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مشكلة األلم، ھذه التي یئن منھا كل لھذه الرسالة أھمیتھا الخاصة في حیاة الكنیسة، إذ تعالج 
إنسان، تشغل فكره، وتھز كل كیانھ، خاصة حین یسقط تحت ضیٍق جسدي أو نفسي أو أدبي، 

فیشعر بالحاجة إلى من یضمد جراحاتھ العمیقة، ال على مستوى فلسفي نظري، وإنما على 
لم ال بنظرة سوداویة قاتمة، والرسالة في جوھرھا دعوة لمقابلة األ. مستوى الحیاة الواقعیة العملیة

وإنما بروح الرجاء الحي، خالل تمتعنا بمیالد جدید غالب لأللم بل وللموت نفسھ، إذ یقوم على 
ِعَوض االرتباك بمرارة األلم یرفعنا الرسول إلى ). ٣: ١" (قیامة یسوع المسیح من األموات"قوة 

، وِعَوض االنغماس في )٨: ١(جید بھجة التمتع بالمیراث األبدي، فننعم بفرح ال ینطق بھ وم
، )١٦-١٥: ١(متاعب الحیاة القاتلة للنفس یرفعنا إلى انتظار مجيء القدوس خالل الحیاة المقدسة 

  ).٥: ٢(مدركین دورنا الحقیقي كحجارة حیة في البیت الروحي الكھنوتي 

، فغالًبا لم )١: ١ ("...وغالطیة المتغربین من شتات ُبنُتس"إن كانت ھذه الرسالة قد ُكِتَبت إلى 
ُتكَتب من أجل الیھود الذین تشتتوا عن وطنھم، بل من أجل جمیع المؤمنین، اًیا كان أصلھم، وقد 

: ٢؛ ١٨، ١٤: ٥(عانوا التشتت بسبب إیمانھم، إذ واضح إنھ ُیَحدِّث أیًضا مؤمنین من أصل أممي 
في (غرُّبھ عن موطنھ السماوي فالتغرُّب والتشتیت ھنا یشیر إلى كل مؤمن یشعر بت). ٣: ٤؛ ١٠
  ! إنھا رسالة موجھة إلى كل إنسان متألم في غربتھ). ٢٠: ٣

  كاتب الرسالة

  .أجمع مؤرخو الكنیسة وقدیسوھا أن كاتبھا القدیس بطرس الرسول. ١

 ھو أول من اقتبس منھا ذكر اسم الرسول بطرس، غیر أننا نجد مقتطفات القدیس إیریناؤس. ٢
ا في كتابات آباء سابقین لھ من القرن األول، وأیًضا آباء الحقین؛ مثلما جاء في منھا أو ما یناظرھ

، وكتابات  لھرماس، وكتاب الراعيإكلیمنضس أسقف روما القدیس، وكتابات رسالة برنابا
  .القدیس بولیكربوس الشھید

یوس أن ، كما ذكر المؤرخ یوسابإكلیمنضس السكندري والعالمة ترتلیانأشار إلیھا القدیس . ٣
  .رسالة بطرس الرسول من الكتب التي تقبلتھا الكنیسة دون أدنى شك



  : تتفق الرسالة مع أسلوب عظات الرسول الواردة في سفر األعمال مثال. ٤

  .)٣٤: ١٠أع   مع٧: ١(أشار إلى اهللا كدیان یحكم بغیر محاباة : أوًال

  .)٤٠: ١٠، ١٥: ٣، ٣٢: ٢أع مع  ٢١: ١(یھتم بالحدیث عن اآلب الذي أقام المسیح : ثانًیا

  .)١١: ٤مع أع  ٧: ٢(إعالنھ عن السید المسیح بكونھ رأس الزاویة : ثالثا

  لمن ُكِتَبت؟

، )١: ١(وكبدوكیة وآسیا وبثینیة كتبت إلى المؤمنین المتغربین من شتات ُبنُتس وغالطیة . ١
  .وھذه جمیعھا تقع في آسیا الصغرى

یوجد رأي ینادي بأن الرسول لم یقصد بھذه األسماء المقاطعات بحسب حدودھا الجغرافیة . ٢
وفریجیة التي تشمل جزًءا . م٦٣سنة الرسمیة، فمثال بنتس كانت ضمن مقاطعة غالطیة حتى 

 المقاطعات وقد كان غیر ممكن لحامل الرسالة أن كبیًرا وسط آسیا الصغرى لم تذكر بین ھذه
دوكیة إلى آسیا دون أن یمر بفریجیة، ولھذا فإنھ من غیر الممكن أن ال ُندِخل یجتاز من كب

) ٢٣: ١٨أع (ھذه الرسالة خاصة وأن عددھم كان كبیًرا مسیحّیي مقاطعة فریجیة ضمن قراء 
  . بمعنى أوسع أي یقصد بھا كل آسیا الصغرىلھذا فإن ھذه األسماء تؤخذ

  .)٩ :٢أع (بدوكیة وآسیا كان في یوم الخمسین من یمثل بنتس وك. ٣

العالمة وإذ بدأ الرسول بھا لذلك لقب . تقع بالقرب من بحر القزم، وھي مسقط أكیال: ُبنُتس. ٤
 ھذه الرسالة بالرسالة البنطیة أو الرسالة إلى أھل ترتلیان والشھید كبریانوس والقدیس چیروم

  .بنتس

  .وھي تمیل إلى غرب بنتس: كبدوكیة. ٥

: ١٨أع (وھي موطن أكیال المختار ویقصد بھا مقاطعة آسیا التابعة آلسیا الصغرى، : آسیا. ٦
٢(.  

  .بالقرب من بنتس من جھة القسطنطینیة: بیثینیة. ٧

  زمان ومكان كتابتھا

  .) م٦٨ -  ٥٤( م أثناء اضطھاد نیرون ٦٧، ٦٣یرجح أنھا كتبت ما بین سنة 

  :  بابلتحدید مدینةوقد اختلفت اآلراء في ) ١٣: ٥(كتبت من بابل 

یكاد یجمع الرأي أنھا لیست بابل التي على نھر الفرات إذ كانت خربة، كما لم یذكر التقلید أن . ١
  .الرسول ذھب إلیھا، ویبعد جًدا أن یكون القدیسان مرقس وسیال ھناك

رؤیا الواردة في سفر ال" بابل"یدعي الكاثولیك أنھا تشیر إلى روما مستندین في ذلك إلى أن . ٢
  : تشیر إلى روما، لكن لیس ھناك ما یسند ھذا الرأي بل ما ینقضھ



   ما الداعي لعدم ذكر الرسول اسم روما صراحًة؟:أوًال

 ثابت تاریخًیا أن الرسول بطرس لم یصل روما قبل استشھاده بھا بفترة طویلة كافیة :ثانًیا
  .إلرسال رسالتین

 من الشرق إلى الغرب مما یؤید أن الرسالة ُكتبت من  ترتیب الوالیات كما جاء في الرسالة:ثالًثا
  .مكان ما بالشرق

وقد كانت قبًال موطًنا لجماعة من . أي مصر القدیمة" بابلون"الرأي األرجح أن بابل ھي . ٣
  .الیھود ومقر عسكر روماني ال تزال آثاره قائمة إلى یومنا ھذا

مرقس الرسول قدم إلى مصر حوالي ن القدیس وھذا الرأي تسنده التقالید التاریخیة التي تقول بأ
  .م٦٢ أو ٦١سنة 

  خصائص الرسالة

امتازت بكثرة التشابھ بینھا وبین ما ورد في بعض رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة إلى . ١
ونجد ... أفسس، والرسالة إلى أھل رومیة، والرسالة إلى أھل غالطیة، والرسالة إلى تیطس

سالة إلى العبرانیین على نطاق واسع، إذ نجد كثیًرا من األلفاظ وردت في تشابًھا بینھا وبین الر
  .الرسالتین دون غیرھما من أسفار العھد الجدید

  .اقتبست الرسالة الكثیر من العھد القدیم، وذلك ألنھ رسول الختان. ٢

  . نفسھكثرة اإلشارة إلى أقوال السید المسیح، ألنھ كان شاھد عیان لما رأي وسمع من الرب. ٣

  غایة الرسالة

وتعتبر ھذه الرسالة من رسائل التعزّیة الرائعة، وال یخلو . تشجیع المؤمنین لقبول األلم. ١
  .أصحاح من الحدیث عنھ

الكشف عن الحیاة المقدسة العملّیة والعالقات المتبادلة في العائلة والمجتمع والكنیسة خالل . ٢
  .اإلیمان بربنا یسوع المتألم

  ى كاتب الرسالة والرد علیھااعتراضات عل

تحدثنا عن الجانب اإلیجابي الذي یؤكد أن الرسالة من وضع القدیس بطرس الرسول، غیر أن 
  :بعض النقاد قدموا اعتراضات على الكاتب، وقد قدم الدارسون رًدا علیھا

 ثقافة لم یكن القدیس بطرس رجًال أمًیا، لكنھ في نفس الوقت لیس ذا:  من الجانب اللغوي:أوًال
: ١یو (، جاء من بیت صیدا بالجلیل )٣: ٢١، یو ٣-٢: ٥؛ لو ١٦: ١مر (عالیة، فقد كان صیاًدا 

: ٤أع  ("إنھما إنسانان عدیما العلم وعامیان"، قیل عنھ ھو ویوحنا أمام مجمع السنھدرین )٤٤
لیونانیة، مع ھذا فإن الرسالة تضم أجمل وأروع ما ُكتب في العھد الجدید من جھة اللغة ا). ١٣

، تكشف عن )٢١: ٣(فالفكر متقدم والعبارات سھلة وجذابة، تستخدم عبارات فنّیة رائعة كما في 
 كلمة یونانّیة لم توجد في بقیة أسفار العھد الجدید، ومن جھة ٦٠غنى عظیم في المفردات، إذ بھا 



ب فلسطین في أیام السید أخرى فإنھ ال یمكن أن تكون قد ُكتبت أوًال باآلرامیة، اللغة الیومّیة لشع
المسیح، ثم ترجمت إلى الیونانّیة، ألنھا تحوي اقتباسات من العھد القدیم مقتطفة مباشرة من 

  .الترجمة السبعینّیة

 أن لوقا وكاتب الرسالة إلى العبرانّیین وحدھما یمكن مقارنتھما بكاتب ھذه R. knophیرى 
  . الرسالة من جھة الطابع الیوناني

  .أسلوبھا الیوناني أكثر سالسة من أسلوب القدیس بولس وأعلى من أن تكون للقدیس بطرس

  :واآلن نقدم في اختصار الرد على ھذه االعتراضات

من جھة اللغة والثقافة الیونانّیة، فكما سبق أن قلت في مقدمة اإلنجیل بحسب یوحنا إن الیھود . ١
تھم أو غناھم، فكان شاول الطرسوسي ضلیًعا في اعتادوا أن تكون لھم حرفة، مھما بلغت ثقاف

المعرفة ولھ مكانتھ االجتماعّیة والدینّیة وفي نفس الوقت یمارس حرفة الخیام، ھكذا أیًضا سمعان 
بطرس وإن كان صیاد سمك، فھذا ال یعني أنھ لیس بذي ثقافة یونانّیة عالیة، خاصة وأن موطنھ 

ن األردن لیست ببعیدة عن بحیرة جنیسارت؛ المنطقة ھو بیت صیدا، قریة على الجانب الشرقي م
: ١یو (لھذا نجد أخاه أندراوس وأیًضا فیلبس من بیت صیدا . یھودّیة لكنھا تحمل طابًعا عالمًیا

كل من نشأ في بیت صیدا، یفھم الیونانّیة ولھ معرفة . یحمالن اسمین یونانیین) ٢١: ١٢، ٤٤
  .بالثقافة الھیلینّیة

بید سلوانس األخ األمین كما أظن كتبت إلیكم ":  الدارسین على عبارة الرسولیركز كثیر من. ٢
، متسائلین ما ھو الدور الحقیقي لسلوانس الذي یدعى سیال، وُیحسب ) ١٢: ٥ (..."بكلمات قلیلة

  ؟)١٨-١٥أع (نبًیا ورافق القدیس بولس في كرازتھ 

 فحسب، كما كان أیًضا بالنسبة للقدیس یرى البعض أنھ لم یكن كاتًبا للقدیس بطرس وسكرتیًرا لھ
بولس، وإنما ككارز وخادم لھ دوره الحیوي في الكنیسة، ساھم مع القدیس بطرس في الرسالة، 

وربما كان یمثل حلقة اتصال في الفكر بین الرسولین، لذا جاءت . من جھة اللغة وأیًضا في الفكر
  .الرسالة متقاربة مع بعض رسائل القدیس بولس

 النقاد أن سیال أو سلوانس كان مسیحًیا من أورشلیم ذا ثقافة ھیلینّیة عالیة، لذا كان لھ یرى بعض
ھذا واضح من اختیاره مع یھوذا . دوره الرئیسي كحلقة اتصال بین الرسل والناطقین بالیونانّیة

قوب الملقب برسابا للذھاب إلى أنطاكیة وسوریا وكیلیكّیة یترجم للكنائس ما نطق بھا القدیس یع
  .). الخ٢٢: ١٥(في مجمع أورشلیم 

یعترض البعض على الكاتب، بالقول إنھ لو كان الكاتب : من الجانب التعلیمي أو الالھوتي: ثانًیا
ھو القدیس بطرس الذي عاش قریًبا جًدا من السید المسیح لما كتب بعبارات الھوتّیة وإنما لسجل 

، لكنھ لم یقدم تفاصیل )١: ٥" (اھد آلالم المسیحالش"حًقا لقد دعا نفسھ . لنا ما جمعھ من السید
  .لآلالم

الفكر الالھوتي ھنا، في رأي بعض النقاد، إنھ أقرب إلى مدرسة القدیس بولس منھ إلى القدیس 
یرى . بطرس، لذا یرون إنھ یمكن أن تكون من وضع أحد تالمیذ بولس ولیس القدیس بطرس

F.W. Beareف عن فكر القدیس بولس لكنھ تشكل خالل كتابات  أن للكاتب فكًرا خاًصا بھ یختل
  .بولس كتلمیذ لھ



  :ویرد على ذلك باآلتي

بالنسبة لالعتراض على نسبتھا للرسول بحجة أنھ لم یكتب ذكریاتھ أو ما جمعھ عن أعمال . ١
السید المسیح الشخصّیة، فإن كثیر من الدارسین یجدون في ھذا االعتراض ما یحمل العكس، أي 

یید لنسبتھا للرسول الذي كان اإلنجیل واضًحا نصب عینیھ، إذ ھو یھتم كیف یدخل یحمل التأ
بالمؤمنین إلى الحیاة الُمقامة في المسیح یسوع، ویلھب قلوب المتألمین بالتطلع نحو مجيء المسیح 

  .األخیر ال إلى تقدیم ذكریات شخصّیة

القدیس بولس الرسول، فنود أوًال أما بالنسبة إلى ما تحملھ الرسالة من فكر مقارب لمدرسة . ٢
األول عدم تجاھل دور الروح القدس في الوحي اإللھي الذي یھب للكتاب : تأكید جانبین ھامین

كما . فإن كان لكل كاتب سماتھ الخاصة التي تمیزه، لكن الروح واحد. المقدس كلھ وحدة واحدة
ست من تفسیر خاص، ألنھ لم تأِت عالمین ھذا أوًال أن كل نبوة الكتاب لی: "یقول الرسول بطرس

-٢٠: ١ بط ٢" (نبوة قط بمشیئة إنساٍن بل تكلم أناس اهللا القدیسون مسوقین من الروح القدس
ثانًیا، أنھ وإن تمایز القدیسان بطرس وبولس في تقدیم الفكر الالھوتي، فال یعني ھذا التمایز ). ٢١

 مع تقدیمھ بطریقة متمایزة حسب مواھب كل اختالًفا في الفكر، بل وحدة الفكر الالھوتي األصیل،
وحدة الفكر تقوم على أساس الوحدة في جسد المسیح الواحد . رسول وحسب احتیاجات السامعین

  .خالل عمل الروح القدس الواحد، وتبني التسلیم الواحد الُمَسلَّم مرة للقدیسین

رة في المسیح یسوع قد أعطت ھذا وال ننكر أن شركة الحب العامل بین الرسل، ولقاءاتھم المستم
ففي الرسالة . تفاعًال فیما بینھم، فیتأثر كل منھم بأخیھ، مع وجود القاعدة اإلیمانّیة األساسّیة الثابتة

ثم بعد أربع عشرة سنة صعدت أیًضا إلى : "إلى أھل غالطیة یتحدث القدیس بولس بكل وضوح
ذي أكرز بھ بین األمم ولكن صعدت بموجب إعالن وعرضت علیھم اإلنجیل ال... أورشلیم

وفي نفس الوقت ). ٢- ١: ٢غال " (باالنفراد على المعتبرین لئال أكون أسعى أو قد سعیت باطًال
  ).١١: ٢غل " (ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكیة قاومتھ مواجھة ألنھ كان ملوًما: "یقول

ریر، والناموس، وآدم  في الرسالة غیاب التعالیم البولسّیة مثل التبJ.W.C .Wandھذا ویرى 
الجدید، والجسد؛ مع ظھور المالمح الخاصة بفكر القدیس بطرس بوضوح مثل فیض االقتباسات 

إن كان ال یمكن وضع . من العھد القدیم، والشعور الكنسي والتاریخي، والشعور بالسید المسیح
. الفكر البولسيالفكر الالھوتي الخاص بالقدیس بطرس بطریقة علمّیة معینة، لكنھ متمایز عن 

فمن مالمح الرسالة الرئیسّیة انطباع قیامة السید المسیح، التي تالمس معھا القدیس بطرس، على 
لیكرز لألموات مبشًرا ) السجن(كل رسالة، خاصة في التعلیم بنزول السید المسیح إلى الجحیم 

  ).١٩: ٣(إیاھم بتحقیق ما ماتوا عنھ على الرجاء 

یعترض البعض كیف یمكن أن یكون الكاتب ھو بطرس الرسول، ریخي من الجانب التا: ثالًثا
، )٩-٨: ٥؛ ١٦-١٤، ١٢: ٤؛ ١٥، ١٢: ٢؛ ٦: ١(بینما یحدث الكاتب المسیحّیین الُمضطھدین 
ھذا یفترض أن المسیحّیة في ذلك الوقت كانت ُتحسب . بكونھم ُمضطھدین من أجل اسم المسیح

وأن األمر لیس مجرد ضیق فردي أو من جماعات غیر جریمة في ذاتھا ُیعاقب علیھا رسمًیا، 
ویرى بعض النقاد من الجانب التاریخي إنھ وإن كان االضطھاد النیروني قد أُثیر ضد . مسئولة

المسیحّیین في روما، فإن ھذا االضطھاد في نظرھم لم یمتد إلى البالد المذكورة في ھذه الرسالة 
، لھذا فإن ھذه الرسالة، في نظر ھؤالء النقاد، ُكتبت )ةبنطس، غالطیة، كبادوكیة، آسیا، بیثینّی(

  .إما في أثناء اضطھاد دومتیان أو تراجان بینما استشھد القدیس بطرس مبكًرا في عھد نیرون

یؤید ذلك، غي نظر الناقدین، التقارب بین ما جاء في ھذه الرسالة وما جاء في رسالة بلیني 
Plinyلإلمبراطور تراجان .  



