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  توطئـة 

 حین أنھى المرحوم األب جورج نصور تعریب عظات القدیس
أیار سنة  24كیرلّس األورشلیمي التي نحن في صدد طبعھا، في 

، لم یكن أحد _ غیر هللا _ یدري أن نشر ھذه العظات في 1975
سلسلة "أقدم النصوص المسیحیة"، سوف یتّم في غیاب 

آذار  25المعّرب، فید الموت القاسیة اختطفت األب جورج في 
عھود وانكبابھ ، بینما كان ال یزال، باندفاعھ الم1976سنة 

المستمر على التراث الشرقي، یعّرب ویحّضر لیتحف مكتبتنا 
الالھوتیة واللیتورجیة العربیة بأروع صفحات آباء الكنیسة.  
ً لعرفاننا بجمیلھ، نعطي  ً ووفاء منا لذاكره، وعربونا فإكراما
القّراء لمحة مختصرة عن حیاة ھذا الرجل العاِلم، الّطیب الفاضل 

:  

شباط  24ورج نصور في مدینة حلب (سوریا)، في ولد األب ج
، وتعمدّ في الكنیسة الملكیة.  وبعد أن تلقن دروسھ األولى 1918

حیث في مدینتھ، انتقل إلى اكلیریكیة القدیسة حنة في القدس 
ً في  درس عند اآلباء البیض علم الفلسفة والالھوت.  سیم كاھنا

آلباء الدومینیكان في حیفا.  دخل رھبانیة ا 1945شباط سنة  25
وتخصص في الالھوت في  1946في األول من شباط سنة 
).  من أبرز نشاطاتھ 1950 - 1947السولشوار قرب باریس (

  خاصة مع الشبیبة  )1963 -  1953القاھرة (ما قام بھ في 

  

  

  

  

  



 كیرّلس األورشلیمي
  

  و

  

) حیث ساھم في تأسیس 1976 - 1963وفي بیروت (المسیحیة، 
  اآلباء الدومینیكان.مركز 

والتربوي واللیتورجیني، في لبنان، عمل في الحقل الرعاوي 
وأسعدنا الحظ أن نلتقیھ ونتعاون ضمن إحدى لجان "رابطة 

.  1975، منذ ATENEالدراسات الالھوتیة في الشرق األوسط" 
ً كثیرة، وكنا على وشك إكمال ھذه المشاریع،  ً نصوصا نشرنا معا

قلم األب جورج عن التعریب، وحرمنا من بید أن الموت أوقف 
  صدیق عزیز ساھم في نقل تراث األجداد إلى اللغة العربیة.

قام األب جورج بتعریب ما یلي في سلسلة : "أقدم النصوص 
  المسیحیة" :

  الدیداكیھ. – 1

  التقلید الرسولي. – 2

  نافور ادي وماري. – 3

  خوالجي سیرابیون. – 4

  اقلیمندوس الروماني. – 5

  راعي ھرماس. – 6

.   أما عظات القدیس 1975جمیع ھذه النصوص نشرت سنة 
  كیّرلس األورشلیمي، فقد ھیأھا األب جورج للسلسلة ذاتھا.

ً باعادة قرائتھا لتصلح  وكانت عندنا یوم تُوفي.  ولقد قمنا شخصیا
  للنشر.

  

  



  توطئة  ز

  

وجھُ األب جورج الكاھن والرسول سنشتاقھ؛ وجھ الصدیق لكل 
الكنائس الشرقیة أو المعاملة في الشرق األوسط، ووجھ المعّرب 

  من تراثنا العریق.الدقیق الذي كشف لنا عن جزء ال یستھان بھ 

وسوف تتابع سلسلة "أقدم النصوص المسیحیة" مسیرتھا، باذن 
  هللا، خدمة للكنیسة والناشئة.

  

  ،1982كسلیك، في آذار ال
ذكرى وفاة األب جورج 

  نصور
  1976آذار  25في 

  األب یوحنا ثابت
رئیس جامعة الروح 

  القدس
  الكسلیك

  لبنان
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ط

  مقـــــــدّمة المعـــّرب

، أي بعد عام من "السالم 314ُولد القدیس كیّرلس في سنة 
تقیین غرساً القسطنطیني"، في أورشلیم أو ضواحیھا، من أبوین 

في قلبھ اإلیمان القویم.  فقذى شبابھ في العزلة، منكباً على الصالة 
والتأمل في الكتب المقدسة.  ثم دعاه القدیس مكسیموس، أسقف 

ً عام  وكلّفھ بتعلیم  344القدس، لخدمة الكنیسة، ورسمھ كاھنا
، خافھ على كرسّي 348طالبي العماد.  وبعد وفاة مكسیموس عام 

"إن ظروف ُرقیّھ إلى السدّة األسقفیة یكتنفھا بعض  أورشلیم. 
ً نُفي لسبب تمّسكھ بإیمان مجمع  الغموض، ذلك أنھ خلف اسقفا
ً ھو أكاكیوس أسقف  نیقیة.  وكان من دعمھَ ورسمھَ أسقفا

، األریوسي الشھیر، فضالً عن أنھ لم یحصل على قیصریة
ھذا ما ورد كرسیّھ االّ بعد أن وعد بانظمامھ إلى األریوسیین"؛ 

في تاریخ سقراط وسوزومین.  على أن ھذا كلھ غیر صحیح، إذ 
أن تیودوریطس في كتابھ "تاریخ الكنیسة" (الكتاب الخامس، 
الفصل التاسع) یذكر الرسالة التي بعث بھا مجمع القسطنطینیة 

إلى البابا داماس وإلى أساقفة الغرب، وقد جاء  381األول عام 
ف منذ زمن بعید بأن كیّرلس الحبر الجلیل فیھا : "نحن نقّر ونعتر

  الموقّر ھو الذي انتخب قدیماً حسب قوانین الكنیسة أسقفاً على 

  

  

  

  

  

  

  



  ي  كیرلس األورشلیمي

  

الكنائس، كنیسة أورشلیم، من بین أساقفة اقلیمھ؛  الكنیسة أّم كل
وإنھ ھو الذي جاھد الجھاد الحسن ضدّ األریوسیین في أوقات 

  مختلفة".

ال شك فیھ أن كیّرلس تصدّى لھجمات اكاكیوس األریوسي  ومما
بدفاعھ عن عقیدة مجمع نیقیة، كما یتضح ذلك من عظاتھ التي 

.  وقد واصل ھذا النشاط الرسولي حتى 348ألقاھا خالل عام 
.  ولكن مكاید األریوسیین لم تلبث أن نالت منھ، فأبعد 357سنة 

إلى طرسوس.  ثم رجع  أوالً إلى أنطاكیة ثم عن إقلیمھ إذ ذھب
.  ولكن أكاكیوس حّرض أنصاره 359إلى أبرشیتھ عام 

األریوسیین على نفیھ مدة سنتین.  ولما استتّب الحكم في ید 
یولیانس الجاحد، أصدر عفواً عن جمیع األساقفة المنفیین.  فعاد 
كیّرلس إلى أورشلیم.  وخلف فالنُس یولیانَس، فنفى من جدید 

ان نفاھم األمبراطور كونستانس، فشمل ھذا األساقفة، الذین ك
).  ولما صارت اإلمبراطوریة 378 - 367النفي كیرلّس (

البیزنطیة في ید تاودوسیوس، أعلن اإلمبراطور عقیدة نیقیة 
وأرجع المنفین إلى كراسیھم.  فعاد كیرلّس الى ابرشیتھ وأخذ 

یقتلع ما زرعھ األریوسیون في مقاطعتھ من تعالیم فاسدة.  
اشترك في مجمع القسطنطینیة الذي عقده تاودوسیوس عام و

  .387.  وظّل یعمل ویتعب في حقل الرب حتى وفاتھ عام 381

  

  

  

  

  

  



  مقدّمة المعّرب  ك

  

بشرح قانون اإلیمان.  وأقدم تعلیم وصل إلینا ھو "الدیداكیة"، كما 
رأینا ذلك في المجلّد األول.  إنما اقتصر ھذا التعلیم على شرائع 
ووصایا لیتورجیة وأدبیة.  وازدھرت ھذه العظات التعلیمیة في 
األماكن التي كان فیھا عدد طالبي العماد متوافراً؛ ونخّص بالذكر 
منھا عظات القدیس امبروسیوس "في األسرار" والقدیس 
أغسطینوس "في األمور المتعلّقة بطالبي العماد" والعظات 

العماد، والعظات التعلیمیة  الثمانیة للقدیس یوحنا الذھبي الفم من
الستة عشر لتاودورس أسقف مصیصة.  على أن أشھر ھذه 

  ).348العظات وأقدمھا وأكملھا كانت عظات القدیس كیرلّس (

إننا لن ندخل في الجدل القائم منذ زمن بعید بین العلماء لمعرفة ما 
إذا كان القدیس كیرلّس ھو الذي وضع جمیع العظات المنسوبة 

ا فیھا العظات الخمس األخیرة "في األسرار".  إن األب إلیھ، بم
أوغست بییدانییل الذي ترجم مؤخراً ھذه العظات في مجموعة 

  ، ینسبھا إلى القدیس كیرلّس.126"الینابیع المسیحیة"، رقم 

تقسم ھذه العظات إلى عظة مقدّمة، وثماني عشرة عظة لطالبي 
) 23 - 19) وخمس عظات في األسرار (18 - 1العماد (

للمعمدین الجدد.  تشرح المقدّمة أھمیة سّر العماد وضرورة 
االستعداد لھ.  وبین الثماني عشرة عظة، كانت الخمس األول 

  مصاغة في قالب عام، وإن كانت ھي بمثابة تمھید لسّر العماد :

  العماد؛ – 3التـوبــــــة؛  – 2استعــداد المستنیر؛  – 1

  یمان.  ابتداًء من العظة السادسة اإل – 5العقائد العشر؛  – 4

  وحتى الثامنة عشرة یشرح القدیس كیرلّس قانون اإلیمان بنداً بنداً.   

  

  

  



  ل  كیرلس األورشلیمي

   

في جحــد الشیطان  – 19تأتي العظات في األسرار : العظة 
في سّر التثبیت؛  – 21في سّر العماد؛  – 20واالتحاد بالمسیح؛ 

  في ذبیحة القداس. – 23في سّر جسد المسیح ودمھ؛  – 22

  

  .1975أیار  24بیروت في 

  

  األب جورج نصور
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1  

  كیرلّسمقـــدمة ِعظات أبینا القدیس 

  

  رئیس أســاقفة أورشلیم

  

  االستعداد للعماد – 1

ھا ھي رائحة السعادة تغمركم، یا من یتقبلون النور.  وھا أنتم 
تقطفون األزھار الروحیة، لتضفروا منھا أكالیل سماویة.  شذا 

)، وأنتم على أعتاب الدیار 12/  2الروح القدس یھّزكم (نشید 
الملك ! لقد ازدھرت اآلن األشجار، الملكیة، فیا لیتكم تمثلون أمام 

فیا لیت الثمر یكون كامالً ! إن أسماءكم أصبحت مسّجلة اآلن، 
بعد أن تطّوعتم في جیش المسیح، حاملین مصابیح موكب 
العُرس، یلھبكم الشوق إلى المدینة العلویة، ویحّف بكم الرجاء.  
 لقد صدق من قال : "كل شيء یؤول لخیر الذین یحبّون هللا". 
فا� سخّي في ھباتھ، ولكنھ ینتظر اإلستعداد الصادق.  لذلك 
یضیف الرسول : "..لخیر المدّعوین بحسب القصد" (رومة 

).  فإن كان قصدك صالحاً فھو یجعل منك مختاراً.  وعلیھ، 8/28
إذا كنت بالجسم ھنا وبالروح في مكان آخر، فإن ھذا القصد لن 

  یفیدك شیئاً.

  

  

  

  

  

  



  2  األورشلیميكیرلس 

  

  ال یجوز تجربة نعمة العماد – 2

)، 8/13في ما مضى جاء سیمون الساحر إلى العماد (أعمال 
وغطس في الماء، ولكنّھ لم یتلّق النور.  غسل جسدَه في الماء، 

.  نزل الجسد في الجرن وصعد منھ، ولكنھ لم یُنیر قلبَھُ في الروح
تنھض كذلك معھ (رومة ولكن النفس لم تُدفن مع المسیح، ولم 

).  وإن كنُت أسوق َمثَل الذین سقطوا، فلكي 2/12؛ كولسي 6/4
ال تسقطوا أنتم.  فإن ھذه األشیاء، قد حدثت لھم على سبیل الرمز، 

).  10/11كور  1وُكتبت لتعلیم الذین یأتون بعدھم حتى ھذا الیوم (
أصُل انتبھوا لئال یتأخر أحد بینكم عن نعمة هللا، "ولئال ینبت 

؛ تثنیة 12/15مرارة فیكون مضّراً ویتدّنس بھ الكثیرون" (عبر 
) لیتھ ال یدخل أحد ویقول : ألنظرّن ما یفعل المؤمنون، 29/17

ألدخلّن وأرى حتى أعرف ماذا یحدث! ھل تأمل أن ترى دون أن 
تُرى؟ وھل تظن أنك تستطیع أن تقحص ما یحدث دون ان 

  یفحص هللا قلبك؟.

  

  جاء إلى الولیمة ولیس علیھ حلّة العُرس الرجل الذي – 3

ً أن یرى ولیمة ُعرس؛ فدخل  تعلّم األناجیل.  إن رجالً أراد یوما
ً غیر الئق، وجلس وأخذ یأكل؛ ألن الحاجب لم  ً ثوبا مرتدیا
یعترضھ.  وكان قد الحظ، وھو داخل، ان المدعّوین كانوا 

یضاً یرتدون مالبس بیضاء، وأن الواجب كان یحتم علیھ وھو أ
ً أبیض.  ولكنّھ اشترك مع المدعوین في الطعام،  أن یلبس ثوبا

  دون االھتمام إلى أّي حدّ كان یختلف عنھم بثیابھ وباستعداداتھ 

  

  

  



  مقدمات العظات  3

  

الباطنیة.  على أن العریس، وإن كان سخیّاً، لم یكن عدیم 
البصیرة، إذ بینما كان یقترب من كل واحد من الضیوف، ال 

بل لیرى رداءه، فأبصر  –ألنھ لم یكن یھتّم لذلك  –لیرى ما یأكل 
ھناك متطفالً لیس؛ علیھ ُحلّــة العُرس؛ فقال لھ : "یا صاحب، 

) بأیة ُحلّــة وبأّي ضمیر؟ إن 22/12كیف دخلت إلى ھنا؟" (متى 
كان البّواب لم یمنعك من الدخول بسبب صاحب الولیمة، فلیكن ! 
وإن كنت تجھل أیّة ُحلّة كان یجب علیك أن تلبس للعُرس، فلیكن 
كذلك ! ولكن عندما دخلت، ألم تَر مالبس الضیوف المتألقة، ألم 

ب أن یكون یكن ذلك كافیاً لك حتى تتمثّل بھم؟ ألم یكن من الواج
ً لكي تخرج بلیاقة؟ ولكن بما أنك دخلت بغیر لیاقة  مظھرك الئقا
فستُطرد بغیر لیاقة".  وأصدر إلى َخدَمھ ھذا األمر : "أوثقوا 
قدمیھ اللتین قادتاه إلى ھنا بوقاحة، واربطوا یدیھ اللتین لم تعرفا 
تلبسانھ الثوب الالمع، وأطرحوه في الظلمة الخارجیة، ألنھ غیر 

).  أنت ترى ما 25/1؛ 22/13بمصابیح العُرس" (متى  جدیر
  حدث لھذا الرجل، فكن إذن على حذر لنفسك.

  

  یجب أن نستفید من زمن الصیام لفحص استعداداتنا – 4

ألننا نحن خدّام المسیح، نستقبل كل واحد، وكبّوابین نفتح الباب 
على مصراعیھ.  من المحتمل أن تودّ الدخول بنفس ملوثة 

ا وبقصد سيء؛ أنت تدخل وتُقبل، ویُسَجل إسمك.  ھل بالخطای
  ترى قداسة الكنیسة وھیبتھا؟ ھل ترى ھذا الترتیب وھذا النظام :
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تالوة الكتب المقدّسة، وحضور اإلكلیروس، والمطابقة في 
  التعلیم!

لقد بھرك المكان وتعلّمت مما رأیت، فاخرج اآلن وُعد غداً وأنَت 
ً آخر وُعد.  إخلع  أكثر لیاقة.  ان كنت تھتم بنفسك فألبس ثوبا
رداءك وال تستره؛ إخلع الفجور والنجاسة، وألبس ثوب العفة 
المألق.  إني أُنذرك قبل أن یدخل عریس النفوس، یسوع، ویرى 
ثیابك.  إن یوم اإلستحقاق ال یزال بعیداً، أمامك أربعون یوماً 

من الوقت، لكي تخلع (ثوبك) وتغسلھ  للتوبة؛ لدیك المتسع الكافي
وتلبس وتعود.  ولكن اذا فّضلت البقاء في الشر، فالواعظ لیس 
مسؤوالً؛ وعلیك أالَّ تنتظر طویالً لتقبُّل النعمة.  الماء یقبلك، ولكّن 
الروح لن یقبلك.  فإذا الحظ أحد أنھ جریح، فلیضمدّ جراحھ؛ وإذا 

م سیمون، وال ریاء وال سقط أحد فلینھض.  لیتھ ال یكون بینك
  فُضول وخیم.

  

  ربما القصد األولي للعماد لم یكن صافیاً في البدایة – 5

من المحتمل أن تكون قد جئت بدافع ُحّجة غریبة، كما أنھ من 
المحتمل أن یأتي رجل للتودّد إلى إمرأة، وأن تأتي إمرأة للغرض 

ن نفسھ، أو أن یودّ خادم أن یحظى بإعجاب سیّده، وصدیق أ
یقترب إلى صدیقھ.  إني أعّض على ُطعم الّصنارة، وأقبلُك على 
الرغم من قصدك السيء، أمالً مني في إنقاذك، لعلّك لم تََر إلى 
أین أنت قادم، وال أیّة شبكة التقطتك.  لقد وقعت في شباك 
الكنیسة، وأُخذت حی�ا، فال تھرب. إصطادك یسوع بالّصنارة (متى 

  ى الموت، بل لیُمیتك ثم یعود فیُحییك. )، ال لیُسلمك إل13/47
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یجب علیك أن تموت أوالً ثم أن تنھض.  ألنك سمعت ما قالھ 
الرسول : "لقد حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على خشب 

؛ 2/24بطرس  1الصلیب، "لكي نموت عن خطایانا فنحیا للبّر" (
  ابتداًء من ھذا الیوم.).  ِعش 18، 6/11؛ رومة 53/12أشعیا 

  

عندما یصبح "طالب العماد" "مؤمناً"، فإنھ یحصل على  – 6
  إسم إلھيّ 

تأّمل في عظمة المنزلة التي أنزلك فیھا یسوع ! كنَت تُدعى 
"طالب عماد"؛ كنت ال تسمع من الخارج إال صدى ما یقال؛ كنت 
تسمع عن الرجاء دون أن تدرك معناه؛ كنت تسمع عن األسرار 

أن تفھمھا.  كنت تسمع الكتب المقدّسة دون أن یمكنك أن دون 
تسبر عمقھا.  أنت لم تعد تسمع صوتھا من الخارج، ألن ھذا 

) 11 – 8/9الصوت یدوي فیك؛ ألّن الروح الساكن فیك (رومھ 
ً �.  فعندما تقرأ في الكتب المقدسة عن  یجعل من ذھنك بیتا

اآلن.  وال تظن أنك حتى األسرار، سوف تفھم ما لم تفھمھ عنھا 
تتلقّى بذلك ھدّیة بسیطة : فأنت اإلنسان الحقیر، تتلقّى إسم هللا.  

؛ فیلبي 1/9كور  1اسمع ما یقول القدیس بولس : "هللا أمین" (
؛ تثنیة 1/9یو  1)؛ ویقول سفر آخر : "هللا أمین وعادل" (3/10

بما ).  وقد سبق لصاحب المزامیر أن قال مقدّماً باسم هللا (32/4
اً أن یتلقّى البشر تسمیة إلھیة) : "قلت أنكم آلھة وبنو  أنھ كان محتمَّ

  ).  ولكن أحذر، وأنت تسّمى أمیناً، من أن81/6العلّي كلكم" (مز 
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تكون لك إرادة غیر مؤمن.  لقد دخلَت حلبة السباق، فجاھد ألنك 
تعدّ العدّة لزفافك، أما قد ال تجد فرصة أخرى كھذه.  لو كنت أنت 

كنت تتخلّى عن كل شيء لإلھتمام بإعداد الولیمة؟ فكم بالحري 
وأنت تكّرس نفسك للعریس السماوي ! أال یجدر بك أن تطرح كل 

  اھتمام دنیوي لإلنصراف إلى ما ھو روحّي؟

  

  ال یعمدَ اإلنسان إالّ مرة واحدة – 7

ثالثة، وإالّ لجاز لنا ال یمكن تقبّل غسل المیالد الثاني مّرتین أو 
أن نقول : ما أسأُت تقبّلھ ّمرة، سأُجید تقبّلھ المّرة الثانیة.  ان ما 
تفقده مّرة ال یمكن استعادتھ؛ ألن "الرّب واحد، واإلیمان واحد، 

) والھراطقة 6 – 12/4كور  1؛ 4/5والمعمودیة واحدة" (أفسس 
  وحدھم یعمدَّون ثانیة، ألن عمادھم األول ال یُحسب.

  

  القصد الصالح ضروري، فیجب الكّف عن عمل الّشر – 8

ال یطلب هللا منا سوى القصد الصالح.  ال تقل : كیف تمحى 
خطایاي؟ أنا أقول لك : باإلرادة واإلیمان.  أّي طریق أقصر من 
ھذا؟ ولكن إذا كانت شفتاك تقوالن : "أرید"، وقلبك یمتنع عن ھذا 

ذي یدینك.  فُكّف من الیوم القول، فإن الذي یفحص القلوب ھو ال
عن كل عمل شریر، وال ینطق لسانك بكلمات الذعة، وال تخطئ 

  عینك وال یتعلّق ذھنك بالباطل.
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  دور "المعّزمین" في استئصال الشرّ  – 9

لتسرع قدماك إلى التعالیم المستمدّة من الكتب المقدّسة، سواء تلك 
لوھا؛ فھذا عمل یؤول إلى خالصك.  قكّر أن التي تسمعھا أو تت

ً بمواد أخرى، مثل النحاس والقصدیر  ً مخلوطا ً خاما لدینا ذھبا
)، ونحن نحاول أن نحصل على 22/18والحدید والرصاص (حز 

ذھب نقّي.  وھذا ال یمكن أن یتّم إالَّ بواسطة النار.  ھكذا ال یمكن 
ستر وجُھك لكي یتحّرر للنفس أن تتنقّى إالّ بواسطة التعالیم.  یُ 

ً من أن تزوغ عینُك فال ینضبط قلبك.  العینان  قلبك، خوفا
المعّصبتان ال تعوقان أذنیك عن تقبّل تعالیم الخالص.  وكما أّن 
الذین ینقّون الذھب، مضطّرون إلى تذكیة النار بأدوات دقیقة، 
بحیث ال یبقى في البوتقة غیر الذھب الصافي؛ كذلك یُثیر 

"بالتقسیمات" الرعب بواسطة روح الرب، ویوقظون  المكلّفون
النفس المتجمــدة في الجسد كما لو كـــانت في بوتقـــة؛ فیھرب 

ویبقى الخالص ورجاء الحیاة األبدیة،  –الشیطان  –الخصم 
وأخیراً تحصل النفس على الخالص بعد أن تكون قد تنقّت من 

ى إّن إلھ الكون خطایاھم.  فلنبَق في ھذا الرجاء، یا إخوتي، حت
الذي یرى قصدنا الصالح، یطھّرنا من خطایانا ویھبنا رجاء 
الخیرات الحّقة، ویمنحنا توبة خالصیة.  هللا یختار، وقد وقع 

  اختیاره علیك.

  

  المثابرة على التعلیم سالح ضدّ الھرطقات – 10

  ثابر على التعالیم.  وحتى إذا قضینا وقتاً طویالً في الكالم، فال 
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تدّع ذھنك أو یمّل؛ ألنك تتسلّم أسلحة ضدّ القوات المعادیة.  أنك 
تتسلم أسلحة ضد الھراطقة والیھود والسامریین والوثنیین.  إن لك 

  أعداء كثیرین، فتسلّم سھاماً كثیرة توشقھم بھا.

وتعلّم كیف تنازل الیونانیین والھراطقة والیھود والسامریین.  ان 
  ) ھو أسرعھا.6/17"سیف الروح" (أفسس  األسلحة معدّة و

فعلینا أن نقاتل بقصد صالح لكي نحارب حرب الرب، فنقھر 
  القوات المعادیة وال تقھرنا ھجمات الھراطقة.

  

  ضرورة المجھود الفكري لفھم التعلیم – 11

ھا ھي نصیحتي لك : تلقّن تعالیمي وأحفظھا حتى النھایة.  ال 
عادیة؛ ِمثل ھذه العظات صالحة كذلك وجدیرة  تظن أنھا عظات

باإلیمان؛ ولكننا إذا نحن أھملناھا الیوم، ففي استطاعتنا أن نتعلّمھا 
غداً.  أّما العظات التي تتناول غسل المیالد الثاني، فھي تُلقى في 
حلقات متسلسلة؛ فإذا نحن أھملناھا الیوم، فمتى یمكننا تعویض 

الوقت اآلن وقت غرس األشجار، وإذا ھذا اإلھمال؟ فكّر في أّن 
نحن لم نحفر بعمق، فمتى یمكننا أن نحسن زرع ما أسأنا زرعھ؟ 
إعتبر التعلیم كالبناء؛ إذا نحن لم نحفر ولم نلِق األسس، ولم نحكم 
ربط أجزاء المبنى كما یجب، فإّن بنیاننا قد ال یخلو من ضعف 

ینفع شیئاً.  ولكن وقد یھدّد باإلنھیار؛ وحتى عملنا السابق قد ال 
یجب أن نضع الحجر فوق الحجر بكل إنتظام، وأن نصل بین 

زاویة وأخرى بإزالة الزائد، وھكذا یرتفع البناء ویصبح جمیالً.  
أنا أعطیك أحجار المعرفة، وعلیك أنَت ان تسمع ما یخَص هللا 

  الحَي والدینونة والمسیح والقیامة، وحقائق أخرى كثیرة سوف
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تُشرح بإسھاب وانتظام في حینھ، ولكنّي اآلن أناولھا لك، الواحدة 
تلو األخرى.  فإذا أنت لم تجمعھا في وحدة واحدة، ولم ترتّبھا كما 

  یفعل المھندس، فإّن بناءك سیؤول حتماً إلى السقوط.

  

  كتمان ھذه التعالیم على غیر المؤمنین – 12

اذا سألك موعوظ من الخارج (أي الذي لم یُقبل بعد كطالب عماد) 
عّما یقولھ المعلّمون، فال تقل شیئاً، ألننا نسلّمك سّراً ورجاء في 

لك األجر العادل.  ال یقل أحد الحیاة األبدیة.  إحفظ السّر لمن یدفع 
: ماذا یصیبك لو عرفتھ أنا أیضاً؟ فإنھ كالمریض الذي یطلب 

و اذ یأخذھا في وقت غیر مناسب یحدث لھ الھذیان.  خمراً : فھ
مما قد ینتج عنھ شّران : المریض یموت والطبیب یُالم ! وھكذا 

اذا سمع (األسرار) من مؤمن، یصاب الحال مع الموعظ، فھو 
بالھذیان (ألنھ ال یفھم ما یسمعھ ویتھّكم علیھ)، ویُدان المؤمن 

  كخائن.

من أن تقول شیئاً، ال ألن ما  أنت اآلن على عتبة الباب، فاحذر
یقال ال یستحّق أن یقال، بل ألن األذن غیر جدیرة بسماعھ.  أنت 
كذلك كنت یوماً ما موعوظاً ولم أخبرك بأسرارنا.  ولكنك عندما 
تختبر عظمة ما تعلّمتھ، عندئٍذ ستدرك أن الموعوظین ال 

  یستحقّون سماعھ.

  

  االبتعاد عن كل ھّم آخر – 13

أبناء وبنات أّم واحدة، أنتم الذین ُسجلت أسماؤھم.  اذا لقد أصبحتم 
  وصلتم قبل وقت "التقسیمات"، فلیتكلّم كل واحد منكم عّما یخصّ 
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التقوى.  واذا تغیّب أحدكم فابحثوا عنھ.  فإن كنت دُعیت إلى 
لك أخ، أما كنت ولیمة، أما كنت تنتظر الذي دُعي معك؟ وإن كان 

تبحث عن خیر أخیك؟ ال تنھمكوا في األمور الباطلة، وال تھتموا 
یفعلھ الملك أو األسقف بما یحدث في المدینة ألو في الریف أو بما 

أو الكاھن.  إرفعوا أعینكم إلى فوق، وأطلبوا ما تحتاجون إلیھ في 
رأیتم ).  إن 45/11"كفوا فاعلموا أني أنا هللا" (مز ھذه الساعة.   

المؤمنین یخدمون وھم مطمئنون، فاعلموا أنھم في ملكیة النعمة.  
أما أنت فإلى اآلن على كفّة میزان، ال تعلم إن كنت ستُقبل أو 

  تُرفض.  فال تقلّد الذین ھم في طمأنینة، بل أطلب المخافة.

  

  حفظ النظام وقت التقسیمات – 14

ین یجب أن عندما یأتي وقت "التقسیمات"، وإلى أن یجيء الذ
یُطرد منھم الشیطان، فلیجلس الرجال مع الرجال والنساء مع 
النساء.  واآلن سأحدثكم عن سفینة نوح، على سبیل المثل.  كان 

).  ومع أن السفینة 7/3فیھا نوح وبنوه وزوجتھ ونساء بنیھ (تك 
ً ترتیباً  كانت واحدة والباب كان مغلقاً، كان كل شيء فیھا مّرتبا

تكن الكنیسة مغلقة وأنتم فیھا جمیعاً، فلیكن فیھا كل حسناً.  وإن 
ً : الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، لئال یكون  شيء مّرتبا
أساس الخالص فرصة للھالل.  ألنھ إذا كان من المستحسن أن 
تجلسوا بعضكم إلى جوار بعض، فال بدّ من إبعاد الشھوات.  ثّم 

  : یقرأ واحد ویستمع اآلخر. لیكن مع الرجال الجالسین كتاب مفید
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 ً نافعاً.   وإن لم یكن معھم كتاب، فلیصّل الواحد ولیقل اآلخر كالما
ولتجلس الفتیات معاً، ولیصلیّن أو یقرأن بصمت، بحیث تتحّرك 
الشفاه دون أن یبلغ الصوت مسامع اآلخرین.  "إني ال أبیح للمرأة 

).  ولتتبع 14/34كور  1؛ 2/12تیمو  1أن تتكلّم في الكنیسة" (
النساء المتزوجات نفس المثال : لیصلّین ولتتحّرك شفاھھن دون 

)، حتى یأتي "صموئیل"، أي 1/13ملوك  1تھن (أن تسمع أصوا
حتى تلد نفوُسُھنَّ العواقر خالَص هللا الذي یسمع الصالة؛ ألنھ ھذا 

  ).1/20ملوك  1ھو معنى صموئیل (

  

  السھر للحصول على االستنارة اإللھیة – 15

سأرى غیرة كل رجل وتقوى كل إمرأة.  لیلتھب الذھن بالتقوى، 
القسوة والخیانة.  ولتسقط الشوائب ولیبَق  ولتُصِھَر النفس وتتحّطم

المعدن خالصاً.  لیُزل َزَغُب الحدید ویبَق ما ھو حقیقي.  لعّل هللا 
یریكم اللیلة الظالَم الذي یتألأل كالنھار.  إذ قیل عنھ : "لدیك ال 

).  عندٍئ 138/12تظلم الظلمة، واللیل یضيء كالنھار" (مز 
واحدة منكم، وعندئٍذ تبتھجون  ینفتح باب الفردوس لكل واحد وكل

بمیاه المسیح ذات الرائحة الزكیة، وتُدعون "مسحاء"، وتتقبّلون 
قّوة األعمال اإللھیة.  أُنُظروا إلى فوق بأعیِن أذھانكم، وتمثّلوا 
األجواق المالئكیة وهللا سیّد الكون، واالبَن الوحید جالساً إلى یمینھ 

ات في الخدمة، وھي بحضور الروح القدس.  العروش والسیاد
تحاول أن تنقذ كل واحد وكل واحدة منكم.  لتُنصت آذانكم، 

  وارغبوا في سماع ھذا الصوت الجمیل، عندما یقول المالئكة 
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عنكم أنتم الذین خلصوا : "طوبى لمن ُغفرت معصیتھ وسترت 
الكنیسة، ).  عندئٍذ ككواكب 4/7؛ رومة  32/1خطیئتھ" (مز 

  ادخلوا بجسد متألق ونفس متأللئة.

  

  عظمة العماد تتطلب السھر والصالة – 16

عظیم ھو العماد الموعود : إنھ عتُق األسرى وغفران الخطایا 
وموت الخطیئة والمیالد الثاني للنفس، وثوب النور وطابع مقدّس 
ال یُمحى ومركبة للسماوات، وبھجة الفردوس وعربون الملكوت 

الماّرة.  لتبني.  ولكن یوجد في الطریق تنّین یتّرقب وعطیة ا
فاحذر من أن یلدغك بسبب عدم إیمانك.  "إنھ یجول الذین 

)؛ وللوصول إلى أب 5/8بطرس  1یخلصون ملتمساً من یبتلعھ" (
)، ال بدّ لكم أن تھربوا من ھذا التنّین.  وما 12/9األرواح (عبر 

غیرة على نشر إنجیل السالم السبیل إلى النجاة منھ؟ بانتعالكم بال
)، بحیث أنھ إذا لدغكم فال یجرحكم.  لیكن إیمانكم 6/15(أفسس 

ً ال یتزعزع؛ وشدّوا أنعالكم لیمكنكم الفرار  ً ورجاؤكم ثابتا راسخا
من العدو والمثول في حضرة الرب.  ھیئوا قلوبكم لتقبّل التعالیم 

لكیما  والمشاركة في األسرار المقدسة.  ثابروا على الصالة
یجعلكم هللا مستحقین لألسرار السماویة الخالدة.  ال تنقطعوا عنھا 

  لیالً ونھاراً.

  وعندما یبتعد النوم عن أعینكم، فلینصرف ذھنكم إلى الصالة.

  وإذا طرأت على خاطركم فكرة شیئة، اذكروا الدینونة فتخلصوا.

إنصرفوا إلى الدراسة حتى یتحّول ذھنكم عن أباطیل الملذّات.  
  وإن قال لكم أحد : "ھل أنت آت للنزول في الماء؟ ألیس ھناك
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أحواض سباحة في المدینة؟"، فاعرف أّن تّنین البحر (أشعیا 
) ھو الذي ینصب لك ھذه الشراك.  وال تأخذ بأقوال الذي 27/1

كلّمك، ولكن فّكر في هللا الذي یمنح القّوة.  وصن نفسك حتى 
ً للخالص النھایة،  بحیث أنك إذا بقیت في الرجاء، تصبح وارثا
  األبدي.

  

  عسى هللا أن یغرسكم في كنیستھ – 17

نحن كرجال، نبشركم ونعلّمكم.  ال تبنوا بخشب، أو حشیش أو 
تبن، ألنھ إذا اشتعلت النار فسوف یحترق عملكم.  ولكن ابنوا 

ي ).  مھّمت15 – 3/12كور  1بذھب أو فّضة أو حجارة كریمة (
أن أتكلم، وعلیكم أنتم أن تبدأوا العمل، وهللا یكّملھ.  فلنوطد أذھاننا 
وننھض نفوسنا ولنھنّئ قلوبنا.  اننا نجاھد في الحیاة أمالً في نیل 
الخیرات األبدیة.  وهللا الذي یعرف القلوب ویمیّز الصادق من 
المرائي، قادر أن یحفظ َمن ھو صادق النیّة، ویخب إیماناً 

سلّم قلبھ لھ.  لیُوِف ویجعل من غیر المؤمن مؤمناً متى  للمرائي،
) ویھبكم غفران خطایاكم 2/14هللاُ الصكَّ الذي علیكم (كولوسي 

السابقة، ویغرسكم بخیرات العھد الجدید السماویة، ویعطكم ختم 
الروح القدس الذي ال یُمحى إلى األبد، في المسیح یسوع ربنا، 

  آمین.الذي لھ المجد أبد الدھور.  
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  العظة األولى

  

  استعدادات المتقدّم لالستنارة

  

  "اغتسلوا وتطّھروا وأزیلوا شّر أعمالكم من أمام عینّي ..."

  )1/16(اشعیا   
  

  الدعوة إلى الفرح – 1

المسیح، اآلن  یا تالمیذ العھد الجدید، یا من یشتركون في أسرار
بالدعوة، وعّمـا قلیل بالنعمة، إصنعوا لكم قلباً جدیداً وروحاً جدیداً 

)، حتى تعّم السعادة السماوات.  ألنھ إذا كان ھناك 18/31(حز 
فرح من أجل خاطئ واحد یتوب، على حدّ قول اإلنجیل (لو 

، فكم بالحري یسعد سّكان السماء بخالص مثل ھذا القدر )15/7
! وبما أنكم اندفعتم في الطریق الصالح الحق،  من النفوس

فاشتركوا بورع في سباق التقوى.  فالواقع أن ابن هللا الوحید یتوق 
إلى افتدائكم، إذ ھو یقول : "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین 

).  یا من یلبسون ثوب 11/28والمثقّلین، وأنا أریحكم" (متى 
خطایاھم الشخصیة، المعاصي المزري، ویا من تغلّھم سالسل 

إسمعوا صوت النبّي القائل : "اغتسلوا وتطّھروا وأزیلوا شّر 
  )، حتى تصرخ لكم األجواق1/16أعمالكم من أمام عینّي" (اشعیا 
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المالئكیة : "طوبى لمن ُغفرت معصیتـھ وُسترت خطیئتـھ" (مز 
ً مصابیَح اإلیمان ال تدعوھا 31/1 ).  أنتم یا من أُشعلوا حدیثا

ذاك الذي فتح قدیماً باب الفردوس  –تنطفئ بین أیدیكم حتى یھبكم 
ان ترتّلوا  –) على جبل الجلجلة 23/43للص بسبب إیمانھ (لو 

  نشید العُرس.

  

  ا اإلنسان العتیقإخلعو – 2

إن كان ھناك بینكم عبد للخطیئة، فلیستعدّ باإلیمان للمیالد الثاني 
الحَر في التبنّي؛ وھو بعد تحّرره من أسوأ العبودات، وھي 
عبودیة الخطیئة، وحصولھ على عبودیة الرب الطوباویة، یصبح 
أھالً لمیراث ملكوت السماوات.  "فاخلعوا إذن اإلنسان العتیق 

بشھوات الغرور، والبسوا اإلنسان الجدید الذي یتجدّد الفاسد 
؛ كولسي 24 – 4/22للمعرفة على صورة خالقھ" (أفسس 

) باإلیمان، حتى 5/5كور  2).  اقتنوا عربون الروح (3/10
).  اقتربوا بإیمان من الختم 16/9یقبلوكم في المظاّل األبدیة (لو 

لمسیح المقدس السّري حتى یعرفكم الرب، وتُحّصوا بین قطیع ا
لكم.  أّما  الروحاني، وتجلسوا عن یمینھ وترثوا الحیاة المعدّة

ھؤالء الذین ال یزالون متمّسكین بخطایاھم، فسوف یكونون عن 
)، ألنھم لم یقتربوا من نعمة هللا التي یمنحھا 25/33یساره (متى 

المسیح في غسل المیالد الثاني.  إني ال أتكلّم عن المیالد الثاني 
).  3جساد، بل عن المیالد الثاني الروحي للنفس (راجع یوحنا لأل

إن األجساد یلدھا والدانا المنظوران، ولكن األرواح تولد میالداً 
  ثانیاً باإلیمان.
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) وعندئٍذ تسمعھ ان كنت 3/8"ألن الروح یھّب حیث یشاء" (یو 
)، متى ُوجدت 25/21تستحقّھ، "أیھا العبد الصالح األمین" (متى 

  بال لوم الضمیر.

  

  یمنح المسیح نعمتھ لمن یستحقّھا – 3

اذا كان أحد بین الحاضرین یأمل أن یجّرب النعمة، فھو یخدع 
نفسھ ألنھ یجھل قّوتھا.  لتكن نفسك صادقة، أیھا اإلنسان، من 

).  وكما أن الذین 7/10أجل الذي یفحص القلوب والكلى (مز 
عسكریة، یفحصون أعمار الجنود ولیاقتھم  ینوون القیام بحملة

البدنیة؛ كذلك الرب الذي یجنّد األرواح، یختبر اإلرادات.  فإذا 
تصّرف أحد بریاء خفّي، فھو یُرفض على أساس أنھ غیر صالح 
فعالً لخدمتھ.  أما الذي رأى بالعكس أنھ جدیر باالستحقاق، فھو 

متى للكالب" (یمنحھ في الحال نعمتھ "ألنھ ال یعطي األقداس 
.  ولكن من رأى فیھ إرادة حسنة، فإنھ یعطیھ العالمة )7/6

الخالصیة العجیبة التي یرتعد منھا الشیاطین ویعرفھا المالئكة؛ 
فیھرب منھ األولون ویلتّف حولھ اآلخرون.  ولذلك یلیق بالذین 

ً بھ.   یتقّبلون ھذا الختم الروحي المخلّص أن یكون ضمیرھم الئقا
لقلم والسھم ضروریان للذي یستخدمھما، كذلك النعمة وكما أّن ا

  ضروریة للمؤمنین.

  

  ھذه النعمة تحّول الموعوظ الى "مؤمن" – 4

  أنت ال تتقبّل درعاً فاسداً بل درعاً روحیاً.  أنت اآلن في حدیقة
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)، وتتلقّى اسماً جدیداً لم یكن لك من قبل (رؤیا 2/7روحیة (رؤیا 
).  أنت كنت تُدعى موعوظاً، واآلن "مؤمناً".  أنت اآلن 2/17

في بستان زیتون روحي، أُخذت من زیتونة بّریة وطعّمت في 
)، ومن خاطئ أصبحت باّراً، ومن 11/24زیتونة روحیة (رومة 

األدناس انتقلت إلى الطھارة.  أنت اآلن شریك في الكرمة المقدّسة 
لكرمة تنمو كغصن مثمر؛ ولكن )، وإن ثبّت في ا5، 4، 15/1(یو 

  ان لم تثبت فیھا فستلقى في النار.  فلنأت إذن بثمار الئقة.

ولیت ال یحّل بنا بسبب عقمنا ما حّل بشجرة التین التي لعنھا 
)، ولیت یُطبّق علینا ھذا 21/19المسیح عند مروره بھا (متى 

إلى القول : "أما أنا فكالزیتونة الغّضة في بیت هللا مدى الدھر و
تشّع نوراً.  على  )، ال زیتونة مادیة بل روحیة51/10األبد" (مز 

)، وعلیك أنت أن تأتي بثمار.  3/6كور  1هللا أن یزرع ویسقي (
على هللا أن یمنح النعمة، وعلیك أنت أن تتقبّلھا وتحتفظ بھا.  ال 

  تحتقر النعمة ألنھا مّجانیة، ولكن تقبّلھا وحافظ علیھا بتدّین.

  

  تفّرغ لخالص نفسك وطّھر قلبك – 5

اآلن وقت االعتراف، فاعترف بما اقترفتھ بالقول والفعل لیالً 
)، وفي یوم 6/2كور  2ونھاراً.  إعترف في الوقت المالئم (

الخالص تقبّل الكنز.  اذكر األشیاء التي قیلت، ألننا نقولھا، لیس 
 فقط لكي تسمعھا، بل لكي تحفظھا باإلیمان.  اطرح عنك كل

).  7/23اھتمام دنیوي، وجاھد في سبیل خالص نفسك (أمثال 
  اترك األمر الدنیویة ألنھا باطلة.  أّما العطایا التي یمنحھا الرب 
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فھي عظیمة.  دع الخیرات الحاضرة واسَع الى الخیرات المقبلة.  
وال لقد قضیت السنین الطوال في العمل بدون جدوى ألجل العالم، 

ً ألجل خالص نفسك؟ "كفوا واعلموا أني أنا  تتفرغ أربعین یوما
).  إمتنع عن الكالم غیر المفید، 45/11هللا" یقول الكتاب (مز 

وال تنّم على أحد وال تُمل أذنك إلى النّمامین؛ بل اجتھد أن تكون 
ً حاضراً للصالة، وأظھر بزھدك قّوة قلبك.  "نّق كأسك"  دائما

ً أكثر من النعم.  إن مغفرة لكي  )23/26(متى  تتقبّل فیضا
الخطایا تُمنح للجمیع بالتساوي.  ولكّن الشركة في الروح القدس 

).  فإن كنت تعمل قلیالً 12/6توھب حسب إیمان كل واحد (رومة 
ً (متى  ).  أنت 5/12تنال قلیالً، وإن كثیراً تنال أجرأ عظیما

  تركض في سبیل خیرك، فاھتّم بمصلحتك.

  

  كن سمیحاً وثابر على التعلیم – 6

إن كان لك شيء على أحد فاصفح عنھ، وتعاَل لتنال مغفرة 
خطایاك.  من الضروري أن تغفر للذي أخطأ إلیك، وإالّ بأي وجھ 
تقول للرب : "إغفر خطایاي الكثیرة بینما أنت ال تغفر ألخیك 

).  واظب على اجتماعات 25 – 18/23زالّتھ الصغیرة؟" (متى 
في ھذا الوقت الذي یطالبك فیھ الكھنة ة بنشاط، لیس فقط الكنیس

باظھار غیرتك، بل بعد أن تنال النعمة.  إن كنت قبل أن تنالھا 
وجدَت فائدة في المجيء، ألیس من األجدى لك أن تأتي أیضاً بعد 
نوالھا؟ وإن كان من المفید قبل زرعك أن تُسقى ویُعتنى بك، فكم 

  ) في سبیل4/7تیمو  2ھاد الحسن (بالحري بعد زرعك؟ جاھد الج
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نفسك والسیما في ھذه األیام، وغذّھا بالقراءات المقدّسة، ألن 
الرب أعدّ لك مائدة روحیة.  وقل في نفسك مع صاحب المزامیر 
: "الرب راعّي فال یعوزني شيء؛ في مراع خصبة یُقبلني، ومیاه 
الرحمة یوردني.  یردّ نفسي ویھدیني إلى سبیل البّر من أجل 

).  تصّرف بحیث المالئكة ذاتھا تفرح 3 – 22/1اسمھ" (مز 
معك، ویتسنّى للمسیح الكاھن األعظم وھو یتقّبل قصدك الصالح 

  ویقدّمك الى اآلب أن یقول : "ھا أنا واألوالد الذین أعطانیھم هللا"

)، لكي یحفظك برأفتھ، ھذا الذي لھ 2/13؛ عبر 8/18(اشعیا 
  المجد والقدرة أبد الدھور.  آمین.
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  العظة الثانیة

  

  في التوبة ومغفرة الخطایا

  

بّر البار علیھ یعود، ونفاق المنافق علیھ یعود، والمنافق اذا تاب عن خطایاه التي 
  صنعھا وحفظ جمیع رسومي واجرى الحكم والعدل، فإنھ یحیا".

  )21 – 18/20(حزقیال 
  

  الخطیئة مرض عضال ولكنھ یُشفى بالتوبة  – 1

الخطیئة بشعة، واالثم مرض عضال یبتلى النفس، فیشّل طاقاتھا 
ویجعلھا مستحقة للنار األبدیة.  انھا الشّر المرتكب طوعاً، 
ً نرتكب  وجرثومة القصد السّئ.  ونحن اذا نفعل الشّر طوعا
الخطیئة.  ویقول النبي بحكمة : "اني غرستك أفضل كرمٍة وزرَع 

رس كرم أجنبي؟" (ارمیا حّقٍ بجملتھ، فكیف تحّولت الى غ
الغرس جیّد والثمرة ردیئة؛ فالشّر ھو من اإلرادة ).  2/21

الردیئة، وال ذنب على الذي زرع.  ولكّن الكرمة ستُحرق في 
وبسبب اإلرادة السیئة أثمرت ثمراً النار، ألنھا ُغرست للخیر، 

فتطلبّوا مباحث فا� صنع البشر مستقیمین، أّما ھم ردیئاً.  "
).  ویقول الرسول : 7/30على حدّ قول سفر الجامعة ( كثیرة"

  "إنّا من صنع هللا ُخلقنا..." لألعمال الصالحة "التي أعدّھا بسابق
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).  الخالق صالح، خلقنا 2/10إعداده كیما نمارسھا" (أفسس 
ألعمال صالحة؛ ولكّن الخلیقة انحرفت إلى الشّر بملء ارادتھا.  

شّر إذن بغیض ویُدعي خطیئة، ولكنھ لیس عدیم الدواء.  انھ فال
بشع للذي یلتزمھ، ولكنھ سھل الشفاء للذي یسلك طریق التوبة.  
ً یحمل ناراً في یده، فھو ما دام یحمل الجمرة  فلنفرض ان انسانا
حتماً سیحترق.  ولكنھ اذا ألقى الجمرة فھو ینفض في نفس الوقت 

  ما كان یحرقھ.

إن اخطأ، فإن الكتاب یقول لھ : "أیأخذ د انھ ال یحترق وإن ظّن أح
)، ألن 6/27انسان ناراً في حجره وال تحترق ثیابھ؟" (أمثال 

  الخطیئة تحرق قوى النفس.

  

  الخطیئة تنبع من إرادة اإلنسان – 2

قد یقول قائل : ماذا یمكن أن تكون الخطیئة؟ ھل حیوان أم مالك 
فع؟ لیس ھو عدّو، یا انسان، أم شیطان؟ ما ھو الفاعل أو الدا

یحاربك من الخارج؛ انھا جرثومة تنبت فیك.  "لتنظر عیناك الى 
  )، وال تكن فیك رغبات سیئة.4/25األمام" (أمثال 

إحفظ ما ھو لك، وال تأخذ ما ھو للغیر فنتقطع السرقة.  أذكر 
الدینونة، وعندئٍذ ال الدعارة وال الزنى وال القتل، وال أّي عمل من 

  أفكار السوء تراودك فترتكب المعصیة.

  

  الشیطان ال یوحي االّ بالخطیئة، فابتعد عنھ – 3

  لسَت أنت وحدك صانع الّشر، بل یوجد من یحّرضك علیھ؛
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انھ الشیطان الذي یقترحھ علیك، ولكنھ ال یستطیع شیئاً ضد الذین 
ثار علیك روح  ال یقبلونھ.  ولذلك یقول سفر الجامعة : "اذا

)؛ اغلق بابك واطرده بعیداً، قال 10/4المتسلط فال تترك مكانك" (
یمّسك بسوء، ولكن إذا قبلت بقلّة اكتراث شھوة سیئة، فھو 
سیتّوغل فیك ویثبّت فیك أفكاره ویربط ذھنك، ویدفعك إلى ھاویة 
الشرور.  ولكن لعلّك تقول : أنا مؤمن، ولن تقھرني الشھوة 

ّربت مّرات عدیدة! ھل تجھل أّن جذر الشجرة، الذي الردیئة لو جُ 
ً بالصخرة، ینتھي بشقھا؟ ً طویالً ملتصقا ال تقبل بھذه  یظّل زمنا

البذرة، ألنھا ستحّطم إیمانك.  إقلع الشّر من جذوره قبل أن یُزھر.  
ً في البدایة، حتى ال تعمد في النھایة إلى الفأس  ال تكن كسالنا

).  ابدأ بمعالجة عینیك في 23/29ارمیا ) وإلى النار (3/10(متى 
  الوقت المناسب، لكیال تصبح أعمى وتسعى فیما بعد إلى الطبیب.

  

  الكبریاء أصل سقوط إبلیس – 4

فالشیطان إذن ھو المحّرض على الخطیئة وفاعل كل الشرور، 
وھذا القول ھو قول الرب ولیس قولي : "ان إبلیس یخطأ منذ 

) إذ لم یخطأ أحد قبلھ.  2/17؛ تك 8/44؛ یو 3/8یو  1البدء" (
لقد أخطأ، ولكنھ لم یخطأ بحكم طبیعتھ، واالّ ارتدّت علّة الخطیئة 
ً وأصبح شریراً بملء إرادتھ، واتخذ  إلى خالقھ.  إنھ ُخلق صالحا
ھذه التسمیة بسبب عملھ.  وكان رئیس مالئكة، فسّمي "إبلیساً" 

  "شیطاناً" بحق، ألنبسبب أضالیلھ؛ ومن خادم صالح �، أصبح 

  

  

  

  



  26  كیّرلس األورشلیمي
  

"شیطان" یعني "خصم".  وھذه المعلومات لیست مني، بل من 
حزقیال نبّي األرواح، إذ قال عنھ راثیاً لحالھ : "كنت خاتم صورة 
هللا وتاج البھاء، ولدت في الفردوس"؛ ثم یعود فیقول بعد قلیل : 

إلى أن ُوجد فیك إثم"؛ وھو "كنت كامالً في طرقك من یوم ُخلقت 
على حق عندما یقول : "إلى أن ُوجد فیك إثم" ال ألنھ تلقاه من 

  الخارج بل ألنھ َولدَه.

ً السبب : "طمح قلبك ألجل بھجتك وأفسدت  ثم یستطرد موضحا
).  17 – 28/12حكمتك لبھائك، فطرحتك إلى األرض" (حز 

أرى الشیطان ویؤید الرب ذلك في األناجیل عندما یقول : "كنت 
).  ھا أنت ترى اتفاق 10/18یھوى من السماء كالبرق" (لو 

العھد القدیم مع الجدید.  وھو عند سقوطھ أسقط معھ كثیرین.  
وھو الذي یُثیر في الذین یذعنون لھ الشھوات الردیئة : الزنى 
والفسق وكل أنواع الشّر، وبسببھ ُطرد أبونا األول.  وبدالً من 

ً تنبت شوكاً الثمار البھیّة ا لتي كان ینتجھا الفردوس، تلقّى ارضا
  ).3/18(تك 

  

  ال تیأس حتى في حالة الخطیئة – 5

ماذا إذن، یقول قائل : ھل نموت یائسین؟ أما من سبیل لنا إلى 
)؛ لقد عمینا 8/4الخالص؟ "أنسقط وال یمكن أن ننھض؟" (ارمیا 

نمشي  فال یمكنّا أن نبصر؟ إننا نعرج، فھالّ أمل لنا في أن
).  40/9مستقیما؟ وبكلمة، نحن أموات وما من أحد لیقیمنا؟ (مز 
  ذاك الذي أقام لعازر وقد أنتن، ألنھ كان میتاً منذ أربعة أیام
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)، أال یستطیع أن یقیمك، یا إنسان، وأنت حّي؟ 4 – 11/1(یو 
ذاك الذي اراق دمھ الكریم ألجلنا، ھو ذاتھ سیعتقك من الخطیئة.  

ً من أن نقع إذا 4/19فال نیأسنَّ إذن، یا إخوتي، (أفسس  ) خوفا
یئسنا، في حالة ال رجاء منھا : إذ من الخطر االّ نؤمن برجاء 

ً ی جلب على نفسھ شروراً ال عدّ التوبة.  فالذي ال ینتظر خالصا
لھا.  والذي یأمل الشفاء بالعكس بحفظ نفسھ.  واللص الذي ال 
ً ما یأتي إلى  یرجو العفو یزداد شراً، أما الذي یرجھوه فغالبا

  التوبة.

ماذا إذن؟ أتستطیع األفعى أن تخلع شیخوختھا ونحن ال نستطیع 
ً تت حّول إلى أن نخلع الخطیئة؟ إن كانت األرض المملوءة شوكا

أرض خصبة متى فُلحت جیّداً، أال نستطیع نحن أن نخلص؟ وبما 
  أن طبیعتنا قابلة للخالص، فما على إرادتنا أالّ أن تسعى إلیھ.

  

  هللا كثیر الرحمة – 6

هللا یحب البشر، وإلى حدّ لیس بالقلیل.  ال تقل إذن : إني ارتكبت 
ً كبیرة بدل المرّ  ة مّرات عدیدة، الدعارة والزنى، واقترفت آثاما

فھل یغفر لي وینسى ذنوبي؟ إسمع ما یقولھ صاحب المزامیر : 
).  إن 30/20"ما أعظم جودتك التى ادّخرتھا للمتقین لك" (مز 

عدد خطایاك المتراكمة ال یمكن أن یطغّو على رحمة هللا، 
وجراحك ال یمكن أن تعلو خبرة الطبیب األعلى.  سلّم نفسك إلیھ 

لطبیب بدائك، وقل لنفسك مع داود : "قلت، بإیمان، وأخیراً ا
)، فیتحقق فیك 37/19؛ 31/5اعترف للرب بمعاصّي" (مز 

  ).31/5أیضاً ما كتب : "وأنَت غفرت إثم خطیئتي" (مز 
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  مدى عظمة رحمتھ من آدم وقاین ... – 7

التعالیم ھل ترید أن ترى محبّة هللا للبشر، أنت الذي تأتي لسماع 
منذ وقت قصیر؟ ھل ترید أن ترى محبة هللا للبشر وتقف على 
مدى عظمة رحمتھ؟ اسمع ما حدث آلدم.  آدم خلیقة هللا األولى، 
عصى هللا.  ألم یكن في استطاعة هللا أن یحكم علیھ بالموت في 
الحال؟ ولكن انظر ما فعلھ الرب الكثیر الرحمة : طرده من 

)، وأقامھ 3/24تحقھ بسبب خطیئتھ، تك الفردوس (ألنھ لم یعد یس
بجوار الفردوس، لكیما اذا رأى الحالة التي كان علیھا والحالة 
التي أصبح فیھا، یخلص بالتوبة.  وقاین أول موالید البشر، صار 
ً لجمیع الشرور، وأول الحاسدین والقتلة.   قائالً ألخیھ ومخترعا

؟ "تكون تائھاً وبماذا ُحكم علیھ بعد أن أزال أخاه من الوجود
).  كانت الخطیئة عظیمة، لكن 4/12شارداً في األرض" (تك 

  الحكُم طفیفاً.

  

  ... وفي الطوفان ... -  8

ھا ھي إذن محبة هللا الحقیقیة، ولكن ال تُعتبر شیئاً اذا قورنت بما 
یلي : فكـّر فیما حدث أیام نوح : كان الجبابرة قد أخطأوا، وانتشر 

) بسببھ حدث الطوفان.  4/2(ھوشع على األرض شّر عظیم، 
)، وفي السنة الستمائة 6/13ففي السنة الخمسمائة ھدّد هللا (تك 

).  فاعتبر مدى رحمة هللا 7/11أتى بالطوفان على األرض (تك 
التي تمتدّ إلى مائة عام.  فما عملھ بعد مائة عام أما كان في 

  عن قصد،استطاعتھ أن یفعلھ في الحال؟ وإن كان ھو تأخَر فذلك 
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لكي یفسح المجال للتوبة.  ھل ترى إذن محبة هللا؟ فلو أنھم تابوا 
  في ذلك الوقت، لّماَ ُحرموا من محبّة هللا!

  

  ... وفي راحاب ...  -  9

لنعتبر أیضاً اآلخرین الذین خلصوا بالتوبة.  قد تقول امرأة : لقد 
لجمیع أنواع الفسق، فھل ارتكبت الدعارة والزنى واسلمت جسدي 

لي من خالص؟ انظري یا إمرأة إلى راحاب، وانتظري أنت 
أیضاً خالصك.  ألنھ إذا كانت البغّي قد خلصت بالتوبة، فكیف ال 
تخلص تلك التي سقطت مّرة واحدة، وقبل أن تتلقّى النعمة، بسبب 
توبتھا وصیامھا؟ ھل تعرف كیف خلصت ھذه البغّي؟  إنھا قالت 

لرب إلھكم ھو إلھ في السماء من فوق، وعلى األرض من فقط : "ا
).  إنھا تقول "إلھكم" ألنھا، بسبب فسقھا، لم 2/11أسفل" (یشوع 

تجسر أن تقول إنھ إلھھا.  وإذا أردت التأكد من خالصھا بشھادة 
من الكتاب، فإنك تجد في سفر المزامیر : "أذكر راحاب وبابا بین 

یا لعظمة رحمة هللا الذي یذكر .  )86/4مز الذین یعرفونني" (
الزانیات في الكتاب ! إنھ ال یقول : "أذكر راحاب وبابل" فقط، 
بل یُضیف : "بین الذین یعرفونني"، فھناك إذن خالص للرجال 

  والنساء عن طریق التوبة.

  

  ... ومع ھارون ... -10

حتى ولو كان الشعب كلّھ قد أخطأ، لما نال ذلك من محبة هللا 
  كان الشعب قد صنع عجالً، ولكن هللا لم یتخلَّ عن محبتھ.للبشر.  
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  ).2/13تیمو  2لقد أنكر البشُر هللا، ولكّن هللا لم ینكر ذاتھ (

).  وكعادتھ أصبح إلھ 32/4قالوا : "ھذه آلھتك یا إسرائیل" (خر 
إسرائیل مخلّصھم.  لم یكن الشعب وحده ھو الذي أخطأ، بل حتى 
ھارون رئیس الكھنة.  وموسى ھو الذي قال ذلك : "غضب الرب 

  ).9/20على ھارون جداً فتضّرعت ألجلھ وغفر هللا لھ" (تثنیة 

وھكذا ھدّأ موسى غضب الرب یتوّسلھ من أجل رئیس الكھنة 
الخاطئ.  فھل یمكن أالّ تُقبل عند هللا اآلب شفاعةُ ابنھ الوحید 

ع الكھنوت السامي عن ھارون یسوع ألجلنا؟ إن كان هللا لم یمن
الخاطئ.  فھل یمنعك، أنت اآلتي من بین األمم، من الدخول إلى 
الخالص؟ فتب أنت أیضاً، أیھا اإلنسان، ولن تُرفض لك النعمة.  
لیكن سلوكك في المستقبل بال لوم، ألن هللا یحّب البشر فعالً ولیس 

ل في استطاعة إنسان أن یفسّر محبتھ، وحتى ولو اجتمعت ك
األلسن البشریة، لما كفت لتفسیر رحمة هللا؛ ونحن ال نخبرك إالّ 
بالقلیل مما جاء في الكتب المقدّسة عن محبتھ للبشر، ولكنّنا نجھل 
مدى محبتھ للمالئكة، ألنھ قد غفر لھم أیضاً، بما أنھ لیس ھناك إالّ 

  من خطایانا.شخص واحد بال خطیئة، وھو یسوغ الذي طّھرنا 

  ئكة فقد تحدثنا بما فیھ الكفایة.أما عن المال

  

  ... ومع داود ... -  11

إذا أردت، ففي استطاعتي أن أعطیك أمثاالً كثیرة عن ھذه 
المحبة، تعاَل إلى داود الطوباوي وخذه مثالً للتوبة.  لقد سقط ھذا 

  الجبّار، إذ قام عن سریره بعد قیلولتھ وتمّشى على السطح 
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، والقى نظرة شاردة، فشعر بشھوة بشریة.  ولما 11/2ملوك  2(
ً في  ارتكب الخطیئة لم یمت بسببھا، ألنھ كان نبیالً متواضعا

ناتان النبي الذي ألمھ إلثمھ وشفى جراحھ اعترافھ بھا.  وقد جاءه 
)، وقال لھ : "لقد غضب الرب، وأنت 12 – 12/1ملوك  2(

خصاً بسیطاً من عامة الشعب، أخطأت".  كان الذي یكلّم الملك ش
ولم یسخط علیھ الملك الذي كان یرتدي األُرجوان، ألنھ لم یكن 
یعتبر الذي یكلّمھ، بل الذي أرسلھ.  فلم یُعِمھ الصّف المحیط بھ 
من الجنود، ألنھ كان یفكّر في جنود الرب المالئكیة.  وتأّوه "كأنھ 

 أو بالحري )، وقال للرسول،11/27یعاین الذي ال یُرى" (عبر 
).  ھل ترى 12/13ملوك  2للذي أرسلھ : "أخطأت الى الرب" (

تواضع الملك؟ ھل ترى اعترافھ ! ھل كان ھناك من یُثبت علیھ 
تھمة الجنایة؟ ھل كان ھناك كثیرون على علم بفعلھ؟ فحالما وقع 
الفعل، حضر النبّي متّھما، واعترف المذنب بجرمھ، وألنھ 

حال على الدواء، ألن النبي ناتان الذي اعترف بنبالة، حصل في ال
).  12/13ملوك  2ھدّد، أضاف في الحال : "وهللا غفر خطیئتك" (

ھل ترى السرعة التي تغیّر بھا هللا محّب البشر؟ على أنھ قال : 
)، لقد كان 14/14ملوك  2"لقد أثرُت إلى أقصى حدّ أعداء هللا" (

انت تحفظك.  وبما لك أعداء كثیرون بسبب عدالتك، ولكن العفة ك
أنك خنت خیر سالح، فعلیك أن تكافح ضد أعداء مخفیین.  وبمثل 

  ھذه األقوال كان النبّي یُعّزیھ.

  

  توبة داود – 12

  أما داود الطوباوي، وإن یكن قد سمع ھذه األقوال الجمیلة :
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"غفر هللا خطیئتك"، لم یمتنع عن التوبة، على الرغم من أنھ كان 
ملكاً.  بل لبس المسوح بدالً من األرجوان وجلس في الرماد على 

)، بدالً من الجلوس على 3/6؛ یونان 12/16ملوك  2االرض (
العروش المذّھبة.  ولم یكتِف بالجلوس على الرماد، بل اتخذ منھ 

ً لھ، كما یقول ھو ن فسھ : "أكلت الرماد مثل الخبز" (مز طعاما
)، وترك مآقي عینیھ تذرف الدمع : "في كل لیلة أغمر 101/10

).  وعندما كان 6/7سریري بدموعي وأمیع بھا فراشي" (مز 
شیوخ بیتھ یحثّونھ على الطعام، كان یرفض.  ومدّة أسبوع قضى 

).  إن كان الملك تاب 20 – 12/17ملوك  2كل یوم في الصیام (
ل ھذه التوبة، فكم بالحري أنت أیھا اإلنسان العادّي ! وعلى أثر مث

تمّرد أبشالوم، كانت أمامھ عدّة طرق للفرار، فاختار طریق جبل 
)، كما لو أنھ كان بالفكر یبتھل إلى 15/23ملوك  2الزیتون (

المخلص الذي كان من ھناك سیصعد إلى السماء.  وعندما كان 
) ألنھ 16/11ملوك  2"دَُعوه"، ( شمعي یطارده بلعناتھ، قال :
  كان یعلم أّن من یَغِفر یُغفر لھ.

  

  رحمتھ مع سلیمان – 13

ً للتائبین حتّى  أنت ترى أن االعتراف صالح، وأن ھناك خالصا
) ولكنھ ماذا قال فیما بعد؟ "إني 11/4ملوك  3سلیمان سقط، (

).  كذلك آحاب ملك السامرة الذي أصبح من 24/32تبت" (أمثال 
دّ عبدة األوثان وأشدّھم عناداً، وصار قاتالً لألنبیاء، مغتصباً أش

  ).  على أنھ عندما قتل 21/19ملوك  3حقول اآلخرین وكرومھم (
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نابوت بسبب ایزابیل، وجاء النبي ایلیا یھدده، مّزق ثیابھ ولبس 
آحاب الرب الرحیم إلیلیا؟ "أرأیت كیف ذّل المسوح.  وماذا قال 

)؛ وأضاف كمن یرید أن یھدّئ من 21/27ملوك  3أمامي؟" (
 3ثورة ایلیا على التائب ویلّطفھا : "ال أجلب الشّر في أیامھ" (

).  ومع تأكده أنھ لن یتخلّى عن شّره سامحھ، لیس 21/29ملوك 
جھالً بما سیكون علیھ في المستقبل، بل كواھب للغفران حسب 

إن عدل هللا یقتضیھ أن یحكم في كل التوبة المقدّمة في حینھ.  ف
  قضیة حسب كل فعل.

  

  ... ومع یربعام ... -  14

وعندما كان یربعام واقفاً عند المذبح یقدّم ضحایا لألصنام، یبست 
یده عندما أمر بالقبض على النبي الذي كان یّوبخھ.  ولكنھ لّما 
كان یعرف عن خبرةٍ قّوة الواقف أمامھ، قال لھ : "تضّرع الى 

).  وبسبب ھذه 13/6ملوك  3ھ الرب إلھك وصّلِ ألجلي" (وج
الكلمة رجعت یده إلى ما كانت.  فاذا كان النبي شفى یربعام، أال 
یستطیع المسیح أن یشفیك بتحریرك من خطایاك؟ وكان ھناك 
أیضاً منّسى الكافر، الذي نشر النبّي أشعیا، وتدّنس بكل العبادات 

).  ولكنھ لما 21/16ملوك  4بریاء (الوثنیة، ومأل أورشلیم بدم األ
سیق أسیراً إلى بابل، دفعتھ خبرتھ إلى تناول دواء التوبة عالجاً 
لشروره؛ إذ یقول الكتاب عنھ : "التمس منسّى وجھ الرب إلھھ، 
وتخّشع جداً أمام إلھ آبائھ، وصلّى إلیھ فاستجابھ، وسمع لتّضرعھ 

  ا كان الذي نشر)، فإذ13 – 33/12أخبار  2وردّه إلى ُملكھ" (
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النبّي إلى نصفین أُنِقذ بالتوبة، أفال تُنقَذ أنت الذي لم یأِت مثل ھذا 
  العمل؟

  

  ... وحزقیا ... -  15

إحذر أن تفقد، بغیر سبب، الثقة في قّوة التوبة.  ھل ترید أن 
تعرف قّوة التوبة؟ ھل ترید أن تقف على مدرى قّوة سالح 

وتعلم قیمة االعتراف؟ بقّوة اعترافھ، ضرب حزقیا  الخالص،
)؛ ولكن ھذا 19/35ملوك  4مائة وخمسة وثمانین ألفاً من أعدائھ (

قلیل بالنسبة إلى ما سأقول : بالتوبة أبطل حزقیا الحكم الذي 
أصدره هللا فعالً؛ وذلك أنھ لّما كان مریضاً، وافاه أشعیا وقال لھ : 

؛ أشعیا 20/1 ملوك 4تعیش" ( "أوِص لبیتك ألنك تموت وال
  في الشفاء بعدما قال لھ النبّي : .  ھل كان یوجد رجاء)38/1

"ألنك تموت"؟ ولكن حزقیا لم یكفَّ عن التوبة، إذ ھو، لما تذكّر 
)، 30/15ما ھو مكتوب : "في التوبة والراحة تخلصون" (أشعیا 

(إذ  حّول وجّھھ إلى الحائط، ومن سریره إتّجھ بفكره إلى السماء
ال یعوق ِسمُك الحائط الصلوات التي تقال بورع) وقال : "أذكرني 

)، ویكفي لشفائي أن تذكرني، فأنت ال 38/3یا رب" (أشعیا 
تخضع للزمن ألنك معطي الحیاة، إذ ال تتعلق حیاتنا على یوم 
ً في برج واحد، كما یظن  میالدنا وال على اقتران النجوم معا

ي یضع قانون حیاتنا وتحدّد أیامھا البعض في غباوة؛ بل أنت الذ
حسب إرادتك".  والذي لم یكن ھناك أمل في شفائھ حسب قول 

  النبي، زیدت أیامھ خمسة عشر عاماً.  والدلیل على ذلك أن 
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).  وھكذا من أجل 38/8الشمس أُرجعت عشر درجات (أشعیا 
(سیراخ حزقیا رجعت الشمس، ومن أجل المسیح أنكسفت 

)، وبذلك نرى الفارق بین حزقیا والمسیح : إذا كان األول 48/26
تمّكن من إبطال قرار هللا، أفال یستطیع المسیح أن یغفر لنا 

).  أُغلق بابك 30/15خطایانا؟ فارجع ونُح على نفسك (أشعیا 
)، لكي یبدّد هللاُ اللُُھَب التي تحیط 6/6وصّلِ لكي یُغفر لك (متى 

)، ألن االعتراف یمكن أن یطفئ حتى النار، 3/50بك (دانیال 
  ).6/22وأن یرّوض حتى األسود (دانیال 

  

  ... وحننیا ... -  16

وإن كنت ال تؤمن بھذا، ففكر فیما حدث لحننیا ورفاقھ : كم من 
ینابیع وكم من أنھار كانت تحتاج إلیھا النار إلطفاء لھیبھا الذي 

وحیث اللُُھب كانت ترتفع  إرتفع إلى علّو تسعة وأربعین ذراعاً !
قلیالً، كان نھر اإلیمان یتدّفق علیھا فیخمدھا.  وكدواء لشرورھم 
كانوا یردّدون : "أنت عادل، یا رب، في جمیع ما صنعت، إذ قد 

 3/27خطئنا وأثمنا مرتدّین عنك، وأجرمنا في كل شيء" (دانیال 
التوبة .  وإن كنت ال تؤمن بأن ).  إن التوبة تبّدد اللُُھب29 –

یمكن أن تطفيء نار الجحیم، فتعلّمھ من حننیا ورفاقھ.  ولكن قد 
الحاذقین : "ھؤالء، قد خلّصھم هللا بعدل، یقول أحد السامعین 

ألنھم رفضوا عبادة األصنام، فألبسھم هللا القّوة".  وبما أن األمر 
  كذلك، فآخذ مثالً آخر عن التوبة.
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  ونبوكد نّصر ......  -  17

ما رأیك في نبوكدنّصر؟ ألم تسمع ما جاء في الكتاب عنھ، وكیف 
ً كاألسد؟ ألم تسمع أنھ أخرج  ً لسفك الدماء، ووحشا كان متعطشا

)؛ ألم تسمع أنھ 8/1إلى النور عظام الملوك من قبورھم؟ (أرمیا 
ساق الشعب (اإلسرائیلي) إلى األسر، وأنھ فقاً عیني الملك صدقیاً 

)، بعد أن ذبح بنیھ على عینیھ وحّطم الكروبین؟ 25/7ملوك  4(
ال تّظن ذلك، یا إنسان  –إني ال أتحدّث عن ھذه الكائنات الروحیة 

الذي  )25/13 ربل عن الكروبین المنحوتین على التابوت (خ –
)، ومّزق ستار 25/22كان هللا من وسطھُ یُسمع صوتھ (خر 
معبد األصنام (دانیال  الھیكل، وأخذ مذبح البخور ووضعھ في

)، وأخذَ كل التقدمات ودّمر الھیكل حتى أساساتھ.  كم من 1/2
العقوبات كان یستحّق من أجل الملوك الذین ذبحھم، واألشیاء 
المقدّسة التي حرقھا، والشعب الذي ساقھ الى األسر، واألواني 

  التي خّصصھا لألصنام.   أما كان یستحق لذلك ألف میتة؟

  

  ونبوكدنّصر أیضاً ......  -  18

لقد رأیت كثرة خطایاه، فانظر اآلن إلى رأفة هللا ورحمتھ : لقد 
  أصبح نبوكدنّصر وحشاً ضاریاً یسكن القفار ویجلد نفسھ لیخلص.

  وطالت أظافره كمخالب األسد، ألنھ كان یسلب األشیاء المقدسة.

وطال شعره حتى أصبح كلبدة األسد، ألنھ كان أسداً مزمجراً 
  ساً.  وكان یأكل العشب كالثیران، وأصبح بغالً یجھل من مفتر
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أعطاه الملك.  وابتلَّ جسمھ من ندى السماء.  وعندما رأى الندى 
یطفئ النار لم یؤمن.  ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ حدث أنھ قال : 
"أنا نبوكدنّصر ارفع عینّي إلى السماء وأبارك العلّي وأسبّح 

).  وعندما عرف العلّي 4/31وأمجدّ الحّي األزلّي" (دانیال 
وشكر هللا، ندم على ما فعلھ.  وعندما عرف ضعفھ، ردّ هللا لھ 

  ).4/33مجد ُملكھ (دانیال 

  

  ... وبطرس الرسول ... -  19

ماذا إذن؟ إذا كان هللا منح الغفران والُملك لنبوكدنّصر الذي 
أفال یمنحك، أنت التائب مغفرة  إرتكب خطایا كثیرة ثم ندم علیھا،

الخطایا وملكوت السماوات، إذ جاھدت بجدارة؟ إن الرّب صالح 
  (سریع الغفران بطئ العقاب) فال ییأس أحد من خالصھ.

نكر بطرس، ھامة الرسل، الرب یسوع ثالث مرات أمام جاریة، 
).  كانت دموعھ تدّل 75، 26/69ولكنھ ندم وبكى بكاًء مّراً (متى 

سحاق قلبھ.  ولذلك فھو لم ینل الغفران فحسب، بل ظّل على إن
  محتفظاً بمقامھ الرسولي.

  

  اعترفوا بخطایاكم – 20

واآلن، أیھا اإلخوة، وقد أصبح لدیكم أمثلة عدیدة عن الذین 
خطئوا وتابوا ثم خلصوا.  أسرعوا أنتم كذلك إلى االعتراف 

الموھبة للرب، لكي تنالوا مغفرة خطایاكم الماضیة، وتستحقوا 
السماویة، وترثوا ملكوت السماوات مع جمیع القدیسین، في 

  المسیح یسوع أبد الدھور.  آمین.
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  في العماد

  

"أو تجھلوا أنا، وقد اعتمدنا في المسیح، إنما اعتمدنا في موتھ؛ قد دفنا معھ في 
  بین األموات بمجد اآلب"المعمودیة لنموت فنحیا حیاة جدیدة، كما أُقیم المسیح من 

  )4 – 6/3(رومة 

  االبتھاج بقرب العماد – 1

) 49/13"رنمي أیتھا السماوات وإبتھجي أیتھا األرض" (أشعیا 
) ویُطھّرن 50/9من أجل أولئك الذین "ینضحون بالزوفى" (مز 

بالزوفى الروحیة، بقّوة ذاك الذي قُدّم لھ لیشرب على قضیب من 
).  لتبتھج القوات 27/48؛ متى 19/29الزوفى أثناء آالمھ (یو 

ي ستتحد بالعریس اإللھي، "ألن السماویة، ولتستعدّ النفوس الت
ً یصرخ في البریة : أعدّوا طریق الرب" (أشعیا  ھناك صوتا

ً ھیّناً، وال عراك 3/3؛ متى 40/3 ).  إن العماد لیس أمراً بسیطا
أجساد مائع، ولكنھ إختیار حسب اإلیمان یقوم بھ الروح القدس 

) إن عقود الزواج ال تعقد 2/10كور  1كل شيء (الذي یفحص 
  ماً ببصیرة ثاقبة؛ ولكن حیث یوجد الجمال والِغنى یُقبل دائ
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العریس مسرعاً.  أما ھنا فالبعكس، لیس ھو جمال الجسد الذي 
یجذب، إنما جمال النفس والضمیر النقي.  ھنا ال یسعى أحد الى 

  المال، بل الى غنى النفس في التقوى.

  

  ھا ھو العروس قد أقبل، فھیئوا نفوسكم – 2

لبّوا إذن، یاأبناء البّر، نداَء یوحنا القائل : "أعدّوا طریق الرب" 
)؛ أزیلوا كل عائق وكل حجر عثرة لتسیروا في 1/23(یو 

الطریق المستقیم نحو الحیاة األبدیة.  طّھروا أواني النفس بإیمان 
مالبسكم بالتوبة،  صادق لتقبّل الروح القدس.  إبدأوا في غسیل

بحیث اذا دعاكم العروس وجدكم انقیاء.  یدعو العروس الجمیع 
بدون تمییز، ألن نعمتھ وافرة.  العروس نفسھ یفرز جمیع الذین 
أتوا الى ھذا الزواج الرمزي.  لیت ال یسمع أحد ممن ُسجلت 
أسماؤھم ذلك القول : "یا صاحب، كیف دخلت إلى ھنا ولیس 

ً 22/12(متى علیك ُحلة العرس؟  :  )، ولكن لیتكم تسمعون جمیعا
ً على القلیل،  "أحسنَت أیھا العب الصالح األمین، كنَت أمینا

).  واآلن 25/21فسأقیمك على الكثیر : أُدخل نعیم سیدك" (متى 
إذ تقفون خارج الباب، لیتكم تستطیعون أن تقولوا : "أدخلني 

ھي، ألنھ )، و"تبتھج نفسي في إل1/3الملك أخادیره" (نشید 
ألبسني ثیاب الخالص، وشملني برداء البّر؛ كالعروس الذي 

  ).61/10یتعّصب بالتاج وكالعروس التي تتحلّى بزینتھا" (أشعیا 

"ال  –قبل تلقّي النعمة  –إني ال أقول ذلك لكي تكون نفوسكم 
  )، إذ كیف5/27شائبة فیھا وال تغّضن وال ما أشبھ ذلك" (أفسس 
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  یمكن أن یتحقّق ھذا، بما أنكم مدعوون لنوال مغفرة الخطایا؟

ولكني أقول ذلك حتى إذا ما تلقیتم النعمة، تحافظوا على ضمیر 
  نقي یساعد على إزدھار النعمة.

  

  قدّروا عظمة العماد – 3

  إن العماد حقاً ألمر مّھم، یا أخوة، فتقدّموا إلیھ بحرص.

أمام هللا وأمام ربوات جیوش ویجب على كل واحد منكم أن یقف 
المالئكة.  ویجب على الروح القدس أن یختم نفوسكم.  إنكم 

ستجنّدون في جیش ملك عظیم.  فاستعدوا إذن وكونوا على علم.  
وارتدوا ال المالبس الالمعة، بل تقوى النفس بضمیر نقّي.  ال 
تقربوا ھذا الغسل كما لو كان الغسل یتّم بماء عادي.  ألن نعمة 

ھي التي توھب مع الماء.  فكما  أن التقادم التي  الروح القدس
ترفع في معابد األوثان، تدنّس باستدعاء األصنام، كذلك یتلقّى 

  الماُء العادي قّوة مقدّسة باستدعاء الروح القدس والمسیح واآلب.

  

  العماد تطھیر مزدوج – 4

من  بما أن اإلنسان مزدوج أي مّركب من نفس وجسد، فال بدّ لھ
  تطھیر مزدوج : ال مادّي ِلما ھو غیر مادّي، ومادّي للجسد.

  وھكذا یطّھر الماء الجسد، ولكن الروح القدس یختم النفس.

) لكي یُغسل قلبُنا في الروح 10/22فلتتقّرب إذن إلى هللا (عبر 
وجسدُنا بالماء النقي.  فالذي سینزل في الماء، ال یقترب منھ كمن 

  ل من ماء سیمنحھ الخالص بنعمة الروحیقترب من ماء عادي، ب
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القدس.  ألنھ، بدون الماء ونعمة الروح القدس، ال یمكنكم أن 
تكونوا كاملین.  لست أنا الذي أقول ذلك، بل الرب یسوع المسیح، 
الذي لھ القدرة على ھذه األشیاء، إذ یقول : "ما من أحد یمكنھ أن 
یدخل ملكوت هللا، إالّ إذا ُولد من جدید"؛ ویضیف : "وكان مولده 

).  ال ینال النعمة الكاملة ذاك الذي 3/3(یو  من الماء والروح"
.  الروح القدس، وال یدخل ملكوت  ُعمدّ بالماء، ولكنھ لم یتلقَّ
السماوات ذاك الذي تعلّم ُحسن القیام بأعمال البّر، ولكنھ لم یتلقَّ 
ً ولكنھ لیس منّي، أن  ختم الماء.  قد یبدو لكم ھذا الكالم جرئیا

رار؛ وإلیكم الدلیل كما ورد في یسوع ھو الذي أصدر ھذا الق
الكتاب المقدس : "كان كورنیلیوس رجالً یخاف هللا، فحظي 
برؤیة مالك الرب یقول لھ إن صلواتھ وصدقاتھ صعدت إلى 
هللا".  وجاء بطرس.  ونزل الروح القدس على جمیع الذین آمنوا، 

، 4 – 10/3وأخذوا یتكلّمون بلغات غیر لغتھم ویتنبأون (أعمال 
) وبعد أن تلقوا نعمة الروح القدس، یقول الكتاب : 19/6؛  44

دوا باسم الرب یسوع المسیح" (أعمال  "وأمر بطرس أن یُعمَّ
)، لكي یتلقى الجسدُ النعمةَ بالماء كما تجدّدت النفس 10/48

  باإلیمان.

  

  أھمیة عنصر الماء – 5

منح بعناصر إذا أراد أحد أن یعرف لماذا تُمنح النعمة بالماء وال ت
إن الماء لشيء عظیم، وال  أخرى، فإنھ یجد السبب في الكتاب :

  شّك في أنھ أجمل العناصر األربعة، التي یتكّون منھا العالم.  إن
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السماء مقّر المالئكة، ولكن السماوات ماء.  واألرض ھي سكن 
أیة خلیقة من البشر، ولكنھا مصنوعة من الماء.  وقبل تكوین 

الخالئق التي ُصنعت في أیام الخلق الستة، "كان روح هللا یُرّف 
).  في األصل العالم كان الماء، وفي بدایة 1/2على المیاه" (تك 

اإلنجیل كان األردن.  تم تحّرر إسرائیل من نیر فرعون عن 
طریق الماء، ویتّم التحّرر من الخطایا بماء العماد وبكلمة هللا 

  ).5/26(أفسس 

وحیث یقام عھد مع أحد یوجد ھناك ماء : فبعد الطوفان أقام هللا 
)، كما أنھ أقام عھداً مع إسرائیل على جبل 9/9عھداً مع نوح (تك 

؛ ورفع إیلیا )9/19سیناء؛ بالماء وصوف قرمزي وزوفى (عبر 
إلى السماء، وكان ھناك ماء، اذ ھو عبر األردن ثم ُرفع إلى 

).  وال یقدّم 2/11ملوك  4( ة وخیل ناریةالسماء في مركبة ناری
)؛ 29/4رئیس الكھنة البخور إال بعد أن یغتسل بالماء (خر 
)، إذ 8/6وُغِسَل ھارون بالماء أوالً ثم نُّصب رئیساً للكھنة (أحبار 

یصلّي لآلخرین ذلك الذي ال یُطّھر بالماء؟ وكان  نكیف یمكن أ
  ).40/7 رمز العماد ھو المغسل في داخل الخباء (خر

  

  یوحنا یستحّق لقب المعمدان – 6

د األول  العماد ھو نھایة العھد القدیم وبدایة العھد الجدید.  والمعّمِ
ھو "یوحنا الذي لم یظھر في أوالد النساء أعظم منھ" (متى 

 )؛ وكان خاتمة األنبیاء "ألن جمیع أنبیاء الشریعة قد تنبأوا11/11
).  إنھ بدایة األعمال اإلنجیلیة : "في 11/13حتى یوحنا" (متى 

بدء بشارة یسوع المسیح، ظھر یوحنا في البّریة یعظ بمعمودیة 
  التوبة"

  

  



  العظة الثالثة  43
  

)؛ وحتى إیلیا الذي ُرفع إلى السماء لم یكن أعظم 4، 1/1(مر 
منھ.  وُرفع أخنوخ كذلك إلى السماء، ولكنھ لم یكن أعظم من 

إني ال أجرؤ أن أقارن األنبیاء بعضھم ببعض، ولكن یوحنا.  
إلھھم الذي ھو إلھنا، الرب یسوع المسیح، قال : "لیس في أوالد 

).  إنھ لم یقل "في 11/11(متى النساء َمن ھو أعظم من یوحنا" 
أوالد العذارى" بل "في أوالد النساء"؛ أنھا مقارنة بین خادم 
عظیم وخدّام آخرین.  أما السمّو والنعمة اللذان لإلبن، فیجعالنھ 
فوق كل مقارنة مع الخدام.  ھل ترى أي رجل عظیم إختار هللا 

ً للعزل ة بدون أن في أصل ھذه النعمة : إختار رجالً فقیراً صدیقا
 یُبغض لذلك البشر، یلبس ثوباً من وبر اإلبل، ویقتات من الجراد

وعسل البّر، ویقول أشیاء مفیدة وحلوة كالعسل، ویعطي بحیاتھ 
الخاصة الَمثل لحیاة الزھد والنسك.  وما ھو أروع من ذلك كلھ 

).  تقدّس كذلك 1/15أنھ تقدّس في بطن أّمھ من الروح القدس (لو 
بھذه الكیفیة، ولكنھ لم یتنبأ في بطن أّمھ.  یوحنا وحده  إرمیا النبي

ً في بطن أمھ، وبدون أن یراه بعیني الجسد، عرف  اھتّز طربا
بالروح ربَّھ، وبما أن نعمة العماد كانت إلى ھذا الحد من السّمو، 

د عظیم.   فقد كانت بحاجة إلى معّمِ

  

  إخلعوا اإلنسان العتیق – 7

كان یوحنا یعّمد في األردن، وكانت أورشلیم بأسرھا تخرج إلیھ 
).  لتحظى ببواكیر العماد، ألن أورشلیم ھي في أصل 3/5(متى 

  كل خیر.  ولكن اعلموا، یا سّكان أورشلیم، كیف أن الذین كانوا 
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فقد  یذھبون إلیھ كانوا یعمدَّون منھ : "باالعتعراف بخطایاھم". 
كانوا یطلعونھ أوالً على جراحھم، وكان ھو یعطیھم الدواء.  
والذین كانوا یؤمنون، كانوا یخلصون من النار األبدیة.  وإن كنتم 
تریدون أ، تقتنعوا بذلك، فإن عماد یوحنا كان ینقذ من النار، 
فاسمعوا ما كان یقول : "یا أوالد األفاعي، من علّمكم أن تھربوا 

)؛ ال تكونوا أوالد األفاعي؛ 1/5؛ 3/7؟" (متى من الغضب اآلتي
ً حیاة  ولكن أنتم الذین كانوا في الماضي أوالدَ أفاعٍ، أُتركوا جانبا
الخطیئة، ألن كل ثعبان یجد نفسھ في ضیق یترك ما ھو قدیم؛ وإذ 

  ھو یخلع ھكذا، بسبب ضیقھ، ما ھو قدیم، یحیا یجسد جدید.

  ).14 – 7/13لضیّق (متى وھكذا أدخلوا أنتم أیضاً من الباب ا

وبعد أن تكونوا كفّرتم عن خطایاكم بالصیام، واستعجلتم ھكذا 
)، 3/8النھایة، "إخلعوا اإلنسان العتیق مع أعمالھ" (كولوسي 

: "قد نزعت قمیصي فكیف ألبسھ؟"  وردّدوا مع صاحب األناشید
).  فإن كان بینكم من باب المصادقة مراؤون یحاولون 5/3(نشید 
جاب الناس ویتظاھرون بالتقوى وھم غیر مخلصین في نیل إع

قلوبھم، مقلّدین بذلك سیمون الساحر الذي أتى ال لتقبّل النعمة بل 
لإلستفادة من معجزاتھا، فلیسمع ھؤالء ما یقولھ یوحنا : "ھا ھي 
ذي الفأس على أصول الشجر، فكل شجرة ال تثمر ثمراً طیبّاً 

إن القاضي ال یرحم، فدعوا   ).3/10تقطع وتلقى في النار" (متى 
  عنكم إذن المكر والخداع.

  

  وّزعوا خیراتكم على المحتاجین – 8

  ما العمل إذن؟ وما ھي ثمار التوبة؟ "من كان لدیھ ثوبان،
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)؛ (وقد كان معلماً 3/11فلیقسمھما بینھ وبین من ال ثوب لھ" (لو 
بممارسة ما كان یعلّمھ.  كانت كلمتھ ال جدیراً بالثقة حقاً، ألنھ بدأ 

تُردّ، ألن ضمیره لم یكن یستنكر ما كان یقولھ لسانھ).  "ومن كان 
).   أترید أن تتمتع بنعمة 3/12لدیھ طعام لیعمل كذلك" (لو 

ً للفقراء؟ انت تسعى وراء ً حسیّا  الروح القدس، وال تمنح طعاما
الصغیرة؟ وحتى لو  الخیرات الكثیرة، وال تعطي مثل ھذه األشیاء

كنت عّشاراً أو زانیاً، فال تیأس من خالصك.  "فإن العشارین 
).  ویشھد بولس 21/31والبغایا یسبقونكم إلى ملكوت هللا" (متى 

بذلك إذ یقول : "ال الزناة وال عبّاد األوثان وال الفاسقون وال 
اآلخرون یرثون ملكوت هللا"؛ "ولقد كان بعضكم على ذلك 

).  إنھ ال یقول "أنتم اآلن"، 11 – 6/9كور  1قدّستم" ( فغُسلتم بل
ولكن "كنتم".  إن الخطیئة التي ترتكب عن جھل تُغفر، ولكن 

  المثابرة في الخبث مرذولة.

  

دَ المسیح في الروح القدس والنار – 9   َعمَّ

كونوا فخورین بالحصول على عماد ابن هللا الوحید.  ولكن ما 
الرجل؟ إن یوحنا عظیم، ولكن من ھو بالنا ال نزال نتحدّث عن 

بالنسبة إلى الرب؟ صوٌت عظیم، ولكن من ھو بالنسبة الى 
)، ولكن من ھو بالنسبة للملك؟ إنھ 1/23الكلمة؟ ُمناٍد رائع (یو 

یعّمد بالماء، وھذا حسن، ولكن ما ذلك بالنسبة للذي یعّمد في 
رسل في ).  لقد عّمد المخلُص ال3/11الروح القدس والنار؟ (متى 

  الروح القدس والنار، "عندما انطلق من السماء بغتة دويٌّ كریح
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عاصفة "فمأل جوانب البیت الذي كانوا فیھ، وظھرت لھم ألسنة 
كأنھا من نار قد انقسمت، فوقف على كّل منھم لسان؛ فامتألوا 

  ).4 – 2/3جمیعاً من الروح القدس" (اعمال 

  

  العماد بالدم – 10

إن لم یتلّق أحدٌ العماد، فھو ال یستطیع أن یحصل على الخالص، 
فیما عدا الشھداء الذین یدخلون الملكوت بدون الغسل بالماء؛ ألن 
المسیح افتدى العالم بالصلیب.  ومن قلبھ الذي طعنھ أحدُ الجنود 

)، لكي یُعّمد البعض في الماء 19/34بحربة، خرج دم وماء (یو 
السلم، ویعّمد البعض اآلخر في دمھم وقت االضطھاد.  وقت 

  ویسّمي المخلُص االستشھاد عماداً عندما یقول :

"أتستطیعان أن تشربا الكأس التي سأشربھا، أو تقبال المعمودیة 
).  إن الشھداء یؤدّون الشھادة لكونھم 10/38التي سأقبلھا؟" (مر 

).  وأنتم 4/9كور  1یعّرضون أنفسھم للعالم وللمالئكة وللناس (
أیضاً ستؤدون الشھادة بعد قلیل، ولكن الوقت لم یحن بعد ألحدّثكم 

  عن ذلك.

  

  المسیح یؤسس العماد – 11

قدّس یسوع العماد عندما ُعّمد ھو نفسھ.  إن كان ابن هللا ُعّمد، ال 
لكي یحصل على مغفرة خطایاه (أنھ كان بال خطیئة)، ولكنھ 

ئة، لكي یمنح المعّمدین النعمة اإللھیة ُعّمد، ھو المنّزه عن الخطی
  والكرامة.  "ولما كان األنبیاء شركاء في الدم والجسد" (عبر 
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)، شاركھم ھو فیھما أیضاً، لكیما إذا شاركناه في حضوره 2/14
في الجسد، نشاركھ في نعمتھ اإللھیة.  وھكذا ُعّمد یسوعُ حتى 
نشترك بواسطتھ في ھذا العماد، ونحصل بذلك على الكرامة 

على ما جاء في سفر أیوب  –والخالص.  كان التنین في المیاه 
ه ال یحفل، حتى لو اندفق وكان إذا طغت علیھ المیا –) 40/23(

  األردن في فیھ.

ولما كان من الضروري أن تحّطم رؤوس التنین، نزل السیّد في 
)، "لكي یولینا سلطاناً ندوس بھ 12/29المیاه وربط القوّي (متى 
ً صغیراً، 10/19الحیّات والعقارب" (لو  ).  أنھ لیس وحشا

أن یقاوم  وال یستطیع أي قارب صیدفمنظره كاٍف إلثارة الرعب، 
ضربة واحدة من ذیلھ، وأمامھ یعدو الھول، وھو یستحق كل 

).  لقد أقبلت الحیاة لتكّمم 41/13الذین یقتربون منھ (أیوب 
ً أن نقول : "أین  الموت، حتى نستطیع نحن المخلّصین جمیعا

).  15/55كور  1شوكتك یا موت وأین ظفرك یا جحیم؟" (
  فبالعماد ُسحقت شوكة الموت.

  

  لعماد بعثا – 12

أنتم تنزلون في الماء بخطایاكم، ولكن دعوة النعمة التي تختم 
نفوسكم ال تترككم تحت سیطرة التنین المرعب.  أنتم تنزلون 

ً بخطایاكم، وتصعدون أحیاء في البّر (رومة   1؛ 6/2أمواتا
).  فإذا أنتم اتحدتم في موت یشبھ موتھ، فإنكم 2/24بطرس 

).  ألنھ كما أّن المسیح الذي 6/2مة تكونون جدیرین بقیامتھ (رو
أخذ على نفسھ جمیع خطایا العالم، قد مات لكیما ھو یقیمكم في 

  البّر بسحقھ الخطیئة، كذلك أنتم، بنزولكم في الماء، تُدفَنون فیھ 
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بشكل ما، كما ھو دُفن في الصخرة، حتى تنھضوا سالكین حیاة 
  ).6/4جدیدة (رومة 

  

  جاِھْد وبشّر باإلنجیلبعد العماد،  – 13

ً تحاربون بھ  وبعد أن یجعلكم جدیرین بالنعمة، یمنحكم سلطانا
ب مدة أربعین  القّوات المعادیة.  ألنھ كما ھو، بعد العماد، قد ُجّرِ
یوماً (ال ألنھ لم یكن في استطاعتھ أن یقھر بعد العماد ولكن ألنھ 

في حینھ) كذلك أنتم لم كان یرید أن یعمل كل شيء بترتیب و
تكونوا لتجرؤوا قبل العماد أن تكافحوا قّوة العدّو، ولكنكم بعد تلقي 

 2النعمة، أصبحتم قادرین على الكفاح، وكلكم ثقة في سالح البّر (
  )، أو إذا شئتم، على تبشیر اإلنجیل.6/7كور 

  

  دور الروح في العماد – 14

  یبّشر باإلنجیل قبل العماد.كان یسوع المسیح ابَن هللا، ولكنھ لم 

فإذا كان الرب نفسھ اتّبع ھذا النظام، فھل یجوز لنا، نحن خدّامھ، 
)، 4/17أن نخالفھ في نظامھ؟ وبعد ذلك بدأ یسوع یبّشر (متى 

عندما نزل علیھ الروح القدس في صورة جسم كأنھ حمامة (لو 
)، ال لكي یراه یسوع (ألنھ كان یعرفھ قبل أن یأتي في 3/22

یقول  –ورة جسم)، بل لكي یراه یوحنا المعمدان : "ألني أنا ص
"لم أكن أعرفھ، ولكّن الذي أرسلني أعمدّ في الماء، قال  –یوحنا 

  لي : إن الذي ترى الروح ینزل علیھ فیستقّر، ھو ذاك الذي یعمدّ 
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).  وإن كانت لك تقوى صادقة، فإن 1/33في الروح القدس" (یو 
الروح القدس سینزل علیك، وتسمع أنت صوت اآلب، ولكنھ لن 

) بل "ھذا أصبح إبني اآلن".  3/17یقول : "ھذا ھو إبني" (متى 
ألن عن اإلبن فقط یقال : "ھذا ھو إبني"، بما أنھ "في البدء كان 

).  فلھ 1/1، والكلمة ھو هللا" (یو الكلمة، والكلمة كان لدي هللا
وحده تالئمھ عبارة "ھذا ھو إبني"، بما أنھ إبن هللا منذ األزل.  

فإن العبارة "ھذا اآلن أصبح إبني" ھي التي ولكن لك أنت، 
  تالئمك، ألنك لست إبناً بحسب الطبیعة ولكنك تتلقى التبنّي.

في اللحظة  المسیح ھو ابن هللا منذ األزل، ولكنك أنت تصبح إبنھ
  التي تتلقى فیھا النعمة.

