال یهتز ال للخداع وال
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ألن أسماء الكثیرین ًتمحى  كتبوا أسماءكم جمیًعا في سفر الحیاة وال تمسحوها أیًضاا)
بسقوطهم). 

(ولكن ي  وتتطلعوا إلى الذي صعد وسیأت،لیهبكم جمیًعا أن تؤمنوا بالذي قام
من الكذابین الذین سیأتون)، إنما یأتي ذاك  من األرض، إذ یلزمك أن تحترس لیس

. )5:2كو " (ناظًرا ترتیبكم ومتانة إیمانكم"، معنا جمیًعا الذي یجلس في العال وهو
 موجود في وسطنا یسمع فال تظنوا أن بغیابه بالجسد غائب عنا بالروح، بل هو

، الذي )9:7مز (ما ُیقال عنه، متطلًعا إلى أفكاركم الداخلیة فاحًصا القلوب والكلى"
مستعد أن ُیحضر اآلتین إلى العماد بل وُیحضركم جمیًعا في الروح القدس  هو اآلن

هذا الذي ).18:8، إش 13:2عب " (عطانیهم اللَّهألآلب قائالً : "ها أنا واألوالد الذین 
. ˻له المجد إلى األبد آمین

 كیرلس األورشلیميالقدیس 

. المعرفة اإللهیَّة والسلوك 2
، فكما قبلتم المسیح یسوع الرب"

 ].6" [ فیهاسلكوا

" من یقبل السید المسیح یسلك فیه بكونه الطریق اإللهي، فیستطیع اسلكوا فیه"
أن یجتاز العالم بقلبه وفكره، ویعبر كما إلى حضن اآلب، لتستقر أعماقه هناك على 

رجاء قیامة الجسد والوجود الدائم في المجد األبدي. 

حیث أن یسوع المسیح هو الفائق الكل، أیقونة اهللا، خالق الجمیع. فلماذا یوجد 
فیكم اشتیاق أن تطلبوا وسطاء آخرین؟ یسوع هو المسیا، مسیُح اهللا، هو الكلمة، رسالة اهللا 

). 11: 2لإلنسان، هو الرب أیضا یهوه إله العهد الجدید (فى 

ً◌ا، مصدر الحیاة والغبطة وٕان كنا   لقد قبلوا الرب بإیمان بسیط، قبلوه مخلصِّ

1 Homilies on Colossians, homily 5. 
. 30: 14 مقاالت لطالبي العماد ˻
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نحتاج إلیه لینقذنا من الهالك األبدي فإننا نحتاجه أیًضا لیرشدنا ویوجهنا في كل جوانب 
"، فنحن جمیعنا نحیا نسلك فیه). أوصینا أن "39-35: 8، رو 39: 6الحیاة (یو 

 17-5: 3) وفي كولوسي 17: 1ونتحرك ونوجد في المسیح، جمیعنا مسندون به (
یوضح القدیس بولس كیف ینبغي أن یسلك المسیحي. 

كم، ثقوا به، أیًضا ألجل حل  مشاكل الیومیة، الإذ قد وثقتم اآلن بالمسیح لیخلصَّ
عیشوا في اتحاد عمیق حیوي معه، ولتتأصل جذوركم فیه وتقتات منه. 

  ،"ألنه الطریق الذي یقودنا إلي اآلب، ولیس في المالئكة، فإنهم ال "اسلكوا فیه
 .˺ أن یبلغوا بنا إلیهنیقتدرو

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 قول المالك لیوسف: "ال تخف أن تأخذ مریم" في" جاءت نفس الكلمة قبلتم"
). وكأن قبول المسیح هو اتحاد دائم في حیاة مشتركة.  20: 1(مت 

كان بولس دائًما إنساًنا عملًیا، إذ یقول: نفذَّوا ما تؤمنون (به) ها قد بدأتم حسنا،  
). لهذا عیشوا في 23:1فاستمروا كما بدأتم! نحن قد وثقنا بالمسیح وثبتنا فیه راسخین (

اتحاٍد حیوٍي معه. یرید القدیس بولس دوًما أن تتناغم حیاتنا مع إیماننا. ومن المحزن أن 
یؤمن مسیحي بالمسیح ویسلك كشیطانٍ .   

إن كنا نؤمن بالمسیح ونثق فیه، فلنحیا كما یریدنا هو أن نحیا. وٕان كنا 
متأصلین فیه فلننموا أیًضا فیه. علینا أن نبذل أكثر من مجرد أن نؤمن بحقائق عن 

المسیح. یجب أن نثق بالمسیح إن كنا نرید الحیاة وال یمكننا أن نكتسبها أو نشتریها فهي 
). فنحن متأصلون في المسیح، وهذا یعني أننا نقتات علیه. فال یمكن 6:2هبة مجانیة (

لنباٍت أن ینمو دون أن یرتبط بالتربة الواهبة الحیاة. تبدأ الحیاة المسیحیة في المسیح ثم ال 
تلبث أن تنمو في نعمته وعطایاه. لذلك یجب علینا أن نتكل على المسیح ألجل ثبات 

  حیاتنا، إذ هو یقیننا من جهة خالصنا.

اإلیمان،  وموطدین في ، ومبنیین فیه"متأصلین

1 Homilies on Colossians, homily, 6. 
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، كما علمتم
 ].7" [متفاضلین فیه بالشكر

" ال یطالب بمجرد السلوك بل التأصل، حیث تتحول حیاة المؤمن إلى متأصلون"  
 له أساساته الخفیة التي یقوم علیها البناء الروحي الشاهق الذي یعبر إلى السماء ،هیكلٍ 

 علینا أن نطلبه، ففیه وحده إشباع كل احتیاجنا الروحي وكفایتنا. عینها.

  ه، حتى یكشف لمؤمنیه بنفسه◌َ بهذا اإلیمان البسیط الثابت ینبغي أن نثبت في اللَّ
. ˺]3" [المذّخر فیه جمیع كنز الحكمة والعلمكل أسراره، إذ یقول الرسول نفسه: "

القدیس أغسطینوس  

 " .أي في ومبنیینما یتأصل ال یمكن زعزعته. تأملوا كم یختار من عبارات مناسبة "
" فیه، أي راسخین فیه (ممسكین به)، مبنیین كما ثابتینالفكر عنه (عن المسیح) و"

" لها هذه القوة، ألن مبنیینعلي أساس. إنه یكشف لهم أنهم قد انهاروا، ألن الكلمة "
اإلیمان هو في الحقیقة بنیان، یحتاج إلي أساس متین وبناء مأمون (تشیید مضمون) 

ألنه إن لم ُیبَن اإلنسان علي أساس مضمون یهتز البناء... فإن لم یكن راسخا لن 
 .˻یصمد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " :كما هیا أیها األحباء التفتوا إلى ما یقدمه لكم الرسول من نصح غاٍل، فهو یقول
قبلتم المسیح یسوع ربنا، هكذا اسلكوا فیه، متأصلین ومبنیین فیه، وراسخین في 

". ففي هذا اإلیمان البسیط والمؤكد یجدر بنا أن نمكث راسخین فیه، حتى یفتح اإلیمان
المذخر فیه كل كنوز الحكمة هو ذاته للمؤمنین المخبأین فیه، إذ یقول نفس الرسول: "

"، وهو لم یخفها عن أحد لكي یرفضوها، بل لیثیر فیهم االشتیاق لألمور والمعرفة
 . ˼المذخرة

القدیس أغسطینوس  

1 Sermons on N.T. Lessons, 1:5. 
2 Homilies on Colossians, homily 6. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 1:5. 
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  ُتخلق سماء 17: 65تأسیس الكنیسة هو خلق للعالم وبحسب النبي إشعیاء (إش (
 .˺)5: 2جدیدة فیها (اإلیمان بالمسیح هو الجلد، كما یقول بولس في كو 

القدیس غریغوریوس النیسي 

. التحّفظ من خداع الفالسفة 3
،  یسبیكم بالفلسفةأحد ال یكون أنانظروا "

، وبغرور باطل
، حسب تقلید الناس

،  العالمأركانحسب 
 ].8" [ولیس حسب المسیح

بعد أن أعلن الرسول بولس فرحه بتمسكهم بالتقلید الذي تسلموه من الرسل  
 :بخصوص شخص ربنا یسوع المسیح أخذ یحذرهم من خداع الفلسفات الكاذبة. بقوله

 الفلسفة أو االستعباد لها. یرى في المعلمین ي" یقدم تحذیًرا من السقوط في سبانظروا"
الكذبة أشبه بتجار العبید الذین یحملون أسرى الحرب قسًرا إلى أسواق العبید تحت ستار 

الكلمات المعسولة الملقة، فیحرمونهم من حریة مجد أوالد اهللا. 

"، ألنها جوفاء ال تقدم إال الفراغ، ألنها تصدر عن العالم غرور باطلیدعوها " 
 أن أمور البشر ة اهللا للخالص. كان العالم أسیرا لفكرة البحت، فال تحمل قويوالفكر البشر

تسیر قصًرا حسب تحركات األفالك لذا یقول: "أتحفظون أیاًما وشهوًرا وأوقاًتا وسنین؟" 
 كانت الفلسفات تدعي أنها قادرة أن تخلص اإلنسان من شر هذه القوات.و). 10: 4(غل 

یقوم هذا الجزء من الرسالة علي تحذیرات ثالثة:  
 ال تنجذبوا ألیة فلسفة دنیویة، تحل محل المسیح. ال تسمحوا ألي شيء أوالً :

یحل محل المسیح الفائق الكل، وال تدعوا أحًدا یجعلكم تنكرونه. افتحوا عیونكم جیًدا 
)، 39: 12)، فال ُیسرق إال الغافلون والحمقى (لو 21-17: 3وراقبوا واسهروا (حز 

ضحایا الغفلة. 

1 Sermons on Song of Songs, 13. 
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الفلسفة جهد بشري لفهم اهللا والوصول إلیه وإلدراك الكون الذي خلقه بقدرته، 
: 6) ومن ثم فهي في نهایة الخطورة (ا تي21: 1 كو 1 في قصدها (قلكنها غالًبا ما تخف

20 .(

 التقلید لیس بالضرورة شًرا في ذاته. فالكلمة تشیر أساًسا ":حسب تقلید الناس"
: 11كو1؛ 14: 1إلي مجموعة من األقوال أو التعالیم المسَّلمة من واحد إلي آخر (غل 

)، أو حتى 18: 1 بط 1) أو عدیمة النفع (6: 3؛ 15: 2 تس 2)، قد تكون صالحة (2
 8: 2) وفي حالة كولوسى 9-1: 15شریرة للغایة إذا ما تعارضت مع كلمة اهللا (مت 

خیر، إذ هو مناقض للتعلیم الصحیح األ هذا النوع هوفإن التقلید هنا علي وجه التحدید 
 تشیر إلى إنما" األركان "أو" العناصر نكتشف أن "20علنه في المسیح. ومن اآلیة أ كما

 یصل إلى اهللا بإنكاره أن اإلنسان ومهمة) 23-20: 2الترتیبات الدینیة من أوامٍر ونواٍة (
ا نقترب من اهللا لیست ن في كل الفلسفات أنالكامن والخط . وباألعمال الصالحةللذات

 بلوغ یمكننا یجب أن نتذكر أنه في المسیح وبالمسیح وحده ه كانأنمع  المسیحبحسب 
 اآلب.

 لها" فلسفة لفظة "ألن... یتسلل خلسة؟  لًصا وشخًصا غریًباُیظهره كیف تأملوا 
خداع حسن، قد انخدع أیًضا  یوجد إذ "باطل (خداع) وغرور "یضیففمظهر الكرامة، 

 یقول إرمیا إذ أبًدا "خداع" ال یمكن للمرء أن یطلق علیه وصف ما وهو كثیرون،به 
) 7:20" (إر) فانخدعتحرفیا( رب فاقتنعت یا")  أقنعتني (حرفیا غررت بيقد ":النبي

 ألن یعقوب أیًضا خدع أباه، اإلطالق،ومثل هذا ال یمكن لنا أن نسمیه خداًعا على 
  . بل كان تدبیًرا،لكن لم یكن ذلك خداًعا

 وخداع باطل بحسب تقلید الناس، بحسب بالفلسفة ": بولسالقدیسویقول 
 هو یوبخهم لحفظهم أیاًما بعینها، إذ وها ،" المسیحبحسبمبادئ العالم، ولیس 

 في كما یقول أیًضا . أو مبادئه: الشمس والقمرعناصرهیقصد بأركان العالم أو 
راجع ركان الضعیفة الفقیرة؟ (باألالرسالة إلى أهل غالطیة فكیف ترحبون أیًضا 

 بل حفظ أمور العالم الحاضر عموًما لیكشف ،) وهو لم یقل: حفظ أیام9:4غل 
 عناصره (من أیام بالحري إن كان العالم الحاضر ال شيء فكم ألنه .عن تفاهته
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، یبدأ حنوٍ  من مدى ما نالوه من منافع عظیمة وأوالً  یكشف وٕاذ ،وشهور وسنین)
.  ˺ خطورته ولیقتنع سامعیهمدىبعدها في توجیه اتهامه لیظهر 

 الذهبي الفم یوحنا القدیس

  إنه بعد ذلك یدمغ الفلسفة ویدینها، لیس بصفة شاملة بل یدین الفلسفة األبیقورّیة التي
َ◌ه 18: 17یذكرها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل ( )، تلك التي تجحد اللَّ

. Ðالقدیر وتؤّله اللّذة
القدیس إكلیمنضس السكندري  

 عالمي ینتبه لتعالیم الناس، ضحیة الفلسفة، ألنه ال یتصرف في إنسان اإلنسان هذا 
.  ˼الالهوتملء ب المسیح

 بواتییه أسقف هیالري القدیس

 وتقع في خداع الفلسفة الوثنیة، فإنها تقبل الدرس األفضل الذي النفس تضل لئال 
.  ˽ المقدس الذي علَّم به الرسول في كلمات موصى بهالإلیمانللوالء األكمل 

 بواتییه أسقف هیالري القدیس

 أحد عن اإلیمان بالمسیح بفلسفة وخداع باطل الذي یهمل تدبیر یفسدكم لئال احذروا 
 إنما الفلسفة التي هي بحسب التقلید اإللهي ألن ." تقلید الناسبحسب "اإللهیةالعنایة 

 فير المخلص بتدبیر خالصه و والذي إذ ُأهمِل ظه،بیر العنایة اإللهیةدتطابق وتتبع ت
 .˾" العالم ولیس بحسب المسیحأركان بحسب "منقادینزمن كنا ال

 مستوى ب تنزل بل یراها ، أیًضا، في رسائله ال یهاجم الفلسفةبولس القدیس ألن
نحدر إلى الفلسفة الهیلینیة أن يق به يلي ال .العالمالخاصة ب المعرفةبلغ لياإلنسان 

 إذ هي ناقصة لم تكتمل ، العالم الحاضرأركان بشكل رمزي قائًال إنها یسمَّیهاوالتي 

1 Homilies on Colossians, homily 6. 
2 Stromata 1 :11.. 
3 On the Trinity, 8:53. 
4 On the Trinity, 1:13. 
5 Stromata 1:11.  
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.  ˺ مبادئ تمهیدیة للحقمجردهي و ،بعد

  الفلسفة التي اكتشفها أهل الیونان قد جاءت نتیجة الفهم البشريإن أحدكم یقولهل ، 
 فالمرنم یعتبر الفهم أعظم . المقدس یقول إن الفهم هو من اهللا ذاتهالكتابإال أني أجد 

، ته، ومعرفهفیض تجاربمن رغم ال داود ببأن ، ویحث المؤمنین قائالً مجانیةهبة 
.  ˻" ألنني آمنت بوصایاك، الرقة والحكمة والمعرفةعلمني ":یكتب

 يلیني یؤكد أن التعلیم اله" أركان العالم ولیس بحسب المسیحبحسب ":الرسول بقول 
.  ˼ أما تعلیم المسیح فكامل،(الیوناني) تعلیم أوليَّ 

 السكندري  سإكلیمنض القدیس

. حیاة الملء في المسیح 4
 ].9" [نه فیه یحل كل ملء الالهوت جسدیاإف"

)، 2: 1(رو  Theiotes هنا ولیس Theotesكلمة الالهوت یرى البعض 
فاألولى لم تتكرر في العهد الجدید، وهي تعنى اهللا بجوهره هذا الذي اتحد مع الناسوت، 

ن ینعكس على الخلیقة. أ مجد اهللا الذي یمكن إشراقأما الثانیة فتعني 

 1 (جسدًیا الالهوت" ملءح أن في المسیح یحل "و بأكثر وضالكاتب یعلن
 له ذلك وكل ،)16: 1 وسلطان (ریاسة رأس كل ،)18:1 وأن المسیح هو الرأس (،)19:

 أن وكما) ألنهم جسده. 9:1 في ملء المسیح (یشتركوننتائجه في مجتمع الكاتب فهم 
 شعب المسیحیونا في معمودیة األمم صار ذالختان عالمة عهد مع اهللا بالنسبة للیهود هك

 یتشبهون (الروحي) الذي بها ي فالمعمودیة لألمم هي رمز للختان غیر البدن.عهدٍ 
: 6 (رو قیامتهبالمسیح إذ یشاركونه ختانه ومعمودیة موته مدفونین ومشتركین أیًضا في 

3-5  .(
 وهو ...) حكمة اآلب30:1 كو 1 ألنه خلق الجمیع، وهو الحكمة (اآلب، ذراع هو 

.  ˽ ألن فیه یحل ملء الالهوت جسدًیا،قدرة اآلب

1 Stromata, 6:8. 
2 Stromata, 6:8. 
3 Stromata, 6:15. 
4 Concerning Virgins, 3:1 (3). 
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 أمبروسیوس القدیس

 یمیز القدیس كیرلس بین ملء الالهوت بالنسبة للسید المسیح وبین حلول 
 الروح القدس في القدیسین.

  إننا نؤمن بأن العماد الذي تّم في المسیح هو االّتحاد األكمل... وأما فینا نحن فمع أنه
، ألن فیه والنعمة أي بالمشاركةقیل أنه "حّل فینا" إال أن حلوله فینا هو حلول نسبي، 

]، أي أن الحلول الكائن فیه لیس مجرد 9" ["یحل كل ملء الالهوت جسدًیاوحده 
حلول نسبي أو بالمشاركة مثلنا... بل هو اتحاد حقیقي بین طبیعة اإللهیة غیر 

. Ïالمحدودة وهیكل جسده المولود من العذراء

  ٍیعطي الروح القدس هو الذي أنه من رغم ال الممسوح بیننا، بصار قد كإنسان
 كما یقول المغبوط القدیس یوحنا بمكیال،) ولیس 38:10 للمستحقین قبوله (أع

 حل كما في إنساٍن عاٍد (مجرد اله  وال نحن نقول إن كلمة .)34:3اإلنجیلي (یو 
 یفتكر أحد في أن المسیح مجرد لئالإنسان) في المولود من العذراء القدیسة (مریم) 

) وعن المسیح 14:1 حل الكلمة (الالغوس) بیننا (سكن وسطنا) (یو.إنسان حامٍل هللا
) ونحن ال نعتقد نه إذ صار 9:2 " (كو كل ملء الالهوت جسدًیاحل قدُكتب أن فیه "

 في القدیسین ونحن ال نعتبر أن حلولهك فیه حل فإن الكلمة (اللوغوس) قد جسًدا،
 اهللا اتحد بالطبیعة ولم فإن البشرحلول الالهوت في المسیح یشبه ذاك الحلول في 

یتحول إلى إنسان أو جسد.  
 الكلمة (الذاتي) قد وجد حلول، كما لحلول النفس في اإلنسان إذ نقول عن إن

.  ˻سكناها في جسده
القدیس كیرلس الكبیر  

  السّر المكتوم بالحقیقة منذ الدهور ومنذ األجیال، لكنه ُأظهر في األزمنة األخیرة
) هو سّر النفس التي كانت 1بظهور المسیح، فإن السّر الذي رآه (حزقیال ص 

1 PG 75:1400. 
2 Letters, 17:9. 
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. Ïستستقبل رّبها وتصیر هي ذاتها عرًشا لمجده
القدیس مقاریوس الكبیر  

  ا یؤكد حقیقة طبیعته (اإللهیة). هي هي (طبیعة يً  فیه جسدالساكن الالهوت ملء
 الحیة، التي ال یمكن انقسامها بالتمایز ال یمكن انقسامها الطبیعةاهللا) الذاتیة ووحدة 

.  ˻ حیةطبیعةأیًضا بوالدة 

 نصیب أو جزء في اآلب، إذ یشهد االبن ذاته أن كل ما لآلب بصاحب االبن لیس 
 ویشهد الرسول (بولس) . وكل ما لك هو لي، (أیها اآلب)لك وكل ما لي هو ،هو لي

 وبحسب طبیعة األشیاء، فإن الجزء ال یمكن جسدًیا،أن فیه یحل كل ملء الالهوت 
 ألن من له الكل قد أعطى الكل ، لآلب الكاملالكاملنه هو االبن إأن یملك الكل، 

 (ما د لم یعِط ألنه ال یزال یملك، أو أنه فقاآلبله، ومع هذا ال یلیق أن نتخیل أن 
  ˼أعطاه) ألنه قد أعطى االبن!

 أسقف بوایتیه  هیالري القدیس

، ن فیهءونتم مملو"أ
 ].10" [س كل ریاسة وسلطانأالذي هو ر

إذ تحقق التجسد باتحاد الالهوت مع الناسوت صار لنا حق التمتع بغنى المسیح   
خالل اتحادنا معه، إذ نصیر مملوءین فیه. خالل هذا الملء صار لنا إمكانیة القیامة 

)، 12: 2 تي 2)، وأن نملك أیضا معه (6: 2 والجلوس معه في السماویات (أف ،معه
 ).21: 3كو  1)، إذ یصیر كل شيء هو لنا (32: 8ال یعوزنا شيء (رو 

 على العبارة: "ومن ملئه نحن جمیعا أخذنا، ونعمة القدیس أغسطینوسیعلق 
) قائًال بان الرب وهبنا نعمة مجانیة مقابل استحقاقنا للعقوبة. بهذه 16: 1فوق نعمة" (یو 

النعمة وهبنا اإلیمان الذي به ننال مجازاة عظیمة. یقودنا هذا اإلیمان إلى معرفة الحق. 
باإلیمان یهبنا التبریر من خطایانا ویقدم لنا نعمة الخلود. هذا كله بشرط االحتفاظ بهذه 

1 Homilies, 1:2. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
2 On the Trinity, 9:1-2. 
3 On the Trinity, 2:8. 
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النعم. 