  :ذلك باآلتيُیرد على 

من جھة افتراض أن االضطھاَد المذكور في الرسالة ھو اضطھاٌد شامل ورسمي ال یناسب . ١
عھد نیرون بل دومیتان، فإن ھذا االفتراض مشكوك فیھ، ألنھ وإن ُوجد استشھاد لعدد قلیل من 

د دلیل المسیحّیین في روما مثل فالفیوس كلیمندس ودومیتال في عھد دومیتان، إّال أنھ ال یوج
قاطع على قیام اضطھاد شامل في المقاطعات المذكورة في الرسالة، األمر الذي یصعب معھ 

  .اعتبار الكاتب معاصًرا لعھد دومیتان

. لیس من ضرورة ُتلزم بأن االضطھاد المذكور في الرسالة اضطھاد رسمي ضد المسیحّیین. ٢
، ھذا ال یعني ألنھم ُیدعون )١٤: ٤(فإن كان الرسول یذكر أنھم تألموا من أجل اسم المسیح 

ھذا . مسیحّیین، فإن المؤمنین منذ البدایة یعتبرون كل ألم یصیبھم ھو من أجل اسم المسیح
  . لم یكن قد انتشر بعد في ھذه المقاطعات" مسیحیین"باإلضافة إلى أن اسم 

سبب التشابھ بینھا ال یمكن قبول نظرّیة بعض النقاد بأن ھذه الرسالة ُكتبت في عھد تراجان، ب. ٣
وبین مراسالت بلیني الوالي لإلمبراطور والتي یكشف عن وضع المسیحّیین، وذلك لألسباب 

  : التالیة

: ٥(ما جاء في بلیني ال یكشف عن اضطھاد شامل في كل موضع، أما ما جاء في الرسالة ھنا . أ
  . فیعلن عن ضیق یحل بالمسیحّیین أینما وجدوا) ٩

 یظھر أن ما یحل بالمسیحّیین لیس باألمر الجدید، لكنھ عمل ممتد من ما جاء في بلیني. ب
  ).١٢: ٤(الماضي، أما ما جاء في رسالة القدیس بطرس فیظھر كخبرة جدیدة 

لیس ما یمنع من قبول أن االضطھاد المذكور في الرسالة كان في عھد نیرون، فإن كان لیس . ٤
مقاطعات، لكن العالمة ترتلیان یقدم لنا تقریًرا عن ھناك من دلیل على امتداد االضطھاد في كل ال

وإن كنا ال نجد (جاء فیھ أن المسیحّیین ال یحمیھم القانون، " Institutum Neronianum"الـ 
على أي األحوال، بال شك كانت المقاطعات المذكورة في الرسالة على عالقة ).ما یؤكد ذلك

ا قد بلغ ھذه المقاطعات، وكان لھ أثره على التعامل بالعاصمة روما، وما حّل بالمسیحّیین في روم
ما جاء في . مع المسیحّیین في كل موضع، بالرغم من عدم صدور منشور رسمي باالضطھاد

  .الرسالة ال ینفي قبول ھذه النظرّیة

ھل من ضرورة تلزم بأن ما جاء في الرسالة یعني اضطھاًدا رسمًیا من الدولة الرومانّیة؟ ما . ٥
أما ما ) ١٧- ١٣: ٣؛ ٧، ٦: ١(الجزء األول من الرسالة یتحدث عن اآلالم بصفة عامة جاء في 

أیھا األحباء ال ": ورد في نھایة الرسالة فیكشف عن مقاومة شدیدة وضیقة مّرة حلت بھم، إذ یقول
). ١٢: ٤" (تسغربوا البلوى المحرقة التي بینكم حادثة ألجل امتحانكم كأنھ أصابكم أمر غریب

 ھذا ال یعني بالضرورة دخولھم تحت ضیق االستشھاد بسفك دمھم بأمر إمبراطوري، غیر أن
  .إنما ھو انعكاس لنظرة المواطنین إلیھم بطریقة ممقوتة

یشیر إلى ما كان یفعلھ نیرون حیث استخدام المسیحّیین كمشاعل في " البلوى المحرقة"لعل قولھ 
  .ق المّر الذي یجعل اإلنسان كمن یحترقالطرق بحرقھم بالنار، وربًما یعني رمزًیا الضی

ما جعل البعض یتشكك في أن یكون ". الشیوخ الذین بینكم أنا الشیخ: "في قول الرسول: رابًعا
الكاتب ھو بطرس الرسول، خاصة أن القدیس بطرس لم یشاھد آالم السید المسیح بینما یقول ھنا 

  : ، فیرد على ذلك باآلتي"والشاھد آلالم المسیح"



أو  أساقفة(أُیا كانت درجتھم " كھنة"وتعني " presbyteroi"في الیونانیة " شیوخ"إن كلمة . ١
كان ھذا اللقب یطلق على ". الكھنوت"؛ والقدیس بطرس وھو رسول یحمل )قسوس أو شمامسة

لھذا یدعو الرسول یوحنا نفسھ . الرسل حتى أیام بابیاس، فال یعني في الكنیسة األولى لقًبا أقل
  ).١ یو ٣، ١ یو ٢" (presbyteros"الشیخ 

 أن الرسول بطرس تحدث ھكذا كواحٍد بین الشیوخ بروح التواضع، غیر H. Windishیرى . ٢
  . أن الرسول بطرس كتب ھذا تعاطًفا مع قارئیھSelwynممیٍز نفسھ عنھم، ویرى 

  . یًبا منھاإن كان الرسول بطرس لم یعاین كل آالم السید، لكنھ ھو شاھد لھا بمعاینتھ نص. ٣

  أقسام الرسالة

  .الخالص واآلالم األصحاح األول. ١

  .عالقتنا بالمسیح صخرتنا األصحاح الثاني. ٢

  .عالقاتنا االجتماعیة في الرب یسوع األصحاح الثاني. ٣

  .عالقاتنا العائلیة في الرب یسوع األصحاح الثالث. ٤

  .عالقاتنا بالمضایقین في الرب یسوع األصحاح الثالث. ٥

  .الضیق وحیاة القداسة األصحاح الرابع. ٦

  .عالقاتنا الكنسیة في الرب یسوع األصحاح الخامس. ٧

  األصحاح األول

  الخالص واآلالم
  .١تحیة افتتاحیة . ١

  عمل اهللا الخالصي. ٢

  .٢حب الثالوث لنا : أوًال

  .٥ -  ٣عطایا اهللا الجدیدة : ثانًیا

  موقفنا تجاه الخالص. ٣

  .١٢ -  ٦اإلیمان والرجاء والمحبة : أوًال

  .٢٥ - ١٣الجھاد والعمل : ثانًیا



  ةتحیة افتتاحی. ١

  بطرس رسول یسوع المسیح إلى المتغربین "

  ].١[ "من شتات بنتس وغالطیة وكبدوكیة وآسیا وبثینییة

، "كیفا"أو " صفا" بالسریانیة ، ویسمى)٤٢: ١یو (وھو االسم الذي دعاه بھ الرب " بطرس"
  .نطق بھ من جھة الرب یسوع، إشارة إلى اإلیمان الذي "صخرة"ومعناه 

وھنا یدعو نفسھ رسوًال، أي أحد اإلثني عشر، ولیس برئیس علیھم بل " رسول یسوع المسیح"
  . واحًدا منھم

وھنا یدعوھم .  وقد سبق لنا الحدیث عن ھذه البالد"...إلى المتغربین من شتات بنتس وغالطیة"
ال تقوم . ذ ھي موجھة إلى أناس متألمینبالمتغربین والمشتتین، وھذا یتناسب مع روح الرسالة إ

ھذه الغربة على مجرد قصر الحیاة الزمنیة فحسب، لكن على ما ھو أسمى وھو انتسابنا إلى 
  .)٢٠: ٣في " (فإن سیرتنا نحن في السماوات"یقول الرسول، وكما . ملكوت المسیح السماوي

نظرة مبھجة، وھو التعلق ھذا اإلحساس بالغربة النابع، ال عن نظرة تشاؤمیة یائسة، بل 
بالسماویات، ھو األساس الحتمال اآلالم بصبر ورفض األرضیات، بل ھو أساس حیاتنا الروحیة 

  .كلھا

الغربة تعني أننا نترك إلى األبد كل ما في : [ الغربة قائًالالقدیس یوحنا الدرجيوقد عرَّف 
... الغربة ھي سلوك متواضع. ةأرضنا من أمر زمني یعوقنا عن الوصول إلى غایة الحیاة الروحی

... تأمل غیر مرئي... ھدف غیر منظور... حیاة مستترة... فطنة ال یعرفھا األكثریة... حكمة خفیة
نبذ المجد ... كثرة إحسان... عزیمة دائمة على محبة اهللا... رغبة في األلم... اشتیاق للتواضع

  .]صمت عمیق... الباطل

یة بكل طاقاتھا لتعبر فوق كل اآلالم واألتعاب لتھیم في حب الغربة ھي انطالقة بالنفس البشر
  .الثالوث القدوس

   

  يعمل اهللا الخالص. ٢

  حب الثالوث لنا: أوًال

فكان ِلزاًما على الرسول أن یبدأ حدیثھ " األلم في حیاة المؤمن"لما كانت الرسالة تدور حول 
ینطق بھ، ألن اكتشاف اإلنسان لمحبة اهللا بالخالص الذي یقدمھ لنا الثالوث القدوس في حب ال 

  : الباذلة ھو الدافع القوي الحتمال اآلالم برضا، لذلك حدثنا عن

  .حب اآلب الُمعَلن في اختیاره لإلنسان. ١

  .حب الروح القدس الُمعَلن في تقدیسنا للطاعة. ٢



  .حب االبن الُمعَلن على الصلیب. ٣

  اختیار اآلب لنا. ١

  مقتضى علم اهللا السابق في تقدیس الروح للطاعة المختارین ب) إلى"(

  .]٢[" ورش دم یسوع المسیح

ھذا االختیار فھمھ الیھود المتعصبون فھًما خاطًئا، إذ . أعلن اهللا حبھ لإلنسان باختیارنا للملكوت
حسبوه قائًما على محاباة اهللا لشعٍب معیٍن أو جنس معین وإلزامھم بالسلوك في طریقھ، لھذا التزم 

  : ول الختان أن یتحدث عن اختیار اآلب لنا إذ أوضحرس

فمن جھة اإلرادة یود أن . ، ھذا العلم غیر اإلرادة"بمقتضى علم اهللا السابق"أن االختیار قائم . ١
وكما یقول . الجمیع یخلصون، لكن بسابق علمھ یعرف الذین یقبلونھ ویؤمنون بھ ویثبتون فیھ

على الصلیب فتح ). ٢٩: ٨رو " (لیكونوا مشابھین صورة ابنھألن الذین سبق فغینھم : "الرسول
لكن اآلب یعرف الذین یتبعونھ ویسلكون في وصایاه .  اآلب لكل البشریةاالبن یدیھ معلًنا دعوة

  .)١٤: ١٠یو (خرافھ كما یعرف االبن 

ي  بأن الرسول یدعو المؤمنین مختارین، لیس ألن جمیعھم یثبتون فالقدیس أغسطینوسیقول . ٢
  .االختیار إلى النھایة، لكن من قبیل أن المختارین ھم بین صفوف المؤمنین

في تقدیس "االختیار ھنا لیس فیھ حرمان لإلنسان حریتھ وقسره على سلوك معین، بل ھو . ٣
  . ، أي في الخاضعین لعمل روح الرب، السالكین في الطاعة"للطاعة الروح

  : قالھذا الموضوع فالقدیس أغسطینوس وقد عالج 

الذي كنت أشاء أن أمسكھ عندي لكي یخدمني عوًضا عنك في : "یقول القدیس بولس عن فلیمون[
قیود اإلنجیل، ولكن بدون رأیك لم أشاء أن أفعل شیًئا، لكي ال یكون خیرك على سبیل االضطرار 

ر، أنظر قد جعلت الیوم قدامك الحیاة والخی"وجاء في سفر التثنیة ". بل على سبیل االختیار
وأیًضا في سفر ابن ). ١٩، ١٥: ٣٠" (ونسلكفاختر الحیاة لكي تحیا أنت ... الموت والشر

فإن شئت حفظت الوصایا ووفیت ...  ید اختیارهھو صنع اإلنسان في البدء وتركھ في: "سیراخ
ھكذا أیًضا نقرأ ). ١٧، ١٤: ١٥سي " (إلى ما شئتوعرض لك النار والماء فتمد یدك . مرضاتھ
تأكلون خیر األرض وإن أبیتم وتمردتم تؤكلون بالسیف ألن فم  إن شئتم وسمعتم"شعیاء في سفر إ
 فإننا ال نبلغ إلى الغایة بغیر إرادتنا، ولكن ال نستطیع أن نكمل الغایة )...٢٠- ١٩: ١" (الرب تكلم

  .]ما لم ننل المعونة اإللھّیة

  تقدیس الروح للطاعة . ٢

لقدس یحبنا بذات حب اآلب ألنھ روح اآلب، وعملھ أن یقدسنا اآلب یحبنا فاختارنا لھ، والروح ا
فاإلنسان ال یقدر بذاتھ أن یتقدس، وال یقدر بذاتھ أن یجاھد، لذلك وھبنا اهللا روحھ معیًنا . للطاعة

سر التوبة وخالل .  سكن فینا روح اهللا وصرنا ُمفرزین لھسّري المعمودیة والمیرونفخالل . لنا
كما یقدم لنا الروح أعمالھ .  نثبت في اهللاسر اإلفخارستیاوخالل . طایانا تغفر لنا خواالعتراف

  .بھذا كلھ یقدسنا الروح ویعیننا على الطاعة والمثابرة... التقویة من محبة وفرح وسالم ووداعة



  "ورش دم یسوع المسیح. "٣

ح كفارة عن خطایانا دم یسوع المسی! حب اهللا في اختیاره لنا وتقدیسھ حیاتنا كلفة ثمًنا ھذا مقداره
أمام ھذا الحب العملي الباذل نخجل أن نتذمر من ! وشفاًء ألمراض نفوسنا وعھًدا للشركة معھ

  !جھة اآلالم أو نشكو من ضیقات أو نخاف من الموت

  "لتكثر لكم النعمة والسالم"

ھو یفیض علینا إذ قدم لنا كل إمكانیة إلھّیة، إذ دفع الثمن ووھبنا روحھ معیًنا في الجھاد، لذلك ف
  .بالنعم والسالم

  .أي نعمھ المجانّیة وبركاتھ اإللھّیة التي تمأل القلب سالًما: النعمة. ١

وھو یقوم على نعمة اهللا، فتدرك النفس مصالحتھا مع اهللا مصدر سالمھا وسعادتھا، : السالم. ٢
غیر حتى وھذا یعكس أیًضا سالًما مع ال. فتھیم معھ في شركة حب وتسمو فوق كل اآلالم

  !المضایقین لنا، ألن الداخل قوي وثابت فال یضطرب الخارج

  عطایا اهللا الجدیدة: ثانًیا

مبارك اهللا أبو "یرسم لنا الرسول عظمة عطایاه المجانیة التي نتمتع بھا باستحقاقات الدم، فیقول 
  ].٣" [ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتھ الكثیرة ولدنا ثانیة

! وھبتنا میالًدا جدیًدا بالمعمودیة... لك البركة أیھا اآلب إذ قدمت لنا برحمتك الغنیة أثمن عطیة
  !ھذا المیالد الذي على أساسھ تبني كل عبادتنا لك

  : إذ وھبتنا

، )٢٤ : ١١رو (وُطعمنا في الزیتونة الجدیدة  بھ ُنِزعنا من الزیتونة البریة المیالد الجدید. ١
ال بأعمال بّر عملناھا نحن، ) "١٧: ٥ كو ٢(خلقة جدیدة  لعتیق ووھبنا أن نكونُصلب إنساننا ا