  

  العماد یغفر جمیع الخطایا – 15

أِعدَّ إذن وعاَء نفسك لكي تصبح ابن هللا ووریثھ مع المسیح 
).  وبما أنك تستعد لتقبّل ھذه الموھبة، وتتقّرب إلى 6/17(رومة 

اإلیمان لتكون مؤمناً، وتخلع اإلنسان العتیق بإرادتك، فإن كل ما 
فر لك؛ الدعارة والزنى وكل ما شابھ ذلك.  أیّة خطیئة اقترفتھ یغ

أعظم من صلب المسیح؟ ومع ذلك فإن العماد یغفرھا.  عندما 
وقف بطرس یخطب في الیھود الذین صلبوا المسیح وكان عددھم 
ثالثة آالف نسمة، سألھ ھؤالء قائلین : "ماذا یجب علینا أن نعمل، 

رح تعظم.  لقد أظھرت )، "فإن الج2/37أیھا اإلخوة؟ (أعمال 
فظاعة جریمتنا عندما قلت : "لقد أمتم ملك الحیاة" (أعمال 

   ).  فبأي بلسم یمكننا أن نضّمد ھذا الجرح؟ "ما السبیل3/15
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لتطھیر مثل ھذه الخطیئة؟ ما السبیل إلى الخالص؟" فّرد علیھم 
المسیح، "لتغفر بطرس : "توبوا ولیتعمد كل منكم باسم یسوع 

).  یا للرحمة 2/38خطایاكم ویُنعم علیكم بالروح القدس" (أعمال 
الفائقة الوصف التي یبدیھا هللا إلنقاذ َمن لم یكن لدیھم رجاء 
ومنِحھم الروَح القدس ! ھل ترى قّوة العماد؟ فإذا كان أحدكم 
صلب المسیح بالقول وأنكره عن جھل أمام الناس، وكان سبباً في 

یف عن تعالیم الناس، فلیتب ولیأمل الخالص، ألن النعمة التجد
  ذاتھا ال تزال حاضرة حتى اآلن.

  

  الدعوة إلى العماد – 16

"تشّجعي یا أورشلیم، فإن الرب نزع عنك آثامك" (صفنیا 
).  "ألرب یغسل دنس آبائھ وبناتھ بروح العدل وروح 3/14

فیطھّركم من كل )، وسیرّش علیكم ماًء نقیاً 4/4اإلحراق" (اشعیا 
).  إن أجواق المالئكة تحیط بكم وتقول : 36/25خطایاكم (حز 

"َمن ھذه الطالعة في ثوب أبیض مستندة على حبیبھا؟" (نشید 
)، ألن النفس التي كانت قبالً عبدة، قد تبنّاھا الرب.  ویرتّـل 8/5

الذي قُبل وضمیره مستقیم : "جمیلة أنِت یا خلیلتي، وأسنانك 
)، وبسبب 4/2وز قد طلع من االغتسال" (نشید كقطیع مجز

اعترافك بضمیر نقي، ثّم یضیف "وعیناك كحمامتین"، بسبب 
النعمة المزدوجة، أي التي یُحصل علیھا بالماء والروح، والتي 
تأتي من كرازة العھدَین القدیم والجدید.  اآلن وقد اتممتم الصیام 

  )، عسى1/10وسي وحفظتم التعالیم وازدھرتم بأعمال البّر (كول
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هللا یسمح لكم بالمثول بال لوم أمام العروس الروحي، لكي تنالوا 
مغفرة خطایاكم من هللا، الذي یُرفع إلیھ المجد مع اإلبن والروح 

  مدى الدھور.  آمین.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  العظة الرابعة

  

  في العقائد العشر

  

بالفلسفة والغرور الباطل حسب سنّة الناس على مقتضى  "احذروا أن یسلبكم أحد
أركان العالم، ال على مقتضى المسیح.  فإنھ فیھ یحل كل ملء الالھوت جسدیاً، وأنتم 

  ممتلئون فیھ، وھو رأس كل رئاسة وسلطان"

  )10 – 2/8(كولوسي 
  

  

  الكنیسة تدعو أبناءھا إلى حسن التمییز – 1

تظھر الرذیلة بمظھر الفضیلة، كما أن الزؤان یظھر بمظھر القمح، وال 
یمیّزه، عارفوه أالّ بتذّوقھ.  وھكذا یغیّر الشیطان ھیئتھ إلى ھیئة مالك 

)، لكیال یصعد مّرة أخرى إلى حیث كان، (إذ قسى 11/14كور  2نور (
) فصارت إرادتھ عاجزة عن أن تتوب)، 41/15قلبھ كالسندیان (أیوب 

ھؤالء الذین یحبون حیاة أشبھ بحیاة ل لكي یحیط بضباب العمى ب
المالئكة، ویضعھم في حالة الكفر المھلكة.  ذئاب كثیرة تجول في ثیاب 

)، ولكن لیست لھا حوافرھا وال أنیابھا.  إنھم 7/15حمالن (متى 
  یتستّرون في جلد الحیوانات األلیفة، وبھذا الزّي الخدّاع یجذبون إلیھم 
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البسطاء، ومن أنیابھم یبثّون فیھم ُسّم الكفر المھلك.  لذلك نحن في حاجة 
إلى النعمة اإللھیة وإلى ذھن معتدل وإلى أعین متیقظة، لكي ال نأكل 
الزؤان بدالً من القمح فنضّر أنفسنا بجھلنا، وال نحسب الذئب َحَمالً فنقع 

ر فنھلك.  ألنھ، على حدّ قول فریسة لھ؛ وال نظّن الشیطان مالك خی
ً من یبتلعھ" ( بطرس  1الكتاب المقدّس : "كاألسد الزائر یجول ملتمسا

).  ھذا ھو السبب في تنبیھات الكنیسة وإقامة التعالیم، وتالوة الكتب 5/8
  المقدسة.

  

  ضرورة اإلیمان واألعمال – 2

  البّر.تقوم العبادة اإللھیة على أساسین : العقائد المقدّسة وأعمال 

فالعقائد بدون أعمال البّر ال یمكن أن ترضي هللا، وهللا ال یمكنھ أن یتقبّل 
أعمال البّر بدون عقائد؛ إذ ما الفائدة أن تعرف صحة العقائد الخاصة 
با�، إن كنت تعیش في الدعارة؟ وما الفائدة أن تكون معتدالً بنبیل 

ً جاحداً؟ فمعرفة العقائد إ ذن كنز ثمین ضروري الطبع، إن كنت مجدّفا
للنفس المتیقظة، إذ كثیرون ھم الذین یفّسدون بفلسفتھم الكاذبة وخداعھم 

).  فالیونانیون یجذبون الكثیرین بخطبھم البلیغة، 2/8الباطل (كولوسي 
).  وأھل الختان 5/3"ألن شفتي األجنبیة تقطران شھداً" (أمثال 

ً (طیطس  بتفسیرھم الكتاب تفسیراً یخدعون من یلتقون بھم،  خاطئا
).  3/7تیمو  2)، رغم دراستھم لھ منذ الطفولة حتى الشیخوخة (1/10

) بعباراتھم المنّمقة 16/18والھراطقة یغّرون بسطاء القلوب (رومة 
  وعذوبة لسانھم، مستخدمین إسم المسیح كالشھد، یخّضلون بھ أسھم 
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ً یقول الرب : "إحذروا أن عقائدھم المملوءة كفراً.  فعن  ھؤالء جمیعا
).  ولھذا السبب نقوم بتعلیم عقیدة اإلیمان 24/4یضلّكم أحد" (متى 

  ونفسّرھا على مقتضى التقلید.

  

  الفائدة من عرض العقائد الضروریة – 3

ولكن قبل أن نسلّمكم عقائد اإلیمان، یبدو لي من المستحسن أن نراجع 
ال تحمل كثُرة العقائد المعروضة، مع بسرعة العقائد الضروریة، حتى 

طول مدة أیام الصیام المقدس، البسطاَء منكم على النسیان.  والمواضیع 
التي نتناولھا الیوم باقتضاب ھي ذاتھا التي سنعاجلھا بإسھاب فیما بعد.  
أما الذین ھم أكثر كماالً منكم، ھؤالء الذین قد ترَوضت حواسھم على 

)، فلیصبروا لدى سماعھم ھذه 5/14ر (عبر التمییز بین الخیر والش
األشیاء البسیطة التي ھي أشبھ ما تكون باللبن الذي یُعطى لألطفال (عبر 

)، حتى إن المحتاجین إلى 3/2كور  1؛ 2/2بطرس  1؛  14 – 5/12
  التعلیم یستفیدون منھ، والذین لھم سابق معرفة یستذكرونھ جیداً.

  

  في هللا

  إلھ واحد أبو المسیح – 4

لتكن قبل كل شيء عقیدتك با� األساس في نفسك : هللا واحد وحید غیر 
مولود، ال بدایة لھ وال تغییر فیھ وال تنّوع؛ لم یولد من آخر ولم یعقبھ 
  آخر، لم یبدأ حیاتھ في الزمن وال ینتھي أبداً.  أنھ صالح وعادل في نفس 
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الوقت.  فإذا سمعت ھرطوقیاً ینادي بوجود إلھ صالح وآخر عادل، تذّكر 
في الحال سھام الھراطقة المسمومة، فقد ذھب بعضھم في خطبھم إلى 

حدّ الكفر، إذ ھم یقسّمون هللا الوحید بقولھم : إن هللا الذي خلق النفس ھو 
؟ في غیر الذي خلق الجسد.  كیف یمكن إلنسان أن یكون خادماً لسیّدین

حین أن ربنا یقول في اإلنجیل : "ال یقدر أحد أن یخدم سیدّین" (متى 
إن هللا إذن وحید، وھو الذي خلق النفوس واألجساد معاً.  واحد ).  6/24

ھو خالق السماء واألرض، خالق المالئكة ورؤساء المالئكة.  صانع كل 
بھ كّون  ذلك أٌي البن وحید واحد قبل الدھور، ربنا یسوع المسیح، الذي

  ).1/16)، ما یُرى وما ال یرى (كولسي 1/3كل شيء (یو 

  

  سّمو كمال هللا – 5

إن ربنا یسوع المسیح ال یحدّه مكان، وھو لیس بأقّل من السماء، بل ھي 
).  إنھ 40/12)، وكل شيء في قبضة یده (أشعیا 8/4من صنع یدیھ (مز 

ضیاء منھ أو في كل شيء وال یحویھ شيء.  ال تظنَّ أن الشمس أكثر 
أنھا تشابھھ في الضیاء.  فالذي صنع الشمس یجب أن یكون أعظم منھا 
وأكثر ضیاء بما ال یقاس ... إنھ یعرف كل شيء قبل أن یكون، وقادر 
على كل شيء.  أنھ یعلم بكل شيء ویفعل ما یشاء، وال یخضع لنظام 
األشیاء، وال لمحض صدفة أو قضاء أو قدر.  أنھ كامل في كل شيء، 

  كل أنواع الفضائل في كمال مطلق متساٍو، ال ینقض وال یزید، بل ویملك 
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  ھو ھو ال یتغیّر، یُعدّ العقاب للخطأة واإلكلیل لألبرار.

  

  اإلیمان باإللھ الواحد یحفظ من عبادة األوثان – 6

لقد ضَل الكثیرون بطرق مختلفة في معتقداتھم عن هللا : فعبدّ 
البعُض الشمَس حتى إذا ما غابت یبقون في اللیل بدون هللا؛ وعبد 

البعض اآلخر القمر حتى یكونوا بال إلھ في النھار؛ وبكلمة، عبدوا 
كل شيء في الكون : الفنون والطعام والملذّات وحّب النساء؛ 

فأقاموا تمثاالً المرأة عاریة دعوھا "فینوس"، عبدوا فیھا 
وبُھر البعض بالذھب فعبدوه، كما  شھواتھم بصورة منظورة. 

  عبدوا معادن أخرى.

فإذا أرسخ أحد في قلبھ عقیدة وحدانیة هللا وخضع لھا، مبتعداً عن 
عبادة األصنام وأخطاء الھراطقة، فقد ألقى في نفسھ باإلیمان 

  أساس العقیدة األولى للتقوى.

  

  في المسیح

  اإلبن مساٍو لآلب – 7

آِمن كذلك بابن هللا الواحد الوحید، ربّنا یسوع المسیح، إلھ مولود 
من إلھ، حیاة مولودة من حیاة، نور مولود من نور، مساٍو للذي 

كور  1ولده في كل شيء.  إنھ حكمة هللا وقدرتھ وبّره الكائن (
 –)، وھو یجلس عن یمین اآلب قبل كل الدھور، ال 30، 1/24

تقبّل العرش الذي عن یمین اآلب مكافأة ألنھ  –كما یعتقد البعض 
  )، بل ألنھ مولود منذ 2/9لھ على احتمالھ آالمھ بصبر (عبر 
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األزل.  وإذا ھو یجلس مع اآلب لكونھ إلھ، فلھ الكرامة الملكیة 
مع اآلب دون أن یتقصھ شيء والحكمة والقدرة، كما قلنا، ویملك 

یعرف اآلب الذي ولده، كما أن اآلب  من الكرامة اإللھیة.  إنھ
).  والختصار كل ذلك، فما علیكم إالّ أن 10/15یعرفھ (یو 

تذكروا ما جاء في اإلنجیل : "ال یعرف اإلبن إالّ اآلب، وال 
  ).11/27یعرف اآلب إالّ االبن" (متى 

  

  االبن، كلمة هللا، ھو وحید – 8

ً عن أبیھ، وال تخلط ب ین االثنین بمنح ولكن ال تجعل االبن غریبا
األُبّوة لالبن.  لكن آمن بأن اإللھ الوحید لھ ابن واحد وحید مولود، 
الذي ھو اإللھ الكلمة قبل كل الدھور، كلمةٌ لم یُنطق بھا ولم تتبدّد 
في الھواء، وال تشبھ كلمات الخَطب التي ال كیان لھا.  ولكن كلمة 

  ّكلم ھو نفسھ.وابن خالق الكائنات العاقلة، كلمة یسمع اآلب ویت

وسنتكلم عن كل ذلك باسھاب في الیوم المناسب، إذا أراد هللا، إذ 
  نحن ال ننسى أن ھدفنا اآلن ھو التمھید لعقائد اإلیمان باختصار.

  

  في میالده من العذراء

  

  تجسُّدُ االبن من الروح والعذراء واقع حقیقي – 9

رض بسبب آِمن بأن ھذا االبن الوحید � نزل من السماء إلى األ
خطایانا، وأنھ أخذ طبیعتنا البشریة المعّرضة لأللم، وولد من 
القدیسة العذراء ومن الروح القدس.  وھذا التجَسد لم یتَم بحسب 
  الفكر أو بحسب المظھر، بل تّم بالفعل.  وجاء من العذراء ال كمن
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یمّر بقناة، بل أخذ فعالً جسداً فیھا.  (ورضع منھا فعالً، وأكل 
وشرب مثلنا فعالً).  فلو كان التجسد مظھراً لكان الخالص 
ً : إنسان في ما كان یُرى،  مظھراً أیضاً.  كان المسیح مزدوجا
وإلھ فیما كان ال یُرى.  وكإنسان كان یأكل مثلنا، وكان لھ جسد 

ھ أطعم خمسة آالف رجل خبزاً (متى معّرض لآلالم؛ ولكنھ كإل
ً بعد أربعة 21 – 14/17 )، ومات فعالً كإنسان، وكإلھ أقام میتا

)، ونام فعالً في السفینة كإنسان (متى 44 – 11/39أیام (یوحنا 
  ).14/25) وكإلھ مشي على الماء (متى 8/24

  

  في الصلیب

  

  صلب المسیح حقاً عن الجمیع – 10

وصلب حقاً عن خطایانا؛ وحتى إذا أردت أن تنكر ذلك، فإن 
المكان المنظور ذاتھ یقنعك بذلك، ھذه الجلجلة المقدسة حیث 

نجتمع اآلن من أجل الذي ُصلب علیھا.  واألرض كلھا مملوءة 
بأجزاء من خشبة الصلیب.  وُصلب، ال من أجل خطایاه، بل 

لبشر ولُطم كإنسان (متى لیعتقنا من خطایانا.  واحتُقر عندئٍذ من ا
الشمس )، ولكنھ اعترف بھ كإلھ من الخلیقة : فأظلمت 26/67

مرتعدة عندما رأت الرب ُمھاناً بھذا الشكل، إذ لم تستطع أن 
  ).23/45تتحّمل مثل ھذا المنظر (لو 

  

  

  

  



  العظة الرابعة  59
  

  في الدفن

  

11 –  ً   كان النزول إلى الجحیم مالئما

)، ولكن 27/60من حجر كإنسان (متى وُوضع فعالً في قبر 
)، ونزل إلى أسافل 27/51األحجار تشقّقت مرتعبة بسببھ (متى 

األرض الفتداء األبرار.  أخبرني، ھل أنت ترید أن یتمتع األحیاء 
بالنعمة، على الرغم من أن معظمھم لیسوا قدیسین؟ وھؤالء 

 المحجوزون ھناك من زمن طویل، منذ آدم، ألم یكن من الواجب
أن ینالوا أخیراً حریتھم؟ لقد رفع اشعیا النبّي صوتھ عالیاً وبشّر 
بكل ما یخّصھ.  وھالّ ترید أن ینزل الملك إلنقاذ رسولھ؟ داود 
كان ھناك وصموئیل وجمیع األنبیاء.  وكان یوحنا یسأل على 

).  ھالّ 11/3لسان تالمیذه : "أأنت اآلتي أم ننتظر آخر؟" (متى 
  مثل ھؤالء الرجال؟ ترید أن ینزل لینقذ

  

  في القیامة

  

  القیامة ُمحتملة ومثّبتة – 12

ولكن الذي نزل إلى أسافل األرض، صعد منھا.  ویسوع الذي 
دُفن فعالً، قام في الیوم الثالث.  وإن ضایقك الیھود صدفة، إسألھم 
في الحال : خرج یونان من جوف الحوت بعد ثالثة أیام (یونان 

المسیح من بطن األرض بعد ثالثة أیام؟ )، فَِلَم ال یقوم 2/11
 4عندما مّس الرجُل المیُت عظاَم الیشاع، عاش وقام على قدمیھ (

  )؛ أفال ینھض بسھولة خالُق البشر بقدرة أبیھ؟13/21ملوك 
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إنھ قام حقاً، وبعد قیامتھ رآه التالمیذ.  والتالمیذ االثنا عشر الذین 
)، شھدوا ال بالكالم المنّمق؛ 33 – 2/32شاھدوا قیامتھ (أعمال 

بل باحتمال اآلالم والموت لحقیقة قیامتھ.  ماذا إذن؟ إن الكتاب 
؛ 19/15یقول : "تقوم الكلمة بقول شاھدّین أو ثالثة شھود" (تثنیة 

)؛ وھنا اثنا عشر تلمیذاً یشھدون لقیامة المسیح؛ 18/16متى 
  وأنت ال تزال غیر مؤمن؟

  

  في الصعود

  صعد المسیح إلى السماء، واألرض بأجمعھا تعبده – 13

لما أتم المسيح شوطه في ميدان الصبر، واعتق البشر من 
  ).1/9خطاياهم، صعد إلى السماء، إذ رفعته سحابة (اعمال 

به، بينما كان الرسل واقفين مدهوشين.  فإن كانت المالئكة تحّف 
كان أحد منكم ال يؤمن بما قلناه، فليؤمن اآلن بقّوة الشهودز  

جميع الملوك عندما يموتون، ينطفئ سلطانهم بانطفاء حياتهم.  
أما المسيح المصلوب فيعبده العالم أجمع.  إننا نبّشر بالمصلوب، 

لزمن، ولكن دُعاء أّي والشياطين ترتعد.  كثيرون ُصلبوا خالل ا
  مصلوب آخَر طرد الشياطين؟

  

  _ عالمة الصليب فخر للمسيحيّ  14

فال تخجل إذن من صليب المسيح.  وإذا رسم آخر عالمة 
الصليب في الخفيةن فارسمه أنت على جبينك عالنية.  حتى إذا 

  رأى الشياطين هذه 
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مرتعدینز  ارسم ھذه العالمة وأنت العالمة الملكیة یھربوا بعیداً 
تأكل وتشرب، وأنت تنام أو تنھض، وأنت تتكلّم أو تتمّشى؛ 

وبكلمة، في كل عمل تعملھ.  ألن الذي ُصلب ھنا ھو في السماء.  
  لو أنھ بقي في القبر بعد صلبھ ودفنھ، لكنّا نستحي منھ.

لكن الذي ُصلب على الجلجلة صعد إلى السماء من فوق جبل 
)، ألنھ من 24/50؛ لو  14/4نن من ناحیة الشرق (زكریا الزیتو

ھنا نزل إلى الجحیم، ثم عاد إلینا وصعد إلى السماء من بیننا.  
فھلّل لھ أبوه قائالً : "اجلس عن یمیني حتى اجعل من أعدائك 

  ).109/1موطئاً لقدمیك" (مز 

  

  في الدينونة المقبلة

  

  واألمواتویأتي المسیح لیدین األحیاء  – 15

المسیح ھذا الذي صعد سیاتي ال من األرض بل من ویسوع 
السماواتز  وانا أقول "ال من األرض"، ألن من األرض سیأتي 

)، وقد بدأوا فعالً في المجيء 2/18یو 1مسحاء كذبة كثیرون (
).  وبعد ذلك یأتي 24/5قائلین : "أنت ھو المسیح" (متى 

لنفسھا باطالً اسم  )، مدّعیة24/15"رجاسة الخراب" (متى 
المسیح.  أما أنت فانتظر المسیح الحقیقي، ابن هللا الوحید، الذي 
سیأتي ال من األرض بل من السماء، ظاھراً للجمیع أكثر لمعاناً 
من البرق وكوكب النورن تحّف بھ المالئكةن لیدین االحیاء 
ً ال ینتھي.  فاطمئّن لذلك  ً سماویا ً أبدیا واألموات، ویملك ُملكا

  أیضاً، ألن كثیرون یقولون إن ُملك المسیح ستكون لھ نھایة.
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  في الروح القدس

  ظھور الروح القدس المساوي لآلب واالبن – 16

ً بالروح القدس، ولتكن عقیدتك فیھ نفَس العقیدة التي  آمن أیضا
تلقیّتھا بخصوص اآلب واالبن.  وال تصدّق الذین یعلّمون 
متناقضات بخصوصھ.  واعلم أن الروح القدس واحد غیر منقسم 
وقدیر، یعمل كثیراً بدون أن یتجزأ؛ یعرف األسرار ویفحص كل 

).  نزل على الرب یسوع 2/10كو  1شيء حتى أعماق هللا (
المسیح في شكل حمامةز  عمل في الناموس واألنبیاءن وھو اآلن 

طبیعة عاقلة لتتقدّس.  وإذا یختم نفسك لدى العماد.  تحتاج إلیھ ُكل 
تجّرأ وجدّف علیھ أحد "فال یُغفر لھ ال في ھذا الدھر وال في 

م مع اآلب واالبن بذات مجد 12/32اآلتي" (متى  ).  إنھ مكرَّ
الالھوت.  تحتاج إلیھ العروش والسیادات والرئاسات والقوات 

)، ألن واحداً ھو هللا أبو المسیح، وواحداً ھو 1/16(كولوسي 
رب یسوع المسیح، االبن الذي یقدّس ویؤلّھ كل شيء، والذي ال

  تكلّم في الناموس واألنبیاء في العھدَین القدیم والجدید.

  

17 –  ً   احفظ ھذا الختم اإللھي في انتظار أدلّة كتابیة أكثر إسھابا

لیكن ھذا الختم جائماً في ذھنك.   إننا نحدّثك عنھ اآلن باقتضاب، 
فسیفّسر لك بقّوة وبأدلة مستقاة من الكتاب.  في ولكن إن شاء هللا، 

ما یتعلق بالقدیسین وبأسرار اإلیمان اإللھیة، یجب أالَّ نتحدث 
  األدلّة على ما نقول، مستقاةٍ من الكتاب، عنھا دون تقدیم

  

  

  



  العظة الرابعة  63

  

وأالّ ننخدع بحجج قائمة على كلمات واهية.  وحتى انا الذي 
إن لم آتِك بالدليل على ما ابشّرك به  أحدّثك، ال تصدّقني

ً من الكتاب.  ها هوذا إذن اإليمان الذي ندين له  مستخرجا
لخالصنا.  إنه ال يقوم على عبارات منّمقة بمهارة، بل يستند إلى 

  أدّلة من الكتب المقدّسة.

  

  في النفس

  النفس روح حّر ومسؤول – 18

الكلّي القداسةن بقي أن بعدما تحدّثنا عن اإلیمان المّوقرن المجید، 
تعرف َمن أنت، ألنك، ایھا اإلنسان، كائن مزدوج مكّون من نفس 
وجسد.  وكما سبق ان ذكرنا لك أعاله، هللا ھو الذي خلق النفس 
ً حّرة ھي أجمل  والجسد.  وعالوة على ذلك، إعلم أن لك نفسا
صنائع هللا، خلقھا على صورتھ؛ إنھا خالدة ألن هللا یمنحھا 

.  إنھا كائن عاقل غیر فاسد، ألن هللا منحھا عدم الفساد، لھا الخلود
السلطة بأن تفعل ما ترید.  أنت ال تخطئ بمولجك وال تعیش في 
الزنى بمحض الصدفة؛ ولیست ھي أبراج الفلك التي تدفعك إلى 
ارتكاب الفجور، كما یدّعي البعضز  لماذا تخشى أن تعترف 

ً سببھا إل ى النجوم البریئة؟ أرجوك أالّ بأعمالك الشریرة، ناسبا
تولي المنّجمین اھتماماً، اذ یقول الكتاب عنھم : "لیأِت رؤوس 
الشھور ولیخلّصوك مما ھو آٍت علیك.  إنھم قد صاروا كعُصافة، 

 47/13قد أحرقتھم النار ولم ینقذوا أنفسھم من ید اللھیب" (اشعیا 
– 14.(  
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  النفس بحسب الكتاب المقدسمسؤولیة  – 19

إعلم ان النفس مجیئھا إلى ھذا العالم لم تكن قد ارتكبت خطیئة، 
بل جاءت بدون خطیئة؛ وننحن نخطأ اآلن بمحض إرادتنا.  ال 
ً ھذه العبارة : "فإن كنت أنا أعمل ما ال  تفسّر تفسیراً خاطئا

)، بل اذكر الذي قال : "إن شئتم وسمعتم 7/16أریده..." (رومة 
فإنكم تأكلون طیّبات األرض؛ وإن أبیتم وتمّردتم فإن السیف 

).  واذكر كذلك ھذا القول : "كما 20 – 1/19یأكلكم" (أشعیا 
جعلتم من أعضائكم عبیداً للدعارة والفسق ... كذلك اجعلوا اآلن 

  ).6/19منھا عبیداً في خدمة البّر الذي یقود إلى القداسة" (رومة 

أیضاً: "بما أنھم لم یؤثروا أن یستمّروا  واذكر الكتاب الذي یقول
)؛ وأیضاً : "ألن ما یُعرف عن 1/28على معرفة هللا ..." (رومة 

ً : "اغمضوا عیونھم ..." 1/19هللا بیّن لھم" (رومھ  )؛ وأیضا
).  اذكر كذلك كیف اتھمھم هللا مّرة أخرى قائالً : 13/15(متى 

تحّولت إلى  "إني غرستك أفضل كرمة وزرع حق بجملتھ، فكیف
  ).2/21غرس كرم أجنبي؟" (ارمیا 

  

  نوع النفس واحد – 20

النفس خالدة، وكل النفوس متشابھة، نفوس الرجال ونفوس 
النساء؛ إنما االختالف ھو في أعضاء الجسد.  لیست ھناك أنواع 
مختلفة في النفوس : نوع یخطئ بالطبیعة وآخر یمارس البّر 

  بالطبیعة.

طئاً أو باّراً بملء إرادتھ واختیارھن إذ أن ولكن اإلنسان یصبح خا
عنصر النفوس واحد في الجمیع.  لدّي أشیاء كثیرة أقولھا، إنما 

  الوقت یمّر.
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ولكن أّي شيء أهّم من الخالص؟ هل تريد الحصول على 
إمدادات ضدّ الهراطقة؟ هالّ تريد أن تعرف عقبات الطريق، 

ً في سقوطك في هاوية؟ إذا كان حتى ال يصبح الجهل  سببا
معلّموك يطلبون منك أجراً باهظاً لتعليمك هذه األمور، أما كنت 

  تجد من المفيد أن تحصل على أكبر قسط منها؟

  

  الثواب اإللهي دليل على حّرية اإلنسان – 21

تتمتّع النفس بحّرية اإلرادة، وباستطاعة الشيطان أن يوعز إليها، 
أن يحملها على التصّرف ضدّ إرادتها.  إنه ولكنه ال يستطيع 

يوعز إليها فكرة الزنى، ويمكنك أن تقبلها أو ترفضها إذا شئت؛ 
ألنك لو ارتكبت الزنى بحكم الضرورة، لما أعدّ هللا لك جهنّم ! 
ولو كنت تصنع البّر بطبيعتك ال باختيارك، َلَمـا أعدّ هللا أكاليل 

كنها ال تكلَّل لوداعتها، ألن تفوق كل ثمن.  إن النعجة وديعة، ول
  هذه الوداعة طبيعية فيها، وليست ثمرة فعل اختياري.

  

  في الجسد

  جمال الجسم البشري – 22

  لقد تعلّمت، أيها الحبيب، ما فيه الكفاية عما يخّص النفس.

فتلقَّ اآلن، بقدر ما تستطيع، التعليَم الخاص بالجسد.  ال تقبل 
غريب عن هللا؛ ألن الذين يعتقدون تعليم الذين يقولون إن الجسد 

أن الجسد شيء غريب عن هللا، وإن النفس تسكن الجسد كما في 
  وعاء غريب،
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إنّما يدّنسونه بالدعارة.  وما هو الذي يعيبونه على هذا الجسم 
العجيب؟ ماذا ينقصه لكي يكون الئقاً؟ ما هو الذي في تكوينه لم 
يصنع بفّن؟ أال يجدر بهم أن يعتبروا مكان العينين المدهش؟ 
وكيف أن األذنين مصنوعتان على شكل مائل، اللتقاط الصوت 

ميّز بين الروائح ويحتفظ برائحة بدون عائق؟ وكيف أن الشمَّ ي
البخور؟ وكيف أن اللسان يقوم بوظيفتين : التذوق والكالم؟ 
وكيف أن الرئة الكائنة في الباطن ال تكّف عن استنشاق الهواء؟ 
َمن ذا الذي يجعل القلب ينبض بال انقطاع؟ تُرى َمن الذي يّوزع 

شدّ العظام الدم بين هذا العدد من األوردة والشرايين؟ َمن الذي ي
باألعصاب؟ َمن الذي يخّصص جزءاً من الطعام لتغذيتنا، 
والباقي لكي يُطَرد من الجسم؛ َمن الذي أخفى أعضاء اإلنسان 

).  َمن الذي 25 – 12/22كور  1الخسيسة في أماكن مالئمة ! (

  ربط الطبيعة البشرية، التي ستزول يوماً، برباط وحدة مستّمر؟

  

  أالنفس هي التي تخط – 23

.  فلو كان الجسد سبب للخطیئةال تقل لي أن هذا الجسد هو سبب 
ً في يد انسان مات  الخطيئة، فلماذا ال يخطأ الميت؟ ضع سيفا
حاالً، فإنه ال يرتكب جريمة قتل.  ليّمّر جماٌل من أي نوع كان 
بجوار شاب ميت حاالً، فإنه ال تثور فيه شهوة دنسه.  لماذا؟ ألن 

، بل هي النفس التي تخطأ من خالل الجسد.  الجسد ال يخطأ بذاته
الجسد هو أداة؛ إنه بالنسبة إلى النفس بمثابة معطف أو ثوب لها.  

  فإذا ارتكب الزنى بواسطتها، فهو يتدّنس.   وإن كان
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  بالعكس متحداً بنفس مقدّسة، فھو یصبح ھیكالً للروح القدس.

من الرسول بولس الذي یقول :"أما لیس ھذا الكالم من عندي بل 
).  6/19كور  1تعلمون أن أجسادكم ھي ھیكل الروح القدس؟" (

فأشفق على جسدك واحفظھ كھیكل للروح القدس.  ال تلّوثھ 
بالزنى وال تّوسخ ثوبك الجمیل.  وإن كنت لّوثت نفسك فاغتسل 

  بینما الوقت لم یفت بعد.

  

  ىالدعوة إلى نظام الرھبان والعذار – 24

أما فیما یختص بالعفاف، فاعتبروا نظام الرھبان والعذارى الذین 
یقضون في ھذا العالم حیاة مالئكیة (وكذلك بقیة الشعب 
المسیحي).  لقد أُِعدَّ لكم، یا إخوتي، إكلیل عظیم، فال تقایضوا 
كرامة عظیمة بلذّة زھیدة.  إسمعوا ما یقولھ الرسول: "فال یكن 

عیسو الذي باع بكّریتھ بأكلة واحدة"  فیكم زاٍن أو مدنّس مثل
).  لقد ُسجلّت في الكتب المالئكیة بسبب رغبتك في 12/16(عبر 

العفاف، فاحذر من أن یُمحى اسمك من ھذه الكتب بارتكابك 
  الزنى.

  

  كرامة الزواج – 25

إن كنت تؤدي واجب العفاف على وجھ كامل، فیجب لذلك أالّ 
  بسبب إرتباطھم برباط الزواج.تحتقر الذین ھم أقّل درجة منك 

ً في كل شيء والمضجع طاھراً"، یقول  "لیكن الزواج مكّرما
  ).  أنت المحافظ على عفافك التام، ألم تولد 13/4الرسول (عبر 
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من أھل متزوجین؟ أفألنك تملك ذھباً، ھل یجب لذلك أن تحتقر 
شرعیاً، الذین یستخدمون  الفّضة؟ لیمتلئ أمالً أولئك المتزوجین

الزواج حسب الشریعة ولیس إلشباغ رغبات متطّرفة، ویعرفون 
)، ویحضرون 7/5كور  1االمتناع إلى حین لیتفّرغوا للصالة (

اإلجتماعات في الكنیسة بمالبس نقیة أوجساد طاھرة، ویقصدون 
  من وراء الزواج إنجاب األطفال ال متعة اللذة.

  

  شرعیة الزواج – 26

  حتقر المتزوجون مّرة واحدة أولئك الذین یعقدون زواجاً ثانیاً.ال ی

إن ضبط النفس ألمر نبیل یدعو إلى اإلعجاب؛ ولكن الزواج 
الثاني مسموح بھ للضعیف كي ال یسقط في الزنى.  یقول الرسول 
: "إنھ حسن لھم أن یبقوا على ھذه الحال كما أنا، "فإن لم یتعفّفوا، 

 – 7/7كور  1یٌر من التحّرق بالشھوة" (فلیتزّوجوا؛ فالزواج خ
).  ابتعدوا عن الدعارة والزنى وكل فاسد من ھذا النوع.  8

احفظوا جسدكم طاھراً لكي یحترم هللاُ جسدكم.  غذّوا جسدكم 
  بالطعام لیعیش، ولكن ال لالنصراف إلى الملذات.

  

  في األطعمة

  القناعة في المأكل – 27

أما من جھة الطعام، فلتكن ھذه قوانینكم، إذ كثیرون یعثرون 
  بسببھ.  فالبعض ال یُبالي مما یقدّم لألوثان، بینما یمتنع البعض 
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اآلخر عن أكلھ.  ولكن في نفس الوقت یدینون َمن یأكلون منھ 
 1).  وھكذا بسبب الطعام تتدّنس نفوس البعض (14/3(رومھ 

) لجھلھم أسباَب الذین یأكلون والذین یمتنعون.  فنحن 8/7كور 
ً منّا بل أمالً في المكافأة، إذ  نمتنع عن الخمر واللحم، ال ُكرھا
باحتقارنا األشیاء المادیة سنتمتّع بالولیمة الروحیة العقلیة.  "وإذ 
نزرع اآلن بالدموع سنحصد بالترنیم" في الحیاة اآلتیة (مز 

إذن الذین یأكلون بسبب ضعف أجسادھم  ).  فال تحتقر125/5
) وال تُلُم الذین یتناولون قلیالً من الخمر من أجل 14/3(رومھ 

)، وال تعتبرھم خطأة 5/23تیمو  1معدتھم وأمراضھم المتواترة (
ألجل ذلك.  ال تكره اللحم كأنھ عدّو، فإن الرسول عرف أناساً من 

واج وعن أطعمة ھذا القبیل، عندما كتب : "إنھم ینھون عن الز
 1خلقھا هللا لیتناولھا ویحمد علیھا الذین آمنوا وعرفوا الحق" (

).  ال تمتنع عن ھذه األطعمة على أنھا أمور دنسة، فإنك 4/3تیمو 
قد ال تنال أجراً لذلك؛ ولكن أنظر إلیھا كأشیاء صالحة تمتنع عنھا 

  للحصول على خیرات وھبات روحیة أفضل.

  

  م لألصنام ال تأكل مما یقدّ  – 28

إحذر أنت من أن تأكل مما یقدّم لألصنام، ألنھ في ما یتعلق بھذه 
األطعمة، لسُت أنا الوحید الذي أمنعك عنھا، بل الرسول ویعقوب 
أسقف ھذه الكنیسة.  "وكتب الرسل والشیوخ إلى الجمیع رسالةً 

عن الدم واللحم جامعة لكي یمتنعوا عن ذبائح األوثان، ثم 
  )، إذ كثیرون من الرجال 29، 15/23المخنوق" (أعمال 
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متوحشون، یعیشون كالكالب، ذلك أنھم یلعقون الدم كالوحوش 
الضاربة، ویتغذّون من اللحوم المخنوقة.  أما أنت، یا خادم 

  یكفي.المسیح، فالتزم الوقار عندما تأكل.  وما قلتھ عن األطعمة 

  

  في الملبس

  البساطة في الملبس – 29

لیكن لباسك بسیطاً، ألنھ لیس للزینة أو للتنّعم، بل لتدفئتك في 
الشتاء وستر عورتك، وال تتبرھج كثیراً في لباسك بحّجة ستر 
  عورتك، خوفاً من أن یؤدي بك ذلك إلى السقوط في ما ھو أوھي.

  

  في القیامة

  القیامة كما تبدو في الطبیعیة – 30

أرجوك أن تستخدم ھذا الجسد باعتدال؛ وأعلم أنك عندما تقوم من 
بین األموات ستدان بھذا الجسد.  وإذا ساورد الشّك بذلك، 
باعتباره أمراً مستحیالً، فتأمل في نفسك.  أخبرني أین كنت منذ 

عظمة مائة عام ونّیف؟ ومن أیة مادّة حقیرة ضعیفة أخذت ھذه ال
والكرامة؟ وبما أن الذي لم یكن أصبح كائناً، فلماذا ما ھو كائن 
وسقط ال یستطیع أن یقوم؟ والذي یقیم القمح المائت ألجلنا كل 
سنة، أال یقیمنا ھو الذي قام (من بین األموات)؟ أنت ترى كیف 
أن األشجار تبقى أشھراً بال ورق وال ثمار؛ ولكن حالما یمّر 

  .یا من جدید، كما لو أنھ قام من بین األمواتالشتاء، كل شيء یح
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أال نُدعى نحن مراراً إلى الحیاة؟ إن عصا موسى تحّولت إلى حیّة 
بإرادة هللا، واإلنسان الذي مات أال یمكن أن یعود إلى ما كان علیھ 

  مّرة أخرى؟

  

  القیامة إما للحیاة وإما للعذاب – 31

یقولون إن الجسد ال یقوم، ألنھ سیقوم.  وإلیك ال تسمع الذین 
شھادة أشعیا بذلك : "سیحیا األموات، والذین في القبور 

).  ویقول دانیال : "كثیرون من 26/19سیستیقظون" (أشعیا 
الراقدین في تراب األرض یستیقظون، بعضھم للحیاة األبدیة، 

شر ).  جمیع الب12/2وبعضھم للعار والرذل األبدي" (دانیال 
سیقومون، ولكن القیامة لن تكون ذاتھا للجمیع.  سیحتفظ الجمیع 
بأجسادھم إلى األبد، ولكن ال بالكیفیة ذاتھا؛ إذ أن األبرار 
سیتسلّمون جسدھم لیتمتعوا مع المالئكة، واألشرار لیبكوا على 

  خطایاھم في العذاب األبدي.

  

  في العماد

  توبة العماد – 32

رحمتھ، توبة العماد، لكیما، إذا نحن یمنح الرب.  بحسب عظیم 
اغتسلنا من كثرة خطایانا وألقینا عن عاتقنا كل حمل ثقیل (عبر 

  )، وتقبّلنا ختم الروح القدس، نصبح ورثة الحیاة األبدیة.12/1

ولكن بما أننا تحدّثنا بما فیھ الكفایة عن العماد في البدایة، فلنتناول 
  اآلن التعالیم العقائدیة األخرى.
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  في الكتب اإللھیة

  الزم قراءة الكتب األصلیة – 33

اننا نستقي من كتب العھدین، القدیم والجدید، الموحى بھا من هللا.  
ألنھ وحید ھو إلھ العھدَین الذي أظھر المسیح في العھد الجدید 
وتحدّث في العھد القدیم، وقادنا خالل الشریعة واألنبیاء حتى 
المسیح : "قبل أن یأتي اإلیمان، كان مغلقاً علینا بحراسة الشریعة 

ً لنا إلى مجئ المسیح لننال البّر  ... فالشریعة إذن كانت مؤدبا
).  فإذا سمعت أحد الھراطقة یجدّف 24 – 3/23باإلیمان" (غال 

على الناموس أو األنبیاء، واجھھ بكلمات المخلص : "ال تّظنوا 
أني جئت ألبطل كالم الشریعة واألنبیاء؛ ما جئت ألبطل بل 

اً، تعلّم من الكنیسة ).  وبصفتك رجالً مجتھد5/17ألكّمل" (متى 
ما ھي كتب العھد القدیم وكتب العھد الجدید.  وال تقرأ كتاباً واحداً 
من الكتب المنحولة.  فإذا كنت ال تعرف الكتب المعترف بھا من 
الجمیع، لماذا تضیّع وقتك في البحث عن الكتب المشكوك فیھا 

راً والمتنازع علیھا؟ إقرأ الكتب المقدسة اإلثنین والعشرین سف
  للعھد القدیم التي نقلھا إلینا اإلثنان وسبعون مفّسراً.

  

  تاریخ الترجمة السبعینیة – 34

عند موت اإلسكنـدر األكبر، ملك مقـدونیا، قُّسمت امبراطوریتھ 
إلى أربع إمارات : بابل ومقدونیا وآسیا ومصر.  وكان أحد ملوك 

مغرماً بجمع مصر، بطلیموس الفیالدلفي، وھو ملك واسع العلم، 
  بقعة بواسطة أمین مكتبتھ دیمتریوس دي فالیر. الكتب من كل
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فلما سمع عن الكتاب المقدس الذي یحوي الشریعة واألنبیاء، رأى 
من الحكمة أن یحصل علیھ ممن كان في حوزتھم، ال بالقّوة، إنما 

یؤخذ عنوة ال یكون بالھدایا والوسائل الودّیة؛ ألنھ كان یعلم أن ما 
  سلیماً، وأن ما یقدّم بطیبة خاطر ھو الذي یكون صحیحاً.

فأرسل إلى ألیعازر، رئیس الكھنة في ذلك العھد، ھدایا كثیرة 
لھیكل أورشلیم؛ وطلب إلیھ أن یوافیھ بستة شیوخ من كل سبط من 
أسباط إسرائیل اإلثنى عشر، لترجمة الكتاب.  ثم، لكي یتأكد من 

ً ُمقدَّماً،  كانت إلھیة أم ال، وأن المترجمینأن الكتب  لم یتفقوا معا
وضعھم في جزیرة تُدعى فاروس بالقرب من االسكندریة، 
وأعطى لكل منھم منزالً وكلّفھ بترجمة جمیع الكتب.  ولما أتّم 
ھؤالء الترجمة بعد اثنین وسبعین یوماً، قارن الملك بین جمیع 

ة، فوجدھا مطابقة بعضھا التراجم التي تّمت في أماكن مختلف
لبعض ال في المعنى فقط بل وفي العبارة، إذ لم تكن تحتوي على 
كلمات مبتدعة وال على ُسِفسطات بشریة، بل كانت ترجمة 

  صادقة ألقوال الروح القدس الموحى اإللھي للكتب المقدسة.

  

  كتب العھد القدیم اإلثنان والعشرون – 35

ذه الكتب، وال تطلّع على الكتب إقرأ األثنین وعشرین سفراً من ھ
المنحولة.  تأمل بعنایة في ھذه الكتب وحدھا التي نقرأھا بثقة في 
اجتماعاتنا.  فقد كان الرسل واألساقفة األولون من رؤساء الكنیسة 
ً وتقوى.  فأنت، یا  الذین نقلوا إلیك ھذه الكتب، أكثر منك حرصا

  وتأمل في اإلثنین ابن الكنیسة، ال تغیّر في الشرائع القائمة، 
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وعشرین سفراً للعھد القدیم.  وإن كنت مجتھداً، حاول أن تحفظھا 
على صفحات قلبك بینما أنا أعددھا : الكتب الخمسة لشریعة 

وھي : التكوین والخروج واألحبار والعدد وتثنیة موسى، 
االشتراع؛ ثم یشوع بن نون وسفر القضاة الذي یؤلف مع راعوت 

الكتب التاریخیة : سفر الملوك الكتاب السابع؛ وتأتي بعد ذلك 
األول والثاني، وھما عند العبرانیین كتاب واحد، وسفر الملوك 

وُجمع في كتاب واحد الثالث والرابع، وھما كتاب واحد أیضاً.  
سفراً أخبار األیام األول والثاني.  وجمع كذلك في كتاب واحد 
سفراً ُعزرا األول والثاني.  والكتاب الثاني عشر ھو كتاب استیر.  
ھذه ھي الكتب التاریخیة.  أما الكتب الشعریة فھي خمسة : أیوب 
والمزامیر واألمثال والجامعة ونشید األناشید.  وبذلك یكون 

لمجموع سبعة عشر كتاباً.  وتأتي بعد ذلك كتب األنبیاء الخمسة : ا
ً األصاغر، وكتاب أشعیا، وكتاب إرمیا  كتاب اإلثنى عشر نبیا
ً باروخ والمراثي والرسالة.  وكتاب حزقیال،  الذي یحوي أیضا

  وكتاب دانیال.  ھذه ھي كتب العھد القدیم اإلثنان والعشرون.

  

  كتب العھد الجدید – 36

یحتوي العھد الجدید على أربعة أناجیل فقط.  أما الباقي فمّزور 
  ومضّر.  فقد كتب المانیون إنجیالً "حسب توما"، أطلقوا علیھ 
إسم الرسول إلفساد نفوس البسطاء.  فتقبّل أعمال الرسل اإلثنى 
عشر ومعھا الرسائل الجامعة السبع لیعقوب وبطرس ویوحنا 

  األربع عشرة، خاتمة الرسل وویھوذا، وأخیراً رسائل بولس 

  

  

  

  



  العظة الرابعة  75
  

آخرھم.  وألِق بعیداً عنك بقیة الكتب باعتبارھا غیر قانونیة.  وما 
ال یُقرأ في الكنائس، فال تقرأه أنت كما سمعت.  ھذا ما كان یجب 

  أن یقال لك في ھذا الموضوع.

  

  حیاة المسیحي األخالقیة – 37

شیطانیة، وال تثق بالتنین الجاحد الذي غیّر أُھرب من كل مناورة 
طبیعتھ الصالحة بملء إرادتھ، والذي یستطیع أن یُغري إرادتك 
دون أن یُكرھھا على شيء.  ال تسمع إلى أقوال الفلكیین 
والمنّجمین وكل من یُدعون بھذه األسماء، وال تثق بتكھنّات 

  الوثنیین الخرافیة.

 بالسحر وال باستحضار وال تھتم بالمشروبات السحریة وال
  األرواح.

إبتعد عن الشراھة وال تسَع وراء الملذّات.  إقتلع من نفسك البخل 
والربا الفاحش، وال تتردّد على مشاھد الوثنیین العامة، وال 
تستخدم األحجبة في مرضك.  إیاك وقذارة المالھي، وال تمیّز 

ك في بین األطعمة بحّجة أنھا ملّوثة وغیر طاھرة، وال تشتر
  إجتماعات الھراطقة.

واحفظ نفسك في كل وقت بالصیام والحسنات ومطالعة أقوال هللا، 
) 4/2بطرس  1لكیما، إذا قضیت البقیة الباقیة من زمان حیاتك (

في ممارسة العفة والعقائد المقدّسة، یمكنك أن تتمتع بالعماد 
الخالصي.  وھكذا یسّجل هللا اآلب إسَمك في السماوات، وتصبح 

دیراً باألكالیل السماویة في المسیح یسوع ربنا الذي لھ المجد ج
  إلى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة الخامسة

  في اإلیمان

"فاإلیمان ضمان الخیرات التي تُرجى وبرھان الحقائق التي ال تُرى، وبھ ُشھد 
  للقدماء ..."

  )3 – 11/1(عبر 

  المؤمن یشارك هللا في إحدى صفاتھ – 1

لَعظمة الكرامة التي یمنحھا الرب لكم برفعكم من مرتبة یا 
"طالبي العماد" إلى مرتبة "مؤمنین".  یوضح بولس ذلك عندما 
یقول : "إن هللا الذي بھ دعیتم إلى شركة إبنھ، ربنا یسوع المسیح، 

).  یُدعي هللا "أمیناً"، وأنت كذلك تدعى 1/9كور  1ھو أمین" (
ً أو مؤمناً" فیا َلع ظمة الكرامة ! وكما أن هللا یُدعى صالحاً "أمینا

وعادالً وقدیراً وخالق المسكونة، كذلك ھو یُدعى "أمیناً" فاعتبر 
  إذن إلى أیّة كرامة رفعت، إذ أصبحت شریكاً � في نفس اللقب.

  

  المؤمن غنّي في فقره – 2

ما یُطلب منكم اآلن ھو أن یوجد كل واحد منكم "أمیناً" في 
  )، "ألن الرجل األمین َمن یجده؟"4/2كور  1ضمیره (
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).  ال تظھر لي ضمیرك، ألنك ال تدان بحسب حكم 20/6(أمثال 
)، بل أظھر صدق إیمانك � "فاحص الكلى 4/3كور  1إنسان، (

)، عظیم 93/11) والعارف بأفكار البشر (مز 7/9والقلوب" (مز 
غنّي، ألن للمؤمن یُعطى العالم ھو اإلنسان المؤمن وأغنى من أي 

 وغناه، إذ ھو یحتقرھما ویطأھما بقدمھ.  فالواقع أن األغنیاء
ظاھریاً، الذین یملكون ثروات طائلة، ھم فقراء النفوس، ألنھم 
كلما جّمعوا كلما التھبوا رغبة في الجمع.  ولكن العجیب أن 

اء ھما اإلنسان المؤمن غنّي في فقرة؛ ألنھ یعلم أن الغذاء والكس
  ) وإذ ھو یمتلكھما یحتقر الِغنى.6/8تیمو  1وحدھما ضروریان، (

  

  اإلیمان یدیر المجتمع الطبیعي – 3

ھذا اإلیمان العظیم ال یوجد عندنا وحدنا، نحن المسیحیین، بل في 
ما یتّم في العالم على أیدي الغرباء عن الكنیسة.  فباإلیمان تربط 

ً في جسد شرائع الزواج بین الغرباء، فیصبح  كل طرف شریكا
وباإلیمان تقوم الزراعة، ألن الذي الطرف اآلخر وفي ممتلكاتھ.  

وباإلیمان یضع البّحارة ال یؤمن بجني الثمار ال یقبل العناء.  
ثقتھم في قطعة خشب رقیقة، ویستبدلون األرض الثابتة باألمواج 
المضطربة، مستسلمین آلمال واھیة بدافع إیمان أقوى من كل 
مرساة.  وتقوم معظم العالقات البشریة على اإلیمان.  وھذا لیس 
فقط ما نقولھ نحن، بل جمیع من ھم خارج الكنیسة، ألنھم وإن 
كانوا ال یقبلون الكتب المقدسة، إالَّ أنھم یرجعون إلیھا في عقائدھم 

  الخاصة ویقبلونھا بإیمان.
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  اإلیمان با} یغلب الشیطان – 4

إن قراءة الیوم تدعوكم إلى اإلیمان القویم، وترشدكم إلى السبیل 
إلرضاء هللا، إذ ھي تقول : "أنھ بغیر إیمان ال یستطیع أحد أن 

).  عندما یعتزم اإلنسان خدمة هللا، أال 11/6یُرضي هللا" (عبر 
لفتاة على یجب علیھ أن یؤمن بأن هللا سیكافئھ؟ عندما تعتزم ا

البقاء عذراء، أو عندما یقّرر الشاب االحتفاظ بعفّتھ أال یؤمن بأنھ 
) 5/4بطرس  1"سیحصل على إكلیل المجد الذي ال یذوي" (

مكافأة لھ على عفافھ؟ اإلیمان ھو بمثابة عین تنیر الضمیر وتھب 
 7/9الفھم، إذ یقول النبي : "إن لم تؤمنوا فلن تفھموا" (أشعیا 

؛ دانیال 11/33، و "سدّ اإلیمان أفواه األسود" (عبر )بعینیةس
)، كما حدث مع دانیال، إذ یقول الكتاب عنھ : 23 – 6/21

"فأُخرج دانیال من الجّب فلم یوجد فیھ أذى ألنھ آمن بإلھھ" 
) ھل یوجد ما ھو مرعب أكثر من الشیطان؟ إننا 6/24(دانیال 

ً آخر غیر اإلیمان ( )، 5/9بطرس  1في مقاومتھ ال نجد سالحا
ً كثیرة  فھو درع غیر حّسي ضدّ عدّو غیر منظور، یُرشق سھاما

)؛ ولكن بما أن 10/3في اللیل البھیم فتصیب غیر المتیقظین (مز 
على حدّ قول العدّو غیر منظور، فلدینا رداء متین ھو اإلیمان، 

الرسول : "وفي كل حال خذوا مجّن اإلیمان الذي بھ تقدرون أن 
)، إذ كثیراً ما 6/16سھام الشریر الناریة" (أفسس تطفئوا جمیع 

س الردیئة.  السھم الناري الذي یرشقھ الشیطان ھو شھوة الدن
  ولكن اإلیمان إذ یصّور لنا الدینونة یبّرد الذھن فیطفئ السھم.
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  إیمان إبراھیم – 5

ً بكاملھ ال یكفي لكي أبسط لكم كل شيء عن  على أن یوما
فلنكتِف إذن بأن نأخذ من بین أمثلة العھد القدیم مثال اإلیمان؛

) 3/7؛ غال 4/11إبراھیم، بما أننا باإلیمان أصبحنا أبناءه (رومھ 
)، 2/21: لقد تبّرر لیس فقط باألعمال، بل باإلیمان أیضاً (یعقوب 

ألنھ كثیراً ما كان یعمل بإستقامة.  ولكنھ لم یُدَع خلیل هللا (یعقوب 
)، فأكتملت جمیع أعمالھ باإلیمان 15/6إالّ عندما آمن (تك  )2/23

)؛ 10، 11/8: فاإلیمان غادر أھلھ ووطنھ وبیئتھ وأھلھ (عبر 
  ) ستُبّرر أنت أیضاً.4/24وكما أنّھ تبّرر (رومھ 

لقد كان جسده مائتاً من جھة النسل، ألنھ كان قد َطعن في السّن، 
ل.  ولكّن الرب وعد وكانت إمرأتھ سارة قد تجاوزت سّن الحم
) إذ ھو 4/19(رومھ الشیخ نسالً، ولم یضعف إبراھیم في إیمانھ 

لم یتطلّع إلى جسده المائت وال إلى ضعف جسمھ، بل إلى قّوة 
ً (عبر  )، 11/11الذي وعده، باعتبار أن الذي وعده كان أمینا

بحیث أنھ منح ابناً لجسدین مائتین ضد كل أمل.  وبعد أن نال ھذا 
)، مع العلم بأنھ 10، 22/2تلقّى األمر بتقدیمھ ذبیحة (تك   االبن،

)، فقدّم � 21/12كان قد سمع : "إنھ بإسحق یُدعى لك نسل" (تك 
ً بأن هللا یستطیع أن یقیمھ من األموات (عبر  إبنھ الوحید، مؤمنا

)، إذ ھو، بربط إبنھ ووضعھ على الحطب، قد قدّمھ فعالً 11/19
الحھ إحتفظ لھ بابنھ، إذ استبدلھ بحمل (تك بالنیّة، ولكن هللا بص

ً فُخِتم للبّر.  "وأخذ الختان 13، 22/9 ).  في كل ذلك كان أمینا
(رومة  سمة لإلیمان الذي كان حاصالً علیھ وھو بعد في القلف"

  ).17/5)، وتلقّى كذلك الوعد بأن یكون أباً ألمم كثیرة (تك 4/11
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  إبراھیم أبو المؤمنین – 6

ً ألمم كثیرة، أنھ وال شّك أب للیھود  فلنَر كیف صار إبراھیم أبا
بحسب الجسد؛ ولكن إذا نحجن قلنا أننا متحدون بھ بالجسد، لجعلنا 
الوحي اإللھي باطالً.  ألنھ لیس أبانا جمیعاً بحسب الجسد، ولكن 

  ).4/12مھ مثال إیمانھ ھو الذي یجعلنا جمیعاً أبناء إبراھیم (رو

وكیف ذلك؟ لیس من المعقول بین البشر أن یقیم إنساٌن إنساناً آخر 
من بین األموات، كما أنھ ال یصدّق أن یأتي نسل من الشیوخ.  

أننا آمنا عندما قیل عن المسیح أنھ سیصلب ویموت وكما 
وینھض، كذلك نحن أصبحنا أبناء إلبراھیم باقتناء آثار إیمانھ.  

یمان، نتقبّل مثلھ الختَم الروحي؛ وذلك باختتاننا وعندئٍذ، بعد اإل
بالروح القدس في غسل المیالد الثاني، ال بإزالة الجسد، ولكن 
بإزالة قلف القلب، كما یقول إرمیا : "اختتنوا للرب وأزیلوا قلف 

)، وبولس الرسول : "بختان المسیح دفنتم 4/4قلوبكم" (أرمیا 
  ).12 – 2/11معھ في المعمودیة ..." (كولسي 

  

  قّوة اإلیمان تمّكن بطرس من السیر على الماء – 7

اذا حفظنا ھذا اإلیمان، فسنكون بال لوم ونتحلّى بكل أنواع 
الفضائل.  ھذه ھي قوة اإلیمان التي تُمّكن الناَس من السیر على 

  الماء.  كان بطرس إنساناً مثلنا، لھ جسد ودم، ویقتات من ذات 
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أطعمتنا؛ ولكنھ عندما آمن بكلمة یسوع حین قال لھ : "تعاَل" سار 
)، جاعالً من إیمانھ األساس الثابت 14/29على المیاه (متى 

لسیره على المیاه.  كانت خفّة إیمانھ ترفع ثقل جسمھ.  وما دام 
یؤمن كانت قدمھ ثابتة على سطح الماء، ولكنھ عندما شّك بدأ 

ً أخذ جسده ).  فبما 14/30یغرق (متى  أن إیمانھ ضعف جزئیا
اضطرابھ، قال لھ  –مقّوم میول النفس  –یغرق.  فلما رأى یسوُع 

).  وحالما أمسك 14/31: "یا قلیل اإلیمان، لماذا شكتت؟" (متى 
بید الرب، تشّجع وآمن، واستطاع بقیادة الرب أن یسیر على الماء 
من جدید.  ھذا ما ینوه بھ اإلنجیُل بطریقة غیر مباشرة عندما 

)، ألنھ ال یقول أن 14/32یقول : "ولما ركبا السفینة" (متى 
عد إلى السفینة بعد أن عام، بل یحمل على االعتقاد بأنھ بطرس ص

لما اجتاز المسافة التي كانت تفصلھ عن یسوع، أخذه یسوع 
  وصعد معھ إلى السفینة.

  

  اإلیمان یمكن أن یُفید الغیر – 8

اإلیمان ھو من القّوة بحیث أنھ لیس فقط الذي یؤمن ھو الذي 
ان الغیر.  لم یكن یخلص، بل یمكن لغیر المؤمن أن یُخلص بإیم

مخلّع كفرناحوم مؤمناً، ولكّن الذین كانوا یحملونھ، والذین نقبوا 
السقف وأنزلوه من خاللھ كانوا یؤمنون.  كانت نفس المخلّع 
مریضة مثل جسده.  ال تظن أني أتھمھ باطالً، فاإلنجیل نفسھ 

بل إیمانھم، قال  –ال إیمانھ  –یعترف بذلك : "لّما رأى یسوع 
).  كان الذین 11 – 2/9؛ مر 7 – 9/2ع : قم" (متى للمخلّ 

  یحملونھ یؤمنون، والمخلّع ھو الذي استردّ صحتھ.
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  مثل أختّي لعازر – 9

ھل ترید أن تعرف بشكل أكثر یقیناً أن اإلنسان یمكنھ أن یخلص 
) وانقضى یوم ثم 44 – 11/1بإیمان غیره؟ مات لعازر (یو 

یومان ثم ثالثة أیام، وانحلّت أعصابھ وبدأ الفساد یدّب في جسمھ.  
كیف یمكن لمیت لھ أربعة أیام أن یؤمن ویستنجد بالمخلص؟ 
ولكن ما كان یفتقر إلیھ المیت كان موجوداً عند األختین.  وعندما 

 -أتى یسوع سجدت لھ األخت.  ولما سألھا : "أین وضعتموه؟ 
ھ : یا رب، قد أنتن ألن لھ أربعة أیام؛ فقال لھا یسوع : إن إجابت

)، أي ما معناه : "أنِت أتّمي 11/14آمنت فسترین مجد هللا" (یو 
ما ینقص المیت من إیمان".  وكان إیمان األختین من القّوة بحیث 
أعاد المیّت من أبواب الجحیم.  وھكذا یستطیع البعض، بإیمانھم 

یموھم من الموت.  فاذا كنت أنت تؤمن لحساب اآلخرین، أن یق
بإخالص لنفسك، فھالّ تستطیع أن تحصل على نتیجة أكثر فائدة؟ 
وحتى إذا كنت غیر مؤمن أو قلیل اإلیمان، فإن الرب صالح قد 
یُّسر بالصفح عنك.  وعلیھ، قل أنت كذلك بكل بساطة : "إني 

عتقدت أنك ).  أما اذا ا9/23أؤمن یا رب، فأِعن قِلّة إیماني" (مر 
مؤمن بحق، ولكنَك لست في كمال اإلیمان، فمن مصلحتك أن 

).  وبما أنك 17/5تقول مع الرسل : "یا رب، زدنا إیماناً" (لو 
  قمت بخطوة، فإن هللا یقوم بخطوتین نحوك.
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  اإلیمان العقائدي – 10

معنیین كلمة "اإلیمان" من حیث اللفظ واحدة، ولكنھا تحمل 
متمایزین : ھناك نوع من اإلیمان یتّضمن موافقة النفس على أمر 
معیّن؛ وھو مفید للنفس، كما یقول الرب ذلك : "إن من یسمع 
كالمي ویؤمن یمن أرسلني فلھ الحیاة األبدیة وال یصیر إلى 

ً : "من یؤمن باإلبن ال یُحكم علیھ، 5/34الھالك" (یو  ).  وأیضا
).  یا لَمحبّة هللا 5/24؛ 3/18ى الحیاة" (یو بل انتقل من الموت إل

التي ال نھایة لھا ! لقد أرضى األبراُر هللا مدّة سنوات عدیدة، وما 
نالوه بسلوكھم الحسن مدّة سنوات طویلة، یمنحھ لھ یسوع في 
ساعة واحدة (من العناء).  ألنك إذا كنت تؤمن أن یسوع المسیح 

)، 10/9نت تخلص (رومھ رّب، وأن هللا أقامھ من األموات، فأ
وتنقل إلى الفردوس بواسطة ذاك الذي أدخل فیھ اللص.  وال تشّك 
في أن ذلك ممكن، ألن الذي أنقذ اللص الذي آمن، بعد ساعة 

)، ھو 23/43واحدة من اإلیمان على ھذه الجلجلة المقدسة، (لو 
  نفسھ یخلّصك أنت الذي آمنت.

  

  اإلیمان یصنع المعجزات – 11

وھناك نوع آخر من اإلیمان یمنحھ المسیح عالوةً على النعمة : 
ً للروح  "یتلقّى واحد من الروح كالم الحكمة، وآخر یتلقّى، وفقا
نفسھ، كالم المعرفة وسواه اإلیماَن في الروح نفسھ، وآخر ھبة 

).  ھا ھو اإلیمان بحسب النعمة التي 9 – 12/8كور  1الشفاء" (
  عقائدیاً فحسب، بل یعمل أعماالً تفوق یمنحھا الروح.  إنھ لیس
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قوى البشر.  فمن لھ مثل ھذا اإلیمان ویقول لھذا الجبل : "انتقل 
)، َمن یقول ذلك وھو 17/19من ھنا إلى ھناك، ینتقل" (متى 

)، وال یشّك في قلبھ، ینال 11/23یؤمن أن الشيء سیحدث (مر 
ھذا اإلیمان : "لو كان لكم إیمان مثل حبّة ھذه النعمة.  وقد قیل في 

)؛ وحبّة الخردل صغیرة الحجم، ولكنھا 17/19خردل ..." (متى 
تتمتّع بفاعلیة قویة، ولو ھي ُزرعت بموضع ضیق ألتت 

  ).13/32بأغصان ھائلة یمكنھا أن تأوى طیور السماء (متى 

ثّل وھكذا اإلیمان في النفس، مدّة لحظات یأتي بالعجائب؛ أنھ یتم
هللا ویحاول أن ینظر إلیھ في ضوء اإلیمان على قدر اإلمكان.  
ویصل إلى أطراف العالم، وقبل أن ینتھي ھذا الدھر، یُري 
دینونتھ وتحقیق المكآفات الموعود بھا.  فلیكن لك في هللا اإلیمان 

  الذي یتوقف علیك، لكي تنال ھذه القّوة التي تفوق القوى البشریة.

  

  حفظ قانون اإلیمان واجب – 12

إكتسب اإلیمان الذي تتلقّاه بالتعلیم والكرازة، وحافظ علیھ؛ ھذا 
اإلیمان الذي تستودعھ إیاك الكنیسة اآلن، اإلیمان الذي یدعمھ كل 
الكتاب المقدس.  وبما أن الجمیع ال یستطیعون أن یطالعوا الكتب 

لیس لدیھ  المقدّسة، إذ البعض غیر متعلّم، والبعض منشغل بحیث
الوقت لمعرفتھا، فقد لّخصنا كل عقائد اإلیمان في آیات قصیرة، 
لكي ال تھلك النفس بسبب جھلھا.  وأودّ بعد ھذا الدرس أن 
تحفظوا الملّخص، ال بكتابتھ على الورق، بل بنقشھ في قلوبكم 

  بواسطة الذاكرة واحذروا، وأنتم تحفظونھ، من أن یسمع أحد 
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طالبي العماد ما ُسلّم إلیكم.  لیكن لكم ھذا اإلیمان كزاد لمدّة 
حیاتكم كلھا؛ وال تتلقّوا غیره حتى لو كنّا قد تغیّرنا نحن، وقلنا لكم 
أشیاء مناقضة لتلك التي نعلّمكم إیاھا اآلن.  وحتى لو تحّول مالك 

  ) بغیة أن یضللكم.11/14كور  2ساقط الى مالك نور (

نحن أو بّشركم مالك من السماء بخالف ما بّشرناكم "فلو بّشرناكم 
سماعكم ھذه القراءة ).  ولدى 9 – 1/8بھ، فلیكن ملعوناً" (غال 

تذّكروا اإلیمان، وتلّقوا طیلة الوقت الالزم البرھان على كل 
ً من الكتب اإللھیة.  إن عذائد اإلیمان لم تجمع  فصل، مستحرجا

األكثر أھمیّة لتألیف تعلیم  كآراء بشریة، بل جمعت حقائق اإلیمان
ً كثیرة في حبّة  واحد لإلیمان.  وكما تحمل بذور الخردل أغصانا
صغیرة، كذلك یتّضمن اإلیماُن ذاتھ، في كلمات قلیلة، كّل معرفة 
التقوى التي ینطوي علیھا العھد القدیم والعھد الجدید.  فانظروا 

تسا  2آلن (إذن، یا أخوة، وتمّسكوا بالتقالید التي تتلقونھا ا
  ).7/3)، وسجلوھا في أعماق قلوبكم (أمثال 2/14

  

  اإلیمان ودیعة سوف نُسأل عنھا – 13

ینتزع العدو بعضھا، أو یُضعف من احفظوھا بتدّین خوفاً من أن 
ً مما ُسلّم إلیكم.  اإلیمان ھو  قّوتھا، أو أن یشّوه الھرطوقي شیئا

  فعلناه اآلن.) وھذا ما 19/23إیداع الفضة في مصرف (لو 

سیحاسبكم هللا عن الودیعة التي ُعھد بھا إلیكم على حدّ قول 
تیمو  1الرسول : "أوصیك في حضرة هللا الذي یحیي كل شيء (

  )، "وفي حضرة المسیح یسوع الذي شھد أحسن شھادة 5/21
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بمحضر من بیالطس البنطي أن تحفظ ھذه الوصیة بریئة من 
 6/13تیمو  1واللوم، إلى أن یظھر ربنا یسوع المسیح" ( العیب

– 14.(  

لقد ُسلّم إلیك كنز الحیاة، وعند ظھوره سیبحث الرب عن ودیعتھ 
"التي ستظھرھا في وقتھا ذلك السعیدُ القدیر وحده، ملُك الملوك 
ورب األرباب؛ لھ وحده الخلود، ومسكنھ نور ال یُقترب منھ، وھو 
الذي لم یََره إنسان وال یستطیع أن یراه، لھ اإلكرام والعّزة األبدیة.  

  ).16 – 6/15تیمو  1آمین" (

  

  قانون إیمان كنیسة أورشلیم

  حسب النصوص الواردة في عظات القدیس كیرلس

ھذا ھو اإلیمان المقدس والرسولي المّسلم إلى المستنیرین  لیقوموا 
  بوعدھم :

نؤمن بإلھ واحد، آب، ضابط الكل، خالق السماء واألرض،  – 1
  كل ما یُرى وما ال یُرى.

وبرّب واحد یسوع المسیح، المولود، إلھ حق، من اآلب قبل  – 2
  كل الدھور، وبھ كان كل شيء.

  لقد ظھر في الجسد وتجّسد من العذراء ومن الروح القدس. – 3

  وُصلب ودفن. – 4

  وقام من الیوم الثالث. – 5

  وصعد إلى السماوات وجلس عن یمین اآلب. – 6

  وسیأتي بالمجد لیدین األحیاء واألموات، وال فناء لُملكھ. – 7
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  قدس الوحید، المعّزي، الناطق باألنبیاء.وبالروح ال – 8

  وبمعمودیة التوبة الواحدة لمغفرة الخطایا. – 9

  وبكنیسة واحدة مقدسة جامعة. – 10

  وبقیامة الجسد. – 11

  وبالحیاة األبدیة. – 12
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  العظة السادسة

  في وحدانیة هللا "أؤمن بإلھ واحد"

"...إنّما هللا فیك ولیس آخر، لیس إلھ غیره.  إنك إللھ متحّجب، یا إلھ إسرائیل 
المخلّص... إنكم ال تخزون وال تخجلون إلى دھور األبد، ألنھ ھكذا قال الرب خالق 

  أنا الرب ولیس آخر".السماوات، هللا جابل األرض وصانعھا ... إني 

  ).18 – 45/14اشعیا (

  

  لآلب واالبن مجد واحد – 1

؛ راجع یو 1/3كور  2"تبارك إلھ ربنا یسوع المسیح وأبوه" (
ر في )؛ ألننا عندما نفكّ 9/5)؛ تبارك ابنھ الوحید (رومھ 20/17

"هللا" نفّكر بنفس الوقت في "اآلب"، لكي نحتفي بشكل ال یتجزأ 
واالبن (مع الروح القدس).  إذ لیس لآلب مجد وللبن بتمجید اآلب 

  مجد آخر، بل ھو المجد الوحید نفسھ (مع الروح القدس).

د اآلب یشترك  وبما أن االبن ھو االبن الوحید لآلب، فعندما یُمجَّ
االبُن في ھذا المجد ذاتھ.  وبما أن مجد االبن مستّمد من كرامة 

م اآلب الكلّي )، فعندما یمّجد 17/6اآلب (أمثال  االبن إذن، یكرَّ
  الصالح تكریماً عظیماً.
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  هللا فوق كل إدراك – 2

إن الذھن یدرك ذلك بسرعة؛ لكن اللسان في حاجة إلى كلمات 
ووسائل أخرى عدیدة.  تحیط العین بعدد كبیر من الكواكب دفعة 

وأن نعّرف ما  واحدة؛ ولكننا إذا أردنا أن نصف كل كوكب منھا،
ھو كوكب الصباح وما ھو كوكب السماء، وما ھو كل كوكب، 

فإننا في حاجة عندئٍذ إلى كلمات كثیرة.  ویدرك الذھُن كذلك، في 
  لحظة واحدة، األرض والبحر وجمیع آفاق الكون.

وما یدركھ في لحظة یستلزم الكثیر من الكالم للتعبیر عنھ.  ھذا 
نھ ضعیف ال یفي بالمطلوب؛ ألن ما المثل الذي قدّمتھ عظیم، ولك

نقولھ عن هللا، لیس ما ھو خاص بھ، (ألن ذلك معروف منھ 
وحده)، بل ما یمكن أن تحویھ طبیعتُنا البشریة، وما یستطیع أن 

یتحّملھ ضعفنا.  في الواقع أننا ال نعبّر عّما ھو هللا، بل عّما ال 
اطة، ألن نعرفھ عنھ على وجھ الضبط.  إننا نعترف بذلك بكل بس

االعتراف بالجھل في األمور اإللھیة لَعلم عظیم.  "عّظموا الرب 
). أجل، فلنفعل ذلك جمیعاً، 33/4معي ولنرفع اسمھ جمیعاً" (مز 

ألن فرداً واحداً ال یكفي؛ وحتى عندما نتحد جمیعاً ال یمكنّا أن 
نفعلھ كما ینبغي.  وأنا ال أتكلّم عنّا نحن الحاضرین ھنا، بل عن 

یسة الجامعة، عن الكنیسة القائمة اآلن والكنیسة المقبلة.  الكن
فلیتجمع القطیع بأسره، ومع ذلك سیكون عاجزاً عن أن یفي 

  الراعَي حقّھ من المدیح.
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  إبراھیم یعترف أمام هللا بأنھ تراب ورماد – 3

  البشر.كان إبراھیم رجالً عظیماً ومحترماً؛ كان عظیماً بین 

ولكنھ عندما اقترب من هللا اعترف بتواضع : "أنا تراب ورماد" 
).  لم یقل "أنا تراب" ثم سكت.  كمن كان یرید أن 18/27(تك 

یلّمح بأنھ كان عنصراً عظیماً، ولكنھ أضاف "ورماد" لیعلن بذلك 
عن ضعفھ ونتانتھ.  ھل یوجد أحّط من الرماد وأنعم منھ؟ قارن 

نزل بمدینة، والمدینة بمقاطعة، والمقاطعة الرماد بمنزل، والم
باإلمبراطوریة الرومانیة، واإلمبراطوریة الرومانیة بكل األرض 

في حدودھا، واألرض كلھا بالسماء التي تحیط بھا ! والمقارنة 
بالسماء أشبھ ما تكون بمقارنة النقطة المركزیة بمحیط الدار.  

الثانیة، والثانیة  واعلم أن السماء األولى التي نراھا أصغر من
) ال 12/2كور  2أصغر من الثالثة.  (ذكر الكتاُب ھذه السماوات (

ألنھا ھي وحدھا التي توجد، بل ألننا لم نُمنح االّ معرفة ھذه 
السماوات)، وحتى ھذه السماوات التي ال نعرفھا، ال تستطیع أن 

  تفي هللا حقّھ من المدیح.

ستطیع أن تتغّنى بتسابیح هللا وإذا كانت ھذه القّوات السماویة ال ت
كما ینبغي، فھل في استطاعة التراب والرماد، وھما من أحّط ما 

في الوجود، أن یُسبّحا هللا كما ینبغي وأن یتحدّثا بلیاقة عن هللا 
الذي یمسك بیده كّرة األرض ویعتبر سّكانھا كالجراد؟ (اشعیا 

40/22.(  

  

  الطبیعة تفوق إدراك اإلنسان فكم باألحرى هللا ! – 4

اذا حاول أحد أن یتحدّث عما یخّص هللا، فلیتحدّث أوالً عن حدود 
  األرض.  أنت تسكن األرض وال تعرف حدودھا، فمن أنّى لك أن 
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تعرف بجدارة صانعھا؟ أنت ترى الكواكب، ولكنك ال ترى 
خالقھا.   إحِص عدد ما تراه، وعندئٍذ یمكنك أن تفّسر ما ال تراه؛ 
"ذلك الذي یحصي عدد الكواكب ویدعو كلھا بأسمائھا" (مز 

).  لقد ھطلت أخیراً أمطار غزیرة وتالشت قطراتھا بأقّل 146/4
قطرات التي سقطت على من لمح البصر؛ فاحِص اذا استطعت ال

المدینة، وأنا ال أقول على المدینة، بل على سطح منزلك لمدّة 
ساعة.  إحصھا ان استطعت.  وإن لم تستطع اعترف بضعفك، 
واعترف كذلك بقدرة هللا، ألنھ "یحصي قطرات المطر" (أیوب 

) التي سقطت على االرض، لیس اآلن فقط بل في األزمنة 36/27
نع هللا وھي كبیرة، ولكنھا إذا قورنت بالكون كلھا.  الشمس من صُ 

تبدو صغیرة للغایة.  فحاول أن تدرك الشمس أوالً، ثم ابحث في 
أمور الرب.  "ال تطلب ما یُعییك نیلھ وال تبحث عما یتجاوز 

  ).23 – 3/22قدرتك، لكن ما أمَرك هللا بھ، فیھ تأمل" "سیراخ 

  

  تبریر علم الالھوت – 5

ورّب معترٍض یقول : إذا كانت الطبیعة اإللھیة ال یمكن إدراكھا، 
فلماذا تتحدّث عنھا؟ فھل ألني ال أستطیع أن أشرب النھر كلھ، أال 
یمكنّي أن آخذ منھ حاجتي؟ وھل ألنھ لیس في سعة العیون كلھا 

الكفایة استیعاب الشمس كلھا، أال أستطیع أن أنظر إلیھا ما فیھ 
وإذا دخلت حدیقة عظیمة ولم أقدر أن آكل من  لفائدتي الخاصة؟ 

  كل ثمارھا، فھل ترید أن أخرج منھا جائعاً؟ إذن ألّسبح خالقنا 
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وأمجدّه، ألن ھذه الكلمة اإللھیة أمر : "كل نسمة فلتسبّح الرب" 
)؛ وأنا أسعى اآلن إلى تسبیح الرب ال إلى تفسیره.  150/6(مز 

أعلم أني ال أستطیع أن أفیھ حقھ من التسبیح، فأنا أبذل وبما أني 
ما في وسعي للقیام بعمل التقوى ھذا، ألن الرب یسوع یُعّزیني 

  ).1/18عن ضعفي عندما یقول : "هللا لم یََرهُ أحد قط" (یو 

  

  هللا یسمو على المالئكة، فكیف ال یسمو على االنسان؟ – 6

كتب : "إن مالئكة الصغار ورّب معترض یقول : ماذا إذن؟ ألم یُ 
  في السماوات یشاھدون أبداً وجھ أبي الذي في السماوات" ؟

).  أجل، إن المالئكة ترى هللا، ولكن لیس كما ھو، 18/10(متى 
بل بحسب ما في وسعھا؛ إذ یسوع ذاتھ یقول : "ال أن أحداً رأى 
اآلب، بل من أتي من لدن اآلب، ھو الذي رأى اآلب" (یو 

المالئكة ترى إذن بحسب ما في وسعھا، ورؤساء ).  إن 6/46
المالئكة یرون بحسب ما في قدرتھم، والعروش والسالطین 
یرون أحسن من السابقین، ولكن ال كما ینبغي.  والوحید الذي 

ھو الروح القدس،  –فیما عدا االبن  –یمكن أن یراه كما ینبغي 
كور  1"ألنھ یفحص كل شيء ویعرف حتى أعماق هللا" ( 

).  وكما أن االبن الوحید یعرف اآلب كما ینبغي، كذلك 11/10
یعرفھ الروح القدس؛ إذ یقول یسوع : "ما من أحد یعرف اآلب إالّ 

).  إنھ یرى هللا 11/27االبن، وَمن شاء االبن أن یكشف لھ" (متى 
كما ینبغي ویكشف عنھ مع الروح القدس، وبالروح القدس، 

  البن الوحید یشترك في الھوت بحسب قدرة كل واحد.  وبما أن ا
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اآلب مع الروح القدس، فھو الذي ُوِلد منذ األزل بعیداً عن كل 
)، یعرف والده ویعرف اآلُب مولوده.  1/9تیمو  2ھوى (

المالئكة ال یعرفونھ (ألن االبن الوحید یكشف عنھ مع الروح 
قلنا ذلك).  فال القدس وبواسطتھ، بحسب قدرة كل واحد كما 

یخجل اإلنسان إذن باالعتراف بجھلھ.  أنا أتكلّم اآلن، والجمیع 
یتكلّمون مّل في حینھ، أما كیفیة الكالم فال أعرفھا.  فمن أنى لي 
ً ال  أن أفسّر ذاك الذي وھبني الكالم نفسھ؟ أنا الذي أملك روحا
أستطیع أن أصف كل ممیزاتھا، فمن أنّى لي أن أفّسر ذلك الذي 

  أعطاني النفس؟

  

  هللا مساٍو لذاتھ – 7

یكفي تقوانا أن نعرف فقط أّن لنا إلھاً؛ وھذا اإللھ واحد كائن منذ 
األزل، یشبھ ذاتھ على الدوام، ولیس ھناك أب غیره، وال أحد 
أقوى منھ، بحیث أنھ لن تنازعھ خلیقةٌ ُملَكھُ.  إلھ لھ أسماء متعددة، 

ً وعادالُ وقدیراً قدیر ال یتغیّر جوھره.  ولیس ألنھ  یُدعى صالحا
وصباؤوت یعني أنھ یتغیّر ویتنّوع؛ ولكنھ واحد ھو ھو ویُظھر 
طاقات الھوتھ بألف كیفیك.  ال زیادة فیھ وال نقس، بل ھو مشابھ 
ً في الصالح فقط مع بقائھ  لنفسھ في كل شيء.  فھو لیس عظیما

ھ ال قلیل الحكمة، ولكن قدرتھ متساویة في الحكمة والصالح.  إن
یرى من جھة دون أخرى، بل كلّھ عین وكلّھ أذن وكلّھ ِذھن.  إنھ 
ً ویجھل آخر، فمثل ھذا القول تجدیف ال  لیس مثلنا یعرف شیئا
یلیق بجوھر هللا.  إنھ یعرف الكائنات قبل كیانھا، قدوس ھو 
  وقدیر، یفوق الكائنات كلھا في السمو والعظمة والحكمة؛ ونحن ال
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نستطیع أن نتكلم عن مبدئھ وشكلھ ونوعھ، إذ یقول الكتاب : 
).  5/37"وأنتم لن تسمعوا صوتھ قط وال رأیتم وجھھ" (یو 

وھكذا قال موسى آلل اسرائیل : "احتفظوا ألنفسكم جداً أنكم لم 
).  فإذا كنا ال نستطیع أن نتصّور لھ 4/15تروا صورة" (تثنیة 

  أن یدرك طبیعتھ؟شكالً، فكیف یستطیع ذھننا 

  

  التصورات الخاطئة عن هللا – 8

ً : فحسبھ  تصّوَر الناُس هللاَ بصور مختلفة، ولكنھم أخطأوا جمیعا
) والبعض رجالً مجنحاً.  بحسب ما ھو 13/2البعض ناراً (حكمة 

"وبظّل جناحیك  -إذ أساؤوا فھم العبارة القائلة :  –مكتوب 
)، ناسین قول ربنا یسوع المسیح في حدیثھ 16/8استرني" (مز 

إلى أورشلیم : "كم من مّرة أردت أن أجمع بنیك كما تجمع 
)؛ ذلك 23/37الدجاجة فراخھا تحت جناحیھا فلم تریدوا" (متى 

ً فاعتبروا الذي  ال یقع تحت ِحّسٍ أنھم أخذوا معنى كالمھ حرفیا
إنساناً.  وتجّزأ آخرون على القول إّن � سبَع أعین بحسب ما ھو 
مكتوب : "ھذه ھي سبع أعین سبع لكان نظره جزئیاً ال یقع على 

ھذا القول عن هللا تجدیف، إذ من الواجب أن كل شيء.  ومثل 
نعتقد أن هللا كامل في كل شيء، كما یعلّمنا یسوع المسیح بذلك : 

) : كامل في 5/48أباكم الذي في السماوات ھو كامل" (متى "إن 
الرؤیة، كامل في القّوة، كامل في العظمة، كامل في علم 

  المستقبل، كامل في الصالح، كامل في العدل، كامل في الرحمة.
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ال یحدّه مكان بل ھو یخلق كل مكان ویوجد في كل مكان.  عرشھ 
یعلو علیھا، "واألرض موطئ قدمیھ" (اشعیا السماء؛ ولكنھ 

  )، وتمتّد قوتھ إلى ما تحت األرض.7/49؛ أعمال 66/1

  

  هللا یفوق إدراك البشر – 9

الواحد األوحد یوجد في كل مكان ویرى كل شيء، ویخلق كل 
).  1/3شيء بالمسیح إذ "كّل بھ كّون، وبغیره ما كان شيء" (یو 

 ینضب، نور أزلي یسطع انھ ینبوع كل صالح ونھر خیرات ال
على الدوام، وقّوة ال تعرف الكلل في تحّمل اسقامنا وزالّتنا بینما 
نحن عاجزون على حمل اسمھ.  "ألعلّك تدرك غور هللا، یقول 

).  فمن أنّى لك أن 11/7أیوب : أم تبلغ إلى قیاس القدیر؟" (أیوب 
ن وال تدرك صانع األشیاء كلھا؟ "ما لم تره عین وال سمعت بھ أُذ

؛ 2/9كور  1خطر على قلب بشر ما أعدّه هللا للذین یحبّونھ" (
.  إن كان ما أعدّه هللا یفوق أذھاننا، فكیف یمكننا أن )64/4اشعیا 

ندرك َمن أعدّ ھذه األشیاء ألذھاننا؟ "ما أبعد غور ِغنى هللا 
وحكمتھ وعلمھ، یقول بولس الرسول، ما أعسر إدراك أحكامھ 

  ).11/33(رومھ وتبیّن طرقھ !" 

  

  في تعدّد اآللھة – 10

إن هللا من العظمة بحیث لو أني تحّولت كلّي إلى لسان لما 
استطعت التحدّث عنھ كما یلیق.  وحتى لو اجتمعت المالئكة 

  بأسرھا، َلما استطاعت أن تمجدّه كما یستحق.  ومع أن ھذا اإللھ
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فقد تجاسر اإلنسان أن یقول للحجر في منتھى الصالح والعظمة، 
).  فیا لّلعمى المریع الذي 44/17الذي نحتھ : "أنت إلھي" (اشعیا 

یھوي باإلنسان من عظمة ھذا قدرھا إلى انحطاط ھذا عمقھ ! 
الخشب الذي خلقھ هللا وسقاه بالمطر، وسوف تحرقھ النار وتحّولھ 

زدرى بھ.  لقد إلى رماد، ھذا الخشب یُدعى هللا، وهللا الحقیقي یُ 
تجاوزت خباثة الوثنیة الحدود : فقد عبدت القط والكلب والذئب 
بالً من هللا؛ واألسد الذي یفترس اإلنسان، ُعبد بدالً من هللا محّب 
البشر.  وُعبد الثعبان والتنین اللذان كانا سبب خسراننا الفردوس، 

 ! إنني أخجل أن مما أدّى بنا إلى االبتعاد عن خالق الفردوس
إن البعض عبدوا النبات، وأُعطي  –ومع ذلك سأقول  –أقول 

)، فعُبد "باخوس" بدالً 103/15الخمُر لیفرح قلب اإلنسان (مز 
ً عشباً  من هللا.  وخلق هللا القمح عندما قال : "لتُنبت األرض نباتا

)، حتى "یسند الُخبُز قلَب 1/11یبرز برزاً بحسب صنفھ" (تك 
كیف تُعبد "سیریس"؟ وكیف أن النار )، ف103/15اإلنسان" (مز 

التي تتولد من احتكاك األحجار، ال تزال تكّرم حتى الیوم؟ وكیف 
  یُعتَبر "فولكان" صانَع النار؟

  

  تعدّد اآللھة یدعو إلى مجئ االبن – 11

فمن أین أتى تعدّد اآللھة عند الیونانیین؟ هللاُ ال جسد لھ، فكیف 
ً عن ینسبون الزنى الى الذین یسّمونھم  آلھة؟ إني أضرب صفحا

تحّول "جوبتیر" إلى بجعة، وأخجل من اإلشارة الى تحّولھ إلى 
  ثور، ألن عجیج الثور ال یلیق بإلھ ! لقد ُوجد إلھ اإلغریق زانیاً،
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ً فھو لیس إذن بإلھ.  إنھم  فلم یخجلوا منھ؛ ولكن إن كان زانیا
أھوائھم وغیرتھم بعضھم من یتحدّثون عن موت آلھتھم، وعن 

بعض؛ فانظر من أیة كرامة سامیة سقطوا ! ھل نزل ابن هللا من 
السماء بدون سبب؟ ألم یأِت لیشفي جرحاً كان ھكذا عظیماً؟ جاء 
االبن لیُخبر عن اآلب، فھل كان مجیئھ باطالً لذلك؟ لقد عرفت ما 

كان  ھو الدافع الذي حدا باالبن الى النزول من عن یمین اآلب. 
اآلب غیر معروف، فكان ال بدّ لالبن من أن یصلح األمر.  كان ال 

)، أن یقدّم لرب الكون 1/3بدّ للذي "بھ كان كل شيء" (یو 
من شفاء ھذا الجرح.  ھل كان ھناك  الخلیقّة بأسرھا.  كان ال بدّ 

  ما ھو أخطر من ھذا المرض : أن یُعید الحجر بدالً من هللا؟

  

  خطأ الثنائیة – 12

م ینشر الشیطان ھذه األباطیل عند الوثنیین وحدھم، ولكن بین ل
كثیر ممن یدّعون زوراً بأنھم مسیحیون، مستغلّین اسم یسوع 
العذب، لیحاولوا، بكل كفر، أن یفّرقوا بین هللا وخالئقھ.  إني 
اتحدّث عن أبناء الھراطقة، أصحاب اإلسم الكریھ والبعیدین عن 

أصدقاء المسیح، ولكنھم في الواقع هللا، الذي یتظاھرون بأنھم 
  اعداؤه.  ألن الذي یجدّف على ابي المسیح ھو عدّو االبن أیضاً.

لقد تجّرأوا ونادوا بإلھین : إلھ للخیر وإلھ للشّر.  یا َللعمى المریع 
! إن كان ھناك إلھ، فھو ال یمكن أن یكون إلھاً صالحاً، إذ ھو، إن 

إلھاً، ألن الصالح ھو من لم یكن صالحاً، فال یمكن تسمیتھ 
  خصائص هللا.  وبما أن هللا وحده یخّصھ الصالح والخیر والقدرة،
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فال بدّ لھم من االختیار بین أمَرین : فإما أن یتوجّھوا إلى هللا 
لقدرتھ، أو أن یجردّوه من كل قدرة، وبالتالي فال داعي لھم 

  للتّوسل إلیھ.

  

  سخافة الثنائیة – 13

وقد تجّرأ الھراطقة على المناداة بوجود سماوین، ومصدرین 
للخیر والّشر، وأنھما غیر مولودین.  فإن كانا غیر مولودین فھما 
متساویان في كل شيء.  فكیف إذن یبدّد النوُر الطالم، وبأیة كیفیة 
ھما متحدان أو منفصالن؟ ال یمكنھما أن یكونا متحدین، إذ یقول 

)؛ وإن كان 6/14كور  2سول : "أیة عالقة للنور بالظلمة؟" (الر
أحدھما منفصالً عن اآلخر، فال شّك في أن كالھما یحتّل مكاناً 

یقیمان في مكان واحد، فلنا إذن إلھ مستقالً عن اآلخر، وإن كانا 
واحد، ونحن نعبد إلھاً واحداً.  وعلیھ یجب أن نستخلص من ذلك 

ونھم، فإننا ننتھي إلى عبادة إلھ واحد.  أننا إذا سایرناھم في جن
لنسألھم عما یقولون في صدد اإللھ الصالح : ھل ھو قدیر أم غیر 
قدیر؟ إن كان قدیراً فكیف ال یستطیع أن یستحق الّشر؟ وكیف 
یتأتّى الّشر على  الرغم من إرادتھ؟ إن كان ھو یراه وال یستطیع 

وإن كان یستطیع أن  أن یمنعھ، فال بدّ أنھم ینسبون إلیھ العجز؛
یمنعھ وال یفعل، فھو إذن خائن.  فانظر إذن إلى جنونھم : إنھم 
یدّعون أحیاناً أن إلھ الشّر ال عالقة لھ باإللھ الصالح فیما یختّص 
ً إن لھ ُربع العالم.  ویقولون كذلك إن  بالخلیقة.  ویقولون أحیانا

مس.  ولكن اإللھ الصالح ھو أبو المسیح، ویسّمون المسیح ھذه الش
  ناشئاً من إلھ الّشر، وإذا كانت  –حسب عقیدتھم  –إذا كان العالم 
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الشمس في العالم، فكیف یمكن إلبن هللا الصالح أن یخدم ُمكرھا 
إلھ الّشر؟ إننا نتلّوث بالحدیث عن ھذه األشیاء.  ولكننا نتحدّث 

حمأة الھراطقة عن عنھا حتى ال یسقط أحد من الحاضرین ھنا في 
جھل.  إني أعلم أن فمي قد تلّوث، وكذلك آذان الذین یستمعون.  
ولكن الموضوع ال یخلو من فائدة، إذ من األفضل أن نحدّثكم عن 

عقائد اآلخرین الخرقاء، على أن ندعكم تسقطون فیھا عن جھل.  
إن عقیدة الھراطقة الكافرة عدیدة الُشعب؛ وعندما یضّل أحد 

  وى، ینساق إلى إحدى ُشَعبھا.طریق التق

  

  سیمون الساحر مصدر كل ھرطقة – 14

إن سیمون الساحر مصدر كل ھرطقة؛ ھذا الذي جاء عنھ في 
) أنھ أراد أن یشتري بالمال نعمة 21 – 8/18أعمال الرسل (

الروح القدس المجانیة؛ فسمع ھذا القول : "الحّظ لك في ھذا 
).  وعنھ جاء كذلك : "خرجوا 8/21األمر وال نصیب" (أعمال 

).  2/19یو  1من عندنا ولم یكونوا منّا، لو كانوا منا لّظلوا معنا" (
ث استمال فھذا الرجل، بعدما طرده الرسل، جاء إلى رومھ حی

إلیھ زانیة إسمھا "ھیلین"، وتجاسر على اإلدّعاء، مجدّفاً، فإنھ ھو 
الذي ظھر على جبل سیناء كآب، ثم ظھر للیھود كیسوع المسیح، 
ال في جسد حقیقي بل في ظاھر جسد، وأخیراً كالروح القدس 
.  لقد خدع مدینة رومھ بكاملھا،  الذي وعد المسیح بإرسالھ كُمعّزٍ

براطور كلودیوس أقام لھ تمثاالً نقشت علیھ باللغة بحیث أن اإلم
یمكن ترجمتھا : "إلى سیمون هللا الالتینیة ھذه العبارة التي 

  القدوس".
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  بطرس وبولس یدحضان ضالل سیمون الساحر – 15

ولّما كان ھذا الضالل ینتشر في نطاق واسع، فقد جاء بطرس 
ً لھ.  ذلك أنھما وبولس، رئیسا  الكنیسة، إلى روما ووضعا حدّا

أسقطا جثّة ھامدة ذاك الذي كان یدّعي أمام الجماھیر بأنھ اإللھ 
، وینطلق سیمون؛ إذ ھو كان قد صّرح بأنھ سیرتفع إلى السماء

في الھواء على مركبة شیطانیة.  فركع خادماً الرب ُمعِربیِن بھذه 
الكیفیة عن ذلك االتفاق الذي سبق لیسوع أن تحدّث عنھ بقولھ : 
"إذا جمع اثنان منكم في األرض صوتیھما وطلبا حاجة، حصال 

).  فقد كان 18/19علیھا من أبي الذي في السماوات" (متى 
كسھم ُسدّد إلى الساحر، فأراده جثّة ھامدة إتفاقھما في الصالة 

على األرض.  ال تستغرب من ذلك حتى لو كان في ذلك ما یدعو 
إلى االستغراب.  ألن بطرس یقبض مفــــاتیح السماوات (متى 

)، لیس في ذلك ما یدعو الى االستغراب أیضاً.  ألن بولس 16/19
وسمع كلمات كان قد اختُطف الى السماء الثالثة والى الفردوس، 

  ).4 – 12/2كور  2سّریة ال یحّل إلنسان أن ینطق بھا (

لقد أسقطا من علّو السماء إلى األرض ذاك الذي كان یدّعي أنھ 
إلھ، وزّجا بھ في طبقات األرض الُسفلى.  لقد كان ھذا الرجل 
تنّین الخبث األول، فلّما قُطع رأسھ نبتت من جذر الشّر ھذا 

  رؤوٌس كثیرة.
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  ضالل األبیونیین ومرقیون – 16

ً على خراب الكنیسة، وكذلك میناندر  وعمل كیرنتوس أیضا
وكربوقراط واألبیونیون ومرقیون فُم الكفر.  ذلك أنھ بشّر بإلھین 
مختلفین أحدھما صالح واآلخر عادل، مناقضاً ما قالھ اإلبن : "یا 

كذلك إن اآلب ھو غیر ).  وكان یقول 17/25أبِت العادل" (یو 
الذي خلق الكون، مخالفاً بذلك قول اإلبن : "إذا كان العشب الذي 
یُوجد الیوم في البّر، ویطرح غداً في التنّور، یلبسھ هللا ھذا 

)، و"إنھ یطلع شمسھ على االشرار واألخیار، 12/28الشكل" (لو 
).  ویعتبر 5/45وینزل غبثھ على األبرار والفجار" (متى 

ھذا المصدر الثاني للشّر، إذ أنھ اختار شھادات من العھد  مرقیون
.  وكان بذلك أول من القدیم ودحضھا بشھادات من العھد الجدید

ً الكرازة بكلمة اإلیمان بال دلیل،  تجرأ على فصل العھدّین، تاركا
ألنھ كان قد تخلّى عن هللا.  وبما أنھ لم یعد ھناك مبشّر لإلیمان، 

  إیمان الكنیسة.فقد أراد تقویض 

  

  ضالل باسیلیدس وفالنتینوس – 17

ثم أعقبھ باسیلیدس السيء الذكر، وھو شخص فاسق دعا إلى 
ً للشر، فنادى بوجود ثالثین  ً فالنتینوس معینا الفسق.  وجاء أیضا
إلھاً.  لقد كان الوثنیون یعترفون بعدد قلیل من اآللھة.  أما ھذا 

بھ الضالل إلى حدّ المناداة الذي كان یدّعي أنھ مسیحي، فقد بلغ 
بثالثین إلھاً.  فقد كان یقول أن فیتوس (أي العمق) وھذا الئق بمن 

  ھو في أعماق الشّر أن یبدأ تعلیمھ من العمق) قد ولد سیغا (أي
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الصمت).  ومن سیغا ولد الكلمة.  لقد كان فیتوس ھذا شّراً من 
نرفس الذي لإلغریق، إذ ھو تّزوج من إختھ.  ألن فالنتینوس كان 
یعلّم بأن سیغا كانت بنت فیتوس.  ھل ترى كیف كانوا یخلعون 

على بدّعھم طابع المسیحیة ! تّریث قلیالً وسوف تكره كفرھم.  
یتوس، ولد ثمانیة "أیونات"، ومنھم ُولد فقد كان فالنتینوس، یقول ف

عشرة، ومن العشرة ُولد إثنا عشر ذكراً وأنثى.  ولكن ما ھو 
دلیلھم؟ ھالّ ترى سخافة ھذه التأكیدات؟ وما الدلیل على الثالثین 
"إیوناً"؟ أنھ یجیب على ذلك بقولھ أنھ مكتوب : عندما إعتمد 

ً (لو  ي ھذا دلیل؟ )؛ فھل ف3/23یسوع كان عمره ثالثین عاما
حتى لو افترضنا أن یسوع عندما إعتمد كان لھ من العمر ثالثون 
عاماً، ھل یوجد خمسة آلھة ألنھ كثّر خمسة أرغفة لخمسة آالف 

أو ھل ال بدّ من وجود إثنى عشر  )21 – 14/13رجل؟ (متى 
  إلھاً ألن عدد تالمیذه كان إثنى عشر؟

  

  المسیح بحسب تعلیم فالنتینوس – 18

ً بالنسبة ألقوال كفره األخرى.  فقد  وھذه التّرھات لیست شیئا
ذكر" یُدعى  –تجاسر وقال : إن كمال اآللھة ھو كائن "أنثى 

كور  1الحكمة.  یا لھ من كفر ! ألن المسیح ھو "حكمة هللا" (
) وإبنھ الوحید.  وھذا الكافر یحقّر في تعلیمھ حكمة هللا 1/24

ى العنصر الثالثین، إلى آخر مخلوق.  ویحّطھا إلى منزلة إمرأة، إل
ویضیف أن الحكمة سعت لترى اإللھ األول؛ وإذا لم تحتمل بھاءه، 

  سقطت من السماء وألقَى بھا الى المرتبة الثالثین فتنھدّت، ومن 
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دموعھا ُولد الشیطان، ومن بكائھا على سقوطھا كّونت دمُوعھا 
الكفر ! كیف یتولّد الشیطان من الحكمة والفطنة البحر.  أترى ھذا 

من الّشر، والنور من الظلمة؟ ویقول كذلك إن إبلیس َوَلدَ آخرین، 
بعض منھم خلق العالم.  وقد جاء المسیح لیُبعد الناس عن خالق 

  العالم.

