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المقدمة، كما بالمشاركة في هذا العمل خاصة في  الدكتور ناجي الفونسقام األخ المبارك 
 بالكتابة على الكومبيوتر مع واألنسة مريان منير،  بمراجعة البروفات األخ سمير نصيف قام

  .بعض الشابات بالكنيسة

  مسيحنا هو حياتنا الدائمة التهليل
وهي أشبه بمقاٍل يوجهه . تعتبر هذه الرسالة من أعذب الرسائل التي كتبها الرسول بولس

في كل العصور، بل وإلى كل مؤمٍن في كل األزمنة ليحيا دائم الرسول بولس إلى الكنيسة 
التهليل، بغض النظر عن الظروف التي تحيط به، وذلك خالل ممارسته الحياة الجديدة التي ال 

  .تعرف السكون، بل دائمة الحركة في المسيح يسوع



 الشعب كتب الرسول هذه الرسالة إلى شعٍب اتسم بعالقة حب خاصة مع الرسول بولس، فهو
الذي من أجل محبتهم له كانوا دائما يمدونه بالعطايا لكي ينفق على رسالة اإلنجيل، سواء في 

احتياجاته الضرورية أو احتياجات الخدام المرافقين له، حتى بعد أن تركهم، سواء وهو في 
  .كورنثوس أو تسالونيكي

يدا بجند رومان، وذلك في سجنه األول في روما حيث وضع تحت التحفظ في بيت استأجره مق
كان الرسول بولس ممنوعا من السفر إلى دول أو بالد أو حتى االنتقال إلى بيوت . لمدة عامين

. لكنه، كما يشهد، أن قيوده قد آلت باألكثر إلى تقدم اإلنجيل. في ذات المدينة ليكرز باإلنجيل
مكنًا للحبس أن يفقده الحياة لم يكن ممكنًا للقيود أن تحرمه من الشهادة لإلنجيل، ولم يكن م

  .المتهللة في المسيح يسوع

وجد القديس بولس في سجنه فرصة للحديث مع الحراس الرومان ورجال الدولة عن ربنا . ١
أدرك الحراس الوثنيون أنه مسجون من . إنها فرصة فريدة بالنسبة له أن يكرز لهم. يسوع

  .منهم من شهدوا لهأجل السيد المسيح، وصاروا يهتمون باإلنجيل بل و

هكذا كلمة اهللا قوية وقديرة، تحول حتى قوات الشر التي لهذا العالم المظلم للخدمة واالعتراف 
بعظمة اهللا، كما سبق فاستخدم اهللا فرعون ملك مصر أثناء خروج شعبه، وهيرودس أثناء 

للكشف عن عمل ميالد السيد المسيح، والساخرين بالسيد أثناء صلبه، وحراس القبر أثناء دفنه 
  .اهللا الفائق

سجن الرسول بولس أعطاه فرصة للكتابة للشعب المحبوب لديه عن الحياة المفرحة كل . ٢
  . حين في الرب

على نقيض الذين كرزوا عن حسٍد ولعلٍة شخصية، كرز أيضا البعض بإخالص ومحبة؛  .٣
لس وتالميذه وكثير من لقد تشدد أصدقاء الرسول بو. هؤالء الذين حملوا إرادة مقدسة وحبا

المؤمنين في اإليمان وصاروا أكثر شجاعة في كرازتهم بال خوف ليشاركوا الرسول كرامته 
  .كأسير السيد المسيح

عمل أعداؤه بقوة لتحويل الوثنيين إلى اإليمان لكي ما يثيروا اإلمبراطور الوالة وال  .٤
 كرازتهم كفرصة للظهور أثناء وربما اجتهدوا في. يسمحوا بإطالق الرسول بولس من السجن

على كل حال حتى هؤالء الذين كرزوا . سجن بولس، ظانين أنهم بهذا يقللون من شأن الرسول



عن حسٍد وخصاٍم ليضيفوا أحزانًا للرسول جعلوه باألكثر متهلالً من أجل خدمة السيد المسيح 
  ).١٨-١٦: ١(وإنجيله 

   

  مقدمة في

  رسالة بولس الرسول إلى

  أهل فيلبي

  مدينة فيلبي

وقد اُعتبرت المدينة األولى من حيث األهمية، ". محب للخيل أو للحرب"معناه " فيلبي"اسم 
  .ألنها أول مدينة يصلها المسافر بحرا على مكدونية

 ".ينابيع" أو "آبار"  ومعناها،Krenides فيلبي في األصل بكرينيدس عرفت مدينة: جغرافيا. ١
بعد استيالء . ك فيليب الثاني المقدوني، والد اإلسكندر األكبردعيت فيلبي على اسم المل

  .الرومان عليها صارت جزء من مقاطعة مكدونية

تقع مدينة فيلبي في الشمال الشرقي لمقاطعة مكدونية شمال اليونان على بعد تسعة أميال من 
ذلك فهي مدينة وتقع المدينة على تله صغيرة بارزة، بينما يحيط بها سهل خصيب، ل. بحر إيجة
  .عالوة على خصوبتها توجد مناجم للذهب والفضة بجوارها. زراعية

م ضم الملك المقدوني فيليب الثاني أبو اإلسكندر األكبر منطقة . ق٣٥٧في عام : تاريخيا. ٢
كرنيدس حتى نهر نستوس إلى مملكته، ثم قام بتوسيع المدينة بإضافة مساحات أخرى لها 

طرة الجيوش الرومانية، فأصبحت مستعمرة رومانية، وعندما سقطت تحت سي. وحصنها
انتصر أوكتافيوس وأنطونيوس على بروتس وكاسيوس قتله يوليوس قيصر في معركة شرسة 

بالقرب من فيلبي، وأصبح أوكتافيوس إمبراطورا على اإلمبراطورية الرومانية باسم 
أي " كولونية" المدينة صفة اهتم بمدينة فيلبي فجددها ووسعها ونالت". أوغسطس قيصر"

مستعمرة رومانية حرة، ينال أهلها نفس الحقوق واالمتيازات التي تتمتع بها روما، وغلب 



عليها الطابع الروماني أكثر من الطابع اليوناني، وأصبحت اللغة الرسمية الالتينية لغة الجنود 
  . وكانت الديانة السائدة في المدينة هي الديانة الوثنية، الرومان

  البشارة في فيلبي
: ظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مقدوني قائم يطلب إليه ويقول  م٥١ - ٥٠ نحو عام

فللوقت طلب بولس أن يخرج إلى مكدونية بنفسه، وكان معه سيال ، "أعبر إلى مكدونية وأعنا"
 وصل .ولوقا اإلنجيلي وتيموثاوس، فذهب إلى فيلبي التي هي أول مدينة في مقاطعة مكدونية

  :الرسول إلى فيلبي وبينه وبين أهلها مفارقات

vا، وأهل فيلبي أمميينكان بولس يهودي  .  

vا بأصله اليهوديوأهل فيلبي فخورين بأنهم رومانيون، وإن كان بولس ،  كان بولس فخور
  .يتمتع بالجنسية الرومانية

vا، أما فيلبي وأهلها فكانوا أوروبيينكان بولس آسيوي .  

vوأهل فيلبي يتحدثون الالتينية واليونانية، غة بولس العبرية ويجيد اليونانية كانت ل.  

vوأهل فيلبي يعيشون في رجاسات الوثنية،  كان قلب بولس يشع باإليمان بالمسيح.  

رحلته الكرازية الثانية، حيث أسس القديس في ) ٤٠-١١: ١٦ أع(زار القديس بولس فيلبي 
عند وصوله إلى فيلبي ذهب ومعه القديسون سيال ولوقا . بولس في فيلبي أول كنيسة في أوربا

حيث اعتاد اليهود أن يصلوا " الجنجتس"وتيموثاوس إلى ضواحي المدينة عند شاطىء نهر 
سمعت . نساء عن الخالصوفي هذا االجتماع تحدث الرسوالن إلى ال. هناك في يوم السبت

إحدى النساء، تدعى ليديا، يهودية غنية بائعة األرجوان واألقمشة الملونة شهادة الرسل، فآمنت 
وصارت أول مسيحية في . ألزمت بولس ورفاقه أن يمكثوا في بيتها. واعتمدت هي وأهل بيتها

  ). ٤٠، ١٥ ،١٢ :١٦ أع(كل أوروبا، وأصبحت فيلبي أول مدينة في أوروبا تؤمن بالمسيحية 

عن إخراج روح شرير من جارية ) ٤٠-١٦: ١٦(يروي لنا اإلنجيلي لوقا في سفر األعمال 
هؤالء الناس هم : "اتبعت بولس بصراخها قائلة، كانت تكسب مواليها كثيرا بعرافتها. عرافة

 أمرك أنا: "فالتفت بولس إلى الروح وقال". عبيد اهللا العلي، الذين ينادون لكم بطريق الخالص
لم يقبل معلمنا ). ١٨-١٦:١٦أع (، فخرج في تلك الساعة "باسم يسوع المسيح أن تخرج منها



ألنه لو قبل هذه الكلمات من هذه الجارية . بولس هذه الشهادة الصادرة من الشيطان عدو الحق
ا أثار هذا األمر سادتها، إذ فقدوا مصدر ربحهم، فأخذو. أمام الناس لقبل الناس جميع كالمها

مزق القضاة ثيابهما وأمروا . موقفًا مضادا من بولس وسيال لدى رجال الدولة والمجمع
، بتهمة إثارة )٢٤-٢٠:١٦أع (بضربهما، وألقوهما في السجن مع وضع أرجلهما في المقطرة 

  :وإذا تمعنا في هذه التجربة المريرة نالحظ اآلتي. الفتنة

vنسبها عدو الخير على لسان اليهود للسيد المسيح التهمة المنسوبة إليهما ليست جديدة، فقد .  

vاهللا الذي قد يسمح بالشر والضيقة ألوالده يحول هذا الشر إلى خير، والضيقة إلى فرج  ،
  . فيبصر المؤمنون عجائبه ويختبرون محبته وعمله معهم

vح الذي  عندما ترك بولس وسيال الوالة يمزقون ثيابهما برضا كان أمام أعينهما يسوع المسي
  .تعرى على الصليب لكي ما يستر عرينا ففرحا

v هذا البذل وهذه التضحية من جانب الرسولين يمثالن صليب الكرازة وتكلفة انتشار اإلنجيل 
  .وخالص النفوس من قبضة عدو الخير

v كانت هذه فرصة لشاول وهو يتذكر ما صنعه من قبل بالمسيحيين األبرياء من اضطهاد 
أع " (ألني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي"د وزج بالسجون وضرب وقتل وتشري

١٦:٩.(  

بالرغم من السجن واأللم والظلم واالضطهاد، فقد راح بولس وسيال في منتصف الليل يسبحان 
فحدثت زلزلة عظيمة وارتجت األرض واهتزت أساسات السجن وسقطت . اهللا بفرٍح ويصليان

هذه الزلزلة وأمثالها مثل .  األبواب، ولم يهرب بولس وسيالالسالسل وانفكت المقاطر وفُتحت
تحرك جبل المقطم وغيره تظهر قوة المسيحية الغير محدودة التي تتخطى الزمن وال تشيخ مع 

  .األيام والسنين

وإذ رأى حارس السجن ذلك ظن أن كل المساجين قد هربوا، فأراد أن يقتل نفسه، لكن 
خر السجان أمام بولس وسيال . ن أن كل المساجين لم يهربواالرسولين منعاه عن ذلك مؤكدي

في اليوم . تحدثا معه عن السيد المسيح، فقبل اإليمان المسيحي هو وأهل بيته. وهو مرتعد
التالي اكتشف الوالة أنهما رومانيان، فصارا في موقٍف حرٍج للغاية، ألنهما ضربا رجلين 

  .رومانيين وسجناهما بدون محاكمة



ار زار القديس بولس أهل فيلبي بعد ذلك مرتين في رحلته الكرازية الثالثة، حوالي في اختص
 ) م٦٣-٦١( مؤخرا إذ سمع أهل فيلبي بسجنه في روما ).٦، ١ :٢٠ أع(  م٥٨-٥٧ عام

أصيب أبفرادتس . لكي يبقى معه يخدمه) ١٠ :٤( أرسلوا أبفرادتس يقدم له معونة مالية
بعد شفائه . ع أهل فيلبي حزنوا جدا بسبب مرضه الخطيروإذ سم. بمرض حتى قارب الموت

   .رده القديس بولس إلى أهل فيلبي الذين كانواَ مشتاقين إلى رؤيته

  سمات الكنيسة التي في فيلبي

  .صغر الجالية اليهودية، وبالتالي كانت أقل تعصبا من مدن أخرى. ١

رسول، ألنه ذهب إليها بموجب كان لهذه الكنيسة مكانة خاصة في قلب القديس بولس ال. ٢
  .رؤيا سماوية

تميز شعب هذه الكنيسة بمحبته العظيمة لبولس الرسول وأرسلوا المعونات له أكثر من . ٣
  .مرة

  .كانت كنيسة متألمة، فكان اليهود يعيرونهم بأنهم يعبدون إنسانًا حكم عليه بالموت. ٤

  .ح فيه الرسولكانت هذه الكنيسة تمثل المكان والبيت الذي يستري. ٥

  تاريخ الرسالة

عرفت هذه الرسالة مع الرسائل إلى أهل أفسس وكولوسي وفليمون برسائل األسر، كتبها 
كانت هذه آخر رسالة في ).  م٦٣-٦١(الرسول بولس أثناء أسره األول أو سجنه في روما 

  .األسر سجلها الرسول وبعثها مع أبفرودتس

  غاية الرسالة

ترينا . يعلنه الوحي اإللهي هو مساندة أوالد اهللا إزاء شدائد هذا العالمهدف هذه الرسالة كما 
مشدود الحقوين، لكنه رغم كل الظروف المريرة فهو ، صورة المؤمن كقديٍس متألٍم وكسائٍح

  .فرح في الرب كل حين

توضح أن العالم ال يقدر إن يحرمنا من التعزية في السيد المسيح واختبار االنتصار الروحي 
  .ى جميع الظروف المكدرةعل



إنها بحق الرسالة التي ترينا باختصار كيف يجب أن تكون سيرتنا في العالم، وتصرفنا بعضنا 
  .مع بعض، بل وتصرفنا مع اآلخرين

  .كان أهل فيلبي قلقين على محبوبهم سجين روما. ١

  .كان الفيلبيون قلقين على البشارة باإلنجيل عن طريق رسول األمم. ٢

في (ودعوة للشركة في البشارة باإلنجيل . لة دعوة إلى الفرح في جميع الظروفالرسا. ٣
في (، وفي آالم المسيح )١:٢في (، وفي روح المسيح )٧:١في (، وفي نعمة المسيح ) ٥:١
  ).١٥:٤في (، وفي العطاء )١٤:٤في (، وفي الضيقات من أجل المسيح )١٠:٣

  .يظهر امتنانه لهمكتب لهم يشكرهم على العطاء الذي قدموه و. ٤

  .لكي ينصحهم ويرشدهم ويحذرهم من المعلمين الكذبة. ٥

لم يكن بهذه الكنيسة مشاكل وانقسامات تُذكر، بل مجرد عدم توافق بين خادمتين في . ٦
  .الكنيسة هما أفودية وسنتيخي، فاهتم الرسول بهما

  مالمح الرسالة 

تخلو هذه الرسالة من الحوار العقائدي والمناظرات، فقد كان فكر الرسول قد اُمتص . ١
والمتهللة ) الديناميكية(بالكامل في الفرح السماوي، لقد أعلن لنا فيها عن حياتنا السماوية الفعالة 

: ٤(أما نمط الفرح فهو الشركة في الرب . الفرح هو سمة هذه الرسالة. في المسيح يسوع ربنا
الفرح يعين المؤمنين . الفرح هو السمة الرئيسية للعالقة بين الرسول والمجتمع الكنسي). ١

  .الحتمال األلم، ومواجهة احتمال االستشهاد

vوالموت هو ربح .  إننا نمارس الحياة المفرحة هنا على األرض، مادام المسيح هو حياتنا
  .نا من هذا العالم، إذ نرى المسيح وجها لوجه عند رحيل)٢١: ١(ومكسب 

v ٢٣: ١( اشتهاؤنا هو أن نرحل، ونكون مع المسيح، فهذا أفضل.(  

v ١٤: ٣( إننا نجاهد نحو الهدف لننال الجعالة لدعوة اهللا العليا في المسيح يسوع.(  



v مع هذا فإن القديس بولس لم يكن يفكر في نوال المكافأة بعد ). ٢٠: ٣( مواطنتنا في السماء
. كان يتطلع إلى كل حياته كتمجيد للسيد المسيح.  كان يشغله هو انتشار اإلنجيلالموت، إنما ما

  .، مادام كل غاية وجود الرسول هو مجد المسيح"ربح"إن كان بموته يمجد المسيح، فهذا 

vإننا نكرم .  ننتظر يسوع المسيح الذي سيغير أجسادنا الضعيفة إلى شكل جسده الممجد
  .سنا أمجادهاأجسادنا، ألنها ستشارك نفو

v يمارس الخادم الصالح ). ١: ٤( يحسب الرسول بولس فرح شعبه وأكاليله فرحه هو وإكليله
وبحسب كلمات . حين يفرحون يفرح، وحين يواجهون متاعب يتألم. حياة الشركة مع مخدوميه

، وفي العالم العتيد )١٩: ٤غل (الرسول بولس نفسه أنه يتمخض حتى يتشكل المسيح فيهم 
  .هم إكليلهسيجد

vا افرحوا. " يحسب خدمته دعوة للفرح٤: ٤" (افرحوا في الرب في كل حين، وأقول أيض.(  

v إذ هو كفايتنا وكنزنا)٨: ٣( نحسب كل شيء نفاية لكي نربح المسيح ،.  

vكيوٍم مفرٍح) ١٠، ٦: ١" (يوم المسيح: " يكرر القديس بولس تعبير.  

  ).١١-٦: ٢(الخالص يعبر القديس بولس عن معنى التجسد و. ٢

كان ). ٢٤: ٢" (وأثق بالرب إني سآتي إليكم سريعا: "يعلن الرسول عن ثقته في عمل اهللا. ٣
  .واثقًا في اهللا أنه سيطلقه من السجن ويأتي إليهم

  .كان الرسول معتزا بعمل اهللا مع رجال الدولة، فقد كانوا في فساد وشر عظيم. ٤

ديس بولس لنرى فقط أجسادنا ستتمجد، وتصير في شكل لم يرفعنا الق: تقديس العواطف. ٥
جسد يسوع المسيح القائم من األموات، لكنه بطريقة غير مباشرة يحثنا أيضا أال نحطم 

  :من أمثلة ذلك يقول. عواطفنا بل نتمتع بتقديسها

  ).١٧: ١" (حافظكم في قلبي"

  ).٨: ١" ( في أحشاء يسوع المسيحأشتاق إلى جميعكمكيف "



فإنه مرض . ، ومغموما، ألنكم سمعتم أنه كان مريضامشتاقًا إلى جميعكم) أبفرودتس(إذ كان "
  ).٢٧ ٢٦: ٢" (قريبا من الموت

، فتمموا فرحي، حتى تفتكروا فكرا واحدا، ولكم محبة واحدة، وبنفٍس كانت أحشاء ورأفةإن "
  ).٢ ١: ٢" (واحدٍة، مفتكرين شيًئا واحدا

إنها مسرة اهللا أن يعمل فينا، فيقوي إرادتنا . لنعمة اإللهية وإرادة اإلنسانالتعاون بين ا. ٦
تمموا : "يريدنا أن نكون إيجابيين نحو خالصنا. ويقدسها، ويسندنا في العمل إن كنا نخضع له

: ٢" (خالصكم بخوٍف ورعدٍة، ألن اهللا هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل مسرته
ألجل جعالة دعوة اهللا العليا في : "يريدنا القديس بولس أن نجاهد بال انقطاعأيضا ). ١٣-١٢

  ).١٤: ٣" (المسيح يسوع

لم يمارس الرسول بولس الحياة المفرحة في الرب باجتهاد فحسب، إنما صار مصدر فرح . ٧
في سفر الخروج ). ١٨-١٧: ٢(كان أشبه بالسكيب الذي يسكب على ذبيحة إيمانهم . للمتألمين

فالخمر رمز للفرح الروحي، هذا الخمر يسكب .  يشير السكيب إلى الفرح خالل األلم٤٠: ٢٩
  .ليحولها إلى الفرح الداخلي) األلم(على الذبيحة 

  .، أو ما ندعوه أحيانا بالتقليد)٩: ٤(يشير القديس بولس إلى أهمية التسليم . ٨

ين، وأشار إليهم قبل األساقفة لقد دعاهم قديس). للعلمانيين(الدور اِإليجابي للشعب . ٩
لما كان محور الرسالة الرئيسي هو الحياة في المسيح المتفاعلة ). ١: ١(والشمامسة 

والمتهللة، أو الحياة المقدسة السماوية، لذا وجهت إلى الكنيسة ككل، خاصة إلى ) الديناميكية(
امسة أن يبذلوا كل الجهد في هذا هو التزام األساقفة والشم. الشعب المدعوين أن يكونوا قديسين

  .خدمة أبناء اهللا ليصيروا بالحق قديسين

أشكر : "حتى في السجن كان يصلي عن أصدقائه. عاش القديس بولس يشفع في اآلخرين. ١٠
-٣: ١" (الهي عند كل ذكري إياكم، دائما في كل أدعيتي، مقدما الطلبة ألجل جميعكم بفرٍح

٤.(  

  قانونية الرسالة

فالشهادات القديمة جميعها تؤكد . ن كاتب هذه الرسالة هو معلمنا بولس الرسولمن الثابت إ
 القديسين بوليكاربوس وإيريناوس وكبريانوس والعالمة أوريجينوسمثل شهادة . نسبتها له



وأيضا الشواهد الداخلية، فأسلوبها وتعليمها ومبادئها تتفق مع أسلوب وتعاليم القديس . وغيرهم
  .ي رسائله األخرىبولس كما جاءت ف

  أقسام الرسالة 

  .١فرح وسط اآلالم ص . ١

  .٢فرح في الخدمة ص . ٢

  .٣فرح في الرب ص . ٣

  . ٤فرح في كل حين ص . ٤

  من وحي الرسالة إلي أهل فيلبي 

  !أنت هو فرحي

vتألألت السماء أمام عيني بولس السجين .  

  لم ير القيود الحديدية في يديه،

  . بل شاهد بهاء مجدك ينعكس عليه

  . لم يشتِه الخروج للعمل لحساب إنجيلك

  !ألن القيود فتحت له أبوابا جديدة للكرازة

vتحولت دار الوالية في عينيه إلى منبر للكلمة .  

  !ووجد في زنزانته أروع فرصة للكتابة لمحبوبيه

vتهللت نفسه فيه، فقدم لك تسبحة شكر  !  

  ! ، فالتهبت قلوبهم غيرة للكرازةمحبوه تشجعوا بسجنه

  مقاوموه وجدوا فرصتهم للخدمة تنكيالً به،



  إذ ظنوا أنهم بهذا يزيدون أحزانه،

  وحسبوا أنهم بهذا يسرقون مجده، 

  ! لكن قلب بولس عاشق اإلنجيل تهلل

  !أدرك أن كل األمور تؤول لمجد اهللا

v ،صار سجنه كرازة عملية بحياة الفرح فيك   

  ! حيا مصدر الفر

  .يا فرحي وتهليل قلبي

  األصحاح األول

  فرح وسط اآلالم
  عالمات الحیاة المفرحة في المسیح 

من داخل السجن كتب القدیس بولس إلى الكنیسة المحبوبة لدیھ، والتي یبدو أن كان لھا مكانة 
إنھ مصدر الفرح، في كل الظروف، ". فرحناالمسیح "أما موضوع الرسالة فھو . خاصة لدیھ

  .یتجلى باألكثر وسط اآلالم حیث نشاركھ آالمھ

یقدم لنا القدیس بولس في ھذا األصحاح عالمات معینة لھذه الحیاة الجدیدة المتھللة في المسیح 
  :یسوع

" عجمیع القدیسین في المسیح یسو"یدعو القدیس بولس المؤمنین  لذا: نظرة مقدسة لآلخرین. أ
  .، شعًبا وكھنة]١[

 لم تتحطم عواطفھ، بل بالحري القدیس أغسطینوسعندما تاب ]: ٨- ٧[عواطف مقدسة . ب
عوض الشھوات الجسدیة التي كانت تحطم طاقاتھ، تمتع بشھوات إلھیة، والتھبت . تغیر مسارھا

  .كل عواطفھ بحب اهللا والناس

فالفرح ]. ١٠[والبّر ] ١٠[الصالحة واألعمال ] ١٠[كما في المعرفة ] ٩[النمو في الحب . ج
إنھ تجدید یومي، یبغي التشبھ بالرب . ھو وراء النمو الدائم والتقدم المستمر في المسیح یسوع

  .الذي ھو الحب والحكمة والبّر

لم یكن القدیس بولس یفكر في سجنھ : ]٢٦-١٢[توجیھ كل الطاقات إلى خالص اإلنسان بفرٍح . د
أو آالمھ، بل بالحري وجد في سجنھ فرصة رائعة للشھادة للمسیح في مجال جدید، بین الحراس 



كان أیًضا متھلًال بسجنھ، ألنھ بعث بحركة جدیة وجریئة للكرازة یقوم بھا تالمیذه . ورجال الدولة
  .مونھوأصدقاؤه، بل وحتى أعداؤه الذین كانوا یحسدونھ ویقاو

 كان األلم من أجل المسیح ھو منھج الرسول الذي یعلن عنھ ]:٣٠-٢٧[الفرح بعطیة األلم . ه
یحمل األلم شھادة لآلخرین عن تجلي السید المسیح المصلوب فینا، كما فعلت . مراًرا في رسائلھ

ھو عطیة األلم . یمكن لأللم أیًضا أن یبعث فینا النمو في اإلیمان]. ١٣، ٧[قیود القدیس بولس 
كان الفرح باأللم شھادة بأن نفس القدیس بولس حرة؛ فقد وجد جًوا من . المسیح، كاإلیمان تماًما

یخبرنا القدیس بولس عن نصرتھ المتھللة على األلم بسبب ثقتھ في . الفرح حتى داخل السجن
  . مرة في ھذه الرسالة القصیرة٤٠لذلك یشیر إلى اسم المخلص . المسیح

أنا : "ؤمن بالفرح الدائم یلیق بھ أن یعید تقییم حیاتھ، لئال یكون قد انطبق علیھ القوللكي یتمتع الم
  ).١: ٣رؤ " (عارف أعمالك أن لك اسًما أنك حّي وأنت میت

  .٢-١تحّیة رسولیة . ١

  .٧-٣شكر ودعاء وحب . ٢

  .١١- ٨شوق وصالة . ٣

  .١٤-١٢قیود ونصرة . ٤

  .١٩-١٥فرح بالكرازة . ٥

  .٢٦- ٢٠سیح الحیاة بالم. ٦

  .٣٠-٢٧تحدي وقوة . ٧

  تحّیة رسولیة. ١

  بولس وتیموثاوس عبدا یسوع المسیح،"

  إلى جمیع القّدیسین في المسیح یسوع،

  ].١" [الذین في فیلّبي مع أساقفة وشمامسة

فقد . یسجل القدیس بولس اسم تلمیذه تیموثاوس معھ في االفتتاحیة كمن ھو شریك معھ في الرسالة
ھذا وقد كان ). ١٩:٢في ( یرسلھ إلیھم لیخبره عن أحوالھم، فیتعزى ویفرح كان مزمًعا أن

، شارك الرسول في رحلتیھ إلى فیلبي، وكانت لھ )١٢-١٠، ٣:١٦أع (تیموثاوس معروًفا لدیھم 
على ھذا األساس سجل اسمھ في الرسالة، وإن كان لم یساھم في . مكانة خاصة لدى الكنیسة ھناك

  . كتابتھا

إذ وھو المعلم وكاتب الرسالة ، یمثل بولس الرسول حیاة التواضع" ...وثاوس عبدابولس وتیم"
ویمثل تیموثاوس التلمذة . یقرن اسم تلمیذه باسمھ دون تفرقة أو تمییز، مساوًیا تلمیذه بنفسھ

  .المستمرة والجھاد الدائب والمثابرة إلى النفس األخیر



الرسالة وال في رسالتھ إلى أھل تسالونیكي في ھذه " رسول"لم یسجل القدیس بولس لقبھ أنھ 
وألن أھل فیلبي لم . ورسالتھ إلى فلیمون، ألن رسولیتھ لم تكن موضوع شك لدى الُمرسل إلیھم

  . یحتاجوا أن یتذكروا سلطانھ الرسولي

، فإنھما ال یطلبان مركًزا خاًصا في الكنیسة، عبدي یسوع المسیحیدعو الرسول نفسھ وتلمیذه 
  . ا السلطة، إنما كانا یفتخران بعمل الرب الذي قبلھما عبدین لھ یتممان مشیئتھوال تشغلھم

  فقط؟" عبد"لماذا یلقب الرسول بولس نفسھ في ھذه الرسالة بـ 

  . ألنھ یفتتح الرسالة بما یناسب المؤمنین الذین وجھھا إلیھم-١

  .ة عبد ألنھ كان مزمًعا أن یتحدث عن ابن اهللا الذي أخلى نفسھ آخًذا صور-٢

  . یشعر بولس بملكیة اهللا لھ، لقد اشتراه بدمھ الثمین فصار عبًدا لھ-٣

  . كانت كنیسة فیلبي ثمرة طاعة بولس لسیده-٤

vبالحقیقة یا لعظم ھذه الرتبة أیًضا، وذروة كل الصالحات، أن یكون .  یدعو نفسھ عبًدا ال رسوًال
عبد المسیح ھو إنسان حٌر من جھة قة بالحقی. الشخص عبًدا للمسیح، ولیس مجرد مدعًوا ھكذا

أي (، وبكونھ عبًدا حقیقًیا ال یكون عبًدا آلخر، إذ ال یود أن یكون عبًدا نصف نصف الخطیة
  ).یشارك عبودیتھ للمسیح عبودیتھ آلخر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vمن . د الحقیقيلیتنا ال نترك السید الواح!  كم من سادة یخضع لھم ذاك الذي یھجر السید الواحد؟
یرید أن یترك ذاك الذي ُقید بسالسل حقیقیة، لكنھا سالسل الحب التي تھب حریة وال تقید؟ ھذه 

حین ". بولس عبد یسوع المسیح وتیموثاوس: "السالسل التي یفتخر بھا من ُیقیدون بھا، قائلین
  . ُنقید بواسطتھ، نصیر في مجٍد أعظم عن أن نكون أحراًرا من آخرین

  أمبروسیوسالقدیس 

" جمیعكم"و" جمیع" یكثر الرسول من ذكر كلمة ]١[" إلى جمیع القدیسین في المسیح یسوع"
  .ألنھ یرید أن یوجھ نظرنا إلى االبتعاد عن االنقسامات والتحزبات) ٢٦: ٢؛ ٢٥،٨،٧،٤:١(

v حیث ُدعوا شعًبا ) العھد القدیم(حسب الوحي األول  قدیسین أراد الیھود أیًضا أن یدعوا أنفسھم
القدیسین في المسیح إلي : "لھذا أضاف).  الخ٦:٧؛ تث ٦:١٩خر (شعًبا خاًصا هللا ، مقدًسا
  .، فإن ھؤالء وحدھم ھم قدیسون، وأما اآلخرون فدنسون"یسوع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

قبل إشارتھ " یسین في المسیح یسوعجمیع القد"ال عجب إن أشار إلى الشعب نفسھ ودعاھم 
  . إلى األساقفة والشمامسة

القدیس ویرى .  وھي تضم األساقفة والكھنة مًعاPresbytersتقابل " أساقفة"وقد جاءت كلمة 
 أن لقب أساقفة یضم األساقفة والكھنة، ألن فیلبي لیست بالمدینة الكبرى التي یوحنا ذھبي الفم



ھذا ویرى أن األساقفة یحسبون الكھنة والشمامسة شركاء . أسقفیمكن أن ُیسام علیھا أكثر من 
  .معھم في الخدمة

 أن الرسول اعتاد في رسائلھ أن یكتب إلي الكنیسة، وال یشیر إلي القدیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
رجال الكھنوت، فیما عدا ھذه الرسالة، وذلك ألنھم بعثوا إلیھ أبفرودتس من قبلھم، كما قدموا لھ 

  .عطایا

  نعمة لكم، وسالم من اهللا أبینا، "

  ].٢" [والرب یسوع المسیح

النعمة ھي الھبة أو البركة أو العطیة المجانیة التي یھبھا اهللا لإلنسان، والسالم اإللھي الذي یفوق 
غالًبا ما یقدم في البركة الرسولیة نعمة اهللا وسالمھ اإللھي الفائق العقل، . كل عقل وكل تصور

  .وإنما من اهللا اآلب باالبن الرب یسوع المسیحلیس من عنده، 

  شكر ودعاء وحب. ٢

  ].٣" [أشكر إلھي عند كل ذكري إّیاكم"

طبیعة الرسول بولس الرسول الداخلیة المتھللة تفیض دوًما بتقدیم ذبیحة شكر هللا من أجل عمل 
 خاص فھو كأب یحسب كل عطیة وكل نجاح. اهللا، لیس فقط معھ، بل ومع أوالده المخدومین

  .بالشعب، كأن لھ شخصًیا، فیشكر اهللا دوًما باسم الشعب

v نفسھ في مركز األب، الشاكر كل حین من أجل أوالده، من أجل ما یمارسونھ) بولس( وضع.  

  العالمة أوریجینوس

  دائًما في كل أدعیتي،"

  ].٤" [مقدًما الطلبة ألجل جمیعكم بفرح

 قلبھ، حتى وسط قیوده ومشاغلھ باھتمامات لم یغب ذكر أھل فیلبي عن فكر الرسول، والعن
ذكرھم الدائم في الرب، وذكرھم جمیًعا، یبعث فیھ الرغبة المستمرة للدعاء . الكنائس األخرى

  .والصالة عنھم بروح الفرح والتھلیل

من أجل إیمانھم ومحبتھم ونشاطھم في ،  فھو یشكر اهللا من أجلھموالطلبةربط الرسول بین الشكر 
كان بولس یھتم جًدا بالصالة ویعرف قیمتھا، لذلك كان یرفع قلبھ ".  كل أدعیتيفي"الكرازة 

یصلي بفرح بالرغم من إنھ سجین ": بفرح"بالصلوات من أجل مخدومیھ ومتاعبھم ومشاكلھم 
فالمسیحیة ھي دیانة القلب الفرح المسرور، والوجھ . سیاسي، یواجھ احتمال الحكم بإعدامھ

  .  المسیحي إنسان فرح بإیمانھ، مسرور بمسیحھ، سعید بملكوتھاإلنسان. المشرق البشوش

لم یشر الرسول ھنا إلى ما عاناه في فیلبي مع رفیقھ سیال، حیث مزق الوالة ثیابھما وأمروا 
لكن ما یذكره ). ٢٤-١٦:٢٢أع (بضربھما بالعصي ضربات كثیرة، وألقیا في السجن الداخلي 

نذ دخولھ في الیوم األول، وعلى ما وھبھ اهللا من فرح في وسط دوًما عمل اهللا معھ لقبول اإلیمان م
  .اآلالم



vلیس ألنكم متقدمون في الفضیلة أكف عن الصالة من أجلكم .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

، حیث "الشركة"وعظ، إنما لم یقل الرسول أن سّر فرحھ قبولھم اإلیمان وإنصاتھم لكلمة ال
فمنذ الیوم األول لحضوره إلیھم آمنوا والتصقوا . ترجموا اإلیمان إلى شركة حب روحي جماعي

فھي لیست شركة انفعال . مًعا في شركة جماعیة في الرب، استمرت حتى یوم كتابتھ الرسالة
وًما الحیاة اإلنجیلیة عاطفي مؤقت، لكنھا شركة حب فائق تدفع للعمل والمثابرة مًعا لیختبروا د

  .الكنسیة المفرحة

.  ھي ممارسة الحب المشترك اإلنجیلي، بین الجمیع، شعًبا وكھنة":مشاركتكم في اإلنجیل"
، وشركة في األمور المادیة حیث شھوة العطاء )اللیتورجیات واإلفخارستیا(شركة في العبادة 

ھذا كلھ یتحقق . إلنجیل المسیح، وشركة الشھادة )١٦:١٣، عب ٦:٦، غل ١٣:٩ كو ٢(الدائم 
  ).١٤:١٣ كو ٢(بشركة الروح القدس 

وعندما نصلي بعضنا عن ، كرازة عملیة باإلنجیلعندما نعیش في المحبة المسیحیة یعتبر ھذا 
، وعندما نطلب المعونة اإللھیة من أجل الكارزین یعتبر ھذا كرازة باإلنجیلالبعض یعتبر ھذا 
والمبدأ ھنا واضح وھو إن كل من یتعب في اإلنجیل . لھ أھل فیلبي، وھذا ما فعكرازة باإلنجیل

  .البد أن یشترك في النعمة

v والروح القدس، یلیق بنا أن نالحظ لئال ُنبطل " مع اآلب واالبن"ُتعطي لنا " الشركة" إن كانت
فمن ) ١٢:١٣رو (ألننا إن كنا نفعل أعمال الظلمة . ھذه الشركة المقدسة اإللھیة بارتكاب الخطیة

  . الواضح أننا نجحد شركة النور

  العالمة أوریجینوس

vفإنھ حتى في المصارعة ال یأخذ .  عندما یكرز شخص ما وأنتم تخدمونھ، تشاركونھ أكالیلھ
. اإلكلیل من یغلب فقط، وإنما یشاركھ فیھ مدربھ والحاضرون وكل الذین أعدوا حلقة المصارعة

إن كنا نخدم القدیسین بطیب قلب نشاركھم ... نھ نصرتھفالذین یقودونھ ویدربونھ بحق یشاركو
اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم حتى إذا فنیتم یقبلونكم : "ھذا ما یخبرنا بھ المسیح أیًضا. مكافأتھم

  ).٩: ١٦لو " (في المظال األبدیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  واثًقا بھذا عینھ، "

  أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالًحا،

  ].٦" [یكمَّل إلى یوم یسوع المسیح

سّر فرح الرسول في خدمتھ وسالمھ الداخلي إدراكھ أن الذي یبدأ العمل في الخدمة ھو اهللا، 
وكما قیل . العامل في خدامھ، ھو یبدأ وھو یكمل الطریق حتى النھایة، یوم مجيء الرب األخیر



یًئا من جمیع كالمھ یسقط إلى وكان الرب معھ، ولم یدع ش: "عن عمل اهللا في صموئیل النبي
  ).١٩:٣ صم ١" (األرض

یقین الرسول بولس أن اهللا من جانبھ لن یتوقف عن العمل في خدامھ لحساب ملكوتھ، فھو الذي 
نعمة اهللا لن . یھب بروحھ روح الحكمة والقداسة حتى یحضر المختارین في یوم الرب كاملین

لنفوس وتدخل بھم مع الجسد إلى شركة المجد تتوقف مطلًقا مادام الزمن حاضًرا حتى تكمل ا
  .األبدي

أو الحجارة، بل ) كالشطرنج( أن اهللا ال یحركنا كقطٍع خشبیة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
لھذا إذ یؤكد الرسول أنھ اهللا الذي بدأ حتًما . یعمل فینا حین نكون جادین في طلب عونھ ومجتھدین

 ھذا مدیح لھم كعالمة على أنھم جادون، وفي نفس الوقت ما سیكمل عملھ معھم حتى النھایة، ففي
  . یمارسونھ ھو ھبة من اهللا ولیس من ذاتھم

vمتى تطلع إلي .  لیس بالمدح الھین أن اهللا یلتزم بالعمل في شخٍص ما، فإنھ ال یحابي الوجوه
بھذا ال یسلبھم . ناھذه شھادة أننا وكالتھ نجتذبھ لیعمل فی. صدق غایتنا یساعدنا في األمور الصالحة

  .الرسول مدیحھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vالعمل الذي بین أیدینا سیبلغ نھایتھ بقوة اهللا، القادر ما یقولھ یحولھ من كلمة إلى عمل  .  

  القدیس غریغوریوس النیسي

 على صالة السید المسیح الوداعیة موضًحا أن اهللا الذي قدس تالمیذه القدیس أغسطینوسیعلق 
  .وكأن تقدبسنا ال یتحقق دفعة واحدة لیتوقف. بقى یعمل فیھم لیتمتعوا بتقدیٍس مستمٍری

vھل ھم محفوظون من الشریر، إذ سبق فصلى طالًبا ). ١٧: ١٧یو " (قدسھم في حقك: " یقول
: ١٧یو (كیف لم یعودوا بعد ُیحسبون من العالم : ؟ لكن یتساءل البعض)١٥: ١٧یو (لھم ذلك 

لم یتقدسوا بعد في الحق؟ أو إن كانوا ھم بالفعل قد تقدسوا في الحق، فلماذا یطلب إن كانوا ) ١٧
ال یزالوا یستمرون في التقدم في ذات ألیس ھذا ألن حتى ھؤالء المقدسین . لھم أن یكونوا ھكذا

 وینموا في القداسة، وھم ال یتمتعون بھذا بدون معونة نعمة اهللا، بل بتقدیس تقدمھم حتى التقدیس
أن الذي ابتدأ فیكم عمًال صالًحا یكمل : "ن كان قد قدس بدایتھم؟ لھذا یقول الرسول ما یشبھ ذلكوإ

  ".إلى یوم المسیح

  القدیس أغسطینوس 

  كما یحق لي أن افتكر ھذا من جھة جمیعكم،"

  ألني حافظكم في قلبي، في ُوثقي،

  وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیتھ، 

  ].٧" [ النعمةأنتم الذین جمیعكم شركائي في



لم یكن ممكًنا للُوثق أو القیود أن تحجب الحب، بل على العكس أعطتھ فرصة أعظم للتفكیر فیھم، 
فالسجن . وحرصھ على حفظھم في قلبھ، والصالة الدائمة عنھم، والشكر ألجل عمل اهللا معھم

 الحب والقیود واآلالم لم تسحب قلب الرسول عن مخدومیھ، بل قدمت لھ فرصة أعظم لخبرة
  .الرعوي حتى دون اللقاء معھم جسدًیا

v یا للعجب وھو في السجن، حتى في اللحظات التي یتقدم فیھا للدفاع عن نفسھ أمام المحكمة لن 
  .یسحبھم من ذاكرتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 في دھشة أمام موقف شعب فیلبي، فإنھم جمیًعا مشغولون القدیس یوحنا الذھبي الفمیقف 
  .دة لإلنجیل وتثبیتھ، شركاء الرسول بولس في ھذه النعمةبالشھا

وتثبیتھ في قلوب ،  توضیح قضایا اإلنجیل وشرحھا للمقاومین مثل المتھودینبالمحاماةالمقصود 
  .التائبین الراجعین

v" حًقا أن تثبیت اإلنجیل كانت ُوُثقة". في وثقي وفي المحاماة عن اإلنجیل وتثبیتھ.  