  .)٥: ٣تي ( "خلصنا بغسل المیالد الثاني وتجدید الروح القدس بل بمقتضى رحمتھ

عندما نغطس في جرن المعمودیة، فبفضل صالح اهللا : [القدیس دیدیموس الضریروكما یقول 
ن خطایانا، إذ نتخلص من إنساننا العتیق، ونتجدد، وُنختم اآلب وبنعمة روحھ القدوس نتعرى م

ولكن عندما نخرج من جرن المعمودیة نلبس المسیح مخلصنا كثوٍب ال . بقوتھ لملكیتھ الخاصة
  .]یبلى، مستحًقا لكرامة الروح القدس عینھا، الروح القدس الذي جددنا ودفعنا بختمھ

  .]٤[ "لرجاٍء حي بقیامة یسوع المسیح من األموات": إذ یكمل الرسول قائًال: الرجاء الجدید. ٢

كانت األنظار، في العھد القدیم، تتركز حول أرض الموعد والبركات الزمنیة كرمز ألورشلیم 
أما اآلن بعد . السمائیة والبركات األبدیة، مع تلمیح باألمور األبدّیة قدر ما تستطیع أعینھم أن ترى

فإنھ ال یلیق بنا أن یكون لنا رجاء ) الكنیسة(ماوي وأم سماویة أن صار لنا المیالد الذي من أب س
  . في الزمنیات



ھذا الرجاء الجدید یقوم على قیامة الرب من بین األموات، إذ صار لنا نحن أعضاء جسده السري 
إنھ رجاء حي ألنھ ینبع من قلب . أن نخلع كل رجاء زمني متطلعین برجاء حي تجاه میراث أبدي

  !الدوام بحیاة حب ال ینضبحي یفیض على 

والمولود من الروح یتعلق قلبھ . المولود من الجسد ینتظر میراًثا مادًیا: المیراث األبدي. ٣
)... ١٧: ٨رو " (أیًضا، ورثة اهللا ووارثون المسیحفإن كنا أوالًدا فإننا ورثًة . "بمیراث روحي

   الروحي؟وما ھي سمات ھذا المیراث

v "لیس میراًثا أرضًیا، بل سماوًيألنھ" لمیراث ال یفنى .  

v "إذ یختلف عن المیراث األرضي الذي یمكن أن ُیغتصب بالخداع أو ،"وال یتدنس 
  .االختالس، كما یمكن أن یتبدد باإلسراف الشریر

v "إذ ال یزول جمالھ وال یفقد بھاءه، "وال یضمحل.  

v "تھ، یحفظھ ألجلكم أي  إذ ھو موضوع عنایة اهللا وحراس،"محفوظ في السماوات ألجلكم
  .فال نیأس قط ألنھ ھیأ السماوات من أجلنا بالرغم مما بلغناه من انحطاط. ألجل كل إنسان

انظروا إلى طبیعتنا كیف انحطت ثم ارتفعت؟ فإنھ ما : [القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
مما ارتفع إلیھ المسیح كان یمكن النزول أكثر مما ھوى إلیھ اإلنسان، وال یمكن الصعود إلى أكثر 

  !]ارتفعت طبیعتنا فوق كل خلیقة) یوم صعود الرب(الیوم ). ورفعنا معھ(

أنتم الذین بقوة اهللا محروسون، بإیمان لخالص مستعد أن یعلن في الزمان : "قوة جدیدة. ٤
 لنا الید اإللھیة التي تحفظ المیراث ھي التي تحرسنا نحن مھیئین للمیراث، إذ تقدم]. ٥[ "األخیر

  .كل إمكانیة ألجل تقدیسنا للعرس السماوي الذي ُیعلن یوم الرب العظیم

  صموقفنا تجاه الخال. ٣

  اإلیمان والرجاء والمحبة: أوًال

یقدم اهللا كل إمكانیة إلھیة ألجل خالصنا، لكننا لن نتمتع بالسیر في طریق الخالص بغیر اشتراكنا 
جانبنا ال تقلل من عمل اهللا الخالصي، أو تنفي عنھ ھذه المشاركة من . والعمل) النیة(باإلرادة 

ألننا نؤمن أن إیماننا ورجاءنا ومحبتنا وأعمالنا رغم . مجانیتھ أو تدفع بنا إلى البّر الذاتي
لكنھا ھبة من اهللا یقدمھا . ضروریتھا، إذ بدونھا نحرم من الخالص، إالَّ أنھا لیست من ذواتنا

  .  استحقاقات دم المسیحللمثابرین والمغتصبین، مبنیة على

، وال انتفاع بأعمال اهللا القویة )أعمال المحبة(فال تبریر إلنسان بغیر اإلیمان والرجاء والمحبة 
  فما ھو التزامنا نحن؟ . من أجل خالصنا بدونھا

. الذي بھ تبتھجون، مع أنكم اآلن إن كان یجب ُتحَزنون یسیًرا بتجارب متنوعة: "اإلیمان. ١
  .]٧- ٦" [یة إیمانكم وھي أثمن من الذھب الفاني، مع أنھ یمتحن بالنارلكي تكون تزك

  :باإلیمان العمليوإذ یتكلم الرسول عن واجبنا أو موقفنا تجاه خالصنا الثمین یطالبنا 



فاإلیمان بالرب الفادي ُیشعل في النفس بھجة ال تطفئھا اآلالم أو التجارب : حیاة مملوءة بھجة. أ
ولنقل ". تبتھج نفسي باهللا مخلصي": فرح ولنبتھج مع أمنا العذراء قائلینلن. أو أي ظرف خارجي
  ".ُرد لي بھجة خالصك: "مع المرتل في توبتھ

أي أن التجارب لیست أمًرا ثانوًیا في حیاة " إن كان یجب ُتحَزنون: "حیاة مملوءة تجارب. ب
جربة أو اثنتین بل لتجارٍب وال یتعرض لت. المؤمن بل إلزامّیة، خاللھا یشترك مع الرب المتألم

ھذه اآلالم یسیرة من حیث أن .  مثل سمعان القیرواني مع ربنا یسوعحامًال الصلیبمتنوعٍة، 
ھذا االحتمال یزكي إیماننا، وإن كنا ننالھ بالجھاد . زمان غربتنا مھما بلغ فھو قلیل بالنسبة لألبدّیة

ي مجانیة الخالص، وال یبعث فینا الشعور بفضٍل لھذا فاحتمالنا ھذا ال ینف. من یدي النعمة اإللھّیة
  .إالَّ فضل اهللا

  ].٧[" توجد للمدح والكرامة والمجد، عند استعالن یسوع المسیح ":الرجاء. ٢

  :یسند الرجاء المؤمن في التجارب، إذ یرفع أنظاره إلى یوم الرب العظیم لیرى

  . "یصبر إلى المنتھى فھذا یخلصمن " من الرب من أجل صبره إلى المنتھى المدح. أ

  .أمام إخوتھ المشاركین معھ في أورشلیم السماویةالكرامة . ب

  ! إذ استحق أن یكون متحًدا بعریس ھكذا سماوي ومجید:المجد. ج

الذي إن لم تروه تحبونھ، ذلك وإن كنتم ال ترونھ اآلن، لكن تؤمنون بھ فتبتھجون : "المحبة. ٣
إن كنا ال نرى ما سنكون علیھ وما سیكون لنا، لكننا نؤمن ]. ٨[ "بفرٍح ال ُینطق بھ ومجید

  . مترجین المجد األبدي، لھذا نحب اهللا فرحین مبتھجین بعملھ معنا

نحب استعالن یسوع المسیح حیث یحمل جسدنا الفاسد عدم فساد، وترى النفس عریسھا وجًھا 
  ".خالص النفوس"ھذا ھو غایة إیماننا . لوجھ

   :القدیس أغسطینوسوكما یقول 

: یقول الرسول بولس أیًضا أننا نخلص بغسل المیالد الجدید، ومع ذلك یعلن في موضع آخر[
ولكن الرجاء المنظور لیس رجاء، ألن ما ینظره أحد كیف یرجوه أیًضا؟ . ألننا بالرجاء خلصنا"

ف مشابھ أیًضا  وبھد).٢٥- ٢٤: ٨رو " (كنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعھ بالصبرولكن إن 
الذي وإن لم ترونھ اآلن لكن تؤمنون بھ فتبھجون بفرٍح ال "یقول زمیلھ في الرسولیة بطرس 

فإن كان اآلن ھو وقت اإلیمان، ]. ٩" [ینطق بھ ومجید، نائلین غایة إیمانكم خالص النفوس
ن یشك فم) ١٦: ٥غل (خالص نفوسنا، ھذا اإلیمان الذي فیھ نعمل بالمحبة وجزاء اإلیمان ھو 

وفي نھایتھ ننال الجزاء لیس فقط خالص أجسادنا الذي تحدث عنھ .  الیوم إلى نھایةأنھ سیأتي
  ...بل ونفوسنا أیًضا كما قال الرسول بطرس) ٢٣: ٨رو (الرسول بولس 

  .إن الزمن الحاضر سینتھي، لذلك فإن األمر ھنا متوقف على الرجاء أكثر منھ على نوال المكافأة

) ١٦: ٤ كو ٢(النفس، یتجدد یوًما فیوًما  نتذكر ھذا وھو أن إنساننا الداخلي، أي ولكن یلزمنا أن
 والخالص الذي لنفوسنا في المستقبل، فإننا بالعربون ولھذا فإننا ونحن ننتظر الخلود الذي للجسد



 حتى أننا ننظر إلى معرفة كل األمور التي سمعھا االبن الوحید. الذي ننالھ ھنا نقول أننا خلصنا
  .]من اآلب كأموٍر نرجو نوالھا في المستقبل ولو أن السید أعلنھا كما لو وھبت لنا فعًال

  : ھذا الحب للسماوات واالشتیاق للخالص األبدي ھو

  .موضوع نبوة األنبیاء. أ

  .موضوع كرازة اإلنجیل. ب

  .موضوع دھش السمائّیین. ج

أن یتنبأوا " روح المسیح"م الروح القدس بالحب اشتھوا األبدّیة، فوھبھ: موضوع نبوة األنبیاء. أ
الخالص الذي فتش وبحث عنھ أنبیاء، الذین تنبأوا عن النعمة : "عن الخالص إذ یقول الرسول

باحثین أي وقت أو ما الوقت الذین كان یدل علیھ روح المسیح الذي فیھم، إذ سبق ، التي ألجلكم
  .]١١-١٠[ "فشھد باآلالم التي للمسیح واألمجاد التي بعدھا

) األمجاد(فوھبھم روح المسیح أن یشھدوا لألبدّیة . وھذا دلیل الحب... لقد فتشوا وبحثوا عنھ
لقد كان الصلیب ھو محور الرموز . مرتبطة باآلالم التي للمسیح، ألنھ ال خالص بدون سفك دم

بوكم رأى یومي إبراھیم أ"تعلق بھ اآلباء واألنبیاء بعدما رأوه من بعید، إذ یقول الرب . والنبوات
  ".فتھلل

 صیغة الجمع لیكشف الرسول عن وھنا یستخدم). ٩- ٨: ١٢دا (رأوا اآلالم بطریقة تفوق إدراكھم 
ھنا تشویق خفي . شدتھا وكثرتھا، واألمجاد أیًضا بالجمع ألنھ كلما كثرت اآلالم تزداد األمجاد

وھذا . كة أمجاد فائقة الوصفللنفس أن تحمل آالم المسیح وال تستكثرھا، ألنھا تبغي أیًضا مشار
  .ھو مفھوم الحب الحقیقي

إن كان األنبیاء خالل الظالل والنبوات أحبوا الرب واشتھوا أن یروا : موضوع كرازة اإلنجیل. ب
  !صلیب الرب وأمجاده، فكم باألكثر یلیق بنا نحن أن نحبھ إن كان ھذا كلھ من أجلنا نحن

  الذین أعلن لھم أنھم لیس ألنفسھم،"

  لنا كانوا یخدمون بھذه األمور التي أخبرتم بھا أنتم اآلن بل 

  ".بواسطة الذین بشروكم في الروح القدس الُمرسل من السماء

ھنا یقول . لقد جاء بنا ملء الزمان الذي بھ ُنَبشَّر وُنَبشِّر بما اشتھى األنبیاء أن یسمعوه ویروه
  .  موضوع كبریاء لھم بل خدمة وتواضع، أي لم تكن"یخدمون بھذه األمور"الرسول عن األنبیاء 

  .]١٢[ "التي تشتھي المالئكة أن تطلع علیھا "موضوع دھش السمائّیین. ج

v  الحب من سمات المالئكة أیًضا، لذلك تشتھي أن تطلع على خالص اإلنسان، وشھوتھم ھذه
: ١٥و ل(واشتیاًقا نحو توبتھ ورجوعھ لیست من قبیل حب االستطالع لكن مشاركة لإلنسان، 

١٠(.  

v صنیع الرب معنا ھو موضوع دھش المالئكة وتسبیحھم للخالق!  



  الجھاد والعمل: ثانًیا

  إذ نتطلع إلى الخالص الذي یقدمھ لنا اهللا، ونؤمن بھ ونترجى المیراث ونحب األبدّیة ماذا نفعل؟

  "لذلك منطقوا أحقاء ذھنكم صاحین. "١

  :٤(ثالث دفعات " اصحوا"سھا مكرًرا لھا النداء كأن الرسول یوقظ العروس الراحلة لمالقاة عری

  !حتى تكون دائمة متھیئة لعریسھا ممنطقة أحقاء ذھنھا) ٨: ٥، ٧

أخذ الرسول ھذا التشبیھ مما كان یصنعھ المسافرون، إذ كانت مالبسھم طویلة، فیشدوا أحقاءھم . أ
  .حتى ال ُتعیقھم

عندما یستغرق في تفكیر ) تشمیر ساعدیھ(ھ وربما ألن اإلنسان یقوم برفع أكمامھ على ذراعی. ب
  .عمیق ألمر ھام

  . أو ألن الصیادین اعتادوا أن یمنطقوا أحقاءھم عندما یغوصون في الماء حتى ُرَكبھم. ج

البابا أثناسیوس یقول . إذن لنمنطق ذھننا بالبّر ساھرین في حیاة مقدسة متشبیھن بعریسنا
 بمخلصنا یسوع المسیح الذي كتب عنھ ویكون البّر لنمنطق أحقاء ذھننا متشبھین [:الرسولٍي

  ].ِ(٥: ١١إش " (حقوْیھِمنطقة َمتَنْیِھ واألمانة ِمنطقة 

 "فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي یؤتى بھا إلیكم، عند استعالن یسوع المسیح. "٢
]١٣[ .  

الذي یؤتى بھ ) النعمة(د السھر بغیر رجاء یخور، لھذا یلزم أن یكون كل رجائنا ُمنصًبا في المج
  .إلینا عند ظھور ربنا

 ألنھ لیس ببعیٍد عنا بل یؤتى بھ ، ولیكن ظھوره أمام أعیننا،)٣: ١ تس ١(لیكن الرب ھو رجاءنا 
أي " بالتمام"ولیكن رجاؤنا في األبدّیة . إلینا، وفي النص الیوناني تعني أنھ في الطریق إلینا لننالھ

الرجاء بالتأكید یشبھ حبًال قوًیا ُمَدلَّى [ :القدیس یوحنا الذھبي الفم بكمال ونضوج، ألنھ كما یقول
ھذا العالم وتجارب ھذه الحیاة  من السماوات ُیعین أرواحنا، رافًعا من یمسك بھ بثبات فوق

  .]الشریرة، فإن كان اإلنسان ضعیًفا وترك ھذا الھلب المقدس یسقط للحال ویختنق في ھوة الشر

  .]١١[ "ة، ال تشاكلوا شھواتكم السابقة في جھالتكمكأوالد الطاع. "٣

لنتطلع إلى حقیقة مركزنا أننا أوالد اآلب سماوي كلي الصالح، فكأوالد مطیعین ال نعود بعد 
  :القدیس أغسطینوسوكما یقول . َنْسلك فیما كنا فیھ أیام جھلنا

فاهللا أبونا والكنیسة .  آخرینولكننا وجدنا والدین. لنا والدان ولدانا على األرض للشقاء ثم نموت[
... لنتأمل أیھا األحباء أبناء من قد صرنا؟ لنسلك بما یلیق بأٍب كھذا. أمنا، ولدانا للحیاة األبدّیة

ألن من . وجدنا لنا أًبا في السماوات، لذلك وجب علینا االھتمام بسلوكنا ونحن على األرض
  .] ینال میراثھینتسب ألٍب كھذا علیھ السلوك بطریقة یستحق بھا أن 

  وأي سلوك یلیق بنا؟



  بل نظیر القدوس الذي دعاكم،"

  . كونوا انتم قدیسین في كل سیرة

   .ألنھ مكتوب كونوا قدیسین ألني أنا قدوس

  وإن كنتم تدعون أًبا الذي یحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحد،

  ].١٧-١٥" [فسیروا زمان غربتكم بخوف

  .  ومصدره ودافعھ ومجاالتھما ھو سلوكنا؟: أوضح لنا الرسول

  .  ھو القداسة أي حب السماویات وبغض الخطیةسلوكنا. أ

  : دافعھ ھو. ب

  .أن نسیر كما یلیق بالدعوة التي ُدعینا إلیھا: أوًال

إرادة اهللا قداستنا [ :العالمة ترتلیانكأوالد للطاعة نخضع إلرادة اآلب القدوس وكما یقول : ثانًیا
صورتھ، أن نكون على مثالھ، لنكون قدیسین كما ھو قدوس  د منا نحن، ألنھ یری)٣: ٤ تس ١(
   ).]٤٤: ١١ال (