 في المسیح یحل كُل ملء الالهوت جسدًیا، یكشف فوًرا عن سّر أنه إعالنه بعد 
 فكما أن ملء الالهوت هو فیه، فنحن قد "،أنتم مملوءون فیه"صعودنا في الكلمات 

 أنكم قد صرتم مملوءین فیه الرسول یقول وال ، ملئه)منصرنا مملوءین فیه (نلنا 
 من سیكونون فیما بعد، أووحسب بل فیه قد صرتم مملوءین، ألن كل من هم اآلن 

 اآلن في جسد حتىالمخلوقین من جدید برجاء اإلیمان بالحیاة األبدیة، یمكثون 
 في الزمان أنفسهم،المسیح وفیما بعد لن تحیا بعد أن یكونوا مملوءین فیه، بل في 

لیكون على صورة جسد  شكل جسد تواضعنا ريغ سيالذي ":الذي یقول عنه الرسول
 مملوءین فیه، أي بصعود جسده، ألن فیه یحل صرنا فقد لهذا). 21:3  (فيمجده

 ˺ من السلطان الذي فیه؟أعلى رجاءناملء الالهوت جسدًیا فهل 
 یهي أسقف بواتهیالري القدیس

 یه حّل ف حتى ندرك أنه من الجسد الذي ، وأعطى حیاة للمائتینالمحتاجین سند لقد
 .˻)9 :2 تازین (كوـ الذي سكنت فیه الحیاة، قد أعان عوز المعدـالجسملء الالهوت، 

 السریاني  افرام القدیس

 المتكامل الكل "تعني" ملء "كلمة The whole...  مملوءون فیه وأنتم"الرأس" فهو 
.  ˼ هو منه ولیس بأقل مما لهمالكممعناها أن 

 الذهبي الفم  یوحنا القدیس
 ن (مكتملون) فیه، و مملوءأنتم"

  .]10الذي هو رأس كل ریاسته وسلطان [
 إحدى یوجدف ،" المسیحفي مفاهیم القدیس بولس عبارة كوننا "ممیزات أهم من

 إلى عالقتنا بالرب یسوع في اإلصحاحین األول والثاني، بمعدل إشارة إشارةوعشرون 
 بكلمة هكذا" مكتملین أن نشرح كلمة "المستطاع غیر ومعنى،  آیة تقریًباثانيواحدة لكل 

 أسلوب ومن كل طریق (انظر متى بكلواحدة فهي تعني االمتالء والكمال والفیض 

1 On the Trinity, 9:8. 
2 On our Lord, 11. 
3 Homilies on Colossians, homily 6. 
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48:13.(  

 

. الختان الروحي والمعمودّیة 5
،  ختنتم ختاًنا غیر مصنوع بیدٍ أیّضاوبه "

 ].11" [بخلع جسم خطایا البشریة بختان المسیح

 وبه أیًضا لنا عهد مع اهللا.  ]،10[ نكمل بالمسیح

اهللا مع ة ُتظهر عالقة عهد اإلنسان م في العهد القدیم عاليجسدال الختان كان
 وعلى الصلیب أباد ،األممو انقسام بین الیهود ةمعال كان أیًضا .)12-11:4 (رو

 على أسس .)18-14:2  االنقسام (أفحاجزالمسیح یسوع هذا الحائط المتوسط، 
).  6:5 غل ؛30، 29:3  مع اهللا (روعهداإلیمان، نحن جمیًعا یهوًدا وأممین ندخل في 

العماد، فنخلع اإلنسان القدیم أي إذ صرنا مملوءین فیه نتمتع بالختان الروحي،  
صورة خالقه. في هذا الختان ال تنزع غرلة الجسد  ونلبس اإلنسان الجدید الذي على

 بل غرلة القلب التي تتعارض مع مشیئة اهللا والطاعة لوصایاه. لقد وبخ القدیس ،الظاهرة
)، وعاد 51: 7اسطفانوس الیهود ألنهم قساة القلوب وغیر مختونین بالقلوب واآلذان (أع 

الرسول یوضح مفهوم "الیهودي" كعضو في جسد إسرائیل الحقیقي انه مختون القلب 
). 29-28: 2بالروح (رو 

في الختان الجسدي الحرفي ُینزع جزء من اللحم، أما في ختان المسیح فینزع  
 هیكًال للرب. هذا االستئصال ال صیرطبع الخطیة فال یعود الجسد یكون هیكًال لها، بل ي

  بل بید غیر بشریة، وهو عمل روح المسیح فینا باإلیمان.،یتم بسكین مادیة

 كان موته من أجلنا، وهكذا أیًضا كانت قیامته، وكان ختانه˺ .
القدیس كیرلس الكبیر  

 ليٍ . حتى متى ُتسمي عبًدا؟ متى ستصبح إنساًنا حًرا؟ مأسأل السالم لعفتك بحٍب ع

1 Comm. on Luke, Sermon 2. 
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متى تصبح سیًدا على الشعوب النجسة المحیطة بك؟ متى تقتل وتبید أهل الغرلة 
الذین هم في مدینتك؟ متى ُتختن بالختان التي لم تصنعها األیدي، كل سكان بیتك 

صاحب )؟ متى ستكون 29: 2)، بالختان الذي هو في الروح (رو 27: 17(تك 
 وملًكا على مدینة األبد، ومتى ستخضع لك المدن الخمس والمدن العشر التي نسلطا

سبق ذكرها؟... متى ستبصر في نفسك السماوات الجدد، وهي تعلن فیك بنظام 
 Ïمراتبها "قدوس" الجوهر الخفي؟

 القدیس یوحنا الدلیاتي 

 " تلك "الحیاة العتیقة"، وهو كثیًرا ما یشیر إلیها بشتى جسد الخطایایعني بعبارة "
الطرق، كما قال قبًال "الذي نجانا من سلطان الظلمة، وصالحنا نحن الذین كنا قبًال 
غرباء" حتى نصبح "قدیسین وبال عیب"، ولم تعد بحاجة إلى الختان بنصل السكین، 
بل في المسیح نفسه، ألنه ما من یٍد بشریة تهب هذا الختان أبًدا بل الروح القدس، 

وهو ال یختن جزًءا بعینه بل الختان، في واحد جسداني وفي آخر روحاني، لكن لیس 
كالیهود، ألنكم لم تخلعوا الجسد بل الخطایا، متى وأین؟ في المعمودیة. وبماذا ُیسِّمى 

. ˻الختان؟ یسمیه دفًنا

  إنه یتكلم عن شيء أعظم من الختان، إذ أنه ال یطرح فقط ما أختنوا ألجله بل یبیده
. ˼ویفنیه تماًما

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  قد ُختنا ال ختاًنا جسدانًیا بل في المسیح، أي ُوِلدنا من جدید، إذ قد ُدِفنا معه
بمعمودیته، یجب أن نموت عن اإلنسان العتیق ألن لتجدید المعمودیة قوة القیامة، 

وال یضيء ختان المسیح بنزع الجلد بل بالموت بالكامل معه، وبهذا الموت نحیا 
بالكامل له ألننا نقوم ثانیة به باإلیمان باهللا الذي أقامه من األموات. لهذا یجب أن 
. ˽نؤمن باهللا الذي بعمله قام المسیُح من الموت ألن إیماننا یقوم ثانیة في المسیح وبه

Ï  83، ص1992األب سلیم دكاش الیسوعي: الشیخ الروحاني- مجموعة الرسائل الروحیة، بیروت. 
2 Homilies on Colossians, homily 6. 
3 Homilies on Colossians, homily 6. 
4 On the Trinity, 1:9. 
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القدیس هیالري أسقف بواتییه 
، دفونین معه في المعمودیةم"

،  معهأیضا أقمتمالتي فیها 
 ].12األموات" [ من أقامه عمل اهللا الذي بإیمان

یتحقق هذا الختان بسكین الروح بواسطة المعمودیة، حیث ُیدفن المؤمن مع    
المسیح لیقوم معه في جدة الحیاة المقامة. 

" یؤكد الرسول أن المعمودیة لیست رمًزا، بل هي عمل حیث یتم التي فیهابقوله "
الدفن مع المسیح والقیام معه. 

لیس الموت فناًء، بل هو انفصال عن اهللا. ونحن قد ُولِدنا في الصورة المیتة 
) ونبقى هكذا حتى "نحیا" باهللا. 3:5؛ تك15:1صورة آدم (كو 

؛ 11:2ومع هذا فإن الجسد غیر المختون أفضل من القلب غیر المختون (كو 
). 63:6). فالروح هو الذي یحیي، أما الجسد فال ُیفید شیًئا (یو 29-25:2رو 

  ...ُدفنا مع المسیح بالمعمودیة، وقمنا ثانیة باإلیمان بعمل اهللا الذي أقامه من الموت
إن الوقت یعوزني أن أسرد علیكم كل النصوص من الكتاب المقدس التي تشیر إلى 

فاعلیة المعمودیة أو أن أشرح العقیدة السریة (السرائریة) التي للمیالد الثاني التي وٕان 
 .˺كانت بمثابة المیالد الثاني فهي المیالد األول لنا في المسیح

القدیس جیروم 

 الختم الروحي، إذ نختن بالروح القدس خالل المعمودیة، لیس في نالویتبع إیماننا قب 
وقول  وا للرب في غرلة قلوبكم".ن"اختن: رمیاإلقلب كقول ا بل في ،غرلة الجسد

 ˻)12، 11:2كو  ("...معه في المعمودیة مدفونین "بختان المسیح: الرسول
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

" تشهد بالكیفیة التي كانت تتم بها آنذاك في مدفونون معه في المعمودیةتعبیر "

1 Letters, 69:7. 
Ð 6: 5 مقاالت لطالبي العماد .
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). یموت المعم�دون عن 5-3:6عصر القدیس بولس، إذ كانت تتم التغطیس فقط (رو 
" بكر الراقدین). ُدعي یسوع "23-20:15 كو 1الحیاة العتیقة، كما تضمن قیامته قیامتنا (

). 20:15 كو 1أي هو ضمان قیامتنا (

  قد مات حقا مرًة، لكنه یموت عن كل شخص قد اعتمد بموت المسیح، حتى ُندفن
. ˺مجتمعین معه ونقوم به ونسلك في ِجدة حیاته

القدیس أمبروسیوس 

،  في الخطایا وغلف جسدكمأمواًتا كنتم "وٕاذ
،  معهأحیاكم

 ].13" [مسامًحا لكم بجمیع الخطایا

ثمر الخطیة هو الموت الناتج عن االنفصال عن اهللا مصدر الحیاة، وأما  
فیهما خبرة الحیاة مع المسیح غافر الخطایا، وبالتالي واهب فاإلیمان والتمتع بالمعمودیة 

المصالحة مع اآلب. 

. الغلبة على الظلمة 6
،  محا الصك الذي علینا في الفرائض"إذ

، الذي كان ضًدا لنا
 ].14" [ بالصلیبإیاه مسمًرا ،وقد رفعه من الوسط

ه بالدین فيالصك الذي محاه السید هو أشبه بإقرار كتابي یكتبه المدین یعترف 
هذا الصك یعلن عن مخالفة الیهودي للناموس  أو المخالفة للقانون اإللهي، ویوقع علیه.
النبي: "خطیة یهوذا مكتوبة  یعي. جاء في ارمیابالمكتوب، ومخالفة األممي للناموس الط

: 17بقلم من حدید، برأس من الماس، منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون مذابحكم" (إر 
1( .

إذ ُصلب ربنا یسوع أخذ معه هذا الصك وسمره على الصلیب، ماحًیا بذلك 
مفعوله. كانت الصكوك قدیما تكتب على رقوق من جلود، وعند سداد الدین تزال الكتابة 

1 Isaac or the Soul, 6:53. 
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عنها تماًما، فال یكون لها أي أثر. 

 فصار كأن ال وجود ،بدم السید المسیح الذي ُرش ُرفع الصك من وسط المشهد
 .له، بهذا سقطت القضیة، وزالت العداوة والدینونة

  ما هو الموت في الحقیقة إال دفن الرذائل وٕاحیاء الفضائل؟ لهذا ُكتب: "فلتمت
)، لُتدفَن 12:2، كو 10:23(ترحل) نفسي موت األبرار، "أي" فلُتَدفن معهم (عد 

خطایاها وتلبس نعمة األبرار الذین "یحملون في أجسادهم سمات موت المسیح" 
 .˺ ) وأیضا یحملون تلك السمات في نفوسهم10:4كو2(

  النفس التي أوشكت أن تقبل الكلمة اللوغوس، یجدر بها أن تموت عن العالم
)، فال تجد إال المسیَح، فهذا هو 12:2، كو 4:6) وُتدفن في المسیح (رو 14:6(غل

 .˻االستقبال الالئق الذي یطلبه منها لنفسه

القدیس أمبروسیوس 

  ، جرد الریاسات والسالطین"إذ
 ].15" [ ظافًرا بهم فیه، جهاًراأشهرهم

 بعصیاننا للوصیة اإللهیة، وٕانما هلم یقف األمر عند رفع الصك الذي سجلنا
: 8لم یعد إلبلیس القتَّال للناس منذ البدء (یو فبالصلیب زال سلطان قوات الظلمة علینا، 

 إذ حطم .) قدرة10: 12) والذي یشتكي على الصدیقین أمام إلهنا لیًال ونهاًرا (رؤ 44
 حین ظن أنه قادر أن یصوب سهامه ضد یسوع المسیح أثناء محاكمته ،نفسه بنفسه

وصلبه، فارتدت الضربات إلیه وصلبته. بموت السید المسیح أمات ذاك الذي له سلطان 
ن یمیته هكذا أ). وكما ابتلع الحوت یونان دون أن یقدر 14: 2الموت أي إبلیس (عب 

فقدت الحیة القدیمة نابها السام، وتجردت من بث سم الموت. 

 فجرد السید المسیح إبلیس من سلطانه ، بل عالنیة،لم یحدث هذا في زاویة
كان الملوك الرومان یقومون بعملیة تجرید الملوك المهزومین  أمام جمیع السمائیین.

عالنیة. إذ كان الملك الغالب وقادة الجیش یرتدون ثیاًبا أرجوانیة محالة بالذهب، 

1 Death is Good, 4:15. 
2 Escape from the World, 9:55. 
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ویضعون أكالیل النصرة على رؤوسهم، ویحملون أغصاًنا في یمینهم وصولجانا في 
یسارهم. ثم یقومون بتجرید الملوك المهزومین وقادتهم من أسلحتهم ثم یجرونهم في مواكب 

نصرتهم في مذلة، ویستعرضونهم جهاًرا. 

هذا ما حدث حین ُصلب السید المسیح، فنزلت نفسه إلى الجحیم، وحملت 
الغنائم التي كانت تترجاه، وحطم متاریس الهاویة، وأعلن هزیمة إبلیس ونزع كل سلطان 

). وأما البشر فقد رأوا القبور تنفتح وكثیر من 9-8: 4ن (أف يله على المؤمنین الحقیقي
). وباسمه كانت الشیاطین تخرج من أجسام 53: 27القدیسین الراقدین قاموا (مت 

الكثیرین في مذلة. فال عجب إن قال الرسول: "أنا آمرك باسم یسوع المسیح أن تخرج 
). في یقین النصرة یترنم الرسول: "أین شوكتك 18: 16منها، فخرج في تلك الساعة" (أع 
)، وأیضا: "شكًرا هللا الذي یقودنا في 55: 15 كو 1یا موت؟ وأین غلبتك یا هاویة" (

). 14: 2 كو 2موكب نصرته في المسیح كل حین" (

  هذا هو الغرض الذي من أجله جاء الرب (إلى العالم)، لكي ما یطرحهم خارًجا
ویسترجع بیته وهیكله، أي اإلنسان. لهذا السبب ُتسّمى النفس جسد ظلمة الخبث، 

طالما أن ظلمة الخطیة موجودة، فُتهان ألنها تحیا لعالم الظلمة الشّریر، وهي ممسكة 
بشّدة هناك. لذلك یسّمیها الرسول "جسد الخطیة" أو "جسد الموت"، قائالً : "لیبطل 

. Ï)6: 6جسد الخطیة" (رو 
 القدیس مقاریوس الكبیر 

  ال یعرف الرسول شیًئا عن الخوف من األلم وهو في المسیح، فحین یرید أن یتكلم
عن تدبیر األلم، یضمه في سّر الهوت المسیح. الذي یغفر لنا كل خطایانا ویمزق 

صك آثامنا الذي صرنا مسمرین إیاه على الصلیب، طارحین إیاه بعیًدا عنا. وٕاذ تعرى 
 جسدًیا شهَّد بالسالطین والقوات ظافًرا بهم جهاًرا في نفسه. 

تأملوا معي أیة قوة تلك التي تحتمل جرح المسمار، وتنحني تحت معول المثقاب 
المؤلم!  

1 Homilies, 1:7. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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أیة طبیعة تلك التي تحتمل مثل كل هذا األلم؟  
وٕاذ یتحدث القدیس بولس كما على لسان حال المسیح، مظهًرا عمل الخالص، 

یصف موت المسیح بأنه عَّرى جسده وفي جسارة (ونصرة) أخزى قوات (الظلمة) 
منتصًرا علیهم في نفسه.  

فلو كان ألمه ضرورة تحتمها طبیعته، ولیست هبة مجانیة لخالصكم، ولو 
كان الصلیب مجرد معاناة لآلالم والجروح، ولیس لقصد أن یسِّمر في ذاته قانون 

الموت الذي صدر ضدكم، ولو كان موته من جراء عنف الموت ولیس تعریة 
الجسد بقوة اهللا، أخیًرا لو كان موته نفسه أي شيء عدا أن یكون تشهیًرا وحًطا 

من كرامة القوات (الشریرة) وعمًال جسوًرا وغلبة، فإنه ینسب إلى نفسه عجًزا! ألنه 
كان تحت سلطان حتمیة الطبیعة، حیث ُیضرب ویخاف وتمتهن كرامته. لكن إن 
كان األمر هو العكس تماًما فیما یختص بسّر اآلالمات، كما ُكِرز لنا به، فمن ذا 

الذي تصل به درجة انعدام اإلحساس، فیرفض اإلیمان الذي علمنا إیاه الرسل، 
ویعكس كل مشاعرنا الدینیة. وأن نلقي جزاًفا بهذا االتهام المهین للضعف البشري 

بدًال من أن نعتبره فعَل إرادة حرة، وسًرا، وٕاظهاًرا للقدرة والجسارة وانتصاًرا؟  
أیة غلبة أعظم من تلك، حینما قدم ذاته إلى الذین طلبوا أن یصلبوه فلم 

یقدروا على احتمال وجوده، فإن الذي وقف ممتثًال لحكم الموت، هو نفسه بعد 
برهة قصیرة الذي جلس عن یمین القدرة، حینما صلى ألجل مضطهدیه بینما 

المسامیر تخترق جسده (المقدس)، وحینما أكمل السّر إذ ذاق مرارة الخل، وٕاذ قد 
أحصي مع أثمه وفي ذات اآلن وهب الفردوس. ألنه إذ ُرفع على الصلیب 
(الشجرة) تزلزلت األرض، وحینما ُعِلق على الصلیب ماجت الشمس وارتعد 

النهار، حتى أنهما هربا من أمامه، أما هو فترك جسده بینما وهب الحیاة ألجساد 
اآلخرین، لقد ُدِفن جسدًیا وقام إلها.ة  

. ˺كإنسان تحمل كل األلم والضعفات ألجلنا، وكإله انتصر علیهم جمیعا
القدیس هیالري أسقف بواتییه 

1 On the Trinity, 10: 48. 
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  ألنه هكذا مكتوب، أنه غفر للجمیع "كل زالتهم"، ممزًقا صك الخطایا الذي كان
ضدنا، لماذا؟ إذن، نقید اآلخرین ونشتهي أن یوفوا لنا الدیون التي لنا، بینما ننعم نحن 

بالصفح وغفران الخطایا؟ إن الذي غفر للجمیع، یطلب من الكل أن یتذكر كل عقل 
 .˺أنه قد ُغِفر له وأن َیَغِفر هو أیضا لآلخرین

القدیس أمبروسیوس 

"، فالناموس الذي ُوهب لنا صار كما لو كان كان ضدنایكرر مرتین تعبیر "
عدونا، كیف؟ ألنه فتح بصائرنا على معنى الخطیة، ولم یعطنا قوًة لطاعة متطلباته 

). فیسوع المسیح وحده هو القادر أن یفضح الخطیة ویكشف عن أعماقها، 25-7:7(رو
ویمنحنا القوة على دحرها. ویقول القدیس بولس لنا، جامًعا نفسه مع الذین ُوهبوا النعمة، 

إن الناموس قد بطل حتى بالنسبة للیهود. 

وقف الناموس حاجًزا وفاصًال بین الیهود واألمم، وبینهما كلیهما معا وبین اهللا. كان 
حاجًزا ال یمكن اختراقه، لكن یسوع المسیح أزاله كعقبة من الطریق، ووّحد الیهود واألمم، 

) وقد تمم ربنا تلك المصالحة 18-14:2ومنحهم إمكانیة الوصول إلى اهللا بالمسیح (أف 
). إن المسامیر التي اخترقت یدِّي ربنا 20:1بأن سمر (حكم الناموس) في الصلیب (كو 

وقدمیه قد سَّمرت أیضا حكم الناموس على الصلیب. ولم یعد للناموس سلطان علینا! 

  بیع المسیُح ألنه أخذ وضعنا، ولم یأخذ خطأنا، ولم ُیمسك من دین الخطیة ألنه لم
)، لهذا حرر صًكا بثمن دیوننا، ال ألجل نفسه بل أزال قید 21:5 كو 2یفعل إثًما (
 ) واستبعد الدائن. 14:2المدین (كو 

حرر المدین وهو وحده سَّدد ما كان الكل مدینین به، لم یكن مسموحا لنا أن 
نتحرر من القید، فقام هو نیابة عنا بربطه بنفسه، لیرفع عبودیة العالم، ویستعید حریة 

الفردوس، ویهبنا نعمة جدیدة بالكرامة التي نلناها بمشاركته طبیعتنا عن طریق 
 .˻السرّ 

القدیس أمبروسیوس 

1 Letters, 41:8. 
2 On Joseph, 4:19 
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  عند میالد االبن، دعا الملك كل الناس لحفل توزیع المال، حتى یصیروا جمیعهم
) وحرر صًكا آخر باسمه 14:2مدینین له، وجاء الملك إلینا لیسدد كل دیوننا (كو 

 .˺لیسدده عنا لدائننا

القدیس أفرام السریاني 

  حسب قول النبي، هو نفسه حمل خطایانا وقد أحصي معنا بین اآلثمة (إش
، مسِّمًرا إیاه ممزًقا الصك الذي كان ضدنا) حتى یبررنا بنفسه، 14:2؛ كو 12،4:53

في صلیبه، كما قال الكتاب المقدس. وٕاذ هو بالطبیعة قدوس ألنه اهللا، وما في 
البشریة كلها هو شركة الروح القدس الذي یعینهم ویسندهم ویقدسهم، إال أنه ألجلنا 
تقدَّس بالروح القدس، لكن ما من أحد آخر قدسَّه بل بالحري هو بذاته یقدس جسده 

 .˻الذاتي

  تحمل الصلیب ألجلنا، حتى بالموت یبید الموت، وحوكم ألجلنا لیخلص جمیع البشر
من الحكم بسبب الخطیة، فأباد طغیان الخطیة باإلیمان، وسَّمر في صلیبه الصك 

 .˼(القید) الذي كان ضدنا، كما مكتوب

القدیس كیرلس السكندري 

 " وقید عبودیتنا الذي أمسك 14:2" (كو كتاب الصك الذي كان ضدنافلنتأكد أن (
 .˽بزمامه الشیطان، قد ُمزِّق وانحل بدم المسیح

القدیس أغسطینوس 

  هكذا بمیالد نسل القدیسة المباركة مریم، انتزعت األشواك وجف الغصن، وُلعنت
)، وصار التراب ملًحا، وُسمِّرت اللعنة على الصلیب (كو 19:21شجرة التین (مت 

) وزال حد السیف أو رفع النصل من أصل شجرة الحیاة وأعطي كطعاٍم 14:2
بین والعذارى والقدیسین  .˾للمؤمنین، وُوِعد بالفردوس للمطوَّ

1 Hymns on Nativity, 4. 
2 Sermons On John, Book 2, 17. 
3 Sermons On John, Book 6, 10. 
4 Hom. On 1 John, 1:5. 
5 Demonstrations 4 on Monks, 6. 
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اآلب أفراحات 

  لهذا قال داود قبالً : "طوبى للذین ُغِفرت آثامهم، وُسِترت خطایاهم. طوبى للرجل
الذي لم یحسب الرب له خطیة"، مشیرا إلى غفران الخطایا عقب مجیئه الذي به 

" فكأننا بشجرة (في جنة عدن) قد صرنا مزق صك خطایانا وسَّمره على الصلیب"
 .˺مدینین هللا كذلك بشجرة (خشبة الصلیب) أیضا ننال غفران خطایانا

القدیس إیریناوس 

  قد ُجرحت وَجرحت آخرین، ألن دمك، حینما ُسِفك لیمحو صَّك خطایانا، ما كان
 .˻لَیسفك إال من ُجرحك

القدیس أغسطینوس 

  أیًضا فلنقدم ذبیحة الحمد أي ثمر الشفاه، وتلك القرابین لیست بحسب الناموس الذي
رفع الرب صكه من الوسط وألغاه، لكنها قرابین بحسب الروح القدس، ألننا ینبغي أن 
نعبد اهللا بالروح والحق، ومن ثم قربان اإلفخارستیا لیس جسدًیا بل روحاني ومن ثم 

 .˼فهو طاهر

القدیس إیریناوس 

  هذا القید ضدنا في الحقیقة كما یقول الملهم بولس، قد سمره الرب في صلیبه وبه
) وٕان لم یكن المسیح نفسه 15،14:2انتصر على الرئاسات والقوات ظافًرا بها (كو

هو الذي سمر الالفتة باللقب على الصلیب، بل سمرها عامل بإیعاز من ضابط 
 .˽التقید  إن حدث–یهودي إال أنه عانى منها وكأن به قد كتبها بیده هو 

القدیس كیرلس السكندري 

ال ینبغي أن نخشى قوات الشیاطین فننحني لهم، وال أن نقلل من قوتهم. فهم ال 
یزالون أقوى من أي قدیس ینفصل عن قوة اهللا، لكن شكًرا هللا الذي یعیننا على النصرة (رو 

1 Against Heresies, 5:17:2. 
2 On Ps., 89. 
3 Fragments on his Lost Works, 37. 
4 Hom. On John, 12:19. 
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37:8 .(

  اسألوا الشیطان نفسه، اسألوه: "متى ُلِطمت بتلك الضربة التي ال عالج منها؟ ألم تعد
لك قوة بعد؟ أین ُأِسرَت؟ من أمسك بك وأنت تحاول الهرب؟ فإنه لن یعطیكم سوى 

ُشِهر هذه اإلجابة: "الجسد المصلوب" بهذا تمزقْت أوصاله، بهذا ُسِحقْت رأسه، بهذا 
 .˺)15:2. (كوبالریاسات والقوات (الشریرة) جهاًرا، ظافرا بهم في الصلیب

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لكن حتى إن هبط إنسان إلى الجحیم (الهاویة)، ووقف مرهوًبا من األبطال الذین
انحدروا هناك، ناظًرا إلیهم كآلهته، إال أنه سیدرك حقیقة قیامة المسیح والغلبة على 

 الموت ویشهد أن المسیح وحده هو اهللا والرب حقیقةً .

  ألن الرب تالمس مع كل جزء من الخلیقة وحررها وأعتقها من كل خداعات الزیف
جرد بنفسه الریاسات والقوات، ظافًرا بهم على والوهم كما یقول القدیس بولس إذ 

 .˻. حتى ال ینخدع أحد بعده بل یجد في كل مكان كلمة اهللا الحقیقيالصلیب

القدیس البابا أثناسیوس الرسول 

 "معناه أنه جرد قوات الشیطان، ألن الطبیعة البشریة جرد الریاسات والقوات بنفسه ،"
كانت قد خضعت لها، أو إن صح التعبیر كان مفروًضا علیها َدین (صك)، فعندما 

 صار إنساًنا لم یكن مدیًنا بهذا الصك - لكن ما معنى "شَّهر بهم"؟ 

معناه أنه حقا قد ُشهر بالشیطان الذي جعل من نفسه هزًءا وخزًیا. ألنه إذ توقع 
أن یظفر بالرب، خسر حتى ما كان لدیه، وحینما ُسمِّر الجسد (المقدس) على 

الصلیب، قام الموتى.  
هكذا تلقى الموت نفسه ضربة قاصمة من جسد میت. وكبطٍل مقدام، وحینما 

عرف أنه طرح عدوه أرًضا، وأمسك به بقبضة ممیتة، (مات الموت) هكذا كان موت 
 المسیح إنما هو خزي للشیطان.