  ي الفمالقدیس یوحنا الذھب

  :یا لھا من مشاعر حب فائقة للطبیعة

 إنھ حافظھم جمیًعا في فكره، كمن یحفظ آللئ عظیمة، ال یقدر أن یتجاھل واحدة منھا أو :أوًال
  .ینساھا

وإن كان مقیًدا كسجین، فھو یحفظھم في قلبھ، كمن یغلق علیھم في داخلھ، ویربطھم بقیود : ثانًیا
  ".في وُثقي": لذا یقول. الحب

  . شركاء معھ في المحاماة عن اإلنجیل وتثبیتھ-  كشعب وكھنة -  إنھم جمیًعا :ثاثال

یراھم بعیني الروح في قلبھ، یستدفئون بنار حبھ في .  كان جمیعھم شركاء معھ في النعمة:رابعا
  .الرب

  شوق وصالة. ٣

  فإن اهللا شاھد لي كیف اشتاق إلى جمیعكم، "

  ].٨" [في أحشاء یسوع المسیح

یدعو الرسول بولس اهللا نفسھ لیكون شاھًدا لما في أحشائھ من حب نحو أھل فیلبي، ھذا الحب 
لیس ألنھم یعملون معھ كشركائھ في نعمة تثبیت اإلنجیل، وإنما یحبھم في أحشاء المسیح ألجل 

  .أنفسھم حسب المسیح

ھم حتى یستشھد لسنا نظن أن بولس الرسول ظن أنھم یشكون في محبتھ ل": فإن اهللا شاھد لي"
لكنھ ُیشھد ھنا اهللا الذي ُیسر بأن یجد الشعب كلھ مع . باهللا نفسھ، القادر وحده أن یرى ما في قلبھ



مسرة اهللا أن تتمتع الكنیسة كلھا بالحب العملي والشركة . الكھنة لھم موضع خاص في قلب خادمھ
  .في النعمة اإللھیة

 فیبذل حیاتھ ذبیحة حب عن البشریة، یجد مسرتھ أن إذ یفتح كلمة اهللا المتجسد قلبھ للعالم كلھ،
أنسكب "یرى خدامھ یتشبھون بھ، فتتسع قلوبھم إلخوتھم، مقدمین حیاتھم مبذولة عنھم، فیرددون 

  ).١٧:٢" (أیضا على ذبیحة إیمانكم وخدمتھ

 الخادم الحقیقي یحمل الشعب في أحشائھ، یفرح بخالصھم، ":في أحشاء یسوع المسیح"
أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي، یئن : "لذا كان إرمیا النبي یصرخ. عفاتھمویتوجع لض

توجعت جدران قلب إرمیا، إذ یدرك شوق اهللا أن ). ١٩:٤إر ". (فّي قلبي، ال أستطیع السكوت
ویقول ). ٣١.:٢إر " (حنت أحشائي إلیھ، رحمة أرحمھ، یقول الرب: "یحمل شعبھ في أحشائھ

 فالحب الملتھب في أحشاء الرسول، ھو حب السید ".شاء یسوع المسیحفي أح": الرسول بولس
فالحب الرعوي لیس إال حب المسیح نفسھ العامل في . المسیح الساكن فیھ والملتھب نحو البشریة

  .قلب الراعي أو الخادم

ُیشھد القدیس بولس اهللا نفسھ على مدى تأجج عواطفھ نحوھم، فقد التھب بالشوق إلیھم جمیًعا، 
أحب الكل، غیر متطلٍع إلى أیة عوامل خاصة بكل واحد منھم، إنما یتطلع إلى عامٍل . غیر استثناءب

واحٍد، وھو أن عواطفھ المتأججة تنطلق خالل السید المسیح الساكن فیھ، فھو یحملھم في أحشائھ، 
بھ في وذلك كما أحب أبونا إبراھیم ابنھ اسحق، لكن أح. وبالتالي في أحشاء المسیح الذي فیھ

  .الرب

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

ي ھذه المشاعر الغزیرة اشتاق بولس أن یرى كل واحد من أوالده، ولخص كل ھذه المشاعر ف
  .، أي كل ما یحویھ قلب یسوع المسیح تجاه أبنائھ"أحشائھ"كلمة واحدة 

v وكأنھ یقول "المسیح) حنو لطف(في أحشاء : "، بل قال بتعبیر أكثر دفًئا"في الحب" لم یقل ،
یھب . إذ صرت لكم أًبا خالل العالقة التي بیننا في المسیح، فإن ھذا یھبنا أحشاء دافئة متقدة: "لھم

، كأنھ یقول أحبكم لیس في أحشاء "ألحشاء افي ھذه. " ھذه األحشاء لخدامھ الحقیقیینالسید مثل
  . طبیعیة، بل خالل أحشاء أكثر دفًئا، أعني أحشاء المسیح

vإنھ یستحیل علٌي أن أخبركم بھا.  إنني عاجز عن أعبر لكم عن شوقي إلیكم في كلمات.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v وإنما على )٦: ٨٤مز (یس في أعماق األرض، وال في وادي الدموع ل) اسحق( قدْم ابنك ،
یقول . ، لتظھر أن إیمانك باهللا أقوى من عواطف الجسد)٢: ٢٢تك (الجبال المرتفعة العالیة 

وقد ُوجد لیس في النص أن إبراھیم أحب اسحق ابنھ، لكنھ وضع حب اهللا قبل حب الجسد، 
  . في أحشاء كلمة اهللا والحق والحكمة، أيأحشاء الجسد بل في أحشاء المسیح

  العالمة أوریجینوس

  وھذا ُأصّلیھ أن تزداد محبتكم أیًضا، "



  أكثر فأكثر في المعرفة،

  ].٩" [وفي كل فھم

جوھر موضوع صالة الرسول أن یتمتع مخدومیھ بالحب هللا، ولبعضھم البعض، كما لكل 
فیكونوا أشبھ بنھٍر ال تتوقف أمطار . قفالبشریة، وأن ینمو في ھذا الحب المثلث الجوانب بال تو

النعمة عن أن تنسكب علیھ بفیض، لكي یفیض النھر دوًما بالمیاه المتجددة على مجاریھ وشواطئھ 
. إذ تمتعوا بفیض النعمة اشتاق أن تلتھب قلوبھم أكثر فأكثر لینالوا بال توقف. وعلى السھول

من أكلني عاد إلّي . "اقھا المؤمن أراد المزیدفالنعمة اإللھیة تولد عطًشا أعظم نحوھا؛ كلما ذ
  ). ٢٩: ٢٤سیراخ " (جائًعا، ومن شربني عاد ظامئا

ال یعرف الرسول السكون، بل یود النمو الدائم بال توقف، فإن كان شعب فیلبي مملوء حًبا، فإنھ 
 لذھبي الفمالقدیس یوحنا اوكما یقول . یشتھي لھم أن یزدادوا في الحب كما في المعرفة والتمییز

  . أنھ ال یود أن یقفوا عند قیاٍس معین

فعندما یحب اإلنسان ، المحبة مرتبطة بالمعرفة": في المعرفة وفي كل فھم... تزداد محبتكم"
موضوًعا یبحث فیھ وعنھ حتى یلم بكل جوانبھ، وعندما یحب شخًصا معیًنا یجب أن یعرف كل 

  .د معرفتھ عنھوھكذا عندما یحب اإلنسان اهللا تزدا، شيٍء عنھ

 ال یطلب لھم الحب العاطفي المجرد، أو ما یدعوه البعض بالحب ":في المعرفة وفي كل فھم"
فتكون لھم معرفة أسرار اهللا . األعمى، بل الحب المستنیر بالمعرفة والفھم، حب المسیح حكمة اهللا

  .وفھم لكلمتھ، حتى یذوقوا بحق عذوبة الحیاة والشركة معھ

vلتراعوا سمو ". أن تزداد محبتكم أیًضا أكثر فأكثر: "قف عن حد معین، إذ یقول قیاس الحب ال ی
فإنھم ال یقفوا عند ". تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فھم: "التعبیر، إذ یقول

، فإنھ فال ُیقدم ذات الحب للكل. الصداقة وحدھا، وال عند المحبة وحدھا، بل أن یأتوا إلى المعرفة
إذ یوجد . إنھ یعني أن یكون الحب بتعقٍل وتمییٍز. ا ال ینبع عن الحب، بل عن عدم الفھممثل ھذ

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

حبوا حتى : "؟ إنھ لم یقل)١٨:١٢رو " ( ممكًنا فحسب طاقتكم سالموا جمیع الناسإن كان"
مت " (فإن كانت عینك الیمنى تعثرك، فأقلعھا وألقھا عنك: "یصیبكم أذى من الصداقة، إذ قیل

٢٩:٥.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  حتى تمّیزوا األمور المتخالفة،"

  ].١٠" [المسیحلكي تكونوا مخلصین وبال عثرة إلى یوم 

أو المختلفة فیما بینھا، مما قد یسبب نوًعا من " األمور المتباینة"الترجمة الحرفیة تعني 
. excellent" األمور السامیة" ویترجمھا البعض ".روح التمییز"االرتباك، لذا یطلب لھم 

 لكي یرى البعض أن الرسول یقصد أن أمور السید المسیح سامیة وفائقة تحتاج إلى التمییز
بھذا ُیحضروا یوم . یختبرھا المؤمنون بإخالص، فینعموا بإنجیل الخالص، لیحیوا في الكمال



ففي الیوم األخیر إذ یأتي شمس البّر، ُیفحصون ببھائھ، ویوجدوا . الرب حاملین بّر المسیح
  .طاھرین بال عثرة

  . ج بین الفرقتینمخلصین، أي لنا القلب الواحد، فال نعر: "لكي تكونوا مخلصین وبال عثرة"

 krinoالشمس،  )سمو(  وتعني بھاءeille: في الیونانیة مشتقة من كلمتین" مخلصین"كلمة 
وكأن معناھا أن أحكم على الشيء أو أفحصھ على ضوء الشمس الساطعة، فال ". أحكم"وتعني 

وكأنھ یقول لھم . كل شيء بوضوح، أنھ طاھر ونقي ال یخفي أي نقصمجال للخطأ، بل یظھر 
  . أنھم إذ ینموا في النعمة، یصیروا بال لوم حتى في نظر الرب شمس البّر

 حیث یتنقى عسل النحل من الشمع، وال یكون ،"بدون شمع"وجاءت الكلمة ذاتھا بالالتینیة تعني 
  .فیھ أي أثر لھ

 كما یراھا القدیس بولس أشبھ بسباق جري للبلوغ إلى النھایة  فالحیاة المسیحیة،"بال عثرة"
  . ففي المسیح یسوع لن توجد عثرات تعطل المؤمن عن جریھ. والتمتع بالمكافأة

والمحبة ، المحبة الحقیقیة تمنح اإلنسان الذھن المستنیر بالروح القدس لیمیز األمور المتخالفة
ویمیز مشیئة اهللا عن مشیئتھ ، عن صوت الغریبتضيء القلب، فیستطیع أن یمیز صوت الراعي 

  .ویمیز األمور المتخالفة، فیختار الصالح ویترك الطالح، الخاصة

v"  فإن صداقات كثیرة إلى یوم المسیح أمام الناس، وبال عثرة أمام اهللا، مخلصینلكي تكونوا ،
، "إلي یوم المسیح. "رللبشر یمكن أن تضرھم، حتى وإن كانت ال تضركم أنتم، فقد یتعثر بھا الغی

  .أي حتى توجدوا أتقیاء، غیر معثرین ألحد

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  مملوءین من ثمر البّر،"

  ].١١" [الذي بیسوع المسیح لمجد اهللا وحمده

فاإلنسان المسیحي البد أن یثمر، وُیثمر في ھدوء وسالم، أما ثمر البّر فھو . البّر ھو السید المسیح
إذ ُنغرس في المسیح یسوع، وُنطعم فیھ ال نعود نكون بعد أغصان بریة، بل . حةاألعمال الصال

ھذه الثمار الفائقة والمشبعة موضع اعتزازنا، لكن . أغصان الكرمة اإللھیة الحاملة ثمر الروح
ھنا " البّر"كما ُیقصد بكلمة . لیست علة كبریاء وتشامخ، إذ ھي ھبة إلھیة لمجد اهللا والتسبیح لھ

  .ال الروح القدس الذي یھبنا بّر المسیح، والشركة في الطبیعة اإللھیةكل أعم

 جاءت الكلمة الیونانیة في المخطوطات القدیمة بصیغة ".ثمار البّر"ولیس ، "ثمرة البّر"یقول 
 ؛ عب ١٨:٣ ؛ یع ٩:٥ ؛ أف ٢٢:٥المفرد في غل وجاءت نفس الكلمة في . الفرد ال الجمع

في تناغم . ، ألن ثمر الروح مع تنوعھ من حب وفرح وسالم وصالح الخ٢٢:٦ ؛ رو ١١:١٢
  . مًعا، كأنھ ثمرة واحدة

vإذ بالحق یوجد بٌر لیس حسب المسیح، على مستوى الحیاة "مملوءین من ثمر البٌر: " یقول ،
أنظروا فإنني لست أتكلم عن مجدي، بل عن ". لمجد اهللا وحمدهالذي بیسوع المسیح . "األخالقیة

ال تجعلوا محبتكم تضركم بطریقة غیر مباشرة، بأن تعوقكم عن ادراك األمور : "یقول... بّر اهللا



فبالحق أود أن تزداد محبتكم لكن دون أن . احذروا لئال تسقطوا خالل محبتكم ألي أحد. النافعة
  .یصیبكم ضرر منھا

  وحنا الذھبي الفمالقدیس ی

  قیود ونصرة . ٤

  ثم أرید أن تعلموا أیھا االخوة أن أموري"

  ].١٢" [قد آلت أكثر إلى تقّدم اإلنجیل

ربما ظن البعض أن ھذا األمر یقف حجر عثرة أمام . كان القدیس بولس مقیًدا ومسجوًنا في روما
ولعل . ون ھذا ھو مصیرھمحدیثي اإلیمان، إذ كانوا یخجلون مما حدث معھ، ولعلھم خشوا أن یك
  .البعض حسب أن سجن الرسول بولس ُیعثر الذین ھم خارج اإلیمان

ھنا یحدث بولس أھل فیلبي الذي یحبونھ ویحبھم عن أموره وأخباره خوًفا من وصول أخبار 
ویوضح لھم إن متاعبھ وسجنھ وآالمھ كانت بخطة إلھیة مقصودة النتشار الكرازة . خاطئة عنھ

، وكرازتھ ) رجًال٢٧٦(طریق السجانین، ونجاة الرجال الذین كانوا معھ في السفینة باإلنجیل عن 
حیث تحول السجن في روما إلى كنیسة صغیرة جمعت . في روما عاصمة العالم في ھذا الوقت

  .الیھود مع األمم في شخص المسیح الواحد

  حتى أن ُوثقي صارت ظاھرة في المسیح، "

  في كل دار الوالیة،

  ].١٣" [ي األماكن أجمعوفي باق

صارت قیود الرسول ظاھرة في المسیح، فقد عرف الكل أنھ لم ُیسجن من أجل جریمٍة ارتكبھا، 
  ".اسم یسوع"وإنما من أجل 

الملحقة بقصر نیرون، لكي یدافع عن نفسھ، فكانت  Praetorianكما ُدعي في دار الوالیة 
وإذ كثیرون كانوا یأتون من دول كثیرة إلى . لةفرصة رائعة للشھادة للسید المسیح أمام رجال الدو

 كما في قصر ،"في باقي األماكن أجمع"دار الوالیة، صار الرسول شاھًدا للسید المسیح 
  .اإلمبراطور نفسھ

vماذا .  یبدو أنھم كانوا في حزن عندما سمعوا عنھ أنھ في القیود، وتخیلوا أنھ بھذا توقفت الكرازة
وأظھر أیًضا عاطفتھ نحوھم إذ أعلن لھم عما یخصھ إذ كانوا في .  فوًراإذن؟ لقد بدد ھذه الظنون

، )العاملون(لیس فقط لم یتعطل، إذ لم یرتعب ) الكرازة(ھذا األمر : "لقد أجاب.... قلق من جھتھ
فإذ تكلم بجرأة وھو في القیود بث فیھم الثقة أكثر مما كانوا علیھ وھو لیس ... بل بالحري تشجعوا

  .في القیود

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأكثر اإلخوة وھم واثقون في الرب بُوثقي،"



  ].١٤" [یجترئون أكثر على التكّلم بالكلمة بال خوف

قدمت قیود الرسول بولس لإلخوة شجاعة للكرازة، فإن كان الرسول قد نال كرامة األلم من أجل 
  .سول مثالھم العمليالكلمة، لم یخَش المخلصون في الحق من الشھادة، مقتدین بالر

v ھذا ُیظھر أنھم كانوا في شجاعة صادقة حتى من قبل، وتكلموا بجرأة، لكن ھذه الشجاعة 
إن كان اآلخرون قد صاروا أكثر جرأة بقیودي، كم باألولى أكون : "وكأنھ یقول. تزایدت باألكثر

  أنا؟ إن كنت أنا سبًبا في جرأتھم، فكم باألكثر أصیر أنا أكثر جرأة؟

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فرح بالكرازة. ٥

  أّما قوم فعن حسد وخصام یكرزون بالمسیح، "

  ].١٥" [وأّما قوم فعن مسّرة

وجد الحاسدون للرسول بولس فرصتھم للكرازة لیس عن حٍب وإخالٍص، وإنما لكي تتشدد الدولة 
م في سجن الرسول أو لعلھم وجدوا فرصتھ. وتضیق الخناق على الرسول، فال یخرج من السجن

  . أن یكرزوا لیحتلوا مكانھ في الخدمة، فُینسب نجاح الخدمة إلیھم

ولعل بعضھم في روما كانوا من المنادین بالتھود الذین سعوا بكل قواھم إلى تھدید المسیحیة، 
حسبوا في سجن الرسول الذي في . فرأوا في سجنھ فرصة للتحرك، فال یجدوا مقاومة ألفكارھم

مثل ھؤالء قادھم . م للناموس الموسوي والعوائد الیھودیة فرصة أن یعملوا بكل قوةنظرھم مقاو
لقد كان . بولس الرسول في إنطاكیة وفي أفسس وشبھھم في ھذه الرسالة بالكالب وفعلة الشر

  .بولس یقلع زرعھم الفاسد الذي زرعوه في أذھان الناس

. ب للسید المسیح ورسولھ بولس األسیرمقابل ھذا أیًضا تحرك المخلصون للعمل بكل قوة عن ح
األولون كانوا یعملون بدافع التحزب ضد الرسول، واآلخرون یعملون من أجل خالص البشریة، 

  . وفي كال الحالتین التھبت الكرازة في روما بسبب سجنھ

v صدر عن قیودي خطین للعمل، فریق ازداد شجاعة للعمل، واآلخر ترجى أن یعمل لیحطمني 
  .كرزون بالمسیحفصاروا ی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فھؤالء عن تحّزب ینادون بالمسیح، "

  ال عن إخالص، 

  ].١٦" [ظاّنین أنھم یضیفون إلى ُوثقي ضیًقا

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



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

  ! یا لھا من إثارة شیطانیة! یا للقسوة

  .لقد رأوه في القیود، ُملقى في السجن، ومع ھذا كانوا یحسدونھ

  . لقد أرادوا أن یزیدوا من الكوارث التي تحل علیھ، ویجعلوه موضع غضب أشد

لقد ظنوا بالحقیقة أن یحزنونني بھذا العمل، . ف ھذا، ألن ما حدث علي خال"ظانین: "حسًنا یقول
  .لكنني فرحت إذ امتد اإلنجیل

vمثل ھذا لیس فقط ال تكون لھ مكافأة، بل تكون .  ُیمكن أن ُیمارس عمل صالح بدافع غیر صالح
فإنھم إذ كرزوا بالمسیح بغیة أن یسقط الكارز بالمسیح في مخاطر عظیمة، لیس فقط ال . لھ عقوبة

  .وا مكافأة، إنما یسقطون تحت النقمة والعقابینال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأولئك عن محّبة،"

  ].١٧" [عالمین إني موضوع لحمایة اإلنجیل

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

vدم حساًبا وأجیب عن العمل الُموكل إلٌي ماذا یقصد بالحمایة؟ لقد ُعینت ألكرز، ویلزمني أن أق .
لقد ساعدوني، لكي تكون حمایتي لإلنجیل سھلة، فإنھ إذ ُوجد كثیرون تعلموا وآمنوا، فتصیر 

  .حمایتي لھ سھلة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فماذا، غیر أنھ على كل وجھ،"

  سواء كان بعّلة أم بحق ُینادى بالمسیح، 

  وبھذا أنا أفرح، 

  ].١٨" [بل سأفرح أیًضا

لم یكن ممكًنا للحسد أو مقاومة الحاسدین أن تسيء إلى قلب رسول األمم، لكنھ یفرح من أجل 
الكرازة، حتى وإن عمل المتھودون بكل قوة، فإن اهللا حتًما یستخدم كل ھذه الجھود، مھما كانت 

ن أجل مجد اهللا المنتشر، إنھ یفرح، وسیبقى في فرحھ م. النیة، لبنیان ملكوتھ وخالص الكثیرین
  .حتى وإن مارس البعض كرازتھم بنیة الحسد والمقاومة لھ

 أن البعض استغل ھذه العبارة لكي یتركوا الھراطقة یكرزون القدیس كبریانوسجاء في رسائل 
لم یكن القدیس بولس یتحدث في رسالتھ : [القدیس كبریانوسیقول . دون أن تقف أمامھم الكنیسة

إنما كان یتحدث عن إخوة، إما سالكین بال ترتیب أو ضد ... ال عن معمودیتھمعن ھراطقة، و



لقد قال أن البعض تكلم بكلمة اهللا بمثابرة . نظام الكنیسة، أو عن حفظ حق اإلنجیل بخوف الرب
البعض حملوا نحوه حًبا سخًیا، والبعض حملوا روًحا . وشجاعة، والبعض عن حسد وتحزب

مل ھذا بكل صبٍر مادام اسم المسیح الذي یكرز بھ بولس یبلغ إلى معرفة وقد احت. حقوًدا للخصام
  .]الكثیرین سواء بحٍق أو بعلٍة

vأنھ لم یتھمھم بعنٍف، لكنھ أشار إلى النتیجة!  أنظروا حكمة الرجل .  

لقد أرادوا إثارة ... ما ھو الفرق بالنسبة لي سواء تمت الكرازة بھذه الطریقة أو تلك؟: یقول
، وحتى إن فعلوا "بھذا أنا افرح، بل سأفرح أیًضا... "مبراطور، لیكن ولیكرزوا أیًضاغضب اإل
سینالون العقوبة علي شقاوتھم أما أنا فأنال مكافأة . فإنھم یتعاونون معي بغیر إرادتھم. أكثر فأكثر

  ... فیما ال أفعلھ

 كمن یرفس أال ترون أن من یثیر حرًبا ضد الحق لیس لھ قوة، بل بالحري یجرح نفسھ
  المناخس؟

v إنني لیس فقط ال أحزن وال أنھار تحت ھذه األمور، إنما بالحري أفرح بل وسأفرح لیس إلى 
، ھذا الذي "ألني أعلم أن ھذا یؤول لي إلى خالٍص. "حین بل افرح دوًما بسبب ھذه األمور

  . سیتحقق حینما تؤول عداوتھم وحسدھم لي إلى تقدم اإلنجیل

أنظروا تواضع فكر ھذا الطوباوي، فإنھ كان ". مؤازرة روح یسوع المسیحبطلبتكم و: "یضیف
قبًال یجاھد في صراع، أما اآلن فھا ھو یقترب من إكلیلھ، لقد قدم ربوات األعمال البطولیة، إذ ھو 

لعلي أخلص : "بولس، فماذا یمكن لھذا األمر أن یضیف الیھ؟ ومع ھذا یكتب إلى أھل فیلبي
  . اقتنیت خالًصا خالل أعمال ال حصر لھاأنا الذي " بطلبتكم

إن ُحسبت أھًال لصلواتكم فأنال نعمة : وكأنھ یقول. إنھ یطلب أیًضا مؤازرة روح یسوع المسیح
  .تعني أنھ إن كان الروح یسندني أنال ما ھو أكثر" مؤازرة"فإن كلمة . أعظم

vووجد طبیًبا قادًرا على إذا كان طبیب لھ ابن مھدد بالعمى، وھو عاجز عن شفائھ:  قولوا لي ،
سواء یتم ذلك : شفائھ، فھل یرفض عالج ھذا الطبیب البنھ؟ بالتأكید ال، بل یسرع بالقول

لماذا؟ ألنھ ال یطلب مصلحتھ الذاتیة، وإنما ". بواسطتك أو بواسطتي، فإن ما یھمني ھو شفاء ابني
  . شفاء ابنھ

ا یلزمنا عملھ سواء عن طریقنا أو عن طریق ھكذا بالمثل إذا تأملنا دعوة مجد المسیح، فلنعمل م
  ). ١٨: ١في " (سواء كان بعلٍة أم بحق ننادي بالمسیح: "وكما یقول الرسول. آخرین

ھل تغار أنت لي؟ یا لیت كل : "اسمعوا ما قالھ موسى لیشوع عندما أثاره حین تنبأ ألداد ومیداد
  ).٢٩: ١١عد " (شعب الرب كانوا أنبیاء؟

  ذھبي الفمالقدیس یوحنا ال

vما یكرزون بھ ھو حق، أما الذین یكرزون ھم أنفسھم لیسوا .  الكرازة حق، أما ھم فلیسوا حًقا
فإن كانوا یطلبون . لماذا ھم لیسوا بحٍق؟ ألنھم یطلبون في الكنیسة أمًرا آخر، وال یطلبون اهللا. حًقا

أما من یطلب من اهللا ما .. يألن النفس تجد في اهللا زوجھا الشرع. اهللا یلزمھم أن یكونوا طاھرین
  . ھو بجانب اهللا فھو ال یطلب اهللا بعفٍة



فإنھا ال تحّب زوجھا بل . تأّملوا یا إخوة، فإن الزوجة التي تحب زوجھا، ألنھ غني لیست عفیفة
  .تحب الذھب الذي لزوجھا

vاس ما ھو  یوجد في الكنیسة أناس یتحّدث عنھم الرسول، یكرزون باإلنجیل لعّلة، یطلبون من الن
إنھم یكرزون باإلنجیل بشھوة نوال . لنفعھم الخاص، سواء كان ماًال أو كرامة أو مدیًحا بشرًیا

مكافآت بأیة وسیلة ممكنة، وال یطلبون باألكثر خالص من یكرزون لھم، بل ما ھو لنفعھم 
  .الشخصي

vومع ھذا فإن . ء آخر الراعي یكرز بالمسیح بالحق، وأما األجیر فبّعلة یكرز بالمسیح، طالًبا شي
  .ھذا وذاك یكرزان بالمسیح

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

  .  ُكرز لكم بھال تتمثلوا بشًر الكارز، وإنما تمثلوا بالصالح الذي

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

  .وقتیة ینالونھا من الذي یستأجرھم

vفي الرائحة الذكیة یعیشون األولون، وفي . ي یكرزون الذین یحبونني یكرزون، والذین یبغضونن
  . ومع ھذا فبكرازة الفریقین لیتمجد اسم المسیح ولتمأل رائحتھ العالم. تلك الرائحة یموت اآلخرون

  القدیس أغسطینوس 

  ألني أعلم أن ھذا یؤول لي إلى خالٍص،"

  ].١٩" [بطلبتكم ومؤازرة روح یسوع المسیح

 یحول حتى أعمال الحاسدین لخالص الرسول وخالص الكثیرین، - في صالحھ -اهللا المحب 
.  ومساندة الروح القدس، روح یسوع المسیح، لھ-  شعب فیلبي -وذلك بصلوات وطلبات محبوبیھ 

إن كل ألم واضطھاد یؤول إلى رصید لصالح القدیس بولس، لذا یقبلھ بفرح وھو یطلب منھم 
  .صلواتھم

حتى عن خالصھ من السجن، فبانتشار اإلنجیل سواء بنیة یرى البعض أن الرسول یتحدث ھنا 
الحسد أو الحب للرسول بولس، أدرك الرومانیون أن إنجیل السید المسیح لم یمس سالمة 

اإلمبراطور والدولة، بل یحث المؤمنین على تقدیم الكرامة لمن لھم الكرامة والطاعة للسلطات 
ولس الرسول لیس مقاوًما لإلمبراطور كما ظن بھذا تحقق كثیر من رجال القصر أن ب. في الرب

  .البعض

 ،"ھذا یؤول لي إلى خالصي". العبارة) الترجمة السبعینیة (١٦:١٣لقد اقتبس الرسول عن أیوب 
  .وھي خاصة بشعب اهللا في كل العصور الذي یحول اآلالم لخالص شعبھ وأوالده



ألن . ة روح یسوع المسیح بعدھاالعجیب أنھ یضع طلبات الشعب من أجل الرسول أوًال، ومساند
الروح القدس یتحرك باألكثر لخالص المؤمنین ومساندتھم حین یسود الحب المشترك، حتى بین 

  .الشعب والرعاة

vأسألكم أن نقدم تشكرات اهللا علي كل األمور، فإنھ یخفف من أتعابي ویزید من مكافأتي .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  الحیاة بالمسیح. ٦

  حسب انتظاري ورجائي إني ال أخزى في شيء،"

  بل بكل مجاھرة، 

  كما في كل حین كذلك اآلن یتعّظم المسیح في جسدي، 

  ].٢٠" [سواء كان بحیاٍة أم بموٍت

ھؤالء یمجدونھ . شجاعة المؤمنین وقبولھم األلم بفرح وبھجة قلب یمجد السید المسیح المصلوب
ا، أي إن ُأعطیت لھم فرصة للعمل والكرازة، أو حتى في أجسادھم إن عاشوا أو حتى ماتو

 وال ینزع لن یفقده رجاءهحیاة الرسول حتى في السجن كما استشھاده . استشھدوا من أجل اسمھ
  .عنھ جرأتھ في الشھادة للمخلص

vإنھ یحثنا أال نترك األمر كلھ للصلوات المقدمة عنا دون أن نساھم نحن في شيء من جانبنا  .  

لتكن رحمتك : "وكما یقول النبي.  مصدر كل صالحالرجاءبرز دوره ھو، أال وھو انظروا كیف ی
اعتبروا األجیال القدیمة : "وكتب في موضع آخر). ٢٢:٣٣مز " (نترجاكیا رب علینا، إذ 

: مرة أخري یقول الطوباوي نفسھ). ١٠:٢ابن سیراخ ( أحد الرب فخزي؟ ترجىوانظروا ھل 
  !... ذا ھو رجاء بولس، الرجاء الذي لن یخزى قطھ). ٥:٥رو " ( ال یخزىالرجاء"

مھما حدث لن أخزى، فإنھم لن یسودوا علٌي، بل بكل :  في اهللا؟ یقولالرجاءأال تنظروا عظمة 
  ". جرأة كما في كل حین كذلك یتعظم المسیح في جسدي

ان لمكرھم أیة حًقا لقد توقعوا أن ُیسقطوا بولس في ھذا الفخ، وأن یطفئوا كرازة اإلنجیل كما لو ك
  .قوة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

v" یقصد بقولھ. لم أقل أن حیاتي وحدھا ستعظمھ، بل موتي أیًضا" سواء كان بحیاة أم بموت :
ھم لن یقدروا أن یحطمونني، وإن أھلكوني فالمسیح أیًضا سیتعظم الوقت الحاضر، فإن" بحیاة"

كیف ھذا؟ بحیاة، ألنھ یخلصني؛ وبموتي ألنھ لن یقدر الموت أن یدفعني علي جحده، فقد . بموتي
  . وھبي االستعداد للموت، وجعلني أقوى من الموت



بھذا یتعظم . فمن جانب حررني من المخاطر، ومن جانب أخر وھبني أال أخشى طغیان الموت
  !إنني بنبٍل أحتمل الحیاة والموت، ھذا ھو دور النفس المسیحیة... بحیاٍة أو بموٍت

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ألن لي الحیاة ھي المسیح، "

  ].٢١" [والموت ھو ربح

والموت فرصة لالنطالق للقاء مع . الحیاة ھنا بالنسبة للرسول فرصة للكرازة بفرٍح وسط اآلالم
ففي حیاتھ أو موتھ كل ما یشتھیھ الرسول ھو اقتناء السید المسیح بكونھ .  المسیح وجًھا لوجھالسید
  .حیاتھ

ففیھ انطالق . الموت بالنسبة للجسدانیین خسارة وتحطیم، أما بالنسبة لإلنسان الروحي فھو مكسب
  .من العالم بكل شروره إلى الحیاة األخرى بأمجادھا الفائقة

لخطیة لم نعد في حاجة إلى وصایا لكي ننفذھا بل بالحري نحتاج أوًال إلى من إذ صرنا أمواًتا با
فالسید المسیح ھو الحیاة والقیامة، من یقتنیھ یتمتع بالحیاة؛ جاء لكي یقدم نفسھ . یقیمنا من األموات

  ..."أنا ھو: "لنا، لذا نسمعھ كثیًرا ما یردد

 وھو العریس السماوي نتحد بھ فال نعاني من یسألنا أن نقتنیھ، فھو خبز الحیاة المشبع للنفس،
إنھ المدرب . الشعور بالعزلة، بل تصیر حیاتنا عرًسا دائًما، وھو المخلص واھب المجد األبدي

  . والكنز والنور والشبع، ھو كل شيء بالنسبة لنا

سان واإلن". لّي الحیاة ھي النصرة: "، والدارس یقول"لي الحیاة ھي الغنى: "رجل األعمال یقول
، وأما "لي الحیاة ھي الشھرة: "، والمتعجرف یقول"لي الحیاة ھي الملذات: "الشھواني یقول

، فبالنسبة لي الحیاة لیست غنى وال معرفة وال شھرة وال كرامة "لي الحیاة ھي المسیح: "المؤمن
  .ھو األول والطریق والنھایة بالنسبة لي. زمنیة، بل المسیح

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

  . تحمل لنا فكر الرسول واعتقاده بأن حیاتھ ھي في مسیحھ"لي

vإن أرادوا بحق أن یقتلوني، بالموت ال أموت، فإن حیاتي ھي في داخلي، لھذا :  ما یقصد ھو
لكن مادام المسیح معي، فالموت نفسھ لن . فلتكن لھم قوة أن یرعبوني بنزع اإلیمان من نفسي

  . یھزمني، إذ أبقى حًیا

ال أحیا : "یقول! ھكذا یلیق بالمسیحي أن یكون. حیاتي لیست ھي الحیاة الحاضرة بل المسیح نفسھ
  .یحیا فٌيبل المسیح ) ٢٠:٢غل " (الحیاة العامة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإننا نري أن ھذا الموت ھو ربح، والحیاة عقوبة  ...  

  ما ھو المسیح إال موت الجسد ونسمة الحیاة؟ 



  . فلنمت معھ لنحیا معھ

عن الملذات الجسدیة التي نتحدث لیكن ھذا فینا كتدریٍب یومٍي ومیٍل نحو الموت، بھذا ننفصل 
عنھا، وتتعلم نفوسنا أن تنسحب منھا، كما لو كانت قد صارت في العلى، حیث ال تقدر الشھوات 

  . تحمل شبھ الموت فال تسقط تحت عقوبة الموت. األرضیة أن تقترب منھا وتلتصق بھا

  القدیس أمبروسیوس 

v عندما أنظر إلى وجھ حبیبى، ینعكس : "الحرة تقول النفس، المرآة الحّیة، التي تملك اإلرادة
وفیما بعد ال أحیا أنا، بل المسیح : "ویقلد بولس ھذه الكلمات بوضوح بقولھ". جمال وجھھ علّي

أما الحیاة التي أحیاھا اآلن في الجسد، فإنما أحیاھا باإلیمان في ابن اهللا، الذي أحبني . یحیا في
  ). ٢٠:٢غل " (وبذل نفسھ عني

، یصرخ بولس أنھ نقى نفسھ من أي ھوى )٢١:١في " (فالحیاة عندي ھي المسیح: "ولوعندما یق
بشري مثل السرور، والحزن، والغضب، والخوف، والجبن، واألھواء القویة، والكبریاء، 

والحمق، والرغبة الشریرة، والحسد، واالنتقام، وحب التملك، والمكسب أو أیة عادة قد تؤدي إلى 
  . ده الذي یمأل نفسي، وھو لیس أّي مما سبق ذكرهھو وح. تخریب النفس

  . لقد نزعت عني كل طبیعتي الخارجیة الظاھرة، ولم یبَق بداخلي أي شيء غیر المسیح

ھذا ھو ". أنا لحبیبي وحبیبي لي: "، أو كما تقول العروس"الحیاة عندي ھي المسیح"حقیقة 
  . سيالطھر والنقاء وعدم التلوث والنور والحق الذى یغذي نف

یوحي السّوسن ببھاء وإشعاع . إنھا ال تتغذى بالعشب الجاف أو بالشجیرات ولكن بروعة قدیسیھ
من أجل ھذا فالذي یتغذى بین السّوسن یقود قطیعھ إلى مروج السّوسن حتى . ألوانھ الجمیلة

  ).١٧:٩٠مز " (نعمة ربنا علینا: "تكون

  القدیس غریغوریوس النیسي

v لي الحیاة ھي المسیح والموت : "یقدمھا الرسول بولس في رسالتھ، قائًال إذ نذكر الحقیقة التي
، نحسبھ ربًحا عظیًما أال تمسك بنا بعد فخاخ ھذا العالم، وال نخضع بعد لرذائل الجسد، "ھو ربح

بل نتخلص من الشعور بآالم المتاعب، ونتحرر من مخالب إبلیس القاتلة، ونقبل دعوة المسیح 
  .يبفرٍح الخالص األبد

  القدیس كبریانوس

  ولكن إن كانت الحیاة في الجسد ھي لي ثمر عملي،"

  ].٢٢" [فماذا اختار؟ لست أدري

ھكذا یحسب الرسول تعبھ منحة إلھیة صالحة، . في جھاده على األرض ثمرتھ ھو اقتناء المسیح
  . ُقدمت لھ لنمو ملكوت اهللا في العالم، لمجد اهللا وبنیان كنیسة المسیح



الحیاة حیث تمتلئ حیاتھ بالعمل الصالح والثمر :  یحتار الرسول أیھما أفضل لھ)٢٣ و٢٢ع (في 
المتكاثر لصالح المسیح، وھل یفضل الحیاة لبشارة البعیدین ورد الضالین ومشاركة المتألمین، أم 

  الموت الذي یریحھ من أتعابھ وینقلھ إلى األمجاد؟

لذا . والموت ھو الوصول إلیھ وإلى أمجاده، متھالحیاة بالنسبة لھ ھي التمتع بالسید المسیح وخد
ألنھ سیلتقي مع المسیح ] ٢٣ ["لي اشتھاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذلك أفضل جًدا"یقول 

ولكن من أجل خیر أوالده وتقدمھم وفرحھم فضل بولس أتعاب األرض . إلى األبد بال عائق
  ].٢٤[وشقائھا عن نعیم األبدیة وأمجادھا 

عاجًزا عن االختیار، لو ُوضع األمر بین یدیھ، ھل یحیا وسط االضطھادات كان الرسول 
بھذا كان الرسول في . والضیقات یشھد للسید المسیح، أم ینطلق وینعم باللقاء مع السید وجًھا لوجٍھ

صراٍع نحو االختیار، لیس بین أمرین شریرین، وال أحدھما صالح واآلخر شریر، وإنما بین 
صالح، أي بین التمتع ببركة الجھاد لحساب ملكوت اهللا، والشوق الداخلي لرؤیة أمرین غایة في ال

اختیار بین جھاد مؤقت وآخر فیھ راحة . في كال الحالتین یحیا في المسیح ومعھ. اهللا في السماء
  .دائمة، وكالھما لمجد اهللا

v حملنا ثمًرا، فإن لم  ھنا یظھر أن الحیاة الحاضرة أیًضا الزمة، إن استخدمناھا كما ینبغي، إن
ألننا نستخف باألشجار التي ال تحمل ثمًرا، كما لو كانت جافة، ونلقیھا . تحمل ثمًرا ال تعود حیاة

حتى إن أسأنا استخدامھا، فإننا ال نلقي ! إذن نحن ال نكره الحیاة، إذ نحیا حسًنا أیًضا. في النیران
وھبك اهللا أن تحیا، لكي ما . ا بطریقة سیئةبل علي حریة اختیار من یستخدمھ... اللوم علي الحیاة

  .ولكن بسلوكك الفاسد في الخطیة تجعل نفسك معرًضا لكل لوٍم. تحیا لھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  :فإني محصور من االثنین"

  لي اشتھاء أن انطلق، وأكون مع المسیح،

  ].٢٣" [ذاك أفضل جًدا

ى الشاطئ في المیناء، وقد التھب حنینھ أن یبحر جاء تعبیره ھنا مقتبًسا من حالة إنسان یقف عل
لیلتقي بأسرتھ وأحبائھ وأصدقائھ في أرض وطنھ، ویشعر أن كل دقیقة تعبر بھ في المیناء وكأنھا 

  ! عام كامل

تمتع القدیس بولس برؤى كثیرة، وظھر لھ الرب في طریقھ إلى دمشق، كما ترآى لھ في الھیكل 
لكن ما كان یمأل حیاتھ عذوبة فھو رؤیتھ ). ٢١- ١٧ :٢٢أع ( حیث أكد لھ دعوتھ لخدمة األمم 

كان بھاء مجد سیده یعكس على أعماقھ مجدا، فیرتفع من . لسیده بعیني القلب خالل حیاتھ الیومیة
  ).١٨: ٣ كو ٢(مجٍد إلى مجٍد 

واضح أنھ كان یمیل بشوٍق ملتھٍب نحو اختیار الموت استشھاًدا ألجل المسیح، فاألفضل لھ ھو 
الرحیل لیبقى مع المسیح في الفردوس، ال لیودع العالم بكل شروره وتجاربھ وضیقاتھ، وإنما 

  .لینعم بالحیاة مع المسیح في أروع صوره



 المقابلة بین شوق المؤمن لالنطالق لیكون القدیس أغسطینوسفي أحادیث واقعیة كثیًرا ما عالج 
اإلنسان یأتي إلى لحظات الموت بغیر فیرى أن . مع المسیح وبین الخوف الطبیعي من الموت

لكن بإرادتھ المقدسة في . إرادتھ، وھو یخشى الموت طبیعًیا، إذ ھي لحظات رھیبة ومرعبة
 الرسول القدیس أغسطینوسیقدم لنا . المسیح یسوع یغلب ھذه المخاوف مشتھًیا االنطالق

متي شخُت، : "یحبطرس الذي خشي الموت وھو في شیخوختھ، وكما سبق فأخبره السید المس
بحسب الطبیعة كإنساٍن لم ). ١٩:٢١یو " (فإنك تمد یدیك وآخر یمنطقك ویحملك حیث ال تشاء

 رب المجد نفسھ كابن البشر یطلب القدیس أغسطینوسبل ویقدم . یشأ حتى وھو شیخ أن یموت
مت (" إن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس، لكن لیس كما أرید أنا، بل كما ترید أنت: "من اآلب
من أجل السرور الموضع : "لقد جاء خصیًصا لیموت عن العالم، ویقول الرسول بولس). ٣٩:٢٦

  ).٢:١٢عب " (أمامھ احتمل الصلیب مستھیًنا بالخزي

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

  ".أنطلق وأكون مع المسیح ذلك أفضل جًدا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vاشتھاء أن أنطلق، لي : " ألعلنا نستطیع أن نجد إنساًنا آخر مثل بولس الرسول یمكنھ أن یقول
  ؟ )٢٣: ١في  ("وأكون مع المسیح

من جھتي لن أستطیع أن أقول مثل بولس، ألنني أعرف إنني إذا انطلقت فإن كل ما ھو خشب 
ھذا الخشب الموجود فّي ھو النمیمة، واإلفراط . فّي یجب أن ُیحرق) ١٢: ٣ كو ١(وعشب وقش 

كل . ت على األساس الموجود في بیتيفي الشرب والسرقات وغیرھا من األخشاب التي تراكم
ذلك یغیب عن كثیر من المؤمنین، كل واحد منا یظن أنھ طالما لم یزِن ولم یرتكب الفحشاء 

البد أننا جمیًعا نظھر أمام كرسي المسیح، لینال كل واحٍد ما كان بالجسد، "یخلص؛ وال ندرك أنھ 
إیاكم فقط : "نضع أمامنا الذي قالوال ). ١٠: ٥ كو ٢" (بحسب ما صنع،، خیًرا كان أم شًرا

، لیس على بعض )٢: ٣عا " (لذلك أعاقبكم على جمیع ذنوبكم. عرفت من جمیع قبائل األرض
  .ذنوبكم، والبعض اآلخر ال أعاقبكم علیھا

  العالمة أوریجینوس

vفإذ یلقي بنوره على أحد .  ُیدرك ھذا الجمال غیر المنظور ألعین الجسد بالذھن والنفس فقط
دیسین یتركھ وھو في أنین الشوق إلیھ بطریقة ال ُتحتمل، فیقول وھو مضطرب من الحیاة على الق

" متى أجيء وأتراءى قدام وجھ اهللا ؟). "٥: ١٢٠مز " (ویل لي فإن غربتي قد طالت: "األرض
  )... ٣: ٤٢مز (

ستطیعون أن بثقل ھذه الحیاة الحاضرة كما لو كانت سجًنا، فإنھم بالجھد ی) القدیسون(إذ یشعر 
  . یضبطوا أنفسھم وھم تحت الدوافع التي تثیرھا لمسة الحب اإللھي في داخل نفوسھم

بالحقیقة یسبب شغفھم النھم للتمتع برؤیة الجمال اإللھي یصلون أن یستقر فیھم التأمل في فرح 
یل لكن ما ھو بالحقیقة جم. فالبشر بالطبیعة یرغبون فیما ھو جمیل. الرب كل الحیاة األبدیة

  .وُمشتھى فھو صالح

  القدیس باسیلیوس الكبیر



v أما یستحق التنھد الوجود في بلٍد غریٍب مع الحرمان من الوطن؟ أما یستحق الفرح أن یوجد 
اإلنسان في میناء آمن وینضم إلى المدینة العلیا حیث ھرب األلم والضیق والتنھد؟ تقول، ولكن 

یس الموت ھو علة الحزن، بل الضمیر الشریر؟ كیف یكون لي ھذا وأنا خاطي؟ أال ترى أنھ ل
  .ُكْف عن أن تكون خاطًئا، فیصیر الموت أمًرا محبوًبا لیدك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٢٤" [ولكن أن أبقى في الجسد ألزم من أجلكم"

وقد تدرب الرسول . مع كل ھذا الحنین فإنھ یحسب رحیلھ مكسًبا لھ، وبقاءه مجاھًدا مكسًبا لھم
 البذل لحساب إخوتھ، بھذا كان القرار فیھ اختیار البقاء من أجل إلزام الحب األخوي في على
  . الرب

vقال ھذه الكلمات لكي ُیعدھم لقبول موتھ عندما یحل الوقت، ھكذا كان یعلمھم بحكمة حقیقیة  ...  

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

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

  ... ولنفرح باألبرار لیس فقط وھم أحیاء، وإنما حتى عند موتھم

وأما األبرار فھم مع الملك . فالخطاة أینما وجدوا ھم بعیدون عن الملك، فُتسكب الدموع علیھم
سواء كانوا ھنا أو ھناك، یبلغون ھناك درجة سامیة وقرًبا للملك، ال خالل رمٍز أو باإلیمان وإنما 

  ).١٢:١٣ كو ١" (وجًھا لوجٍھ"یرونھ 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

في " (أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا، ولكن أن أبقى في الجسد ُالزم من أجلكم
٢٤- ٢٣:١ .(  

  القدیس أمبروسیوس

   جمیعكم، فإذ أنا واثق بھذا، أعلم إّني أمكث وأبقى مع"

  ].٢٥" [ألجل تقّدمكم وفرحكم في اإلیمان

یتمتع الرسول بولس بالیقین الذي لھ فیھ عمل اهللا ورعایتھ الفائقة فحتًما اهللا یعمل ما ھو لبنیان 
ھذا الفرح . ھذا یبعث فیھ روح الفرح في المسیح یسوع. الكنیسة، وما ھو لنفع الرسول بولس
  .ففرح الراعي مصدر لفرح الرعیة في الرب. والفرحینعكس على الشعب، فیتمتع بالتقدم 



كان للرسول ثقة بروح النبوة أنھ سیخرج من السجن ویبقى مع الشعب، ألجل تقدمھم في البّر 
  .وفرحھم في اإلیمان، أي سعادتھم الروحیة

vفأي.  یمكن لبولس أن ینطلق إلى المسیح لكنھ لم یرد ذلك، بل أن یبقى في الجھاد من أجل الناس 
أبقى مع "إن كان من الضروري أن أبقى ھنا بكل وسیلة، فإنني لست أبقى فقط، إنما ... عذر لنا؟
". ألجل تقدمكم وفرحكم في اإلیمان"لماذا؟ . أن أراكم" أبقي معكم"فإن ھذا ھو معني ". جمیعكم

ینبت لھا لكي یتقوا مثل صغار الفراخ التي تحتاج إلى أمھا حتى ... ھنا یحثھم أن یھتموا بأنفسھم
  !ھذا برھان علي عظمة الحب. الریش

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكي یزداد افتخاركم في المسیح یسوع فّي،"

  ].٢٦" [بواسطة حضوري أیًضا عندكم

الراعي المبھجة تسكب فرُحا في المسیح  إذ خدمة ،"فرحكم "بـ" افتخاركم"یترجم البعض 
  .خالل خادمھ، فیتھللون بحضور الخادم الذي یتجلى فیھ ربنا یسوع

، فإن تقدمھم وفرحھم في الرب ھو في الرسول "فٌي" علي كلمة القدیس یوحنا ذھبي الفمیعلق 
 أتمجد فإنني(بولس، بمعنى أن بقاءه معھم لیس عن تغصٍب، وإنما ھو أنفع للرسول بولس نفسھ 

  ). أكثر عندما تتقدمون أكثر

  تحدي وقوة . ٧

  فقط عیشوا كما یحق إلنجیل المسیح،"

  حتى إذا جئت ورأیتكم أو كنت غائًبا أسمع أموركم، 

  أنكم تثبتون في روٍح واحٍد،

  ].٢٧" [مجاھدین مًعا بنفٍس واحدٍة إلیمان اإلنجیل

س قد فّضل البقاء في الجسد من أجل فإن كان بول، تربط بین ھذا العدد وما قبلھ] ٢٧[" فقط"
  . خیر أوالده، فإنھ یرید أن یرى كل واحٍد منھم إنجیًال معاًشا

v ماذا تعني ھذه ... ؟التقدم في الفضیلة أال ترون كیف أن كل ما یقولھ یحولھ إلي أمٍر واحٍد، وھو
ذا لن یحل بنا سوى ھذا ولیس شيء أخر ھو ما ینبغي أن نبحث عنھ؟ إن صار لنا ھ" فقط"الكلمة 

  .خطر ما

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

، ھنا یوصي الرسول أوالده أن یسلكوا ویعیشوا بحسب وصایا اإلنجیل ودعوتھ فیصیروا قدیسین
  .وھذه أعظم كرازة صامتة بالقدوة الحسنة

  كیف یعیشوا بحٍق في اإلنجیل؟



ین، كما یلیق بحق إنجیل یحثھم على أن یحیوا كمواطنین سماوی:  الثبات في الروح الواحد-١
ال یشغل الرسول حضوره بالجسد أو غیابھ، ففي كل األوضاع یفرح بثباتھم . المسیح السماوي

یركز . بروٍح واحٍد في اإلیمان، وجھادھم القانوني حسب إنجیل المسیح، بروح الوحدة مًعا
مسئول عن وحدانیة والروح القدس ھو ال. الرسول على الثبات في المعركة الروحیة التي نواجھھا

  .الكنیسة لذلك كل عمٍل انفرادٍي أنانٍي ھو ضد روح الجماعة وضد روح اهللا ذاتھ

v ،یو " (لیكونوا واحًدا" ھذا ھو ما فوق كل شيء، أن یٌوحد المؤمنین، ویسند الحب كي ال ینحل
في كل حین لھذا ینصح تالمیذه ). ٢٤:٣مر (ألن المملكة التي تنقسم علي ذاتھا ال تثبت ). ١١:١٧

بھذا یعرف الجمیع أنكم تالمیذي، إن كان لكم حب بعًضا : "ویقول المسیح. أن یكونوا بفكٍر واحٍد
  ). ٣٥:١٣یو " (لبعض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لیس ما یفرح قلب الرسول مثل جھادھم بنفٍس واحدٍة : إلیمان اإلنجیل  الجھاد بنفٍس واحدة-٢
والجھاد ، الجھاد ضد الخطیة). ٤-٣: ٤أف (شركة الروح القدس إذ لھم ! وفكٍر واٍحد إنجیلٍي

. والجھاد لكي یكون لنا فكر المسیح الواحد والجھاد في الكرازة، للحفاظ على اإلیمان الواحد
 ألنھ كیف یدافع اإلنسان عن قضیة ال - أي اإلیمان بصدق مواعید اإلنجیل ،"إیمان اإلنجیل"

  .یقتنع بھا

vھذا حدث منذ القدم، إذ مكتوب أنھم كانوا بقلٍب . لنفس الكثیرة نفًسا واحدة أنظروا كیف یدعو ا
یقول لكي یسند الواحد ) ٣٢:٤أع (واحٍد ونفٍس واحدٍة، مجاھدین مًعا ألجل اإلیمان باإلنجیل 

  .اآلخر في إیمان اإلنجیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ح القدس یسند العاملین مًعا والذین ، فالرو)الفكر(ھنا یتحدث عن وحدة الروح ووحدة النفس 
  .یحملون فكًرا واحًدا، یسندھم في جھادھم لیعلن بشارة اإلنجیل المفرحة وسط آالمھم

   الشجاعة في مواجھة المقاومین-٣

  غیر مخوفین بشيء من المقاومین،"

  األمر الذي ھو لھم بّینة للھالك،

  ].٢٨" [وأّما لكم فللخالص، وذلك من اهللا

بقیادة الروح القدس وبروح الوحدة لن یقدر المقاومون أن یقفوا أمامھم، وال الخوف إذ یجاھدون 
ال یخافون من مقاومات ومحاربات عدو الخیر مھما كانت قواتھ، ومھما كان . أن یتسلل إلیھم

  .أعوانھ، ومھما تعددت أسالیب حروبھ

vوه ھو أن یخیفونا فقطكل ما یقدم. ، ھذا ما یسقطھ علینا أعداؤنا"مخوفین: " حسًنا یقول .  