  .یضعنا الرسول أمام الدینونة كدافع لحیاة القداسة والورع: ثالًثا

. وھذه ھي كل المسیحیة، أن ندرك أبوة اهللا لنا ونتمتع بھا. اهللا القدوس، وھو أبونا: مصدره. ج
یحكم بغیر محاباة "المحاباة، بل مبنیة على مراحم اهللا وعدلھ، إذ ھذه األبوة ال تقوم على أساس 

ھو أب عادل ودیان مملوء . ، فال نیأس ألنھ أبونا، وال نستھتر ألنھ دیان"حسب عمل كل واحد
بھذا نزع رسول الختان الفكر الیھودي الخاطيء من جھة أن اهللا یحابي جنسھم على حساب . حناًنا

  .البشریة وعلى حساب عدلھ

:  وفي الیونانیة تعني طریق الحیاة أو السلوك، أي في كل تصرف،"في كل سیرة: "مجاالتھ. د
قدس "في الصمت كما في الكالم، في األفكار الخفیة كما في العمل الظاھر، لیكن كل ما ھو فینا 

  ". الرب

  التأمل في عظمة الخالص. ٤

إن كنا ُمطاَلبین بالسھر والرجاء والطاعة والقداسة والسیر بخوف اهللا، ھذه جمیعھا نحمل فیھا 
  : أتعاًبا وآالًما نقبلھا باختیارنا، وأما ما یدفعنا لھذا، فھو تأملنا المستمر في عظمة الخالص إذ ھو

  .یھبنا إمكانّیة التطھیر. د! لیس بفضة أو ذھب. أ

  .میالًدا جدیًداأعطانا . ه! فداء أزلي. ب

  !ُیَثبِّت إیماننا ورجاءنا في اآلب. ج



  لیس بفضة أو ذھب. أ

  عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضة أو ذھب "

  . من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموھا من اآلباء

  . ]١٩- ١٨ ["بل بدم كریم، كما من حمل بال عیب وال دنس، دم المسیح

كان ُیدَفع فضة أو ذھب فدیة عن أسرى الحرب أو للعتق من العبودّیة، أما الرب فلم َیدفع ھذا أو 
ذاك لیفدینا من سیرتنا الباطلة التي ُأِسْرنا فیھا، بل قدم دًما كریًما، آالًما وأتعاًبا احتملھا ابن اهللا، 

  !انتھت إلى عار الصلیب

لذلك ) ٣: ٢٨، تث ٥: ١٢خر (البھائم والحمل ھو أطھر َقدَّم دًما كریًما كما من حمٍل بال عیب، 
   ).٢٩: ١، یو ٢٦: ٧عب (بال شر  كان حمل التقدمة إشارة للسید المسیح القدوس الذي

قد ُنِزعُتم من إمبراطوریة الجسد لتمجدوا . قد اشُتریتم بثمن أي بالدم [:العالمة ترتلیانوكما یقول 
  .] الرب في أجسادكم

لرب ُیشوِّق النفس لآلالم وُیزِھدھا في غنى العالم، ویحثھا على طلب الغنى التأمل في صلیب ا
! موت الرب ھو خالصي! صلیب الرب ھو حكمتي [:القدیس أمبروسیوسوكما یقول . األبدي

  .] ألننا نخلص بدمھ الثمین كقول الرسول بطرس

  :  األغنیاء لیتأملوا ھذا الثمن قائًالالقدیس أمبروسیوسوُیَحدِّث 

فالغنى في الكنیسة ھو الغنى في اإلیمان، إذ .  یظن أحد أنھ قد ُدفع عنھ ثمن مختلف بسبب غناهال[
أي عجب في ھذا إن كان المؤمن یملك میراث المسیح الذي ھو أثمن . المؤمن لھ كل عالم الغنى

  من العالم؟

  . فقد افُتدیتم بدم كریم: لقد قیل للجمیع، ولیس لألغنیاء وحدھم

   "...كونوا أنتم قدیسین في كل سیرة"ن تكونوا أغنیاء أطیعوا القائل فإن أردتم أ

  ". بخوٍف"، ولیس بترٍف أو تنعٍم وال في كبریاٍء بل "فسیروا زمان غربتكم بخوف"إنھ یقول 

  !]إن لكم ھنا على األرض زماًنا لیس أبدًیا، فاستخدموه كعابرین منھ حتًما

  فداء أزلي. ب

  س العالم،معروًفا سابًقا قبل تأسی"

  ].٢٠[ "ولكن قد ُأظِھر في األزمنة األخیرة من أجلكم

لنتأمل محبتھ األزلّیة، فھذا العمل الفدائي لیس بجدیٍد، لكنھ قبل أن یخلقنا، بل قبل تأسیس العالم، 
  . منذ األزل خطة اهللا مدبرة تجاه اإلنسان العاصي لیدفع عنھ أجرة عصیانھ



، فإن ھذا "من أجلھم ھم"ّیین أن یدركوا محبة اهللا الباذلة ھذا ھو موضوع لذة المؤمنین الحقیق
  . یدفعھم لتقبیل الصلیب، وحملھ بسروٍر بالرب یسوع

  یثبت إیماننا ورجاءنا في اآلب. ج

  أنتم الذین بھ تؤمنون باهللا الذي أقامھ من األموات،"

  ].٢١[ "وأعطاه مجًدا حتى أن إیمانكم ورجاءكم ھما في اهللا

إلھ :  من البدعة التي نادى بھا فیلون السكندري فیما بعد إذ نادى بوجود إلھینلعل الرسول خشى
لھذا یؤكد . وإلھ العھد الجدید ودیع ومترفق بھم. العھد القدیم قاسي، یعاقب الخطاة ویھلكھم

الرسول أن ما قام بھ االبن إنما في طاعة لآلب، فإیماننا ورجاؤنا بالمسیح ھما في اهللا اآلب، 
  . صًال عنھولیس منف

، ُمَسلًِّما اإلرادة )٨: ٥عب " (مع كونھ ابًنا تعلم الطاعة مما تألم بھ"لقد أطاع المسیح اآلب فـ 
 وأخذ المجد الذي لھ بإرادة اآلب التي ھي وإرادة االبن فأخلى ذاتھ وتجسد وتألم وقام،. لآلب
  .واحدة

  یھبنا إمكانّیة التطھیر. د

  وح، طھروا نفوسكم في طاعة الحق بالر"

  للمحبة األخویة العدیمة الریاء،

  ].٢٢ ["بشدة] فأحبوا بعضكم بعًضا من قلٍب طاھر

، فال "طھروا نفوسكم": لنتأمل عظمة ھذا الخالص إذ ال یسلب اإلنسان حریتھ، بل طالبھ بالعمل
ھذا التطھیر یتم بطاعة الحق بالروح، أي طاعة المسیح یسوع . خالص إلنسان ال ُیَطھِّر نفسھ

  . وح القدسبالر

فالطاعة ھي بإرادتنا حیث ُنْخِضع ھذه اإلرادة إلرادة المسیح فیعمل قصده فینا، والطاعة تستلزم 
  !الجھاد والعمل لكن سندنا في ذلك روحھ القدوس

ھذه الطاعة تتلخص في حبنا األخوي، ألن ھذا ھو قصد الرب یسوع، وھذه ھي وصیتھ، لذلك 
  : یقول الرسول

  . ، حیث یتسع القلب لكل البشریة بال تمییز أو محاباة"للمحبة األخویة"

  .، إذ ال تنبع عن دوافع مظھریة بل حب داخلي"عدیمة الریاء"

  . ، قد َتَطھَّر بالروح القدس، وصار نقًیا في غایاتھ"من قلب طاھر"

  .، ألنھا على مثال حب المسیح الذي مات عنا"بشدة"

  أعطانا میالًدا جدیًدا. ه



  یة ال من زرع یفنى،مولودین ثان"

  بل مما ال یفنى،

  . بكلمة اهللا الحیة الباقیة إلى األبد

  ألن كل جسد كعشب، 

  . وكل مجد إنسان كزھر عشب

  . العشب یبس وزھره سقط

  . وأما كلمة الرب فتثبت إلى األبد

  ].٢٥-٢٣ ["وھذه ھي الكلمة التي ُبشِّْرُتم بھا

 ألن خاللھا نتمتع بعظمة الخالص، وخاللھا یكون ،".الوالدة الثانیة"یركز الرسول حدیثھ على 
  .لنا حق المیراث، ونجتاز اآلالم واألتعاب ببھجة قلب

فالمیالد الروحي من زرع ال یفنى، مصدره . ھنا یقارن بین المیالد الروحي والمیالد الجسدي
  :ویعني بھذه الكلمة. كلمة اهللا الحّیة الباقیة إلى األبد

وقیامتھ صار لنا أن ندفن معھ  المتجسد إذ خالل صلیبھ ودفنھ أو الكلمة" اللوغوس. "١
   ).٢٧: ٣غل (بالمعمودیة ونقوم البسین المسیح 

وھي تدور حول الصلیب الذي بدونھ ما كان المیالد السماوي " التي بشرتم بھا"كلمة الكرازة . ٢
ب الخالص یصبح ألن الماء بعد أن تكرس بسّر صلی: [القدیس أمبروسیوسوكما یقول . أن یقوم

إذ كما ألقى موسى النبي الخشب في تلك . مناسًبا الستعمالھ في الجرن الروحي وكأس الخالص
العین، ھكذا أیًضا ینطق الكاھن على جرن المعمودیة بشھادة صلیب الرب، فیصبح الماء عذًبا 

  .]بسبب عمل النعمة

یة و كبدوكیة و اسیا و  بطرس رسول یسوع المسیح الى المتغربین من شتات بنتس و غالط١
  بیثینیة المختارین

 بمقتضى علم اهللا االب السابق في تقدیس الروح للطاعة و رش دم یسوع المسیح لتكثر لكم ٢
  النعمة و السالم

 مبارك اهللا ابو ربنا یسوع المسیح الذي حسب رحمتھ الكثیرة ولدنا ثانیة لرجاء حي بقیامة ٣
  یسوع المسیح من االموات

   یفنى و ال یتدنس و ال یضمحل محفوظ في السماوات الجلكم لمیراث ال٤
   انتم الذین بقوة اهللا محروسون بایمان لخالص مستعد ان یعلن في الزمان االخیر٥
   الذي بھ تبتھجون مع انكم االن ان كان یجب تحزنون یسیرا بتجارب متنوعة٦
یمتحن بالنار توجد للمدح و  لكي تكون تزكیة ایمانكم و ھي اثمن من الذھب الفاني مع انھ ٧

  الكرامة و المجد عند استعالن یسوع المسیح
 الذي و ان لم تروه تحبونھ ذلك و ان كنتم ال ترونھ االن لكن تؤمنون بھ فتبتھجون بفرح ال ٨

  ینطق بھ و مجید



   نائلین غایة ایمانكم خالص النفوس٩
  عمة التي الجلكم الخالص الذي فتش و بحث عنھ انبیاء الذین تنباوا عن الن١٠
 باحثین اي وقت او ما الوقت الذي كان یدل علیھ روح المسیح الذي فیھم اذ سبق فشھد باالالم ١١

  التي للمسیح و االمجاد التي بعدھا
 الذین اعلن لھم انھم لیس النفسھم بل لنا كانوا یخدمون بھذه االمور التي اخبرتم بھا انتم االن ١٢

  وح القدس المرسل من السماء التي تشتھي المالئكة ان تطلع علیھابواسطة الذین بشروكم في الر
 لذلك منطقوا احقاء ذھنكم صاحین فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي یؤتى بھا الیكم عند ١٣

  استعالن یسوع المسیح
   كاوالد الطاعة ال تشاكلوا شھواتكم السابقة في جھالتكم١٤
  نوا انتم ایضا قدیسین في كل سیرة بل نظیر القدوس الذي دعاكم كو١٥
   النھ مكتوب كونوا قدیسین الني انا قدوس١٦
 و ان كنتم تدعون ابا الذي یحكم بغیر محاباة حسب عمل كل واحد فسیروا زمان غربتكم ١٧

  بخوف
 عالمین انكم افتدیتم ال باشیاء تفنى بفضة او ذھب من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموھا من ١٨
  االباء
   بدم كریم كما من حمل بال عیب و ال دنس دم المسیح بل١٩
   معروفا سابقا قبل تاسیس العالم و لكن قد اظھر في االزمنة االخیرة من اجلكم٢٠
 انتم الذین بھ تؤمنون باهللا الذي اقامھ من االموات و اعطاه مجدا حتى ان ایمانكم و رجاءكم ٢١

  ھما في اهللا
روح للمحبة االخویة العدیمة الریاء فاحبوا بعضكم بعضا  طھروا نفوسكم في طاعة الحق بال٢٢

  من قلب طاھر بشدة
   مولودین ثانیة ال من زرع یفنى بل مما ال یفنى بكلمة اهللا الحیة الباقیة الى االبد٢٣
   الن كل جسد كعشب و كل مجد انسان كزھر عشب العشب یبس و زھره سقط٢٤
  اھي الكلمة التي بشرتم بھ و اما كلمة الرب فتثبت الى االبد و ھذه ٢٥

  األصحاح الثاني

  مسئولیتنا كأوالد اهللا
  ١الجانب السلبي . ١

  الجانب اإلیجابي. ٢

  ٢االرتباط باألم : أوًال

  ١٠ - ٢االرتباط بالرب الحجر الحي : ثانًیا

  ١٢ - ١١االرتباط بالسلوك العملي : ثالًثا

  سلوكنا في المجتمع كأوالد اهللا . ٣

  ١٧ -  ١٣الخضوع لنظم الدولة : أوًال



  ٢٥ -  ١٨األمانة في الخدمة : ثانًیا

   

  يالجانب السلب. ١

  ].١[ "فاطرحوا كل خبث وكل مكر والریاء والحسد وكل مذمة"

إذ نلنا میالًدا سماوًیا یلیق بنا أن نطرح عنا كل أعمال اإلنسان العتیق وشھواتھ كخرقة دنسة ال 
  .یطیقھا اإلنسان الجدید المخلوق بحسب اهللا في البّر وقداسة الحق

إذ ھو من سمات عدو الخیر والوثنیین  ،)٨: ٥ كو ١(أي عدم اإلخالص  خبث، كلفنطرح 
  . الشر واألذىالذین یتعمدون) ٢٩: ١رو (المعاندین لروح اهللا 

بھذا نعود إلى بساطة .  فنكون كأبینا البسیط الذي لیس فیھ خداع أو طرق ملتویةمكر، كلولنطرح 
   ).٣: ١٨مت (أبناء الملكوت الطفولة في عبادتنا وكرازتنا، فنكون 

المصطنعة بل نطلب المجد الخفي كعروس  فال نحمل الثیاب الفریسیة الریاء،ولنستنكف من 
  .تتزین لعریسھا دون سواه

ھذا الباعث ھو الذي دفع الشیطان لمھاجمة .  الذي بھ یطلب اإلنسان الفشل ألخیھالحسدولنترك 
  .آدم، والذي بھ أسلم الیھود الرب یسوع للصلیب

رجة الثالثة من الغضب، إذ وھو الد.  إذ ُیھین اإلنسان أخاه علًنا وُیحقِّر من شأنھالمذمةولنطرح 
 -" رقا" غضب مصحوب بكلمة تعبر عنھ مثل - یقسم القدیسون الغضب إلى غضب داخلي 

  ".یا أحمق"غضوب مصحوب بكلمة ذم مثل 

  يالجانب اإلیجاب. ٢

  االرتباط باألم: أوًال

  وكأطفال مولودین اآلن"

  ].٢[ "اشتھوا اللبن العقلي العدیم الغش، لكي تنموا بھ

، ال یلھیھ "مولود اآلن"جانب اإلیجابي ھو أن یدرك المؤمن على الدوام أنھ كطفٍل رضیٍع بدایة ال
ومیزة لبن الكنیسة األم انھ لبن . شیًئا سوى ثدیي أمھ الحنون، فیشتھي صدر أمھ مرتمًیا علیھ

في الیونانیة مشتقة " عقلي"ونالحظ أن كلمة ". لكي تنموا بھ"عقلي محیي یھب نمًوا باستمرار 
  .أي اللبن الذي یھبھ الرب یسوع كلمة اهللا في كنیستھ" الكلمة"أي " اللوغوس"ن م

  وبماذا ترضعنا الكنیسة؟ 

v  إنھ موجود في ! طوبى لمن یرضع منھ! إنھ لبن الحب [:القدیس إكلیمنضس السكندريیقول
  .]ال یحتاج أن یسخن أو یبرد بل ھو لبن جاھز... الشتاء كما في الصیف



v الروحي غیر المغشوش تسلمناه جیًال بعد جیٍل، لیس فیھ فلسفة وال تنمیق، بل روح إنھ التعلیم 
  .وحیاة اختبره القدیسون عبر األجیال

v إنھا الطقوس الحیة التي تنعش النفس فتعین الجسد والروح في العبادة.  

v إنھا شفاعات القدیسین وصلواتھم الذین یحبوننا.  