لم یختبر المالئكة شیئا من هذا القبیل، فقد قام هو بكل شيء ألجل هذا القصد، 

1 Homilies on 1 Cor., homily 24:7. 
2 De. Incarn. 45 
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 وكان إن صح التعبیر - ثمة صراع واحد –مظهًرا أن لموته إنجاز عظیم وقدیر 
 (اقتتلي): 

  .˺ لكن المسیح المجروح أمات الموت–فقد جرَح الموُت المسیَح 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  (المسیح) إن كان أحد یخجل من صلیب المسیح فقد خجل من التدبیر الذي به ظفر
 .˻ بالقوات (الشریرة)

نوس يأوریج

. ال عودة للظالل 7
  ، شربأو أكل في أحدفال یحكم علیكم "

 ].16" [ سبتأو هالل أو من جهة عید أو

الطقوس الیهودیة من أكل وشرب وأعیاد معینة وهالل وسبت؛ هذه جمیعها 
رموز تشیر إلى عمل السید المسیح الخالصي. وٕاذ أكمل السید هذه الرموز، انتهت 

 كمثال إذ جاء المسیح فصحنا الذي ذبح ألجلنا، صرنا ،مهمتها. جاء النور فزالت الظالل
). 8-7: 5 كو 1رة الشر والخبث بل بفطیر اإلخالص والحق (يال نعید بخم

لیس من عودة إلى الظالل الیهودیة الحرفیة، مادمنا نتمم ما ورد في الناموس 
بالروح، إذ صار المسیح هو جوهر خالصنا وكفایتنا، هو محررنا من عبودیة الحرف. 

: 5"اثبتوا إذا في الحریة التي قد حررنا المسیح بها، وال ترتبكوا أیضا بنیر عبودیة" (غل 
1 .(

من جهة األطعمة فقد حرمت الشریعة بعض األطعمة بكونها نجسة، لیس في 
مادتها، وٕانما في رموزها. وقد سبق لنا الحدیث عنها في شيء من التفصیل في تفسیر 

ن بعض الطرق الغنوسیة حرمت أطعمة ما بكونها إسفر العدد. هذا ومن جانب آخر ف
دنسة. أما امتناعنا عن بعض األطعمة في الصوم فبعید كل البعد عن هذه المفاهیم إذ 

كل األطعمة طاهرة، لكن امتناعنا هو لضبط شهوة النهم، ولكي نعلن شوقنا لتقدیس 

1 Homilies on Colossians, homily 6. 
2 Hom. on Matt., 12:18. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

أجسادنا كي ال تهتم باألطعمة الدسمة، بل تشارك النفس انطالقها نحو السماویات. 

  ماذا إذن؟ هل نقیِّم أعیادنا باألكل والشرب؟ ال یحكمَّن علیكم أحد في مأكل عالمین
F).14:7"أن الناموس روحي" (رو 

˺ 

القدیس أمبروسیوس 

 " مبینا أنهم كانوا في تعٍد ال یحكمن علیكم أحدلم یقل: "ال تحفظوها حرفًیا" بل "
 وشرور، لكنه (بالرغم من ذلك) یوجه االتهام ضد آخرین.

لم یقل "طاهرین ودنسین" وال في أعیاد مظال، وخبز غیر مختمر وبنطیقسط 
(یوم الخمسین) بل "في جزء من عید" ألنهم أرادوا أال یحفظوا العید أو األعیاد كلها 

"، مظهًرا أنهم قد تخلوا جزًءا من العیدوٕان كانوا یحفظونها فال لكي یعیِّدوها فیقول "
عن الجزء األعظم من (األعیاد المقدسة) ألنهم حتى إن حفظوا السبوت فإنهم ال 

. ˻یحفظونها من قبیل الدقة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أوصى الرسول أال یحكمن علینا أحد في مأكل أو مشرب أو في عید أو أهلة أو
سبوت فلماذا إذن تلك المنازعات؟ ولماذا االنشقاق؟ نحن نحفظ العید، لكن في 
ضمیر الخبث والشر ممزقین أوصال كنیسة اهللا. ونحفظ ما هو خارجها (من 

مظاهر) طارحین عنا األمور األفضل، كاإلیمان والحب. وسمعنا من الكلمات النبویة 
 .˼أن تلك األعیاد ال ترضي الرب

القدیس ایریناوس 

  هو النور الذي جاء وبدَّد الظالم (الظالل)، ألن السبت الذي حفظه الرب اإلله هو
الذي حفظه المسیح نفسه، الذي كان مع اآلب وحینما ُأعطى الناس أعطاه هو، لكن 

فال یحكمن علیكم أحد من جهة مأكل أو مشرب أو عید أو في ظل األمور العتیدة. "
". لقد جاء اآلن ذاك الذي أعلنت عنه هالل أو سبت التي هي ظالل األمور العتیدة

1 On Resurrection, 2:108. 
2 Homilies on Colossians, homily 7. 
3 Fragments on his Lost Works, 38. 
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األصحاح الثاني 

  

 ˺تلك األمور فلماذا نجعل الظالل تفرحنا؟

القدیس أغسطینوس 

،  العتیدةاألمورالتي هي ظل "
 ].17" [ما الجسد فللمسیحأو

 الظل مجرد انعكاس للشيء الحقیقي ذاته. فهو یشمل الحقیقة وذو قیمة نبویة 
) لكن حینما یتحقق كمال الحق فال ضرورة للظالل. 1:10؛9:9؛ 5:8(عب 

  خالصة األمر كله، إن أراد البعض أن نقترب إلى المالئكة ال إلى المسیح، وهذا أمر
صعب علینا (تصدیقه)، لهذا یلفت الرسول أنظارهم إلى ما فعله المسیح "بدم صلیبه" 

. ˻)21:2 بط 1)، وعلى هذا األساس یقول إنه "تألم ألجلنا"، وأنه "أحبنا" (20:1(

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  الظل یظهر الحقیقة مقّدًما، لكّنه ال یملك خدمة الروح. فإن موسى ال یستطیع بالجسد
أن یدخل إلى القلب، وینتزع ثیاب الظلمة الدنسة، وال یستطیع أن یالشي ویحل قّوة 

◌ٍ . Ñالظلمة الخبیثة إال روح من روٍح، ونار من نار
القدیس مقاریوس الكبیر  

  جاء نور العالم وأزال الظالل. فإن (وصّیته) السبت ُأمرت بواسطة المسیح نفسه الذي
كان مع اآلب حین ُأعطیت الشریعة. لقد أمر بها، ولكنها كانت ظًال لما یأتي بعد 

ذلك... لقد جاء اآلن الذي بمجیئه ُأعلنت هذه األمور. لماذا نبتهج بالظالل؟ افتحوا 
. Òأعینكم أیها الیهود، فإن الشمس قائمة

القدیس أغسطینوس  

. عبادة المالئكة  8
،  الجعالةأحدال یخسركم "

1 Homilies on New Testament Lessons, 86:3. 
2 Homilies on Colossians, homily 7. 
3 Homilies, 32:4. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
4 Sermons on N.T. Lessons, 86:3. 
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، راغًبا في التواضع وعبادة المالئكة
، متداخًال في ما لم ینظره

 ].18" [منتفًخا باطًال من قبل ذهنه الجسدي

تسللت بعض المبادئ الغنوسیة إلى الیهود، فجاء في التلمود البابلي تعلیًقا  
 خرعلى قول الرب: "ها أنا مرسل مالكا أمام وجهك... احترز منه... ألن اسمي فیه" (

. لذلك تبنى معتنقو الغنوسیة الیهودیة Ï بأن المالك هو یهوه األصغر،)20-21: 23
 وفي كبریاء كانوا ،مبدأ عبادة المالئكة، مدعین أنهم أدركوا هذا خالل فلسفتهم التصوفیة

یفتخرون بأنهم یعرفون المالئكة. 

  ألنكم إن تمسكتم بالرأس الهتممتم أال تهملوا ذاك الذي مات المسیح ألجله. إن
تمسكتم بالرأس ما تخلیتم عن بقیة األعضاء، بضمهم مًعا بدًال من تفریقهم... وذلك 

 .˻برباط المحبة وخالص خاطئ (من ضاللة)

القدیس أمبروسیوس 
  ینادي البعض بأنه ینبغي أن نقترب إلى اهللا بواسطة المالئكة ال المسیح، وبذلك

یهدمون ما صنعه المسیح ألجلنا بدم صلیبه وآالمه من أجلنا. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم   

على شفاعة  یلزم أال یختلط على المسیحي بین هذه الهرطقة التي تقوم
 اهللا للمصالحة بینه وبین البشر دون دم المسیح، وبین حب المالئكة كخدام ىالمالئكة لد

 ویقدمون صلواتهم ویتوسلون عنهم، دون أن نخلط بین ،للمسیح یخدمون من مات عنهم
هذا العمل وعمل المسیح الخالصي الفرید. 

لیس للمالئكة شفاعة كفاریة بل توسلیة، كما جاء في سفر الرؤیا: "وجاء مالك 
آخر، ووقف عند المذبح، ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخوًرا كثیًرا لكي یقدمه مع 

صلوات القدیسین جمیعهم على مذبح الذهب الذي أمام العرش، فصعد دخان البخور مع 
ن یقدموا هذا أ). ما كان یمكنهم 4-3: 8 (رؤ "صلوات القدیسین من ید المالك أمام اهللا

1 F.C. Bruce: The Epistle of Colossians, 1988, p. 119. 
2 On Repentance, 1:6. 
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 إذ یهتفون بصوت عظیم: "مستحق ،البخور أو الصالة عنا إال في استحقاق دم المسیح
. )12: 5هو الخروف المذبوح" (رؤ 

بالرأس، وغیر متمسٍك "
، الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط
 ].19" [متوازًرا ومقترنا ینمو نمًوا من اهللا

مع ادعائهم بالتواضع وهم متكبرون، وعبادتهم للمالئكة، فقدوا اتحادهم بالرأس 
ربنا یسوع، ففقدوا حیاتهم إذ صاروا كجسم بال رأس، وبالتالي فقدوا حتى ارتباطهم ببعضهم 

ن تربط جسًما بال رأس؟ وكیف یمكن له أن یحیا؟ أالبعض، ألنه كیف یمكن للمفاصل 
 وكیف ینمو بدون الرب اإلله رأس الجمیع؟

 ، فال سبیل إلى 8" تساوي "لیس بحسب المسیح" في آیةغیر متمسك بالرأسعبارة "
 استبعاد المسیح عن مركز حیاتنا. وكلمة "جسد" هنا تشیر إلى الكنیسة بوجه عام. 

  الرب في هیكل قدسه. الذي یتآلف من أعضاء كثیرین، كل منهم یفي بوظائفه
 .˺وواجباته المحدودة. بالحب نبني بنیاًنا واحًدا

القدیس أغسطینوس 

. عظمة الموت مع المسیح 9
،  العالمأركان كنتم قد متم مع المسیح عن إن "إًذا

،  عائشون في العالمكأنكمفلماذا 
 ].20" [ُتفرض علیكم فرائض

] یقدم بعض النواحي 18،16،8 إذ یتحول القدیس بولس عن التحذیرات السلبیة [
اإلیجابیة لعالقتنا بالمسیح. فالشركة في آالم المسیح وموته هي اّتحاد مع عمله المصالحة 

 الذي تحّقق بالصلیب، والشركة في قیامته هي اّتحاد مع كل أمجاد شخصه.

] فهل نحن 14إن تعالیم الناس قد ُرفضت، وزال ِثقل ناموس العهد القدیم [
أحرار أن نطیع أو نرفض كما یحلو لنا؟ كال! فعوًضا عن أن نتقید بكٍم هائل من 

1 On Ps. 11. 
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). 10:15النوامیس، صرنا أحراًرا لكي نحفظ وصایا المسیح (یو 

 ].21" [ال تمس وال تذق وال تجس"

  حًقا كثیًرا ما یخدعنا النظر، فنرى أشیاء غیر واقعها في معظم األحیان، وننخدع
بالسمع أیًضا، فإن كنا نرید أن ال ننخدع، فلنتأمل، ال إلى المنظور، بل إلى غیر 

 المنظور. 

لكن متى ال تنخدع نفوسنا؟ أین تقتنى عرش الحق، إال حین تنفصل عن 
الجسد، فال تنخدع وتضل به؟ ألنها، أي النفس، ُتضلل بالنظر وتنخدع وتضل 

بسماع األذنین... لهذا ینادي الرسول قائالً : "ال تلمسوا، ال تذوقوا، ال تأخذوا، األشیاء 
) ألن اهتمامات الجسد هي أیضا لفساده. لهذا یرینا 22،21:2التي كلها للزوال" (كو 

أنه یجد الحق، ال من خالل اهتمامات الجسد، بل عن طریق االرتفاع بالنفس والسمو 
 ˺)20:3بها وتواضع القلب، ویكمل قائالً : "أما سیرتنا نحن فهي في السماء" (في 

 سالقدیس أمبروسیو

  یقول، لستم في العالم، فكیف بكم تخضعون لعناصره، أو لمعاییره؟ تأملوا كیف یهزأ
بها: "ال تلمسوا، ال تمسكوا، ال تذوقوا" وكأني بهم جبناء ال ینشغلون بالقضایا الجسام 

بل بأمور (تافهة) [بتلك األشیاء التي تؤول كلها باالستعمال إلى الزوال] هكذا حط من 
Fكبریاء البعض، وأضاف "بجسد أفكار تقلید الناس"

˻ 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، لتي هي جمیعها للفناء في االستعمال"ا
 ].22" [حسب وصایا وتعالیم الناس

" الناموس هو الذي ُیهلك! فإنه ال یجدر استعمال ُوِضع الناموس لُیحَفظ، لكن "
بل عن الحب الذي نكنه للرب یسوع.  بحیاتنا الروحیة أن تعتمد على األوامر والنواهي،

فعندما یصبح قمع النفس والتداریب والتغصب، غایات في حد ذاتها، نكون قد تجاوزنا 
عمق القیمة التي فیها وصرنا ننفذ أفكار الهراطقة. 

1 Death is Good, 3:10 
2 Homilies on Colossians, homily 7. 
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، لتي لها حكایة حكمة"ا
، بعبادة نافلة وتواضع وقهر الجسد

]. 23" [ البشریةإشباعلیس بقیمة ما من جهة 
للتداریب الخاصة بضبط النفس وقمع الجسد لها بركاتها وأهمّیتها إن قدمت في 

المسیح یسوع، ألجل البنیان الداخلي، وخالل االتكاء على صدر الرب والتمتع بعطیة 
الروح وعمل النعمة اإللهّیة. أما إن تحّولت إلى "حكایة" (أخذ المظهر الخارجي) للحكمة، 

مع إذالل الجسد وقهره بالعنف فال قیمة لها، إذ ال تهب شبًعا داخلی�ا. 

  ال تستحق البتولّیة المدیح في ذاتها إن لم تنبع عن حب اهللا. یقول الطوباوي بولس
عن الذین ینفرون من الزواج: "في األزمنة األخیرة یرتد قوم من اإلیمان، تابعین 

). وأیًضا 3-1: 4 تي 1أرواًحا مضّلة وتعالیم شیطانّیة... مانعین عن الزواج" (
. ˺یقول: "ال تدعوا أحًدا یجّردكم باستخدام االلتزام باإلماتة جبًرا وقهر الجسد

القدیس إكلیمنضس السكندري 

 أن البعض في جهالة یمارسون ما سبق أن فعله العالمة أوریجینوسیرى 
). فكاد 8-6: 13سمعان بطرس حین رفض أن تمتد یدا السید المسیح لغسل قدمیه (یو

أن یفقد نصیبه مع المخلص بسبب اهتمامه بأن ینال غسل قلبه الداخلي. ف نّیة صادقة 
وفي رغبة صادقة نحو تكریم سیده كاد أن یفق نصیبه مؤدًیا نفسه. هكذا ینشغل البعض 

 .˻بالقمع الزائد دون انشغال القلب بااللتصاق بالمخلص نوال نصیب معه

  وٕان كانوا یظهرون كحكماء بقمعهم الجسد بعنف واهتمامهم، فلنحد عنهم. فقد یبدو
الشخص متدّیًنا ومتواضًعا، ویستخف بالجسد... كتب الرسول أنهم یهینون الجسد، 

ویحرمونه من الحرّیة ویجّردونه منها، وال یسمحون لهم أن یضبطونه بإرادتهم. أما اللَّه 
. ˼فیكرم الجسد

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Stromata 3:51.1-3. 
2 Commentary on John, 32:57-59. 
3 Homilies on Colas, hom. 7. 
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  ،واضح أن هذا عبودّیة وٕافساد للكرامة الموهوبة لنا. یجب أن یكون النسك اختیارّیا
 .˺لیس ألن األشیاء المخلوقة بغیضة إنما بكل دقة ألنها فیها لذات

األب ثیؤدورت أسقف قورش 

  لكي تكون بتوًال ال یكفي أن تكون غیر متزّوج. یجب أن تكون بتولّیة روحّیة، أعني
العّفة لیست غیاًبا للشهوة الشّریرة المعیبة، ولیست غیاًبا للزینة واالهتمامات الكمالّیة، 

؟ ˻وٕانما أیًضا غیر ملّوثة بهموم الحیاة. بدون هذا أي نفع للطهارة البدنّیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 
 2 من وحى كو

 األمجاد إلىأللتصق بك فتحملني 
 

  ،هب لي أن التصق بك
  فأرتفع فوق حدود الجسد، 

! إخوته  بحبك أكون كمن هو حاضر مع كل 
.  بهمااللتقاء  لن یقدر الجسد أن یحصرني عن 

 غائب في الجسد، إنني  بصدٍق أقول 
 بك أنا حاضر بالروح! ي  لكن

 
 فأنعم بك یا حكمة اهللا،  ،التصق بك 

  لن تقدر كل خداعات الفالسفة أن تسبي فكري. 
 عذوبة في حكمة البشر. أجد  وال 

  ولن تقدر خداعات البشر أن تصطادني بشباكها. 
  بك یتقدس فكري وعقلي، 

 وأرتفع من مجٍد إلى مجدٍ ! ،  بك أطیر

1 Interpretation to Colossians 2:23. 
2 On Virginity, 77:2. 
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  ،من أجلي صرت إنساًنا

  وأنت بالهوتك تمأل السماء واألرض. 
  ألتصق بك فأمتلئ بغنى حبك، 

! يء نعمتك فال یعوزني شتهبني  
 
  .التصق بك فارتفع فوق حرف الناموس

  ال أطلب ختان الجسد، 
   بل أحمل بروحك ختم ختان الروح! 

 
  ،بك أتمتع بالبنوة هللا

  وُأنعم بروحك ختًما ملوكًیا! 
 ملكًا لك، ي  أصیر بكلیت

  وجندًیا صالًحا في جیش الخالص! 
 وكل مالئكته، إبلیس  لن یقف أمامي 

  ألني مستتر فیك! 
  أطأ بقدمي قوات الظلمة، 

 ُمشرق في أعماقي! ك  ألن نور
 
  .أنت وحدك تحملني إلى حضن أبیك

  دمك الثمین یشفع فيّ ! 
   وصلیبك هو سلم السماء! 

 
  ،ألصلب معك

، صلب معك حیاة فال
  ّي،  وبقیامتك أقوم فال یقوى الموت عل
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   بصعودك یجد قلبي له موضًعا في السماء! 
 علو كل مؤمن بك! رٌّ    أنت بحق س

بع كل من ألتصق بك! ش   أنت سّر 
   كیف أقدر أن أعیش بدونك؟ 
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األصحاح الثالث 

 الثالث  األصحاح

المسیح والحیاة الداخلیَّة  
 

 في األصحاحین السابقین عن سمو السّید المسیح، فهو  الرسول بولسحّدثنا
العمق الذي یحملنا بروح الرجاء إلى السماء. وهو العلّو الذي إذ نتأّصل فیه ونتأّسس فلن 

یهتز بناؤنا. اآلن یحّدثنا عن المسیح السماوي الذي یقیمنا لنختبر السماوّیات، وتتجّدد 
حیاتنا فیه كل یوم، ویقود كل مشاعرنا وسلوكنا في البیت كما في الجماعة. 

ال یمكن لحیاتنا أن تنمو في أعماقها وال أن ترتفع إلى أعلى ما لم تنمو داخلًیا. 
یجب أن نعرف أن المسیح هو حیاتنا، یسكن فینا. السّید المسیح هو قانون حیاتنا والموّجه 

لسلوكنا الخارجي كما الداخلي. 

 .4-1. الحیاة مع السماوي  1
 .9-5. خلع أعمال اإلنسان   2
 .15-10. التمّتع باإلنسان الجدید  3
 .17-16. التسبیح والشكر  4
 .25-18. المسیح قانون األسرة  5

. الحیاة مع السماوي 1
، ن كنتم قد قمتم مع المسیحإف"

 ].1" [ ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللافاطلبوا

بعد أن حذرهم من البدع التي تحط من شأن السید المسیح وعمله الخالصي، 
 كشف لهم عن بركات االتحاد مع المسیح القائم من األموات والصاعد إلى السماوات.

فالمؤمن یطلب ما هو فوق، أي یشتاق ویسأل ویجاهد بالنعمة اإللهیَّة لكي یتمّتع بما هو 
لمملكة المسیح. هذا یتطّلب منه رفع فكره لیستقّر هناك.  

سبق فتحدث رفع القلب والفكر هو عطیة إلهّیة، لكن یلزمنا أن نسعى لنوالها. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

 المعمودیة، ال لنبقي كما في القبر بل نقوم معه، حسب وعده في المسیحعن الدفن مع 
). إنه حي قائم في السماوات، یسحب 19: 14 "ألني أنا حي فأنتم ستحیون" (یو اإللهي:

قلوبنا وأفكارنا إلیه، فنحیا معه متهللین في السماویات.  

إذ رأى التالمیذ الرب صاعًدا إلى السماء رجعوا إلى أورشلیم بفرٍح عظیٍم 
). ونحن إذ نقوم معه ونصعد بقلوبنا إلیه نتحرر 53-51: 24یسبحون اهللا ویباركونه (لو 

من سلطان الخطیة التي ال موضع لها في السماویات. نترنم مع الرسول قائلین: "ألن 
). 2: 8ناموس روح الحیاة في المسیح یسوع قد اعتقني من ناموس الخطیة والموت" (رو 

ن في المسیح وحیاتنا هي فیه، فنحن لیس فقط نموت معه، بل  وٕاذ نحن متأصلوِّ
 بالوحدة معه في قیامته وتصعد قلوبنا معه، ففي موت المسیح متنا عن الخطیة، تمتعن

. حیاتنا توفي قیامته قمنا لنحیا حیاة جدیدة. وبصعوده نعاین كنوز غنى ومباهج السماویا
الجدیدة في المسیح تحررنا من االهتمام بأمور هذا العالم، فنصیر "أمواتا عن العالم" ونجد 

 ومعه. كلما نعرفه نكتشف تأن حیاتنا الحقیقیة هي في المسیح الصاعد إلى السماوا
تدریجًیا الجمال الكامن في الشركة مع ربنا یسوع، فنتمتع بالشركة في سماته، كالحب 

]. 12والرحمة والرأفة والوداعة والرأفة وطول األناة [

كما دخل یشوع بشعب اهللا إلى كنعان لینال كل واحٍد نصیبه في أرض الموعد 
)، هكذا یصعد بنا ربنا یسوع إلى كنعان السماویة كقائٍد لموكب النصرة، 23: 11(یش 

 .فینال كل مؤمن نصیبه في المجد السماوي

د الغواصة بمنظاٍر مكبر، به  ُاخترعت الغواصُة لتبحَر تحت الماء. ومع هذا تُزوِّ
تفتش عن األشیاء التي على سطح المیاه، فهي تمخض عباب المیاه، لكن سالمتها في 
الداخل مرتهنة بما یتوفر لدیها من معرفة لألمور العلویة. ونحن نعیش في العالم، لكن 

بنا إلى َأعلى. ذفلتمْال السماُء َأفكارنا. إذ نثبت أنظارنا على المسیح وهو یجت

المسیحیُة لیست سلسلًة من أعمال التخلي فقط، بقدر ما هي تمتع بالحیاة 
الجدیدة، فُكلَّما عرفنا المسیح أفضل ال تعود أمور كثیرة تجتذب اهتماماتنا. إذ یضیف 

المسیح الكثیر إلى حیاتنا فال تتسع لمزید من األمور العتیقة. به فقدنا متعة اللذة بأعمال 
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اإلنسان العتیق، وصرنا اآلن منشغلین تماًما بالحیاة الجدیدة في المسیح.  

ل البعض: مادمنا نقوم مع المسیح ونطلب ما هو فوق، فلماذا ءربما یتسا
 نسقط في الخطیة؟

اتكالنا على ذواتنا دون طلب عون النعمة اإللهیة خالل الشركة المستمرة مع اهللا بغیر  .١
انقطاع. 

التهاون في الصغائر. إذ نحظى بالنعم اإللهیة یبید أغلبها بسبب إهمالنا.  .٢

). 14: 1یقول معلمنا یعقوب: "كل واحد یجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته" ( .٣
یجب أال یكون لنا أي ارتباط بالطبیعة العتیقة، إذ یطالبنا القدیس بولس أن نمیت 

شهواتنا الشریرة. فإذ ننال حیاتنا الجدیدة في المسیح یسوع، نخلع الحیاة العتیقة بكل 
أفعالها. یحثُّنا القدیس بولس أن ُنمیت الطبیعة القدیمة، فنُكف عن كل رذائلها والتي 
ضمها بولس في قائمة واحدة، أي الموت والفساد والنجاسة والشهوة الردیة والطمع، 

ثم الغضب الناجم عن األهواء الردیة والنقمة وخطایا الكالم الكثیرة، فلنكف على 
الدوام عن تلك الخطایا، وهذا األمر مستطاع في المسیح. هل تتخیلون كم تكون 

سخافتنا ِإن اشترینا ثوًبا جدیًدا، لكننا رفضنا أن نخلع القدیم الذي لبسناه، فنصُّر على 
لبس الجدید دون أن نخلع عنا القدیم! إن كثیرین من المسیحیین یفعلون ذلك. إنهم 

یحاولون أن یلبسوا ثوب الحیاة الجدیدة فوق طبیعتهم القدیمة. وهذا ال یحدث مطلًقا. 
 فعلینا أوال أن نترك الخطیة ونحن نلبس الحیاة الجدیدة.

التوقف عن النمو، فمع كل یوم نتمتع بما هو جدید علینا أن نتعلمه. یلیق بنا أن  .٤
نتشبه بالرسول بولس فنشتهي أن ننمو لنبلغ إلى قامة ملء المسیح. 