فإن ھذا ھو نصیب . لكن لیس ما یخیفنا، مھما حدث، مھما تكن المخاطر، ومھما خططوا: یقول
  ... ال یقدر العدو أن یفعل شیًئا سوى أن یخیف فقط. السالكین باستقامة



فإنھم إذ یرون أنھم بكل خططتم التي ال ُتحصى عاجزون عن أن یخیفونكم، یحسبون ھذا دلیًال 
  . علي ھالكھم

عندما ال یغلب المضطھدون من یضطھدونھم، وال ینتصر واضعو الخطط علي من ھم موضع 
خططھم، وأصحاب السالطین علي من ھم تحت سلطانھم، ألیس في ھذا دلیل ذاتي أن ھالكھم 

وضعیف؟ یقول الرسول أن علي األبواب، وأن قوتھم كال شيء، وما قاموا بھ من جانبھم باطل 
  .ھذا یحدث من عند اهللا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

واضح من حدیثھ ھنا أن الكنیسة في فیلبي كانت تعاني من ضیق أو اضطھاد، لكن بالحب 
  .والوحدة یؤول ذلك لخالصھم من قبل اهللا، وتھلك قوات الظلمة وتتبدد المشورات المقاومة ضدھم

   ھبة األلم-٤

  ھب لكم ألجل المسیح،ألنھ قد ُو"

  ال أن تؤمنوا بھ فقط، 

  ].٢٩" [بل أیًضا أن تتأّلموا ألجلھ

أي أن الثبات في روح واحد والجھاد بنفٍس واحدٍة، والشجاعة ، تربط ما بعدھا بما قبلھا": ألنھ"
، أي أنعم اهللا بھا "ُوھب لكم. "في مواجھة المقاومین البد أن یترتب علیھا االضطھاد واأللم

  .م، فھنا األلم ال یظھر كعقاٍب من اهللا، إنما ھو عالمة محبةعلیك

اإلیمان كما السماح باأللم كالھما ھبة من قبل اهللا، إنھما أخان رفیقان، یرافقان المؤمن كما 
  .الكنیسة ككٍل في الطریق إلى السماء

ل ھي ھبة  بین عطیة الفضائل وعطیة األلم، فیحسب أن الفضائالقدیس یوحنا الذھبي الفمیمیز 
أما ھبة األلم من أجل المسیح . مجانیة من اهللا، لكننا نلتزم بالقیام بدوٍر من جانبنا والجھاد لنوالھا

فھي بكاملھا عطیة مجانیة من اهللا، ال لكي تحطم حریة إرادتنا، وإنما لكي تجعلنا متواضعین وفي 
  .وضع أفضل

vإذن ال تخجلوا من عطیة . ة مجانیة التألم من أجل المسیح ھو نعمة، ھو عطیة النعمة، نعم
فإنني بھذه أنا مدین، أما ھنا . النعمة، فإنھا أكثر عجًبا من قوة إقامة الموتى وصنع العجائب

  .لھذا یلیق بنا لیس فقط أال نخجل بل نفرح بنوالنا ھذه العطیة. فالمسیح مدین لي) باأللم(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  أیتموه فَيّ، إذ لكم الجھاد عینھ الذي ر"

  ].٣٠" [واآلن تسمعون فيَّ

إذ یتألمون من أجل السید المسیح یرون في الرسول بولس مثًال رائًعا، سواء إن كانوا قد رأوا ذلك 
  .بأعینھم أو سمعوه عنھ



v ھنا أیًضا یرفعھم إلي فوق، مظھًرا لھم أن جھادھم في كل موضع ). إذ ترونھ فٌي( لدیكم مثال
: لم یقل لھم. ھما جھاد قوي، وھم بھذا یتحدون معھ في احتمال المشقاتھو ذات جھاده، كال

  .، إذ جاھد كثیًرا في فیلبي"رأیتموه فٌي"، بل "سمعتموه عني"

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ١من وحي فیلبي 

  !قیود الحریة المفرحة

vانطلقت نفسي إلى سجن روما  .  

  رأیت رسولك السجین طیًرا حًرا، 

  !  إلى مجٍد لیبلغ إلى سماواتكینطلق من مجٍد

vحبك سبي نفسھ وقلبھ وفكره  .  

  ! صارت قیوده من أجلك أعذب وأسمى من كل حریة

  . اعتز بعبودیتھ لك كمصدر لكل الحریة

  . اشتریتھ بدمك الثمین، فال یستطیع سید ما أن یقتنیھ عبًدا لھ

vلم تقدر قیوده أن تغلق قلبھ، فأحب البشریة كلھا فیك .  

  ! وتھلل بخالص كل نفٍس

  لم یستطیع السجن أن یحطم تھلیل قلبھ، 

  !فتحولت زنزانتھ إلى ھیكل مقدس لك، فیھ یقدم ذبائح شكر ال تنقطع

  !تشتمھا في السماء رائحة رضا

vقیوده رفعت قلبھ إلى یوم مجیئك  .  

  فرأي في الشعب كلھ قدیسین، 

  ! یلتحفون ببرك ویتمتعون ببھائك فیھم

vمت لھ فكرك العجیب قیوده قد .  

  !فرأى في كل عمٍل محبة شركة معھ في خدمة إنجیلك

  رأى بعینیك شعبك ینمو في الحب، 



  ! وتالمس مع نعمتك التي ال تتوقف عن العمل

  .رآك بدأت تعمل وتستمر وتكمل عملك حتى النھایة

vرأى في سجنھ أروع فرصة للكرازة   

  .دولة وقصر اإلمبراطور والجندفي وثقھ حٌل رباطات نفوس كثیرة، من رجال ال

vكلما ُأغلق الباب علیھ، لم یشعر بكتمان حریتھ .  

  .بل یدخل إلى أعماقھ لیجد فیھا حًبا لشعبك ال ینقطع

  .یحمل في داخلھ دفء أحشاء حنوك، فیلتھب قلبھ شوًقا لجمیع مخدومیھ

  .حكمةینسكب أمامك من أجل نمو أوالدك، طالًبا لھم الحب والوحدة والتمییز وال

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

v،في سجنھ ال یستطیع أن یتسلل اإلحباط إلى قلبھ، وال الیأس إلى نفسھ   

  یرى مجدك یتألأل بحیاتھ كسجین،

  !ویتعظم باألكثر في موتھ وانطالقة إلیك

  .یكتشف بالحق أنك أنت ھو حیاتھ وفرح قلبھ

  .فایةأمامك یصیر العالم كلھ ن

  .والموت یصیر لھ ربًحا

  یشتھي االنطالق لیكون معك، 

  .لكن لیبقي، ال من أجل نفسھ، بل من أجل محبوبیھ

 بولس و تیموثاوس عبدا یسوع المسیح الى جمیع القدیسین في المسیح یسوع الذین في فیلبي مع ١
  اساقفة و شمامسة

   نعمة لكم و سالم من اهللا ابینا و الرب یسوع المسیح٢
   اشكر الھي عند كل ذكري ایاكم٣
   دائما في كل ادعیتي مقدما الطلبة الجل جمیعكم بفرح٤
   لسبب مشاركتكم في االنجیل من اول یوم الى االن٥
   واثقا بھذا عینھ ان الذي ابتدا فیكم عمال صالحا یكمل الى یوم یسوع المسیح٦
قلبي في وثقي و في المحاماة عن  كما یحق لي ان افتكر ھذا من جھة جمیعكم الني حافظكم في ٧

  االنجیل و تثبیتھ انتم الذین جمیعكم شركائي في النعمة
   فان اهللا شاھد لي كیف اشتاق الى جمیعكم في احشاء یسوع المسیح٨
   و ھذا اصلیھ ان تزداد محبتكم ایضا اكثر فاكثر في المعرفة و في كل فھم٩



  لصین و بال عثرة الى یوم المسیح حتى تمیزوا االمور المتخالفة لكي تكونوا مخ١٠
   مملوئین من ثمر البر الذي بیسوع المسیح لمجد اهللا و حمده١١
   ثم ارید ان تعلموا ایھا االخوة ان اموري قد الت اكثر الى تقدم االنجیل١٢
   حتى ان وثقي صارت ظاھرة في المسیح في كل دار الوالیة و في باقي االماكن اجمع١٣
  ھم واثقون في الرب بوثقي یجترئون اكثر على التكلم بالكلمة بال خوف و اكثر االخوة و ١٤
   اما قوم فعن حسد و خصام یكرزون بالمسیح و اما قوم فعن مسرة١٥
   فھؤالء عن تحزب ینادون بالمسیح ال عن اخالص ظانین انھم یضیفون الى وثقي ضیقا١٦
   و اولئك عن محبة عالمین اني موضوع لحمایة االنجیل١٧
ماذا غیر انھ على كل وجھ سواء كان بعلة ام بحق ینادى بالمسیح و بھذا انا افرح بل سافرح  ف١٨

  ایضا
   الني اعلم ان ھذا یؤول لي الى خالص بطلبتكم و مؤازرة روح یسوع المسیح١٩
 حسب انتظاري و رجائي اني ال اخزى في شيء بل بكل مجاھرة كما في كل حین كذلك االن ٢٠

  سدي سواء كان بحیاة ام بموتیتعظم المسیح في ج
   الن لي الحیاة ھي المسیح و الموت ھو ربح٢١
   و لكن ان كانت الحیاة في الجسد ھي لي ثمر عملي فماذا اختار لست ادري٢٢
   فاني محصور من االثنین لي اشتھاء ان انطلق و اكون مع المسیح ذاك افضل جدا٢٣
   و لكن ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم٢٤
  اذ انا واثق بھذا اعلم اني امكث و ابقى مع جمیعكم الجل تقدمكم و فرحكم في االیمان ف٢٥
   لكي یزداد افتخاركم في المسیح یسوع في بواسطة حضوري ایضا عندكم٢٦
 فقط عیشوا كما یحق النجیل المسیح حتى اذا جئت و رایتكم او كنت غائبا اسمع اموركم انكم ٢٧

  معا بنفس واحدة الیمان االنجیلتثبتون في روح واحد مجاھدین 
 غیر مخوفین بشيء من المقاومین االمر الذي ھو لھم بینة للھالك و اما لكم فللخالص و ذلك ٢٨

  من اهللا
   النھ قد وھب لكم الجل المسیح ال ان تؤمنوا بھ فقط بل ایضا ان تتالموا الجلھ٢٩
  ي اذ لكم الجھاد عینھ الذي رایتموه في و االن تسمعون ف٣٠

  األصحاح الثاني

  فرح في الخدمة الباذلة
  "أخلى نفسھ: "تكلفة الخدمة المفرحة

أعماقھ السید المسیح، واھب لم یشغل السجن وال القیود فكر القدیس بولس، إنما إذ حمل في 
لذا تحدث عما اقتناه في داخلھ من . الحیاة، أشع بروح الفرح على مخدومیھ وسط آالمھ وآالمھم

حیاة شكٍر وحٍب وفرٍح وشعوٍر بالنصرة وتمتٍع بالحیاة الجدیدة مع إدراكھ لسّر القوة، وتحدیھ 
ع بھ الرسول بالخدمة والبذل وقد جاء ھذا األصحاح یكشف عن الفرح الذي تمت. لقوات الظلمة

  .بروح الحب والوحدة لحساب ملكوت المسیح، بالرغم من وجود مقاومات ومتاعب كثیرة

. من أجل البشریة أخلى االبن الوحید الجنس ذاتھ وأخذ شكل اإلنسان! یا لھ من تخطیط إلھي فائق
واجھ موًتا .  الموتاحتل رب الكل مركز العبد وتواضع باألكثر إذ وھو واھب الحیاة أطاع حتى

  . مشیًنا ھو موت الصلیب، كثمٍن إلھٍي لحیاتنا الجدیدة المفرحة فیھ



لیتغنى بتواضع ] ١١-١ [تسبحة كنسیةخالل ھذه الخبرة اقتبس القدیس بولس في داخل السجن 
  .المسیح كطریٍق ملوكي لبلوغ المجد، وٌیحتمل أنھ ھو واضع ھذه التسبحة

  : ر بدائیة تشیر إلى استخدامھا في اللیتورجیا الخاصة بالعمادتضم ھذه التسبحة ثالثة عناص

  .االعتراف باإلیمان القائم على القیامة* 

  .سمو اسم یسوع الذي ھو رب الكل* 

  .تشكیلنا على شبھ ربنا یسوع الذي ھو صورة اآلب* 

  .٤- ١حیاة جماعیة متھللة . ١

  .١١-٥المسیح القائد والمثل األعلى . ٢

  .١٥-١٢أضیئوا في العالم . ٣

  .٣٠-١٦حب وفرح للراعي والرعیة . ٤

  حیاة جماعیة متھللة. ١

اآلن . ختم الرسول بولس األصحاح السابق بالحث على الجھاد المشترك بروح الحب والوحدة
یقدم لھم السید المسیح نفسھ، خادم كل البشریة مثاًال فریًدا في التواضع والحب الفائق، الذي تمجد 

  .وھو في ھذا یحث الشعب على الحب العملي المشترك. مجد اآلب بتواضعھ وبذلھو

  فإن كان وعظ ما في المسیح، "

  إن كانت تسلیة ما للمحّبة، 

  إن كانت شركة ما في الروح، 

  ].١" [إن كانت أحشاء ورأفة

عني ھنا ال ی" إن كان": وبقولھ. تعني أن الحدیث ھنا ھو امتداد للحدیث السابق" فإن": بقولھ
وكأنھ .  إال في المسیح"كلمة وعظ"أو " تعزیة"الشك، إنما بالعكس جاء یحمل الیقین أنھ لیست 
، ویقصد بالوعظ ھنا التشجیع واإلقناع العقلي. طالما یوجد وعظ، یجب أن یكون في المسیح

  .لیھذب نفوسنا ویثبتنا في اإلیمان

vحسب (ل ھذا یفوق حنو أي أٍب طبیعٍي  لیس شيء أفضل وال أكثر رقة من المعلم الروحي، مث
  )!الجسد

  . تأملوا كیف یتعامل ھذا الطوباوي مع أھل فیلبي فیما ھو لصالحھم

  ! أنظروا كیف یتحدث بغیرٍة متقدٍة وعاطفٍة شدیدٍة



وكأنھ یقول إن فعلتم أي شيء لحسابي، وإن أظھرتم لي أي " إن كانت راحة ما في المسیح"
إنھ ال یذكرنا بمنافع )... في المسیح(أي صالح من یدي، افعلوا ھذا اھتمام، إن كنتم تتقبلون 

  . جسدیة بل روحیة

بمعنى إن أردتم أن تقدموا لي راحة في تجاربي وتشجیًعا في المسیح، وأیة تعزیة للمحبة، إن 
  .أردتم إظھار أیة شركة في الروح، إن كانت لكم أحشاء ورأفة، فإنكم بھذا تحققون فرحي

  ا الذھبي الفمالقدیس یوحن

فإن مخلصنا الصالح عندما یعزینا . یقصد الرسول بالتسلیة التعزیة والمواساة" تسلیة ما للمحبة"
  . ویھبنا الراحة الحقیقیة التي ما بعدھا راحة، ینزع آالمنا الخفیة مھما كانت قوتھا

إن كانت . البذلتجمع الشركة المسیحیة أبناء اهللا، وتربطھم بربط المحبة و" شركة ما في الروح"
  .شركة بین المؤمنین فھي في الروح القدس

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

  .م البعضومراحمھ، فلتقدموا رحمة ورأفة لبعضك

  فتّمموا فرحي حتى تفتكروا فكًرا واحًدا، "

  ولكم محّبة واحدة بنفس واحدة، 

  ].٢" [مفتكرین شیًئا واحًدا

v حتى ال تبدو الوصیة كأنھا مقدمة " تمموا فرحي: "بل قال" اجعلوني فرًحا" انظروا إنھ لم یقل
لي بالفعل نصیًبا من السالم، لقد بدأتم تغرسون ھذا فٌي، لقد قدمتم : إنھ یقول. ألشخاص معیبین

  .لكنني أود البلوغ إلى كمالھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن أھل فیلبي یودون أن یقدموا للرسول راحة وتعزیة وشركة القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
ھنا یوجھھم أن یمارسوا كل ھذه األمور أوًال كما یلیق في المسیح یسوع . في الروح وحنًوا ورأفة

یقة روحیة، ثانًیا أن یحملوا وحدة الروح والحب المتبادل فیما بینھم بھذا یتحقق فرحھ، وینال بطر
  .كل ما یبغونھ لھ

وكأنھ یقول لھم . یسألھم أن یحققوا لھ فرحھ، الذي لن یتحقق إال بوحدتھم وحبھم لبعضھم البعض
حًقا إني مسرور . مصدر فرٍح كامٍل ليإن كنت أكرز لكم بإنجیل المسیح لخالصكم، فلتكونوا 

بكم، لكنني محتاج إلى البلوغ إلى كمال الفرح الذي لن یتحقق إال بأن یكون لكم الفكر الواحد، 
والفرح یمثل الخط الذھبي الذي ُجدلت بھ كلمات ، ھذه الرسالة ھي رسالة فرح. ولكم ذات الحب

  الرسالة، لكن كیف نتمم فرح الرسول؟ 

 بأن یفكر كل واحد فینا فیما ھو ألخیھ، ونكون مستعدین للتنازل عن أفكارنا :احد بالفكر الو-١
یتحدث بولس الرسول عن اتفاق تالمیذه مًعا بأنھ . الخاصة الخاطئة، عندئذ نصل إلى الفكر الواحد



ُیحسب حنًوا ُیقدم لھ شخصًیا، مظھًرا بھذا مدى الخطورة العظیةم جًدا متى كانوا لیسوا بفكٍر 
  . واحٍد

عندما نحب اآلخرین عندئذ . المحبة تستر كثرة من الخطایا، وھي رباط الكمال:  بمحبٍة واحدٍة-٢
كأنھ یقول إن أردتم أن أنال راحة . نكون محبوبین منھم وتكتمل صوره المحبة التي أرادھا اهللا لنا

 ورأفة منكم، وتعزیة من محبتكم وشركة في الروح معكم، وشركة معكم في الرب، وأجد رحمة
  .فإنني اقتني ھذا كلھ أن أحببتم بعضكم بعًضا. لدیكم فانظروا إلى حبكم بعضكم لبعض

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

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

وعندما یكون لنا الفكر الواحد والمحبة .  النفس ھي مركز المشاعر واألحاسیس:بنفٍس واحدٍة -٣
  .الواحدة سیكون لنا المشاعر الواحدة، وبھذا تكتمل فینا صورة الملكوت

v الثالثة لیسوا )... ٢٢: ١٧یو ( صلى الرب لآلب عن الذین لھ أن یكونوا واحًدا كما ھم واحد
. الثالوث كّلھ ھو اهللا الواحد، فالحاجة إلى واحد. ة قدیرین، بل إلھ واحد قدیرثالثة آلھة، وال ثالث

  .لیس ما یحضرنا إلى ھذا الواحد إال إن كّنا نحن الكثیرون قلًبا واحًدا

  القدیس أغسطینوس 

  ال شیًئا بتحّزب أو بعجب، "

  بل بتواضٍع، 

  ].٣" [حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسھم

 فبعد أن حثھم بوصایا إیجابیة خاصة بالتواضع والحب وشركة ٢ و١ مقابل ٤ و٣جاءت اآلیتان 
الروح والحنو والوحدة، حثھم على الوصایا السلبیة المضادة لیتجنبوا التحزب أو االنشقاق 

  .والكبریاء واألنانیة

. ینشأ التحزب في الجماعة النشطة حیث یكون لكل عضٍو طموحاتھ وخططھ" ال شيء بتحزب"
ثم التمسك بھذا الرأي، ومحاولة فرضھ على ،  اعتزاز اإلنسان بذاتھ وبرأیھ الخاصتنشأ من

الُعجب ھو "... أو بُعجب. "الجماعة، وینتھي التحزب باالنقسام، وقد ینتھي بالبدع والھرطقات
  ".أنا"الخیالء، والكبریاء ھو العمل لمجد الذات، ھو تجسیم وتجسید لكلمة 

v" ٍِمنھ تصدر المحاربات . ھذا كما أقول دوًما ھو علة كل الشرور". ال شیًئا بتحزٍب أو عجب
بھذا تبرد المحبة عندما نحب مدیح الناس، عندما نصیر عبیًدا للكرامة التي یقدمھا . والخصومات
  .فإنھ یستحیل أن یصیر اإلنسان عبًدا لحب المدیح، ویكون عبًدا حقیقًیا هللا. الكثیرون لنا

vأقول التعالي، ولیس الجرأة وال الشجاعة، ألن . حي مثل التعالي لیس شيء غریب عن المسی
ھكذا التواضع . التعالي شيء، والجرأة والشجاعة شيء أخر. األخیران یتناسبان مع المسیحي

  .شيء، والخسة والمداھنة والتملق شيء أخر



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v" أفضل من أنفسكم بل أفضل من لم یقل... ]٣" [حاسبین بعضكم البعض أفضل من أنفسھم 
فماذا یقصد الرسول من ھذا؟ إنھ یقصد أن نعطي لكل واحد كرامة وتقدیًرا واعتباًرا ... أنفسھم

  ... أكثر مما یستحق

  ... نقدر الناس بأكثر مما یستحقون

أي ضرورة وجود " فلیكن فیكم. "إنھ فكر التواضع"... فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح"
وھو الضمان الوحید ، لفكر في حیاتنا، ألنھ ھو العمود الفقري لكافة األفكار المستقیمةھذا ا

  ...الھروب من التحزب واالنقسام والخصام والعجب والكبریاء والمجد الباطل وتمجید الذات

منك، أي لھ سمو أعظم جًدا، فال تستغرب وال " أفضل"ال تظن فیھ أنھ مجرد أعظم منك، بل ھو 
وإن . نعم، حتى وإن عاملك باستخفاٍف، احتمل ھذا بنبٍل، إذ تحسبھ أعظم منك. رأیتھ ُیكرمتتألم إن 

ألنھ إذ یتأكد اإلنسان تماًما أن اآلخر . وإن عاملك ردًیا تحمل ذلك في صمٍت. شتمك، تخضع لھ
 بل أعظم منھ ال یغضب إن عاملھ ردًیا، وال یسقط في الحسد، ألنھ ال یحسد أحًدا أعظم منھ بكثیر،

  . ینسب كل شيء إلى سموه

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ال تنظروا كل واحد إلى ما ھو لنفسھ،"

  ].٤" [بل كل واحد إلى ما ھو آلخرین أیًضا

األنانیة تقتل الحب المسیحي، إذ یلیق بالمؤمن أن یحب قریبھ كنفسھ، ویضع نفسھ في موضع 
  .قریبھ، بل ویعطي األولویة لھ عن نفسھ

vال یطلب أحد ما لكرامتھ، بل ما لكرامة اآلخر.  أحد ما لنفعھ، بل ما ھو لنفع اآلخر ال یطلب .  

  القدیس أمبروسیوس

v فكل منھما یود أن یخضع )٧: ٦مر ( قدم لنا الرب نفسھ مثاًال بإرسال تالمیذه اثنین اثنین ،
  .)١٤: ١٨لو " (من یضع نفسھ یرتفع ":بفرٍح وبكل قلبھ لآلخر، متذكًرا كلمات الرب

  القدیس باسیلیوس الكبیر

  المسیح القائد والمثل األعلى. ٢

  ].٥" [فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع أیًضا"

ما یطلبھ الرسول منھم لیس بوصایا نظریة، لكن بالشركة العملیة مع السید المسیح الذي قدم 
  .خاصة بھ، بل ألجل محبوبیھبتجسده مفھوًما فریًدا للحب والتواضع، ال لمصلحة 



v علي ممارسة أعمال صالحة مثل أن ) صاحبة الفلسفة( لیس شيء یحث النفس العظیمة الحكیمة
ھذا ما یعلمھ الرسول تماًما ! أي تشجیع یعادل ھذا؟ ال شيء. تتعلم أنھا بھذا تصیر على شبھ اهللا
  .عندما أراد أن یحثھم علي التواضع

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ذاك الذي ظھر في غابة طبیعتنا البشریة بسبب حبھ للبشر، أصبح تفاحة باشتراكھ معنا في 
فاللون األبیض یمثل لون . یقابلھ أحد ألوان التفاح) اللحم والدم(وكل من ھذه ). اللحم والدم(الجسد 

إنھا ترغب أن لذلك، عندما تفرح النفس في األمور السماویة ف. اللحم، أما اللون األحمر فیمثل الدم
ترى تفاًحا على السقف، وھكذا ترى ما ھو فوق وتركز على التفاح، فیقودھا ھذا إلى الطریق 

الذي جاء من األعالي والذي ھو فوق الجمیع أرانا الطریق . السماوي للحیاة حسب تعالیم اإلنجیل
: قال السید المسیحوكما . من خالل ظھوره في الجسد، فقد كان لنا مثاُال عالًیا لكل فضیلة وصالح

وقد تكلم الرسول في نفس الموضوع ). ٢٩:١١مت " (تعلموا مني ألني ودیع ومتواضع القلب"
یقول بولس ینظرون إلى : عندما تحدث عن التواضع، ودعوني أقرأ النص ألوضح الحقیقة العامة

م یحسب خلسة الذي إذ كان في صورة اهللا ل. فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح أیًضا"أعلى 
لقد شاركنا حیاتنا بالجسد والدم ). ٥:٢في " (لكنھ أخلى نفسھ آخًذا صورة عبد. أن یكون معادًال هللا

، حتى أبقى باستمرار ناظرة إلى أعلى، "أنعشوني بالتفاح"وبإرادتھ أخذ ھذا، تقول العروس، 
 من الغضب، ففیھ أرى الوداعة، الخلو. فأرى على الدوام صور الفضیلة واضحة في عریسي

التصالح مع األعداء، حب الذین یسببون لھ الضیقات، مقابلة الشر بالخیر، كما أرى القوة والنقاء 
  .والصبر ولیس بھ أي أثر للمجد الباطل أو الخداع

  القدیس غریغوریوس النیسي

  الذي إذ كان في صورة اهللا، "

  ].٦" [لم ُیحسب خلسة أن یكون معادًال هللا

بشري وعادل نفسھ باهللا لحسب مسلكھ ھذا خلسة، سرق مجد اهللا، ونسب لو أن یسوع مخلوق 
  .لكنھ إذ ھو كلمة اهللا المتجسد، فما فعلھ ھو من قبیل حبھ وتواضعھ. لنفسھ ما هللا

كان المستخدمة ھنا تصف اإلنسان الذي لھ ممیزات وصفات معینة "... إذ كان في صورة اهللا"
فمثال زكا كان قصیر القامة فھي صفة ثابتة فیھ لن ، دلوھذه الصفات ال یمكن أن تتغیر أو تتب

  . تتغیر

فھو یقصد أن السید المسیح كان وال یزال ھو اهللا في ذات جوھره بال تغییر " كان في صورة اهللا"
إنھ فقد ھذه " كان في صورة اهللا"ولیس معنى قول الرسول عن السید المسیح إنھ . وال تبدیل

. كال، إنھ یملك صورة اهللا قبل التجسد وبعد التجسد وإلى األبد. بدالصورة عندما أتخذ صورة الع
السید المسیح الذي لھ صورة عبد ھل فعًال وحقیقة صار عبًدا لھ جسد بشري : وھنا یثور السؤال

  .وروح بشریة مثلنا؟ نعم وبال شك إنھ صار عبًدا حقیقًیا

في حاجة إلى خطف المساواة باهللا، ھذا التعبیر معناه إن السید المسیح لیس ": لم یحسب خلسة"
وعندما یعتبر نفسھ إنھ مساوٍٍ لآلب فال ُیعد ھذا سرقة ، ألنھ یملكھا إذ ھو مساوي لآلب في الجوھر

  .أو اختالًسا ألن مساواتھ لآلب وأزلیتھ مع اآلب ھي حقیقة صادقة



vأن یرى ما یؤمن  لیت ذاك الذي ال یستطیع بعد أن یرى ما سیظھره الرب یوًما ما ال یطلب أوًال 
فإن ما ُیعلن ألعین العبید ھو فقط شكل العبد، . إنما لیؤمن أوًال أن ُتشفى العین التي بھا یرى. بھ

یمكن أن ُیرى اآلن أنھ معادل هللا ] ٦" [یكون معادًال هللا لم ُیحسب خلسة أن"ألنھ إن كان الذي 
ولكن ". خلي نفسھ آخًذا صورة عبدُی"بواسطة الذین یرغب ھو في شفائھم، لم تكن ھناك حاجة أن 

إذ ال یوجد طریق بھ یمكن رؤیة اهللا، وإنما یمكن أن ُیرى اإلنسان، لھذا فإنھ صار إنساًنا، حتى 
طوبى لألنقیاء : "فإنھ ھو نفسھ یقول في موضع آخر. بھذا ُیرى فیشفي ما ال ُیمكن بھ أن ُیرى

  ).٨: ٥مت " (القلب ألنھم یعاینون اهللا

  نوس القدیس أغسطی

v قال بوضوح . ، ومع ذلك فھو من فوق"وأخذ صورة عبٍد" بالتدبیر صار بیننا في شبھنا
وأیًضا ). ٢٣: ٨یو " (أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق؛ أنا لست من ھذا العالم: "مخاطًبا الیھود

  ).١٣: ٣یو " (لیس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان: "قال

  كیرلس الكبیرالقدیس 

vوإن كان مشترًكا في طبیعتنا كإنساٍن فھو ال یزال في نفس الوقت فوق كل الخلیقة كإلھ .  

  القدیس كیرلس الكبیر

v" الحظ إًذا أن ). ٧: ١٢إر " (دفعت حبیبة نفسي لید أعدائھا. رفضت میراثي. قد تركت بیتي
أنظر إلى بیتھ الذي یفوق جالس في السماوات، و) ٦: ٢في " (صورة اهللا"ذاك الذي ھو في 

ألني في : "السماوات، ولو أردت أن ترى أیًضا ما ھو أعظم وأعلى من ذلك، فإن بیتھ ھو اهللا
ترك أورشلیم السمائیة، وجاء إلى ). ٥: ١٩مت " (وأمھ لقد ترك أباه). "١١: ١٤یو " (اآلب

  ". رفضت میراثي. قد تركت بیتي: "األرض، قائًال

في األماكن التي ُتوجد فیھا المالئكة والصفوف التي توجد فیھا القوات كان میراثھ في الواقع 
  . المقدسة

دفع نفسھ ألیدي أعداء النفس، ألیدي الیھود ". لید أعدائھا) نفسي الحبیبة(دفعت حبیبة نفسي "
قام ملوك األرض وتآمر الرؤساء : "الذین قتلوه، ألیدي الملوك والرؤساء المجتمعین ضده، فإنھ

  ). ٢: ٢مز " (ى الرب وعلى مسیحھمًعا عل

  العالمة أوریجینوس

  لكنھ أخلى نفسھ، "

  آخًذا صورة عبد، 

  ].٧" [صائًرا في شبھ الناس

لم یظھر في مجده، بل أخذ شكل العبد، وصار في . وھو الكلمة اإللھي صار إنساًنا، أخذ ناسوتنا
  .شبھ الناس، صار إنساًنا حقیقًیا وھو اإللھ الحق



 من مجد الھوتھ، ألنھ أخفى مجد الھوتھ داخل ناسوتھ، وحجب مجده داخل حجاب أخلى نفسھ -١
أخلى . إنھ أخفى الھوتھ عن الشیطان لیكمل لنا الفداء، ولتدور معركة الصلیب الرھیبة، جسده

  .نفسھ، فلم یسمح لالھوتھ بتخفیف اآلالم عن ناسوتھ فجاع وعطش وتعب وبكى وتألم ومات

اتخذ صورة عبد، . ظھر في صورة نجار بسیط في أسرة فقیرة في بلد حقیرة: أخذ صورة عبد -٢
  . فصار ھو العبد الوحید الذي أرضى اهللا اآلب

  ولكنھ یختلف عن أي إنسان آخر، لماذا؟: صار في شبھ الناس -٣

  . ألنھ ھو اإلنسان الوحید الذي بال خطیة-أ

  . ألنھ ھو اإلنسان الوحید الكامل-ب

  .ساًنا كامًال بال خطیة فقط، بل ألنھ ھو اهللا ذاتھ ألنھ لیس إن-ج

إنھ إنسان . یعلن لنا إنھ لیس مثل أي إنسان" كإنساٍن"التشبیھ : وإذ ُوجد في الھیئة كإنساٍن -٤
  .بالحقیقة، لكنھ یختلف عن كل البشر

  . مشیئة اآلبوضع نفسھ وأطاع -٥

جاز في الموت، ألنھ حمل خطایانا ھو البار القدوس الذي لم یفعل خطیة : أطاع حتى الموت -٦
  .وآثامنا

موت ، موت العار، مات موت اللعنة. وھو أشر وأقصى أنواع الموت: موت الصلیب -٧
قد : "أطاع إلى المنتھى حتى صرخ على الصلیب قائًال، مات موت العثرة والجھل، السخریة

باسم یسوع كل ركبة ممن لذلك رفعھ اهللا أیًضا، وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو "". أكمل
في السماء وعلى األرض ومن تحت األرض، ویعترف كل إنساٍن أن یسوع المسیح ھو رب لمجد 

  ".اهللا اآلب

وأما یسوع فكان یتقدم في الحكمة : " علي قول اإلنجیليالعالمة أوریجینوسكثیًرا ما علق 
ى نفسھ حقیقة وصار طفًال، ال ، مؤكًدا أنھ إذ أخل)٥٢:٢لو " (والقامة والنعمة عند اهللا والناس

وقد استشھد بقولھ النبي . نعجب من أنھ یتقدم لیس فقط في القامة جسمانًیا، بل وحتى في الحكمة
عرف أن یرفض الشر ویختار الخیر قبل أن یعرف الصبي أن یرفض الشر ویختار الخیر : "عنھ

  ).١٦-١٥:٧إش " (علي األرض

vوبإخالئھ یجعل العالم . خلى نفسھ لكي یسلك في ھذه الحیاة تعمد الكلمة القول في جسارة بأنھ أ
لكن إذ كان ذاك الذي سلك في ھذه الحیاة مخلًیا نفسھ، فإن ھذا اإلناء الخالي إنما ھو . في الملء

   ).٢٥:١ كو ١(الحكمة بعینھ، ألن جھالة اهللا أحكم من الناس 

vقوتھ بین الذین لعنوه عندما نزل جاء إلى الذین لعنوه، وضعفت .  حمل ضعف خطایانا، وحملنا
قوتي ضعفت بین " ھكذا یقول . من السماء، ألنھ في نفس الوقت أخد شكل العبد وأخلي نفسھ

  )١٠:١٥إر " (الذین یلعنونني 

vنزل الرب ال لیھتم بنا فحسب، بل ولكي یحمل ما لنا .  



v اهللا، بحنوه نحو ولھذا فإن مخلصنا الذي ھو صورة). اهللا( ُخلق اإلنسان علي شبھ صورة 
اإلنسان الذي خلقھ علي مثالھ، إذ رآه قد ترك صورتھ جانًبا ولبس صورة الشریر، أخذ صورة 

  .اإلنسان ونزل إلیھ

  العالمة أوریجینوس

vألنھم عرفوا "ابن داود: "؟ أجابوه)٤٢: ٢٢مت " (ماذا تظّنون في المسیح: " قال الرب للیھود ،
من العذراء " حسب الجسد"بالحقیقة كان من نسل داود، ولكن . اءذلك بسھولة إذ تعّلموه من األنبی

: فكیف یدعوه داود بالروح رًبا قائًال: "وعندما أجابوه قال لھم. مریم التي كانت مخطوبة لیوسف
قال الرب لرّبي اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطًئا لقدمیك؟ فإن كان داود یدعوه رًبا "

  ... فكیف یكون ابنھ؟

  عّجبون من أن یكون ابن داود إلًھا لھ، عندما ترون مریم أًما لرّبھا؟ ھل تت

، وابن داود ]٧" [الذي إذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة أن یكون معادًال هللا"إنھ رب لداود 
  ".أخلى نفسھ آخًذا صورة عبد"بكونھ 

vأین رأیتھ؟ ھناك أنا رأیتھ؟)٣: ٤٥مز " (أنت أبرع جماًال من بني البشر: " یا أّیھا النبي القائل  .
  ... ھل تشك أن المعادل هللا أبرع جماًال من بني البشر؟

أنت تقول ھذا، ). LXX ٢: ٥٣إش " (رأیناه، لیس فیھ ُحسن وال جمال: "ولیسأل ذاك القائل
  ... "أخبرنا أین رأیتھ؟

ان وضع نفسھ أخلى ذاتھ، آخًذا صورة عبٍد، صائًرا في شبھ الناس، وإذ ُوجد في الھیئة كإنس
  . ھنا أنا رأیتھ". وأطاع حتى الموت، موت الصلیب

  . ھكذا االثنان في توافق مملوء سالًما، كالھما یتفق مًعا

  أي جمال أبرع من اهللا؟ وأي تشویھ أكثر من المصلوب؟

v لقد ترك ". أخلى ذاتھ، آخًذا صورة عبٍد" لقد ترك أباه حتى ال ُیظھر نفسھ ھنا مساوًیا لآلب، بل
  .ًضا أمھ، المجمع، الذي ُولد منھ حسب الجسد لقد التصق بامرأة أي بكنیستھأی

  القدیس أغسطینوس

vأنا إنسان مسكین، أو قد أكون في ذلك الوقت مریًضا على الفراش، :  قد یقول أحد الحاضرین
 ال .تشجع یا إنسان، فإن الدیان ال یحابي الوجوه! أنا امرأة وُأخذت إلى الطاحونة، فھل ُأرفض؟"

لن یكرم المتعلمین فوق البسطاء، وال األغنیاء . یقضي بحسب منظر الشخص وال حسب كالمھ
ال تظنوا أنھ یأخذ أصحاب األراضي . إن كنتم في حقل تأخذكم المالئكة. أكثر من المحتاجین

عبید؟ حتى ، فھل یرفض ال]٧ [لقد أخذ شكل العبد. حتى وإن كنت عبًدا أو فقیًرا ال تتضایق. ویترك الحارثین

حتى وإن كنت مظلوًما تحت ). ٣٤:١٧لو " (یكون اثنان على الفراش واحد، فیؤخذ الواحد وُیترك اآلخر: "وإن كنت راقًدا على الفراش، إذ مكتوب

  .إلزام، رجًال كنت أو امرأة، مكبًال أو جالًسا بجوار طاحونة، فإن الذي بسلطانھ یحل المقیدین لن یتجاوزك

  .العبودیة وأخرجھ من السجن إلى المملكة یفدیك من ضیقتك إلى ملكوت السماواتالذي عتق یوسف من 



العفة من أجل اهللا . كل مزمور تتغنى بھ یسجل لك. كل صالة ھي لك. یلیق بك أن تفرح فرًحا حسًنا، وتعمل وتجاھد بغیرة فإنك لن تفقد شیًئا من جھادك

  .ُتحسب لك

  القدیس كیرلس األورشلیمي

v  وغلب الشیطان بالتواضع، ھكذا فإنھ في البدایة سقط اإلنسان عن طریق الكبریاء والمجد الباطل بخداع الحّیة؟] ٧" [أخذ صورة عبٍد"كما أن المسیح  

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vقلد بولس السید المسیح . مسیح للبشر تقارن العروس جمالھا بمثل حنان اهللا القدوس، فتقلد السید المسیح في عملھا، فتصبح لآلخرین كما كان ال

فإني كنت أّود لو أكون أنا نفسي محروًما من المسیح ألجل إخوتي أنسبائي . "بالتضحیة بحیاتھ حتى ُیعطي بني إسرائیل الخالص إزاء معاناتھ وضیقاتھ

الذي أخلى نفسھ وأخذ شكل ذه ھي محبة اهللا ھذا ھو جمال روحك، وھ: یمكن تعدیل ھذه الكلمات لتناسب العروس كاآلتي). ٣:٩رو " (حسب الجسد

ھو الغني الذي أصبح فقیًرا من أجلنا، حتى یمكننا أن نحیا بموتھ، ومن أجلنا افتقر لكي نغتني، وبعبودیتھ . وأعطى نفسھ فداء عن العالم) ٧:٢في  (العبد

  ).٩:٨ كو ٢(نملك 

vأي أن الطبیعة البشریة تدرك أو سوف تدرك أنك تظللھا برعایتك). ١٦:١نش " (سریرنا أخضر: " تصف العروس العریس بأن ظلھ على الفراش .

عندما تكشف لنا عن أشعة بھائك ) ٧:٢ في" (یخیم ظلك علینا على ھیئة عبد"ألنھ إن لم ". أنت الجمیل الذي یظلل فراشنا"قالت العروس، " لقد أتیت"

لقد أتیت إلینا اآلن ). ٢٠:٣٣ خر" (ألن اإلنسان ال یراني ویعیش. در أن ترى وجھيوقال ال تق"اإللھي، من یستطیع أن یتطلع إلى عظمتك البھیة؟ 

كیف اتحدت الطبیعة التي تدوم إلى األبد بالطبیعة التي . أتیت إلینا متجسًدا كإنساٍن، لتخفي عن عیوننا أشعة ألوھیتك. كشخٍص رائٍع ویمكننا استقبالھ

لكي ُتفسر بحاسة تصویریة ) سریر(تستعمل العروس كلمة فراش : نحن الذین كنا نعیش في الظلمةتموت؟ إن ظل جسده عمل كوسیط یمنحنا النور 

  .اتحاد الطبیعة البشریة مع اهللا

  القدیس غریغوریوس النیسي

  وإذ ُوجد في الھیئة كإنسان، "

  وضع نفسھ، 

  ].٨" [وأطاع حتى الموت، موت الصلیب

قبل . قبل أبشع أنواع الموت وھو الصلب لیحقق مصالحتنا مع اآلب. طاعتھ عوض عصیاننا، وبكامل حریتھقبل ناسوتنا لكي یعلن حبھ بآالمھ الحقیقیة و

  :مارس الحب والتواضع. عار الصلیب لكي یمجدنا

  .أخلى نفسھ، وأخفى مجده األزلي بتأنسھ* 

  .لم یستنكف من أن یحمل شكل اإلنسان وھو اإللھ الحي* 

  . إذ صار عبًدا للجمیع، یشتھي أن یخدم الكلقبل أن یحتل آخر صفوف البشریة،* 

  .قبولھ األلم حتى الموت* 

المسیح أخلى نفسھ من مجده، وأطاع حتى الموت، فتمجد فوق الكل، وحملنا فیھ : فالصلیب ھو الطریق الملوكي لبلوغ المجد. اختیاره عار الصلیب* 

  .إن كنا نتألم معھ فسنملك أیًضا معھ. بدون إكلیلان كان المسیح ھو مثالنا فإننا ال نرى صلیًبا . لنشاركھ مجده

  : ھنا نالحظ اآلتي



یؤكد القدیس بولس أن شركة االبن الكاملة في الطبیعة اإللھیة لیست نوًعا من االختالس؛ أي لم یغتصبھا من اآلب، بل واحد مع اآلب في أزلیتھ، إذ . ١

  .ھو واحد معھ في ذات الجوھر

لقد أخلى نفسھ، ال بتخلیھ عن الطبیعة اإللھیة أو انتزاعھا عنھ، بل . اهللا في الطبیعة اإللھیة، عندما أخذ جسًدا ألجل خالصناتخلیھ ال یعني تغیر ابن . ٢

لقد صار إنسانا كامًال، إذ بالحقیقة تجسد، مشارًكا حالنا البشري دون تغیر في . یتعامل التجسد مع إرادة االبن ال مع طبیعتھ. بإرادتھ حمل ناسوتنا

  .الھوتھ

وأما أنا فقد أتیت : "نسألھ أن یمأل فراغنا بحلولھ في حیاتنا، فنسمعھ یقول على الدوام. صار إنساًنا لنصیر أبناء اهللا. أخلى االبن نفسھ لكي یمأل فراغنا. ٣

  ).١٠: ١٠یو " (لتكون لھم حیاة، ولیكون لھم أفضل

  .الذي أعلن في نھایة العبارة" رب"قبھ یحمل مفارقة صارخة لكونھ في شكل اهللا، ول" عبد"تعبیر . ٤

ال یفصل قط المعرفة عن العمل، فالمسیحیة في عینیھ حیاة . إنھ ال یتركنا قط كما على سحاٍب. اتسم القدیس بولس بالجانب العملي كما بعمق الفكر. ٥

  .عالي في مجد المسیح، لم یود أن یتركنا ھناكبعد أن قدم الرسول قیاس األ. العقیدة اإلیمانیة دون الحیاة ال ترفعنا إلى شيٍء. وإیمان

v" یا لكم من معاندین . لقد صار بإرادتھ مطیًعا إذ لم یكن مساوًیا لمن أطاعھ: أنظروا قد یقول أحد". وضع نفسھ، وأطاع حتى الموت موت الصلیب

  ). علي كرامتنا(ثیر لھ فإننا نحن أنفسنا نصیر مطیعین ألصدقائنا، وھذا ال تأ. ھذا لن یقلل من شأنھ قط! جھالء

إنھ یكرم اآلب لیس . لقد أطاع بكونھ االبن ألبیھ، لم یسقط إلى حال العبودیة، بل بھذا الفعل تظھر بنوتھ العجیبة فوق كل شيء آخر، بھذا یكرم بقوة اآلب

  . یھ أكثر من أي شيء أخرلكي تحتقروه ھو، بل بالحري لكي تتعجبوا منھ، وتتعلموا من ھذا الفعل أنھ ابن حقیقي، بتكریمھ ألب

إذ ھو أعظم من الكل، لیس من أحٍد یعادلھ، ھكذا في تكریمھ ألبیھ فاق الكل، . فبقدر علوه ھكذا مارس التواضع الذي حققھ. لیس من أحد یكرم اهللا ھكذا

عظیم ال ُینطق بھ أنھ صار عبًدا، واجتاز الموت، إنھ حًقا، إنھ ألمر . نعم، فإن الكلمات ال تسعفني. لیس عن إلزام وال بغیر إرادة، بل ھذا أیًضا من سموه

إذ . موتھ یبدو أكثرھم بشاعة من الكل، مملوء عاًرا ولعنة. لكن یبقى شيء أعظم وأكثر غرابة، لماذا؟ لیس كل أنواع الموت واحدة. ألمر عظیم للغایة

فإن كان . تاقون بكل حمیة أن یقتلوه بھذه الوسیلة، لیجعلوه في عاٍرلھذا كان الیھود یش). ١٣:٣، غل ٢٣:٢١تث " (ملعون من ُعلق علي خشبة: "ُكتب

ولذات السبب ُصلب معھ لصین وھو في الوسط، حتى یشاركھما سمعتھما . أحد ال یرید أن یتخلى عنھ بسبب موتھ، فسیتركھ بسبب طریقة موتھ ذاتھا

فإنھ إذ خطط األعداء مثل ھذه األمور . رق الحق باألكثر، وصار أكثر بھاًءمع ھذا أش). ١٢:٥٣إش " (أحصي مع آثمة: "الردیئة، فیتحقق قول الكتاب

لیس بقتلھ، بل بقتلھ بھذه الكیفیة ظنوا أنھم یجعلوه رجًسا لیؤكدوا أنھ أكثر نجاسة من كل البشر، . ضد مجده، أشرق مجده بطریقة أعظم مما توقعوا

  !ولكنھم لم ینالوا شیًئا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

  .السماء، بل لرقدنا في الجحیم

  البابا أثناسیوس الرسولي 

vلھذا یقول بولس الرسول المقّدس جًدا أنھ صار في شبھ الناس وُوجد في الھیئة كإنساٍن، و.  ألن الكلمة الذي ھو اهللا أخذ جسدنا، ومع ذلك فقد بقَي إلًھا

  . كما ظن بعض الھراطفة، بل باألحرى جًدا تحییھ نفس عاقلةولم یأخذ جسدًا بال نفس في شكلنا البشري، مماثًال لنا، - كما قلت -ألنھ كان اهللا 

v حتى إن كان ُیقال أنھ تألم في جسده، فھو لم یقبل اآلالم في طبیعة ألوھّیتھ، ولكن قبلھا في جسده الخاص القابل لأللم.  