  حياالرتباط بالرب الحجر ال: ثانًیا

  إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، "

  الذي إذ تأتون إلیھ حجًرا حًیا مرفوًضا من الناس

  ].٤-٣[ "ولكن مختار من اهللا كریم

فإن من ذاق الرب أنھ " ...إذ ذقتم أن الرب صالح"ال یفید الشك بل القطع بمعنى " إن"حرف 
  .صالح یأتي إلیھ لیجده حجًرا حًیا

أي صخرة، یوم أعلن إیمانھ بالرب " صفا"بطرس، أو "ولعل بطرس تذكر ما دعاه بھ الرب أنھ 
  .ھنا ُیظِھر بطرس أن الرب یسوع ھو الصخرة أو الحجر الحي الذي تبنى علیھ الكنیسة. یسوع

   :الشھید كبریانوسویقول 

ًرا، حجر امتحان، ھأنذا أؤسس في صھیون حج: " ففي إشعیاء قیل،"حجًرا"لقد ُدِعَي المسیح [
وأیًضا في المزمور ). ١٦: ٢٨إش (" حجر زاویة، كریًما أساًسا مؤسًسا من آمن ال یھرب

فھوذا الحجر الذي : "وفي زكریا".  للزاویةالحجر الذي رفضھ البناءون قد صار رأًسا: "١١٧الـ
وأزیل إثم تلك ھأنذا ناقش َنْقَشھ یقول رب الجنود . وضعتھ قدام یھوشع على حجر واحد سبع أعین

وتكتب على الحجارة جمیع كلمات ھذا : "سفر التثنیة وفي). ٩ : ٣" (األرض في یوم واحد
وأخذ حجًرا كبیًرا ونصبھ ھناك تحت : " وأیضا في یشوع بن نون).٨ : ٧" (الناموس نقًشا جیًدا

 علینا ألنھ إن ھذا الحجر یكون شاھًدا: قال یشوع لجمیع الشعب ثم. البلوطة التي عند مقدس الرب
   )...٢٧-٢٦: ٢٤" (كل كالم الرب الذي كلمنا بھ فیكون شاھًدا علیكم لئال تجحدوا إلھكمقد سمع 

إنھ الحجر المذكور في سفر التكوین الذي وضعھ یعقوب تحت رأسھ، إذ المسیح رأس الرجل، 
  ... وإذ نام رأى سلًما واصًال إلى السماوات حیث یوجد الرب والمالئكة صاعدون ونازلون

إنھ الحجر المذكور في سفر الخروج، الذي جلس علیھ موسى على قمة التل عندما كان یشوع بن 
نون یحارب عمالیق وبسر الحجر المقدس وثبات جلوسھ علیھ انھزم عمالیق بیشوع كما انھزم 

إنھ الحجر العظیم الوارد في سفر صموئیل األول حیث ُوضع تابوت العھد . الشیطان بالمسیح
وأیًضا ھو الحجر الوارد في سفر صموئیل .  أحضره الثور في المركبة إذ رده الغرباءعندما

األول الذي بھ ضرب داود رأس جلیات وذبحھ إشارة إلى انھزام الشیطان وخدامھ حیث ال تكون 
إنھ . ، ذلك الختم الذي یھب أماًنا وحیاة على الدوام)باسم المسیح(الجبھة في الرأس غیر مختومة 

  .]الذي أقامھ صموئیل عندما غلبوا الغرباء، ودعاه بحجر المعونة أي الحجر الذي یعینالحجر 



ومع أن . فالرب یسوع ھو الحجر الذي بھ نقھر الشیطان، وھو الحجر الحي الذي نأتي إلیھ
، ألنھ یلیق بنا أن نثابر مجاھدین على "تأتون"بل " أتیتم: "الرسول یحدث المؤمنین فإنھ ال یقول

  .إلى االقتراب منھ إلى النفس األخیرالدوام 

وھو حجر حي أي مملوء حًبا ولیس جامًدا، لنأتي إلیھ ال في عبادة جامدة بل في حب نناجیھ 
ونسمع مناجاتھ، نعاتبھ وننصت إلى عتابھ، لنكشف لھ كل ما في قلبنا فھو ال یقف جامًدا أمام 

  .ضعفنا

  . حًیاكونوا أنتم أیًضا مبنیین كحجارة حیة، بیًتا رو"

  كھنوًتا مقدًسا، لتقدیم ذبائح روحیة،

  .]٥[ "مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح

   ).١٩: ١٤یو (نحیا بھ فكما ھو حي نحن . إذ ھو الحجر الحي ُنبني علیھ كحجارة حیة

  :  ونالحظ في ھذا البیت اآلتي)٢١- ١٨: ٢أف (لقد جعلنا بیًتا روحًیا، مسكًنا هللا بالروح 

یر منقسم على ذاتھ، بل مرتبط برباط الحب فوق حدود الزمان والمكان، وكل إنھ بیت واحد غ. ١
مصاف الرسل والشھداء والسواح والعباد والمنتقلین، كحجارة حیة، فالقدیسة مریم تصلي من 

  . أجلنا نحن المجاھدین كحجارة حیة أخرى، ونحن أیًضا نصلي ونحب األجیال المقبلة

ة المنتصرة كبناء، إذ ُنقلت حجارة كثیرة من األرض، وُبِنَیت  في إحدى رؤیاه الكنیسھرماسرأى 
بجوار بعضھا البعض، واتحدت مًعا حتى أن خطوط الصفوف ال یمكن إدراكھا، وصارت برًجا 

  .كحجر واحد

ھذه الحجارة ھي التي .  أن حجارة كثیرة رفضت أن تكون في البناءھرماسرأى أیًضا . ٢
رة أن تتأسس على المسیح خارج الكنیسة، فتركت روح اآلباء، اعتمدت على ذاتھا وظنت أنھا قاد

  .ورفضت تعالیمھم وأرادت أن تكون مستقلة بذاتھا، فخرجت خارج البیت الروحي

العالمة ، إذ صار لنا أن نقدم ذبائح روحّیة من داخل القلب، وذلك كقول "كھنوت مقدس"
تدخل في براءة . إلیمان وتراعي الحقتخرج ھذه الذبیحة من كل القلب، وتتغذى على ا [:ترتلیان

ویلزمنا أن نحرسھا بعظمة األعمال الصالحة مقدمین مزامیر . ونقاوة، في عفة، تتزین بالحب
  .] وتسابیح على مذبح اهللا لننال كل األشیاء منھ

ألعمال الكھنوت كما جاء في رسالة ھذه الذبائح یقدمھا جمیع المؤمنین، لكن ھناك كھنة مفروزین 
  .والذین وضع الرسول بولس شروطھم) ٥ص  (یعقوب

  وماھي الذبائح الروحیة المقبولة عند اهللا بیسوع المسیح؟ 

یرفع اإلنسان یده بالصلیب كسكین روحّیة ... وھي أجمل ذبیحة... أو األناذبح اإلرادة البشریة . ١
.  السكین لذبح إسحقیذبح إرادتھ الذاتیة واشتیاقاتھ الخاصة التي یتبناھا، وذلك كما رفع إبراھیم

لكنھ عاد ابن البركة والموعد، ھكذا نذبح إرادتنا بالصلیب فال نصیر بال . وكما رجع اسحق حًیا
وبھذا نترنم مع الرسول قائلین . إرادة بل تعود لنا إرادة المسیح القویة واشتیاقات وفكر المسیح

  ".مسیح یحیا فّيال"لیصیر لي " األنا"لقد صلبت " مع المسیح صلبت فأحیا ال أنا"



ألنك ال ُتَسر بذبیحة وإالَّ فكنت أقدمھا، "ذبیحة التواضع أمام اهللا والناس، وكما یقول المرتل . ٢
مز " (القلب المنكسر والمنسحق یا اهللا ال تحتقرهذبائح اهللا ھي روح منسحقة، . بمحرقة ال ترضي

١٧ - ١٦: ٥١(.  

تنسوا فعل الخیر والتوزیع ألنھ ولكن ال : " وكما یقول الرسولذبیحة األعمال الصالحة،. ٣
فصنع ). ٥: ٤مز " (اذبحوا ذبائح البّر" :، ویقول المرتل)٦: ١٣عب " (بذبائح مثل ھذه یسر اهللا

 فیھ َحْمل صلیب، لھذا فإن اهللا یشتّّمھ خالل صلیب الخیر أو عمل البّر فیھ َتْرك وحرمان وبذل،
  .الرب ذبیحة بّر مقبولة لدیھ

من سیفصلنا عن محبة المسیح، " من أجل الرب، وكما یقول الرسول الم واألتعابذبائح اآل. ٤
: ٨رو " (قد ُحِسْبنا مثل غنم للذبح. كل النھاركما ھو مكتوب أننا من أجلك نمات ... أشدة أم ضیق

٢٦- ٢٥(.  

إنما بالعكس یلزمھ كقول الرسول أن فالمؤمن ال ینظر إلى الجسد ذاتھ كعدو، ذبیحة الجسد، . ٥
 الكتاب المقدس أو أحد اآلباء عن معاداتنا وعندما یتحدث). ٢٩- ٢٥: ٥أف (یحبھ ویقوتھ ویربیھ 

  .للجسد إنما یقصد بھ شھوات الجسد وأعمالھ األرضیة

كتاًبا خاًصا عن ضبط النفس یقصد بھ الكشف عن أھمیة الجسد القدیس أغسطینوس وقد كتب 
  .ویرد فیھ على الھراطقة الذین یعادون الجسد

ولتمسك بصلیب الرب، ُمَقدًِّما أعضاء إذن لُیْرَبط الجسد بأربطة الحب، ولُیقدم على المذبح، 
، فتذبحھ كأعضاء إثم للموت لیقوم بالرب )١ :١٢رو (جسدك ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا 

  الجسد وحواسھ ومیولھ وشھواتھ، لتكون طاقة ُمعینةوھكذا تتقدس أعضاء. یسوع أعضاء بّر هللا
  .للروح بدًال من أن تكون محاربة لھا

فلنقدم بھ في كل حین هللا ذبیحة التسبیح، أي ثمر : "یوصینا الرسول: ذبیحة الحمد والشكر. ٦
فالسمائیون لیس .  الحمد والشكر ھي ذبائح المالئكةوذبیحة). ١٥: ١٣عب ( "شفاه معترفة باسمھ

ات مادیة یدفعون منھا لمحتاجین، وال من لھم جسد مادي مثلنا یقدمونھ ذبیحة مقدسة، وال ممتلك
یضایقھم فیسامحونھ، ولیست لھم إرادة مخالفة إلرادة سیدھم حتى یرفضوھا، وال یقعون تحت 

  !فماذا یقدمون هللا سوى ذبیحة التسبیح والشكر الدائم. آالم جسدیة

أللحان لكي لھذا تدرب الكنیسة أوالدھا على حیاة التسبیح كما في االبصلمودیة والمزامیر وا
  . تمرن ألسنتھم على عمل المالئكة

عندما تنام على سریرك تذكر بركات : [ أب الرھبان ھذا التدریبالعظیم أنبا أنطونیوسویقدم لنا 
مقدًما هللا تسبیًحا یرتفع إلى ... فإذ تمتلىء بھذا تفرح في الروح. اهللا وعنایتھ بك، واشكره على ھذا

 في اإلنسان، فإن الشكر وحده یرضي اهللا أكثر من تقدمات ألنھ عندما ال یوجد شر. األعالي
  .]كثیرة

  .غیر أن ھذه الذبائح جمیعھا یتقبلھا اآلب بالرب یسوع المسیح

  لذلك یتضمن أیًضا في الكتاب ھأنذا أضع في صھیون حجر زاویة،"

  مختاًرا كریًما،



  .]٦" [والذي یؤمن بھ لن یخزى

بھ یدخل المؤمن في عضویة . لقد وضع اآلب ابنھ حجر زاویة في صھیون أي في الكنیسة. ١
  .الكنیسة لیكون عضًوا في جسد الرب السري

  :  ربنا یسوع صخرة قدیمة وباًبا جدیًدا فسأل عن سبب ذلك فقیل لھھرماسلقد رأي 

  . ھذه الصخرة وھذا الباب ھما ابن اهللا[

  ة والباب جدیًدا؟ كیف تكون الصخرة قدیم: قلت

إن ابن اإلنسان قدیم عن كل الخلیقة وھو شریك اآلب . أنصت وافھم أیھا اإلنسان الجاھل: قال لي
  ". أزلي"في عمل الخلقة، لھذا فھو 

  ولماذا الباب جدید یا سیدي؟: قلت

أن لھذا صارت البوابة جدیدة، حتى ) ٢٠: ١  بط١" (ُأْظِھر في األزمنة األخیرة"ألنھ قد : أجاب
   .الذین یخلصون بھا یدخلون ملكوت اهللا

، وأما )الكنیسة(أترى كیف أن الحجارة التي دخلت خالل البوابة استخدمت في بناء البرج : قال
  التي لم تدخل فألقیت مرة أخرى إلى موضعھا خارًجا؟

  .إنني أرى ذلك یا سیدي: قلت

القدوس، ألنك متى ) المسیح( اسم ھكذا ال یدخل أحد ملكوت اهللا ما لم یستلم: ثم أكمل قائًال
... في دخول مدینة مسورة بسور ولیس لھا إالَّ باب واحد، فإنك ال تقدر الدخول بغیره... رغبت

  .]ھكذا بنفس الكیفیة ال یقدر إنساًنا أن یدخل ملكوت اهللا إالَّ بواسطة اسم ابنھ الحبیب

القدیس وكما یقول .  بعضھ البعضویربطربنا یسوع ھو حجر الزاویة الذي یضبط البناء كلھ . ٢
إن حجر الزاویة یربط بین حائطین، ھكذا لما رفض الیھود األشرار اإلیمان بھ [: أغسطینوس

وبھذا ربط بین االثنین دون أن ... جمع الذین آمنوا بھ منھم مع كثیرین من الذین كانوا قبًال أمًما
  .]یحابي الیھود كما كانوا یظنون في تعصبھم األعمى

ربنا یسوع ھو أیًضا حجر الزاویة السري الذي ربط بین حائط العھد القدیم وحائط العھد . ٣
فعلى جبل طابور اجتمع بموسى مستلم الشریعة وإیلیا النبي وثالثة من التالمیذ، رابًطا ... الجدید

  .حجر الزاویة للشریعة والنبوة والكرازة باإلنجیلوموحًدا بین العھدین، معلًنا أنھ 

  أنتم الذین تؤمنون الكرامة،فلكم "

  أما الذین ال یطیعون 

  ] .٧ ["فالحجر الذي رفضھ البناءون ھو قد صار رأس الزاویة

قیل أنھ في بناء ھیكل سلیمان جاءوا بحجٍر ضخم جًدا فلم یجد البناءون لھ نفًعا فتركوه وأھملوه، 
  . ك سواه ففرح بھ البناءونولما بحثوا عن حجٍر لیكون رأًسا للزاویة لم یجدوا حجًرا یصلح لذل



ألنھم یریدون مسیًحا حسب أھوائھم . ھكذا رفض الیھود ربنا یسوع واحتقروه صالبین إیاه
یسوع المسیح نفسھ حجر الزاویة، الذي "أما الذین آمنوا بھ فوجدوا . األرضیة یملك ملًكا أرضًیا

یھ أنتم مبنیون مًعا مسكنا هللا في مقدًسا في الرب، الذي ففیھ كل البناء مركًبا مًعا، ینمو ھیكًال 
  .)٢٢-٢٠: ٢أف " (الروح

تتابعنا ونشرب منھا شراًبا واحًدا لقد وجدناه، الصخرة غیر الجامدة، الصخرة الروحیة التي 
  .)٤: ١٠ كو ١(روحًیا 

  .]عرفھ الیھود فصلبوه، وأما العالم كلھ فسمع عنھ وآمن[: القدیس أغسطینوسیقول 

حجر صدمة وصخرة عثرة الذین یعثرون غیر طائعین "ویقول الرسول إنھ بالنسبة للرافضین 
  ] .٨ ["للكلمة، األمر الذي ُجِعلوا لھ

أراد رفضھم، وإنما ھم رفضوه وقد سبق فأعلن ال یعني أن اهللا ھو الذي " الذي ُجِعلوا لھ"قولھ 
كل من سقط على ذلك : "ھي قائًال وأعلنھ بفمھ اإلل، بل)١٥-١٣: ٨أش (الرب عما سیفعلونھ 

إنھ كالحجر اصطدموا بھ، ). ١٨-١٧: ٢٠لو (" الحجر یترضض ومن سقط ھو علیھ یسحقھ
الصخرة بطبیعتھا ضخمة یلیق بالسائر أن یراھا ". وصخرة عثرة" وحتى ال یلقى باللوم علیھ قیل

بقلبھم الحجري !  تزحزحفال یصطدم بھا، لكنھم في عدم طاعتھم تعثروا فیھ أما ھو فلم یتأثر وال
، فاصطدموا بالحجر الحي وتعثروا فیھ، )الكلمة المنقوشة على الحجر(لم یطیعوا اللوح الحجري 

  .أما نحن فإذ نطیعھ ال نصطدم بھ

  : القدیس أغسطینوسویقول 

ما یناسب الشعب ) العھد الجدید(یمكنك بقلب غیر حجري أن ترى في تلك األلواح الحجریة [
عریسك الذي نعتھ بطرس بحجر " الحجر" وفي نفس الوقت تستطیع أن ترى أیًضا غلیظ الرقبة،

  ... حي

الحجر الذي رفضھ البناءون "، أما بالنسبة لك فھو "حجر صدمة وصخرة عثرة"بالنسبة لھم ھو 
  "...قد صار رأس الزاویة

فبالنسبة لغیرك ھي حجر إشارة . ال تخف عندما تقرأ ھذه األلواح، فإنھا مرسلة لك من عریسك
  .القوة والثباتإلى عدم الحساسیة، وأما أنت فھي تشیر إلى 