سلوك المسیحي هو ما یراك الناُس تمارسه، كما تشیر المالبس إلى الكثیر من 
طباعك. إن كنت مهمًال أم مهتًما، إن كنت جندًیا أم مدنًیا، ملكا أم ِمن العامة، هكذا فإن 

).  23:27التعبیر الخارجي ُیظِهر لمن تنتمي وَمن تخدم (أع 

هذه الحیاة الجدیدة التي نقبلها من المسیح تتجدد دوًما كلما نمونا في معرفة ربنا 
ومخلصنا. لكن یلیق بنا ونحن ننشغل باالمتیازات العظیمة التي لنا في المسیح، ال نهمل 
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واجبنا من نحو رفقائنا. معرفتنا للمسیح تجعلنا نفكر باألكثر في اآلخرین فنتعلم أكثر عن 
]. 14-12تلك الحیاة الجدیدة: كاللطف والرأفات والوداعة وطول األناة والغفران والحب [

أجل فإن تلك هي األمور التي یجب أن نتحلى بها. فإن عشنا هكذا نحظى بالكمال ونحن 
على األرض. ویقول القدیس بولس إن تلك الفضائل تشبه قطًعا من القماش منسوجًة ُكٍل 

). وهذا األمر یمْال حیاتنا بسالم اهللا.  13 كو 1منها في موضعها كما بحزام من حب (

"، أي "الحیاة السماویة المتهللة على نطلب ما فوقیوصي القدیس بولس أن "
). ویریدنا المسیح أن نتعلم كالمه، 16:3مستوى عالٍ . فقلب المسیحي قلب مرتل (

ویریدنا أن نعبِّر عن فرحنا فیه بالتسابیح والترانیم فنشارك السماویین حیاتهم.  

الحیاة السماویة لیست باألمر الفوري وال السهل. إنما تتطلب جهاًدا مستمًرا 
وطلًبا له وسعًیا ألجل إتمامها. یلزمنا أن نطلب مشیئة اهللا السماوي، من أجَّل اهللا ذاته.  

  لننال اتساًعا في األرض. فلنفكر في السماویات 33:6 فلنطلب ملكوته وبره (مت (
ونتأمل فیها، حیث ُرفِّع المسیُح وارتفع. لكن هیا بنا نهجر العالم الذي هو لیس 

عالمنا، لنبلغ الموضع الذي ُدعینا إلیه، فلنرفع عیوننا عالًیا، لنرى البهاء الذي ُیعلن. 
 . ˺فلنرفع أجنحتنا كمالئكة، لنرى الجسد الموضوع هناك

األب أفراحات 

  قد قمنا مع المسیح، فلنحیا فیه ونصعد معه، حتى ال تجد الّحیُة عقبنا لتلدغه على
 . ˻األرض

القدیس أمبروسیوس 

  یا للعجب! أنه قد رفع أذهاننا إلى فوق! وكیف مألها باإللهام القدیر! فال یكفي
حیث جالس عن القول، "األمور التي هي فوق" بل و"حیث المسیح كائن" بل وأكثر "

 . ˼" ومن هذه النقطة كان یعدهم لیروا األرضیمین اهللا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Demonstrations 6 on Monks, 1. 
2 Escape from the World 7:44. 
3 Homilies on Col., Hom. 7.  
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  یزعم البعض أن القیامة هي للجسد فقط، لهذا یقولون إن تلك القیامة األولى (التي
في سفر الرؤیا) هي قیامُةُ◌ُ◌ُ◌ جسدانیة فقط، ألنهم بحسب زعمهم، یقولون إن الذي 

یقوم ثانیة هو شيء قد سقط، واألجساد اآلن تسقط بالموت لهذا ال یمكن أن تكون 
هناك قیامة للنفوس، بل لألجساد. لكن ماذا هم قائلون للرسول الذي یتحدث عن قیامة 
النفوس؟ ألن كالمه كان موجًها إلى اإلنسان الداخلي ال الخارجي. بالتأكید حینما قال 

"، ونفس المعنى نراه في عبارة أخرى إن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق"
 . ˺"كما قام المسیُح من الموت بمجد األب هكذا نسلك نحن أیًضا في ِجدة الحیاة"

 هو قد سبقنا، ونحن قد قمنا فعًال معه، لكننا ال نزال على الرجاء˻. 

 "؟ أولئك الذین صاروا كرسیه؛ ألنه كما ت تعلن مجد اهللا" من هم السماواتالسماوا
یجلس اهللا في السماء، هكذا یجلس في الرسل، وهكذا یجلس في كارزي اإلنجیل. 

 حتى أنتم، إن أردتم، تصیرون سماءً .

هل تشتاقون أن تصیروا سماًء؟ طهروا قلوبكم من األرض! فإذ ال تكون لكم 
شهوات أرضیة، وال تنطقوا عبثا: "قلوبنا هي فوق"، تصیرون سماًء . "فإن كنتم قد 
قمتم مع المسیح" كما یقول الرسول للمؤمنین فتشتهون ما هو فوق، وال تشتهون ما 

هو بأسفل على األرض، أفال تصیرون سماًء؟ أنتم تحملون جسًدا، لكن بسیرتكم 
تحیون حیاة السماء، وإِذ أنتم هكذا، فأنتم تعلنون المسیح (للناس) ألنه َمن من 

 ˼المؤمنین ال ُیعلن المسیح؟

 ومن ثم، فإنه حتى اآلن یحكم تالكنیسة اآلن هي ملكوت المسیح وملكوت السماوا .
معه قدیسون، وٕان كان بشكٍل مختلٍف عن حكمهم معه بعد الموت. إذ ینمو الزوان مع 

القمح في الكنیسة، فإنهم ال یحكمون معه، ألنه ال یحكم معه إال الذین یقول الرسول 
فإن كنتم قد قمتم مع المسیح، فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن عنهم: "

". وعن هؤالء یقول أیًضا إن سیرتهم هي في یمین اهللا، وال تطلبوا ما على األرض
السماویات. وفي النهایة فإنهم یحكمون معه الذین هم هكذا في ملكوته فهم أنفسهم 

1 City of God, 20:10. 
2 On Ps. 71. 
3 On Ps. 97. 
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ملكوته، لكن بأي مفهوم ُیعَّد هؤالء ملكوت المسیح، إال أولئك الذین بالرغم من وجود 
 . ˺كل الرذائل في العالم وحتى زواله ال یطلبون ما للعالم بل ما للمسیح

 .إن كنتم قد قمتم مع . ولم یكن عبثا ما قیل: ".لیس عبثا ذكَّرهم بأن یرفعوا قلوبهم
". اشتهوا األمور المسیح فاطلبوا ما فوق، حیث المسیح جالس عن یمین اهللا

العلویة، ولم یطلبوا ما على األرض. طالما أن لهم سیرتهم هناك في السماویات، فإنهم 
 تیحملون اهللا، وهم بذلك سماء، إنهم عرش اهللا وحینئذ یعلنون كلمات اهللا "السماوا

 .˻تحدث بمجد اهللا"

القدیس أغسطینوس 

 " :(شرفا) اطلبوا ما فوق حیث المسیح جالسقد ُدعیتم الهتمامات أخرى أكثر نبًال "
). ارفعوا نفوسكم فوق مستوى األرضیات، ومن السماء تستمدون قاعدة 1:3(كو 

سلوكیاتكم. ثبتِّوا سیرتكم في السماء، فإن موطنكم الحقیقي هي أورشلیم السماویة (في 
) ومواطنوكم وأتباعكم هم "األبكار المكتوبة أسماءهم في السماء" (عب 20:3

23:12(˼ . 

القدیس باسیلیوس الكبیر  

 " :ویضیف: طلبوا ما فوقاقمُتم مع المسیح فكنتم قد فإن یقول القدیس بولس ."
 ُأظهر المسیح حیاتنا ى وحیاتكم مستترة مع المسیح في اللَّه. مت،ألنكم قد ُمتم"

 تختفي فینا الحیاة حسب الجسد .]4-1[حینئذ ُتظهرون أنتم أیضا معه في المجد" ف
. كما یقول تالسماوا ثم نقلنا طموح حیاتنا من األرض إلى ،َمْتنا طبیعتنا الدنیئةأإذا 

). ثم ننتظر الحیاة الحقیقیة، ویظهر 14:10المثل: "الحكماء یدَّخرون معرفة" (أم 
 ونتحول إلى حالة مقدسة. دعونا اآلن نستمع إلى كلمات ، ونمتلئ بمجده،المسیح فینا

. فیتحول ي فال ننجذب إلى الكلمات ذات المعنى الجسد،النشید وكأننا متنا بالجسد
 لكلمات النشید يالمعنى اللفظمن ،  حیاة القداسةإلى الشخص الذي مات عن األهواء

إلى معاٍن نقیة وغیر ملوثة. ولما كان فكره خالًیا من األمور األرضیة، لذلك ُیشغل 

1 City of God, 20:9. 
2 Sermons on N.T. Lessons, 3 :14. 
3 Hexmarion, Hom. 9:2. 
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 من الهوى، والجالس عن یمین مجد اللَّه (كو يالخ باألشیاء العلیا حیث المسیح الفكره
. لیتنا نستمع ي). دعونا اآلن نستمع إلى الكلمات التي تصف جمال العروس النق1:3

. ˺نتقل إلى دائرة الروحننشارك في طبیعة الجسد و وكأننا ال
 القدیس غریغوریوس النیسي

  1عندما یشخص العقل إلى داخله، یراهم (البشر) جمیًعا على شكل صورة اهللا (تك :
) التي ُخلقوا علیها. فال یكن في هذه الرؤیا الخاصة بهذه الحالة بار 27- 26

وخاطي، وال عبد وحر، وال ختان وغرلة، وال ذكر وال أنثى، بل یرى المسیح الكل في 
 .˻الكل

 لدلیاتيا القدیس یوحنا 

 ].2األرض" [ ال بما على ،اهتموا بما فوق"

یمثل أدم الطبیعة البشریة وكل ما هو أرضي، أما المسیح، آدم الثاني، فإنه 
)، فعالَم نثبت فكرنا وقلوبنا؟ 49-45:15 كو 1 (تیمثل السماویا

أن الذي یرتفع قلبه وفكره إلى السماء یكون كعصفوٍر القدیس جیروم  یرى 
 القدیس ویرى طائٍر في السماء فال تقدر الحیة التي تزحف على األرض أن تبتلعه.

أن مثل هذا المؤمن یتحول من تراٍب إلى سماٍء، فال یصیر مأكًال للحیة التي أغسطینوس 
تلحس تراب األرض. 

 " اشتِه ما فوق، الجسد أرضي (ترابي)، لكن لترفض َأن تكون أرًضا. ما معنى ذلك؟
". إن كنتم ال تشتهون األرضیات فلستم أرًضا، وٕان لم تكونوا أرًضا، ال ما على األرض

 . ˼فلن تخدعكم الَّحیة، التي طعامها المفضل هو األرض

القدیس أغسطینوس  

 إذ ترتفع قلوبنا إلى السماء تسمو كل انفعاالتنا وحواسنا وعواطفنا وكل طاقاتنا 
 لتسبح في السماویات وال ُتمتص في األمور الجسدانیة.

1 Homilies on Song of Songs, 9.   ترجمة الدكتور جورج نّوار 
Ð  9: 49، رسالة 1992األب سلیم دكاش الیسوعي: الشیخ الروحاني- مجموعة الرسائل الروحیة، بیروت .

3 On Ps. 104.  
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  ،هكذا إذا ما ساد التعقل تلك االنفعاالت كلها، تتحول إلى شكل من أشكال الفضیلة
ِإذ ُینتج الغضب شجاعة، والخوف حذًرا، والمخافُة طاعةً ، أما الكراهیة فتتحول نحو 

الرذیلة، وتصیر قوة الحب هي الرغبة فیما هو جمیل بالحقیقة. ِإن روحنا الخفاقة فینا 
ترتفع فوق أفكارنا وأهواِءنا وتحفظها من العبودیة لما هو دنيء، أجل إن الرسول 

نفتكر فیما هو العظیم یمتدح مثل هذه الرفعة الذهنیة حینما یحثنا على الدوام َأن "
"، ومن ثم نجد أن كل عاطفة حینما ترتفع وتسمو بسمو عقولنا، فِإنها تماثل فوق

 . ˺جمال الصورة (األیقونة) اإللهیة

القدیس غریغوریوس النیسي 

 ألنه كما ُقلت، إذ یكرر دائًما أن لهم تانظروا كیف انطلق بأحاسیسهم إلى السماویا .
ما للمسیح، وفي كل رسائله ینِّبر على هذا اَألمر، لیوضح أنهم شركاء في كل شيء 
مع المسیح؛ لهذا یستخدم األلفاظ رأس وجسد، ویبذل كل ما في وسعه لیوصل إلیهم 

.  ˻(هذا المعنى)
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  لكي نتذوق األمور العلویة، البد أن نؤمن أن المسیح في جلوسه ال یطیع كواحد
یتلقى أوامر أو وصایا، بل هو ممجد باعتباره االبن الحبیب الوحید. أما بخصوص 
 .˼جسد المسیح فیقول األب: "اجلس عن یمیني، فأضع أعداءك تحت موطئ قدمیك"

القدیس أمبروسیوس  

،  قد متم"ألنكم
 ].3" [وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا

الموت الذي یتحدث عنه هنا لیس الموت البدني، وال هو االنفصال عن اهللا. 
وشروره بل هو أیًضا بمعنى أن ندیر  فالموت انفصال، لكن االنفصال هنا عن العالم

ظهورنا إلى أسالیب حیاتنا القدیمة.  

1 On Creation of Man, 5. 
2 Homilies on Col., Hom. 7.  
3 On Christian Faith 2:12 (103). 
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ن السید المسیح كاللؤلؤة التي تظل مختفیة أ بالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
طالما هي في قلب القوقعة الصدفیة. 

  ال شيء أكثر بركة من ذلك الدفن (مع المسیح)، حیث یفرح الجمیع، المالئكة والبشر
ورب المالئكة، في هذا الدفن ال حاجة لنا إلى ثیاب وال إلى أیة أربطة وال إلى أي 
شيء من ذلك، فهل ترون رمز ذلك؟ سأریكم حین ُدفن اإلنسان وذلك الجرن حیث 

قام. في البحر األحمر غرق المصریون في القاع، لكن خرج منه اإلسرائیلیون 
سالمین، هكذا أیًضا، فإنه یدفن الواحد ویقوم اآلخر. ال تتعجبوا من أن المیالد والموت 

.  ˺یحدثان في آن واحد داخل المعمودیة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لكنه یقود إلى الملكوت للصیرورة مع المسیح 14: 7ضیق هو طریق التوبة (مت ،(
في اهللا. وواسع هو طریق الراحة والتلهي، لكنه یوصل إلى ظلمة الشیطان للصیرورة 

. ˻معه في جهنم
القدیس یوحنا الدلیاتي  

  قیل لبطرس "اذبح وكل" وال تبتلع بسرعة، ألنه ما من إنسان یدخل جسد الكنیسة إال
الذي ُذبح أوًال، أي إال إذا مات، لیصبح إلى ما لم یكن علیه. فمن ال ّیذبح وال تأكله 

الكنیسة قد ُیحسب مع العدد المنظور من الشعب، لكنه ال ُیحسب مع الشعب 
 . ˼المعروف لدى اهللا، حیث یقول الرسول "الرب یعرف خاصته"

القدیس أغسطینوس 

" أیة حیاة؟ بالتأكید لیست حیاة أجسادنا، وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا"
بل عالقتنا الروحیة باهللا، وتنفیذ مشیئته فینا. المسیح هو حیاتنا، وعلینا أن نحیا كما یحیا 

).  6:2 یو 1هو (

، ظهر المسیح حیاتناأٌ متى "

1 Homilies on Col., Hom. 7.  
Ð  24 عن التوبة ومواساة الخطاة، 43الرسالة .

3 On Ps. 124. 
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 ].4" [ معه في المجدأیضانتم أفحینئذ تظهرون 

  هنا عن األرض، لم یكن بولس نفسه یحیا في مجدٍ . فقد كان یئن حقیقة في جسد
ألن حیاتنا اآلن مستترة مع المسیح في اهللا، وحینما یظهر الموت، إذ نسمعه یقول: "

 .˺]4-3" [المسیح حیاتُنا، سنظهر نحن أیضا معه في مجد

وسیوس رالقدیس أمب

  إن كنا نترجى األمور العتیدة ونئن ألجل السعادة المستقبلة، وٕاذ لم یظهر بعد ماذا
"، إنه حیاتنا مستترة مع المسیح في اهللاسنكون، بالرغم من أننا فعًال "أوالد اهللا" ألن "

 . ˻ینتابنا الیأس الشدید بسبب الذین یطلبون أو یتمتعون بالسعادة في العالم

  یمتد األصل عمیًقا في الداخل، وحیث الجذر فهناك حیاتنا أیًضا، فهناك حبنا ُمثبَّت
". فمتى یذبل ذاك من كان هكذا متأصًال؟ بل وحیاتنا مستترة مع المسیح في اهللا"

أین سیأتي ربیعنا؟ أین صیفنا؟ أین تكسونا كرامة األوراق حولنا، وُیغنینا فیض الثمار؟ 
حینما سیظهر المسیح الذي هو حیاتنا، حینئذ متى یحدث ذلك؟ اسمعوا ما یتبع: "

" فماذا نفعل نحن إذن اآلن؟ "ال تغتاظوا بسبب أیضا تظهرون أنتم معه في مجد
فاعلي الشر، وال تحقدوا على عمال اإلثم، إذ سرعان ما یذبلون كالعشب ویفنون كزهر 

Fالعشب"

˼ 

القدیس أغسطینوس 

 " :فال یجاهِّد أحد لكي یضيء، وال حیاتنا مستترة مع المسیح في اهللایقول الرسول ،"
یتكبِّر أحد وال یفَتخر أحد. فالمسیح لم یشأ أن یكون معروًفا من أحد هنا ولم یطلب أن 

ُیكرز باسمه في اإلنجیل وهو ال یزال على األرض. بل جاء لیختبأ عن هذا العالم. 
فلنخِف نحن أیضا كذلك حیاتنا كما فعل المسیح (مقتدین بما فعله هو). فلنكف عن 

االفتخار لنكف عن أن نشتهي أن نكون معروفین. فاألفضل أن نعیش هنا في 
حینما سیظهر المسیح فحینئٍذ سنظهر نحن أیضا تواضع، وهناك في مجد. إذ یقول "

1 Death is Good, 12:56. 
2 On Ps. 123. 
3 On Ps. 37. 
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 . ˺"معه في مجد

القدیس أمبروسیوس 

  لم یتحدث كثیًرا في الحقیقة عن أمور هذه الحیاة، بل كانت معظم تأمالته في أمور
ألن حیاتنا مستترة مع ). إذ یقول "20:3" (في تألن سیرتنا في السماویاالسماء. "

] وأكالیلنا (حرفیا مكافأتنا) هناك. وجهادنا هو ألجل األكالیل 3" [المسیح في اهللا
هناك. ألن تلك الحیاة ال تنتهي بعد الموت، بل تضيء أكثر فأكثر. وفي الحقیقة فإن 
الذین یتبعون هذه القاعدة، لهم كرامة أعظم أكثر من الحاملین التیجان، عالمین أنهم 

 . ˻رجال أعظم، یسعون ألجل أموٍر أعظم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  أال یقول المرء (وهذا حق) إن اإلنسان یموت عن العالم، إن رفض مباهج العالم 
ألجل اهللا؛ هكذا یعلن القدیس بولس نفسه لنا، قائالً : "حاشا لي أن أفتخر إال بصلیب 

) وأنا للعالم، إذ نصیر شركاء 14:6ربنا یسوع المسیح الذي به ُصلَب العالم لي" (غل 
له بواسطة الروح القدس الذي یختن كل نجاسة فینا بدون أیادٍ ، فنصیر أمواًتا عن 

 . ˼العالم، ونحیا حیاة السمو التي هللا

  القدیس كیرلس السكندري

  :في أي مجد؟ مجد القیامة. في أي مجد؟ اسمع الرسول یقول عن هذا الجسم
. Ò)43: 15 كو 1"ُيُ◌زرع في هوان ویقوم في مجد" (

القدیس أغسطینوس  

 ] "4"فإذ ظهر المسیح الذي هو حیاتكم تظهرون أنتم أیضا حینئٍذ معه في المجد .[
قد یشیر ذلك إلى أيِّ من حادثتین: المجيء الثاني، أو تجلیه بمجد في حیاة المؤمن. 

).  21:3 انكشف أو أتي إلى النور (رو “ظهر" أيویعني الفعل 
) ال یدلل على أن األمر یخص youاستخدام بولس لضمیر (المخاطب أنتم 

1 Duties of Clergies, 3:5 (36). 
2 Homilies on 2 Cor., Hom. 5:15.  
3 Sermons on John, 4:7. 
4 Sermons on N.T. Lessons, 66 :2. 
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المجيء الثاني، بل بالحري سمو وتمجید الرب في حیاة المؤمن. وهو یستخدم هذا 
الضمیر، ألن القدیس بولس قد صار فعًال متشبها بالمسیح لهذا قال: "تمثلوا بي" 

)، وهو اآلن یطلب نفس األمر ألهل كولوسي.   1:11كو1(

  یقول قائل، لكن أنتم أیًضا، تعطون وعوًدا خاصة بهذا العالم، فبماذا ُوِعدنا نحن في
هذا العالم؟ غفران الخطایا وغسل التجدید. والمعمودیة في المقام األول دورها الرئیسي 

ألنكم متم وحیاتكم مستترة مع المسیح في في األمور العتیدة، ویتعجب بولس قائالً : "
] لكن حیاتنا 4" [فحینئذ أنتم أیضا تظهرون معه في مجد" حین تظهر حیاتكم، "اهللا

في هذا الزمان أیضا لها مزایا لهذا كان هذا األمر محل تعجبهم الشدید حتى توفرت 
لدیهم القدرة على إقناع اآلخرین الذین مارسوا شرور كثیرة، أن یفعلوا ما لم یفعلوه 
قبالً ، مغتسلین من خطایاهم كلها، متناسین كل آثامهم، لهذا كان عجیًبا جًدا أنهم 

 . ˺اقتنعوا

القدیس یوحنا الذهبي الفم  

. خلع أعمال اإلنسان 2
األرض:  التي على أعضاءكممیتوا أف"

،  الشهوة الردیة، الهوى، النجاسة،الزنى
 ].5األوثان" [الطمع الذي هو عبادة 

": ال یعني هنا تدمیر األعضاء الجسدیة، بل إماتة اإلنسان أعضاءكممیتوا أف"
العتیق أو الطبیعة الفاسدة التي ورثناها عن آدم، وتغلغلت فینا، وملكت على أعماقنا، 

فأفسدت إرادتنا وأفكارنا وعواطفنا وأحاسیسنا. وظهر آثارها على كل حیاة اإلنسان الداخلیة 
". إنها الطبیعة الفاسدة التي تثیر الزنى والنجاسة اإلنسان القدیموسلوكه، لهذا دعیت "

والهوى والشهوة الردیئة والطمع، إن لم یكن في السلوك الظاهر ففي الفكر، وٕان لم تكن 
بالفكر، تبقي كامنة في الالشعور حتى تتحین الفرصة لتسیطر وتوجه كل كیان اإلنسان. 

، لكنه یضیف هنا 8-3:4 كما في ا تس–ویذكر الرسول تلك الرذائل ویعددها 

1 Homilies on 1 Cor., Hom. 7:20.  
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". وفي الحقیقة، فإن أي شيء یمْال قلوبنا وعقولنا ویحل محل اهللا یمكن أن عبادة األوثان"
ُیسَّمى الشهوة أو الهوى.  

ال یلیق بنا أن نتهاون مع أي فكر شریر خاطئ، فهو وٕان كان قد مات فإن 
لبعضها قوة قیامة هائلة. ففي مقدورنا أن نمیتها، وفي لحظة تنبعث فیها الحیاة من جدید! 

  فال تفضلوا إذن األصنام 5:3الطمع هو أصل كل الشرور وُیدعى عبادة أوثان (كو (
عن المسیح ألجل ربح قلیل. وال تقلدوا یهوذا فتخونوا من ُصِلب ألجلنا ألجل حفنة 
من الفضة (رشوة). ألنه بالمثل ُتدعى األراضي وأیدي الذین اقتنوا مثل ذلك الربح: 

 ˺)19:1أع  (Aceldawaدم "حقل 

 القدیس باسیلیوس الكبیر

  كتب الطوباوي بولس إلى أهل كورنثوس أنه دائًما یحمل في جسده إماتة یسوع، لیس
افتخاًرا بأنه وحده كذلك، بل یحثهم ویحثنا ونحن أیًضا، وفي هذا فلنتبعه یا إخوتي. 

ولیكن هذا دأب افتخارنا جمیًعا في كل وقت. وفي هذا اشترك داود قائًال في المزامیر 
"ألجلك ًنمات كل النهار، ُحسبنا كغنٍم للذبح" وقد صار هذا اآلن فینا، خاصة خالل 
أیام العید، حینما نصنع ذكرى موت مخلصنا. ألن من صار مثله في موته، واجتهد 

في ممارسة الفضائل، أمات أعضاَءه التي على األرض، وصلب الجسد مع الشهوات 
 واألهواء ویحیا حیاة الروح القدس (في الروح) متمثًال به. 