  القدیس كیرلس الكبیر 



vل لیھتم لذلك ُیقال أن اهللا ینزل عندما یتناز). ٣:١مي " (ھوذا الرب یخرج من مكانھ، وینزل ویمشي على شوامخ األرض: " یقول الكتاب في میخا

أخلى نفسھ آخذا صورة "ھذا یلزم أن یظھر على وجھ الخصوص في ربنا ومخلصنا الذي لم ُیحسب خلسة أن یكون مساوًیا هللا، . بالضعف البشري

س فقط لیھتم فقد نزل الرب لی). ١٣:٣یو " (لیس أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي ھو في السماء"لقد نزل، ألنھ ". عبد

 ومع أنھ ھو نفسھ غیر منظور في طبیعتھ، إذ ھو مساوي لآلب، إال أنھ أخذ شكًال منظوًرا، ،"أخذ صورة عبد"بنا، وإنما أیضا لیحمل ما ھو لنا، إذ 

  . أیًضا عندما ینزل یصیر أسفل مع البعض، لكنھ یصعد مع آخرین ویكون أعلى". وُوجد في الھیئة كإنساٍن"

  . أن السید المسیح إذ أطاع حتى الموت، أعلن أنھ لم یفعل ذلك عن ضرورة وإلزام، وإنما عن اختیار وحریة إرادةریجینوس یرى العالمة أو

vأم " (الحكمة بنت بیتھا"ھذا یعني جعل الرب نفسھ حمًال في المسیح، ألن ) ٣٢: ٨رو " (، وسلم ذاتھ ألجلنا كلنا)٨: ٢في " ( صار مطیًعا:  ما معنى

  .إنك تكتشف أن كل ما تقرأه عن المسیح تحقق ال علي ضرورة بل بإرادتھ". اع حتى الموتأط"و) ١:٩

vمجد ابنك، لیمجدك ابنك أیًضا. أیھا اآلب قد أتت الساعة: "أترید أن تعرف أنھ تمجد؟ یقول بنفسھ.  تمجد عندما جاء إلى الصلیب وعندما قبل الموت "

  . ا، لكن ھذا المجد لم یكن تشامًخا بل تواضًعاحتى آالم الصلیب كانت لھ مجًد). ١:١٧یو (

  العالمة أوریجینوس

vأن العمل في سبیل البشر كان بحسب الصالح الذي من اآلب باالبن .  

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vإذ كنا قابلین للموت، خاضعین لھ بسبب خطایانا، تنازل لیموت عن الخاضعین للموت حتى یرد لنا الحیاة فیھ  .  

   جیرومالقدیس

  لذلك رفعھ اهللا أیًضا،"

  ].٩" [وأعطاه اسًما فوق كل اسم

بعد أن سجل معلمنا بولس رحلة التواضع من العرش اإللھي إلى صلیب العار، یسجل لھ رحلة العودة من الجحیم منتصًرا ظافًرا بأعدائھ إلى عرش 

  :ترتب على ذلك اآلتي. اآلب

  . األحیاء، ورفعة من بین األحیاء واصعده إلى أعلى السماوات وأجلسھ عن یمینھرفعھ من بین األموات إلى أرض: رفعة اهللا -١

  ".یھوه یخلص"إنھ اسم یسوع ومعناه : وأعطاه اسًما فوق كل اسم -٢

یجثو لھ من ھم في السماء، أي . فكل مؤمن یجثو عن رضا وحب واشتیاق. یجثو باسمھ كل كائن مھما كان: لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة -٣

ومن تحت األرض، وھم . ومن على األرض، أي النساك والعباد ولباس الصلیب واألبرار والصدیقون والعاشقون اسمھ القدوس. الطغمات المالئكیة

  .ھؤالء الذین سیجثون رغًما عنھم عندما یكتشفوا حقیقة ألوھیتھ وسلطانھ

فلسان ، یعترف كل لسان.  تحمل معنى التسبیح والتمجید وتقدیم الشكرفي األصل الیوناني" یعترف"كلمة : ویعترف كل لسان أن یسوع ھو رب -٤

  .ولسان األشرار أیضا سیعترف بربوبیتھ، األبرار یسبحھ ویمجده ویشكره

 من أقامھ: "یقول الرسول. بتأنسھ احتل مركزنا، وصار ممثًال لنا حتى إذ رفعھ اآلب وأعطاه اسًما فوق كل اسٍم رفعنا معھ، كأعضاء جسده المقدس

أف " (األموات وأجلسھ عن یمینھ في السماوات، فوق كل ریاسة وسلطان وقوة وسیادة وكل اسم یسمى لیس في ھذا الدھر فقط، بل في المستقبل أیًضا

٢١-٢٠: ١.(  



ھذا االسم صار .  جسدهحمل اسم یسوع عندما تحقق تنازلھ بتجسده وتأنسھ، وأحصى مع آثمة، ال عن خطیة ارتكبھا، وإنما لیحمل خطایانا وآثامنا في

  .سّر الغلبة والنصرة للمؤمنین بھ على قوات الظلمة التي غلبھا بالصلیب وشھر بھا

v إنھ االسم الذي یفوق كل اسم. مجیدة وتستحق كل سجود وعبادة" یسوع" كلمة.  

  العالمة أوریجینوس

v" إنھ ال یوصف، وغیر مدرك بالعقل ). ٩:٢في (ك فوق كل اسم ألن اسم) دون ذكر اسم معین(إنني أدعوك ھكذا ". أخبرني یا من تحبھ نفسي

  .لذلك فإن اسمك یكشف عن صالحك، عالقتي بك روحیة. البشري

  القدیس غریغوریوس النیسي

vیزات  نرى الكتاب المقدس ال یقدم لنا الرب تحت اسم واحد، وال تحت األسماء المنوطة بالھوتھ فقط، أو الدالة على عظمتھ، بل تارة یستعمل م

، اسم االبن، واالبن الحقیقي، واهللا االبن الوحید، وقوة اهللا )٩: ٢في " (االسم الذي یفوق جمیع األسماء: "، فیعرف أن یقول)خواصھ األقنومیة(الطبیعة 

اف، یدعوه الكتاب المقدس وتارة، بالنظر إلى كثرة سبل وصول النعمة إلینا التي بصالحھ یمنحھا لطالبیھ حسب حكمتھ الكثیرة األوص. وحكمتھ وكلمتھ

ھذه التسمیات ال . بنعوت أخرى كثیرة، فھو یسمیھ تارة الراعي، وتارة الملك، ثم الطبیب، فالعریس والطریق والباب والینبوع والخبز والفأس والصخرة

  .ة لحاجة كل من یسألھتدل على الطبیعة، كما قلت، بل على تعدد مظاھر النشاط الذي یبذلھ، رحمة منھ بكل فرد من خلیقتھ، وتلبی

  القدیس باسیلیوس الكبیر

vفإن ھذه ھي الھبات الممنوحة لنا من اهللا ]٩ ["لذلك رفَّعھ اهللا"، و)١٨: ١٠یو " (آخذھا"، )١٨: ٢٨مت " (ُدفع إليَّ كل سلطان: " حینما قال ،

  .ألن الكلمة لم یكن محتاًجا إلى أیة شریعة في أي وقت. بواسطتھ

  سولي البابا أثناسیوس الر

vلذلك رفَّعھ اهللا "إنھا من عمل اآلب، إذ ُكتب .  لنرى بالحقیقة أن االبن ال اآلب ُمقام من األموات، إال أن قیامة االبن ھي من عمل كل من اآلب واالبن

ھل أقام المسیح نفسھ أیًضا؟ بالتأكید فعل ھذا، . ثانیة، رافًعا ومنقًذا إّیاه من الموتھكذا أقامھ اآلب إلى الحیاة ]. ٩" [أیًضا وأعطاه اسًما فوق كل اسم

فكما أن تركھ للحیاة یشیر إلى آالمھ ھكذا أخذه ). ١٩: ٢یو " (انقضوا ھذا الھیكل وفي ثالثة أیام أقیمھ: "ألنھ تحدث عن الھیكل كمثاٍل لجسده، قائًال

لكن لماذا تنتظرون مّني برھاًنا ). ١٠: ٤١مز " (أقمني فأجازیھم: "اضح أن اآلب أعاد لھ الحیاة، إذ یقول المزمورمن الو... للحیاة یشیر إلى القیامة

لي سلطان أن أضعھا، ولي سلطان أن : "إنھ یقول)... ١٨: ١٠یو " (لي سلطان أن أضعھا: "على أن االبن قد أعاد الحیاة لنفسھ؟ دعوه یتحّدث بنفسھ

  ).١٨-١٧: ١٠یو " (ألخذھا أیًضا"، " أحد یأخذھا مني، بل أضعھا أنا من ذاتيلیس"، "آخذھا أیًضا

  القدیس أغسطینوس

  لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة،"

  ].١٠" [ممن في السماء ومن على األرض ومن تحت األرض

یجثو ، "یھوه مخلص"الذي یعني " یسوع"أمام اسمھ . صار عملھ الخالصي العجیب موضوع تسبیح السمائیین وخالص البشریین ورعب الشیاطین

  . السمائیون واألرضیون وحتى الشیاطین

وتجثو الشیاطین في رعٍب ومذلٍة، إذ . ویجثو البشریون إذ یشكرونھ على مصالحتھم مع اآلب. یجثو السمائیون باسمھ، إذ اكتشفوا سّر الحكمة المكتومة

  .فقدوا سلطانھم ومملكتھم التي في قلوب البشر



البشر جمیًعا، الذین عبروا إلى الفردوس كما إلى السماء، والذین یجاھدون على األرض، والذین ماتوا وصاروا في القبور؛ الكل یجثون ولعلھ یقصد 

  .باسم یسوع الناصري

vفإنھ وإن كان قد جاء أوًال ملتحًفا بالتواضع، إال أنھ سیأتي ُمعلًنا في قوة.  عندما یأتي علًنا في مجیئھ الثاني ال یكون في صمت.  

  الشھید كبریانوس

  ویعترف كل لساٍن،"

  ].١١" [أن یسوع المسیح ھو رب لمجد اهللا اآلب

ما یفعلھ ھو باسم . ت الجوھرتعترف كل الخلیقة وتشھد أنھ الرب صاحب السلطان المطلق، وھو في ھذا لیس في تضاٍد مع اآلب، ألنھ واحد معھ في ذا

  .اآلب أیضا ولمجده اإللھي

vأّیة أقوال أوضح وأكثر بیاًنا من ھذه األقوال؟ إن الرب لم یكن أصًال في حالة وضیعة ثم ُرقَي، بل باألحرى إذ كان إلًھا فقد اّتخذ صورة عبد  .

في ھذه األمور؟ ألنھ إن كان وھو اإللھ قد صار إنساًنا وبتنازلھ من علّوه ال یزال إذن فأین ھو أجر الفضیلة . وباّتخاذه صورة العبد لم یرتِق بل أذّل نفسھ

ما ھي النعمة التي ینالھا واھب النعمة؟ ... فھو لیس في حاجة إلى ازدیاٍد، ولیس األمر كما یفھمھ األریوسّیون... ُیقال أنھ ُیرّفع، فمن أین ُیرّفع وھو اهللا؟

  وھو الذي كان دائًما معبوًدا باسمھ؟أو كیف نال ھو االسم للعبادة، 

  البابا أثناسیوس الرسولي 

  أضیئوا في العالم. ٣

  إًذا یا أحّبائي كما أطعتم كل حین، "

  لیس كما في حضوري فقط،

  بل اآلن باألولى جًدا في غیابي، 

  ].١٢" [تّمموا خالصكم بخوٍف ورعدٍة

ن قد كسروھا، فھم دوًما حاملون سمة الطاعة، لكنھ یطلب المزید سواء في حضوره أو في لم یقدم لھم الرسول وصیة جدیدة، وال یحثھم على وصیة كم

  .غیابھ عنھم بالجسد

vإًذا یا : "انظروا بأي تمییز فرید یقول. كما فعل بولس ھنا كمثاٍل...  یلیق بنا ونحن نقدم نصائح أن نصحبھا بالمدیح، بھذا تصیر النصائح مقبولة

بمعنى أنني لست أقدم أناًسا آخرین كقدوة لكم، بل أقدمكم أنتم " كما أطعتم كل حین: "إال بعد أن مدحھم بالكلمات" ونوا مطیعینك"انھ لم یقل ". أحبائي

  .أنفسكم مثاًال

v فعلتم ھذا بوضوح فإن. ؟ نعم، ربما یبدو أنكم كنتم تفعلون كل شيء تقدیًرا لي، خشیة العیب، ال یكن األمر ھكذا"اآلن باألولى جدًا في غیابي" لماذا 

  .في حضوري فإنكم إذ تجاھدون بأكثر غیرة وحمیة في غیابي فھذا برھان واضح أن ما كنتم تفعلونھ لیس من أجلي، وإنما من أجل اهللا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

یاس ملء قامة المسیح، فال خالص  فالخالص ھو حركة دائمة حیة، وسلوك ال یتوقف حتى یتم حین یصیرون على ق،"تمموا خالصكم بخوٍف ورعدٍة"

  .فیشیران إلى الحذر الشدید والجدیة الحازمة مع النفس، وإدراك حقیقة المعركة ضد قوات الظلمةأما الخوف والرعدة . بدون مثابرة وسھر



ویھبنا المعونة لالنتصار على ، صفالخالص عمل مشترك بین اهللا الذي یوجد فینا الرغبة في الخال، لإلنسان دور في تتمیم الخالص": تمموا خالصكم"

  :وبین اإلنسان الذي یتمم الخالص بعمل األتي، ویزرع فینا الفضیلة، الخطیة

  . یقبل الخالص المقدم لنا على عود الصلیب-١

  . یقبل المعمودیة كموٍت ودفٍن وقیامٍة مع المسیح-٢

  .ستیاوسّر اإلفخار،  یقبل سّر المیرون، ثم ممارسة سر التوبة واالعتراف-٣

  . یترجم اإلیمان النظري إلى إیمان عملي، أقصد األعمال الصالحة، اإلیمان العامل بالمحبة-٤

الخوف والحذر لئال تخدعنا الحیة القدیمة أو الذات . لیس خوف المھانة والمذلة، لیس خوف العبید، وإنما خوف األبناء]: ١٢" [وبخوٍف ورعدٍة"

  .الماكرة، فنسقط ونھلك وُنحزن قلب اآلب علینا

vفإن كان بدون عون ). ٢٧:٩ كو ١" (حتى بعدما كرزت لآلخرین ال أصیر أنا نفسي مرفوًضا"أخاف :  كان مثل ھذا الخوف لدى بولس، إذ یقول

بدون خوف؟ من صار بارًعا في ) التي ینطق بھا(ف فإني أود أن أعرف من تعلم الحرو. الخوف لن تتحقق األمور الزمنیة، كم باألكثر األمور الروحیة

  ...أي فن بدون خوف؟

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

  .فإن كنا ندرك ذلك، لن نفعل شیًئا أو ننطق بھ أو نتخیلھ إن كان شریًرا). ١٢:٤ب ع(في القلب وفي أعماق النفس، إذ ھو یمیز أفكار القلب ونیاتھ 

أخبرني، إن كان یلزمك أن تقف دوًما بجوار شخص الحاكم أما تقف بخشیة؟ فكیف تقف في حضرة اهللا وأنت تضحك أو تلقي بظھرك إلى خلف وال 

  .، إذ ھو طویل األناةتخف وترتعد؟ ال تستھن بطول أناتھ، فإنھا لكي تجلبك للتوبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأنھ ذاك الذي یسیر بكل حرٍص وسط فخاخ وشباك وشھوات ھذا العالم، ویطلب نعمة الرب .  أنھ ذاك اإلنسان الذي تّمم خالصھ بخوٍف ورعدٍة

  .وعونھ، ویترّجى برحمتھ أن یخلص بالنعمة

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vفلماذا تتعّجبون إذن إن كان اهللا یقاوم المتكّبرین، ویعطي نعمة للمتواضعین . النعمة ھي مطر. ئ، واألراضي المرتفعة تجّف األراضي المنخفضة تمتل

  !خْف حتى تمتلئ، ال تستكبر لئّال تجْف). ٢٠: ١١رو " (ال تستكبر بل خْف. "یعني بتواضٍع" بخوٍف ورعدة: "؟ لذلك القول)٦: ٤یع (

  القدیس أغسطینوس

  هللا ھو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا،ألن ا"

  ].١٣" [من أجل مسرتھ

فھو خالق النفس والجسد، واھب اإلرادة . إنھا نعمة اهللا القادمة أن تقدس اإلرادة، وتھب قوة لعمل الصالح، أي تحقق اإلرادة الصالحة بالسلوك العملي

  . مسرتھ باإلنسان لیكون أیقونة لھوھو یقدم ھذا من أجل. ومعطي القوة وكل الطاقات التي لإلنسان

إنھا تھبنا روح الرجاء فعندما نشعر أن اهللا القادر . ھذه اآلیة تطمئنا، وتوجھ نظرنا هللا العامل فینا] ١٣" [ألن اهللا ھو العامل فیكم أن تریدوا وأن تعملوا"

  .تریح قلوبناعلى كل شيء لیس ببعیٍد عنا، وإنھ قادر أن یصد عنا كل حروب عدو الخیر، عندئذ تس



  .یسر بأبنائھ كما ُیسر بابنھ الوحید]: ١٣" [من أجل مسرتھ"

؟ وإن كان اهللا ھو العامل فینا، )١١: ٢مز " (برعدٍة) افرحوا(اعبدوا الرب بخوٍف واھتفوا : " كیف یقول المرتلالقدیس یوحنا الذھبي الفمیتساءل 

  فكیف نتمم خالصنا بخوف ورعدة؟

vفإنني لست أقول بھذا المعنى أن تتوقفوا عن العمل في یأس، وأن تظنوا أن الفضیلة أمر یصعب بلوغھ، وإنما ". خوٍف ورعدٍةب: " ال تخافوا حین أقول

فإن كان ھو ". اهللا ھو العامل فیكم: "أال ترون. فإن كان حالكم ھكذا فإن اهللا یعمل كل شيء. أن تقتفوا أثرھا، وال تضیعوا أوقاتكم في مساٍع باطلٍة

  .، فمن جانبنا لیكن لنا فكر حازم متمسك غیر متھاونالعامل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأرغب أن أمارس : كمثال.  ال تخافوا فإنكم لستم منھزمین، فإن كًال من الرغبة القلبیة والعمل ھما من اهللا، فحیث تكون لنا اإلرادة ھو یزید إرادتنا

یقول الرسول ھذا من تقواه العظیمة إذ یحسب كل أعمالنا الصالحة . تھا، وبھا أیًضا یعمل في اإلرادةبعض األعمال الصالحة، أنھ ھو الذي یعملھا بذا

  .ھي ھبات النعمة

ال یحرمنا من حریة اإلرادة، بل ُیظھر أن ". العامل فینا أن تریدوا: "فیقول. إذ یدعوھا ھبات، ال ٌیضعف من حریة اإلرادة، بل یمنحنا حریة اإلرادة

ھل تعطي صدقة؟ فان ھذا یحثك ان تعطي . فالعمل یجلب عمًال، وھكذا عدم العمل یجلب عدم عمل. الح ذاتھ نزید رغبتنا القلبیة في اإلرادةبعملنا الص

  .ھل ترفض العطاء؟ ستصیر باألكثر غیر میال إلى العطاء. أكثر

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

  ):١٦-١٤ (تتمیم خالصنا بخوف ورعدةنا الرسول سبع نصائح ھامة تعیننا في یقدم ل

  ].١٤[ افعلوا كل شيء بال دمدمة -١

  ].١٤[ وال مجادلة -٢

  ].١٥[ تكونوا بال لوم -٣

  ].١٥[ بسطاء -٤

  ].١٥[ بال عیب -٥

  ].١٥[ في وسط جبل معوج وملتو تضیئون بینھم كأنوار في العالم -٦

  ].١٦[ متمسكین بكلمة الحیاة -٧

قدم اهللا وصیتھ لنجد فیھا لذة . یحثنا الرسول أن نمارس حیاتنا الجدیدة ونتمم الوصیة بفرحٍٍ، في طاعة تنبع عن أعماق القلب، ولیس بتردٍد وتذمٍر وجداٍل

مجادالت الغبیة تفسد العینین عن معاینة الحق والتمتع فإن المنازعات وال. الطاعة لھ كمحبوبنا، ال لتكون موضوع جدال نظري تفسد سالمنا الداخلي

  .بعذوبة الشركة في النور

 المرحلة األولى من التذمر، وتنتج من ضعف المحبة وقلة الصبر وضیق  الدمدمةتعتبر. إلى الشكوى الخفیة التي تثور في النفس والترددالدمدمة تشیر 

  . القلب



v اخبروني أي ابن ھو ھذا الذي یتذمر دوًما عندما . ؟ لُیترك التذمر للعبید الذین لیس لھم مبادئ وأردیاء)دمدمة( ألم تالحظوا أنھ یعلمھم أال یتذمروا

لماذا یتذمر من یعمل بحریة إرادتھ ولیس عن اضطرار؟ من األفضل أال یفعل شیًئا من أن یفعلھ بتذمٍر، ... یعمل في شئون أبیھ، والذي یعمل لصالحھ

  .فإن العمل نفسھ یفسد

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

vفانھ یبحث عن فرصة لكي یدس في .  إذ یجد الشیطان نفسھ بال سلطان أن یسحبنا من ممارسة ما ھو حق یرغب في إفساد مكافأتنا بوسائل أخرى

  .انظروا كیف یدفع ھذه األمور بكل قوة إلى الخارج. ء أو المجد الباطل، وإن لم یستطع ذلك یدس الدمدمة، وان لم یجد فیدس الریب والشكفكرنا الكبریا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 ھنا جاءت في الیونانیة المجادلةو. ةأي المناظرة والمناقشة بأسلوب یشوبھ الكبریاء والتمسك بالرأي، وھذا ضد الحیاة المسیحیة المقدسة المحبالمجادلة 

  .ھذا و یثور الجدال بسبب تشامخ اإلنسان على أخیھ).٨:٢ تي ١(لتعني الشك 

v ؟ أي الحوار المستمر إن كان ھذا أمر صالح أم غیر صالح؛ ال تدخلوا في مجادالت"وال مجادلة" ماذا یعني.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكي تكونوا بال لوم وبسطاء،"

  أوالًدا هللا بال عیب،

  في وسط جیٍل معوٍج وملتٍو، 

  ].١٥" [تضیئون بینھم كأنواٍر في العالم

إذ نقبل اإلرادة المقدسة من اهللا، ونتممھا بقوتھ العاملة فینا، ونحیا بال تذمر وال جدال، نتمتع بحیاة مقدسة تنعكس على أعماقنا الداخلیة كما على سلوكنا 

: وأما قولھ. ، أي تحملون قدسیة داخلیة وطھارة ونقاوة قلب، ال موضع لعیٍب في أعماقنا"لكي تكونوا بال لوم: "لھذا یقول. ھمع أقربائنا ومع اهللا نفس

  .، أي نكشف عن تمتعنا بشركة الطبیعة اإللھیة"أوالًدا هللا بال عیب"ونكون . فتعني سلوًكا بسیًطا مع الغیر، ال یحمل أذیة ألحد" وبسطاء"

  .جوانبھا الثالث نصیر ككواكٍب مستنیرٍة بشمس البّر ومتأللئة تضيء العالمبھذه الحیاة ب

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

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

یجب علینا أن نعیش بال عیب . ھذا شرف وامتیاز لنا، لكنھ أیًضا مسئولیة علینا، ألن األوالد یجب أن یشابھوا ویماثلوا أباھم في الصالح "أوالد اهللا"

  .لكي یكون لنا نصیبا مع مصاف القدیسین

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

  .شيء طبیعي في حیاة أوالد المسیح

vألن اآلباء القّدیسین الذین كانوا قبلنا امتلكوا كلمة الحیاة، فقد صاروا أنواًرا العالم .  

  القدیس كیرلس الكبیر



ضيء الكواكب في اللیل، في وسط الظلمة، وُتحسب بال عیب  أن أوالد اهللا یضیئون وسط جیل معوج وملتوي، كما تالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

  .نعم أن الظلمة المحیطة بالكواكب تعكس بھاًء أعظم على الكواكب، ھكذا من یسلك باستقامة وسط جیٍل معوٍج وملتٍو. بسبب جمالھا

 سار بنو إسرائیل في وسط البحر األحمر، ولم تستطع أن أوالد اهللا الذین بال عیب یسیرون في وسط جیٍل معوٍج وملتٍو، كمایرى العالمة أوریجینوس 

  . المیاه أن تقترب إلیھم وتغرقھم

v إن كنت ملتزًما أن تسیر وسط شعٍب معوٍج وملتٍو، ممسًكا بكلمة الحیاة . یمكنك أن تسیر على أرض جافة وسط البحر) الروحي( إن كنت ابن إسرائیل

طاة وال یمكن لمیاه الخطیة أن تنسكب علیك، وال تقدر موجة الشھرة أن ترش میاًھا علیك وأنت مثل نور شمس المجد، فإنھ یحدث أن تسیر وسط خ

أما الذي یتبع المسیح . فیغرق في فیض الرذائل) رمز إبلیس(ویتبع فرعون ) وثنًیا(من كان مصرًیا . تعبر ھذا العالم، وال تقدر موجة الشھوة أن تلطمك

، ال ینحرف )١٩:١٥خر (، ویسیر ھو نفسھ في الوسط على أرض جافة )٢٢:١٤خر (اجًزا على الیمین والیسار ویسیر كما سار ھو، فتصیر المیاه ح

، بالمسیح یسوع ربنا الذي لھ )١:١٥خر (" أسبح الرب، ألنھ بالمجد تمجد": یمیًنا وال یساًرا حتى یبلغ إلى الحریة ویترنم بتسبحة الغلبة للرب قائًال

  . آمین. األبدالمجد والسلطان إلى أبد 

v١٩:١٥خر " (وأما بنو إسرائیل فمشوا علي الیابسة في وسط البحر.  دخلت خیل فرعون بمركباتھ وفرسانھ إلى البحر، ورد الرب علیھم ماء البحر .(

نھم كنور الشمس إن كان یلزم أن تكون في وسط جیل معوج وملتٍو تضيء بی. فإن كنت ابن إسرائیل یمكنك أن تمشي علي الیابسة في وسط البحر

یمكنك أن تعبر ھذا العالم دون أن تنتثر أمواج الشھوة علیك، فال . الخطیة دون أن یغمرك) سائل(یمكنك أن تسیر وسط الخطاة، وسط ماء . للمجد

  .تضربك موجة الشھوة

  العالمة أوریجینوس

v عندما یسود اللیل ویلف الظالم كل شيء نجد أنھ رغم . علینا جماًال وبھاًء من خالل نعمتھ الفائقة رغم إننا صرنا ظلمة بسبب الخطیة فإن اهللا قد أطفى

 وھكذا تعبر النفس .أن بعض األشیاء تصیر مضیئة بالطبیعة، إذ حل النھار، فإن مقارنتھا بالظلمة ال تنطبق على األشیاء التي كانت معتمة قبًال بالسواد

انتقل بولس الرسول عروس المسیح من الظلمة إلى النور، إذ یقول لتلمیذه .  صورة حیاتھا المظلمة إلى نعمة فائقةمن الخطأ إلى الحق، وتتبدل

ویقول بولس . ، كما العروس لوصیفاتھا، إنھ قد صار مستحًقا إن یكون جمیًال، ألنھ كان قبًال مجدًفا ومضطھًدا ومفترًیا ومظلًما)١٣:١ تي ١(تیموثاوس 

إن المسیح لم یدعو أبراًرا بل خطاة إلى التوبة، الذي جعلھم یضیئون كأنوار في العالم . أن المسیح جاء إلى العالم لینیر للذین في الظلمةالرسول أیًضا 

  .، بحمیم المیالد الثاني الذي غسلھم من صورتھم السوداء األولى)١٥:٢في (

vاألمر الذي نتعلمھ بین أمور أخرى ھو ما ھو العمل ھو ابن التأملار الحیاة، فإن ھذا یتحقق بزرع البّر وحصاد ثم.  لنشعل ألنفسنا نور المعرفة ،

، كما قیل للتالمیذ من لنصبح نحن أنفسنا نوًرا. النور الحقیقي، وما ھو النور الباطل، فنخلص من السقوط بغیر حذر في الشر كأننا ساقطون في الخیر

لنتمسك . ، أعني نصیر قوة محییة لآلخرین"كأنواٍر في العالم، متمسكین بكلمة الحیاة" بل ولنصر ).١٤: ٥مت " (أنتم نور العالم: "النور األعظم

ما دام الوقت نھار ). ١٦: ٤٢إر (لنسر نحوه مشرقین، قبل أن نتعثر في الجبال المظلمة المعادیة . باأللوھة، ونقتبس نوًرا من النور األبھى األول

  .، التي ھي أعمال اللیل الشریرة)١٣: ١٣رو (البطر والسكر، ال بالمضاجع والعھر فلنسلك بأمانة كما في النھار ال ب

  القدیس غریغوریوس النزینزي

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

  .ستفیدون منا، مثل بذور تنتج ثمارا وفیرةبین أھل العالم الحاضر، فی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھكذا تصیر ). ٢٣: ٦رو " (ألن أجرة الخطیة موت ": لنبعث بنورنا، حارین في الروح، مقتنین الخالص من قوات الظلمة التي تحدرنا إلى الموت

لیتنا بطاعتنا ) ٥٥- ٥٤: ١٥ كو ١" (بة، یا موت، أین شوكتك؟ یا ھاویة، أین نصرتِك؟قد ُأبتلع الموت في غل: "كلمات الرسول حًقا بالنسبة لنا نحن أیًضا

إن كانت : "لیس فقط یلیق بنا نحن نضيء أكثر من الثلج، ألن اهللا ال یخدع عندما یعد. لشمس العدل نستنیر بنوره، ونتأھل للفھم والقوة، فنتبرر فیھ



: ٥مت " (أنتم نور العالم: "لیتنا نعطي اھتماًما لكلمات الرب. نما نشرق أیًضا بالنور للقادمین إلینا، وإ)١٨: ١إش " (خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج

١٤ .(  

  القدیس باسیلیوس الكبیر

  حب وفرح للراعي والرعیة. ٤

  متمّسكین بكلمة الحیاة "

  الفتخاري في یوم المسیح، 

  بأّني لم أسَع باطًال، 

  ].١٦" [وال تعبت باطًال

یظن البعض أن . ارة الداخلیة واإلنارة للعالم ھو تمسكنا بكلمة الحیاة، أي بالوصیة اإللھیة التي ھي سراج منیر تحثنا على خدمة الغیر بفرحسّر االستن

  .الرسول بولس ھنا یشبھ المؤمنین باألبراج التي على الشواطئ في المواني حیث ُتوضع نیران ترشد البحارة خاصة باللیل فال تضل الطریق

سیكونوا إكلیلھ في . ف الرسول متھلًال ومفتخًرا بعمل اهللا بھ فیھم وذلك في یوم الرب العظیم، ویحسب أن سباقھ لم یضع ھباء، وآالمھ لم تكن باطلةیق

  .نحن نقدم كلمة اهللا لآلخرین، واثقین إنھا مبعث الفرح لھم. ذلك الیوم

v یا لھ من نوٍع عجیٍب . عظیمة ھي فضیلتكم، لیس فقط تخلصكم، بل وتجعلني بھًیا.  الصالحة؟ إنني أشارككم في أعمالكم"الفتخاري" ماذا یعني بقولھ

" في یوم المسیح، بأني لم اسَع باطًال وال تعبت باطًال: "لذا یضیف. لقد ُجلدت وُطردت وٌأھنت من أجلنا! یا أیھا الطوباوي بولس) المجد(من االفتخار 

  .م أسع باطًالفإنھ من حقي دوًما أن افتخر بأنني ل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  لكّنني وإن كنت انسكب أیًضا على ذبیحة إیمانكم وخدمتھ، "

  ].١٧" [ُأسّر وأفرح معكم أجمعین

ا اعتاد البحارة، خاصة حین یتعرضون لعواصف شدیدة ویكونون في خطٍر، عند وصولھم إلى المیناء بسالٍم أن یقدموا ذبیحة شكر هللا یكونوا قد نذروھ

ھكذا یرى الرسول شعب اهللا وقد بلغ إلى المیناء السماوي بسالم یقدمون ذبیحة إیمانھم، وأما ھو فیكون كالسكیب من الخمر الذي یسكب . أثناء ضیقتھم

  .داخل الذبیحة عالمة الفرح وسط آالم الذبح

vعن تقدیم ثور) هللا(من األفضل جًدا تقدیم نفس انھ . یحب إحضارھم هللا ذبیحة! یا لھا من نفس طوباویة! صرت سكیًبا وذبیحة:  یقول.  

vوبنفس الطریقة ھل تفرحون وتبتھجون معي؟.  نعم إن كنت ٌأَقَدْم مع الذبیحة والخدمة، فإني أفرح وأتھلل معكم جمیًعا  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 فالصلیب أو إخالء اإلنسان نفسھ ھو طریق الحیاة الجدیدة في .فسناكما أخلى الكلمة اإللھي ذاتھ من أجلنا یلیق بنا من جانبنا نحن أیًضا أن نخلي أن

  :یقدم لنا الرسول بولس ھنا أمثلة لثالثة أشخاص أخلوا أنفسھم من أجل المسیح. السید المسیح

  . یشارك ذبیحة السید المسیح بفرح:القدیس بولس. ١



  . یطیع ویخدم اآلخرین:القدیس تیموثاوس. ٢

  .ھ الحب المقدس والعواطف المقدسة ل:القدیس أبفرودتس. ٣

لقد سكب نفسھ . یحتاجون إلى مفسٍر في الجسد، یوضح كیف تتحقق ممارسة اإلنجیل عملًیا.  إنھ یدرك تماًما حاجة الشعب إلىَ مَثٍل:القدیس بولس. ١

). ٤٠: ٢٩خر (ن یسكب الخمر على الذبیحة كسكیٍب في العھد القدیم كان الكاھ]. ١٧[ھكذا كان مبتھًجا وفرًحا معھم . سكیًبا على ذبیحة إیمان الناس

في ) رئیس الكھنة األعظم(وقد حسب القدیس بولس آالمھ الیومیة حتى الموت ھو الخمر الذي یسكبھ السید المسیح . یشیر الخمر إلى الفرح الروحي

وقد . فھو مع الشعب یشاركون ذبیحة المسیح باإلیمان. للفرحصار بولس بالسید المسیح مصدًرا . إنھ یفرح ویھب فرًحا في المسیح. حیاة الشعب المتألم

  .وھو ككاھن یقدمھا هللا، اعتبر بولس إیمان أھل فیلبي وآالمھم وخدمتھم ذبیحة حیة

فل اآلن یتبنى الط طفًال، تیموثاوس، كأٍب أنجب لقد ولد القدیس بولس. أخلى نفسھ بالطاعة وشارك القدیس بولس خدمتھ]. ٢٣-١٩[تیموثاوس . ٢

  .حیاة الوالد

ا (، وحداثة سنھ )٢٣: ٥ا تي (فبالرغم من ضعف صحتھ . یشیر القدیس بولس كیف یندر أن توجد مثل مجموعة السمات المتآلفة التي للقدیس تیموثاوس

  .ولباقتھ، وحنوه، ونجاحھ في مواجھة المجتمعات المتمردة، اتسم القدیس بقوة البصیرة الداخلیة، )١٠: ١٦ كو ١(، واستخفاف البعض بھ )١٢: ٤تي 

، .) الخ٨: ٥؛ عب ٢١؛ فل ٤: ٣ تس ٢؛ ٦: ١٠؛ ١٥: ٧ كو ٢؛ ١٩: ١٦؛ ١٧: ٦رو (في العھد الجدید كلمة بولسیة " الطاعة"یرى البعض أن كلمة 

جذورھا في تعبیر  "طاعة"تجد كلمة ). ٦: ١٧؛ ٢٥ :٨؛ لو ٢٧: ٨؛ مت ٤١: ٤؛ ٢٧: ١مر (بینما لم توجد في األناجیل كلھا سوى خمس مرات 

، وقد عبر بھذا عن االنفتاح )٥، ٢: ٣ ؛ راجع استماع اإلیمان غل ٢٦: ١٦ ؛ ٥: ١رو " (طاعة اإلیمان"، وقد أصاغ الرسول بولس تعبیر "االستماع"

  .على إرادة اهللا حسب متطلبات اإلیمان

كان شریًكا . صار أبفرودتس أسقًفا لفیلبي، ومات شھیًدا. طف المقدسة كطریٍق للنمو في النعمة اإللھیةكان مثًال رائًعا للعوا]. ٣٠- ٢٥ [أبفرودتس. ٣

  .لقد التھبت عواطفھ بالحب األخوي، فحزن جًدا لحزن الشعب علیھ بسبب مرضھ حیث قارب إلى الموت]. ٢٦[في العمل وجندًیا مرافًقا للرسول بولس 

وال شك أن الفرح یھبنا القوة لمواجھة ، فتردد في جنبات مدینة فیلبي. إنھ صوت الفرح الذي بعثھ الرسول من سجنھ في روما": وأسر وأفرح"

  .التجارب، وأن الفرح ھو وصیة اهللا لنا

  بھذا عینھ كونوا أنتم مسرورین أیًضا،و"

  ].١٨" [وافرحوا معي

  . ویسألھم أن یفرحوا معھ، إذ یكون كسكیب الخمر الواھب الفرح لشاربیھأنھ یفرح بخالصھم وبلوغھم المیناء السماوي بسالم،

vلیتنا نحن أیًضا نفرح عندما نرى إنسانا باًرا ". افرحوا معي"إنھ لیس بشٍر أن أتألم، بل بالحري أفرح بذھابي إلى المسیح، فھل ال تفرحون؟ :  یقول

  .إن األول یذھب لینال مكافأة أعمالھ، واآلخر یتوقف إلى حد ما عن خطایاه العنیفةف. یموت، ونفرح باألكثر حتى عندما یموت شریر میئوس منھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  على أني أرجو في الرب یسوع"

  أن أرسل إلیكم سریًعا تیموثاوس، 

  ].١٩" [لكي تطیب نفسي إذا عرفت أحوالكم

  .د یحمل إلیھ أخبارھم السارة، فیتھلل معھم ویشاركھم فرحھمیعدھم بإرسال ابنھ في الرب إلیھم بسرعة إن سمح الرب لكي یعو



vبمعنى إني أثق أن اهللا سیسھل ھذا لي، حتى إنني "أرجو في الرب یسوع: " انظروا كیف ینسب كل شيء إلى المسیح حتى إرسالھ لتیموثاوس، قائًال ،

 بي والتي كنتم تصلون من أجلھا، وھي أن یتقدم اإلنجیل وأن یخزى إني أنعشتكم عندما سمعتم األمور الخاصة. أتشجع عندما أتعرف على أحوالكم

ھكذا أیًضا أود أن أتعرف على أحوالكم لكي ما أتشجع عندما أعرف . أعداؤه، حیث أن الوسیلة التي ظنوا أنھم یسببون لي بھا أذیة صارت لفرحي

  .من جھة ما أنتم علیھ" تطیب نفسي: "فإن كلماتھ. ت فیھ مسرة عظیمةھنا ٌیظھر أنھم یجب أن یفرحوا بقیوده ویستریحوا لھا، إذ ولد. أخباركم

vوأما نحن أیھا األخوة، فإذ قد فقدناكم زمان ساعة واحدة : "یشھد نفس الشيء بالنسبة ألھل تسالونیكي، إذ یقول!  یا لھ من شوق عظیم نحو مكدونیة

فإذ . ھذا دلیل عن عنایتھ الفائقة. لكي أعرف أحوالكم" تیموثاوس رسل إلیكم سریًعاأرجو في الرب یسوع أن أ: "وھنا یقول). ١٧:٢ تس ١..." (بالوجھ

لم یكن قادًرا أن یكون معھم بنفسھ أرسل تالمیذه، إذ لم یستطع أن یحتمل بقاءه ولو إلى فترة قصیرة یجھل أحوالھم، ألنھ لم یعرف كل أموورھم بإعالن 

  .ن وتفكر فیھم، وتصارع دوًما من أجلھمھذا ھو عمل النفس التي تھتم باآلخری. الروح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vال یعني ھذا أنھ لم یوجد في كنیسة ! إنھ یبحث عن أحد ممن حولھ یحب قطیع المسیح بإخالص، فلم یجد بینھم وال واحد.  ینتحب الراعي وسط األجراء

قطیع، لكن ھذا ما حدث في ذلك الحین أثناء إرسال تیموثاوس، إذ لم یجد معھ بین المسیح سوى الرسول بولس وتیموثاوس اللذین لھما اھتمام أخوي بال

ومع ھذا فھو نفسھ من أجل اھتمامھ األخوي نحو القطیع ) ٢١:٢في " (یطلبون ما ھو ألنفسھم، ال ما ھو لیسوع المسیح"أبنائھ سوي أجراء الذین 

ذاك الذي یفحص القلوب یمیزھم، وأحیاًنا . نا نحن أیًضا، والرب وحده ھو الذي یمیزھمیوجد أجراء بین. فضل أن یرسل ابنھ ویبقي ھو بین األجراء

  )١٦:٧مت " (من ثمارھم تعرفونھم، ھل یجتنون من الشوك عنًبا أو من الحسك تیًنا؟: "فلیس بال ھدف قال الرب نفسھ عن الذئاب. نحن أیًضا نمیزھم

  القدیس أغسطینوس 

  ي، ألن لیس لي أحد آخر نظیر نفس"

  ].٢٠" [یھتم بأحوالكم بإخالص

  .إنھ یحمل ذات روح الرسول وقلبھ. تیموثاوس شخصیة، في عیني الرسول، ال ُتقارن بأحٍد، في خدمتھ وإخالصھ وبذلھ

ي یكرز أن الرسول یتحّدث ھنا عن كثرة وجود اُألجراء الذین یكرزون بعّلٍة لصالحھم الشخصي، وندرة وجود الراعي الذالقدیس أغسطینوس یرى 

  .بالحق، فیطلب ال ما لنفسھ بل ما ھو لیسوع المسیح

vتیموثاوس ... ، بمعنى لیس ممن یھتمون ھو مثلي، لیس من یھتم حًقا بكم"ألن لیس لي أحد آخر نظیر نفسي... " إنھ یكرمھم بإرسال تیموثاوس إلیھم

  .إنھ نظیري. ھكان یمكن أن أرسل آخرین، لكن ال یوجد من ھو مثل. ھو ذاك الذي معي یحبكم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  إذ الجمیع یطلبون ما ھو ألنفسھم، "

  ].٢١" [ال ما ھو لیسوع المسیح

  . ولعلھ قال ھذا حاسًبا اآلخرین ھكذا إن قورنوا بشخص تیموثاوس).١٥:١(ھنا یشیر الرسول إلى كثرة الكارزین عن حسد وتحزب 

v فإن العنقود قد . یكرز لكم، اقطفوا العنب من على السیاج) الذي یطلب ما لنفسھ(اإلنسان الشریر . من الكرمة اإلنسان الصالح یكرز لكم، اقطفوا العنب

على أي األحوال عندما ترون مثل ھذا وأنتم جائعون كونوا حذرین وأنتم تقطفون . نما على غصن الكرمة محاط باألشواك، لكنھ لم یصدر عن الشوك

  .بحكمة استمعوا إلى ما ھو صالح، وال تتمثلوا بشّر األشخاص: ھذا ما أقولھ.  یدكم على العنب یمّزقھا الشوكالعنقود، لئّال وأنتم تمّدون



vإنكم . العریس، ومع ھذا لم تلبسوا الثوب لتكرموا )العرس(أنتم اآلن فعًال في داخل . أوّجھ حدیثي إلیكم یا من لم ترتدونھ بعد.  البسوا ثوب العرس