بإصبع اهللا ُكِتَبت ھذه األلواح، وبإصبع اهللا تخرج الشیاطین، وبإصبع اهللا تطرد تعالیم الشیاطین 
  .]التي تمزق الضمیر

  وأما أنتم فجنس مختار، وكھنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، "

  .] ٩ ["كي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجیبل

  : إذ تأسسنا على حجر الزاویة وارتبطنا بھ فإننا بھذا نكون

ھذه العبارة ینطق بھا رسول الختان لیصحح مفاھیمھم، إذ یحسبون أنفسھم أنھم ": جنس مختار"
لكن . واقع بسبب جنسیتھم كیھود، وأن االختیار من ِقَبل اهللا "جنس مختار"دون سائر البشر 



مجيء الرب متجسًدا وفي نسبھ أسالف أممیات، ودعوة الرب وُرسلھ لألمم كشفت حب اهللا 
  .للبشریة كلھا، وأن االختیار ھنا ال یدفع إلى الكبریاء والتعصب بل إلى حمل المسئولیة

حن نعلم أنھ في ، ومع ھذا فن)١: ١٩(وقد اقتبس ھذا النص من سفر الخروج ": كھنوت ملوكي"
تعني " كھنوت ملوكي" مختارین، ھكذا فإن القول العھد القدیم لم یكن الكل كھنة وملوًكا بل كانوا

  .أنھ قد صار بیننا كھنة مفرزون لخدمة ملك الملوك

، عملھا الكرازة والشھادة للذي دعانا من الظلمة إلى نوره العجیب، "أمة مقدسة شعب اقتناء"
  .  كأوالد للنوربحدیث عملي، بسلوكنا

فیرى الناس نوره . أي نعكس جمال المسیح الساطع علینا"... فضائل الذي دعانا"فما نخبر بھ ھو 
عندئذ یتحقق قول المرتل . اإللھي في داخل قلوبنا، ویدركونھ خالل تصرفاتنا وسلوكنا في الحیاة

  .)٢: ٥٠مز " (اهللا أشرقكمال جمال ) الكنیسة(من صھیون "

  : یس لنا فضل بل للذي رحمنا، إذ یكمل الرسول قائًالفي ھذا كلھ ل

  الذین قبًال لم تكونوا شعًبا،و"

  وأما اآلن فأنتم شعب اهللا، 

  .]١٠[ "الذین كنتم غیر مرحومین وأما اآلن فمرحومون

لقد اختارنا شعًبا هللا كما تنبأ ھوشع ماذا نطلب بعد؟ ... لقد كنا في ظلمة فدعانا إلى نوره العجیب
  !)٢٣: ٢، ٩، ٦: ١(بذلك 

  االرتباط بالسلوك العملي: ثالًثا

بأن نخبر بفضائلھ، بدأ یوضح لنا أھمیة السیرة " تأسیسنا على الرب یسوع"إذ أنھى حدیثھ عن 
  :الحسنة قائًال

  أیھا األحباء أطلب إلیكم كغرباء ونزالء "

  .]١١ ["أن تمتنعوا عن الشھوات الجسدیة التي تحارب النفس

وقد كان ھذا النداء محبًبا إلى نفوس . لكي یستمیلھم إلى اإلنصات والتنفیذ" األحباءأیھا "یدعوھم 
ابني : "التالمیذ والرسل إذ تشربوه من ربنا یسوع المحب، وسمعوا صوت اآلب تجاه االبن یقول

  .عند العماد والتجلي، لھذا شغفوا بھ" الحبیب

سبق أن أوصاھم أن یتركوا شھوات ، أي غرباء وضیوف، فقد "غرباء ونزالء"یدعوھم أیًضا 
الجسد بكونھم أبناء هللا یعافون ھذه األمور، وھنا یقدم باعًثا ثانًیا ھو إحساسھم بغربتھم وعدم 

وقد أخذ اآلباء الرھبان ھذا الباعث كتدریب لكل طالب الرھبنة، إذ كانوا . ارتباطھم باألرض
  .عرف حقیقة ھذه الحیاةیدربونھ على زیارة المدافن یومًیا لساعات طویلة حتى ی

 Hermoine في حب السیدة القدیس یوحنا الذھبي الفمعندما سقط ثیؤدور المتنسك صدیق 
 یطالبھ بالعودة إلى حیاتھ النسكیة األولى مسجًال لھ ذھبي الفمالشابة الجمیلة الصورة كتب إلیھ 



تصار على حرب الشھوة أن الكثیر عن مراحم اهللا ومحبتھ، مقدًما لھ من بین التداریب الھامة لالن
  .یزور المدافن ویتأمل التراب والرماد والدود، متذكًرا نھایة األشرار وسعادة األبرار

بل طلب االمتناع عن الجذر العمیق لھا، أي " أن تمتنعوا عن الخطایا"ونالحظ أن الرسول لم یقل 
ذ ھذه الشھوات عملًیا، الخطایا ھي تنفی [:األب دوروثیؤس ألنھ كما یقول ،"الشھوات الجسدیة"

  .]بمعنى أن اإلنسان ینفذ بجسده األعمال التي تثیرھا فیھ شھواتھ

ھذه ". تحارب النفس"ھذه الشھوات یلزمنا أن نقلع عنھا حتى وإن لم تخرج إلى حیز التنفیذ ألنھا 
س الحرب الداخلیة بین شھوات الجسد وشھوات الروح قائمة على الدوام مادمنا في الجسد، لكن لی

إذن لنمتنع عن شھوات . لھا سلطان علینا أو حق السیادة والملكیة على إرادتنا مادمنا ال نذعن لھا
الجسد بعدم قبولنا لھا أو إرضائھا، بھذا تكون حربھا بال قوة التنفیذ أو السیطرة، إنما تصبح 

نقاء داخلي وغلبة أعضاؤنا آالت بّر هللا شاھدة لھ أمام األمم، إذ یرون الثمار المنظورة كانعكاس ل
  .لشھوات الروح، وطاعة الجسد للروح وخضوعھ لھا

من رجال القرن الثاني عالقة النفس بالجسد المحارب لھا كعالقة  Mathetes األب وقد شبھ
  .المسیحیین الحقیقیین بالعالم الوثني الشریر الذي كان مضطھًدا للكنیسة

v منتشرون خالل كل مدن العالمالنفس منتشرة خالل كل أعضاء الجسد، والمسیحیون  .  

: ١٧یو (العالم وھم لیسوا من العالم تسكن النفس في الجسد لكنھا لیست منھ، ویسكن المسیحیون 
١٦، ١٤، ١١(.  

النفس غیر المنظورة حافظة للجسد المنظور، والمسیحیون معروفون حًقا إنھم في العالم 
  .وصالحھم غیر منظور

 أنھا ال تؤذیھ بل ألنھا تمنعھ من التمتع بالملذات، ھكذا یبغض یبغض الجسد النفس ویحاربھا مع
  .العالم المسیحیین مع أنھم ال یضرونھ، إنما ألنھم یمنعونھ عن الملذات

  . تحب النفس الجسد الذي یبغضھا ویحب المسیحیون أیًضا الذین یبغضونھم

موجودون في العالم كما في النفس مسجونة في الجسد ومع ھذا تحفظ الجسد ذاتھ، والمسیحیون 
  .سجن ومع ذلك فھم غیر الفاسدین فیھ

تسكن النفس الخالدة خیمة الجسد القابلة للموت، ویقطن المسیحیون كغرباء في مسكٍن زائٍل 
  .متطلعین إلى المسكن غیر الفاسد في السماوات

ًما فیوًما عندما تزھد النفس الطعام والشراب تصیر في حال أفضل، والمسیحیون مع أنھم یو
لقد عین اهللا لھم ھذا المركز المرموق . لكنھم یزدادون عدًدا) االضطھاد الوثني(یخضعون للعقاب 

  .الذي یلزمھم أال ینسوه

  الرسالة إلى دیوغنیتس

  أن تكون سیرتكم بین األمم حسنة،"

  لكي یكونوا فیما یفترون علیكم كفاعلي شر،



  .]١٢ ["كم الحسنة التي یالحظونھایمجدون اهللا في یوم االفتقاد من أجل أعمال

لقد فاض نھر : [العالمة ترتلیانیقول : ما أكثر االفتراءات التي وجھھا الرومان ضد المسیحیین
وكانوا إذا لم یفض نھر النیل كحده المعتاد . تیبار وأضر أسوار روما فنسبوا ذلك إلى المسیحیین

القوھم إلى " وباء نسبوه إلیھم صارخین وإذا حدث زلزال في المملكة أو جوع أو. نسبوه إلیھم
  ".]األسود

ومع ھذا ففي یوم االفتقاد أي یوم مجيء الرب للدینونة، أو یوم یكشف اهللا عن عیونھم لمعرفة 
  .)١٦: ٥مت (السماوي الحق، تنكشف سیرة المؤمنین الحسنة فیمجدوا أباھم 

آخرین ملقین في السجون  ومعترفین Rogatianus إلى الكاھن الشھید كبریانوسلھذا كتب 
إنني ُأَسر أن أقول لكم إن ھذا ھو العمل األعظم الُمْلَقى علیكم، وھو أن تكونوا في حال : [یقول لھم

خالل حیاتكم ) ھذا االعتراف(أفضل مھتمین بذلك حتى أنھ خالل اعترافكم ذاتھ یالحظون مجد 
  .]الفاضلة الھادئة

  .الحسنة تزین المعترفین والشھداءأن السیرة األسقف الشھید كبریانوس ویرى 

  سلوكنا في المجتمع كأوالد هللا. ٣
  الخضوع لنظم الدولة: أوًال

  . اخضعوا لكل ترتیب بشري من أجل الرب"

  .]١٣" [إن كان للملك فكمن ھو فوق الكل

أثار الیھود الفتنة عند الحكام تتلخص في خضوع المسیحّیین للملك یسوع، فال یخضعون 
وحتى ال یختلط األمر على المؤمن بین . الوالة، عاصین لكل أمر وقانونلإلمبراطور أو 

ضرورة الخضوع للًنظم الخضوع للمملكة السماویة والطاعة للرؤساء نجد السید نفسھ یعلن 
، وطلب من )٧- ١: ١٣رو ( وھكذا سلك الرسول بولس على نفس المنوال). ٢١: ٢٢مت (القائمة 

ویكونوا مستعدین لكل عمل صالح  بالخضوع للرئاسات والسالطینتلمیذه تیطس أن ُیَذكِّر الشعب 
)١: ٣(.  

والطاعة، ولیس الكبریاء والعصیان لھذا بینما ) التواضع(فالمسیحیة جوھرھا الحب والخضوع 
  :  شعبھ أال یخافوا من تھدید الوالة إللزامھم عبادة األوثان، یقولالقدیس أغسطینوسینصح 

فإن !...  أم أطلب إلیكم أن تزدروا بالسالطین المرئیة؟ ال یكونھل نرفع أنفسنا في كبریاء[
السالطین . ألنھ لیس سطان إالَّ من اهللا. لتخضع كل نفس للسالطین الفائقة"الرسول نفسھ یقول 

  .)]٢-١: ١٣رو " (من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب اهللاحتى أن . الكائنة ھي مرتبة من اهللا

لك فإنھ بخصوص الكرامات الواجبة للملوك واألباطرة، لدینا نص لذ [:العالمة ترتلیانویقول 
أن یخضعوا للریاسات "كاٍف أنھ یلیق بنا أن نكون في تمام الطاعة وذلك كوصیة الرسول 

.  في ھذا أن نحفظ أنفسنا منعزلین عن عبادة األوثانولكن حدود الطاعة) ١ : ٣تي " (والسالطین
تیة، الذین مع طاعتھم للملك نبوخذنصر ازدروا بتقدیم التكریم ولنا في ھذا أیًضا مثال الثالثة ف



وھكذا أیًضا دانیال، كان خاضًعا لداریوس في كل األمور، ثابًتا في ... لتمثالھ فلم یقبلوا العبادة لھ
  ]).٦دا (واجبھ مادام بعیًدا عن أساس إیمانھ 

  أو للوالة فكمرسلین منھ لالنتقام من فاعلي الشر "

  . ]١٤ ["وللمدح كفاعلي الخیر

لھم، ألنھم معینون ألجل االنتقام بل نحبھم ونخضع ) الوالة(أي ال نخاف من نواب اإلمبراطور 
 مھتمین فقط بصنع الخیر، وھذا k لھمنخضع). ٤- ٣: ١٣رو (من األشرار ومدح فاعلي الخیر 

خیًر فتسكتوا جھالة الناس ألن ھذه ھي مشیئة اهللا أن تفعلوا ال"یسد األفواه المشتكیة ظلًما 
  .]١٥" [األغبیاء

لماذا نخضع لھم ألسنا أحراًرا؟ الحریة في المسیحیة لیست فوضى وال عصیاًنا : لكن قد یسأل أحد
للنظم والقوانین، بل ھي خضوع وطاعة برضا وفرح، صانعین الخیر كاسرین الشر تحت 

  .أقدامنا

  كأحرار ولیس كالذین الحریة عندھم سترة للشر "

  .]١٦" [بل كعبید هللا

ال نعتبر األحرار ھم أولئك األحرار بحسب مركزھم، بل الذین  [:القدیس أنبا أنطونیوسیقول 
حریة النفس وطوباویتھا ھما نتیجة النقاء الحقیقي ... ھم بحق أحرار في حیاتھم وطبعھم

ت بل یتحكم في اإلنسان الحر ھو ذاك الذي ال تستعبده الملذا[وأیًضا .] واالزدراء بالزمنیات
  .]الجسد بتمییز صالح وعفة، قانًعا بما یعطیھ اهللا، مھما كان قلیًال، شاكًرا إیاه من كل قلبھ

. الحر لیس بمركزه بل أن یتحرر في داخلھ مما فیھ، فیعیش غیر خانٍع لشھوة وال تلعب بھ لذات
یحاسب  [:س إیریناؤسالقدیوكما یقول . فالحریة ال تبعث فینا االستھتار بل تحملنا المسئولیة

وعما ) ٣٦: ١٢مت (فإنھ یطالب بأكثر من ذلك، فیحاسب عن كلماتھ العبد عن أفعالھ، أما االبن 
  ].فإذ نال الحریة ھذا یجعلھ ممحص أكثر) ٢٨  :٥مت (یدور في فكره 

  . أكرموا الجمیع"

  . أحبوا اإلخوة

  . خافوا اهللا

  .]١٧" [أكرموا الملك

یبدأ الرسول بإكرام الجمیع حتى ال یظنوا أنھ عندما یتحدث عن إعطاء الكرامة لمن لھ الكرامة 
یكون فیھ محاباة وإھانة للفقیر والضعیف، إنما یلزمنا إكرام خلیقة اهللا كلھا التي مات المسیح من 

ألخوة، ذلك الحب وإذ نكرم الجمیع یلیق بنا أن نحب ا. فمن یحتقر إنساًنا یھین خالقھ وفادیھ. أجلھا
وبھذا . والذي بدونھ تفقد العبادة كیانھا ووجودھا) ١٣ كو ١(بولس الذي تحدث عنھ الرسول 

 نتقي اهللا ونخافھ، ألن من ال یحب أخاه كیف یقدر أن یعبد اهللا؟ مخافتنا للرب الحب یمكننا أن
خص الملك بل مخافة ھذا اإلكرام لیس مبعثھ ش. تبعث فینا تكریم الرؤساء والملوك المرسلین منھ

  .الرب



  األمانة في الخدمة: ثانًیا

  أیھا الخدام كونوا خاضعین بكل ھیبة للسادة،"

  لیس للصالحین المترفقین فقط،

  ]. ١٨[ "بل للعنفاء أیًضا

، لھذا ال یلیق بالمؤمن أن یفحص أعمال رؤسائھ، بل "مخافة الرب"مادام الخضوع أساسھ 
  .فاءیحترمھم ویحبھم حتى وإن كانوا عن

المؤرخ فیذكر . ویقصد الرسول بالخدام العبید أیًضا، إذ كان عددھم في ذلك الوقت ضخًما
  . شرعي عبًدا لیس لھم أي حق٤٠٠٠أن ألحد أصدقائھ  بلینوس

. وإذ كان قد آمن عدد كبیر منھم بالمسیحیة لذلك كان لزاًما أن ُتَوجَّھ إلیھم نصائح خاصة بعملھم
وقد استطاعت المسیحیة خالل العبید أن . حتى وإن كان سادتھم عنفاءفُتطالبھم بالخضوع برضا، 

تكسب كثیر من السادة، وخالل المرؤوسین أن یكرزوا بالسیرة الحسنة ورائحة المسیح النابعة 
  .فیھم لرؤسائھم

 إلى البابا ثیوناس االسكندريوتظھر أھمیة األمانة في العمل من الرسالة التي وجھھا أبونا 
  : بیر أمناء القصر اإلمبراطوري نذكر منھا مقتطفاتلوقیانوس ك

ما أظن وال أود یا عزیزي لوقیانوس أن تتباھى بھذا األمر أن كثیر من رجال قصر اإلمبراطور [
بل بالحري یلیق بنا أن نقدم الشكر إللھنا الذي یستخدمنا كآنیة صالحة . قد بلغوا إلى معرفة الحق

 لدى اإلمبراطور حتى تظھر رائحة اسم المسیحي الذكیة لعمل صالح، وقد منحك كرامة عظیمة
  .التي ھي لمجد المسیح ولخالص كثیرین