القدیس أغسطینوس 

  الذین ماتوا عن العالم ونبذوا تجارته، نالوا موًتا كریًما ألنه "عزیز في عیني الرب
 ).15: 116موُت أتفیائه" (مز 

  یقصد باألعضاء التي على األرض الضعف البشري، إذ یكمل قائالً : "الطمع
 . ˻والدنس"  وباقي ما ذكره

القدیس أغسطینوس  

1 Letters, 53:2. 
2 10 Homilies on Epistles of John, 9:2. 
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  ،الذین صاروا تابعین حقیقّیین للمسیح مخلصنا جمیًعا یصلبون أجسادهم ویمیتونها
وذلك بانشغالهم دائًما في أتعاب وجهادات ألجل التقوى، وبإماتتهم شهوة الجسد 

. Ïالطبیعة

  ،فیه كیاننا جمیًعا، إذ قد أعلن ذاته إنساًنا، لكي یمیت األعضاء التي على األرض
) أي شهوات الجسد، ولكي یطفىء نار ناموس الخطیة التي 23:7، رو 5:3(كو 

تضطرم في أعضائنا، وحتى یقدس طبیعتنا، فیكون لنا نموذجنا األمثل ومرشدنا في 
طریق التقوى، ویكمًل استعالن الحق بحسب المعرفة وبحسب طریق الحیاة التي 

 .˻ الخاصة، هذا كله قد أتمه المسیح حین صار إنسانااتفوق إمكانیاتن

  قد أماتوا أعضاءهم التي على األرض، واهتموا فقط بتلك األمور التي ال تغضب
الناموس اإللهي، وهو بالحري یستخدم الكلمة التي تحل محل كلمة مجد أو أن الذین 

 .˼یحكمون مع المسیح سیكونون محط حسد اآلخرین مستحقین كل إعجاب

القدیس كیرلس السكندري 

  ماذا أسوأ من الطمع؟ 

إنه أسوأ من أیة شهوة. إنه مثیر للحزن أكثر من الجنون الذي أتحدث عنه، 
" هو عبادة األوثان الطمع الذيوأخطر من الضعف السخیف أمام الملل إذ یقول: "

أرأیتم ِإالم یقود الشر... ال أقول لكم هذا بسبب أحزان الفقراء بل لخالصكم، ألنه 
 سیهلك أولئك الذین لم یقوتوا المسیح...

أخبروني إذن حینما قال: "أمیتوا أعضاءكم التي على األرض"، فهل اتهم 
األرض أیًضا؟ أو هل یتكلم عن األمور األرضیة كأنها خطایا؟ 

 هاهو یسرد كل القائمة مًعا، ألن الحسد والغضب والهوى كلها شهوات ردیئة ولم 
. ˽]6" [على أبناء المعصیةیقل "علیكم" بل "

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Comm. on Luke, Sermon 118. 
2 Sermons on John, 1:16. 
3 Sermons on John, 11:7, 17 
4 Homilies on Col., Hom. 8.  
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  الذي یرغب في تكریس حیاته لعبادة اللَّه ال یمكن أن ُیعّطر بمجموعة األعشاب
العطرة المقدسة إال إذا تحول هو نفسه إلى مّر، أي إال إذا أمات أعضاءه على 

 بأن ُیدفن مع الذي ذاق الموت ألجلنا، وأن یأخذ المر الذي كان ،)5: 3األرض (كو 
 تم إنجاز ذلك فإن ىعلى جسد المسیح في القبر لكي ُیحنط به أعضاء جسده. ومت

كل العطور التي تنتج من ممارسة الفضیلة أثناء الحیاة، ُتطحن لكي تعطى "المسحوق 
. ˺ بروح العطرئ وكل من یستنشقه یصبح معطًرا ویمتل،العطر"

 القدیس غریغوریوس النیسي

  یلیق بنا أن نقدم له التقدمة التي یفرح ویسر بها في یوم قیامته مادام لم یعد یسر
بالذبائح الحیوانیة. یعطینا القدیس غریغوریوس اإلجابة عن السبب الذي ألجله لم یعد 
ُیسر بالذبائح الحیوانیة، وهو قول الرسول بولس: "قدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة 

). لكن كیف نقدم أجسادنا ذبیحة حیة 1: 12مرضیة عند اهللا، عبادتكم العقلیة" (رو 
هللا؟ حین ال نتبع شهواتنا الشریرة وأفكارنا الذاتیة، بل نسیر في الروح، وال نكمل شهوة 

. ˻)... وذلك بأن نقمع شهوات أعضائنا الجسدیة16: 5الجسد (غل 
القدیس دوروثیوس من غزة 

  لهذا وأنتم راقدون على فراشكم، رددوا المرة تلو المرة: "في اللیل طلبَت من تحبه
"، ألنه هو نفسه فعل أمیتوا أعضاءكم التي على األرضنفسي". ویقول الرسول: "

ذلك، لهذا استطاع أن یقول في ثقة: "أحیا ال أنا، بل المسیح یحیا في" فالذي یمیت 
أعضاءه ویشعر أنه یسیر في عرض المبنى، ال یخشى أن یقول: "صرُت كزٍق في 
العاصف". مهما كان في داخلي من رطوبة الشهوة فقد جف فيَّ "، وأیًضا: "ركبتاي 
ارتعشتا من الصوم، نسیُت أن آكل خبزي، وبسبب صوت تأوهي التصقت عظامي 

. ˼بجلدي"
القدیس جیروم 

1 Homilies on Song of Songs, 6.   ترجمة الدكتور جورج نّوار 
Ð (ترجمة القمص إشعیاء میخائیل) تأمالت في مدیحه للقدیس غریغوریوس النزیانزي .

3 Letters, 22:17. 
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  هذا نفسه إذن ما جاء المسیُح لُیحییه، فكما في آدم نموت جمیًعا، كما من الطبیعة
الحیوانیة، هكذا نحن في المسیح نحیا جمیًعا، كروحیین، فال نتخلى عن صنعة یدي 
اهللا بل نترك شهوات الجسد ونقبل الروح القدس. كما یقول الرسول في الرسالة إلى 

الزنى  والتي كما یشرحها هو نفسه "أمیتوا أعضاءكم التي على األرض،"كولوسي: "
". ترك هذه والنجاسة والهوى والشهوة الردیئة والطمع الذي هو عبادة األصنام

األمور هو ما یكرز به الرسول ویقول إن الذین یمارسونها إنما هم جسدانیون كما من 
. إذ یمثل نفوسهم إلى ما هو تلحم ودم فقط، وال یمكنهم أن یرثوا ملكوت السماوا

أسوأ بانحدارها إلى الشهوات الترابیة ومن ثم فهم یوصفون بأنهم أیًضا ترابیون، تلك 
 یقول في ذات الرسالة "تخلعون –األمور الردیئة التي عندما یحثنا الرسول أن نتركها 

]، لكنه حینما قال ذلك لم ُیزل بالشكل القدیم 9 مع كل أعماله" [اإلنسان العتیق
Fلإلنسان، وٕاال صار من غیر الالئق أن نتخلص من حیاتنا باالنتحار!

˺ 

القدیس ایریناوس 

  عبادة األوثان لیست قاصرة على ذر البخور على المذبح باإلبهام والسبابة أو صب
 هو عبادة أوثان أو بالحري بیع الرب الطمعجرعات من خمر من طاٍس معین. إنما 

 بثالثین من الفضة (حاسًبا اإلنسان) أنه عمل بار! 

 تشمل الدنس، وحینما یسقط الناس مع الداعرات، فیدنسون أعضاء والشهوة
المسیح التي یجب أن تكون "ذبیحة حیة مقبولة أمام اهللا". 

 أیًضا عبادة أوثان، وفي سفر األعمال نقرأ عن الذین تبرعوا بممتلكاتهم، والخداع
لكن البعض منهم حجزوا جزًءا منها أو من ثمنها، فهلكوا بموت ردي في الحال.  

إذن اعلموا جیدا یا إخوتي، أن ال شيء لكم لتحجزوه، إذ یقول الرب: "إن كان 
أحد منكم ال یترك كل ما له، ال یقدر أن یكون لي تلمیًذا" فلماذا تكون مسیحًیا منقسم 

 ˻half – heartedالقلب؟ 

القدیس جیروم 

1 Adv. Haer. 5:12;3. 
2 Letters, 14:5. 
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  ینبغي علینا لیس فقط أن نأخذ حذرنا من حیازة المال، بل ننتزع أیًضا من نفوسنا
تلهفنا علیه، إذ من واجبنا ال أن نتحاشى نتائج الطمع إنما باألكثر أن نستأصل جذور 

 .˺كل نزوع إلیه، إذ أن عدم امتالكنا للمال ال یفیدنا مادامت فینا شهوة الحصول علیه

  من المحتمل أن إنساًنا ال یملك شیًئا یكون مستعبًدا لعلة الطمع، وال تنفعه نعمة الفقر
المدقع، ألنه لم یستطع أن یستأصل من نفسه جذور خطیة الشراهة، متقبًال مزایا الفقر 

 ذلك ألنه كما تعلن كلمة .ال لحسن فضائله، وراضًیا بثقل الحاجة إنما في فتور القلب
اإلنجیل أن الذین ال یتدنسون بالجسد قد یزنون في القلب، وأن من المحتمل أن الذین 

ال یثقل كاهلهم عبء المال تلحقهم لعنة نزعة الطمع واالشتیاق إلیه ألن ما كان 
یعوزهم هي "فرصة" االمتالك ولیست "إرادته"، ألن الثانیة هي التي ُیتوجها اللَّه دون 
 .جبر، لهذا یلزمنا أن نستخدم كل حصانة، لئال تتبدد ثمار جهودنا في غیر ما یجدي

ألنه من المحزن أن یتحمل المرء أثار الفقر أو العوز، ولكنه یفقد ثماره، بسبب سقوط 
 .˻اإلرادة المزعزعة

  قد نبذ جمیع مقتنیات هذا العالم من استأصل تماًما من قلبه الرغبة في حیازتها
 .˼وامتالكها

القدیس یوحنا كاسیان 

 ].6" [ المعصیةأبناء غضب اهللا على یأتيجلها أ التي من "األمور

ماذا یعني بغضب اهللا؟ اهللا الكلي الحب والقداسة ال یحطم أحًدا، لكن إذ یعطي 
اإلنسان هللا القفا ال الوجه، یحطم اإلنسان نفسه بنفسه، إذ تثمر الخطیة موًتا وفساًدا. هذا 
ما عبر عنه الكتاب المقدس بغضب اهللا أو تركه لهم. فإذ یختار اإلنسان الفساد یسلمه 
اهللا لشهوة قلبه. "أسلمهم اهللا أیًضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة إلهانة أجسادهم بین 

). 24: 1ذواتهم" (رو 

لعل أوضح مثل معاصر هو األمراض الجنسیة كاإلیدز التي تحطم حیاة 

Ï  21فصل ، 7الدساتیر، كتاب. 
Ð  22 فصل ، 7الدساتیر، كتاب. 
Ñ  27 فصل ، 7الدساتیر، كتاب. 
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اإلنسان جسدًیا ونفسًیا وروحًیا، مالم یقدم اإلنسان توبة ورجوع إلى اهللا مصدر حیاته. 

تشیر الكلمة إلى موقف اهللا تجاه الذین یتمردون، أولئك الذین یرفضون أعز 
هباته. 

،  سلكتم قبالً أیًضانتم أالذین بینهم "
 ].7" [حین كنتم تعیشون فیها

یقدم لهم حیاتهم قبل اإلیمان مثًال عملًیا حین كانوا یعیشون في الخطیة، حتى 
دخلت نعمة اهللا في حیاتهم وانتشلتهم من قیودها وحررتهم، لكن بقي لهم أن یجاهدوا 

بالنعمة لكي یعیشوا كما یلیق بأبناء اهللا المقدسین. 

  ألنه كما بمعصیة اإلنسان الواحد أخطأ الجمیع (صار الكل خطاةً )، هكذا بطاعة"
. ونحن جمیًعا نموت في آدم، وكل واحٍد )19: 5 (رو "براًراأسیجعل الكثیرون الواحد 

منا ُوِلد من آدم فلیعبر إلى أورشلیم. ولیخلع القدیم لُیبنى جدیًدا. ُبقال للیبوسیین سكان 
أورشلیم قبالً : "اخلعوا اإلنسان العتیق، والبسوا الجدید". وبالنسبة للمبنیین في أورشلیم، 

والمستنیرین بنور النعمة، قیل عنهم "كنتم قبًال ظلمة، أما اآلن فنور في الرب" لقد 
انهارت المدینة الشریرة التي كانت منذ البدء، وٕالى النهایة، وُشیدت محلها المدینة 

الصالحة والتي أزالت الشرور. وهاتان المدینتان مختلطتان في آن واحد، لكنهما في 
النهایة تنفصالن. إنهما تتصارعان الواحدة ضد األخرى، واحدة ألجل اإلثم واألخرى 

 . ˺ألجل الحق

القدیس أغسطینوس  

:  الكلأیًضا فاطرحوا عنكم انتم اآلنما أو"
 ].8أفواهكم" [ الكالم القبیح من ، التجدیف، الخبث، السخط،الغضب

یطالبهم الرسول أن یطرحوا عنهم ما ال یلیق بهم. 

": هو انفعال اإلنسان لألحداث بسبب تطلعه إلى األحداث المحیطة الغضب"
به عوض االنشغال بالمسیح الساكن فیه، لهذا یفقد سلطانه في المسیح یسوع، مبرًرا بأنه 

1 On Ps. 62. 
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إنسان بطبعه انفعالي: "البطيء الغضب خیر من الجبار، ومالك روحه خیر ممن یأخذ 
).  32: 16مدینة" (أم 

 ": حیث یتحول الغضب إلى ثورة انفعالیة. السخط"

": وهو أخطر من الغضب والسخط، إذ یلبس اإلنسان صورة الهدوء الخبث"
والسكون بینما یحمل في داخله روح الكراهیة واالنتقام، وذلك كما دبر أبشالوم لقتل أخیه 

). 13 صم 2أمنون (

": التهجم الكاذب على اهللا وتدبیره وخطته من جهة البشریة، واألمجاد التجدیف"
المعدة للقدیسین. 

": كالهزل والفكاهة غیر الهادفة والتهكم على اآلخرین. "ال الكالم القبیح"
). 4: 5القباحة وال كالم السفاهة، والهزل التي ال تلیق، بل بالحري الشكر" (أف 

 روح الغضب يیجب قلع سم الغضب القاتل من جذوره في أعماق النفس، ألنه إذا بق 
 ألن الغضب یصیب ،واستقر في قلوبنا أظلمت عقولنا وفقدت قدرتها على الرؤیة

بالعمى وبظلمة ضارة تجعل الرؤیة الروحیة مستحیلة. فال تقدر على الحكم الصائب 
في أمٍر من األمور، بل یتعذر علینا التأمل الصالح الذي ینمي الحكمة فینا، بل ال 

 "عیني قد :نقدر أن نثبت في الصالح، أو نقبل النور الحقیقي الروحي، ألنه مكتوب
). 7: 6 تعكرت من الغضب" (مز

 ألنه ، ولكننا لن نكون حكماء إذا الزمنا الغضب، وقد یمدحنا الناس كحكماء
). وهو ما LXX 9: 7 (جا  "الغضب یسكن مستریًحا في صدر األحمق":مكتوب

 میراث الحیاة األبدیة. وقد یظهر لنا أننا نفهم الطبیعة اإلنسانیة وندرك انفقدلیعرضنا 
 "الغضب یدمر الحكماء": أسرارها، ولكن إذا ظل الغضب فینا، تم فینا ما هو مكتوب

 ألننا بسبب الغضب نفقد ،). ویحرمنا الغضب من إدراك "بّر اهللا"LXX 1: 15 (أم
ن إال أنه مكتوب "غضب ون وكاملو ومع أن الناس قد یقولوا عنا أننا قدیس،اإلفراز

. ˺)20: 1 اإلنسان ال یصنع بّر اهللا." (یع

1 De institutis caenoborum, Book 8:1. 
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  یحاول البعض تبریر الغضب، هذا المرض القاتل للنفس، بأدلة من األسفار اإللهیة
. یقول هؤالء أن الغضب لیس ضاًرا حتى إذا غضبنا غیر الئقالتي یفسرونها تفسیًرا 

 الذین یخطئون، ألن اهللا نفسه یسخط ویغضب على الذین ال یریدون أن اإلخوةعلى 
:  أو یعرفونه ومع ذلك یرفضونه. ومن األمثلة التي یقدمونها كلمات األسفار،یعرفوه

 أو عندما یصلي النبي .)40: 106 (مز "غضب الرب واشتعل سخطه على شعبه"
 وال یفهم هؤالء .)1: 6 (مز  وال تؤدبني بسخطك"، "یا رب ال توبخني بغضبك:ویقول

أنهم عندما یحاولون بهذا اإلصرار على تأكید وتبریر الغضب إنما یقودون غیرهم إلى 
وفي نفس الوقت یمزجون ضالل شهوة جسدانیة بنقاء اهللا غیر التمسك برذیلة ضارة 

. ˺المحدود والذي هو مصدر كل نقاءٍ 

  بشریة.انفعاالتعندما نقرأ أن اهللا غضب وسخط فأننا ال یجب أن نفكر في أن هذه  

، أو بكلمات أخرى االنفعاالتبل یجب أن نفكر فیما یلیق باهللا الحر من كل هذه 
یجب أن نراه مثل القاضي الذي یحاكم وینتقم من األعمال الشریرة ویرد الشر على 

فاعلیه. هنا ُیوصف بمفرادات خاصة تولد فینا الخوف من اهللا الذي سوف یحاكم على 
ولكن یجب أن نتذكر أن الطبیعة اإلنسانیة تعودت على الخوف  كل عمل ضد إرادته.

من الذین یغضبون ولذلك السبب تتراجع عن الشر خوًفا من غضب هؤالء. وفي 
حاالت القضاة المشهورین بالعدل الصارم، یخاف منهم األشرار، ألنهم یعرفون أنهم 
سوف یوقعون بهم عقوبة صارمة وهذا وحده یزرع الخوف والشعور بالندم في قلوب 

 انفعاالتاألشرار. ولكن القضاة العادلون ال یحكمون وال یصدرون أحكاًما تحت تأثیر 
 إذا وجدت فیهم تجعلهم یعجزون عن إصدار األحكام االنفعاالتالغضب. بل هذه 

العادلة. ومع أن القضاة ال یعرفون الغضب، إال أن األشرار بسبب ذنوبهم وخوفهم من 
الحكم، یتوقعون الغضب عندما یحاكمون وبسبب شعورهم بالذنب یخافون حتى من 

القضاة الودعاء المعتدلین، ألن صدور أي حكم على إنسان شریر یجعل المذنب 
یشعر بسخط وغضب الحكم وال یصف قرار القاضي الذي یعاقبه إال بأنه قرار غضب 

. ˻وسخط

1 De institutis caenoborum, Book 8:2. 
2 De institutis caenoborum, Book 8:4. 
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 القدیس یوحنا كاسیان

، ال تكذبوا بعضكم على بعض"
 ].9أعماله" [ العتیق مع اإلنسان خلعتم إذ

": إن كان السید المسیح هو الحق، فإن إبلیس هو الكذاب وأب الكذب"
الكذابین. "لم یثبت في الحق، ألنه لیس فیه حق، متى تكلم بالكذب فإنما یتكلم مما له، 

). 44: 8ألنه كذاب وأبو الكذاب" (یو 

  لیس للكذب شركة مع الحق، كما لیس للنور شركة مع الظلمة. فإن وجود الواحد
. ˺یستبعد اآلخر

 القدیس إیریناؤس 

 الحق هو نور، فإن لم ُنسر حسب الحق فنحن في الظلمة˻ .
هیالري أسقف آرل 

": جاء فعل "خلع" في الیونانیة في الماضي ولكن مفعوله خلع اإلنسان القدیم"
قائم، فقد تم الخلع في المعمودیة، ویبقي یمارسه اإلنسان بالتوبة بكونها معمودیة ثانیة. 
یبقي اإلنسان في حالة خلع مستمر لهذه الطلیعة الفاسدة كي ال تنحل ربطها وتقوم من 

جدید، بل على العكس ینمو اإلنسان الجدید في بّر المسیح وقداسته. 

 أن العماد هو بدایة الطریق ال نهایته. فیه القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
ُیولد اإلنسان كطفٍل صغیٍر، إن لم ینمو یومًیا یموت. العماد أشبه بغرس زرع جدید یحتاج 

إلى سقي مستمر، لكن اهللا هو الذي ینمي. "ونحن جمیعا ناظرین مجد الرب یوجه 
مكشوف، كما في مرآة، نتغیر إلى تلك الصورة عینها، من مجد إلى مجد، كما من الرب 

). 18: 3 كو 2الروح" (

 وامن التهدید بالنار، اسمع ن عماد یوحنا یخلصهمأن أردت فحص هذه النقطة، أي إ 
 ال تكن )7:3مت " (من الغضب اآلتي ن تهربواأراكم أمن  یا أوًالد األفاعي: "قوله

1 Adv. Haer. 3:5:1. 
2 Introductory Commentary on 1 John. 
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بعد أفعى. فإذ لك جلد أفعى قدیم، أي حیاتك الماضیة، اخلعه عنك. ألن كل أفعى 
هكذا ادخل  من جلدها القدیم، وبهذا یتجدد شباب جسدها. ر وتتخلصحتزحف في ج

، باألصوام واخلع القدیم، )14، 13:7مت  (أنت أیًضا من الطریق الكرب الضیق
نشید  عروس مع وقل .]9 [ هأعمالمع  اخلع اإلنسان العتیقكك. لواترك ذاك الذي یه

 .˻"؟!˺لبسهأقد خلعت ثوبي فكیف : "ديشااألن
 كیرلس األورشلیميالقدیس 

  عندما تشعر الحّیة بشیخوختها، عندما تشعر بثقل السنوات الطویلة تتقلص وتلزم
نفسها على الدخول من ثقب، ملقیة جلدها العتیق حتى تخرج إلى حیاة جدیدة. لتقّلدها 

: 7في هذا أیها المسیحي، الذي تسمع المسیح یقول: "أدخلوا من الباب الضّیق" (مت 
إذ خلعتم اإلنسان العتیق مع أعماله ولبستم )، ویحّدثنا الرسول بولس قائالً : "13

). على هذا فإن الحّیة لدیها ما ینبغي أن نقّلدها 24-22: 4؛ أف 9: 3" (كو الجدید
 فیه. 

لتمت، ال ألجل اإلنسان العتیق، بل ألجل الذي یموت ألجل أمر زمني، یموت 
من أجل اإلنسان العتیق، ولكن عندما تجّرد نفسك من ذلك اإلنسان العتیق كله فإنك 

.  Ñتقّلد حكمة الحّیة
القدیس أغسطینوس 

  ه، ولیس◌َ لقد لّوث الشّریر اإلنسان كّله، نفًسا وجسًدا، وصار في حالة عداوة مع اللَّ
َ◌ه، بل هو بكّلیته خطیة، حتى أن اإلنسان ال یعود ینظر كما  خاضًعا لناموس اللَّ

یشاء هو، بل ینظر بعیٍن شّریرٍة، ویسمع بأذٍن شّریرٍة، وله أرجل ُتسرع إلى فعل الشّر، 
َ◌ه أن  ینزع مّنا ویداه تصنعان اإلثم، وقلبه یخترع شروًرا. لذلك فلنتوّسل إلى اللَّ

. Ò، ألنه وحده القادر على نزع الخطیة مّنااإلنسان العتیق

Ï ر النص إلى االنتظار إلى عدم القیام من السریر للسیر مع الرب، لكن القدیس یستخدمه ي) یش3:5( نشیدال في سفر
هنا بمعنى مغایر. 

Ð 7 :3 مقاالت لطالبي العماد .
3 Sermons on N.T. Lessons, 14 :3. 
4 Homilies, 2:2. ترجمة مركز دراسات اآلباء بالقاهرة 
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القدیس مقاریوس الكبیر  

 "حینما بلیت الخلیقة األولى واعتراها ]. 9أعماله" [ العتیق مع اإلنسان خلعتم إذ
القدم، احتاج البشر أن تتجدد الخلیقة في المسیح (كما یقول الرسول، مؤكدا أننا ال 

إذ خلعتم اإلنسان یلیق أن نرى في الخلیقة الجدیدة أي أثر لألخرى العتیقة) قائًال "
" "وٕان كان أحد في العتیق، بأعماله، وشهواته، البسوا الجدید المخلوق بحسب اهللا

المسیح فهو خلیقة جدیدة". األشیاء العتیقة قد مضت، هوذا الكل قد صار جدیًدا، 
ألن خالق الطبیعة البشریة في البدء وفي النهایة هو هو واحد ال یتبدل. أخذ من 

األرض تراًبا وجبل اإلنسان، ثم فیما بعد أخذ من العذراء تراًبا ولم یخلق مجرد إنسان 
. في البدء َخلق ثم فیما formed man about himselfبل صنع لنفسه إنساًنا 

بعد ُخِلَق إذ أوًال خلق الكلمُة جسًدا (آلدم)، وفیما بعد صار الكلمة جسًدا حتى یغیر 
جسدنا إلى روح، إذ شاركنا الجسد والدم. وعن تلك الخلیقة الجدیدة إذن في المسیح، 
والتي بدأها هو بنفسه، ُدعي بكًرا، إذ هو بكر الجمیع: لكل من المولودین إلى الحیاة 

. ˺والذین یحیون بقیامة الموتى

  هكذا فإن بولس إذ ینصح القادرین من سامعیه على بلوغ الكمال، موضًحا لهم سبیل
تحقیق هذا الكمال ولهذا یخبرهم "أن یخلعوا اإلنسان العتیق ویلبسوا الجدید الذي تجدد 

بحسب صورة خالقه" فهال رجعنا جمیعا إلى النعمة اإللهیة التي فیها خلق اهللا أوًال 
اإلنسان، حینما قال "لنخلق اإلنسان على صورتنا كشبهنا" الذي له المجد دائما أبدیا 

 .˻آمین

القدیس غریغوریوس النیسي 

  إذ یحب المسیح الكنیسة مقدسًة عفیفًة وبال دنس، فلیحب األزواج أیًضا زوجاتهم في
عفة. ولیعلم كل أحد كیف یحفظ إناءه في قداسة وكرامة، ولیس في دنس الشهوة 

الردیة كاألمم الذین ال یعرفون اهللا "ألن اهللا لم یدعنا (یختارنا) للنجاسة، بل للتقدیس 
عالمین أنكم قد خلعتم اإلنسان العتیق بأفعاله ولبستم اإلنسان الجدید الذي یتجدد 

1 Against Eunomius, 4:3. 
2 In Creation of Man, 33. 
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 ˺(باستمرار) لمعرفة صورة ذاك الذي خلقه!