أنتم تعرفون العریس أنھ . ألن ثوب العرس ھو لتكریم االتحاد، أي اتحاد العریس والعروس]. ٢١[تطلبون ما ھو ألنفسكم ال ما ھو لیسوع المسیح 

  .تكونون أبناءھماإن قّدمتم الكرامة الالئقة لكلیھما . كّرموا العروس، وقّدموا كرامة للعریس. أنتم تعرفون العروس، إنھا الكنیسة. المسیح

vألن الخاطي في تعّدیھ، أي في خطّیتھ یھتم بنفسھ ". لقد كنت ترجو أمًرا أعظم بانفصالك عّني: " ُیقال على لسان الرب نفسھ للروح التي تزني وراءه

ال تطلب "، بینما ُأمر بالمحّبة التي ]٢١[ح فقط، إذ یرغب في إبھاج نفسھ لفائدتھ الخاصة، بینما ُیالم الذین یطلبون ما ھو ألنفسھم ال ما ھو لیسوع المسی

  ).٥: ١٣ كو ١" (ما لنفسھا

v یحوي الفلك كال النوعین، فإن كان الفلك ھو رمز الكنیسة، ترون بالحقیقة في الطوفان الحاضر الذي للعالم الكنیسة تضم بالضرورة النوعین، كما 

  . ن ما ألنفسھم وما ھو الحمام؟ الذین یطلبون ما للمسیحما ھي الغربان؟ الذین یطلبو. تضم الغراب ھكذا تضم الحمامة

  القدیس أغسطینوس 

  وأّما اختباره، "

  ].٢٢" [فأنتم تعرفون أنھ كولد مع أٍب خدم معي ألجل اإلنجیل

لخاص خدم كابٍن ال كأجیر لقد حسبھ ابنھ ا. یدرك أھل فیلبي العالقة القویة بین الرسول بولس وتلمیذه تیموثاوس في الرب، وخالل خدمة إنجیل المسیح

  ). ١٤: ١٧؛ ٣-١: ١٦أع (

v١" ( ال یحتقره أحد، ألنھ یعمل عمل الرب كما أنا أیًضا: "ھذا أیضا ما فعلھ حین كتب إلى أھل كورنثوس.  قدم لھم تیموثاوس لكي ما یكرموه باألكثر 

  .كي ینالون مكافأة عظیمةقال ھذا لیس ألنھ مھتم بھ، وإنما من أجل الذین یستقبلونھ، ). ١٠، ١١:١٦كو 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٢٣" [ھذا أرجو أن أرسلھ أول ما أرى أحوالي حاًال"

، لكن إذ یود أن یطمئن حاول اإلسراع في إرسال تلمیذه )٢٤(إذ ھو أسیر لیس حًرا في حركتھ لم یستطع أن یحدد الزمن، فھو یود أن یذھب إلیھم بنفسھ 

  .المحبوب

vما أرى ما ھو موقفي، وما ھي نھایة أموري سأرسلھ عند.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٢٤" [وأثق بالرب إّني أنا أیًضا سآتي إلیكم سریًعا"

vانظروا ". واثق بالرب"یقول .  لم أرسلھ كما لو كنت ال أرید أن آتي إلیكم، وإنما لكي أتشجع عندما أعرف حالكم، وفي الوقت نفسھ ال أجھل حالكم

  !"إن شاء الرب: "إنھ یقول. عتمد في كل شيء على اهللا، وال یتكلم بشيء من ذھنھ ھوكیف ی

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ولكني حسبت من الالزم أن أرسل إلیكم أبفرودتس، "

  أخي والعامل معي والمتجّند معي 



  ].٢٥" [ورسولكم والخادم لحاجتي

 یبعث فیھم روح الفرح، شعر بااللتزام أن یرسل أبفرودتس أخاه والعامل والجندي الرفیق في إذ یخشى عدم إمكانیة إرسال تیموثاوس بسرعة، ولكي

  .معركة اإلنجیل والرسول المتخصص لخدمتھم وخدمتھ

وال ھما صانعا آیات ومعجزات ولكنھما خادمان ، إنھما لیس من رسل یسوع. ھما تیموثاوس وأبفرودتس اللذان قرر بولس أن یرسلھما إلى فیلبي

  .أمینان

vوثانًیا أنھ تزكى في عمل [٢٠" ]یھتم بأحوالكم بإخالص"أوًال أنھ یحبھم : فقد مدحھ في نقطتین.  أرسلھ وبعث معھ مدیًحا كذاك الذي لتیموثاوس ،

لقد أبرز . اه متجنًدا معھلنفس السبب وبذات العبارات یمتدح أیًضا ھذا الرجل، كیف؟ دعاه أًخا وعامًال معھ، ولم یقف عند ھذه النقطة بل دع. اإلنجیل

فربما یسند في األمور الھادئة، وال یفعل ذلك في وسط ". العامل معھ"ھو أكثر من " المتجند معھ"فإن . كیف شاركھ في مخاطره واختبر ما اختبره ھو

  ).وسط المخاطر(یظھر أنھ یفعل ھذا أیًضا " المتجند معي: "فبقولھ. الحروب والمخاطر

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

  إذ كان مشتاًقا إلى جمیعكم، "

  ومغموًما،

  ].٢٦" [ألنكم سمعتم أنھ كان مریًضا

  .كان أبفرودتس مریًضا، وإذ سمعوا عن مرضھ حزنوا، فاغتنم ھو على حزنھم، إذ لم یكن یود أن یسمعوا ویحزنوا

vأنتم تعرفون : یقول. وھذا لیس باألمر الھین بالنسبة للحب. ا منھم ھدف بھذا إلى نقطة ھامة یعلنھا وھي أن أبفرودتس كان یعلم جیًدا كیف كان محبوًب

فإن ھذا لیس . ھنا یقدم سبًبا آخر إلرسالھ إلیھم مؤخًرا جًدا. كیف كان مریًضا وحزن أنھ بعد شفائھ لم یركم لكي ینزع عنكم حزنكم علیھ بسبب مرضھ

  .أبفرودتس بسبب مرضھو... فقد احتفظ بتیموثاوس، إذ لیس لدیھ من ھو مثلھ. عن إھمال

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإنھ مرض قریًبا من الموت، "

  لكن اهللا رحمھ ولیس إّیاه وحده،

  بل إّیاي أیًضا، 

  ].٢٧" [لئال یكون لي حزن على حزن

حیث صار قریًبا من الموت، فرحمھ اهللا وشفاه حتى ال تزداد أحزان بولس، إذ وسط آالمھ في السجن وعجزه عن الحركة وافتقادھم مرض أبفرودتس 

  .ھو في حاجة إلى مساعدتھ في الخدمة

مع أن االنطالق لیكون الشخص مع المسیح أفضل؟ یجیب " لكن اهللا رحمھ: "لماذا قال الرسول:  قد یتساءل البعضالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .قدیس بولس بأنھ ُملزم أن یبقى من أجلھم، فإن اهللا رحمھ ألجل الخدمة لكي یربح نفوًسا هللاعلي ذلك بأنھ كما شعر ال

  فأرسلتھ إلیكم بأوفر سرعة، "



  حتى إذا رأیتموه تفرحون أیًضا، 

  ].٢٨" [وأكون أنا أقل حزًنا

فر سرعة لیرده إلى أھل فیلبي الذین حزنوا على مرضھ فمع شدة احتیاجھ إلى أبفرودتس یرسلھ بأو. یكشف الرسول عن عالقات الحب العجیبة المتبادلة

  .وإذ یفرحون یجد الرسول في فرحھم راحة لھ، فیخفف ذلك من أحزانھ. الشدید

  . أنھم فرحوا إذ سمعوا عن شفاء محبوبھم أبفرودتس، لكن فرحھم یزداد باألكثر إذ یروه بعد شفائھالقدیس یوحنا ذھبي الفمیرى 

، مظھًرا أن نفسھ لم تحرر من الحزن "أقل حزًنا"لم یقل إنني بال حزن، بل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیجیب ؟ "وأكون أنا أقل حزًنا: "لماذا یقول

  ]متي یكون مثل ھذا متحرًرا من الحزن؟). ٢٩:١١ كو ٢" (من یضعف وأنا ال أضعف؟ ومن یعثر وأنا ال ألتھب؟: "تماًما، إذ یقول

  كل فرح،فاقبلوه في الرب ب"

  ].٢٩" [ولیكن مثلھ مكرًما عندكم

  .یكرموه كخادم أمین یختفي في الرب. یسألھم أن یقبلوه بكل فرٍح لیس من أجل صداقتھم لھ، ولكن من أجل خدمتھ للرب

vفإن النفع األكبر ھو للذي لقد فعل ھذا كلھ من أجلكم، ولیس من أجل من یرسلھم!  اقبلوه بطریقة تلیق بالقدیسین، إذ یلتزم قبول القدیسین بكل فرح ،

  .یعمل أكثر من الذي ینال العمل الصالح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ألنھ من أجل عمل المسیح قارب الموت، "

  ].٣٠" [مخاطرًا بنفسھ لكي ُیجبر نقصان خدمتكم لي

 أن یخدموه في سجنھ بروما، لكن حالت الظروف عن مرة أخرى یكشف الرسول عن عواطفھ المقدسة الملتھبة حًبا، فقد اشتھى كثیرون من أھل فیلبي

تحقیق ذلك، وشعروا كأنھم مقصرون في حقھ، لكن إذ بذل أبفرودتس كل طاقتھ في خدمتھ حتى تعرض للموت بسببھ حسب الرسول أن ھذا العمل ُقدم 

 قرب الموت من أجل الرسول بولس ھو عمل محبة، فخدمة أبفرودتس وتضحیاتھ حتى. من أھل فیلبي جمیعھم، ألنھم صاروا كأنھم واحد مع أبفرودتس

  .كأن أھل فیلبي قاموا بھ

 أن أبفرودتس انطلق من فیلبي إلى روما حیث كان بولس في السجن، وقد تعرض لمخاطٍر كثیرٍة لكي یلتقي بھ في یوحنا الذھبي الفمیرى القدیس 

  . السجن ویخدمھ ویسد احتیاجاتھ

   

  ٢من وحي فیلبي 

  !الجلحثةخورس كنسي عند 

v،ُترى ھل انطلق الرسول األسیر مع الشعب   

  كخورٍس كنسٍي متھلٍل لیستقر عند الجلجثة،



  أم تحولت زنزانتھ إلى الجلجثة بعینھا؟

vأراه یقود خورس كنسًیا فریًدا .  

  !یتمتع بكلمة الوعظ، جوھرھا تعزیات في المسیح ال تنقطع

  !یمارس الكل روح الحب فتذوب اآلالم

  وتنفتح أمام الكل جراحات المصلوب،

  !فیدخل الجمیع إلى أحشاء حبھ وتحننھ

v،یتغنى الرسول مع الشعب بأغنیة الحب   

  ویمارس الكل الوحدة،

  فقد انسجمت أوتار القیثارة المتنوعة،

  .لتخرج سیمفونیة سماویة یھتز لھا السمائیون

vیقف الكل مًعا في انسجام ینشد أغنیة جدیدة  .  

  . أمام المصلوب، وقد طارت الكلمات من أفواھھموقف الكل

  أي حب أنزلك إلینا یا من ال تسعك السماء؟

  كیف قبلت ان تصیر ابًنا لإلنسان یا وحید األب؟

  :كثیًرا ما تئن نفوسنا في داخلنا

  لماذا لنا ھذا الجسد الضعیف؟

  .ھوذا خالق الكل صار جسًدا

  !شاركتنا في كل شيء ماخال الخطیة

  !أننا یا خالق السمائیین واألرضیینرفعت من ش

vصرت إنساًنا، وأخذت آخر صفوف البشریة  !  

  حبك دفعك لتصیر عبًدا،

  !لتقیم منا نحن العبید أبناًء ألبیك

vقدمت دمك ثمًنا لتقتنینا عروًسا لك !  



  دخلت إلى دائرة لعنتنا بالصلیب،

  لكي تحطم متاریس اللعنة،

  وتدمر أبوابھا،

  !ى فردوسك السماويوتطلقنا وتحملنا إل

vصرت قائد موكبنا یا واھب الغلبة !  

  اجتزت بنا وسط جیٍل ملتٍو،

  .فلم تقدر الظلمة أن تخفي نورك فینا

  !أقمت منا كواكب بھیة وسط ظلمة العالم

vلك المجد یا أیھا الراعي الصالح العجیب !  

  !أقمت منا جسدك المتھلل العجیب في حبھ

  ماذا نرد لك من أجل حبك وتواضعك وقدرتك؟

   فان كان وعظ ما في المسیح ان كانت تسلیة ما للمحبة ان كانت شركة ما في الروح ان كانت احشاء و رافة١

   فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكرا واحدا و لكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرین شیئا واحدا٢

  سبین بعضكم البعض افضل من انفسھم ال شیئا بتحزب او بعجب بل بتواضع حا٣

   ال تنظروا كل واحد الى ما ھو لنفسھ بل كل واحد الى ما ھو الخرین ایضا٤

   فلیكن فیكم ھذا الفكر الذي في المسیح یسوع ایضا٥

   الذي اذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة ان یكون معادال هللا٦

  س لكنھ اخلى نفسھ اخذا صورة عبد صائرا في شبھ النا٧

   و اذ وجد في الھیئة كانسان وضع نفسھ و اطاع حتى الموت موت الصلیب٨

   لذلك رفعھ اهللا ایضا و اعطاه اسما فوق كل اسم٩

   لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء و من على االرض و من تحت االرض١٠

   و یعترف كل لسان ان یسوع المسیح ھو رب لمجد اهللا االب١١

  ئي كما اطعتم كل حین لیس كما في حضوري فقط بل االن باالولى جدا في غیابي تمموا خالصكم بخوف و رعدة اذا یا احبا١٢

   الن اهللا ھو العامل فیكم ان تریدوا و ان تعملوا من اجل المسرة١٣

   افعلوا كل شيء بال دمدمة و ال مجادلة١٤

   معوج و ملتو تضیئون بینھم كانوار في العالم لكي تكونوا بال لوم و بسطاء اوالدا هللا بال عیب في وسط جیل١٥

   متمسكین بكلمة الحیاة الفتخاري في یوم المسیح باني لم اسع باطال و ال تعبت باطال١٦

   لكنني و ان كنت انسكب ایضا على ذبیحة ایمانكم و خدمتھ اسر و افرح معكم اجمعین١٧

   و بھذا عینھ كونوا انتم مسرورین ایضا و افرحوا معي١٨

   على اني ارجو في الرب یسوع ان ارسل الیكم سریعا تیموثاوس لكي تطیب نفسي اذا عرفت احوالكم١٩

   الن لیس لي احد اخر نظیر نفسي یھتم باحوالكم باخالص٢٠

   اذ الجمیع یطلبون ما ھو النفسھم ال ما ھو لیسوع المسیح٢١

  نجیل و اما اختباره فانتم تعرفون انھ كولد مع اب خدم معي الجل اال٢٢



   ھذا ارجو ان ارسلھ اول ما ارى احوالي حاال٢٣

   و اثق بالرب اني انا ایضا ساتي الیكم سریعا٢٤

   و لكني حسبت من الالزم ان ارسل الیكم ابفرودتس اخي و العامل معي و المتجند معي و رسولكم و الخادم لحاجتي٢٥

  مریضا اذ كان مشتاقا الى جمیعكم و مغموما النكم سمعتم انھ كان ٢٦

   فانھ مرض قریبا من الموت لكن اهللا رحمھ و لیس ایاه وحده بل ایاي ایضا لئال یكون لي حزن على حزن٢٧

   فارسلتھ الیكم باوفر سرعة حتى اذا رایتموه تفرحون ایضا و اكون انا اقل حزنا٢٨

   فاقبلوه في الرب بكل فرح و لیكن مثلھ مكرما عندكم٢٩

  يرب الموت مخاطرا بنفسھ لكي یجبر نقصان خدمتكم ل النھ من اجل عمل المسیح قا٣٠

  األصحاح الثالث

  فرح في الرب
 كمناٍخ طیٍب للتمتع بالفرح، وفي الثاني اآلالمفي األصحاح األول كشف الرسول بولس عن 

في الرب المتألم القائم من  كمصدر فرح حقیقي، وھنا یعلن عن طبیعة ھذا الفرح أنھ الخدمة
  . ، وھو فرح على مستوى سماوياألموات

یخبرنا القدیس بولس أن حیاة كل إنسان ھي عصب خطة اهللا، الذي ُیسر بھ كابٍن وأیقونة لھ حیة 
ھذه الحیاة لھا تكلفتھا . یلزمني أن أحمل ھذه الخطة، التي ھي حیاتي السماویة في المسیح. متھللة

  :السلبیة كما اإلیجابیة

  التكلفة السلبیة للحیاة الجدیدة المتھللة: أوًال

كان المتھودون . ، أو التخلص من الشكلیات التي بال روح]٣-٢ [ من حرفیة العبادةالحذر. ١
یعلمون بأن المؤمنین یحتاجون للخضوع للناموس الموسوي بطریقة حرفیة، خاصة طقس 

ھاجم القدیس بولس ھؤالء المتھودین بذات اللقب الذي . الختان، بدونھ لن یتحقق الخالص
ارن ختانھم ببعض الممارسات الوثنیة لبتر اإلنسان أعضاءه ودعاه ، وق"الكالب"استخدموه لألمم 

كان یمكن للرسول أن یفتخر بحفظھ الناموس الموسوي حرفًیا، لكنھ بإرادتھ تخلى عن ". القطع"
  .ھذا ألنھ أراد أن یعبر بھم إلى إسرائیل الجدید، كنیسة المسیح، یتعبد هللا بالروح

  . بل في الروحعدم الثقة في الجسد. ٢

  ].٩-٧[ إن قورن بالسید المسیح كل ما في ھذا العالم نفایة. ٣

  ].١٣[، أي األمور الحاضرة نسیان ما ھو وراء. ٤

  .مجد ھذا العالم عار. ٥

  التكلفة اإلیجابیة للحیاة الجدیدة المتھللة: أوًال

  ].٣ [العبادة بالروح. ١



فمع الثقة في الجسد ال ]. ٢١[ممجد  إلى شبھ جسد المسیح الالرجاء في تغییر أجسامنا الواھیة. ٢
ال تتغیر مادتھا، إنما ستكون لھا خبرة المسیح القائم من األموات، . نستخف بأجسامنا الواھیة

  . تعبر من االنحطاط إلى المجد، وتتقبل عدم الفساد. جسده الممجد

  ].٩[وبرنا ، ]٨ [قبول المسیح كفایتنا. ٣

نشترك في آالمھ بفرح، ]. ١١- ١٠ [ائم من األمواتالنمو في معرفة المسیح المصلوب الق. ٤
یھبنا الشركة في حیاة ] ١٠[اإلیمان . بھذا نصیر مثلھ. ونتشبھ بموتھ، وتكون لنا قوة قیامتھ

نجاھد أیًضا یلیق بنا أن . ھو انفتاح على عمل اهللا في حیاتنا، فنتقبل المسیح بّرنا. المسیح وقیامتھ
نجاھد دوًما ألننا لسنا بعد ]. ١٦-١٢[اویة بدعوة اهللا في المسیح دوًما من أجل بلوغ الجعالة السم

  .كاملین

سكن . یلیق بنا أن نحیا كمواطني أسمى دولة، مملكة السماء]. ٢٠ [مواطنتنا ھي في السماء. ٥
 عاًما، لكن إقامتھ على األرض لم تجعل منھ مواطًنا ٣٣ربنا بالجسد على األرض أكثر من 

ال . "ونحن إذ صرنا أعضاء جسمھ یلزمنا أال ننسى أننا اكتسبنا جنسیتھ. لمأرضًیا متعلًقا بالعا
  ).٢: ١٢رو " (تشاكلوا ھذا العالم، بل تغیروا بتجدید أذھانكم

  .١١-١عجز الناموس عن تحقیق الفرح . ١

  .١٦- ١٢سباق لبلوغ الكمال . ٢

  . ٢١-١٧مواطنة سماویة : المكافأة. ٣

  عجز الناموس عن تحقیق الفرح. ١

  أخیًرا یا إخوتي افرحوا في الرب، "

  كتابة ھذه األمور إلیكم لیست علّي ثقیلة، 

  ].١" [وأّما لكم فھي مؤمنة

اآلن یكتب الرسول بولس إلى محبوبیھ شعب الكنیسة التي في فیلبي مطالًبا إیاھم بالفرح في 
یسة مع كونھا والعجیب أن الكاتب یبعث رسالتھ وھو مقید بالسالسل، ویرسلھا إلى كن. الخدمة
فالمتاعب سواء من الخارج أو من الداخل ال . ومنتعشة لكن المتھودین یزعجونھا) مؤمنة(أمینة 

وقدر ما نتھلل داخلًیا نكون باألكثر مستعدین . تقدر أن تفقد المؤمن أو الخادم فرحھ في الرب
  .لقبول األلم من أجلھ، وال تقدر قوة ما أن تعزلنا عنھ

  . یقصد بھا الرسول إنھ سیبدأ استكمال رسالتھ": أخیًرا"

vكانوا في قنوط، إذ لم یكونوا یعرفون .  لقد ھدأ بولس أھل فیلبي الذین كانوا في حالة كآبة شدیدة
كانوا في كآبة إذ ظنوا أنھا قد تفاقمت جًدا بالنسبة لھ، وبالنسبة . كیف سارت األمور مع بولس

أخیًرا یا إخوتي :" م وطمأنھم من جھة كل ھذه النقاط، وقاللقد أكد لھ. للكرازة وألبفرودتس
لیس لكم بعد علة للكآبة معكم أبفرودتس الذي حزنتم من أجلھ، ومعكم : یقول لھم". افرحوا

  !ماذا یعوزكم بعد؟ افرحوا. تیموثاوس، وأنا نفسي سآتي إلیكم، واإلنجیل في حالة تقدم



  القدیس یوحنا الذھبي الفم

. خدم ھذا اللفظ للتعبیر عن شدة الحب واالعتزاز واألخوة والمشاركة ألھل فیلبيیست" یا إخوتي"
، فعندما یھدف نحو "إخوتي"، أما ھؤالء فدعاھم )١٩:٤غل " (أوالدي"لقد دعا الغالطیین 

  . تصحیح أمٍر ما أو إظھار حنوه یدعوھم أوالده، وعندما یخاطبھم بكرامٍة عظیمٍة یلقبھم إخوتھ

أما مصدر الفرح . الفرح ھو الخیط الذھبي الذي یمر بین طیات ھذه الرسالة": بافرحوا في الر"
لیس من حصٍن آمٍن للنفس ". في الرب"فلیس النجاح الظاھر، وال اإلمكانیات الخارجیة، إنما 

ما أروع أن یكتب الرسول لھم عن ". وأما لكم فھي مؤمنة"البشریة أكثر من الفرح في الرب 
فاأللم یالزمھ الحزن، ولكن اجتماع األلم مع الفرح ال یتحقق ، لضیق واأللمالفرح وھو في شدة ا

  .إال في الرب

  لماذا؟... افرحوا في الرب

  . ألن الرب ھو ضابط الكل، وھو محب البشر-أ

  . ألن الرب ھو الذي یھتم بكل أمورنا، ویھبنا كل شيء-ب

  .فیحملھا عنا المصلوب برضا ولطٍف ألننا نطرح تحت أقدام صلیبھ خطایانا وآثامنا وھمومنا، -ج

  . ألنھ ینقذنا من أعدائنا الخفیین والظاھرین، ویحول الشر إلى خیر، والضیقات إلى بركات-د

  . ألن الفرح بالرب یھبنا القوة في جھادنا الروحي- و

  . ألنھ ھو الذي ینیر ظلمتنا- ھـ

v" فإن ھذا "حسب العالم"، ولیس "في الرب"یقول بحق " أخیًرا یا إخوتي افرحوا في الرب ،
  .یقول أن ھذه المتاعب التي بحسب المسیح تجلب فرًحا. لیس بفرٍح

v" أال ". احذروا الكالب. كتابة ھذه األمور إلیكم لیست علٌي ثقیلة، وأما لكم فھي مؤمنة
تالحظوا كیف یتدرع بالصبر لكي یقدم نصیحة في البدایة؟ فإنھ بعد أن قدم لھم مدًحا عظیًما، 

فإن ھذا األسلوب من الكالم یبدو أنھ .  إعجابھ بھم، عندئذ قدم النصیحة ثم عاد یكرر المدیحوأظھر
  .لذلك حاول تغطیتھ من كل جانب. كان یحمل صعوبة بالنسبة لھم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  انظروا الكالب،"

  انظروا فعّلة الشر،

  ].٢" [انظروا القطع

ویكرر الرسول نفس اللفظ ثالث مرات للداللة . ٍص شدیٍدأي النظر بعیوٍن یقظة وحر": انظروا"
عندما بدأ بولس كرازتھ بین األمم ھاج علیھ المتھودون، وبذلوا كل . على أھمیة وخطورة األمر

  .وكأنھا طائفة جدیدة من الطوائف الیھودیة، جھدھم لكي یربطوا المسیحیة بالیھودیة



ون اإلیمان بالمناداة بضرورة ممارسة أعمال  أن الذین یفسدالقدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
الناموس الحرفیة كالختان وحفظ السبت للدخول في طریق الخالص یشبھون الكالب التي تنبح 

ھذا . فھي تشوه اإلیمان بالمخلص، وتفقد المؤمنین یقینھم في عملھ علي الصلیب. وتھاجم لتؤذي
مدافعین عن بیت الرب بالكالب التي في  بأن الكتاب المقدس یشَّبھ الاألب فیكتورینوسویرى 

  .أمانة تحرسھ من اللصوص والمفسدین

v تتحدث األسفار المقدسة عن الكالب النافعة والمدافعة عن الكنیسة، كما یعلمنا داود في المزمور 
عن نوع مضاد ) بولس(وھنا یتحدث .  قائًال بأن ھذه الكالب تلحس دماء األعداء في ھیكل اهللا٦٨

فإن األعمال . ألنھم عاملون بالشر) المقاومین للكلمة(واضح أنھ یتحدث عن الیھود . من الكالب
ھي عملھم الوحید في حیاتھم دون معرفة اهللا، ویترجون الخالص من ) الناموسیة الحرفیة(

  . أعمالھم

  ماریوس فیكتورینوس

وھنا قلب الرسول بولس الصورة حتى أن كان الیھود یدعون األمم بالكالب، ": انظروا الكالب"
لماذا یدعو المطالبین بالعودة إلى . بولس یضع نفسھ في مصاف األمم ویشبھ المتھودین بالكالب

حرفیة الناموس كطریق الخالص بالكالب؟ ألنھم عوض الكرازة بلغة الحب، واحتضان النفوس 
لجماعة، ویؤذون البسطاء بأبوة روحیة ینبحون كالكالب بأصوات مزعجة للنفس، ومقلقة ل

بینما یطالب ھؤالء بحرفیة الناموس لكي یتطھروا . بأفواھھم التي ال تكف عن أن تعض وتؤذي
إنھم یحملون ). ٢٢: ٢ بط ٢؛ ١٥، ١٤، ٦: ٥٩؛ مز ١٨: ٢٣تث (إذا بھم یتدنسوا كالكالب 

كان الیھود . موسعداوة لصلیب المسیح، ینسبون لھ العجز عن المصالحة مع اهللا بدون حرفیة النا
، لكن بعدم إیمانھم فقدوا سمتھم كإسرائیل الحقیقي، فصاروا )٢٦: ١٥مت (یدعون األمم كالًبا 

  .أمًما، وُنسب إلیھم لقب الكالب الذي دعوا بھ األمم

v لكن من ھم الذین یلقبھم كالًبا؟ كان في ذلك الموضع بعًضا ممن أشار إلیھم في كل رسائلھ، من 
ھؤالء كانوا . اء والمنحطین الذین یطمعون في الربح القبیح والمغرمین بالسلطةاألردی...الیھود

یرغبون في جذب كثیر من المؤمنین إلیھم بالكرازة بخلط المسیحیة مع الیھودیة في نفس الوقت، 
  .مفسدین اإلنجیل

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 ،"فعلة الشر"فصاروا بتعالیمھم إذ یحرفون اإلنجیل بسلبھ عمل الصلیب، ": انظروا فعلة الشر"
  .مخادعین، یكرزون ولكن ال لحساب مملكة اهللا، بل لحساب الظلمة والشر

v" فإنھم یعملون بقصٍد شریٍر، العمل الذي ھو أشر من البطالة، إذ "... احذروا فعلة الشر
  .یستأصلون ما قد ُوضع بتدبیر صالح ویقتلعونھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 كان الختان عالمة في الجسد ".انظروا القطع": یقول، "الختان"عوض قولھ ": قطعانظروا ال"
وإذ رفضوا العھد الجدید، وبالتالي فقدوا سمتھم كإسرائیل الروحي، . على قبول العھد مع اهللا

وھو بھذا . تحول ختانھم من عالمة العھد مع اهللا إلى مجرد قطع في الجسم ال معنى لھ وال قوة
صار قطًعا في الجسد، . ءتھم لمفھوم الختان، إذ جردوه من مفھومھ الروحي وھدفھیكشف عن إسا

وكأنھم فیما ھم ینفذون ). ٥: ٢١ال (ال یختلف عن الممارسات الوثنیة، األمر الذي یمنعھ الناموس 



إنما قصد . یرى البعض أن الرسول غالًبا لم یقصد بالقطع الختان. الناموس حرفًیا إذا بھم یتعدونھ
حتى لو أخذنا . جراحات الممنوعة على الكھنة للتعبیر عن حزنھم على موت أحد أقربائھمال

المعنى اآلخر فإن المتھودین افتخروا بقطع جزء من الجسد، كأن ھذا األمر فقط ھو الذي 
فالختان ھو میثاق مع اهللا ... بینما اغفلوا المعاني الروحیة للختان، سیصیرھم من شعب اهللا

  . هللاوتقدیس القلب

vكان طقس الختان مكرًما عند الیھود، إذ فتح الناموس لھ الطریق، وكان " احذروا القطع: " یقول
فلم یقل أن الختان شر، وأن ال . فیمكن إتمام الختان مع كسر السبت. السبت یحسب أقل من الختان
  .لكنھ عالج األمر بأكثر حكمة، ساحًبا إیاھم منھ. لزوم لھ، لئال یرعب الناس

v  لماذا؟ ألنھم ال ". قطع"لم یرد حتى أن یشترك في االسم، بل ماذا قال؟ إن ھذا الختان ھو
فإنھ إذ ُیمارس، ولكن لیس حسب الناموس، ال یكون سوى . یفعلون شیًئا سوي قطًعا في الجسد

ن أو ربما ألنھم أرادوا أن یقطعوا الكنیسة إلى شقین، ونح. لھذا السبب دعاه ھكذا. قطًعا من الجسد
اآلن إن كنتم : یقول. في الذین یفعلون ھذا عشوائًیا، بال ھدف وال مھارة" قطًعا"ندعو األمر 

أیھما : أجبني. ، أي نتعبد روحًیا"الذین نعبد اهللا بالروح"تطلبون الختان، تجدونھ عندنا نحن 
أسمى ھو ) الذي للنفس(لھذا فإن ذاك الختان . أسمى، النفس أم الجسد؟ واضح ان األولى أسمى

: فإنھ إذ ُیوقف الرمز یأتي بحق األمر كتابة. أیًضا، أو بالحري لیس أسمى بل ھو الختان الوحید
: بنفس الطریقة عالج األمر في الرسالة إلي أھل رومیة قائًال). ٤:٤إر " (انزعوا غرل قلوبكم"
تاًنا، بل ألن الیھودي في الظاھر لیس ھو یھودًیا، وال الختان الذي في الظاھر في اللحم خ"

رو " (ھو الیھودي، وختان القلب بالروح ال بالحرف ھو الختان) في الداخل(الیھودي في الخفاء 
فالرمز كان یدعي . كما یؤكد) بل قطًعا(أخیًرا ُنزع عنھ االسم نفسھ إذ لم یعد ختاًنا ). ٢٩-٢٨: ٢

  .ت االسمحتى تحل الحقیقة، ولكن متى جاءت الحقیقة لم یعد للرمز ذا) ختاًنا(ھكذا 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v"  الرجل المبتدع بعد اإلنذار مرة ومرتین أعرض عنھ، عالًما أن مثل ھذا قد انحرف، وھو
لیتنا كبحارة حكماء نبحر في إیماننا في ). ١١-١٠:٣تي " (یخطئ، محكوًما علیھ من نفسھ

  .دسةالمسلك السلیم حتى نعبر بأكثر أماٍن، ونتبع سواحل األسفار المق

  القدیس أمبروسیوس

  ألننا نحن الختان الذین نعبد اهللا بالروح،"

  ونفتخر في المسیح یسوع،

  ].٣" [وال نّتكل على الجسد

بینما یطالب المتھودون بالختان الجسدي، لیحسبوا من أھل الختان یصیرون أھل الغرلة روحًیا، 
) نفرح( اهللا بالروح، ونفتخر الذین نعبد"بینما إذ نمارس ختان الروح نصیر نحن أھل الختان 

  ".في المسیح یسوع، وال نتكل على الجسد

  :وقد ذكر معلمنا بولس ثالث عالمات للختان الروحي الحقیقي



.  حتى نتمتع بالشركة العمیقة مع اهللا الذي ھو روح وحیاة: العبادة هللا بالروح ال الحرف القاتل-١
لیس معنى عبادة اهللا بالروح ھو إبطال .  ھیكًال لھفنقدم لھ القلب لیقدسھ بروحھ القدوس ویقیم منھ

  .إن كان یساعدنا على عبادتنا الروحیة، الطقوس والتدبیر الروحي

  .، یھبنا فخًرا واعتزاًزا بالرب وصلیبھ: فرح في یسوع المسیح یسوع-٢

ال . فمع تدبیر حیاتنا الروحیة، لكن خالصنا یقوم على عمل الروح:  عدم االتكال على الجسد-٣
نمارس العبادة الجسدیة التي تخص الجسد دون الروح وال تتكل على الجسد أي ال تعتمد على 

  .الذات في عبادتنا، فال یكون الدافع لعبادتنا ھو إرضاء ذواتنا

vفإن الختان من الجانب الجسدي لم یقتصر علي . )٤: ٤إر (" اختتنوا للرب: " كان البد أن یقول
فكھنة األوثان . أھل الختان بحسب شریعة موسى وحدھم، وإنما علي أناس آخرین كثیرین

، بینما للرب، فكان ھذا الختان من أجل األوثان ولیس )لألوثان(المصریین كانوا یختتنون لھا 
 بالمعنى الحرفي، فلننتقل إلي تتنوا للرباخفإذا كنا قد فھمنا معنى . ختان الیھود ربما كان للرب

، والبعض اآلخر للربمعناه الرمزي حتى نعرف كیف یوجد بین المختونین بعًضا منھم مختتن 
  .مختتن ولكن لیس للرب

فإن الذین یمارسون الفلسفة، قد ختنوا : توجد كلمات أخرى بخالف كلمة الحق أي عقیدة الكنیسة
یمكن أن نطلق علیھ ضبط النفس؛ فإن الھراطقة یمارسون ضبط أخالقھم وقلوبھم، ویمارسون ما 

، ألن  للربالنفس وھم في الوقت نفسھ مختتنین جسدًیا، ولكن في ھذه الحالة فإن ختانھم لیس
ولكن حینما تذھب إلي الكنیسة وتتبع تعالیمھا الحقة، فإنك . الختان عندھم ُیَنفَّذ بموجب عقیدة كاذبة

  .للربإنما مختتن لن تكون فقط مختتًنا، و

  العالمة أوریجینوس

  مع أن لي أن اّتكل على الجسد أیًضا،"

  إن ظن واحد آخر أن یّتكل على الجسد، 

  ].٤" [فأنا باألولى

فمن جھة إن أراد . یقدم لنا الرسول نفسھ مثاًال على عدم االتكال على الجسد، بل على عمل اهللا فیھ
یة فلدى الرسول الكثیر لیفتخر بھ، األمر الذي ال یقدر أن أحد أن یفتخر بامتیازاتھ الجسدیة الخارج

  . فرفضھ لالفتخار باألمور الجسدیة لیس عن نقٍص لدیھ أو عجز عن تحقیقھا. یباریھ فیھ أحد

  )٦-٤ع(یذكر الرسول بولس سبع امتیازات لھ 

الیھودیة، ولیس دخیًال علیھا، ألن الدخالء وھذا إثبات إنھ ولد في :  مختون في الیوم الثامن-١
  .یختتنون یوم دخولھم اإلیمان الیھودي

  . ألنھ ال ینسى الدیانة الیھودیة التي أسسھا اهللا على جبل سیناء: من جنس إسرائیل-٢

 بنیامین االبن الوحید لیعقوب الذي ولد في أرض الموعد من زوجتھ : من سبط بنیامین-٣
  .آخر أبناء یعقوبوھو ، المحبوبة راحیل



، اإلسرائیلي ھو إنسان یھودي نال الختان: ھناك فرق بین اإلسرائیلي والعبراني:  عبراني-٤
ولیس بالضرورة أن یجید اللغة العبریة، أما العبراني فیجید اللغة العبریة كما یعني أن أجداده لم 

  . ین نزحوا من األممیختلطوا مع األمم في الزواج كما فعل كثیرون من الیھود اآلخرین الذ

وإنھ من الذین یعتنون بممارسة الطقوس .  أي المفرز والمخصص والمكرس هللا: فریسي-٥
  .والفرائض الدینیة

 كان شاول غیوًرا جًدا على دیانتھ، فلم یطق أن یرى أحًدا خارج الحظیرة : مضطھد الكنیسة-٦
اء جنسھ اشتعلت نار الغیرة داخلھ لذلك عندما نشأت المسیحیة وجذبت الكثیرین من أبن. الیھودیة

فأقترف كثیر من اآلثام ضد الكنیسة وسجن واضطھد الكثیر من المؤمنین وكان راضًیا بقتل 
  .استفانوس

ولكن ما " تمم كل مطالب الناموس من وصایا وتقلیدات، : من جھة بّر الناموس كان بال لوم-٧
  ".كان لي ربًحا، فھذا حسبتھ من أجل المسیح خسارة

  ن جھة الختان مختون في الیوم الثامن، م"

  من جنس إسرائیل من سبط بنیامین، 

  عبراني من العبرانّیین، 

  ].٥" [من جھة الناموس فّریسي

من جھة إمكانیاتھ لالفتخار واالتكال على الجسد، فقد تمتع بكل األمور التي كان الیھود یعتزون 
  .بھا

vختانھ في الیوم الثامن یتبعھ أنھ . د من والدین دخیلین یشیر بھذه الظروف أنھ لیس دخیًال وال ُول
  .لیس بدخیل، وأنھ من ساللة إسرائیل، وأن أبواه لیسا دخیلین

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإني . فإنني لست من أسرة نصف یھودیة. ھویتي الیھودیة لیست بأیة حال ُملتبس فیھا:  یقول
  . نفسھ احتمل العبودیة) یعقوب(ھا البطریرك زرع حر، ابن راحیل المحبوبة التي من أجل

  ثیؤدورت أسقف قورش

  من جھة الغیرة مضطھد الكنیسة، "

  ].٦" [من جھة البّر الذي في الناموس بال لوم

إنھم لیسوا أكثر غیرة منھ، فقد كان غیوًرا على حرفیة الناموس وتقلیدات آبائھ واالعتزاز بأمتھ، 
األمر الذي لن یقدر أن ینكره أحد من . ة للناموس وإسرائیلبذل كل جھده الضطھاد الكنیسة خدم

أما عن حیاتھ الشخصیة فبحسب الناموس كان فریسًیا مدقًقا في حرفیة متشددة، ُیحسب . بني أمتھ
  .في أعین الیھود باًرا



 أن الرسول بولس بعد أن أعلن عن ما كان یمكنھ أن یفتخر بھ، القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
ور لیست باختیاره، إذ لم یختر لنفسھ أن یختتن في الیوم الثامن، وال أن یكون من جنس وھي أم

، یتحدث عما ھو باختیاره، إذ كان یمكن أن یكون فریسًیا ولكن غیر غیور علي .إسرائیل الخ
باختیاره كان غیوًرا جًدا فاضطھد الكنیسة، وسلك في . الناموس كما فعل بعض رؤساء الكھنة

  . لوم حسب الناموسالبّر وبال

v یقول حین كنت أغزو الكنیسة لم أكن مدفوًعا بحب الكرامة والمجد الباطل والغیرة مثل قادة 
  .الیھود، بل كنت ملتھًبا بالغیرة علي الناموس

  ثیؤدورت أسقف قورش

v قبل اھتدائھ تمم بولس الناموس بطریقة رائعة، إنما خوًفا من الناس أو من اهللا نفسھ، حتى حین 
  .لكنھ كان ینفذ الناموس خشیھ العقوبة ولیس حًبا في البّر. كان یضاد الناموس في مفاھیمھ الداخلیة

  القدیس أغسطینوس 

  لكن ما كان لي ربًحا،"

  ].٧" [فھذا قد حسبتھ من أجل المسیح خسارة

أن مع كل ما قد بلغھ في أعین إسرائیل القدیم، ومع كل ما تمتع بھ من امتیازات، أدرك الرسول 
ألقى بھذا كلھ وحسبھ خسارة لیربح السید . ھذا كلھ لن ینفعھ شیًئا، وأنھ عاجز عن تبریریھ لدى اهللا

من یلتصق بالحرف الناموسي یسقط في الفقدان والخسارة مادام . المسیح القادر وحده أن یبرره
رتھ على حسب الرسول الكرامة التي نالھا من شعبھ بسبب غی. یفقد المسیح مصدر حیاتھ وشبعھ

  .حرفیة الناموس خسارة لحقت بأعماقھ

v إنھ یسأل إن كنت من جھة نقاوة ساللتي وغیرتي وعاداتي وطریقة حیاتي قد فقت الكل، فلماذا 
: أرفض كل ھذه الكرامات إال ألني وجدت أن أمور المسیح أفضل، وأفضل جًدا؟ لھذا أضاف

أما نحن فلسنا حتى ]... ٧" [ خسارةلكن ما كان لي ربًحا، فھذا قد حسبتھ من أجل المسیح"
نستحق بالمال لنربح المسیح، بل نفضل الحرمان من الحیاة العتیدة عن الصالحات التي للحیاة 

  .الحاضرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلم . لنصِغ بانتباه إلي كلماتھ عینھا. كیف ھذا، ھذا ما یعلنھ ھنا.  ھذه الكلمات ھي مدیح للناموس
بل " حسبتھ: "ولكن عندما تحدث عن الربح لم یقل". حسبتھ خسارة"بل " الناموس خسارة"یقل 
  . قدیًما كان ربًحا بسبب طبیعتھ، وأخیًرا صار ھكذا بحسب رأیي"... كان لي ربًحا: "قال

  .؟ إنھ خسارة من أجل المسیح)ربًحا(یقول ماذا إذن، ألیس الناموس ھكذا 

  . سب ربًحا، بل كان ھكذاكیف كان الناموس ربًحا؟ ولم ُیح

  . تأملوا كیف كانت عظمتھ، إنھ یجلب الناس الذین كانوا بھیمین في طبیعتھم لیحملوا شكل البشر



لماذا؟ ألنھ صار نوًعا من الجسر، فحیث كانت . لو لم یوجد الناموس ما كانت النعمة قد ُأعطیت
 في شكل سلم، ولكن الذي صعد ھناك استحالة للصعود إلى العلى من حالة االنحطاط الشدید جاء

إذ رفعھ إلى ھذا الوضع، لم . لم یعد بعد محتاًجا إلى السلم، دون أن یحتقر السلم، بل ھو شاكر لھ
  ... یعد یحتاج إلیھ

. ھذا ھو حال الناموس، فقد رفعنا إلى فوق، فكان لنا ربًحا، أما بالنسبة للمستقبل فحسبناه خسارة
  . ا ألن النعمة أعظمكیف؟ لیس ألنھ ھو خسارة، وإنم

ذلك كما لو أن فقیًرا كان جائًعا، فإذ وجد فضة ھرب منھ الجوع، أما وقد وجد ذھًبا ولم ُیسمح لھ 
وإذ . باالحتفاظ باالثنین مًعا، حسب االحتفاظ بالفضة خسارة، مع أنھا ھي في ذاتھا لیست ھكذا

  ... یلقیھا یأخذ العملة الذھبیة

  . ا ھو ھكذا بالنسبة لإلنسان الذي یلتصق بالناموس ویھجر المسیحإذن الناموس لیس خسارة، وإنم

: لھذا قال. الناموس إذن خسارة إن قادنا بعیًدا عن المسیح، أما إذا بعث بنا إلیھ فھو لیس خسارة
  .، فإن كان من أجل المسیح، فھو لیس خسارة بطبعھ"من أجل المسیح خسارة"

نفسھ بأن الناموس قد ) الرسول( إلى المسیح؟ یخبرنا لكن لماذا ال یسمح لنا الناموس بالذھاب
. إنھ یقودنا إلیھ إن أردنا. والمسیح ھو مكمل للناموس وغایة الناموس. ُأعطي لیقودنا إلى المسیح

إنھ یسمح لنا بالذھاب إلى . من یطیع الناموس یترك الناموس ذاتھ" ألن المسیح غایة الناموس"
  .نعم حًقا لقد حسبت كل شيء خسارة. فإنھ ال یسمح لنا بذلكالمسیح إن كنا نراعي ھذا، وإال 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  بل إني أحسب كل شيء أیًضا خسارة،"

  من أجل فضل معرفة المسیح یسوع ربي، 

  الذي من أجلھ خسرت كل األشیاء،

  ].٨" [وأنا أحسبھا نفایة لكي أربح المسیح

سقطت كل ھذه االمتیازات كنفایة ال تستحق أن یشغل إذ التقى بالرب ورآه وفتح قلبھ لسكناه، 
ما . ھذه النفایة ال یلیق بالمؤمن أن یحتفظ بھا، بل یلقیھا خارًجا لتلھو بھا الكالب الضالة. فكره بھا

كان یعتز بھ قبًال صارت نفسھ تمقتھ لیعتز بعار الصلیب، وفقر المسیح، وذبیحتھ الفریدة القادرة 
  .یدخل كل مؤمن ویستقر في األحضان اإللھیة في مجد أبديأن تفتح أبواب السماء ل

بعدما نھض شاول من سقطتھ بعد سماعھ صوت " من أجل معرفة فضل المسیح یسوع ربي"
ربنا یسوع عرف جیًدا أن كل ما كان لھ ربًحا ھو في حقیقتھ خسارة من أجل معرفة المسیح 

  .یسوع

وخسر ، خسر شاول كل امتیازاتھ السابقة.. ".من أجلھ خسرت كل األشیاء وأنا أحسبھا نفایة"
وخسر وضعھ ، وخسر وضعھ كقائٍد غیوٍر مشھوٍر، وضعھ كشخٍص مقرٍب من القیادات الدینیة

خسر كل ھذه االمتیازات وھو . بین أصدقائھ ومعارفھ، وخسر وضعھ وسط أسرتھ المتدینة



ستبدل ھذه األرباح الوھمیة والحقیقة أن القدیس بولس مارس عملیة استبدال، فا، یعتبرھا نفایة
  . المؤقتة الزائلة بأرباح حقیقیة تبقى معھ إلى األبد

vلماذا یعني ھنا الناموس؟ ألیس العالم صالًحا؟ ألیست الحیاة الحاضرة صالحة؟ لكن إن :  أقول
من أجل فضل معرفة المسیح "لماذا؟ . سحبتني ھذه عن المسیح أحسب كل ھذه األشیاء خسارة