  

  أُھرب من الھراطقة – 19

إسمع ماذا یقولون عن شخص المسیح یسوع، لكیما تزداد كراھیة 
.  إنھم یعلّمون أن الحكمة، بعدما سقطت، اجتمعت اإلیونات لھم

 –لكیما ال یبقى العدد الثالثون غیر كامل  –التسعة والعشرون 
وكّونت المسیح.  وھم یقولون أن المسیح ھو ذكر وأنثى في نفس 
الوقت.  ھل یوجد كفر أكبر من ذلك؟ إني أصف لك ضاللھم حتى 

وال تسلّم على أّي ھرطوقي،  تمقتھم باألكثر.  أھرب من كفرھم،
).  وال تكن 5/11لئال تشترك معھم في أعمال الظلمة (أفسس 

  فضولیاً وال تحاول أن تستمع إلى أقوالھم.

  

  ضالل "ماني" – 20

أُمقت كل الھراطقة، وخاصة ذاك الذي یُدعى بحق "ماني" الذي 
أقام من زمن لیس ببعید في عھد "یروبُس".  لقد بدأ ضاللھ منذ 

  سبعین عاماً، وال یزال الى یومنا ھذا؛ أحیاء رأوه بأعینھم.

فامقت إذن الكفر الذي كان یسود منذ وقت قریب.  وامقت، بسبب 
 ھذه العقائد الكافرة، صانَع الخبیث ومستودع كل كفر، وبحیرة

  یتفّوق فياألوحال، الذي جمع فیھ كل ھرطقة.  وإذ أنھ أراد أن 
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الشّر، قّبل كل ھرطقة مألى بالتجدیف، وربط بینھا في ھرطقة 
واحدة بحیث أنھ خّرب الكنیسة، أو بالحري أھلك َمن كانوا خارجاً 

بطرس  1عن الكنیسة؛ إذ كان زائراً كاألسد یفترس كل من یجده (
).  ال تُباِل بكالمھم العذب وال بإتضاعھم المزعوم، فإنھم 5/8

).  یھوذا أیضاً قال : "السالم یا 3/7(متى حیّات "أوالد األفاعي" 
ً (متى  )؛ فال تقبّلھم 26/49معلّم"، وھذا لم یمنعھ أن یكون خائنا

  واحفظ نفسك من سمومھم.

  

  تعالیمھ الكاذبة – 21

  ولئال أبدو أني أتھمھ باطالً، سنرى َمن ھو ماني وما ھي تعالیمھ.

ولو أردنا أن نسرد كل ما عمل وكتب، لقضینا العمر كلھ في 
ً في حینھ  ما  –عرضھ بجدارة.  فتذّكر بھذا لكي یكون لك عونا

حتى یعرفھُ َمن لم یسبق لھم معرفتھ،  –نقولھ اآلن وما قلناه سابقاً 
ویتذّكره من سبق لھم معرفتھ.  ماني لیس من أصل مسیحي، 

) محروم من الكنیسة، ال ھو وال حاشا ! وال ھو كسیمون (الساحر
معلّموه؛ ألنھ سرق شرور اآلخرین ونسبھا إلى نفسھ، وإلیك بأیة 

  كیفیة :

  

  سیتیانُس وتلمیذه تیریبنثوس أصل "المانّیة" – 22

كان في مصر رجل یدعى "سیتیانُس" من أصل شرقي، ال عالقة 
ة لھ بالمسیحیة وال بالیھودیة.  سكن في اإلسكندریة وامتثل بحیا

أرسطو، وصنّف أربعة كتب : دعا أحدھما إنجیالً، ولم یكن یحمل 
  من اإلنجیل غیر اإلسم، إذ لم یكن ینطوي على أعمال المسیح.  
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ودعا الثاني "الفصول" والثالث "االسرار"، والرابع، وھو 
المتداول الیوم، سّماه "الكنز".  وقد كان لھ تلمیذ "تیریبنثوس"، 

  ضربھ الرب بمرض خطیر فمات.

  

  موت تیریبنثوس – 23

ورث تریبنثوس، تلمیذ الفساد، المال والكتب والھرطقة، وأتى إلى 
فلسطین.  ولما ُعرف في الیھودیة، ُحكم علیھ؛ فقرر الذھاب إلى 
بالد الفُرس.  ولكي ال یعرفھ أحد ھناك، استبدل إسمھ باسم 

ً أصبح لھ  أعداء كثیرون بین تالمذة "بوذا".  ولكن ھناك أیضا
میترا، إذ دخلوا معھ في نقاش وجدال وأثبتوا ضاللھ.  فالتجأ إلى 
أرملة لتحمیھ.  وفي ذات یوم صعد إلى السطح، وأخذ یستدعي 
شیاطین الھواء الذین ال یزال المانیّون یستدعونھم إلى الیوم من 

  تحت شجرة التین الملعونة، فضربھ هللا، فسقط من السطح ومات.

  وھكذا زال الوحش الثاني.

  

  كوبریكوس یخلفھ باسم "ماني" – 24

فخلّف وراءه تفسیَره للكتب الكافرة، فورثتھ األرملة مع ما تركھ 
من المال.  وإذ لم یكن لھا قریب أو صدیق، قّررت أن تشتري 
ً یُدعى "كوبریكوس"، تبنّتھ وھذّبتھ كإبنھا في التعالیم  شابا

  الفارسیة.

اً شّریراً ضد البشریة.  اشتھر كوبریكوس، العبد وھكذا سنّت سھم
  الشریر، بین الفالسفة.  وعند موت األرملة ورث الكتب والمال.

  ولكي ال یحتفظ بإسم العبودیة، إستبدل إسم كوبریكوس باسم 
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"ماني" الذي ھو مرادف كوبریكوس بالفارسیة.  وإذ حسب نفسھ 
ماني، كما لو كان سیّداً ممتازاً في الجدال،  مجادالً، لقّب نفسھ

على غرار سلفھ.  لكنھ سعى إلى تمجید ذاتھ، كما یقال في لغة 
  الفارسیین.  إالّ أن العنایة اإللھیة جعلتھ یدین نفسھ رغماً عنھ.

فبینما كان یظن أن اسمھ مكّرم في لغة الفُرس، كان ھذا اإلسم عند 
  الیونان "مانیا" یعني الجنون.

  

  یدّعي ماني بأنھ الروح القدس وصانع عجائب – 25

لقد تجاسر فادّعى أنھ "البارقلیط" أي المؤیّد، على الرغم من أنھ 
مكتوب : "أّما َمن كفر بالروح القدس فال غفران لھ أبداً" (مر 

ً بادّعاِئھ أنھ الروح القدس.  لیت من ).  3/29 لقد إرتكب تجدیفا
َمن یتحد ! لقد أثار العبدُ العالم،  یشترك مع ھؤالء الناس یرى َمعَ 

إذا ھو مكتوب : "تحت ثالث ترتّج األرض، وتحت الرابع ال 
).  22 – 30/21تستطیع االحتمال، تحت عبد اذا ملك" (أمثال 

وھذا ما حصل : فأخذ َیعد بما یفوق طاقة البشر.  فقد حدث أن 
بقربھ عدد من األطباء.  فادّعى مرض ابن ملك الفرس، وكان 

ماني أن في استطاعتھ أن یشفیھ بصلواتھ، لكونھ رجالً تقیاً.  
  فانسحب األطباء، وتخلّت الحیاة عن الطفل.

وھنا إنفضح كفره، وُكبّل الفیلسوف العظیم بالسالسل وأُلقي في 
السجن، ال ألنھ أراد أن یرشد الملك الى طریق الحق، وال ألنھ 

، فكذب؛ أو باألحرى حّطم األصنام، بل ألنھ قال إنھ یمنح الحیاة
  ألنھ إرتكب جریمة قتل .  فالطفل الذي كان بإمكانھ أنھ یُشفى عن
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  ید األطباء، قتلھ ماني عن إھمال بطرده األطباء.

  

  ماني بعد فشلھ – 26

لقد تحدّثت عن شرور ھذا الرجل العدیدة : فاذكر أوالً تجدیفھ ثم 
إلى الخجل من العبودیة، لكّن الشّر  لیس ھناك ما یدعوعبودیتھ : 

ھو أنھ كان عبداً فتظاھر بأنھ حّر.  ثالثاً وعدّه الكاذب.  رابعاً قتلھ 
الطفل.  خامساً عار السجن.  ولم یقف األمر عند عار السجن، بل 
ھرب منھ.  ھرب ذاك الذي كان یدّعي أنھ البارقلیط والمدافع عن 

ً لیسوع الذي ذھب إلى الصلیب طوعاً، بل  الحق.  لم یكن خلفا
ھرب بالعكس.  ونتیجة لذلك، أمر ملك الفرس أ، یقاد الُحّراس 
ً في موت الطفل من جّراء  إلى الموت.  وھكذا كان ماني سببا
عجرفتھ، وسبباً في موت الحّراس من جّراء ھربھ.  فھل یستحق 
العبادة من ساھم في جریمة قتل؟ أما كان یلیق بھ أن یقتدي بیسوع 

  ).18/8ل : "فإن كنتم تطلبونني فدعوا ھؤالء یذھبون" (یو القائ

أما كان یقتضي علیھ أن یقول مع یونان : "خذوني وألقوني في 
البحر ...، ألن ھذه الزوبعة العظیمة إنما حلّت بكم بسببي" (یونان 

1/12.(  

  

جدال بین ماني واألسقف أرِخالوس حول إلھ العھد القدیم  – 27
  والعھد الجدید

من الفرس ولجأ إلى بالد ما بین النھرین.  ولكن األسقف ھرب 
  أرخالوس، سالح العدل، اعتقلھ ودعاه إلى محفل من الفالسفة
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یضّم وثنیین كذلك، حتى ال یُتّھم القضاة المسیحیون بالتحیّز.  قال 
أرخالوس لماني : "أخبرنا بماذا تبّشر؟" عندئذ تكلّم ذاك الذي 

) بتجادیف ضد خالق كل األشیاء، إذ 5/10فمھ قبر مفتوح (مز 
قال : "إن إلھ العھد القدیم ھو مصدر الّشر، إذ یقول عن نفسھ : 

).  فبدّد أرخالوس الحكیم تجدیفھ بقولھ 4/24"أنا نار آكلة" (تثنیة 
: "إن كان إلھ العھد القدیم، كما تقول، یدعو نفسھ ناراً" (لو 

 1م الذي یقول : "الرب یحیي ویمیت" (تھ).  وإن كنت ت12/49
)، فلماذا ال تلوم الذي قال : "اذھبوا عني إلى النار 2/6ملوك 

).  إن كنت تلوم من قال : "أنا الرب ... 25/41األبدیة" (متى 
)، فكیف تفّسر قول 45/7مجري السالم وخالق الشّر" (أشعیا 

).  بما أّن 10/34یسوع : "ما جئت ألحمل سالماً بل سیفاً" (متى 
اإلثنین یقوالن نفس الشيء، فإننا أمام أحد أمرین : إما أن االثنین 
صالحان بالتشابھ، أو إذا كان یسوع عندما یقول ذلك، ال یستحق 

  اللوم، فلماذا تلوم الذي یقول نفس الشيء في العھد القدیم؟

  

  (تابع) – 28

یقول بولس  عندئذ أجابھ ماني : لماذا یسبّب هللا العمى لإلنسان؟ إذ
  : "... عن الكفّار الذین أعمى بصائرھم إلھ ھذه الدنیا لئال تضيء
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).  فأجابھ 4/4كور  2لھم بشارة مجد المسیح بنورھا" (
أرخالوس بحق : "إقرأ جیداً ما جاء قبل ذلك : فإذا كانت بشارتنا 

طریق  ال تزال محجوبة، فإنما ھي محجوبة عن السائرین في
).  إنھا، كما ترى، محجوبة عن الھالكین، 4/3كور  2الھالك" (

).  ثّم ھل إلھ 7/6إذ ال یجب أن یُعطى ما ھو مقدَّس للكالب (متى 
العھد القدیم وحده ھو الذي أعمى أذھان غیر المؤمنین؟ ألم یقل 
یسوع نفسھ : "إنما أخاطبھم باألمثال ألنھم بصراء وال یبصرون" 

الواقع أنھ حیث یوجد الفساد تغیب النعمة؛ "ألن ) ف13/15(متى 
من كان لھ شيء یزاد حتى یفیض، ومن لیس لھ شيء ینتزع منھ 

  ).25/29حتى الذي لھ" (متى 

  

  أمثال عن عمى الوثنیین – 29

ھذا، ویفّسره البعض تفسیراً محقاً یلیق بنا أن نأخذ بھ : إن حقاً ھو 
ألجل غایة صالحة، لكي  أعمى أذھانھم لكیال یؤمنوا، فقد أعماھم

ینظروا نحو الخیر، ألنھ لم یقل : "أعمى نفوسھم" بل "أذھان 
غیر المؤمنین".  ومعنى ھذه العبارة ھو كاآلتي : "إعِم األفكار 
الدنسة عند الرجل الدنس فیخلص، إعم دھاء اللص فیخلص 
الرجل".  وإن كنت ال تقبل ھذا التفسیر، فھناك تفسیر آخر : 

ن كانت عیونھم مریضة، فمن كانت أعینھم الشمس تعمي م
  من خصائص الشمس أن تعمي، بلمریضة یعمیھم النور، ال ألن 
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ألن جوھر العیون عاجز عن البصر؛ وھكذا الحال مع غیر 
المؤمنین : بما أن قلوبھم مریضة، فھم ال یستطیعون التطلّع إلى 

  بھاء الالھوت.

فھو لم یقل : "اعمى أذھانھم لكیال یفھموا اإلنجیل"، بل "لئال یروا 
).  یحق لكل إنسان 4/4كور  2ضیاء بشارة ربنا یسوع المسیح" (

أن یسمع اإلنجیل، أما ضیاء البشارة فمحفوظ للذین یعرفھم 
المسیح.  ألجل ھذا تكلّم الرب بأمثال مع الذین كانوا ال یقدرون 

).  وكان یخلو بتالمیذه لیفّسر لھم 13/13أن یسمعوه (متى 
).  ألن ضیاء المجد كان للذین تلقّوا النور، 4/34األمثال (مر 

لك والعمى كان لغیر المؤمنین.  ھذه األسرار التي تشرحلھا 
الكنیسة اآلن، أنت یا من تجاوز مرحلة طالب العماد، لم تَعتَد أن 

ر الخاصة باآلب تفشي بھا للوثنین.  إننا ال نبوح للوثني باألسرا
واالبن والروح القدس؛ إننا ال نتكلم بأسرارنا إلى طالبي العماد إالّ 
ً ما نتحدّث بطریقة مستترة، حتى  بطریقة مقتضبة.  ولكننا غالبا

  یفھم المؤمنون الذین یعرفون، وال یتكدّر الذین ال یعرفون.

  

  إعدام ماني -30

ل ھذه المناقشات بمثل ھذه البراھین وغیرھا یُغَلب التنین، وبمث
َصَرع ارخالُوس ماني.  فھرب من ھذا المكان ذاك الذي كان قد 
فّر من السجن، ولجأ إلى قریة حقیرة، مثلما فعلت الحیة في 
الفردوس : تركت آدم واقتربت من حواء؛ لكن ارخالوس، 
الراعي الصالح الذي یسھر على قطیعھ، ما أن سمع بھربھ حتى 

  وعندما رأى ماني خصمھ فّر   أسرع إلى البحث عن الذئب.
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ھارباً، وكان ھذا آخر ھرب لھ.  إذ بحث عنھ خیّالة ملك الفُرس 
في كل مكان وقبضوا على الھارب.  وأبلغوه قرار الحكم الذي 

ھذا  –ماني كان یجب أن ینفّذ فیھ بحضور أرخالوس.  لقد اعتِقل 
وأحضر أمام الملك؛ فوبّخھ الملك على  –الذي كان یعبده تالمیذه 

كذبھ وھربھ وازدرى عبودیتھ، وانتقم لموت ابنھ، وحكم علیھ 
بالموت بسبب قتل حّراس السجن.  فأمر بسلخ جلد ماني حسب 
ً للوحوش الضاربة، أما جلده  قوانین الفُرس، وقُدّم جسده طعاما

ذي كان الذي كان یغطي أبشع نفس، فعلّق على أبواب المدینة.  وال
یدّعي أنھ البارقلیط، وَیعلم الغیب ویتكّھن بھ، لم یعرف ان یتكّھن 

  بھربھ الخاص !

  

  تالمیذ ماني وسخافة التقّمص – 31

كان لھ ثالثة تالمیذ : توما، وبدّاس وھرماّس.  ال یقرأّن أحد 
"انجیل توما"، ألنھ لیس من أحد الرسل اإلثنى عشر، بل أحد 

ال یذھبّن أحد إلى المانیین مفسدي  الثالثة من تالمیذ ماني. 
النفوس الذین یتظاھرون بالصیام بشربھم عصیر القّش، 
ویتكلمون بالّشر على خالق األطعمة، بینما ھم یتلذّذون بأشھى 
األطعمة.  إنھم یعلّمون ان من اقتلع العشب یتحّول إلیھ.  فإن كان 

ً أو بقوالً یتحّول إلیھا، فإلى كم نوع ی تحّول أحد یجمع عشبا
المزارعون والجنائنیون؟ الجنایني الذ أخذ منجلھ وجعل یقلع 
األعشاب الردیئة، كما نراه یفعل، إلى أّي نوع من العشب یجب 
ً من السخافة أن یؤكد أحد مثل تلك العقائد  أن یتحّول؟ ألیس حقا

  السخیفة المشینة ! الراعي الذي یرعى القطیع ذبح نعجة وذئباً، 
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فإلى أّي منھما یتحّول؟ كثیر من الناس یصطادون سمكاً وطیوراً، 
  فإلى أّي منھما یتحّولون؟

  

  الماني یلعن بدالً من أن یبارك – 32

فلیردّ المانّیون، أبناء الكسل، ھؤالء المتطفّلون الذین یأكلون من 
الطعام، تعب العاملین؛ إنھم یرحبّون ببشاشة بالذین یُحضرون لھم 

 ثم یلعنونھم بدل أن یصلّوا ألجلھم، وإذا أتاھم أحد من اتباعھم
بتقدمة ما، یقولون لھ : "ابتعد قلیالً فأباركك".  ثم یأخذ الخبز في 

 –كما اقّر بذلك الذین ارتدّوا منھم  -یدیھ ویقول المانّي للخبز : 
"أنا لم أصنعك"، ثم یصّب اللعنات على العلّي ویلعن الخالق؛ 

كذا یأكل الخبز، إن كنت تبغض الطعام ھكذا، فلماذا تبتسم لمن وھ
یقدّمھ لك؟ وإن كنت شكوراً لمن قدّمھ لك، فلماذا تصّب اللعنات 
على الخالق المحسن، على هللا؟ ویتابع المانّي : "أنا لم أزرعك، 
لیُزَرع من زرعك؛ أنا لم أحصدك، لیحصد من حصدك، أنا لم 

  من خبزك".  ھا ھو امتنان أولئك الناس.أخبزك في النار، ِلیُشَو 

  

  تصّرفات المانیین البذیئة – 33

ھذه التصرفات تدّل على فساد األخالق، ولكنھا لیست بشيء إذا 
ما قورنت بغیرھا.  إني ال أجرؤ على وصف استحمامھم أمام 
الرجال والنساء، ال أجسر فأقول ماذا یلمسون عندما یغطسون، 

  وأیة قباحات یتعاطون ! لیُفھم بالتلمیح إلى ما نقول : لیفكّر 
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في ما یحدث لھم في أحالمھم والنساء في حیضھّن.  إننا الرجال 
ندّنس فمنا بالتحدّث عن ھذه األمور المخزیة.  ھل یستحق 
الوثنیون كراھیة أكثر منھم؟ ھل السامریون أكثر كفراً منھم، 
ً منھم؟ ألن الذي یستسلم  والیھود أكثر ذنباً، والزناة أكثر فسقا

ة، ولكنھ بعد ذلك یدین عملھ للفسق إنما یفعل ذلك للذّة مدّة ساع
ویقّر بأنھ تنّجس، ویشعر بحاجة إلى التطھیر، ویعترف بقباحة 
فعلھ.  أما المانّي فإنھ یقیم مذبحھ وسط األدناس ویلّوث فمھ 
ولسانھ.  وأنت أیھا اإلنسان، ھل تقبل تعلیماً من فم كھذا؟ وتذھب 

س ھؤالء للقائھ فتقبّلھ؟ فبغّض النظر عن كفرھم، أال تھرب من دن
  األشرار الذین ھم شّر من كل أوكار الدعارة !

  

  كیف یفسّر المانیون المطر – 34

تندّد الكنیسة بھذه األمور وتعلّمك، إنھا تكشف عن األوحال كي ال 
تقع فیھا.  تریك الجراحات لكي ال تجّرح.  یكفیك أن تعرف ھذه 

ؤالء األشیاء دون أن تجّربھا.  هللا یُرعد وكلنا نرتعد، أما ھ
فیجدّفون.  یرسل هللا الصاعقة، فننحني جمیعنا حتى األرض، أما 
ھم فیرسلون اللعنات ضدّ السماء.  یقول یسوع إن أباه یطلع 
شمسھ على االشرار واألخیار وینزل غیثھ على األبرار والفجار 

)؛ وھؤالء یقولون أن المطر یتأتى عن حّب فاسق 5/45(متى 
ً جمیالً، ویجرؤون على التأكید بأن الس ماء عذراء جمیلة وشابا

وأنھما یشعران كالجمال والذئاب في أیام القیظ بالشھوة الجنسیة 
  تدفعھما الواحد نحو اآلخر في فصل الشتاء.  فیسعى الشاب إلى 
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العذراء بوحشیة، فتھرب، ولكنھ یطاردھا؛ وھو إذ یركض 
المطر.  ھذا مكتوب في أسفار وراءھا یعرق، وھذا العَرق ھو 

المانیین، وقد قرأناه، إذ لم نكن نصدّق أقوال َمن سردوه؛ وقد قمنا 
  بھذه األبحاث في عقیدة الكفر لفائدتكم.

  

  ما أجمل الحیاة المسیحیة بالنسبة لحیاة المانیین – 35

ولكن لیحفظكم هللا من مثل ھذا الضالل، ولیجعلكم تكرھون ھذه 
رھكم للحیّة؛ بحیث یتسنّى لكم أن تسحقوا رأسھم العقیدة النكراء ك

) اذكروا ما قیل لكم : أّي 3/15بینما ھم یرصدون عقبكم (تك 
اتفاق یمكن أن یكون بین عقیدتنا وعقیدتھم؟ أیة صلة ممكنة بین 

).  أیة عالقة بین قداسة الكنیسة 6/14كور  2النور والظلمات؟ (
ظام وقداسة وطھارة، وأعمال المانیین المشینة؟ ھنا ترتیب ون

  ) واللعنة.5/29وھناك النظر إلى إمرأة الشتھائھا (متى 

ھنا الزواج المقدس، والعفة في التّرمل والبتولیة المالئكیة، 
والشكر بعد الطعام واالمتنان للخالق مّوزع كل شيء؛ ھنا یُعبد 
أبو المسیح، ھنا الخشوع والورع نحو مرسل المطر؛ ھنا نرفع 

  الذي یبرق ویُرعد.التمجید لذاك 

  

  اختاروا عقائد الكنیسة السلیمة – 36

إتحد بالنعاج وأھرب من الذئاب، وال تبتعد عن الكنیسة، وامقت 
ً بھذه العقائد.  وإن ھم لم یتوبوا فعالُ بارتدادھم  الذین تلّوثوا یوما

  إلى العقائد السلیمة، فال تخاطر بھم.  لقد سلّمُت إلیك الحقیقة عن 
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وحدانیة هللا، فمیّز بین التعالیم كما تمیّز بین األعشاب : "تحققوا 
).  5/21تسا  1كل شيء وتمسّكوا بالحسن.  اجتنبوا كل شّر" (

  وإن كنت فیما مضى مثلھم، فاعترف بخطئك.

ألن ھناك طریقاً للخالص، إذا أنت تقیأت السّم ومقّت الضالل من 
بفمك بل بنفسك، وعبدَت أبا المسیح، كل قلبك، وابتعدت عنھ ال 

إلھ الشریعة واألنبیاء، واعترفت بأن اإللھ نفسھ صالح وعادل؛ 
ً من كل خطر وعثرة ویثبتكم في اإلیمان  عندئذ یحفظكم جمیعا

  بیسوع المسیح ربنا، الذي لھ المجد إلى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة السابعة

  في اآلب

  

  "لھذا اجثوا على ركبتي لآلب، فمنھ كل أبّوة في السماء 

  واألرض، وأسألھ أن یؤیدكم بروحھ على مقدار سعة 

  مجده"

  )16 – 3/14(أفسس 
  

  من الوحدانیة إلى األبوة – 1

لقد حدّثتكم نھار أمس ما فیھ الكفایة عن وحدانیة هللا.  إني أقول 
ع (ألنھ من "ما فیھ الكفایة" ال من حیث استحقاق الموضو

المستحیل على طبیعة بشریة مائثة أن تفیھ حقھ)، ولكن من حیث 
قدرة ضعفنا على التحدّث عنھ.  لقد تتبعنا الھرطقات العدیدة التي 
تھاجم الجوھر اإللھي في مختلف تعاریجھا، وكشفنا النقاب عنھا، 

ضاعفة مقتكم لھا.  ولكن لنعد إلى ال لمّسكم بأذى، بل لم
بّل التعالیم الخالصیة إلیماننا الحق.  لنضف ، ولنتقموضوعنا

"األبّوة" إلى الوحدانیة اإللھیة، ولنؤمن "بإلھ واحد ىب".  ال یجب 
أن نؤمن "بإلھ واحد" فحسب، بل أن نؤمن بأن ھذا اإللھ ھو أبو 

  اإلبن الوحید، سیدنا یسوع المسیح.
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  الیھود یرفضون أبّوة هللا – 2

تسمو على عقیدة  –فیما یتعلّق بھذا الموضوع  –ألن عقیدتنا 
الیھود الذین یؤمنون باإللھ الواحد (ولكنھم كثیراً ما ینكرونھ 
بانصرافھم إلى عبادة األصنام !)، ولكنھم ال یسلّمون بأنھ أبو ربنا 
یسوع المسیح.  وھم بھذا ینقضون أنبیاءھم الذین قالوا في الكتب 

).  2/7لي الرب : أنت ابني وأنا الیوم ولدتك" (مز المقدّسة : "قال 
ً على الرب وعلى مسیحھ (مز  إنھم الى یومنا ھذا یتآمرون معا

)، حاسبین أن في استطاعتھم أن یروقوا في نظر اآلب دون 2/2
عبادة اإلبن، جاھلین أنھ ال یستطیع أحد أن یأتي إلى اآلب إالّ 

)، "أنا ھو 10/9اب" (یو ) القائل : "أنا ھو الب14/6باإلبن (یو 
)، فمن یرفض الطریق الذي یقود إلى اآلب، 14/6الطریق" (یو 

وینكر الباب، كیف یمكنھ أن یكون أھالً للوصول إلى اآلب؟ أنھم 
یناقضون ما جاء في المزمور الثامن والثمانین : "یدعوني أنك 
أبي وإلھي وصخرة خالصي، وأنا أجعلھ بكري العلي فوق ملوك 

).  وإن ھم حاولوا أن ینسبوا ھذه 28 – 88/27مز األرض" (
اآلیات الى داود أو سلیمان أو أحد من نسلھم، فلیُظھروا كیف 
یكون عرشھ حسبما ُوصف في النبوءة : "مثل أیام السماء 
ً إلى األبد" (مز  وكالشمس أمام هللا، ومثل القمر یكون راسخا

ف قبل الفجر ).  كیف ال یقلقون مما ُكتب : "من الجو38، 88/30
)؛ وكذلك : "یدوم ما دامت الشمس والقمر 109/3ولدتك" (مز 

).  إن محاولة نسب ھذه األشیاء إلى 71/5إلى جیل األجیال" (مز 
  إنسان ألكبر دلیل على جھل تام.
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  اإلیمان باآلب یمّھد السبیل إلى اإلیمان باالبن – 3

ما داموا مصممین البقاء في عدم  ولكن الیھود سیظلّون مرضى
إیمانھم المعتاد أمام ھذه النصوص وما شابھھا.  أما نحن الذین 
تلقینا عقیدة اإلیمان، فإننا نعبد إلھاً واحداً، أبا یسوع المسیح (وھو 
الذي یمنح الجمیع قدرة الوالدة) ومن ینكر علیھ ھذا الحق یكون 

آب، حتى إننا قبل أن ).  فلنؤمن بإلھ واحد 66/9(أشعیا  كافراً 
نشرع بدرس العقیدة الخاصة باإلبن الوحید، یرسخ اإلیمان باالبن 
الوحید في قلوب المستمعین، بدون أن تطرأ على أذھاننا فكرة 

  اإلنفصال بینھ وبین اآلب.

  

  ال فاصل في الكیان بین اآلب واالبن – 4

فكرة ألم مجّرد النطق باسم اآلب، ذات التسمیة تثیر في ذھننا 
االبن، كما أن اسم االبن یجعلنا نفكر باآلب؛ وإن كان ھو أب فھو 
أبو االبن في كل مكان، وإن كان ھو ابن فھو ابن اآلب في كل 
مكان.  وعندما نحن نقول : "نؤمن بإلھ واحد آب ضابط الكل، 
خالق السماء واألرض"، نضیف "وبرّب واحد یسوع المسیح"، 

نى منھ قداسة، إذ أن اسمھ یأتي بعد حتى ال یظّن أحد أن االبن أد
هللا أبا ألن مجّرد التفكیر في  "السماء واألرض".  لذلك دعونا

اآلب یجعلنا نفكّر في االبن.  ألنھ بین اآلب واالبن ال یوجد فاصل 
  في الكیان.

  

  

  

  

  



  العظة السابعة  119
  

  هللا آب منذ األزل – 5

إفراط.  ألن هللا لیس وعندما ندعو هللا "أبا" ألشیاء كثیرة، فھذا 
أبا، في الطبیعة والحق، إالّ لإلبن الواحد الوحید ربنا یسوع 
ً في الزمن، ولكنھ منذ األزل أب لإلبن  المسیح، إنھ لم یصبح أبا
الوحید، ھذا لیس معناه أنھ كان بدون ابن أوالً، ثم أصبح أباً فیما 

ر وكل بعد بتغییر في أفكاره؛ ولكن كانت لھ األبّوة قبل كل جوھ
كائن حّسي، وقبل جمیع األزمنة والدھور.  وھذا اللقب ھو لھ 
أكثر األلقاب مجداً.  وأصبح أبا بدون أدنى تغییر وبدون اتحاد مع 

  أي كائن آخر، وبدون جھل وبدون زیادة فیھ أو نقصان أو تغییر.

(ألن : "كل عطیة صالحة وھبة كاملة تنزل من ُعُل، من عند أبي 
).  أب 1/17تبدّل فیھ وال شبھ تغیّر" (یعقوب  األنوار.  وھو ال

كامل ولد ابناً كامالً وأعطاه كل شيء.  كما یشھد ھو نفسھ : "قد 
).  ویتمجدّ اآلب بواسطة 11/27أوالني أبي كل شيء" (متى 

.  )8/49ذ یقول االبن : "أني أكرم أبي" (یو االبن، االبن الوحید، إ
وأستقّر في محبتھ"  وفي موضع آخر : "كما حفظت وصایا أبي

ً نقول مع الرسول : "تبارك إلھ ربنا 15/10(یو  ).  فنحن أیضا
)؛ 1/3كور  2یسوع المسیح وأبوه، أبو الحنان وإلھ كل تعزیة" (

"ونجثو على ركبنا لآلب، فمنھ كل أبّوة في السماء واألرض" 
)، ممجدّین إیاه مع اإلبن (ألن "من نكر اإلبن 15 – 3/14(أفسس 
  ).2/23یو  1باآلب، ومن عرف االبن حظي باآلب" (لم یحّظ 

مع العلم بأن "الرب یسوع المسیح ھو لمجد هللا اآلب" (فیلبي 
2/11.(  
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  إلھ العھد القدیم ھو أبو المسیح یسوع – 6 

نحن نعبد إذن أبا المسیح، خالَق السماء واألرض، إلھ إبراھیم 
ً لھ بُني 22/32متى  ؛3/6وإسحق ویعقوب (خر  ) الذي إكراما

ھذا الھیكل الذي ھو أمامنا؛ ولن نقبل أن یَفصل الھراطقة بین 
العھد القدیم والجدید.  ولكننا نضع ثقتنا بالمسیح الذي قال متحدّثاً 
عن الھیكل : "ألم تعلما أنھ یجب علّي أن أكون عند أبي؟" (لو 

، وال تجعلوا من )؛ وفي موضع آخر : "ارفعوا ھذا من ھھنا2/49
).  وبھذه الكلمات اعترف بشكل 2/16بیت أبي بیت تجارة" (یو 

واضح بأن الھیكل في القدس ھو بیت أبیھ.  وإن كان ھناك أحد 
یطالب، بدافع من عدم اإلیمان، ببراھین أخرى على أن أبا المسیح 
ھو نفسھ خالق العالم، فلیسمع ما قالھ أیضاً : "أما یُباع عصفوران 

ومع ذلك ال یسقط واحد منھما إلى األرض بغیر علم أبیكم  بفلس؟
).  وقولھ كذلك : "أُنظروا إلى 10/29الذي في السماوات" (متى 

طیر السماء كیف ال تزرع وال تحصد وال تحزن في األھراء، 
ً : "أن أبي 6/26وأبوكم السماوي یُرزقھا" (متى  ).  وقولھ أیضا

  ).5/17 ما زال یعمل، وأنا أعمل أیضاً" (یو

  

  هللا ھو أبو المسیح بالطبیعة، وأبو البشر بالرحمة – 7

ولئال یظن أحد، عن بساطة أو عن سوء نیّة، أن األبرار متساوون 
بالكرامة مع المسیح، بسبب ھذه الكلمة : "إني صاعد إلى أبي 

)، فالجدیر بنا أن نلفت نظرھم إلى أن اسم 20/17وأبیك" (یو 
  معناه واسع.  ولّما كان المسیح یعلم ذلك،"اآلب" ھو واحد، ولكن 
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فقد قال بحكمة : "إني صاعد إلى أبي وأبیكم"، ولم یقل "إلى 
أبینا"، بل أشار ممیزاً إلى ما یخّصھ بحسب الطبیعة "إلى أبي"، 
ثم أضاف "وإلى أبیكم" بالتبني.  وإن كان یُسمح لنا في صلواتنا 

الذي في السماوات"، فذلك من قبیل المحبة  بأن نقول : "أبانا
الخالصة، إننا ال ندعو هللا "أبانا" ألننا ُولدنا بالطبیعة من أبینا 
السماوي، بل ألننا انتقلنا من العبودیة إلى النبّوة بھبة أبویة، 
بواسطة اإلبن والروح القدس.  إن صالح هللا الفائق الوصف ھو 

  الذي یسمح لنا أن نقول ذلك.

  

  األنبیاء یعلّمون أن هللا ھو أبونا بالتبني – 8

إن كان أحد یرید أن یعرف كیف ندعو هللا "أبا" فلیصغِ إلى 
موسى؛ ذلك المعلّم الممتاز یقول : "ألیس أنھ ھو أبوك مالَكك 

).  وكذلك الى النبي أشعیا : 32/6الذي فطرك وأبدعك" ؟ (تثنیة
بلنا، ونحن جمیعاً "واآلن یا رب، أنت أبونا؛ نحن الطین وأنت جا

).  لقد أظھّرت النعمة النبّویة بكل 64/8عمل یدیك" (أشعیا 
وضوح أننا ندعو هللا أبا ال بحسب الطبیعة، بل بحسب نعمة هللا 

  وتبنیّھ.

  

  العھد الجدید یُعلن نفس التعلیم – 9

ولكي تعرف بدقة أكثر من الكتب المقدسة أن اآلب بحسب 
دعى "أبا"، إسمع ماذا یقول الطبیعة لیس ھو الوحید الذي یُ 

  القدیس بولس : "قد یكون لكم ألوف المؤدّبین في المسیح، ولكن 
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لیس لكم عدّة آباء، ألني أنا الذي ولدكم بالبشارة، في المسیح 
.  كان بولس أبا للكورنثیین، ال ألنھ ولدھم )4/15كور  1یسوع" (

  بحسب الجسد، بل ألنھ علّمھم وولدھم ثانیة في الروح.  

).   كان 29/16واسمع أیضاً أیوب : "كنُت أبا للمساكین" (أیوب 
یُدعى أبا، ال ألنھ ولدھم جمیعاً، بل الھتمامھ بھم.  وابن هللا 

ً بحسب الجسد -الوحید نفسھ،  على خشبة  عندما كان معلقا
لّما رأى مریم أّمھ بحسب الجسد، ویوحنا أحبَّ التالمیذ  –الصلیب 

 19/26إلیھ، قال لھ : "ھذه أّمك"، وقال ألّمھ : "ھوذا ابنك" (یو 
)، لكي یُظھر العطف المتبادل الذي كان یقتضي على كل 27 –

منھما أن یكنّھ لآلخر فیما بعد.  وھكذا طبّق بطریقة غیر مباشرة 
یة الواردة في لوقا : "وكان أبوه وأمھ یعجبان مما یقال ھذه اآل
.  وھي آیة استغلّھا الھراطقة لیقولوا إنھ ُولد من )2/33لو فیھ" (

ً لیوحنا في المحبة،  رجل وإمرأة؛ ولكن كما أن مریم دُعیت أّما
ولیس ألنھا أنجبتھ، كذلك دُعي یوسف أبا للمسیح، ال ألنھ أنجبھ 

ولدت إبنھا البكر" كما یشھد اإلنجیل)  (إذ "ھو لم یعرفھا حتى
  )، بل الھتمامھ بإعالتھ وتربیتھ.1/25(متى 

  

  أبّوة بالطبیعة وأبّوة بالتبني – 10

إني أقول لكم ذلك ألن َعَرضا على سبیل التذكرة.  ولنضف ھذه 
الشھادة األخرى الدامغة، لكي نبرھن على أن هللا یُدعى، أبا 

عندما یخاطب أشعیا هللا یقول ھكذا : للبشر" بشكل تجاوزي، مثال 
  "إنك أنت أبونا.  فإن ابراھیم لم یعرفنا وسارة لم تتحّخض بنا"
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).  ھل یمكن البحث عن نّص أوضح من ذلك؟ وإن 63/16(اشعیا 
ً أمام الذي ھو  كان مؤلف المزامیر یقول : "لیمتلئ اعداؤنا ُرعبا

)، ألیس من الواضح 67/6أبو الیتامى وقاضي األرامل" (مز 
ال  –الذین فقدوا آباءھم أخیراً  –للجمیع أن هللا یُدعى أبا للیتامى 

تني بھم ویحمیھم؟ فا� إذن یُدعى أبا للبشر ألنھ ولدھم، بل ألنھ یع
بالمعنى الواسع، كما سبق وقلنا، في حین أنھ أب للمسیح بحسب 
الطبیعة ال بالتبني.  إنھ أبو البشر في الزمن، ولكنھ أبو المسیح 
منذ األزل، كما یؤكد ھو نفسھ ذلك : "فمجدّني اآلن یا أبِت بما 

  ).17/5لعالم" (یو كان لي من المجد عندك قبل أن یكون ا

  

اإلنسان یؤمن با}، والمالك یراه، واإلبن والروح ھما  – 11
  وحدھما یتأمالن فیھ

إننا نؤمن إذن "بإلھ واحد آب"، ال یوصف وال یُنطق بھ، ولم یره 
)، 1/18أحد قط؛ لكن االبن الوحید وحده ھو الذي أخبر عنھ (یو 

) الذي 6/46(یو "ألن َمن أتى من لدن هللا ھو الذي رأى هللا" 
)؛ إنھم 18/10"یشاھد أبداً وجَھھ المالئكة في السماوات" (متى 

یشاھدونھ كّل بحسب مقامھ.  أما رؤیة اآلب في بھائھ، فھي 
  تخّص االبن والروح القدس.

  

  نكران جمیل البشر نحو هللا أبیھم – 12

وإني إذ أذكر، عند ھذه النقطة من حدیثي، ما قلتھ اللحظة عن 
   أبا للبشر، تأخذني الدھشة ِلَما ألمسھ في البشر من نكراندعوة هللا
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جمیل؛ ألن ھذا اإللھ الذي في السماوات، والذي ال یوصف 
  صالحھ، قد سمح بأن یُدعى أبا للبشر الذین على األرض.

ھو خالق الدھور والذین ھم في الزمن.  ھو الذي یقبض األرض 
).  وھو أبو الذین یسكنون األرض وھم 40/12(أشعیا براحة یده 

).  ومع ھذا فقد تخلّى اإلنسان عن أبیھ 40/22كالجراد (أشعیا 
السماوي، وقال للخشب : "أنَت أبي" وللحجر "أنت ولدتني" 

).  ولھذا السبب، على ما یبدو لي، قال مؤلف 2/27(أرمیا 
بیت أبیك" (مز المزامیر، موجھاً كالمھ للبشریة : "إنَس شعبك و

  ) ذاك الذي اختبرتھ لك أبا، ذاك الذي لجأت إلیھ لھالكك !44/11

  

  الحّریة البشریة في التبني اإللھي – 13

ولم یقف األمر عند الخشب والحجر، بل اختار البعُض أبا لھم 
الشیطاَن، مھلك النفوس.  فلھؤالء یقول الرب منتھراً : "أنتم 

) الشیطان أبى البشر، ال 44 ،8/41تعلمون أعمال أبیكم" (یو 
بحسب الطبیعة بل بالخداع.  ألنھ كما أن بولس صاَر أباً 

)، كذلك أصبح 4/15كور  1نثیین بتعلیمھ الصالح (للكور
الشیطان أبا للذین یتبعونھ بإراداتھم الحّرة.  وإننا ال نقبل أن تفّسر 

یو  1خطأ ھذه اآلیة : "بھذا یظھر أوالد هللا وأوالد إبلیس" (
) كما لو أن، طبیعیاً، یخلص البعض ویھلك البعض اآلخر.  3/10

فإننا ال نصل بضرورة حتمیة إلى النبّوة المقدّسة، بل بإرادتنا 
الحّرة.  إن یھوذا الخائن لم یكن ابنا للشیكان والھالك (یو 

  ) بحسب الطبیعة، ألنھ لو كان كذلك منذ البدایة، َلَما أمكنھ17/12
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إخراج الشیاطین باسم المسیح؛ ألن الشیطان ال یُخرج شیطاناً 
)؛ وَلَما تحّول بولس من مضطھد في البدء إلى ُمبشر 3/23(مر 

باإلنجیل.  لكّن التبني اختیاري على حدّ قول یوحنا : "أما الذین 
قبلوه فقد أوالھم أن یصیروا أبناء هللا، ھم الذین آمنوا باسمھ" (یو 

إنھم لم یؤّھلوا ألن یصیروا أبناء هللا قبل إیمانھم، ولكن ).  1/12
  بسبب إیمانھم واختیارھم.

  

  لنرجع الى هللا كي نحصل على التبني – 14

ً حتى نستحق التبني  ونحن، بعدما عرفنا ھذا اآلن، فلنھتِد روحیا
اإللھي.  "ألن الذین ینقادون إلى روح هللا، یكونون حقاً أبناء هللا" 

).  ال نفَع لنا أن نُدعى مسیحیین إن لم تكن أعمالنا 8/14(رومھ 
مسیحیة، خوفاً من أن تّوجھ إلینا یوماً ھذه العبارة : "لو كنتم أبناء 

).  إن كنا ندعو أبا ذاك 8/39إبراھیم لعملتم أعمال إبراھیم" (یو 
الذي یدین عمل كل واحد دون محاباة، فلنقِض بخوٍف زمَن 

وال ما في العالم، "ألن من أحّب العالم غربتنا غیر محبین العالم 
).  لذلك، أیھا األبناء األحباء، 2/15یو  1لیست محبّة هللا فیھ" (

لنمّجد أبانا الذي في السماوات بأعمالنا الصالحة، "لیروا أعمالنا 
).  "لنلِق 5/16الصالحة فیمجدّوا أبانا الذي في السماوات" (متى 

"ألن أبانا یعلم ما نحتاج )، 5/7بطرس  1علیھ جمیع ھّمنا" (
  ).6/8إلیھ" (متى 
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  لنكرم آباءنا بحسب الجسد ... – 15

فلنكّرم أبانا السماوي، ولنكّرم كذلك آباءنا بحسب الجسد (عبر 
)، إذ أمر الرب بذلك بحق في الناموس واألنبیاء حیث قال : 12/9

؛  20/12"أكرم أباك وأمك لكي یطول عمرك في األرض" (خر 
).  فالذین لھم آباؤھم وأمھاتھم من بین الحضور، 5/16تثنیة 

ھا األبناء أطیعوا والدیكم في كل لیسمعوا جیداً ھذه الوصیة : "أی
).  3/20) "ألن ھذا یرضي الرب" (كولوسي 6/1شيء" (أفسس 

ً ال یستحقني" (متى  ً أو أما إن الّرب لم یقل : "من أحّب أبا
 –ما ھو مكتوب بصواب ال تفّسره خطأ بسبب جھلك  –) 10/37

بل قال : "من أحّب ... أكثر مني".  عندما تكون آلبائنا األرضیین 
مشاعر تتنافى مع اآلب السماوي، عندئذ یجب العمل بقول الرب.  
ولكنھم ما داموا ال یعارضون تقوانا، نكون ناكري الجمیل إن 
احتقرنا حسناتھم نحونا.  وعندئذ نستحق ھذا الحكم : "َمن لعن 

  ).15/4؛ متى  20/9؛ أحبار 17/ 21أباه وأمھ فلیقتل قتالً" (خر 

  

  ھم... فنحصل على بركت -  16

أولى فضائل المسیحیین ھي إكرام الوالدین ومكافأتھم على 
أتعابھم، وتزویدھم بقدر استطاعتنا بكل ما یمكنھ أن یریحھم.  
ألنھ مھما قدّمنا لھم من أجود الخدمات، ال نستطیع أن نكافئھم 
عدالً على الحیاة التي منحونا إیاھا.  فإذا نعمنا بالتعزیة التي 

  )، یحصلون لنا على البركات التي 11 – 3/6ھیأناھا لھم (سیراخ 
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حصل علیھا یعقوب المحتال عندما عقب أخاه عیسو (تك 
).  وإذ یتقبّل اآلب السماوي إرادتنا الصالحة، یجعلنا 27/37

مستحقین ألن نضيء كالشمس مع األبرار في ملكوتھ (متى 
مخلصنا یسوع المسیح ومع ).  فلھ المجد مع االبن الوحید 13/43

  الروح القدس، اآلن وإلى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة الثامنة

  في اآلب "ضابط الكل"

  

  "أیھا السید الرب، ھا انك صنعت السماوات واألرض بقّوتك 

  العظیمة وذراعك المبسوطة، ولیس علیك أمر عسیر ... أنت

  اإللھ العظیم الجبار الذي رّب الجنود اسمھ" 

  )18 – 32/17(إرمیا 
  

  

  أعداء قدرة هللا – 1

  إننا بإیماننا بإلھ واحد، نھدم كل ضالل في تعدد اآللھة.

ونكافح بھذا السالح ضدّ الیونانیین، وضدّ كل قّوة معادیة من 
الھراطقة.  وعنما نضیف "بإلھ وآحد آب"، نقاوم أھل الختان 
الذین یُنكرون أن االبن الوحید ھو ابن هللا.  ولكننا اذ نقول إنھ 

كما شرحنا باألمس، وقبل أن نفسّر ما یخّص ربنا یسوع  –"آب" 
البن، حتى عندما نفكّر أنھ إلھ نفكّر نوضح أنھ أٌب ل –المسیح 

كذلك أن لھ ابن، ثم نضیف : إنھ "ضابط الكل"، ومؤكدین ھذا 
  بسبب الیھود والیونانیین وجمیع الھراطقة.

  

  قدرة هللا في السماء كما على األرض – 2

  فمن جھة الیونانیین، یقول البعض إن هللا نفس العالم، والبعض 
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اآلخر إن قدرتھ تمتدّ إلى السماء فقط دون األرض.  وقد جاراھم 
آخرون في ضاللھم، مفسّرین خطأ ھذه العبارة : "... وإلى الغیوم 

)، فتجاسروا على القول بأن عنایة هللا تحدّھا 35/6أمانتك" (مز 
السماء والغیوم، وأن هللا غریب عن كل ما یحدث على االرض، 

وإن "إن صعدت إلى السماء فأنت ھناك،  ناسین المزمور القائل :
).  ألنھ إن لم 138/8ھبطت إلى الجحیم فأنت ھناك أیضاً" (مز 

یكن ما ھو أعلى من السماء وال أدنى من األرض غیر الجحیم، 
  فالذي یوجد في عمق الجحیم یمتدّ سلطانھ أیضاً على األرض.

  

  هللا سیدّ الروح والجسد – 3

  ال یعترفون بوجود إلھ قدیر. –كما سبق وقلنا  –إن الھراطقة 

والقدیر ھو الذي یستطیع كل شيء ویتلّسط على كل شيء، بینما 
ھم یقولون بوجود خالق للنفس وآخر للجسد، وكالھما غیر 
كاملین، إذ ینقص الواحد ما یملك الثاني.  إذ كیف یكون قدیراً من 

ھ سلطان على كان لھ سلطان على النفس دون الجسد؟ ومن كان ل
األجساد دون األرواح كیف یكون قدیراً؟ لكن الرب یدحض 
ھؤالء بقولھ : "بل خافوا الذي یقدر أن یُھلك النفس والجسد في 

).  ألنھ لو لم یكن ألبي ربنا یسوع المسیح 10/28جھنّم" (متى 
سلطان علیھما، َلَما استطاع أن یحكم علیھما بالعذاب.  إذ كیف 

رسل إلى النار األبدیة جسداً لیس لھ سلطان یمكنھ أن یعاقب وی
  ).12/29علیھ؟ "إن لم یربط القويَّ أوالً ویدمّر اسلحتھ؟" (متى 
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  لماذا یسمح هللا بالّشر؟ – 4

لكن الكتاب اإللھي والعقائد الحقّة تعترف بإلھ واحد یسیطر على 
كل األشیاء بقدرتھ ویدّبرھا بإرادتھ.  إنھ یسیطر حتى على 
الوثنیین، ولكنھ یتسامح معھم في صبره؛ كما أنھ یسیطر على 

ویسیطر على الشیطان، ولكنھ الھراطقة ویتحّملھم بكثرة رأفتھ؛ 
یتسامح معھ ال عن عجز یصطبر علیھ لطول أناتھ.  إنھ 

وقد صنعھ )، 40/14كالمقھور، إذ ھو خلیقة الرب األولى (أیوب 
لیكون ألعوبة ال � (فھذا ال یلیق بھ)، بل للمالئكة الذین خلقھم.  
وقد حفظھ في الكیان لسببین : لكي یكون أكثر خزیاً عند انھزامھ، 

یمة ! إنھ ولكي یكتسب البشُر أكالیل النصر.  یا لعنایة هللا الحك
یستخدم اإلرادة الشریرة لیھيّء للمؤمنین سبَل الخالص.  فكما أنھ 
استخدم حقد إخوة یوسف لتحقیق غرضھ، وسمح بأن یبیعوا 
ً علیھم، كذلك سمح للشیطان أن  أخاھم بدافع الحقد لیقیمھ ملكا
یھاجم (البشر) لكي یتّوج المنتصرون، ولكیما یزداد البشر رفعة 

  كان یوماً رئیس المالئكة.النتصارھم على من 

  

  ال یفلت أحد من قدرة هللا – 5

إذن ال یفلت شيء من قدرة هللا.  لذلك یقول الكتاب : "فكان الكل 
).  فكّل الكائنات تخضع لھ، 118/91بأحكامك طائعاً قائماً" (مز 

وال یستثني من ھذه السیطرة الشاملة سوى ابنھ الوحید وروحھ 
على كل شيء، وھو یحتمل بطول أناتھ  القدوس.  فا� إذن یسیطر

  المجرمین واللصوص والزناة.  وقد حدّد وقتاً حین یقتضي على 
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ً أشدّ  ً عن أعمالھ، لكیما یلقى عقابا كل إنسان أن یؤدي حسابا
ً طویالً بدون أن  صرامة أولئك الذي یكونون قد انتظروا وقتا

البشر یحكمون في األرض، ولكنھم یتوبوا.  ھناك ملوك بین 
لیسوا بمعزل عن قدرة السماء.  وقد اختبر ذلك فیما مضى 
نبوكدنصّر عندما قال : "إن سلطانھ سلطان أبدي، وملكھ یمتدّ إلى 

  ).4/32جمیع األجیال" (دانیال 

  

  الِغنى ُملك هللا – 6

ألِغنى والذھب والفّضة ال تخص الشیطان، كما یظّن البعض؛ 
ى األرض كلّھ ھو للمؤمن، أما الكافر فلیس لھ فلس" "ألن ِغن
)؛ وھل من كافر مثل الشیطان؟ ویقول الرب 17/6(أمثال 

بوضوح على لسان النبي : "لي الفضة ولي الذھب أُعطیھما لمن 
).  أحِسن استعمال المال فال تالم.  ولكن إذا 2/9أشاء" (حجاوي 

بسوء استخدامك  أسأت استعمال ما ھو صالح، ولم تُرد أن تعترف
لھ، فمن الكفر أن تلقي باللوم على الخالق.  یمكن لإلنسان أن 

) 25/35یتبّرر بواسطة الخیرات : "جعت فأطعمتموني" (متى 
) 25/36"كنت عریانا فكسوتموني" (متى ھذا مفعول الخیرات، 

ھذا ما یحققھ المال.  وإذا كنت ترید أن تعرف أن الخیرات 
ملكوت السماوات، فاسمع ما یقول الرب  بإمكانھا أن تفتح أبواب

(للشاب الغني)، "بِع ما تملكھ وتصدّق بثمنھ على الفراء، فیكون 
  ).19/21لك كنز في السماء" (متى 
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7 –  ً   الشطان ال یملك شیئا

إني أقول ذلك بسبب الھراطقة الذین یلعنون الخیرات واألموال 
ً أن واألجساد.  إني ال  أریدك عبداً للخیرات، ولكن ال أرید أیضا

تحتقر ما أعطاك هللا لمساعدتك.  فال تقل أبداً إن الخیرات ھي 
ُملك الشیطان، حتى إذا قال : "أُعطیك كل ھذه الممالك، فإنھا قد 

" (لو  ).  ومن السھل دحض ھذا الكالم، ألنھ صادر 4/6دُفعت إليَّ
ابةً بالذي كان یتحدّث إلیھ، عن كاذب.  ولكن لعلّھ قال الصدق مھ

ذلك أنھ لم یقل : "أُعطیك كل ھذا ألنھ ُملك لي"، ولكن "ألنھ دُفع 
".  فھو إذن لم ینسب الملكیة إلى نفسھ بل اعترف أنھ المالك  إليَّ
العابر والمدّبر المّؤقت.  ولنترك للمفّسرین البحث فیما إذا كان 

  كذب أو صدق.

  

  الھراطقة یجدّفون – 8

یوجد إذن "إلھ واحد آب ضابط الكل" تجاسر الھراطقة على 
إھانتھ.  تجاسروا على إھانة رّب الصباؤوت الجالس على 

).  لقد تجّرأوا على التجدیف 79/2؛ مز 6/3الشروبیم (اشعیا 
).  لم یخشوا أن یجدّفوا على 16/16على الرب أدوناي (یھودیت 

أما أنت فاعبد اإللھ الواحد اإللھ القدیر الذي أشاد بذكره األنبیاء.  
).  أُھرب من 15/6ضابط الكل، أبا ربنا یسوع المسیح (رومھ 

خالل تعدّد اآللھة، وأھرب من كل ھرطقة.  وقل مع أیوب : 
"أتَوّسل إلى هللا القدیر الذي صنع عظائم ال تُفحص وعجائب 

).  وكذلك : "هللا متعاٍل 9 – 5/8مجیدة ال تُحصى" (أیوب 
  ).  لھ المجد إلى أبد الدھور.  آمین.36/22وب بقدرتھ" (أی
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  " ... خالق السماء واألرض، كل ما یُرى وما ال یُرى"

  

  "من ھذا الذي یلبّس المشورة بأقوال لیست من العلم

  بشيء ... إني سائللك فأخبرني : أین كنت حین أسست 

  األرض؟ بَیِّن إن كنت تعلم الحكمة..." 

  )4 – 38/2(أیوب 
  

  

  هللا ال یراه أحد – 1

یستحیل علینا أن نرى هللا بأعین الجسد، ألن ما ھو ال جسدي ال 
یمكن أن یقع تحت أعین بشریة.  وھذا ما یشھد بھ ابن هللا الوحید 

)، حتى لو جاء في 1/18بقولھ : "ما من أحد رأى هللا" (یو 
ا یقول الكتاب؟ یقول حزقیال أنھ رأى (الرب).  ألنھ في الواقع ماذ
)، وال المجد في 2/1إنھ رأى "شبھ مجد الرب" ال الرب (حز 

حقیقتھ، ولكن شبھ مجده.  وھو بمجّرد رؤیتھ شبھ المجد، ال المجد 
ذاتھ، سقط على األرض مرتعداً؛ فلو كانت رؤیة شبھ المجد تُلقي 
الذعر والھلع في قلوب األنبیاء، فالذي یسعى إلى رؤیة هللا أال 

قط مائتا؟ ألنھ "ال یستطیع أحد أن یرى وجھي ویعیش، یقول یس
).  لذلك التحف هللا برحمتھ غیر المتناھیة 33/20الرب" (خر 

  بالسماء كحجاب لیستر عنا ألوھیتھ لكیال نموت.  وھذا القول لیس
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من عندي، بل ھو قول النبي : "لیتك تشّق السماوات فترتعد 
).  فلماذا تندھش 64/1الجبال وتسیل األطواد كالشمع" (أشعیا 

).  2/1إذن إذا كان حزقیال سقط لدى رؤیتھ شبھ مجد الرب؟ (حز 
) الذي لم یكن 17 – 8/16ودانیال لدى رؤیتھ جبرائیل (دانیال 

  ال وسقط على وجھھ.سوى خادم هللا، قد ارتعد في الح

النبي على ھذه الحال ال یستطیع الكالم حتى اتخذ المالُك وظّل 
).  إذا كان جبرائیل قد 16 – 10/15شكَل إنسان وطمأنھ (دانیال 

لدى ظھوره لھم، فماذا كان حّل بنا لو أظھر هللا أرعب األنبیاء 
  ذاتھ، أما كنّا متنا جمیعاً؟

  

  النفس تبصر فاطرھا على طریق المقایسة – 2

فمن المستحیل إذن أن نرى الطبیعة اإللھیة بأعین بشریة، ولكن 
في استطاعتنا أن نكّون فكرة عن قدرتھ بفضل أعمالھ اإللھیة، 
على حد قول سلیمان : "إنھ ِبِعَظم جمال المبروءات یُبصر 

ول إن ).  أنھ ال یق13/5فاِطُرھا على طریق المقایسة (حكمة 
الخالق یُعّرف نفسھ بأعمالھ، ولكن على طریق المقایسة.  ألن هللا 

  یظھر عظیماً بمقدار ما تزداد معرفة اإلنسان بأعمالھ اإللھیة.

  

  هللا یفوق كل وصف، والخلیقة تدعو إلى تسبیحھ – 3

أنت یا من یُرید أن یعرف لماذا ال یمكن إدراك الطبیعة اإللھیة، 
یمان الفتیان الثالثة في أتون النار : إسمع بالحري اعتراف إ

  " "مبارك أنت أیھا الناظر األعماق، الجالس على الشروبیم
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).  قل لي ما ھي طبیعة الشروبین، ثم تأمل في 3/55(دانیال 
الجالس علیھا ! لقد حاول النبي حزقیال أن یصفھا على قدر 
اإلمكان بقولھ : إن لكل واحد منھا أربعة أوجھ : وجھ إنسان 

)، وستة أجنحة 1/6ووجھ أسد، ووجھ نسر ووجھ ثور (حز 
ً (رؤیا  بأربعة جوانب )، وتحت كل واحد عجلة 7/8مألى عیونا

  ).  10/12(حز 

وعلى الرغم من ھذا الوصف لم نفھم شیئاً وال حتى ما كتبھ.  وإن 
كنا ال نستطیع أن ندرك العرش الذي وصفھ، فمن أنّى لنا أن 
ندرك الجالَس علیھ، اإللھ الذي ال یوسف وال یُرى؟ وبما أننا ال 
 نستطیع أن ندرك طبیعة هللا، نستطیع على األقل، لدى رؤیة

  أعمالھ، أن نرنم بتسابیحھ ونشید بذكر مجده.

  

  قانون اإلیمان یؤكد بأن هللا خالق – 4

إني أبسط لكم ذلك لتتبعوا قانون اإلیمان حسب ترتیبھ.  فإننا نقول 
: "نؤمن بإلھ واحد آب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، كل 

و ما یُرى وما ال یُرى" حتى نتذّكر أن أبا ربنا یسوع المسیح ھ
نفسھ الذي صنع السماء واألرض.  وحتى ندافع عن أنفسنا ضدّ 
وقاحة الھراطقة الكفرة الذین تجّرأوا على التجدیف على حكمة 
مھندس ھذا العالم بأسره، الذین ینظرون بأعین أجسادھم، وقد 

  ُحرموا من أعین الروح.

  

  َجلَدَ السماء من صنع حكمة هللا – 5

  األجدرعظیم الذي قام بھ هللا؟ كان ماذا یعیبون على ھذا العمل ال
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بھم أن یندھشوا لرؤیة األجرام السماویة، ویعبدوا ذاك الذي 
).  ومن طبیعة المیاه السائلة 40/22نصب السماء كالقبة (أشعیا 

صنع َجلَد السماء.  ألن هللا قال : "لیكن جلد في وسط المیاه" (تك 
مّرة واحدة، وظّل الجلد قائماً دون أن یسقط.   )،  قال هللا ذلك1/6

السماء ھي من الماء، ومع ذلك فھي تحوي على أجرام مشتعلة 
كالشمس والقمر والنجوم.  وھذه المواد المشتعلة تتحّرك في الماء.  
وإذا خامر أحداً الشك في أن طبیعتین متضادتین، كالماء والنار، 

التي سقطت على مصر أیام یمكنھما البقاء معاً، فلیذكر النار 
)، ولیتأمل في عمل هللا البالغ 9/23موسى بشكل بََرد (خر 

الحكمة.  ولما كانت المیاه ضروریة لعمل األرض، فقد زّود 
السماء بالماء، حتى إذا ما إحتاجت إحدى مناطق األرض إلى 

  مطر، مدّتھا السماء بھ.

  

  حكمة هللا في النظام الشمسي – 6

لى تكوین الشمس، أال نجد فیھا ما یدعو إلى وإذا نحن نظرنا إ
العجب ! إنھا تبدو كقرص صغیر، ولكنھا مزّودة بقّوة ھائلة 

) إنھا تظھر في الشرق وترسل ضوَءھا حتى 5 – 43/2(سیراخ 
إلى الغرب.  وقد قال صاحب المزامیر في وصف شروقھا عند 

).  18/6الصباح : "إلنھا كالعروس تخرج من خدرھا" (مز 
وأتى على وصف بھائھا ودورانھا في الصبیحة، وعندما تظھر 
للناس في الظھیرة، وكیف أننا نتوارى عن حّرھا أثناء دورانھا؛ 

لكنھا تُفرح الطبیعة كلھا عند شروقھا ألنھا تبدو كالعروس.  و
  بالحري في تدابیر الذي حدّد وتأمل أیضاً في وظائفھا (أو تأمل)
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لھا دورانھا) وأنظر كیف أنھا تشرق مرتفعة في الصیف وفي 
ً أكثر للعمل.  أما في  الباكر، فیطول النھار، مما یتیح للبشر وقتا
الشتاء فھي تبطئ دورانھا بالعكس، ال إلطالة زمن البرد، بل 
إلطالة اللیل حي یستریح البشر، فیعلمون في إثمار األرض من 

یام تتعاقب بانتظام : فھي طویلة بذور ونبات.  وأنظر كیف أن األ
في الصیف وقصیرة في الشتاء؛ ویتساوى اللیل مع النھار في 

: الربیع والخریف.  وھذا ما یحمل مؤلف المزامیر على القول 
).  18/3"الیوم یفیض للیوم قوالً، واللیل یبّث اللیل علما" (مز 

، ھذه جمیعھا تصرخ في آذان الھراطقة الصّم من خالل نظامھا
وتقول إنھ ال إلھ آخر سوى الذي خلق الكون ونظّم ودبّر كل 

  شيء.

  

  هللا ُمبدع النور وخالق الظلمة – 7

فال یُصغِ أحد إلى ھؤالء الذین یقولون : إن للضوء خالقاً 
ً آخر.  بل لیذكرّن أن أشعیا القائل : "أنا مبدع  وللظلمات خالقا

).  فما اعتراضك یا إنسان؟ 45/7النور وخالق الظلمة" (أشعیا 
لماذا تستاء من الوقت المعطى لك للراحة؟ ھل یستطیع العامل أن 

إن لم تحتّمھا علیھ الظلمات؟ فبعد إرھاق یُطالب أسیاده بالراحة : 
النھار نستعید قوانا براحة اللیل؛ فنقوم في الصباح وقد تجدّدت 
قوانا بعد تعب النھار، وذلك بفضل راحة اللیل.  وأي وقت أفضل 
من اللیل للحصول على الحكمة ! ففي اللیل غالباً ما نفّكر با�؛ في 

  .  أي وقت أكثر مالءمة من اللیل نقرأ ونتأمل في الكتب المقدسة
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اللیل لترتیل المزامیر وحصر أفكارنا في الصالة ! وأي وقت 
نختار لنتذكر خطایانا، ألیس في اللیل؟ فال نسلّم إذن بأن ھناك إلھاً 
آخر خلق الظلمات، فقد علّمتنا التجارب أن الظلمات صالحة 

  ومفیدة للغایة.

  

  سیر النجوم المنتظم – 8

ال یكفي أن نعجب بنظام الشمس والقمر، بل یجب أن نالحظ أیضاُ 
سیر النجوم المنتظم : سیرھا الُحّر والجّوال، شروُق وغروُب كّلٍ 
منھا، وكیف أن بعضھا یعلن قدوم الصیف، والبعض اآلخر 

  الشتاء، وكیف ترشدنا إلى وقت البذر، وتدّلنا على بدایة الِمالحة.

وكیف أن المالّح الجالس في سفینتھ التي تمخر عباب البحر 
یتطلّع إلى النجوم ویسترشد بھا لقیادة سفینتھ.  فألجل كل ذلك 
یقول الكتاب بحق : "لتكن النیرات آلیات وأوقات وأیام وسنین" 

)، ولیس للتنجیم وابتداع األساطیر.  تأمل كیف یھبنا 1/14(تك 
إننا ال نرى الشمس تبزغ فجأة، بل أنھا هللا ضوء النھار تدریجیاً : 

تعتاد حدقة العین علیھ فتتمكن ترسل ضوءھا رویداً رویداً، حتى 
ً كیف أنھ یلّطف من  من التطلّع إلى الشعاع القوي.  وانظر أیضا

  ظلمات اللیل بضوء القمر.

  

  حكمة هللا كما تظھرھا العناصر المائیة ... – 9

).  َمن 38/28من ھو صانع المطر، ومن یقطّر الندى؟ (أیوب 
یكثّف الھواء ویحّولھ إلى سحب، ویحبس ماء المطر فوق 
رؤوسنا؟ َمن یقود سحب الشمال الالمعة كالذھب ویحّولھا إلى 
  كتلة كثیفة، ثم یطلقھا إلى مختلف مناطق االرض بأشكال متباینة؟ 
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الذي یمكنھ أن یحصي السحب؟ لذلك جاء في سفر َمن ھو الحكیم 
)، و "أحنى السماء 38/37أیوب : "إنھ یعرف مختلف السحب" (

).  ویحصي السحاب بحكمتھ، وقبّة 38/33( نحو األرض"
السماء ال تنشّق بدونھ.  ھناك مقادیر كثیرة من المیاه في السحب، 

َمن أخرج ولكنھا ال تنشّق بل تصبّھا بانتظام تام على األرض.  
؛  134/8الریاح من خزائنھا، ومن قَطّر قطرات الندى؟ (مز 

).  ِمن بطن َمن خرج الثلج؟ فإن جوھره من الماء 38/28أیوب 
ً كالصوف،  ً یصیر الماء ثلجا ولھ خصائص الحجر.  وأحیانا

ً ینذّر على شكل صقیع كالرماد (مز  )، وأحیاناً 147/5وأحیانا
إنھ یحكّم الماء كما یرید.  طبیعة   یتحّول إلى مادة صلبة كالحجر.

الماء بسیطة، لكن طاقتھ متعدّدة األشكال : فھو في الكرمة خمر 
یُفرح قلب اإلنسان، وفي الزیتون زیت یلمّع وجھ اإلنسان، 

) ویدخل في 103/15ویتحّول إلى خبز یسند قلب اإلنسان (مز 
  تكوین الثمار على مختلف أنواعھا.

  

  ض ...... ومنتجات األر -  10

أمام ھذه العجائب، أّي موقف كان یجب إتخاذه؟ التجدیف على 
الخالق أم عبادتھ؟ ھذا، ولم أقل شیئاً عما أتتھ حكمتھ من عجائب 
غیر منظورة.  أنظر إلى الربیع وإلى الزھور التي تختلف 
أنواعھا على الرغم من تشابھھا : فمن وردة قرمزیة اللون إلى 

ھما إرتوتا من ندى واحد ونبتتا في زنبقة ناصعة البیاض.  كلتا
أرض واحدة، فمن نّوعھما ھكذا، ومن الذي خلقھما؟ أُنظر إلى 

  الشجرة ذاتھا جزء ینبت أوراقاً وجزء ینتجھذه الدقّة : فمن مادة 
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ثماراً، مع كون المادة ھي ذاتھا.  وعلى نفس الكرمة نجد منھا ما 
للنمّو.  وما ھو لألوراق وما ھو للعرائیس وما ھو للحرق وما ھو 

ھو للعناقید.  تأمل في الِعَقد المتعدّدة في جزع قصبة صنعھا 
الخالق ! ومن أرض واحدة تخرج الزحافاتـ والوحوش الضاربة، 
والقطعات واألشجار واألطعمة، والذھب والفضة والنحاس 

ألسماك والحدید والحجر.  طبیعة المیاه واحدة، ومنھا تأتي ا
  والطیور : األولى تسبح فیھا، والثانیة تھیم في الجّو.

  

  ... وحیوانات البحر -  11

"ھذا البحر الكبیر المترامي األطراف قد زخر بالحیوانات 
).  َمن یقدر أن 103/26الصغار والكبار، فھي ال تُحصى" (مز 

یصف روعة األسماك التي تعیش فیھ؟ َمن یستطیع أن یصف 
وطبیعة الحیوانات البرمائیة التي یمكنھا أن تعیش عظمة الحیتان 

على أرض صحراویة كما تعیش في الماء.  َمن یستطیع أن 
یصف عمق البحار وعرضھا، وقّوة أمواجھا الھائلة؟ ومع ذلك 
فقد وضع هللا لھا حدّاً ال تتعدّاه، إذ قال : "إلى ھنا تبلغ وال تعدو، 

.  ویذعن البحر لھذا )38/11وھنا یسكن طغیان أمواجك " (أیوب 
ً على  ً واضحا األمر، إذ ھو، عندما یجري، تترك أمواجھُ خّطا

  الشاطئ، كأنما ھي تعلن أن لھا حدوداً ال یجب أن تتعدّاھا.
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  عظمة هللا في الطیور ... – 12

َمن في استطاعتھ أن یدرك طبیعة طیور السماء، ویعرف كیف 
أن بعضھا یُطلق ألحاناً موسیقیة عذبة، والبعض لھ أجنحة مّرقطة 
بشكل فنّي عجیب، والبعض یطیر في الجّو ویتوقف عن الحركة 
كالصقر، ألن هللا أمر بذلك : "یستقّل البازي في الجّو ویبسط 

).  أي إنسان یستطیع أن 39/26(أیوب جناحیھ نحو الجنوب" 
یمعن النظر في النسر وھو یحلّق في العالء؟ إذا كنت ال تستطیع 
أن تصل إلى إرتفاع الطیور غیر العاقلة، فكیف ترید أن تدرك 

  خالق الكون؟

  

  ... وفي الحیوانات -  13

َمن من الناس یعرف أسماء كل الحیوانات؟ أو یستطیع أن یفحص 
ال نعرف أسماء الحیوانات، فمن أنّى لنا  تركیب كل منھا؟ إن كنا

أن ندرك الخالق؟ لقد أصدر هللا أمره قائالً : "لتخرج األرض 
  ).1/24بھائم ودبابات وزحافات بحسب أصنافھا" (تك 

ومن أرض واحدة وأمر واحد خرجت أصناف متنوعة : الحمل 
الودیع واألسد المفترس.  ولكل منھا غرائز مختلفة باختالف 

بشر : إذ یدّل الثعلب على خداع اإلنسان، وترمز الحیة طبائع ال
إلى خیانة األصدقاء، ویذّكر الحصان بصھیلھ جموَح شھوات 
الشبان، وتوقظ النملة النشیطة خمول الكسالن.  وعندما یقضي 
اإلنسان شبابھ في البطالة، یقول لھ الكتاب اإللھي باالمتثال 

  ملة، أیھا الكسالن؛ أُنظر بالحیوانات غیر العاقلة : "إذھب إلى الن
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)؛ فكما تراھا تجمع مؤونتھا في 6/6طرقھا وُكن حكیماً" (أمثال 
الوقت المناسب، إقتِد بھا واجمع لنفسك ثمار األعمال الصالحة 
للحیاة األبدیة.  "واذھب كذلك إلى النحلة وتعلم منھا النشاط" 

بین كل الزھور لتصنع العسل  )، وأنظر كیف تنتقل8/8(أمثال 
  لمنفعتك.

تنھل منھا، قل : "ما اعذب أقوالك في حلقي ھي أحلى في فمي 
  ).118/103من العسل" (مز 

  

  مجدّوا هللا الذي منح الحیوانات قّوتھا – 14

ھالّ یستحق الخالق التمجید؟ إن كنت أنت ال تعرف جوھر 
األشیاء، فھل معنى ذلك أن ھذه األشیاء التي خلقت ال فائدة منھا؟ 
ھل یمكنك أن تعرف خصائص كل النباتات، أو فائدة كل ما ھو 
ناتج عن الحیوان؟ فمن سّم األفاعي استخرجت أدویة لمعاجلة 

الربَّ فال تؤذیك.  یحّب  البشر.  قد تقول إن الحیة خطرة؛ َخفِ 
العقرُب األذى؛ َخِف الرّب وھو ال یلدغك.  األسد متعطش إلى 

ً مع دانیال الدماء.  َخِف الرب فیجلس  بجوارك، كما حدث قدیما
ً ھي الحیوانات في قّوتھا : فالبعض 6/18( ).  عجیبة حقا

كالعقرب قّوتھ في سّم شوكتھ، والبعض في أسنانھ، والبعض یدافع 
فسھ بواسطة مخالبھ؛ بینما تكمن قّوة األفعى في عینیھا.  من عن ن

  كثرة تنّوع العمل یمكنك أن تعرف مقدرة العامل.
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  عظمة هللا في الطبیعة البشریة – 15

ولكن لعلك ال تعرف ھذه األشیاء ألنك لست على عالقة 
خالل طبیعتك بالحیوانات الخارجیة.  فكّر إذن في ذاتك، ومن 

ً من  الخاصة، إعترف بخالقھا.  ما ھو العضو الذي تجده مشینا
أعضاء جسمك؟ كن سیّد نفسك فلن تجد عضواً واحداً مشیناً.  في 
البدء كان آدم في الفردوس عاریاً مع حواء، ولكنھ لم یُطرد بسبب 
أعضائھ، ألن األعضاء لیست ھي سبب الخطیئة، بل الذین 

ائھم ھم الذي یخطئون ألن خالق األعضاء یُسیئون استخدام أعض
  حكیم.

َمن الذي أعدّ الرحم لیحمل الجنین؟ وَمن الذي یمنح الحیاة للجنین 
الذي في الرحم؟ ویُفیض اللبن من الثدیین عندما یولد الطفل؟ كیف 
ً فرُجالً؟ ثم یتحّول إلى شیخ  یصبح المولود الجدید طفالً ثم صبیا

  یوقف ھذا التحّول یوماً واحداً.ھرم بدون أن یستطیع أحد أن 

كیف یتحّول بعض الطعام إلى دم والبعض إلى لحم؟ ویخرج 
البعض كإفرازات.  من یجعل قلبنا ینبض بال إنقطاع؟ إّن كتب 
الطب الشھیرة تجد صعوبة في تفسیر تكوین عیوننا العجیب ! 

  فانظر أیھا اإلنسان، إلى المھندس، أنظر إلى الخالق الحكیم !

  

  ما أعظم أعمالك، یا رب ... – 16

وإن كانت ال تزال ھناك أشیاء عدیدة ال یمكن تفسیرھا، وال سما 
ما ھو غیر جسدي وغیر منظور منھا، إالّ أنك تجد اآلن في 

  خطابنا ما یكفي لدحض المجدّفین على المبدع الصالح الحكیم.
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أنت بنفسك عن عظمة ویمكنك مما سمعت وقرأت، ومما اكتشفتھ 
المبروءات وجمالھا أن تبصر فاِطرھا على طریق المقایسة 

).  إركع بخشوع أمام خالق األشیاء كلھا، الحسیّة 13/5(حكمة 
وغیر الحسیّة، المنظورة وغیر المنظورة، وبلسان ملؤه التقوى 
والعرفان، وشفتین ال تعرفان الكلل، ّرنم من كل قلبك قائالً : "ما 

).  بل 103/25لك یا رب، كلھا بحكمة صنعت" (مز أعظم أعما
  یلیق اإلكرام والمجد والجالل، اآلن وإلى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة العاشرة

  "... وبرب واحد یسوع المسیح"

  

  "وھناك كثیر من اآللھة وكثیر من األرباب؛ وأما عندنا

  نحن، فلیس إالّ إلھ واحد وھو اآلب، منھ كل شيء وإلیھ  

  نحن راجعون، ورّب واحد وھو یسوع المسیح، بھ كان كل

  شيء وبھ نحن قائمون"

  )6 – 8/5كور  1(
  

  

  ال یأتي أحد إلى اآلب إالّ باإلبن – 1

یجب على الذین تعلّموا وآمنوا بإلھ واحد آب ضابط الكل، أن 
یؤمنوا كذلك باإلبن الوحید؛ "ألن من یُنكر االبن لیس لھ اآلب" 

) "ال یأتي 10/9).  ویقول یسوع : "أنا الباب" (یو 2/23یو  1(
).  وعلیھ، إن أنكرت الباب تُقفل 14/6أحد إلى اآلب إالّ بي" (یو 

إلى اآلب.  "ما من أحد یعرف اآلب إالّ علیك المعرفة للوصول 
).  فإن أنكرت 11/27االبن، ومن شاء االبن أن یكشف لھ" (متى 

الذي یكشف لك، فأنت تبقى في الجھل.  ھذا حكم اإلنجیل الذي 
یقول : "من لم یؤمن باالبن ال یََر الحیاة األبدیة، بل یلزمھ غضب 

ا یُستھان بابنھ یغضب عندم).  فالواقع أن اآلب 3/36هللا" (یو 
  الوحید.  إنھ لمن الخطورة بمكان في نظر َملك أن یُھان أحد 
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جنوده؛ ولكن إذا كانت اإلھانة تلحق بأحد فرسانھ المجیدین أو 
بأحد أصدقائھ، فإنھ یستشیط غضباً.  وإذا أُھین االبن الوحید 

األب من أجل إبنھ للملك، فمن یقدر عندئذ أن یطفئ سورة غضب 
  الوحید؟

  

  اآلب نفسھ یُوصینا باالبن – 2

فإن أراد أحد أن یُظھر ورعھ �، فلیعبد االبن، وإالّ فإن اآلب لن 
یقبل عبادتھ.  لقد أعلنھ اآلب في السماء قائالً : "ھذا ھو إبني 

).  ُسرَّ هللا بابنھ؛ وان أنَت 3/17الحبیب الذي عنھ رضیت" (متى 
تكون لك الحیاة.  ال تنساق إلى الیھود الذین یقولون  ال تسّر بھ فلن

  كافرین بأنھ ال یوجد إالّ واحد.

  

ً بابن هللا  بل علیك، بعد أن رأیت أن هللا واحد، أن تعترف أیضا
الوحید.  إني لست أول القائلین بذلك؛ إن صاحب المزامیر یقول 

 ).  ال2/7عن أقنوم اإلبن : "الرب قال لي : أنت ابني" (مز 
تتمّسك بما یقولھ الیھود، بل بما یقولھ األنبیاء.  لماذا تتعّجب من 

  ازدرائھم ألقوال األنبیاء، إن كانوا قد رجموا األنبیاء، وقتلوھم؟

  

  واحد ھو االبن – 3

آمن أنت برّب واحد یسوع المسیح، ابن هللا الوحید.  إننا نقول 
"واحداً" حتى ال نفكّر في آخر غیره.  ونقول إنھ واحد، حتى أن 

التي تطلق على وجوه نشاطھ المختلفة  –العدد الكثیر من األسماء 
  ال یحملك على االعتقاد كفراً بتعدّد األبناء إنھ یُدعى "الباب"، –

  



  اشرةالعظة الع  147
  

)، بل باباً روحیاً، 10/7ولكن ھذه التسمیة ال تعني باباً خشبیاً (یو 
حی�ا، یمیّز بین الداخلین منھ.  ویُدعى "الطریق"، ولكن لیس ھو 

)، بل الطریق الذي یؤدي 14/6الطریق الذي یُداس باألقدام (یو 
إلى اآلب السماوي.  ویُدعى "النعجة"، ال الحیوان غیر العاقل، 

)، بل تلك التي بدمھا الكریم تطّھر العالم من 8 – 53/7ا (اشعی
خطایاه، وتساق إلى الجّزاز وتعرف كیف تلتزم الصمت (اشعیا 

)؛ وھذه النعجة تدعى بدورھا "الراعي"، 8/32؛ أعمال  53/7
  ).10/11عندما یقول : "أنا الراعي الصالح" (یو 

ل ترید أن إنھ نعجة بسبب ناسوتھ وراعٍ بسبب صالح ألوھیتھ.  ھ
تعرف أن األمر یتعلّق بنعاج عاقلة؟ إسمع ما یقولھ المخلص 

).  10/16للرسل : "ھاءنذا أُرسلكم كالنعاج بین الذئاب" (متى 
وھو یدعى أیضاً "أسداً"، ال الحیوان الذي یفترس البشر، بل نرید 

أن نظھر بھذه التسمیة كرامةَ شخصھ الملكیة، الثابتة، الھادئة.  
سداً لمقابلتھ باألسد الُمعادي الذي یزأر ویفترس جمیع إنھ یُدعى أ
بدون أن یغیّر  –) أّما المخلص فإنھ جاء 5/8بطرس  1الضالین (

؛ تك  5/5كأسد قوّي من سبط یھوذا (رؤیا  –وداعة طبیعتھ 
)، لیمنح الخالص للمؤمنین ویصرع العدّو.  ویُدعى 49/9

 1"حجراً"، ال ذلك الحجر األصّم الذي نحتتھ أیدي البشر، (
)، بل حجر الزاویة الذي یرتكز علیھ المؤمن وال 5/8بطرس 
  یُخزى.

  

  أسماء المسیح – 4

  مسوح لیس بأید بشریة،، أي الم)1/16یُدعى "المسیح" (متى 
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) إلى األبد لرئاسة الكھنوت ألجل 4/27بل مسحھ اآلب (أعمال 
)، وھذا ال یعني 1/18).  ویُدعى "میتاً" (رؤیا 5/5البشر (عبر 

أنھ بقي بین األموات في الجحیم كسائر البشر، بل ھو الوحید الذي 
  ).87/5ظّل حّراً بین األموات (مز 

)، ال ألنھ من أصل أرضي 16/13ویُدعى "ابن اإلنسان" (متى 
مثل كل واحد منّا نحن البشر، بل ألنھ آٍت على السحاب لیدین 

)، ال 2/11).  ویُدعى "ربّاً" (لو 24/30األحیاء واألموات (متى 
على سبیل المغاالة كما ھي الحال بین البشر، إنما ھو رّب 

وع"، وھو اسم یلیق بھ (متى بطبیعتھ ومنذ األزل.  ویُدعى "یس
)، ألنھ یأخذ ھذه التسمیة من الشفاء الخالصي 1/31؛ لو  1/21

)، لیس ألنھ 2/7؛ مز  3/17الذي یمنحنا.  ویُدعى "ابناً" (متى 
نال النبّوة بالتبني، ولكن ألنھ ُولد بحسب الطبیعة.  كثیرة إذن ھي 

ل الھالاطقة األسماء التي تُطلق على ربنا.  ولكن لئال تكون أضالی
الذین یقولون إن المسیح ھو غیر یسوع، وآخر ھو "الباب" ...  –
ً بقولھ : "وبرٍب  – حجّر عثرة لك، فقانون اإلیمان یحذّرك حقا

  واحد یسوع المسیح".  فاألسماء كثیرة، ولكنھا لشخص واحد.

  

5 –  ً   المسیح رّب حقا

لیھ وعلیھ، تختلف نظرة كل واحد إلى المخلّص باختالف حاجتھ إ
  )، 15/1: فھو "الكرمة" لمن ھم في حاجة إلى فرح، (یو 
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)، و"عظیم 10/7و "الباب" لمن ھم في حاجة إلى الدخول، (یو 
) لمن ھم في حاجة 2/5تیمو  1، 7/26األحبار الوسیط" (عبر 

إلى تقدیم صلوات.  وللخطأة فھو "النعجة" التي تُذبح ألجلھم.  
ً كما ھو 9/22كور  1كالً للكل (یصیر  ) مع كونھ ال یزال باقیا

ً بكرامة نبّوتھ بال  بحسب طبیعتھ.  وھو، إذ یبقى كما ھو محتفظا
تغییر، یسعى كطبیب ماھر ومعلّم رؤوف إلى نجدتنا في أسقامنا.  
وبما أنھ رّب حقاً، لم یتلقَّ الربوبیة تدریجیاً، بل كانت لھ بطبیعتھ.  

بّاً" على سبیل المغاالة كما نفعل نحن، ولكنھ وھو ال یُدعى "ر
رّب حقاً، إذ أنھ بإرادة أبیھ یدبّر أعمالھ الخاّصة.  نحن نبسط 
سلطاننا على أناس مساوین لنا في الكرامة والطبیعة، وأحیاناً على 
ً أن یتسلط سیّد شاب على خدم  أناس أنبل منا، ویحدث أحیانا

ع المسیح فلیست ھكذا؛ إنھ مسنین.  أما الربوبیة لدى سیدنا یسو
أوالً خالق ثم رّب : لقد خلق أوالً كل شيء بإرادة اآلب، ثم أخذ 

  یدبّر أولئك الذین خلقھم.

  

  المسیح في العھد القدیم : في سفر التكوین ... – 6

).  ھل ترید 2/11فالمسیح الرب ھو الذي ُولد في مدینة داود (لو 
أن تعرف كیف كان المسیح الرب مع اآلب قبل أن یتأنس، حتى 
ال تسلّم بالذي یُقال لك بدافع اإلیمان فقط، بل على أساس البراھین 
المستقاة من العھد القدیم؟ خذ السفر األول، سفر التكوین.  قال هللا 

سان" ال على صورتي، بل "على صورتنا" (تك : "لنصنع اإلن
  ).  وبعدما ُخلق آدم، یقول : "فخلق هللا اإلنسان على 1/26
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).  إنھ لم یُقصر على 1/27صورتھ، على صورة هللا خلقھ" (تك 
اآلب وحده كرامة األلوھیة، بل شمل االبن أیضاً، لیُظھر أن 
اإلنسان لیس من صنع اآلب وحده، بل كذلك من صنع ربّنا یسوع 
المسیح الذي ھو إلھ حق.  وھذا الرب نفسھ الذي یتعاون مع اآلب 

ؤّكد ذلك الكتاب المقدس : تعاون معھ في دمار سدوم، كما ی
ً وناراً من عند رّب  "وأمطر الرب على سدوم وعمورة كبریتا

).  وھذا الرب نفسھ ھو الذي رآه موسى فیما 19/24السماء" (تك 
)، 6 – 34/5؛  3/2مضى بالقدر الذي كان یمكنھ أن یراه (خر 

  ألن الرب صالح، وھو یأتي إلى نجدتنا في أسقامنا.

  

  الخروج ...... في سفر  -  7

ولكي تعلم أنھ ھو الذي ظھر بموسى، فإلیك شھادة بولس : "كان 
آباؤنا یشربون من صخرة روحیة تتبعھم، وھذه الصخرة كانت 

ً : "باإلیمان ترك موسى 10/4كور  1المسیح" ( ).   وأیضا
).  وكان قد قال قبل ذلك : "وعدّ عار 11/26مصر" (عبر 

).  وكان موسى ھذا 11/25المسیح أغنى من كنوز مصر" (عبر 
).  ترى أن األنبیاء 33/13قد قال للرب : "أرني وجھك" (خر 

كانوا عندئذ یرون وجھ المسیح، ولكن كّل بحسب طاقتھ : "أرني 
).  فأجابھ الرب : "ال یراني 33/13ذاتك حتى أعرفك" (خر 

).  وبما أنھ ال یستطیع أيُّ كائن حّي 33/20إنسان ویعیش" (خر 
  األلوھیة، أخذ الرب وجھ إنسان، حتى إذا رأیناهأن یرى وجھ 
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نعیش.  وعندما أراد أن یُظھر ھذا الوجھ نفسھ بشيء من الكرامة،  
)، "وأكّب التالمیذ لوجودھم 17/2"أشعَّ وجھھ كالشمس" (متى 

).   فإن كان ھو، 17/6وقد استولى علیھم خوف شدید" (متى 
جسده ال بقدر ما یستطاع، بل بقدر طاقة عندما أضاء وجھ 

تالمیذه، قد أرعبھم إلى حدّ أنھم ال یتمكنّوا من تحملّھ، فكیف یقدر 
أحد أن یتطلع إلى كرامة ألوھیتھ؟ قال الرب لموسى : "إنك 

)، ولكن 33/17ترغب شیئاً عظیماً، وھذا الذي سألتھ أفعلھ" (خر 
قرة الصخرة" (خر بقدر ما یمكنك أن تتحمل "ھا أني أجعلك في ن

  )؛ وبما أنك صغیر، فستمكث في مكان صغیر.33/22

  

  سفر الخروج (تابع) – 8

إحفظ ھكذا ما قیل بسبب الیھود، لقد كان غرضنا أن نبرھن على 
أن الرب یسوع المسیح كان لدى اآلب.  قال الرب إذن لموسى : 
"أنا أجیز جمیع جودتي أمامك وأنادي باسم الرب قدّامك" (خر 

).  بما أنھ الرّب، فأّي رب ینادي؟ ترى، انھ یعلّم بطریقة 33/19
وبھد ھذه الكلمات نقرأ : واالبن.  خفیة العقیدة الخاصة باآلب 

"فھبط الرب في الغمام، ووقف عنده ھناك، ونادى باسم الرب.  
نادى : الرب رّب رحیم ورؤوف، ویغفر وومّر الرب قدّامھ 

.  فأسرع موسى )8 – 34/5خر الذنب والمعصیة والخطیئة" (
  وخّر إلى األرض ساجداً أمام الرب الذي نادى اآلب، وقال : 
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  ).9 – 34/8"یا رّب، ِسر معنا" (خر 

  

  ... في المزامیر ... -  9

ً : "قال الرب  ھذا برھان أول، وإلیك برھان ثاٍن أكثر وضوحا
).  إنھ 22/44؛ متى  109/1لربي : إجلس عن یمیني" (مز 

الرب الذي یقول للرب ال للخادم، بل لرّب كل شيء، البنھ الذي 
).  وعندما یقول : "قد أخضع لھ 2/8كل شيء (عبر أخضع لھ 

كل شيء، "فمن الواضح أنھ یستثني الذي أخضع لھ كل شيء" 
، وما یلي ھذا : "فیكون هللاُ كَل شيء في كل )15/27كور  1(

).  لم یغتصب االبُن الوحید وربُّ كل 15/28كور  1شيء" (
لقّاھا شيء، االبُن المطیع لآلب، (لم یغتصب) الربوبیة، بل ت

وال اآلب بحسب الطبیعة باختیار حّر.  ألن ال االبن اغتصبھا 
رفض أن یعطیھا لھ.  وھو نفسھ یقول : "قد أوالني أبي كل 

)؛ لیس أن ھذه األشیاء لم تكن لي من قبل، 11/27شيء" (متى 
  بل إني أحفظھا حسناً دون أن أحرم منھا ذاك الذي أعطاھا لي.

  

  ربوبیة المسیح في اإلنجیل – 10

رّب إذن ھو ابن هللا، رّب ھو الذي ُولد في بیت لحم الیھودیة، 
حسب قول المالك للرعاة : "إني أبشّركم بفرح عظیم، "ُولد لكم 

).  وقد تحدّث عنھ 2/10الیوم في مدینة داود، المسیُح الرب" (لو 
بني أحد الرسل في موضع آخر، قال : "أرسل (هللا) كلمتھ الى 

  اسرائیل وبشّر بالسالم بیسوع المسیح الذي ھو رب الكل" 

  

  

  



  العظة العاشرة  153
  

).  وعندما یقول "الكل" ال یستثني أحداً من 10/36(أعمال 
سلطانھ، سواءاً المالئكة أو رؤساء المالئكة، أو السیادات أو 

كل شيء السالطین، أو أّي مخلوق آخر یمكن أن یسمیھ الرسل، 
لسلطان االبن.  إنھ رّب المالئكة، كما تشھد األناجیل بذلك یخضع 

ئكة جاءت فصارت تخدمھ" (متى : "حینئذ تركھ إبلیس، وإذا مال
)؛ ال یقول "أخدت تسعفھ"، بل "صارت تخدمھ"، وھذا 4/11

منوط بالخادم، وبما أنھ كان سیولد من عذراء، فجبرائیل قام 
ھ.  ولما كان یقتضي بمھّمة الخادم؛ إنھ وضع كرامتھ في خدمت

) 19/1علیھ أ، یذھب إلى مصر لتحطیم أصنام مصر، (أشعیا 
ً مالك لیوسف في الحلم (متى  ).  وبعد صلبھ 2/13تراءى أیضا

قائالً لھّن : "أسرعن  –كخادم أمین  –وقیامتھ، بّشر مالك النسّوة 
في الذھاب إلى تالمیذه وقلن لھم : إنھ قد قام من بین األموات، 

ا یتقدّمكم إلى الجلیل فترونھ ھناك.  ھذا ما قلتھ لكّن" وھا ھوذ
).  كما لو كان یقول : لقد بلّغتكّن األمر وبشّرتكن بما 28/7(متى 

یجب أن أقول، حتى إذا لم تعلمن بكالمي ال یقع الخطأ علّي بل 
على الذین أھملوه.  إذن ھو الرب الوحید یسوع المسیح، الذي 

لیت في البدایة : "وقد یكون في السماء جاء عنھ في القراءة التي ت
أو في األرض ما یُزعم أنھم آلھة ... أما عندنا فلیس إالّ إلھ واحد 
وھو اآلب، منھ كل شيء ونحن إلیھ راجعون، ورب واحد وھو 

 – 8/5كو  1یسوع المسیح، بھ كان كل شيء، وبھ نحن قائمون" (
6.(  
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  یسوع ویشوع مقارنة بین – 11

یحمل یسوع المسیح إسمین : "یسوع" ألنھ یخلّص، و"مسیح" 
ألنھ َحبر.  وھذا ما كان یعرفھ موسى، أعظم األنبیاء الملھمین. 
لذلك اختار من بین جمیع الشعب رجلین، أطلق علیھما اسمین 
جدیدین، وھما : خلفھ في القیادة "ھوشع" الذي استبدل اسمھ باسم 

ن" الذي لقّبھ "المسیح" )، وأخوه "ھرو13/17"یشوع" (عدد 
)، لكیما یصبح الكھنوت األعظم والكرامةُ الملكیة 40/13(خر 

في یسوع  –مَمثَلین، _ من خالل َھذین الرجلین الممتازین 
المسیح الوحید اآلتي.  وفي الواقع إن یسوع المسیح ھو َحبر مثل 
ھرون، فإنھ "لم ینتحل المجد فیجعل نفسھ حبراً ... بل إنما جعلھ 

 – 5/5ذي قال لھ: أنت كاھن لألبد على رتبة ملكیصادق" (عبر ال
) أما یشوع بن نون، فقد كان مثاالً في ظروف عدیدة؛ ذلك أنھ 6

تولّى قیادة الشعب، وحكُمھ ابتداء من األردن؛ ھكذا المسیح، بعد 
عماده، قام بالبشارة.  وكما أ، ابن نون اختار إثني عشر رجالً 

ذلك أرسل یسوع األثني عشر رسوالً لیقسم بینھم المیراث، ك
لیبّشروا بالحق في العالم كلّھ.  وقد أنقذ یسوع راحاب الغانیة، 
ألنھا آمنت.  ویسوع الحق یقول : "إن العشارین والبغایا یسبقونكم 

).  وعلى صوت البوق فقط سقطت 21/31(متى إلى ملكوت هللا" 
ال : "لن )، وألن یسوع ق6/20أسوار أریحا على المثال (یشوع 
)، سقط ھیكل الیھود الذي 24/2یترك ھنا حجر على حجر" (متى 

ھو أمامنا؛ ولم یكن ھذا الحكم ھو الذي أدّى إلى سقوطھ لكّن كفر 
  الكفرة كان سبب سقوطھ.
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12 –  ً   أشعیا یدعوه مخلصا

یسوع المسیح ھو الرب الوحید، وقد بّشر األنبیاء باسمھ بطریقة 
مبھمة.  فقد قال أشعیا النبي : "ھوذا مخلصك آٍت وجزاؤه معھ" 

).  وكلمة "یسوع" في اللغة العبریة تعني 62/11(أشعیا 
"المخلص".  وإذ سبق ورأت النعمةُ النبویة أن الیھود سیقتلون 

وھم  –ھذه التسمیة لكي یتمكنوا  اإللھ المتجّسد، لم تكشف لھم عن
ً ھذا االسم بصفة أكیدة  من نصب شراكھم  –ال یعلمون مسبقا

الذي   –بسھولة أكثر.  لقد دُعي یسوع ال من الناس بل من المالك 
لیقول لیوسف : "ال  –لم یأِت من نفسھ، ولكن بناء على أمر هللا 

تخف أن تجيء بامرأتك مریم إلى بیتك، إن الذي تحملھ ھو من 
ً فسّمھ یسوع.   وأضاف في الحال  –الروح القدس، وستلد ابنا

" ألنھ ھو الذي یخلّص شعبھ من  –سبب ھذه التسمیة بقولھ 
).  قل لي : كیف یمكن أن یكون 21 – 1/20خطایاھم" (متى 

ً قبل أن یولد؟ وھذا ما  شعٌب للذي لم یولد بعد، إن لم یكن كائنا
یقولھ النبي عن شخصھ : "إن الرب ذكر إسمي من أحشاء أمي" 

  ).  لذلك أعلن المالك من قبل أنھ سیُدعى یسوع.49/1(أشعیا 

وفیما یخّص نوایا ھیرودس السیئة، یقول : "وفي ظّل یده خبأني" 
  ).49/2(أشعیا 

  

13 –  ً   والیونانیون یسّمونھ طبیبا

"یسوع" إذن عند العبرانیین یعني "المخلّص" وعند الیونانیین 
  "الطبیب".  وبما أنھ طبیب النفوس واألجساد وشافي األرواح، 
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فھو یشفي عمیان الحواس بضیاء أذھانھم.  وبما أنھ طبیب العرج 
: المنظورین، فھو یسدّد خطى الخطأة إلى التوبة.  فیقول للمخلع 

، 5/14"ال تعد إلى الخطیئة" و"قم فاحمل فراشك وامِش" (یو 
).  ولما كان الجسد قد ُشلَّ بسبب خطیئة النفس، فھو یبدأ بشفاء 8

النفس لكي یستّرد الجسد صحتھ.  فإذا كان ھنا أحد یتألم في نفسھ 
من خطایاه، فلدینا طبیب، وإذا كان ھنا أحد قلیل اإلیمان، فلیقل لھ 

  ).9/23ّب إیماني الضعیف" (مر : "شدّد یا ر

وإن كان أحد یرزح تحت عبء أھوائھ الجسدیة، فال ییأس، ولكن 
ولیعترف بأن یسوع  –ألنھ یشفي حتى ھذه األمراض  –فلیأٍت 

  ھو المسیح.