القدیس جیروم 

  إذ یترك (المؤمن) الخطیة واإلنسان العتیق وراءه، قد صار إنساًنا جدیًدا في معرفة
اهللا، وبلغ كمال منتهاه، إذ أنه من خالل معرفة إلهه، یصبح الصورة الكاملة 

(واألیقونة) معه. وبالصالح یقتني عدم الموت وبعدم الموت سیحیا إلى األبد كصورة 
 .˻لخالقه

القدیس هیالري أسقف بواتییه 

. التمّتع باإلنسان الجدید 3
 ولبستم الجدید الذي یتجدد للمعرفة "

 ].10" [حسب صورة خالقه

تجدید اإلنسان الجدید للمعرفة عالمة الحیاة، فإنه لیس من حیاة في المسیح 
دون نمو، ولیس نمو دون استنارة بقوة الروح القدس، حتى یتشكل اإلنسان الداخلي على 

صورة خالقه، فیصیر أیقونة حیة للسید المسیح العریس السماوي. 

  هذه هي كلمة السّر حیث بالمیالد الجدید الذي من فوق تتبدل طبیعتنا من الفاسد إلى
" إلى صورة ذاك الذي خلقه في البدء اإلنسان العتیقغیر الفاسد، إذ قد تجددت من "

 .˼على مثال الالهوت

القدیس غریغوریوس النیسي 

 استعداًدا تاًما للمیالد الجدید  فلیستعد باإلیمان ،من هو عبد للخطیة إن كان بینكم
 لخطایاه المرذولة وارتدائه عبودیته للرب المطوبة ته. وبخلعه عبودييفي الحریة والتبن

 .تالسماواملكوت  یصیر أهًال لمیراث
 باالعتراف )22:4ف أ" (اخلعوا اإلنسان العتیق الفاسد حسب شهوات الغرور"

  .]10ه" [حتى تلبسوا اإلنسان الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالق"

1 Against Jovinianus 1:16. 
2 On Trinity 11:49. 
3 Against Eunomius, 2:1. 
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لكي یقبلونكم في المظال " )22:1 كو 2" (عربون الروح القدس"باإلیمان خذوا 
 .˺)9:16راجع لو " (األبدیة

كیرلس األورشلیمي القدیس 

  إن ذلك اإلنسان 4:6قبول حیاة جدیدة شيء، ولبسها والسلوك بها شيء آخر (رو (
) یجب أن نحیا بقیاس قامة ابن اهللا 24:4الجدید مخلوق في البًر والقداسة (أف 

)، والتي بها ُنحاسب.  13:4(أف 

  من مجيء الرب، والذي به صار االنتقال من ختان الجسد إلى ختان القلب، كانت
الدعوة أن یحیا اإلنسان بحسب الروح، أي بحسب اإلنسان الداخلي الذي ُیدعى أیضا 

 .˻" بسبب المیالد الجدید وتجدید السیرة الروحانیةاإلنسان الجدید"

القدیس أغسطینوس  

  هذا المخلوق العاقل على األرض، أعني اإلنسان، قد ُخلق من البدء على صورة
) وبحسب الكتاب المقدس، وللصورة معاٍن عدیدة، فقد تكون 10:3خالقه (كو 

الصورة ال بحسب نوع معین بل بحسب أنواع كثیرة، باإلضافة إلى عنصر المثال أو 
الشبه باهللا الذي خلق اإلنسان، وهو أكثر العناصر كلها وضوًحا واستعالًنا، وهو 

 .˼(عنصر) عدم الفساد وعدم الموت

القدیس كیرلس السكندري 

، حیث لیس یوناني ویهودي"
، ختان وغرلة

، بربري وسكیثي
، عبد حر

 ].11" [بل المسیح الكل وفي الكل

  هذه الطبیعة الجدیدة (اإلنسان الجدید) التي أعطیت لنا تعلمنا أن نتخطى الحواجز

Ï 2 :1 مقاالت لطالبي العماد .
2 On Ps. 6. 
3 Sermons on John, 9:14. 
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التي تفصل بین البشر، ألن المسیح صار فینا جمیًعا، بل بالحري صرنا كلنا واحًدا 
فیه ألننا جسده. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

لعل أكثر الحواجز خطورة كان الجنس "الیهودي واألممي" أو "الختان والغرلة"، 
كما أیًضا الحواجز الطبقیة، طبقة السادة األحرار وطبقة العبید. 

). البرابرة هم كل 16:1في العهد الجدید تشیر كلمة "یوناني" إلى األمم (رو 
من كان ال یتكلم الیونانیة كلغة الثقافة في ذلك الحین، والسكیثیون حسبوا بدائیین وكانوا 
مشهورین بالخشونة والوحشیة، وكانوا موضع سخریة وهزأ من الناطقین بالیونانیة. اآلن 

وقد جاء السید المسیح قدم نعمته لكل البشریة دون محاباة 

ال عجب إن كانت نعمة المسیح قد أزالت الفوارق، فیكتب القدیس بولس رسالة 
إلى فلیمون بخصوص أنسیمس عبده الهارب الذي سرقه "أطلب إلیك من أجل ابني 

أنسیمس، ألنه افترق عنك إلى ساعة لكي یكون لك إلى األبد، ال كعبٍد في ما بعد بل أًخا 
محبوًبا". واستشهدت بالندینا جنًبا إلى جنب مع سیدتها، وكانت أكثر بطولة منها. 

واستشهدت فیلتیا العبدة مع سیدتها بربتوا بروح األخوة المتبادلة. 

 ˺ ال بالمعنى الحرفي لمصطلح الوجوديالمسیح هو الكل وفي الكل 
panlleistic ، بل هو كل شيء بالنسبة لنا وألجلنا: الخالق والمخلص واألخ والشفیع

الوسیط والهدف، فال حاجة لنا أن نطلب آخر سواه. 

  ال یفترض أحد أنه بسبب غناه، أن ُیعامل بشكٍل آخر مختلف، ففي الكنیسة الغني
هو الغني في اإلیمان، ألن المؤمن یملك عالًما كامًال من الغنى، فما العجیب في أن 
یملك المؤمن العالم كله، وهو یمتلك میراث المسیح الذي هو أكثر قیمة من العالم بما 

) هي كلمات قیلت للجمیع ولیس 19,18:1 بط 1ال ُیقاس؟ "قد ُافتدیتم بدٍم ثمین" (
لألغنیاء فقط. لكن إن كنتم أغنیاء فأطیعوا ذاك الذي یقول، "كونوا قدیسین في كل 

) وهو ال یتحدث عن األغنیاء فحسب، بل عن الجمیع، 15:1 بط 1سیرة حیاتكم" (

Ï  .الوجودي هو الذي یتبع المذهب القائل بأن اهللا والوجود أو اإلنسان والطبیعة كیان واحد
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 .˺ألنه یحكم دون النظر إلى األشخاص وكما یقول الرسول شاهده األمین

القدیس أمبروسیوس 

  فلتكن إذن كل كلماتنا وأفعالنا بحسب المسیح (عن المسیح) الذي أتى بالحیاة من
 .˻الموت وخلق النور من الظالم

القدیس أمبروسیوس 

نصائح إیجابیة 
،  اهللا القدیسین المحبوبینيفالبسوا كمختار"

 ].12أناة" [فات ولطفا وتواضًعا ووداعة وطول أ رأحشاء

ومحبوبون، كما هو أیًضا القدوس   الذین في المسیح، هم مقدسَّونمختاري اهللاك 
موضع سرور اآلب وحبه، یتطلب هذا منا لبس ثیاب الفضیلة. إن الرسول بصدد تقدیم 

قائمة بالفضائل تكون بمثابة ثوب المسیحي في حیاته. بل ویذكر نصائح معینة عن 
 1الصبر والغفران، ویشیر إلى الحب كأعظم فضیلة، تقیم البنیة من الفضائل وتكملها (

) 8:4 بط 1، 13:13كو 

من الجانب السلبي یطالبنا بخلع اإلنسان القدیم، ومن الجانب االیجابي یأمرنا 
 ما یلیق باإلنسان الجدید الذي نلناه في المعمودیة، ألننا مؤهلون لنوال نعم نلبسأن 

متزایدة، فإنه لیس بكیٍل یعطي الرب الروح. نحن مختارون من اهللا لنكون قدیسین 
)، نحمل شركة سماته من أحشاء 14: 13محبوبین فیلزمنا أن نلبس الرب یسوع (رو 
رأفات ولطف وتواضع ووداعة ودول أناة. 

"، تقوم الرأفة على األحشاء الداخلیة، فالحنو نابع عن الطبیعة أحشاء رأفات"
الجدیدة التي صارت لنا، فیتسع قلبنا بالحب والحنو نحو كل بشٍر كشركة في سمة محب 

البشر. 

  :یظهر سهولة الفضیلة، لیقتنوها على الدوام ویستخدمونها كأعظم زینة... یقول
" ولم یقل "رحمة" بل یؤكد تأكیًدا أعظم باستخدامه اللفظتین ولم یتكلم فاتأ رأحشاء"

1 Letters, 63:36. 
2 On Virgins 3:5 (24). 
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 .˺كما إلخوة بل كآباء نحو أوالدهم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

": إن كانت الرأفة تحمل حنًوا وترفًقا على الغیر، فإن اللطف یحمل اللطف"
مشاعر الرغبة في الستر على أخطاء اآلخرین وخطایاهم، لكن بروح الحكمة، ألجل 

خالصهم. 

": مسیحنا تواضع حین اتحد بناسوتنا وارتضي أن یخفي مجد الهوته التواضع"
). 7-6: 2)، بل وصار عبدا كأقل إنسان (في 9، 7: 2لیكون كأقل من المالئكة (عب 

أما بالنسبة لنا فالتواضع هو اكتشاف حقیقتنا، مدركین أننا ال نقدر ان نفعل شیئا بدون 
النعمة اإللهیة. 

" هي انعكاس لهدوء النفس الداخلي، متى اتكأت على مخلصها في الوداعة"
تسلیٍم كامٍل لحیاتها بین یدیه مع ثقة في تدبیره اإللهي. ومن جانب آخر هي شركة مع 

)، وهو الذي 23- 21: 2 بط 1المسیح یسوع في وداعته حتى في لحظات محاكمته (
دعانا ان نقتدي به : "تعلموا مني، فإني ودیع ومتواضع القلب". 

": أي الشركة مع مسیحنا الطویل األناة مترقًبا خالص الخطاة طول األناة"
واآلثمة. 

، محتملین بعضكم بعًضا"
، ومسامحین بعضكم بعًضا

  ، شكوىأحد كان ألحد على إن 
 ].13أیًضا" [نتم أكما غفر لكم المسیح هكذا 

في طول األناة نحتمل بعضنا البعض، كما غفر لنا مسیحنا؛ وفي احتمالنا 
إلخوتنا نحمل ذات غایة المسیح وهو طلب خالص كل نفٍس لمجد اآلب وبنیاًنا نفوسًنا. 

إذ نركز أنظارنا على السید المسیح الذي یشتهي أن یسكن فینا ویحل في 
وسطنا، ال نجد صعوبة في االحتمال وطول األناة، بل نجد فیها مسرة اهللا ومسرة نفوسنا 

1 Homilies on Col., Hom. 8.  
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أن نحتمل المسیئین مهما تكررت اإلساءة، مشتهین أن ننال كرامة الشركة مع مسیحنا بأن 
نضع أنفسنا من أجل اإلخوة. 

لقد دفع (الرب) ثمًنا باهًظا لغفران خطایانا ولم یلزمه أحد بل فعل ذلك حًبا. 
سدد الثمن الكامل "للشكوى" المرفوعة ضدنا ومحا الصك واسترددنا إلى یمین اهللا، ولهذا 

". هكذا اغفروا أنتمیسألنا بولس أن نسامح اآلخرین بنفس الطریقة: "

 عظیم هو المثل! هكذا یفعل هو دائًما إذ یحضهم على التمثل بالمسیح˺. 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  "لدیكم القاعدة هنا، لو كان المسیح قد غفر لكم خطایاكم "سبعین مرة سبع مرات

 لكن إن كان –فقط... ورفض أن یسامح أكثر، إذن ابلغوا أنتم هذا الحد وال تتجاوزوه 
المسیح قد وجد آالف الخطایا بل وآالف اآلالف، وقد غفرها جمیعها. فال تحجبوا 

 .˻هذا الكم الهائل (من األخطاء)اطلبوا أن تغفروا كل إذن رأفتكم بل 

  الخطایا، لئال تظّنوا أن هذا األمر عاٍل العهد جًدا أن غفرانما دمنا نتحّدث عن 
َ◌ه  تتمّثلوا بالمسیح اسمعوا الرسول یقول: "مسامحین بعضكم بعًضا، كما غفر لكم اللَّ

: 5). "كونوا متمّثلین باللَّه كأوالد أحّباء" (أف 32: 4؛ أف 13: 3في المسیح" (كو 
 Ñ). أنت ُدعیت ابًنا، إن أردت أن ترفض االقتداء به، فلماذا تطلب میراثه؟1

القدیس أغسطینوس  

 وعلى جمیع هذه البسوا المحبة "

 ].14" [التي هي رباط الكمال

 هي تاج كل الفضائل، والمؤشر الحقیقي الرتداء اإلنسان الجدید، هي  المحبة
 بدون المحبة تصیر كل الفضائل القدیس یوحنا الذهبي الفمرباط الكمال. وكما یقول 

السابقة بال قیمة وال منفعة. 

 تحتضن المحبة كل النعم مًعا في اإلنسان الجدید وتجذب المسیحي من خاللها 

1 Homilies on Col., Hom. 8.  
2 Sermons on N.T. Lessons, 33:3. 
3 Sermons on N.T. Lessons, 64:3. 
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، وتعني 3:8؛ وأع 3:4" هي نفسها الواردة في أف رباطإلى الكمال. والكلمة المترجمة "
"تضم مًعا كما بسلسلة". هكذا عظیمة هي المحبة للغایة، بدونها تصبح الفضائل األخرى 

مدعاة للسخریة. 

  المحبة أم الفضائل كلها وكلمات الرسول عن اإلیمان والرجاء والمحبة هي كالحبل
). نحن نؤمن ونترجى، ومن خالل 13 ،7-4:13كو1المثلث التي ال یسهل قطعه (

 .˺إیماننا ورجائنا نرتبط مًعا برباط المحبة

القدیس جیروم 

  إن ما یرید قوله هو إن تلك األشیاء ال نفع منها، ألن جمیعها تتهاوى إن لم تتم
بالحب، فهو الذي یربطها جمیعا مًعا في رباط واحد. فمهما كان ما تفعله صالًحا إن 

 .˻لم یكن بالحب سرعان ما یزول أثره ویصبح كال شيء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ه لم یخلق األهواء بل أوجد◌َ لیس في طبیعتنا رذیلة أو هوى في األصل، ألن اللَّ
، إذ أن الوثنّیین أنفسهم یتحّننون الرحمةفینا فضائل طبیعیة كثیرة، ومنها بدون شك 

، ألن البهائم عدیمة النطق كثیًرا ما تحزن على فراق رفیقاتها. ثم المحّبةویشفقون. ثم 
، إذ أننا على رجاء الرجاء، ألننا نجد أنفسنا جمیًعا مفطورین علیه. ثم اإلیمان

االنتفاع نعترض ونقترض، ونزرع، ونسافر... فإن كانت المحّبة فضیلة طبیعة فینا 
) 10: 13؛ رو 14: 3؛ كو 3: 4على ما تبّین وهي "رباط الشریعة وكمالها" (أف 

فالفضائل بالتالي لیست بعیدة عن طبیعتنا. فلیخز إذن الذین یحتّجون بعدم قدرتهم 
.  ˼على اكتسابها

القّدیس یوحّنا كلیماكوس  

، ولیملك في قلوبكم سالم اهللا"
  ، دعیتم في جسد واحدإلیهالذي 

1 Letters, 82:11. 
2 Homilies on Col., Hom. 8.  
3 Ladder, 26:67. 
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 ].15" [وكونوا شاكرین

إذ نتحلى بالفضائل السابقة، خاصة المحبة، یحل سالم اهللا الثابت غیر  
المتغیر. هذا السالم الذي یحل بین النفس واهللا، ینعكس على سالم النفس مع الجسد، 

فیصیر اإلنسان في تناغم بال صراع بین الجسد والنفس، وینطلق إلى اآلخرین فال 
یستطیع المؤمن إال أن یعیش في سالم مع إخوته تحت كل الظروف. 

هذا السالم الذي یتربع في القلب مع اهللا ومع الجسد ومع البشر بل وكل 
الخلیقة یحول قلب اإلنسان إلى قیثارة یعزف علیها الروح القدس تسبحة شكر ال تنقطع. 

  سالم اهللا" هو السالم الثابت والدائم، فإن كان لك سالم بحسب الناس، فإنه سرعان"
 ما ینحل، لكن إن كان بحسب اهللا ال ینتهي أبًدا...

ال تغضبوا، كما یقول، بل احكموا في المنازعات، وال تخضعوا لألحقاد، وال 
للسالم البشري، فاالنتقام سمة البشر وعواقبه وخیمة، لكنه یقول لیس ذلك ما أقصده 

بل ذلك السالم الذي تركه لنا الرب بنفسه. 
ألننا بواسطة السالم نحن جسد واحد، وألننا جسد واحد فنحن في سالم... وحسًنا 

"، ألن الشاكرین والمملوءین مودة یعاملون رفقاءهم كما وكونوا شاكرینأضاف: "
یفعل اهللا معهم، خاضعین للسید، مطیعین معبرین عن شكرنا في كل شيء حتى إن 

. ˺أهاننا أحد أو اعتدى علینا بالضرب

  ویقول "كونوا شاكرین" ألن هذا هو ما یطلبه كل إنسانٍ ، فالشكر أعظم األمور
 .˻الصالحة، فلنشكر إذن في كل شيء مهما یحدث، ألن هذا هو معنى الشكر

  ال شيَء َأقدس من اللسان الذي في وقت الشر یشكر اهللا، فهو ال یقل أبًدا عن
 .˼االستشهاد، فلكلیهما إكلیل

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 Homilies on Col., Hom. 8.  
2 Homilies on Col., Hom. 8.  
3 Homilies on Col., Hom. 8.  
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. التسبیح والشكر 4
 لتسكن فیكم كلمة المسیح بغنى "

 وانتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعًضا 
، غاني روحیة بنعمةأبمزامیر وتسابیح و

 ].16" [مترنمین في قلوبكم للرب

شهوة قلب الرسول أن تسكن كلمة المسیح أو تستقر بغنى في المؤمنین. 
فیتقبلون الحق اإللهي، ال لیقتنعوا به فكرًیا فحسب، بل ویعیشوا به، فیكون دستور حیاتهم 
وقائًدا داخلًیا یوجه الفكر والكلمات والسلوك. وكما یقول المرتل: "خبأت كالمك في قلبي 

یوحنا  القدیسحتى ال أخطئ إلیك". تقتني خزانة القلب والفكر بكنز الكلمة. یطالبنا 
 أن نقتني الكلمة وندخل في أعماقها، وكما یقول أن عدم معرفة الكتاب هي الذهبي الفم

سبب كل الشرور، فیكون الشخص كمن یذهب إلى المعركة بال سالح، فهل یرجع سالما؟ 
). 17: 6سیف الروح هو كلمة اهللا (أف 

إن كانت كلمة اهللا هي سالح المؤمن في معركته ضد قوات الظلمة، فإن حیاة 
التسبیح هي الولیمة المشبعة للنفس. تحول حیاتنا إلي عید داخلي مستمر، وتقدس كل 

]. 7أعمالنا وكلماتنا لنقدمها لحساب المسیح [

التسبیح یثیر في النفس فرح الروح السماوي: "ألن لیس ملكوت اهللا أكال وشربا، 
انطونیوس  القدیس). یقول 17: 14بل هو بر وسالم وفرح في الروح القدس" (رو 

العالمة  أن النفس تتربي بالفرح الروحي، وتسعد به، وتصعد به إلى السماء. كتب الكبیر
 یصف اجتماعات المسیحیین بعدما یغسلون األیادي (بعد والئم األغابي) یأتون ترتلیان

بالشموع ثم یدعى كل واحد لیقدم أغنیة هللا أمام الجمیع من تألیفه الخاص یكون قد 
اقتبسها من كلمات اإلنجیل، معبًرا فیها عن مشاعره الخاصة نحو اهللا. 

"، هذه هي الوصیة األخیرة في نمو الشخصیة فلتسكن فیكم كلمة الرب بغنى "
المسیحیة. 

 یعرض القدیس بولس ثالث طرق بها یمكن أن نعلِّم اآلخرین وننذرهم: المزامیر 
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 إلى األغاني المقدسة، المقتبسة من العهد المزامیروالترانیم واألغاني الروحیة. وتشیر 
 تشیر إلى أغاني التسبیح والعبادة الكنسیة هللا الترانیمالقدیم،خاصة من سقر المزامیر. و

 فتشیر إلى األغاني التي تنشد بشكل األغاني الروحیة). أما 12:2؛ عب 25:16(أع 
طبیعي من المؤمن. یطلب اهللا صدور تلك الترانیم من القلب. 

  صالحة هي النفس التي تكون خارج األبواب والكلمة (اللوغوس) في أعماقها، هي
 .˺خارج الجسد حتى یسكن (الكلمة) فیها

القدیس أمبروسیوس 

 " یختار اهللا الكلمة األوقات والمراسم فلتسكن فیكم كلمة الرب بغنىإذ یقول الرسول "
المناسبة لسكناه في األشخاص. ففي حالتنا الراهنة هو ضیف فینا، إذ یضیف 

الرسول ثانیة: "معلمیِّن ومنذرین بعضكم بعًضا بكل حكمة بمزامیر وترانیم وأغاني 
. ˻روحیة مرنمین في قلوبكم هللا"

 السكندري سالقدیس إكلیمنض

 "أي، التعلیم والعقائد والنصائح الروحیة، حیث فلتسكن كلمة المسیح فیكم بغنى "
یقول إن الحیاة الحاضرة ال شيء وال حتى أمورها الحسنة، فإن عرفنا ذلك، لتخلینا 

" فال تسكن فقط بل فلتسكن فیكم بغنى). یقول "46: 25عن إثارة الضیقات لنا (مت 
بفیض عظیم... تأملوا حكمة هذا اإلنسان المبارك، فلم یُقل "فلتسكن فیكم كلمة 

المسیح" بل ماذا؟ "لتسكن فیكم" و "بغنى". 
هذا هو سبب كل الشرور أن نجهل الكتاب المقدس، فنخرج للقتال بدون أسلحة، 

فكیف لنا أن نعود سالمین؟... 
إنكم تلقون كل شيء علینا، وعلیكم وحدكم أن تتعلموا منا، وزوجاتكم منكم، 

وأوالدكم منكم، لكنكم تتركون كل شيء لنا، لهذا تضاعفت متاعبنا.  
تأملوا أیًضا مراعاة بولس لمشاعر اآلخرین، فإذ یرى أن القراءة مجهدة، تثیر 

الضجر إلى حد بعید، فإنه لم یوجه أنظارهم إلى باألسفار التاریخیة بل إلى المزامیر، 

1 Isaac or the Soul, 8:70. 
2 Paedagogus, 2:4. 
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" بترانیم وأغاني روحیةحتى تبهجوا نفوسكم بالترنیم وبرقة تسّلون رفقاءكم، إذ یقول "
لكن أوالدكم اآلن یتفوهون بأغاني ورقصات الشیطان، فالطهاة والخدم والموسیقیون، 

لیس منهم أحد یعرف أي مزمور، لكنه أمر یخجلون منه بل ویسخرون منه 
ویتهكمون علیه. وهنا مكمن كل الشرور... 

نم تلك المزامیر المآلنة بحب الحكمة، إذ تخص العفة أو بالحري  علِّمه أن یرِّ
ومثل كل شيء ال تجعله یصاحب األشرار، ما إن یستهل قراءة الكتاب (سفر 

المزامیر)... 
وحینما یتعلم بواسطة المزامیر، سیعرف الترانیم أیًضا، كشيء مقدس. ألن 

القوات العلویة تنشد الترانیم، ولیس المزامیر. إذ یقول الجامعة "أن الترنیمة لیست 
حلوة في فم الخاطىء"  

فما هي ترنیمة العلویین؟ یعرفها المؤمن. ماذا یقول الشاروبیم في العالء؟ ماذا 
یقول المالئكة؟ "المجد هللا في األعالي" لهذا بعد االبصلمودیة (المزامیر) تأتي 

الترانیم، كشيء أكثر كماالً ... 
حتى وٕان كنتم في السوق، یمكن لكم أن تتماسكوا وترنموا هللا دون أن یسمعكم 
أحد. ألن موسى أیضا قد صلى هكذا، وسمعه اهللا إذ یقول له اهللا، "لماذا تصرخ 

) مع أنه لم یُقل شیًئا. بل صرخ بأفكاره، فلم یسمعه إال اهللا وحده، 15:14إلىّ "؟ (خر 
إذ كان یصرخ بقلب منسحق. فلیس محرًما أن یصلي اإلنسان بقلبه حتى وهو سائر 

. ˺على قدمیه، إذ یسكن (بفكره) العالء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  فعل أووكل ما عملتم بقول "
  ،فاعملوا الكل باسم الرب یسوع

 ].17" [شاكرین اهللا واآلب به

جوهر الحیاة هو الشركة مع السید المسیح، فیختم كلماته وأعماله بختم اسم 
یسوع المسیح لتفوح منه رائحة الشكر، موضع سرور اآلب. 

1 Homilies on Col., Hom. 9.  
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). 13:14" معناه "لمجد" (یو باسم"

یلیق بنا أن نكون متهللین وشاكرین اهللا حتى نسلك السبیل الذي یؤهلنا 
). فبمعزل عن المسیح لیس لنا دخول إلى اهللا وال حتى إلى 12:1الستحقاق المسیح (

شكره.  
  ال یتدنس شيء وال یتنجس... فإن كنتم تأكلون، إن كنتم یسوعندعو باسم حیث 

، أي تدعونه فاعملوا كل شيء باسم الربتشربون، وٕان تزوجتم، وٕان سلكتم، 
لیعینكم، مصلین إلیه قبل كل شيء... اجعلوا هذا في المقدمة، لهذا فنحن نستهل 

 فحیث اسم اهللا، یبشر كل شيء بالخیر والسعادة. ألنه إن كانت باسم الربرسائلنا 
أسماء العظماء تجعل الكتابة میسرة (تجعل المكاتبات موثقة وأكیدة) فكم بالحري 
یفعل اسم المسیح. إنكم بعد ذكر اسم الرب قولوا وافعلوا كل شيء وال تقدموا على 

 اسمه المالئكة!...