فالخسارة تقوم علي . إنھ إذ تشرق الشمس، یحسب الجلوس بجوار شمعة خسارةف". یسوع ربي
الحظوا كیف یدعو كل شيء خسارة، لیس في ... المقارنة، علي السمو علي األمور األخرى

  .ذاتھا، وإنما من اجل المسیح

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v تك (نعمة اهللا في تواضعھ الشدید أن إبراھیم إذ اعترف أنھ تراب ورماد وجد ) الرسول( لقد قرأ
). ١٧:١٠- ٤٢أي (استرد كل ما فقده ) ٨:٢أي (وقرأ أن أیوب إذ جلس في المزبلة ). ٢٧:١٨

  ). ٧:١١٣مز (وقرأ في نبوة داود أن اهللا یقیم المسكین من التراب والبائس من المزبلة 

  القدیس أمبروسیوس 

v فإنني إذ . ئة، لكنني أفضل ما ھو أسميكأمور دنی) وصایا الناموس( إنني لست أھرب منھا
إنھا تحمل . ألن النفایة ھي الجزء الكثیف من القش). غطاء البذور(أتذوق الحبوب ألقي النفایة 

  .الحبوب، لكن ما أن ُتجمع الحبوب حتى ُتطرح النفایة

  ثیؤدورت أسقف قورش

vتضیف شیًئا للمتعة لیس من فقدان لطوباویة الفضیلة بسبب األلم، أیًضا ملذات الجسد ال .  

v عظیم ھو الربح الذي نقتدیھ بالصالح، الذي ھو الغنى باهللا، ولیس الغنى الزائل، إنما بالعطایا 
  .األبدیة حیث ال تحارب بل نعمة دائمة ال تنتھي

  القدیس أمبروسیوس

vعلمت أنك خائف اهللا، فلم تمسك ابنك اآلن : " من منكم یتوقع أن یسمع صوت مالك یقول لھ
، أو ابنتك أو زوجتك، ولم تمسك مالك أو كرامة العالم، أو طموح العالم، بل )١٢:٢٢تك " (عني

لقد بعت كل شيء وأعطیت للفقراء واتبعت . احتقرت كل األشیاء وحسبتھا نفایة لكي تربح المسیح
 كھذه من المالئكة؟ لقد سمع إبراھیم ھذا من منكم تظنون أنھ یسمع كلمة). ٢١:١٩مت (كلمة اهللا؟ 
  .الصوت

  العالمة أوریجینوس

  وأوجد فیھ، ولیس لي بري الذي من الناموس، "

  بل الذي بإیمان المسیح،

  ].٩" [البّر الذي من اهللا باإلیمان



یكشف أنھ كان ضاًال لم " أوجد فیھ": بقولھ.  أي اتحد بھ]٩-٨" [لكي أربح المسیح وأوجد فیھ"
مكان لراحتھ واستقراره، فوجده الرب یسوع ودخل بھ كما إلى أحشاء محبتھ لیستقر في یكن لھ 

فحین كان یظن أنھ بار بحسب الناموس كان بالحقیقة تائًھا وضاًال، وإذ تمتع . بیتھ في أمان
ھذا ھو اإلیمان بالمسیح كعطیة . باإلیمان صار في المسیح مستقًرا ومختفًیا یرتدي بره بًرا لھ

  .إلھیة

v إن كان ذاك الذي كان لھ بّره جرى نحو ھذا البّر اآلخر، إذ بّره الخاص بھ ھو كال شيء، كم 
، لیس الذي اقتنیھ "لي بري: "باألولى الذین لیس لھم بّر یلزمھم أن یجروا إلى المسیح؟ حسًنا قال

بالنعمة، إن كان الذي كان بھذا السمو العظیم قد خلص . بتعبي وكدحي، وإنما وجدتھ من النعمة
كان یبدو أنھم سیقولون بأن الٌبر الذي یأتي بالتعب أعظم، لذا أظھر أنھ نفایة أن . فكم یلیق بنا نحن
ھذا . ھذا ھو بّر اهللا. وما ھو البّر اآلخر؟ الذي من اإلیمان باهللا، أي یمنحھ اهللا... قورن بالبّر اآلخر

  .لتي بال قیمة الصادرة عن جھادناھبات اهللا ال تقارن باألعمال الصالحة ا. بكلیتھ ھو ھبة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ألعرفھ، وقّوة قیامتھ، "

  وشركة آالمھ،

  ].١٠" [متشبًھا بموتھ

وضع الرسول القیامة قبل اآلالم، لماذا؟ ألنھ عاین السید المسیح القائم أوًال في حیاتھ ثم دخل إلى 
ال . تھ أوًال، ثم أخبر حنانیا عن آالم الرسولأعلن لھ السید المسیح عن أمجاد قیام. حلبة اآلالم

یوجد فاصل بین ألعرفھ وقوة قیامتھ ألن أھم شيء في معرفة المسیح ھي قوة قیامتھ التي كانت 
  .ألجلنا نحن ولیس ألجلھ

بولس المتألم في سجنھ وقیوده وھو بريء یعرف أن آالمھ ھذه ما ھي إال شركة ": شركة آالمھ"
  .مع المسیح المتألم

وض االنشغال بالحرفیات القاتلة والتي كان یظنھا طریق البّر، دخل في المسیح وحّل المسیح ع
تعرف علیھ، ویبقى ینھل من ینبوع المعرفة والحكمة . بھذا صارت لھ معرفة فائقة. فیھ باإلیمان

تھ ال یحتمل أن یفسد وق. لیدرك عملًیا قوة قیامتھ، ویختبر شركة آالمھ، ویسعد بالتشبھ بآالمھ
بحواٍر جدلٍي حول ما یخص الجسد، ویترك تمتعھ الدائم بمعرفة متجددة ال تنقطع للسماوي القادر 

  ).١٧:١٥ كو ١ ؛ ٢٥: ٤رو (أن یبرر الجمیع بدمھ الثمین وببھجة قیامة المسیح بًرا لھ 

v لماذا؟ وكیف؟ باإلیمان . نعرفھ، وبدونھ یستحیل معرفتھباإلیمان " باإلیمان ألعرفھ" ماذا یعني
فإن كانت قیامة المسیح حسب الجسد ُتعرف باإلیمان، كیف یمكن بالعقل ... نعرف قوة قیامتھ

ألنھ ُیوجد للقیامة أمثلة كثیرة، أما المیالد فلن ... إدراك والدة كلمة اهللا؟ ألن القیامة أقل من الوالدة
  .ولد أحد قط من عذراءلم ی. یوجد لھ مثیل قط

v تھب البّر، ھذا ما یلیق بنا أن نؤمن بھ أنھ قادر أن ) الوالدة من عذراء والقیامة( ھذه األمور
فإنھ باإلیمان ندخل في شركة آالمھ، لكن . یفعلھ، أما كیف كان قادًرا ھذا ما ال نستطیع برھنتھ

نا إن كنا نتألم معھ فسنملك أیًضا معھ إن لم نؤمن بأن. كیف؟ إن لم نؤمن ال نقدر أن نحتمل اآلالم



من یؤمن أن المسیح قام یسلم نفسھ للمخاطر، ... لما یمكننا أن نحتمل اآلالم) ١٢:٢ تي ٢(
  .إذ تكون لھ شركة مع ذاك الذي قام، مع ذاك الحي. ویشاركھ آالمھ

vوكأنھ یقول .  االضطھادات واألحزان والشدة یلزم أال تجعلنا مضطربین، فإننا بھا نتشبھ بموتھ
" حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع: "وكما یقول في موضع آخر. إننا نتشكل بشبھھ

فإننا لسنا نؤمن فقط أنھ قام، وإنما حتى بعد قیامتھ لھ . ھذا یأتي من اإلیمان العظیم). ١٠:٤ كو ٢(
كأنھ .  األمر أیًضاسلطان عظیم، فنرحل في ذات الطریق الذي سافر فیھ، أي نصیر إخوتھ في ھذا

إننا نؤمن أننا نصیر في شبھ موتھ ! یا لعظمة كرامة اآلالم! صرنا مسحاء في ھذا األمر: قال
   !خالل اآلالم

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].١١" [لعّلي أبلغ إلى قیامة األموات"

مع السید المسیح في آالمھ وصلبھ، حیث ینعم بكرامة الشركة ما یشغل الرسول بولس على الدوام ھو انطالقھ الیومي في طریق القیامة خالل شركتھ 

  .معھ، والدخول إلى األمجاد األبدیة

قیامة األموات التي یقصدھا الرسول ھنا ھي القیامة الواحدة الوحیدة العامة الشاملة لجمیع األموات، األبرار واألشرار، وھي تتم في لحظة واحدة یعقبھا 

  .الجزاء والعقاب

  .إنھ یحتاج إلى جھاد العمر كلھ. ي استخدمھا الرسول ال یقصد منھا الشك في أمر قیامتھ، لكنھ یقصد بھا صعوبة الوصول إلى ھذا األمرالت" لعلي"

ن البعض بالحق یقوم لُیكرم، وآخرو[؟ "أبلغ إلى قیامة األموات: " أن كل البشر سیقومون، فماذا یعني الرسول بقولھالقدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .]ماذا یعني ببلوغ القیامة التي تشیر إلیھا ھنا؟ القیامة التي تقود إلى المسیح نفسھ... لكي ُیعاقبوا

vلم یكن لدیھ أدنى ". األموات لعلي أبلغ قیامة: " ھذا ألن بولس ال یزال یثابر في شركة اآلالم التي كادت أن تكون علي شبھ الموت نفسھ حتى یقول

ولكن ما ھو بلوغ قیامة األموات؟ إنھا الحیاة الكاملة التامة لكل شخص، والنابعة عن شركة آالم المسیح بكل وسیلة، والتي . واتشك أنھ یبلغ قیامة األم

  . تتجلى بوضوح في نھایة الزمن عندما تتحقق قیامة األموات، أي عندما یعود األموات إلى الحیاة

  ماریوس فیكتورینوس 

vكیف ال . لكن تتألم نفوسنا عندما نعرف أنھ ال یمكننا اإللمام بھذا الُحسن. ى الرغبة في التفكیر بعمق في الُحسن العظیم یقودنا نشید األناشید اآلن إل

یأسف أي شخص عندما یكتشف أن االرتقاء إلى ھذا الُحسن صعب المنال، إذ ترتفع النفس الطاھرة النقیة بواسطة الحب لكي تشارك في ھذا الُحسن، 

  ).١١:٣في (ا لآلن لم تتمكن من الحصول على ما تبحث عنھ، كما یقول القدیس بولس ولكن یظھر أنھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

  سباق لبلوغ الكمال. ٢

  لیس إني قد نلت أو صرت كامًال، "

  ].١٢" [ولكني أسعى لعّلي ُأدرك الذي ألجلھ أدركني أیًضا المسیح یسوع

سّر قوة الرسول بولس إدراكھ عدم بلوغھ بعد الكمال، ال بروح الیأس والتھاون، وإنما بالسعي والجھاد مدرًكا أن السید المسیح نفسھ یطلبھ ویسعى إلیھ 

  . سید المسیح على اقتنائھ لھفغیرة الرسول على خالص نفسھ ال تقارن بغیرة ال. بینما یود أن یدرك المسیح یعلم تماًما أن المسیح أدركھ. لكي یفدیھ ابنا لھ



. لم ینل بعد الرسول المكافأة، وال تمتع بعد بكمال المجد، وال أنھى بعد سباقھ، لكن ما یسنده أن السید المسیح ھو العامل فیھ بنعمتھ" أسعى لعلي أدرك"

كانیات التي لھ جبارة وقدیرة، ألنھا إمكانیات عمل فالزمن مقصر، والجھاد طویل، لكن اإلم. یبدأ معھ، ویسیر معھ في طریق جھاده، ویكون ھو غایتھ

لقد أدرك السید المسیح شاول الطرسوسي وھو في طریقھ ". أدركني أیًضا المسیح یسوع الذي ألجلھ"إنھ تعبیر واضح وقوي عن حیاة الجھاد . اهللا فیھ

أدركھ فھرب الشر من داخلھ . اضطھاد یسوع المسیح في شخص أوالدهإلى دمشق ممتطًیا جواده، متكبًرا متعجرًفا مملوًء غضًبا وحقًدا لیكمل معصیتھ ب

  . وفر الكبریاء واختفى الحقد

vواحد حسب القدرات البشریة، واآلخر خاص بكمال العالم العتید، . واحد ُیقتني ھنا، واآلخر فیما بعد.  یوجد شكالن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي

  .الكل، كامل في الكلأما اهللا فعادل خالل الكل، حكیم فوق 

  القدیس أمبروسیوس

v١٢" [لیس إني قد نلت أو صرت كامًال: "یقول الرسول بولس.  نحن جمیًعا اآلن غیر كاملین، ھناك سنكون كاملین حیث یصیر كل شيء كامًال[ ،

  .فھل یجسر أحد أن ینسب لنفسھ الكمال؟ نعم باألحرى لندرك عدم كمالنا، فننال الكمال

  وس القدیس أغسطین

vولعلھ یقصد إن ظننت إني متأھل لبلوغ القیامة المجیدة، وھي موضوع ثقة علي شبة قیامتھ، .  یلیق بالبشر أن یحتملوا الصراع كلھ، فیأتوا إلى قیامتھ

لت بعیًدا عن اإلكلیل، الزلت الز. حیاتي ال تزال بعیًدا عن النھایة!.. بھذا أكون قادًرا أن أنال القیامة، وأن أقوم في مجٍد. فإني احتمل كل الصراعات

  .فانتم تعلمون بأیة غیرة یسعى اإلنسان". أسعى"بل یقول " إني أجري"إنھ لم یقل . أجري وأثابر للبلوغ إلى الھدف

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v دیدة بدًال من العتیقة، أي تصیر صالحة  إلى طبیعة إلھّیة، وتصیر خلیقة ج- ینبغي أن تتغّیر نفوسنا وتتحّول من حالتھا الحاضرة إلى حالة أخرى

ألن بولس المغبوط یكتب ھكذا . وھكذا إذ تصیر مناسبة والئقة تعود وتسكن في الملكوت السماوي. متحننة وأمینة بدًال كونھا في المرارة وعدم اإلیمان

كیف أدركھ اهللا إذن؟ یحدث ھذا ]. ١٢" [یًضا المسیح یسوعولكّني أسعى لكي ُأدرك الذي ألجلھ أدركني أ: "عن تغییره الذي بھ أدركھ المسیح، قائًال

ھكذا حین كان بولس تحت سیادة . مثًال حینما یمسك طاغیة مجموعة من األسرى ویسوقھم قّدامھ، ثم بعد ذلك یدركھم الملك الحقیقي ویخّلصھم منھ

لھذا فإن اهللا لم یھملھ بل أدركھ، إذ أضاء ... عل ھذا عن غیرة هللا وبجھلوتأثیر روح الخطیة الظالم، فإنھ كان یضطھد الكنیسة ویتلفھا، لكن ألنھ كان یف

  .حولھ الملك السماوي الحقیقي

v وشفقة، وكل ) ١٢: ٣كو ( یعّلمنا الروح التواضع الحقیقي الذي ال نستطیع اآلن أن نصل إلیھ حتى بالتغّصب، لكن یعّلمنا أن نثمر بالحق أحشاء رأفات

  .و تغّصب، كما یعرف الروح نفسھ كیفیّّة ذلك حین یمألنا بثمارهوصایا الرب بدون تعب أ

  القدیس مقاریوس الكبیر 

vإنھم مغرورون ومفتخرون بینما یقول .  إني أعجب من أولئك الذین یدعون ألنفسھم الكمال، أولئك الغنوسیین، الذین ُیھیأ لھم أنھم أفضل من الرسول

ومع ھذا یحسب نفسھ كامًال ألنھ قد انفصل عن حیاتھ األولى، ساعًیا بال ملل نحو حیاة أفضل، ..." مًاللیس إني قد نلت أو صرت كا: "الرسول نفسھ

، واصًفا الكمال بجالء أنھ ترك للخطیة، "فلیفتكر ھذا جمیع الكاملین: "ھنا أیًضا یضیف. غیر مدٍع الكمال في المعرفة، لكنھ كان ساعًیا نحو الكمال

  . وحده، نازعین من ذاكرتنا خطایانا السابقةوتجدید في اإلیمان الكامل

  القدیس إكلیمنضس السكندري

  أیھا اإلخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، "

  ولكني أفعل شیًئا واحًدا، 



  إذ أنا أنسى ما ھو وراء،

  ].١٣" [وامتد إلى ما ھو قّدام

ففي كل یوم یتمتع الرسول ببركات كأنھا جدیدة، . حسب كل ما نالھ كال شيءمع عظمة ما نالھ الرسول، لكن بمقارنتھ بما یعده لھ الرب من أمجاد ی

إنھ في سباق دائم . ینسى الماضي ألنھ مشغول بحاضٍر مجید، إن قورن بما ینالھ غًدا یصیر في نظره كال شيء". ھوذا الكل قد صار جدیًدا: فیصرخ

  .بروح الرجاء المفرح في الرب

فإن كان قد تمّتع بمجد الكواكب یشتھي خالل النعمة . ستمر للنمّو والتقّدم، فینسى ما ھو وراء لیمتد إلى ما ھو أعظموھب اهللا اإلنسان االشتیاق الم

حینئذ یضيء األبرار كالشمس في "، كما قیل )٤١: ١٥ كو ١" (إن نجًما یمتاز عن نجٍم في المجد: "اإللھیة أن یبلغ مجد الشمس، إذ یقول الرسول

  ).٢: ٢عد )" (رایتھ(كل واحٍد یسیر في المحّلة على حسب عالمتھ "ھذا وفي العھد القدیم جاء في الشریعة بأن ). ٤٣: ١٣مت " (ملكوت اهللا

الذي یركز على شيٍء واحٍد یحقق . یركز المتسابق كل أفكاره ویجمع كل قواه للوصول إلى الھدف بأقصى سرعة]. ١٣" [... ولكني أفعل شیًئا واحدًا"

یقدم بولس الرسول ھنا صورة مستعارة من سباق عربات الخیل في القرن .  من الذي ینشغل بأمور كثیرة، فھو ال یحقق نجاًحا یذكرنجاًحا ما أفضل

وھكذا نحن المتسابقون یا أحبائي جمیًعا قد خرجنا من جرن المعمودیة . وكأن المتسابق البد أن یكون حاصًال على الجنسیة الرومانیة. األول المیالدي

  .لنا على الجنسیة السمائیةوحص

فعندما ینظر اإلنسان إلى ، النظر إلى الماضي قد یعطل مسیرة اإلنسان تجاه الملكوت. أرفض حتى النظر إلى مكان الخطیة"... إذا أنسى ما ھو وراء"

إلنسان إلى ماضیھ بما فیھ من أخطاء قد ینظر ا. ماضیھ ویفتخر بأعمالھ الصالحة ویعتمد علیھا ویشعر إنھ إنسان كامل یصاب بالشیخوخة الروحیة

  .وخطایا ویذكر تفصیالت ھذه الخطایا فیتعثر فیھا ثانیة

  .، أي أركز أفكاري وجھدي في الواجب الُملقى على عاتقي ومسئولیتي تجاه إلھي وكنیستي"وامتد إلى ما ھو قدام"

واج، فمن تزّوج ال یعود ینظر إلى الوراء حین كان غیر متزّوج، بل یتطّلع أنّنا ال ندین الزالقدیس أغسطینوس في حدیثھ عن الزواج والبتولّیة یقول 

  .وأما البتول فإنھ إذ جعل الزواج خلفھ ال یعود ینظر إلى الوراء، بل یتطّلع إلى األمام. إلى ما ھو قّدام لیحیا بفرح في حیاتھ الزوجّیة مقّدًسا

vیلزمھ أن یسیر في الطریق، . ا بلغ الشخص فلیخف لئّال یتطّلع إلى الوراء من تلك النقطةإلى حیثم.  إذ تطّلعت امرأة لوط إلى خلف صارت جامدة

  .فلیتبع المسیح

vأن : فالرجاء یحّثنا على ذلك... فإن ما نرجوه لم یتحّقق بعد، ذلك مثل البیضة التي لم تصر بعد كتكوًتا.  بقي الرجاء الذي أظن أنھ یقارن بالبیضة

  ".نمتد إلى ما ھو قّدام"، ومع الرسول "ننسى ما ھو وراء. "ة وننتظر األمور العتیدةنستخّف باألمور الحاضر

  القدیس أغسطینوس 

v لكنھم یظّلون یسعون بتواضٍع لیًال ونھاًرا]١٣ ["لقد أدركنا" لیس للرب نھایة، وال یمكن إدراكھ بصورة كاملة؛ وال یجرؤ المسیحّیون أن یقولوا ،.  

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v إذ یستحیل علي الذین یصعدون ویبلغون القمة أن یتحاشوا الشعور بالدوار، لھذا یحتاجون لیس فقط أن یتسلقوا صاعدین، بل وأن یكونوا حذرین عند 

  . بھذاالحذر شيء وفقدان توازن رؤوسنا عندما نرى المسافة التي تسلقناھا شيء آخر، فلنالحظ ماذا تبقي لنا أن نصعد ونھتم. بلوغھم الذروة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأما القسم الثاني من الخلیقة وھو العقالني الروحي، فال قیود ... أحدھما حًسي ومادي واآلخر عقالني وروحي:  تنقسم الخلیقة إلى قسمین واضحین

   :وإضافة إلى ذلك تمتاز الطبیعة الروحّیة بأن لھا ناحیتین. علیھ ولیس لھ حدود وال یحصره أي شيء



   .لذلك فھو ال یسمح أن یتغّیر الحق نقًصا أو زیادة. ثابًتا دائًما كما ھو) الغیر مخلوق( یظل الخالق :أوًال

  . بالمشاركة فیما وراء الحدود.  أما الناحیة الثانیة فھي تخص الخلیقة، وتنظر دائًما إلى بدایتھا والھدف األول لھا:ثانًیا

فھي لیست محدودة، وال یمكن أن . ة نظر ُمعّینة، فھي ُخلقت بینما تتغّیر باستمرار إلى األحسن في نموھا وكمالھاتظل الخلیقة ثابتة في الخیر، ومن وجھ

وھكذا . نوقف نمّوھا إلى األحسن، غیر أن حالتھا الراھنة من الُحسن حتى ولو كانت عظیمة وكاملة، إال أنھا بدایة فقط إلى مرحلٍة أحسن وتفّوق الحدود

في " (ولكني أفعل شیًئا واحًدا إذ أنا أنسى ما ھو وراء وامتد إلى ما ھو قّدام. أیھا االخوة إني ال أحسب نفسي أني قد أدركت: "رسول تتحّققفإن كلمات ال

ما ھو جدیر، أما إن الخیر الذي ھو أعلى مما قد حصلنا علیھ یشد انتباه الذین ساھموا فیھ، وال یسمح لھم بالنظر إلى الماضي، ألنھم یتمّتعون ب). ١٣: ٣

  .األشیاء الدنیا فقد ُمسحت من ذاكرتھم

vوشھد .  عندما كتب الرسول العظیم بولس إلى كنیسة كورنثوس عن رؤیتھ السماویة، لم یكن متأكًدا إذا كان قد رآھا بروحھ فقط أم بجسده وروحھ مًعا

یتضح ). ١٣:٣في " (ا واحًدا إذا أنا أنسى ما ھو وراء وأمتد إلى ما ھو قدامولكنى أفعل شیًئ. أیھا اإلخوة أنا لست أحسب نفسى أنى قد أدركت: "قائًال

استمر بولس في ). ألن موسى نفسھ لم یذكرھا عندما تكلم عن خلق الكون وأصلھ(من ھذا أن بولس وحده كان یعرف ما یوجد وراء السماء الثالثة 

ولم یسمح للسمو واالرتفاع الذي وصل إلیھ أن یحّد من رغبتھ ھذه وأكد بولس . طق بھااالرتفاع ولم یتوقف بعدما سمع عن أسرار الفردوس التي ال ُین

أّما من یتحدون مع اهللا فتنمو وتزداد شركتھم معھ باستمرار في . أن ما نعرفھ عن اهللا محدود ألن طبیعة اهللا أبدیة وأسمى مما نعرفھ ولیس لھا حدود

إنھم سوف یعرفون اهللا بقدر ما تسمح بھ ). ٨:٥مت " (طوبى ألنقیاء القلب ألنھم یعاینون اهللا: "المسیحالحیاة األبدیة، ویتفق ھذا مع كلمات السید 

، ٥:١٤٥مز (إن مجد اهللا العظیم جًدا ال حدود لھ كما یشھد بذلك النبي . عقولھم من فھم، إال أن اهللا الغیر محدود والغیر مدرك یبقى دائًما بعیًدا عن الفھم

وكان دائًما . ھذا ولقد حاول داود العظیم بكل قلبھ أن یرتفع بفكره إلى اآلفاق العلیا. ائًما كما ھو عندما نتطلع إلیھ ونفكر في علو سمائھیبقى اهللا د). ٦

 اهللا بذلك یتضح أن الشخص الذي یجرى نحو). ٨:٩٢مز ". (أما أنت یا رب فمتعاٍل إلى األبد: "وصرخ إلى اهللا). ٧:٨٤مز (یتقدم من قوة إلى قوة 

ویحدث ھذا في جمیع العصور واهللا ھو األعظم ارتفاًعا اآلن . یصبح أعظم كلما ارتقى إلى أعلى وینمو باستمرار في الخیر حسب مستواه في االرتفاع

  .وإلى األبد ویظھر باستمرار ھكذا لمن یقتربون منھ فھو أعلى وأسمى من قدرات كل من یرتفعون

  القدیس غریغوریوس النیسي

v؟ إن الذین بدأوا بوضع أیادیھم على المحراث وكذلك امتدوا إلى ما ھو قدام لكي یزرعوا )"شرورنا(ألننا نسعى وراء أفكارنا : "اذا تعني عبارة لكن م

راء لكن إذا وضع أحد یده على المحراث ونظر إلى الوراء فإنھ في ھذه الحالة یسعى و. ونسوا ما ھو وراء، بھذا أعطوا ظھرھم لألعمال الشریرة

  .شروره، ألنھ یسعى مرة أخرى إلى األشیاء التي كان قد تحول عنھا، ویجئ مسرًعا إلى الخطایا التي تركھا

كل الذین بعدما سمعوا دعوة الرب للتوبة تحولت حیاتھم إلى الفساد، سواء كانوا مسیحیین قد تركوا الحیاة الوثنیة، أو مؤمنین قد تقدموا في اإلیمان، ثم 

  ".ألننا نسعى وراء أفكارنا وكل واحٍد یعمل حسب عناد قلبھ الردئ: " ورفضوا التوبة، فإنھم لن یستطیعوا أن یقولوا سوى تلك الكلماتبعد ذلك سقطوا

vاإلنسان البار ینسى ما ھو وراء ویمتد إلى ما ھو قدام؛ أما اإلنسان الذي یوجد في وضع مضاد لإلنسان البار، فإنھ سوف یتذكر ما ھو وراء، ولن  

: ؛ یرفض سماع السید المسیح القائل"فال یرجع إلى الوراء لیأخذ ثوبھ: "بتذكره لما ھو وراء یرفض سماع السید المسیح القائل. یمتد إلى ما ھو قدام

وفي العھد القدیم ". إن الذي یضع یده على المحراث وینظر إلى الوراء ال یصلح لملكوت اهللا: "؛ یرفض سماع السید المسیح القائل"تذكروا امرأة لوط"

): ١٧: ١٩تك " (اھرب إلى الجبل لئال تھلك. ال تنظر إلى ورائك وال تقف في كل الدائرة: "مكتوب أیًضا أن المالئكة قالوا للوط بعد خروجھ من سدوم

وال تقف في "ة فال تعود بنظرك إلیھما؛ امتد دائًما إلى ما ھو قدام؛ لقد تركت سدوم، فال تنظر إًذا إلیھا، لقد تركت الشر والخطی" ال تنظر إلى ورائك"

  ".وال تقف في كل الدائرة: "، ھذا غیر كاِف إلنقاذك إن لم تَطع األمر الثاني أیًضا"ال تنظر إلى ورائك"فإنھ حتى إذا أطعت األمر األول ". كل الدائرة

إذا أردت أال تھلك مع أھل سدوم . ى تلك الحدود ونھرب إلى الجبلإن بدأنا التقدم والنمو الروحي، یجب علینا أال نتوقف في حدود دائرة سدوم، بل نتخط

فال تنظر أبًدا إلى ما ھو وراء، وال تقف في دائرة سدوم، وال تذھب إلى أي مكان آخر سوى الجبل، ألنھ ھناك فقط یمكننا أن نخلص؛ الجبل ھو ربنا 

  .یسوع الذي لھ المجد والقدرة إلى أبد اآلبدین آمین

  ینوسالعالمة أوریج



vإذ كیف یكون اإلنسان في حال أفضل لو أن .  بالحق كل الحیاة البشریة تقوم ھكذا، ال تقتنع بما قد عبر، وال تقتات علي الماضي كما علي المستقبل

 ما لم یتبعھا سلوك الئق معدتھ كانت ممتلئة باألمس بینما ال یجد الیوم ما یشبع جوعھ كما یلیق؟ بنفس الطریقة فإن النفس ال تربح شیًئا بفضیلة األمس

  .الیوم

  القدیس باسیلیوس

  أسعى نحو الغرض،"

  ].١٤" [ألجل جعالة دعوة اهللا الُعلیا في المسیح یسوع

فمن أجل مكافأة دعوة اهللا لھ في المسیح یسوع ال یمكن لألحداث . یرى الغرض بكل وضوح، وتوجد أمامھ عالمة في سباقھ ال تنحرف عینا قلبھ عنھا

باھجھا أو أحزانھا وال األرض بكل جمالھا ومتاعبھا أن تسحب قلب الرسول عن السماء، إذ ینعم بعربونھا داخلھ، وھو یجري مع كل نسمة الزمنیة بم

  .من نسمات عمره ویحمل معھ كثیرین في الرب، لیجد الكل موضًعا في المسكن األبدي

 ١(، إكلیل الحیاة )٨:٤ تي ٢؛ ٢٤: ٩ كو ١(أما الجعالة فھي إكلیل البّر ). ١: ٣ عب(، دعوة سماویة )١: ٣؛ كو ٢٦: ٤غل (سباقھ ھذا ھو دعوة علیا 

  ". ، إكلیل مجد ال یفنى)٤:٥بط 

 من Stadiumھذا یشیر إلى الخطوط البیضاء التي على أرضیة االستاد ، "أسعى نحو الخط"وكما یقول آدم كالرك  " markأسعى نحو العالمة "

دف، الذي یلیق بالذین یركضون أن یثبتوا أنظارھم علیھا، فإذا خرج أحدھم عن الخط یحسب جریھ الغًیا وغیر قانوني، نقطة االبتداء حتى موضع الھ

  .وذلك كي ال یتجمھروا في الطریق بل یلتزم كل منھم أن یسلك في حدود الخطین الموضوعین لھ

إن كان السید المسیح نفسھ ھو الطریق . ض الذي أسعى نحوه ھو المسیحالغر". أسعى نحو الغرض ألجعل جعالة دعوة اهللا العلیا في المسیح یسوع"

أحد الفالسفة الیونانیین یؤمنون بأن الفضیلة (الكلبي  Diogenes عندما قیل لدیوغنیس. وھو المكافأة، فإن المكافأة نفسھا تدعوني للركوض كي أقتنیھا

إن كنت قد ركضت في المیدان كل ھذا الزمان فھل أتلكأ في السیر وقد اقتربت : "أجاب" لقد صرت شیًخا مسًنا فلتسترح من أتعابك): "ھي ضبط النفس

   "من النھایة، أما یلیق بي أن أسرع إلى األمام باألكثر؟

حیث ، موضًحا تواضع الرسول بولس، فھو یعلم یقیًنا أن المكافأة ھي في السماء "في المسیح یسوع" علي تعبیر یوحنا الذھبي الفمیعلق القدیس 

  .البھاء، والتي لن نبلغھا إال في المسیح یسوع

vھذا األلم المؤقت البسیط سیتحول إلى مكافأة كرامة بھیة أبدیة .  

  الشھید كبریانوس

vإلیمان ھذا الرقص یصحبھ ا...  رقص بولس روحًیا عندما امتد إلى قدام من أجلنا ونسي ما ھو وراء، واضًعا ھدفھ قدامھ، مناشًدا نوال مكافأة المسیح

  .وترافقھ النعمة

  القدیس أمبروسیوس 

vانظروا فإنھ یبسط نفسھ إلى خارج، انظروا إنھ . إذن ركض على األرض، وبالروح صعد.  كان یركض على األرض، والمكافأة متدلّیة من السماء

  .متعّلق بالمكافأة

  القدیس أغسطینوس 

v الرجاء في نوال . إلى فوق حیث توجد المكافأة، فإن رؤیة المكافأة تزید من عزیمة إرادتكتتطلع . إن كنَت تنحني إلى أسفل تسقط وتصیر خائًرا

وما ھي ھذه المكافأة؟ لیست إكلیل سعف، فماذا ھي؟ ملكوت السماوات، الراحة األبدیة، . المكافأة یجعلك ال تشعر باألتعاب، وتجعل المسافة قصیرة



إنما . من ینالھا ھو وحده یدركھا ویتقبلھا. إنھ یستحیل وصف جمال المكافأة. ألشیاء التي ال یمكن تسمیتھاالمجد مع المسیح، المیراث، األخوة، ربوات ا

وُتحسب الحجارة الكریمة قرمیًدا إن قورنت . ُیحسب الذھب وحًال إن قورن بتلك المكافأة. إنھا أثمن بكثیر. ھي لیست من ذھب، وال مرصعة بالجواھر

المالئكة تكرمك حین تحمل المكافأة، . المكافأة وأخذت طریق رحیلك إلى السماء تستطیع أن تسیر ھناك بكرامة عظیمةإن كان لك ھذه . بجمالھا

  .وستلتصق بھم بكل ثقة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فلیفتكر ھذا جمیع الكاملین مّنا، "

  وإن افتكرتم شیًئا بخالفھ،

  ].١٥" [فاهللا سُیعلن لكم ھذا أیًضا

: ١٤ كو ١(تفق فیھ جمیع المؤمنین الحقیقیین الذین بلغوا الكمال، أو النضوج، ولم یعودوا بعد أطفاًال في حیاتھم الروحیة وسلوكھم المسیحي ھذا األمر ی

 بالنصرة ، فیتمتعون)٥:٢ تي ٢(ھؤالء قد وضعوا قلوبھم على الحیاة األبدیة، إنھم یسلكون حسب قوانین السباق . والذین ال یثقون بعد في الجسد) ٢٠

  .الكاملة واإلكلیل األبدي

 كو ١(ھكذا یلیق أن نقتدي بھم، ونسلك على منوالھم فنركض قانونًیا كأناس مجاھدین ناضجین، فال نكون أطفاًال في الفھم بل رجاًال لنا خبرة عمیقة 

  ).١٥:٥عب (، نبلغ إلى النضوج المسیحي )١٣:٤أف  (، ننطق بالحكمة بین الكاملین، الناضجین في المعرفة المسیحیة، حتى نبلغ اإلنسان الكامل)٦:٢

مسئولیتنا أن یكون لنا الفكر الصحیح، فكر . وعدد عشرة یعبر عن الكمال وأیضا المسئولیة، ذكرت في الرسالة نحو عشر مرات"... فلیفتكر ھذا"

  .المسیح

  .ھدون لكي یصلوا إلى حیاة الكمال، وقد تعدوا مرحلة الطفولة الروحیة المقصود بالكاملین ھنا ھم الناضجون روحًیا، الذین یجت"جمیع الكاملین فینا"

  لو انشغلتم بأمور أخرى لیست شریرة ولكنھا تعطلكم في السباق الروحي، فماذا یكون الحل؟" وإن افتكرتم شیئا بخالفھ"

  .فإن اهللا سیعلن لكم الحق بروحھ الساكن فیكم": فاهللا سیعلن لكم ھذا"

v لذلك فإن من ھو كامل ال یحسب نفسھ كامًال. ؟ إنھ یلزمنا أن ننسي ما ھو وراء"ھذا" أي شيء ھو ...  

" سیقودكم"وھو لم یقل . اهللا سیعلمكم، أي یحثكم ولیس یعلمكم، ألن بولس یعلم، لكن اهللا یقودھم! أنظروا كیف ینطق بھذا التواضع": اهللا سُیعلن لكم"

، وإنما بخصوص كمال الحیاة وعدم ظننا في أنفسنا أننا )العقائد(نطق بھذا لیس بخصوص التعالیم . كمن ُیعلن لھم خالل جھلھم" سیعلن لكم"بل 

  .كاملون، ألن من یحسب نفسھ أنھ یدرك كل شيء ال یقتني شیًئا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیزال ینقصھ، لكنھ كامل حیث ال یستحي من أن فیحسب نفسھ غیر كامٍل، متطلًعا كم من بّر ال .  یتحدث الرسول عن نفسھ أنھ كامل وغیر كامل

  .یعترف بعدم كمالھ وأنھ یتقدم لكي یبلغ الكمال

  القدیس أغسطینوس 

  وأّما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عینھ،"

  ].١٦" [ونفتكر ذلك عینھ



ن ما تمتعوا بھ بعد استمراریتھم في ذات قوانین الركوض لقد خشي الرسول على نفسھ كما علیھم أنھم بعد أن قطعوا شوًطا ضخًما في الركوض یفقدو

فیلیق بھم أن یفتكروا في ھذا الخط وتتركز أنظارھم على المكافأة المجیدة المقدمة من اهللا بالمسیح . والسباق، فینحرفوا عن الخط األبیض الموضوع لھم

  .یسوع

  .وما وصلنا إلیھ بصعوبة بالغة، فلنحرص علیھ... ما سلكنا فیھ في أمور روحیة.. .، أي ما قطعناه من مشوار الحیاة الروحیة"وأما ما قد أدركناه"

  .، أي لنسیر جمیًعا في درب الملكوت في صفوف منتظمة یحكمنا قانون السلوك الروحي، قانون الجھاد الروحي"فلنسلك بحسب ذلك القانون"

  .كل حسب قامتھ، وكل حسب جھده،  الواحد في الجھاد الروحينسیر أیًضا بنفس الفكر حتى یكون لنا الفكر": ونفتكر ذلك عینھ"

vانظروا فإنھ یود أن یجعل من وصایاه قانوًنا لنا، والقانون ال ُیضاف إلیھ شيء وال ... الحب واالتفاق والسالم: لنتمسك بما نجحنا في نوالھ:  یقول

  . اإلیمان وفي داخل حدوده، أي بذات"بحسب ذلك القانون عینھ. "ُینقص منھ، ألن ھذا یفسد كقانون

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ! مواطنة سماویة: المكافأة. ٣

  كونوا متمّثلین بي مًعا أیھا االخوة، "

  والحظوا الذین یسیرون ھكذا 

  ].١٧" [كما نحن عندكم قدوة

فیلزمھم جمیًعا أن یركضوا مًعا في حدود الخط، مقتدین بھ وبالخدام الذین معھ مثل یحسب الرسول نفسھ أنھ ھو الخط األبیض في أرضیة السباق، 

إنھم یحملون اسم المسیح ]. ١٩-١٨[اآلن یحذرھم من المعلمین الكذبة األشرار ]. ١٦[قدم نفسھ والخدام األمناء أمثلة حیة وقدوة . تیموثاوس وأبفرودتس

في تعالیمھم یؤمنون بالصلیب، لكن في حیاتھم یرفضونھ . لتبریر بالطقوس الالویة، ال بذبیحة المسیحما یشغلھم ھو التھود وا. لكنھم أعداء صلیبھ

  .ویقاومونھ

  لماذا؟، نافسوا بعضكم بعًضا في اإلقتداء بالرسول بولس": كونوا متمثلین بي"

كن قد ُكتب بعد، لذلك یضع الرسول أمامھم األناجیل الُمعاشة والسیما إن اإلنجیل لم ی،  یود أن یوجھ أنظارھم إلى المبادئ الروحیة التي یكرز بھا-أ

  .المقروءة، متمثلة فیھ ھو والقادة الروحانیین

  . ألنھ ھو شخصًیا یتمثل بالمسیح-٢

ھذه . وتوجد أمور جسدیة یجب أن نغض النظر عنھا، یجب أن نالحظھا جیًدا ونتأملھاتوجد أمور روحیة : "الحظوا الذین یسلكون ھكذا كما نحن"

وھنا غیَّر بولس الحدیث عن نفسھ إلى الحدیث عن المجموعة، وكذلك غیَّر الرسول الصورة اإلستعاریة من صورة السباق إلى صورة . تبني وتلك تھدم

  .المسیرة

vإن أراد أحد ان یتمثل بي، : إنھ یقول.  یقودھم بعیًدا عنھم، اآلن یحضرھم إلى أولئك الذین یود أن یتمثلوا بھم، إذ أراد أن"احذروا الكالب: " قال قبًال

فإنھ لم یعلمھم . فإني وإن كنت غیر حاضر، لكنكم تعرفون أسلوب طریقي، أي سلوكي في الحیاة. إن رغب أحد في أن یسلك ذات الطریق أن یلتفت إليَّ

كان الرسل مثاًال ُیحفظ في شكل . وفي الجیش یلزم أن یتمثلوا بالقائد فیتقدموا) الموسیقي(وكما في خورس .  أیًضا باألعمالفقط بالكلمات، وإنما

ھذا ھو أفضل وسائل . ما قالوه في كتاباتھم أعلنوه للكل بأعمالھم. الحظوا كیف كانت حیاتھم دقیقة، فُیحسبون نموذًجا ومثاًال وكقوانین حیة. نموذجي

فالفلسفة النظریة . أما إن تحدث كفیلسوف، بینما في تصرفاتھ یسلك في اتجاه مضاد، فال یحسب بعد معلًما. علیم، بھذا یقدر المعلم أن یحمل تلمیذهالت

  .ھذا یجعل المعلم محترًما ویھیئ التلمیذ للخضوع بالطاعة. سھلة حتى علي التلمیذ، لكن الحاجة إلى التعلیم والقیادة باألعمال



  دیس یوحنا الذھبي الفمالق

  ألن كثیرین یسیرون مّمن كنت أذكرھم لكم مراًرا،

  واآلن أذكرھم أیًضا باكًیا،

  ].١٨" [وھم أعداء صلیب المسیح

كھم، ھؤالء یذكرھم الرسول باكًیا بمرارة، حزًنا على ھال. ، بینما المعلمون الكذبة كثیرون)٣٢:١٢لو (العجیب أن السید المسیح یعلن أن قطیعھ صغیر 

  .وفي مرارة من أجل خداعھم للبسطاء

  من ھؤالء الذین یذكرھم الرسول باكًیا؟

  وكیف صاروا أعداء الصلیب؟... المتھودون -١

  . نادوا بضرورة االلتزام بأعمال الناموس وال سیما الختان-أ

  . یریدوا أن یقیموا حاجًزا بین الیھود واألمم-ب

  یب؟وكیف صاروا أعداء الصل... الغنوسیون -٢

  .وبما أن الجسد مادي، فإنھ سیظل في شره وخطیتھ،  اعتقدوا أن المادة شر وخطیة-أ

  .  بما أن الجسد سیظل في شره، لذلك دعوا أتباعھم إلى ارتكاب كافة الخطایا والشرور واآلثام وترك العنان للجسد-ب

  .ة وحیاة الخطیة نادوا بأن اإلنسان كما یجرب الفضیلة وحیاة الصالح یجب أن یجرب الرذیل- ج

  الذین نھایتھم الھالك الذین إلھھم بطنھم، "

  ومجدھم في خزیھم، 

  ].١٩" [الذین یفتكرون في األرضیات

  : یحزن الرسول بولس على ھالكھم األبدي، وقد اتسموا بصفات خطیرة": نھایتھم الھالك"

یفضلون شھوة الطعام على وصیة . جل األبدیة، بل یشغلھم شبعھم ولذة الطعامیقیمون من بطونھم آلھة یتعبدون لھا، فال یعیشون من أ": إلھھم بطنھم. "أ

  .اإلنجیل، ویبحثون عن لذة المأكوالت المختلفة وال یشبعون، والمعتاد إن شیطان النھم یتبعھ شیطان الزنا

، أما اإلنسان غیر )٣١:١٠ كو ١(لمجد اهللا أن اإلنسان في حاجة إلى ختان التذوق، حتى إذا أكل أو شرب، یأكل ویشرب یرى العالمة أوریجینوس 

  . المختون التذوق فإن إلھھ بطنھ، یكرس حیاتھ للذة التذوق

vأما أنت یا إنسان فرأسك تتجھ إلى السماء، عیناك .  ما ھو شكل ذي األربعة أرجل؟ رأسھ منحنیة نحو األرض، یتطلع نحو بطنھ، ویطلب ما ھو لھا

 من نفسك بشھوات الجسد، وتصیر عبًدا لبطنك وإلى األجزاء السفلیة، تقترب من الحیوانات دون سبب، وتصیر لذلك عندما تحط. تنظران إلى فوق

  .كواحٍد منھم



  القدیس باسیلیوس الكبیر

v بالنسبة للفضة، وال ، وال كمحبي المال )١٩: ٣أف (الذین آلھتھم بطونھم  ألننا ال نعترف أنھ یوجد إلھ آخر، فال نفعل كالنھمین بالنسبة للبطن

  .كالطامعین بالنسبة لعبادة األوثان

إلھ وأب واحد للكل، الذي علي "یجب علینا أال نقیم إلًھا، وال أن نؤلھ شیًئا من الذي یؤلھھ الناس، ولكن لنا إلھ الذي ھو فوق كل شيء، اهللا الذي ھو 

  ). ٦: ٤أف " (الكل، وبالكل، وفي كلكم

  ".ھا قد أتینا إلیك ألنك الرب إلھنا: "اهللا، إذ یربطنا الحب باهللا، فسنقولوبما أن شغلنا الشاغل ھو حب 

vأي أن كل إنسان یتخذ لھ إلًھا ". كما أنكم تركتموني وعبدتم آلھة غریبة في أرضكم، ھكذا تعبدون الغرباء في أرض لیست لكم: " لذلك قال الرب لھم

  .من أي شيء كان، فھو بذلك یعبد آلھة غریبة

  . )١٩: ٣في ( إلھك یكون بطنك فإن ِھ المأكوالت والمشروبات؟ھل ُتؤّل

ال تقدرون أن : " الذین یحبون الفضة، حینما قالسید، حیث قال عنھ السید المسیح أنھ إلھكھل تحسب فضة ھذا العالم وغناه خیًرا عظیًما؟ إًذا المال ھو 

  ).١٢: ١٦لو " (تعبدوا اهللا والمال، ال یقدر أحد أن یخدم سیدین

  .الذي ُیّقِدر المال وُیعِظم الغنى حاسًبا أنھ خیر، والذي ُیجِلس األغنیاء في صفوف اآللھة ویحتقر الفقراء، یؤلھ المال

إذا كان یوجد في أرض اهللا، التي ھي الكنیسة، أناس یعبدون آلھة غریبة بتألیھھم ألشیاء حقیرة، فسوف یطردون في أرض غریبة، وھناك في تلك 

وُیطرح اإلنسان النھم ! فُیطرح اإلنسان الجشع خارًجا، خارج الكنیسة!  فلیعبدوا آلھتھم التي كانوا یعبدوھا وھم في داخل الكنیسةاألرض الغریبة

  !خارًجا، خارج الكنیسة

، قام بطرده من )انأرض الشیط(سوف أقف ھنا عند التفسیر الرمزي، دون أن أتأمل كیف أن اهللا في عنایتھ، بعدما أقام شعبھ عبادة في أرض غریبة 

كیف صرت في أرض عدّوة؟ كیف ُحِسبَت ضمن الھابطین إلى الھاویة؟ ألیس ألنك . اسمع یا إسرائیل: "أرضھ الخاصة إلى األرض التي كتب عنھا

  ).١٣- ٩: ٣با " (لو كنت قد سلكت في طریق الرب لعشت في سالم إلى األبد. تركت الرب مصدر حیاتك

  العالمة أوریجینوس

v یخضع لھما الحكیم والقّدیس كأمرین واجبین، وأما الجاھل فیندفع فیھما مقھوًرا منقاًدا )الطعام والزواج(جنس البشر بعملّیتین جسدّیتین  یحفظ ،

یشوا، إذا فبینما بالحق یأكل البشر فلیع. كم من كثیرین یندفعون بشَرٍه نحو أكلھم وشربھم ویجعلونھما كل حیاتھم، كأنھم یعیشون ألجلھما... بشھوتھ

]. ١٩" [الذین إلھھم بطنھم"ھؤالء یمقتھم كل حكیم، وبخاصة الكتاب المقدس الذي یدین الشرھین والسّكیرین . بھؤالء یظّنون أنھ یعیشون لكي یأكلوا

  .ال یدفعھم إلى المائدة حاجتھم للقوت بل شھوة الجسد، لذلك ینھمك ھؤالء في أكلھم وشربھم

  القدیس أغسطینوس 

vیمكن أن یصیر حكیًما، مھما كانت عبقریتھ الطبیعیة جدیرة ) كثرة األكل الترف(نسان تحت ھذه السماء یتربى على ھذه الممارسات  لیس من إ

  .أولئك الناس إیمانھم في بطونھم... إنھ كمن یدفن عقلھ في بطنھ... باإلعجاب

  القدیس إكلیمنضس السكندري

طون بعدم المبالغة في الطعام تقوم على معرفتھ بما فعلھ داود النبي مع شعب إسرائیل حین قسم على  أن مناداة أفالالقدیس إكلیمنضس السكندريیرى 

  ).١٩، ١٧: ٦ صم ٢(جمیع الشعب رجاًال ونساء رغیف خبز واحد وكأس خمر وقرص زبیب 



، ویفعلون الخطیة ویتباھون بھا متناسین أن یبررون الشر ویفتخرون بھ. مفاھیمھم خاطئة، فیرون في خزیھم وعارھم مجدًا": مجدھم في خزیھم. "ب

  . الخطیة عار

v یفتخر أناس بكونھم أبناء حكام، وبقدرتھم على إنزال بعض الكھنة من درجاتھم الكھنوتیة، مثل ھؤالء یتعظمون ویتفخرون من أجل أموٍر تافھٍة ال 

 یفتخرون بأنھم یملكون سلطان إعدام الناس، ویفتخرون بأنھم قد حصلوا ویوجد من. طائل من ورائھا، وبالتالي فإنھ ال یوجد أدنى سبب لتعظمھم ھذا

وآخرون یفتخرون ). ١٩: ٣في ( في خزیھم ھؤالء الناس یكونمجد إن :  یمكنھم من اإلطاحة برؤوس الناسPromotionعلى ما یسمونھ امتیاز 

  .  حتى أن توضع في االعتبار، وال یلیق بنا أن نتفاخر بأي منھاال تستحق كل ھذه األشیاء... بغناھم، لیس الغنى الحقیقي، بل الغنى األرضي

بأننا منذ عشر سنوات مًثال لم نقترب من الملذات ) بتعّقل(األشیاء التي تعطینا الحق في التعظم والتفاخر، ھي أن نفتخر بأننا حكماء، أو أن نفتخر 

نما نفتخر بحمل القیود في أیدینا من أجل السید المسیح، ھذه أشیاء تدعو للتفاخر عن الجسدیة والشھوات، أو لم نقترب منھا منذ الطفولة؛ أو أیًضا حی

  . حق، ولكن حتى ھذه األشیاء أیًضا، فإذا حكَّمنا عقلنا بالحق، نجد أنھ لیس لنا أن نتعظم أو نتفاخر بھا

وبسبب اآلالم التي تحملھا من أجل السید المسیح، وبسبب كان لدى بولس الرسول ما یدعوه للتعظم بسبب الرؤى واإلعالنات والمعجزات والعالمات 

الكنائس التي أقامھا في أماكن كثیرة من العالم، في كل ذلك كان لدیھ ما یدعوه للتفاخر، وبحسب األشیاء الخارجیة الظاھرة التي تدعو للفخر، كان 

نھ من الخطر علیھ أن یتفاخر، حتى بالنسبة لتلك األشیاء، فإن اآلب في سیبدو افتخار بولس الرسول شیًئا طبیعًیا بالنسبة للناس؛ ومع ذلك، وبما أ

 بولس إلى الرب تضرع؛ ومن أجل ھذا الموضوع مالك الشیطان لیلطمھ لئال یرتفعرحمتھ، كما أعطاه تلك الرؤى، أعطاه أیًضا على سبیل الرأفة بھ، 

  ). ٩- ٧: ١٢ كو ٢ ("الضعف تكملتكفیك نعمتي ألن قوتي في : "ثالث مرات أن یفارقھ، فأجابھ اهللا

vالذین یفتكرون في األرضیات ال یسمحون بتأسیس األمور الجدیدة، وال لألمور القدیمة أن ُتطھر  .  

v وأما الذین بین األشرار فیحسبون كال شيء)١:٣حك ( نفوس األبرار في ید اهللا ، .  