  

  یسوع ھو المسیح – 14

لقد قبلھ الیھود على أنھ "یسوع"، ولكن رفضوا أن یعترفوا بأنھ 
"المسیح".  ولذلك یقول الرسول : "من ھو الكذّاب إن لم یكن ذاك 

).  المسیح َحبٌر 2/22یو  1الذي یُنكر أن یسوع ھو المسیح؟" (
).  لم یبدأ كھنوتھ في الزمن، 7/24"لھ كھنوت ال یزول" (عبر 

الكھنوت.  كما سمعتَنا نقول في اجتماع ولن یكون لھ َخلٌَف في 
یوم األحد، بأن كھنوتھ على رتبة ملكیصادق.  لم یتلقَّ كھنوتھ عن 
سلف بشري، ولم یُمسح بزیت أعدّه إنسان، بل مسحھ اآلب قبل 
الدھور.  وبھذا یختلف عن اآلخرین، إنھ كاھن بَقَسم : "أولئك 

ال لھ : أقسَم الرب ولن أقیموا بال یمین، وأنا ھذا فبیمین ِمَن الذي ق
  ).  في الواقع أن عزم21 – 7/20یندم، أنك كاھن لألبد" (عبر 
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هللا وحده كان كافیاً للتثبیت.  ولكن هللا استخدم ھنا وسیلة مضاعفة 
ً إلى العزم .  "وشاء بھذین األمرین الثابتین للتأكید : القسَم مضافا

أن نتشدّد نحن الذین التجأوا إلى  –ویستحیل أن یكذب هللا فیھما  –
)، نحن الذین 6/18ما جعل لھم من رجاء لیتمّسكوا بھ" (عبر 

  نعترف بأن المسیح ھو ابن هللا.

  

  الیھود وحدھم یرفضونھ – 15

عندما جاء المسیح، نكره الیھود، ولكن الشیاطین اعترفوا بھ (لو 
جھلھ، إذ قال : "أعددُت سراجاً لمسیحي" )، وداود جدّه لم ی4/41

).  یرى بعض المفّسرین في السراج وضوَح 131/17(مز 
النبّوة، والبعض اآلخر تجسدّ المسیح من العذراء مریم، وفقاً 

 2لكلمة الرسول ھذه : "ھذا الكنز نحملھ في آنیة من خزف" (
شر ).  ولم یجھلھ النبّي أیضاً، عندما قال : "وأعلن للب4/7كور 

).  عرفھ موسى وأشعیا وإرمیا، ولم 4/13بمسیحھ" (عاموس 
یجھلھ أحد من األنبیاء.  والشیاطین أیضاً عرفوا أنھ المسیح" (لو 

).  لم یعرفھ رؤساء الكھنة، ولكن الشیاطین اعترفوا بھ؛ لم 4/41
یعرفھ رؤساء المھنة، ولكن امرأة سامّریة بشّرت بھ، بقولھا : 

ذكرني كل شيء فعلت.  فلعلّھ المسیح" (یو "ھلّموا انظروا رجالً 
4/29.(  

  

  إسم جدید مبارك في كل األرض – 16

  " یسوع المسیح، ھذا ھو الذي جاء حبراً للخیرات المستقبلة"
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أعطانا  –من أجل كمال الھوتھ  –).  وھو الذي 9/11(عبر 
ً اسمھ الخاص.  فالملوك بین البشر لھم تسمیة لملكینھم ال  جمیعا
یشاركھم فیھا البشر.  أما یسوع المسیح، الذي ھو ابن هللا، فقد 
أعطانا أن ندعى "مسیحیین".  َولَُربَّ قائل أن اسم "مسیحیین" 
ھو اسم جدید لم یكن مستعمالً من قبل؛ على أن األشیاء الجدیدة 

تناقض بسبب طابعھا الجدید.  ولكن النبي نّوه بذلك عندما غالباً ما 
ً على  قال : "ویُدعى عبیدي باسم آخر، ویكون ھذا االسم مباركا

"ھل أنتم  ).  لنسأل الیھود :16 – 65/15األرض" (أشعیا 
تخدمون الرب أم ال؟ أین اسمكم الجدید؟ لقد كنتم تدعون یھوداً 

نبیاء؛ وحتى بعد الرجوع من وإسرائلیین في أیام موسى وسائر األ
سبي بابل، وال تزالون تدعون كذلك حتى الیوم.  فأین إذن اسمكم 
ً جدیداً، أجل  الجدید؟ ولكن نحن، بما أننا نخدم الرب، نلنا اسما
جدیداً.  إسم جدید مبارك في األرض؛ وقد انتشر ھذا االسم في 

رون حتى العالم كلھ.  یقیم الیھود في منطقة، ولكن المسیحیین منش
  أقاصي األرض ألن المبشَّر بھ ھم اسم ابن هللا الوحید.

  

  شھادة بولس وقیمتھا العظیمة – 17

أن تعرف أن الرسل عرفوا اسم المسیح وبشّروا بھ، ھل ترید 
وأنھم عالوة على ذلك كانوا یحملون المسیح في قلبوھم؟ كان 

ً على أن المسیح ینط ق بولس یقول لمستمعیھ : "تریدون برھانا
).  وكان بولس یبّشر بالمسیح قائالً : 13/3كور  2بلساني" (

  "لسنا ندعو إلى أنفسنا، بل إلى یسوع المسیح، إلى الرب.  وما 
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).  ومن ھو 4/5كور  2نحن إالّ خدّام لكم من أجل المسیح" (
بولس ھذا؟ إنھ ذلك الذي كان مضطھداً في الماضي.   ویا  

! ذلك الذي كان یضطھد المسیح من قبل، ھو الذي یبّشر َللعجب 
بھ الیوم. ولماذا؟ ھل بدافع المال؟ ولكن لم یكن في استطاعة أحد 

أن یقنعھ بھذه الوسیلة! أو ھل ألنھ رآه على األرض، فكان   
یخشاه ! لكن یسوع كان قد صعد إلى السماء.  كان بولس قد رحل 

ضطھد مبّشراً في دمشق.  لیضطھد؛ وبعد ثالثة أیام أصبح الم
بأیة قّوة؟ في استطاعة البعض أن یذكروا (مثل) أصدقاء 
ألصدقائھم.  أما أنا فأذكر لك مثل َمن كان في السابق عدواً، وأنت 
ال تزال تشّك؟ عظیمة ھي شھادة بطرس ویوحنا، على أنھ یمكن 
الشك فیھما، ألنھما صدیقي یسوع؛ ولكن َمن یستطیع الشّك في 

  كان عدواً للمسیح ثم مات من أجلھ؟صدق َمن 

  

  المضطھد السابق یصبح كاتب الرسائل المسیحیة األول – 18

وفي ھذه النقطة من خطابنا، لنعجب من تدبیر الروح القدس ! 
ولنَر كیف أنھ أعطى للرسل اآلخرین أن یكتبوا رسائل قلیلة، بینما 
أعطى لبولس، المضطھد السابق، أن یكتب أربع عشرة رسالة.  
لم یكن بطرس ویوحنا أقّل منھ، فحبّس عنھما نعمتھ.  حاشا ! 

ان من قبل عدواً ومضطھداً أن ولكن ال شك في أنھ أعطى للذي ك
یكتب لتثبیتنا في اإلیمان.  ففي الواقع أن الجمیع كانوا مستغربین 

  مضطھداً في من بولس، وكانوا یقولون : "ألیس ھذا الذي كان 
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الماضي؟ ألم یأِت إلى ھنا لیسوقنا موثقین إلى القدس؟ "أعمال 
: "ال تعجبوا.  إني أعرف أنھ ).  فكان بولس یجیب 9/21(

)، "وأعلم أني لست 9/5َلصعب عليَّ أن أرفس المھماز" (أعمال 
كور  1أھالً ألن أسّمى رسوالً ألني اضطھدت كنیسة هللا" (

).  كنت أظن أن التبشیر 1/13تیمو  1)، ولكن عن جھل (15/9
بالمسیح معناه بطالن الشریعة، وكنت أجھل أنھ أتى "ال لیبطل 

  )، ولكن نعمة هللا فاضت فّي.5/17ة بل لیتممھا" (متى الشریع

  

  كثرة الشھادات لصالح المسیح – 19

أحبائي، كثیرة ھي الشھادات الحقیقیة لصالح المسیح : فمن 
)، وشھد الروح القدس بحلولھ 3/17السماء شھد اآلب البنھ (متى 

)؛ وشھد المالك جبرائیل 3/22في صورة جسمیة كأنھ حمامة (لو 
)؛ وشھدت العذراء األم؛ وشھد 38 – 1/27عندما بّشر مریم (لو 

ھدت مصر التي تلقّت الرب )؛ وش2/7موضع المذود المقدس (لو 
)؛ وشھد سمعان الشیخ 2/14في الجسد، عندما كان طفالً (متى 

عندما حملھ على ذراعیھ، وقال : "رّب، أطلق اآلن عبدك بسالم، 
ً لقولك.  فقد رأت عیناَي ما أعددتھ من خالص للشعوب  وفاقا

).  وشھدت لھ حنّة النبیة، األرملة التقیة 31 – 2/28كلھا" (لو 
سكة؛ وشھد یوحنا المعمدان، أعظم األنبیاء، ورأُس العھد النا

ً ما في شخصھ العّھدین، القدیم والجدید.   الجدید، الذي یصل نوعا
  وشھد لھ، بین األنھار، نھُر األردن، وبین البحار، بحیرة طبریا.
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وشھد لھ العمُي والعرج، واألمواًت الذي قاموا (من القبور)، 
والشیاطین الذین قالوا : "ما لنا ولك یا یسوع الناصري؟ أأتیت 

).  1/24(مر لتھلكنا ! لقد عرفناك َمن أنت : إنك قدوس هللا" 
وشھدت لھ الریاح التي انتھرت فسكنت، والخبزات الخمس التي 

شبةُ الصلیب الكریمة التي تُرى تكاثرت فأشبعت خمسة آالف، وخ
عندنا حتى یومنا ھذا، وتمأل األرض بما اقتطع منھا بإیمان من 
ذخائر، ونخیُل الوادي الذي زّود بسعفھ األطفال الذین ھتفوا 
عندئذ للمسیح.  وبستان جتسماني الذي ال یزال یرشد الذین 

على  رفشیفھمون الى یھوذا.  وھذه الجلجلة المقدسة التي ت
المدینة.  والقبر المقدس، والحجر الذي دُحرج.  والشمس التي 
تضيء الیوم، وانكسفت في یوم اآلالم الخالصیة، والظلمة التي 
حدثت عندئذ، من الساعة السادسة حتى التاسعة، على األرض 
كلھا.  والنور الذي أضاء من الساعة التاسعة حتى الغروب، 

أبیھ، واألبواب األبدیة التي وجبل الزیتون الذي صعد منھ إلى 
دخل منھا الرب، وقال عنھا صاحب المزامیر : "إرفعوا أبوابكم، 
أیھا الرؤساء، وارتفعن أیتھا األبواب األبدیة لیدخل ملك المجد" 

).  وأعداء ذلك الزمان، وأحدھم الطوباوي بولس، 23/7(مز 
ً طویالً.   الذي كان عدواً للمسیح بعض الوقت، ثم خدمھ زمنا
والرسل اإلثنا عشر الذین بّشروا بالحق، ال بالقول فقط، بل 
بالعذاب والموت، ویشھد ِظّل بطرس الذي كان بمجّرد وقوعھ 
على المرضى یشفیھم باسم یسوع، والمنادیل والمآزر التي كانت 
قد لمست جسم بولس، فتشفي المرضى بقّوة المسیح (أعمال 

19/12.(  
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فُرس والغوط یشھدون، وكل الذین أتوا من الوثنیة وماتوا في وال
  سبیل الذي لم یروه بأعین الجسد.

  

  احترام اسم "مسیحي" – 20

ھل یمكن بعد كل ھذه الشھادات العظیمة المختلفة العدیدة أن 
نرفض اإلیمان بشھادة المسیح؟ إن كان ال یزال ھناك أحد ال 

 ً ً بربنا یسوع یؤمن، فلیؤمن اآلن.  وإن كان مؤمنا ، فلیزدد إیمانا
المسیح، ولیعترف بذلك الذي یتلقى منھ اسمھ.  أنت تدعى 
ً ھذا اإلس.  وال تكن سبباً في التجدیف على  مسیحیاً، فاحفظ جیدّا
ربنا یسوع المسیح، ابن هللا.  بل لتضيء أعمالك الصالحة بین 
الناس لكیما، اذا رأوھا، یمّجدوا في المسیح ربنا اآلب في 

  لسماوات.  لھ المجد اآلن وإلى أبد الدھور.  آمین.ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  163  



  

  

  

  العظة الحادیة عشرة

" ... ابن هللا الوحید، المولود، إلھ حق، من اآلب قبل كل 
  الدھور، بھ كان كل شيء"

  

  "إن هللا، بعدما كلّم آباءنا قدیماً مّرات كثیرة بلسان 

  األنبیاء كالماً مختلف الوسائل، كلّمنا في ھذه األیام، 

  وھي آخر األیام، بلسان ابنھ الذي جعلھ وارثاً لكل

  األشیاء وبھ أنشأ العالمین ..." 

  )2 – 1/1(عبر 
  

  

  یسوع المسیح الرّب األوحد – 1

أن یكون المسیح یسوع ھو رجاؤنا، لقد قلنا ذلك بما فیھ الكفایة 
قدر استطاعتنا، في ما قلناه إلیكم األمس.  على أنھ یجب أالّ نؤمن 
ً عادیاً، وأالّ نعتبره كأحد ھؤالء مسحاء  بیسوع المسیح إیمانا
صوریین، أما ھو فالمسیح الحقیقي.  إنھ لم یصل إلى الكھنوت 

ل تلّقى من اآلب منذ األزل الكرامةَ الكھنوتیة.  بترقیة من البشر، ب
یحذّرنا  –لكیما ال نقبل أحد ھؤالء المسحاء العادیین  –ولذلك 

اإلیمان عندما یدرج في قانون اإلیمان ھذه العبارة : "نؤمن برب 
  واحد یسوع المسیح، ابن هللا الوحید".
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  یسوع المسیح "األوحد" – 2

عندما تسمع "ابن" ال تفّكر في ابن بالتبني، بل في ابن بحسب 
الطبیعة، ابن وحید لیس لھ أخ آخر غیره.  إنھ یُدعى "وحیداً"، 
ألن لیس لھ أخ آخر في الكرامة اإللھیة وال في مولده من اآلب.  
ونحن ال ندعوه ابن هللا من ذاتنا، بل ھو اآلب الذي دعا المسیَح 

  ن حقّة عندما تفرض من اآلباء على أبنائھم.ابنھ.  والتسمیة تكو

  

  شھادة بطرس – 3

فیما مضى أخذ ربنا یسوع المسیح الطبیعة البشریة، وھذا ما كان 
یجھلھ الكثیرون.  ولما كان یرید أن یعلّم ما كان مجھوالً، جمع 
تالمیذه وسألھم : "من ھو ابن اإلنسان على حدّ قول الناس؟" 

ً في مجد باطل، بل كان یرید أن 16/13(متى  ) لم یسألھم حبا
ھم الذین یقیمون مع هللا، ابن  –عتبروه یعلّمھم الحقیقة لكیما ال ی

ً عادیاً؛ وعندما أجابوه : "بعضھم یقول : ھو  –هللا الوحید  إنسانا
إیلیا، وغیرھم یقول : ھو إرمیا ... قال لھم : ھؤالء الذین ال 

باسمي یعرفون، معذورون، ولكن أنتم، یا رسلي، الذین شفیتم 
جب أالّ تجھلوا الذي البُرص وطردتم الشیاطین، وأقمتم الموتى، فی

باسمھ صنعتم ھذه المعجزات".  فالتزم الجمیع الصمت (ألن ھذا 
التعلیم كان فوق طاقة اإلنسان).  لم یلجأ بطرس، ھامة الرسل 
ورئیس الكنیسة، إلى التكّھن أو إلى المنطق البشري، بل اآلب ھو 

،  –ال أي مسیح عادي  –الذي أضاء ذھنھ، فقال : "أنت المسیح 
  ).  وعلیھ تبع التطویب الكلمة16/16بل ابن هللا الحي" (متى 
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(التي كانت فعالً فوق طاقة اإلنسان) وَختمْت ما قیل، من أن اآلب 
ھو الذي كشف ذلك، إذ قال المخلص : "طوبى لك یا سمعان بن 

لسماوات" یونا، فلیس اللحم والدم كشفا لك ھذا، بل أبي الذي في ا
).  فكل من یعترف إذن بأن ربنا یسوع المسیح ھو 16/17(متى 

ابن هللا، یشترك في التطویب.  ولكن الذي ینكر ابن هللا، فھو 
  تعیس وشقي.

  

  والدة المسیح األزلیة – 4

(أقول لك) مّرة أخرى، إنھ عندما تسمع كلمة "ابن"، ال تفھمھا 
ابن بالطبیعة، ال بدایة لھ.  بالمعنى المجازي، بل بالمعنى الحقیقي، 

إنھ لم یأِت من العبودیة إلى الكرامة بالتبني، بل ھو ابن مولود منذ 
األزل، والدة ال لوم فیھا، تفوق اإلدراك.  كذلك عندما تسمع أنھ 

)، ال تفّكر فیھ تفكیراً بشریاً.  ألن "األبكار" بین 1/6"بكر" (عبر 
"اسرائیل ھو ابني  البشر لھم أخوة آخرون ؛ كما ھو مكتوب :

).  ولكن كما أن راؤبین كان االبن البكر 4/22البكر" (خر 
)، كذلك 49/4وطرده إسرائیل ألنھ صعد على مخدع أبیھ (تك 

).  ویقول 21/39اسرائیل طرد ابن اآلب من الكرم وصلبھ (متى 
  ).14/1الكتاب عن آخرین : "أنتم أبناء الرب إلھكم" (تثنیة 

: إنكم آلھة وینو العلّي كلكم" (مز  وفي موضع آخر : "قلت
)؛ "قلت" زلیس "ولدتكم"؛ وبكلمة هللا ھذه، تلقّى ھؤالء 81/6

النبوة التي لم تكن لھم من قبل.  أما ھو، فلم یكن على حال آخر، 
  كائناً قبل ولم یولد على حال آخؤ، بل ُولد منذ البدء إبنا � اآلب، 
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وقبل الدھور، ابن لآلب مساٍو في كل شيء للذي ولده، كل بدایة 
أزلّي مولود من اآلب األزلي؛ حیاة مولود من حیاة، نور من نور، 
حق مولود من حق، حكمة من حكمة، َمِلك مولود من ملك، إلھ 

  من إلھ، قدرة من قدرة.

  

  میالد یسوع األزلي والزمني – 5

إذن إن سمعت اإلنجیل یقول : "كتاب میالد یسوع المسیح بن 
)، فافھمھ عن میالده حسب الجسد، 1/1داود بن إبراھیم" (متى 

ألنھ ابن داود في ملء األزمنة، ولكنھ ابن هللا قبل كل الدھور، بال 
بدایة.  تقبل بنّوتھ الجسدیة التي لم تكن لھ، أما بنّوتھ لآلب فھي لھ 

لھ أبوین : داود بحسب الجسد، وهللا اآلب بحسب منذ األزل.  إن 
األلوھیة.  فما ھو بحسب داود یخضع للزمن ویُلَمس ولھ نسب؛ 
ولكن ما ھو بحسب األلوھیة، فال یخضع لزمان أو مكان، وال 

).  "أ� روح" 53/8نسب لھ.  ألن "مولده َمن یصفھ؟" (أشعیا 
ً 4/24(یو  داً ال یمكن ول –بصفتھ ال جسد لھ  –) فَولد روحیا

الكشف عنھ وال إدراكھ.  االبن ذاتھ یقول على لسان اآلب : 
)؛ ھذا 2/7"الرب قال لي : أنت ابني وأنا الیوم ولدتك" (مز 

ً بل أزلیاً؛ فھو یوم ال یحدّه زمن، قبل كل  "الیوم" لیس حدیثا
  ).109/3الدھور.  "من الرحم قبل الفجر ولدتك" (مز 

  

   الحياإلیمان بیسوع ابن هللا – 6

  آمن إذن بیسوع ابن هللا الحي، االبن الوحید، كما یقول اإلنجیل :
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"فلقد أحب هللا العالم حتى أنھ بذل إبنھ الوحید، لكي ال یھلك كل 
  ).3/16من یؤمن بھ، بل تكون لھ الحیاة األبدیة" (یو 

"لكنھ قد انتقل من )، 3/18وأیضاً : "َمن آمن باالبن ال یدان" (یو 
).  أما الذي "رفض أن یؤمن 5/24الموت إلى الحیاة" (یو 

باالبن، فال یرى الحیاة أبداً، "بل غضب هللا یستقر علیھ" (یو 
) الذي 3/18).  "ألنھ لم یؤمن باسم ابن هللا الوحید" (یو 3/36

شھد لھ یوحنا بقولھ : "ونحن قد شاھدنا مجده، مجداً من اآلب 
).  (ابن) كانت 1/14د الممتلئ نعمة وحقاً" (یو البنھ الوحی

تعترف لھ الشیاطین وھي ترتعد : "ما لنا ولك یا یسوع ابن هللا 
  ).4/34؛ لو  5/7الحي؟" (مر 

  

  االبن كامل كما أن اآلب كامل – 7

إنھ إذن ابن هللا بالطبیعة ال بالتبنّي، مولود من اآلب.  ومن یحّب 
)، ومن یحتقر المولود یسيء 5/1 یو 1الولد یحّب المولود منھ (

إلى اآلب الحبیب.  وعندما تسمع أن هللا یلد، فال تقارنھا بتوالد 
األجساد، وال تفّكر في أنھا توالد فاسد، حتى ال تكون كافراً.  هللا 

ً روحي.  األجساد تلد أجساداً، 4/24روح (یو  ) ومولوده أیضا
ن هللا، فال تحتاج والزمان ضروري لتكوین األجساد.  أما والدة اب

إلى وساطة الزمن.  وھناك فالمولود یولد ناقصاً، أما ابن هللا فُولد 
  كامالً.  ذاك ُولد في یوم معیّن، أما ھذا فُولد منذ األزل بال بدایة.

جھالء حتى نصل إلى استخدام العقل.  أیھا  نحن نولد أطفاالً 
   تفكّر فياإلنسان، ان مولدك ناقص ألنك تنمو تدریجیاً.  ولكن ال
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شيء من ھذا في حالة االبن، وال تنسب أي ضعف إلى الوالد.  
ألنھ إذا كان غیُر الكامل یلد، والمولود یحصل على الكمال مع 
الزمن، ففي استطاعتك أن تنسب الضعف إلى الوالد، إذ أن الزمن 

  حقاً منح ما لم یستطع األب أن یمنحھ منذ البدایة.

  

  أزلياالبن میالد  – 8

ال تظّن إذن أن ھذه الوالدة بشریة وال عجیبة كوالدة إبراھیم 
إلسحق؛ ألن ابراھیم لم یلد إسحق بحسب إرادتھ، بل كان آخر ھو 
الذي منحھ لھ.  ولكن عندما َولد هللاُ اآلب، لم یكن ھناك جھل أو 

  إعتبار سابق، ألن القول بأنھ كان یجھل ما كان یفعل، كفر.

والقول بأنھ أصبح أباً باعتبار األزمنة، كفر أیضاً، ألن هللا لم یكن 
ً مع الزمن.  بل كان لھ ابنھ منذ  أوالً بدون ابن، ثم أصبح أبا
األزل، وقد ولده الكما یلد البشًر بشراً.  بل كما ھو وحده یعرف، 

  ولده قبل كل الدھور، إلھاً حقاً.

  

9 –  ً   االبن ال یصبح ابنا

إلھ حق، فقد ولد ابنھ مساویاً لھ، إلھاً حقاً، ال كما یلد بما أن اآلب 
المعلمون تالمیذاً، وال كما یقول بولس للبعض : "إني أنا الذي 

).  في ھذه 4/15كور  1ولدكم بالبشارة في المسیح یسوع" (
ً بالتعلیم.  أما ھناك،  ً طبیعیاً، أصبح ابنا الحالة، َمن ھو لیس ابنا

حقیقي.  إنھ لیس مثلكم، یا أیھا الذین فھو ابن بالطبیعة، ابن 
  یقبلون االستنارة، لیصبحوا أبناء هللا، أجل ستصبحون أبناء، ولكن
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بالتبني، بحسب النعمة، كما ھو مكتوب : "أما الذین قبلوه، فقد 
أوالھم أن یصیروا أبناء هللا، ھم الذین آمنوا باسمھ، "الذین ال من 

من مشیئة لحم وال من مشیئة رجل، لكن من هللا ولدوا" دم وال 
).  نحن نولد من الماء والروح، ولكن مسیح هللا 13 – 1/12(یو 

لم یولد ھكذا، إذ في وقت عماده صرخ (اآلب) وقال : "ھذا ھو 
)؛ لم یقل "ھذا قد صار ابني"، ولكن "ھذا ھو 3/17ابني" (متى 

  ة العماد.ابني"، لیظھر أنھ كان ابنھ قبل فاعلی

  

  االبن كلمة جوھریة حیّة – 10

َولد اآلب إبنھ ال كما یلد فكر البشر الكلمة.  ألن الذھن موجود فینا 
  جوھریاً؛ أما الكلمة عندما ننطق بھا تنتشر في الھواء وتتبدّد.

ولكننا نعلم أن المسیح المولود لیس كلمة نُطق بھا، بل كلمة 
الشفاه فتبدّدت، بل كلمة جوھریة حیّة.  إنھ لیس كلمة لفظتھا 

ولدھا اآلب أزلیاً في جوھر بحیث ال تُمّحى.  ألن "في البدء كان 
) الجالس 1/1الكلمة، والكلمة كان لدى هللا، والكلمة ھو هللا" (یو 

)؛ كلمة یُدرك إرادة اآلب ویخلق كل 109/1عن یمین اآلب (مز 
لمة )، بینما الك4/10شيء بأمر أبیھ؛ فكلمة نزل وصعد (أفسس 

التي ننطق بھا ال تنزل وال تصعد، كلمة یتكلّم ویقول : "أنا أقول 
).  كلمة كلّي القدرة ولھ سلطان 8/38بما رأیت عند أبي" (یو 

؛  13/3على كل شيء، "ألن اآلب جعل في یدیھ كل شيء" (یو 
  ).11/27متى 
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  اآلب وحده یعرف میالد ابنھ – 11

ولده لیس بطریقة یستطیع اإلنسان إدراكھا، بل ھو فاآلب إذن 
وحده یعرفھا.  في الواقع أنھ لم یُكشف لنا عن كیفیة والدتھ؛ 
ولكننا نؤكد فقط أنھ لم یلده كما نتّصور.  ولسنا نحن وحدنا نجھل 
والدة اإلبن من اآلب، بل الخلیقة كلّھا.  إسأل األرض إن كانت 

نت لو استعملت لدى كل )، وأ12/8تستطیع أن تخبرك (أیوب 
كائنات األرض، َلَما عرفت أن تقول لك شیئاً.  ألن األرض ال 
تستطیع أن تفیدك، وال حتى عن مادة ترابھا وال عن شكلھا 
الخاص.  ولیست األرض ھي وحدھا التي ال تعرف، ولكن 
الشمس كذلك.  لقد ُخلقت الشمس في الیوم الرابع، وھي ال تعرف 

لثالثة األولى.  فالذي ال یعرف ما حدث في ما ُصنع في األیام ا
األیام الثالثة التي سبقتھ ھو ال یستطیع أن یلقّنك شیئاً عن خالقھ، 
ألنھ بإشارة من اآلب أضمحلّت السماوات كالدخان بالمسیح 

).  فال سماء السماوات وال المیاه التي تحت السماء 51/6(أشعیا 
ذا إذن تتضایق، أیھا ).  فلما148/4تستطیع أن تحدّثك عنھ (مز 

اإلنسان، من عدم معرفة ما تجھلھ السماوات ذاتھا؟ لیست 
  السماوات فقط تجھل طبیعة ھذه الوالدة، بل كل طبیعة مالئكیة.

فلو صعد أحد إلى السماء األولى (إن كان ذلك ممكناً)، ورأى 
الرتب المالئكیة فتقدّم وسألھم : "كیف َولد هللاُ ابنھ؟"، لربما 

"إن فوقنا َمن ھم أعظم منا، فاسألھم".  إذھب إلى السماء  أجابوه :
الثانیة والثالثة، تقدّم، إن استطعت، إلى العروش والسالطین، 

  )، فإنھ حتى أن 1/16والسیادات والرئاسات والقوات (كولسي 
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فإنھم یمتنعون عن اإلجابة  –وھذا مستحیل  –وصل أحد إلیھم 
  معرفتھم. لعدم

  

  جسارة من یزعمون معرفة أعماق هللا – 12

ً من جرأة الفضولیین الذین،  ومن جھتى، فإني استغرب دائما
بحجة التقوى، یسقطون في الكفر ! إنھم یجھلون العروش 

من صنع المسیح، والسالطین والرئاسات والقوات التي ھي 
قل   ویحاولون مع ذلك أن یبحثوا بكل فضولیة عن خالقھم ذاتھ.

لي أوالً، أنت أیھا الجرئ، ما ھو الفرق بین العروش والسالطین؟ 
ثم ابحث بعد ذلك عّما یخّص المسیح.  قل لي ما ھي الرئاسات 
والقّوات والسالطین والمالئكة، وبعد ذلك ابحث في الخالق، ألنھ 

).  أال ترید أن تسأل العروش 1/2"بھ كان كل شيء" (یو 
من ذا الذي یعرف أعماق هللا، غیر والسالطین؟ وھل لك ذلك؟ ف

) الذي تكلّم في الكتب المقدّسة؟ ولكن 2/11كور  1الروح القدس (
ألیس الروح القدس الذي تحدّث عن میالد ابن اآلب في الكتب 
المقدسة؟ لماذا تبحث عما لم یتحدّث عنھ الروح القدس في 
الكتاب؟ أنت ال تعرف ما ھو مكتوب، وتبحث عما ھو لیس 

 ً ؟ ھناك أمور كثیرة یجب البحث عنھا في الكتب المقدسة.  مكتوبا
إننا ال نفھم ما ھو مكتوب، فلماذا نشغل أنفسنا بما لم یكتب؟ یكفینا 

  أن نعرف أن هللا ولد ابناً وحیداً.

  

  آب واحد، ابن واحد، یعرفھا الروح الواحد – 13

  ال تخجل من االعتراف بجھلك، بما أنك تشارك المالئكة بھذا
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  الجھل.  فالوالد وحده یعرف المولود منھ، والمولود یعرف والده.

والذي َولد یعرف ما ولده.  وروح هللا القدوس یشھد في الكتب 
المقدسة بأن الذي ُولد منذ األزل ھو هللا.  "فمن ذا الذي یعرف 
أسرار اإلنسان غیر الروح الذي في اإلنسان؟ وكذلك ما من أحد 

)؛ "وكما أن اآلب 2/11كور  1عرف أسرار هللا غیر روح هللا" (ی
لھ الحیاة في ذاتھ، كذلك أعطى االبن أن تكون لھ الحیاة في ذاتھ" 

)؛ و "لیكرم االبَن جمیُع الناس كما یكرمون اآلب" (یو 5/26(یو 
)؛ و "كما أن اآلب یقیم الموتى ویحییھم، فكذلك االبن یحي 5/23

.  فالوالد لم یحدث لھ نقصان، والمولود ال )5/21من یشاء" (یو 
ینقصھ شيء.  (اني أعلم أني قلت لكم ذلك مراراً، وإنما أّكرر 

  ذلك مراراً لمنفعتكم).  فال الوالد لھ أب، وال المولود لھ أخ.

ال اآلب تحّول إلى االبن، وال االبن أصبح أباً.  إبن وحید أوحد 
، بل أب غیر مولود (" من أب وحید أوحد؛ ال والدان وال ابنان

غیر مولود" ھو الذي ال أب لھ) وابن وحید مولود من اآلب منذ 
األزل؛ مولود ال في الزمان بل قبل جمیع األزمان.  لم ینُم 

  تدریجیاً، بل ُولد في الحالة ھو علیھا اآلن.

  

  مولد االبن یتجاوز الزمن – 14

إننا نؤمن إذن "بابن هللا، الوحید المولود من اآلب اإللھ الحق"، 
ألن اإللھ الحق ال یلد باطالً، كما قلنا.  وھو لم یفكّر ثم َولد، بل 

(مما نلد نحن) أفكارنا وكلماتنا.  َولد منذ األزل.  وذلك بأسرع 
  ألننا نحن، إذ نتكلّم في الزمن، نخضع للزمن.  ولكن عندما یتعلق 
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وكما قلنا مّرات   األمر بالقدرة اإللھیة، فالمیالد یتّم خارج الزمن.
عدیدة : إن اإلبن لم یـأِت من العدم إلى الوجود، كما أنھ لم یأِت 

الى التبني اإللھي.  ولكن كما أن اآلب األزلّي،  من عدم (البنوة)
 ً وحیداً لیس لھ أخوة.   فقد ولد منذ األزل، وبكیفیة ال توصف، إبنا

وكذلك لیس لھ مبدآن، ولكن رأس االبن ھو اآلب، المبدأ الوحید 
).  ألن اآلب ولد ابنھ، وھو إلھ حق، یُدعى 11/3كور  1(

  ).1/23) الذي تفسیره : هللا معنا (متى 7/14عمانوئیل (أشعیا 

  

  مسحة المسیح المتجسدّ  – 15

من اآلب وصار إنساناً؟  ھل ترید أن تعرف أنھ إلھ، ذاك الذي ُولد
  یُعتبر مثلھ آخر. إسمع ما یقولھ النبي : "ھذا ھو إلھنا، وال

"ھو وجد طریق التأدّب بكمالھ، وجعلھ لیعقوب عبده وإسرائیل 
حبیبھ.  "وبعد ذلك تراءى على األرض وتردّد بین البشر" 

).  أما ترى أن هللا تجسدّ بعدما سلّم الشریعة 38 – 3/36(باروك 
موسى؟ إلیك الشھادة الثانیة عن ألوھیة المسیح، من  على ید

القراءة التي تُلیت في البدایة : "إن عرشك یا هللا ثابت أبد الدھور" 
).  ولكي ال تظّن أنھ بسبب ظھوره في الجسد، إرتقى 1/8(عبر 

یضیف الكتاب بحكمة : "لذلك یا هللا بعد ذلك إلى كرامة األلوھیة، 
).  ترى 1/9دون أصحابك" (عبر  مسحك إلھك بزیت اإلبتھاج

  كیف أن المسیَح هللاَ ُمسح من هللا اآلب !

  

  كیف أن اآلب واالبن واحد – 16

  أترید شھادة ثالثة عن ألوھیة المسیح، إسمع ما یقول أشعیا :
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)؛ وبعد 45/14"َسعُي مصر وتجارة كوش تعبر إلیِك" (أشعیا 
ذلك بقلیل : "یتضّرعون إلیك قائلین : إنما هللا فیك ولیس آخر 
غیره.  إنك إللھ متحّجب، یا إلھ إسرائیل، أیھا المخلّص" (أشعیا 

  ).  ھل ترى أن هللا اإلبن یحوي في ذاتھ هللا اآلب؟15 – 45/14

ً ما ورد  في األناجیل : "إني في اآلب وإن اآلب وھذا ھو تقریبا
).  كذلك لم یقل : "أنا واآلب أنا واحد" بل "أنا 14/11فّي" (یو 

)، حتى ال نفصل بینھما وال 10/30واآلب نحن واحد" (یو 
نخلطھما بـ "بنّوة أبویّة"؛ ھما واحد من حیث الكرامة اإللھیة، بما 

ألن اآلب ال یملك أن هللا یلد هللا.  ھما واحد من حیث الملكیة، 
على البعض واالبن على البعض اآلخر، كما أراد أن یفعل 
أبشالوم عندما ثار على أبیھ.  ولكن الذین یملك علیھم اآلب، ھم 

الذین یملك علیھم االبن.  ھما واحد ألنھ لیس بینھما تنافر أنفسھم 
أو إنقسام؛ فكل ما یریده اآلب یریده االبن.  ھما واحد ألنھ لیست 

ك أعمال لآلب وأخرى للمسیح، بل ُصنع جمیع األشیاء قد ھنا
حققھا اآلب في االبن؛ كما ینشد صاحب المزامیر : "إنھ قال فكان 

).  والحال َمن 148/5كل شيء، وأمر فخلق كل شيء" (مز 
  "یقول" یكلّم آخر لیسمع، ومن "یأمر" یأمر آخر لینفّذ.

  

  التمییز بین اآلب واإلبن – 17

إلھ حق، فیھ اآلب، دون أن یتحّول ھو إلى اآلب،  فاالبن ھو إذن
ألنھ لیس اآلب ھو الذي تجسدّ بل االبن، لنقل الحقیقة بصراحة : 

  اآلب لم یتألم من أجلنا، بل أرسَل اآلُب َمن تألم ألجلنا.

  

  

  



  العظة الحادیة عشرة  175
  

وال نقل أبداً إن اآلب كان عندما لم یكن االبن وال نقبل كذلك 
ة األبویة".  علینا أن نسلك في الطریق الملكي، دون أن "البنوّ 

).  وال نظن بأننا 20/17نمیل ال إلى الیمین وال إلى الیسار (عدد 
نكّرم اإلبن باعالنھ أبا، أو أننا نكّرم اآلب باعتبار اإلبن أحد 
خالئقھ.  بل لنعبد اآلَب الوحید باالبن الوحید دون أن تجّزئ 

البن الوحید الجالس قبل كل الدھور عن یمین إننا نبشر باالعبادة.  
اآلب؛ وھذا الجلوس عن الیمین لم یكتسبھ في الزمن بعد آالمھ، 

  بل ھو حق لھ منذ األزل.

  

  كمال الوالد والمولود – 18

)، ألن االبن مساٍو في 14/9"من رأى االبن فقد رأى اآلب" (یو 
كل شيء للذي ولده.  ُولد حیاة من حیاة، نوراً من نور، قدرةً من 
قدرة، إلھاً من إلھ.  ومیزات األلوھیة في اآلب متساویة تماماً في 

ألوھیة اإلبن، وصل إلى التنعّم بذاك الذي االبن.  ومن َنِعم برؤیة 
ا الكالم لیس من عندي، بل ھو كالن االبن الوحید : ولده.  وھذ

"أنا معكم منذ وقت طویل، أال تعرفني یا فیلبس؟ من رآني رأى 
).  وخالصة القول : ال نقّسم، ال نخلط بینھما، ال 14/9اآلب" (یو 

ھذه التعالیم ھي غریبة نقل أبداً إن اآلب غریب عن االبن.  
نحن نعلّم أن اآلب، بوالدتھ  وجاحدة، ولیست من تعالیم الكنیسة. 

) ولكنھ لم 1/24كور  1ابنَھُ، ظلَّ اآلب بدون تغییر.  َولد الحكمة (
  یفقد لذلك الحكمة.  وبوالدتھ القدرة لم یصبح لذلك عاجزاً.
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ً ولم ینقص  وبوالدتھ هللا لم یتخلَّ عن األلوھیة,  أنھ لم یفقد شیئا
یتلقَّ المولود أّي عیب.  كامل ھو الوالد وكامل  ولم یتغیّر، ولم

المولود؛ الوالد ھو إلھ والمولود إلھ كذلك.  إلھُ كل شيء، اآلب ھو 
إلھ ذاتھ؛ وقد سجلّھ (یوحنا) فال خجل إذن في إعالنھ : "إني 

  ).20/17صاعد إلى أبي وأبیكم، وإلھي وإلھكم" (یو 

  

  المسیح یعلن سّمو نسبھ – 19

ولكي ال تظن أن اآلب ھو أبو االبن، وأبو الخالئق على حدّ سواء 
لكي  –میّز المسیح فیما بعد، ألنھ لم یقل : "إني صاعد إلى أبینا" 

ولكنھ قال : "أبي  –ال ندخل مشاركة بین الخالئق واالبن الوحید 
وأبیكم"، لیظھر الخالف : إنھ أبي بحسب الطبیعة، وأبوكم بحسب 

ال : "إلھي وإلھكم" للتمییز : إلھي، ألني ابنھ التبني.  كذلك ق
المولود منھ ووحیده؛ إلھكم، ألنكم خالئقھ.  ابن هللا ھو إذن إلھ 
حق، مولود بكیفیة ال توصف قبل كل الدھور.  إني أكرر ذلك 

ً بأن هللا ابناً، ولكن  ً ثابتا ال مراراً لیرسخ في أذھانكم.  آمن إیمانا
  یفیة.تحاول فضولیاً البحث عن الك

ألنك بالبحث عنھا لن تصل إلى شيء.  ال ترتفع لئال تسقط.  "ما 
).  قل لي أوالً َمن 3/22أمرك هللا بھ، فیھ تأّمل دائماً" (سیراخ 

ھو الوالد، ثم انظر في أمر المولود.  أنت ال تستطیع معرفة 
  طبیعة الوالد.  فال تبحث في معرفة كیفیة المولود.

  

  المسیح یعلن سمو الھوتھ – 20

  یكفیك لتقواك أن تعرف، كما قلنا، أن � ابناً واحداً، ُولد بحسب
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الطبیعة.  إنھ لم یبدأ كیانھ عندما ُولد في بیت لحم، بل ھو كائن 
قبل كل الدھور.  إسمع ما یقول النبي میخا : "وأنت یا بیت لحم، 

الصغیرة في والیات یھوذا، فمنك یخرج بیت أفراتة، انك لست 
واٍل یرعى شعبي اسرائیل.  ومخارجھ منذ القدیم، منذ أیام األزل" 

).  ال تتعلّق إذن بالمولود اآلن في بیت 2/6؛ متى  5/3(میخا 
ً من اآلب.  ال تسمع للذي یتكلّم في  لحم، بل اعبد المولود أزلیا

ن لھ.  ألن مبدأ البدء الزمني، بل اعترف أن اآلب أزلي ال زم
االبن ھو اآلب األزلي، غیر المدَرك، الذي ال یرأسھ أحد.  فینبوع 

)، ینبوع االبن الوحید، ھو اآلب الذي ولده 45/5نھر العدل (مز 
ویعرفھ ھو وحده.  وھل ترید أن تعرف أن ربنا یسوع المسیح ھو 
ملك أزلي؟ إسمھ یقول : "إبتھج أبوكم إبراھیم على رجاء أن یرى 

).  ولما استصعب الیھود قبول 8/56ي ورآه ففرح" (یو یوم
كالمھ، قال لھم ما ھو أصعب : "قبل أن یكون إبراھیم أنا كائن" 

).  وقال في موضع آخر، محدّثاً اآلب : "فمّجدني اآلن، 8/58(یو 
یو یا أبِت، بما كان لي من المجد عندك قبل أن یكون العالم" (

ون العالم كان لي من المجد .  قال بحكمة : "قبل أن یك)17/5
ً بعد ذلك : "ألنك أحببتني قبل إنشاء العالم"  عندك".  وقال أیضا

  ).  إنھ یقول بوضوح : "لي مجد أزلي عندك".17/24(یو 

  

  المسیح صانع الكون – 21

  فلنؤمن إذن "برب واحد یسوع المسیح، ابن هللا الوحید، 

  بھ كان كل شيء""مولود إلھ حق من اآلب قبل كل الدھور، الذي 
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)، سواء أكانت العروش أم السیادات، الرئاسات أم 1/3(یو 
)؛ كل شيء بھ ُكّون، وال شيء مما 1/16السالطین، (كولوسي 

كّون یخرج عن سلطانھ.  فلتسكت كل ھرطقة تنادي بصنّاع 
وخالقین مختلفین للعالم.  فلیخرس كل لسان یجدّف على المسیح 
ابن هللا.  ولیسكت كل الذین ینادون أن المسیح ھو الشمس.  ألنھ 
ھو خالق الشمس، ولیس ھو ھذه الشمس التي تُرى.  ولیصمت 
ھؤالء الذین یقولون إن العالم ھو من صنع المالئكة، الذین 
یریدون أن یجّردوا االبن الوحید من ھذه الكرامة.  ألن األشیاء 

وش والسیادات، وكل ما لھ اسم المنظورة وغیر المنظورة، والعر
)، كل شيء كّون بالمسیح.  إنھ یسود على 1/21یُسّمى بھ (أفسس 

ً ألحد؛ ولكنھ یملك على جمیع  كل ما صنع؛ إنھ ال یسلب شیئا
صنائعھ، على حد قول یوحنا اإلنجیلي : "بھ كان كل شيء، 

)؛ "كل شيء بھ كّون"، أي أن 1/3وبغیره ما كان شيء" (یو 
  عمل بواسطة االبن.اآلب كان ی

  

  مقارنة إلیضاح التعاون الخالّق بین اآلب واالبن – 22

أودّ أقدّم مثال على ما قلتھ، ولكني أعلم أنھ سیكون ضعیفاً، ألنھ 
من المستحیل علینا أن نجد بین األشیاء المنظورة مثالً یمكن 
تطبیقھ على القدرة اإللھیة غیر المنظورة.  ومع ذلك سأقول مثالً، 

ً وقائلھ ضعیفاً، والمستمعون ضعفاء : كما أن وإن  یكن ضعیفا
ً لھ ابن ملك، أراد أن یؤّسس مدینة، إقترح على ابنھ المالك  ملكا

  معھ أن یؤسس المدینة.  فأخذ االبن الرسم المقترح وقام بتنفیذه 
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على أحسن ما یرام.  ھكذا كان اآلب یرید أن یخلق كل شيء، 
فكّون االبُن كلَّ شيء بموافقة اآلب، بحیث أن ھذه الموافقة تركت 

لآلب سلطتھ المطلقة، وكانت لإلبن سلطتھ على أعمالھ الخاصة.  
ولم یُحرم اآلب من سلطتھ على أعمالھ، ولم یتسلّط االبن على 

أعمالھ الخاصة.  ألنھا، كما قلنا،  خالئق من صنع غیره، بل على
لیست المالئكة التي خلقت العالم، بل االبن الوحید المولود قبل كل 
الدھور، كما قلنا، الذي بھ كان كل شيء وبغیره ما كان شيء.  

  وحتى ما قلناه اآلن یرجع الفضل فیھ إلى نعمة المسیح.

  

  الكتاب المقدس یعلّم التعاون الخالق – 23

تینا على تفسیره ما یقولھ قانون اإلیمان، َفلَنِصل إلى اآلن وقد أ
خاتمة ھذه العظة.  خلق المسیُح كل شيء، المالئكة ورؤساء 
المالئكة، السیادات والعروش، ال ألن اآلب كان یفتقر الى قدرة 
الخلق، بل ألنھ أراد أن یجعل ابنھ یملك على الخالئق التي 

  صنعھا.

ما كان یجب خلقھ، بدلیل أن  كان ھو حاضراً فیھ، یرشده إلى
االبن الوحید قال في تكریم أبیھ : "ال یستطیع االبن أن یصنع شیئاً 
من عنده، إالّ الذي رأى اآلب قد صنعھ، فما صنعھ اآلب یصنعھ 

ً : "إن أبي ال یزال 5/19اإلبن على مثالھ" (یو  ).  وقال أیضا
ضات في ).  لیست ھناك متناق5/17یعمل، وأنا أعمل أیضاً" (یو 

كل مل صنعھ : "ما ھو لي فھو لَك، وما ھو لك فھو لي" یقول 
).  ویمكن التأكد من ذلك بوضوح 17/10الرب في اإلنجیل (یو 

  في العھد القدیم كما في العھد الجدید، ألن الذي قال : "لنصنع
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)، كان، وال شّك، 1/26(تك اإلنسان على صورتنا كمثالنا" 
یتحدّث إلى شخص حاضر.  وقد قال صاحب المزامیر ذلك 

فكّون كل شيء، وأمر فخلقت" (مز بوضوح أكثر : "إنھ قال 
).  إن اآلب الذي كان یأمر ویقول : وكان االبن یخلق كل 148/5

  شيء بأمره.

وھذا ما قالھ أیوب بشيء مستتر : "ھو الباسط السماوات والسائر 
)، لیعلن 9/8متون البحر كأنھ على األرض الثابتة" (أیوب  على

للذین یفھمون أن الذي یسیر على البحر ھو ذاتھ الذي خلق 
السماوات من قبل.  وفي موضع آخر یقول الرب ألیوب : "ھل 
أنت الذي أخذت طیناً من األرض فصنعت منھ كائناً حیاً، وعلّمتھ 

فتحت لك أبواب الموت أن یتكلم، ووضعتھ على األرض...؟ ھل ان
.  لیعلن 38/17أم ارتعد حّراس الجحیم لمشاھدتك؟ "أیوب خوفاً، 

أن الذي نزل الى الجحیم لكثرة صالحھ، ھو الذي في البدء صنع 
  اإلنسان من طین.

  

  المجد للمسیح خالق الكون – 24

فالمسیح إذن ھو ابن هللا الوحید وخالق العالم.  "فقد كان في 
)، "وجاء الى بیتھ" كما یعلّمنا 1/10العالم، وبھ كان العالم" (یو 

یخلق المسیح األشیاء المنظورة فحسب، ).  لم 1/11اإلنجیل (یو 
بل األشیاء غیر المنظورة، وذلك بأمر اآلب.  یقول الرسول : 

ما في السماوات ومما في األرض، وما "فقیھ ُخلق كل شيء : م
یُؤى وما ال یرى، أأصحاب عرش كانوا أم سیادة أم رئاسة أم 

  سلطة.  كل شيء ُخلق بھ ولھ.  كان قبل كل شيء، وبھ قوام كل 
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).  وحتى إذا تحدّثت عن الدھور، 17 – 1/16شيء" (كولوسي 
فیسوع المسیح ھو صانعھا بأمر اآلب.  "كلّمنا هللا في ھذه األیام، 
ً لكل شيء، وبھ  وھي آخر األیام، بلسان االبن الذي جعلھ وارثا

).  فلھ المجد واإلكرام والقدرة، مع اآلب 1/2أنشأ العالمین" (عبر 
  مین.والروح القدس، اآلن وإلى أبد الدھور.  آ
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  العظة الثانیة عشرة

  "... تجّسد وصار إنساناً"

  

  "ثم عاد الرّب فكلّم آحاز قائالً : أُطلب لنفسك آیة من

  عند الرب إلھك ... فلذلك یؤتیكم السید نفسھ آیة : ھا

  إن العذراء تحبل وتلد إبناً یُدعى عمانوئیل"

  )14 – 7/10(أشعیا 
  

  

1 –  ً   المسیح إلھ وإنسان معا

یا رفاق الطھر وتالمیذ العفاف، لننشد بشفاه ملؤھا الطھر المولودَ 
لنا لإلشتراك في جسد الَحَمِل  من العذراء.  ونحن الذین أُّھِ

) : یعني الرأُس 12/9الروحي، لنشترك في الرأس والقدمین (خر 
الذین األلوھیة والقدمان الطبیعیة البشریة التي اتخذھا.  ونحن 

نسمع األناجیل، لنثق بیوحنا الالھوتي، ألنھ قال : "في البدء كان 
  ).1/1الكلمة، والكلمة كان لدى هللا، والكلمة ھو هللا" (یو 

).  ال یجب أن نعبد 1/14ویضیف : "والكلمة صار بشراً" (یو 
فیھ اإلنسان فقط.  وال أن نقول إنھ إلھ بدون الطبیعة البشریة؛ ألن 

كفراً.  ألنھ إذا كان المسیح إلھاً، وھو في الواقع إلھ، وإذا في ذلك 
لم یأخذ الطبیعة البشریة، فإن الخالص لم یتّمبعد لنا.  یجب أن 

  نعبده كإلھ، وأن نؤمن بأنھ صار إنساناً.  ال فائدة من القول بأنھ
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إنسان بدون األلوھیة، كما أنھ ال خالص لنا اذا فصلنا الطبیعة 
البشریة عن األلوھیة.  علینا أن نعترف بحضور الملك والطبیب.  
ألن المسیح الملك، ألجل شفائنا قد التّف بالطبیعة البشریة، كما لو 

ً (مر  )، وشفى جروحنا.  صار المعلّم الكامل 15/46كانت كفنا
)، ونزل الخبُز 1/4لیعلّم السذّج التمییز (أمثال طفالً بین األطفال 

  ).35 – 6/33السماوي على األرض لیُشبع الجیاع (یو 

  

  الیھود یخطئون بعدم اعترافھم بالمسیح – 2

رفض أبناء الیھود ذاك الذي جاء، وھم ینتظرون زوراً مخلصاً 
سیأتي.  لقد رفض ھؤالء الضالّون المسیح الحق، وھا ھم یقبلون 

.  وبذلك تتحقّق كلمة المخلّص : "جئت باسم أبي فلم دّجاالً 
).  من 5/43تقبلوني، ولو جاءكم غیري باسم نفسھ قبلتموه" (یو 

األنسب أن نلقي على الیھود ھذا السؤال : ھل كان أشعیا النبي 
ً أم كاذباً، عندما قال : إن عمانوئیل سیولد من عذراء؛  صادقا

وه كاذباً، ألن من عادتھم، ).  وال عجب إذا اعتبر7/14(أشعیا 
لیس فقط أن یعتبروا األنبیاء كذبة، بل أن یرجموھم.  ولكن إذا 
قالوا إنھ صادق، فلیرشدونا إلى عمانوئیل ! كیف سیولد ذاك الذي 
سیأتي، وأنتم تنتظرونھ؟ ھل من العذراء أم ال؟ ألنھ لم یولد من 

ون ھذا في الذي العذراء، فأنتم تكذّبون النبي.  ولكن إذا كنتم تتوقعّ 
  سیأتي، فلماذا ترفضون الذي جاء فعالً؟
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  مغالطات الھراطقة في التجّسد – 3

فلیظّل الیھود في ضاللھم ما داموا یریدون ذلك، ولتتمّجد الكنیسة.  
ألننا نحن نقبل أن نؤمن بأن هللا الكلمة صار بشراً حقاً، ال بمشیئة 
الرجل والمرأة، كما یقول الھراطقة، ولكّن الكلمة صار إنساناً من 

ال في الظاھر  –بحسب اإلنجیل  –العذراء ومن الروح القدس، 
قع.  وبما أنھ تجّسد حقاً من العذراء، فانتظر اآلن وقت بل في الوا

التعلیم لكي تحصل على البراھین.  ألن الھراطقة ذھبوا في 
  ضاللھم شتى الطرق : فیقول البعض إن العذراء لم تلده أبداً.

ویقول البعض اآلخر إنھُ ُولد، ال من العذراء، بل من مجامعة 
مسیح لیس إلھاً متجسدّاً، بل رجل مع إمرأة.  ومنھم َمن یقول إن ال

ً متألھاً.  وتجّرأ غیرھم على القول بأنھ لیس الكلمة األزلي  إنسانا
  الذي تجسدّ، بل ھو رجل عادي، استطاع بقدرتھ أن ینال اإلكلیل.

  

  المعارضات في میالد المسیح العذري – 4

ولكن تذّكر ما قیل باألمس عن ألوھیتھ.  وآِمن بأن ابن هللا الوحید 
ھ ھو الذي ُولد فیما بعد من العذراء.  ثق بیوحنا اإلنجیلي الذي ذات

  ).1/14یقول : "والكلمة صار بشراً فسكن بیننا" (یو 

الكلمة األزلي المولود من اآلب قبل كل الدھور، تجّسد في الزمن 
ألجلنا.  على أنَّ كثیراً من المناقضین یقولون : ما ھو السبب 
العظیم الذي یستوجب أن یتنازل هللاُ إلى حدّ أن یصیر إنساناً؟ 
أصحیح إن الطبیعة اإللھیة بأكملھا نزلت وسكنت بین البشر؟ 

  االعتراضات كثیرة، فیجب مكافحتھا  ).  وبما أن3/38(باروك 
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بعدة طرق.  فاصبر، وسوف نقضي على كل منھا بنعمة المسیح 
  وصلوات الحاضرین ھنا.

  

  أسباب التجّسد التاریخیة – 5

علینا، قبل كل شيء، أ، نبحث عن السبب الذي ألجلھ نزل المسیح 
لي الذي یمكن مناقضتھ على األرض.  ال تھتم كثیراً باستدال

بسھولة.  ولكن ال تؤمن بما یُقال لك إن لم تُعَط لك شھادة األنبیاء 
لكل حالة من الحاالت.  إن لم تتعلّم من الكتب المقدسة ما یخص 
العذارء، ومكان المیالد وزمانھ وطریقتھ، فال تقبل شھادة إنسان 

، ولكن ).  ألنھ یجوز الشك في الشخص الذي یعلّم ھنا5/34(یو 
كیف یشّك رجل عاقل في الذي تنبأ منذ ألف سنة وأكثر؟ فإذا كنت 
تبحث عن سبب مجيء المسیح، فالجأ إلى الِسفر األول من الكتب 
المقدسة.  في ستة أیام خلق هللا العالم، ولكن العالم ُخلق ألجل 
اإلنسان : تسطع الشمس بأشعتھا الوضاءة، ولكنھا ُخلقت إلنارة 

ت جمیع الحیوانات لخدمتنا؛ خلقت جمیع األعشاب اإلنسان.  وخلق
).  ولكن 1/31واألشجار لمسّرتنا.  وكل كا ُصنع كان حسناً (تك 

لم یخلق شيء من كل ذلك على صورة هللا، ما عدا اإلنسان.  
خلقت الشمس بأمر فقط، لكن اإلنسان ُصنع بیدي هللا : "لنصنعِ 

  ).1/26صورتنا كمثالنا" (تك اإلنسان على 

إذا كنا نكّرم صورة الملك المنحوتة على قطعة خشب، فكم 
بالحري صورة هللا الروحیة ! ولكن آیة الخلیقة ھذه التي كانت في 

  )، وابتھج2/24الفردوس، طردھا منھ حسدُ الشیطان (حكمة 
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العدّو بسقوط الذي كان یحسده.  ھل ترید أن یبقى العدّو فرحاً؟ 
لم یجسر العدّو على االقتراب من الرجل ألنھ كان قویاً،  ولّما

ذھب إلى المرأة لكونھا أضعف، وكانت ال تزال عذراء، ألن آدم 
  ).4/1لم یعرف امرأتھ حّواء إالّ بعد خروجھ من الفردوس (تك 

  

  ضالل البشر عبر التاریخ – 6

 للجنس البشري سلیالن، قاین وھابیل؛ وقاین ھو القاتل األول.  ثم
جاء الطوفان بسبب تكاثر آثام البشر.  ونزلت النار من السماء 
على أھل سدوم بسبب كفرھم.  وبعد انقضاء ھذا الزمن، اختار 
هللا اسرائیل.  لكن اسرائیل حاد عن الطریق، وأُصیب الشعب 
المختار بجرح بلیغ، إذ بینما كان موسى یقف أمام هللا على الجبل، 

  ).4 – 32/1من هللا (خر  كان الشعب یعبد عجالً بدالً 

)، تجّرأ رجل 20/14وبینما شریعة موسى تقول : "ال تزِن" (خر 
).  وبعد 25/6على اقتحام خباء المحضر، وارتكب الفحشاء (عدد 

موسى أرسل هللا األنبیاء لشفاء اسرائیل؛ لكن األطباء كانوا 
على حدّ قول أحدھم : "ویل یشكون من عجزھم عن تفّشي الداء، 

... لقد ھلك الصفّي من األرض ولیس في البشر مستقیم" لي 
ً : "لقد زاغوا جمیعھم وتدنسوا، ولیس 7/2(میخا  ).  وجاء أیضا

ً "اللعنة 13/3من یصنع الصالح وال واحد" (مز  ).  وأیضا
والكذب والقتل والسرقة والِفسق قد فاضت، والدماء تلحق 

للشیــاطین" (مز ).  "وذبحوا بینھم وبناتھم 4/2بالدماء" (ھوشع 
  ).  واستخدموا السحر والجان، ولجأوا32/17؛ تثنیة  105/37
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الى العّرافات وتعالجوا لدیھن، وعلّقوا ثیابھم على القصب، 
  ).2/8ونصبوا شراعاً قرب المذبح (عاموس 

  

  إنحطاط البشریة – 7

إلى الرأس ال صحة كان جرح البشریة بلیغاً : "ِمن أخمص القدم 
فیھ بل كلون، وَحبَط وجراحة طریئة لم تُعصر ولم تعصب ولم 

).  بحیث أن األنبیاء، وقد نال منھم 1/6تلیّن بدھن" (أشعیا 
األعیاء، كانوا یقولون منتحبین : "َمن یُعطي من صھیون 

).  وأیضاً "لتكن یدك على رُجل 13/7الخالص إلسرائیل؟" (مز 
ً یمینك، على ابن البش ، فال نرتدّ عنك" (مز ر الذي أبدّتھ أیضا

ً : "اللھم مدّ یدك من 19 – 79/18 ).  وقال نبّي آخر متضرعا
).  إن طبّنا یعجز عن شفاء 143/5السماء مجیراً وانتشلني" (مز 

ملوك  3جروح البشریة.  لقد قتلوا أنبیاَءك وھدموا ھیاكلك (
  الشر. )، وفیما عداك ال یستطیع أحد منا أن یعالج19/10

  

  هللا یرسل ابنھ لخالص البشر – 8

استجاب الرب لدعاء األنبیاء، إذ لم یتخلَّ اآلب عن جنسنا الھالك، 
بل أرسل ابنھ، الرَب الطبیب السماوي.  فقد قال أحد األنبیاء : 

الى أین؟ "سیأتي  –"سیأتي السیّدُ الذي تلتمسونھ، وسیأتي فجأة" 
).  8/59) حیث رجمتموه (یو 3/1السید إلى ھیكلھ" (مالخي 

ولدى سماعھ ذلك، یقول لھ بني آخر : "تتحدّث عن خالص هللا، 
  وتتحدّث عنھ بصوت خافت؟ "تبّشر بمجيء هللا لخالص البشر،
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وتقولھ بالسّر؟ "إصعدي على جبل عاٍل، یا صھیون، أنت التي 
 - ماذا أقول؟  -تحملین البشرى السعیدة.  "قولي لمدائن یھوذا؛ 

).  10 – 40/9ھوذا إلھكم، "ھوذا السید الرب یأتي بقوة" (أشعیا 
والرب نفسھ یقول : "ھاءنذا آتي وأسكن في وسطك، یقول الرب، 

).  لقد رفض 11 – 2/10كریا "فتتصل أمم كثیرة بالرب" (ز
اإلسرائیلیون خالصي، ولذلك جئت "ألجمع كل األمم واأللسنة" 

).  1/11).  لقد جاء إلى بیتھ فما قبلھ أھل بیتھ (یو 66/18(أشعیا 
أنت آٍت، ولكن ماذا تھب األمم؟ "أتیت ألجمع كل األمم وأجعل 

)، ألني سأضع على جبین كل من 19 – 66/18بینھم آیة" (أشعیا 
جنودي عالمة آالمي على الصلیب ... وقال نبي آخر : "وِطَئ 

).  وھذا 17/10السماوات نازالً، وتحت قدمیھ الضباب" (مز 
  النزول من أعلى السماوات لم یعرفھ البشر.

  

  شھادة داود – 9

وبعد ما سمع سلیماُن داودَ أباه ینطق بھذا الكالم، بنى ھیكالً 
ً ذاك الذي سیأتي إلى الھیكل، صاح  عجیباً.  واذ رأى مقدّما

ملوك  3منذھالً : "ھل یسكن هللا حقاً على األرض مع البشر؟" (
).  فیجیب داود في المزمور الُمھدى إلى سلیمان : "ینزل 8/27

)، 71/6كالمطر على الجزیز وكالغیاث على األدیم" (مز 
الجزیز" نسبة لطبیعتھ كالمطر" نسبة لطبیعتھ اإللھیة، "على 

البشریة.  وكما أن المطر النازل على الجزیز ال صوت لھ، كذلك 
  كان سّر میالده مجھوالً.  إذ أن المجوس سألوا : "أین الملك الذي
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ً عن ذاك 2/2ُولد للیھود"؟ (متى  )، واستخبر ھیرودس مضطربا
  ).2/4(متى الذي ُولد : "أین یولد المسیح؟" 

  

  شھادة األنبیاء – 10

مضن ھو النازل؟ فیجیب داود بقولھ : "سیبقى ما تعاقب الشمس 
).  ویقول نبي آخر : "إھتّزي 71/5والقمر، جیالً بعد جیل" (مز 

طرباً، یا بنت هللا، واھتفي بأناشید االبتھاج یا بنت أورشلیم.  ھوذا 
ھناك ملوك كثیرون، .  )9/9ملكك یأتیِك صدّیقاً مخلّصاً" (زكریا 

فعّمن تتكلّم أیھا النبي؟ أعطنا عالمة لیست لدى الملوك اآلخرین.  
إن قلت إنھ ملك یرتدي األرجوان، فكرامة الملبس قد تحلّى بھا 
آخرون.  وإن قلت إنھ محاط بجنود وجالس على مراكب ذھبیة، 
ً قد حققھ آخرون.  أعطنا عالمة یختّص بھا ھذا الملك  فھذا أیضا

أنت تبشّر بمجیئھ.  فیجیب النبي قائالً : "ھوذا ملكك یأتیك  الذي
صدّیقاً مخلّصاً وودیعاً، راكباً على أتان وجحش ابن أتان، ال على 

).  لدیك إذن 62/11؛ أشعیا  21/5؛ متى  9/9مركبة" (زكریا 
العالمة التي ینفرد بھا الملك اآلتي : یسوع وحده بین الملوك 

ورشلیم كملك بین الھتافات.  وكا جلس على جحش ودخل إلى أ
ً وبسبب دم عھدك،  سیفعل ھذا الملك اآلتي؟ "وألجلك أیضا

  ).9/11سأُطلق أسراِك من الجّب الذي ال ماء فیھ" (زكریا 
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  أورشلیم عاصمة المملكة المسیحانیة – 11

ً على جحش، أعطنا  بالحري ولربما یحدث أن یكون الملك راكبا
عالمة عن المكان الذي سیّحل فیھ الملك المنتظر.  وال تعِط ھذه 
العالمة بعیداً عن المدینة، حتى ال نجھلھا.  أعطنا عالمة ظاھرة 
قریبة، لكي نستطیع أن نراھا نحن المقیمین في المدینة.  فیجیب 
النبي قائالً : "تقف قدماه في ذلك الیوم على جبل الزیتون الذي 

).  ھل في المدینة من ال 14/4شلیم من الشرق" (زكریا قبالة أور
  یستطیع أن یرى ھذا المكان؟

  

  شھادة أشعیا – 12

لدینا عالمتان، ونرغب في معرفة عالمة ثالثة.  قل لنا لماذا یأتي 
السیّد؟ فیجیب نبي آخر على ذلك بقولھ : "ھوذا إلھكم، إنھ یأتي 

  ذان الُصّم تتفتح.ویخلّصكم؛ حینئذ تتفقَُّح عیون العُمي، وآ

 35/4وحینئذ یطفر األعرج كاألیّل، ویترنّم لسان األبكم" (أشعیا 
).  ھل من شھادة أخرى؟ انت تقول، أیھا النبي، إن الّرب 6 –

آٍت.  ولكن ما ھي اآلیات البیّنات التي صنعھا لیُعلن عن مجیئھ؟ 
آخر؟ "إن الرب آٍت  ).  كیف یمكنك القول في موضع15/24(یو 

).  3/14لیدخل في المحاكمة مع شیوخ شعبھ ورؤسائھم" (أشعیا 
ھذه ھي العالمة الرئیسیة : إن الرب سیُحاكم من خدّام الشیوخ 

  ویُصلب.
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  لوال التجسد لما رأینا هللا – 13

قرأ الیھود ھذه النبوءات، ولكنھم لم یفھموھا.  ألنھم سدّوا آذان 
).  12/40؛ یو  13/15؛ متى  6/10قلوبھم لكي ال یسمعوا (أشعیا 

أما نحن فنؤمن بیسوع المسیح الذي تجسدّ وصار إنساناً، وإن كنا 
ال نستطیع معرفة الكیفیة التي تّم بھا ذلك.  وبما أنھ لم یكن في 

منا نراه كما ھو وال أن نتمتع بھ، فقد صار واحداً استطاعتنا أن 
لكي نتمّكن ھكذا أن نتمتّع بھ.  ألننا إن كنا ال نستطیع أن نتطلّع 
إلى الشمس التي ُخلقت في الیوم الرابع، فكیف یمكننا أن نرى 

الرب في لھیب نار على جبل سیناء، فلم یتحمّل خالقھا؟ لقد نزل 
"كلّمنا أنت فنسمع وال یكلّمنا هللا الشعب ذلك، بل قالوا لموسى : 

).  وفي موضع آخر : "أّي بشر سمع 20/19(خر  لئال نموت"
  ).5/26صوت هللا الحي متكلّما من وسط النار وعاش"؟ (تثنیة 

فإن كان سماع صوت هللا یتكلّم، یمیت، فكیف ال تسبب رؤیتھ 
الموت؟ ِلَم تتعّجب؟ إن موسى نفسھ یقول : "أنا مرعوب مرتعد" 

  ).12/21(عبر 

  

  دانیال یشھد بذلك – 14

ماذا ترید إذن؟ إن الذي جاء لخالصنا، أال یكون فشل في رسالتھ؟ 
ألن البشر ال یستطیعون تحّملھ وال یقدّرون نعمتھ.  إن كان دانیال 
لم یتحّمل رؤیة المالك، فھل تتحمّل أنت رؤیة رب المالئكة؟ 

ذاك الذي ظھر، ظھر جبرائیل فسقط دانیال.  وماذا كان مظھر 
دي؟ "كان وجھھ كمرأى البرق، ال كالشمس،   وأي رداء كان یرت

  

  

  



  192  كیرلس األورشلیمي
  

وعیناه كمشعلي نار، ال كشعلة لھب، وصوُت أقوالھ كصوت 
)، ال كصوت إثنتي عشرة ربوة من 10/6جمھور" (دانیال 

).  ومع ذلك سقط النبي.  فاقترب منھ 26/53المالئكة (متى 
وقال : "ال تخف یا دانیال، قُم وتشّجع، فقد إستجیب المالك 

)؛ وقال دانیال : "انتصبت مرتعداً" 10/12كالمك" (دانیال 
  )، ولم یستطع الردّ ما لم تلمسھ شبھُ ید إنسان .10/11(دانیال 

ولما اتخذ المالك صورة إنسان، عندئذ تكلّم دانیال.  وماذا قال؟ 
ما في داخلي، ولم أملك قّوة  "یا سیدي، إنھ من الرؤیا قد انقلب

).  إن كان ظھور مالك قد جفّف 10/16وال تنفّساً" (دانیال 
صوت النبي وقّوتھ، فكیف یمكن لكائن حّي أن یتحّمل رؤیة هللا؟ 

لم یبَق ویقول الكتاب : "وإلى أن عاد شبھ مرأى إنسان فلمسني، 
، فقد ).  وعلیھ10/17فّي، أنا دانیال، من قّوة وشجاعة" (دانیال 

دلّت التجربة على ضعفنا.  فاتخذ الرب ما كان اإلنسان یبحث 
عنھ.  وبما أن اإلنسان یَسعى الى سماع كالم َمن یشبھھ، فقد إتخذ 
المخلُّص الطبیعةَ البشریة ورغباتھا، لكي یستطیع البشُر التعلیَم 

  بسھولة أوفر.

  

  مالءمة التجّسد – 15

  لیعتمد ویقدّس العماد.وإلیكم سبب آخر : لقد جاء المسیح 

). 14/25جاء لیصنع المعجزات، كالسیر على میاه البحر (متى 
فإن كان قبل تجسدّه "رآه البحر فھرب واألردن رجع الى الوراء" 

  )، فقد أخذ الرب جسداً لكیما البحر یثبت عندما یراه،13/3(مز 

  

  

  



  العظة الثانیة عشرة  193
  

واألردن یستقبلھ ال خوف.  ھذا سبب أول.  وھناك سبب آخر.  
بواسطة العذراء حّواء جاء الموت، فكان ال بدّ أن تظھر الحیاة 

كما أن الحیة قد  –بواسطة العذراء، أو بالحري من العذراء، حتى 
كذلك یبّشر جبرائیُل الثانیة بالخبر السعید.  وكما  –أغوت األولى 

هللا وصنعوا تماثیل بشكل إنسان، وكما أن أن البشر تخلّوا عن 
ً لیحّطم  اإللھ الكاذب ُعبد بشكل إنسان، فا� الحق صار إنسانا

ً ضدنا، وكان بولس  الكاذب.  واستخدم الشیطان الجسد سالحا
یعرف ذلك، إذ قال : "إني أشعر في أعضائي بشریعة أخرى 

بھذه األسلحة )؛ 7/23تحارب شریعة عقلي وتأسرني" (رومھ 
حاربنا الشیطان، وبھا حصلنا على الخالص.  بقد أخذ الرب 
صورتنا لیخلّص الطبیعة البشریة.  لقد أخذ شبھنا لیفیض نعمتھ 
على ما كان مھجوراً، حتى تصبح الطبیعة البشریة الخاطئة 
مشاركة هللا، ألنھ "حیث كثرت الخطیئة فاضت النعمة" (رومھ 

نا، ولكن الشیطان لو عرفھ ).  كان ال بدّ للرب أن یتألم ألجل5/20
).  لقد أصبح الجسدُ ُطعماً 2/8كور  1َلَما صلبوا رّب المجد" (
جمیع  –وقد انفّر في أملھ أنھ ابتلعھ  –للموت، لكیما یلفَظ التنیُن 

  الذین ابتعلتھم من قبل.

ألن "الرب سیبید الموت على الدوام، ویمسح الدمع عن جمیع 
  ).25/8الوجوه" (أشعیا 

  

16 –  ً   آمن بأن هللا صار إنسانا

  فھل عبثاً تجّسد المسیح؟ ھل تعالیمنا ھي مّجرد كلمات منّمقة
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وادّعاءات بشریة؟ ألیس الكتاب المقدس وتنبوءات األنبیاء ھي 
لخالصنا؟ فاحفظ إذن ھذه الودیعة، وال یحیدك أحد عنھا.  آمن 

نبیّن بأن في استطاعة هللا أن  بأن هللا صار إنساناً.  وعلینا أن
یصیر إنساناً.  وإذا الیھود لم یؤمنوا، فنجیبھم : إننا ال نبّشر بشيء 
جدید عندما نقول بأن هللا صار إنساناً.  أال تقولون إن إبراھیم 

).  ما ھو الشيء الجدید الذي نبّشر بھ، 18/3أضاف الرب؟ (تك 
 ً لوجھ ونجت نفسي" بما أن یعقوب یقول : "إني رأیت هللا وجھا

)، أكل 18/8).  الرب الذي أكل مع إبراھیم (تك 32/31(تك 
ً معنا، فما ھو إذن الشيء الجدید الذي نبّشر بھ؟ ولدینا  أیضا

) أمام 19/8ملوك  3؛  19/3شاھدان وقفا على جبل سیناء (خر 
)، وإیلیا كذلك 33/22الرب : كان موسى في نقرة الصخرة (خر 

وكان كالھما حاضَرین عند تجلّیھ على   نقرة الصخرة.كان في 
جبل طابور.  "وكانا یتكلّمان مع الرسل عن خروجھ الذي كان 

).  لقد أثبتنا فیما تقدّم أن 9/31مزمعاً أن یتممھ في أورشلیم" (لو 
في استطاعة هللا أن یصیر إنساناً، ونحن نترك للغیورین مھمة 

  جمع ما تبقى من األدلة.

  

  نھایة سلطة إسرائیل ھي العالمة بمجيء المسیح – 17

ً في عظتنا أن نبحث في زمان ومكان مجيء  لقد وعدنا أیضا
المخلص.  وعلینا أالّ نتملّص عن وعدنا، بل یجب أن نصرف 
مّرشحینا من الكنیسة راسخین في اإلیمان.  وعلیھ، سنحقق في 

  ومناَزعالزمن الذي جاء فیھ المسیح، بما أن مجیئھ حدیث العھد 
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علیھ.  وبما "أن یسوع ھو ھو باألمس والیوم ولألبد" (عبر 
).  ولقد قال موسى النبي : "سیقیم هللا فیكم من إخوانكم نبیاً 13/8

.  لنتنبھ إلى لفظة "مثلي" )18/16؛ تثنیة  7/37ِمثلي" (أعمال 
ھذا النبي المنتظر؟ التي سنحقق فیھا فیما بعد.  ولكن ھل جاء 

فیجیب موسى : إرجع الى ما كتبتھ ودّقق النظر في نبوءة یعقوب 
لیھوذا حیث یقول : "یھوذا إیاك یحمد اخوتك ..." ال اقرأھا كلھا، 
وفي بقیتھا : ال یزول صولجان من یھوذا ومشترع من ُصلبھ 
حتى یأتي المرَسل، وھو الذي ینتظره (لیس الیھود وإنما) األمم" 

).  وعلیھ فقد أعطى موسى عالمة لمجيء المسیح، 49/10(تك 
وھي زوال الحكم من الیھود.  فلو لم یكونوا اآلن تحت سیطرة 
الرومان، لما جاء المنتظر.  ألني أخجل أن أتكلم عن حوادثھم 
األخیره، في صدد ھؤالء الذین یسّمونھم األجداد، وعن ساللتھم 

.  ولكن ھل "لآلتي الذي وأمھاتھم.  إني أترك ذلك للذین یعلمون
تنتظره األمم" عالمة أخرى؟ یستطرد نّص النبوءة فیقول : "إنھ 

).  أال ترى أن ھذا الجحش 49/11یربط بالكرمة جحشھ" (تك 
  ).9/9ھو الذي أعلن عنھ زكریا بوضوح؟ (زكریا 

  

  دانیال وزمن التجّسد – 18

ولكنك تبحث عن شھادة أخرى بخصوص الزمن، وإلیك ھذه 
دة : "قال لي الرب : أنت ابني.  أنا الیوم ولدتك".  ثم الشھا

  ).9، 2/7یستطرد فیقول : "... ترعاھم بعضاً من حدید" (مز 
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لقد سبق وقلت : "العصا من حدید" ترمز بوضوح إلى 
اإلمبراطوریة الرومانیة، التي یتحدث عنھا دانیال أیضاً، فأعید 
النص على أذھانكم.  إنھ، لما فّسر لنبوكدنّصر معنى التمثال 

)، شرح الرؤیة كلھا بالنسبة إلى المسیح، إذ 47 – 2/31(دانیال 
ل، ال بالیدین وال بفعل قال : "إن الحجر الذي إنقطع من الجب

إنسان، مأل األرض كلھا".  ثم استطرد موضحاً : "وفي أیام ھذه 
الممالك، یقیم إلھ السماء مملكة ال تُنقض إلى األبد، وُملكھا ال 

  ).2/44یُترك لشعب آخر" (دانیال 

  

  دانیال یحدّد تاریخ التجسد – 19

ولكننا ال نزال نبحث عن دلیل أكثر وضوحاً على مجيء األزمنة، 
ألن اإلنسان مفطور على الشك، وال یصدّق ما یقال إن لم یتوّصل 
إلى احتساب ھذه السنوات على وجھ الضبط.  فما ھي إذن ھذه 
اللحظة المناسبة، وما ھو ھذا الزمن؟ عندما زال الملوك من 

رودس.  إذن خاطب المالك یھوذا، اعتلى العرش أجنبي ھو ھی
ل جیداً ما أقولھ اآلن) : "فاعلم وافھم : إنھ  دانیال قائالً (وأنت سّجِ
من صدور األمر بإعادة بناء أورشلیم إلى المسیح الرئیس سبعة 

).  والتسعة 9/25أسابیع وإثنان وستون أسبوعاً" ( دانیال 
ً من السنین تعادل أربعمئة وثالثة وثمانین سنة.   والستون أسبوعا

سنة على إعادة بناء  483وعلیھ فھو یقول إلنھ بعد إنقضاء 
الھیكل، عند زوال الملوك، یأتي ملك أجنبي یولد المسیح في 
زمانھ.  وقد أعاد داریوس المادي بناء أورشلیم في السنة السادسة 

  )، وفي السنة األولى من ألعاب اإلغریق6/15من ملكھ (عزرا 
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  األولمبیة السادسة والستین.

واأللعاب األولمبیة لدى اإلغریق، ھي األلعاب التي كانت تقام كل 
أربع سنوات، بسبب الیوم الذي كان یُكتسب كل أربع سنوات على 

مجرى الشمس، وینتج من الساعات الثالث اإلضافیة لكل سنة.  
ب األولمبیة ولما كان ھیرودس قد ملك في السنة الرابعة من األلعا

السادسة والثمانین بعد المئة، فإن عدد األلعاب األولمبیة التي 
عاماً.  أما  480، أي 120یصبح  186إلى  66توالت من 

السنوات الثالث الباقیة، فتؤخذ من الفترة الباقیة ما بین السنة 
األولى والسنة الرابعة.  وھمذا یصبح لدیك الدلیل المستخرج من 

لذي یقول : "إنھ من صدور األمر بإعادة بناء الكتاب المقدس ا
أورشلیم إلى المسیح الرئیس "سبعة أسابیع وإثنان وستون 

).  لدیك إذن برھان األزمنة.  ولیس ھناك 9/25أسبوعاً" (دانیال 
  تفسیرات أخرى، فیما یختص بأسابیع دانیال الوارد ذكرھا.

  

  میخا یتنبأ عن مكان التجّسد – 20

المكان، فاسمع ما یقولھ میخا : "وأنِت یا بیت لحم، أما عن إعالن 
أرض أفراتة، لست الصغیرة في والیات یھوذا، فمنك یخرج واٍل 

  یرعى شعبي إسرائیل، وأصولھ منذ القدیم، منذ أیام األزل"

).  وأنت الساكن في أورشلیم، لن تختار 2/6؛ متى  5/2(میخا 
ً آخر عندما تعرف أنھ مكتوب في المزمو : "ھا قد  131ر مكانا

)، إذ 131/6سمعنا بھ في أفراتة ووجدناه في قریة الغاب" (مز 
  منذ سنین قلیلة كان المكان غابة.  لقد سمعت من جدید حبقوق 
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یتكلّم الى الرب : "عندما تقترب السنون یعرفونك، وعندما تأتي 
تكون، أیھا النبي، یوناني).  وماذا  3/2األزمنة تظھر" (حبقوق 

 3/2عالمة مجيء الرب؟ ستظھر وسط حیوانین" (حبقوق 
یوناني)؛ لقد قال ذلك بوضوح عن الرب : ستظھر بالجسد 
وتعیش وتموت ؛ وعندما تقوم من األموات ستعیش من جدید، 
ومن أیة ناحیة من أورشلیم سیأتي، ھل من الشرق أم من الغرب؟ 

ا بالضبط : فیردّ على ذلك ھل من الشمال أم من الجنوب؟ قل لن
بوضوح قائالً : "هللا یأتي من تیمان (أي الجنوب) والقدوس من 

یوناني).  ھذا ما كان  3/3جبل فاران المظلّل والكثیف" (حبقوق 
قالھ مؤلف المزامیر : "لقد وجدناه في قریة الغاب" (مز 

131/6.(  

  

  أشعیا یتنبأ بتجّسده من العذراء – 21

بقي علینا أن نعرف ممن یأتي وبأیة كیفیة.  أشعیا ھو الذي یقول 
ً یدعى عمانوئیل" (أشعیا  ذلك : "إن العذراء ستحمل فتلد ابنا

(ومقاومة الحق عادة )؛ لكن الیھود یعارضوننا في ذلك 7/14
  قدیمة عندھم) إذ یقولون إنھ لم تكتب "العذراء" بل "الفتاة".

نجد الحقیقة، إذ في وسعنا أن نسألھم : فلیكن.  ِلنُسایرھم، وھكذا س
متى تصرخ الفتاة المغتصبة طالبة النجدة، قبل االعتداء أم بعده؟ 
وإذا كان الكتاب یقول في موضع آخر : "صرخت الفتاة فلم یكن 

)، أفال یتكلّم ھنا عن عذراء؟ ولكي 22/27من یخلّصھا" (تثنیة 
سمع ما جاء في تعلم بوضوح أن العذراء في الكتاب تدعى فتاة، إ

  3سفر الملوك عن ابیشاج الشونمیة : "كانت الفتاة جمیلة جداً" (
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).  ال بدّ من التسلیم بأنھا اختیرت بسبب بتولیتھا 1/4ملوك 
  وأُحضرت الى داود.

  

  ردّ على اعتراض الیھود بخصوص ھذه النبوءة – 22

ولكن الیھود یلّحون قائلین : "ھذه الكلمة قیلت آلحاز عن حزقیا.  
ألننا ھكذا نقرأ في الكتاب : "َسل لنفسك آیة من عند الرب إلھك ؛ 
سلھا إما في عمق الجحیم وإما في العالء من فوق" (أشعیا 

).  واآلیة بكل تأكید یجب أن تكون خارقة، فالعالمة كانت 7/11
) أو إنشقاق البحر األحمر 17/6ة (خر الماء الخارج من الصخر

ملوك  4) أو رجوع الشمس الى الوراء (22 – 21/ 14(خر 
) وما شابھ ذلك.  سیكون لما سأقولھ قیمة دلیل واضح ضد 20/11

الیھود.  (إني أعلم أني أتكلّم كثیراً، وإني أُتعب مستمعّي، ولكن 
 ً فیما یتعلّق  تحّملوا عظاتي الطویلة، بما أن ھذه المسائل تثار أیضا

  بالمسیح.  وأنھ ال یجب إھمال شيء في ھذا المجال).

قال أشعیا ھذا في الوقت الذي كان آحاز ملكاً، وقد ملك آحاز ستة 
ً فقط ( )، وُوجھت إلیھ النبوءة في ذلك 16/2ملوك  4عشر عاما

الوقت.  وھكذا یُبطل خلفُھ الملُك حزقیا بن آحاز دعوى الیھود.  
 4مسة والعشرین من عمره عند تولیھ الُملك (ألنھ كان في الخا

).  وإذ قیلت النبوءة في خالل الستة عشر عاماً.  18/2ملوك 
فیكون قد ُولد قبل ُملك آحاز، أي تسع سنوات غلى األقل قبل 
النبوءة ؛ فما الحاجة إذن الى التنبوء عن طفل ُولد قبل ُملك آحاز، 

  التنبوء "ستحمل". ألن النبي لم یقل "قد حملت" بل قال بصیغة
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23 –  ً   ابن العذراء ھو المسیح حقا

إننا نعرف أن الرب یولد من عذراء ؛ بقي أن نبیّن من أي نسل 
ھذه العذراء : "أقسم الربُّ لداود حقاً عنھ لن یحید : ألنّصبّن من 

ً : "اجعل 171/11ذریتك على عرشك ملكاً" (مز  ) ؛ وأیضا
) ؛ وأخیراً : 88/30ذریتھ خالدة وعرشھ مثل أیام السماء" (مز 

أكذب : داود تكون ذریتھ خالدة "لقد أقسمت مّرة بقدسي ولن 
ویتألأل عرشھ أمامي كذُكاء، یدوم كالقمر أبداً ویكون في الفلك 

).  أنت ترى أن الحدیث یتناول 37 – 88/36شاھداً.  أمیناً" (مز 
المسیح ال سلیمان.  وإذا احتّج أحد بقولھ أن المسیح لم یجلس على 

ى كرّسي عرش داود الخشبي، فإننا نواجھھ بھذه اآلیة: "عل
)، ألن األمر ال 23/2موسى جلس الكتبة والفریسیون" (متى 

یتعلّق بالكرسي الخشبي بل بسلطة التعلیم.  وھكذا ال یعني عرش 
داود الكرسّي الخشبي بل الُملك نفسھ.  وھذا ما كان یؤكده 
األطفال عندما كانوا یصرخون : "ھوشعنا البن داود، تبارك 

).  12/13؛ یو  21/9ل" (متى اآلتي باسم الرب َملك إسرائی
وكذلك كان العمیان یصرخون : "إرحمنا یا ابن داود" (متى 

).  ولقد أكدّ جبرائیل ذلك لمریم بكل وضوح، عندما قال : 9/26
).  ویقول بولس : 1/32"ویولیھ هللا ربنا عرش أبیھ داود" (لو 

"أذكر یسوع المسیح الذي بُعث من بین األموات، وكان من ذریة 
).  وفي مستھل رسالتھ 2/8تیمو  2د كما جاء في بشارتي" (داو

  إلى أھل رومھ یقول : "... في شأن ابنھ الذي ُولد من ذریة داود، 
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للنبوءة القائلة : "سیأتي ذلك الیوم حیث أصل یسّى سیقوم  وأَِطع
  ).11/10رایةً للشعوب، وإیاه تتّرجى األمم" (أشعیا 

  

  العذراء من ساللة داود – 24

ولكن الیھود مضطربون من ھذه اآلیات ؛ وكان أشعیا یتّوقع ذلك 
عندما قال : "بودّھم أن تلتھمھم النار اذا أمكن، ألنھ ُولد لنا ولد 

).  الحظ أوالً أنھ كان 9/6(ولیس لھم) وأُعطي لنا ابن" (أشعیا 
المة ال انقضاء لھ" ابَن هللا ثم أُعطي لنا.  ثم یستطرد فیقول : "وس

).  ھناك حدزد للرومان، أما ملكوت ابن هللا فال حدود 9/7(اشعیا 
لھ، حدود للفرس والمیدیین، أما البن هللا فال حدود.  ویتابع : 
"(أُعطي لنا ابن) لسالم ال انقضاء لھ، على عرش داود ومملكتھ 

ن ).  كانت العذراء القدیسة إذن م9/7لیقّرھا ویوّطدھا" (أشعیا 
  نسل داود.

  

  المیالد العذري – 25

ً للطاھر ومعلّم الطھارة، أن یخرج من  كان في الواقع مالئما
أخدار طاھرة.  ألنھ إذا كان من الواجب لخادم یسوع أن یمتنع 
عن المرأة، فكیف یولد یسوع نفسھ من رجل وامرأة؟ فإنھ یقول 
 عن نفسھ في المزامیر : "إنك أنت أخرجتني من حشا أمي" (مز

)، فّكر بھذا "أخرجتني من حشا أمي" الذي یعني أنھ 21/11
بدون زرع رجل، ُكّون في أحشاء العذراء ومن جسدھا وُولد 

  منھا، بخالف َمن یولدون من زواج شرعي.
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  قداسة جسد المسیح – 26

ال یجب أن نخجل من القول بأنھ َكّون جسده من ھذه األعضاء 
خلق ھذه األعضاء.  ومن الذي یخبرنا بذلك؟ یقول ذاك الذي 

الرب إلرمیا : "قبل أن أصّورك في البطن عرفتك، وقبل أن 
)، ذاك الذي عكف على 1/5تخرج من الرحم قدّستك" (أرمیا 

ُصنع البشر ولم یخجل، أیخجل من ُصنع جسده المقدس الذي 
ة في زال هللا یصّور األجنّ حجب بھ الھوتھ؟ وحتى ھذا الیوم ال ی

كما ھو وارد في سفر أیوب : "ألم تكن قد صببتني كاللبن الحشا، 
ً وحبكتني بعظام  وجّمدتني كالُجبن، وكسوتني جلداً ولحما

).  لیست ھناك أیة نجاسة في 11 – 10/10وعصب" ؟ (أیوب 
تكوین اإلنسان، أللھم إالّ اذا نّجس نفسھ بالزنى والدعارة.  فالذي 

ضاً.  وبیدیت إلھیتین ُصنع الذكر جبل آدم قد جبل حّواء أی
واألنثى.  ولیس في أعضاء الجسد التي خلقھا هللا منذ البدء ما 
یدعو إلى الخجل.  فلیصمت إذن جمیع الھراطقة الذین یحتقرون 
األجساد ویزدرون الخالق نفسھ.  أما نحن فلنذكر قول بولس : 

 1( "أو ما تعلمون أن أجسادكم ھیكل الروح القدس وھو فیكم" ؟
).  وفي موضع آخر قال النبي عن شخص یسوع : 6/19كور 

یوناني).  وجاء في موضع  9/2"جسدي مأخوذ منھم" (ھوشع 
).  وما ھي 5/3آخر : "لذلك یتركھم إلى حین تلد الوالدة" (میخا 

ھذه العالمة؟ یستطرد النبي فیقول : "تلد فترجع بقیة إخوتھ" 
الزوجة القدیسة؟  ).  وما ھي عرابین العذراء،5/3(میخا 

  ).  وھذا ما قالتھ الیصابات 2/20"أتزوُجك باألمانة" (ھوشع 
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عندما كلمتھا : "طوبى لك یا من آمنت بأن ما بلغھا من عند الرب 
  ).1/45سیتم" (لو 

  

  ردّ على الیونانیین الذین ال یعترفون بالمیالد العذري – 27

والیھود یحملون علینا بقولھم : ال یمكن للمسیح ولكن الیونانیین 
أن یولد من عذراء.  إننا سنسدّ أفواه الیونانیین بأساطیرھم : أنتم 
یا من یقولون إن األحجار التي ألقیت على البشر تحّولت إلى 
بشر، كیف تقولون أنھ من المستحیل على عذراء أن تلد؟ أنتم یا 

، كیف تقولون أنھ من من یدّعون أن فتاة ُولدت من الدماغ
المستحیل أن یولد ابن من أحشاء العذراء؟ أنتم یا من یدّعون 
باطالً أن دیونیسیوس ُولد من فخذ ذیوس كیف ترفضون حقیقتنا؟ 
إني أعلم أن ما أقولھ ال یلیق بمستمعّي، ولكني أتیت بھذه األمثال 

  لكي تفضحوا الیونانیین وتدحضوھم بأساطیرھم.

  

  ھود في نفس الموضوعردّ على الی – 28

وعلى أھل الختان یجب أن نردّ ھكذا : أیُھما أصعب : أن تلد 
عاقر عجوز إنقطع حیضھا، أم أن تحبل عذراء وھي في ریعان 

؟ كانت سارة عاقراً، لم یعد یحدث لھا ما یحدث عادة الشباب
)، ولكنھا على خالف الطبیعة ولدت 18/11؛  11/30للنساء (تك 
).  إذا كانت العاقر استطاعت أن تلد طفالً على 21/2طفالً (تك 

خالف الطبیعة، أفال تستطیع العذراء أن تحبل؟ یجب أن نقبل 
ھو الذي جعل العاقر تلد اإلثنین أو أن نرفضھما، ألن هللا وحده 

  والعذراء تحمل.  وأنت ال تجرؤ أن تقول أن هللا استطاع فعل 
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األول دون الثاني ! ثم أیة طبیعة یمكنھا أن تغیّر ید إنسان في 
ساعة واحدة وتعیدھا إلى حالتھا األولى؟ كیف أصبحت ید موسى 

).  قد 7 – 4/6بیضاء كالثلج ثم عادت إلى حالتھا األولى؟ (خر 
تقول : إن هللا أراد أن یغیّرھا.  كیف في ھذه الحالة أراد 

لة األخرى؟ في حالة موسى كانت فاستطاع، ولم یستطع في الحا
العالمة للمصریین فقط، أما في حالة العذراء فكانت العالمة للعالم 
أجمع.  أیھا الیھود، أیُّھما أصعب، أن تحبل العذراء أو أن تتحّول 
عصا إلى حیوان؟ أنتم تعترفون أنھ في زمن موسى، تحّولت 

).  وذاك 4 – 4/2عصاه فجأة إلى حیّة وأخافت الذي ألقاھا (خر 
الذي كان یمسك بالعصل قبل ذلك، أصبح یھرب منھا كأنھا حیة.  
وفي الواقع أنھا كانت فعالً حیة.  كان یھرب خوفاً، ال من العصا 
التي كان یمسك بھا، بل أمام الذي غیّرھا.  فقد كانت للعصا أسنان 
وعینا األفعى.  فھل إرادة هللا تستطیع أن تخرج عینین من عصا، 

یع أن تخرج طفالً من أحشاء العذراء؟ وأنا ال أتحدث وال تستط
)، في 17/8عن عصا ھرون التي ازھرت في لیلة واحدة (عدد 

ً طویالً كي تثمر.  وَمن ذا  حین أن جمیع األشجار تضع زمانا
الذي ال یعرف أن الغصن متى ُعّري من قشرتھ ال ینمو أبداً وإن 

یخضع لطبیعة ُزرع في مجاري المیاه.  لكن هللا الذي ال 
األشجار، بما أنھ خالق الطبیعة، في استطاعتھ أن یجعل العصل 
المقشورة غیر المثمرة والجافة، أن تزھر وتثمر فالذي جعل 
العصا تزھر على خالف الطبیعة من أجل رئیس الكھنة (الذي 
كان یرمز إلى المسیح)، لماذا ال یجعل العذراء تلد من أجل رئیس 

  الكھنة الحقیقي؟
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  انتصار المرأة – 29

الیھود ال یزالون یعارضون.  یجدر بنا أن نذكر ھذه األقوال.  لكن 
إنھم لیسوا مقتنعین بأمثلة العصا.  فلربما اقتنعوا بوالدات مماثلة 
عجیبة وخارجة عن نظام الطبیعة.  فاسألھم إذن ھكذا : حّواء في 

حبلت بتلك التي بال أم؟ ألن الكتاب البدایة ممن ُولدت؟ أّي أم 
) ُولدت حّواء إذن من 2/22یقول إنھا ُكّونت من ضلع آدم (تك 

ضلع رجل، بال أم، فِلَم ال یمكن أن یولد طفل من أحشاء عذراء 
بال رجل؟ لقد ُمنحت النعمة للرجال بمعزل عن جنس المرأة، ألن 

ت من الرجل حّواء ُولدت من آدم ولم تحبل بھا أم، كأنما ھي ُولد
وحده.  وقد وفت مریم دَین النعمة ھذا، عندما حملت، ال من رجل 

  بل من ذاتھا، وبقیت عذراء، ومن الروح القدس، بقدرة هللا.