وحیث یوضع االسم في أي مكان، یبشر بكل الخیر، فإن كان یطرد األرواح 
الشریرة، وٕان كان یشفي األمراض، فكم بالحري یجعل العمل أكثر یسًرا... 

انظروا كیف أنه باسم الرب أرسل إبراهیم خادمه وباسم الرب قتل داود جلیات. 
عجیب هو اسمه وعظیم... 

ال شيء یعادل هذا االسم. عجیب هو في كل مكان، یقول: "اسمك دهن مهراق" 
) من ینطقه یمتأل فورا بأریجه ومكتوب" ال أحد یمكنه أن یقول إن یسوع 3:1(نش 

) حقا إن هذا االسم یصنع أعماًال عظیمة. فإن 3:12 كو 1رب إال بالروح القدس (
قلتم باسم اآلب واالبن والروح القدس، بإیمان ألنجزتم كل شيء. فما أعظم األمور 

التي فعلتموها... 
لقد تجددنا بهذا االسم (ُخلقنا من جدید). إن كان لنا هذا االسم، نشرق أمام 

اآلخرین. إنه یصنع الشهداء والمعترفین. إنه قد وهبنا عطیة عظیمة، حتى نحیا في 
مجد، ونرضي اهللا. وُنحسب متأهلین للخیرات التي وعد بها الذین یحبونه، بالنعمة 

. ˺والرأفات
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. المسیح قانون األسرة 5
  ، النساء اخضعن لرجالكن"أیتها

 ].18" [كما یلیق في الرب

إذ یرفعنا الرسول بولس إلى السماء لیكون لنا عربون السماویات، یترجم هذه 
الحیاة في الواقع األسري، لتصیر األسرة أیقونة األسرة السماویة. 

یطالب الرسول الزوجة أن تتشبه بالكنیسة الخاضعة لعریسها المسیح، فإن هذا 
".  كما یلیق في الربالخضوع لیس مطلًقا، وٕانما "

هذا الخضوع هو مشاركة الكنیسة سماتها الفائقة، وفي نفس الوقت هو رد فعل 
طبیعي لتكریم رجلها لها وحبه وتقدیره لها، إذ یلیق بالرجال أن یعطوهن "الكرامة كوارثات 

). فإن كان الرجل ال یسلك كما یلیق تشعر الزوجة 7: 3 بط 1معهم نعمة الحیاة" (
بتكلیف من ربنا یسوع للخضوع ال عن خنوع وٕانما كشاهدة إلنجیل المسیح، وكما 

ینصحهن الرسول: "وٕان كان البعض ال یطیعون الكلمة، ُیربحون بسیرة النساء بدون كلمة" 
. )2-1: 3 بط 1(

 ...أخضعهن ألجل الرب، ألن هذا األمر یكرمهن 

وال أعني ذلك الخضوع كما لعبید أمام سیدهم، ولیست خضوع تحتمه طبیعتهن، 
بل هو ألجل الرب...  

ألنه یمكن لإلنسان الذي یحب أن یكون قاسًیا بعض الشيء، وما یقصده إذن 
ر من ذلك الشجار وخاصة حینما یقع من  هو، ال تتشاجرا، ألنه ما من شيء أحَّ

 جانب الزوج ضد زوجته...

وٕاذ تجد الزوجة نفسها محبوبة، فإنها أیضا تحب وتخضع، فیبذل رجلها ألجلها 
ویرضخ. تأملوا كیف تسیر الطبیعة نسقها: أن واحًدا یخضع واآلخر یحب. لكن، إذ 

تخضع لكم زوجاتكم، ال یلیق أن تستبدوا، وأنتن إذ یحبكن رجالكن ال تنتفخن 
متكبرات، ولیت حب الرجل ال یصیب المرأة بالخیالء، وال خضوع الزوجة یجعل 

الزوج ینتفخ متغطرًسا... ال تخشین من خضوعكن، ألن خضوعكن لمن یحبكن ال 
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یشكل صعوبة. وال تخشوا الحب، إذ بالحب ترضخ لكم نساؤكم. وفي كال الحالین 
. ˺یتوثق رباط (العالقة الزوجیة)

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
  ، نساءكمأحبوا الرجال "أیها

 ].19" [وال تكونوا قساة علیهن

یطالب الزوج أن یعامل زوجته كسفیر المسیح، لیصیر البیت كنیسة مقدسة. 
خالل هذه الحیاة المقدسة یتقدس االثنان، ویكون لكل منهما أثره على اآلخر. وكما یقول 

 أن الزوجة المحبوبة تصیر محبة، فإن أطاعت رجلها تصیره القدیس یوحنا الذهبي الفم
لیًنا. 

غالبا ما یخفق خضوع المرأة كمیٍل طبیعي لدیها، إذا ما فشل الرجل في 
استیعاب مضمون هذه اآلیة. أحبنا المسیح إلى الحد الذي بذل حیاته ألجل الكنیسة 

) بل وأكثر من نفسه. ومن 29,28:5عروسه. هكذا فلیحب الزوج زوجته كنفسه (أف 
یحب زوجته بهذا الشكل ال یقسو علیها وال یكون خشًنا معها. فكل هذا ال یتفق مع الحب. 

،  والدیكم في كل شيءأطیعوا األوالد "أیها
 ].20" [ألن هذا مرضي في الرب

یقوم األبناء بالطاعة للوالدین لیس إرضاء لهم، وٕانما للرب إذ یشاركون السید 
المسیح سمة الطاعة. فال تكون الطاعة بالنسبة لهم مهانة وال تحطیًما لشخصیاتهم، بل 

شركة مع المسیح في سماته. 

هذا واألبناء الذین یرون في األم طاعتها للزوج، وفي األب حب صادق 
للزوجة، یعیشون كما في السماء، فتصیر الطاعة سمة طبیعیة للجو السماوي الذین 

یعیشونه. 

؛ 13:12؛ 7:6یوصي هنا باالستماع والطاعة في خضوع، وقبول الوصیة (أع 
)، وال یلیق بنا أن نطیع في تذمر، بل بالحري یرید اهللا أن یقدم كل منا طاعته 27:8مت 

بإرادته وبحب لوالدیه. 
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  أرأیتم كیف یریدنا أن نفعل كل ذلك ال بموجب الطبیعة فقط، بل ما هو أسبق من
 .˺ذلك، مما یرضي الرب، لننال أیًضا مجازاة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].21" [ لئال یفشلواأوالدكم ال تغیظوا اآلباء "أیها

كان األب في المجتمعات القدیمة هو رأس العائلة بال منازع، وكل من یعصى 
أوامره یعتبر مذنًبا. 

ال تغیظوا أوالدكم، أي ال تضایقوهم فوق احتمالهم أو تثیرونهم. ال تدفعوهم إلى 
إتیان أفعال عنیفة. عاملوهم ككائنات آدمیة، احترموا أفكارهم، فال تتوقعوا منهم أشیاء 

غیر معقولة. 

حقا یقول الحكیم: "ال تمنع التأدیب عن الولد، ألنك إن ضربته بعصا ال 
). لكن ال یلیق بالوالدین المبالغة في التأدیب حتى وٕان كان الدافع 13: 23یموت" (أم 

هو تربیتهم في مخافة الرب. یقول المرتل: "كما یتراءف األب على البنین یتراءف الرب 
). لنتشبه باهللا في أبوته الحانیة حتى في تأدیبه ألوالده: 13: 103على خائفیه" (مز 

"الرب رحیم ورؤوف، طویل الروح، وكثیر الرحمة ؛ ال یحاكم إلى األبد، وال یحقد إلى 
). العقاب هو ألجل التعلیم وتحسین خصال الطفل، ولیس لقهره 9-8: 103الدهر" (مز 

أو فقدانه ثقة واحترام أبویه. 

" تعنى التحقیر أو التشهیر أو التهدید أو النقد الالذع أو الشتیمة أو تغیظكلمة "
: 3تحطیم نفسه كفاشٍل، وهذا یتنافي مع ما تتطلبه "وداعة الحكمة بالتصرف الحسن" (یع 

). قیل عن اآلباء المبالغین في الحزم: "وباء الشباب هو انكسار قلوبهم". 13
  ،لم یقل "حبوا أوالدكم" ألن في هذا نافلة القول أو تحتم الطبیعة علیهم أن یفعلوا ذلك

مه، فلكي یكون الحب هو األكثر اتقاًدا، فتكون الطاعة  لكن ما یحتاج إلى تقویم قوَّ
. ˻أعظم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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وصایا للعبید 
  ، في كل شيء سادتكم حسب الجسدأطیعوا العبید "أیها

، ال بخدمة العین كمن یرضي الناس
، بل ببساطة القلب

 ].22" [خائفین الرب

یوجه الرسول وصایا خاصة بالعبید الذین تحطمت نفوسهم حیث كانوا ُیباعون 
ویشترون كسلعة، لیس لهم أیة حقوق، إذ یستطیع سیده إن أراد أن یقتله. 

لم یكن یتوقع العبید أن یجدوا إنساًنا حًرا روماني الجنسیة یهتم بأمرهم، ویوجه 
إلیهم حدیثًا خاًصا بهم. لكنهم وجدوا في الرسول بولس الحر حامل الجنسیة الرومانیة 
یضم نفسه إلیهم كواحد منهم. "فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسیح رًبا، ولكن بأنفسنا 

). 5: 4 كو 2عبیًدا لكم من أجل یسوع" (

مرة أخري إذ یضم الرسول نفسه إلى طبقتهم یرفع أنظارهم إلى السید المسیح 
لیدركوا أنهم یطیعون سادتهم لیس إرضاء لهم بل لرب كل البشریة، ال لیقدم لهم أجرة، بل 

كأبناء ینالون میراثًا أبدًیا. أما السادة الظالمون فیدینهم سید كل البشریة الذي ال یحابي 
الوجوه. 

" هم الذین ال یهتمون بالوظیفة ذاتها. فكل مقصدهم أن یروا من یرضون الناس "
أن عملهم ظاهر، وفي نفس الوقت ینجزونه بأقل قدر مستطاع. 

  ما یتحدث عنه إلى العبید لیس ألجل سادتهم فحسب، بل ألجلهم هم أیًضا لیكونوا
موضع حب وود سادتهم، لكنه لم یعلن ذلك صراحة، لكیال یجعلهم فاتري الهمة (نحو 

 ˺ سادتهم)
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 " أما نفوسكم وهي الجزء األفضل سادتكم حسب الجسدولكي ال یتألم أحد، أضاف "
 فهي حرة، وهو یقول إن خدمتكم لها سببها، ولهذا أنتم تخضعون.
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 سبعینیة) 6:53اسمعوا النبي یقول: "بدد اهللا عظام الذین یرضون الناس" (مز 
فهل رأیتم كیف یحافظ على مشاعرهم وكیف یوصیهم بالنظام. وكیف یحدث ذلك 

"، ألن ما فعلته لم یكن بوحدانیة القلب بل عن الریاء خائفین الرب(بوحدانیة القلب) "
أن تتمسك بشيء وأنت تمارس شیئا آخر. وأن تظهر بمظهر حینما یأتي السید، ثم ال 

. ˺یلبث أن تنقلب مواقفك إذا ما غاب
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب"
 ].23" [كما للرب لیس للناس

 قد یكون شخص ما هو رئیس العمل أو قاض الیوم وغًدا، لكن اهللا هو رأسنا 
وهو قاضینا إلى األبد، فهو إلى األبد على العرش وهذا هو محور اهتمامنا. 

  إنه یرغب أن یتحرروا ال من الریاء فقط، بل ومن تكاسلهم، لقد صیرهم أحراًرا بدًال
" یعني "بإرادة من القلبمن عبید، حین ال یحتاجون إلى إشراف سادتهم، ألن التعبیر "

 .˻صالحة" ولیس كحتمیة بسبب العبودیة، بل بحریة وبملء اإلرادة واالختیار

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  جزاء المیراث ستأخذون من الرب أنكمعالمین "
 ].24" [ تخدمون الرب المسیحألنكم

 ].25" [ما الظالم فسینال ما ظلم به ولیس محاباةأو"

 لیس عند اهللا محاباة. فالخطیة هي الخطیة، حتى إن اقترفها مؤمن 
). 29,28:12(عب

  لكن ماذا لو كنَت عبًدا (خادًما)؟ لیس في هذا ما یخجلك. ونفس القول یوجهه أیًضا
) لكن یبدو هنا أنه یلمح إلى السادة 9:6للسادة، كما في رسالته إلى أهل أفسس (أف 

الیونانیین (األممیین)، ألنه ماذا لو كان هو یونانیا، وأنت مسیحي؟ فإن ما ُتِفحص 
لیس األشخاص بل األفعال، هكذا فإنه في هذه الحالة یجب أن تخدموا بإرادة صالحة 
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 .˺ومن القلب

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 3من وحي كو 

، ألخلع رداء الذل
 وألبس ثوب العرس!

 
  !التحفت یا كلمة اهللا السماوي بناسوتنا

 وأنت السماوي لم تستكنف من بشریتنا. 
 قدمتك ذاتك لباًسا إلهًیا بهًیا! 

 
  .بروحك القدوس اخلع اإلنسان القدیم

 لیس ألعماله لذة في داخلي، 
 وال لشهواته سلطان على أعماقي. 

 أنت قوتي وخالصي! 
 أنت قاطن في أعماقي. 

 
  .ألخلع الثوب الذي نسجته بفساد إرادتي

 الفاسدة تحت قدمیك. ي ألبقى بطبیعت
 إلیك یا أیها الجبل الفرید،  ألهرب
دوم وعمورة. سلحیاتي فال أهلك مع  أهرب 

  
  .أنت ثوب عرسي

 أرتدیك فأختفي فیك. 
ك فيّ ! ؤ عوض ترابي یشرق بها

 عوض األرض بوحلها، 
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 بمجدها. ت أنعم بالسماویا
 
  ،بروحك أرتدي ثوب الفرح

 والفشل، واإلحباط عوض القلق 
 تتهلل نفسي بالتسبیح والشكر! 

 
  حد سواك! أأقدم لك تسبحة لن یسمعها

 یلهج قلبي بلغة الشكر التي لن یفهمها غیرك! 
 أشارك طغمات السمائیین تسابیحهم، 

 وأنطق في أعماقي بلغة السماء! 
 
  .إذ تسكن فٌي تصیر ناموس حیاتي

 كل تصرف تقودني بنفسك! ي ف
 أراك في أسرتي، كنیستك المقدسة. 

 أسلك فیك وألجلك، 
 ! فتتحول حیاتي إلى سماٍء جدیدةٍ 
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األصحاح الرابع 

المسیح والحیاة الخارجّیة 
 

یقدم . السّید المسیح هو قانون حیاتنا، والموّجه لسلوكنا الخارجي كما الداخلي
األصحاح األخیر من هذه الرسالة مرحلة أخرى من حیاتنا في المسیح، الحیاة الخارجیة، 
وقد وجدنا َأن علینا أن ننمو داخلًیا، وفینا تثمر فضائل الحیاة الجدیدة في المسیح، لكن 

) بهذا نقدم 5: 4ثمة شيء أكثر. نرید لحیاتنا الجدیدة أن یراها اآلخرون ویشعروا بها (
السید المسیَح للعالم. فإن االسم "مسیحي" معناه: "مسحاء صغار متحدون بالسید المسیح". 

لم تنتِه حیاة المسیح بإتمام كتابة األناجیل، فالمسیح یحیا فینا نحن. وحیاته الیوم هي 
باألحرف الحیة التي یعرفها ویقرأها جمیع الناس. 

 .1   - وصیة للسادة1
 .4-2 - الصالة من أجل الخدمة 2
 .6-5 - االهتمام بالذین في الخارج3
 .14-7  - تشجیع العاملین معه4
 .18-15  ختام ال- 5

 وصیة للسادة .1
،  السادة قدموا للعبید العدل والمساواةأیها

 ].1" [ سیًدا في السماواتأیضانتم أ لكم أنعالمین 

إذ تحدث مع العبید لخدمة سادتهم، في طاعة لهم من أجل الرب، یوصي اآلن 
السادة أن یسلكوا ال بروح السلطة، بل في خضوع لسید الكل، متذكرین أنهم سیقدمون 

). یلیق بهم في 8: 5حسابا له. "آلن فوق العالي عالًیا یالحظ واألعلى فوقهما" (جا 
معاملتهم مع العبید أن یتعرفوا على القانون السماوي: "بالكیل الذي به تكیلون، یكال لكم" 

). 13: 2)، "ألن الحكم بال رحمة لمن لم یعمل الرحمة" (یع 2: 7(مت 

  ما هو "العدل" وما هي "المساواة"؟ أن نجعلهم في وفرة، غیر معوزین شیًئا من
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اآلخرین، بل أن نعوضهم عن تعبهم وعملهم. وألنني قلت إن لهم مجازاة عند اهللا، فال 
) راغبین أن 9: 6تحرموهم أنتم منها. ویقول في موضع آخر "تاركین التهدید" (أف 

تصیروهم أكثر لطًفا، فهكذا یكون دأب الكاملین، أي "بالكیل الذي به تكیلون، ُیكال 
 . ˺)2: 7لكم" (مت 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 الصالة من أجل الخدمة .2
 ].2" [واظبوا على الصالة ساهرین فیها بالشكر"

یقدم لنا الرسول أربع سمات هامة للصالة:  

 أو االستمراریة، أو الصالة بال انقطاع، فهي أشبه بالمحرقة الدائمة المقدمة المثابرة .١
)، هي 39-38: 29صباًحا ومساًء، یشتمها الرب رائحة سرور وقود للرب (خر 

: 18أشبه بنار المذبح التي لم تكن ُتطفأ. "ینبغي أن ًیصلى كل حین وال یمل " (لو 
 مداومة اإلكثار من الصالة تمكنا من بلوغ قصد اهللا واالتصال به، وتساعدنا في .)1

تنامى معرفتنا به، ومعرفته هى الحیاة األبدیة، والتغیرالصالة األشیاَء بل تغیرنا 
نحن". 

 أو الیقظة الروحیة، فتقدم الصالة بفهٍم ویقظة. "أهكذا ما قدرتم أن تسهروا السهر .٢
 ).40: 26معي ساعة واحدة " (مت 

 لكي یفتح الرب لهم باًبا للكالم، ویكشفوا سّر المسیح، أو سّر الصالة من أجل الخدام .٣
 حب اهللا الفائق لكل العالم. 

، حیث یقدم المؤمن ذبیحة شكر وتسبیح هللا. وكما كتب الرسول: "ال تهتموا الشكر .٤
بشيٍء، بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر، لتعلم طلباتكم لدي اهللا؛ وسالم 

 ). 7-6: 4اهللا الذي یفوق كل عقل، یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع" (في 

  ألن الشیطان یعرف مقدار عظمة الصالة، لهذا یضغط وبشدة. وبولس أیًضا یعرف
كم یصلي كثیرون بعدم اكتراث، بهذا یقول: "واظبوا على الصالة منتبهین مع الشكر"، 
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لوا وأن یشكروا لنفع الجمیع  . ˺ألن هذه هي عادة القدیسین: أن یصَّ

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیس للشكر مكان (موضع) في النفس والبركات الروحیة فحسب، بل أیًضا للجسد
 .˻ولصالح الجسد

 السكندري سإكلیمنضإالقدیس 

  نقرأ أیًضا في اإلنجیل كیف كان الرب یقضى اللیالي كلها في الصالة وكیف أن
الرسل حینما ُسجنوا كانوا یمضون اللیل كله في ترنیم المزامیر، حتى تزلزلت األرض 

واظبوا علي وآمن حارس السجن وامتآل الحراس والمساجین بفزع كبیر. ویقول بولس "
". ویتحدث عن نفسه في موضٍع آخر أنه كان "یواظب منتبًها دائًما". الصالة منتبهین

قد ینام السهران إذا أراد، وقد یكف عن نومه. یعبر مهلك مصر والمصریین لكن فلیقل 
ینام حافظ إسرائیل" هكذا یأتي إلینا القدوس   والس(الساهر) مع داود: "هوذا ال ینع

رب؟" وٕاذا  والحافظ، وٕان هو نام بسبب خطایانا، فلنقل له "استیقظ، لماذا تنام یا
 .˼، أنقذنا إننا نهلك"دسفینتنا تالطمها األمواج فلنوقظه، ونقول: "یا سي

القدیس جیروم 
أیًضا،  نحن ألجلنامصلین في ذلك "

، لیفتح الرب لنا باًبا للكالم
، لنتكلم بسّر المسیح

 ].3أیًضا" [ موثق أناجله أالذي من 

ألم یكن الرسول بولس ممتلًئا بالروح خبیًرا بأسرار الملكوت؟ ألم یكن مقتدرا في 
تقدیم كلمة اهللا؟ فلماذا یطلب من أهل كولوسى الصالة من أجله لكي یعطیه الرب كلمة 

عند افتتاح فمه؟ كان یؤمن بحاجة كل خادٍم إلى صلوات الشعب عنه، ولكي یشترك الكل 
: 1مًعا في الكرازة، سواء بالصالة أو بالكلمة. فالشعب شریك الرسل في هذه النعمة (في 

7 .(
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). كما 8-7: 2 كو 1" هو سّر حكمة اهللا المكتومة منذ الدهور (سّر المسیح"
). هو 16: 1یقصد به سّر المسیح المعلن في الرسول نفسه لیبشر به بین األمم (غل 

سّر "الكلمة" التي سعى بولس إلعالنها، رسالة اإلنجیل عموًما وشخص المسیح بوجه 
خاص. یشیر بولس هنا إلي الحق المعلن بشكل خاص عن ربنا یسوع، شخصه وعمله 

كمسیح اهللا.  

" من أجل هذا السّر، قاسى الرسول بولس الكثیر الذي من أجله أنا موثق أیًضا"
)، لكنه في تواضع یطلب منهم الصالة من 20: 6من الیهود، فصار مقیًدا بسالسٍل (أف 

أجله. "فبكل سروٍر أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسیح. لذلك أسر 
بالضعفات والشتائم والضرورات واالضطهادات والضیقات ألجل المسیح، ألن حینما أنا 

). 10-9: 12 كو 2ضعیف فحینئذ أنا قوي" (

) 18: 4لم یسألهم بولس أن یصلوا لیخفف (اهللا) أحماله أو یطلق سراحه (كو 
)، لكن في تلك الساعة الحالكة كان تفكیره 11: 4ولم یطلب حتى أن تُنقذ حیاته (فى 

منحصًرا فقط في أن "یفتح اهللا باًبا للكلمة" من أجلنا. 

  یا للعجب! لم یقل البطل العظیم "لكي أتحرر من وثقي" بل ألنه كان في القیود كان
 .˺یحث اآلخرین، ویخصهم ألجل قصٍد عظیٍم أن تكون له جسارة على الكالم

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].4" [مأتكل أن كما یجب أظهرهكي "

)، وأدرك 8: 3إذ شبع القدیس بفیض غنى نعمة المسیح التي ال تستقصى (أف 
)، وتمتع بالمصالحة مع اهللا، 18: 1؛ 3: 2كو  1( قوة الصلیب بكونه قوة اهللا الخالصي

ورأى أبواب السماء مفتوحة أمامه، وملكوت اهللا قائم في أعماقه، شعر بااللتزام أن یتكلم 
وال یصمت. 

  إن قیوده تسنده وال تعوقه!... أجل، إن قیودي تعطیني جسارة أعظم، لكني أصلي
من أجل إعانة اهللا لي أیًضا، ألنني سمعُت صوت المسیح یقول: "إذا سلموكم ال 
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 ).19: 10تهتموا كیف أو بماذا تتكلمون" (مت 

یكون السجین في هلع، حینما ال یكون تحت طائلة من القیود، لكن الذي یحتقر 
الموت كیف یخشى السالسل؟ إنهم یفعلون نفس الشيء وكأنهم قیدوا بالوثق بولس 

. ˺وأغلقوا فمه
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

. االهتمام بالذین في الخارج 3
، اسلكوا بحكمة من جهة الذین هم من خارج"

 ].5" [مفتدین الوقت

یرى القدیس بولس كل بشر من خالل مسیحه، فكما نزل كلمة اهللا إلیه لكي 
یدخل به إلى الحیاة الجدیدة السماویة، هكذا بروح الرب یقول القدیس بولس مقتدًیا بسیده: 

). 22: 9 كو 1"صرت للكل كل شيٍء، ألخلص على كل حال قوًما" (

یطالبنا الرسول بولس نحن أیضا أن نسلك مع الغیر بحكمٍة وبتدقیٍق لكي 
نقتنیهم لحساب ملكوت اهللا. فبالسلوك الالئق یمكننا ان نشهد لمسیحنا، ونسحب القلوب 

إلى الصلیب لیتمتع كثیرون بقوة اهللا للخالص، وینفتح أمامهم باب الرجاء. 