فإنھ وإن كان اإلمبراطور نفسھ لم یتالمس تماًما مع اإلیمان المسیحي، إالَّ أنھ یضع ثقتھ 
لذلك یجدر بك ... بخصوص أموره الخاصة وحیاتھ في أیدي المسیحیین ألنھم أكثر الخدام أمانة

 تبذل كل ما في وسعك أال تسقط في أمر دنيء معیب، وال تنطق بأي حال من األحوال بكلمة أن
  ...نابیة حتى ال یجدف على اسم المسیح بسببك

  ... اهللا ال یسمح أن نكون من بین المرتشین لبلوغ مآرب لدى اإلمبراطور

   )...٥- ٤ :٥أف (إیاك وشھوة الطمع الذي یخدم األصنام ال المسیح 

  . كل شيء بوداعة ولیاقة واستقامة حتى یتمجد اسم إلھنا وربنا یسوع المسیح في كل شيءلنفعل

  . تمم األعمال الموكولة إلیك بمخافة الرب وفي محبة لرئیسك وبعنایة كاملة

ولتتقد بالمحبة . انظر إلى كل أمر صادر من اإلمبراطور، وال یعارض اهللا، إنھ صادر من اهللا ذاتھ
  ... فرحكما بالخوف وبكل 

  .ولكي ما یتمجد اهللا فیكم، اطئوا تحت أقدامكم كل رذائلكم الذھنیة وشھوات جسدكم



  .التحفوا بالصبر والشجاعة وانتعشوا بالفضائل ورجاء المسیح

اغلبوا كل شيء، لكي تربحوا المسیح . احتملوا كل شيء. احتملوا كل شيء من أجل خالقكم نفسھ
  ...الرب

فربما یصیروا ) ١٩: ١١كو  ٢(یم احتمل بطیب قلب غیر الحكماء عزیزي لوقیانوس إذ أنت حك
  .حكماء

  .ال تسمح بأذیة أحد في أي وقت وال تدع أحًدا یغضب

ال تترك یوًما یمر بغیر قراءة نصیب في الكتاب ... إن حدث لك ضرر فتطلع إلى یسوع المسیح
  .]المقدس مخصًصا وقًتا مناسًبا لھ تارًكا وقًتا للتأمل

   فضل، إن كان أحد من أجل ضمیر نحو اهللا ألن ھذا"

  . یحتمل أحزاًنا متألًما بالظلم

  ألنھ أي مجد ھو إن كنتم تلطمون مخطئین فتصبرون،

  بل إن كنتم تتألمون عاملین الخیر فتصبرون،

  ]. ٢٠-١٩" [فھذا فضل عند اهللا

ُلِطْمنا من أجل خطأ ارتكبناه ما ھو فإن ... كان اللطم ھو القصاص العادي للخدام متى أخطأوا
في " فضل"وكلمة . مجدنا؟ أما من ُیْلَطم متألًما من أجل عمل الخیر فیصبر، فھذا فضل عند اهللا

  ".نعمة ومعروف"الیونانیة تحمل معنیین في نفس الوقت وھما 

سكندریة  قصة امرأة شریفة باإلاألب بیامونیذكر لنا . نقبل اللطم ظلًما من أجلھ بسروٍر ورضا
عادت السیدة . طلبت من البابا أثناسیوس أرملة تعینھا في الخدمة فأعطاھا أرملة تخاف الرب

تطلب غیرھا فأرسل لھا أشر أرملة، حتى تطاولت وضربت سیدتھا، فجاءت السیدة شاكرة البابا 
كثر وتدللني أما األولى فكانت تكرمني باأل... لقد أعطیتني حًقا امرأة تعینني وتشددني: "قائلة لھ
  ".بخدماتھا

  السید المسیح كمثال لنا

  ألنكم لھذا ُدِعیُتم فإن المسیح أیًضا تألم من أجلنا،"

  ].٢١[ "تارًكا لنا مثاًال لكي تتبعوا خطواتھ

  .نزل السید المسیح بنفسھ وعاش بین الخدام وُلِطم منھم، حتى نستطیع نحن أیًضا أن نتبع خطواتھ

أن نرفع  [:القدیس أغسطینوس ھذه ھي دعوة المسیح لنا، كما یقول ، أي أن"ألنكم لھذا دعیتم"
  .]أنظارنا إلى العریس السماوي، فإنھ ُعلِّق على الصلیب كعبد متألم ظلًما



َسَبَقنا ربنا في ھذا عندما أراد أن یظھر للناس كیف [: أبونا البابا أثناسیوس الرسوليویقول 
ندما ُشِتم لم یشتم، وإذ تألم لم یھدد بل قدم ظھره عندما ُضِرب احتمل بصبر، وع... یحتملون؟

وأخیًرا كانت إرادتھ أن ُیقاد إلى . للضاربین وخدیھ للذین یلطمونھ، ولم یحول وجھھ عن البصاق
الموت حتى نرى فیھ صورة كل الفضائل والخلود، فنسلك مقتفین آثار خطواتھ، فندوس بالحق 

  ).]طیةالخ(على الحیات والعقارب وكل قوة العدو 

  وماذا قدم لنا المسیح كمثال؟

   .]٢٢[" الذي لم یفعل خطیة وال وجد في فمھ مكر. "١

لم یقصد الرسول أن یتحدث ھنا عن قداسة المسیح، فھو قدوس بال خطیة، لكنھ یسیر معنا في 
 طریق الصلیب لكي نقتفي آثار خطواتھ، فإنھ لم یفعل خطیة واتُِّھَم بأنھ صانع شر؛ وال ُوِجَد في

  .فمھ مكر واتُِّھَم كمضلل

" الذي إذ ُشِتَم لم یكن یشتم عوًضا، وإذ تألم لم یكن یھدد، بل كان یسلم لمن یقضي بعدل. "٢
كنعجة صامتھ أمام جازیھا "كدیان من حقھ االنتقام، لكنھ قبل آالم الصلیب، محتمًال الشتم ]. ٢٣[

  !لمسیح المصلوب، وھكذا كل من یختار السیر مع ا)٧: ٥٣إش  ("لم یفتح فاه

الذي حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على خشبة، لكي نموت عن الخطایا، فنحیا للبّر . "٣
" ألنكم كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم اآلن إلى راعي نفوسكم وأسقفھا. الذي بجلدتھ شفیتم

]٢٥-٢٤[.  

نفسي حزینة " یعلن رآه وھو. بطرس الرسول كشاھد عیان آلالم ربنا یسوع رآه مثاًال الحتمالھا
أما . دخل البستان لیحمل خطایا البشریة على كتفیھ ویصلبھا على الصلیب"... جًدا حتى الموت

  .الرسول بولس فركز حدیثھ عن الرب یسوع كمثال في احتمال الموت على الصلیب

ا یكشف لنا الرسول مفھوم آالم الصلیب إنھا لیست مجرد شجاعة وقدرة على االحتمال، بل أساسھ
حب وبذل، إذ أراد بجلدتھ أي جراحاتھ أن یشفي جراحاتنا، فأحنى ظھره باختیاره، لیحمل بطریقة 

إنھ سكب ). "٢٨: ٩عب " (لكي یحمل خطایا كثیرینقدم مرة "سریة خطایانا في جسده، إذ 
  .)١٢: ٥٣إش " (خطیة كثیرین، وشفع في المذنبین للموت نفسھ وُأحصي مع آثمة، وھو َحمل

، یبحث عن كل نفس مریضة "راعي نفوسنا وأسقفھا"ب أوضح لنا رعایتھ لنا إذ ھو بآالم الح
  !فاتًحا ذراعیھ لكل ضال

  :أبونا البابا أثناسیوس الرسولي وھذا لم یكن ُجزاًفا، بل كما یقول ،"على خشبة"اختار الموت 

  ... لم یكن الئًقا بالرب أن یمرض وھو الذي یشفي اآلخرین[

لذلك َقِبل الموت الذي ... لینقذ موًتا خاًصا بھ، بل یموت نیابة عن اآلخرینلقد جاء كمخلٍص ال 
  .جاءه من البشر لكي ینزع بالكمال الموت

  ...لو أن الموت حدث بصورة سریة، لما كان موتھ یشھد للقیامة

  . الصلیبوھذا ھو) ١٣: ٣غل (جاء بنفسھ لیحمل اللعنة التي علینا 



   ُیصلب باسًطا یدیھ لدعوتنا؟ما لم) نحن األمم(كیف یدعونا 

من أجل أن الصلیب كان أفظع وجوه الموت وأقصى غایة المعاقبین، لذلك احتمل السید المسیح 
  .]الصلب طوًعا بكیان ناسوتھ المحتمل ذلك فداًء لبني آدم من أقصى غایة العقوبات للموت

وت موًتا بطیًئا، إذ أطاع العذابات، إذ یماختار الصلیب لیذوق أَمّر [: القدیس أغسطینوسیقول 
  ]).٨: ٢في (حتى الموت موت الصلیب 

  .]إاختار الصلیب إتماًما للنبوات والرموز الواردة في العھد القدیم [:العالمة ترتلیانیقول 

  وكیف نقتدي بالمسیح المصلوب؟

لذلك ھل : [القدیس أمبروسیوسیقول ". لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبّر"یقول الرسول 
ھل تعیش لذاك الذي بذل ابنھ حتى ! ُصِلَبْت الخطیة لكي نحیا هللا؟ فمن یموت عن الخطیة یعیش هللا

َیْصِلب شھواتنا في جسده؟ فإن المسیح مات عنا حتى نعیش في جسده المحیي لذلك فإنھ لم َتُمْت 
  .]إذن خشب الصلیب ھو سفینة خالصنا لعبورنا... حیاتنا بل مات عصیاننا فیھ

من ال یتعلم أن یغفر لمضایقیھ عندما یتطلع : [ درًسا آخر إذ یقولالقدیس أمبروسیوسویقدم لنا 
إلى المسیح وھو على الصلیب یطلب من أجل مضطھدیھ؟ أما ترى أن ھذه الصفات التي للمسیح 

  .] إنھا قوتك- كما یحلو لك أن تقول -

  مذمة فاطرحوا كل خبث و كل مكر و الریاء و الحسد و كل ١
   و كاطفال مولودین االن اشتھوا اللبن العقلي العدیم الغش لكي تنموا بھ٢
   ان كنتم قد ذقتم ان الرب صالح٣
   الذي اذ تاتون الیھ حجرا حیا مرفوضا من الناس و لكن مختار من اهللا كریم٤
قبولة عند  كونوا انتم ایضا مبنیین كحجارة حیة بیتا روحیا كھنوتا مقدسا لتقدیم ذبائح روحیة م٥

  اهللا بیسوع المسیح
 لذلك یتضمن ایضا في الكتاب ھانذا اضع في صھیون حجر زاویة مختارا كریما و الذي یؤمن ٦

  بھ لن یخزى
 فلكم انتم الذین تؤمنون الكرامة و اما للذین ال یطیعون فالحجر الذي رفضھ البناؤون ھو قد ٧

  صار راس الزاویة
  عثرون غیر طائعین للكلمة االمر الذي جعلوا لھ و حجر صدمة و صخرة عثرة الذین ی٨
 و اما انتم فجنس مختار و كھنوت ملوكي امة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي ٩

  دعاكم من الظلمة الى نوره العجیب
 الذین قبال لم تكونوا شعبا و اما االن فانتم شعب اهللا الذین كنتم غیر مرحومین و اما االن ١٠

  فمرحومون
 ایھا االحباء اطلب الیكم كغرباء و نزالء ان تمتنعوا عن الشھوات الجسدیة التي تحارب ١١
  النفس
 و ان تكون سیرتكم بین االمم حسنة لكي یكونوا في ما یفترون علیكم كفاعلي شر یمجدون اهللا ١٢

  في یوم االفتقاد من اجل اعمالكم الحسنة التي یالحظونھا
  ن اجل الرب ان كان للملك فكمن ھو فوق الكل فاخضعوا لكل ترتیب بشري م١٣
   او للوالة فكمرسلین منھ لالنتقام من فاعلي الشر و للمدح لفاعلي الخیر١٤
   الن ھكذا ھي مشیئة اهللا ان تفعلوا الخیر فتسكتوا جھالة الناس االغبیاء١٥
   كاحرار و لیس كالذین الحریة عندھم سترة للشر بل كعبید اهللا١٦



  یع احبوا االخوة خافوا اهللا اكرموا الملك اكرموا الجم١٧
   ایھا الخدام كونوا خاضعین بكل ھیبة للسادة لیس للصالحین المترفقین فقط بل للعنفاء ایضا١٨
   الن ھذا فضل ان كان احد من اجل ضمیر نحو اهللا یحتمل احزانا متالما بالظلم١٩
نتم تتالمون عاملین الخیر  النھ اي مجد ھو ان كنتم تلطمون مخطئین فتصبرون بل ان ك٢٠

  فتصبرون فھذا فضل عند اهللا
   النكم لھذا دعیتم فان المسیح ایضا تالم الجلنا تاركا لنا مثاال لكي تتبعوا خطواتھ٢١
   الذي لم یفعل خطیة و ال وجد في فمھ مكر٢٢
   الذي اذ شتم لم یكن یشتم عوضا و اذ تالم لم یكن یھدد بل كان یسلم لمن یقضي بعدل٢٣
 الذي حمل ھو نفسھ خطایانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطایا فنحیا للبر الذي ٢٤

  بجلدتھ شفیتم
  ا النكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم االن الى راعي نفوسكم و اسقفھ٢٥

  األصحاح الثالث

  عالقتنا العائلیة في المسیح یسوع
  وصایا زوجیة. ١

   .١خضوع المرأة للرجل : أوًال

  .٦ -  ٢االھتمام بالسیرة : ثانًیا

  .٨ - ٧عالقة الرجل بامرأتھ : ثالًثا

  .٢٢ - ٩عالقة المسیحي بالمضایقین لھ . ٢

  ةوصایا زوجی. ١
  خضوع المرأة للرجل: أوًال

  كذلك أیتھا النساء كن خاضعات لرجالكن "

  حتى إن كان البعض ال یطیعون الكلمة 

  . ُیربحون بسیرة النساء بدون كلمة

  ].٢-١" [مالحظین سیرتكن الطاھرة بخوف

. كانت الشریعة الرومانّیة تبیح للرجل أن یتسلط على زوجتھ وأوالده، كما على عبده وحیواناتھ
ولما جاءت المسیحیة تنادي بالحب، ظن .  بعضھن إلى الھروبفلم یكن للنساء أي حق مما دفع

البعض أنھا في مناداتھا بالحب والحریة تحث النساء على العصیان، لھذا وجھت الكنیسة وصایا 
  .واضحة للنساء خاصة بخضوعھن لرجالھن



یطلب الرسول من المؤمنات أن یخضعن لرجالھن حتى وإن كان البعض غیر مطیعین للكلمة، 
فإن . م یسمعون كلمة الكرازة العملیة خالل سیرة النساء الطاھرة المملوءة خوًفا وتقوي هللافإنھ

كان ال یلیق بھا أن ُتَعلِّم رجلھا ألنھ رأسھا، لكنھا تقدر أن تكسبھ للرب، وتجتذب قلبھ إلیھ 
  .بخضوعھا وسلوكھا الحسن

بالمحبة تزول ... دیًعا نحوھاالمرأة بطاعتھا للرجل یصیر و [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 
  .]كل مقاومة، فإن كان الرجل وثنًیا یقبل اإلیمان سریًعا، وإن كان مسیحًیا یصیر أفضل

، إذ تستمده من خضوع الكنیسة )١٨ :٣كو " (في الرب"والخضوع ھنا لیس عن خوف منھ بل 
   :القدیس إكلیمنضس السكندري یقول). ٢٤: ٥أف (لعریسھا الرب یسوع 

في رأیي أنھ من الواضح أنھا تقدر . ل في الكتاب المقدس أن اهللا أعطى المرأة معینة للرجللقد قی[
  .أن تقوم بعالج جمیع متاعب زوجھا في تدبیر خدمتھا، وذلك خالل سلوكھا الحسن وقدرتھا

آخذة ... فإنھا تسعى ما في استطاعتھا أن تسلك في حیاة طاھرة) متأثًرا بسلوكھا(فإن لم یخضع 
تبارھا أن اهللا ھو معینھا والمساعد لھا في سلوكھا ھذا، وأنھ ھو المدافع الحقیقي عنھا، في اع

  .ومخلصھا في ھذه الحیاة والحیاة األخرى

لتأخذ اهللا قائًدا لھا ومرشًدا لھا في كل أعمالھا، حاسبة الوقار والبّر عملھا، ناظرة إلى إحسانات 
  .اهللا غایتھا

كذلك العجائز في سیرة تلیق بالقداسة غیر ثالبات "ھ إلى تیطس بالنعمة یقول الرسول في رسالت
لكي ینصحن الحدثات أن یكن محبات لرجالھن . غیر ُمْسَتْعَبدات للخمر الكثیر معلمات الصالح

بیوتھن صالحات خاضعات لرجالھن لكي ال ُیجدَّف متعقالت عفیفات مالزمات . وُیْحِبْبَن أوالدھن
  ]).٥- ٣: ٢" (على كلمة اهللا

  االھتمام بالسیرة الحسنة: ثانًیا

  ال تكن زینتكن الزینة الخارجیة "

  ،من ضفر الشعر والتحلي بالذھب ولبس الثیاب

  بل إنسان القلب الخفي في العدیمة الفساد،

  .]٤- ٣[ "زینة الروح الودیع الھادئ الذي ھو قدام اهللا كثیر الثمن

وكأن الكنیسة ترید أن توجھ كل نفس لتتزین .. .ُیقرأ ھذا النص في قداسات تذكار انتقال المتبتلین
  .لعریسھا ربنا یسوع بالزینة الداخلیة