  

  المیالد العذري ال یدعو إلى العجب بقدر الخلق – 30

ولننظر عظمة ھذا : إنھ أمر عجیب أن تولد األجسام من أجسام 
أن یكّون اإلنسان من تراب أخرى وما ھو أعجب من ذلك 

األرض.  والعجب كل العجب أن تنشأ األنسجة واألعین الرائعة 
من طین ال شكل لھ، وأن تنتج العظام الُصلبة والرئات الرقیقة، 
ومختلف األعضاء األخرى من التراب ذاتھ، وأن تسري في 
األرض طینة حیة مدفوعة بحركة تلقائیة، فتبني وتعلّم وتتكلّم 

ملك.  أیھا الیھود األغبیاء، من أین أتى آدم، ألیس هللا وتعمل وت
  )2/7الذي أخذ من تراب األرض ورسم ھذا الشكل العجیب؟ (تك 
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إذا كان الطین تحّول إلى عین، أال تستطیع العذراء، أن تلد ابناً؟ 
  ممكن؟إذا كان المستحیل في حكم البشر یتّم، فلماذا ال یتم ما ھو 

  

  من عذراء ُولد خالق األنفس والعذارى – 31

فلنذكر ھذه األشیاء، أیھا اإلخوة، ولنستخدم ھذه األسلحة الدفاعیة.  
وعلینا أالّ نؤید الھراطقة الذین یعلّمون أن المسیح جاء في 
الظاھر.  وأن ندحض ھؤالء الذین یقولون إن المخلص ُولد من 

مكتوب : "وأخذ امرأتھ" رجل وإمرأة، من یوسف ومریم، ألنھ 
).  ولكن فلنذكر أن یعقوب، قبل أن یأخذ راحیل، قال 1/24(متى 

).  وكما أن ھذه، قبل 29/21لالبان : "وأعطني امرأتي" (تك 
عقد الزواج، كانت تُدعى امرأة یعقوب، بموجب الوعد وحده، 

زوجة یوسف بسبب خطوبتھا؟  والحظ كذلك مریم كانت تسمى 
یقول : "في الشھر السادس أرسل هللا المالك  دقة اإلنجیل الذي

جبرائیل الى مدینة في الجلیل تدعى الناصرة، الى عذراء 
).  ثم لما جرى 27 – 1/26مخطوبة لرجل اسمھ یوسف" (لو 

اإلكتتاب وصعد یوسف لیكتتب، ماذا یقول الكتاب؟ "وصعد 
یوسف من الجلیل ... لیكتتب ومریم خطیبتھ، وكانت حامالً" (لو 

)، ألنھا كانت حامالً ؛ ولم یقل اإلنجیل "زوجتھ" بل 5 – 2/4
"تلك التي كانت مخطوبة لھ"، ألن "هللا أرسل ابنھ، یقول بولس، 

المرأة فقط" (غال مولوداً، ال من رجل وامرأة "ولكن مولوداً 
  )، أي من عذراء ُولد خالق األنفس والعذارى.4/4
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  شھود المیالد العذري – 32

ولكنك تعجب مما حدث : فالتي َولدت تعّجبت لألمر، إذ قالت 
لجبرائیل : "أنّي یكون ھذا وأنا ال أعرف رجالً؟ فأجابھا المالك : 

لذلك یكون المولود إن الروح القدس یحّل بك وقدرة العلّي تظللك، 
ً وابن العلّي یدعى" (لو  ة ).  لقد كانت والد35 – 1/34قدّوسا

طاھرة وبال دنس، ألنھ حیث یحّل الروح القدس كل دنس یزول.  
والدةُ ابن هللا الوحید بالجسد من عذراء والدةٌ بال دنس.  وحتى اذا 
عارض الھراطقةُ الحقیقة، فإن الروح القدس یلومھم، وقدرة العلي 
المظللة تغضب، وسیثُور علیھم جبرائیل یوم الدین، ومكان المذود 

رب سیفحمھم، والرعاة الذین بُّشروا بالفرح العظیم الذي تقبّل ال
سیشھدون، وجیش المالئكة الذین سبّحوا هللا وقالوا : "المجد � 

)، والھیكل 2/24في العلى والسالم في األرض ألھل رضاه" (لو 
الذي ُحمل إلیھ في الیوم األربعین، وزوجا الیمام اللذان قُّربا 

اعیھ، وحنّة النبیّة التي مكانھ، وسمعان الذي حملھ على ذر
  حضرت في تلك الساعة.

  

  مجد العذارة المسیحیة – 33

هللا إذن یشھد، والروح القدس سیشھد كذلك.  والمسیح سیقول : 
).  8/40"لماذا تریدون قتلي، أنا الذي قال لكن الحق"؟ (یو 

فلیصمت إذن الھراطقة الذین یعارضون في طبیعتھ البشریة.  
"إلمسوني وتحقّقوا، فإن الروح  الذي یقول : ألنھم یناقضون ذاك

  ).  فلیسجد للرب24/39لیس لھ لحم وال عظم كما ترون لي" (لو 
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للرب المولود من العذراء، ولتعترف العذارى بتاج مؤسستھّن، 
ولیعترف سلك الرھبان بمجد الطھارة، ألننا لم نُحرم من كرامة 

المخلّص تسعة أشھر في أحشاء العذراء،  الطھارة.  لقد مكث
وأصبح الرب رجالً كامالً في الثالثة والثالثین من عمره، بحیث 
أنھ إذا كانت العذراء تفتخر بحملھا إیاه تسعة شھور، فإننا قد 

  حظینا بھ زمناً أطول من ذلك.

  

  الدعوة الى العیشة البتولیة – 34

الطھارة أحداثاً  فلنسارع إذن جمیعاً، بنعمة هللا، إلى سباق
ً وأطفاالً (مز  )، ولنسبّح اسم المسیح 148/12وعذارى، شیوخا

بعیدین عن الشراھة.  وال ننكر مجد العفّة، إنھا تاج مالئكي 
وفضیلة تسمو باإلنسان.  ولنحترم أجسادنا التي یجب أن تضيء 

)، وال تدّنس ھذا الجسد العظیم ألجل لذّة 13/43كالشمس (متى 
  طفیفة.

طیئة قصیرة تدوم ساعة، ولكن العار جسیم ویدوم مدى إن الخ
األبد.  إن الذین یمارسون العفة مالئكة على األرض، وللعذارى 
نصیب مع العذراء مریم.  فلنبتعد عن كل تبّرج وكل نظرة سیئة 
وكل حدیث باطل، وكل زینة وُعطر مثیر لألھواء.  ولیقتصر 

ال الخیر وتقدیس عطرنا على راحة صالتنا الزكیة وممارسة أعم
األجساد، حتى یتسنّى للرب المولود من العذراء أن یقول عنا نحن 
الذین یمارسون العفة من رجال ونساء "إني سأسكن فیھم وأسیر 

؛ أحبار  6/16كور  2بینھم، وأكون إلھھم ویكونون شعبي" (
  ).  فلھ المجد أبد الدھور.  آمین.12 – 26/11
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  عشرةالعظة الثالثة 

  "... وصلب وقبر"

  

  "رّب، من الذي آمن بكالمنا؟ ولمن ظھرت یدُ 

  الرب؟ ... كنعجة سیق إلى المذبح وحمل صامت بین یدي 

  من یجّزه ھكذا ال یفتح فاه.  في ذُلّھ أُنِكر علیھ حقُھ.  تُرى 

  من یصف ذریتھ؟ ألن حیاتھ أُزیلت عن األرض ..." 

  )8 – 35/1(أشعیا 
  

  

  مجد الصلیب – 1

كل عمل قام بھ المسیح كان مدعاة فخر للكنیسة الجامعة ؛ وأعظم 
المفاخر كلھا كان الصلیب.  وإذ عرف بولس ذلك قال : "أما أنا 

).  6/14فمعاذَ هللا أن أفتخر إال بصلیب ربنا یسوع المسیح" (غال 
).  9/8من العجیب أن المولود أعمى یرى النور في سلوام (یو 

یاَن العالم أجمع؟ إنھ ألمر عظیم وخارق ولكن ماذا یّھم ذلك عم
، 11/34للطبیعة أن یقوم لعازر من الموت في الیوم الرابع (یو 

)، ولكنھ حظي بالنعمة وحده، فماذا یھّم ذلك الذین ماتوا 44
بخطایاھم في العالم أجمع؟ إنھ لمعجزة أن یتغذّى خمسة آالف 

یو  ؛ 9/13؛ لو  6/44؛ مر  14/21رجل بخمسة أرغفة (متى 
  )، ولكن ماذا یھّم ذلك الذین یتضّورون جوعاً في العالم6/10
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أجمع؟ وعجیب أن تَُحلَّ امرأة كان قد ربطھا الشیطان منذ ثماني 
)، ولكن ماذا یھّمنا ذلك نحن جمیعاً 17 – 13/10عشرة سنة (لو 

المرتبطین بسالسل الخطایا؟ إن تاج الصلیب ھو الذي أضاء 
الذین كان یعمیھم الجھل، وحّرر الذین كانوا أسرى الخطیئة، 

  وافتدى البشر أجمعین.

  

  الصلیب یفدي العالم – 2

ال تعجب من أن العالم بأسره قد أفتدي، ألن الذي مات ألجلنا لم 
مجّرد إنسان، إنما ابن هللا الوحید.  إن خطیئة إنسان واحد، یكن 

ً أن تُدخل الموت الى العالم (رومھ  وھو آدم، قد استطاعت حقا
).  فإذا كان بعصیان واحد ساد الموُت العالم، فكیف ببّر 5/17

).  وإذا كانا ُطِردا من 5/17واحد ال تسود الحیاة باألكثر؟ (رومھ 
)، أفال یدخل 23 – 3/22وت (تك الفردوس بسبب شجرة الق

المؤمنون الفردوس بسھولة أكثر بسبب شجرة یسوع؟ إذا كان 
اإلنسان األول المجبول من التراب أدخل الموَت الشامل، أفال 

)، وھو الحیاة (یو 2/7یستطیع الذي جبلھ من التراب (تك 
)، أن یمنحھ الحیاة األبدیة؟ إذا كان فنحاس قتل الفاسق 14/6

)، أفال یرفع 11، 25/8غیرة فأخمد غضب الرب (عدد بدافع ال
 1یسوع الغضب عن البشر بدون قتل أحد، بل ببذل نفسھ عنھم؟ (

  ).2/6تیمو 
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  فاعلیة الصلیب ؛ شھوده األولون – 3

فال ننجلّن من صلیب المخلّص، بل لنفتخر بھ.  ألن عقیدة 
) ؛ 23، 1/18كور  1الصلیب "عثار للیھود وحماقة للوثنین" (

).  إنھا حماقة 1/20وأما لنا فھي سبیل الخالص (كولوسي 
كور  1للھالكین، وأما عندنا نحن المخلّصین، فھي قدرة هللا (

مجّرد إنسان، كما ).  ألن الذي مات ألجلنا لم یكن 24، 1/18
قلنا، بل هللا، ابن هللا المتجسد.  إن كان الحمل، في زمن موسى، 

)، فكم بالحري حمل هللا الذي یرفع 12/23یبعد الُمھِلك (خر 
)، أال یحررنا من خطایانا؟ إن كان دم 1/29خطیئة العالم (یو 

الحمل غیر الناطق یأتي بالخالص، فكم بالحري دم اإلبن الوحید 
).  إن كان أحد ال یؤمن 19 – 1/18بطرس  1صنا؟ (أال یخلّ 

بقدرة المصلوب، فلیسأل الشیاطین، وإن كان ال یؤمن باألقوال، 
فلیثق باألفعال الظاھرة.  كثیرون ھم الذین ُصلبوا في العالم، 
ولكن الشیاطین لم یفزعوا منھم، إنما فزعوا من المسیح الذي 

رھبھم.  مات ھؤالء ُصلب ألجلنا، وكانت رؤیة صلیبھ وحدھا ت
لیكفّروا عن ذنوبھم، أما ھو فمات لیكفّر عن خطایا اآلخرین (یو 

).  "إنھ لم یخطئ ولم 53 - 11/50؛  18/13؛  17 – 3/16
).  لم یكن بطرس ھو الذي 2/22بطرس  1یعرف المكَر فوه" (

نطق بھذه العبارة حتى یمكن إتھامھ بالتملّق لمعلّمھ، بل أشعیا 
إنھ لم یصنع جوراً ولم یوجد في فمھ مكر" (أشعیا الذي قالھا : "

53/9.(  

ھو الذي لم یكن حاضراً جسدیاً، ولكنھ تنبأ في الروح بمجيء 
  المخلّص بالجسد.  ولماذا ال آتي ھنا إالّ بشھادة النبي وحده؟ إلیك
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شھادة بیالطس نفسھ الذي حكم علیھ، إذ قال : "إني ال أجد ما 
).  وعندما أسلمھ، غسل یدیھ قائالً : 23/4یحّرم ھذا الرجل" (لو 

).  وھناك شھادة 27/24"أنا بريء من دم ھذا الصدّیق" (متى 
أخرى عن براءة یسوع، وھي شھادة اللص، أول الداخلین 
الفردوس، عندما أنتھر زمیلھ قائالً : "أما نحن فعقابنا عدالً ألننا 

)، 23/41أما ھو فلم یعمل سوءاً" (نلقى ما تستوجبھ أعمالنا، "
  ألننا كنا، أنا وأنت، حاَضرین أثناء المحاكمة.

  

  واقعیة الموت على الصلیب – 4

فالحق إذن أن یسوع تألم ألجل جمیع البشر.  فالصلیب لم یكن في 
الظاھر، االّ لكان فداؤنا وھمیّا ؛ والموت لم یكن خیالیاً، وإال لكان 

الموت شكلیاً، لكان على حق أولئك خالصنا صوریاً.  فلو كان 
الذین قالوا "تذّكرنا أن ذاك المضلّل قال إذ كان حیاً : سأقوم بعد 

).  لقد كان موتھ إذن حقیقیاً ؛ لقد ُصلب 27/63ثالثة أیام" (متى 
حقاً، ونحن ال نخجل من ذلك.  نحن ال ننكر أنھ ُصلب ؛ وأنا 

ذا الحدث اآلن، بالحري أفتخر أن أقول ذلك ؛ وحتى إن أنكرت ھ
فإني أجد ما یقنعني على ھذه الجلجلة حیث نحن اآلن مجتمعون.  
عت قطعاً صغیرة في جمیع  وتقنعني أیضاً خشبة الصلیب التي ُوّزِ
أنحاء العالم.  إني أعترف بالصلیب ألني أؤمن بالقیامة.  ألنھ لو 
لم یقم المصلوب، لما كنت أعترفت بالصلیب، بل كنت أخفیتھ مع 

ولكن بما أن القیامة أتت بعد الصلیب، فأنا ال أخجل من   سیدي.
  اإلجھار بذلك.
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  وإن كان بریئاً، مات المسیح ألنھ أراد ذلك – 5

وذاك الذي تجَسد، ُصلب كسائر الناس، ولكن ال بسبب خطایاه.  
الفقر.  ولم إنھ لم یُسبق للموت بسبب حبّھ للمال، بما أنھ كان یعلّم 

یُحكم علیھ بسبب شھوة ردیئة، إذ ھو الذي قال بوضوح : "من 
؛ إنھ لم  )5/28متى نظر إلى إمرأة فاشتھاھا زنى بھا في قلبھ" (

یُحاكم ألنھ َجرح أو ضرب أحداً، إذ ھو الذي أدار خدّه للذي كان 
)، وال ألنھ أھان نبیاً، إذ 5/39؛ راجع متى  26/67یصفعھ (متى 

)، وال ألنھ َحرم 1/45سھ الذي بشّر بھ األنبیاء (یو كان ھو نف
أحداً من أجره، إذ كان یشفي بال أجر مجاناً ؛ لم یصنع خطیئة ال 
بالقول وال بالفعل وال بالفكر : "أنھ لم یصنع خطیئة ولم یعرف 
المكَر فوه، شتم ولم یردّ على الشتیمة بمثلھا.  تألم ولم یھدد أحداً" 

ً ال مرغماً.    ).23 – 2/22بطرس  1( أقبل على اآلالم طوعا
وإذا جاءه اآلن أیضاً من یزجره بقولھ : "حاَش لك یا رب من ھذا 
المصیر"، ألجابھ من جدید : "ِسّر خلفي یا شیطان" (متى 

16/22 – 23.(  

  

  المسیح ذبیحة إرادیة – 6

ھل ترید أن تقتنع بأنھ أقبل على اآلالم طوعاً؟  فأعلم بأن اآلخرین 
یموتون مكرھین جاھلین مصیرھم.  أما ھو فقد أنبأ بآالمھ : 

).  ھل 26/2"وابن اإلنسان یسلم (في الفصح) لیصلب" (متى 
  تعرف لماذا لم یھرب محُب البشر من الموت؟ لكي ال یھلك العالم 
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كلھ في خطایاه.  "إنّا َلصاعدون إلى أورشلیم، وسیُسلم ابن 
)؛ وأیضاً : "عزم على 19 – 20/18اإلنسان ... لیُصلب" (متى 
).  ھل ترید أن تعرف بوضوح 9/51المضّي إلى أورشلیم" (لو 

أن مجد یسوع ھو الصلیب؟ فاسمع إذن ما یقول یسوع نفسھ 
بنعمة رب البیت، بعد أن ولیس أنا : كان یھوذا قد خانھ إذ كفر 

الخالص جلس الى مائدتھ وشرب كأس البَركة وأراد مقابل كأس 
ً : "اآلكُل خبزهُ قد داسھ باألقدام" (مز  ً زكیا أن یسفك دما

)؛ لم تتلقَّ بعد یداه خبز البركة حتى أسرع لیسلمھ.  الى 40/10
ً بمال الخیانة.  لقد اضّطر أن یؤمن اذ ھو سمع :  الموت، حبا

)، ومع ذلك خرج لیسلمھ.  عندئذ قال 26/25قلت" (متى  "أنت
یسوع : "لقد أتت الساعة التي فیھا یمّجد ابن اإلنسان" (یو 

).  ترى كیف أنھ كان یعرف أن الصلیب كان مجده 12/23
الخاص : إن كان أشعیا لم یخجل أن ینشر شطرین، فِلَم نخجل 

ابن اإلنسان" نحن من أن المسیح مات ألجل العالم؟ "اآلن تمّجد 
)، ھذا لیس معناه أنھ لم یكن ممجداً من قبل، إذ ھو 13/31(یو 

كان ممجداً بالمجد الذي كان لھ عند اآلب قبل أن یكون العالم (یو 
ً ھو ممجد منذ األزل، ولكنھ یمّجد اآلن 17/5 ).  بوصفھ إلھا

باإلكلیل الذي أحرز بصبره.  أنھ لم یترك الحیاة قھراً، ولم یقبل 
ً ؛ إسمعھ یقول : "لي القدرة على بذل  الموت ً إنما طوعا مكرھا

).  إني أسلم 10/18حیاتي، ولي القدرة على ارتجاعھا" (یو 
نفسي ألعدائي بإرادتي،  وإالّ لما تّم ذلك.  وعلیھ یتّضح أنھ قبِل 
ً إلكلیل الشوك، مبتھجاً  ً مسروراً بعملھ مبتسما اآلالم طوعا

  لصلیب ألن بھ كان یخلصبخالص البشریة، غیر خاجل من ا
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ً متجسداً یجاھد  ً یتألم، بل إلھا ً عادیا العالم ؛ إذ ھو لم یكن إنسانا
  جھاد الصبر.

  

  ردَّ األنبیاُء سلفاً على الیھود الكفرة – 7

ولكن الیھود یعترضون على ذلك، وھم على استعداد دائماً 
اإلیمان إالّ ببطء.  ولذلك یقول النبي للمناقضة، وال یُقبلون على 

الذي أتینا على تالوتھ : "َمن آمن یا رب بما سمعنا؟" (أشعیا 
) الفُرس آمنوا والعبرانیون لم یؤمنوا "إن الذین لم یُخبروا 53/1

عن المسیح سینظرون، والذین لم یسمعوا سیفھمون" (رومھ 
یردّون ) ؛ والذین یتأملون یرفضون ما یتأملون فیھ، و15/21

علینا بقولھم : "لماذا یتألم الرب؟ ھل األیدي البشریة أقوى من 
  القدرة اإللھیة؟".

إقرأوا المراثي التي فیھا یرثیكم النبي ارمیا.  لقد رأى خرابكم 
وشاھد سقوطكم، فرثى أورشلیم القدیمة، ألن الجدیدة لن یرثیھا 

في رثائھا :  أحد.  إذ صلَبتھ األولى أما الثانیة فتعبده.  إنھ یقول
).  ھل 4/20"روح أفواھنا المسیح الرب أُخذ في حفرنا" (مرا 

ھذه األقوال من عندي؟ ھا ھوذا النبي یشھد بأن المسیح سیقبض 
علیھ.  ثم ماذا سیحدث بعد ذلك، قل لنا أیھا النبي.  وعلیھ یردّ 

)، وھو 4/20النبي : "الذي قلنا إنّا في ظلّھ نحیا بین األمم" (مرا 
بذلك أن نعمة الحیاة لم تعد في إسرائیل، بل أصبحت تقطن یعني 

  بین األمم.

  

  الثقة بشھادة الكتاب الصریحة – 8

  ولما كانت تناقضاتھم تعدّدت بشكل أصبح من المستحیل علینا
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معھ الردّ علیھا كلھا، لضیق الوقت أمامنا، فإننا سنكتفي باإلدالء 
ببعض الشھادات عن اآلالم، بمعونة صلواتكم ومساعدة نعمة 
الرب.  ألن كل ما یتعلّق بالمسیح قد ُكتب بدون غموض، ولم 
یُترك منھ جانب بدون شھادة.  كل شيء منھ قد أعلنتھ ألسنة 

اح من الحجر بل بالروح األنبیاء، بكل وضوح، ال على ألو
القدس.  وھكذا عندما سمعت اإلنجیل یتحدث عن یھوذا، ألیس من 
المفید أن یكون لك الدلیل على ما سمعت؟ لقد سمعت أنھ طعن 

) ؛ أما یلزم أن ترى ان كان ھذا قد 19/34بالحریة في جنبھ (یو 
كتب؟ وسمعت كذلك أنھ صلب في موضع فیھ بستان (یو 

علیك أن ترى إن كان ھذا قد كتب؟ وسمعت ) ؛ أما یجب 19/41
) ؛ أال یجب أن تعلم أي 26/15أنھ بیع بثالثین من الفضة (متى 

نبي قال ھذا؟ وسمعت أن جسده ُوضع في قبر نُحت في الصخر 
) ودُحرج علیھ حجر، أما یجب أن یكون لك الدلیل 27/60(متى 

 ) ؛27/38النبوي على ذلك؟ وسمعت أنھ صلب بین لّصین (متى 
ألیس من المفید لك أن تعلم أن كان ھذا مكتوباً؟ وسمعت أنھ دُفن 

النص الذي یتكلم  )، أفال یجب أن تتأكد من60 – 27/59(متى 
)، أفال یجب أن تبحث عما 24/39عن لقبر؟ وسمعت أنھ قام (لو 

إذا كنا نسخر منك بتعلیمك ھذه األمور؟ "ألن كالمنا وكرازتنا لم 
).  إننا ال نتكلّم 2/4كور  1مة بشریة" (یكونا بكالم بلیغ من حك

  بعبارات سوفسطائیة، ألنھا ستفقد قّوتھا.

)، كما سبق وتكلّم 1/23كور  1ولكننا "نكرز بالمسیح مصلوباً" (
  عنھ األنبیاء.  وأنت إذ تتلقّى ھذه الشھادات، إحفظھا في قلبك.
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فاسمع  أمامنا المتسع الكافي من الوقت،وبما أنھا عدیدة، ولم یبَق 
اآلن كما یلیق الشھادات الرئیسیة.  إنتھز الفرصة واجتھد، وابحث 
عن األدلّة األخرى.  ال تكن یدك ممدودة لكي تتلقى فقط، بل لتكن 
كذلك سریعة إلى العمل، ألن هللا یمنح كل شيء "إن كان أحدكم 

)، 1/5يء" (یعقوب تنقصھ الحكمة، فلیسأل هللا الذي یعطي كل ش
وھو یتلقّاھا.  إنھ ھو الذي بصلواتكم یمنحنا أن ننطق بھذه 

  األقوال، ویمنحكم أنتم الذین یسمعونھا أن تؤمنوا.

  

  یھوذا في الكتاب المقدس – 9

فلنبحث إذن عن األدلة الخاصة بآالم المسیح.  ألننا إحتمعنا، ال 
آمنا بھ قابالً إلدالء بیان نظري عن الكتب المقدسة، بل لجعل ما 

لإلیمان.  لقد تقبلّت قبل كل شيء الشھادات الخاصة بمجيء 
یسوع وسیره على البحر.  "ألنھ سائر على متون البحر"، كما 

) ؛ "فلَق البحر وجاز على المیاه كأنھا ندّ" 9/8ھو مكتوب (أیوب 
) ؛ وتلقیت في موضع آخر الشھادة عن مختلف 77/13(مز 

داً باآلالم من حیث بدأت.  كان یھوذا ھو معجزات شفاء.  وعلیھ أب
  الخائن.

أتى لمالقاتھ ووقف أمامھ محدّثاً إیاه بكلمات السالم، في حین أنھ 
كان یُعدّ لھ أعماالً عدائیة.  فعنھ قال صاحب المزامیر : "وقف 

ً : 37/12أحبائي وأخالّئي متنحیّن عن ضربتي" (مز  ) ؛ وأیضا
).  قال : 54/22ل" (مز "كلماتھ أرّق من الزیت وھي ِنصا

)، وسلّم سیده للموت.  لم یحترم ذاك 26/49"السالم رابي" (متى 
  )،22/48الذي وّجھ إلیھ ھذا اللوم : "أبقبلة تسلّم ابن البشر؟" (لو 
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ً : "أُذكر اسَمك"، ألن اسم "یھوذا"  كما لو كان یقول لھ تقریبا
ً عندما أخذت المال، فتخلَّ  معناه " اإلعتراف".  لقد عقدَت میثاقا
عنھ بسرعة، "یا إلھي ال تصمت، فإن فم المنافق وفم الماكر قد 
انفتحا علّي.  تقّولوا علّي بلسان كاذب وأطافوا بي بكالم بُغض" 

ً أرسلھم )2 – 108/1(مز  .  لقد سمعت من قبل أن ھناك أناسا
رؤساء الكھنة، وأن االعتقال تمَّ عند أبواب المدینة، اللھّم إن كنت 
تذكر المزمور الذي یحدّد الزمان والمكان ویروي كیف "إنھم 
یرجعون عند المساء ویھّرون كالكالب ویطوفون في المدینة" 

  ).58/7(مز 

  

  الثالثون قطعة من الفضة – 10

اسمع كذلك ما یخص الثالثین من الفضة : "وقلت لھم : إن ًحسن و
).  11/12في عیونكم، فھاتوا أجرتي، وإالّ فامتنعوا ..." (زكریا 

إن الثمن الذي یستحق علیكم مقابل شفاء العُمي والعرج یختلف 
عما تلقیتھ منكم.  فبدالً من الشكر كان نصیبي العار، وبدالً من 

فانظر كیف تنبأ الكتاب المقدس عن ھذه   العبادة نلت اإلھانة.
األمور كلھا : "وزنوا أُجرتي ثالثین من الفضة" (زكریا 

  ).  یا لَدّقة النبوءة ! یا َلمعرفة الروح القدس التي ال 11/12

تخطئ ! ألنھ لم یقل عشرة أو عشرین بل ثالثین، بالضبط كما 
ل احتفظ بھ حدث.  قل لنا، أیھا النبي، إلى أین ذھب ھذا الثمن؟ ھ

ذاك الذي استلمھ أم أعاده؟ وأین وقع عندما أعید؟ وعلى ذلك یردّ 
  النبي : "فأخذت الثالثین من الفضة وألقیتھا في بیت الرب إلى 
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).  قارن بھذه النبوءة قوَل اإلنجیل : 11/13األتون" (زكریا 
علیھ/ تندّم فطرح  "حینئذ لما رأى یھوذا الذي أسلمھ أنھ قُضي

  ).5،  27/3الفضة في الھیكل ومضى" (متى 

  

  حقل الفّخار – 11

ً یجب تبدیده، ذلك أن الذین  ولكن یلوح لي أن ھناك غموضا
یرفضون النبوءات یقولون إن النبي یؤّكد : "ألقیتھا في بیت الرب 

) ؛ بینما یقول اإلنجیل : "دفعوھا عن 11/13إلى األتون" (زكریا 
).  فاسمع كیف أن االثنین ھما على 27/30ار" (متى حقل الفخّ 

حق : في الواقع أن شیوخ الیھود وھم رؤساء الكھنة، عندما رأوا 
قالوا لھ قد خطئت اذا أسلمت دماً زكیاً"، یھوذا یقول نادماً : "إني 

).  أال یھمّكم ھذا، 5 – 27/4: "ماذا علینا، أنت أبصر"؟ (متى 
أنتم الذین صلبوه؟ على الذي تلقى ثمن الجریمة وباعھ أن یُبصر، 
وأنتم القتلة، ھذا ال یھّمكم؟ ثم قالوا فیما بینھم : "ال یحّل لنا أن 

).  فمن فِمك 27/6نجعلھ في بیت التقدمة ألنھ ثمن دم" (متى 
یضاً.  ولكن تخرج إدانتك : إذا كان الثمن ملّوثاً، فإن عملك نجس أ

إذا كنت بصلب المسیح تقوم بعمل عادل، فلماذا ال تستلم الثمن؟ 
ولكن یجب أن نعرف كیف ال یوجد ھناك إختالف بین ما یقولھ 

  اإلنجیل "حقل الفّخار" وبین ما یقولھ النبي "األتون".

ذلك أنھ لیس الذین یعالجون الذھب والبرنز ھم الذین لدیھم أتون، 
لمعالجة تراب الفّخار، إذ ھم، بعد تنقیة  بل الفّخارون، كذلك

  التراب الصلصالي الصالح لإلستعمال، من الحصى، وإزالة 
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المواد الغریبة منھ، یخلطونھ بالماء لیصنعوا األواني بدون 
صعوبة,  فما وجھ الغاربة إذا كان اإلنجیل یتحدث بوضوح عن 

بنیوءتھ بشكل غامض، عندما تكون حقل الفّخار، وینطق النبي 
  النبوءة خفیة في غالب األحیان؟

  

  المسیح یُربط ویساق للمحاكمة – 12

).  22/54قبضوا على یسوع وقادوه إلى بیت رئیس الكھنة (لو 
ھل ترید أن ترى وتعرف إن ھذا أیضاً كان مكتوباً؟ یقول أشعیا : 

: لنقیّد البار  "ویل لنفوسھم ألنھم یصنعون ألنفسھم شّراً، قائلین
).  نعم ویل لنفوسھم، وھذا ما 10 – 3/9ألنھ مغلق لنا" (أشعیا 

نراه.  لقد نُشر أشعیا، وبعد ذلك ُشفي الشعب.  وألقي إرمیا في 
جّب من طین، والتأم جرح الیھود وكان طفیفاً، ألنھم أخطأوا في 
حّق إنسان.  ولكن ألنھم لم یخطئوا إلى إنسان، بل إلى إلھ متأنس، 
فالویل ألنفسھم "سنقیّد البار" ... ولكن قد یقول قائل : ھل یستطیع 
أن یفّك وثاقھ، ذاك الذي فّك لعازر من أربطة الموت، وكان قد 

.  وحّرر بطرس من )44 – 11/39مات منذ أربعة أیام؟ (یو 
)، وكان المالئكة یقولون، 12/7ِغالل السجن الحدیدیة (أعمال 

) ؛ ولكنھم 2/3"لنقطع ربطھم" (مز وھم على أتم االستعداد : 
إمتنعوا، ألن الرب كان یرید أن یتألم.  ثم اقتید إلى محفل الشیوخ 

).  وإلیك ھنا شھادة النبي : "الرب یدخل في 27/59(متى 
  ).3/14المحاكمة مع شیوخ شعبھ ورؤسائھم" (أشعیا 
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  یسوع یُلطم ویُجلد – 13

)، 27/63رئیس الكھنة وسمع منھ الحقیقة، ثار (متى ولما سألھ 
  ).18/22فصفعھ واحد من الخدّام األشرار (یو 

)، قبِل لطمة من أید 17/2وھذا الوجھ الذي أضاء كالشمس (متى 
أثیمة ! وجاء آخرون وبصقوا في وجھ ذاك الذي بتفلتھ شفى 

"أبھذا تكافيء الرب أیھا الشعب ).  9/6المولود أعمى (یو 
).  یقول النبي متعجباً : 32/6حمق الذي ال حكمة لھ؟" (تثنیة األ

).  ال یمكن أن یصدّق 53/1"رّب، من آمن بكالمنا"؟ (أشعیا 
لصون غیر مؤمنین،  فعالً أن هللا، یتحّمل ذلك؟ ولكي ال یكون المخَّ
فقد سبق للروح القدس أن تنبأ عن شخص المسیح بقولھ : (ألن 

حاضراً فیما بعد) "بذلُت ظھري  الذي قال ذلك، ھو نفسھ كان
)، "إذ أن بیالطس، بعدما جلده، أسلمھ 50/6للضاربین" (أشعیا 

)، "وخدّي للناتفین، ولم أستر وجھي عن 15/15لیُصلب" (مر 
)، كما لو كان یقول : "وإذ 50/6التعییرات والبصق" (أشعیا 

كنت أتوقّع أنھم سیضربونني لم أِدر خدّي".  وكیف كان یمكنني 
أدافع إلى الموت في سبیل الحق إن كنت أنا خشیت الموت؟ أنا  أن

).  وإذا كنت 12/25الذي قال : "من أحب نفسھ فإنھ یُھلكھا" (یو 
قد أحببت الحیاة، فكیف كان یمكنني أن أعلّم بما لم أمارسھ؟" 
فكان علیھ إذن، وھو اإللھ، ان یتألَّم من أیدي البشر.  ھل ترى 

ا بكل وضوح عن ھذه اآلالم؟ ولدینا، كما إذن أن األنبیاء تنبأو
سبق وقالت، الشيء الكثیر من ھذه الشھادات الكتابیة عن زمن 

  كل شيء بدقة، فإنھ یجد أن الاآلالم.  وإذا أراد أحد أن یبحث عن 
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  .شيء مما یخّص المسیح قد ترك بدون شھادة

  

  یسوع أمام بیالطس وھیرودس – 14

وجاء مقیّداً من عند قیافا الى بیالطس.  ھل ھذا مكتوب أیضاً؟ 
أجل ! "وبعد ما قیدوه حملوه ھدیةً الى الملك یاریم" (ھوشع 

).  ولكن قد یقول في الحال أحد المستمعین : لم یكن 10/6
بیالطس ملكاً، فكیف القول إذن "وبعد ما قیدوه حملوه ھدیة 

علم بیالطس أنھ من الجلیل  للملك"؟ ولكن اقرأ اإلنجیل : "ولما
).  وكان ھیرودس وقتئذ ملكاً، 23/7أرسلھ الى ھیردوس" (لو 

وكان في أورشلیم.  فانظر إلى دقّة النبي، إذ ھو یقول : "وحملوه 
ھدیة"، ذلك "ان ھیرودس وبیالطس تصادقاً في ذلك الیوم عینھ، 

ذي ).  أجل، كان یلیق بال23/12"وقد كانا من قبل متعادیین" (لو 
كان سیصالح ما على األرض وما في السماوات (كولوسي 

) أن یصالح قبل كل شيء ھؤالء الذین كانوا سیحاكمونھ.  1/20
انھ كان حاضراً الرُب الذي "یقّرب قلوب عظماء األرض" 

).  فاعترف إذن بھذه الدّقة، وبصدق شھادة األنبیاء 12/24(أیوب 
  ھذه.

  

  الشعب یحكم على یسوع بالصلب – 15

إعجب بالرب عند محاكمتھ.  إنھ یتألم من الجند الذین یذھبون 
  ).27/19ویأتون بھ.  وجلس بیالطس للمحاكمة (متى 
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) یقف 7/56؛ أعمال  109/1والجالس من عن یمین اآلب (مز 
).  والشعب الذي أعتقھ من أرض 27/11اآلن لیُحاكم (متى 

یصرخ ضده : "ارفعھ، ارفعھ، اصلبھ" مصر ومن بلدان أخرى، 
).  ولماذا أیھا الیھود؟ أإلنھ شفى عمیانكم، أو ألنھ 19/15(یو 

جعل العُرج منكم یمشون، أو ألنھ منحكم خیرات أخرى؟ ولقد 
استغرب النبّي من مثل ھذا المسلك، فصرخ : "على من تفغرون 

ول ).  والرب نفسھ یق57/4أفواھكم وتدلعون ألسنتكم"؟ (أشعیا 
على لسان األنبیاء : "صار لي میراثي كأسد في الغابة، رفع علّي 

).  لست أنا الذي نبذھم، بل ھم 12/8صوتھ، لذلك كرھتھ" (أرمیا 
  ).12/7الذین نبذوني، ولذلك أقول : "ھجرت بیتي" (ارمیا 

  

  صمت یسوع – 16

) إلى حدّ ان بیالطس كان 27/14كان صامتاً أثناء محاكمتھ (متى 
بسببھ ویقول : "أما تسمع ما یشھدون بھ علیك"؟ (متى یتألّم 

ذاك الذي كان یحاكم، بل كان یخشى )، ال ألنھ كان یعرف 27/13
).  ولكن یسوع كان 27/19الحلم الذي أخبرتھ بھ إمرأتھ (متى 

یلتزم الصمت.  ویقول صاحب المزامیر : "أما أنا فكأصّم ال 
مع لھ وال في فمھ یسمع، وكأخرس ال یفتح فاه، وكنت كمن ال س

).  وقد سبق أن حدّثتك عن ذلك، إن 15 – 37/14تبكیت" (مز 
  كنت تذكر.
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  یسوع یُھزأ بھ ویكلل بالشوك – 17

وتجمھر الجند حولھ وأخذوا یھزأون بھ.  وھكذا أصبح الرب 
سخریتھم، والسید ألعوبتھم.  "نظروا إلّي فھزّوا رؤوسھم" (مز 

).  وأصبح ذلك عالمة ُملكھ : كانوا یستخفّون بھ، 108/25
ولكنھم كانوا یجثون قدّامھ.  وبعدما ألبسوه أُرجواناً ووضعوا على 
رأسھ إكلیالً، صلبوه.  لماذا اإلكلیل، وإكلیل من الشوك؟ ألن كل 
ملك ینادي بھ الجند كان ال بدّ أن یكلّلھ الجنود.  فعلى سبیل المثال 

یكلّل الجنودُ یسوع.  ولذلك جاء في نشید األناشید :  كان ال بدّ أن
"أُخرجن یا بنات صھیون، وأنظرن الملك سلیمان بالتاج الذي 

).  وكان ھذا التاج سّراً مقدساً، إذ كان 3/11توجتّھ بھ أمھ" (
  غفراناً للخطایا ونجاة للعنة.

  

  التینة الملعونة – 18

كان آدم قد تلقى ھذه العقوبة : "ملعونة األرض بسببك، شوكاً 
ً تنبث لك" (تك  ).  فأخذ یسوع الشوك لیدفع 18 – 3/17وحسكا

ثمن العقوبة.  ولذلك دفن في األرض، لكي تقبل األرُض التي 
البركةَ بدل اللعنة في زمن الخطیئة، ارتدى آدم وحّواء ورق  لُعنت

آخر عالمة أتاھا یسوع شجرة  ).  ولذلك كانت3/7التین (تك 
التین؛ ال كل شجرة، بل تلك الشجرة وحدھا على سبیل المثال، إذ 

) لكي 11/14قال لھا : "ال یأكل أحد منك ثمراً إلى األبد" (مر 
تزول اللعنة.  وإذ كانا قبالً قد تستّرا بورق التین، جاء یسوع في 

  ن شجر التینوقت ال تعطي فیھ شجرة التین ثمراً.  َمن ال یعرف أ
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ال یحمل ثمراً في الشتاء، بل یمتلئ أوراقاً؟ فما كان یعرفھ 
الجمیع، ھل كان یسوع بجھلھ؟ ولكن مع معرفتھ بذلك، جاء كمن 
یبحث عن ثمر، ال جھالً منھ بأنھ لن یجد ثمراً، بل لیعمل على أن 

  رمز اللعنة یمتدّ فقط إلى الورق.

  

  عالمات اآلالم في العھد القدیم – 19

ً یتعلّق بالفردوس، فإنني أعجب فعالً في  وبما أننا تناولنا شیئا
صدق العالمات : في الفردوس كانت السقطة، وفي البستان كان 
الخالص.  من شجرة جاءت الخطیئة، وبمجيء الشجرة 
(الصلیب) زالت الخطیئة.  عند نسیم النھار إختبأ آدم وحواء من 

)، وعند 3/8وجھ الرب الذي كان یتمشى في الجنة (تك أمام 
).  ورّب قائل 23/43المساء قبل الرُب اللص في الفردوس (لو 

یقول : أنَت تختلق.  أذكر لي نبیاً تحدّث عن خشبة الصلیب.  إن 
لم تأتني بالدلیل النبوي فإني لن أؤمن.  خذ الدلیل من إرمیا وكن 

اق الى المذبح ولم أعلم"؟ (ارمیا مؤمناً : "كنت أنا حكمل ألیف یس
) ... (اقرأ النص بصیغة اإلستفھام، كما یقال، ألنھ ھو 11/19

ذاتھ قال : "تعلمون أنھ بعد یومین یكون الفصح، وابن البشر یسلم 
) ؛ إذن ألم یكن على علم بذلك؟) "إني 26/2للصلب" (متى 

 - كحمل بريء یساق إلى الذبح، ولم أكن أعرف ذلك"؟ أّي حمل؟ 
یوحنا المعمدان یفّسر ذلك بقولھ : "ھوذا حمل هللا الرافع خطیئة 

).  "كانوا یفّكرون علّي أفكاراً قائلین ..." (الذي 1/29العالم" (یو 
  "تعالوا -ماذا قالوا؟  )العاقبة؟كان یعرف نوایاھم ألم یكن یعرف 
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اذا قبلك الرب فستعرف ).  11/19لنضع خشباً في خبزه" (ارمیا 
فیما بعد أن جسده، بحسب اإلنجیل، كان یرمز إلیھ الخبز.  
ً في خبزه ولنقطعھ من أرض األحیاء"  "تعالوا إذن ولنضع خشبا
(ان الحیاة ال تقطع، فلماذا تُجھدون أنفسكم عبثاً؟)" "... وال یذكر 

  ).11/19اسمھ من بعد" (ارمیا 

لكنیسة إلى األبد ما دامت إن عزیمتكم لواھیة، ألن اسمھ في ا
).  وألن الحیاة ھي التي كانت معلّقة على 71/17الشمس (مز 

ً : "تكون حیاتك معلّقة حذاَءك،  الصلیب، صرخ موسى منتحبا
).  وما 28/66فتتفّزع لیالً ونھاراً وال تأمن على حیاتك" (تثنیة 

  ).53/1تلي أعاله : "رّب، من الذي آمن بكالمنا ..."؟ (أشعیا 

  

  (تابع) – 20

ھذا المثال، حققّھ موسى عندما صلب حیّة من نحاس، لكیما الذي 
تلدغھ حیّة، یُشفى اذا نظر بإیمان الى الحیّة النحاسیة (عدد 

).  اذا كانت الحیة النحاسیة المصلوبة تخلّص، أفال یخلّص 21/9
ً بواسطة الخشبة.  ففي  ابن هللا المتجسد؟ فالخالص یأتي دائما

)، 7/23فضل تابوت من خشب (تك زمان نوح ُحفظت الحیاة ب
وفي أیام موسى عندما شاھد البحُر رمَز العصا إنشّق أمام الذي 

).  فما استطاعت عصا موسى أن 21 – 14/16ضربھ بھا (خر 
تفعلھ، أال یستطیع صلیب المسیح أن یفعلھ؟ وإني ألترك عدداً 
كبیراً من الرموز، لضیق الوقت.  بالخشبة صار الماء حلواً في 

)، وسال الماء على خشبة الصلیب من 15/25م موسى (خر أیا
  ).19/34جنب یسوع (یو 
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الدم والماء والجنب المفتوح من العالمات الرمزیة في  – 21
  الكتاب

كان الدم والماء بدایة العالمات الخارقة في عھد موسى.  وآخر 
ً الدم والماء.  ففي البدایة حّول موسى  معجزات یسوع كان أیضا

)، وفي النھایة أخرج یسوع ماء ودماً من 7/20النھر الى دم (خر 
).  وعلیھ فھناك صوتان مختلفان : صوت 19/34جنبھ (یو 

الحاكم وصوت الجماھیر الصاخبة.  أو صوت المؤمنین وصوت 
  غیر المؤمنین.

قال بیالطس : "إني بريء من ھذا الدم" ، ثم أخذ ماء وغسل 
 – 27/24كن الجماھیر صرخت : "دمھ علینا ..." (متى یدیھ.  ل

إلثنان من جنبھ : الماء للحاكم، والدم للجماھیر ).  تدفق ا25
الصاخبة.  والتفسیر ممكن بشكل آخر : الدم للیھود والماء 
للمسیحیین.  لھؤالء اإلدانة بالدم لخیانتھم، ولك أنت الذي یؤمن 

ء عبثاً.  وقد ترك لنا اآلن الخالص بالماء؛ ألنھ لم یحدث شي
ً آخر : انھم یرون أن قّوة  آباؤنا الذین فّسروا ھذا المقطع شرحا
المعمودیة المخلّصة مزدوجة بحسب اإلنجیل : تُمنح إحداھما 
بالماء للذین یتلقون االستنارة، والثانیة بالدم للقدیسین الذین 
یستشھدون في زمن االضطھاد.  لذلك خرج من جنب یسوع دم 

إن ھذا االعتراف بالمسیح بالمعمودیة أو في زمن  وماء. 
  االضطھاد یثبت النعمة. 

وھناك تفسیر آخر لجرح الجنب، وھو أن المرأة التي كانت مبدأ 
الخطیئة خرجت من جنب الرجل، وأن المسیح الذي جاء لیمنح 
الغفران للرجال والنساء على حد سواء، قد فتح جنبھ للنساء لكي 

  یستحق الخطیئة.
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  تشجیع المستمعین – 22

ً أخرى.  ولكن ما قلناه فیھ الكفایة،  ولو نحن بحثنا لوجدنا أسبابا
بسبب ضیق الوقت، ولكي ال یّمل المستمعون، وإن یكن لیس ممالً 
قط أن نسمع كل ما یخص السید المتّوج، والسیما على ھذه 

  أما نحن فنرى ونلمس.الجلجلة المقدسة.  إن غیرنا یسمعون فقط؛ 

فال یضجرّن أحد.  إحمل صلیبك ضد أعداء الصلیب، وارفع 
إیمان الصلیب كدلیل انتصار على المناقضین.  وعندما تناقش 
غیر المؤمنین في صلیب المسیح، أُرسل بیدك إشارة صلیب 
المسیح فیصمت المناقض.  وال تخجل من االعتراف بالصلیب، 

ولھم : "نحن نعلم َمن تطلبن، یسوع ألن المالئكة یفتخرون بھ بق
).  أال تستطیع أن تقول، أیھا المالك : 28/6المصلوب" (متى 

"أنا أعلم َمن تطلبن : سیدي" ! ولكنھ قال بكل یقین : "أنا أعلم ... 
  المصلوب"، ألن الصلیب تاج ال عار.

  

  ما معنى الجلجلة – 23

أقوال األنبیاء.   أما نحن فلنعد الى الشرح الذي بدأناه مستندین إلى
ُصلب الرب، وقد حصلَت على الدالئل.  أنت ترى مكان الجلجلة 
ً عن  (ھتافات مختلفة من الجمھور) وتھتف بالتسابیح معربا
موافقتك ؛ فاحذر من أن تجحد إیمانك في یوم اإلضطھاد.  ال 
تفرح بالصلیب في زمن السلم فقط، بل فلیكن لك نفس اإلیمان في 

ال تكن صدیق یسوع في زمن السلم، وعدّوه زمن اإلضطھاد.  و
  في زمن الحرب.  أنت تتلقى اآلن مغفرة الخطایا وإنعامات 
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ُصلب ألجلك یسوع البريء، فھالّ .  مواھب الملك الروحیة

إذ سبق  –تصلب نفسك ألجل الذي صلب مكانك؟ أنت ال تقدّم ھبة 
بل تردّ الھبة بدفع دَینك للذي صلب ألجلك  –أن تلقیت أنت الھبة 

).  َمن ھم 16/17على الجلجلة، والجلجلة موضع الجمجمة (یو 
الذین أطلقوا بروح نبویة ھذا اإلسم على مكان الجلجلة حیث 

) إحتمل الصلب؟ كما 4/15المسیح "الرأس الحقیقي" (أفسس 
:  وبعد بقلیلیقول الرسول : "ھو صورة هللا غیر المنظور" ؛ 

؛ أفسس  18،  1/15"ھو رأس الجسد، أي الكنیسة" (كولوسي 
ً : "ورأس كل رجل ھو المسیح" (23 – 1/22 كور  1) ؛وأیضا

).  لقد 2/10) ؛ "وھو رأس كل رئاسة وسلطان" (كولوسي 11/3
تألم الرأس فوق موضع الجمجمة.  یا لّلتسمیة النبویة العظیمة ! 

مجّرد ال تعتبر المصلوب فھذا االسم ھو بالنسبة لك تذكیر، كي 
إنسان "إنھ رأس كل رئاسة وسلطان".  إن رأس كل رجل ھو 

  ).11/3كور  1المسیح ... ورأس المسیح ھو هللا" (

  

  أحوال اآلالم الجویة – 24

فالمسیح إذن صلب ألجلنا، ھو الذي ُحوكم لیالً، وكان الطقس 
).  وصلب في الساعة 18/18بارداً، لذلك أضرموا ناراً (یو 

).  "ومن الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة 15/25الثالثة (مر 
).  ومن الساعة التاسعة 27/45طبّق الظالُم األرض كلّھا" (متى 

  عاد النور من جدید.  ھل ورد شيء عن ذلك في األنبیاء؟
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فلنبحث عنھ.  یقول زكریا : "وفي ذلك الیوم، ال یكون نور بل قّر 
) "ویكون 18/18وجلید (بسبب البرد أخذ بطرس یصطلي) (یو 

یوم فرید وھو معلوم عند الرب".  (كیف؟ أال یعرف األیاَم 
األخرى؟) ھناك أیام أخرى، ولكن یوم آالم الرب "وھوالیوم الذي 

الیوم معلوم عند الرب لیس  ).  "وھذا117/24صنعھ الرب" (مز 
بنھار وال لیل، فكیف نسمیّھ إذن؟ یعطینا اإلنجیل تفسیر الحدث : 
لم یكن نھاراً ألن الشمس لم تسطع كعادتھا من المشرق الى 
المغرب، إذ ساد الظالم على األرض كلّھا في وضح النھار، من 
الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة، كأنما الظالم اعترض سبیل 

).  ولذلك لم یكن ال 1/5النھار، "وسّمى هللا الظالم لیالً" (تك 
نھاراً وال لیالً، ألنھ لم یكن كلّھ نوراً حتى یسّمى نھاراً، وال كلّھ 
ً حتى یسّمى لیالً.  فتنبأ النبي بذلك، ألنھ بعد أن أّكد "لیس  ظالما
بنھار وال لیل"، أضاف : "بل یكون وقت المساء نور" (زكریا 

  ).  ھل ترى دقّة األنبیاء؟ ھل ترى صحة النبوءات؟7 – 14/6

  

  ساعة كسوف الشمس – 25

ھل ترید أن تعرف بوضوح في أیة ساعة ُكسفت الشمس؟ ھل في 
الساعة الخامسة أو الثامنة أو العاشرة؟ قل بوضوح، أیھا النبي، 
للیھود الكفرة متى ُكسفت الشمس؟ یقول النبي عاموس : "ویكون 

ول السید الرب، "أني أغیّب الشمس عند الظھیرة في ذلك الیوم، یق
  ("من الساعة السادسة كان ظالم") "وأجلب الظلمة على األرض 
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).  في أي وقت أیھا النبي؟ 8/9في النھار الضاحي" (عاموس 
).  وقد 8/10"وأحّول أعیادكم نوحاً" (عاموس  -وفي أي یوم؟ 

الفطر في عید الفصح.  واستطرد النبي یقول : تحقّق ذلك أیام 
"وأجعلھا كمناحة على وحید وأواخرھا كیوم ُمّر" (عاموس 

).  وفعالً یوم عید الفطیر كانت نساؤھم یضربون الصدور 8/10
  ).  واختبأ الرسل وكانوا في ُمّر.23/27وینُحن" (لو 

  فاعجب إذن لتلك النبوءة.

  

  النبوءة الخاصة بثیاب یسوع – 26

وقد یقول آخر : أعطني عالمة أخرى.  ما ھي العالمة األكیدة 
األخرى التي تحققّت؟ ُصلب یسوع، ولم یكن سوى ثوب واحد 
ورداء واحد.  فالثوب إقتسمھ الجنود فیما بینھم بعد أن قسموه 

.  أما الرداء فلم یمّزقوه لئال یفقد نفعھ، فاقترعوا علیھ.  أربع قطع
لمرنّمین الذین یواظبون على الحضور ھل ھذا مكتوب أیضاً؟ إن ا

الى الكنیسة، ھؤالء الذین یقلّدون األجواق المالئكیة ویسبّحون هللا 
بال إنقطاع، ھم الذین استحقوا أن یرنّموا على ھذه الجلجلة : 

).  ھذا 21/19"اقتسموا ثیابي بینھم، وعلى ردائي اقترعوا" (مز 
  االقتراع ھو ما فعلھ الجنود.

  

  الرداء القرمزي – 27

كذلك عندما حكم بیالطس علیھ بالصلب، كان یرتدي األرجوان، 
  ).27/28إذ كانوا قد "ألبسوه رداء قرمزیاً" (متى 
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فھل كان ھذا مكتوباً؟ یقول أشعیا : "َمن ذا اآلتي من أدوم بثیاب 
ً على  ً أرجوانیا مضّرجة من بُصرة"؟ (َمن ذا الذي یرتدي ثوبا
سبیل السخریة؟) ألن "بُصرة" في العبریة تحمل ھذا المعنى.  
"ما بال لباسك أحمر وثیابك كدائس المعصرة"؟ فیجیب : 

ً غیر "بسطت یدّي النھار كلھ نحو شعب ع اٍص یسلكون طریقا
  ).65/2؛  2 – 36/1صالح" (أشعیا 

  

  خطایا البشریة تصلب مع یدي یسوع – 28

بسط یدیھ على الصلیب لیحضن أقاصي األرض، ألن ھذه 
الجلجلة ھي في وسط األرض.  وھذه الكلمة لیست من عندي، بل 
من النبي القائل : "لقد صنع الخالص في وسط األرض" (مز 

یدیھ البشریتین ذاك الذي ثبّت السماء بیدیھ  ).  بسط73/12
الروحیتین، وُسّمرتا بالمسامیر لكیما طبیعتھ البشریة التي تحمل 
خطایا البشر تثّبت على الخشبة وتقتل، لتقتل معھا الخطیئة 
وننھض في البّر.  "ألنھ بما أن الموت كان بإنسان، فبإنسان أیضاً 

ن، وھو المخلّص الذي )، بإنسا15/21كور  1قیامة األموات" (
قبل الموت طوعاً.  تذّكر ھذه الكلمات : "لي سلطان أن أبذل 

  ).10/18حیاتي، ولي سلطان أن أسترجعھا أیضاً" (یو 

  

  الخّل والمرارة – 29

أما ھو فقد تحّمل ذلك ألنھ جاء لخالص الجمیع، لكن الشعب لم 
  )، ھو 19/28یحسن مكافأتھ.  قال یسوع : "أنا عطشان" (یو 
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الذي أخرج لھم الماء من صخرة صّماء، وبحث عن ثمار من 
)، ولكن ما ھي ھذه الكرمة 2/21الكرمة التي زرعھا (ارمیا 

التي، بحسب الطبیعة، تنحدر من األجداد القدیسین، وأصبحت 
بإرادتھم تنحدر من سدوم (ألن "من جفنة سدوم جفنتھم ومن كرم 

فرع الكرمة  ).  وللرب العطشان أتى34/32عموره" (تثنیة 
) 19/29بإسفنجة مألى من الخّل ووضعھا على زوفى (یو 

"جعلوا في طعامي مرارة، وفي عطشي سقوني خال�" (مز 
).  ھل ترى وضوح نبوءة األنبیاء؟ ولكن أیة مرارة 68/22

).  15/23"أعطوه خمراً ممزوجة بّمر" (مر  -أدنوھا من فمھ؟ 
ھل ھذا ما تقدّمونھ  ھذا الّمر شدید المرارة وطعمھ كالعلقم. 

ما تقدمینھ للرب؟ ).  ھل ھذا، أیتھا الكرمة، 32/6للرب؟ (تثنیة 
لقد كان أشعیا في الواقع یبكي علیكم، عندما قال : "كان لحبیبي 
كرم في رابیة ذات خصب (ولكننا لن نقرأ النّص كلّھ) "فما بالي 

ً بّریاً؟ (أشعیا  ً فأثمر حصرما ، )2 – 5/1انتظرت أن یثمر عنبا
ھل ترى اإلكلیَل الذي ُزینُت بھ؟ فماذا أصنع اآلن؟ "سأُوصي 

)، السحب أي األنبیاء، 5/6السحب أالّ تمطر علیھ مطراً" (أشعیا 
ُسحبوا من بینھم وصاروا للكنیسة، كما یقول بولس : "أما 

كور  1األنبیاء، فلیتكلّم منھم إثنان أو ثالثة ولیحكم اآلخرون" (
14/29.(  

أعطى هللا لكنیستھ أن یكون البعض رسالً والبعض وأیضاً : "لقد 
) ؛ "وكان أغابس نبیاً، 4/11أنبیاء والبعض مبّشرین ..." (أفسس 
  ).11 – 21/10ھو الذي أوثق یدیھ ورجلیھ" (أعمال 
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  اللصان – 30

وفیما یتعلّق باللصین اللّذین ُصلبا معھ، كتب : "وقد أُحصي مع 
قبالً، ولكن أحدھما  ).  كان كالھما أثیمین53/12األثمة" (أشعیا 

لم یعد كذلك.  والذي ظّل أثیماً رفض الخالص الى النھایة.  ولما 
كانت یداه موثقّتین، كان یضرب بلسانھ مجدّفاً.  وكان الیھود 
الماّرون یھّزون رؤوسھم ساخرین بالمصلوب، حتى یتّم ما كتب 

).  ولكن اآلخر 108/25ا رؤوسھم" (مز : "نظروا إلّي فأنغذو
  كان ینھره.

  كان ھذا نھایة حیاتھ وبدایة توبتھ، فأسلم روحھ وتلقّى الخالص.

إذ أنھ بعد أن وبّخ رفیقھ قال : "أُذكرني یا رب، ألني إلیك 
أصرخ، أترك ھذا  ألن عیني فھمھ ُمغلقتان، ولكن أذكرني.  أنا ال 

كل إنسان على استعداد طیّب  أقول أذكر أعمالي، ألنھا تخیفني. 
نحو رفیق سفره.  وأنا ال أقول أذكرني اآلن، ولكن عندما تأتي في 

  ).42 – 23/40ملكوتك" (لو 

  

  اھتداء اللص الصالح – 31

أیة قّوة انارتك أیھا اللص؟ من علّمك أن تعبد ھذا المحتقَر 
والمصلوب معك؟ أیھا النور األزلي الذي یضيء لمن ھم في 

فمن العدل ان كان ھو سمع : "ثق، ال ألن أعمالك تدعو الظلمة ! 
الى الثقة، بل ألن الملك الذي یعفو موجود ھنا.  یستغرق الطلب 
ً طویالً، ولكن النعمة تأتي بسرعة.  "الحق أقول لك : الیوم  وقتا

)، "ألنھ الیوم سمعت 23/43تكون معي في الفردوس" (لو 
لحظة طردُت آدم، ).  فب94/8صوتي، ولم تقّسِ قلبك" (مز 

  وبلحظة أعفو عنك.
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)، ولّك أنت 2/17لألول قیل : "یوم تأكل منھا تموت موتاً" (تك 
الذي أذعَن الیوم لإلیمان، أقول : لقد خلصت الیوم.  لقد سقط آدم 

  بسبب الشجرة، وأنت بسبب الشجرة تدخل الفردوس.

خارجاً، ألنھا ھوت من السماء ال تَخف من الحیة فإنھا لن تطردك 
).  أنا ال أقول لك : "الیوم تذھب" بل "ثق الیوم تكون 10/18(لو 

)، 3/24معي".  أنت لن تطرد.  ال تخف من بریق السیف (تك 
انھ یخشى ربّھ.  یا لعظمة نعمتك الفائقة الوصف، یا رب ! 
إبراھیُم المؤمن لم یدخل بعد، واللص دخل ! موسى واألنبیاء لم 

دخلوا بعد، واللص الخارج عن القانون دخل.  ولقد سبق لبولس ی
أن تعّجب قبلك قائالً : "حیث كثرت الخطیئة طفحت النعمة" 

).  ھؤالء الذین تحّملوا حّر النھار المحرق لم یدخلوا 5/20(رومة 
  بعد، والذي جاء في الساعة الحادیة عشرة دخل.

ھو نفسھ یقول : "یا ال یتذّمر أحد منكم على رب البیت، بما أنھ 
صدیقي، ما ضلمتك ... أفما یحق لي أن أتصّرف في أموري كما 

).  كان اللص یرید أن یعمل أعمال 15 – 20/12أشاء"؟ (متى 
البّر، ولكن الموت سبقھ.  أنا ال انتظر منھ عمالً (إذ ھو مات) بل 
أقبُل إیمانھ.  جئت أنا الراعي بین السوسن، جئت ألتغذى في 

).  لقد وجدت الخروف الضال فحملتھ 2 – 6/1نشید الجنّات (
).  إنھ آمن بما أنھ قال : "لقد ضللت 5 – 15/4على منكبي (لو 

).  "اذكرني یا رب متى 118/176كالخروف الضائع" (مز 
  ).32/42جئت في ملكوتك" (لو 
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  حجاب الھیكل – 32

األناشید لحبیبتي، في صدد ھذا  لقد سبق أن غنّیت مقدّماً في نشید
البستان، وقلت لھا : "أتیت الى جنتي یا أختي العروس" (نشید 

  .)19/41) (المكان الذي ُصلب فیھ كان بستاناً (یو 5/1

) 5/1"حصدت مّري مع أطیابي" (نشید  –وماذا قطفت ھناك؟  
شرب خمراً ممزوجة بمرارة، وبعد أن تناولھ قال : "قد تّم كل 

)، إذ تّم السّر وتحققت النبوءات واّمحت 19/30 شيء" (یو
الخطایا.  ألن "المسیح وقد جاء حبراً للخیرات المستقبلة، واجتاز 
قبّة أكبر وأكمل من األولى، لم تصنعھا أیدي الناس، أي إنھا 
لیست من ھذه الخلیقة، فدخل القدس مّرة واحدة، ولم یدخلھ بدم 

فداًء أبدیاً.  فإذا كان دم التیوس والعجول، بل بدمھ، فكسب لنا 
التیوس والثیران ورش رماد العجلة یقدّسان المنجّسین فیطّھران 

ً : 13 – 9/11جسدھم، فما أولى دم المسیح"؟ (عبر  ).  وأیضا
"ولما كنا واثقین، أیھا اإلخوة، بأن لنا سبیالً الى القدس بدم 
 یسوع، سبیالً جدیدة حیة فتحھا لنا في الحجاب، أي في جسده"

) ؛ وبما أن جسده الذي كان حجابھ قد أھین ؛ 21 – 10/19(عبر 
) 27/51لذلك إنشق حجاب الھیكل إثنین من فوق الى أسفل (متى 

ولم یبّق شيء منھ.  وألن یسوع سبق وقال : "ھوذا بیتكم یترك 
  )، فقد دّمر الھیكل.23/38لكم خراباً" (متى 

  

  إتفاق قضاء هللا ورحمتھ في موت یسوع – 33

  لقد تحمل یسوع كل ذلك مصالحاً بدم صلیبھ "ما على األرض 
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).  كنا اعداء هللا بالخطیئة، 1/20وما في السماوات" (كولسي 
وقضى هللا بأن یموت اإلنسان الخاطئ.  فكان ال بدّ أن یتحقق أحد 

رحیماً أمّرین : أن ینفّذ هللا قضاءه فیمحق كل شيء، أو أن یكون 
فیلغي حكمھ.  ولكن أنظر الى حكمة هللا، فقد نفذ حكمھ وحافظ 

حمل المسیح الخطایا في جسده على الصلیب  على صالحھ.  إذ
).  2/24بطرس  1لكیما بموتھ "نموت عن الخطایا فنحیا للبر" (

إنھ لم یكن إنساناً عادیاً ذاك الذي مات ألجلنا، وال نعجة وال مجّرد 
 ً محضا، إنما اإللھ المتجسد.  لم یكن جور  إنسان، وال مالكا

معاصینا بحجم بّر الذي مات ألجلھا.  إن بشاعة خطایانا لم تكن 
أعظم من بّر الذي مات ألجلھا.  إن خطیئتنا لم تكن بحجم الذي 
بذل نفسھ ألجلنا واستردّھا عندما أراد.  ھل ترید أن تعرف أنھ 

لى الرغم منھ؟ لقد بذل حیاتھ غیر مرغم، وأنھ لم یسلّم روحھ ع
وّجھ الى اآلب ھذه الكلمة : "یا أبتاه ! في یدیك أستودع روحي" 

)، إني استودعھا ألستردّھا من جدید.  وإذ قال ذلك، 23/46(لو 
  أسلم الروح، ولكن لیس لزمن طویل.

  

  الظروف التي صاحبت موت یسوع وتفسیرھا – 34

خي ) بسبب شمس العدل (مال23/45لقد أظلمت الشمس (لو 
) بسبب الصخرة الروحیة 27/51)، والصخور تشققت (متى 4/2
) 27/52)، والقبور تفتحت، والموتى قاموا (متى 10/4كور  1(

)، وقد حّرر أسراره 87/5األموات (مز بسبب الذي ھو حّر بین 
  ).  فال تخجل إذن من 9/11من الجب الذي ال ماء فیھ (زكریا 
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المصلوب، بل قل بكل جرأة : "لقد أخذ عاھاتنا وحمل أوجاعنا، 
).  فال نكن ناكري الجمیل نحو 5 – 53/4وبشدخھ ُشفینا" (أشعیا 

المحسن إلینا، إذ ھو "ألجل معصیة شعبي سیق الى الموت، فُمنح 
).  لذلك یقول 9 – 53/8المنافقین بقبره واألغنیاَء بموتھ" (أشعیا 

لمسیح قد مات ألجل خطایانا على ما في الرسول بولس : "إن ا
 1الكتب، وإنھ قبر، وإنھ قام في الیوم الثالث على ما في الكتب" (

  ).5 – 15/4كور 

  

  مكان الدفن – 35

نرید أن نعرف بیقین أین دُفن، وھل كان القبر من صنع أیٍد 
بشریة.  ھل كان مرتفعاً فوق األرض مثل قبر الملوك.  ھل كان 

ة من األحجار، وماذا وضع علیھا؟ ِصفُوا لنا عبارة عن مجموع
القبر، أیھا األنبیاء، أین وضع الجسد، وأین یجب أن نبحث عنھ؟ 

ذلك یجیب األنبیاء : "أنظروا واعتبروا ! وجاء في اإلنجیل وعلى 
) ؛ وماذا أیضاً؟ 23/53: "في قبر منحوت في الصخر" (لو 

"وّرطوا حیاتي  وكیف كان باب القبر؟ یجیب على ذلك نبّي آخر :
).  أنا حجر 3/53في الجب ودحرجوا علّي حجراً" (مراثي 

)، ُوضعت داخل الحجر 2/6بطرس  1الزاویة المختار الكریم (
 1لمدّة قصیرة، حجر عثرة للیھود، وصخرة خالص للمؤمنین (

  ).2/8بطرس 

لقد أزھرت إذن على األرض شجرةُ الحیاة، لكیما األرض التي 
ر األموات.لُعنت تتمتع بالبر   كة، ویُحرَّ
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  االفتخار بعالمة الصلیب – 36

فال نخجل، إذن، من االعتراف بالمصلوب، ولنرسم عالمة 
الصلیب بأصابعنا بصراحة على جباھنا وعلى كل شيء : على 
الخبز الذي نأكلھ، وعلى الكأس التي نشربھا، وفي دخولنا 

وعندما نستیقظ، سواء كنا نسیر في وخروجنا، عندما نرقد 
  الطریق أو نستریح.

إنھا أداة قویة للوقایة من األذى، مّجانیة للفقراء وغیر متعبة 
للمرضى، بما أنھا نعمة من عند هللا.  إنھا عالمة للمؤمنین وھلع 
للشیاطین، ألنھ جّردھم من سلطانھم وشھَّرھم، اذ سیّرھم في 

إنھم عندما یَرون الصلیب ).  2/15موكبھ الظافر (كولوسي 
یتذّكرون بالمصلوب، فیرتعدون من ذاك الذي سحق رؤوس 

).  ال تحتقر ھذه العالمة ألنھا مّجانیة، بل 73/14التنانین (مز 
  أكرم بسببھا الرب المحسن.

  

  كیف یردّ المسیحي على أعداء الصلیب – 37

ً ولم تجد الحجج اإلیضاحیة الحاسمة، فلیبَق  وإذا تناقشت یوما
إیمانك ثابتاً.  ولكن باألخرى بما أنك أصبحت عالماً، َفُسدَّ أفواه 

إنھم الیھود بفضل األنبیاء وأفواه الیونانیین بأساطیرھم الخاصة.  
یعبدون الصاعقة التي تسقط، والصاعقة التي تأتي من السماء ال 

لصدفة.  فإن كان ھؤالء ال یخجلون من عبادة تسقط بطریق ا
فھل تخجل من عبادة الحبیب ابن كائنات مصعوقة یكرھھا هللا، 

هللا، ھذا الذي ُصلب ألجلك؟ إني أخجل من التحدث عما یسمونھم 
  آلھتھم ؛ إني أتركھم نظراً لضیف الوقت.  فلیتحدث عنھم الذین 
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یعرفون، ولتسدّ أفواه جمیع الھراطقة.  وإن قال أحد إن الصلیب 
واحتقر الذین یقولون لم یكن االّ صورة ظاھریة، فأعرض عنھ، 

إنھ صلب ظاھریاً.  ألنھ اذا صلب في الظاھر، فإن الخالص لم 
یكن إالّ ظاھریاً، بما أنھ یأتي من الصلیب.  ولو كان الصلیب 

وإن كان المسیح لم یقم، فنحن ما زلنا   خیالیاً لكانت القیامة كذلك.
).   وإن كان الصلیب خیالیاً، 15/17كور  1بعد في خطایانا (

یكون الصعود خیالیاً، ومجیئھ الثاني كذلك.  وھكذا یصبح كل 
  شيء بال أساس.

  

  الصلیب أساس اإلیمان الراسخ – 38

ً ال یتزعزع، وابِن علیھ بقیة  وعلیھ إتخذ من الصلیب أساسا
اإلیمان.  ال تُنكر المصلوب، ألنك لو أنكرتھ ألثبتت علیك أموٌر 
كثیرة ضاللَك : أوالً یھوذا الخائن، ألنھ عرف أن الشیوخ 

)، والثالثون من 27/3ورؤساء الكھنة حكموا علیھ بالموت (متى 
الفضة، وجتسماني حیث تمت الخیانة.  ھذا، وأنا ال أتحدث عن 

لّون في تلك اللیلة.  قمر تلك جبل الزیتون حیث كان الرسل یص
اللیلة یشھد ضدك، والنھار والشمس التي أظلمت، ألنھا لم تستطع 
أن ترى َجوَر المتأمرین.  النار التي كان بطرس یصطلي بقربھا 
ستثبت ضاللك، ان أنكرت الصلیب فلك النار األبدیة.  إني أتكلّم 

ني التي بقسوة لكي ال تلقى عقوبات قاسیة.  أذكر سكاكین جتسما
ُرفعت علیھ، لكي ال تنال منك سیوُف االبدیة.  سیفحمك منزل 

  قیافا الذي یدّل بعزلتھ الحالیة على قّوة الذي حوكم عندئذ.  سیقف
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 ً نفسھ في یوم الدینونة، وخادُمھ الذي صفع یسوع،  ضدك قیافا
والذین أوثقوه، والذین قادوه.  سیقف ضدك ھیرودس وبیالطس 
لیقوال لك : كیف تنكر ھذا الذي إتھمھ الیھود زوراً وكنا نعرف 
أنھ بريء؟ ألني أنا بیالطس قد غسلت یدّي عندئذ،  سیقف ضدك 

، ووضعوا إكلیل شھود الزور، والجنود الذین ألبسوه األرجوان
الشوك على رأسھ.  وھؤالء الذین صلبوه على الجلجلة واقترعوا 
على ردائھ.  سیفحمك سمعان القیرواني الذي حمل الصلیب خلف 

  یسوع.

  

  شھود الصلیب – 39

من بین الكواكب، ستشھد ضدك الشمُس التي أظلمت، ومن بین 
القصب، األشیاء األرضیة، الخمُر الممزوجة مّراً، ومن بین 

القصبةُ، ومن بین البنات الزوفى، ومن بین األشیاء البحریة 
اإلسفنجیةُ، ومن بین األشجار، خشبةُ الصلیب.  وكذلك الجنود 

  الذین صلبوه، كما سبق وقلنا، وھؤالء الذین اقتسموا ثیابھ.

  والجندي الذي فتح جنبھ بحریتھ، والنساء اللواتي كن حاضرات.

، ودار والیة بیالطس التي أصبحت وحجاب الھیكل الذي انشقّ 
اآلن مقفرة بقوة الصلیب.  وھذه الجلجلة المقدسة المرتفعة التي 
تشھد حتى الیوم، وال تزال تظھر الصخور التي تشققّت بسبب 

  المسیح.

والقبر القریب حیث ُوضع، والحجر المدحَرج على بابھ وال یزال 
آنذاك، والنساء  حتى الیوم بجوار القبر.  والمالئكة الذین ظھروا

اللواتي سجدن لھ بعد قیامتھ.  وبطرس ویوحنا اللذان أسرعا الى 
  القبر.  وتوما الذي وضع یده في جنبھ واصبَع في موضع 
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المسامیر، ألنھ من أجلنا لمس الجروح بعنایة.  وما كنت ترید أن 
الذي كان  تبحث عنھ أنت الذي لم یكن حاضراً، قد بحث عنھ ھو

  حاضراً، وفقاً لمخطط هللا.

  

  عمل الصلیب – 40

لك من شھود الصلیب اإلثنا عشر رسوالً، واألمبراطوریة 
بأسرھا، وعالم البشر الذین یؤمنون بالمصلوب.  ومجّرد وجودك 
ھنا یجب أن یقنعك بقوة المصلوب.  ألنھ َمن ھو الذي قادك إلى 

أحكام القضاء؟ انھ ھنا؟ أي جنود؟ أیة سالسل؟ أي حكم من 
بالحري شعار غلبة یسوع الخالصي، أي الصلیب، ھو الذي 
جمعكم كلكم ھنا.  انھ ھو الذي قھر الفُرس ومدّن الشیتیین.  ھو 
الذي منح المصریین معرفة هللا بدالً من القطط والكالب 

  واألضالیل  العدیدة.

انھ ھو الذي، حتى الیوم، یشفي األمراض، ویھزم الشیاطین، 
  فسد مفعول السموم واألعمال السحریة.وی

  

  رایة الصلیب – 41

) ألن 24/30ھذه العالمة ستظھر في السماء مع یسوع (متى 
ً قدّام الملك، بحیث أن الیھود التائبین، عندما  الرایة تسیر دائما

؛ رؤیا  12/10؛ زكریا  19/37ینظرون الى الذي طعنوه (یو 
عار بالصلیب، سیبكون )، ویعرفون ھذا الذي سببّوا لھ ال1/7

  وینوحون ویندمون بعد فوات وقت الندم.  أما نحن، فسنھنئ ذواتنا
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مفتخرین بصلیب المسیح، ونسجد للرب الذي أرسل وصلب 
ألجلنا، كما سنجد � اآلب الذي أرسلھ، مع الروح القدس، الذي لھ 

  المجد أبد الدھور، آمین.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



244    
  

  

  

  العظة الرابعة العاشرة

" ... وقام من بین األموات في الیوم الثالث، وصعد إلى السماء، 
  وجلس عن یمین اآلب"

  

  "اذكركم أیھا اإلخوة البشارة التي بشرتكم بھا وقبلتموھا،

  وال تزالون علیھا ثابتین، وبھا تخلّصون اذا حفظتموھا كما 

  بّشرتكم بھا ... إن المسیح قد مات من أجل خطایانا كما  

  جاء في الكتب ... ھذا ما نبّشر بھ وھذا ما بھ آمنتم".

  )11 – 15/1كور  1(
  

  

  المسیح قام، فلنفرح – 1

إفرحي یا أورشلیم، وأنتم یا جمیع من یحبّون یسوع، اجتمعوا، 
) 66/1(أشعیا  إبتھجوا أنتم یا من كانوا قبالً محزونینألنھ قام.  

لسماعكم بجرأة الیھود ومعاصیھم.  ألن الذي أھانوه آنئذ، قام من 
األموات.  وكما أن الذین استمعوا الى العظة عن الصلیب، 
حزنوا، فلیفرح الحاضرون اآلن بنبأ القیامة.  لیتّحول الحزن الى 

)، ولیمتلئ فمنا فرحاً 29/12فرح، والنوح الى سرور (مز 
  ).70/8إبتھاجاً (مز 

ألني أعرف الحزن الذي شعر بھ أصدقاء المسیح، في ھذه األیام 
  الماضیة.  في الوقت الذي اقتصرت فیھ عظاتنا على الموت 

  

  



  العظة الرابعة عشرة  245
  

والدفن، لم نكن قد أعلناً نبأ القیامة.  لذلك كانت أذھانكم معلّقة بما 
ُحًرا بین  ترغب في سماعھ.  لقد قام إذن ھذا الذي مات، وكان

األموات، وحّرر المائتین.  ھذا الذي في آالمھ ُكلِّل بالشوك خزیاً 
  لھ، قام متّوجاً بإكلیل الغلبة على الموت.

  

  إقامة الدالئل على القیامة – 2

وكما أننا قدّمنا األدلة على صلبھ، كذلك سنتقدّم اآلن الدلیل على 
"قبر وقام في قیامتھ.  بما أن الرسول الذي كان حاضراً قال : 

الیوم الثالث على ما في الكتب"، فالرسول یحیلنا إذن إلى شھادات 
الكتب (المقدسة).  حسن لنا أن نعرف كل شيء فیما یتعلّق 
برجائنا في الخالص، وأن نتعلّم أوالً إن كانت الكتب اإللھیة 
تتحدّث عن زمن قیامتھ.  ھل كانت في الصیف أو في الخریف أو 

أي مكان قام المخلّص، وما اسم مكان قیامتھ في الربیع، وفي 
الذي أتى على ذكره أشھر األنبیاء؟ وإن كانت النساء اللواتي كّن 
یبحثن عنھ ولم یجدنھ، فرحن عندما وجدنھ فیما بعد؟ حتى اذا ما 

  قرأنا الَقصص اإلنجیلیة، ال نظن أنھا حكایات مختلفة أو أساطیر.

  

  الكتب المقدسة تشھر بموت یسوع – 3

أن یكون المخلّص قد دفن، فھذا ما سمعتموه بوضوح في عظة 
سابقة، على لسان أشعیا : "ویكون مثواه في سالم" (أشعیا 

)، ألنھ بدفنھ صالَح السماء مع األرض بھدایة الخطأة الى 11/10
  هللا.  ویقول أیضاً : "إنھ من وجھ الشّر ضّم الصدّیق، ومضجعھ
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) ؛ وفي موضع آخر : "وُمنح 2 – 57/1یستقّر في سالم" (أشعیا 
).  وتقول نبوءة یعقوب في الكتب : 53/9المنافقین بقبره" (أشعیا 

).  49/9"جثم وربض كأسد وكشبل أسد، فمن ذا یُقیمھ"؟ (تك 
وجاءت نفس الشھادة في سفر العدد : "جثا وربض كأسد، فمن ذا 

ما سمعتم صاحب المزامیر یقول :  ).  وكثیراً 24/9یثیره"؟ (عدد 
).  أما المكان قد أشیَر 21/16"الى تراب الموت تحدرني" (مز 

إلیھ بھذا القول : "أُنظروا الى الصخر الذي نحتموه" (أشعیا 
  ).  ولنأِت اآلن على الشھادات الخاصة بالقیامة.51/1

  

  شھادة المزامیر النبویة بالقیامة – 4

الحادي عشر : "إني ألجل اغتصاب یقول أوالً في المزمور 
  ).11/6البائسین وتنّھد المساكیم أقوم اآلن، یقول الرب" (مز 

ً ما یقوم  ولكّن البعض یرون في ھذه العبارة غموضاً، إذ غالبا
.  فتعاَل إذن الى 7/7الرّب في غضبھ لینتقم من أعدائھ (مز 

"اللھم إحفظني،  المزمور الخامس عشر الذي یقول بوضوح :
ني بك اعتصمت".  ویقول بعده : "أما أنا فال أُضّحي بالدم كما فإ

إذ نكروني ونادوا بقیصر  –یضّحون، وال تذكر شفتاي األوثان" 
ً علیھم (یو  ً : "بارك هللا الذي یعظني،  –) 19/5ملكا وجاء أیضا

وبعد ذلك یؤكد بوضوح : "إنك لن تترك   فِسّري یُرشدني لیالً".
دع قدّوسك یرى الفساد".  إنھ لم یقل : نفسي في الجحیم، ولن ت

"لن تدَع قدوسك یرى الموت"، وإالّ لما كان قد مات، بل یقول : 
  "لن أرى الفساد" ولن أبقى في الموت.  ثّم یضیف : "قد عّرفتني
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  سبیل الحیاة".  ھا ھي الكیفیة التي أعلنت بھا الحیاة بعد الموت.

الى المزمور التاسع والعشرین : "أعّظمك یا رب، فقد وھلّم اآلن 
انتشلتني، ولم تُشمت بي األعداء" ماذا حدث؟ ھل أُنِقذَت من 
أعدائك أم تُركت كي تُضرب؟ إنھ یردّ بوضوح : "یا رب إنتِشلت 
نفسي من الجحیم".  ھناك (في المزمور السابق) كان یقول متنبئاً 

أما ھنا، فیتحدّث، ال عن  : "إنك لن تترك نفسي في الجحیم" ؛
شيء سیحدث في المستقبل، بل عن شيء حدث : "إنتشلَت نفسي 

 - ... وأحییتني من بیَن َمن وردوا القبور".   متى سیحدث ھذا؟ 
"في الغروب بكاء وفي البُكرة الترنیم"، ألنھ في المساء حّل 

  الحزن بالتالمیذ، وفي الصباح غمرھم فرح القیامة.

  

  نبوءة نشید األناشید على مكان القیامة – 5

ھل ترید أن تعرف المكان؟ یعود فیقول في سفر األناشید : "نزلت 
ً (یو  –الى جنّة الجوز"  ألن المكان الذي صلب فیھ كان بستانا

ً اآلن بالھبات الملكیة، فذلك ال  –) 19/41 إن كان المكان مزینا
ً ال تزال آث "جنّة معلّقة وعین   اره قائمة.یمنع أنھ كان بستانا

) من الیھود الذین قالوا : "لقد تذكّرنا أنَّ 4/12تومة" (نشید مخ
ذلك الُمضّل قال وھو بعدُ حّي : إني بعد ثالثة أیام أقوم.  "فمر 
إذن بضبط القبر ... فمضوا وضبطوا القبر بختم الحجر وإقامة 

ي ) ؛ ولالنتقام منھم، قال واحد : "ف66 – 27/36الحراس" (متى 
"؟ أو ما ).  َمن ھو "العین المختومة18/7الراحة تمنحھم" (أیوب 

  ).  إنھ المخلّص نفسھ الذي 4/15معنى "بئر میاه حیة"؟ (نشید 
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  ).35/10ُكتب عنھ : "إنك یا رب ینبوع الحیاة" (مز 

  

  شھادة ُصفنیا – 6

"تأھب، قم في ولكن ماذا یقول صفنیا للتالمیذ باسم یسوع؟ 
)، أي 3/7الصباح الباكر، فقد أفسدوا جمیع أعمالھم" (صفنیا 

  الیھود الذین لم یبَق لدیھم وال عنقود خالص، ألن كرمتھم قُطعت.

أنظر كیف یتحدّث الى التالمیذ : "قم في الصباح الباكر، وعند 
الفجر إنتظر القیامة".  ویتابع نص الكتاب بقولھ : "ولذلك 

).  3/8الرب، الى یوم قیامتي حتى تشھد" (صفنیا  إنتظرني، یقول
أال ترى أن النبي سبق فرأى مكان القیامة، فدعاه "الشھادة" 
(مرتیریوم)؟ وبسبب ھذه الكلمة، لم یُدَع مكان الجلجلة والقیامة 
"كنیسة" كباقي الكنائس، بل دُعي "شھادة" (مرتیریوم)، كما لو 

  ة الى یوم أقوم".كان النبي یقول : "إنتظرني في الشھاد

  

  صفنیا یعطي عالمات القیامة – 7

َمن ھو ھذا؟ وما ھي قیامتھ؟ وتتابع النبوءة فتقول بوضوح : 
)، إذ بعد 3/9"ألني حینئذ أحّول لساني الى الشعوب" (صفنیا 

القیامة، ُمنح التالمیذ موھبة األلسنة بحلول الروح القدس (أعمال 
).  وما 3/9" (صفنیا ) "لكي یخدموا الرب تحت نیر واحد2/4

ھي العالمة األخرى التي أُعطیت في ھذه النبوءة لالستدالل بھا 
  على أنھم سیخدمون الرب تحت نیر واحد؟
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).  أنت 3/10"من عبر أنھار كوش ... یقّربون لي تقدمة" (صفنیا 
أقاصي تعلم ما ورد في أعمال الرسل، أن خصیّا حبشیاً جاء من 

).  وإذا تتحدث الكتب عن زمن 8/27أنھار الحبشة (أعمال 
القیامة، وطبیعة مكانھا، والعالمات التي أعقبتھا، فآمن إذن بھا، 

  وال یمنعك أحد من االعتراف بأن المسیح قام من بین األموات.

  

  

  وساعة القیامة 87المزمور  – 8

یتحدث إلیك شھادة أخرى في المزمور السابع والثمانین حیث 
المسیح على لسان األنبیاء (ألن الذي تحدّث عندئذ قد جاء فیما 
بعد) "أیھا الرب إلھ خالصي، صرخت إلیك نھاراً، وإني بین 
یدیك لیالً" ؛ وبعده بقلیل : "وأصبحت كإنسان لیس لھ معین، حّراً 
بین األموات".  انھ ال یقول : "أصبحت إنساناً لیس لھ معین" بل 

معین".  ألنھ ُصلب ال عن ضعف ولكن بإرادتھ "كإنسان لیس لھ 
الحّرة، ولم یأتِھ الموت نتیجة مرض ال إرادي.  "لقد ُحسبت مع 

وما كانت عالمة ذلك؟ "أبعدَت عني  –َمن ورد المنون".  
).  "وأِلألموات 26/56معارفي" (ألن التالمیذ ھربوا (متى 

ُت، وورد بعد ذلك : "إیاك یا رب استغث –تصنع المعجزات؟" 
وفي الغداة صالتي تبادر إلیك ؛ أترى كیف یتحدّث األنبیاء بكل 

  دقة عن ساعة اآلالم وعن القیامة !

  

  نشید األناشید یحدّد مكان القیامة – 9

  وأین یقوم المخلّص؟ یقول نشید األناشید : "قومي یا خلیلتي،
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  "في كھف الصخرة".یا جمیلتي، وھلّمي" ؛ ثم یستطرد فیقول : 

إنھ یسّمي "كھف الصخرة" الكھَف الذي كان قبل أن یصبح باب 
القبر الخالصي، وقبل أن یُنحت في ھذه الصخرة، كما ھي العادة 
ھنا، لیكون قبراً.  في الواقع انھ ال یظھر اآلن بما أنھ، إلقامة ھذا 

نى مبنى الحالي، كان البدّ من ھدم المغارة.  ألنھ قبل بناء المبال
بفضل سخاء االمبراطور وَكَرمھ، كانت المغارة أمام الصخرة.  
ولكن أین الصخرة التي كان فیھا الكھف؟ ھل ھي في وسط 
المدینة، أم داخل األسوار الخارجیة التي بینت فیما بعد؟ یجیب في 

 2/13النشید : "في تخاریب الصخر، وفي خفایا المعاقل" (نشید 
– 14.(  

  

  السنة ... ویحدّد فصل -  10

في أي فصل قام المسیح؟ ھل في الصیف أن في فصل آخر؟ ورد 
في سفر األناشید قلیالً قبل ما ذكرناه : "إن الشتاء قد مضى 
والمطر فات وزال ؛ "قد ظھرت الزھور في األرض ووافى أوان 

.  ألیست األرض اآلن ملیئة )12 – 2/11القضب" (نشید 
ترى كیف أنھ یقول إن  بالزھور، أال یقضب الكرمةَ الكّرامون؟

فإذن ھو الشتاء قد مضى ! ألن ھذا الشھر ھو شھر نیسان، 
  الربیع.

في ھذا الشھر یقع األول عند الیھود الذي یحتفلون فیھ بعید الفصح 
الرمزي ونحتفل فیھ اآلن بالفصح الحقیقي ؛ إنھ فصل خلق العالم، 

  حسب صنفھاذ قال هللا : "لتنبت األرُض نباتاً عشباً یبزر بزراً ب
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).  واآلن كما ترى ینبت العشب.  وكما أن هللا 1/11وشبھھ" (تك 
صنع آنذاك الشمس والقمر، فقد جعلھما یحكمان اللیل والنھار في 

  أوقات متساویة.  وھكذا كان ھذا الوقت قبیل االعتدال الربیعي.

صورتنا كمثالنا" (تك فقال هللا عندئذ : "لنصنع اإلنسان على 
).  أخذ آدُم "على صورتنا"، لكنھ شّوه "كمثالنا"، وأفسد 1/26

الشبھ بالعصیان.  وفي الوقت الذي فیھ أضاع آدُم الفردوس، في 
نفس الوقت حصل باإلیمان على الفداء.  في نفس الفصل الذي 
ُطرد فیھ اإلنسان المخلوق، من الفردوس، بسبب المعصیة، رجع 

ان المؤمن ثّم فیھ السقوط، في الوقت الذي ظھرت فیھ إلیھ اإلنس
  الزھور، ووافى أوان القضب.

  

  _ القیامة تحدث في بستان ك شھادة الكتاب في ھذا الصدد 11

كان القبر في بستان، والكرمة التي ُغرست فیھ، قال : "أنا الكرمة" (یو 
سببھا ُحكم ).  ُغرست في األرض لكي تقتلع اللعنة التي حلّت بآدم، وب15/1

  على األرض بأن تنبت شوكاً وحسكاً.

لقد نبتت الكرمة الحقیقیة من األرض، لیتّم ما كتب : "الحُق من األرض 
).  وماذا یقول ھذا الذي دُفن 84/12نبت، والعدل من السماء تطلّع" (مز 

) ؛ وأیضاً : "ُمّر وعود مع 5/1في البستان؟ "قطفت طیبي مع ُمّري" (نشید 
).  كل ذلك كان عالمات لدفنھ.  وقد جاء في 4/14اب" (نشید أنفس األطی

  اإلنجیل : "جاءت النساء الى القبر یحملن الحنوط الذي أعددنھ" (لو
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ً نقوِدمس ومعھ خلیط من الُمـّر والعود" (یو 24/1 ) ؛ "وأقبل أیضا
).  فما ُھو 5/1).  وكتب كذلك : "أكلت خبزي مع عسلي" (نشید 19/39

  ُمـّر كان في اآلالم، وما ھو عذب أتى بعد القیامة.

)، 20/19ولما قام من بین األموات، دخل على التالمیذ واألبواب مغلقة (یو 
ً (لو  ) فقال لھم : 24/37لكنھم لم یؤمنوا بھ، وظنّوا أنھم یرون روحا

ر، ).  ضعوا أصابعكم في موضع المسامی24/39"جّسوني وأنظروا" (لو 
كما فرض توما ذلك.  "وإذ كانوا بعد غیر مصدّقین من الفرح، منذھلین، 
"قال لھم : ھل عندكم ھھنا طعام؟ "فقدّموا لھ قطعة من السمك المشوي، 

).  أترى كیف تحققت ھذه الكلمة : "أكلت 42 – 24/41وشھد عسل" (لو 
  خبزي مع عسلي"؟

  

  ناھضتنویھ نشید األناشید ببحث مریم عن یسوع ال – 12

ولكن قبل أن یدخل واألبواب موصدة، كانت النساء النبیالت، الشجاعات 
یبحثن عن عریس النفوس وطبیبھا.  تلك الطوباویات أتین إلى القبر یبحثن 
عن الذي قام ؛ وكانت الدموع تسیل من أعینھن، مع أنھ كان من األولى لھن 

مریم  أن یرقصن فرحات من أجل الذي قام.  وبحسب اإلنجیل، جاءت
(المجدلیة) تبحث، فلم تجد أحداً.  وسمعت بعد ذلك المالئكة، ثم رأت 

).  ھل سبق أن كتب عن ذلك؟ نقرأ في نشید 16 – 20/11المسیح (یو 
األناشید : "على مضجعي التمست من یحبّھ قلبي".  في أیة لحظة؟ "في 

  نجیل ) ؛ ویقول اإل3/1اللیالي على مضجعي التمسُت من یحبّھ قلبي" (نشید 
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).  "في الليالي 20/1"غدت مريُم إلى القبر والظلمة ما برحت بعد" (يو 

) ؛ 3/1على مضجعي التمست من يحبّه قلبي.  بحثت عنه فلم أجده" (نشيد 
وفي اإلنجيل تقول مريم : "أخذوا سيدي وال أدري أين وضعوه" (يو 

20/13.(  

عندئذ هناك إلطالعها على حقيقة األمر، إذ قاال لها : ولكّن المالَكين كانا 
  ).24/5"ِلَم تطلبين بين األموات َمن هو حي"؟ (لو 

إنه لم يقم فحسب، بل أقام األموات.  ولكنها لم تفهم، فقالت للمالكين ما 
جاء في سفر األناشيد عن ذاتها : "أرأيتم من تحّب نفسي؟ فلما تجاوزتُهم 

  ).4 – 3/3قليالً، وجدت َمن تحبه نفسي، فأمسكته ولست أطلقه" (نشيد 

  

  فرح النسوة القديسات يتّفق والمزمور الثاني – 13

ية المالئكة، جاء يسوع رسوالً عن نفسهز  ويقول اإلنجيل : "وإذا وبعد رؤ
يسوع يالقيهّن ويقول لهّن : "السالم لكّن.  فدنون وأخذن بقدميه" (متى 

).  إن 3/4).  أمسكن به ليتّم ما كتب : "أمسكته ولست أُطلقه" (نشيد 28/9

ال  كانت المرأة ضعيفة الجسد، فإن روحها متيقظة : "المياه الغزيرة
).  كان مائتاً 8/7تستطيع ان تطفئ المحبة، واألنهار ال تغمرها" (نشيد 

ذاك الذي يُبحث عنه، ولكن رجاء القيامة لم ينطفئ.  فأجاب المالك وقال 
).  إني ال أقول للجنود : ال تخافوا، 28/5لّهن : "ال تخفن أنتّن" (متى 

بالخبرة أن يشهدوا ولكن لكّن أنتنّز  فليظّل هؤالء في الخوف ليتعلّموا 
  ).27/54قائلين : "في الحقيقة كان هذا ابن هللا" (متى 
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یو  1اما أنتّن فیجب أالّ تخفن "ألن المحبة الكاملة تطرد الخوف خارجاً" (
).  فغادرن القبر 28/7).  "أسرعن وقلن لتالمیذه : إنھ قام ..." (متى 4/18

  –).  ھل ھذا مكتوب؟28/8في سرعة یتنازعھّن خوف وفرح عظیم" (متى 
دوا هللا خائفین، یقول المزمور الثاني الذي یتكلّم عن آالم المسیح : "أُعب

).  إبتھجوا بسبب المسیح الذي قام، خائفین، بسبب 2/11وابتھجوا وجلین" (
  ). 3 – 28/2الزلزال والمالك الذي ظھر كالبرق (متى 

  

  أشعیا وھوشع یعلّقان مقدّما على مناورات الیھود – 14

 ومع أن رؤساء الكھنة والفریسیین ختموا القبر بإذن بیالطس، إالّ أن النسوة
رأین ھذا الذي قام.  وإذ رأى أشعیا تصّرف رؤساء الكھنة المزري، وقّوة 
إیمان النساء، قال : أیتھا النساء اآلتیات من المشھد اقتربن، ألنھم شعب ال 

).  رؤساء الكھنة ال یفھمون، وترى النساُء بأعینھّن.  27/12فھَم لھ" (أشعیا 
ھم بكل ما حدث ك "قولوا أن وقالوا للجنود الذین أتوا الى المدینة إلخبار

).  وقد سبق 28/13تالمیذه جاءوا لیالً وسرقوه، ونحن نائمون" (متى 
ألشعیا أن تنبأ عنھم بھذه الكلمة : "قولوا لنا وأعلنوا ضالالً آخر" (أشعیا 

).  الذي قام من األموات خرج من القبر.  ولكنھم بالنقود أقنعوھم 30/11
ك عصرنا.  لقد خان الجنودُ الحَق بالفّضة، بالعكس ؛ على أنھم یقنعوا ملو

ولكّن ملوكنا المعاصرین قد كسوا ھذه الكنیسة التي نحن مجتمعین فیھا 
والذهب، وزيّنوها  اآلن، كنیسة قیامة الرب مخلصنا المقدسة، بالفضة

  بالتُحف الفضية والذهبية، وباألحجار الكريمة.  

  

  

  العظة الرابعة عشرة  255

  



  

).  وإذا أنتم 28/14"وإذا نمى ذلك الى الوالي فنحن نرضیھ" (متى 
أقنعتموه، فلن تقنعوا األرض كلھا.  ولماذا عندما خرج بطرس من السجن 

) عوقب الحّراس؟ في حین أن الذین كانوا یحرسون یسوع 12/19(أعمال 
ً ! ھؤالء إذ رأوا الحقیقة وأخفوھا لقاء حفنة من  المسیح لم ینالوا عقابا

من الیھود قلیالً، الفضة، أنقذھم رؤساء الكھنة.  وإن یكن عدد الذین اقتنعوا 
إال أن العالم بأسره قبِل الحقیقة.  والذین أخفوھا طواھم النسیان.  أما الذین 
قبلوھا، فقد أظھروا قّوة المخلّص، الذي لیس فقط من بین األموات، بل قام 

ھم بوضوح : "یحینا بعد یومین مع األموات الذین قال النبي ھوشع في صدد
  ).6/3وفي الیوم الثالث یقیمنا فنحیا بقربھ" (ھوشع 

  

  الرد على الیھود الذین یرفضون العھد الجدید – 15

بما أن الیھود الصّم ال یطیعون الكتب اإللھیة ویكذّبون قیامة یسوع، ناسین 
ن الیشاع كل ما ھو مكتوب، فیحسن بنا أن نواجھھم بھذا : لماذا تعترفون بأ

) أقاما موتى، 24 – 17/17ملوك  3) وإیلیا (37 – 4/20ملوك  4(
وتُعارضون في قیامة مخلّصنا؟ صحیح أنھ لیس لدینا شھودكم من ذلك 
العھد.  إن كان ما تقبلوه مكتوب، فإن ما نقبلھ مكتوب أیضاً.  فلماذا تقبلون 

  عبرانیین، شھادة دون األخرى؟ لقد كان أولئك الذین كتبوا ھذه األمور 
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وجمیع الرسل كانوا عبرانیین، فلماذا ال تصدّقون عبرانیین؟ متّى كتب  
ً ابن عبراني (فیلبي  )، 3/5اإلنجیل بالعبریة، وبولس المبّشر كان عبرانیا

والرسل اإلثنا عشر كانوا عبرانیین، وأساقفة أورشلیم الخمسة عشر الذین 
عبرانیین.  فلماذا إذن تقبلون كتبكم وترفضون ُكتبنا التي كتبھا تعاقبوا كانوا 

  عبرانیون مثلكم؟

  

  القیامة ممكنة ؛ مثال ألیشاع – 16

ً مّرتین :  قد یقول قائل : یستحیل إقامة الموتى.  ومع ذلك أقام ألیشاع میتا
).  نحن نؤمن 37 – 4/20ملوك  4مّرة وھو حّي بعد، وأخرى وھو میت (

ً قام عندما ألقى على جثة ألیشاع ( )، ولكن ھل 13/21ملوك  4أن میتا
في الحالة األولى لمس المیُت ألیشاع وقام،  المسیح لم یقم من بین األموات؟

ولكن الذي أقامھ بقي میتاً كما كان قبالً.  أما في حالتنا، فقام المیت وقام معھ 
ألن "كثیرین من القدیسین الذین كانت أموات كثیرون دون أن یلمسوه.  