كل لحظة من لحظات عمرنا لها تقدیرها، یمكن أن تكون سّر بركة أو مرارة 
]. 5وهالك، لهذا یقول: "مفتدین الوقت" [

،  مصلًحا بملح،لیكن كالمكم كل حین بنعمة"
 ].6" [ تجاوبوا كل واحدأنلتعلموا كیف یجب 

لنحرص أن تكون كلماتنا مصلحة بملٍح سماوٍي، ممسوحة بمسحة الوداعة 
ومخافة الرب. لهذا یصرخ المرتل: "ضع یا رب حافًظا لفمي وباًبا حصیًنا لشفتي" (مز 

). لتكن كلماتنا انعكاًسا لتقدیس قلوبنا بروح اهللا القدوس. وكما یقول الحكیم: 3: 141
). 1: 16"لإلنسان تدابیر القلب، ومن الرب جواب اللسان" (أم 

 وما من تما من إنسان أسعد من المسیحي، إذ له أعطي الوعد بملكوت السماوا 
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إنسان یجاهد بجسارة تفوق جسارته، ألنه یجابه كل یوم الخط الذي یحدد حیاته، وما 
 .˺من إنسان أقوى منه، ألنه یغلب الشیطان

  الِملح جید، وكل تقدمة یجب أن تملحَّ بملح. لهذا أوصى الرسول قائالً : "فلیكن كل
كالمكم بنعمة، مملًحا كما بملح". لكن إن فسد الملح فإنه ُیطرح وال یصلح بعد لشيء 

إال ألن ُیداس من الناس وُیلقى في الهاویة (الفرن) لهذا یلزم أن یسعى المؤمنون 
 .˻للسماء لتخصیب تربة نفوسهم

القدیس جیروم 

. تشجیع العاملین معه 4
،  سیعرفكم بها تیخیكسأحواليجمیع "

]. 7" [ والعبد معنا في الرباألمین، والخادم ، الحبیباألخ
كان القدیس بولس في السجن یتحرك بكل كیانه الداخلي في كمال حریة مجد 

أوالد اهللا للعمل الكنسي الكرازي والرعوي. 

یكشف الرسول بولس في كل رسائله التي سجلها في السجن، أنه لم یكن السجن 
بالنسبة له عائًقا بل فرصة للرعایة والكرازة وتشجیع تالمیذه للعمل لحساب الملكوت في 

بالد كثیرة، 

 حكمة القدیس بولس! تأملوا كیف لم یودع رسائله كل شيء، بل م! ویا لعظبیا للعج 
 تشتیت أذهانهم باإلسهاب، وثانًیا یرید أن دالضروري والمِّلح، ففي المقام األول ال یري

 محاًطا بالتوقیر بإصباغ عبارات اإلقدام علیه، وثالثًا، تظهر )تیخیكسیجعل رسوله (
 .˼مدى حبه ووده له، وٕاال ما ائتمنه علي تلك االتصاالت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) یلیق 5: 4 كو 2یدعو بولس العبَد أًخا، ولهذا إذ یصف نفسه بأنه عبد المؤمنین (

1 Letters, 125:1.  
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 .˺بنا أن نهبط نحن جمیًعا بكبریائنا ولنطأ بأقدامنا ما لنا من افتخار

  یظهر هنا حبه العظیم، عالًما أنه قد أرسله لهذا القصد عینه، وكان ذلك سبب
لذلك إذ لم نحتمل أیًضا رحلته، هكذا أیضا حینما كتب إلي أهل تسالونیكى، قال: "

) 2، 1: 3 تس 1" (استحسنا أن ُنترك في أثینا وحدنا، فأرسلنا تیموثاوس أخانا 
وقد أرسل نفس الشخص إلي أهل أفسس ولنفس القصد، "لیتعرف علي أحوالكم، 

) تأملوا، ماذا یقول؟ لم یقل: "لتعرفوا أحوالي" بل 22، 21: 6ولیعزى قلوبكم" (أف 
"ألعرف أنا أحوالكم" ولم نره في أي موضع ینشغل بأحواله هو ویذكرها، ویوضح أنهم 

 .˻أیًضا كانوا في متاعب، بتعبیر "ویعزي قلوبكم"

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].8" [ ویعزي قلوبكمأحوالكم لهذا عینه لیعرف إلیكم أرسلتهالذي "

یبعث إلیهم الرسول أخاه الحبیب تیخكس، شریكه في العمل لیهتم برعایتهم 
ویعزي قلوبهم. إن كان في سجنه كتب رسائل ألهل أفسس وكولوسي كما كتب رسالته 
الثانیة إلى تلمیذه تیموثاوس، ورسالته إلى فلیمون لتبقي هذه الرسائل سّر تعزیة للكنیسة 

في العالم كله عبر كل األجیال، فقد بعث أیًضا رسائل شفویة استودعها مع تیخكس 
وأنسیمس. 
،  الحبیباألمین األخنسیمس أمع "

، الذي هو منكم
 ].9" [هما سیعرفانكم بكل ما ههنا

توصیة القدیس بولس بأنسیمس في الرسالة إلى فلیمون تیسِّر عودة هذا العبد 
الهارب، وتذكر القارئ أنه اآلن أخ في المسیح. 

  وا عن الخجل، لیس هذا فحسب، بل لیكفوا◌ِ یضیف أیًضا مدیًحا لمدینتهم لكي یكفُّ
 .˼عن التشامخ علیه

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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:، عبد فلیمون اختلس من أموال سیده وهرب إلى روما حیث التقى أنسیمس
) وتأهل أن 10بالرسول بولس الذي بشره باإلنجیل، وولده ثانیة وهو في قیود اإلنجیل (فل 

یكون أسقًفا. أرسله إلى سیده ومعه رسالة إلیه (راجع الرسالة إلى فلیمون). یدعو العبد أًخا 
أمیًنا، إذ یشهد لشعب كولوسي عن غنى نعمة اهللا التي حولته من عبٍد هارٍب ولص إلى 

ابن هللا مقدس یحمل طبیعة جدیدة. 

،  معيالمأسوررسترخس أیسلم علیكم "
،  برناباأختومرقس ابن 

]. 10" [قبلوهأ فإلیكم آتى أن ألجله وصایا أخذتمالذي 
سجن الرسول لم یجعله في عزلة عن الكنیسة، فبالروح كان في وحدة مع كل 

األعضاء بكونهم جسد المسیح الواحد. وفي السجن التف حوله خدام أمناء. 

: من تسالونیكي تعرض لوحوش أفسس كما ألخطار البحر الهائج. أرسترخس
خاطر بمواجهة وحوش في أفسس حین اضطربت المدینة بسبب القدیس بولس، واندفعت 
الجموع بنفٍس واحدٍة إلى المسرح خاطفین غایس وأرسترخس المكدونیین رفیقي بولس في 
رحلته من أورشلیم إلى رومیة، ثم تطوع أن یخدمه في السجن. یرى البعض أنه لیس هذا 

) فذاك الشخص 2: 27، 4: 20هو نفس أرسترخس المذكور في سفر أعمال الرسل (
كان مقدونًیا من تسالونیكي، أما هذا الشخص هنا فهو یهودي، وسواء صاحب بولس إلي 
روما أو أسر إلیها سجیًنا في زمن الحق، فنحن ال نعلم. علي أیة حال، فمن زنزانة في 

روما، یرسل أرق تحیاته الطیبة إلي اإلخوة في كولوسى. 

انحصر أرسترخس بمحبة المسیح، ولم تكن نفسه ثمینة عنده حتى أكمل سعیه 
بفرٍح، والخدمة التي تقبلها من ربنا یسوع، متمثًال بصدیقه القدیس بولس. 

": وهو القدیس مرقس الرسول كاروز الدیار المصریة. مرقس ابن أخت برنابا"
)، 12، 5: 12انحدر عن أسرة یهودیة عریقة في أورشلیم وقد عرف اإلنجیل مبكًرا (أع 

وكشاٍب صغیٍر التحق بالخدمة برفقة بولس وبرنابا في أولى رحالتهما، لكنه سرعان ما 
)، وقد تسبب هذا في خالف بین 13، 5: 13؛ 25: 12عاد من برجة بمفیلیة (أع 

). وٕان كان قد 38: 15الرسولین بولس وبرنابا، فأخذ األول سیال والثاني مرقس (أع 
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: 4 تي 2تصالح أخیًرا مع القدیس بولس. قال عنه لتلمیذه تیموثاوس: "نافع لي للخدمة" (
). طلب من أهل كولوسي أن یقبلوه، ربما ألنهم عرفوا منذ حوالي عشرة سنوات رفض 11

الرسول بولس أن یأخذه معه في رحلته الكرازیة الثانیة.  

  ال شيء یفوق هذا المدیح، عن ذاك الذي أتى خادًما معه من أورشلیم، فقد قال هذا
الرجل أشیاء أعظم من التي قالها األنبیاء، ألنهم كانوا یدعون أنفسهم "غرباء وأجانب" 

ر هنا هناك وحسب  لكن هذا اإلنسان یسمى نفسه "سجیًنا" وكسجین حرب كان ُیجَّ
 .˺هوى كل فرد یعاني شًرا، بل وتساء معاملته أكثر من السجناء

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 

، ویسوع المدعو یسطس الذین هم من الختان"
، هؤالء هم وحدهم العاملون معي لملكوت اهللا

 ].11" [الذین صاروا لي تسلیة

. 23: 1": وهو لیس یسطس نفسه المذكور في أع یسوع المدعو یسطس"
جندي مجهول، اسمه مثل كثیرین محفوظ في سجالت السماء وٕان كنا ال نعلم عنه شیًئا. 

یحدثنا القدیس بولس عن التعزیة (التسلیة) التي تلقاها من معاونیه. فالرسول 
)، والذي 15: 27بولس الذي في وسط أحلك اللحظات یقول: "سلمنا فصرنا نحمل" (أع 

كثیًرا ما یؤكد أن یسوع المسیح هو قوته وسّر تعزیته ومسرته، لن ینكر دور األحباء 
العاملین معه. عندما استقبله المسیحیون في فورت أبیوس بجوار مدخل روما،  شكر اهللا 

). مرة أخرى توقع أن یرى تلمیذه تیطس، وٕاذ لم یجده لم یحتمل 15: 28وتشجع (أع 
 16). تكشف رسائله، خاصة ص 13: 2 كو 2بالبقاء في المدینة فاضطر أن یتركها (

من رسالته إلى أهل رومیة، عن دور أحبائه ومعاونیه في حیاته وفي خدمته. 

  یذكر ثالثة أسماء یهودیة (أرسترخس ومرقس ویسطس)، وثالثة أسماء أممیة (أبیفراس
 ولوقا ودیماس)، أما تیموثاوس فكان خلیًطا.

 " :فإنهم شركاؤه في التعب والكد، فهم شركاء العاملین معي، لملكوت اهللایقول ،"
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 .˺(أیًضا) في الملكوت

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
، بفراس الذي هو منكمأیسلم علیكم "

، عبد للمسیح
، مجاهد كل حین ألجلكم بالصلوات

 ].12" [لكي تثبتوا كاملین وممتلئین في كل مشیئة اهللا

: رجل صالة یجاهد معه بالصلوات من أجل نمو ملكوت اهللا. بالنسبة له أبفراس
الصالة لیست عمًال روتینًیا، ولیست واجًبا یلتزم به، لكنها معركة ضد قوات الظلمة، حیث 
یطلب غنى نعمة اهللا لتعمل في حیاة الكثیرین. اهللا یطلب رجل صالة: "وطلبت من بینهم 

رجًال یبني جداًرا ویقف في الثغرة أمامي عن األرض لكیال أفنیها، فلم أجد، فسكبت 
سخطي علیهم". مع جهاده في الصالة كان خادما أمینا للمسیح بشر كنائس نهر اللوكس 

). اآلن وهو في زیارة للرسول بولس في رومیة لم 7: 1(كولوسي والودكیة وهیرابولیس كو 
یشغله هذا عن جهاده بالصالة من أجل مخدومیه. 

  ُوصفت صلوات كلمة اهللا المتجسد نفسه أنها قدمت بصراٍخ شدیٍد ودموٍع وطلباٍت
). 7: 5 ؛ عب 44، 41: 22وتضرعاٍت (لو 

-11: 32؛ خر 7-5: 9لم یكف رجال اهللا عن الصالة من أجل الشعب (عز 
). 9-7: 14؛ إر14

في بدایة هذه الرسالة أیًضا، یوصى بهذا الرجل الذي أحبه، ألن المدح عالمة 
حب، لهذا قال في البدایة: "الذي أیًضا أطلعنا علي ما أنتم علیه من المحبة بالروح" 

ة حب، بل وتعید الحب من م) والصالة ألجل إنسان هي أیضا عال8: 1(كو 
جدید... وهو یقول: "ال ینفك یجاهد عنكم في صلواته"، ولم یقل فقط: "یصلي" بل 

. ˻"یجاهد في الصالة" في خوٍف ورعدةٍ 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
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،  له غیرة كثیرة ألجلكمأنشهد فیه أني إف"
، وألجل الذین في الودكیة

 ].13" [والذین في هیرابولیس

المدن الثالث، كولوسى والالذقیة وهیرابولیس، كانت قریبة جًدا من بعضها 
البعض ویمكن أن یزورها المرء في یوٍم واحدٍ . وقد أرسلت تلك الرسالة إلي أهل كولوسى 

) ولم ترسل إلي أهل هیرابولیس، مما یدل علي أن ما كان في المدینتین 15: 4والودكیة (
لم ینتشر في األخیرة آنذاك. 

 ].14" [یسلم علیكم لوقا الطبیب الحبیب ودیماس"

رافق القدیس بولس في رحلتیه الثانیة والثالثة، وها هو : لوقا الطبیب الحبیب
). 11: 4 تي2بجانبه في الرحلة األخیرة قبل محاكمته أمام قیصر. " لوقا وحده معي" (

وقد خدم الرب باستقامة، وكان ممتلًئا بالروح القدس وتنیح في الرابعة والثمانین من عمره. 

ختام ال. 5
،  الذین في الودكیةاإلخوةسلموا على "

 ].15" [ وعلى الكنیسة التي في بیته،وعلى نمفاس

یختم الرسول رسالته بتحیاته وبركاته. 

من كان ِنمفاس؟ وأین عاش؟ من المحتمل أن الكنیسة التي في بیته، هي نفسها 
كانت في هیرابولیس، طالما أن تلك المدینة لم یورد ذكرها هنا. 

وكان من المألوف في أزمنة العهد الجدید أن یفتح أخ غنى بیته الواسع ألجل 
استقبال المؤمنین (وقت االجتماعات). 

 سنة فیما 30وكانت رسالة القدیس یوحنا إلي أهل الالذقیة، والتي كتبت بعد 
). 19-14: 3بعد، تكشف عن تلك الكنیسة في المراحل األخیرة لالرتداد (رؤ 

  تأملوا كیف یوحدهم مًعا، ال بالتحیة فقط بل بتبادل الرسائل أیًضا. ثم یبعث إلیهم
 ذلك بدون سبب، بل لیقود لبتحیة مرة أخرى، إذ یخاطبهم فرًدا فرًدا. وهو ال یفع

اآلخرین أیضا لیتمثلوا بغیرته المتقدة، ألنه لیس شیًئا تافًها أن ُیهمل ذكرك بین 
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 .˺اآلخرین. تأملوا أیًضا كیف یكشف عن عظمة دور هذا اإلنسان إذ كان بیته كنیسة

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

، ومتى ُقرئت عندكم هذه الرسالة"
  ، في كنیسة الالودكیینأیضافاجعلوها تقرا 

 ].16أیًضا" [نتم أونها أوالتي من الودكیة تقر

كان القدیس بولس یهتم اهتماًما خاًصا بتلك الكنائس، حتى وٕان لم یكن یعرف 
). 1: 2غالبیة شعبها (

القدیس یوحنا كانت "رسالة بولس إلي الالذقیة" محل العدید من الجدل، إذ یقول 
 [یقول البعض إن تلك لم تكن رسالة بولس إلیهم، بل رسالتهم إلیه، ألنه لم الذهبي الفم

.] ˻یقل الرسالة إلي أهل الودكیة بل التى "من الودكیة "

یرى البعض أن الرسالة إلى الودكیة هي الرسالة إلى أهل أفسس بكونها 
عاصمة آسیا، وهي رسالة دوریة لكل الكنائس في المقاطعة بما فیها الودكیة. 

، وقولوا الرخبس"
 ].17" [ لكي تتممها، الخدمة التي قبلتها في الربإلىانظر 

لم یكن أرخبُّس في كولوسى، بل بالحري كان خادًما في الكنیسة التي في بیت 
)، لكنه كان قریًبا منهم بالدرجة التي تجعل نقل الرسالة إلیه أمًرا سهًال 2فلیمون (فل 

 "أرخبس المتجند معنا"، وها هو یذكره هنا بالخدمة التي 2للغایة. ذكر أیًضا في فل 
تسلمها وقبلها في الرب. اعتاد الرسول أن یذكر تالمیذه والخدام العاملین معهم بدعوتهم 
لكي ال تفتر محبتهم وال تضعف أمام مقاومة عدو الخیر المستمرة لهم. هذا ما فعله مع 
تلمیذه الصریح في اإلیمان تیموثاوس: "وأما أنت فأصح في كل شيء. احتمل المشقات، 

). وفعله أیًضا مع قسوس أفسس (أع 5: 4 تي 2أعمل عمل المبشر، تمم خدمتك " (
20 :18 -32 .(
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  لماذا لم یكتب إلیه؟ ربما ألنه لم یكن یحتاج إلیها، بل ما یحتاج إلیه مجرد تِذكرة
 .˺لیصبح أكثر اهتماًما ونشاًطا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

" یذكِّر القدیس بولُس أرخیبُّس أن خدمته هي هبة روحیة ولیست في الرببقوله "
). 12: 4، أف 5: 12 كو 1، 8-6: 12وظیفة رسمیة  (قابل رو 

،  بولسأناالسالم بیدي "
، اذكروا وثقي
]. 18آمین" [ .النعمة معكم

یكتب الرسالة والقیود في یدیه، یسجلها ال بقلمه كفكٍر فلسفٍي، ولكن بقیوده 
كخادٍم متألٍم محٍب لخالص الكل. فما یطلبه من القراء قد تممه واختبره وسط الضیقات 
المستمرة، وكأنه یكتب: "لست أكتب إلیكم من فراغ، ولكن من منبر الصلیب العملي، 

حیث أختبر نعمة المسیح المصلوب الغنیة. لیتكم تتمتعون بنعمته كما اختبرها حتى في 
قیودي". یذكِّر القدیس بولس من یقرأ له بأن من یتألم ألجل المسیح له الحق في أن یتكلم 

 نیابة عن المسیح، بهذه الملحوظة یختتم الرسول رسالته.

، 21: 16 كو 1بعد إمالءه الرسالة، كان بولس یذكر مصداقیتها كعادته (قابل 
)، وذلك بكتابته بیده سالًما إلیهم. 19، فل 17: 3 تس 2، 11: 6غل 

  هذا دلیل علي إخالصهم ومودتهم، أنهم كانوا یتطلعون إلي كتابة خط یده بكل
 الود...

" لقد حررهم من الخوف، فبالرغم أن معلمهم في اذكروا قیودي. النعمة معكم"
" تسند خوفهم. وهذا أیًضا بسبب النعمة، أعني أن یوثق بسبب النعمةقیود، فإن "

ألنهم ُحسبوا ، وأّما هم فذهبوا فرحین من أمام المجمعالخدمة. اسمعوا لوقا یقول: "
)... 41: 5 (أع "هلین أن یهانوا من أجل اسمهأمست

هل ارتفعت بسبب أعمالكم الحسنة؟ تذكروا قیود بولس وأنكم لم تعانوا مثلما 
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عانى، وحینئذ لن تتشامخوا ثانیة... 
تذكروا سالسل بولس، وسوف ترون كم یبدو األمر غیر معقول أنه وهو في 

الضیقات، تكونون أنتم في سرورٍ . أیًضا هل تورطت قلوبكم في االنغماس في 
اللذات؟ تذكروا سجن بولس، فأنتم تالمیذه وجنود مقاتلون معه، كیف ُیعقل أن تكونوا 

 ˺أنتم رفقاؤه في جهاٍد مكبلین بالقیود، بینما آخرون في رفاهیة؟
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

اعتاد القدیس بولس أن یذكِّر شعبه بمواظبته علي الصالة الدائمة والبكاء بدموع 
  القدیس یوحنا الذهبي الفمألجلهم، ومن یتمثل ببكائه ألجل خالص اآلخرین، یمتدح

قیود القدیس بولس ودموعه، فیقول في عظته األخیرة على هذه الرسالة: 

  31: 20تذكروا دموعه، لمدة ثالث سنوات، لیل نهار لم یكف عن البكاء (أع (
وبهذا تفحصون األمر، إن تلك الدموع تشرق ال أعنى أن تبكوا ألجل اآلخرین (وأنى 

ألود أن تفعلوا ذلك، لكن ذلك أعلى منكم) بل البكاء ألجل خطایاكم أنتم وٕاني 
 أنصحكم أن تفعلوا ذلك.

  أي نبع تشبهونه بتلك الدموع التي في الفردوس، التي تسقى األرض كلها، لكنكم لن
تذكروا شیًئا من هذا القبیل، ألن نبع الدموع هذا یغسل النفوس، ولیس األرض، فإن 
أرانا أحد بولس وقد اغتسل في دموعه، وهو یئن، لن یكون ذلك بأفضل من رؤیة 

 جوقات ال ُتحَصى تنال األكالیل في فرٍح زائٍد؟

  هذا األمر یجعل أعین النفس أكثر جماالً . إنه یكبح البطن، ویمأل بكل محبة
الحكمة، بكل لطف، بل إنه قادر حتى أن یلطف نفس الحجر الصلد. بهذه الدموع 

 الحیة والجوهریة فإن تترتوي الكنیسة، بها تزرع األغصان أجل منهما كانت االنفعاال
 تلك الدموع تطفئها؛ إن تلك الدموع تطفىء األدران الدنسة التي للشریر.

  إذا ما تذكرنا نحن دموعه، نضحك ونحتقر األمور الحاضرة، تلك الدموع التي طوبها
: 6، لو 4: 5المسیح قائالً : "طوبى للذین یبكون وینوحون، ألنهم سیضحكون" (مت 
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). هذه الدموع التي بكى بها إشعیاء النبي وٕارمیا أیًضا: إذ قال إشعیاء "أتركوني 21
 السبعینیة) وأما ارمیا النبي فقال: "من یعطیني 4: 22وحدي، سأبكي بمرارة" (إش 

) وكأن النبع الطبیعي (للبكاء) لم 1: 9أذنِّي میاها وعیني ینابیع دموع كثیرة؟ (إر 
 یكن بكافٍ .

  ما من شيٍء أحلى من تلك الدموع. أنها أحلى من الضحك، ان الذین یتعرضون
 أننا نزعم أن هذا األمر مستنكر، بل اعلیه ال یعرفون مدى التعزیة التي لها، ال تظنو

هو أمر یجب الصالة ألجله كثیًرا، ال لكي یخطىء اآلخرون، بل، لكي حینما 
 یخطئون، نحزن بانكسار قلب ألجلهم.

  هاتان العینان (للقدیس بولس) رأتا الفردوس، رأتا السماء الثالثة، لكنني ال أحسبهما
مطوبتین بسبب تلك الرؤیة، إذ بسبب تلك الدموع قد رأتا المسیح. حقا طوبى لذلك 

) 1: 9كو 1المشهد، ألنه هو نفسه تمجد به، قائالً : "ألم أرى أنا یسوع المسیح ربنا" ( 
 لكي أطوب أن نبكي.

 .هكذا (بكى) المسیح أیًضا، لكي بسعادة یجب أن یِّوفر دموعه 

  فلنتذكر نحن هذه الدموع، ولنأِت نحن ببناتنا وكذا أوالدنا ونبكي نحن حین نراهم في
 شر.

  هكذا الدموع لیست مؤلمة، أجل، الدموع التي تنهمر بسبب مثل هذا الحزن هي أحلى
من الدموع المنسابة بسبب اللذة العالمیة. اسمعوا النبي یقول: "سمع الرب صوت 

 ).8: 6بكائي، سمع الرب صوت تضرعي" (مز 

  حینما نعامل إنساًنا خاطًئا، یجب أن نبكي حزانى ومتنهدین، وٕاذا ما نصحنا أحًدا ولم
یستجب، بل یمضي إلى الهالك، یجب أن نبكي. فهذه هي دموع الحكمة السماویة، 

وحینما یكون إنسان في فقٍر، أو في مرض جسماني، أو میًتا، ال نبكي، ألن تلك 
 أمور ال تستحق الدموع.

 .ال شيء یمسح الخطایا هكذا كالدموع 
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  ما من شيء أحلى من الدموع، ألنها هي أشرف عضو تعرفه وأجمل األعضاء وهى
 .˺بنت النفس. لهذا ننحني لها، كأننا رأینا النفس ذاتها تنوح

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 .نسیمسأُ  كولوسي من رومیة بید تیخیكس وأهل إلىُكتبت 

: 2 تس 2حقا إنه یعني توقیعه، بعد اكتشاف أن آخرین قد كتبوا رسائل باسمه (
). 17: 3 تس 2) وقد أعتاد بولس أن یوقع بنفسه في نهایة رسائله (2
 
 4 وحي كو من

 فٌي یشهد إلنجیلك! حلولك
 
  !حلولك یعطي عذوبة للجمیع

 زوجته، والزوجة في رجلها! في الزوج یراك 
 في أبنائهما، وهم في والدیهم! الوالدین یراك 
 إلى العذوبة، العبید حیاة تتحول 
 عبًدا. ألجلهم سید الكل صرت وأنت یروك إذ 
 ان یستعبدوا من أجلهم! تالمیذك اشتهى 
 أنك سید السادات. السادة، یراك 
 بالحب، عبیدهم مع یسلكون 
 فیهم! یجدوك أن فیشتهون 
  نزعت الحواجز بین البشریة،والحب قبالح 

 وعوض الطبقات المتفاوتة صار الكل سمائیین! 
 
  ،هب لي روح الصالة

 بل خالص كل البشر! ، هو لنفسيما أطلب فلست 
 داخلي، في نفسي تئن 
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 كل النفوس. أنات تتوقف حتى 
 حین تتهلل أعماق الكل بخالصك. أعماقي وتتهلل 
 
  .بنعمتك هب لي أن أعمل في كرمك

 مع خدامك بروح الحب والتواضع! اعمل لي أن هب 
 في الكل!  أراك لي أن هب 
 

 
 
 
 

 
المحتویات 

 

 7المقدمة        
 25األصحاح األول: المسیح هو العمق    

 69الثاني: المسیح هو العلو     األصحاح
 110المسیح والحیاة الداخلیَّة    الثالث:  األصحاح

 152المسیح والحیاة الخارجّیة   األصحاح الرابع: 
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