  العالمة أوریجینوس

تنشغل أفكارھم دوًما بالمادیات واألرضیات، ال موضع للروحیات واإللھیات في . ة العالم عداوة هللاویتناسون أن محب": یفتكرون في األرضیات. "ج

، )١٧:٢٢تك " (وأكثر نسلك تكثیًرا كنجوم السماء، وكالرمل الذي علي البحر: " علي وعد اهللا إلبراھیمالعالمة أوریجینوسیعلق . قلوبھم وأفكارھم

، )١٩:٣في (كما یوجد بھا كثیرون یفكرون في األرضیات .  تضم كثیرین ُیقارنون بنجوم السماء في بھائھم الروحي-  نسل إبراھیم- قائًال بأن الكنیسة 

  . وبسبب خطایاھم صاروا أثقل من رمل البحر

vندنااالستغراق في الحیاة الحاضرة غریب عن مھنتنا وتج.  لیس شيء مناقض وغریب عن شخص المسیحي مثل طلب الحیاة سھلة والراحة .  

  سیدك قد ُصلب فھل تطلب الراحة؟ 

  سیدك ُسمر بالمسامیر فھل تعیش في ترٍف؟

ألن كثیرین یسیرون ممن كنت أذكرھم لكم مراًرا، واآلن أذكرھم أیًضا باكًیا، وھم أعداء : "ھل ھذه األمور تقیم منك جندًیا شریًفا؟ لذلك یقول الرسول

  . لھذا تكلم الرسول بھذا. یحیة، وعاشوا في الطریق السھل والترف، وھذا مضاد للصلیبحیث ُوجد البعض وقد تظاھروا بالمس". المسیح

  ... فالصلیب یخص نفًسا في موقع معركة، تتوق أن تموت، ال تطلب شیًئا سھًال

  . فلو أنھم أحبوا الصلیب لصارعوا كي یعیشوا الحیاة المصلوبة. أعداء الصلیبھؤالء وإن كانوا یقولون أنھم ال یزالوا للمسیح، إال أنھم 

  .أصلب نفسك ولو لم یصلبك أحد. ألیس سیدك علي الصلیب؟ لتقتدي بھ

  ).١٤:٦غل " (قد ُصلب العالم لي، وأنا للعالم: "أصلب نفسك، ال بقتل نفسك، حاًشا، فإن ھذا شر، بل كما قال بولس



  ! ْت موتھإن كنت تحب سیدك ُم

  .تعلم عظمة قوة الصلیب، وكم من الصالحات یحققھا، وافعل ھذه فھي أمان لحیاتك

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإن سیرتنا نحن ھي في السماوات، "

  ].٢٠" [التي منھا أیًضا ننتظر مخلًصا ھو الرب یسوع المسیح

 األرض غرباء راحلون، فكیف نلتصق باألرضیات؟ إن كانت الجنسیة الرومانیة أو موطننا أو جنسیتنا ھي في السماویات، فنحن على" فإن سیرتنا"

من حقوق المتمتع بھذه الجنسیة أن عدو الخیر لن یقدر أن . فكم تكون الجنسیة السماویة ،)٢٨:٢٢أع (في ذلك الحین لھا تقدیرھا وامتیازاتھا الخاصة 

  .یلحق بنا أو یتسلل إلینا

v" وما ھو : تسأل. أن یدخلھ) الشیطان(كیف یمكننا أن نفلت من ھذه المطاردة؟ إن وجدنا موضًعا ال یقدر )... ٣:١٤٣مز  ("ألن العدو قد طارد نفسي

ھذا الموضع؟ أي نوع ھو ھذا الموضع سوى السماء؟ ولكن كیف یمكنني أن أصعد إلى السماء؟ أصِغ إلى كلمات بولس التي تكشف عن ھذا، وقد 

طریق حیاتنا یعبر : "وأیًضا). ٢- ١:٣راجع كو " (فكروا في ما ھو فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا. "ر أن نحیا ھناكالتصق بجسٍد كما نحن، فنقد

   .)٢٠:٣راجع في " (في السماء

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ھناك تكون سیرتنا ولّذتنا وتمّتعنا بالخیرات . ینبغي أن یعبر بفكره منذ اآلن بالروح إلى عالم آخر من یرفض ھذا العالم یجب أن یؤمن بكل یقین أنھ

  .الروحّیة

v وھو ریح عاصف، وإن كان خفًیا، فإنھ یھز كل جنس البشر على األرض، -  ظالم الخطیة والموت - رئیس الشّر الذي ھو نفسھ الظالم الروحي 

ئشة، ویغوي قلوب الناس بشھوات العالم، ویمأل كل نفٍس بظالم الجھل والعمى والنسیان، ماعدا أولئك الذین ُولدوا من فوق، ویقودھم باألفكار القلقة الطا

  .وانتقلوا بقلوبھم وعقولھم إلى عالم آخر كما ھو مكتوب أن مدینتنا ھي في السماوات

v فیما یخص العقل واإلنسان الباطن نصرف وقتنا ونقوم بأنشطتنا في ذاك إذ]. ٢٠" [مدینتنا ھي في السماوات" بالرغم من أّننا على األرض فإن 

 ترى الشمس دائًما بوضوٍح، ھكذا العقل الُمطھر تماًما ینظر دائًما مجد نور المسیح، ویكون مع - عندما تكون صافیة - وكما أن العین الظاھرة . العالم

  .الرب لیًال ونھاًرا

vفي ھذه الحالة تستطیع قوة الروح أن تجمع القلب المشّتت في األرض . حد المسیحي ھذا العالم ویؤمن بالرب بكل قلبھ ھذا ال یمكن أن یتحقق إذا لم یج

  .كلھا، وتأتي بھ غالًبا محبة الرب وتنقل الذھن إلى العالم األبدي

  القدیس مقاریوس الكبیر 

v فما لم ننتزع . ھذا یتحقق بالعزل الكامل ونسیان العادات القدیمة. تربطھ بھذه الحیاة من أراد بالحقیقة أن یكون تابًعا هللا یلزمھ أن یمزق القیود التي

 ،"ھدایتنا في السماء ": أنفسنا من كل من الرباطات الجسدیة والمجتمع الزمني وننتقل كما إلى عالم آخر خالل سلوك حیاتنا، وكما قال الرسول

: ١٤لو (فكذلك كل واحٍد منكم ال یترك جمیع أموالھ ال یقدر أن یكون لي تلمیًذ : "ب بصورة دقیقةوكما قال الر. یستحیل تحقیق ھدفنا نحو مسرة اهللا

إذ نفعل ھذا یلزمنا أن نالحظ قلوبنا بكل یقظٍة، لیس فقط أن نحذر لئال نفقد فكر اهللا أو نلطخ ذكرى عجائبھ بتخیالت باطلة، وإنما لكي نحمل أیًضا ). ٣٣

  .على نفوسنا، كختٍم دائٍم ال ُیمحى، وذاكرة طاھرةفكر اهللا المقدس مختوًما 

vالزھد ھو حل رباطات ھذه الحیاة المادیة الزائلة، وتحرر من االرتباطات البشریة حتى نھیئ أنفسنا باألكثر لنكون على الطریق الذي یقود إلى اهللا  .

باختصار الزھد ھو . والتمتع بھا) ١٠: ١٩مز " (ن الذھب والحجارة الكریمةأشھى م"إنھ الدافع الذي ال ُیعاق القتناء بالخیرات النفیسة جًدا التي ھي 



 ھو الخطوة األولى - أیًضا إنھ النقطة الرئیسیة ". فإن ھدایتنا نحن ھي في السماوات": انتقال من القلب البشري إلى طریقة حیاة سماویة، فیمكننا القول

  . فإن لم ننل ھذا الشبھ یستحیل علینا أن نبلغ طریق الحیاة حسب إنجیل المسیح). ٩: ٨ كو٢(نحو التشبھ بالمسیح، الذي وھو الغني افتقر ألجلنا 

vبینما نسحب جسدنا على األرض مثل ظل، نحفظ نفوسنا في صحبة األرواح السمائیة .  

  القدیس باسیلیوس الكبیر 

v" أن كل األرض أصبحت سكرى بفعل كأس بابل، أنظر إلى إن أردت أن تعرف كیف). ٧: ٢٨إر " (بابل كأس ذھب بید الرب ُتسكر كل األرض 

لكنك قد تقول لي أن األبرار لم یسكروا من كأس الخطاة، فكیف یقول الكتاب أن كل األرض تسكر من كأس بابل؟ ال . الخطاة الذین یمألون األرض كلھا

، وبالتالي فإن كل األرض فقط أي الخطاة وحدھم ھم الذین )تراًبا(ًضا تظن أن الكتاب ال یقول الصدق حینما یقول ذلك، ألن األبرار في الواقع لیسوا أر

أنت تراب : "بالتالي ال یلیق أن یقال لإلنسان البار). ٢٠: ٣في  (سكناھم في السماواتأما األبرار، فبالرغم من وجودھم على األرض إال أن . یسكرون

لذلك ". أنت سماء وإلى السماء تعود"): ٤٩: ١٥ كو ١( اإلنسان یلبس صورة السماوي ، بل سیقول لھ الرب، طالما أن ذلك"وإلى التراب تعود) أرض(

  .فإن كأس بابل لن یسكر إال الذین مازالوا أرًضا

v بل باألكثر ) ١٩:٣تك " (أنت أرض، وإلى أرض تعود" :فال یسمع. فإنھ وإن كان على األرض، لكن دولتھ السماء). ٢٨:٧إر ( البار لیس أرًضا

  . وتقف ثابًتا ،)٤٩:١٥ كو ١" (أنت سماء وإلى سماء تعود، ألنك تحمل صورة السماوي: "یسمع

vأخیًرا، نفس . نقول إننا نخرج ال من أماكن، بل من أفعال، لیس من أقالیم، بل من أسالیب حیاة.  لتخرجوا من كل ما ھو لیس مقدًسا وال مكرًسا هللا

ألن من یكرس نفسھ هللا یتأھل أن یظھر خارج األرض وخارج . ونانیة تعني أن الشيء خارج األرضفي اللغة الی" hagiosمقدس "الكلمة التي تدعي 

  ".لنا طریق حیاة في السماء"یمكن لھذا الشخص أن یقول وھو سالك علي األرض . العالم

vنا في السماء التي منھا أیًضا تنتظر محادثت: "ألن ھذا القول ال ینطبق علي ذاك الذي یقول" من شعب األرض: " ُیقال عن النفس التي تخطيء

ھذه التي لیس لھا شركة مع األرض، بل ھي بالكامل في " من شعب األرض: "، لذلك كیف یمكنني بحق أن أدعو ھذه النفس"مخلًصا ھو الرب یسوع

 ھذا أفضل، لكنھا تلزم أن تبقي في الجسد فإن. والتي تشتھي العودة لتكون مع المسیح). ١:٣كو (السماء، تقطن فیھا حیث المسیح جالس عن یمین اهللا 

  . لحسابًنا

  العالمة أوریجینوس

vوبكلمات الرسول". رفعناھا عند الرب: "، فیجیبون"ارفعوا قلوبكم: " قلوب المؤمنین ھي سماء، یرفعونھا یومًیا إلى ھناك عندما یقول الكاھن :

علي . سماء، فإنھ إذ تكون فیھم المحبة الحقیقیة، فإن جذر المحبة ُیغرس في السماءإن كانت مواطنة المؤمنین ھي في ال". مواطنتنا ھي في السماء"

النقیض فإن جذر الطمع الذي في قلوب المتكبرین مغروس في جھنم، ألن ھؤالء یطلبون دوًما المقتنیات األرضیة، ویمیلون إلیھا، ویحبونھا، ویضعون 

  . كل رجائھم في األرض

  األب قیصریوس أسقف أرل

  الذي سیغّیر شكل جسد تواضعنا، "

  لیكون على صورة جسد مجده، 

  ].٢١" [بحسب عمل استطاعتھ أن ُیخضع لنفسھ كل شيء

لقد سبقنا الرأس السماوي وقد حمل طبیعتنا فیھ، ھذه التي تقدست وتمجدت بقیامتھ وتھیأت للسماء، حتى إذ نحمل صورة جسد مجده نعبر بھ ومعھ إلى 

فكما لبسنا صورة آدم الترابي .  ما یتحقق في یوم الرب العظیم، حیث نقوم بأجساد على صورة جسد المسیح القائم من األمواتھذا. موطننا السماوي

  ).١١:٨رو (اآلن ننال القیامة الروحیة لنفوسنا كعربون لقیامة الجسد ). ٤٤- ٤٢: ١٥ كو ١(سنلبس صورة آدم الروحاني، فننعم بالجسد الروحاني 



  .ا یذكرنا بجسد السید المسیح الذي تغیر على جبل طابورھذ"... سیغیر"

الجسد شریك للروح في . فبعد تجسد كلمة اهللا نال الجسد كرامة ما بعدھا كرامة، المسیحیة ال تحتقر الجسد بل كرمت الجسد جًدا"... جسد تواضعنا"

  .تواضعنا؟ ألنھ یتعرض للضعف والمرض والسقوطلكن لماذا یدعوه اإلنجیل جسد . رحلة العمر والجھاد لذلك سیشاركھا في المجد

  .سیتغیر جسد تواضعنا لیصبح مثل جسد المسیح بعد القیامة الذي خرج من القبر وھو مغلق"... لیكون على صورة مجده"

  .إنھ یستطیع ھذا فقد قام من بین األموات بذاتھ وفي الیوم األخیر یقیمنا"... بحسب عمل استطاعتھ"

، موضًحا أنھ ُیخضع العدو إبلیس تحت "یخضع لنفسھ كل شيء: " عن الثالوث القدوس یشیر إلى ھذه العبارةالري أسقف بواتییھالقدیس ھیفي حدیث 

قدمیھ، ویخضع الموت حیث یھب الخلود نازًعا سلطان الموت، كما یخضع الطبیعة البشریة فیبطلھا ال لیفني اإلنسان بل لكي ما ُتبتلع طبیعتھ في طبیعة 

  .جیدةجدیدة م

vیخبرنا الرسول ھنا أیًضا عن مكافأة خاصة ُتوھب خالل ھذا الخضوع، إذ یتحقق .  في خضوع أعدائھ ینھزم الموت، وإذ ینھزم الموت یتبعھ الخلود

آلن، إذ تبطل طبیعتنا من جھة حالھا الذي نحن علیھ ا. إذن یوجد خضوع آخر یحقق التحول من طبیعة إلى طبیعة أخري. خضوع بخضوع اإلیمان

باإلبطال ال یعني نھایة وجودھا، وإنما تقدمھا إلى حاٍل أسمى، ھكذا تدمج في صورة الطبیعة األخرى التي تنالھا، . وتخضع لھ فتصیر علي شاكلتھ

  .إننا نخضع لمجد قانون جسده... فتخضع لشكٍل جدیٍد

  القدیس ھیالري أسقف بواتییھ 

v لیكون علي . "ع للھالك ولأللم، ویبدو كما بال قیمة، لیس فیھ شيء أسمى من الحیوانات األخرى، ألنھ اآلن متواضع، خاض"جسد تواضعنا" یقول

  ". صورة جسد مجده

ما ھذا؟ ھل سیشكل جسدنا علي مثالھ، ذاك الجالس عن یمین اآلب، والمسجود لھ من المالئكة، والذي تقف أمامھ القوات غیر المتجسدة، ذاك الذي أعلى 

  وقدرة؟ من كل نظام وسلطان 

أال یستحق النحیب، إذ یبكي العالم كلھ وینتحب الذین سقطوا من ھذا الرجاء؟ فإنھ إذ أعطي الرجاء في جسدنا أن یصیر على مثالھ ال یزال یسیر مع 

  .سبة لھذا السقوطالشیاطین؟ لست أبالي بجھنم ھناك، فمھما قیل عنھا فإن السقوط من مجٍد عظیٍم ھكذا اآلن وفیما بعد تحسب جھنم كال شيء بالن

v" لقد أظھر أعماًال أعظم ... یقول أن لدیھ استطاعة أن یخضع كل األشیاء لنفسھ، حتى الدمار والموت". بحسب استطاعتھ أن ُیخضع لنفسھ كل شيٍء

  .ولنافیھ الكفایة أن یقیمنا من بالدتنا العظیمة وخم) أي التمتع بصورة مجده(رجاؤنا ھذا ... لسطانھ لكي تؤمن بھا أیًضا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ذلك حسب )١٦:٤ كو ٢( كل الذین یأتون إلیھ ویرغبون في أن یصیروا شركاء في الصورة الروحیة بتقدمھم یتجددون كل یوم في اإلنسان الداخلي ،

  .صورة خالقھم، حتى یصیروا علي شبھ جسد مجده، ولكن كل واحد حسب قدراتھ

  العالمة أوریجینوس

   

  ٣یلبي من وحي ف

  !أنت ھو ینبوع فرحي



vفي وسط آالمي أراك حامًال الصلیب  .  

  .فتتھلل نفسي لشركة آالمك 

  .وفي خدمتي إلخوتي أراك خادم الجمیع

  .فأشتھي أن ُأبذل معك بكل سرور

vأنت ھو ینبوع فرحي  .  

  أعبدك، ال في شكلیات باطلة، 

  .بل بالروح والحق أثبت فیك وأنت فٌي

  تجدد طبیعتي بروحك القدوس،

  .فأحمل دوًما طبیعة مفرحة

  .أجد فیك كفایتي

  ! وبك أتبرر أمام اهللا أبیك

vتتھلل نفسي أن تفیض علٌي بمعرفة أسرارك .  

  .وتدخل بي إلى حجالك

  .اختبر وسط اآلالم قوة قیامتك

  .وترفع نفسي كما إلى سماواتك

  ھناك احتمي فیك،

  !فلن یقدر العدو أن یتسلل إلٌي

  .وال تقدر فخاخھ أن تصطادني

vحولت حیاتي إلى سباٍق مفرٍح .  

  أنسى علي الدوام ما مضى،

  .مشتھًیا أن أبلغ إلیك بروح النصرة

  .أنت إكلیلي ونصرتي األبدیة

  مؤمنة اخیرا یا اخوتي افرحوا في الرب كتابة ھذه االمور الیكم لیست علي ثقیلة و اما لكم فھي ١

   انظروا الكالب انظروا فعلة الشر انظروا القطع٢



   الننا نحن الختان الذین نعبد اهللا بالروح و نفتخر في المسیح یسوع و ال نتكل على الجسد٣

   مع ان لي ان اتكل على الجسد ایضا ان ظن واحد اخر ان یتكل على الجسد فانا باالولى٤

  ن جنس اسرائیل من سبط بنیامین عبراني من العبرانیین من جھة الناموس فریسي من جھة الختان مختون في الیوم الثامن م٥

   من جھة الغیرة مضطھد الكنیسة من جھة البر الذي في الناموس بال لوم٦

   لكن ما كان لي ربحا فھذا قد حسبتھ من اجل المسیح خسارة٧

 الذي من اجلھ خسرت كل االشیاء و انا احسبھا نفایة لكي اربح  بل اني احسب كل شيء ایضا خسارة من اجل فضل معرفة المسیح یسوع ربي٨

  المسیح

   و اوجد فیھ و لیس لي بري الذي من الناموس بل الذي بایمان المسیح البر الذي من اهللا باالیمان٩

   العرفھ و قوة قیامتھ و شركة االمھ متشبھا بموتھ١٠

   لعلي ابلغ الى قیامة االموات١١

   صرت كامال و لكني اسعى لعلي ادرك الذي الجلھ ادركني ایضا المسیح یسوع لیس اني قد نلت او١٢

   ایھا االخوة انا لست احسب نفسي اني قد ادركت و لكني افعل شیئا واحدا اذ انا انسى ما ھو وراء و امتد الى ما ھو قدام١٣

   اسعى نحو الغرض الجل جعالة دعوة اهللا العلیا في المسیح یسوع١٤

  ا جمیع الكاملین منا و ان افتكرتم شیئا بخالفھ فاهللا سیعلن لكم ھذا ایضا فلیفتكر ھذ١٥

   و اما ما قد ادركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عینھ و نفتكر ذلك عینھ١٦

   كونوا متمثلین بي معا ایھا االخوة و الحظوا الذین یسیرون ھكذا كما نحن عندكم قدوة١٧

   لكم مرارا و االن اذكرھم ایضا باكیا و ھم اعداء صلیب المسیح الن كثیرین یسیرون ممن كنت اذكرھم١٨

   الذین نھایتھم الھالك الذین الھھم بطنھم و مجدھم في خزیھم الذین یفتكرون في االرضیات١٩

   فان سیرتنا نحن ھي في السماوات التي منھا ایضا ننتظر مخلصا ھو الرب یسوع المسیح٢٠

  ءكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعتھ ان یخضع لنفسھ كل شي الذي سیغیر شكل جسد تواضعنا لی٢١

  األصحاح الرابع

  فرح في كل حین
من سجن، وال من تخطیط األشرار بعد ھذا الحدیث الشیق عن فرح األسیر بولس، معلًنا أنھ لیس 

ضده، وال من غضب اإلمبراطور یقدر أن ینزع فرحھ الداخلي منھ، لذا ختم رسالتھ عن الفرح 
  . قدم لنا مقومات ھذا الفرح، كما أوضح أنھ فرح كنسي شعبي مشترك. الدائم

  .٤- ١مصدر الفرح . ١

  .٩-٥سّر الفرح . ٢

  .عدم االرتباك بشيٍء. أ

  .ٍءصالة عن كل شي. ب

  .شكر من أجل كل شيٍء. ج

  .٢٠- ١٠فرح مشترك عملي . ٣

  .٢٣- ٢١تحیة ختامیة . ٤



  مصدر الفرح. ١

  إًذا یا إخوتي األحّباء والمشتاق إلیھم،"

  یا سروري وإكلیلي، 

  ].١" [اثبتوا ھكذا في الرب أیھا األحّباء

جيء الرب فالبد أن تثبتوا وبما أنكم یا إخوتي األحباء تنتظرون م. تربط ما بعدھا بما قبلھا": إًذا"
  .في الرب حتى النفس األخیر

في وسط السباق یثبت المؤمن في المسیح المصلوب لكي ال ینحرف یمیًنا أو یساًرا، وال یمكن 
لكائٍن أو لحدٍث أو لظرٍف ما أن یسحب عینیھ عن الجعالة العلیا، بل یحیا في السماویات، 

یة مع محب البشر تفتح قلبھ لیتمثل بمخلصھ، فیحمل ھذه العالقة الشخص. ویمارس مواطنتھ فیھا
  .إخوتھ في قلبھ بالحب لیجد فیھم سروره وإكلیلھ، لكن لیس خارج مخلصھ

إذ یتحدث الرسول عن سباق وجھاد معركة یدعو المؤمنین إخوتھ األحباء المشتاق إلیھم لیسندھم 
  .لصین لھ في الربففي وسط اآلالم یحتاج اإلنسان إلى مساندة المخ. بالحب والحنو

یدعوھم سروره وإكلیلھ، لیس فقط ألنھ بخالصھم یتمتع بإكلیل سماوي من أجل محبتھ وجھاده 
ألجلھم، وإنما كأٍب حقیقٍي یرى في سرورھم األبدي سروره، وفي تمتعھم باإلكلیل السماوي 

  .تمتعھ ھو بھ

لھذا . بسموھم وسرورھم وإكلیلھمما یبھج قلبھ أن یكون ھو آخر الكل، حتى في السماء، فیفرح 
  ! ألن ثبوتھم ھذا كأنھ ثبوتھ ھو في الرب،"اثبتوا ھكذا في الرب أیھا األحباء": یوصیھم

v الحب، ھو ذروة كل فضیلة بالنسبة للمسیحي، ال یتحقق كما یلیق إن لم یثبت المؤمنون متحدین 
اثبتوا ھكذا في الرب : "ل ھنا بقولھھذا ما عناه الرس. مًعا كشخٍص واحٍد، یفكرون مًعا في توافٍق

". إخوتي األحباء جًدا"لنفھم أنھ یود منھم أن یتحدوا في الفھم، إذ بالحقیقة یدعوھم ". أیھا األحباء
حینما یكون للكل إیمان . الحب المشترك ھو ثمرة التفكیر المتناسق والوقوف مًعا في المسیح

  .متساوي في المسیح، فنقف جمیًعا مًعا فیھ

  ب ماریرس فیكتورینوساأل

vبل "سرور"لم یقل فقط ". یا سروري وإكلیلي. " انظروا كیف یضیف مدیًحا لھم بعد التحذیر ،
أي مجد یمكن أن یعادل ذلك، إذ ھو إكلیل ". إكلیلي"، وإنما أیًضا "مجد"لیس فقط ". مجد"ومعھ 
  .بولس

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vأما التالمیذ ]١" [یا سروري وإكلیلي: "عوا بواسطتھ، قائًال افتخر الحكیم جًدا بولس بالذین ُد ،
: ١٠لو (فلم یقولوا شیًئا من ھذا، ولكنھم فرحوا فقط بسبب أنھم استطاعوا أن یسحقوا الشیطان 

١٧.(  

  القدیس كیرلس الكبیر 



  أطلب إلى أفودّیة،"

  وأطلب إلى سنتیخي،

  ].٢" [أن تفتكروا فكًرا واحًدا في الرب

 الرسالة باسم الكنیسة كلھا، شعًبا وكھنة، أوصى أشخاًصا معینین، غالًبا لھم دورھم بعد أن قدم
بدأ بسیدتین ھما أفودیة وسنتیخي، كانتا على خالف إما فیما بینھما أو بینھما وبین الكھنة . القیادي

الفكر في یسألھما أن تتحدا مًعا في . ویرى البعض أنھما كانتا شماستین في كنیسة فیلبي. أو الخدام
یدعوھما للوفاق حتى تتمتعا مع أھل فیلبي بفرح . الرب، وأن تعیشا في سالم الرب وفي محبتھ

  .المسیح

، وھما عملتا مع بولس في "سعیدة الحظ"ومعنى سنتیخني " رحلة مؤقتة"معنى كلمة أفودیة 
  .خدمة اإلنجیل كغیرھما غیر إنھ وقع االختالف بینھما وعطلتا عملھما

vیلزمھما خالل إیمانھما في . اتین السیدتین أن تلتزما بالفھم المشترك في الرب یطلب من ھ
، ألن ھذا "طلبأ"لكنھ یقول . المسیح أن یكون لھما التفكیر والفھم لما یقولھ اإلنجیل عن المسیح

  ".إنني لست أصدر أمًرا بل أطلب"لنفعھما؛ 

  األب ماریرس فیكتورینوس

  المخلص، نعم أسألك أنت أیًضا یا شریكي "

  ساعد ھاتین اللتین جاھدتا معي في اإلنجیل 

  مع إكلیمنضس أیًضا، 

  ].٣" [وباقي العاملین معي الذین أسماؤھم في سفر الحیاة

اللذین خدما معھ في ) ١٩:١٦؛ ٤٠: ١٥أع (ھنا یوجھ حدیثھ غالًبا إلى تلمیذه تیموثاوس أو سیال 
  .ة فیھافیلبي، أو أسقف فیلبي والمسئول عن رعایة الكنیس

القدیس یوحنا یرى . كما اشترك معھ في الخدمة فلیشترك في حمل النیر، فیسند ھاتین الشماستین
 أن ھاتین السیدتین كان لھما دورھما القیادي في الكنیسة، وفي خدمة اإلنجیل مع الذھبي الفم

  . إكلیمنضس وباقي العاملین مع الرسول بولس

؛ )١٤:١٦أع ( فیلبي سیدة، وھي لیدیة بائعة األرجوان یالحظ أن أول الذین قبلوا اإلیمان في
كنا نكلم : "وربما كانت ھاتان الشماستان من بین الحاضرات عند النھر حیث یقول اإلنجیلي لوقا

، ومن بین ھؤالء النساء من آمن، وربما اختیرت ھاتان )١٣:١٦أع " (النساء اللواتي اجتمعن
  .الرب وسط النسوةالسیدتان للعمل كشماستین تخدمان كلمة 

كما طالبھ االھتمام باكلیمندس الذي صار فیما بعد أسقًفا على روما، ولھ رسالة موجھة إلى أھل 
  .كورنثوس، سبق لي ترجمتھا ونشرھا



أیًضا یسألھ بصفة خاصة أن یھتم بالخدام العاملین مع الرسول بولس الذین لم یذكر أسماءھم ھنا، 
  .ة بالروح القدسلكن أسماءھم مسجلة في سفر الحیا

v ُسجل مع . اسمھ في إحصاء كل العالم) عند میالده( كان من الضروري أن یسجل یسوع المسیح
بعد . لقد ارتبط مع العالم في اإلحصاء، وقدم للعالم أن یرتبط بھ. كل أحد، وقدَّس كل أحد

من یؤمن . معھ" في سفر الحیاة"اإلحصاء استطاع أن یسجل أسماء أولئك الذین من كل العالم 
  .سینقش اسمھ مؤخًرا في السماء مع القدیسین

  العالمة أوریجینوس

  افرحوا في الرب كل حین، 

  ].٤" [وأقول أیًضا افرحوا

إذ یشیر إلى عالقة األسقف بالخدام والخادمات یسأل جمیع العاملین أن یمارسوا الفرح الدائم في 
المسیح ھو فرحنا الحقیقي، . ة الناجحةمؤكدا ضرورة الفرح، إذ ھو طریق الخدمة الروحی. الرب

وإذ ال یستطیع أحد وال حدث ما أن . فیھ نجد حیاتنا وقیامتنا وشبعنا ومجدنا، وبالتالي فرحنا الدائم
  .یعزلنا عنھ، ال یمكن أن ُینزع فرحنا من داخلنا

ومن یربط فرحھ بثبوتھ في من یلصق فرحھ بالزمنیات یفقد فرحھ مع تغیر الظروف واألحداث، 
  .المسیح یتمتع بالفرح الدائم فیھ

یعود الرسول في نھایة الرسالة ویؤكد أن " افرحوا في الرب كل حین، وأقول أیضا افرحوا"
في السعة وفي الضیق، في ... أفراح الملكوت مستمرة في كل حین، ھدف الرسالة ھو الفرح

 الظروف التعسة، في الغنى العظیم وفي الفقر الراحة وفي الشقاء، في الظروف السعیدة وفي
أفراح الملكوت تمنح القوة لمواجھة المشاكل . المدقع، في الصحة التامة وفي المرض القاتل

  .واآلالم

v الذین ینوحون لیس علي فقدانھم أقربائھم، وإنما الذین تنخسھم قلوبھم، ) السید المسیح( یطوب
أما الفرح ھنا فلیس مضاًدا . خطایاھم أو بخطایا اآلخرینالذین یحزنون علي أخطائھم ویھتمون ب

عالوة علي ھذا یمكننا . ألن من یحزن علي خطایاه ویعترف بھا یفرح. لھذا النوح إنما یتولد منھ
  .الحزن علي خطایانا مع الفرح في المسیح

gألموا ألجلھال أن تؤمنوا بھ فقط، بل أیًضا أن تت... ألنھ قد ُوھب لكم: "قد عانوا من اآلالم "
أو . ھذا یعني إن أظھرتم مثل ھذه الحیاة تفرحون". افرحوا في الرب: "، لھذا یقول لھم)٢٩:١(

  ... عندما ال ُتعاق شركتھم مع اهللا تفرحون

إن كانت الجلدات والقیود التي تبدو أكثر األمور خطورة تجلب فرًحا، فأي شيء یمكنھ أن یسبب 
  لنا حزنا؟ 

ألن طبیعة ھذه األمور تجلب حزًنا، لذا بتكراره یؤكد . ، حسًنا یكرر القول"وأقول أیًضا افرحوا"
  .االلتزام بالفرح بكل وسیلة



v الفرح الحقیقي ھو فرح الحیاة األخرى، حیث ال تتعذب النفس، وتتمزق الشھوة بسعادة 
غنیة المسیحي سعادة حقیقیة ولیست بلذة محمومة، إنھا تعطي الحریة للنفس وھي حربة جذابة و

  .باللذات الحقیقیة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vعندما تتحدون قلبًیا تفرحون في الرب، وعندما تفرحون في الرب تتحدون قلبًیا مًعا في الرب .  

  األب ماریرس فیكتورینوس

  سّر الفرح. ٢

  لیكن حلمكم معروًفا عند جمیع الناس، "

  ].٥" [الرب قریب

ف وطول األناة والرقة في التعامل وعدم الجدال الجاف ھنا تحمل معنى اللط" الحلم"كلمة 
  .واإلذعان للغیر، فھي تعبیر عام شامل كما یقول آدم كالرك

اإلنسان الحلیم یأخذ في اعتباره اآلخرین فال یتصلف في آرائھ، بل یسمع وینصت ویقدر الرأي 
  .اآلخر مادام في الرب

یكشف أن ما یمارسھ الخادم أو المؤمن من حلم ینال مكافأتھ سریًعا من " الرب قریب": بقولھ
إنھ قادم سریًعا لیكافئ من شاركوه سماتھ، وحملوا صلیبھ . الرب نفسھ الودیع والمتواضع القلب

  .بفرٍح

ھذه الحقیقة ھي حصانة لكل نفس ضد الخطیة، ألنھ مادام الرب قریب فكیف "... الرب قریب"
  عظیم وأخطئ إلیھ؟أصنع ھذا الشر ال

vفُیحتمل أنھم أرادوا ان یدخلوا ). ١٩:٣في " (آلھتھم بطونھم، ومجدھم في خزیھم: " سبق فقال
في عداوة مع األشرار، لھذا یحثھم أال تكون لھم شركة معھم، بل یلزمھم أن یحتملوھم بكل حلٍم، 

  .یحتملوا لیس فقط إخوتھم بل وأعداءھم والمقاومین لھم

یعیشون في ترٍف وأنتم في ضیق؟ ) األشرار(ھل ترون ... س من مجاٍل للقلق، فلیالرب قریب
  .ستنتھي األمور قریًبا... الدینونة قریبة، وقریًبا سیعطون حساًبا عن أعمالھم

فإنك أن تعاملت برفٍق مع الذین ". ال تقلقوا في أي شيء"ھل یخططون ضدكم ویھددونكم؟ 
  .المكافأة علي األبواب). اداموا لم یتوبوام(یدبرون شروًرا، فإن ھذا لیس لنفعھم 

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

إذ یطالبھم الرسول أن یكون حلمھم معروًفا عند جمیع الناس، ال یبغي مدحھم من الناس، وإنما أن 
  . لیس شيء یجتذب النفوس لإلیمان مثل طول أناة المؤمنین وحلمھم. یكونوا قدوة للغیر



vقط عندما یمارسون األعمال الصالحة، وإنما أیًضا ُیلھُمون اآلخرین لفعل  إنھم یطوَّبون لیس ف
  .األعمال الصالحة

  األب أمبروسیاستر

  ال تھتّموا بشيء،"

  بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر، 

  ].٦" [لُتعلم طلباتكم لدى اهللا

 یوجد مقاومون، قد یظن اإلنسان أن وصیة الحلم أو الوداعة وطول األناة صعبة، خاصة حیث
أما سالح المؤمن في . لكن انتظار مجيء الرب القادم سریًعا ینزع عن النفس أي قلق أو ارتباك

  ! ذلك فھو الصالة مع الدعاء والشكر، فیستجیب الرب لطلبة اإلنسان المصلي الشاكر

، مع الشكر على )دعاء(بغیرة الرب وحده ھو المعین الحقیقي، فلنلجأ إلیھ بالصالة والطلبة 
  .ھنا یربط الرسول عدم القلق بالصالة والطلبة والشكر. عطایاه فیھب أكثر ویسند ویعین

لیس معنى ھذا أن نسلم أنفسنا لإلھمال والكسل، ولكن القصد طرح ھموم "... ال تھتموا بشيء"
لفة، ألن سالم اهللا قادر أن الحیاة عنا، وإن ال نتحزب أو نرتبك أمام ھموم الحیاة والتجارب المخت

الصالة ھي الطریق الوحید إلى ". بل في كل شيء بالصالة والدعاء مع الشكر"یحفظ قلوبنا 
.  یسمعنا ویستجیب دعاءنااهللا قریب مناوفي كل مرة نصلي بإیمان نشعر إن ، الراحة الحقیقیة

، وكلیھما یجب أن یقترنا الصالة تشمل التسبیح والسجود والشكر والطلب، أما الدعاء فھو الطلب
  .بالشكر ألن تقدیم الشكر یسر اهللا ویریح قلوبنا

اهللا یعلم كل شيء، ولكن المقصود ھنا استجابة الطلبات سواء ... "لُتعلم طلباتكم لدى اهللا"
  .باإلیجاب أو الرفض أو االنتظار

vھو ھذا؟ الصالة ما،  أنظروا تعزیة أخرى، ھوذا دواء یعالج الحزن والكآبة، وكل ما ھو مؤلم 
إنھ یرى أال تكون صلواتنا طلبات مجردة، وإنما أن تكون تشكرات أیًضا . والشكر في كل شيء

... إذ كیف یمكن أن یطلب اإلنسان أموًرا مقبلة وھو غیر شاكٍر علي الماضي؟. علي ما لدینا
. سان الشاكریلزمنا ان نشكر عن كل شيء، حتى عن تلك التي تبدو خطیرة، فإن ھذا ھو دور اإلن

تتطلب طبیعة األمور الشكر، أما ھنا فالشكر ینبع عن نفس ) المفرحة(في الحاالت األخرى 
  .شاكرة وعن إنسان في غیرة منجذب نحو اهللا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vال تدعوا األفكار غیر الضروریة واالرتباك بخصوص العالم .  ال تقلقوا من جھة أنفسكم
فإن اهللا یمدكم بكل ما تحتاجون إلیھ في ھذه الحیاة، وستكونوا في .  تحل بكمواألمور الزمنیة أن

  .حال أفضل في الحیاة األبدیة

  األب ماریرس فیكتورینوس

  وسالم اهللا الذي یفوق كل عقل،"



  ].٧" [یحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسیح یسوع

 تضطرب، بل في وقت سالم اهللا ھو عطیة مجانیة مقدمة للنفس التي تلقي رجاءھا علیھ فال
فتنفتح أبواب السماء ویفیض علیھا السالم اإللھي الفائق . الضیق تصلي وتطلب وتشكر أیًضا

ھذا السالم اإللھي الداخلي یھب .للعقل، والقادر وحده أن یحفظ القلب والفكر في المسیح یسوع
إلرادة والسلوك، فیحیا اإلنسان نوًعا من التناغم بین النفس والجسد، وبین العقل والقلب، وبین ا

فال تقدر خطیة ما أن تتسلل . المؤمن بال صراعات داخلیة، ألن روح اهللا یھبھ وحدة داخلیة فائقة
إلى أعماقھ لتفسد سالمھ، وال یقدر عدو الخیر أن یقترب إلیھ، ألنھ ال یحتمل النور اإللھي 

  .السماوي

السالم مع "ى المخلص یحصل على  عندما ُیقبل الخاطي إل"وسالم اهللا الذي یفوق كل عقل"
فالسالم المنسوب هللا نفسھ ". سالم اهللا الذي یفوق كل عقل"ثم یعیش حیاة اإلیمان، فیختبر ، "اهللا

وإنھ یتكفل ، فإننا نضع طلباتنا لدیھ عارفین إنھ یسمع لنا. نحن منتسبون إلیھ أیًضا، وھو ملجأنا
.  نحصل على جواب حسب فكرنا البشريوھذا یعزي قلوبنا ویریحھا ولو لم، بكل ما یخصنا

ونحصل على السالم الكامل مع ، فنحن كثیرا ما نصرخ إلیھ من أجل ضیق خاص أو سبٍب مكدٍر
ھكذا بقیت شوكة بولس . أن الشيء الذي طلبنا إزالتھ باق بعد، إذ یرفعنا فوقھ وال یقدر أن یكدرنا

  .كما ھي ولكنھا لم تقدر أن تكدر راحة بولس

vألنھ من یستطیع أن یتوقع، ومن یستطیع أن یترجى أن .  الذي یھبھ للبشر یفوق كل فھٍم سالم اهللا
لم یرفض أن یبذل ابنھ . مثل ھذه الصالحات تحدث؟ إنھا تفوق كل فھم اإلنسان ولیس فقط كلماتھ

ھذا . من أجل أعدائھ والذین یبغضونھ والذین أصروا أن یتركوه وذلك لكي یصنع سالًما معنا
  . الذي ھو المصالحة، حب اهللا، یحفظ قلوبكم وأفكاركمالسالم،

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

اتسم الرسول بمحبتھ الشدیدة لشعبھ، ال یكف عن التعبیر عن محبتھ لھم بكل وسیلة، تارة 
ھنا یطلب لھم السالم اإللھي الذي یففوق كل . بالتشجیع وأخرى بالنصح، ودوٍما بالصالة عنھم

  .عقٍل

v دور المعلم، لیس فقط أن ینصح بل أیًضا یصلي لكي بالطلبات یسندھم حتى ال ُیھزموا  ھذا ھو
لیت ذاك الذي وھبكم مثل ھذا النوع من الفكر الذي ال ُیدرك، : كأنھ یقول. بالتجارب وال ُیخدعوا

إما أنھ یقصد ھذا أو یقصد ذاك السالم . ھو نفسھ یحفظكم ویجعلكم في أمان، حتى ال یصیبكم شر
، ھذا السالم یحفظكم، إذ )٢٧:١٤یو " (سالًما أترك لكم، سالمي أعطیكم: "ي قال عنھ المسیحالذ

  .یفوق فھم اإلنسان

vنھ یحفظنا فیھ حتى تبقوا ثابتین، وال تسقطوا من إیمانھ؟ إ"في المسیح یسوع: " ماذا یعني.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vیكون للخالف وال للتنافر وال للنزاعات موضع، وال وال .  عندما یحل سالم اهللا علینا ندرك اهللا
لكنھ یتحقق عندما یكون لنا سالم . ھذا أمر صعب في الحیاة العالمیة. یوجد شيء موضع تساؤل
  .ألن السالم ھو حالة تمتع فعلي بالراحة واألمان. اهللا حیث یصیر لنا الفھم

  األب ماریرس فیكتورینوس



  ، أخیًرا أیھا اإلخوة كل ما ھو حق"

  كل ما ھو جلیل، 

  كل ما ھو عادل،

  كل ما ھو طاھر، 

  كل ما ھو ُمسر، 

  كل ما صیتھ حسن، 

  إن كانت فضیلة وإن كان مدح،

  ].٨" [ففي ھذه افتكروا

إذ یملك الرب في الداخل ویقیم سالمھ الفائق تتحول طاقات اإلنسان كلھا للتأمل والتفكیر فیما ھو 
  .للرب وحده

  .أخیرا تشیر ھنا إلى قرب انتھاء الرسالة: "أخیرا أیھا اإلخوة"

v إنھا كلمة ینطق بھا من كان ". لقد قلت كل شيء: "؟ إنھا ُتستخدم بمعني"أخیًرا" ماذا یعني
  .مسرًعا، ولیس لھ أن یفعل شیًئا في األمور الحاضرة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

بلھ أو نرفضھ وھذه البوابات الست وضع الرسول عدة بوابات یعبر علیھا أي فكر لتحدد إن كنا نق
  :ھي

  . العدل-٣.  الجالل والوقار- ٢.  الحق-١

  . السمعة الحسنة- ٦.  السرور والفرح-٥.  الطھارة-٤

vفإذا أصبح أي ، إنھ ال یحل في النفس البعیدة عن الفضیلة.  ُیعلمنا عن مكان العریس ومسكنھ
 كوًبا للحكمة التي تستقبل خمر الفرح شخص إناًء للعطور، یخرج منھ مختارات من المّر یصیر

  .النقیة

تعلمنا كلمات النشید اآلتیة عن التغذیة التي ُیقدمھا الراعي الصالح لرعیتھ فال یدع غنمھ تدخل 
وبدًال من . الصحراء أو األماكن الممتلئة باألشواك لترعى، بل یقدم التوابل العطرة بالجنة كغذاء

  . سن لتغذیتھامرعى العشب یجمع لھا الراعي السّو

یعلمنا كلمة اهللا األمثلة، ألننا نرى أن طبیعة القوة المھیمنة على كل شيء ترتب مكاًنا لھؤالء 
. وھم یملكون حدیقة ملیئة بنباتات كثیرة مختلفة مزروعة بالفضائل. الذین یستقبلونھ بنقاٍء وطھارٍة

  .ر التوابل العطرةوُینمیھم العریس بقوة بواسطة السّوسن المزدھر، ویمتلئون بثما



تقول . یرمز السّوسن للفكر النقي المضيء ورائحتھ الجمیلة ال تتفق مع رائحة الخطیة الردیئة
  . العروس أن السید یعرف خرافھ الروحیة، ویغذیھا في حدائقھ ویجمع السّوسن لیغذي بھ غنمھ

و حق، وكل ما ھو كل ما ھ: "یختار لنا بولس العظیم السّوسن لغذائنا من بیت الغذاء المقدس
جلیل، وكل ما ھو عادل، وكل ما ھو طاھر، وكل ما ھو مسر وكل ما ھو حسن الصیت، وكل ما 

ھذا ھو في رأیي السّوسن الذي یغذى بھ الراعي ). ٨:٤في " (كان فیھ فضیلة وخصلة حمیدة
  .الصالح والمعلم العظیم قطیعھ

  القدیس غریغوریوس النیسي

v" یسوع المسیح ابن : مور التي ھي حق؟ إنھا تلك التي بیَّنھا اإلنجیل ما ھذه األ-" كل ما ھو حق
ما . جلیلةعندما تكون أفكارك حق یتبع ذلك أنھا تكون . اهللا، وكل ما یدور حول األخبار السارة

لذلك ما ھو حق وجلیل . ما ھو لیس بفاسٍد ھو حق. مكرمة وھذا یعني أنھا ال یكون فاسًدا،ھو حق 
كل ما ھو .  من اهللالتقدیس، إذ یتقبل  طاھروما ھو عادل فھو.  یحقق العدالة أوعادلھو أیًضا 

ألنھ من ال یحب ھذه الفضائل . ولطیف) محبوب( مسر عادل وجلیل وحق وطاھر فھو
تتعلق بعض البنود من ھذه القائمة بالفضیلة الحقیقیة ذاتھا، بینما البنود األخیرة تخص ... المقدسة؟

وما یخص . والعدل والطھارة) جلیل( الفضیلة ھو الحب والحق والكرامة ما یخص. ثمر الفضیلة
  . ثمر الفضیلة أنھ مسر ولطیف

  األب ماریرس فیكتورینوس

.  فحیث ال موضع للخطیة، وال للباطل یتجلى الحق اإللھي في النفس والفكر":كل ما ھو حق"
 ولن یقبل أن یكون ملھي إلبلیس ،"أنا ھو الحق: "فیصیر فكر اإلنسان عرًشا للسید المسیح القائل

 جمیع الجوانب المرتبطة بالحق، الحق في كل شيء "كل ما ھو حق"یقصد بـ  .وأفكاره الباطلة
في الفكر والكالم والتصرف بحسب وصیة اإلنجیل أي في األمور التي تفید روحًیا وال تحزن 

  .قلب اهللا أو اإلنسان نفسھ أو اآلخرین

vن جًدا أن یروا ثمار الحق عملًیا القدیسون دائًما متھللو.  