أجسادھم ترقد، "قاموا وخرجوا من القبور بعد قیامتھ، ودخلوا المدینة 
).  أقام ألیشاع میتاً ولكنھ لم 53 – 27/52المقدسة وظھروا لكثیرین" (متى 

یسیطر على األرض، أقام إیلیا میتاً ولكن الشیاطین ال تخرج باسمھ.  إني ال 
ة إلى األنبیاء، بل لإلشادة بذكر سیدھم.  اننا ال نحط من أقول ھذا لإلساء

ً ھي أحداثنا، قیمة  ھذه األحداث لإلشادة بأحداثنا، ألن ھذه األحداث أیضا
  وعلى أساسھا ندعم أحداثنا.
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  المقارنة بین یونان ویسوع – 17

یقیمھ حّي.  ولكن بیّنوا لنا إذا كان إنھم یقولون ملّحین إن میتاً حدیثاً یمكن أن 
من الُممكن أن یقوم میت بعد ثالثة أیام، وإذا كان ممكن أن یستّرد الحیاةَ 
إنساُن مدفون منذ ثالثة أیام.  وإلى الذین یطالبوننا بشھادة على ھذه 
الحاالت، نقول : إن الرب یسوع نفسھ أعطانا ھذه الشھادة في اإلنجیل، 

أن یونان أقام في بطن الحوت ثالثة أیام وثالث لیال، عندما قال : "فكما 
"كذلك ابن اإلنسان یقیم في جوف األرض ثالثة أیام وثالث لیال ..." (متى 

  ).  وإذا نحن فحصنا قّصة یونان، فإننا نجد شَبھاً عظیماً.12/40

).  ولكن 1/2) ویونان كذلك (یونان 4/17أرسل یسوع لیكرز بالتوبة (متى 
إذ كان یجھل ما كان سیحدث، حرب ؛ وذاك جاء لیكرز بتوبة  ھذا األخیر،

بینما كان البحر الخالص : كان یونان نائماً في السفینة مستغرقاً في النوم، 
ً والبحر  ھائجاً، تعصف بھ زوبعة عظیمة.  ویسوع كذلك كان نائما
 مضطرباً، إنما لغّرَض، وھو إظھار قّوة الذي كان نائماً، كانوا یقولون لذاك

) وھنا كانوا 1/6: "قم فأدُع الى إلھك لعّل هللا یفكر فینا فال نھلك" (یونان 
لون : "أدعُ الى ).  ھناك كانوا یقو8/25یقولون : "نجنّا یا رب" (متى 

إلھك، وھنا "نّجنا" وقال ذاك : "خدوني وألقوني في البحر فیسكن البحر 
بحر، فساد ھدوء )، وھنا : "حینئٍذ زجر الریاح وال1/12عنكم" (یونان 
)، "وابتُلع یونان في جوف الوحش البحري" (یونان 8/26عظیم" (متى 

ً للموت حیث كان الوحش الروحي .  نزل طوعاً 2/1 )، وھذا نزل طوعا
  لكي یلفظ الموُت ھؤالء الذین إبتعلھم، كما ھو مكتوب : "سأفتدیھم من 
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  ).13/14مخالب الموت" (ھوشع سلطان الجحیم وأنجیّھم من 

  

  بقاء یونان حیاً في بطن الحوت معجزة كقیامة المسیح – 18

وإذ وصلنا إلى ھذه النقطة من عظتنا، فلنعتبر أیھما أصعب : أن یقوم 
من األرض إنسان مدفون، أو أن ال یفسد إنسان في حرارة مثل 

تذیب حرارة بطن حوت؟ أي إنسان ال یعرف أن درجة حرارة البطن 
حتى العظام المبتلعة؟ فكیف مكث یونان إذن ثالثة أیام وثالث لیال 
في بطن الحوت بدون أن یذوب؟ نحن الذین نملك الطبیعة البشریة 
نعرف أننا بدون ھواء ال نستطیع أن نعیش، فكیف مكث ذاك ثالثة 
أیام بدون استنشاق الھواء وعاش؟ یردّ الیھود على ذلك بقولھم إن 

لت مع یونان المضطرم.  فإذا هللا أرسل قّوتھ الى عبده  قّوة هللا نز
لیمنحھ الحیاة، أال یستطیع أن یمنحھا لنفسھ؟ إذ كان الحادث األول 

ً ! وإذا كان ھ ذا األخیر قابالً للتصدیق، فالثاني قابل للتصدیق أیضا
غیَر قابل للتصدیق، ألني أؤمن بأن یونان حفظ، إذ أن كل شيء 

)، كما أؤمن بأن المسیح قام من بین 19/26تى مستطاع عند هللا (م
األموات، إذ لدّي شھادات كثیرة في ھذا الصدد مستخرجة من الكتب 
اإللھیة، ومن قّوة الناھض من األموات التي تعمل حتى الیوم، ومن 
قّوة الذي نزل الى الجحیم وصعد وبصحبتھ كثیرون.  إذ نزل الى 

  الراقدین. الموت وأقام معھ الكثیَر من القدیسین

  

  

  

  

  

  

  العظة الرابعة عشرة  259
  



  المسیح في الجحیم – 19

لقد فزع الموت إذ رأى زائراً جدیداً ینزل الى الجحیم دون أن یرتبط 
).  لماذا أرتعبتم یا حّراس الجحیم لدى رؤیتھ؟ 2/24بقیوده (أعمال 

أي خوف خارق إستحوذ علیكم؟ لقد فّر الموت، وھذا الفرار دّل على 
ُجبنھ.  وأسرع إلیھ األنبیاء القدیسون : موسى المشترع، وإبراھیم 
وإسحق ویعقوب، وداود وصموئیل، وأشعیا ویوحنا المعمدان الذي 

) 11/3أدّى ھذه الشھادة : "أأنت من یأتي أم ننتظر آخر؟" (متى 
روا، ھؤالء الذین كان الموت قد إبتلعھم ؛ إذ كان ال  جمیع األبرار ُحّرِ

الذي بشّروا بھ أن یفتدي مَرسلیھ المخلصین.  وھكذا كان كل بدّ للملك 
كور  1باّر یقول : "أین غلبتك یا موت، أین شوكتك یا جحیم"؟ (

  )، ألن صانع النصر قد افتدانا.15/55

  

  یونان مثال المسیح في الجحیم – 20

كان یونان المثال الكامل لمخلّصنا، وكان من بطن الحوت یصلّي قائالً 
).  2/3لرب صرخت في ضیقي ... من جوف الجحیم" (یونان : "الى ا

لقد كان فعالً داخل الحوت ؛ ومع أنھ كان في جوف الحوت كان یقول 
إنھ في الجحیم ؛ ألنھ كان رمز المسیح الذي كان یجب أن ینزل إلى 
ً باسم المسیح : "نزلت الى  الجحیم.  وبعد ذلك قال بوضوح متنبئا

، وبما أنھ كان أكیداً في بطن الحوت، )2/6أصول الجبال" (یونان 
فأیة جبال إذن حوتھ؟ ولكنھ كان یقول : إني أعلم أني مثال لذلك الذي 

  سیوضع في قبر منحوت في الصخر.
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ومع أنھ كان في البحر، كان یقول : "نزلت الى أصول الجبال"، 
األرض" (متى بما أنھ كان مثال المسیح الذي نزل "الى جوف 

ً كیف أن الیھود سیقنعون الجنود 12/40 )، وإذ كان یرى سلفا
بالكذب، ویقولون لھم : "قولوا أن تالمیذه سرقوه" (متى 

)، قال "إن الذین یرعون األباطیل الكاذبة یھملون 28/13
)، ألن الذي كان یشفق علیھم جاء وصلب 2/9رحمتھم" (یونان 

واألمم.  ولكنھم قالوا : "أعلنوا أنھم وقام، واھباً دمھ الكریم للیھود 
سرقوه" متمسكین باألباطیل الكاذبة.  وفي صدد قیامتھ قال أشعیا 
: "ھو الذي أقام من األرض راعي الخراف العظیم" (أشعیا 

) وأضاف "العظیم" 2/25بطرس  1؛  13/20؛ عبر  36/11
لیعني بذلك أنھ ال یجب إعتباره في الكرامة على مستوى الرعاة 

  لذین سبقوه.ا

  

  شھود قیامة المسیح الحقة – 21

وبما أن لدینا النبوءات، فلیكن إیماننا ثابتاً.  فلیسقط الذین یسقطون 
بجحدھم، بما أنھم یریدون ذلك.  أما أنت، فاثبت على َصخرة 
اإلیمان بالقیامة، وال تترك ھرطوقیاً یقنعك بالتجدیف على القیامة.  

مانیون إن قیامة المخلّص كانت خیالیة ألنھ حتى ھذا الیوم، یقول ال
ال حقیقیة ؛ إذ ھم ال یریدون أن یسمعوا الى بولس الذي كتب : 
"المولود بحسب الجسد من ذّریة داود"، ثم استطرد فقال : "... 

)، 4 – 1/3بقیامة یسوع المسیح ربّنا من بین األموات" (رومھ 
  صعد الى كما أنھ قصدھم عندما قال : "ال تقل في قلبك َمن ی
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السماء ... أو من یھبط إلى الھاویة وذلك لیُصعد المسیح من بین 
).  وھو الذي یجذّرنا في موضع 7 – 10/6األموات" (رومھ 

آخر، حیث یقول : "أذكر یسوع المسیح المتحدّر من نسل داود، 
).  وأیضاً : "إن كان 2/8تیمو  2الذي أنھض من بین األموات" (

ً باطل، بل  المسیح لم یقم فكرازتنا إذن باطلة، وإیمانكم أیضا
المسیح، أضحینا شھود زور هللا، ألنّا شھدنا على هللا بأنھ أقام 

) ؛ وأضاف بعد ذلك : "إن 15 – 15/14كور  1وھو لم یقمھ" (
المسیح قد قام من بین األموات باكورة للراقدین ... وأنھ تراءى 

).  إن كنت ال تؤمن 5،  15/20كور  1لكیفا ثم لإلثنى عشر" (
بشھادة واحدة، فلدیك إثنا عشر شاھداً، "ثم تراءى ألكثر من 

).  فإن كانوا ال یؤمنون باإلثني 15/6كور  1خمسمئة معاً" (
عشر، فلیقبلوا شھادة الخمس مئة.  "ثم تراءى لیعقوب" أخیھ، 
أول أسقف لھذه الكنیسة.  بما أن مثل ھذا األسقف حظي برؤیة 
المسیح الناھض من األموات، فأنت تلمیذه، ال تكن جاحداً، ولكن 

لي أنَّا قل إن یعقوب أخا الرب شھد للنعمة.  "وآخر الكل تراءى 
).  َمن یرفض شھادة یدلي بھا 6 – 15/5كور  1بولس عدّوه" (

)، أبشر 1/13تیمو  1عدّو؟ "أنا الذي كان من قبل مضطھداً" (
  اآلن بالقیامة.

  

  شھود بََشر وشھادات مادیة – 22

كثیرون ھم شھود قیامة المخلّص : اللیل وضء القمر التام (ألنھا 
  ر الذي حواه، والحجر الذي نیسان)، صخرة القب 16كانت لیلة 
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ُختم أمام الیھود، ألنھ رأى الرب، الحجر الذي دُحرج عندئذ (متى 
  ) یشھد بالقیامة، وھو ال یزال قائماً ھنا حتى اآلن.28/2

مالئكة هللا الذین كانوا حاضرین، شھدوا لقیامة االبن الوحید (لو 
)، بطرس ویوحنا، توما وباقي الرسل الذین أسرع بعضھم 24/4

كانت  –التي لُّف بھا جسده للدفن  –الى القبر ورأوا أن اللفائف 
)، وآخرون لمسوا یدیھ 20/6مطروحة ھناك بعد القیامة (یو 

) وتلقّوا 20/27؛ یو  24/39(لو  ورأوا آثار المسامیر ورجلیھ
ً النفخة الخالصیة (یو  ) ونالوا جمیعاً سلطة غفران 20/22جمیعا

).  النساء اللواتي 23 – 20/22الخطایا بقوة الروح القدس (یو 
سمعن الزلزال العظیم، ورأین لباس المالك أبیض كالثلج، وأخذن 

ً بھا )، واللفائف التي كان ملفوف9 – 28/8بقدمي یسوع (متى  ا
وتركھا عند قیامتھ.  الجنود والنقود التي أُعطیت لھم (متى 

)، والمكان نفسھ الذي یُرى الى اآلن، وھذه الكنیسة 28/15
المقدسة التي بناھا اإلمبراطور قسطنطین على القبر المقدس، 

  وزیّنت على ھذا الشكل.

  

  شھود أورشلیم – 23

تشھد بقیامة یسوع طابیتا التي قامت من بین األموات باسمھ 
).  كیف ال یمكن اإلیمان بالمسیح الناھض إن كان 9/40(أعمال 

اسمھ أقام األموات؟ یشھد البحر بقیامة یسوع، كما سبق وسمعت 
ً علیھ  ذلك، وصید السمك، والجمر والسمك الذي كان موضوعا

ره ثالث مرات، ثم ).  یشھد بطرس الذي أنك9 – 21/6(یو 
  اعترف بھ ثالث مرات، وُعھد إلیھ بأن یرعى النعاج الروحیة (یو
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).  یقف جبل الزیتون الى الیوم، كأنما ھو یُرید أن 17 – 21/15
یُظھر ألعین المؤمنین حتى الیوم ھذا الذي صعد على السحابة، 

السماء في بیت لحم، وباب الصعود السماوي.  ألنھ نزل من 
وصعد الى السماء من جبل الزیتون.  ھنا بدأ جھاده في سبیل 
ً نال إكلیل الجھاد.  فلدیك إذن شھود كثیرون :  البشر، وھنا أیضا
مكان القیامة ومكان الصعود في الشرق والمالئكة الذین شھدوا، 

  والسحابة التي صعد علیھا، والتالمیذ الذین نزلوا من ھناك.

  

  الصعود یشھد بالقیامة – 24

یحثّنا نظام تعلیم اإلیمان على الكالم عما یخّص الصعود.  ولكن 
نعمة هللا دبّرت أن تسمع عنھ مطّوالً، بقدر استطاعتنا، في یوم 
أمس األحد، وبحسب ما حدّدت النعمة اإللھیة.  في القداس، نظام 

وما القراءات یشمل أیضاً ما یمّس بصعود مخلّصنا الى السماء.  
  قلناه كان للجمیع ولجمھور المؤمنین، ولك أنت بوجھ خاص.

فیجب أن نعرف اذا كنت قد انتھیت الى ما قیل.  فأنت تعلم أن 
قانون اإلیمان یعلّمك بأنھ یجب أن تؤمن بأنھ "قام في الیوم 

وصعد إلى السماء، وجلس عن یمین اآلب".  وعلیھ أظن الثالث، 
ألّمح إلیھا لتتذكرھا.  أُذكر جیداً أنك تذكر التفسیرات، فیكفي أن 

ما كتب بوضوح في المزامیر : "صعد هللا بھتاف الفرح" (مز 
46/6.(  

أُذكر ما كانت السالطین اإللھیة تقول فیما بینھا : "أیھا الرؤساء 
).  أُذكر المزمور الذي یقول : 23/7أبوابكم..." (مز إرفعوا 

  أُذكر النبي ).  67/19"صعد الى العلي وسبي سبیاً" (مز 
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)، 9/6الذي یقول : "وھو الذي یشید في السماء عاللیھ" (عاموس 
  وكل ما قیل باألمس، لتدحض اعتراضات الیھود.

  

  مقارنة بین صعود المسیح وعالماتھ في العھد القدیم – 25

وإذا أعترض أحد علیك بقولھ : ان صعود المخلّص مستحیل، 
ما قیل في صدد نقل حبقوق.  ألنھ اذا كان مالك نقل فأذكر عندئذ 

ً على شعر رأسھ، فكم بالحري رّب األنبیاء  حبقوق، قابضا
والمالئكة، الذي ھو أقوى، یستطیع بقّوتھ الذاتیة أن یصعد من 
جبل الزیتون الى السماء على سحابة.  واذكر المعجزات األخرى 

سّموه.  ألن ھؤالء المماثلة، واحفظ للرب، صانع ھذه المعجزات، 
).  واذكر أن 1/3ُرفعوا، أما ھو فارتفع فوق كل شيء (عبر 

) وأن یسوع صعد.  أذكر ما قلنا باألمس 5/25أخنوخ نُقل (تك 
)، أما "مركبة 2/11ملوك  4عن إیلیا أنھ نقل على مركبة ناریة (

).  نقل إیلیا من 67/18المسیح فربوتان، ألوف مضاعفة" (مز 
عد المسیح من مشرق وادي قدرون ؛ ذاك نقل شرق األردن، وص

  الى السماء، ولكن یسوع صعد الى السماء.

 4قال إیلیا : "یُعطى لتلمیذ نصیب مضاعف في الروح القدس" (
)، ومنح المسیح تالمیذه مشاركة في نعمة الروح 2/9ملوك 

ً علیھم دون سواھم، بل أن یُشركوا  القدس، بحیث أال تكون وقفا
  ، بوضع األیدي.معھم المؤمنین
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  الرسل ال یقلّون قیمة عن موسى واألنبیاء – 26

وعندما تُناقش الیھود بھذه الكیفیة وتقنعھم بھذه المقارنة، عندئذ 
  حدّثھم عن سّمو المخلّص، فھؤالء خدّام، أما ھو فابن هللا.

  الثالثة. وھكذا سوف تتذّكر أن خادم المسیح اختطف الى السماء

ألنھ اذا كان إیلیا بلغ السماء األولى، فإن بولس اختطف الى الثالثة 
على كرامة أعظم.  ال تخجل من رسلك ؛ ) فحصل 12/2كور  2(

إنھم ال یقلّون قدراً عن موسى أو األنبیاء، بل ھم أخیار بین 
األخیار.  ألن إیلیا نقل الى السماء، لكن بطرس أُعطي مفاتیح 

ات، كما سمعت : "ما تحلّھ على األرض یكون ملكوت السماو
).  إیلیا نقل الى السماء فقط، 16/19محلوالً في السماوات" (متى 

لكن بولس إختطف الى السماء والى الفردوس، (ألنھ كان من 
، "وسمع كلمات تفوق )أن یتلقّى تالمیذ المسیح نعمة أوفرالالئق 

)، ثم نزل 12/4كور  2الوصف، ال یحّل إلنسان أن ینطق بھا" (
إذ  من فوق، ال ألنھ ال یستحّق اإلقامة في السماء الثالثة، ولكنھ

تلقّى ما یفوق القوى البشریة، نزل مكّرماً، لكیما بعد أن یكرز 
بالمسیح ویموت من أجلھ، ینال إكلیل الشھادة.  أما باقي الحجج، 
ً تكفي المستمعین  فقد قیلت باألمس في قداس األحد.  وعموما

  األذكیاء إشارةٌ واحدة لتعلیمھم.

  

  الجلوس عن یمین اآلب – 27

واذكر أیضاً ما قلتھ مراراً في صدد جلوس االبن عن یمین اآلب.  
  بسبب قانون اإلیمان الذي یقول : "صعد الى السماء وجلس

  

  

  

  266  كیرلس األورشلیمي
  



عن یمین اآلب".  ال نحاول أن نعرف الطابع الخاص لھذا 
ألنھ ال یُدرك.  وال یقتفي كذلك إثر الذین یقولون خطأ العرض، 

إن االبن لم یجلس عن یمین اآلب إالّ بعد صلبھ وقیامتھ وصعوده 
الى السماء.  ألنھ لم یحصل على العرش تدرجیاً، بل ھو یجلس 
مع اآلب، ألنھ كائن ومولود منذ األزل.  وقد سبق للنبي أشعیا، 

أى ھذا العرش، عندما قال : قبل مجيء المخلص في الجسد، أن ر
ً على عرش عاٍل ومرتفع" (أشعیا  ).  6/1"رأیت الرب جالسا

)، فالذي ظھر للنبي كان االبن.  1/18"اآلب لم یره أحد قط" (یو 
ویقول صاحب المزامیر : "عرشك ثابت منذ البدء، منذ األزل 

).  وھناك شھادات كثیرة في ھذا الصدد، ولكن 92/2أنت" (مز 
  وقت یكفي ما قلنا.نظراً لل

  

  الكتاب المقدس یعلّم الجلوس عن الیمین – 28

واآلن سأذّكركم ببعض الشھادات العدیدة التي قیلت في صدد 
جلوس االبن عن یمین اآلب.  فالمزمور المئة والتاسع، یقول 
بوضوح : "قال الرب لربي : اجلس عن یمیني، حتى أجعل 

ً لقدمیك" (مز  وتأییداً لھذه العبارة، قال ).  109/1اعداءك موطئا
المخلّص في اإلنجیل : "إن داود لم یقل ذلك من نفسھ، بل بوحيٍ 
من الروح القدس ؛ "فكیف یدعوه داود بالروح ربّاً، إذ قال : قال 

دما وقف ).   وعن22/43الرب لربي اجلس عن یمیني ..." (متى 
بطرس مع األحد عشر، في یوم العنصرة، ورفع صوتھ مخاطباً 

إلسرائیلیین، إستشھد بھذه اآلیة الواردة في المزمور التاسع بعد ا
  ).2/34المئة (أعمال 
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  (تابع) – 29

وعلى سبیل التذكیر، سنعطي بعض الشھادات الخاصة بجلوس 
ً أقول  االبن عن یمین اآلب.  فقد جاء في إنجیل متي : "وأیضا
ً عن یمین القدرة  لكم، إنكم منذ اآلن تبصرون ابن اإلنسان جالسا

ً لذلك، كتب الرسول بطرس : "... 26/64..." (متى  ).  وإلحاقا
ح الذي ھو عن یمین هللا منذ سیخلّصكم اآلن بقیامة یسوع المسی

).  أما الرسول 22 – 3/21بطرس  1انطلق الى السماء" (
بولس، فیقول في رسالتھ الى أھل رومھ : "... المسیح الذي مات، 

) ؛ ویقول في 8/34بل بالحري قام، وھو عن یمین هللا" (رومھ 
رسالتھ إلى أھل أفسس : "... فرط عظمة قدرتھ المتجلّیة في عّزة 

ھ التي بسطھا في المسیح، اذ أنھضھ من بین األموات وأجلسھ قّوت
).  وجاء في تعلیمھ 20 – 1/19عن یمینھ في السماوات" (أفسس 

إلى أھل كولسي : "لقد قمتم مع المسیح، فاطلبوا إذن ما ھو فوق 
  ).3/1حیث یقیم المسیح، جالساً عن یمین هللا" (كولسي 

. الذي بعد أن طّھرنا من وقال في رسالتھ الى العبرانیین : "..
خطایانا، جلس عن یمین الجالل في األعالي".  وأیضاً : "لمن من 
المالئكة قال قط : اجلس عن یمیني حتى أجعل أعدائك موطئاً 

).  وبعد ذلك : "أما ھو، فإذ قّرب عن 13،  1/3لقدمیك"؟ (عبر 
من  الخطایا ذبیحة وحیدة، جلس عن یمین هللا إلى األبد، منتظراً 

  ).13 – 10/12بعد أن یوَضع اعداؤه موطئاً لقدمیھ" (عبر 

وأیضاً : "... شاخصین بأبصارنا الى مبدئ اإلیمان ومكّملھ، "الى 
  یسوع الذي، بدل السرور الموضوع أمامھ، تحّمل الصلیب
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  ).12/2وجلس عن یمین عرش هللا" (عبر  –ھازئاً بعاره  –" 

  

  المشاركة في انتصار یسوع – 30

وھناك شھادات أخرى في صدد جلوس االبن الوحید على عرش 
هللا.  ولكن ما أوردناه منھا یكفي اآلن.  وعالوة على ذلك، یجب 
أن نذّكركم، أنھ لیس بعد مجیئھ في الجسد حصل على كرامة 
العرش ھذه، ولكن ابن هللا الوحید، ربنا یسوع المسیح، لھ عرشھ 

د عن یمین هللا اآلب، قبل كل الدھور.  لیحرس هللاُ اآلب، الى األب
أبو المسیح، وربنا یسوع المسیح، الذي كان قد نزل ثم صعد 

) وجلس مع اآلب، فلیحرسا نفوسكم، ویحفظا لكم 4/10(أفسس 
ً ال یتزعزع في الذي قام.  إنھ سوف یقیمكم من  رجاء ثابتا

ً لمالقاة خطایاكم الممیتة الى عطیتھ السماویة، ویحف ظكم جمیعا
) في حینھ.  وحتى ذلك الوقت 4/17تسا  1المسیح في الجّو (

ً في سفر األحیاء وال  لمجیئھ الثاني، فلیسّجل أسماءكم جمیعا
یمحیھا بعد تسجیلھا (ألن أسماء الكثیرین ممن یسقطون تُمحى) 
ً أن تؤمنوا بالذي قام، وأن تنتظروا الذي صعد  ولیھبكم جمیعا

لن یأتي من األرض.  احترس لنفسك بسبب  وسیأتي (ألنھ
الھراطقة الذین سیأتون) ویرى كرامة كل واحد وثبات إیمانھ.  ال 
تّظن أنھ، لغیابھ عنّا بالجسد، غائب بالروح.  إنھ ھنا في وسطنا 
یستمع الى ما نقول عنھ، ویتطلّع الى أفكارك الباطنیة، فأحصاً 

دّم الى أبیھ الُمقِدمین الُكلى والقلوب.  وھو على استعداد ألن یق
ً في الروح القدس، وأن یقول : "ھا أنا  على العماد، وأنتم جمیعا

) فلھ المجد أبد الدھور.  8/18واألوالد الذین أعطانیھم هللا" (أشعیا 
  آمین.
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" ... وسیأتي في مجده لیـدیــن األحیاء واألموات، الذي لیس 
  لملكھ انقضاء"

  

  " ... وبینما كنت أرى، إذ نصبت عروش فجلس القدیم

  األیام ... ورأیت في رؤى اللیل، فإذا بمثل ابن اإلنسان

  آتیاً على سحاب السماء، فبلغ الى القدیم األیام وقُّرب الى

  أمامھ.  وأوتي سلطاناً ومجداً وُملكاً.  فجمیع الشعوب واألمم

   یزول،واأللسنة یعبدونھ، وسلطانھ سلطان أبدي ال

  )14 – 7/9وُملكھ ال ینقرض ..." (دانیال 

  

  مقارنة بین مجیئین – 1

إننا نعلن مجيء المسیح، لیس فقط األول، بل الثاني أیضاً، وھو 
أجمل من األول بكثیر.  كان األول یحمل طابع المحنة، ویحمل 
الثاني تاج الملك اإللھي.  ألن كل شيء مزدوج عند ربنا یسوع 

مزدوجة، إحداھا من هللا قبل كل الدھور،  المسیح : والدة
).  نزول 4/4واألخرى من العذراء في ملء األزمنة (غال 

مزدوج، أحدھما مستتر "كنزول المطر على الجّزة" (مز 
)، والثاني باھر وھو مجیئھ المنتظر ؛ في مجیئھ األول كان 71/5

ً في مذود (لو  ً فأقمطة وّمضجعا )، وفي الثاني یظھر 2/7ملفوفا
  ).103/2"البساً النور كالثوب" (مز 
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ً بعـاره" (عبر  )، وفي 12/2في األول "تحّمل الصلیب ھازئا
).  فنحن 25/31الثاني یأتي مجده "وجمیع المالئكة معھ" (متى 

ال نقف إذن عند مجیئھ األول، بل ننتظر مجیئھ الثاني.  لقد قلنا في 
)،  وفي الثاني 21/9م الرب" (متى األول : "مبارك اآلتي باس

نردّد نفس الھتاف، حتى عندما نذھب مع المالئكة لمالقاة الرب 
)، نعَبده قائلین : "مبارك اآلتي باسم الرب".  ویأتي 4/16تسا  1(

لیُحاِكم الذین حكموا علیھ.  ھذا المخلّص ال لُیحاكم من جدید، بل 
؛  63 – 26/62الذي، أثناء محاكمتھ، التزم الصمت (متى 

) سیقول للطغاة الذین عاملوه بوقاحة على الصلیب 14 – 27/12
" (مز  ).  كان قد جاء یعلّم الناس 49/21: "صنعَت ھذا فصمتُّ

بإقناع، لخالصھم، ولكن عندئذ سیخضعون حتماً لسلطانھ، شاؤوا 
  أم أبوا.

  

  المجیئان في مالخي وفي بولس – 2

في صدد ھذین المجیئین، یقول النبي مالخي : "وللوقت یأتي الى 
).  ھذا بخصوص المجئ 3/1ھیكلھ السیّد الذي تلتمسونھ" (مال 

األول.  أما عن المجئ الثاني، فیقول : "... مالك العھد الذي 
ترتضون بھ، ھا انھ آٍت الرب المتسلّط، فمن یحتمل یوم مجیئھ، 

ثل نار الممّحص وكأُشنان ومن یقوم عند ظھوره، فإنھ م
ً ..." (مال  ً ومنقیا ).  وبعد 3 – 3/2القّصارین، فیجلس ممّحصا

ھذا یقول المخلّص نفسھ : "وأتقّرب منكم للحكم، وأكون شاھداً 
  شریعاً على المتفائلین والفاسقین والحالفین زوراً ..." (مال
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ولس قائالً : "فإن َبنى أحد على ).  ولذلك یحذّر ب5،  2 – 3/1
ھذا األساس بذھب أو فضة، أو حجارة كریمة، أو خشب أو 
حشیش أو تبن، فإن عمل كل واحد سیكون بینّاً، ألن یوم الرب 

).  وقد أعلن 13 – 3/12كور  1سیظھره، إذ أنھ سیعتلن بالنار" (
في رسالتھ الى تیطس، حیث قال : "قد بولس عن ھذَین المجیئین 

المخلّصة لجمیع الناس، مھذّبة إیانا لننبذ النفاق ت نعمة هللا تجلّ 
والشھوات الدنیویة، فنحیا في الدھر الحاضر على مقتضى التعقّل 
والعدل والتقوى، في انتظار الرجاء السعید، وتجلّي مجد إلھنا 

).  أترى 13 – 2/11العظیم ومخلّصنا یسوع المسیح" (تیطس 
كیف یتحدّث عن المجيء األول الذي من أجلھ یقدّم الشكر، وعن 
الثاني الذي ننتظره.  ولھذا یُعلن اآلن اإلیمان الذي نجاھر بھ، 
لكي نؤمن "بالذي صعد إلى السماء وجلس عن یمین اآلب، 
وسیأتي في مجده لیدین األحیاء واألموات ولن یكون لملكھ 

  ).1/33انقضاء" (لو 

  

  زعزة أركان العالم عند المجيء الثاني – 3

إذن سیأتي ربنا یسوع المسیح في السماء، وسیأتي بمجد في نھایة 
ھذا العالم، في الیوم األخیر، ألنھ ستكون نھایة لھذا العالم.  وھذا 
العالم المخلوق سیتجدّد بعد ذلك.  ألنھ بما أن الفساد والسرقة 

ویتعاقب ى األرض، والزنى وكل أنواع الخطایا قد فاضت عل
القتل في ھذا العالم، ولكي ال یبقى ھذا المسكن العجیب ملیئاً 
بالمعاصي، سیزول ھذا العالم لیأتي عالم أفضل.  ھل ترید دلیالً 

  إسمع ما یقول أشعیا : "تُطوى السماوات  على ھذه األقوال،
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الكرم والسقّاط من كدرج، وتسقط نجومھا كافة سقوط الورق من 
  ).34/4التین" (أشعیا 

ویقول اإلنجیل : "تظلم الشمس ویحبس القمر ضوءه وتتساقط 
).  فال نحزن كما لو كنا وحدنا 24/29الكواكب من السماء" (متى 

  سنموت، فالنجوم أیضاً ستسقط، ولكنھا ستنھض كذلك.

سیطوي الرب السماوات ال لیمحقھا، بل لیعیدھا أجمل مما كانت 
لیھ.  إسمع داود النبي یقول : "أیھا الرب، في البدء أّسست ع

  األرض، "والسماوات ھي صنع یدیك، ھي تزول وأنت تبقى"

).  قد یقول قائل : انظر، انھ یقول انھا تزول 27 – 101/26(مز 
! ولكن إسمع كیف یفّسر كلمة "ستزول" في ما یلي : "كلھا تبلى 

).  ألنھ 28 – 101/27ز كالثوب وتطویھا كالرداء فتتغیر" (م
كما یقال عن اإلنسان إنھ "ھلك" كما ھو وارد في ھذه الجملة : 

)، وذلك 57/1"ھلك الصدّیق ولم یكن من تأ/ل في قلبھ" (أشعیا 
على الرغم من إنتظار القیامة، كذلك نحن ننتظر قیامة السماوات 

ً والقمر دماً" ).  3/4(یوئیل  ذاتھا : "وستنقلب الشمس ظالما
تعلّم أولئك الذین إنحرفوا الى المانیین، وال یجعلوا من ھذه فلی

الكواكب آلھة لھم.  وال یظنّوا أن الشمس التي تظلم ھي المسیح.  
فاسمع مّرة أخرى ما یقول الرب : السماء واألرض تزوالن 

)، ألن الخالئق أقل كرامة من 24/35وكالمي ال یزول" (متى 
  كالم السید.
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  تاریخ آخر الزمن غیر متّوقع.  المسیح الدّجال – 4

إذن ستزول األشیاء المنظورة، وتأتي األشیاء المنتظرة أجمل 
منھا.  ولكن ال یشغل أحد بالھ في زمن مجیئھا : "ألنھ لیس لكم 
أن تعرفوا األوقات واألزمنة التي جعلھا اآلب في سلطانھ" 

ل الجرأة في تحدید زمانھا، وال تھمل ).  وال تذھب ب1/7(أعمال 
نفسك وتستسلم للنوم ؛ إذ یقول الرب : "كونوا إذن مستعدّین، ألن 

).  ولكن 24/44ابن اإلنسان یأتي في ساعة ال تظنونھا" (متى 
بما أنھ كان یقتضي علینا أن نعرف عالمات آخر الزمن، وبما أننا 

ً من أن نموت مخدوعین ویضّ  لنا المسیح ننتظر المسیح، وخوفا
الدّجال، لذلك إقترب الرسل من السید الحقیقي، بدافع من الوحي 
اإللھي وبحسب تصمیم الخالص، وسألوه : "قل لنا متى یكون 

).  24/3ھذا، وما یكون عالمة مجیئك ومنتھى العالم" ؟ (متى 
 2إننا ننتظر مجیئك الثاني، لكن إبلیس یغیّر شكلھ الى مالك نور (

مئنّا حتى ال نعبد أحداً بدالً منك.  ففتح فمھ ).  فط11/14كور 
اإللھي الطوباوي، وقال : "إحذروا من أن یّضلكم أحد" (متى 

).  وأنتم أیضاً، أیھا السامعون، إفتحوا اآلن أعین أذھانكم 24/4
كأنكم تریدون رؤیتھ، واسمعوه یعید علیكم أنتم أیضاً ھذه األمور 

ارة تحثكم على التمّسك بما : "إحذروا أن یضلكم أحد".  ھذه العب
یقال لكم ؛ ألنھ لیس تاریخ الماضي، إنما نبوءة ما سیحدث أكیداً.  
لسنا نحن الذین نتنباً (ألننا غیر أھل لذلك)، ولكننا نجاھر بما ھو 
مكتوب، ونخبر بعالمات منتھى الدھر.  فالحظ أنت إذن ما تحقق 

  منھا وما لم تتحقق، وأحرص على نفسك.
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  عدم تصدیق المضلِّین – 5

أن یضلّكم أحد ! "فسوف یأتي كثیر من الناس منتحلین "إحذروا 
ً كثیرین" (متى  اسمي، یقولون : "أنا ھو المسیح، ویضلّون أناسا

ً : فإن سیمون الساحر 5 – 24/4 )، ھذه األمور حدثت جزئیا
، وسیتحدّثون ومینـــذر، وآخرون من قادة الھرطقات، قالوا بھذا

  ھكذا في زماننا، وغیرھم سیتحدّثون بعدنا.

  

  عالمات الحروب – 6

العالمة الثانیة : "وستسمعون بحروب وبأخبار حروب" (متى 
).  ألیست الحرب قائمة اآلن بین الرومان والفُرس ألجل 24/6

بالد "ما بین النھرین"؟ أال "تنھض أمة على أمة ومملكة على 
وزالزل في أماكن شتى" ؟ (متى  مملكة، وتكون مجاعات

).  كل ھذا حدث.  "وتكون ظھورات مخیفة في السماء، 24/7
وعواصف عظیمة.  "فاسھروا إذن ألنكم ال تعلمون في أي یوم 

  ).24/42یأتي ربنا" (متى 

  

  عالمة فتور المحبة – 7

ولكننا نبحث عن عالمة لمجیئنا ؛ نحن رجال الكنیسة، نبحث عن 
یقول المخلّص : "فیرتدّ عن اإلیمان أناس  عالمة في الكنیسة،

  ).24/10كثیرون، ویسلّم بعضھم بعضاً، ویتباغضون" (متى 

  عندما تسمع أن االنقسامات بین األساقفة ورجال األكلیروس 
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والشعوب بلغت حتى الدّم، فال تقلق، ألنھ سبق وُكتب عن ذلك، ال 
بما كتب.  حینئذ حتى إن ھلكُت أنا الذي تھتّم بما سیحدث بل 

ً معي.  إذ من المحتمل أن یصبح  یعلّمك، ال تھلك أنت أیضا
المستمع أفضل من معلّمھ، واألخیر أفضل من األول (متى 

ً من یأتون في الساعة الحادیة 20/16 )، بما أن الرب یقبل أیضا
 ).  لقد ُوجدت الخیانة بین الرسل، فال تعجب20/7عشرة (متى 

أن تجد الكراھیة بین األساقفة، بین األخوة.  ولكن ھذه العالمة ال 
تكون بین القادة فحسب، بل وبین الشعوب أیضاً ؛ إذ یقول الرب : 

.  ھل )24/12متى "ویتفاقم الِفسق فتفتر المحبة في أكثر الناس" (
في استطاعة أحد الحاضرین ھنا أن یفخر بصداقة خالصة نحو 

ألحیان ألیست الشفاه ھي التي تقبّل، والوجھ القریب ؟ في غالب ا
یبتسم، والعیون تضحك، بینما القلب یخدع ویعدّ الشر، وھو 

  یتحدّث عن السالم؟

  

  عالمة بشارة الملكوت في العالم – 8

ً ھذه العالمة : "... وبشارة الملكوت ھذه ستعلن في  وإلیك أیضا
اآلخرة" (متى المعمور كلّھ، لدى األمم أجمعین، وحینئذ تأتي 

ً بتعالیم 24/14 ).  وھا العالم كلھ، كما نرى، قد امتأل تقریبا
  المسیح.

  

  عالمة المسیح الدجال – 9

  وماذا یحدث بعد ذلك ؟ یتابع یسوع : "فاذا رأیتم أشنع الخراب
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)، "نازالً 12/11؛  11/31؛  9/27الذي تكلّم عنھ النبي دانیال" (
في البیت المقدس (لیفھم القارئ) ... حینئذ إن قال لكم قائل : ھوذا 

).  ان 23،  24/15المسیح ھنا وھناك فال تصدّقوه" (متى 
الكراھیة بین اإلخوة تمّھد السبیل للمسیح الدّجال.  ألن الشیطان 

بین الشعوب لیحسنوا إستقبالھ عندما یأتي.  ال یبذر بذور الشقاق 
یذھب الى العدّو أحد من الحاضرین ھنا أو من خدّام المسیح 
المقیمین في مكان آخر.  وفي ھذا الصدد، أعطى الرسول عالمةً 
واضحة، غذ كتب یقول : "ال یخدعنّكم أحد بشكل من األشكال ؛ 

یظھروا أخو فال بدّ قبل ذلك أن یكون ارتداد عن الدین وأن 
اإللحاد، ابن الھالك، والخصم الذي یناصب كل ما یحمل اسم هللا 
أو ما كان معبوداً حتى أنھ یجلس في ھیكل هللا ویُظھر نفسھ أنھ 
إلھ.  أما تذكرون أني لما كنت عندكم قلت لكم ذلك مراراً؟ 
وتعرفون اآلن ما یعوقھ عن الظھور غالّ في حینھ.  أن سّر 

العمل.  فاذا أزیل العائق إنكشف الملحد، ذاك  اإللحاد قد أخذ في
مجیئھ.  ویكون الذي یُبیده الرب بنَفَس من فمھ ویمحقھ بضیاء 

مجيء الملحد بقدرة من الشیطان على جمیع المعجزات واآلیات 
واألعاجیب الكاذبة، وعلى جمیع َمغَاوي الباطل للذین یسلكون 

ل من بولس.  إن ).  ھذه األقوا10 – 2/3تسا  2سبیل الھالك" (
ً كثیرین قد  االرتداد عن الدین منتشر اآلن، إذ أن ھناك أناسا
ارتدّوا عن اإلیمان القویم.  فالبعض یعلّم أن االبن ھو نفس اآلب، 
والبعض اآلخر یجسر فیقول أن المسیح ُخلق من العدم.  من قبل 

  كان الھراطقة ظاھرین ؛ أما الیوم فالكنیسة مألى بالھراطقة 
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تیمو  2المستترین ؛ إذ تخلى الناس عن الحق وصّموا آذانھم (
).  إن كانت ھنا عظة دوغماطیة، فالجمیع یستمعون عن 5 – 4/3

طیبة خاطر، وان كانت أخالقیة، إصالحیة، فالجمیع ینصرفون 
عنھا.  لقد ابتعد السواد األعظم عن كلمات الحق، واختاروا الشّر 

  من الخیر. بدالً 

ھذا ھو اإلرتداد عن الدین.  وفي غضون ذلك، یجب أن نستعّد 
للعدّو، فقد بدأ یبعث بعض رسلھ لیكون على استعداد لمطاردة 
الفریسة.  فانتبھ أنت وضع نفسك في أمان.  فتناشدك الكنیسة اآلن 

)، وتحدّثك أوالً عما یخّص 6/13تیمو  1"بحضور هللا الحي" (
قبل أن یأتي.  ھل ھو سیأتي في أیامك أو بعدك ؟ المسیح الكذّاب 

ھذا ما ال نعرفھ.  على أنھ األفضل لك، وأنت على بیّنة، أن تكون 
  على حذر.

  

  المسیح یأتي بغتة من السماء – 10

إن المسیح الحق، ابن هللا الوحید، لم یعد یأتي من األرض.  إن 
.  "فإذا جاء أحد في البراري یخدع الناس باألعاجیب، فال تخرج

قال لكم قائل : ھوذا المسیح ھنا أو ھناك، فال تصدّقوه" (متى 
).  ال تنظر إلى أسفل نحو األرض، ألنھ من السماء یأتي 24/23

الرب.  ولن یأتي وحده كما فعل من قبل، بل سیأتي محاطاً 
بربوات من المالئكة.  وال بطریقة مستترة "كـــالمطر على 

عاً كالبرق.  ویقول ھو نفسھ : "وكما )، بل الم71/6الجّزة" (مز 
أن البرق یُومض من المشرق ویتألق في المغرب، فكذلك یكون 

  مجيء ابن اإلنسان ... ویرى الناس ابن اإلنسان آتیاً على غمام 
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السماء، ولھ العّزة والجالل، ویرسل مالئكتھ بالبوق العظیم ..." 
  ).31 – 30،  24/27(متى 

  

  المجيء الثاني تسبقھ عالمات كاذبة

ولكن كما أنھ كان یجب من قبل أن یصبح إنساناً، وكان منتظراً 
أن یولد إلھ من عذراء، فقد ھاجم الشیطان عملیة الخالص مختلقاً 
عن سوء نیّة ِقصصاً عن آلھة كذبة تلد وتولد من نساء، كما ھي 

األكاذیب ال یصدّق الحق.  الحال في المیتولوجیة، لكیما بإذاعة 
وھكذا عند المجيء الثاني للمسیح الحق، یستغلّل العدّو فرصة 
إنتظار البسطاء، وخاصة الذین من أھل الختان، فیأتي برجل 
ساحر خبیر في أعمال السحر والعرافة، یستولي لمصلحتھ على 
سلطة اإلمبراطوریة الرومانیة، ویدّعي ِكذباً بأنھ المسیح.  وتحت 

التسمیة یخدع الیھود الذین ینتظرون المسیح، ویُغوي األمم ھذه 
  بأضالیلھ السحریة.

  

  ُملك المسیح الدّجال ونھایتھ – 12

سیأتي ھذا المسیح الدجال المكتوب عنھ، عند انتھاء أزمنة 
اإلمبراطوریة الرومانیة، وظھور عالمات نھایة العالم.  سیقوم 

لفة، ویحكمون في عشرة ملوك رومانیون معاً، في أماكن مخت
  زمن واحد.  

وبعد ھؤالء یأتي الحادي عشر.  وھو المسیح الدّجال.  فیغتصب 
السلطة الرومانیة بأعمالھ السحریة، ویذّل ثالثة ممن حكموا قبلھ 

) ویُخضع السبعة اآلخرین لسلطانھ.  وبما أنھ عالم 7/24(دانیال 
  وذكي، فسیتظاھر في البدایة باللیاقة واالعتدال والمیل الى 
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اإلحسان، وبعالقات وأعاجیب سحریة كاذبة، یُخدع الیھود 
بادعائھ أنھ المسیح المنتظر.  ثم تنسب إلیھ جمیع أنواع الشرور 
بسبب وحشیتھ وجوره الذي یبلغ حداً یفوق معھ جمیع الظالمین 
والملحدین الذین سبقوه.  تحدوه روح متعطشة للدماء، قاسیة، ال 

ملیئة بالخداع والمكر ضد الجمیع، تعرف سبیالً الى الرحمة، 
والسیما ضدنا نحن المسیحیین.  وبعد اقترافھ شتى الجرائم زھاء 
ثالث سنوات وستة شھور، سیھلكھ ابن هللا الوحید، ربنا یسوع 

المسیح الحّق، بنَفَس فمھ، ویبطلھ بسنى مجیئھ المجید من المسیح، 
  ).2/8تسا  2السماء، ویلقیھ في نار جھنم (

  

  الكتب المقدسة، السیما دانیال، تصف نھایة العالم – 13

نعلّم ھذه األشیاء ال ألننا اختلقناھا، بل تلعّمناھا في الكتب المقدسة 
التي تقّرھا الكنیسة، وخاصة في نبوءة دانیال التي تلیت علیكم من 
قلیل، كما فسّرھا رئیس المالئكة جبرائیل بھذه الكلمات : "ان 

مملكة رابعة على األرض، تسیطر على الحیوان الرابع یكون 
).  ویقول المفّسرون 7/23جمیع الممالك األخرى" (دانیال 

الكنسیون إنھا المملكة الرومانیة.  ألن المملكة األولى التي ذاع 
صیتھا، ھي مملكة اآلشوریین.  والثانیة مملكة المیدیین والفرس، 

لرومان الحالیة.  والثالثة مملكة المقدونیین، والرابعة إمبراطوریة ا
ثم استّمر المالك جبرائیل في تفسیره قائالً : "والقرون العشرة 
التي من ھذه المملكة، ھم عشرة ملوك یقومون، ویقوم بعدھم آخر 

  ).  انھ ال یتحدّث عن 7/24یفوق في الشّر كل من سبقھ" (دانیال 
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سبقوه.  ویذّل ثالثة ملوك من العشرة فقط، بل عن جمیع الذین 
العشرة الباقین ؛ وإذا ھو سیقھر ثالثة، سیكون ھو الثامن.  

).  ھذا 7/25وأضاف : "وینطق بأقوال ذد العلي" (دانیال 
المجدّف األثیم لن یأخذ المالك عن آبائھ، بل یغتصب القیادة 

  بأعاجیب سحریة.

  

  المسیح الدّجال أداة الشیطان – 14

ي سلطان یعمل؟ فسّر لنا یا بولس : "ویكون من ھو ھذا؟ وبأ
مجيء الملحد بقدرة من الشیطان على جمیع المعجزات واآلیات 

).  یرید أن یقول بذلك إن 2/9تسا  2واألعاجیب الكاذبة" (
الشیطان یستخدمھ كأداة یعمل ھو شخصیاً بواسطتھ.  ألنھ یعلم أن 

امھ، بل دینونتھ لن تتأخر.  ولذلك فھو لن یحارب بواسطة خدّ 
بنفسھ وعالنیة "مستخدماً آیات وأعاجیب كاذبة".  ألن أبا الكذب 
یعمل أعمال الكذب لیوھم الجماھیر بأنھا ترى المیت یقوم من 
الموت، بینما لم یقم، والعرج یمشون والعمي یبصرون، بینما لم 

  یحدث ھناك أي شفاء.

  

  المسیح الدّجال ضد الھیكل – 15

 : ً "یناصب كل ما یحمل اسم هللا أو ما كان ویقول بولس أیضا
معبوداً (ان المسیح الدّجال یكره األصنام بدون شك) "وحتى أنھ 

).  أي 2/4تسا  2یجلس في ھیكل هللا ویظھر نفسھ أنھ إلھ" (
ھیكل ھذا؟ ھیكل الیھود الذي دمّر.  حاشا � أن یُقصد الھیكل 

  و أننا نستسلمالذي نحن فیھ ! وِلَم نحن نقول ذلك ؟ حتى ال تبد
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لھم.  ألنھ إذا جاء الیھود كمسیح، فذلك ألنھ یرید أن یعبده الیھود 
ً كبیراً بالھیكل لیحمل على  لكي یخدعھم.  كما أنھ سیبدي إھتماما
االعتقاد بأنھ ھو ذاتھ من نسل داود، وإن علیھ أن یجدّد الھیكل 
الذي شیدّه سلیمان.  سیأتي المسیح الدّجال عندما ال یترك في 

).  24/2ى حجر، حسب قول المخلّص (متى الھیكل حجر عل
أني ال أقول أحجار السور  –فعندما تُنقض جمیع األحجار 

سواء  –الخارجي، إنما أحجار داخل الھیكل حیث الكروبیم 
إلنھیارھا من القدم أو لتدمیرھا بحجة استرجاع بنائھا، أو ألي 

.  سبب آخر، عندئٍذ یأتي المسیح الدّجال "بآیات وأعاجیب كاذبة"
فیثور على األصنام كلھا، متظاھراً بادئ األمر بالرحمة.  ثم ال 
یلبث أن یظھر وحشیة عظیمة، ال سیما ضد قدّیسي هللا.  إذ یقول 
دانیال : "كنت أنظر وإذا ھذا القرن یحارب القدیسین" (دانیال 

).  إنھ لحیوان مرعب، وتنین ھائل ال یُھزمھ إنسان، مستعّد 7/21
ا ما نقولھ عنھ الشيء الكثیر، بناء على مختلف لإلفتراس.  ولدین

  الكتب المقدسة، بل نكتفي لما قلناه لكي نظّل في حدودنا.

  

  مدّة حكم المسیح الدّجال – 16

وإذ یعلم الرب قّوة العدو، فقد منح عذراً لألبرار بقولھ : "فلیھرب 
  ).24/16الى الجبال من كان یومئذ في الیھودیة" (متى 

ومن كان یثق بقّوتھ العظیمة لمقاومة الشیطان، فلیبَق، (ألني ال 
أیــأس من قوى الكنیسة) ولیقل : "من یفصلنا عن محبة المسیح 

  مكاناً أمیناً ؛).  ولكن اذا كنا نخاف، فلنجد لنا 8/35..."؟ (رومھ 
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وإذا كنا واثقین من أنفسنا، فلنصمد، ألنھ "ستنزل إذ ذاك نازلة لم 
یحدث مثلھا منذ إنشاء الكون الى الیوم، ولن یحدث" (متى 

).  ولكن لنشكر هللا الذي حدّ من عظمة الكارثة 24/21
باقتصارھا على أیام قلیلة إذ قال : "ولكن من أجل المختارین 

سیحكم الرجال ثالث سنین ).  24/22ستقّصر تلك األیام" (متى 
ونص السنة.  إننا ال نقول ذلك نقالً عن الكتب المنحولة، بل على 
ما جاء في سفر دانیال حیث یقول : "وسیدفعون الى یده الى زمان 

السنة التي ).  والزمان ھو 7/25وزمانین ونصف زمان" (دانیال 
، یتوطد خاللھا مجیئھ، والزمانان ھما السنتان األخریان لجوره

فیصبح المجموع ثالث سنوات.  أما نصف الزمان فھو الستة 
شھور.  وفي موضع آخر یقول دانیال نفس الشيء : "وحلف 
بالحّي الى األبد أنھ الى زمان وزمانین ونصف زمان" (دانیال 

12/7.(  

ولعّل البعض فسّروا ذلك بما یلي : "سینقضي ألف ومئتان 
بلغ الى ألف وثالثمئة وتسعون یوماً" ، و "طوبى لمن ینتظر وی

) ؛ لذلك یجب أن 12 – 12/11وخمسة وثالثین یوماً" (دانیال 
نختبئ ونھرب، لعلّنا "لن َننھو التجوال في مدن اسرائیل حتى 

  ).10/23یأتي ابن اإلنسان" (متى 

  

  ثواب شھداء األزمنة األخیرة – 17

فمن یكون السعید الذي سیشھد للمسیح بتقوى في ذلك الوقت؟ 
أقول إن شھداء ذلك الوقت سیفوقون جمیع الشھداء.  إذ أن ألني 

  ھؤالء لم یكافحوا إال بشراً، أما أولئك فسیكافحون المسیح الدجال
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الشیطان الدجال، الشیطان بعینھ.  إن األباطرة المضطھدین 
السالفین كانوا یقتلون فقط، ولكنھم لم یتظاھروا بإقامة الموتى، 
ولم یُظھروا عالمات وأعاجیب.  أما في ذلك الوقت، فستستخدم 
وسائل التھدید والخداع "حتى لو استطاعوا ألضلّوا المختارین 

رأ على ذھن أحد ممن سیكونون ).  فال تط24/24أنفسھم" (متى 
: ماذا فعل المسیح أكثر من  )ھذه الفكرةفي ذلك الوقت (مثل 

ذلك؟ بأیة قوة یفعل ھذا مثل ھذه األعمال؟ إن لم تكن ھي إرادة 
هللا َلَما سمح لھ بذلك ! إن الرسول یقّویك ویحذّرك مقدّماً بقولھ : 

ولكمة "یرسل"  –"لذلك یرسل هللا إلیھم ما یعمل على ضاللھم" 
"ال لیبّرروا بل لكي  –ھذه ُوضعت بمعنى "یسمح بأن یحدث 

یدانوا... ولماذا؟ "لیدین جمیع الذین أبوا أن یؤمنوا بالحق (أي 
تسا  2المسیح الحق) "ورغبوا في الباطل (أي المسیح الدّجال)" (

).  یسمح هللا بذلك في زمن االضطھاد، ال ألنھ عاجز 12 – 2/11
كن ألنھ یرید، بطوِل أناتھ، كما ھي عادتھ، أن یكلّل عن منعھ، ول

أبطالھ كما فعل مع أنبیائھ ورسلھ ؛ لكیما یرثوا.  بعد وقت وجیز 
من العذاب، ملكوَت السماوات.  كما یقول دانیال : "في ذلك 
الزمان ینجو شعبك، كل من یوجد مكتوباً في الكتاب (كتاب الحیاة 

تراب األرض، یستیقظون،  طبعاً)، وكثیرون من الراقدین في
بعضھم للحیاة األبدیة، وبعضھم للعار والرذل األبدي، ویضيء 
العقالء كضیاء الَجَلد، والذین جعلوا كثیرین أبراراً، كالكواكب 

  ).3 – 12/1الى الدھر واألبد" (دانیال 
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  لنقف على أُھبة االستعداد – 18

لدیك عالمات المسیح الدّجال، فال تذكرھا  إحترس إذن یا إنسان ؛
لنفسك فقط، بل أخبر بھا اآلخرین كذلك.  وإن كان لدیك ولد 
بحسب الجسد، فلقّنھ ھذه األمور.  وإن كنت َولدت أحداً بحسب 
اإلیمان، فحذّره كذلك، لكي ال یقبل الكذب على أساس أنھ الحق.  

  ).2/7تسا  2"ألن سّر اإلثم أخذ في العمل" (

حروب بین األمم تخیفني : االنقسامات بین الكنائس تخیفني، ال
والكراھیة بین اإلخوة تخیفني.  البدّ من توعیتكم، ولكن معاذ هللا 
أن تحدث في أیامنا، فاألجدر بنا أن نحترس.  وما قلنا عن المسیح 

  الدّجال فیھ الكفایة.

  

  الظروف المحیطة بعودة الرب – 19

ب من السماء على سحابة.  عندئٍذ لنتطلّع ونتّرقب مجيء الر
تدوي أصوات األبواق المالئكیة : "فیقوم أوالً الذین ماتوا في 

تسا  1المسیح، "ثم نُرفع معھم في الغمام نحن األحیاء البـــاقین" (
)، لینالوا مقابل جھادھم الذي یفوق القوى الطبیعیة 17 – 4/16

س الرسول في كرامةً أفضل من الكرامة البشریة، كما یقول بول
رسائلھ : "إن الرب نفسھ، عند الصیحة وصوت رئیس المالئكة 
والنفخ في بوق هللا، سینزل من السماء، فیقوم أوالً الذین ماتوا في 
المسیح، ثم نُرفع معھم في الغمام نحن األحیاء الباقین، لمالقاة 

ً أبداً" (  – 4/16تسا  1المسیح في الجّو، فنكون مع الرب دائما
17.(  
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  ِسفر الجامعة یحذّر من تفسیر األیام العسیرة – 20

وقــد رأى سفر الجامعة مجيء الرب ومنتھى العــالم، فقـــال : 
"إفرح أیھا الشاب في صبـــائك، ولیطب قلبك في أیــام شبابك ؛ 
واقِص الغّم عن قلبك وبــاعد السوء عن جسدك ؛ وأذكر خالقك 

تأتي أیام السوء، قبل أن تُظلم الشمس والنور والقمر قبل أن 
والكواكب ... وتظلم النواظر من الكوى (یقصد بذلك قوة 
بصرنا)، وقبل أن یُحّل حبل الفضة (یعني بذلك تشابك النجوم، إذ 
یشبھ منظھرھا الفضة)، وتنسحق زھرة الذھب (یعني الشمس 

لھ أوراق كثیرة التي تشبھ الذھب، ألن نبات البابونج المعروف، 
مثل األشعة تخرج منھ وتحیط بھ)، ویقوم اإلنسان عند صوت 

، ویرى من العلّو ویتخّوف في الطریق" (الجامعة العصفور
ً على 12/6 – 11/9 ).  وماذا یرى؟_  "یَرون ابن اإلنسان آتیا

)، "وتنوح األرض كل عشیرة على 24/30سحاب السماء" (متى 
ا یحدث عند مجيء ابن اإلنسان؟ ).  وماذ12/11حدتھا" (زكریا 

صف" (الجامعة  "یزھر اللوز ویضخم الجراد وینشّق قشر األ
).  وكما یقول المفّسرون : اللوزة المزدھرة تدّل على رحیل 12/5

الشتاء (أي أن أجسادنا یتزدھر بعد الشتاء بزھرة سماویة ویضخم 
الجراد (أي أن الروح المجنّحة تلبس الجسد)، وینشّق قشر 

صف (ومعنى ذلك أن األثمة الذین ھم أشبھ بالشوك، األ
  سیتبدّدون).
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  مجيء الرب من خالل الكتاب المقدس – 21

ھل ترى كیف تنبأ الجمیع بمجيء الرب؟ ھل ترى كیف یعرفون 
صوت العصفور؟ أّي صوت ھذا؟ لنرى : "الرب نفسھ، عند 

  في بوق هللا، سینزل من السماء"الصیحة ورئیس المالئكة والنفخ 

) ؛ سیعلن رئیس المالئكة ویقول للجمیع : 4/16تسا  1(
).  رھیب ھو 25/6"استیقظوا، اخرجوا للقاء الرب" (متى 

مجيء السیّد.  یقول داود : "إلھنا یأتي وال یصمت.  قدّامھ نار 
).  تقول القراءة التي 49/3تأكل، وحولھ عاصفة شدیدة" (مز 

م : "یأتي ابن اإلنسان على سحاب السماء ویدنو من تُلیت علیك
؛ ویجري من جواره نھر من نار الختبار أعمال البشر ؛  اآلب

 ً ً التھمتھا النار.  فإن ُوجدت أعمال أحد ذھبا لمع، وإن كانت قشا
ً أبیض كالثلج، وشعر رأسھ كالصوف  ً لباسا ویجلس اآلب مرتدیا

الب بشري.  لماذا؟ ألنھ ).  لقد صیغ ھذا بق7/9النقي" (دانیال 
یملك على الذین لم تلّوثھم الخطیئة، إذ یقول : "سأجعل خطایاكم 

)، وھو الداللة على مغفرة 1/18بیضاء كالثلج والصوف" (أشعیا 
الخطایا أو البراءة.  إن الرّب الذي صعد على السحاب سیأتي 

  على السحاب.

ً على ألنھ ھو نفسھ سبق وقال : "ویرى الناس ابن اإلنسان  آتیا
  ).24/30غمام السماء ولھ العّزة والجالل" (متى 

  

  عالمة الصلیب في السماء دلیل على مجيء الرب – 22

ولكن ما ھي عالمة مجیئھ التي ال تستطیع أیّة قّوة أن تقلدّھا؟ 
  یقول الرب : "وتظھر عندئٍذ في السماء آیة ابن اإلنسان" (متى 
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  ؛ وعالمة المسیح الحقیقیة الخاّصة بھ ھي الصلیب.) 24/30

عالمة الصلیب الوّضاءة تسبق الملك، لكي تظھر الذي ُصلب، 
بحیث اذا ما رآھا الیھود الذین طعنوه وتآمروا علیھ، ینوحون 
عشیرة إثر عشیرة بقولھم : ھذا الذي ضرب بالقصبة، ھذا الذي 

احتقرناه بعد أن بصقنا في وجھھ، ھذا الذي أوثقناه بالسالسل و
صلبناه.  إلى أین نھرب من وجھ غضبھ؟ ان الجیوش المالئكیة 
ترابط حولھم، فمن أنّى لھم الفرار؟ عالمة الصلیب رھیبة ألعدائھ 
صدقائھ الذین آمنوا بھ وبّشروا بھ، وتألّموا ألجلھ.  فكم  وفرح أل

ً للمسیح ! إن الملك الممّجد یكون  صدیقا سعیداً ذلك الذي یوجد 
ي تحّف بھ المالئكة، والجالس مع اآلب، لن یحتقر خدّامھ الذ

األخّصاء.  ولكي ال یختلط المختارون مع األعداء : "ویرسل 
مالئكتھ بالبوق العظیم لیجمعوا مختاریھ من جھات الریاح 

).  إنھ لم یتخلَّ عن لوط الذي كان وحیداً، 24/31األربع" (متى 
یقول للذین یجمعھم فكیف یتخلّى عن أبرار كثیرین ؟ أنھ س

المالئكة في مركبات السحاب : "تعالوا یا مباركي أبي" (متى 
25/34.(  

  

  الخوف من نسیان الرب – 23

ولكن قد یقول أحد الحاضرین : "أنا مسكین، أو لربما أكون عندئٍذ 
مریضاً على فراشي ؛ أو أنا امرأة قد أكون عندئٍذ أطحن الحبوب، 

اإلنسان، إن الدیان ال یستثني أحداً : "ال فھل نُزدرى؟".  ثق أیھا 
) إنھ لن 11/3یحكم بحسب الظاھر وال بحسب سمع أذنیھ" (أشعیا 
  یفّضل العلماَء على البسطاء، واألغنیاَء على الفقراء.
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وحتى إذا كنت في الحقل ستأخذك المالئكة.  ال تظن أنھ سیأخذ 
الفالّح.  وحتى اذا كنت عبداً أو فقیراً، فال المالّك ویتركك أنت 

  ) لن یحتقر العبید.2/7تقلّق.  ھذا الذي أخذ صورة عبد (فیلبي 

وحتى اذا كنت مریضاً طریح الفراش، إذ قد كتب : "یكون إثنان 
  ).17/34على فراش واحد فیؤخذ الواحد ویترك اآلخر" (لو 

ة، سواء كنت وحتى إذا كنت مشغوالً في الطاحون بدافع الضرور
ً تطحن،  رجالً أن امرأة، وحتى إذا كان لدیك أوالد وتكون جالسا
فھو لن یھملك.  "ھو الذي یطلق سراح األسرى بقوتھ" (مز 

)، والذي قاد یوسف من العبودیة والسجن إلى الُملك ینقذك 67/7
من الضیق وینتقل بك إلى ملكوت السماوات.  المھم أن تثق 

ألنھ لن یضیع شيء.  فكل صلواتك وتعمل وتكافح بشجاعة.  
وترانیمك، وكل إحسان وصوم، وزواج مصون، وكبح شھوات 
النفس ألجل هللا، ھي مسّجلة عنده.  البتولیة واالستقامة تحظیان 

، فتضيء كالمالك.  مسّجلةباألكالیل األولى من بین األشیاء ال
 الجمیلة، فاستمع كذلكوكما أنك إستمعت بغبطة الى ھذه األشیاء 

الى عكسھا : كل طمع یسّجل علیك وكل زنى وَقَسم كاذب، 
وتجدیف وشعوذة، وسرقة وقتل.  كل ھذه األشیاء تسّجل علیك إن 

  كنت ترتكبھا بعد العماد، ألن التي سبقتھ قد إّمحت.

  

  حضور العدد العدید من المالئكة – 24

یقول الرب : "متى جاء ابن اإلنسان وجمیع مالئكتھ معھ ..." 
  ).  فأنظر أیھا اإلنسان أمام كم ستُدان : الجنس 25/31(متى 
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البشري بأسره سیكون حاضراً في ذلك الوقت.  تصّوركم یبلغ 
عدد األّمة الرومانیة، واألمم البربریة التي تعیش الیوم، وكم عدد 
الذین ماتوا منذ مئة سنة ؛ وفّكر في الذین دُفنوا منذ ألف سنة، 
والذین عاشوا منذ آدم حتى الیوم ّ إن عددھم اَعظیم، ومع ذلك انھ 

كة أكثر عدداً.  إنھم یؤلفون التسعة والتسعین ضئیل، ألن المالئ
 15/3؛ لو  18/12خروفاً، والبشریة ھي الخروف الباقي (متى 

)، ألنھ یجب التفكیر في عدد السكان بحجم جمیع 34/1؛ حز  7 –
األماكن.  األرض المسكونة أشبھ بنقطة في وسط السماء، 

وات دد یتناسب وإتساعھا، وسموالسماء التي تحیطھا تحوي ع
السماوات فیھا عدد یفوق الخیال، إذ ھو مكتوب : "ألوف ألوف 

).  ال ألن ھذا 7/10تخدمھ، وربوات وقوف قدّامھ" (دانیال 
عددھم، ولكن ألنھ لم یكن في استطاعة النبّي أن یقول أكثر من 
ذلك.  ھكذا سیكون حاضراً في یوم الدینونة : هللاُ أبو الجمیع، 

، والروح القدس.  وسیجمعنا كلّنا البُوق ویسوُع المسیح جالساً معھ
أال یجب علینا أن نخشى من اآلن؟ ال المالئكي ومعنا أعمالنا.  

تظن، أیھا اإلنسان، أنھ عقاب بسیط، حتى بغّض النظر عن 
العقاب األبدي، أن تجري الدینونة أمام مثل ھذا العدد الغفیر من 

  ا أصدقاؤنا؟الشھود؟ أما نفّضل غالباً أن نموت على أن یدینن

  

  ال یمكن خدع الدّیان العادل – 25

ً من أن یدیننا هللا، ھو الذي لیس  فلنخَش إذن، أیھا اإلخوة، خوفا
  بحاجة إلى تحقیقات وال الى أدّلة.  ال تقل : لقد ارتكبت الفسق 
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وقمت بأعمال السحر أو أي عمل آخر، بدون أن یكون أحد 
حاضراً.  إن ضمائركم تدینكم وأفكاركم تشكو أو تحتّّج فیما بینھا 

).  إن وجھ الدیان 16 – 2/15یوم یدین هللا سرائر الناس" (رومھ 
ً فھو  الرھیب سیجبرك على قول الحق.  وحتى اذا لم تقل شیئا

ك أو أعمالك الصالحة.  إذ سیفحمك.  إنھ سیحي وینشر خطایا
الدّیان صّرح بذلك (ألن المسیح ھو الذي یدین) : "إن اآلب ال 

)، ال ألنھ تجّرد 5/22یدین أحداً، بل جعل القضاء كلّھ لإلبن" (یو 
من سلطانھ، ولكن ألنھ یدین بواسطة االبن.  فاإلبن یدین إذن 

ل الدیان بإرادة اآلب.  ألن إرادة اآلب واالبن واحدة.  ماذا سیقو
عن أعمالك؟ ھل یجب أن نتحّمل مسؤولیتھا أم ال؟ "وتحشر لدیھ 

)، "كیما تجثو إلسم یسوع كل ركبة 25/32جمیع األمم" (متى 
)، "فیفصل 2/10في السماء وفي األرض وفي الجحیم" (فیلبي 

بعضھم عن بعض، كما یفصل الراعي النعاج عن الكباش" (متى 
و یستعین بكتاب لیعرف ).  كیف یفصل الراعي؟ ھل ھ25/32

النعجة من الكبش؟ أو ھل ھو یحكم بحسب الظاھر؟ ألیس ھو 
الصوف الذي یظھر النعجة، والجلد الخشن الذي یظھر الكبش؟ 
وھكذا أنت، إذا تطّھرت من خطایاك، فستكون أعمالك بمثابة 
الصوف النقي، ویظّل ثوبك بال دنس، وتردد الى األبد : "قد 

).  أنت تعرف النعجة 5/3ھ؟" (نشید نزعت قمیصي فكیف ألبس
مثل عیسو الذي كان لھ شعر  –من جلدھا، فإذا وجدتھا مشعرة 

یر، وباع حق بكریتھ مقابل طعام، وفََقد كرامتھ   –كثیف وعقل شّرِ
  فضعھا إلى یسارك.  ال سمح هللا أن یفقد النعمة أحدُ الحاضرین
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بسبب أعمالھ الشریرة، بین صفوف الخطأة الى ھنا أو أن یوجد، 
  الیسار.

  

  ما جاء في اإلنجیل عن الدینونة – 26

إن الدینونة لَرھیبة فعالً، والخوف مما سیُعلن : فإما ملكوت 
السماوات المقترح، وإما النار األبدیة المعدّة.  قد یقول قائل : ما 

الرب : "لقد السبیل إذن للنجاة من النار ودخول الملكوت؟ فیجیب 
).  تعلّم الطریق ؛ ال حاجة 25/35جعت فأطعمتموني..." (متى 

اآلن الستعمال االستعارة في الكالم، بل القیام بما ھو مكتوب : 
"جعت فأطعمتموني، وعطشت فسقیتموني وكنت غریباً 
ً فعدتموني، وسجیناً  ً فكسوتموني، ومریضا فآویتموني، وعریانا

.  إن فعلت ذلك فستملك معھ، )36 – 25/35فزرتموني" (متى 
وإالّ فستدان.  فابدأ إذن بالعمل من اآلن، ودوام على اإلیمان.  
وعلیك أالّ تذھب لشراء الزیت كالعذارى الجاھالت، وإالّ أُلقیت 

).  ال تكتِف بأنك تحمل المصباح، بل 11 – 25/10خارجاً (متى 
).  5/16احتفظ بھ مشتِعالً، ولیضيء نور أعمالك للناس (متى 

).  إلبس 2/24وال تجعل إسم المسیح یجدِّف علیھ بسببك (رومھ 
 1)، وتمیّز بأعمالك الصالحة (15/53كور  1ثوب عدم الفساد (

) والوزنة التي تلقیتھا من العنایة اإللھیة استثمرھا 2/10تیمو 
).  وإذا اؤتمنت على مال فأحسن 19/23؛ لو  25/27بفائدة (متى 

).  2/15تیمو  2كلمة تعلیم فوّزعھا بإحكام (إدارتھ ؛ وان كلّفت ب
  اذا استطعت أن تكسب نفوس المستمعین فال تتأخر.  كثیرة ھي 
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أبواب أعمال البّر.  والمھم أالّ یدان أحد منا ویُطرد خارجاً، حتى 
یتسنى لنا أن نقترب بثقة من المسیح الملك األزلي الذي یملك أبد 
الدھور.  ألنھ یملك أبد الدھور ھذا الذي یدین األحیاء واألموات، 

  واألموات.والذي ذُبح ألجل األحیاء 

ا الى الحیاة لیكون ربَّ وكما یقول بولس : "قد مات المسیح ودع
  ).14/9األموات واألحیاء" (رومھ 

  

  بدعة جدیدة عن انتھاء ُملك المسیح – 27

ً أحداً یقول إن  ملكوت المسیح لھ نھایة فابغض اذا سمعت أحیانا
ھذه الھراطقة ؛ إنھا رأس التنین الذي ظھر أخیراً في غالطیة.  

عد نھایة العالم.  فقد تجّرأ أحد على القول بأن المسیح لن یملك ب
كما تجّرأ وقال إن الكلمة الذي خرج من اآلب، بعدما یعود الى 
ً بذلك علیھ.  إذ لم یسمع الرَب یقول :  اآلب، لن یكون، مجدّفا

)، ولم یسمع جبرائیل یقول : "ویملك 8/35"االبن یُقیم لألبد" (یو 
انقضاء" (لو على بیت یعقوب أبد الدھور، ولن یكون لملكھ 

تأّمل جیداً ما قیل : رجال ھراطقة ینشرون اآلن تعالیم   ).1/33
ضد المسیح، في حین أن جبرائیل رئیس المالئكة كان قد علّم 
أزلیة المخلّص.  فمن یجب تصدیقھ؟ ألیس جبرائیل؟ إسمع اآلن 
شھادة دانیال : "ورأیت في رؤى اللیل، فإذا بمثل ابن اإلنسان آتیاً 

لقدیم األیام وقّرب أمامھ ؛ وأوتى على سحاب السماء، فبلغ الى ا
ً ومجداً وُملكاً.  فجمیع الشعوب واألمم واأللسنة یعبدونھ  سلطانا

  ).  14 – 7/13وسلطانھ سلطان أبدي، وملكھ ال ینقرض" (دانیال 
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أن تتمّسك بھذه األقوال وتؤمن بھا، وأن تطرح عنك  فاألحرى بك
عقائد الھراطقة، ألنھ سمعت بكل وضوح أن ُملك المسیح ال نھایة 

  لھ.

  

  الكتاب المقدس یعلن أبدیة ملكوت المسیح – 28

لدیك شھادة أخرى في تفسیر الحجر الذي انقطع من الجبل ال 
).  إنھ المسیح بحسب الجسد "وُملكھ ال 2/34بالیدین (دانیال 

).  ویقول داود كذلك : "عرشك 2/44یترك لشعب آخر" (دانیال 
) ؛ وفي موضع آخر : "في البدء 45/7یا هللا الى األبد" (مز 

، ھي تزول وأنت أسّست األرض، والسماوات ھي صنع یدیك
).  28 – 101/26تبقى ... وأنت أنت وسنوك لن تفنى" (مز 

ینسب بولس ھذه اآلیات الى االبن في رسالتھ الى العبرانیین 
)1/8 – 10.(  

  

  نشأة البدعة الجدیدة – 29

ھل ترید أن تعرف كیف بلغ ھذا الحدّ من الجنون ھؤالء الذین 
قالھ الرسول : "فال بدّ  یعلّمون العكس ؟ إنھم لن یحسنوا قراءة ما

كور  1لھ أن یملك، حتى یضع جمیع أعدائھ تحت قدمیھ" (
)، إذ ھم یقولون : انھ لن یعود یملك بعد أن یصبح اعداؤه 15/25

تحت قدمیھ.  إنھ لمن الخطأ والحماقة بمكان أن یقال ذلك، ألن 
الذي كان یملك قبل أن یقاتل اعداءه، كیف ال یعود یملك بعد أن 

  م؟یُخضعھ
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  ادّعاء الھراطقة باضمحالل االبن في اآلب – 30

وقد ذھبت بھم الجرأة الى القول بأن ھذه اآلیة : "ومتى أخضع لھ 
 1كل شيء، فحینئذ االبن نفسھ لذاك الذي أخضع لھ كل شيء" (

)، تعني أن االبن سیضمحّل في اآلب ! وھكذا تبقون 15/28كور 
أنتم، یا خالئق المسیح، یا أشدّ الناس كفراَ، والمسیح الذي بھ 

قات، یزول؟ ھذا الكالم تجدیف.  إذ خلقتم، وبھ صنعت كل المخلو
كیف "یخضع لھ كل شيء"، األشیاء التي تزول واألشیاء التي 
تبقى ! وھكذا االشیاء التي تخضع لالبن تبقى، واالبُن الذي 
أخضعھا لآلب یزول؟ انھ سیخضع لآلب ال بمعنى أنھ سیبدأ 

) 8/29ألنھ "یعمل أبداً ما یرضي اآلب" (یو  –عنندئذ بالخضوع 
لكن بمعنى أنھ سیطیع ال طاعة "جبریة" بل طاعة "إختیاریة و –

ً یُطیع بفعل  حّرة"، ألنھ لیس عبداً لیُكره على الطاعة، بل ابنا
  حّریة وحب.

  

  دحض ھذه البدعة من الكتاب المقدس – 31

ولكن فلنسألھم : ما معنى "حتى"؟ ألني سأناقضھم وأظھر لھم 
خطأھم.  بما أنھم تجرأوا على القول "حتى یضع جمیع أعدائھ 
تحت قدمیھ" تعني نھایتھ ؛ كما أنھم تجرأوا على تحدید ملكوت 
المسیح األبدي، وإبطال كرامة ال تبطل.  فلنقرأ العبارات المماثلة 

د الموت من عھد آدم حتى عھد في كتابات الرسول : "فقد سا
).  ھل یعني ذلك أن الناس كانوا یموتون 5/14موسى" (رومھ 

  قبل ذلك، ولكن بعد موسى لم یمت أحد البتة؟ أو ھل لم یكن موت 
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أنت ترى إذن أن كلمة "حتى" ال تضع حداً للزمن.   –بعد موسى؟
بل بالعكس أراد بولس أن یظھر أنھ على الرغم من أن موسى 
كان رجالً باّراً وجلیالً، فإن حكم الموت الذي صدر بحق آدم، 
كان یتناولھ ھو ونسلھ.  ذلك وإن لم یخطئوا جمیعاً مثل آدم عندما 

  هللا. أكل من شجرة الحیاة، مخالفاً بذلك أمر

  

  (تابع) – 32

ً جملة أخرى مماثلة : "فإن ذلك القناع ال یزال حتى  وإلیك أیضا
).  ھل 3/14كور  2الیوم غیر مكشوف عندما یُقرأ العھد القدیم" (

عبارة "حتى الیوم" تعني الى أیام بولس فقط؟ أال تعني الى یومنا 
إلیكم  والى النھایة ! اذا كان بولس یقول للكورنثیین : "فقد بلغنا

حقاً ومعنا بشارة المسیح ... ونرجو إذا إزداد إیمانكم ... أن نحمل 
)، أترى بوضوح 16 – 10/14كور  2البشارة الى أبعد منكم" (

أن كلمة "بلغنا إلیكم" لیست النھایة، بل ھي مرحلة من كرازة 
بولس ! فكیف إذن یجب أن تفھم عبارة "حتى یضع جمیع أعدائھ 

ة نفسھا التي یقول بھا بولس في موضع آخر تحت قدمیھ"؟ بالكیفی
ً كل یوم، ما دام لكم ھذا الیوم" (عبر  : "لیشدّد بعضكم بعضا

) أي باستمرار.  وكما أنھ ال یمكن القول بأن المسیح لھ 3/13
)، كذلك ال یمكن القول بأّن لھ نھایة ُملك، ألنھ 7/3بدایة أیام (عبر 

  ).3/100مكتوب : "ُملكھ ملك أبدي" (دانیال 
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  إختیار الحقیقة واإللتزام بھا – 33

ولدّي شھادات كثیرة مستخرجة من الكتب المقدسة، عن ملكوت 
المسیح األبدي، الذي ال ینتھي أبداً.  ولكني أكتفي بما قلت، ألن 
النھار قد مضى.  أما أنت أیھا السامع، فاعبد فقط ھذا الملك، 

الھراطقة.  وإذا سمحت نعمة هللا، فإن عقائد واھرب من خالل 
اإلیمان ستفّسر لك في حینھ.  فلیحفظكم إلھ الكون.  تذكّروا 
عالمات النھایة، غیر مبالیین بالمسیح الدجال.  لقد عرفت 
عالمات الضالل الذي سینتشر، وتلقّنت األدّلة على المجيء األكید 

كاذب، وانتظر  للمسیح الحق من السماوات، فاھرب من كل ما ھو
الحق.  لقد أرشدَت الى الطریق الذي سیؤدّي بك الى الیمین في 

  یوم الدین.

) وتحّل بأعمال البّر، 6/20تیمو  1فاحفظ الودیعة التي للمسیح (
لكي تقف بكل ثقة أمام الدیّان وترث ملكوت السماوات.  فبالمسیح 

  مین.ومعھ، لیكن التمجید لآلب مع الروح القدس أبد الدھور.  آ
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  " ... وبالروح القدس، المعّزي، الناطق في األنبیاء"

  

  "أما المواھب الروحیة، أیھا األخوة، فال أرید أن تجھلوا

  أمرھا ... ولذلك أقول لكم : ما من أحد اذا تلّكم بإلھام 

  من روح هللا، یقول : ملعون یسوع، وال یستطیع أحد أن 

  یقول : یسوع رّب، إالّ بإلھام من الروح القدس". 

  )4 – 12/1كور  1(
  

  

  التحدّث عن الروح القدس محفوف باألخطار – 1

نحن بحاجة إلى النعمة الروحیة للتحدث عن الروح القدس، ال 
لكي نتكلّم عنھ بجدارة، فھذا مستحیل، بل لكي یتسنّى لنا، بدون 

إللھیة.  في الواقع ان ما جاء خطر، أن نقول ما یتّضح من الكتب ا
في اإلنجیل في ھذا الصدد لمخیف جداً، عندما قال المسیح 
بوضوح : "أما من قال كلمة على الروح القدس فلن یُغفر لھ، ال 

).  ومما یخشى غالباً 12/32في ھذه الدنیا وال في اآلخرة" (متى 
ھو أن یقول أحد عنھ ما ال یجب أن یقول، عن جھل أو بتقوى 

ر نیّرة، فیقھ بذلك تحت طائلة ھذا الحكم.  لقد صّرح دیّان غی
األحیاء واألموات، یسوع المسیح، بأنھ ال غفران لھ ؛ فأي رجاء 

  إذن یكون لمن یسقط؟
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  التمّسك بالكتاب المقدس – 2

فمن الضرورّي إذن أن یمنحنا یسوع المسیح نعمتھ، لنا نحن 
من الخطأ، ولكم أنتم للسماع بفھم.  ألن الفھم للتحدّث بدون خوف 

ً ؛ لئال یسمعوا  ضرورّي لیس فقط للوّعاظ، بل للمستمعین أیضا
ً آخر في ذھنھم.  فال نقل إذن عن الروح  ً ویفھمونھ شیئا شیئا
القدس إالّ ما كتب، أما ما لم یُكتب فال شأن لنا بھ.  إن الروح 

و الذي قال عن نفسھ ما القدس نفسھ ھو الذي تكلّم في الكتب، وھ
أراد، أو ما نستطیع نحن أن نفھمھ.  فلنقل إذن ما قالھ.  أما ما لم 

  یقلھ، فال نتجاسر التحدث عنھ.

  

  واحد ھو الروح القدس – 3

واحد ھو الروح القدس المعّزي، كما أن هللا اآلب واحد ولیس 
ھناك أب آخر ؛ كما أن االبن الوحید واحد، كلمة هللا، ولیس لھ أخ 
؛ كذلك الروح القدس واحد، ولیس ھناك روح قدس آخر مساٍو لھ 
في الكرامة ؛ فالروح القدس ھو كلّي القدرة، ذاٌت إلھیة فائقة 

روحیة، یقدّس كل األشیاء التي خلقھا هللا اإلدراك.  ھو حّي وذاٌت 
في المسیح.  ھو الذي ینیر نفوس األبرار ؛ ھو الذي تكلّم في 
األنبیاء والرسل في العھد الجدید.  فلنمقت الذین یجرأون على 
نقسیم نشاط الروح القدس.  إلھ واحد اآلب سیّدُ العھدّین القدیم 

نبأ عنھ العھد القدیم، والجدید ؛ ورّب واحد، یسوع المسیح، الذي ت
  وظھر في العھد الجدید ؛ وروح واحد قدوس، بّشر بواسطة 
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األنبیاء ما یخّص المسیح.  ولما جاء المسیح نزل علیھ وأعلنھ 
  ).3/16(متى 

  

  ھذه الكنیسة ھي أفضل مكان للتحدث عن الروح القدس – 4

عن العھد الجدید.  وال یقل أحد :  فال یفصلّن أحد إذن العھد القدیم
الروح ھو غیر الروح في العھد الجدید، ألنھ یھین الروح القدس 
م مع اآلب واالبن، والمسّمى معھما في الثالوث  نفسھ المكرَّ
األقدس عند العماد المقدس.  فقد قال ابن هللا الوحید للرسل 

ب بوضوح : "إذھبوا وتلمذوا جمیع األمم وعمدّوھم باسم اآل
).  رجاؤنا ھو في اآلب 28/19واالبن والروح القدس" (متى 

واالبن والروح القدس.  إننا ال نبّشر ثالثة آلھة.  فلیسكت إذن 
اتباع مرقیون.   ولكننا نبّشر بإلھ واحد مع الروح القدس باالبن 

  الوحید.

اإلیمان ال یتجّزأ والتقوى ال تقّسم.  إننا ال نفصل الثالوث األقدس، 
  یفعل البعض، وال نجعل منھ خلیطاً غانمضاً مثل سابیلیوس.كما 

ولكننا نعترف بتقوى بآب واحد أرسل إلینا ابنھ كمخلّص.  
ونعترف بابن واحد وعد بإرسال المعّزي من لدن اآلب (یو 

15/26 .(  

ھنا في القدس، في كنیسة الرسل العلیا.  ألنھ عندنا توجد 
نا نزل المسیح من السماء، اإلمتیازات الفائقة على الجمیع.  فھ

وھنا نزل الروح القدس من السماء.  وكما أن ما یخّص المسیح 
  والجلجلة نقول على ھذه الجلجلة، فمن الالئق أن نقول في الكنیسة
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العلیا ما یخّص الروح القدس.  ولكن بما أن الذي نزل ھناك 
نتحدّث ھنا عن الذي نزل  یشترك في مجد الذي ُصلب ھنا، فإننا

  ھناك، ألن التقوى ال تتجّزأ.

  

  عرض البدع ضد الروح القدس – 5

ً بخصوص الروح القدس، ال لكي  نودّ على األقل أن نقول شیئا
نوضح جوھره اذ ھو مستحیل، بل لنبسط مختلف أضالیل الذین 
تكلّموا عنھ، حتى ال ننساق وراءھم من جّراء جھلنا ؛ ولكي نسدّ 

ضالل ونسیر في الطریق الملكي األوحد.  وإذا كنا من طرق ال
باب الحرص نعطي تفسیرات للبدع، فلترتدّ أقوالھم الى نحورھم.  

  إننا أبریاء، نحن الذین نتكلّم، وأنتم الذین یسمعون.

  

  سیمون الساحر، الغنوسطیون، الفالنتینیون، ماني – 6

سنّوا ألسنتھم في الواقع أن الھراطقة كفرة من كل الوجوه.  لقد 
حتى ضد الروح المقدس، وتجّرأوا على قول أشیاء غیر جائزة، 
كما نّوه بذلك المفّسر (القدیس) ایریناوس في كتبھ "ضد 

  الھراطقة".

ذھب البعض الى القول بأنھم الروح القدس، ورئیسھم سیمون 
) ، ألنھ حیث 8/9الذي یُدعى الساحر في أعمال الرسل (أعمال 

ھذه التعالیم.  وقال الغنوسطیون الكفرة أشیاء ُطرد أخذ ینشر 
أخرى ضد الروح.  وعلّم الفالنتینیون األشرار أضالیل اخرى 

وقال إنھ ھو المعّزي الذي  كذلك.  أما الكافر "ماني" فقد تجّرأ
  أرسلھ المسیح.
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وادّعى آخرون ان الروح في األنبیاء غیر الروح في العھد 
  دید.الج

عدیدة ھي أضالیلھم، أو بالحري تجدیفھم.  فامقت إذن مثل ھؤالء 
الناس الذي یجدّفون على الروح القدس، وال غفران لھم.  أیة 
ً في  شركة بینك وبین ھؤالء الیائسین، أنت الذي سیعّمد قریبا
الروح القدس؟ إن كان الذي یتحدّ مع لص ویسیر معھ یقع تحت 

  من یقاوم الروح القدس؟طائلة العقاب، فأي رجاء ل

  

  المرقیّون – 7

لیكن أتباع "مرقیون" الذین یجذفون من العھد الجدید آیات العھد 
القدیم، ممقوتین أیضاً.  ألن مرقیون، زعیم الملحدین، كان أول 
من قال إن ھناك ثالثة آلھة.  لما رأى شھادات األنبیاء الخاصة 

القدیم، لیظّل الملك بالمسیح في العھد الجدید، حذفوھا من العھد 
بال شھود.  لیكن الغنوسطیون السابق ذكرھم، الذین یدّعون 
المعرفة وھم مملوءون جھالً، ممقوتین أیضاً، إذ تجاسروا وقالوا 

  عن الروح القدس أشیاء ال اجروء على التلفّظ بھا.

  

  الكتافریجیون والمونتانیون – 8

لیُمِقت الكتافریجیون ومونتان، زعیم ھؤالء األشرار، ونبیّتاه 
ً ثائراً،  مكسمیلیا وبرسكیال.  ألن مونتان ھذا، الذي كان مجنونا
ً لما قال ھذه األقوال)، تجّرأ وقال إنھ ھو  (ألنھ لو لم یكن مجنونا
الروح القدس، ھو ھذا التعیس المملوء نجاسة وقحة.  ویكفي 

  اماً للنساء الحاضرات ھنا.  وإذا أقام في التلمیح بذلك، احتر
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"بیبوزا"، وھي ضیعة صغیرة في فریجیا، دعاھا كذباً 
"أورشلیم" حیث كان یذبح أطفال النساء البائسین ویقدّمھم كطعام 
اجرامي بمناسبة أسرارھم المزعومة.  (ولذلك كنا في ھذه األیام 

نُتَّھم بھذه األعمال، ألن ھؤالء  األخیرة، خالل االضطھاد،
ً مسیحیین).  لقد تجّرأ وقال  المونتانیین كانوا یسّمون أنفسھم كذبا
إنھ الروح القدس، ھو الذي كان بال تقوى وال إنسانیة، ویستحق 

  اإلدانة بال مردّ.

  

  إدّعاء ماني بأنھ الروح القدس – 9

ماني الذي وقد أعقبھ في االضطھاد، كما سبق وقلنا، ذلك الكافر 
جمع كل ما في الھرطقات من خبث.  وإذ أصبح ھاویة الھالك 
األقصى، جمع أضالیل كل البدع وخرج منھا بضالل جدید عِمل 
على نشره.  وقد تجاسر على القول بأنھ المعّزي الذي وعد 
المسیح بإرسالھ.  ولكن المسیح عندما وعد بھ، قال للرسل : "أما 

ى أن تنزل علیكم القّوة من العلى" (لو أنتم فامكثوا في المدینة ال
).  ماذا إذن؟ ھالّ یزال الرسل الذین ماتوا منذ مئتي عام، 24/49

ینتظرون ماني لتنزل علیھم القّوة؟ ھل یجسر أحد فیقول إنھم منذ 
ذلك الحین لم یمتلئوا من الروح القدس؟ ألم یُكتب : "إنھما 

لوا الروح (بطرس ویوحنا) وضعا حینئذ أیدیھما علیھم فنا
) ألم یحدث ذلك قبل ماني بسنوات كثیرة، 8/17القدس"؟ (أعمال 

  عندما نزل الروح القدس في یوم العنصرة؟

  

  جریمة سیمون الساحر – 10

  لماذا حكم على سیمون الساحر؟ ألیس ألنھ إقترب من الرسولین
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ً السلطان لكي  ینال الروَح القدس وقال لھما : "أعطیاني أنا أیضا
).  إنھ لم یقل : "أعطیاني أنا 8/19َمن أضع علیھ یدّي"؟ (أعمال 

ً أن أشترك في الروح القدس، بل "السلطان"، لكي یبیع  أیضا
  لآلخرین ھذه الودیعة التي ال تُقدّر بثمن، ولم یكن ھو یملكھا.

عرض المال على الذین لم یكونوا یملكون شیئاً.  إذ ھو لما رأى 
نیأتون بأثمان مبیعاتھم ویلقونھا عند أقدام الرسل، لم یفّكر في الذی

أن ھؤالء الذین یدوسون بأقدامھم األموال المقدّسة إلعالة الفقراء، 
لن یعطوا سلطان الروح القدّس مقابل المال.  لوكن ماذا أجابا 

ً لك ولماِلَك، ألنك یھوذا الثاني،  إذ ظننت أن على سیمون؟ "تبا
نعمة الروح القدس.  إذا كان سیمون الذي أراد أن تبیع بالنقود 

قد ُسلّم الى الھالك، فكم عظیم كفر یحصل على السلطان بالشراء، 
ماني الذي قال عن نفسھ إنھ الروح القدس ؟ إننا نكره إذن من 
یستحقون الكراھیة، وننبذ عنا من ینبذھم هللا.  وسنقول نحن � 

ألم أُبغض مبغضیك یا رب، بكل ثقة، متحدّثین عن الھراطقة : "
).  إنھا لعداوة حسنة كما ھو 138/21ألم أمقت مقاومیك"؟ (مز 

)، ألن 3/15مكتوب : "سأضع عداوة بینك وبین نسلھا" (تك 
  ).1/15الصداقة مع الحیّة عداوة مع هللا "تولّد الموت" (یعقوب 

  

  العودة الى الكتب المقدسة – 11

المنبوذین.  ولكن لنرجع الى الكتب ھذا ما كان یجب قولھ عن 
  اإللھیة، ولنشرب من میاه أحواضنا اآلباء، ومن ینبوع آبارنا.
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  ).4/14لنشرب من الماء الحي "المتفّجر حیاة أبدیة ..." (یو 

"أراد بذلك المخلُّص الروَح الذي سیتلقّاه المؤمنون بھ" (یو 
"َمن آمن بي، فكما ورد في اآلیة (إنھ ).  إلیك ما یقول : 7/38

یحیلك إلى العھد القدیم)، "ستجري من جوفھ أنھار مادیة تروي 
)، ال أنھار تنیر النفس.  3،  55/1؛ أشعیا  7/38الحي" (یو 

ویقول في موضع آخر : "فالماء الذي أعطیھ إیاه یصیر فیھ عین 
اء الحي ).  نوع جدید من الم4/14ماء یتفّجر حیاة أبدیة" (یو 

  یتفّجر على َمن یستحقونھ.

  

  كیف ترمز المیاه الى الروح القدس؟ – 12

ولمذا دعا النعمةَ الروحیة ماًء؟ ألنھ من الماء تأخذ جمیع األشیاء 
كیانھا : الماء یُنبت النبات والحیوان، ألنھ من السماء یھطل ماء 
المطر وینزل بشكل واحد، ولكنھ ینتج أشكاالً كثیرة متنوعة.  

ین واحدة تروي الفردوس كلّھ، ومطر واحد یسقي العالم بأسره، ع
ً في  فیصیر أبیض في الزنبقة، وأحمر في الوردة، وأرجوانیا
البنفسج والیاسمین، ویتنّوع بتنّوع األشكال.  وھو في النخلة 
یختلف عنھ في الكرمة وفي كل األشیاء، على أن طبیعتھ واحدة 

ینزل تارة بشكل وطوراً بشكل في حدّ ذاتھا.  فالمطر ھو ھو ال 
آخر، ولكنھ یتكیّف بتكیّف العناصر التي تتقبّلھ، فیأتي لكل منھا 
بما یالئمھ.  ھكذا الروح القدس، فھو واحد بسیط ال یتجّزأ، یوّزع 
النعمة على كل واحد كما یشاء.  وكما أن الخشب الجاف، اذا 

  بة التي ارتوى بالماء، أزھر، كذلك النفس الخاطئة، بنعمة التو
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  یمنحھا الروح القدس، تُنبت فروع بّر.

ومع أنھ بسیط، إال أنھ یأتي بأشیاء كثیرة حسنة، بإرادة هللا وباسم 
المسیح : فیستخدم لسان إنسان للحكمة، وینیر نفس اآلخر في 
ً لطرد الشیاطین، ویعطي ذاك ھبة  النبوءة ؛ یمنح ھذا سلطانا
تفسیر الكتب اإللھیة ؛ یقّوي القناعة في ھذا، ویعلّم ذاك الرأفة ؛ 

م والزھد، واآلخر إحتقار أفعال الجسد، ویھيء یعلّم الواحد الصو
اآلخر الى االستشھاد.  إنھ یختلف في اآلخرین ویظّل ھو ھو في 
ذاتھ بدون اختالف، كما ھو مكتوب : "كل واحد یتلقى من تجلیّات 
الروح ألجل الخیر العام.  فأحدھم یتلقّى من الروح كالَم الحكمة، 

ً للروح نفسھ كال َم المعرفة، وسواه اإلیمان في واآلخر یتلقّى وفقا
الروح نفسھ، واآلخر ھبةَ الشفاء بھذا الروح األحد.  وسواه القدرة 
على اإلتیان بالمعجزات، واآلخر النبوءة، وسواه التمییَز ما بین 
األرواح، واآلخر التكلّم بمختلف اللغات، وسواه ترجمتھا.  وھذا 

عاً مواھبَھ عل ى كل واحد كما یشاء" كلّھ یعملھ الروح األحد، موّزِ
  ).11 – 12/8كور  1(

  

  مختلف معاني كلمة "روح" – 13

وإذا جاءت كلمة "روح" عامة في الكتب اإللھیة تحمل معاني 
كثیرة، فھناك خوف من أن یقع أحد في االلتباس عن جھل، لعدم 
إدراك أي روح ھو المقصود ؛ لذلك یحسن بنا أن نوّضح عن أي 

س".  ألنھ كما أن ھرون یُدعى مسیحاً روح یقول الكتاب إنھ "قد
  ملوك 1) وشاوول (131/10)، وكذلك داود (مز 4/5(أحبار 
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) وجمیع اآلخرین الذین دُعوا مسحاء، مع أنھ ال یوجد إالّ 24/7
مسیح واحد حق، كذلك ھي الحال مع تسمیة "روح" التي تُطلق 

أن نرى أّي روح ھو الروح  على أشیاء مختلفة.  فمن المستحسن
ً : فالمالك یدعى روحاً،  القدس.  ألن ھناك كثیرین یُدعون روحا
ونفسنا تدعى روحاً.  والریح التي تھّب تدعى روحاً، والشیطان 
عدونا یدعى روحاً.  فاحذر إذن لدى سماعك ھذه األشیاء أن تقع 

ً ف ي في اإللتباس لسبب مجانسة اللفظ ؛ إالّ أنھا تختلف تماما
المعنى.  فبخصوص نفسنا یقول الكتاب : "تخرج روحھ فیعود 

).  ویقول كذلك عن ذات النفس : "ُجبل 145/4إلى ترابھ" (مز 
).  وبخصوص المالئكة، یقول 12/1روح اإلنسان فیھ" (زكریا 

سفر المزامیر : "الصانع مالئكتھ أرواحاً وخدّامھ لھیب نار" (مز 
بروح عاصف تكسر سفن  ) ؛ ویقول عن الریح : "...103/4

ً : "النار والبَرد، الثلج والضباب 47/8ترشیش" (مز  ) ؛ وأیضا
).  وما یخّص التعلیم الصحیح، 148/8والریاح العاصفة" (مز 

یقول الرب نفسھ : "الكالم الذي كلّمتكم بھ روح وحیاة" (یو 
)، أي أنھ كالم روحي.  أما الروح القدس فال ینطق بھ 6/36

  ھو روح حّي یتكلّم ویفعل، ویمنحنا أن نتكلّم بحكمة.اللسان، إنما 
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  الروح یتكلّم – 14

ھل ترید أن تعرف أنھ یتكلم ویفعل؟ لقد نزل فیلبس بوحي من 
المالك الى الطریق المنحدرة الى غّزة، في حین كان الخصّي 
قادماً.  فقال الروح لفیلبس : "تقدَّم والحق ھذه المركبة" (أعمال 

).  أترى كیف یتكلّم الروح الى الذي یسمع؟ وإلیك ما یقول 8/29
الرب، وقال لي : "ھكذا یقول الرب حزقیال : "وحّل علّي روح 

ً  : "قال لھم الروح القدس : افردوا 11/5..." (حز  ).  وأیضا
).  أنت ترى 3 – 13/2شاول وبرنابا ألمر ندبتھما إلیھ" (أعمال 

كیف أن الروح الحّي یختار ویدعو ویُرسل بسلطان.  ویقول 
لقیود بولس : "... على أن الروح القدس ینبئني في كل مدینة بأن ا

) : إنھ صالح ھذا الذي 20/23والشدائد تتربّص بي" (أعمال 
یقدّس الكنیسة ویعینھا ویعلّمھا، الروح القدس المعّزي، الذي قال 
عنــھ المخلّص : فیعلّمكم جمیــع األشیاء، (لــم یقــل فقط 

).  14/26سیعلّمكم، بل أضاف) ویذكّركم جمیع ما قلتھ لكم" (یو 
ال تختلف عن تعالیم الروح القدس، بل ھي ألن تعالیم المسیح 

ً لبولس، لكي یتشّجع بمعرفتھا.   ذاتھا.  لقد أنبئت الحوادث سلفا
وقد قیلت لك ھذه األمور بسبب ھذه العبارة : "الكالم الذي كلّمتكم 

)، حتى ال تظّن أن ما نقولھ ثرثرة، 6/63بھ روح وحیاة" (یو 
  وإنما ھو التعلیم الصحیح.

  

  كیف یتّضح إستخدام كلمة روح – 15

ى روحاً، كما قلنا، ولكن بشكل آخر وبمعنى   والخطیئة أیضاً تُسمَّ
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).  ویسّمى 4/12مضاد، كما قال : "روح الزنى أضلّھم" (ھوشع 
)، إذ یلحق دائماً 11/24روحاً، الّروح النجس، الشیطان (لو 

طبیعتھ.  فإذا أرید الكالم عن نفس بكلمة روح صفة تمیّزه وتحدّد 
)، وإذا أرید الكالم 2/11كور  1اإلنسان، قیل : "روح اإلنسان" (

)، وإذا أرید 106/25عن الریح، قیل : "ریح عاصف" (مز 
الكالم عن الخطیئة، قیل : "روح الزنى"، وإذا أرید الكالم عن 
الشیطان، قیل : "الروح النجس" لیعرف أي روح ھو المقصود.  

، وال تظن أنھ الروح القدس، معاذ هللا، ألن اسم "روح" مشترك
وكل ما لیس لھ جسم كثیف یُدعى على وجھ العموم روحاً.  وبما 
أنھ لیست للشیاطین مثل ھذه األجسام، فھي تُدعى أرواحاً.  لكن 
الفارق عظیم جداً، ألن الروح النجس، عندما یدخل في نفس 

ّر السامعین والغائبین)، یأتي إنسان، (لیحفظ هللاُ من ھذا الش
كالذئب المتعّطش الى الدم وعلى استعداد للفتك بالنعجة.  أن 

  مجیئھ لّمریع، والشعور بھ مؤلم للغایة، فیظلم العقل.

ھذا الھجوم ظالم، إذ أنھ یرمي الى اغتصاب ُملك الغیر، إذ 
یستحوذ على جسمھ وإمكاناتھ، فیصرع على األرض من كان 

خادم َمن ھوى من السماوات) فینعقد لسانھ ویقلب واقفاً، (ألنھ 
ً من خالل عینھ المفتوحة.  واإلنسان الیائس  شفتیھ، ویُزید شیئا
یتمّرغ ویرتجف أمام الموت.  أن الشیاطین ھم أعداء البشر حقاً، 

  إذ یستغلونھم بال شفقة وال رحمة.
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  تأثیر الروح في النفس – 16

إن الروح القدس لیس كذلك.  حاشا ! بل بالعكس یعمل كل شيء 
للخیر وللخالص.  ان مجیئھ لطیف، والشعور الذي یثیره عذب، 
ونیره خفیف.  تسبق مجیئھ أشعةٌ من النور والمعرفة.  انھ یأتي 
بأحشاء مؤیٍد حق، ألنھ یأتي لیخلّص ویشفي، لیعلّم ویحذّر، لیقّوي 

ینیر عقل من یتقبّلھ، وبواسطتھ عقوَل  ویعّزي، لینیر العقل. انھ
اآلخرین.  وكما أن الذي یكون في الظالم ویفتح عینیھ فجأة على 
ضوء الشمس، یرى بوضوح ما لم یكن یراه من قبل، كذلك الذي 
یسكن فیھ الروح القدس تستضيء نفسھ ویرى أشیاء تفوق مرأى 

ھ اإلنسان، ولم یكن یعرفھا.  إن جسده على األرض، لكن نفس
تعكس السماوات، ولم یكن یعرفھا.  إن جسدّه على األرض، لكن 
نفسھ تعكس السماوات كالمرآة، فترى كما رأى اشعیا : "الرب 

ً على عرش عال" (اشعیا  )، وكما رأى حزقیال : 6/1جالسا
)، وكما رأى دانیال : 10/1"الذي على رؤوس الكیروبیم" (حز 

).  واإلنسان، ھذا 7/10"روبات ربوات وألوف ألوف" (دانیال 
الكائن المتناھي، الصغیر، یرى بدایة العالم ونھایتھ، واألوقات 
التي تتوّسطھما، ویعرف تعاقب الممالك.  وھي ُكلّھا أشیاء لم 
یتعلّمھا، ألن المنیر الحق حاضر فیھ.  تحیط األسواُر باإلنسان، 

  لكن عقلھ یذھب بھ الى بعید، فیرى ما یحدث عند اآلخرین.

  

  أمثلة بطرس وألیشاع – 17

لم یكن بطرس مع حننیا وسفیرة عندما باعا ممتلكاتھما، ولكنھ 
  كان حاضراً بالروحِ، اذ قال : "یا حننیا، لماذا استحوذ الشیطان
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).  لم یكن 5/3على قلبك فكذبت على الروح القدس"؟ (أعمال 
"أما كان یبقى لك لو ھناك متّھم وال شاھد، فكیف عرف ما حدث؟ 

تُِرَك على حالھ؟ أما كان لك عند بیعھ أن تحتفظ بثمنھ؟ فكیف 
  ).5/4طویت قلبك على ھذا األمر"؟ (أعمال 

يُّ بنعمة الروج القدس ما لم یعرفھ حكماء  لقد عرف بطرس األُّمِ
الیونان أنفسھم؟  ولدیك مثل یشابھھ عند الیشاع.  ألنھ عندما شفى 

رصھ، أخذ جیحزي أجراً ؛ تلقّى أجر عمل خیر نعمان مجاناً من ب
 – 5/24ملوك  4صنعھ آخر.  ولما أخذ المال من نعمان أخفاه (

  ).138/12).  ولكن "الظلمة ال تُظِلم لدى القدّیسین" (مز 27

فلما عاد سألھ إلیشاع، كما سأل بطرس : "قال لي : أبھذا الثمن 
)، إذ قال : "من أین أتیت یا 5/8ِبعتما الضیعة"؟ (أعمال 

).  لم یكن یجھل، ولكنھ كان في منتھى 5/25ملوك  4جیحزي"؟ (
األسف : من الظالم أتیت والى الظالم تذھب.  لقد بعث شفاء 

: أنا نفذّت أمر القائل : األبرص وسترت برصھ.  كأن بھ یقول 
ً أعطوا" (متى  ً فمّجانا ) ؛ ولكن أنت بعت 10/8"أخذتم مّجانا

"ألم یكن قلبي  –النعمة، فتلقَّ أجر بیعك.  ولكن ماذا قال ألیشاع؟ 
) ؛ لقد كنت ھنا بالجسد، ولكن الروح 5/26ملوك  4معك"؟ (

الذي أعطاني الرب رأى ما كان بعیداً ؛ وأراني بوضوح ما كان 
یحدث في مكان آخر.  ھل ترى كیف أن الروح الیبدّد ظلمات 
الجھل فحسب، بل یمنح المعرفة أیضاً؟ ھل ترى كیف أن الروح 

  القدس ینیر النفوس !
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  ومثل اشعیا – 18

كان اشعیا یعیش منذ ألف سنة، وقد رأى صھیون كخیمة، تلك 
التي كانت مدینة حصینة تّزینھا الساحات العامة، متسربلة 
بالجالل.  وإلیك ما قالھ : "إن صھیون ستُحرث كحقل" (ارمیا 

)، معلنا بذلك ما حدث في أیامنا.  وانظر 3/12؛ میخا  26/18
في كرم، ة صھیون كمظلّة الى دقّة النبوءة، اذ یقول : "تبقى ابن

).  وھا ھو المكان ممتلئ الیوم 1/8كمبیت في مقثأة" (اشعیا 
بحقول الخیار.  ھل ترى كیف الروح القدس ینیر القدیسین؟ فال 
تنَسق إذن الى آخرین بسبب تشابھ اللفظ، بل تمّسك بما ھو 

  صحیح.

  

  الروح یُوعز بالمشورات اإلنجیلیة ... – 19

ك فكرةٌ عن الطھارة أو البتولیة، وأنت واذا طرأت على خاطر
ً أن تھرب عذراء، وھي  جالس، فھي من وحیھ.  أال یحدث غالبا
على عتبة الزواج، بوحي منھ عن جمال البتولیة ! أال یحدث غالباً 
أن رجالً ذا نفوذ في البالط المكلي، یحتقر الِغنى والجاه بوحي من 

اب الطرَف عن رؤیة الروح القدس؟ أال یحدث غالباً أن یغّض الش
ً من الدنس؟ ھل تبحث عن سبب ذلك؟ ھو   –فتاة جمیلة خوفا

.  العالم مليء بالجشع، الروح القدس الذي علّم نفس الشاب
بسبب تعلیم الروح القدس.  في  –ویفّضل المسیحیون الفقر، لماذا؟

الواقع یستّحق الروح القدس كل إكرام واجالل.  فبحق نحن 
معمدّون باسم اآلب واالبن والروح القدس.  یكافح اإلنسان في 

  الجسد ضد شیاطین كثیرة شریرة ؛ والشیطان الذي كثیراً ما ال 
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صالة اإلنسان بقّوة الروح تخضعھ السالسل الحدیدیة، تقھره 
القدس الحاّل فیھ، وتصبح نفخة "المعّزم" البسیطة ناراً محرقة 
للشیطان غیر المنظور.  لدینا إذن، من لدن هللا، مؤیّدٌ عظیم، 
وقائد ومعلّم كبیر للكنیسة وحارس لھا.  فال خوف علینا من 

نا األبالسة وال من الشیطان، ألن یؤیدنا أقوى.  فلنفتح لھ أبواب
) لیمنحھم 6/17"ألنھ یجول في طلب الذین ھم أھل لھ" (حكمة 

  عطایاه.

  

  ... ویعّزینا ویشّجعنا ویعضدنا ... -  20

إنھ یُدعى المعّزي ألنھ یعّزینا ویشّجعنا ویعضد ضعفنا.  "اننا ال 
نحسن الصالة كما یجب، ولكن الروح یشفع فینا بأنات ال 

اً ما یحدث أن یُھان كثیر) أي عند هللا.  8/26توصف" (رومھ 
اإلنسان ظلماً ألجل المسیح، ویُشرف على االستشھاد، وتُحیق بھ 
جمیع ضروب العذاب من كل جانب : النار والسیف، والوحوش 
الضاریة، والھاویة.  ولكن الروح القدس یھمس لھ بلطف : "تشدّد 

).  إن ما یصیبك اآلن، 26/14ولیتشّجع قلبك، وارُج الرب" (مز 
نسان، َلشيء تافھ بالنسبة للمكافأة العظیمة التي ستحصل أیھا اإل
  علیھا.

تعذَب قلیالً من الوقت، وسوف تصبح مع المالئكة لألبد.  "ألن 
).  8/18آالم ھذه الدنیا ال توازي المجد الذي سیتجلّى فینا" (رومھ 

انھ یصف لإلنسان ملكوَت السماوات ویریھ فردوس النعیم.  
بحكم الضرورة یعرضون أجسادھم أمام والشھداء الذین كانوا 

القضاة، كانوا یحتقرون اآلالم الظاھریة، اذ كانت أنفسھم متّجھة 
  الى لفردوس.
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  ... ھو قّوة الشھداء ونورھم -  21

ھل ترید أن تعرف أن الشھداء یؤدّون شھادتھم بقّوة الروح 
القدس؟ قال المخلّص لتالمیذه : "عندما تساقون الى المجامع 
والحّكام وذوي السلطة، "فال یھمنّكم كیف تحتّجون أو ماذا 
تقولون"؟ (ألن الروح القدس یُلھمكم في ذلك الحین ما ینبغي أن 

اقع یستحیل على اإلنسان أن ).  في الو12 – 12/11تقولوا" (لو 
یشھد للمسیح إن لم یشھد بالروح القدس.  ألنھ اذا كان "ال یستطیع 

كور  1أحد أن یقول : یسوع رّب، إالّ بإلھام من الروح القدس" (
  )، فمن یبذل حیاتھ ألجل المسیح إن لم یكن بالروح القدس؟12/3

  

  الروح یساعد الجمیع بحسب رغبتھم – 22

یم وكلّي القدرة، وعجیب في ھباتھ.  تصّوروا الروح القدس عظ
كم عددنا اآلن ھنا، وكم عدد أنفسنا ؛ انھ یعمل في كل واحد منا 
بحسب ما یالئمھ.  وبما أنھ في وسطنا، فھو یرى تصّرف كل 
واحد وأفكاره وضمیره، وما نقولھ وما نفّكـر فیھ.  في الحقیقةأن 

ء.  أرجوك أن ما أقول لشيٌء عظیم، ولكنھ مع ذلك لیس بشي
تنظر إلى العقل الذي استضاء بنوره.  أًنظر الى عدد المسیحیین 
الذین یُؤلفون ھذه الجماعة، وعددھم في ابرشیة فلسطین بأسرھا.  

من ھذه األبرشیة الى اإلمبراطوریة الرومانیة كلھا،  وانتقل بذھنك
واعتبر من ھناك العالم بأسره : أّمة الفُرس وشعوب الھند، الغوط 

  السرماط، الغالیون واألسبانیون، المغاربة واللیبیون، األحباشو
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وجمیع الذین ال نعرف أسماءھم.  ألنھا عدیدة ھي الشعوب التي 
نجھل حتى اسماءھا.  اعتبر األساقفة والكھنة والشماسة، 
والرھبان والھذارى والعلمانیین من كل شعب.  وانظر الى 
رائدھم األعظم ومّوزع الھبات علیھم، كیف أنھ في العالم أجمع 

ؤبدة، لھذا الرحمة ولذاك یھب للواحد الحشمة ولآلخر البتولیة الم
حّب الفقر، ولسواه موھبة إخراج الشیاطین.  وكما أن النور 
بفیٍض من أشعتھ ینیر كل شيء، كذلك الروح القدس ینیر من لھم 

الروح القدس بل  مُ لُ أحد أعمى ال یستحق النعمة، فال یأعین.  واذا 
  عدم ایمانھ.

  

  الروح القدس وحده یفحص عن أعماق هللا – 23

ً باألرض، بل  لقد رأیت قدرتھ في العالم أجمع، فال تظّل متمسكا
اصعد إلى العُلى.  إرتفع بالروح حتى السماء األولى، وانظر إلى 
ربوات المالئكة التي ال عدّ لھا.  إرتفع إلى أعلى وانظر الى 
رؤساء المالئكة واألرواح والقّوات والعروش والسالطین ... 

ً علیھم جمیعاً، وھو سیّدھم  فالمعّزي ھو الذي أقامھ هللا رئیسا
ومقدّسھم.  إن ایلیا وألیشاع واشعیا في حاجة إلیھ من بین البشر، 
كما أن میخائیل وجبرائیل في حاجة إلیھ من بین المالئكة.  ال 
شيء من األشیاء المخلوقة یعادلھ في الكرامة ؛ فطغمات المالئكة 

ً ال یستطیعون مساواة الر وح القدس.  ان وجیوشھم مجتمعین معا
قدرة المعّزي الكلیة الصالح تّظللھم جمیعاً.  ھم مرسلون للخدمة، 
أما ھو فیفحص حتى أعماق هللا، كما یقول الرسول : "إن الروح 
یفحص عن كل شيء حتى عن أعماق هللا" ؛ "فمن ذا الذي یعرف 

  أسرار اإلنسان غیر الروح الذي في اإلنسان"؟ "وكذلك ما من 
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  ).11 – 2/10كور  1أحد یعرف أسرار هللا غیر روح هللا" (

  

  التمّسك بالوحي – 24

لقد َكَرز بالمسیح في األنبیاء، وعِمل في الرسل ؛ وحتى الیوم ھو 
الذي یختم األنفس في العماد.  اآلب یعطي االبن، واالبن یُشرك 

سیح نفسھ : "قد الروح القدس.  ولست أنا الذي یقول ذلك، إنما الم
)، كما أنھ یقول عن الروح 11/27أوالني أبي كل شيء" (متى 

القدس : "فمتى جاء روح الحق ... سیمّجدني ألنھ یأخذ مما لي ما 
).  اآلب یمنح كل شيء باالبن 14 – 16/13یُطلعكم علیھ" (یو 

مع الروح القدس.  ھبات اآلب ال تختلف عن ھبات االبن والروح 
القدس.   ألّن الخالص واحد والقدرة واحدة، واإلیمان واحد، وإلھ 
واحد اآلب، ورّب واحد االبن الوحید، وروح قدس واحد المعّزي.  

ألنھ لو   أو الجوھر.یكفي أن نعرف ذلك، فال نبحث عن الطبیعة 
ً لقُلناه.   أما ما ھو غیر مكتوب فال نجرؤ على  كان ذلك مكتوبا

  قولھ.  یكفینا أن نعرف لخالصنا أنھ یوجد آب وابن وروح قدس.

  

  مثَل ألداد ومیداد – 25

ً في أیام موسى (عدد  لقد نزل ھذا الروح على البعین شیخا
الكالم  ).  (ولكن أرجو یا أحبائي، أالّ تّولد إطالتنا في11/25

  الضّجر في نفوسكم.  فلیمنح الذي نتحدّث عنھ كالً منا القوة، لي
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أنا الذي أتكلّم، ولكم أنتم الذین یسمعون).  لقد نزل ھذا الروح، 
  كما كنت أقول، على السبعین شیخاً في أیام موسى.

أقول لك ھذه األشیاء لكي أُرّسخ في ذھنك اآلن أنھ یعرف كل  –
لقد اختیر السبعون شیخاً : "ونزل الرب  –شيء ویعمل كما یشاء 

في الغمام ... وأخذ من الروح الذي كان على موسى وأحّل على 
).  لم یقّسم الروح، ولكن 11/25السبعین رجالً الشیوخ" (عدد 

النعمة ھي التي قّسمت بحسب الذین یتلقونھا وبحسب أھلیتھم.  
ا، ولم یكن وھؤالء الثمانیة والستون الذین كانوا حاضرین تنبأو

ألداد ومیداد حاضرین.  ولكن أُظھر لك أنھ لیس موسى الذي كان 
یُعطي، إنما ھو الروح الذي كان یعمل، فإن ألداد ومیداد اللذَین 

  دُعیا ولم یحضرا، قد تنبأ أیضاً.

  

  منح الروح بوضع األیدي – 26

وقد دھش یشوع بن نون، خلیفةُ موسى، فاقترب من موسى وقال 
سمعت أن ألداد ومیداد یتنبآن؟ لقد دُعیا ولم یحضرا ؛ یا لھ : "ھل 

).  أجابھ موسى : ال 11/28سیدي، یا موسى، كفّھما" (عدد 
أستطیع أن أمنعھما، ألن النعمة آتیة من السماء.  أنا أمتنع عن 
ردعھما، ألني تلقّیت ھذه النعمة بفضل هللا.  وال أظن أنك قلت 

الء قد تنبأوا في حین أنك أنت ھذا عن حسد.  ال تغر لي، ألن ھؤ
ال تتنبّاً.  إنتظر الوقت المناسب.  "لیت جمیع أّمة الرب أنبیاء 

).  لقد كان یتنبّأ بقولھ : 11/28یجعل الرب روحھ علیھم" (عدد 
  "حین یجعل الرب روحھ علیھم".  في الواقع إنھ لم یكن قد أعطاه
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ت.  ألم یُعطھ إلبراھیم وإسحق ویعقوب للجمیع حتى ذلك الوق
ویوسف؟ والذین كانوا قبل موسى ألم یتقبلوه؟ ولكن العبارة "حین 
یجعل الربُّ روحھ علیھم" تعني بوضوح "على الجمیع".  عندئذ 
كانت النعمة خاصة، أما اآلن فھي غزیرة، كانت تعني ما سیحدث 

على بضعة  في العنصرة عندما نزل عندنا.  كان قبل ذلك قد نزل
أشخاص، كما كتب : "أما یشوع بن نون فملئ روَح حكمة ألن 

).  أنت ترى في كل مكان، 34/9موسى وضع یدیھ علیھ" (تثنیة 
في العھد القدیم والجدید، نفَس الصورة.  في أیام موسى كان 
الروح یُعطي بوضع األیدي.  وأعطى بطرُس الروَح بوضع 

ً یتنزل ا لنعمة عندما تتلقّى العماد.  أما األیدي.  وعلیك أنت أیضا
  الكیفیة فال أذكرھا، ألني ال أرید أن أسبق الوقت.

  

  أمثلة أخرى من العھد القدیم – 27

وھو الذي حّل على جمیع األبرار واألنبیاء : على أنوش وأخنوخ 
ونوح وجمیع اآلخرین، على إبراھیم وإسحق ویعقوب.  والحَظ 

).  وكثیراً 41/39هللا (تك  فرعون أن یوسف كان رجالً فیھ روح
ما سمعت الكالم عن موسى وعن األعمال العظیمة التي كان 
یعملھا بقوة الروح القدس.  وھو الذي امتلك على أیوب الشجاع، 
وحصل علیھ جمیع القدیسین وإن كنا ال نذكر أسماءھم.  والروح 
 القدس الذي أُرِسل لصناعة الخیمة، ھو الذي مأل بصالئیل ورفاقھ

  مة.حك

  

  

  

  



  318  كیرلس األورشلیمي
  

  كان الروح یدفع القضاة والملوك واألنبیاء – 28

حكم عتنئیل  –كما نقرأ في سفر القضاة  –وبقّوة الروح القدس 
واشتدّ ساعد جدعون، وانتصر یفتاح، وحاربت دّبورة المرأة.  أما 
عن صموئیل وداود، فإنّا نعلم بوضوح مما جاء في أسفار الملوك 
  كیف كانا یتنبآن بالروح القدس، وكیف كانا یتقدّمان سائر األنبیاء.

).  ویقول 11 – 9/9ملوك  1فكان صموئیل یُّسمى "الرائي" (
).  وفي 23/2ملوك  2وح : "روح الرب تكلّم فّي" (داود بوض

  ).50/13المزامیر : "وروحك القدوس ال تنزعھ مني" (مز 

ً : "إن روحك صالح یھدیني في أرض االستقامة" (مز  وأیضا
من سفر أخبار األیام أن زكریا أخذ الروح ).  ونعرف 142/11

كریا وزالقدس في عھد الملك آساف، ویجزئیل في أیام یوشافاط، 
).  ویقول عزرا : 24/20أخبار  2آخر الذي ُرجم بالحجارة (

).  أما عن إیلیا 9/20"وآتیتھم روحك الصالح لیعلّمھم" (نحمیا 
الذي ُرفع الى السماء وألیشاع، وھما من "حاملي الروح" 
وصانعي العجائب، فمن الواضح أنھما كانا ممتلئین من الروح 

  القدس حتى ولو لم نتكلّم عنھما.

  

  أمثلة من الكتب النبویة – 29

وإذا تصفّح أحد أسفاَر األنبیاء اإلثنى عشر، واألنبیاء اآلخرین، 
فسیجد شھادات كثیرة عن الروح القدس : ویقول الرب على لسان 

).  ویصرخ 3/8میخا : "قد امتألت قّوة بروح الرب" (میخا 
  یوئیل : "ویكون بعد ذلك، یقول الرب، أني أسكب روحي على 
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).  ویقول حجاي : "ألني أنا معكم، یقول 3/1كل بشر" (یوئیل 
).  6 – 3/5رب الجنود ... وروحي یقیم فیما بینكم" (حجاي 

ویقول زكریا كذلك : "لكن اقبلوا أقوالي ورسومي التي أمرت بھا 
  )، وكذلك في موضع آخر.1/6عبیدي األنبیاء بروحي" (زكریا 

  

  الروح في ِسفري أشعیا وحزقیال – 30

ویقول أشعیا بأسلوبھ الرائع : "ویستقّر علیھ روح الرب، روُح 
الحكمة والفھم، روح العلم وتقوى الرب، ویمأله بروح مخافة 

)، لیُظھر أن الروح واحد ال یتجّزأ، 3 – 11/2الرب" (أشعیا 
ولكّن أعمالھ متنوعة.  ویقول أیضاً : "ھوذا یعقوب عبدي ... لقد 

ً : "أُفیض روحي 42/1جعلت روحي علیھ" (أشعیا  ).  وأیضا
ً : "واآلن السید الرب 44/3على ذریتك" (أشعیا  ).  وأیضا

 ).  وفي موضع آخر : "وأنا48/16أرسلني ھو وروحھ" (أشعیا 
فھذا عھدي معھم، قال الرب، روحي الذي علیك ..." (أشعیا 

59/21.(  

ً : "ان روح السید الرب علّي، ألن الرب مسحني ..."  وأیضا
).  وفي موضع آخر، في الشھادات ضد الیھود : 61/1(أشعیا 

، و "أین )63/10"لكنّھم تمّردوا وحزنوا روحھ القدوس" (أشعیا 
).  ولدیك 63/11" ؟ (أشعیا الذي جعل في داخلھ روحھ القدوس

عند حزقیال (اذا كنت لم تتعب من االستماع) ھذه العبارة التي 
ورد ذكرھا : "ووقع علّي روح الرب وقال لي : قل ھكذا قال 

  ) ؛ وھذا التعبیر "وقع علّي" یجب أن نفھمھ11/5الرب ..." (حز 
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لتقى یعقوُب بیوسف "ألقى بمعنى ینطوي على المحبة، كما لما ا
).  وكما في اإلنجیل، عندما رأى 46/29بنفسھ على عنقھ" (تك 

األب المحّب إبنھ عائداً من سفره : "فاشفق علیھ وأسرع إلیھ.  
).  وجاء في 15/20فألقى بنفسھ على عنقھ وقبلھ طویالً" (لو 

حزقیال كذلك : "ورفعني الروح وأتى بي إلى أرض الكلدانیین، 
).  وھناك 11/24لجالء، في الرؤیا، بروح هللا" (حز الى ا

شھادات أخرى سمعتھا في المواعظ عن العماد : "وأنضح علیكم 
ً جدیداً، وأجعل في أحشائكم" (حز  ماًء طاھراً ... وأُعطیكم قلبا

).  وجاء أیضاً : "وكانت علي ید الرب، فاخرجني 27 – 36/25
  ).37/1الرب بالروح" (حز 

  

  قّوة الروح كما ظھرت في سفر دانیال – 31

وھو الذي مأل نفس دانیال حكمة لكي یصبح ھذا الشاب الحدث 
قاضَي الشیوخ.  كان قد ُحكم على سوسنة العفیفة كزانیة، ولم یكن 
َمن یدافع عنھا ؛ ألنھ من یقدر أن ینتزعھا من قبضة الحّكام؟ 

لمّؤید كان فسیقت الى الموت، وكانت بین أیدي الراجمین.  لكن ا
حاضراً، المعّزي، الروُح الذي یقدّس كل طبیعة عاقلة، إذ قال 
لدانیال : ھیّا أیھا الشاب، وبّخ ھذَین الشیخین المریضین على 
خطایا الشباب.  ألنھ مكتوب : "نبّھ هللا روحاً مقدساً لشاب حدث" 

.  ومختصر الكالم أُنِقذت سوسنة العفیفة بحكم )13/45(دانیال 
  لقد نقلنا ھذه األشیاء ِلما فیھا من الشھادات.  ولكن الوقت دانیال. 
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یضیق بنا للشرح.  واعترف نبوكدنّصر، ھو كذلك، بأن الروح 
القدس كان في دانیال، إذ قال : "یا بلشّصر رئیس السحرة، إني 

 ).  لقد كان في ما4/6أعرف أن روح هللا القدوس فیك" (دانیال 
قال شيء من الصحة وشيء من الخطأ : صحیح أن الروح القدس 
كان معھ، ولكنھ لم یكن رئیس السحرة، ألنھ لم یكن مجوسیاً، إذ 
كانت حكمتھ من الروح القدس.  وكان قبل ذلك قد فّسر لھ رؤیة 
التمثال التي لم یكن قد فھمھا، إذ قال لھ : "أخبرني برؤى حلمي 

).  ھل ترى قدرة الروح القدس؟ 4/6ال الذي رأیتھ وبتعبیره" (دانی
  إن الذین یَرون ال یفھمون، والذین لم یروا یفھمون ویفّسرون.

  

  الدعوة الى استماع العظة المقبلة – 32

ً أن نجمع شھادات كثیرة من العھد القدیم، وان  إنھ َلمن السھل حقا
نفّسر بإسھاب أكثر ما یخّص الروح القدس.  ولكن الوقت قصیر 

أن نتجاوز الحدود مراعاة للمستمعین.  ولذلك سنكتفي  وال یجب
اآلن بالشھادات المقتطفة من العھد القدیم ؛ وفیما بعد، ان شاء هللا، 
سنأتي في العظة القادمة الى الشھادات المستخرجة من العھد 
ً الخیرات الروحیة والسماویة،  الجدید.   لیمنحكم إلھ السالم جمیعا

ة الروح القدس.  لھ المجد والملك أبد بربنا یسوع المسیح ومحب
  الدھور.  آمین.
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  العظة السابعة عشرة

  في الروح القدس (تابع)

  

  "كل واحد یتلّقى من تجلیّات الروح ألجل الخیر العام.

 ً   فأحدھم یتلّقى من الروح كالم الحكمة، واآلخر یتلّقى وفقا

  في الروحللروح نفسھ كالم المعرفة، وسواه اإلیمان 

 ً   نفسھ ... وھذا كلّھ یعملھ الروح األحد نفسھ، ُموزعا

  مواھبھ على كل واحد كما یشاء".

  )11 – 12/7كور  1(
  

  

  الروح القدس في العھد الجدید – 1

لقد قدّمنا الى محبتكم في عظتنا السابقة، بقدر استطاعتنا، جزءاً 
سنعالج، یسیراً من الشھادات عن الروح القدس.  وفي ھذه العظة، 

على قدر اإلمكان، الشھادات األخرى المستخرجة من العھد 
الجدید، إن شاء هللا.  وكما في عظتنا السابقة لم نحاول االسھاب 
(اذ الكالم عن الروح القدس ال ینفد) لعدم تجاوز الحدود مع 
مستمعینا، كذلك لن نقول، ھذه المّرة أیضاً، إال الیسیر مما تبقّى 

ف بكل صراحة اآلن، مع ما نحن علیھ من قولھ، ألننا نعتر
ضعف، بحیرتنا إزاء عظمة أمور الكتاب المقدس.  والیوم كذلك، 

  لن نستشھد بالحجج البشریة (اذ ال فائدة منھا) على حد قول
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الطوباوي بولس الرسول : "اننا ال نتكلّم على المواھب بكالم 
بل بكالم مأخوذ عن الروح، فنعبّر  مأخوذ من الحكمة البشریة،

).  سنفعل 2/13كور  1عن األمور الروحانیة بعبارات روحانیة" (
كالمسافرین بّراً أو بحراً الذین یقصدون بلداً نائیاً، انھم یسعون الیھ 
بكل ھّمة ونشاط ؛ ولكنّھم اعتادوا أن یحّطوا رحالھم في الُمدن، أو 

  یُلقوا مراسیھم في الموانئ.

  

  الروح القدس ال یتجزأ – 2

نحن وال شك نقّسم تعالیمنا عن الروح القدس ؛ أما ھو فیظّل 
واحداً، ال یتجّزأ وال یتغیّر.  نفي عظاتنا السابقة عن اآلب، تكلّمنا 
مّرة عن ملكیتھ، ومّرة أخرى قلنا كیف أنھ یدعى أبا ضابط الكل، 

ظات ال یعني ومّرة ثالثة كیف أنھ خالق كل شيء.  فكوننا قّسمنا الع
اننا جّزأنا اإلیمان، ألنھ كان وال یزال موضوع عبادتنا الوحید.  
وكما ان في عظاتنا عن ابن هللا الوحید، علّمنا مّرة ألوھیتھ، ومّرة 
أخرى طبیعتھ البشریة، مقّسمین الى عدة عظات منفصلة ما یخّص 
 ربّنا یسوع المسیح، مع المجاھرة بأن إیماننا بھ ال ینقسم، كذلك

ن عظاتنا عن الروح القدس، ولكننا نبّشر بایمان ال نحن نقّسم اآل
یتجّزأ في أقنومھ ؛ "ألن ھذا كلّھ یعملھ الروح األحد نفسھ، مّوزعاً 

)، بینما یظّل ھو 12/11كور  1مواھبھ على كل واحد كما یشاء" (
نفسھ غیر منقسم.  ألّن المعّزي لیس كائناً آخر یختلف عن الروح 

و نفس الكائن األحد الذي ندعوه بأسماء مختلفة : القدس، بل ھ
  الكائن الحّي القائم بذاتھ، المتكلّم والعامل ؛ وھو الذي یقدّس جمیع 
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  الكائنات (المالئكة والبشر) التي خلقھا هللا بالمسیح.

  

  أسماؤه كثیرة وھو واحد – 3

وخوفاً من أن یظَن البعض عن جھل أن ھناك ھدّة أرواح، بسبب 
وأنھ لیس واحداً ولیس ھو الروح  –تعدّد أسماء الروح القدس 
أدرجت الكنیسةُ الجامعة في قانون  –عینھ، في حین أنھ واحد 

ً على سالمتك، أن تؤمن "بالروح القدس المعّزي  اإلیمان، حرصا
لكي تعرف أن ھناك تسمیات عدیدة، األحد الذي تكلّم في األنبیاء"، 

ولكن الروح القدس أحد.  ومن ھذه التسمیات العدیدة نحن لن 
  نتناول االّ بعضھا اآلن.

  

  مختلف أسماء الروح القدس – 4

إنھ یدعى "روحاً" بحسب ما تُلي علیكم اآلن : "فاحدكم یتلّقى من 
)، ویدعى "روح الحق" وفقاً 12/8كور  1الروح كالم الحكمة" (

)، ویدعى 16/13لقول المخلّص : "فمتى جاء روح الحّق ..." (یو 
).  وتدّل ھذه اآلیات بوضوح على 16/7"المعّزي أو المّؤید" (یو 

  أن نفس الكائن األحد یُسمى بأسماء مختلفة.

أما عن كون الروح القدس والمعّزي ھما أقنوم واحد، فقد جاء : 
) ؛ كما أنھ جاء من 14/26"ولكن المعّزي، الروح القدس ..." (یو 

وحدة المعّزي وروح الحق : "وأنا أسأل أبي فیھب لكم معّزیاً آخر 
  ).14/16یبقى معكم الى األبد، روح الحق ..." (یو 
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وأیضاً : "ومتى جاء المعّزي الذي أرسلھ إلیكم من لدن أبي، روَح 
هللا" كما ھو مكتوب : )، ویُدعى "روح 15/26الحق ..." (یو 

ً : "إن الذین 1/32"رأیت روح هللا ینزل ..." (یو  ).  وأیضا
  ).8/14ینقادون الى روح هللا یكونون حقاً أبناء هللا" (رومھ 

ویُدعى "روح اآلب" على حدّ قول المخلّص : "فلستم أنتم 
  ).10/20المتكلمین بل روح أبیكم ینطق بلسانكم" (متى 

كذلك : "لھذا أجثوا على ركبتي لآلب ... وأسألھ أن یؤیدكم  وبولس
).  ویُدعى "روح الرّب" كما یقول 16 – 3/14بروحھ" (أفسس 

).  5/9بطرس : "لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب"؟ (أعمال 
ویُدعى "روح هللا والمسیح" كما یكتب بولس : "أما أنتم فال 

ألن روح هللا حال فیكم.   تسلكون سبیل الجسد، بل سبیل الروح،
).  8/9وَمن لم یكن فیھ روح المسیح فما ھو من خاّصتھ" (رومھ 

ً لھذا النص : "والدلیل على كونكم  ویُدعى "روح ابن هللا" وفقا
  ).4/6أبناء أن هللا أرسل روح ابنھ في قلوبنا" (غال 

ویُدعى "روح المسیح" كما ھو مكتوب : "َوَسعوا الى الكشف عن 
  ).1/11بطرس  1واألحوال التي دّل علیھا روح المسیح" (الزمان 

وأیضاً : "... ألني أعلم أنھ یؤول الى خالصي، ویعود الفضل الى 
  ).1/19دعائكم والى معونة روح یسوع المسیح" (فیلبي 

  

  أسماء أخرى – 5

وعالوة على ھذه األسماء، تجد أسماء أخرى للروح القدس، اذ ھو 
  ا ھو مكتوب : "من حیث أنھ روح یُدعى "روح القداسة" كم
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)، ویدعى "روح التبنّي" على حدّ قول بولس 1/4القداسة"  (رومھ 
 ً یستعبدكم ویردّكم الى الخوف، بل روحاً یجعلكم  : "لم تتلقّوا روحا

).  ویُدعى "روح الوحي" 8/15أبناء، وبھ تنادي یا ابتا" (رومھ 
كما ھو مكتوب : "... ان یھب لكم روح حكمة یكشف لكم عنھ 

).  ویُدعى "روح الموعد" كما یقول بولس 1/17تعالى" (افسس 
ً وق د سمعتم كالم الحق ذاتھ في الرسالة نفسھا : "وفیھ آمنتم أیضا

أي بشارة خالصكم وآمنتم، ُختمتم بروح القدس الموعود" (أفسس 
1/13 ..." : ً )، ویُدعى "روح النعمة" كما یقول بولُس أیضا

  ).10/29وازدرى روح النعمة" (عبر 

ویُدعى بأسماء أخرى كثیرة مماثلة.  فقد سمعَت، وال شّك، في 
ً في ا لمزامیر "قدّوساً" وأحیاناً العظة السابقة، أنھ یُدعى أحیانا

)، ویُدعى في اشعیا "روح الحكمة والفھم، 5/13"رئاسیاً" (مز 
 – 11/2ولمشورة والقوة، والعلم والتقوى، ومخافة الرب" (اشعیا 

).  ویتّضح من جمیع ھذه األلقاب التي عدّدناھا، سواء من قبل أو 3
س الروح اآلن، أن ھناك تسمیات كثیرة، ولكّن الروح القدس ھو نف

ً مع اآلب واالبن.  إنھ  األحد، الحّي القائم بذاتھ، والحاضر دائما
لیس فقط اسماً یتلفّظ بھ اآلب واالبن، ولیس منتشراً في الھواء، بل 
ھو كائن جوھري، وھو ذاتھ الذي یعمل ویتكلّم ویدّبر ویقدّس، بما 
أن تصمیم الخالص فینا مستّمر منسجم ووحید.  ھذا التصمیم 

ر من اآلب باالبن في الروح القدس، كما سبق وقلنا، وأّود المنحد
أن تتذّكروا ما قلنا سابقاً وأن تعرفوا بوضوح أنھ لیس ھناك روح 

  في الناموس واألنبیاء، وروح آخر في األناجیل والرسل، ولكنّھ
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في العھد ھو الروح القدس األحد ذاتھ الذي تكلّم في الكتب اإللھیة 
  القدیم والجدید.

  

  الروح القدس والتجّسد – 6

ھذا الروح القدس ھو الذي حّل على مریم العذراء، ألنھ، بما أن 
المسیح المزمع أن یولد كان االبن الوحید، فقد ظللتھا قدرة العلّي، 
وحّل علیھا الروح القدس وقدّسھا كل تستطیع أن تتقبّل ذاك الذي 

).  اني لست بحاجة الى كالم كثیر 1/3"بھ كان كل شيء" (یو 
ألعلّمك أن ھذا المیالد كان بال دنس وال عیب، إذ قد سبق وتعلّمت 
ذلك ؛ فقد قال لھا جبرائیل : أنا لست سوى البشیر ِلما سیحدث، 
ً فیھ ؛ ألني وان كنت رئیس مالئكة، إالّ أني  ولكنّي لست معاونا

كیفیة التي بھا یتلدین، أعرف منزلتي.  أنا أُبشّرك بالفرح، أما ال
فلیست نعمة مني.  "ان الروح القدس یحّل بك وقدرة العلّي 
تظللّك"، "لذلك یكون المولود قدوساً، وابن العلي یُدعى" (لو 

1/35.(  

  

  عمل الروح القدس في الیصابات وزكریا وسمعان ... – 7

وكان ھذا الروح قد عمل في الیصابات ؛ ألنھ یعرف العذارى، 
المتزوجین أیضاً، إن كان زواجھم شرعیاً.  "وامتألت  وھو صدیق

)، وتنبأت فقالت األَمة 1/41الیصابات من الروح القدس" (لو 
)، إذ 1/43النبیلة عن ربّھا : "أنّي لي أن تأتیني أم ربي"؟ (لو 

  حسبت الیصاباُت نفسھا سعیدة.  وكان زكّریا أب یوحنا ممتلئاً بھذا
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الروح القدس عینھ عندما تحدّث عن الخیر العظیم الذي سیفعلھ 
االبن الوحید، وعن یوحنا الذي سیكون سابقھ بالعماد.  وبھذا 
الروح القدس نفسھ، أُوحي الى سمعان الصدیق أنھ ال یذوق الموت 
قبل أن یرى مسیح الرب.  وشھد بكل وضوح في الھیكل عما 

  ).28،  2/26لو سیحدث لھ عندما حملھ على ذراعیھ (

  

  ... وفي یوحنا المعمدان -  8

)، 44،  1/41ویوحنا، اذا امتأل من الروح القدس في بطن أمھ (لو 
تقدّیس لكي یعّمد الرب.  انھ لم یكن یمنح الروح، ولكنّھ كان یبّشر 
بالذي یمنح الروح، اذ كان یقول : "أنا أعمدكم بالماء من أجل 

فھو یعّمدكم في الروح القدس  التوبة، "أما الذي یأتي بعدي ...
).  لماذا بالنار؟ ألن الروح القدس نزل بشكل 3/11والنار" (متى 

).  وبھذا الخصوص قال الرب 2/3ألسنة كأنھا من نار (أعمال 
بفرح : "جئت أللقي على األرض ناراً وكم أرجو أن تكون قد 

  ).12/49اشتعلت" (لو 

  

  الروح القدس في عماد المسیح – 9

وھذا الروح القدس ھو الذي نزل في عماد یسوع، حتى ال تخفى 
د.  ولذلك قال یوحنا : "إن الذي أرسلني أعّمد  كرامة َمن كان یُعمَّ
في الماء قال لي : " إن الذي ترى الروح ینزل علیھ فیستقّر، ھو 

).  وإلیك ما یقول 1/33ذاك الذي یعّمد في الروح القدس" (یو 
  إنفتحت ألجل كرامة الذي –اوات قد إنفتحت اإلنجیل : "فإذا السم
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فرأى روح هللا إذ یقول : فإذا السماوات قد انفتحت،  –كان نازالً 
)، لیُظھر أنھ نزل 3/16یھبط كأنھ حمامة وینزل علیھ" (متى 

ِمن أن تُعطى باكورة  –كما یفّسر البعض  –طوعاً، ألنھ كان ال بدّ 
وأولى ھبات الروح القدس التي تُمنح للمعمدین، لناسوت المخلّص 

  الذي یَمنح مثل ھذه النعمة.

  

  حمامة نوح نفس الحمامة عند العماد – 10

) كانت جزئیاً صورةً لھذه 8/8ویرى البعض أن حمامة نوح (تك 
ء، الحمامة.  فكما أنھ في زمن نوح أتى الخالص بالخشبة والما

وبدأ جیل جدید، وأن الحمامة عادت إلیھ في المساء حاملةً ورقة 
نزل الروح القدس على نوح  –زیتون، كذلك _ على حدّ قولھم 

الحقیقي منشئ الجیل الثاني الذي جمع في واحد عناصَر جمیع 
الشعوب التي كانت ترمز إلیھا مختلف أنواع الحیوانات في 

  السفینة.

الروحیة مع النعاج، وتحوي كنیستُھ  فبعد مجیئھ سترعى الذئاب
  ).65/26؛  11/6العجل والثور واألسد التي ترعى معاً (أشعیا 

وكما نراه الیوم، كذلك ینقاد األمراُء الزمنیون ویُرشدھم رجاُل 
الحمامة  –كما یفّسر البعض  –الكنیسة.  فقد نزلت الحمامة 

نین بخشبة الروحیة وقت العماد لتظھر أنھ ذاك الذي یخلّص المؤم
  صلیبھ ؛ ھو الذي كان عند المساء سیمنح الخالص بموتھ.

  

  أقوال المخلّص عن الروح القدس – 11

  یمكن أیضاً تفسیر ھذه النصوص تفسیراً آخر.  ولكن یحسن بنا
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اآلن أن نستمع الى ما یقولھ المخلّص عن الروح القدس، إذ یقول : 
"ما من أحد یمكنھ أن یدخل ملكوت هللا إالّ إذا ُولد، وكان مولده من 

  ).  ویقول إن النعمة تأتي من اآلب : 3/5الماء والروح" (یو 

"... أولى أباكم السماوي بأن یمنح سائلیھ الروح القدس" (لو 
یضاً إنھ یجب عبادة هللا بالروح : "ستأتي ساعة ).  ویقول أ11/13
یعبد فیھا العبّادُ الصادقون اآلَب بالروح والحق ؛  –بل أتت اآلن  –

ألن اآلب یرید مثل ھؤالء العبّاد.  إن هللا روح فیجب على العبّاد 
ً : أما اذا 24 – 4/23أن یعبدوه بالروح والحق" (یو  ).  وأیضا

طین ... (ثم یستطرد فیقول) : لذلك أقول كنُت بروح هللا أطرد الشیا
لكم : كل خطیئة وكفر یُغفر للناس، وأما الكفر بالروح فلن یُغفر.  
ومن قال كلمة على ابن اإلنسان یُغفر لھ، أما من قال على الروح 

 12/28القدس فلن یغفر لھ، ال في ھذه الدنیا وال في اآلخرة" (متى 
سأل أبي، فیھب لكم مؤیداً ).  ویقول كذلك : "وأنا أ32 – 31، 

آخر یبقى معكم الى األبد، روح الحق الذي ال یستطیع العالم أن 
یتلقّاه، ألنھ ال یراه وال یعرفھ.  أما أنتم فتعرفونھ، ألنھ یقیم معكم 

ً : "قلت لكم ھذا 18 – 14/16وھو فیكم" (یو  ).  ویقول أیضا
یُرسلھ اآلب  الكالم وأنا مقیم معكم، ولكن المؤیِّید الروح القدس

باسمي، فلیعلّمكم جمیع األشیاء ویذّكركم جمیع ما قلتھ لكم" (یو 
ً : "ومتى جاء المؤیِّد الذي أرسلھ 26 – 14/25 ).  ویقول أیضا

إلیكم من لدن أبي، روح الحق المنبثق من اآلب، فھو یشھد لي" 
).  ویعود المخلّص فیقول : "إن لم أمِض فال یأتكم 15/26(یو 

  أما إذا مضیت فأُرسلھ إلیكم.المؤیِّد، 
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 16/7ومتـى جــاء أخزى العالم على الخطیئة والبّر والحكم" (یو 
).  ثم یستطرد فیقول : "ال یزال لدّي أشیاء كثیرة أقولھا لكم، 8 –

ولكنّكم ال تطیقون اآلن حملھا.  فمتى جاء روح الحق أرشدكم الى 
الحق كلّھ، ألنھ ال یتكلّم بشيء من عنده بل یتكلّم بما یسمع وینبئكم 

ما یطلعكم علیھ" (یو بما یحدث.  سیمّجدني ألنھ یأخذ مما لي 
.  لقد تلوُت علیك كالم االبن الوحید نفسھ لكي ال )15 – 16/12

  تتمّسك بكالم البشر.

  

  المسیح یعد الرسل بالروح ویمنحھ لھم – 12

وقد ُمنح الرسل شركة ھذا الروح القدس، اذ كنت : "قال ھذا، 
ونفخ فیھم وقال لھم : خذوا الروح القدس، من غفرتم لھ خطایاه 

 – 20/22تغفر لھ، ومن أمسكتم علیھ الغفران یمسك علیھ" (یو 
).  وھذه ھي المّرة الثانیة التي نفخ فیھا، إذ أن المّرة األولى 23

خطایا اإلختیاریة، لكي یتّم ما ُكتب : ) أظلمت بسبب ال2/7(تك 
ً إیاك من الحزن" (تاحوم  ً في وجھك ومنجیّا  2/1"وصعد نافخا

من الجحیم، ألنھ ھكذا یروي اإلنجیل  -سبعینیة).  ومن أین صعد؟ 
: إنھ نفخ فیھم بعد قیامتھ.  ولكنّھ اآلن یُعطي النعمة ویھبھا 

ن أُعطیھا، ولكّن بغزارة، ویقول لھم : أنا اآلن على استعداد أل
اإلناء ال یستطیع أن یحویھا بعد ؛ فتتقبّلوا اآلن النعمة بحسب 
استطاعتكم وانتظروا نعمة أوفر.  "أما أنتم فامثكوا في مدینة 

  ).24/49أورشلیم الى أن تنزل علیكم القّوة من العالء" (لو 

  تقبّلوا اآلن جزءاً ولكن عندئذ ستحملونھا كاملة، ألن الذي یتقبّل
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ال ینل غالباً إال قلیالً مما یعطى، ولكن الذي یلبس الثوب، فالثوب 
یكسوه كلّھ.  إنھ یقول : ال تخافوا أسلحة الشیطان وسھامھ، ألنكم 
ستلبسون قّوة الروح القدس.  (تذكروا ما قلنا أخیراً من أن الروح 

  ال یتجزأ بل النعمة التي یمنحھا).

  

  العنصرة – 13

صعد یسوع الى السماوات ووفي بوعده، ألنھ سبق وقال : "وأنا 
).  فمكثوا ینتظرون 14/16أسأل أبي فیھب لكم مؤیداً آخر" (یو 

مجيء الروح القدس.  ولّما أتى یوم العنصرة _ ھنا في مدینة 
أورشلیم ھذه، مما یّشرفنا، إذ نحن ال نتكلّم عن أُمور وقعت عند 

فلما أتى یوم  –تلك التي حدثت عندنا  اآلخرین، ولكن عن
العنصر، كانوا جالسین، ونزل المعّزي من السماء، حاٍرُس 
الكنیسة ومقدّسھا، مدّبر النفوس وّربان الذین تعصف بھم الریاح، 

  حامُل النور للتائھین، وَحَكم الذین یناضلون، ومكلّل الظافرین.

  

  العماد في الروح القدس – 14

القّوة ویعمدّھم، ألن الرب قال : "أما أنتم  نزل لیُلبِس الرسل
دون في الروح القدس بعد أیام قلیلة" (أعمال  ).  لیست 1/5فتعمَّ

ھذه نعمة جزئیة بل ھي القدرة بأكملھا، ألنھ، كما أن الذي یغطس 
د، یغمره الماء من كل جانب، كذلك ھم ُعمدّوا في  في المیاه ویُعمَّ

ا الماء یغمر الجسم من الخارج، الروح القدس كامالً.  ولكن بینم
  فإن الروح یعّمد النفس من الداخل دون أن یترك فراغاً.
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ً صغیراً متواضعاً، مفیداً للناس  ولماذا تستغرب؟ خذ مثالً مادیا
حتى باطنھ، حّولت الكّل  البسطاء ؛ اذا اخترقت النار ِسمَك الحدید

الى نار.  فما كان بارداً یصبح محرقاً، وما كان قاتماً یصبح المعاً.  
فاذا كانت النار، وھي جسم، باختراقھا جسم الحدید، قامت بھذا 
العمل من دون عائق، فلماذا تستغرب من قدرة الروح القدس على 

  الدخول الى باطن النفس؟

  

  ناریةصوت من السماء وألسنة  – 15

وحتى ال تجھل عظمة النعمة النازلة، حدث صوت أشبھ ببوق 
)، معلناً 2/2سماوي.  "فانطلق بغتة دويٌّ كریح عاصفة" (أعمال 

  ).11/12مجيء الذي یمنح البشر قّوة اغتصاب ملكوت هللا (متى 

  وذلك لكي ترى األعیُن األلسنة الناریة، وتسمع اآلذان الصوت.

)، وأصبح البیت 2/2انوا فیھ" (أعمال "ومأل جوانب البیت الذي ك
أشبھ بوعاء للماء الروحي.  فامتالً التالمیذ الذین كانوا جالسین 

وأُلبسوا فیھ، وامتأل البیت كلّھ.  وھكذا ُعمدّوا بأكملھم وفقاً للوعد ؛ 
ً خالصیاً.  "وظھرت لھم ألسنة  ً إلھیا في الجسد وفي النفس ثوبا

لى كل منھم لسان، فامتألوا كأنھا من نار قد انقسمت، فوقف ع
).  تلقّوا ناراً ال تحرق، 4 – 2/3جمیعاً من الروح القدس" (أعمال 

ولكنّھا نار خالصیة تحرق أشواك الخطایا وتنیر النفس.  وھو 
الذي سیأتي إلیكم اآلن ویقتلع خطایاكم التي ھي أشبھ بأشواك 
ً ویمنحكم النعمة، ألنھ  ویحرقھا.  ویجعل كنز نفسكم أكثر لمعانا

  كي سبق ومنحھا للرسل.  لقد استقّر علیھم بشكل ألسنة ناریة، ل
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تتّوج رؤوسھم بتیجان روحیة من نوع جدید.  في الماضي كان 
الفردوس ؛ والیوم لساٌن سیف من نار یحول دون اجتیاز أبواب 

  من نار خالصي یستعید النعمة.

  

  ھبة اللغات – 16

"وأخذوا یتكلّمون بلغات غیر لغتھم، على ما منحھم الروح القدس 
).  فكان بطرس واندراوس الجلیلیّین 2/4(أعمال أن ینطقوا" 

یتكلّمان الفارسیة والمادیة، وكان یوحنا والرسل واآلخرون 
یتكلّمون كّل لغة مستعملة بین الشعوب.  ألنھ لیس في أیامنا بدأت 
جماھیر الغرباء تجتمع ھنا، بل منذ ذلك الوقت.  أّي معلّم كبیر في 

شیاء لم یسبق أن تعلّموھا؟ البد من استطاعتھ أن یعلّم حشداً كبیراً أ
دراسة قواعد اللغة والفنون سنوات طویلة حتى یمكن إجادة 
التحدث باللغة الیونانیة، ولیس الكّل یجیدون الحدیث بھا.  فاذا كان 

الخطیب یُجید الحدیث بھا، فإن معلم قواعد اللغة ال یجیدھا أحیاناً.   
فلسفیة.  ولكن الروح والذي یعرف قواعد اللغة یجھل العلوم ال

القدس یُعلّم في آن واحد عدّة لغات، كان یستحیل على ھؤالء 
الــرجال أن یتعلّموھا، وإن خّصصوا لھا طیلة حیاتھم.  ھذه ھي 
الحكمة العظمى، ھذه ھي القدرة اإللھیة.  أّي وجھ للمقارنة بین 
جھل أُولئك الذي قضوا معظم حیاتھم في الدرس، وھذا التدّفق 

  ئي العام المذھل لشتى اللغات فجأة؟الفجا
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  دھشة الشھود – 17

).  وھذه ثاني بلبلة 2/6فوقعت بلبلة في جمھور المستمعین (أعمال 
 – 11/1تحدث، مضادة لألولى الشریرة التي حدثت في بابل (تك 

).  وھناك بلبل هللاُ ألسنتھم ألّن نیتھم كانت شریرة ضد هللا ؛ أما 9
ھنا، فكان المقصود منھا توحید األفكار، إذ كان الدافع إلیھا 

  صالحاً.  وحیث حصلت المعصیة ھناك حصل التجدید.

فدھش الناس وقالوا : "كیف یسمعھم كّل منا یتكلّم بلغة بلده"؟ 
م ال تعلمون، ألن نیقودمس نفسھ ).  ال عجب إن كنت2/8(أعمال 

كان یجھل مجيء الروح ؛ وقد قیل لھ : "الریح تھّب حیث تشاء 
ال تدري من أین تأتي والى أین تذھب" (یو فتسمع ھزیزھا، و 

).  إن كنت حین أسمع صوتھ ال أعرف من أین یأتي، فكیف 3/8
ر ما ھو جوھره؟   لي أن أُفّسٍ

  

  نشوة الخمرة الجدیدة – 18

"وكان آخرون یقولون ساخرین : قد ارتّووا من خمر جدیدة" 
).  كانوا یقولون الحق ولكن على سبیل السخریة.  2/13(أعمال 

فقد كانت فعالً خمرةً نعمةُ العھد الجدید.  ولكن ھذه الخمرة الجدیدة 
كانت من كرمة روحیة قد أثمرت في األنبیاء وأنبتت في العھد 

رمة، في النظام الطبیعي، تبقى دائماً على الجدید.  ألنھ كما أن الك
ً للفصول، كذلك الروح یظّل كما  ما ھو وتحمل ثماراً جدیدة وفقا
ھو : لقد عمل في األنبیاء مراراً، وظھر الیوم بشكل جدید عجیب.  
  إن النعمة قد حلّت على األجداد، ولكنھا ھنا فاضت.  ھناك حصلوا 
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دوا فیھ تماماً.على    المشاركة فیالروح القدس، أما ھنا فعُّمِ

  

  النشوة الروحیة – 19

ولكّن بطرس الذي كان یملك الروح القدس ویعرف ما كان یملك، 
الذین یكرزون بیوئیل وال یفھمون ما ھو  –قال : "أیھا الیھود 

لیس ھؤالء سكارى، كما حسبتم ؛ إنھم سكارى فعالً، ال  –مكتوب 
كما تّظنون، بل كما ھو مكتوب : یرتُوون من فیض بیتك، ومن 

).  إنھم ثملون بنشوة تُمیت الخطیئة 35/9نھر لذّاتك تسقیھم" (مز 
وتحیي القلب وتقاوم نشوة الجسد.  فھذه تنسینا ما نعرف وتلك 

ھم سكارى بخمرة الكرمة معرفة ما ال نعرف نعم إن تمنحنا 
  ).15/5الروحیة ؛ فقد قال : "أنا الكرمة وأنتم األغصان" (یو 

"وإن كنتم ال تصدّقونني، فافھموا ما أقول بحسب الوقت، إنما نحن 
).  "فالذي صلب في 2/15في الساعة الثالثة من النھار" (أعمال 

ھ أرسل إلینا اآلن نعمتّ  –) 15/25بحسب مرقس ( –الساعة الثالثة 
  في الساعة الثالثة ؛ ونعمة ھذا ال تختلف عن نعمة ذاك.

فالذي ُصلب عندئذ یعني بالوعد الذي عھده.  وإذا أردتم شھادة 
فاسمعوا : وما ذلك إال الذي أوحى الى النبي یوئیل : قال هللا : 

 – 2/16سیكون في األیــــام األخیرة فیض من روحي" (أعمال 
ي عطیة غزیرة.  "ألن هللا وھب لھ ).  وھذه الكلمة "فیض" تعن17

الروح بغیر حساب ؛ أن األب یحّب االبن فجعل كل شيء في یده" 
)، "وأعطاه السلطان أن یمنح الروح القدس لمن 35 – 3/34(یو 

  یشاء.  فیض من روحي أُفیضھ على الناس أجمعین، فینبئ بنوھم
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زبناتھم.  أجل، في تلك األیام، أُفیض من روحي على عبادي 
  ).18 – 2/17وعابداتي فیُنبئون" (أعمال 

إن الروح القدس ال یستثني أحداً.  إنھ ال یبحث عن الكرامات بل 
عن النفوس التقیّة.  فال یتكبّر االغنیاء وال یتواضع الفقراء، ولكن 

  ة.فلیستعدّ كّل واحد لتقبّل النعمة السماوی

  

  الروح القدس في األعمال والرسائل – 20

لقد تكلّمنا الیوم كثیراً، ولعّل آذانكم تعبت.  ومع ذلك ھناك أشیاء 
كثیرة للقول.  وفي الحقیقة ال بدّ من عظة ثالثة، بل من عظات 
أخرى لمعاجلة العقیدة الخاصة بالروح القدس.  وأرجو المعذرة 

قترب، وقد أطلنا في عظتنا لھاتین العّظتین.  إن عید الفصح قد ا
أن نضع في متناولكم كّل شھادات العھد الیوم ؛ ومع ذلك لم نستطع 

الجدید.  إذ ال تزال ھناك أشیاء كثیرة نقولھا عن أعمال الرسل 
حیث نعمة الروح القدس عملت في بطرس وفي سائر الرسل.  
ھناك أشیاء كثیرة نقولھا عن الرسائل الجامعة ورسائل بولس 

ع عشرة.  ولذلك سنحاول اآلن أن نقتطف بعض ھذه األرب
الشھادات كما تقتطف الزھور في مروج واسعة، حتى تحفظوھا 

  في ذاكرتكم.

  

  أعمال الروح القدس في بدایة الكنیسة – 21

ألنھ بقدرة الروح القدس وبإرادة اآلب واالبن، وقف بطرس مع 
  األحد عشر، ورفع صوتھ كما ھو مكتوب : "إرفعي صوتك بقّوة 
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).  وبشبكة كلماتھ الروحیة 40/9یا مبّشرة أُورشلیم" (أشعیا 
ً في جمیع  اصطاد ثالثة آالف نفس.  وقد عملت ھذه النعمة أیضا
الرسل معاً، بحیث أن عدداً كبیراً من ھؤالء الیھود الذین صلبوا 
المسیح، آمنوا واعتمدوا باسم المسیح، "وكانوا یتابعون تعلیم 

).  وبذات قّوة الروح القدس، 2/42ال الرسل ... والصالة" (أعم
عندما صعدا الى الھیكل معاً  –شفى بطرس ویوحنا باسم یسوع 

الرجَل الذي كان مّضجعاً عند الباب  –للصالة في الساعة التاسعة 
الحسن، وھو مقعد منذ مولده، منذ أربعین سنة، لیتّم ما ھو مكتوب 

  ).35/6: "حینئٍذ یطفر األأعرج كاألیل" (أشعیا 

وبشبكة التعلیم الروحیة إصطادا خمسة آالف مؤمن، وأثبتا 
الضالل على شیوخ الشعب ورؤساء الكھنة، وذلك لیس بحكمتھما 
(ألنھما كانا أمیین وغیر مثقفین)، ولكن بقدرة الروح القدس" 

  ).4/8(أعمال 

ونعمة الروح القدس التي أثمرت على أیدي الرسل اإلثنى عشر 
لغت حدّاً بحیث أنھم لم یكونوا یّؤلفون "اإلّ في جمیع الذین آمنوا، ب

ً بینھم"  ً واحدة ... وكان كل شيء لھم مشتركا ً واحداً ونفسا قلبا
) ؛ "وكان كّل َمن یملك الحقول أو البیوت یبیعھا 4/32(أعمال 

).  أما 4/34ویأتي بثمن المبیع، ولم یكن فیھم محتاج" (أعمال 
القدس، فقد ناال العقاب الذي حننیا وسفیرة اللذان كذبا على الروح 

  استحقاه.

  

  عجائب بقوة الروح القدس – 22

  "وكان یجري على أیدي الرسل بین الشعب كثیر من اآلیات و
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).  وكانت النعمة الروحیة فائضة على 5/12األعاجیب" (أعمال 
أحد الرسل، بحیث كانوا یبدون مخیفین ھم الودعاء ("ولم یجرؤ 

  ).5/13أن یخالطھم، بل كان الشعب یعّظم شأنھم") (أعمال 

"وأخذ عدد المؤمنین بالرب یزداد بانضواء جماعات من الرجال 
والنساء، حتى أنھم كانوا یخرجون بالمرضى في الشوارع 
فیجعلونھم على األسّرة، لعّل ظّل بطرس عند مروره یقع على أحد 

  منھم.

ن المجاورة الى أُورشلیم ھذه وكانت الجماعات تبادر من المد
المقدسة، تحمل المرضى والذین بھم َمّس من األرواح النجسة 

  )، بقّوة الروح القدس ذاتھا.16 – 5/14فیشفون جمیعاً" (أعمال 

  

  الروح القدس یعضد الرسل أمام الحّكام – 23

وألقى رؤساء الكھنة الرسل األثنى عشر في السجن مّرة أخرى، 
لكرازتھم بالمسیح.  بید أن مالك الرب فتح أبواب السجن لیالً، 

).  ومن الھیكل 19 – 5/18وأخرجھم بشكل ال یُصدّق (أعمال 
جاؤوا الى المحفل أمام الرؤساء.  فاستخدموا الحجج بال خجل للّرد 

وأضافوا ھذا : "وھب هللاُ الروَح القدس علیھم فیما یخّص المسیح.  
).  "فجلدوھم ... أّما ھم فانصرفوا من 5/32لمن یطیعھ" (أعمال 

المجلس مسرورین ... وكانوا یواظبون على التعلیم والتبشیر 
  ).42 – 5/40بیسوع المسیح" (أعمال 

  

عمل الروح القدس في الشمامسة األولین وخاصة  – 24
  اسطفانوس

  وح القدس لم تثمر فقط في الرسل االثنى عشر، ولكّن نعمة الر
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بل كذلك في األنباء األبكار لھذه الكنیسة التي كانت فیما مضى 
عاقراً، وأعنى بھم الشمامسة السبعة.  ألن ھؤالء اختیروا كما ھو 

  ).6/3مكتوب : "ممتلئین من الروح القدس والحكمة" (أعمال 

اسطفانوس الحسن االسم "رجل مملوء من اإلیمان ومن بینھم 
والروح القدس، یأتي بأعاجیب وآیات مبینة بین الشعب" (أعمال 

).  فتصدّى لھ مجادلوه ؛ لّكنھم "لم یستطیعوا أن یُقاوموا 6/8
).  فرشَي بھ 6/10الحكمة والروح الذین ینطقان بلسانھ" (أعمال 
)، 6/15الك (أعمال وسیق الى المجلس ؛ وكان وجھھ یشبھ وجھ م

ذین كانوا في المجلس تفّرسوا فیھ فرأوا وجھھ یشبھ وجھ (ألن ال
.  وبعد أن افحم الیھود في ردّة المفعم حكمة، وأثبت علیھم )مالك

أنھم "ِغالظ الرقاب وُغلف القلوب واآلذان وما زالوا یقاومون 
الروح القدس ..."، "حدّق الى السماء ... فرأى مجد هللا ویسوع 

ً عن یمین هللا" (أعمال  ).  انھ لم یحدّق بقدرتھ 55،  7/51قائما
الخاّصة، إذ یقول الكتاب : "وھو ممتليء من الروح القدس، حدّق 
ً عن یمین هللا" (أعمال  الى السماء فرأى مجد هللا ویسوع قائما

7/55.(  

  

  فیلّبس والروح القدس – 25

یح، في مدینة وبنفس قدرة الروح القدس طرد فیلّبس، باسم المس
  السامرة، األرواَح النجسة التي كانت تصرخ بصوت عظیم.

ً غفیراً من  وشفى المخلّعین والعمي، واكتسب للمسیح جمیعا
  المؤمنین.  ولما نزل عندھم بطرس ویوحنا َمنحاھم، بالصالة 
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وبحّق ووضع األیدي، الشركة في الروح القدس، التي استُبعد منھا 
سیموُن الساحر.  ودُعي مّرة أخرى من مالك الرب على الطریق 
بسبب الخصّي الحبشي التقى.  وسمع الروح القدس یقول لھ 

).  فعلّم 8/29بوضوح : "تقدّم والحق ھذه المركبة" (أعمال 
ً لما ھو  الحبشيُّ وعمدّه وأرسلھ الى الحبشة یبّشر بالمسیح، وفقا

).  ولما خطفھ 67/32الى هللا" (مز مكتوب : "وتبسط كوش یدیھا 
  المالك أخذ یبّشر المدن الواحدة تلو األخرى.

  

  عمل الروح القدس في بولس – 26

وبھذا الروح القدس ذاتھ امتأل القدیس بولس بعدما دعاه ربّنا یسوع 
المسیح.  والشاھد لنا على ھذه األقوال ھو حننیا البار من سّكان 

رّب یسوع الذي تراءى لك في الطریق دمشق، إذ قال لھ : "إنَّ ال
التي قدمت منھا قد أرسلني إلیك لتبصر وتمتلئ من الروح القدس" 

).  وإذ قال ھذا لَمس عینیھ وحوّل عمى عیني بولس 9/17(أعمال 
الى بصر، وختم نفسھ بختم المعمودیة، وجعل منھ إناًء مختاراً 

ل (أعمال یحمل اسم الرب الذي ظھر لھ الى الملوك وبني اسرائی
9/16.(  

ً صالحاً.   والذي كان فیما مضى مضطھداً، جعلھ مبشراً وخادما
نشر اإلنجیل من أورشلیم حتى اإلللیریكوم.  وعلّم حتى رومة 
اإلمبریالیة، وأعرب عن رغبتھ في تبشیر اسبانیا (رومھ 

أتى بآیات وأعاجیب.  ویكفي اآلن )، وتحّمل ألف مشقّة و15/24
  ما قلناه عنھ.

  

  

  



  342  كیرلس األورشلیمي
  

  ... وعمل الروح القدس في بطرس -  27

ً شفى بطرس  ھامةُ الرسل وحامل  –وبقدرة الروح القدس أیضا
باسم الرب یسوع، إینیاَس المخلّع في  –مفاتیح ملكوت السماوات 

).  وفي یافا 35 – 9/32اللّد التي تدعى اآلن ذیوسبولس (أعمال 
).  ولما كان 42 – 9/36یتا (أعمال أقام من األموات المحسنة طاب

على السطح رأى رؤیا، ھكذا السماء مفتوحة وشيء كسماط عظیم 
ینحدر الى األرض علیھ من جمیع أشكال وأنواع الحیوانات ... 
وتعلّم أالّ یقول عن أحد إنھ دنس أو نجس وان كان من عابدي 

علنا  األصنام.  وعندما دعاه كرنیلیوس.  قال لھ الروح القدس نفسھ
: "ھناك رجال یطلبونك، فقم وأنزل الیھم، واذھب معھم غیر 

).  ولكي یظھر هللا 19-10مردَّد فإني أنا أرسلتھم" (أعمال 
بوضوح أن المؤمنین الذین ھم من األمم یصبحون شركاء في 

عندما وصل بطرس الى قیصیریة وعلّم ما  –نعمة الروح القدس 
لیوس والذین كانوا یقول الكتاب عن كرنی –یخّص المسیح 

حاضرین معھ : "وبینما بطرس یتكلّم نزل الروح القدس على 
).  بحیث أن 10/44جمیع الذین كانوا یسمعون العظمة" (أعمال 

المؤمنین المختونین الذین رافقوا بطرس دھشوا، اذ رأوا ھبة 
  الروح القدس أُفیضت أیضاً على الوثنیین !

  

  المیذ "مسیحیین"بوحي الروح القدس یُسّمى الت – 28

ولما انتشرت الكرازة بالمسیح في أنطاكیة، مدینة سوریا الشھیرة، 
  أرسل من ھنا إلى أنطاكیة برنابا لیساعد على عمل الخیر.
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ً من الروح القدس ومن اإلیمان"  ً ممتلئا "وكان رجالً صالحا
آمنوا بالمسیح، ).  ولما رأى كثرة عدد الذین 11/24(أعمال 

ً كثیراً وأدخالھم في  استقدم من طرسوس رفیقھ بولس، فعلّما خلقا
  الكنیسة.

(أعمال  "وفي أنطاكیة اتخذ التالمیذ أول مّرة اسم المسیحیین"
).  وكان الروح القدس، على ما أظن، ھو الذي فرض 11/26

على المؤمنین االسم الذي أعلنھ الرّب من قبل ("ویدعو عبیده 
).  وأفاض هللا نعمة الروح القدس 65/15خر") (أشعیا باسم آ

بغزارة في انطاكیة ؛ ولذلك قام فیھا أنبیاء ومعلّمون بینھم اغابُس .  
"وبینما ھم یقضون فریضة العبادة للرب ویصومون، قال لھم 
الروح القدس : افردوا لي برنابا وبولس ألمر ندبتھما الیھ" (أعمال 

دیھم، فأرسلھم الروح القدس.  من ).  فوضعوا علیھما أی13/3
الواضح إذن أن الروح القدس الذي یتكلّم ویُرسل ھو حّي قائم بذاتھ 

  وعامل، كما سبق وقلنا.

  

  الروح القدس یحّرر المسیحیین من الشریعة الیھودیة – 29

ھذا الروح القدس الذي باالتحاد مع اآلب واالبن ألف العھد الجدید 
نا من أعباء الناموس المرھقة أعني في الكنیسة الجامعة وحّرر

بذلك التقالید الخاصة بالدنس والنجس، بالطعام، بالسبوت ورؤوس 
األھلّة، بالختان والتطھیرات والذبائح ... ھذه األشیاء التي أُعطیت 
لزمن، وكان لھا ظّل الخیرات المستقبلة، قد أُلغیت بحق عندما 

أثارھا في أنطاكیة جاءت الحقیقة.  ألنھ على إثر المشكلة التى 
  ھؤالء الذین كانوا ینادون بضرورة الختان والتزام كل التقالید 

  

  

  



  344  كیرلس األورشلیمي

   

الموسویة، أُرِسل بولس وبرنابا، وحّرر الرسُل الذین كانوا ھنا في 
أورشلیم األرَض كلّھا من التقالید الناموسیة والرمزیة بموجب 
الرسالة التي كتبوھا.  ومع ذلك لم یعطوا ھذا القرار قّوة االلتزام 
من عندھم كما یعترفون بذلك في ما كتبوه : "قد رأى الروح 

سوى ما ال بدّ منھ، أالّ یُلقى علیكم من األعباء القدس ورأینا نحن 
 15/28وھو اجتناب ذبائح األصنام والدم والمیتة والزنى" (أعمال 

صدر 29 – ).  وقد اثبتوا بوضوح بما كتبوا أن المكتوب، ولو أنھ 
عن بشر، إنما ھو أمر الروح القدس للعالم أجمع.  وتلّسم بولس 

  رض كلھا.وبرنابا ھذا القرار وأذاعاه في األ

  

  الروح القدس یقود مھّمة بولس الرسولیة – 30

اآلن وقد بلغت ھذا الحدّ من عظتي أطلب الصفح من محبتكم أو 
باألحرى من الروح القدس الذي كان یسكن في بولس.  كنت ال 
استطیع أن أبسط كل شيء بسبب ضعفي أوالً، ثم لما انتابكم من 

أن أروي بجدارة كّل إعیاء لسماعكم لي.  ألنھ ِمن أني لي 
  األعمال.

التي أتى بھا بولس بقدرة الروح القدس باسم یسوع ؟ األعمال التي 
).  13 – 13/5قام بھا في قبرص وخذل بھا علیم الساحر (أعمال 

)، وفي 11 – 14/7وفي لسترة عندما شفى رجالً كسیحاً (أعمال 
كیلیكیة وفریجیة وغالطیة ومیسیة ومكدونیة، أو ما حدث في 
قیلبّي وأعني كرازتھ وطرده "روح عّراف" باسم المسیح (أعمال 

)، والخالص الذي حصل علیھ السّجان وأھل بیتھ 18 – 16/16
 - 16/25بالعماد بعد الزلزال الذي زعزع أركان السجن (أعمال 

34.(  
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أو ما فعلھ في تسالونیكي، وخطابھ في آثینا أمام محفل 
)، أو تعالیمھ في كورنتس وكل 34 – 17/15األریوباُغس (أعمال 

مقاطعة أكائیة.  كیف لي أن أُروي بجدارة األعاجیب التي صنعھا 
بولس في أفسس بفضل الروح القدس ؟ فقد كان أھل ھذه المدینة ال 
یعرفون الروح القدس من قبل، ولكنّھم آمنوا بھ بعد تعلیم بولس : 

وأخذوا بولس علیھم یدیھ فنزل الروح القدس علیھم، "ووضع 
).  وكانت 7 – 19/6یتكلّمون بلغات غیر لغتھم ویتنبأون" (أعمال 

نعمة الروح القدس علیھ الى حدّ أنھ، لیس فقط بمجّرد لمسھ كان 
یعد الصحة، بل "ما مّس بدنھ من منادیل أو مآزر فیضعونھا على 
المرضى فتزول األمراض عنھم وتذھب األرواح الخبیئة" (أعمال 

تى الذین كانوا یزاولون السحر، "جاؤوا ).  وح13 – 19/12
  ).19/19بھم فاحرقوھا بمحضر من الناس كلّھم" (أعمال بكت

  

  (تابع) – 31

وأنا ال أذكر إالّ عرضاً ما حدث في تراوس عندما غلب النوم على 
الغالم افطیخس فسقط من الطبقة الثالثة الى أسفل وُحمل میتاً، لكن 

وإني أترك نبوءاتھ الى شیوخ  ). 12 – 20/7بولس أنقذه (أعمال 
الكنیسة الذین استدعاھم من أفسس الى میلیطش اذ قال لھم 
بصراحة : "إن الروح القدس كان ینبئني في كل مدینة بأن القیود 

).  وبھذه العبارة "في 20/23والشدائد تتربّص بي ..." (أعمال 
  كل مدینة" كان بولس یظھر أن األعاجیب التي كان یصنعھا في 
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كل مدینة كانت تتم بقّوة القدس وبموافقة هللا وباسم المسیح الذي  
یتكلّم فیھ.  وبقّوة ھذا الروح القدس، كان بولس یسرع الى ھذه 
المدینة المقدسة أورشلیم على الرغم من أن أغابس تنبأ لھ بالروح 
نفسھ بكل ما سیحدث لھ.  ومع ذلك، كان، وھو في طریقھ، یكرز 

مسیح.  ولما حضر الى قیصریة وظھر أمام بكل ثقة ما یخّص ال
المحاكم، تارة أمام فیلكس وطوراً أمام الوالي فسُطس، ثم أمام 
الملك أغریبّا، تلقّى بولس من الروح القدس نعمة عظیمة من 
ً ملك الیھود، قال : "زد قلیالً من الجھد  الحكمة بحیث أن اغریبّا

ح القدس نفسھ ).  وھذا الرو26/28تجعل مني مسیحیاً" (أعمال 
ھو الذي وھبھ أالّ یصیبھ مكروه عندما لدغتھ أفعى في جزیرة 

)، وأن یشفي مرضى كثیرین.  وھذا 5 – 28/3مالطة (أعمال 
ً ھو الذي قاد إلى رومة، عاصمة  الروح القدس أیضا
األمبراطوریة، ھذا المبّشر بالمسیح، الذي كان فیما مضى 

من الیھود بأن یؤمنوا  مضطھداً لھ.  وھناك أقنع عدداً كبیراً 
بالمسیح.  وإلى الذین كان یعاندون وینصرفون، اكتفى بأن یقول : 
"صدق الروح القدس في قولھ آلبائكم بلسان النبي أشعیا ..." 

  ).28/25(أعمال 

  

  تُثبت الرسائل عمل الروح القدس – 32

أما كون بولس قد امتأل من الروح القدس، ھو وسائر الرسل 
الذین آمنوا بعدھم باآلب واالبن والروح  اآلخرین، وجمیع

(المساوي لھما في الجوھر)، فیتّضح ذلك من رسائلھ عندما یقول : 
  "ولم یعتمد كالمي وبشارتي على أسلوب االقناع بالحكمة، بل على 

  

  

  



  العظة السابعة عشرة  347
  

).  وكذلك : "هللا ھو الذي 2/4كور  1ظھور الروح والقّوة" (
).  1/22كور  2ختمنا بخاتمھ وجعل في قلوبنا عربون روحھ" (

وأیضاً : "... الي أقام یسوع من بین األموات یُحیي أیضاً أجسادُكم 
).  وفي رسالتھ الى 8/11الفانیة بروحھ الحاّل فیكم" (رومھ 

الكریمة، بعون الروح القدس الذي حّل "إحفظ الودیعة تیموتاوس : 
  ).1/14تیمو  2فینا" (

  

  الروح القدس یُنبيء بالمستقبل – 33

عن كون الروح القدس قائماً بذاتھ، یحیا ویتكلّم ویتنبأ، فقد سبق أن 
تكلّمنا عن ذلك مراراً في عظاتنا السالفة.  وقد كتب بولس الي 

 ً إن بعضھم  تیموتاوس بوضوح : " ... والروح یقول صریحا
).  وھذا ما 4/1تیمو  1یرتدّون عن اإلیمان في األزمنة األخیرة" (

نراه، لیس فقط في األیام السالفة، بل في أیامنا، من جَراء 
ً : " ... ھذا  االنشقاقات وأضالیل الھراطقة المتنّوعة.  وقال أیضا
السّر الذي لم یطلّع علیھ بنو البشر في القرون الماضیة،  وُكشف 

).  وأیضاً : 3/5في الروح لرسلھ وأنبیائھ األطھار" (افسس  اآلن
).  وأیضاً : "وذلك 3/7"لذلك.  كما یقول الروح القدس ..." (عبر 

ً ..." (عبر  ).  وعندما 10/15ما یشھد بھ الروح القدس أیضا
یتحدّث الى المجاھدین ألجل البّر، یقول : "إلبسوا خوذة الخالص 

الم هللا.  أقیموا كّل وقت الصالة وتقلّدوا سیف الروح، أي ك
: "ال تشربوا ).  وأیضاً 18 – 6/17واالبتھال في الروح" (أفسس 

  الخمر لتسكروا، فإنھا تدعو الى الفجور، بل دعوا الروح یمألكم،
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ولكن حدیثكم تالوة مزامیر وتسابیح وأناشید روحانیة" (أفسس 
).  وأخیراً : "لتكن نعمة ربنا یسوع المسیح ومحبة 19 – 5/18

  ).13/13كور  2هللا وشركة الروح القدس معكم جمیعاً" (

  

  الكتاب المقدس یُعلّم أُلوھیّة الروح القدس – 34

ویتّضح من كّل ھذه النصوص، ومما لم نستطع أن نُورده من 
 نصوص أخرى أكثر منھا، أن قّوة الروح القدس قائمة بذاتھا
ومقدّسة وعاملة.  ویُعوزني الوقت اذا أردت أن أُورد ما بقي من 
شھادات عن الروح القدس في رسائل بولس األربع عشرة التي 

فلتعمل فینا قّوة الروح ضّمنھا تعلیمھ بشكل متنّوع كامل ودیني.  
القدس لكي تمنحنا نحن الغفران لتركنا ھذه الشھادات، بسبب قلّة 

أنتم یا مستمعّي، معرفةُ ما تبقّى.  وعلى الوقت، ولتتّم فیكم، 
الغیورین منكم أن یتعلّموا ھذه األشیاء بقراءتھم المتواصلة للكتب 

  اإللھیة.

على إثر ھذه العظات وما قلناه من قبل، إن إیمانكم أصبح أكثر 
ً "بإلھ واحد، آب ضابط الكّل، وبربنا یسوع المسیح ابنھ  ثباتا

المعّزي".  ھذه الكلمة وھذه التسمیة الوحید، وبالروح القدس 
"روح" مستعملة كاسم مشترك في الكتب اإللھیة إذ یقال عن اآلب 

) ؛ 4/24"هللا روح"، كما ھو مكتوب في انجیل القدس یوحنا (
وعن االبن : "الروح أمام وجھنا، المسیح الروح" كما یقول ارمیا 

المؤیّد،  ) ؛ وعن الروح القدس : "... ولكن4/20النبي (مراثي 
).  ولكنھ یستبعد حتى ضالل 14/26الروح القدّس ..." (یو 

  سابیلیوس.

  فلنعد في عظتنا اآلن الى ما ھو أھّم وأكثر فائدة لنا.
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  اإلیمان بالروح القدس لقبول العماد – 35

وأنت  –كما فعل سیمون قدیماً  –حذار أن تتقّرب من خدّام العماد 
تتظاھر بمسیحیتك، على أن قلبك ال یبحث عن الحق.  فما علینا 
نحن إالّ أن نحذّر، وعلیك أنت أن تؤمن نفسك.  إن بقیت ثابتاً في 
اإلیمان فطوبى لك.  وان انكرت اإلیمان فارجع اإلیھ منذ الیوم 
وأرسخ فیھ.  وفي وقت العماد، عندما تتقدّم من األساقفة أو الكھنة 

سة (ألن النعمة في كل مكان، في القرى والمدن، عند أو الشمام
البسطاء والنبالء، عند العبید واألحرار، بما أنھا لیست نعمة آتیة 
من البشر، بل ھبة یمنحھا هللا بواسطة البشر)، فتقدّم أنت من 
ً بالشخص الظاھر أمامك، بل اذكر  المعّمد دون أن تُبدي اھتماما

اآلن.  ألنھ ھو الحاضر أمامك الروح القدس الذي نتحدّث عنھ 
منھ الشیاطین، ھذا لیختم نفسك بخاتمھ، ھذا الختم الذي ترتعد 

الختم السماوي اإللھي، كما ھو مكتوب : "وفیھ، بعد ما آمنتم، 
  ).1/13ُختمتم بالروح القدس الموعود" (أفسس 

  

  ضرورة اإلستقامة للعماد في الروح القدس – 36

  ).7/6لؤلؤه الى الخنازیر" (متى  انھ یمتحن النفس "وال یُلقي

فإن تظاھرَت سیعمدّك الناس، ولكن الروح لن یعمدّك.  ولكن اذا 
أتیت بدافع اإلیمان، فإن الناس یمنحونك ما ھو منظور والروح 

  القدس یعطیك ما ھو غیر منظور.  أنت تأتي لتفتیش مھّم وتجنید
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الوقت.  إن أضعت ھذه الساعة فإن عظیم یفترض ساعة من 
الضرر لن یُعّوض.  وبالعكس اذا استحققت ھذه النعمة، فإن نفسك 

  ستستنیر وتتقبّل قّوة لم تكن لدیك، وتتسلّم أسلحة تُفرغ الشیاطین.

واذا لم تُلق ھذه األسلحة بل حافظت على الختم في نفسك، فإن 
تُطَرد بروح الشیطان لن یقترب ألنھ سیفرغ ؛ وحتى الشیاطین س

  هللا.

  

  ال تحزنوا الروح القدس الذي بھ ختمتم ... – 37

إن آمنت لن تنال فقط غفران خطایاك، بل ستقوم بأعمال تفوق 
القوى البشریة وستحصل بمشیئة هللا على موھبة النبوءة.  ألنك 
سوف تتلقّى نعماً بقدر ما في طاقتك، ولیس بقدر ما أقول، ألنھ قد 

یل، وأنت تتلقّى الكثیر، بما أن اإلیمان جھاد یحدث أن أقول القل
ً معك ویعتني بك اعتناءه  طویل.  ان المعّزي حارسك یظّل دائما
بجندیّھ الخاص، في دخولك وخروجك وضدّ كل من یُضمر لك 
العداء.  وسیعطیك ھبات ونعماً من كل األنواع، إن كنت ال تحزنھ 

القدوس الذي ُختمتم  بالخطیئة.  ألنھ مكتوب : "ال تحزنوا روح هللا
).  ھل من الصعب، أیھا األحباء، أن 4/30لیوم الفداء" (أفسس 

تحافظوا على النعمة؟ كونوا على استعداد لتقبّل النعمة، وبعدما 
  تقبّلتموھا فال تطرحوھا عنكم.

  

  ثمار الروح – 38

لیت إلھ كل شيء ذاتھ، الذي تكلّم في الروح القدس باألنبیاء، 
  الرسل ھنا یوم العنصرة، یُرسلھ اآلن علیكم والذي أرسلھ على
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ً نعمة مشتركة، لكي نعطي في كل  ً إیانا جمیعا ویحفظنا بھ، مانحا
حین ثمار الروح القدس : "المحبة والفرح والسالم، وطول األناة 
واللطف، ودماثة األخالق واألمانة، والوداعة والعفاف" (غال 

في المسیح یسوع ربّنا الذي بھ ومعھ ومع الروح )، 23 – 5/22
  القدس نرفع التمجید لآلب اآلن وإلى أبد الدھور.  آمین.
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" ... وبكنیسة واحدة مقدّسة جامعة ؛ وبقیامة الجسد والحیاة 
  األبدیة"

  

في وسط البقعة وھي ممتلئة "كانت علّي ید الرب، فأخرجني الرب بالروح ووضعني 
 ً .  وأمّرني علیھا من حولھا، فإذا ھي كثیرة جداً على وجھ البقعة، وإذا بھا عظاما

یابسة جداً ... فقال لي : تنبأ على ھذه العظام، وقل لھا : أیتھا العظام الیابسة، إسمعي 
فتحیین" كلمة الرب.  ھكذا قال السید الرب لھذه العظام : ھاءنذا أُدِخل فیك روحاً 

  ).6 – 37/1(حز 

  

  

  اإلیمان بالقیامة أصل كل عمل صالح – 1

أملنا في القیامة ھو أصل كل عمر صالح.  فانتظار المكافأة یقوى 
النفس للعمل الصالح.  ألن كل عامل مستعدّ لتحّمل المشاق اذا 
توقّع أجرأ على مشاقّھ.  أما الذین یشتغلون بال أجر، فإن نفوسھم 

  أجسادھم.  فالجندّي الذي ینتظر مكافأة مستعد للحرب.تخور مع 

ال یقاتل أحد ویعّرض نفسھ للموت في سبیل ملك طائش ال یدفع 
للذین یخدمونھ.  ثمن أتعابھم.  ھكذا كل نفس تؤمن بالقیامة، 

  تحرص بطبیعة الحال على نفسھا.  ولكّن النفس التي ال تؤمن 

  

  



  العظة الثامنة عشرة  353
  

تستسلم الى الھالك.  فمن یؤمن أن جسده یبقى للقیامة، بالقیامة 
یحرص على ثوبھ، فال یدّنسھ بالدعارة.  ولكن الذي ال یؤمن 

بالقیامة یستسلم للدعارة مستغالً جسده كما لو كان غریباً عنھ.  
فعظیم إذن تعلیم الكنیسة المقدسة الجامعة، وعظیم اإلیمان بقیامة 

یة یعارضھا الكثیرون، ولكنھا قابلة األموات.  إنھا لّعقیدة ضرور
  التصدیق ألنھا حق.

  

  اعتراضات الیونانیین والسامریین – 2

وإلیكم ما یقولھ لنا الیونانیون والسامریون : اإلنسان الذي یموت 
بنھار ویفسد، ویتحّول كلّھ الى دود، والدود یموت.  فمن أنى لھ أن 

  ومثل ھذا االنحالل؟أن نال من جسده مثل ھذا الفساد، بعد یقوم 

السمك یأكل الغرقى وھو بدوره یؤكل.  تفتك الدبیة واألسود بالذین 
یقاتلونھا وتسحق عظامھم وتلتھمھم.  تتغذّى النسور والغربان من 
جثث الموتى الذین لم یُدفنوا، ثم تطیر في جمیع أنحاء العالم، 
 فكیف یمكن أن یُجمع الجسد ثانیة؟ وقد یحدث أن یموت بعض ھذه

الطیور في الھند أو في بالد فارس، والبعض اآلخر عند الغوط، 
وأن تلتھم النار البعض اآلخر، وتنثر األمطار والریاح رمادھا، 

  فكیف یمكن جمع الجسد بعد ذلك؟

  

  إن هللا على كل شيء قدیر – 3

بالنسبة لك، أیھا اإلنسان الصغیر الضعیف، الھند بعیدة عن بالد 
  د فارس ؛ ولكن بالنسبة � الذي یُمسك الغوط، وإسبانیة عن بال
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  )، كل شيء قریب.40/12العالم في قبضة یده (أشعیا 

فال تنسب العجز � بسبب ضعفك، بل األفضل لك أن تعمل حساب 
 –وھي عمل صغیر من أعمالھ  –قدرتھ.  أال تعطي الشمس 

الحرارة للعالم بومضة واحدة من أشعتھا؟ أال یكتنف الھواء الذي 
صنعھ هللا كل شيء في العالم؟ أفیكون هللا الذي خلق الشمس 
والھواء بعیداً عن العالم الى ھذا الحدّ؟ إفترض معي أنك خلطت 
بذوراً مختلفة (ألن لك أنت الضعیف في اإلیمان أعرض أمثاالً 

ي قبضة یدل، أیكون من الصعب أو ووضعت حفنة منھا ف ضعیفة)
السھل علیك، أنت اإلنسان، أن تفرز ما في قبضة یدك وأن تجمع 
البذور كالً منھا بحسب نوعھا؟ إن كنت تستطیع أن تفرز األشیاء 
التي في قبضة یده ویُعیدھا الى أصلھا؟ إعتبر ما أقول، ألیس من 

  الكفر أن تنكره؟

  

  العدل والقیامة – 4

إعتبر أیضاً مبدأ العدل وفّكر فیھ ملیاً في نفسك.  لنفرض أن عندك 
خدماً كثیرین، بعضھم صالحون والبعض اآلخر أشرار.  أنت تقدّر 
الصالحین وتضرب األشرار.  وإن كنت قاضیاً، تكافيء الصالحین 
وتعاقب األشرار.  وھكذا یكون الحق عندك محفوظاً، أنت اإلنسان 

لك األشیاء كلھا، الذي ال یخلفھ أحد، ال تكون الفاني، وعند هللا م
ھناك مكافأة للبّر؟ أنھ لمن الكفر أن ننكر ذلك.  فّكر بھذا : ھناك 

  ھي عدالة هللا؟قتلة كثیرون ماتوا بال عقاب على أسّرتھم، فأین 
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یُقطع وكثیراً ما یكون القاتل مسؤوالً عن خمسین جریمة قتل، وال 
رأسھ إالّ مّرة واحدة، فاین ینال العقاب عن التسعة واألربعین 
جریمة األخرى؟ إن لم تكن ھناك دینونة ومجازاة بعد ھذه الدنیا، 
فأنت قد تتھم هللا بالظلم.  ولكن ال تستغرب تأخّر ھذه الدینونة، فكل 

  مقاتل ال یُكرم أو یھان إالّ بعد إنتھاء الحرب.

ما كلّل الذین ال یزالون یتصارعون، بل ھو ولم یحدث قط أن َحكَ 
  ینتظر إنتھاء المصارعة، وبعد التحّكم یوزع الجوائز واألكالیل.

ھكذا یفعل هللا : ما دام الصراع ال یزال قائماً في ھذا العالم، یقوم 
  لمساندة األبرار جزئیاً، لكنھ بعد ذلك یمنحھم المكافآت كاملة.

  

  إیماٌن ضمني بالقیامة – 5

م تكن ھناك قیامة األموات، كما تظن، فلماذا تدین الذین إن ل
ینتھكون حرمة القبور؟ إن كان الجسم یفنى بدون أمل القیامة، 
فلماذا یعاقب لّص القبور؟ ھل ترى أنك وأنت تنكر القیامة بشفتیك، 

  ال تزال مقتنعاً بھا في أعماق نفسك؟

  

  الطبیعة تلّمح الى القیامة ... – 6

لتي تُقطع تعود فتزدھر، واإلنسان ال�ذي یتالش�ى أال ثم إن الشجرة ا
یع��ود فیزدھ��ر؟ والحب��وب الت��ي تُ��زرع وتحص��د تبق��ى عل��ى البی��در، 
واإلنسان الذي یحصد في ھذا العالم أال یظل على البیدر؟ وأغصان 
الكرمة وغیرھا من األشجار التي تقطع وتغرس ف�ي موض�ع آخ�ر، 

  ألجلھ تُوجد ھذه تعود فتحیا وتأتي بثمار ؛ واإلنسان الذي 
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األش��جار، اذا س��قط عل��ى األرض، أال یع��ود فیق��وم م��ن جدی��د؟ وإذا 
نحن قارنّا بین المصاعب، فأي شيء أص�عب، أن نص�نع تمث�االً ل�م 
یكن موج�وداً، أو أن نعی�د ص�یاغتھ ف�ي القال�ب نفس�ھ بع�د تحطیم�ھ؟ 
فا� الذي خلقنا من الع�دم، ھ�ل یعج�ز ع�ن قیامتن�ا نح�ن الموج�ودین 

باألش��یاء الت��ي كتب��ت عنالقیام��ة، ألن��ك الس��اقطین؟ ولكن��ك ال ت��ؤمن 
یوناني.  أُنظر ما یحدث في طبیعة الكائنات، وفّكر ف�ي م�ا ال ی�زال 
یُرى الى الیوم.  فمثالً یزرع القمح أو أي ن�وع آخ�ر م�ن الحب�وب ؛ 
تسقط الحبة، تموت وتتالشى، وتصبح غیر ص�الحة للغ�ذاء.  ولك�ن 

كث�ر جم�االً.  وق�د ما تالشى ینبت عشباً، وما سقط ص�غیراً ی�نھض أ
خلق القمح ألجلنا، ألن القمح والحبوب لم تخل�ق ل�ذاتھا ب�ل لفائ�دتنا.  

ص�نعت ألجلن�ا تس�تّرد الحی�اة بع�د موتھ�ا، ونح�ن فھذه األشیاء الت�ي 
  الذین ألجلنا صنعت ھذه األشیاء، أال نقوم ثانیة بعد موتنا؟

  

  ... في الحیوان وفي النبات - 7

، واألشجارتبدو اآلن كأنھا میتة : نحن في فصل الشتاء، كما ترى
أین أوراق التینة، أین عناقید الكرمة؟ ولكن ما یبدو میتاً في الشتاء 
یخّضر في الربیع ؛ وعندما یحین الوقت ترجع إلیھ الحیاة كأنما 
ھي تعاوده بعد الموت.  وإذا یرى هللا عدم إیمانك، جعل ھذه 

عند رؤیتك ما الكائنات الحسیة تستعیض الحیاة كل سنة، حتى 
  یحدث في الكائنات الجامدة تؤمن بھ في الكائنات الحیة العاقلة.