  ھیالري أسقف آرل

vمن یطلب تعلیم الحق .  إن حصنا أنفسنا بذلك، إن منطقنا أحقاءنا بالحق، ال یقدر أحد أن یغلبنا
  .لن یسقط على األرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ،إلھ حق من إلھ حق، إذ ھو نفسھ الحق المسیح لیس فقط ھو اهللا، بل بالحقیقة اهللا الحق.  

  القدیس أمبروسیوس 

 إذ یدرك المؤمن مركزه كابن هللا ال یستطیع أن یفكر إال في كل ما ھو الئق ":كل ما ھو جلیل"
بكرامتھ في الرب، أي فیما یتسم بالجالل والوقار، األشیاء ذات المھابة والقداسة ولیس في األشیاء 

، فال نفكر وال نعمل إال بما یلیق بمركزنا الجدید )٢١: ٨رو ( أوالد اهللا إذ نلنا حریة مجد. التافھة
  ).٥:٢زك " (وأكون مجًدا في وسطھا": وكما یقول الرب نفسھ. في الرب، مجدنا الداخلي



v فإنھ حتما ُیطبع على كل واحد منھم شكل الكلمة ... یتقبلون مالمح المسیح الذین یستنیرون
ویصیر ... ب المسیح مولوًدا في كل واحٍد منھم بفعل الروح القدسوصورتھ ومالمحھ حتى ُیحس
  .الذین یتعمدون مسحاء آخرین

  األب میثودیوس

فلن یقدر فكر ما . الحق الواجب نحو اهللا والناس بأمانة وإخالص العدل یؤدي": كل ما ھو عادل"
قدر الظلم أو البغضة أن ألنھ حیث یملك الحب ال ی. ضد اآلخرین أن یعبر بأوالد اهللا المقدسین فیھ

  .تتسلل

v لقد ُأعطي لنا الغضب ال لنرتكب أعماًال عنیفة ضد إخوتنا، بل لكي نصلح من شأن الساقطین 
لقد زرع فینا الغضب كنوع من المنخاس لكي نصر على أسناننا . في الخطیة بالعمل بدون كسل

ي لمحاربة العدو ولیس أسلحتنا ھ. ضد الشیطان مملوءین عنًفا ضده ولیس ضد بعضنا البعض
  .لمحاربة بعضنا البعض

أدب نفسك، واجلد ضمیرك، وكن قاضیا قاسیا، واحكم . ھل أنت غضوب ؟ كن ھكذا ضد خطایاك
  .بال رحمة على خطایاك

  .ھذا ھو السبب الذي ألجلھ غرس اهللا فینا الغضب. ھذا ھو طریق االنتفاع من الغضب

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

ففكر المؤمن المقدس في .  ھي نقاوة القلب والذھن من الفكر الدنس الطھارة:"كل ما ھو طاھر"
  .الرب القدوس یتمتع بفیض من الطھارة والنقاوة والعفة

v الحقیقة ھي أن الكل غیر طاھرین، ھؤالء الذین لم یتطھروا بواسطة اإلیمان بالمسیح، وذلك 
  ).٩: ١٥أع " (ھمإذ طھر باإلیمان قلوب: "كقول العبارة

v إننا محتاجون إلى العفة، ونحن نعلم أنھا عطیة إلھیة، وھي امتناع القلب عن المیل نحو كالم 
  . الشر مع عدم تقدیم أعذار عن خطایانا

  . إننا محتاجون إلى العفة حتى نقمع الخطیة فال نرتكبھا، وإن أخطأنا فال نبرر ذلك بكبریاء شریر

 العفة لكي نحید عن الشر، ونحتاج إلى فضیلة أخرى ھي البّر لكي نحن نحتاج إلىوباإلجمال، 
وبأي ھدف ". حد عن الشر واصنع الخیر: " ھذا ما ینصح بھ المزمور المقدس قائًال.نفعل خیًرا

سیكون لنا السالمة الكاملة، عندما ). ١٤: ٣٤مز " (اطلب السالمة واسَع وراءھا"نصنع ھذا؟ 
  . عن خالقھا، فال یكون لنا في أنفسنا ما یضاد أنفسناتلتصق طبیعتنا دون أن تنفصل 

أحقاؤكم ممنطقة وسرجكم  لتكن" أراد مخلصنا نفسھ منا أن نفھمھ بقولھ - كما أظن - وھذا أیًضا 
وأما السرج . ألنھ ماذا تعني األحقاء الممنطقة؟ إنھا ضبط الشھوات، وھذا ھو عمل العفة" موقدة

  .  باألعمال الصالحة، أي عمل البّرالموقدة فتعني اإلضاءة والتأللؤ

أنتم مثل أناس : "وھنا ال یصمت الرب عن توضیح ھدف صنع ھذه األمور إذ أضاف قائًال
فعند مجیئھ یأتي لیكافئ الذین حفظوا ) ٣٦، ٣٥: ١٢لو " (ینتظرون سیدھم متي یرجع من العرس



 یملكون في سالمھ الكامل وھكذا. أنفسھم من الشھوات، وصنعوا األعمال التي تأمر بھا المحبة
  . األبدي أي بغیر صراع مع الشر، بل یبتھجون بالخیر بفرٍح ساٍم

  القدیس أغسطینوس

كل ما یسر الغیر ویجلب المحبة ویسعد القلوب بالعطف واالحتمال  نفكر في": كل ما ھو مسر"
رح الروح، بكونھ یغمر المؤمن السرور والفرح الذي ال ُینطق بھ، ف. وعدم ذم اآلخرین أو إدانتھم

یشعر المؤمن في أعماقھ أنھ أسعد كائن على وجھ . الجو الطبیعي الذي یسود مملكة اهللا في القلب
   .األرض

 عن الكلمات القبیحة وینطق أوالد اهللا بما یمجد أبیھم  الصیت الحسن یبتعد":كل ما صیتھ حسن"
ل بغنى نعمة اهللا علیھ فیلتمسون فالمؤمن الحقیقي یشھد لھ حتى األعداء، إذ یشعر الك. السماوي

أفكاره دائًما لصالح البشریة وبنیانھا الدائم، یشرق على من حولھ بنور . بركة الرب الحالة فیھ
  .السید المسیح الذي فیھ

 فكره أشبھ بالنحلة التي تمتص الرحیق من ،"إن كانت فضیلة، وإن كان مدح ففي ھذه افتكروا"
ذا یرى المؤمن في كل إنسان حتى الذین ُیدعون مجرمین جانًبا ھك. كل زھرة لتقدم عسًال شھًیا

بھذا إذ ال یكف عن أن یتعلم من كل أحد ما ھو صالح ونافع، یصیر فكره وسلوكھ . فاضًال یتعلمھ
  .وكلماتھ موضع مدیح الناس، وإن كان ھذا لن یشغل قلبھ، إذ یطلب مدیح الرب ال الناس

v ذیلة ھي بطالن، مسرتھا باطلة، مجدھا باطل، كل ما فیھا الر. بالحقیقة ھو فضیلةحق  ما ھو
 ضد أولئك الذین آلھتھم جلیلما ھو .  ھو ضد التفكیر في األمور األرضیةطاھرما ھو . باطل

  ).١٩:٣في (بطونھم 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vفكل ما دعونا نأخذ مثال اإلناء األجوف من الكریستال،.  إننا نصیر مثل الطعام الذى نأكلھ 
ویشبھ ذلك عندما نضع بھاء السّوسن في نفوسنا، فإنھا تشع وُتظھر من . یوضع فیھ ُیرى بوضوح

تتغذى الروح بالفضائل التي ُتسمى . ولتوضیح ھذه النقطة. الخارج األشكال الموجودة بالداخل
یاتھ كل نوع رمزًیا بالسّوسن، وُیصبح الشخص المكّون بھذه ذا حیاة طیبة، ُمشرًقا، ُمظھًرا في ح

لنفرض أن السّوسن النقى ھو ضبط النفس واالعتدال والبّر والشجاعة والقدرة وكل . من الفضیلة
ما یقولھ الرسول أنھ حق وجلیل ومستحق للحب وعادل ومقدس وعطوف وفاضل ومستحق 

تي تتكون ھذه الفضائل جمیعھا في النفس نتیجة للحیاة النقیة وتزّین النفس ال) ٨:٤في (للتمجید 
  .تمتلكھا

  القدیس غریغوریوس النیسي

  وما تعّلمتموه وتسّلمتموه وسمعتموه ورأیتموه فّي،"

  فھذا افعلوا، 

  ].٩" [وإلھ السالم یكون معكم



فال یكفي ما تعلموه من .  أو التقلید واإلقتداء بھالتسلیممع توصیتھم كتابة یوصیھم الرسول بلغة 
سلموه وما رأوه فیھ في حیاتھ العملیة، ھذا یلتزمون بھ، الرسول كتابة أو شفاھا، وإنما أیضا ما ت

اإللھ الذي ھو مصدر السالم الداخلي، والمحب . ألنھ یقدم إنجیل المسیح، فیكون معھم الھ السالم
  .للسالم، والحافظ لھ في كل الظروف ھو معھم وفیھم

vكما نحن : "ع آخروكما یقول في موض.  ھذا ھو تعلیمھ في كل نصائحھ أن یقدم نفسھ نموذًجا
، أي تعلمتموه "وما تعلمتموه وتسلمتموه: "مرة أخرى یقول ھنا). ١٧:٣في " (عندكم قدوة
أنظروا كیف یقدم لنا . ، سواء بكلماتي أو أفعالي أو سلوكي"وسمعتموه ورأیتموه فّي. "بكلمة الفم

صة بدخولنا ھذه الوصایا في كل الجوانب؟ لما كان یصعب وضع تعبیر دقیق لكل األمور الخا
 لذلك - وإذ یحتاج المسیحي أن یفكر في كل ھذه األمور - وخروجنا وحدیثنا وتحركاتنا وتعامالتنا 

إني أقودكم إلى األمام باألفعال ". سمعتموه ورأیتموه فّي: "قال باختصار كمن یلخص األمور
  . افعلوا ھذه األمور، لیس فقط بالكالم وإنما أیًضا بالعمل. وبالكلمات

، أي ستكونون في ھدوء وأمان عظیم، وال تعانوا من أمٍر مؤلٍم، وال ما " السالم یكون معكموإلھ"
ھو ضد إرادتكم، فإننا إذ نكون في سالٍم معھ، یكون ھذا خالل الفضیلة، حیث یكون بأكثر سالم 

ا فإن ذاك الذي یحبنا، وُیظھر حنوه علینا حتى بغیر إرادتنا، سوف ُیظھر باألكثر حبھ لن. معنا
في أمور كثیرة یتضح كیف أن . لیس شيء فیھ عداوة لطبیعتنا مثل الرذیلة. حین یرانا نسرع نحوه

  .الرذیلة تحمل عداوة ضدنا، بینما تحمل الفضیلة صداقة من نحونا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

لرسل نجیب بأن ا.  قد توقف بظھور أسفار العھد الجدیدالتقلید الشفھيربما یتساءل أحد إن كان 
أنفسھم قد ذكَّروا المؤمنین بالتقلید الشفھي حین كتبوا رسائلھم للجماعات المسیحیة األولى، إذ من 

  : خاللھ یستطیعون أن ینالوا فھًما للحق المسیحي

إذ كان لي كثیر ألكتب إلیكم لم أرد أن یكون بورٍق وحبٍر، ألني أرجو أن آتى إلیكم فًما لفم "
  ).١٢و  ی٢" (لیكون فرحنا كامًال

ولكنني أرجو أن أراك عن . وكان لي كثیر ألكتبھ لكنني لست أرید أن أكتب إلیك بحبٍر وقلٍم"
  ).١٣، ١٤ یو ٣" (قریب فنتكلم فًما لفم

  ).٣٤:١١ كو ١" (الكلمة الیونانیة تعني أطقسھا"أما األمور الباقیة فعندما أجئ أرتبھا "

تي " (ر الناقصة وتقیم في كل مدینة قسوًساألجل ھذا تركتك في كریت لكي تكمل ترتیب األمو"
٥:١.(  

في مواضع كثیرة یوصي الرسول بولس تالمیذه أن یحفظوا التقلید، ویودعوه أناًسا آخرین، وأن 
یتمسكوا بالتقالید التي تعلموھا بالكالم أو برسالتھ وأن یتجنبوا كل أخ یسلك بال ترتیب ولیس 

حسب "كما حذرنا من كل تقلید بشري مقاوم لإلیمان ). ٦:٣ تس ٢" (حسب التقلید الذي أخذه منھ
  ).٨:٢كو " (أركان العالم ولیس حسب المسیح

v إذا حاولنا أن نحذف العوائد غیر المكتوبة ألنھا لیست بذات أھمیة فلننتبھ إلى أننا نسيء إلى 
  . البشارة في أھم أركانھا، ونجعل الكرازة اإلنجیلیة اسًما لغیر مسمى



   اسیلیوس الكبیرالقدیس ب

  فرح مشترك عملي. ٣

  ثم أني فرحت بالرب جًدا،"

  ألنكم اآلن قد أزھر أیًضا مّرة اعتناؤكم بي، 

  الذي كنتم تعتنونھ،

  ].١٠" [ولكن لم تكن لكم فرصة

یكن الرسول بولس باالمتنان والشكر ألھل فیلبي من أجل عنایتھم بھ، متھلًال بالرب الذي وھبھم 
  .قد ترجمت العطیة إلى عمل كلما سنحت لھم الفرصة للتعبیر عنھاھذا الحب والحنو، و

، وھنا نأتى إلى الجزء األخیر من الرسالة والذي قد یكون أحد األسباب الھامة لكتابة الرسالة
ویتناول ھذا الجزء شكر الرسول وتقدیره ألھل فیلبي على محبتھم وازدھار الفضیلة في حیاتھم 

لمعونة والطلب من اهللا لیعوضھم أجًرا صالًحا سمائًیا حسب غناه في ومعونتھم لھ وقبولھ لھذه ا
  .المجد

 یفرح بولس الرسول بالرب رغم قیوده في حبسھ وإن كان سبب الفرح ھو ":فرحت بالرب جًدا"
ھو یفرح أیًضا ألن الرب أنجح ما زرعھ، ... فاهللا ھو الذي حرك قلوبھم بذلك، محبتھم ومعونتھم

  .ونمت وأینعت وازدھرت وأتت بالثمرالشجرة التي غرسھا 

v قلت مراًرا أن الصدقة ُتقدم لیس من أجل مستلمیھا بل من أجل الذین یعطونھا، ألن األخیرین 
فأھل فیلبي أرسلوا إلیھ شیًئا بعد فترة . ھذا ما یظھره بولس ھنا أیًضا. ینتفعون بھا بطریقة أعظم

اآلن كیف أنھ إذ ھو مزمع أن یرسل أبفرودتس انظروا . طویلة، وفعلوا نفس الشيء مع أبفرودتس
. حامًال ھذه الرسالة یمدحھم، مظھًرا أن ھذا العمل ھو من أجل حاجة الُمعطین ال المستلمین لھا

فعل ھذا لكي ما ال ینتفخ الذین قدموا لھ إحساًنا بالزھو، وأن یصیروا في أكثر غیرة في ممارسة 
ا لنفوسھم، بینما الذین یتقبلون العطایا ال یندفعون بجسارة إذ ھم بالحري ینالون نفًع. العمل الصالح

أع " (مغبوط ھو العطاء أكثر من األخذ: "یقول الرب. لینالوا العطیة حتى ال ُیقابلوا بالنقد
٣٥:٢٠ .(  

بفرٍح عالمٍي، وال بفرح ھذه الحیاة، وإنما في ؟ یقول لیس "ثم إني فرحت بالرب جًدا: "لماذا یقول
 جًدا"لھذا یقول . ، وإنما من أجل تقدمكم، فإن ھذا ھو قوتي)معونة(لیس ألني تسلمت قوًتا . الرب

  .، حیث أن الفرح لیس جسدانًیا وال من أجل قوٍت، بل من أجل تقدمھم)"فرًحا عظیًما(

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 أن حدیثھ ھنا یحمل مدیًحا رقیًقا كما یحمل عتاًبا، ألنھم اعتنوا ذھبي الفمالقدیس یوحنا الیرى 
ولكن لم تكن لكم : "غیر أنھ یقدم لھم العذر إذ یقول. بھ، وقدموا لھ عطیة، ولكن بعد فترة طویلة

  ". فرصة



أن الرسول بولس كان حریًصا أن یتجنب كل عثرة من القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول أیًضا 
، فكان یعمل بیدیھ ألجل احتیاجاتھ واحتیاجات )١٥:٩ كو ١(المادة حتى ال یعطل أحد فخره جھة 

  . من معھ

  لیس إني أقول من جھة احتیاج،"

  ].١١" [فإني قد تعّلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیھ

بع لم یكتب لھم شاكًرا إیاھم ألنھ كان محتاًجا، وال ألنھ یطلب المزید، فقد تدرب أن یشعر بالش
واالكتفاء بالقدر الذي لدیھ، وتحت أیة ظروف، حتى وإن كان في القیود داخل السجن، أو تحل بھ 

  ".الذھن المكتفي عید دائم": كالمثل القائل. لن یرجو أن ینال شیًئا من أحد. ضیقات واضطھادات

ف ففي ُعر،  لئال یظن أحد إنھ قبل العطیة ویطلب المزید"لیس إني أقول من جھة احتیاج"
ولكن ھنا بسبب محبتھ الشدیدة ، وال للفائدة الشخصیة، بولس إن الخدمة لیست طریًقا للتكسب

". تعلمت أن أكون مكتفیا بما أنا فیھ"وأیًضا بسبب االحتیاج َقِبَل معونة أھل فیلبي ، ألھل فیلبي
  .یقصد االكتفاء، ولیس الشراھة. استخدم بولس لفظ االكتفاء للتعبیر عن القناعة

vول إني أعاتبكم لیس ألني أطلب ما ھو لي، بل انتقدكم كما لو كنت في عوٍز، إذ أطلب ھذا  یق
ھنا یتحدث إلى أولئك الذین عرفوا الحقائق، وبالكشف عنھا یجعلھم في موضع ... لیس من أجلي

  ".بما أنا علیھ تعلمت أن أكون مكتفًیا: "إذ یقول. أكثر حزًنا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vإذ عرف أن أصل كل ". تعلمت أن أكون مكتفًیا بما أنا فیھ: " صاحب المشورة الصالحة یقول
. ولھذا كان مكتفًیا بما لدیھ، وال یطلب ما ھو لدى الغیر). ١٠:٦ تي ١(الشرور ھو محبة المال 

لن أكون : "ھذا معناه... یكفیني ما لدّي، سواء كان قلیًال أو كثیًرا فھو بالنسة لي كثیر: یقول
لست محتاًجا، ألنني ال أطلب المزید وال استفضل ألن ما لدي ھو ". حتاًجا وال أكون مستفضًالم

فإن كل . لكنھ یستطیع أن یقول ھذه الكلمات عن كل شيٍء. قال ھذا عن المال. لیس لي بل لكثیرین
 وال فلم یكن یطلب كرامة أعظم، وال خدمات أكثر،. ما كان لدیھ في تلك اللحظة كان مكتفًیا بھ

لكنھ كان صبوًرا في . یشتھي مجًدا باطًال، وال یسأل كلمة شكر، إذ ال یوجد ما یستوجب ذلك
. أتعابھ، مطمئًنا الستحقاقاتھ، یترقب نھایة الصراع، األمر الذي یتطلب منھ االحتمال

  ". أعرف أن أتضع:"یقول

  القدیس أمبروسیوس

v اإلنسان . الفیض أیًضا یمكن أن یصیر بلوى غالًبا ما ُیظن أن المعاناة من الفقر بلوى، لكن
  .الحكیم یضبط نفسھ فال یضعف بواسطة الفیض

  العالمة أوریجینوس 

v كل أنواع البشر بالحق یمكن أن یعانوا من الفقر، أما أن یعرف الشخص كیف یحتمل الفقر فھذا 
ال یخص إال فھذا ) أي یشعر بالفیض في شكٍر(أما الذي یعرف كیف یستفضل ... عالمة العظمة

  .الذین ال یفسدھم الفیض



  القدیس أغسطینوس 

  أعرف أن أتضع، "

  وأعرف أیًضا أن أستفضل في كل شيء، 

  وفي جمیع األشیاء قد تدّربت أن أشبع وأن أجوع، 

  ].١٢" [وأن أستفضل وأن أنقص

التواضع كشركة مع ربنا یسوع في ھذا ھو عمل نعمة اهللا الفائقة أن تھب المؤمن أن یمارس حیاة 
تواضعھ، وأن یشعر بفیض عطایا اهللا علیھ، فال یشعر باالكتفاء فقط، وإنما بالشوق الحقیقي 

كأننا فقراء ". "كأننا ال نملك شیًئا ونحن نملك كل شيء: "وكما یقول الرسول. للعطاء بال توقف
 وسالًما وعطاء مادًیا ونفسًیا یحمل طبیعة العطاء فیفیض حًبا وحنًوا". ونحن نغني كثیرین

وفي ھذا كلھ یعرف أن یتواضع، ألنھ یدرك أن ما یقدمھ لیس من عنده، بل ھو عطیة اهللا . وروحًیا
  .لھ ألجل إخوتھ

ال یفتخر معلمنا بولس الرسول ھنا بما اتسم قبولھ برضا العطاء والفیض والشبع وأیًضا النقص 
  . المسیحوالجوع والعطش، إنما ینسب كل شيء للسید

  ].١٣" [أستطیع كل شيء في المسیح الذي یقّویني"

ما كان یمكن للرسول أن یتمتع بھذا الشعور الداخلي بالشبع وال أن یفیض على الغیر بذاتھ، إنما 
  ).٢٠: ٢غل (لذا یسبحھ قائال أن المسیح قوتھ . ھي قوة المسیح العاملة فیھ

vطیني القوة النجاح لیس من عندي بل ھو نجاح ذاك الذي یع.  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

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

مع تمتعي بعطیة االكتفاء وعدم االحتیاج إلى أحد، لكنكم تستحقون المدیح ألنكم شاركتموني 
شھوة قلبي أن أرى الكل مملوء حًبا، لكن لیس عن طمع من جانبي وال لكي . آالمي واحتیاجاتي

  .لقد شاركوه آالمھ بالحب وعبروا عن ھذا بالعطاء وسط ضیقاتھ. ال شیئا من أحدأن

من العادة عندما نكتب رسالة شكر إلى أحد ... "غیر أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في ضیقتي"
لماذا؟ ... لكن بولس الرسول ترك شكره حیث ختم بھ رسالتھ، نذكر ھذا الشكر في رأس الرسالة

  . عطیھم الدروس الروحیة أوًال ویأتي بھم إلى الفرح ثم یقدم شكره لھمألنھ یرید أن ی

  ...فالرسول یقدر تعب محبتھم وتصرفھم بشھامة وكرم ونبل" فعلتم حسنا" 

  . یعبر عن الفاقة والعسر والحاجة التي كان یعاني منھا الرسول في سجنھ" ضیقتي"

vف معھم بل یحتقر عطایاھم، یسقطون  إذ یرى الذین یقدمون العطایا من یتسلمھا ال یتعاط
فما قالھ قبًال حط من أفكارھم المتشامخة، . لذلك عالج بولس ھذا األمر... باألكثر في حالة بالدة



غیر أنكم فعلتم حسًنا إذ اشتركتم في : "وما جاء بعد ذلك أنعش استعدادھم للعمل، إذ یقول
. ھذا ھو دور الصداقة الروحیة الحقیقیة. انظروا كیف استبعد نفسھ، ثم عاد فاتحد بھم". ضیقتي

لم . إني محتاج إلیھ من أجلكم. ال تظنوا ألني في غیر احتیاج لست محتاًجا إلى عملكم ھذا: "یقول
لم . ، لیظھر أنھم ھم أیًضا انتفعوا، إذ صاروا شركاء في أتعابھ"اشتركتم"بل " أعطیتموني: "یقل
  .وھو أمر أسمى" اشتركتم في ضیقتي"ضیقتي بل " خففتم"یقل 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  وأنتم أیًضا تعلمون أیھا الفیلبّیون،"

  أنھ في بداءة اإلنجیل لما خرجت من مكدونّیة

  ]١٥. [لم تشاركني كنیسة واحدة في حساب العطاء واألخذ إال أنتم وحدكم

تھ سوى الكنیسة في بدء كرازتھ في مكدونیة لم تشترك كنیسة ما في احتیاجات الرسول أثناء كراز
لم یساھموا في احتیاجاتھ عندما كان في فیلبي فقط، وإنما أرسلوا إلیھ حین ذھب . التي في فیلبي

  ).٩-٨:١١ كو ٢(إلى كورنثوس 

vفإن أھل كورنثوس وروما ُیثارون عندما یسمعون ھذا منھ، فقد فعل أھل !  یا لعظمة مدیحھ لھم
أعلنوا دون " في بداءة اإلنجیل: "إذ یقول.  المبتدئینفیلبي ھذا دون أیة كنیسة أخرى، وكانوا ھم

غیرھم عن مساندتھم للرسول القدیس، بكونھم المبادرین بالعمل دون وجود أي مثال یقتدون بھ، 
  . حاملین ھذا الثمر

لما خرجت : "وال یستطیع أحد أن یقول أنھم فعلوا ھذا ألنھ سكن معھم أو ألجل نفعھم، إذ یقول
ماذا یعني ". تشاركني كنیسة واحدة في حساب العطاء واألخذ إال أنتم وحدكممن مكدونیة، لم 

تشاركني في حساب العطاء "، بل "لم تعطني كنیسة واحدة: "؟ إذ لم یقل"المشاركة"، و"العطاء"
  !إنھ موضوع شركة؟ "واألخذ

) ١١:٩  كو١(إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحیات، أفعظیم إن حصدنا منكم الجسدیات؟ : "یقول
كیف شارك ھؤالء؟ بالعطاء في ). ١٤:٨ كو ٢" (تكون فضالتكم ألعوازھم: "مرة أخري یقول

فكما أن الذین یبیعون ویشترون یشاركون بعضھم البعض بالعطاء . الجسدیات وقبول الروحیات
  . المشترك مما لھم، ھكذا األمر ھنا

الذین . دأ علي األرض وتتم في السماءتب. إنھ لیس أمر ما أكثر نفًعا من ھذه التجارة والمقایضة
یشترون ھم على األرض، لكنھم یشترون وینتفعون بما یخص السماویات، بینما یقدمون ثمًنا 

  .أرضًیا

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  فإّنكم في تسالونیكي أیًضا، "

  ].١٦" [أرسلتم إلّي مّرة ومّرتین لحاجتي

 تس ١(إذ كان ینشئ الكنیسة في تسالونیكي كان یسدد احتیاجاتھ ھو ومن معھ جزئیا بعمل یدیھ 
  .، والباقي بالمعونة التي ساھمت بھا الكنیسة في فیلبي)٩-٧:٣ تس ٢ ؛ ٩:٢



v بتقدیم لھ القوت) فیلبي( ھنا أیًضا مدیح عظیم، إذ وھو قاطن في العاصمة قامت مدینة صغیرة.  

  لذھبي الفمالقدیس یوحنا ا

 أنھ قد تعمد ذكر القدیس یوحنا ذھبي الفمویرى . ولیس حاجاتي" حاجات"جاء النص الیوناني 
فقد خشي لئال . ھذه الكلمة، ألنھ كثیًرا ما ابرز أنھ ال یحثھم علي العطاء عن احتیاج، بل لنفعھم
رسلوا ألجل إشباع یصابوا بحالة فتور في المشاعر وإحباط في الرغبة في العطاء، لذا أكد أنھم أ

  .االحتیاجات

  لیس أني أطلب العطّیة، "

  ].١٧" [بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم

لم یشتِھ الرسول أیة عطیة من أحد، لكن ما یشتھیھ ثمر الروح فقط، الُمعلن عملًیا بالعطاء وسد 
  .احتیاجات الخدمة

ت، وإن كان حسب الظاھر كل ما یقدمھ اإلنسان عن صدقة وتواضع یضاف إلى حسابھ في الملكو
  .إن بولس الرسول ھو الذي تسلم عطایاھم، لكن في الحقیقة إن اهللا الذي تسلم ھذه العطایا

v  یوجد فرق بین من كان في عوز وال یطلب شیًئا، وبین من یكون في عوز وال یحسب نفسھ
لست ". سابكملیس إني أطلب العطیة، بل أطلب الثمر المتكاثر لح: "یقول الرسول. أنھ في عوز

ھذا أقولھ ألجلكم، ولیس من أجلي، وإنما : ھل ترون أن الثمر صادر منھم؟ یقول. أطلب ما ھو لي
فإنني لست أربح شیًئا عندما أأخذ، إنما النعمة یتمتع بھا الذین یعطون، والمكافأة قائمة . لخالصكم

  .في مخزن الُمعطین، أما العطایا فیستھلكھا الذین یستلمونھا ھنا

  دیس یوحنا الذھبي الفمالق

  ولكني قد استوفیت كل شيء واستفضلت، "

  قد امتألت،

  إذ قبلت من أبفرودتس األشیاء التي من عندكم نسیم رائحة طّیبة،

  ].١٨" [ذبیحة مقبولة مرضّیة عند اهللا

یعبر الرسول بولس عن سخاء أھل فیلبي إذ قدموا لیس فقط احتیاجاتھ بل وما فضل عنھ، فامتأل 
عطاء بل بنسمة الحب القادمة من قلوبھم، واشتم عملھم ذبیحة مقدمة هللا ولیس لبولس، ذبیحة ال بال

  .مقبولة موضع سروره

vولكني قد استوفیت : "فلئال یصابوا بحالة فتور في العطاء، أضاف" لیس إني أطلب: " إذ قال
. لھم أكثر غیرةبھذا یجع. ، أي خالل تلك العطیة التي بھا تناسب من كان في عوٍز"واستفضلت

. فإن الذین یقدمون إحسانات كلما كانوا أكثر حكمة یطلبون فیمن یتقبل العطاء أن یكون شاكًرا
  .فإنكم لیس فقط قدمتم ما كان ناقًصا بل اجتزتم ھذا بتفوق

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



لبي وصف بولس الرسول عطایا أھل فی" نسیم رائحة طیبة ذبیحة مقبولة مرضیة عند اهللا"
  :باآلتي

  . مرضیة عند اهللا-٣ ذبیحة مقبولة -٢ رائحة طیبة -١

  . وھذه األوصاف تطابق أوصاف العھد القدیم التي كانت تشیر إلى ذبیحة الصلیب

  .ھي رائحة المحبة التي قدمھا أبناء المسیح لخادم المسیح"... نسیم رائحة طیبة"

v "إذ قبلت من أبفرودتس األشیاء التي من عندكم نسیم رائحة طیبة، مقبولة مرضیة عن اهللا ."
لست أنا، بل اهللا خاللي، فمع إني لست في عوز، اذكروا أن : أنظروا من الذي رفع عطیتھم، یقول

: قولحتى أن األسفار المقدسة ال تحجم عن أن ت. اهللا الذي لیس لھ احتیاج قبل من أیادیكم مثل ھذه
حًقا أنتم تعرفون كیف أن . حیث تشیر إلى من ھو مسرور) ٢١:٨تك " (تنسم الرب رائحة زكیة"

فلم تحجم األسفار المقدسة عن أن تستخدم . نفوسنا تتأثر بالروائح الزكیة، كیف ُتسر وكیف تبتھج
الشحوم ألنھ لیست . وھكذا لكي تظھر للبشر أن عطایاھم مقبولة. كلمة بشریة وتطبقھا على اهللا

  .یجعل الذبیحة مقبولة بل غایة فكر من یقدمھا) البخور(وال الدخان 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یظھر أنھ بالحق الرحمة نحو الفقراء تسكب زیًتا على ذبیحة اهللا، أما الخدمة الُمقدمة للقدیسین 
  . فتضیف عذوبة البخور

  العالمة أوریجینوس 

v الرسول بولس في احتیاجات ضیقتھ قال أن ھذه األعمال  عندما ساعد اإلخوة الطوباوي
فإنھ عندما یتدفق أحد بمسكین یقرض اهللا، وعندما یعطي األصاغر ... الصالحة ھي ذبائح اهللا

  .یعطي اهللا ذبائح روحیة رائحة رضا

  الشھید كبریانوس

  فیمأل إلھي كل احتیاجكم بحسب غناه في المجد، "

  ].١٩" [في المسیح یسوع

إذ كیلوا للرسول بكیل الحب الفائض یكیل لھم اهللا حسب غناه لیتمتعوا بأمجاد سماویة بفیض في 
ال یستطیع بولس . لم یتركوا بولس في عوز، فلن یتركھم اهللا في احتیاج إلى شيء. المسیح یسوع

أن یوفي لھم الدین، لكنھ قدم الصك لمرسلھ یسوع المسیح الذي وحده قادر أن یفي عن رسلھ 
  .تالمیذهو

والملك یعطي ، ویعطي الغني حسب غناه الكثیر، یعطي الفقیر حسب فقره القلیل.. "حسب غناه"
  !فما بالك بملك الملوك إذا وھب؟، حسب عظمتھ أكثر

  .فاهللا ممجد من ذاتھ ال یستمد مجده من أحد. صفة مالزمة هللا منذ األزل وإلى األبد"... المجد"

  .عینھ علینا یشعر بكل احتیاجاتنا ویھتم بنانحن نتعامل مع أٍب، ": أبینا"



v فإن ). حین یتقبلون عطیة ما( انظروا كیف یطلب لھم أن تحل علیھم البركات كما یفعل الفقراء
عطیة من (عندما ننال . كان بولس یبارك أولئك الذین أعطوا كم باألولي بنا أال نخجل من ذلك

 أنفسنا محتاجین، فال نفرح من أجل أنفسنا، بل من أجل ، لیتنا ال نتقبل العطیة كما لو كنا نحن)أحد
ولیتنا ال نتضایق عندما یحجم الناس عن . نحن أنفسنا ننال مكافأة إن فرحنا من أجلكم. المعطین

فإننا نجعلھم في أكثر غیرة إن علمناھم أننا ال نعمل ھذا من . العطاء بل بالحري نحزن من اجلھم
أي حسب ھبتھ " حسب غناه"بكل نعمة أو بكل فرح " احتیاجكم"أجل أنفسنا، إنما لیمأل إلھي 

  .المجانیة، فھي بالنسبة لھ سھلة وممكنة وسریعة

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

  ].٢٠" [وهللا أبینا المجد إلى دھر الداھرین آمین"

  .ھذا الحب المتبادل بین الرسول وأھل فیلبي یمجد اهللا أب الجمیع الذي یفرح بعمل نعمتھ فیھم

vالمجد الذي یتكلم عنھ ال یخص االبن وحده بل أیًضا األب، فإذ یتمجد أیًضا اآلب .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v یدعوه اهللا من أجل .  ال یفصل بین اهللا واآلب، بل یصلي إللھنا وأبینا١٩:٤ ھنا كما في فیلبي
  .المھابة، ویدعوه اآلب من أجل الكرامة وألن كل بدایة ھي منھ

   امبروسیاستراألب

v فال یفصل االبن )... ٥:٩رو ( ھنا یسبح اآلب وحده، بینما في موضع آخر یسبح االبن وحده
  .إنھ یقدم التسبحة للطبیعة اإللھیة ككل. عن اآلب وال اآلب عن االبن

  األب ثیؤدورت أسقف قورش

ومع ) ٢٠:٢في ( أن الرسول بولس لیس معھ من ھو نظیر نفسھ القدیس یوحنا ذھبي الفمیقول 
  . ھذا یدعوھم إخوتھ

  تحیة ختامیة. ٤

  سّلموا على كل قّدیس في المسیح یسوع، "

  ].٢١" [یسلم علیكم اإلخوة الذین معي

یود من الكنیسة أن تبلغ كل عضو عن تحیات الرسول والعاملین معھ لھ شخصًیا، حاسًبا رسالتھ 
  .ھذه ُمقدمة للكنیسة ككل كما لكل عضٍو فیھا كرسالة خاصة بھ

vلیس من یدعو نفسھ قدیًسا ھو قدیس، بل ذاك الذي یؤمن بالرب یسوع ویعیش حسب تعلیمھ  .  

  األب ثیؤدوروت أسقف قورش

  یسّلم علیكم جمیع القّدیسین،"



  ].٢٢" [والسیما الذین من بیت قیصر

یرى في شعب فیلبي قدیسین كما أیًضا في شعب روما، حتى المسیحیین في قصر نیرون كانوا 
  .یھ قدیسین یقدمون تحیاتھم ومحبتھم لقدیسي الكنیسة في فیلبيفي عین

لیس المقصود نیرون وأسرتھ ولكن المقصود بعض رجال الحرب وموظفو " من بیت قیصر"
  .القصر الذین آمنوا

v إنھ یرفعھم من نفسیاتھم ویقویھم بأن یظھر لھم أن كرازتھ قد بلغت حتى إلى بیت الملك 
ان أولئك الذین كانوا في قصر الملك استخفوا بكل شيء من أجل ملك فإنھ إن ك). اإلمبراطور(

ھذا دلیل أیًضا علي حب بولس وأنھ أخبر عنھم بأمور . السماء، كم باألكثر یلیق بھم أن یفعلوا ذلك
  .كثیرة عظیمة حتى أن الذین في القصر قد اشتاقوا إلیھم، والذین لم یروھم قط یسلمون علیھم

   الفمالقدیس یوحنا الذھبي

  ]. ٢٣" [آمین. نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم"

ال یجد الرسول في أغلب رسائلھ ما یختم بھ حدیثھ سوى تقدیم ربنا یسوع المسیح لمحبوبیھ 
النعمة ... تبدأ الرسالة بالنعمة وتنتھي بھا! ھذا أعظم ما یشتھیھ لكل إنسان. المرسل إلیھم الرسالة

  .ھل عمل اهللا مع النفس البشریة التي ال تستحق ھذه النعمة

  .ُكتبت إلى أھل فیلّبي من رومیة على ید أبفرودتس

إذ كان معصم الرسول في القید الحدیدي لذلك أملى رسالتھ إلى ابفرودتس الذي أخذ بركة كتابتھا 
  .كما أخذ بركة صاحبھا

  ٤وحي فیلبي من 

  !أنت فرحي الدائم

v،كیف ال تتھلل نفسي   

  وأنت في داخلي تفیض بفرح الروح؟

  كیف أضطرب وتقلق نفسي،

  وأنت قائد حیاتي وضابط الكل؟

  كیف أخاف من المستقبل،

  وأنت تفتح بالصالة كل األبواب المغلقة؟ 

  كیف ال أمارس الحیاة السماویة،

  وأنت غیٌرت طبیعتي الجاحدة،



   الشركة في حیاتك الشاكرة؟ووھبتني

v أنت فرحي األبدي .  

  !أختبره في أعماقي حیث أنت تقیم

  وأختبره مع إخوتي،

  !حیث كنیستك، جسدك متھلل

  ألفرح ھنا علي األرض،

  !حیث عبر قلبي إلى سماواتك
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 .ختامیة

   اذا یا اخوتي االحباء و المشتاق الیھم یا سروري و اكلیلي اثبتوا ھكذا في الرب ایھا االحباء١
  اطلب الى سنتیخي ان تفتكرا فكرا واحدا في الرب اطلب الى افودیة و ٢
 نعم اسالك انت ایضا یا شریكي المخلص ساعد ھاتین اللتین جاھدتا معي في االنجیل مع ٣

  اكلیمندس ایضا و باقي العاملین معي الذین اسماؤھم في سفر الحیاة
   افرحوا في الرب كل حین و اقول ایضا افرحوا٤
  یع الناس الرب قریب لیكن حلمكم معروفا عند جم٥
   ال تھتموا بشيء بل في كل شيء بالصالة و الدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى اهللا٦
   و سالم اهللا الذي یفوق كل عقل یحفظ قلوبكم و افكاركم في المسیح یسوع٧
 اخیرا ایھا االخوة كل ما ھو حق كل ما ھو جلیل كل ما ھو عادل كل ما ھو طاھر كل ما ھو ٨

  ما صیتھ حسن ان كانت فضیلة و ان كان مدح ففي ھذه افتكروامسر كل 
   و ما تعلمتموه و تسلمتموه و سمعتموه و رایتموه في فھذا افعلوا و الھ السالم یكون معكم٩

 ثم اني فرحت بالرب جدا النكم االن قد ازھر ایضا مرة اعتناؤكم بي الذي كنتم تعتنونھ و لكن ١٠
  لم تكن لكم فرصة

  اقول من جھة احتیاج فاني قد تعلمت ان اكون مكتفیا بما انا فیھ لیس اني ١١
 اعرف ان اتضع و اعرف ایضا ان استفضل في كل شيء و في جمیع االشیاء قد تدربت ان ١٢

  اشبع و ان اجوع و ان استفضل و ان انقص



   استطیع كل شيء في المسیح الذي یقویني١٣
   غیر انكم فعلتم حسنا اذ اشتركتم في ضیقتي١٤
 و انتم ایضا تعلمون ایھا الفیلبیون انھ في بداءة االنجیل لما خرجت من مكدونیة لم تشاركني ١٥

  كنیسة واحدة في حساب العطاء و االخذ اال انتم وحدكم
   فانكم في تسالونیكي ایضا ارسلتم الي مرة و مرتین لحاجتي١٦
   لیس اني اطلب العطیة بل اطلب الثمر المتكاثر لحسابكم١٧
لكني قد استوفیت كل شيء و استفضلت قد امتالت اذ قبلت من ابفرودتس االشیاء التي من  و ١٨

  عندكم نسیم رائحة طیبة ذبیحة مقبولة مرضیة عند اهللا
   فیمال الھي كل احتیاجكم بحسب غناه في المجد في المسیح یسوع١٩
   و هللا و ابینا المجد الى دھر الداھرین امین٢٠
  ي المسیح یسوع یسلم علیكم االخوة الذین معي سلموا على كل قدیس ف٢١
   یسلم علیكم جمیع القدیسین و ال سیما الذین من بیت قیصر٢٢
  س نعمة ربنا یسوع المسیح مع جمیعكم امین كتبت الى اھل فیلبي من رومیة على ید ابفرودت٢٣

 