كذلك یحدث كثیراً أن الذبابة أو النحلة التي إختنقت في الماء ترجع 
  الى الحیاة بعد ساعة.  وإن الضفادع التي تظّل بال حركة طیلة 
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الصیف.  (ألنك تفّكر في أمور دنیئة الشتاء تدّب فیھا الحیاة في 
تعطى لك أمثال من ذات القیمة).  فالذي یمنح الحیاة بصورة تفوق 
الطبیعة للكائنات غیر العاقلة والحقیرة، أال یمنحھا لنا نحن الذین 

  ُخلقت ھذه الكائنات ألجلھم؟

  

  َمثَل "العنقاء" – 8

ن : إذا ولكن الیونانیین یطلبون قیامة ظاھرة لألموات، ویقولو
كانت ھذه المخلوقات قد قامت، فألنھا لم تكن قد تالشت تماماً، 
ویحاولون أن یَروا، بصفٍة أكیدة، حیواناً قام ثانیة بعد تالشیھ.  وإذ 
كان هللا یعلم عدم إیمان البشر، فقد خلق طائراً یُدعى العنقاء.  وھذا 
 الطائر، كما كتب إقلیمندس (في رسالتھ الى الكورنثیین، فصل

) وكما یروي كثیرون غیره، فریدٌ في نوعھ.  فھو عندما یبلغ 25
السنة الخمس مئة من عمره، یأتي الى بالد مصر لیظھر القیامة.  
أنھ ال یأتي الى األماكن الصحراویة خوفاً من أن یظّل حدوث السّر 
مجھوالً، بل یظھر في مدینة معروفة حتى یلمس الناس ما ال 

ً من اللبان والمّر والطیب، ویدخل فیھ یُصدّق.  ذلك أنھ یبني  عشا
عند نھایة حیاتھ ویموت ظاھریاً ویتالشى.  ثم تولد دودة من لحمھ 
الفاسد، ولما تكبر ھذه الدودة تتحّول الى طائر.  ال تنكر ذلك ألنك 
تراه عند صغار النحل التي تتكّون من دیدان.  ولقد شاھدت ریش 

من بیض سائل.  ثم عندما الطیور وعظامھا وأعصابھا المكّونة 
تكتسي العنقاء المذكورة بالریش وتصبح كاملة كالسالفة، تحلق في 

  الجو كاألولى التي ماتت، مظھرة للبشر قیامة الموتى.  إن العنقاء
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عجیب، ولكنھ طیر غیر عاقل ال یسبّح هللا.  فھو یخترق الجو طیر 
ابن هللا الوحید.  وھكذا تمنح القیامة من طائراً، ولكنھ ال یعرف 

الموت لطائر غیر عاقل ال یعرف الخالق، ولنا نحن الذین یمّجدون 
  هللا ویعلمون بوصایاه، ال تعطى القیامة؟

  

  هللا الذي خلقنا من أشیاء ناقصة یستطیع أن یُقیمنا – 9

ولكن بما أن ظاھرة العنقاء نادرة وبعیدة المدى، فأنت ال تزال 
منكراً.  إلیك إذن مثل آخر في ما تراه یومیاً : منذ مئة أو مئتي سنة 
أین كنا، أنا الذي أتكلّم وأنتم السامعون؟ أال نعرف مبدأ األجساد 
الذي یّكون قوامنا؟ أال تعرف أننا نولد من أشیاء ضعیفة بسیطة ال 
شكل لھا؟ ومما كان بسیطاً وضعیفاً تّكون اإلنسان الحّي.  وما كان 

ً أصبح جسداً وتحّول الى أعصاب متینة، وأعین منیرة، ضع یفا
وأنف یشّم، وآذان تسمع ولسان یتكلّم وأید تعمل، وأرجل تركض، 
ً یبني السفن  ً أصبح مھندسا وأعضاء متنّوعة.  وما كان ضعیفا
ً وأمیراً  ً یزاول مختلف المھن الیدویة، وجندیا والمنازل، وصانعا

خلقنا من أشیاء ناقصة، أال یستطیع أن  ومشترعاً وملكاً.  وهللا الذي
یقیمنا من األموات؟ والذي صنع الجسد من عنصر متواضع، أال 
یستطیع أن یقیمھ من األموات؟ والذي أوجد ما لم یكن موجوداً، أال 

  یقیم ما ھو موجود ومات؟

  

  َمثَل "القمر" – 10

  ولك في السماء وفي النجوم دلیل ظاھر على قیامة األجساد، وھو 
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دلیل یتأّكد كلَّ شھر.  ذلك أن القمر یستتر بكاملھ، بحیث ال یرى 
منھ شيء. ثم یعود فیھّل ویتزاید حجمھ حتى یستّرد حالتھ السابقة.  
ً لدور السنین،  وإلیضاح ھذه الظاھرة على الوجھ األكمل وفقا

الُجرم ضیاءه من ینخسف القمر ویتحّول ظاھریاً الى دم، ثم یستّرد 
جدید.  وقد جعل هللا األمور تسیر على ھذا المنوال، لكي ال تكون 
أنت أیھا اإلنسان المكّون من دم، غیر مؤمن بقیامة الموتى ؛ بل 
تراه یحدث في القمر، آمن بأنھ سیحدث لك.  إستخدم إذن ھذه 
األمثال ضد الیونانیین، إذ یجب أن تقاتل الذین ال یقبلون الكتب 

قدسة بأسلحة غیر كتابیة، بل بالحجج واألدّلة، إذ ھم یجھلوَن الم
  َمن ھم موسى وأشعیا واإلنجیل وبولس.

  

  شھادة العھد القدیم بالقیامة – 11

ولننتقل الى السامریین الذین یقبلون الناموس وال یعترفون 
بدون فائدة، باألنبیاء.  فقراءة حزقیال التي تلیت علیكم تبدو لھم 

قلت، ال یسلّمون باألنبیاء.  كیف إذن نقنع السامریین؟ ألنھم، كما 
لنبحث ما كتب في الناموس.  یقول هللا لموسى : "أنا إلھ إبراھیم 

)، أي بالتأكید إلھ َمن ھم ال یزالون في 3/6وإسحق ویعقوب" (خر 
الوجود.  ألنھ لو كان إبراھیم وإسحق ویعقوب زالوا من الوجود، 

لھم.  كیف یستطیع إنسان أن یظھر ثروة  لكان هللا إلھ من ال وجود
ال یملكھا؟ فال بد إذن إلبراھیم وإسحق ویعقوب أن یكونوا في 

  الوجود، حتى یكون هللا إلھ الموجودین.  إنھ لم یقل "كنت" إلھھم،
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بل "أنا" إلھھم.  وألن في األمر دینونة، یقول إبراھیم للرب : 
  ).18/25كلّھا ال یَدین بالعدل"؟ (تك "أدیّان األرض 

  

  استحاالت أقوى من القیامة – 12

لكن السامریین األغبیاء یعترضون على ذلك بقولھم إن ِمَن 
المحتمل جداً أن تكون نفوس إبراھیم وإسحق ویعقوب باقیة، ولكن 
أجسادھم ال یمكن أن تقوم ثانیة.  وھكذا تصبح عصا موسى البار 

لألجساد أن تحیا وتقوم؟ واحد تحّول على  حیة ؛ ولكن ال یمكن
ھامش الطبیعة، وآخر ال یتلقي بحالتھ السابقة ! وكذلك عصا 
ھرون التي كانت قطعت ویبست، قد أفرخت بدون أن تُروى 

).  وإن كانت في خباء المحضر، إالّ أنھا 17/1بالماء (عدد 
أزھرت كما لو كانت في الحقول.  ورغم أنھا كانت في مكان 

فقد أتت في لیلة واحدة بثمار ال ینتجھا النبات الذي یُروى  جاف،
إالّ بعد سنین طویلة.  فكأن عصا ھرون قد قامت من الموت، 
وھرون نفسھ ھالّ یقوم؟ لقد صنع هللا بالعصا معجزة لیحفظ لھرون 

نفسھ القیامة. وتحّولت امرأة رئاسة الكھنوت، أفال یمنح لھرون 
ً (تك الى ملح على خالف الطبیعة و )، 19/26أصبح لحمھا ِملحا

أفال یستّرد الجسد لحمھ؟ أصبحت امرأة لوط عمود ملح، وامرأة 
ابراھیم ھالّ تقوم؟ بأیة قّوة تحّولت ید موسى فصارت بظرِف 

)، ال 4/67ساعة بیضاَء كالثلج ثم استردّت حالتھا الطبیعیة (خر 
تعد لھ قّوة  شّك في أنھ بأمر هللا.  فاألمر الذي كان یفعل عندئذ ألم

  الیوم؟
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  دحض مزاعم السامریین – 13

من أین ولد اإلنسان في البدء بشكل مطلق، أیھا السامریون، یا 
أحمق الناس ! ارجعوا الى الِسفر األول من الكتاب المقدس الذي 
تسلّمون بھ أنتم أیضاً : "خلق هللا اإلنسان من تراب األرض" (تك 

).  لقد تحّول التراب الى جسد، فھالّ یستردّ الجسد طبیعتھ مرة 2/7
یجب أن نسألكم : كیف تثبت السماوات واألرض والبحار،  ثانیة؟

الشمس والقمر والنجوم؟ كیف تأتي الطیور واألسماك من المیاه؟ 
وسائر الحیوانات كیف تأتي من األرض؟ لقد خرجت ربوات 

لى الوجود، ونحن البشر الذین خلقنا ربوات من الكائنات من العدم ا
ً أن موقفھم مليء بعدم  على صورتھ، ھالّ نقوم من الموت؟ حقا
اإلیمان، وعظیمة ھي دینونة المنكرین.  عندما یقول إبراھیم للرب 
: "أنھ دیان األرض كلھا"، ال یؤمن الذین یدرسون الناموس.  

ال یؤمن  وعندما یقول الكتاب : "خلق اإلنسان من تراب األرض"،
  الذین یقرأون.

  

  مناقشة تفسیریة – 14

ھذه النصوص إذن لغیر المؤمنین، أما أقوال األنبیاء فھي لنا نحن 
المؤمنین.  لكن بعض الذین یعترفون باألنبیاء ال یؤمنون بھذه 
األمور المكتوبة، إذ لھم یعارضوننا بقولھم : "ال یقوم المنافقون في 

"اإلنسان الھابط الى الجحیم ال یصعد" ).  وكذلك 1/5الدین" (مز 
).  وكذلك "لیس األموات یسبّحون الرب" (مز 7/9(أیوب 

  ).  إنھم یسیئون استخدام ما ھو مكتوب بحق.113/17
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لذلك سحین بنا اآلن، والفرصة موآتیة، أن ندحضھم.  ألنھ اذا كتب 
یعني أنھم یقومون ال للدینونة  : "ال یقوم المنافقون في الدین"، فھذا

بل للعقاب.  إذ هللا لیس بحاجة الى تحقیق طویل، فالعقاب سیلحق 
بالمنافقین بمجّرد قیامھم.  وإذا قیل "لیس األموات یسبّحون 

  الرب"، یعني أن وقت التوبة والغفران ھو في ھذه الحیاة.

مح فالذین سیستفیدون منھ ھم یسبّحون الرب.  وبعد الموت ال یُس
للذین ماتوا في الخطایا بأن یسبّحوه كالذین فعلوا الخیر، بل علیھم 
أن ینوحوا على أنفسھم.  ألن التسبیح یلیق بالذین یؤدّون الشكر، 
والنحیب بالذین ھم تحت العقاب.  وعلیھ فاألبرار یسبّحون هللا، أما 

  الذین ماتوا في الخطایا، فلن یكون لھم وقت للتوبة.

  

  یثبتون القیامةاألنبیاء  – 15

أما فیما یختص باآلیة القائلة : "اإلنسان الھابط الى الجحیم ال 
یصعد"، فانظر الى ما كتب بعدھا : "ال یصعد وال یعود الى بیتھ" 

)، عندما ینتھي ھذا العالم ویُدّمر كل بیت، فمن أنّى 7/10(أیوب 
 2أرض جدیدة؟ ( لھ أن یقوم ویعود الى بیتھ، بما أنھ ستكون ھناك

).  كان األحرى بھم أن یستمعوا الى ما قال أیوب : 3/13بطرس 
ً وفراخھا ال تزول.   "الشجرة لھا رجاء، وإذا قطعت تخلف أیضا
"وإذا تعتق في األرض أصلھا ومات في التراب جذرھا، "فمن 
استرواح الماء تفّرخ وتنبت فروعاً كالغریسة.  "واإلنسان الفاني، 

 11 – 14/7وجود"؟ (أیوب متى فاضت روحھ، ألم یعد لھ 
  سبعینیة).  إنھ یتكلّم بلھجة ال تخلو من التأنیب واللوم.  یجب قراءة
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العبارة "ألم یعد لھ وجود"؟ إذ یقول : إذا كانت الشجرة التي تقع 
تقوم ثانیة، أفال یقوم اإلنسان الذي ألجلھ خلقت األشجار؟ ولكي ال 
تظن أني أحّرف النص، اقرأ ما یلي، إذ ھو بعد أن قال مستفھماً : 
"واإلنسان الفاني حتى فاضت روحھ ألم یعد لھ وجود"؟ یستطرد 

اذا مات اإلنسان فسیحیا".  ثم یضیف على الفور : فیقول : "ألنھ 
).  وفي موضع آخر 14/14"سأنتظر حتى یحین ابتذالي" (أیوب 

 19/25: "الذي سیقیم من التراب جلدي الذي تحّمل ذلك" (أیوب 
  سبعینیة). 26 –

ویقول أشعیا النبي بدوره : "ستحیا األموات ویستیقظ الذین في 
لیك ما یقول النبي حزقیال بكل ).  وإ26/19القبور" (أشعیا 

وضوح : "ھاءنذا أفتح قبوركم وأُصعدكم من قبوركم" (حز 
).  ودانیال : "وكثیرون من الراقدین في تراب األرض 37/12

یستیقظون، بعضھم للحیاة األبدیة وبعضھم للعار والرذل األبدي" 
  ).12/2(دانیال 

  

  شھادات إیلیا والیشاع – 16

ابیة التي تشھد للقیامة.  أجل ھناك وكثیرة ھي النصوص الكت
نصوص كثیرة أُخرى كثیرة في ھذا الصدد، ونحن نكتفي اآلن 
على سبیل التذكیر، باإلشارة الى قیامة لعازر بعد أربعة أیام من 

)، كما نذكر، بسبب ضیق الوقت، قیامة 44 – 11/39موتھ (یو 
ً عابراً بقیا16 – 7/15ابن األرملة (لو  مة إبنة )، وننّوه تنویھا

  ).  وما علیكم إالّ أن تطالعوا في 9/25رئیس المجمع (متى 
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اإلنجیل كیف "تصدّعت الصخور وتفتّحت القبور فقام كثیر من 
).  وأذكروا بوجھ 53 – 27/51أجساد القدیسین الراقدین" (متى 

ً إیلیا وابن األرملة  خاص قیامةَ المسیح من األموات، وأترك جانبا
)، وألیشاع الذي أقام رجلین 24 – 17/19ملوك  3الذي أقامھ (

 4)، والثاني بعد وفاتھ (37 – 4/33ملوك  4أحدھما أثناء حیاتھ (
 )ألنھ وحّي أتم القیامة بروحھ، ولكي تكّرم لیس فقط13/21ملوك 

نفوس األبرار، ولكن لكي یُصدَّق كذلك أنھ حتى في أجساد األبرار 
تكمن قّوة، فالمیت الذي ألقى في قبر الیشاع ومّس جسد النبي 

المیت بعمل النفس، ذلك أن ما كان المیت، عاش.  فقام جسد النبي 
ً ُمنح الحیاة لمیت وظّل ھو بین األموات.   وِلَم ذلك؟ خوفاً من میتا

لیشاع قام لغُریت المعجزة للنفس وحدھا ؛ ولكي أنھ لو كان ا
یُبرھن على أنھ عندما تكون النفس غائبة، تكمن في جسد األبرار 
بعُض القّوة بسبب النفس الباّرة التي سكنت فیھ مدة سنوات وكان 
أداة لھا.  فال نكن منكرین، یا أبنائي، كأن ذلك لم یحدث.  ألنھ اذا 

) التي ھي من الخارج، 19/12ال كانت "المآزر والمنادیل" (أعم
تشفي المرضى عندما تلمسھم، فكم بالحري یستطیع جسدُ النبي 

  نفسھ أن یقیم المائت.

  

  بطرس وبولس أقاما موتى – 17

ولدینا ما نقولھ عن ھذه األمور الشيء الكثیر، لو كنا نرید أن 
نفحص بدقة الطابع الفائق الطبیعة عن األحداث.  ولكن بالنظر الى 

  انتابكم من تعب من جّراء صیام األسبوع العظیم، ومن جّراءما 
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السھر، فقد زرعت ھذه التعالیم على وجھ السرعة وبعدد ضئیل، 
لكیما تفبّلتم ھذه البذور كما تتقبّلھا األرض الطیّبة یمكنكم انماءھا 

 ً : فقد أقام  واستثمارھا.  واذكروا أن الرسل كذلك أقاموا أمواتا
بطرس طابیتا في یافا، وأقام بولس أفطیخس في طرواس : وھكذا 

  فعل باقي الرسل حتى ولو كانت معجزات كل منھم لم تكتب.

واذكروا كل ما قیل في الرسالة األولى الى أھل كورنتس التي 
كتبھا بولس ضدّ الذین كانوا یقولون : "كیف یقوم األموات، وفي 

).  اذكروا أنھ قال : "إن 15/13ور ك 1أي جسد یعودون" ! (
كور  1صّح أن األموات ال یقومون ... فالمسیح لم یقم ایضاً" (

  ).  وأنھ سّمى "أغبیاء" الذین ال یؤمنون.15/16

واذكروا كّل التعلیم الذي بسطھ في ھذه الرسالة عن قیامة 
األموات، وكتب الى أھل تسالونیكي : "ال نرید، أیھا األخوة، أن 

مصیر األموات لئال تحزنوا كسائر الناس الذین ال رجاء  تجھلوا
لھم ... (وما یتبع السیما ھذا) ... فیقوم أوالً الذین ماتوا في 

  ).16 – 4/13تسا  1المسیح" (

  

  الذي جعل الدودة تضيء سیجعل اإلنسان البار وّضاء – 18

والحظوا بوجھ خاص ھذه اآلیة حیث یقول بولس كأنما یشیر 
بأصبعھ : "فال بدّ لھذا الكائن الفاسد أن یلبس ما لیس بفاسد، ولھذا 

).  ان ھذا الجسد 15/53كور  1الكائن الفاني أن یلبس الخلود" (
ً كما ھو اآلن.  ولكن ھذا الجسد ھو  سیقوم دون أن یبقى ضعیفا

  ا یلبس عدم الفساد سیتغیّر شكلھ، نفسھ الذي سیقوم.  وعندم
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كالحدید في النار یصبح ناراً، أو باألحرى كما یعلم الرب الذي 
یقیمھ.  إذن ھذا الجسد سیقوم، ولكنھ لن یبقى على ما ھو اآلن، 
ألنھ سیلبس الخلود.  انھ لن یحتاج الى طعام للعیش، وال إلى سلّم 

ً (للصعود، ألنھ  ).  سیكون شیئاً 15/44كور  1سیكون روحانیا
عجیباً ال نستطیع الكالم عنھ بجدارة : "والصدّیقون یُشعون حینئذ 

).  12/3) ؛ دانیال 13/43كالشمس والقمر وكضیاء الَجَلد" (متى 
وإذ كان هللا یتوقّع عدم إیمان البشر، فقد أعطى لدیدان صغیرة جداً 

ءة، حتى اننا مما نرى نصدّق ما أن تُرسل من جسمھا أشعّة وّضا
یجب أن نتوقعھ.  ألن الذي یمنح جزءاً یمكنھ أن یمنح الكل.  
والذي جعل الدودة تضيء، فكم بالحري سیجعل اإلنسان البار 

  وضاًء !

  

  یشترك الجسد في مصیر النفس – 19

وعلیھ سنقوم ویكون لجمیعنا أجساد خالدة، ولكن لن نكون كلّنا 
فإذا كان اإلنسان باّراً سیتلقى جسداً سماویاً، كي بأجساد متشابھة.  

یتمكن من العیش باستحقاق مع المالئكة.  وإذا كان خاطئاً فسیتلّقى 
العقاب عن خطایاه، فیحترق أبدیاً في  جسداً خالداً یمّكنھ أن یتحّمل

النار بدون أن یفنى.  ومن العدل أن یعامل هللا ھاتین الفئتین بھذه 
ً بدون الجسد.  اننا بالفم نجدّف وبالفم  الكیفیة، ألننا ال نعمل شیئا
نصلّي ؛ بالجسد نرتكب الزنى، وبالجسد نحافظ على العفة.  بالید 

ه ھي الحالة في كل شيء.  فبما نسرق وبالید نعمل اإلحسان.  وھذ
  أن الجسد إستخدم في كل شيء، ففي المستقبل یشترك بما سیحدث.
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  فلنعمل على أن نستحق المیراث األبدي – 20

فلنصف إذن أجسادنا، یا إخوتي، وال نستھتر بھا كأنھا لیست لنا.  
ولكن لنعتِن بھ ألنھ  وال نقل كالھراطقة أن ثوب الجسد غریب عنا،

ً للرب عن كل األشیاء التي صنعناھا  یخّصنا، ألننا سنؤدي حسابا
).  وال تقل : ال یراني أحد ؛ وال تظن أنھ 5/10كور  2بالجسد (

ً لن یكون ھناك شاھد  لیس ھناك شاھد على أعمالك ؛ وغالبا
بشري، ولكن هللا الذي خلقنا شاھد ال یخطئ، أمین، یسكن في 

رى ما نعمل.  وأدناس الخطأة تبقى في أجسادكم.  وكما السماء وی
أن الجرح الذي تفّشى في الجسد، یترك آثارھا في الجمیع.  ولن 
تزول إالّ آثار الذین تلقوا العماد.  فا� إذن یشفي بالعماد جروَح 
ً من الجروح المستقبلة،  النفس والجسد.  ولكننا نحذّركم عمومــا

الجسد، وال تنساقوا وراء الدعارة حتى تحفظوا طاھراً ثوَب 
والملذات أو أیة خطیئة أخرى، لكي ال نفقد الخالص السماوي ؛ 
بل لنرث ملكوت هللا األبدي الذي نلتمس من هللا  أن یجعلكم جمیعاً 

  مستحقین لھ بنعمتھ.

  

  حفظ قانون اإلیمان ... – 21

اإلیمان الذي لقد قلنا ما فیھ الكفایة إلثبات قیامة الموتى.  أما قانون 
  نكّرره علیكم فیجب تالوتھ بعنایة فائقة وحفظھ حرفیاً.
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  ... وشرح ما تبقى منھ -  22

وینطوي قانون اإلیمان بعد ذلك على ھذا : "... وبمعمودیة التوبة 
لمغفرة الخطایا، وبكنیسة واحدة مقدّسة جامعة، وبقیامة الجسد، 

األبدیة".  لقد تحدّثنا عن المعمودیة وعن التوبة في وبالحیاة 
العظات األولى.  أما قیامة الموتى، فقد كنا نتحدث عنھا اآلن 
لنفّسر الكلمات "وبقیامة الجسد" ... یجب علینا أن نقول كلمة عما 
تبقّى : "وبكنیسة واحدة مقدسة جامعة".  یمكننا الكالم عنھا 

  ال القلیل.طویالً، ولكننا لن نقول عنھا إ

  

  لماذا تُسّمى الكنیسة "جامعة" – 23

إنھا تسمى "جامعة" ألنھا منتشرة في العالم كلّھ، من أقاصي 
ً عن  ً شامالً معصوما األرض الى أقاصیھا ؛ وألنھا تعلّم تعلیما
الخطأ جمیَع العقائد التي یجب على البشر التّوصل الى معرفتھا، 

السماویة واألرضیة ؛ عن األشیاء المنظورة وغیر المنظورة، 
الحّكام وألن الجنس البشري بأسره یخضع لھا في شؤون الدین : 

والمحكومون، العلماء والجھالء ؛ وألنھا تعالج وتشفي عموماً 
جمیع أنواع الخطایا التي ترتكب بالنفس والجسد ؛ وتملك في ذاتھا 
كل ما یمكن تسمیتھ فضیلة، بالقول أو بالفعل، وجمیع المواھب 

  حیة.الرو

  

  ... و "كنیسة" -  24

وتسمى "كنیسة" أي جماعة، بمعنى أنھا تدعو جمیع البشر 
  وتجمعھم معاً.  كما یقول الرب في سفر األحبار : "واجمع كل 
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).  ومما یجدر ذكره 8/3الجماعة الى باب خباء المحضر" (احبار 
مّرة في الكتاب المقدس،  أن ھذه الكلمة "اجمع" استُعملت ھنا ألول

عندما عیّن الرُب ھروَن في رئاسة الكھنوت.  ثم في تثنیة 
االشتراع عندما قال الرب لموسى : "إجمع الشعب حتى أُسمعھم 

) ؛ ویُذكر اسم الكنیسة 4/10كالمي لمي یتعلّموا مخافتي" (تثنیة 
لمناسبة لوحي العھد "المكتوبین باصبع هللا وعلیھما مثل جمیع 

لمات التي كلّم الرب بھا في الجبل من وسط النار في یوم الك
)، كما لو أنھ قال بوضوح : في الیوم الذي 9/10االجتماع" (تثنیة 

فیھ دعاكم هللا فاجتمعتم.  ویقول صاحب المزامیر : "أعترف لك 
  ).34/18في مجمع حافل، وفي شعب عظیم أسبّحك" (مز 

  

  إلسرائیلیةالكنیسة أُِحلَّت محّل الجماعة ا – 25

صاحب المزامیر قد رنّم قبالً : "في الجماعات باركوا هللا  وكان 
).  ولكن بالنظر 67/27السیّد، یا من ھم من ینبوع اسرائیل" (مز 

الى أن الیھود، لتآمرھم على المسیح، قد أُبعدوا من النعمة، فقد 
أنشأ المخلّص جماعة ثانیة من األمم، وھي كنیستنا نحن 

تي قال لبطرس في صددھا : "... وعلى ھذا الصخر المسیحیین، ال
  ).16/18سأبني كنیستي، فلن تقوى علیھا أبواب الجحیم" (متى 

وقد تنبأ داود عن ھاتین الجماعتین : فقال بوضوح عن األولى 
) ؛ وقال في 25/5التي نُبذت : "أبغضت مجمع األشرار" (مز 

اني أحببت محل نفس المزمور عن الثانیة التي أُنشئت : "یا رب 
  بیتك".

  وأضاف على الفور : "في الجماعات أُباركك یا رب"  (مز
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).  ولما نبذت الجماعة الوحیدة التي كانت في 12،  25/8
الیھودیة، تكاثرت كنائس المسیح في العالم اجمع، وھي التي قیل 
عنھا في المزامیر : "رنموا للرب ترنیماً جدیداً، أقیموا تسبحتھ في 

).  وتحدّث النبي كذلك للیھود عن 149/1مجمع األصفیاء" (مز 
رة لي بكم، قال رب الجنود".  ثم أضاف نتائج بنذھم : "إني ال مسّ 

: ألنھ من مشرق الشمس الى مغربھا اسمي عظیم في األمم" 
).  وعن ھذه الكنیسة المقدّسة الجامعة، كتب 11 – 1/10(مالخي 

بولس الى تیموتاوس : "علیك أن تعلم كیف تتصّرف في بیت هللا، 
  ).3/15تیمو  1أعني كنیسة هللا الحّي، عمود الحق وركنھ" (

  

  التمییز في استعمال كلمة "كنیسة" – 26

وبما أن اسم "جماعة" "كنیسة" یستعمل في أمور مختلفة، كما ھو 
مكتوب عن الحشد في مسرح أفسس : "وصرف الجماعة بعد ھذا 

)، فیمكن القول بالمعنى الحقیقي إن ھناك 19/40الكالم" (أعمال 
مرقیون  كنیسة األشرار وجماعة الھراطقة، وأعني بھم اتباع

وماني وغیرھم.  لذلك فإن قانون اإلیمان یعلّمك ما یجب أن تؤمن 
  بھ بتأكید : "وبكنیسة واحدة مقدسة جامعة"، لكي تتّجنب.

ً في الكنیسة المقدسة الجامعة  اجتماعاتھم المرذولة، وتبقى دائما
ً الى مدن أخرى فال  التي ُولدت فیھا من جدید.  واذا سافرت یوما
تسأل فقط : أین بین الرب؟ (ألن بدع الُملحدین األخرى تسّمي 

  كھوفھا "بیوت الرب") ؛ وال أین "الكنیسة" فقط، بل أین 
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"الكنیسة الجامعة"؟ ألن ھذا ھو اسم ھذه الجماعة المقدسة التي 
نا جمیعاً، وعروس ربّنا یسوع المسیح ابن هللا الوحید (ألنھ  ھي أُمُّ
مكتوب : "كما أَحبَّ المسیح الكنیسة وضّحى بنفسھ من أجلھا ... 

) وما یلي ...)، وھي صورة "ألورشلیم العلیا التي 5/25(أفسس 
).  وكانت في ما مضى 4/26أمنا جمیعاً" (غال  ھي حّرة وھي

  عاقراً وأصبح لھا اآلن أوالد كثیرون.

  

  میزات الكنیسة – 27

وعندما نُبذت األولى، ففي الثانیة، في الكنیسة الجامعة كما یقول 
بولس : "أقام هللا ... الرسل أوالً واألنبیاء ثانیاً والمعلمین ثالثاً، ثم 

ة على الشفاء واإلسعاب وحسن اإلدارة منح ھبة المعجزات والقدر
) وكل أصناف الفضیلة، 12/28كور  1والتكلّم بمختلف اللغات" (

أعني بذلك : "الحكمة والفھم، القناعة والعدل، الرحمة والصالح، 
وطول األناة في االضطھــاد.  ھذه الكنیسة، بسالح البّر، سالح 

 2لذكر وحسنھ" (الھجوم وسالح الدفاع، بالكرامة والھوان، بسوء ا
).  كللّت الشھداء القدّیسین في االضطھادات 8 – 6/6كور 

والمخاطر بمختلف أكالیل الصبر المزدھرة.  وھي تتلقّى اآلن 
بنعمة هللا، في ھذه األزمنة السالمیة، اإلكرام والشرف الذي 
تستحقّھ من جانب الملوك وأصحاب المناصب، ومن كل جنس 

د وعنصر بشري.  وفي حین أن ملوك مختلف األمم، لھم حدو
لسلطتھم بحسب األماكن، فإن الكنیسة الجامعة وحدھا لھا في العالم 

  أجمع سلطة غیر محددة.  ألنھ كما ھو مكتوب : "وضع هللا السالم
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).  ولو كنت أُرید أن أقول عنھا كل شيء 147/14حداً لھا" (مز 
  الحتجُت لساعات كثیرة.

  

  "... وبالحیاة األبدیة" – 28

وبعد أن نتلقّى التعلیم ونقضي حیاة صالحة في ھذه الكنیسة 
الجامعة، ننال ملكوت السماوات ونرث الحیاة األبدیة التي من 
أجلھا نتحّمل كل شيء للتمتع بھا من قبل هللا.  ألن ھدفنا ال یقتصر 

لذلك  على أشیاء صغیرة، إنما نحن نجاھد في سبیل الحیاة األبدیة. 
أي  –تعلّمنا في قانون اإلیمان انھ بعد كلمات "وبقیامة الجسد" 

علینا أن نؤمن "بالحیاة األبدیة"  –قیامة األموات التي تحدّثنا عنھا 
  التي یجب علینا نحن المسیحیین أن نكافح في سبیلھا.

  

  الحیاة األبدیة في الكتب المقدسة – 29

الذي باالبن في الروح القدس إذن الحیاة الحقیقیة الحقّة ھي اآلب 
فّجر للجمیع ینابیَع العطایا السماویة.  وفي محبتھ للبشر وعدنا 
بخیرات الحیاة األبدیة.  ویجب علینا أالّ نرفض اإلیمان بأن ھذا 
مستطاع.  ویجب أن نؤمن بذلك، ال بالنظر الى ضعفنا، ولكن 

  ).19/26باعتباره قدرة هللا "ألن هللا على كل شيء قدیر" (متى 

أما عن كون ھذا األمر مستطاعاً، وعن كوننا ننتظر الحیاة األبدیة، 
فھذا ما یقولھ دانیال : "والذین ھم بین األبرار الكثیرین سیكونون 

  سبعینیة). 12/3كالكواكب الى الدھر والى األبد" (دانیال 

  ).4/17تسا  1ویقول بولس : "فنكون مع الرب دائماً أبداً" (
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وعبارة "مع الرب دائماً" معناھا الحیاة األبدیة.  ویقول المخلّص 
بكل وضوح في اإلنجیل : "فیذھب ھؤالء الى العذاب األبدي، 

  ).25/46واألبراُر الى الحیاة األبدیة" (متى 

  

  الطرق المؤدیة الى الحیاة األبدیة – 30

حن الذین یرغبون في كثیرة ھي األدلة على الحیاة األبدیة.  أما ن
امتالك ھذه الحیاة األبدیة، فالكتاب المقدس یُرشدنا الى طرق 
الحصول علیھا.  اننا لن نبسط االّ بعض ھذه الشھادات بسبب طول 
العظة، تاركین لمن ھم أكثر اجتھاداً عنایة البحث عن األدلة 
األخرى.  تقول بعض النصوص إنھ باإلیما، ألنھ مكتوب : "من 

).  ویقول ھو نفسھ أیضاً 3/36بن فلھ الحیاة األبدیة" (یو یؤمن باال
: "الحق الحق أقول لكم : من یسمع كالمي ویؤمن بمن أرسلني، 

ً باالستشھاد من جّراء 4/36فلھ الحیاة األبدیة" (یو  ).  وأحیانا
االعتراف بالمسیح، إذ یقول : "ومن كره حیاتھ في ھذه الدنیا 

ً بترك المال واألھل 12/25(یو حفظھا للحیاة األبدیة"  ).  وأیضا
ألجل المسیح : "ومن ترك أخوة أو أخوات ... یرث الحیاة األبدیة" 

)، أو بحفظ الوصایا "ال تقتل، ال تزِن، ال تسرق، ال 19/29(متى 
تشھد بالزور"، كما ردّ یسوع على الذي دنا منھ وسألھ : "أیھا 

،  19/19یة"؟ (متى المعلم الصالح، ماذا اعمل ألنال الحیاة األبد
).  وكذلك بتجنّب األعمال الشریرة وبخدمة هللا، إذ یقول بولس 16

: "أما اآلن وقد أُعتقتم من الخطیئة وصرتم عبیداً �، فانكم 
تحملون الثمر الذي یقود الى القداسة، وعاقبتھ الحیاة األبدیة" 

  ).6/22(رومھ 
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  رحمة هللا فتحت الطریق للحیاة األبدیة – 31

وھناك طرق كثیرة أخرى للحصول على الحیاة األبدیة، وقد 
تركتھا لكثرتھا.  ألنھ بما أن الرب صالح فھو لم یفتح فقط باباً أو 
بابین بل أبواباً كثیرة لدخول الحیاة األبدیة، حتى یتمتع بھا الجمیع 

ا ما قلنا موجزاً عن الحیاة بدون عائق بقدر ما األمر منوط بھ.  ھذ
األبدیة التي ھي آخر تعلیم قانون اإلیمان وغایة اإلجھار بھ.  لیت 
هللا بنعمتھ یجعلنا نتمتع بھا جمیعاً، أنا الذي أعلّم وأنتم الذین 

  یسمعون.

  

  الحث على قبول األسرار المقدسة – 32

د وفضالً عن ذلك، أیھا األخوة األحباء، تحثكم ھذه العظة المقصو
  بھا تعلیمكم، على إعداد نفوسكم لتقبّل العطایا السماویة.

وعلیھ فقد سلّمنا الیكم عقائد اإلیمان المقدس الجامع الذي بشّرناكم 
بھ، بنعمة هللا، في عدد من العظات، بقدر المستطاع، في أیام 
الصیام األربعیني المنصرمة.  ھذا لیس معناه أن ما قلنا كان كل ما 

ً من المواضیع یمكن القول فیھ ً كثیرة قد تركت جانبا ، اذ ان نقطا
في استطاعة معلّمین آخرین التي كان یجب تعلیمھا، ولربما كان 

ان یعالجوھا بشكل أفضل.  لكن یوم الفصح المقدس اقترب، 
وكذلك یوم استنارة محبتكم في المسیح بحمیم المیالد الثاني.  

یرید هللا : بأیة تقوى  فتعلّموا إذن األشیاء التي یجب معرفتھا كما
وبأي نظام یجب أن تدخلوا، عندما تُستدعون إلتمام مراسیم العماد 

  المقدس.

  

  



  العظة الثامنة عشرة  375
  

  

وبأیة تقوى وبأي نظام یجب علیكم، عند عودتكم من العماد، 
التقّرُب من مذبح هللا والتمتع باألسرار السماویة الروحیة، لكیما 

استنارت بتعلیم الكلمة، عظمة كّل من العطایا تعرف نفوسكم، وقد 
  التي منحھا هللا لكم.

  

  النبأ بعظات األسرار – 33

وبعد یوم الفصح المقدس الخالصي، ستسمعون في كل یوم من 
أیام األسبوع، ابتداء من یوم اإلثنین، ان شاء هللا، وقد اجتمعتم في 

ن فیھا أسباب مكان القیامة، حاالً بعد القداس، عظات أخرى تتعلّمو
كل حفلة أُقیمت، واألدلة علیھا مستقاة من العھدین القدیم والجدید.  
أوالُ كل ما سبق العماد مباشرة، ثم كیف طھّركم الرُب من 

)، وكیف على 5/25خطایاكم "بغسل الماء وكلمة الحیاة" (افسس 
غرار الكھنة، أصبحتم شركاء في اسم المسیح، وكیف أُعطیتم ختم 

ح القدس.  وستتعلّمون كذلك أسراَر العھد الجدید التي موھبة الرو
جرت في المقدس وابتدأت من ھذا المكان، وما أوردتھ الكتب 
اإللھیة عنھا، وما ھي قّوتھا، وكیف یجب االقتراب منھا، وكیف 
ومتى یمكن تقبّلھا.  وفي النھایة ستتعلّمون كیف یقتضي علیكم من 

في أقوالكم أو في أفعالكم، حتى اآلن فصاعداً أن تتصّرفوا، سواًء 
تستحقوا النعمة، وحتى تستطیعوا جمیعاً التمتع بالحیاة األبدیة.  كل 

  ذلك سیقال لكم، ان شاء هللا.
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  الدعوة لالستنارة في العماد – 34

 : ً ً في الرب، وأقول لكم أیضا "إذن، أیھا األخوة، إفرحوا دائما
)، 21/28)، "ألن خالصكم قریب" (لو 4/4(فیلبي إفرحوا" 

وجیش المالئكة السماوي ینتظر خالصك، وھا ھوذا "صوت مناٍد 
  ).3/3في البّریة : أعدّوا طریق الرب" (متى 

ً ھلّموا الى المیاه".  ثم  ویصرح النبي : "أیھا العطاش جمیعا
دسم وكلوا الطیّب، ولتتلذذ بالیستطرد فیقول : "إسمعوا لي سماعاً 

).  وبعد قلیل ستسمعون ھذه اآلیة : 2 – 55/1نفوسكم" (اشعیا 
"إستنیري، إستنیري یا أورشلیم الجدیدة، فإن نورك قد وافى" 

).  وقد سبق للنبي ان قال بخصوص أورشلیم ھذه : 60/1(اشعیا 
"وبعد ذلك تدعین مدینة العدل، القریة األمینة صھیون" (اشعیا 

لناموس، ومن أورشلیم خرجت )، ألن من صھیون خرج ا1/26
كلمة الرب وانتشرت في العالم اجمع.  وإلیھا یتّوجھ النبي متحدثاً 
عنكم : "إرفعي عینیك حوالیك وانظري، بنورك قد اجتمعوا الیك" 

)، وھي تجیب : "َمن ھؤالء الطائرون كالسحاب 49/18(اشعیا 
)، سحاب بالھبة الروحیة، 60/8وكالحمام الى كواھا"؟ (اشعیا 

حمام بالوداعة والبساطة.  وأیضاً : "َمن سمع بمثل ھذا، َمن رأى و
مثل ھذه؟ "أتنتج أرض في یوم واحد، أم تولد أّمة في مّرة واحدة ؛ 

).  كل 66/8فإن صھیون أول ما تمّخضت ولدت بنیھا" (اشعیا 
ً ال یوصف، ألن الرب قال : "ھاءنذا اخلق  األشیاء امتألت فرحا

  ).65/18بھا سروراً" (اشعیا أورشلیم ابتھاجاً وشع
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  مدیح الثالوث األقدس – 35

وبودّي أن أقول عنكم اآلن : "رنّمي أیتھا السماوات وابتھجي أیتھا 
األرض، اندفعي بالترنیم، أیتھا الجبال، فإن الرب قد عّزى شعبھ 

).  إن ھذه األشیاء ستحقق بصالح 49/13ورحم بائسیھ" (اشعیا 
هللا الذي یقول لكم : "قد محوت كالسحاب معاصیك وكالغمام 

وأنتم ستستحقّون اسم مؤمنین، ھؤالء  ). 44/24خطایاك" (اشعیا 
المؤمنین الذین ُكتب عنھم : "ویدعو عبیده باسم آخر یكون مباركاً 

).  فتقولون بابتھاج : "تبارك 16 – 65/15على االرض" (اشعیا 
إلھ ربنا یسوع المسیح وأبوه، "باركنا في المسیح كل بركة روحیة 

الصفح عن الزالّت في السماوات ... فكان لنا منھ الفداء بدمھ و
  ).8 - 7،  1/3على مقدار نعمتھ الوافرة" (أفسس 

وأیضاً : "لكن هللا الواسع الرحمة، وقد أحبّنا حبّاً شدیداً، أحیاناً مع 
  ).5 – 2/4المسیح وكنا أمواتاً من جّراء زالتنا" (أفسس 

وبدوركم سبّحوا الرب صانع كل خیر قائلین : "فلما ظھر لطُف 
حبتھ للبشر، لم ینظر الى ما قدّمنا من أعمال البّر، هللا مخلّصنا وم

بل شاءت رحمتھ أن یخلّصنا بغسل المیالد الثاني والتجدید اآلتي 
من الروح القدس، أفاضھ علینا وافراً بیسوع المسیح مخلّصنا، 
حتى نبّرر بنعمة المسیح ونرث في الرجاء الحیاةَ األبدیة" (تیطس 

3/4 – 7.(  

وع المسیح، أبا المجد، أن یھب لكم روَح حكمة أسأأل إلھَ ربنا یس
یكشف لكم عنھ تعالى، لتعرفوه حق المعرفة، وأن یُنیر بصائر 

ً في األعمال 18 – 1/17قلوبكم" (أفسس  ).  ولیحفظكم دائما
واألقوال واألفكار الصالحة.  لھ المجد والكرامة والملك بربنا 

  یسوع المسیح، مع الروح القدس، اآلن والى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة التاسعة عشرة، األولى في األسرار

  

  المراسیم اإلفتتاحیةفي العماد : 

  

  "كونوا متّزھدین أیقاظاً.  إن إبلیس خصمكم كاألسد

  الزائر یرود في طلب فریسة لھ، فدافعوه راسخین في

  اإلیمان، عالمین أن أخوتكم المنتشرین في العالم یعانون 

  آالم نفسھا.  وإذا تألمتم قلیالً، فإن إلھ كل نعمة، اإللھ 

  المسیح، ھو الذي الذي دعاكم الى مجده األبدي في

  یعافیكم ویثبتكم"

  )10 – 5/8بطرس  1(
  

  

  ھلّموا تعلّموا ما حصل فیكم یوم عمادكم – 1

كان بّودي، من زمن بعید، یا أبناء الكنیسة الحقیقیین األعزاء، أن 
أُعلّمكم ھذه األسرار الروحیة السماویة.  ولكن بما أني كنت 
أعرف أن البصر في التعلیم أكثر فائدة من السمع، فقد انتظرُت 
حتى اآلن، وقد أصبحتم أسھل إنقیاداً من جّراء ما اكتسبتموه من 

یدكم في المرج األكثر شیاء، وعطراً من ھذا خبرة، لكي أقودكم ب
الفردوس. لقد تبیّن أنكم أُھلّتم لالشتراك في أسرار أكثر قداسة، بعد 
أن استحققتم قبوَل العماد اإللھي المحیي.  فیجب أن أُِعدَّ لكم مائدةَ 

  تعلموا ما حصل فیكم تعلیم أكمل.  فدعوني أُعلِّمكن بكل دقّة لكي 
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  في مساء عمادكم.

  

  جحد الشیطان یرمز إلیھ فرعون مصر – 2

لقد دخلتم أوالً رواق مكان العماد، ووقفتم متَجھین نحو الغرب 
وأخذتم تنصتون.  فتلقّیتم األمر ببسط أیدیكم، وكفرتم بالشیطان كما 
لو كان حاضراً.  یجب أن تعلموا أن رمز ھذه الحفلة نجدُه في 

لك أنھ عندما كان فرعون، ھذا الظالم المفتري العھد القدیم.  ذ
القاسي، یضطھد شعَب العبرانیین األصیل الحّر، أرسل هللا موسى 
لیحّررھم من عبودیة المصریین المضنیة.  وبدم الَحَمل دھنوا 
أبوابھم لكي یرى مالك الھالك عالمةَ الدم على بیوتھم، فیعبر 

العبرانیین.  فانطلق عنھا.  وبطریقة تدعو الى العجب، نجا شعب 
العدو في إثر الذین استردّوا حّریتھم.  وعندما رأى البحر قد انشّق 
لھم بأعجوبة إندفع وراءھم، فغمرتھ فجأة میاه البحر األحمر (خر 

14/22  ،30.(  

  

  موسى مثال المسیح – 3

وانتِقلوا اآلن من العھد القدیم الى العھد الجدید، من الرمز الى 
أرسل هللا موسى الى مصر، وھنا أرسل اآلب  الحقیقة.  فھناك

المسیح الى العالم لكي یحّرر الذین كانوا یشَقون في العالم تحت 
  نیر الخطیئة.

ھناك دم الَحَمل الذي أبعد المھلك، وھنا دم الحمل البريء، یسوع 
).  ھو الذي حمل الشیاطین على الفرار.  1/19بطرس  1المسیح (

د ھذا الشعَب القدیم حتى البحر، وھنا كان ھناك طارد الظالُم المستبّ 
  ھذا الشیطان الجرئ الشریر یطاردكم بال خجل حتى ینبوع 
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الخالص.  فغرق األول في میاه البحر، واختفى الثاني في میاه 
  الخالص.

  

  رمز التوّجھ نحو الغرب – 4

نحو الشیطان كما واآلن، أنت تسمع األمر الصادر إلیك ببسط یدك 
  لو كان حاضراً، وبالقول : "أنا أكفر بك، أیھا الشیطان".

ومن الضروري أن أقول لكم أیضاً لماذا كنتم واقفین، متجھین نحو 
الغرب : الغرب ھو منطقة الظلمات المرئیة، والشیطان الذي ھو 
ظالم یبسط سلطانھ على الظلمات.  ورمزاً لذلك إتجھتم بأنظاركم 

وأنتم تكفرون بذلك القائد المظلم الكئیب.  ما ھي  نحو الغرب،
أكفر بك، أیھا العبارة التي لفظھا كل منكم، وھو واقف؟ "أنا 

الشیطان الشریر القاسي المستبّد" أي ما معناه : أنا لم أعد أخشى 
قّوتك، ألن المسیح سحقھا، إذ إشترك معي في الدم واللحم لیبطل 

)، وال أظّل تحت نیر العبودیة.  15 – 2/14الموت بالموت (عبر 
أنا أكفر بك أیھا الثعبان الماكر والصانع كل شّر.  أنا أكفر بك أنت 
الذي یحیك الِشراك ویرتكب كل إثم تحت قناع الصداقة ؛ أنت 
الذي أوحى ألبوینا األولین معصیتھم األولى.  أنا أكفر بك، أیھا 

  الشیطان، الصانع والمحّرض على كل فساد.

  

  جحد الخطیئة ... – 5

وھناك صیفة ثانیة تعلّمك أن تقول : "وبكل أعمالك".  وأعمال 
  الشیطان ھي كل خطیئة، ویجب التخلّي عنھا، كما یُلقَى سالح 
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الظالم عندما تترك خدمتھ.  فكل خطیئة، على مختلف أنواعھا، 
أن كل ما تقولھ في تدخل في أعمال الشیطان.  وأعلم على كل حال 

ھذه الساعة الرھیبة یسّجل في كتب هللا.  وعلیھ إن كنت ترتكب 
  عمالً مخالفاً لھذه األقوال، فأنت ستُحاكم كمن یحنث بیمینھ.

أنت إذن تكفر بأعمال الشیطان، أي بكل األفكار واألعمال المخالفة 
  للصواب.

  

  ... وأباطیل الشیطان -  6

".  وأباطیل الشیطان ھي منكرات ثم تقول : "... وبكل أباطیلك
المسرح وسباق الخیل، ومطاردة الوحوش في المیدان وكل 
األباطیل من ھذا القبیل التي یطلب القدیس من هللا أن ینقذه منھا 

).  ال 118/37قائالً : "إصرف عیني عن النظر الى الباطل" (مز 
تسَع الى منكرات المسرح حیث ترى تمثیل بعض مشاھد من 

بحركات جسدیة ُمزریة، وتحضر رقصات جنونیة لرجال  الحیاة
  مخنثین.

وتجنب مطاردة الوحوش في المیدان حیث یتعّرض القنّاصة 
ألنیاب الوحوش الضاربة رغبة في إشباع بطونھم الجائعة.  إنھم 
یودّون العنایة ببطونھم بتأمین الطعام لھا، ولكنھم في الواقع 
یُصبحون ھم طعام الوحوش المفترسة.  والحقیقـة أنھم یعّرضون 

ة إلرضاء الھھم الخاص، حیـاتھم في ھذه المصارعات الفردی
).  وأھرب كذلك من سباق الخیل 3/19وأعني بھ بطونھم (فیلبي 

حیث تضمحل قوى النفوس وتتالشى.  كل ذلك في الواقع ھو 
  أباطیل الشیطان.
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  وغیر ذلك من األباطیل – 7

وكل ما یُعلّق في مجتمعات عبدة األصنام وفي أعیادھم، سواء من 
لحم أو خبز أو أي شيء آخر من ھذا القبیل، كل ذلك دنس بسبب 
استدعاء الشیاطین النجسة، ویعتبر من أباطیل الشیطان.  وكما أن 
 خبز اإلفخارستیا وخمرھا ھما عادیان قبل استدعاء الثالوث

األقدس، كذلك ھذه األطعمة المخّصصة ألباطیل الشیطان ھي 
نجسة باستدعاء الشیاطین  بطبیعتھا أطعمة عادیة، ولكنھا تصبح

  علیھا.

  

  ... وعبادات الشیطان -  8

وبعد ذلك تقول : "... وبجمیع عباداتك".  عبادات الشیطان ھي 
الصلوات التي تقام في معابد األصنام، واإلكرام الذي یُؤدي 
لألصنام الَجامدة، مثل إضاءة المصابیح أو رفع البخور بجوار 
الینابیع واألنھار، كما یفعل البعض ممن تخدعھم األحالم أو یغّرھم 

ً منھم أنھ م سیجدون فیھا الشفاء ألمراضھم الجسدیة الشیطان، ظنّا
أو ما شابھ ذلك من مزایا أخرى.  فعلیك أنت أالّ تزاول مثل ھذه 
ً أعمال الِعرافة  األعمال.  وتُعتبر من عبادات الشیطان أیضا
والتنجیم والفأل واألحجبة واألفعال السحریة والخرافیة وما 

عد أن تكون قد شابھھا.  فتجّمب كل ذلك ألنك لو انسقت إلیھا، ب
كفرت بالشیطان وتبعت المسیح، ستجد المستبّد أكثر قّوة.  (إذ 
لربما كان في الماضي یعاملك كأحد أتباعھ المخلصین، فكان 

  یریحك من قسوة عبودیتھ، ولكنك تكون في ھذه المّرة قد أثرت 
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حنقھ علیك) وستحرم من المسیح وتتعّرف الى الشیطان.  ألم تسمع 
).  ألم 29 – 19/15ما أورده العھد القدیم في لوط وبناتھ؟ (تك 

ینُج مع بناتھ بعد أن لجأ الى الجبل، في حین أن زوجتھ تحّولت الى 
عمود ملح وأصبحت أشبھ بنُصب أُقیم الى األبد، لیذكرنا برغبة 

الى الوراء؟ فأحرص على نفسك، وبعد أن  فاسدة ونظرة ألقیت
)، فال تتراجع إلى 9/62تكون وضعت یدك على المحراث (لو 

الوراء نحو األفعال المّرة لھذه الحیاة، بل تخلّص الى الجبل (تك 
) نحو یسوع المسیح، فإنھ "الحجر الذي انقطع، ال بالیدین، 19/17

  ).2/34ومأل األرض" (دانیال 

  

  لشرق والجھر باإلیمانالتّوجھ الى ا – 9

فأنت إذن عندما تكفر بالشیطان، تدوس بقدمیك كل میثاق معھ 
  ) وتسحق األحالف المعقودة مع الجحیم.28/15(أشعیا 

وعندئذ ینفتح أمامك فردوس هللا الذي "غرسھ في عدن شرقاً" (تك 
).  ورمزاً لذلك 3/23) وطرد منھ أبونا األول لعصیانھ (تك 2/8

نحو الشرق الذي ھو منطقة النور.  وعندئذ إتجھت من الغرب 
ُطلب منك أن تقول : "أؤمن باآلب واالبن والروح القدس ... 
وبمعمودیة واحدة لمغفرة الخطایا".  وعن ھذا الموضوع حدّثتك 

  العظاُت السابقة حدیثاً وافیاً بموھبة نعمة هللا.
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  ابقوا متیقّظین – 10

فلتثبّتك ھذه الكلمات وابَق متیقظاً، "ألن إبلیس خصمنا كاألسد 
).  لقد كان 5/8بطرس  1الزائر یرود في طلب فریسة لھ" (

ً ؛ ولكن هللا، في ُغسل  الموت، فیما مضى، شدیدَ البأس مفترسا
؛  21/4المیالد الثاني المقدس، مسح الدموع عن كل الوجوه (رؤیا 

ن لن تكون أبداً حزیناً، بما أنك خلعت ).  فأنت بعد اآل25/8أشعیا 
ً بعدما ارتدیت ثوب الخالص،  اإلنسان العتیق، بل ستكون فرحا

  ).3/27؛ غال  13/14یسوع المسیح (رومھ 

  

  إعالن باقي العظات في األسرار – 11

ھذا كل ما حدث خارج مكان العماد.  ولكن عندما ندخل، إن شاء 
القادمة لألسرار المقدسة، سنتعلّم هللا، قدَس األقداس في شروحاتنا 

عندئذ معنى المراسیم التي تجري فیھ.  فللھ اآلب المجدُ والملك 
  والعظة مع االبن والروح القدس الى أبد الدھور.  آمین.
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  العظة العشرون، الثانیة في األسرار

  

  في العماد

  

  إنما"أو تجھلون أنّا، وقد اعتمدنا في یسوع المسیح، 

  إعتمدنا في موتھ، فدُفنا معھ في المعمودیة لنموت فنحیا حیاة

  جدیدة كما أقیم المسیح من بین األموات بمجد اآلب.  فإذا

  إتحدنا بھ في موت یشبھ موتھ، فكذلك تكون حالنا في 

  قیامتھ ... فال یكونّن للخطیئة من سلطان علیكم من

  مة"بعد.  فلستم حكم الشریعة ولكنكم في حكم النع

  )14 – 6/3(رومھ 
  

  

  فائدة العظات في األسرار – 1

إنھا َلكثیرة الفائدة ھذه الشروحاُت الیومیة لألسرار ؛ ھذه التعالیم 
الجدیدة التي تبّشر بحقائق جدیدة، والسیما لكم أنتم الذین تجددوا 
بانتقالكم من اإلنسان العتیق الى اإلنسان الجدید.  ولذلك یجب أن 

الشروحات في األسرار التي بدأتھا باألمس، لكي تعرفوا ھذه أكّمل 
  ما كانت ترمز إلیھ المراسیم التي أَدَّیتموھا داخل مبنى العماد.
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  خلعتم الرداء أي خلعتم اإلنسان القدیم – 2

حالما دخلتم خلعتم رداَءكم، وكانت ھذه صورة لخلعكم اإلنساَن 
).  وإذ خلعتم ثیابكم أسبحتم 3/9(كولسي القدیم مع كل أعمالھ 

ً على الصلیب، والذي  عراة مقتدین بذلك بالمسیح الذي كان عاریا
بعریھ، "خلع أصحاب الرئاسة والسلطة وعاد بھم في ركبھ 

).  إذ بما أن القّوات المعادیة كانت تسكن 2/15ظافراً" (كولسي 
الرداء  في أعضائكم، فلم یعد من المسموح لكم أن تلبسوا ھذا

العتیق.  إني ال أتحدّث عن ھذا الثوب الذي یقع تحت الحواس، بل 
عن "اإلنسان العتیق الذي تفسده الشھوات الخادعة" (أفسس 

).  فعلى النفس التي خلعتھ أالّ تستردّه ثانیة، بل لتقل مع 4/22
عروس نشید األناشید : "خلعت ثوبي فكیف استردّه"؟ (نشید 

كم ظھرتم عراة أمام أعین الجمیع ولم ).  یا َللعجب ! إن5/3
تخجلوا، ألنكم تمثّلون فعالً صورةَ األب األول آدم الذي كان عاریاً 

  ).2/25في الفردوس بدون أن یخجل (تك 

  

  المسحة بالزیت – 3

ولما خلعتم ثیابكم ُمسحتم من قمة رؤوسكم حتى أقدامكم بالزیت 
م.  وأصبحتم شركاء في الزیتونة  ) 11/24البستانیة (رومھ الُمعزَّ

یسوع المسیح.  اذ انتُزعتم من الزیتونة البّریة وُطعّمتم في 
الزیتونة البستانیة، وأصبحتم شركاء لھا في خصب الزیتونة 

  الحقیقیة.

فالزیت المعّزم كان یرمز إذن إلى المشاركة في خصب المسیح، 
  ن ویُبعد كل أثر لسلطان العدو.  ألنھ، كما أن نفخات القدیسی
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هللا تحرق الشیاطین كاللھب المضطرمة وتطردھم،  واستدعاء
م یتلقّى، باستدعاء اسم هللا والصالة، قّوة  كذلك ھذا الزیت المعزَّ
التطھیر بحرق آثار، ال الخطیئة فحسب، بل یطرد جمیع قوات 

  الشّر غیر المنظورة.

  

  العماد بالتغطیس – 4

واقتدُتم بعد ذلك الى البركة المقدسة للعماد اإللھي.  كما ُحمل 
) وھو 19/42المسیح من الصلیب حتى القبر الذي كان قریباً (یو 

أمامكم.  وُسئل كل منكم إن كان یؤمن باسم اآلب واالبن والروح 
القدس، فأدلیتم بھذا االعتراف الخالصي.  ثم غطستم في الماء 

ممثلین بذلك دفََن المسیح الذي استغرق  ثالث مرات وخرجتم منھ،
ثالثة أیام.  ألنھ، كما أن المخلّص بقي في جوف األرض ثالثة أیام 

)، كذلك أنتم خرجتم من الماء أول مّرة 12/40وثالث لیال (متى 
لكي تُمثّلوا الیوم األول الذي قضاه المسیح في األرض ؛ وغطستم 

في اللیل ال یرى شیئاً، فیھ لتمثّلوا اللیل ؛ ألنھ كما أن الذي 
وبالعكس الذي في النھار یحیا في النور، ھكذا أنتم عندما غطستم 
في الماء كأنكم دخلتم اللیل المظلم ال ترون شیئاً، ولما خرجتم منھ 
أصبحتم كمن ھو في وضح النھار.  وفي اللحظة ذاتھا ُمتم َوُوِلدتم، 

ت واحد.  وما قالھ وأصبح ھذا الماء الخالصّي لكم قبراً وأّما في وق
سلیمان في موضع آخر یمكن تطبیقھ علیكم، إذ ھو قال : "للوالدة 

) ؛ ولكن األمر إنعكس بالنسبة 3/2وقت وللموت وقت" (جامعة 
  لكم : وقت للموت ووقت للوالدة.  أو بالحري آٌن واحد حقّق 
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  میالدُكم.اإلثنین معاً : في الوقت الذي ُمتم كان 

  

  الموُت الرمزي والخالصي الحقیقي – 5

ً ولم  ً ولم ندفن حقا یا لَھ من أمر عجیب ُمدھش ! إننا لم نمت حقا
ً إنما الخالص تمَّ حقاً.   نصلب ونقم حقاً.  وإن كان التمثیل صوریا
لقد ُصلب المسیح فعالً ودُفن فعالً وقام فعالً من الموت.  فكل ھذه 

ى اذا نحن اشتركنا في آالمھ بتمثیلھا، ننعم النعمة أُعطیت لنا حت
ر المسیح  بالخالص الحق.  یا لَلمحبة غیر المحدودة للبشر ! یُسمَّ
في قدمیھ ویدیھ الظاھرتین ویتحّمل العذاب، ویمنحني بھذه 

  المشاركة أن أحصل على نعمة الخالص بدون مشقة وال عذاب !

  

  ِنعم العماد الثالث – 6

فال یظنّن أحد أن العماد لیس إالّ نعمة مغفرة الخطایا والتبني 
اإللھي، مثل عماد یوحنا الذي كان یمنح مغفرة الخطایا.  أما نحن 
الذین تعلّمنا بدّقة، فنعلم أن العماد، وإن كان لتطھیر الخطایا 
والمشاركة في موھبة الروح القدس، إنما ھو أیضاً صورة آلالم 

ك أعلن القدیس بولس من قریب : "أَو تجھلون أنّا، المسیح فینا.  لذل
وقد إعتمدنا في یسوع المسیح، إنما إعتمدنا في موتھ، فدُفنا معھ في 

).  وھذا ما كان یقولھ 4 – 6/3المعمودیة لنموت فتحیا" (رومھ 
بولس للذین كانوا یؤّكدون أن العماد یمنح مغفرة الخطایا والتبني، 

  المسیح الحقیقیة بنوع من االمتثال. ولكنھ ال یُشركنا في آالم

  

  
  



  392  كیرلس األورشلیمي
  

  

  المشاركة في آالم المسیح – 7

یجب أن نتعلّم أن كل ما تحّملھ المسیح من عذاب، قد تحّملھ من 
أجلنا وألجل خالصنا ؛ وقد تعذّب فعالً ال ظاھریاً، ولكي نشاركھ 
في آالمھ.  ولذلك یعلن بولس بكل وضوح : "ألننا، اذا كنا غرسنا 

).  6/5معھ على شبھ موتھ، فنكون على شبھ قیامتھ أیضاً" (رومھ 
 15/1ُغرسنا معھ" ؛ فبما أن الكرمة الحقیقیة (یو وحسناً قال : "قد 

) ُغرست ھنا، فنحن أیضاً، إذ نشترك بمعمودیة موتھ، نصبح 8 –
غرسة واحدة معھ.  وأرجوك أن تنتبھ إلى كلمات الرسول : إنھ ال 
یقول : "إذا كنا غرسنا معھ في موتھ" بل "على شبھ موتھ".  ألن 

جسده فعالً، ودفنھ كان المسیح مات فعالً، ونفسھ انفصلت عن 
)، وكانت 27/59حقیقة واقعیة، إذ لُفَّ جسده بكتّان نقي، (متى 

قّصتھ كلّھا واقعیة.  أما بالنسبة إلینا فالحالة تختلف، إذ كان موتُنا 
شبھَ موتھ وآالمنا كانت شبھ آالمھ ؛ ولكّن خالصنا لم یكن شبھ 

  خالص، إنما خالصاً حقیقیاً.

  

  لیمإحفظوا ھذه التعا – 8

ھذه التعالیم تكفي، فاحفظوھا في ذاكرتكم، لكیما أستطیع، أنا غیر 
أن أقول عنكم : "إني أُحبكم ألنكم المستحق، أن أقول عنكم : "

 1تذكروني في كل أمر وتحافظون على التقالید كما سلّمتھا الیكم" (
).  قادر هللا الذي أخرجكم من عداد الموتى وأعادكم 11/2كور 

) أن یمنحكم أن تسلكوا في حیاة جدیدة 6/13(رومھ الى الحیاة 
  )، ألنھ لھ المجد والقدرة، اآلن والى أبد الدھور.  آمین.6/4(رومھ 
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  العظة الحادیة والعشرون، الثالثة في األسرار

  

  في مسحة المیرون

  

 ً   "أما أنتم فقد قبلتم المسحة من القدوس، وحصلتم جمیعا

  الیكم، ال ألنكم تجھلون الحق، بلعلى المعرفة، كتبت 

  ألنكم تعرفونھ ؛ وما من كذبة تأتي من الحق ... أجل

  استقّروا فیھ اآلن، یا أبنائي الصغار، فاذا ظھر كما واثقین

  كل الثقة ولن نخزى في بُعدنا عنھ عند مجیئھ"

  ).28 – 2/20یو  1(
  

  

  قبلتم مسحة المسیح أي الروح القدس – 1

)، 3/27"اعتمــدتم في المسیح ولبستم المسیح" (غال ھــا انكم 
).  ألن 8/29فأصبحتم على مثال صورة المسیح ابن هللا (رومة 

) جعلنا على 1/5هللا الذي اختارنا ألن نكون أبناء بالتبني (أفسس 
).  وبما أنكم أصبحتم 3/21صورة جسد المسیح المجید (فیلبي 

ون بحق "مسحاء".  )، فأنتم مدعوّ 3/14شركاء المسیح (عبر 
).  انكم 104/15وعنكم قــال هللا : "ال تمّسوا مسحائي" (مز 

  أصبحتم مسحاء بتلقیكم ختم الروح القدس.

كل شيء تمَّ فیكم باالمتثال، بما أنكم صورة المسیح.  وعندما تعّمد 
  المسیح في نھر األردن، ومنح المیاه مالمسة ألوھیتھ، صعد منھا،
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فحّل الروح القدس بذاتھ علیھ، واستقّر المشابھ على المشابھ لھ.  
وأنتم كذلك، عندما خرجتم من بركة المیاه المقدسة، قبلتم المسحة 
(المیرون)، وھي الصورة الحقیقیة لمسحة المسیح، وأعني بھا 
الروح القدس الذي تحدّث عنھ الطوباوي اشعیا إذ تنبّأ عنھ وتكلّم 

الرب قائالً : "إن روح السیّد الرب علّي، ألن الرب على لسان 
ر الفقراء" (أشعیا    ).4/18؛ لو  61/1مسحني وأرسلني ألُبّشِ

  

  المسیح مسحة الروح القدس – 2

ألن المسیح لم یُمسح بزیت أو بدھن مادّي على ید إنسان، لكن 
اآلب الذي سبق واختاره لیكون مخلّص العالم اجمع، مسحھ 

على حدّ قول بطرس : "... یسوَع الناصري الذي  بالروح القدس،
).  كذلك أعلن النبّي 10/38مسحھ هللا بالروح القدس" (أعمال 

داود : "عرُشَك یا هللا الى الدھر واألبد، وصولجان ُملكك 
صولجان استقامة، احببَت البّر وأبغضت النفاق، لذلك مسحك إلھك 

؛ عبر  8 – 44/7یا هللا بدھن البھجة أفضل من شركائك" (مز 
).  لقد ُصلب المسیح وقُبر وقام فعالً، بینما أنتم في العماد 9 – 1/8

اعتُبرتم جدیرین بأن تُصلبوا وتُدفنوا وتقوموا معھ على مثالھ، 
وكذلك ھي الحال بما یختّص بالمسحة.  لقد ُمسح المسیح بزیت 
ي "زیت البھجة" ألنھ  البھجة الروحي أي بالروح القدس ؛ وقد ُسّمِ

أصل البھجة الروحیة.  أما أنتم فُمسحتم بالدھن وصرتم أصحاب 
  وشركاء المسیح.
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  یُمسح الجسد وتُقدَّس النفس بالروح القدس – 3

ولكن احذر من أن تظن أن الدھن لیس إالّ دھناً.  ألنھ كما أن خبز 
خبزاً عادیاً، إنما االفخارستیا بعد استدعاء الروح القدس لم یعد 

صار جسد المسیح، كذلك ھذا الدھن المقدس لم یعد، بعد 
ً مشتركاً، إذا صّح القول.   ً عادیاً، وال دھنا ً بسیطا االستدعاء، دھنا
انھ عطاء المسیح وقد أصبح، بحضور الروح القدس، مانحاً 

  الھوتھ.  بھذا الدھن ُمسحت رمزیاً على جبینك وسائر حواَسك.

لذي یُمسح فیھ جسدك بالدھن المنظور، تُقدَّس نفسك وفي الوقت ا
  بالروح القدس المحیي.

  

  معنى المسحة على مختلف أعضاء الجسد – 4

لقد ُمسحتم أوالً على الجبین لتُعتَقوا من وصمة العار التي كان 
)، 10 – 3/7یحملھا في كل مكان اإلنساُن األول العاصي (تك 

كور  2ولكي "تعكسوا بوجھكم المكشوف كأنھ مرآة مجدَ الرب" (
).  ثم على اآلذان، لتحصلوا على آذان تسمع األسرار 2/15

ً للسمع"  اإللھیة، وھي التي قال عنھا أشعیا : "أعطاني الرب أُذنا
) ؛ والرب یسوع في االنجیل : "من كان لھ أذنان 50/4(اشعیا 

م على المناخر، حتى عند قبولكم ھذا ).  ث11/15فلیسمع" (متى 
الدھن یمكنكم القول : "إنّا في سبیل هللا عبیر المسیح للسائرین في 

.  بعد ذلك على الصدر، لكیما، )2/15كور  2طریق الخالص" (
بعد أن تدّرعتم بدرع البّر، تستطیعوا مقاومة مكاید ابلیس (أفسس 

  ول الروح القدس).  وكما أن المخلّص، بعد عماده وحل11،  6/14
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خرج لیحارب العدو، كذلك أنتم، بعد العماد المقدس والمسحة 
السّریة، وبعد أن تسلّحتم بسالح الروح القدس، قاوموا قّوة الشّر 
وحاربوھا قائلین : "إني أستطیع كل شيء بالمسیح الذي یقّویني" 

  ).4/13(فیلبي 

  

  اسم "مسیحي" – 5

قُبلتم لھذه المسحة المقدسة دُعیتم مسیحیین، ومیالدكم وأنتم اذ 
الثاني أیّد شرعیة ھذه التسمیة.  وقبل أن تستحقوا نوال العماد 
ونعمة الروح القدس، لم تكونوا تستحقون ھذا االسم فعالً، ولكنكم 

  كنتم سائرین في الطریق الذي یؤھلكم السم مسیحیین.

  

  مثال المسحة في العھد القدیم – 6

ویجب أن تعلموا أن ھذه المسحة لھا مثالھا في العھد القدیم.  اذ 
عندما أبلغ موسى أخاه أمَر هللا، ونّصبھ رئیس كھنة، غسلھ بالماء 

).  ودُعي ھرون "مسیحاً" بسبب 12 – 8/1أوالً ثم مسحھ (أحبار 
ھذه المسحة التي كانت رمزاً.  وكذلك عندما نادى رئیُس الكھنة 

ملوك  3سحھ في جیجون بعد أن جعلھ یستّحم (بسلیمان ملكاً، م
).  وكل ھذه األمور أُجریت لھم على سبیل الرمز.  39 – 1/33

أما لكم فلم تكن رمزاً بل حقیقة واقعیة.  إذ أن مبدأ خالصكم یرجع 
الى ذاك الذي مسحھ الروح القدس.  ھو الباكورة حقاً، وأنتم 

كلّھ مقدس" (رومھ  العجین.  "فإن كانت الباكورة مقدسة فالعجین
  ).7 – 5/6كور  1؛  11/16
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  حافظوا على ھذه المسحة بال دنس – 7

حافظوا على ھذه المسحة بال دنس، فھي تعلمكم كل شيء، شرط 
 1أن تقیم فیكم، كما سمعتم ذلك اآلن على لسان الطوباوي یوحنا (

حكیمة كثیرة عن ھذه المسحة.  ).  الذي أعطانا تعلیمات 2/27یو 
ھذه المسحة المقدسة صیانة روحیة للجسد وخالص للنفس.  فمنذ 
قدیم الزمان تنبأ عنھا الطوباوي اشعیا بقولھ : "ھذا ما سیفعل 

  ).25/6الرب لجمیع الشعوب على ھذا الجبل" (اشعیا 

(وما یسمیھ "الجبل" ھو الكنیسة، كما قال ذلك في موضع آخر 
"ویكون في آخر األیام ان جبل بیت الرب یُوطَّد في رأس مثالً : 

))، "فیشربون الخمر الصرف، خمر 2/2الجبال" (أشعیا 
).  ولكي تزداد تأكیداً 25/6االبتھاج، ویُمسحون بالدھن" (اشعیا 

أن ھذا الدھن یجب أن یفھم بالمعنى السّري، یقول : "بلّغ كل ذلك 
لى كل الشعوب" (اشعیا الى الشعوب، ألن تصمیم الرب یمتّد ا

).  وإذ قد مسحتم بھذا الدھن المقدس، فاحفظوه فیكم بال 25/7
عیب وال دنس.  تساموا في األعمال الصالحة، ساعین على 
ارضاء مبدئ خالصنا، یسوع المسیح الذي لھ المجد أبد الدھور.  

  آمین.
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  العظة الثانیة والعشرون، الرابعة في األسرار

  

  جسد المسیح ودمھفي 

  

  "إني تلقیت من الرب ما بلّغتھ إلیكم، وھو أن الرب

  یسوع، في اللیلة التي أسلم فیھا، أخذ خبزاً وشكر، ثم

  كسره وقال : ھذا ھو جسدي، إنھ من أجلكم.  اعملوا 

  ھذا لذكري.  وكذلك أخذ الكأس بعد العشاء وقال :

  عملوهھذه الكأس ھي العھد الجدید بدمي.  كلما شربتم فا

  ذكراً لي ..."

  )29 – 11/23كور  1(
  

نحصل على جسد المسیح ودمھ في اشتراكنا باألسرار  – 1
  اإللھیة

ً إلقناعكم بصحة  ھذا التعلیم للطوباوي بولس یكفي ھو أیضا
األسرار اإللھیة التي ُوجدتم جدیرین باإلشتراك فیھا، فصرتم ھكذا 
ً واحداً مع المسیح.  فقد أعلن بولس اآلن : "إن  جسداً واحداً ودما
ربنا یسوع المسیح، في اللیلة التي أُسلم فیھا، أخذ خبزاً وشكر، ثم 

تالمیذه قائالً : خذوا فكلوا، ھذا ھو جسدي.  ثم  كسره وأعطاه ل
كور  1أخذ الكأس وشكر وقال : خذوا فاشربوا، ھذا ھو دمي" (

).  بما أن یسوع صّرح بذلك وقال عن الخبز (متى 25 – 11/23
  ) "وھذا ھو جسدي" ، فمن یتجاسر ویشّك بعد ذلك ؟ ولما26/26
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)، فمن 26/28بكالم قاطع : "ھذا ھو دمي" (متى  ھو ذاتھ یؤكد
  الذي یعارض ویقول إنھ لیس دمھ ؟

  

تحویل الماء الى خمر في قانا مثال لتحویل الخمر الى دم  – 2
  المسیح

لقد سبق لھ في قانا الجلیل أن حّول الماَء الى خمر بفعل إرادتھ (یو 
) ؛ أفال یكون جدیراً بالتصدیق عندما یحّول الخمر الى 11 – 2/1

دمھ ؟ لقد قام بھذه اآلیة العجیبة عندما دُعي الى عرس دنیوي، 
) أن یتلذذوا بجسده 9/15وعندما یھب ألصدقاء العریس (متى 

  ودمھ، أفال نعترف بھ باألكثر؟

  

  المناولة تُشركنا بالطبیعة اإللھیة – 3

ثقة، في جسد المسیح ودمھ، إّن جسده یُعطي فلنشترك إذن، بكل 
  لك تحت شكل الخبز، ودمھ یُعطي لك تحت شكل الخمر.

وإذ أنت تشترك في جسد المسیح ودمھ، تصبح جسداً واحداً ودماً 
واحداً مع المسیح.  وھكذا نصبح نحن "حاملي المسیح"، بما أن 

حد  جسده ودمھ ینتشران في أعضائنا.  وبھذه الكیفیة نصبح، على
بطرس  2تعبیر الطوباوي بطرس، "شركاء الطبیعة اإللھیة" (

1/4.(  

  

  لم یفھم الیھود كالم یسوع بمعناه الروحي – 4

  وفیما كان المسیح یتحدّث ذات یوم مع الیھود، قال : "إذا لم 
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).  6/53تأكلوا جسدي وتشربوا دمي، فلن تكون فیكم الحیاة" (یو 
الیھود الذین لم یفھموا كالم یسوع بمعناه الروحي، تشّككوا أما 

  وولّوا عنھ، ظناً منھم أن المخلّص یدعوھم الى أكل جسده البشري.

  

  خبز التقدمة مثال اإلفخارستیا – 5

؛ متى  9 – 24/5وكان أیضاً في العھد القدیم خبز التقدمة (أحبار 
  ).  وبما أن ھذا الخبز یعود الى العھد القدیم فقد بطل.12/4

ً وكأس یقدّسان النفس  على أن في العھد الجدید خبزاً سماویا
  والجسد.  إذ كما أن الخبز ھو للجسد كذلك الكلمة ھو للنفس.

  

  احكموا بحسب اإلیمان ال بحسب الحواسّ  – 6

عنصران طبیعیان ؛ إنما فال تنظر إذن إلى الخبز والخمر كأنھما 
لّّجَسدٌ ودم، كما أكد ذلك المعلّم نفسھ.  والحق یقال إن الحواس 
توحي إلیك ذلك، فلیُعِطَك اإلیماُن الثقة التامة.  ال تحكم في ھذا 
المجال بحسب الذوق، ولكن امتلئ ثقة بحسب اإلیمان، أنت الذي 

  ُوجد أھالً لتناول جسد المسیح ودمھ.

  

  إلفخارستیاداود نبّي ا – 7

وقد بیّن لك الطوباوي داود قّوة ھذا السّر عندما قال : "تُھيّءِ 
  ).  وإلیك ما أراد أن یقول :22/5أمامي مائدة تجاه مضایقي" (مز 
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قبل مجیئك یارب، كان الشیطان قد أعدّوا للبشر مائدة ملّوثة، 
)، ملیئة بالقوة الشیطانیة.  ولكن، بعد مجیئك، 1/7نجسة (مالخي 

أیھا السیّد، "ھیأَت أمامي مائدة".  ماذا ھو یعني غیر المائدة 
الروحیة السّریة التي أعدّھا هللا لنا لمواجھة العدو ومقاومة 

لواقع، ألن المائدة األولى كانت تشركنا مع الشیاطین؟ وھذا ھو ا
الشیاطین، أما ھذه المائدة فتشركنا مع هللا.  "مسحت رأسي 

بزیت على جبینك بسبب ).  لقد مسح رأسك 22/5بالدھن" (مز 
  الختم الذي تسلّمتھ من هللا لتصبح سَمة الختم وشخصاً مكرّساً �".

).  ھذه الكأس 22/5"وكأسك التي أسكرتني كم ھي عذبة" ! (مز 
المذكورة ھي التي أخذھا یسوع في یدیھ وشكر وقال : "ھذا ھو 
دمي الُمراق من أجل جماعة كثیرة لغفران الخطایا" (متى 

26/28.(  

  

  أشار سلیمان الى نعمة اإلفخارستیا – 8

ولذلك یقول أیضاً سلیمان مشیراً الى ھذه النعمة، في سفر الجامعة 
)، الخبز الروحي 8 – 9/7جامعة : "تعاَل كُل خبَزك بفرح" (

بالطبع.  "تعاَل" ھذا یعني الدعوة الى الخالص، الدعوة الى 
  السعادة.  "واشرب خمرك بنفس مسرورة"، الخمر الروحیة.

"واسكب الزیت على رأسك"، أنت ترى كیف أنھ یشیر الى 
المسحة السّریة ! "ولتكن ثیابك بیضاء في كل حین، ألن الرب 

).  أما اآلن، وقد خلعت 2 – 9/1رضي عن أعمالك" (جامعة 
ً ثیابَُك  ثیابك القدیمة ولبست البیاض الروحي، یجب أن تظّل دائما

  بیضاء.
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أُرید أقول إنھ یجب أن تلبس دائماً ثیاباً بیضاء، بل یجب أن  أنا ال
ً النقاوة الحقّة والبھاَء الروحي، لكي یمكنك القول مع  تكون مرتدیا
الطوباوي أشعیا : "تبتھج نفسي في الرب، ألنھ ألبسني ثوب 

  ).61/10الخالص "وشملني برداء البّر والبھجة" (أشعیا 

  

  مجد الرب لیتك تعكس، كما في مرآة، – 9

لیس خبزاً، وإن یكن لھ  اآلن وقد تعلّمت واقتنعت أن ما یبدو خبزاً 
طعم الخبز، ولكن جسد الرب ؛ وإن ما تبدو خمراً لیست خمراً، 
وإن یكن طعمھا كذلك، ولكن دم المسیح.  وأنت تعلم أیضاً أن داود 
كان یتّرنم بھذا الصدد : "الخبز یسند قلب اإلنسان، والزیت یلمع 

ھذا  قلبك بتناولك).  ثّبت إذن 103/15على وجھھ إبتھاجاً" (مز 
  الخبز من أنھ خبز روحاني، وأبھج وجھ نفسك.

لیتك بوجھ مكشوف وضمیر نقي تعكس، كما في مرآة، مجد الرب 
)، وتزداد مجداً على مجد في المسیح یسوع ربنا، 3/18كور  2(

  الذي لھ اإلكرام والقدرة والمجد أبد الدھور.  آمین.
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  األسرارثة والعشرون، الخامسة في العظة الثال

  

  في القداس اإللھي

  

  "فألقوا عنكم كل خبث وغش وریاء وحسد ونمیمة.

  وارغبوا كاألطفال الَرضع في اللبن الروحي الصافي لتنموا بھ

  من أجل الخالص، اذا كنتم قد ذقتم كیف أن هللا طیّب.

  اقتربوا منھ فھو الحجر الحّي الذي رذلھ الناس، فاختاره

  وأنتم أیضاً حجارة حیة، فقدّمواهللا وكان عنده كریماً.  

  أنفسكم لبناء بیت روحاني للكھنوت المقدس كیما تقربوا 

  ذبائح روحیة یقبلھا هللا ...".

  )6 – 2/1بطرس  1(
  

  

  الصلة بین ما سبق وما سیأتي – 1

بمحبة هللا للبشر تعلّمتم في العظات السابقة كّل ما یجب معرفتھ 
جسد المسیح ودمھ.  وعلینا عن العماد والمسحة والمشاركة في 

اآلن أن ننتقل الى ما یلي، وأن نتّوج الیوم المبني الذي أقمناه 
  لمنفعتكم الروحیة.

  

  غسل األیدي یرمز إلى البرارة – 2

  لقد رأیتم الشماس یقدّم الماء لألسقف والكھنة المحیطین، بمذبح
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الجسد.  لیس ھذا.  ألننا في البدایة هللا.  إنھ لم یعِط الماء لقذارة 
عندما دخلنا الكنیسة لم تكن أجسادنا قذرة.  ولكن غسل الیدین 
یضیر الى ضرورة تطھیرنا من كل خطایانا وآثامنا.  فكما أن 

األیدي ھي رمز الحركة، فبغسلھا نظھر طھارة أعمالنا وصالحھا.  
غسل یدّي في ألم تسمع الطوباوي داود یفّسر ھذا الّسر ویقول : "أ

).  فغسل 25/6وسط األطھار، وأطوف بمذبحك یا رب" (مز 
  األیدي معناه إذن محو الخطایا.

  

  قبلة السالم – 3

ماس : "صافحوا بعضكم بعضاً، ولنتبادل قبلة السالم".  شثم یعلن ال
ال تتصّور أن ھذه القبلة ھي كتلك التي یتبادلھا األصدقاء العادیون 

إنھا لیست من ھذا النوع ! ھذه القبلة توّحد في الساحات.  َكالّ ! 
النفوس بعضھا مع بعض وتفترض نسیان جمیع اإلھانات.  ھذه 

  القبلة تعني أنَّ األنفس تتّحد وتُقصي كل حقد.

لذلك یقول المسیح : "اذا كنت تقّرب قربانك عند المذبح وذكرت 
ھناك أن ألخیك علیك شیئاً، فدع قربانك عند المذبح ھناك، واذھب 

).  24 – 5/23قبل ذلك فصالح أخاك، ثم عد فقّرب قربانك" (متى 
فھذه القبلة ھي إذن مصالحة، ولھذا السبب ھي مقدّسة كما أعلن 
ذلك الطوباوي بولس في موضع : "سلّموا بعضكم على بعض 

) ؛ وبطرس : "ِلیَُسلِّم بعضكم 16/20كور  1بقبلــة مقـــدسة" (
   ).5/14بطرس  1" (على بعض بقبلة المحبة
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  ا قلوبكم الى العالءإرفعو – 4

وبعد ذلك یقول الكاھن بصوت عاٍل : "إرفعوا قلوبكم الى العالء".  
ألنھ حقاً یجب علینا في ھذه الساعة الرھیبة أن نرفع قلبنا الى هللا 
وأالّ نتركھ على األرض منھمكاً بالھموم الدنیویة.  فالكاھن یأمرنا 

ھموم المنزلیة، في تلك الساعة بأن نطرح عنا الھموم، ال سیما ال
وأن نرفع قلبنا الى السماء نحو هللا المحب البشر.  حینئٍذ تجیبون : 
"إنھا لدى الرب".  وأنتم بھذا االعتراف تعلنون أنكم أطعمتم 
األمر.  فال یقل أحد من الحاضرین بفمھ : "إنھا لدى الرب"، بینما 
 فكره مشغول بھموم ھذه الحیاة.  من واجبنا وال شك أن نذكر هللا
في كل حین.  فاذا استحال علینا ذلك بالنظر لضعفنا البشري، 

  فعلینا أن نذكره على األقل في ھذه الساعة.

  

  واشكروا الرب – 5

ثم یقول الكاھن : "ِلنشكرّن الرب".  أجل یجب علینا أن نشكر 
الرب، ألنھ، على الرغم من عدم استحقاقنا، دعانا الى مثل ھذه 

معھ بعد أن كنا اعداءه، ألنھ وجدنا  النعمة العظیمة، وصالحنا
).  فتجیبون : "ذلك حق 8/15جدیرین لروح التبني (رومھ 

وعدل"، ألننا عندما نشكر هللا نقوم بعمل حق وعادل.  بینما ھو ال 
یفعل العدل فقط، بل یتجاوزه الى حدّ غریب، عندما یغمرنا 

  بالخیرات ویجعلنا جدیرین بمثل ھذه الھبات العظیمة.
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  جمیع الخالئق تشكر الرب – 6

ونذكر بعد ھذا السماَء واألرض والبحر، الشمس والقمر والنجوم، 
وكّل الخلیفة العاقلة وغیر العاقلة، المنظورة وغیر المنظورة.  
وكذلك المالئكة ورؤساء المالئكة، القّوات والسیادات، الرئاسات 

بیم ذوي الوجوه الكثیرة (حز والسالطین، والعروش والشارو
).  ونقول بحماس مع داود : "عّظموا الرب معي" (مز 10/21
).  ونذكر كذلك السیرافیم الذین رآھم اشعیا بالروح القدس، 33/4

قائمین حول عرش هللا، فبجناحین یسترون وجھھم وبجناحین 
یسترون أرجلھم وبجناحین یطیرون قائلین : "قدوس قدوس قدوس 

).  ونحن نرنّم ھذا النشید الذي 3 – 6/2" (اشعیا رب الجنود
د  وصل إلینا من السیرافیم، حتى، باشتراكنا بھذا النشید، نتّحِ

  بالجیوش السماویة.

  

  االستحالة تحصل باستدعاء الروح القدس وصالة المؤمنین – 7

ثم بعد أن نكون تقدّسنا بھذه األناشید الروحیّة، نتّوسل الى هللا 
أن یرسل روحھ القدوس على القرابین الموضوعة المحب البشر 

المسیح.  ألن كل ما  لیي یجعل الخبز جسدَ المسیح، والخمَر دم
  یسّمھ الروح القدس یتقدّس ویتحّول.

  

  اإلبتھاالت من أجل الكنیسة وجمیع المحتاجین - 8888

  ثم، بعد إتمام الذبیحة الروحیة والعبادة غیر الدمویة على ھذه 
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الضحیة االستعطافیة، نتّوسل الى هللا من أجل السالم المشترك في 
الكنائس، من أجل التوازن في العالم، من أجل الملوك والجیوش 
والحلفاء، من أجل المرضى والمحزونین، وبوجھ عام، من أجل 
جمیع الذین ھم في حاجة الى معونة، نصلي جمیعنا ونقدّم ھذه 

  الذبیحة.

  

  تذكار الراقدین - 9999

وبعد ذلك، نذكر أیضاً جمیع الذین رقدوا : أوالً األجدادَ واألنبیاء، 
والرسل والشھداء، لكیما یتقبل هللا طلباتنا بصلواتھم وشفاعاتھم.  
ثم نصلّي من أجل اآلباء القدیسین واألساقفة الذین رقدوا، وعموماً 

بأن ھنالك فائدة ألجل جمیع الذین رقدوا قبلنا ؛ ونحن مقتنعون 
عظیمة لألنفس التي ألجلھا نرفع ھذه التّوسالت، بینما تقام الذبیحة 

  المقدسة الرھیبة.

  

  الصالة ألجل الراقدین تفیدھم - 10101010

وأنا أودّ أُقنعكم في ھذا الصدد بَمثَل، ألني أعلم أن ھناك كثیرین 
َمن یقولون : ما الفائدة لنفس خرجت من ھذا العالم، خاطئة كانت 

و غیر خاطئة، ان نذكرھا وقت التقدمة االفخارستیة؟ لنفرض أ
ً أھانوه، وبعد ذلك أتى أھل المنفیین  ً نفى اشخاصا مثالً أن ملكا
لیقدّموا للملك تاجاً صاغوه خصیصاً لھ لیعفو عن المحكومین، أال 
یستجیب الملك طلبھم بترك القصاص؟ كذلك نحن، عندما نتّوسل 

  حتى ولو كانوا خطأة، ال نصیغ لھ تاجاً،  الى هللا من أجل الراقدین،
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بل نقدّم المسیح المقّرب ألجل خطایانا، وھكذا نسترضي هللا 
  المحّب البشر ألجلھم وألجلنا.

  

  الصالة الربّانیة وشرحھا - 11111111

وبعد ذلك، تقول ھذه الصالة التي سلّمھا المخلّص ألخّصائھ 
نقّي تُعطي هللاُ اسم اآلب وتقول : "أبانا الذي في التالمیذ، وبضمیر 

.  یا لعظمة محبة هللا للبشر ! فالى )13 - 6/9 السماوات ..." (متى
الذین إبتعدوا عنھ وسقطوا في ھاویة الرذائل منحھم غفران 
الخطایا ونصیباً وافراً من نعمھ، بحیث أنھم یدعونھ أبا " أبانا الذي 

ھي أیضاً ھؤالء الذي یحملون صورة في السماوات" ؛ السماوات 
  العالم السماوي، والذي یسكن هللا فیھم ویقیم.

  

  لیتقدّس اسمك - 12121212

"لیتقدّس اسمك".  إن اسم هللا مقدّس بطبیعتھ، إن قلنا ذلك أو لم 
نقل.  ولكن بما أن اسم هللا یمتھنھ أحیاناً الخطأة، كما ھو مكتوب : 

؛ رومھ  52/5مم" (اشعیا "إن إسمي یُجدّف علیھ بسببكم بین األ
)، فنحن نطلب أن یتقدّس اسُم هللا فینا، ال بمعنى أن یصبح 2/24

 ً ً من قبل  –مقدسا ً فینا  –كأنھ لن یكن مقدسا بل أن یصبح مقدسا
نحن الذین یسعون الى تقدیس نفوسھم وإلى القیام بأعمال تلیق 

  بقداستھم.
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  ملكوتكلیأِت  - 13131313

"لیأت ملكوتك".  یلیق بالنفس الطاھرة أن تقول بكل ثقة : "لیأِت 
ملكوتك".  ألن الذي یسمع بولس یقول : فال تسودَّن الخطیئة 

)، ویعمل على تطھیر نفسھ بالفعل 6/12جسدكم الفاني" (رومة 
  والفكر والقول، یستطیع أن یقول : "لیأِت ملكوتك".

  

  لتكن مشیئتك - 14141414

ك كما في السماء كذلك على األرض".  مالئكة هللا "لتكن مشیئت
الطوباویون اإللھیون یصنعون مشیئة هللا، كما یّرنم ذلك داود : 
"باركوا الرب یا مالئكتھ المقتدرین قّوة، العاملین بكلمتھ" (مز 

) ؛ عندما تصلّي بقّوة ترید أن تقول ھذا : كما أن مشیئتك 102/20
  فینا على األرض، یا سیدّ. تتّم في مالئكتك، فلتتّم كذلك

  

  خبزنا كفافنا أعطنا الیوم - 15151515

"خبزنا كفافنا أعطنا الیوم".  الخبز العادي لیس بجوھري، الخبز 
  الجوھرّي ھو ھذا الخبز المقدس الذي یوزع لغذاء النفس.

ھذا الخبز ال ینزل الى الجوف وال یُـدفع الى المخرج (متى 
لفائدة النفس والجسد.  أما كلمة  )، لكنھ یتّوزع في كل بُنیتك15/17

"الیوم" فتعني في الواقع كل یوم، كما یقول ذلك بولس أیضاً : "ما 
  ).3/13دام الوقت یُدعى الیوم" (عبر 
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  إغفر لنا خطایانا – 16161616

"واعِفنا مما علینا كما أعفینا غیرنا مما لنا علیھ".  الحق أن لدینا 
خطایا كثیرة، ألننا نسقط بالقول والفكر ونرتكب أعماالً كثیرة 

"اذا زعمنا أننا بال خطیئة، خدعنا أنفسنا نستحّق علیھا العقاب.  
).  ولذلك نحن 1/8یو  1ولن نكن على الحق"، كما یقول یوحنا (

نطلب إلیھ أن یغفر خطایانا، كما نحن من جھتنا نترك نساوم هللا و
لقریبنا ما لنا علیھ.  فلنفّكر بما نتلقّى مقابل ما نعطي، وال ننتظر 
وال نتمّھل في أن نغفر بعضنا لبعض.  إن االساءات الى هللا 
فكبیرة، وال سبیل لنا غیر محبتھ للبشر ؛ فاحذر إذن من أن تمنع 

إساءات صغیرة طفیفة، أن یغفر لك ما هللا، بسبب ما لحَق بك من 
  ارتكبتھ نحوه من ذنوب كبیرة.

  

  وال تُدخلنا في تجربة – 17171717

"وال تدخلنا في تجربة" یا رب.  ھل یُعلّمنا الرب أن نطلب أالّ 
ب أبداً؟ كیف إذن یقول في موضع آخر : "الذي لم یُختبر یعلم  نُجرَّ

).  وأیضاً : "أُنظروا، 4 – 5/3؛ رومــھ  34/10قلیالً" ؟ (سیراخ 
صیبكم من مختلف المحن نظركم الى دواعي یا إخوتي، إلى ما ی

).  ولكن ربما ھذه الكلمات "ال 1/2الفرح الخالص" (یعقوب 
تدخلنا في تجربة" تعني : ال تدع التجربة تغمرنا وتجرفنا، باعتبار 

ً یصعب اجتیازه.  فالذین ال تغمرھم التجرب ة التجربة سیالً عارما
  یجتازون السیل كالسبّاحین الماھرین الذین ال یتركون 
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التیار یجرفھم ؛ أما الباقون الذین ال یُجیدون السباحة فیغرقون.  
یھوذا مثالً، حالما نزل في تیار البخل، لم یتمكن من السباحة، 
ً واختنق.  ودخل بطرس في تجربة نكران  ً وروحیا فغرق جسدیا

سیّده، ولكنھ لم یغرق، بل سبح بشجاعة وتخلّص من التجربة.  
القدیسین الذین لم یُقھروا، وھم واسمع في موضع آخر جوقةَ 

یؤدّون الشكر لكونھم أُنقذوا من التجربة : "لقد بلوتنا یا هللا، 
ً على  ومحّصتنا تمحیص الفّضة.  أدخلتنا المصیدة، جعلت ضغطا
متوننا.  أركبت أناساً على رأسنا.  دخلنا النار والماء، ثم أخرجتنا 

یبتھجون ).  أُنظر كیف أنھم 12 – 65/10الى ریف" (مز 
الجتیازھم التجربة سالمین ! "لقد أخرجتنا الى مكان راحة" ، 

  معناه أنھم نجوا من التجربة.

  

  لكن نجنّا من الشریر – 18181818

" لكن نجنّا من الشریر".  لو كانت عبارة : "ال تدخلنا في تجربة" 
تعني أالّ نتجّرب أبداً، َلمـا أضاف الرب : "ولكن نجنّا من 

ھو عدونا إبلیس، ونحن نطلب النجاة منھ.  ثم الشریر".  الشریر 
عند نھایة الصالة تقول : "آمین" أي "فلیكن كذلك" ، مما یعني 

  أنك تصدّق على الطلبات في ھذه الصالة التي علّمنا إیاھا هللا.

  

  األقداس للقدیسین – 19191919

وبعد ذلك یقول الكاھن : "األقداس للقدیسین".  القرابین المقدّمة 
  علیھا.مقدّسة، ألنھا تلّقت حلول الروح القدس على الھیكل 
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وأنتم كذلك قدّیسون، بما أنكم ُوجدتم جدیرین القتبال الروح القدس.  
فاألقداس للقدیسین، ھذا یتفق تماماً.  ثم تقولون : "قدوس واحد، 
رب واحد، یسوع المسیح".  وفعالً لیس ھناك إالّ قدوس واحد، 

من طبیعتھ.  أما بالنسبة إلینا، فنحن قدیسون كذلك، ال  قدوس
  بالطبیعة ولكن بالمشاركة وبممارسة الفضائل والصالة.

  

  ذوقوا وأنظروا ما أطیب الرب – 20202020

ثم تسمعون صوت المّرنم یدعوكم، بنغم إلھي، الى تناول األسرار 

  ).33/9المقدسة : "ذوقوا وأنظروا ما أطیب الرب" (مز 

الحكم الى حلقكم الجسدي، ولكن الى اإلیمان الذي ال ال تسلّموا 
یشّك.  ألنكم عندما تتذوقون ال تذوقون خبزاً وخمراً، بل جسد 

  المسیح ودمھ اللذین یمثّالنھ.

  

  كیفیة التقّرب لتناول جسد الرب ... – 21212121

وعندما تقترب، ال تتقدّم باسط الیدین واألصابع منفردة، ولكن 
اً لیدك الیمنى، ألن ھذه ستتقبّل الملك، إجعل من یدك الیسرى عرش

وفي راحة یدك تقبّل جسد المسیح قائالً : "آمین".  وبعد أن تلمس 
عینیك بھذا الجسد المقدس لتقدیسھما، تناول.  وأحرص على أالّ 

(على األرض) ألنك اذا اسقطت جزءاً منھ فكأنما یسقط جزء منھ 
أحد بعض شذور من یُبتَر منك أحد أعضائك.  قل لي : إن أعطاك 

  ذھب، ھالّ تحافظ علیھا بكل عنایة خوفاً من أن تفقد منھا جزءاً 
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فیصیبك ضرر؟ فكم بالحري یجب علیك أن تعني بعدم فقد فُتات 
  من ھذا الخبز الذي ھو أثمن من الذھب واألحجار الكریمة.

  

  ... ودم الرب - 22222222

إقترب من كأس دمھ.  ال تمدّ یدیك، بل وبعد تناول جسد المسیح، 
احِن رأسك داللة على العبادة واإلجالل، قائالً : "آمین".  وتقدّس 
بتناولك دم المسیح.  وبینما شفتاك رطبة إلمسھا بأصابعك وقدّس 

عینیك وجبینك وسائر حواسك.  وفیما تنتظر نھایة الصالة، أشكر 
  هللا الذي أّھلك لھذه األسرار العظیمة.

  

  حافظوا على القداسة لیوم مجيء الرب – 23232323

حافظوا بكل أمانة على ھذه التقالید، واحفظوا أنفسكم من كل 
خطیئة.  وال تبتعدوا عن التناول، وال تحرموا أنفسكم، بدنس 
الخطیئة، من ھذه األسرار المقدسة الروحیة.  "قدَّسكم إلھُ السالم 

فساً وجسداً یوم مجيء نفسھ تقدیساً تاماً، وحفظكم سالمین روحاُ ون
)، الذي لھ المجد واإلكرام 5/23تسا  1ربنا یسوع المسیح" (

  والقدرة، مع اآلب والروح القدس، اآلن وإلى أبد الدھور.  آمین.

  

  

  

  

  



  

  :"أقدم النصوص المسیحیة" صدر حتى اآلن، في سلسلة 

  

  أوالً : سلسلة النصوص الالھوتیة

  

اس.  تعریب األب جورج اقلیمندوس الروماني.  راعي ھرم – 1
  نصور.

  القدیس باسیلیوس الكبیر : مقال عن الروح القدس. – 2

  تعریب األرشمندریت أدریانوس شكور ق . ب .

مار افرام السریاني : منظومة الفردوس .  تعریب األب  – 3
  روفائیل مطر اللبناني.

  

  ثانیاً : سلسلة النصوص اللیتورجیة

  

الدیداكیھ.  التقلید الرسولي .  نافور ادي وماري.  خوالجي  – 1
سیرابیون.  عھد الرب.  تعریب األبوین جورج نصور ویوحنا 

  ثابت.

كیرلّس األورشلیمي : العظات . تعریب المرحوم األب  – 2
  جورج نصور.

  

  

  



  

  

  