متسربلة : "وكما تتزین النفس المؤمنة لعریسھا، تتزین المرأة الزانیة بزینة خارجیة لعریسھا
ومعھا كأس من ذھب في یدھا، مملوء بأرجوان وقرمز، ومتحلیة بذھب وحجارة كریمة ولؤلؤ، 

  .)٤: ١٧رؤ " (سات زناھارجاسات ونجا



لتتزین أیًضا النساء لرجالھن، ولكن لَیْعَلْمن أن الرجال قد ُیْعَجْبن بالزینة الخارجیة لكن إلى حین، 
ھا أنت : "أما ما یجذب قلوبھم بحق فھو زینتھن الداخلیة، بل وتجذب قلب المسیح أیًضا قائًال

  .)١٥: ١نش (..." عینیك حمامتان. جمیلةجمیلة یا حبیبتي ھذا أنت 

  : القدیس یوحنا الذھبي الفملھذا یقول 

كوني خالیة من . البسي العطف، توشحي بالعفة. أتریدین أن تكوني جمیلة؟ تسربلي بالصدقة[
  .ھذه ُتَصیِّر الجمیلة جزیلة البھاء وغیر الجمیلة جمیلة. ھذه كلھا أوفر كرامة من الذھب. التشامخ

  ...مرأة تكونین أشنع من العاریة ألنِك خلعِت حسن الجمالعندما ُتغالین في التزین أیتھا ال

قولي لي لو أعطاك أحد ثوًبا ملكًیا فأخذتیھ ولبسِت فوقھ ثوب العبید، أما یكون لك خزي یلیھ 
  عذاب؟ قد لبسِت سید المالئكة، أترجعین إلى األرض؟

  !]قولي لي لماذا تتزینین، ھل لكي ترضي زوجك؟ افعلي ھذا في منزلك

 أن الزینة الحقیقیة للمرأة لیست التي من عمل اآلخرین، أي القدیس إكلیمنضس السكندريویرى 
  : الزینة الخارجیة، بل التي َتتعب ھي بنفسھا فیھا أي زینة الروح المجاھدة إذ یقول

ألن عمل أیدیھن َیَھب لھن جماًال خالًصا أكثر من كل شيء، فیدرِّْبن أجسادھن ویزیِّن نفوسھن [
  .ھن ولیس من عمل الغیربمجھودات

فإنھ غیر الئق بمن قد تشكَّلت بصورة اهللا أن تتزین باألمور . المرأة الصالحة تنسج بیدیھا ما ترید
  .]التي تباع في السوق، بل بعملھا الداخلي

  فإنھ ھكذا كانت قدیًما النساء القدیسات أیًضا،"

  . المتوكالت على اهللا یزین أنفسھن، خاضعات لرجالھن

  كما كانت سارة تطیع إبراھیم داعیة إیاه سیدھا 

  ].٦-٥" [التي صرتن أوالدھا صانعات خیًرا، وغیر خائفات خوًفا البتة

  :یضرب الرسول مثًال بسارة زوجة أب المؤمنین، إذ كانت متزینة

  .باالتكال على اهللا، فال تبالي بكالم الناس بل برضاء اهللا. ١

  ".یا سیدي"عو زوجھا بمحبة بالخضوع لرجلھا، حیث كانت تد. ٢

  .صانعة خیر، أي مثابرة على ما ھو لخالص نفسھا واالھتمام بمنزلھا. ٣

  .غیر خائفة خوًفا البتة، ألن خضوعھا ال عن خوف العبید بل في حب زیجي. ٤

  عالقة الرجل بامرأتھ: ثالثا



  كذلك أیھا الرجال كونوا ساكنین بحسب الفطنة مع اإلناء النسائي كاألضعف،"

  معطین إیاھن كرامة كالوارثات أیًضا معكم نعمة الحیاة،

  .]٧ ["لكي ال تعاق صلواتكم

ُیحمَّل الرسول الرجال مسئولیة عدم خضوع نسائھم، ألن التعامل معھن یحتاج إلى فطنة أي 
  . حكمة

لنوجھ نساءنا إلى ما ھو صالح حتى یظھرن شخصیة  [:القدیس إكلیمنضس الرومانيیقول 
  .] ب بھا، فُیْظِھْرن مشاعر التواضع الحقیقيطاھرة ُنْعَج

  :وقد عدَّد الرسول األسباب التي تدفع الرجل إلى تكریم زوجتھ فقال

  .أنھن آنیة ضعیفة، یحَتْجن إلى ترّفق حتى ال یھلكن. ١

  . أنھن أعضاء لنا، والرأس ال یكون مقدًسا ما لم تكن األعضاء مكرمة٢

  .بدي، بال تمییز بین رجل وامرأةأنھن شریكات معنا في المیراث األ. ٣

 ١(بروح واحد ال یعوقھا غضب لكي نحفظ سالم القلب والبیت، فتخرج صلواتنا مملوءة حًبا، . ٤
  .)٨: ٢تي 

  :وأخیًرا بعدما تحدث الرسول عن العالقات العائلیة في المسیح یسوع قال

  والنھایة كونوا جمیًعا متحدي الرأي بحس واحد،"

  .]٨ ["فقین لطفاءذوي محبة أخویة مش

ل نود أن یكون الكل أي غایة ھذه الوصایا جمیعھا أن یكون لیس فقط بین الزوجین، ب" والنھایة"
  .)٢: ٢في (حًبا أخوًیا وحنًوا ولطًفا  ومشاعر واحدة مملوءین) ٢٧: ١في (برأي واحد 

سول بولس وأوصانا بھا الر ،)٢١: ١٧یو (ھذه الوحدة طلبھا الرب یسوع في صالتھ الوداعیة 
  .)١٥ :١٢رو " (فرًحا مع الفرحین وبكاًء مع الباكین: "قائًال

ففي األصل الیوناني تعني أنھا ناشئة عن التواضع أمام اهللا، وكان الرومان " لطفاء"أما قولھ 
  .یحسبون اللطف عدم شھامة

  ھعالقة المسیحي بالمضایقین ل. ٢

  :یصعب على اإلنسان أن یحب مضایقیھ لكن في المسیح یسھل ذلك ألنھ

  :وارث للبركة، ال یخرج إالَّ ما ھو للبركة. ١

  غیر مجازین عن شر بشر أو عن شتیمة بشتیمة،"



  بل بالعكس ُمباِركین،

  .]٩ ["عالمین إنكم لھذا ُدعیتم لكي ترثوا بركة

من داخلنا إالَّ ما ھو للبركة، فال نقاوم نا أن ُنْخِرج ھذه ھي دعوتنا أن نرث البركة، لھذا ال یلیق ب
باركوا " فلم یعد غریًبا عنا أن ننفذ وصیة الرب ).٢١: ١٢رو (الشر بالشر بل نغلبھ بالخیر 

  .)٤٤: ٥مت " (من أجل الذین یسیئون إلیكمالعنیكم، أحسنوا إلى مبغضیكم، وصلوا 

  لكي یتدرب ھنا على تذوق السالم. ٢

  راد أن یحب الحیاة ویرى أیاًما صالحة،ألنھ من أ"

  فلَیْكُفْف لسانھ عن الشر،

  . وشفتیھ عن أن یتكلما بالمكر

  لُیْعِرض عن الشر،

  ولیصنع الخیر،

  .]١١-١٠[ "لیطلب السالم، ویِجّد في أثره

فنتدرب ھنا على األرض، كمن ھم في مدرسة، . ھذا دافع آخر وھو أننا راحلون إلى أبدّیة السالم
وأن نرى أیاًما صالحة ) األبدّیة(فإذ نحب الحیاة . اة السالم التي نحیاھا مع ملك السالمعلى حی

  :لیس فیھا شر، عربون للحیاة األخرى یلیق بنا اآلتي

  .نْكُفف لساننا عن الشر، أي ُنعِرض عنھ، كالعبد الذي یخاف سیده. أ

  .نصنع الخیر، كاألجیر الذي ینتظر مكافأة. ب

لسالم ونجّد في أثره، لیس خوًفا وال من أجل األجرة، لكن كأبناء لملك السالم وأخیًرا نطلب ا. ج
  !ال نحیا وال نرید إالَّ أن نتذوق السالم

   :القدیس دوروثیؤسیقول 

اطلب . عن الشر واصنع الخیرحد : "لقد عبَّر النبي داود عن ھذا التسلسل في قولھ التالي[
اھرب . ، أي تجنب الشر كلھ بصفة عامة"د عن الشرح). "١٤: ٣٤مز " (السالمة واسَع وراءھا

واصنع : "لكن النبي لم یقف عند ھذا الحد، بل أضاف قائًال. من كل عمل یدفعك نحو الخطیة
: وإذ قال داود ھذا أكمل... ، ألنھ أحیاًنا ال یصنع إنسان شًرا ولكنھ ال یصنع أیًضا خیًرا"الخیر

  .أي مجاھًدا لنوالھا" اسَع وراءھا"بل " اطلب"قل فقط إنھ لم ی". اطلب السالمة واسَع وراءھا"

فعندما یوَھب لإلنسان أن َیِحْد . فكر في ھذه الكلمات بتدقیق، والحظ الدقة التي أظھرھا القدیس
. عن الشر، وبعون اهللا یجاھد لكي یصنع الخیر، یمكنھ أن یكون فریسة وموضوع ھجوم العدو

بدافع الخوف حتى ال یرتد إلى الشر مرة أخرى، كعبد ة لذلك علیھ أن یتعب ویجاھد ویحزن، مر
ولكن عندما یتقبل معونة اهللا ویحصل على عادة ...  طالًبا المكافأة عن صنع الخیركأجیرومرة 



عندئذ یختبر ماذا . ویتذوق السالمة) في صنع الخیر(معینة في صنع الخیر، عندئذ یجد راحة 
" یطلب السالمة" فرح السالمة وسعادتھا، عندئذ تعني تلك المعركة المحزنة، وما ھو معنى

  .]ویجاھد مثابًرا في داخلھ

إنھ سیكون لنا السالمة الكاملة عندما تلتصق طبیعتنا دون أن تنفصل [: القدیس أغسطینوسیقول 
  .]عن خالقھا، فال یكون لنا في أنفسنا ما یضاد أنفسنا

  . و تدریبنا على األرضإذن بترك الشر وصنع الخیر تصیر لنا السالمة، وھذا ھ

  لكي یرضي الرب. ٣

  ألن عیني الرب على األبرار، وأذنیھ إلى طلبتھم، "

  .]١٢" [ولكن وجھ الرب ضد فاعلي الشر

وھنا ال یقصد الرسول أن اهللا ال ینظر إلى األشرار أو یختفي حدیثھم عن أذنیھ، لكنھ یقصد بالنظر 
فلیس بالكثیر علیھ . وضوع رضا الرب وسرورهغایة المؤمن أن یكون م. والسمع االستجابة لھم

  .أن یقابل الشر بالخیر، ویحب مضایقیھ مادام ھذا یرضي الرب

  ألنھ ال یقدر أحد أن یؤذیھ. ٤

یدرك المؤمن ھذه الحقیقة، أنھ ال یقدر أحد من البشر وال تستطیع األحوال مھما قست والضیقات 
لھذا ال یضطرب . نفسھ بنفسھ، بتركھ صنع الخیرمھما اشتدت أن تؤذي نفسھ، ما لم یؤِذ اإلنسان 

من أحٍد، بل یحب حتى الذي یرید قتلھ، متأكًدا أنھ ال یقدر أن یحرمھ من صنع الخیر، وبالتالي 
  .كلما اشتدت اآلالم حولھ تزایدت أكالیلھ

  . فمن یؤذیكم إن كنتم متمثلین بالخیر"

  .]١٣ ["ولكن إن تألمتم من أجل البّر فطوباكم

كشف فیھ أنھ ال یقدر " ال یستطیع أحد أن یؤذي إنساًنا ما لم یؤِذ ھذا اإلنسان نفسھ"كتاًبا عنوانھ  كتب القدیس یوحنا الذھبي الفم

بصنع الشر، بل بالعكس نجد اآلالم َطوََّبت أیوب، والفقر أفاد لعازر، شیطان أو ظلم أو مرض أو موت أو فقر أن یؤذي أحًدا ما لم یؤذ اإلنسان نفسھ 

  .)٢٤: ٧مت (واألمطار أكدت ثبوت البیت المبني على الصخر والریاح 

لھ من أجل وھكذا فإن األلم ال یجلب ضرًرا، بل تطویًبا لمن یحتم. إن الحاسد ال یؤذي من یحسده بل یؤذي نفسھ، والظالم یقتل نفسھ وال یھلك من یظلمھ

  .البر

  تعطي فرصة للكرازة. ٥

  . وأما خوفھم فال تخافوه وال تضطربوا"

  بل قدسوا الرب اإللھ في قلوبكم،

  مستعدین دائًما لمجاوبة كل من یسألكم عن سبب الرجاء الذي فیكم 



  .]١٥-١٤" [بوداعة وخوف

والدافع لھذا ھو تقدیس . من أال یخاف ممن یضایقونھ وال یضطرب منھمیطالب الرسول المؤ). ١٣-١٢: ٨(اقتبس الرسول ھذا القول عن إشعیاء النبي 

وھذا خیر ... ومن یخاف اهللا دون البشر یكون بھذا ُمَقدًِّسا الرب في قلبھ. ألن من یقدس الرب اإللھ في قلبھ ال یخاف البشر بل اهللا. الرب اإللھ في القلب

  . سبب الرجاء الذي فیھ، محتمًال المضایقة بوداعة ومخافة الربكرازة وشھادة عملیة للرب، وإجابة حقة لمن یسألھ عن

ھكذا َیْشتَّموَن رائحة المسیح الذكیة في سیرة المؤمن الصالحة عندما ُیفترى علیھ ظلًما، فیحتمل بضمیٍر صالح بغیر رغبة في االنتقام، ولكن حًبا في 

  .خالص الكل

  ولكم ضمیر صالح "

  تكم الصالحة في المسیح ُیْخَزْون لكي یكون الذین َیْشُتُمون سیر

  .]١٦ ["في ما یفترون علیكم كفاعلي شر

   ).٣١: ٢٦أع " (لیس یفعل شیًئا یستحق الموت أو القیودإن ھذا اإلنسان : "لقد شھد فستوس وأغریباس عن بولس قائلین

  .تمالھم االضطھاد بفرح وشكروبقدر ما ازدادت اإلضطھادات على المسیحیین كانوا یجتذبون المضطِھدین أنفسھم خالل اح

ھا أنت تستطیع أن ترى بوضوح أنھ حینما ُتْقَطع رؤوسنا وُنْصَلب وُنْلَقى إلى الوحوش وُنَقیَّد بسالسل وُنلقى في النار وكل [: الشھید بوستینوسیقول 

  .]ى إیماننا ودیانتنا باسم یسوع المسیحأنواع التعذیب أننا ال نترك إیماننا، بل بقدر ما ُنعاَقب بھذه الضیقات ینضم مسیحیون أكثر إل

  إقتداء بالرب یسوع. ٦

  ألن تألمكم إن شاءت مشیئة اهللا وأنتم صانعون خیرًا "

  .أفضل منھ وأنتم صانعون شرًا

  فإن المسیح أیًضا تألم مرة واحدة من أجل الخطایا،

  البار من أجل اآلثمة لكي ُیَقرِّبنا إلى اهللا، 

  .]١٨-١٧" [یي في الروحمماًتا في الجسد، ولكن مح

بحسب المنطق . فمنھ وبھ ینال قوة داخلیة لقبول األلم بشكر. یتدرب المسیحي على حیاة االحتمال والحب للمضایقین على یدي ُمدرِّبھ الرب یسوع المتألم

سوع فھو منطق الحب اإللھي أنھ یلیق بنا بالحري أما فكر ربنا ی. البشري حینما یتألم اإلنسان من أجل ذنب اقترفھ یجد ما یعزیھ أنھ مستوجب لھذا األلم

  .)١٧: ٤  و٢" (ُتْنِشيْء أكثر فأكثر ثقل مجد أبدًیا"إذ یكون مبعثھا الحب وھذه . نتألم ظلًماأن نفرح عندما 

ھو محیي في الروح، ألنھ لم ھذه ھي آالم الحب التي دفعتھ أن یقبل برضا موت الجسد و. احتمل أجرة خطایانا في جسده. تألم الرب بالجسد مرة واحدة

  .یخطئ قط، فلم تذق روحھ الموت

  .مات الرب بالجسد بانفصال نفسھ عن جسده، لكن الھوتھ لم یفارق ناسوتھ وال فارق نفسھ قط

  الذي فیھ أیًضا ذھب فكرز لألرواح التي في السجن،"



  إذ عصت قدیًما حین كانت أناة هللا تنتظر مرة في أیام نوح،

  .]٢٠-١٩" [إذ كان الفلك ُیبنى، الذي فیھ خلص قلیلون، أي ثماني أنفس بالماء

تكِرز وتبشر ) السجن(فانطلقت النفس إلى الجحیم . إذ مات الرب بالجسد انفصلت نفسھ عن جسده، أما الھوتھ فلم ینفصل قط ال عن جسده وال عن نفسھ

  .یھاللذین ماتوا على رجاء، ألن عدو الخیر لیس لھ سلطان عل

بأنھ من الواضح أن السید المسیح لم یسقط تحت قوات الظلمة بل بالحري ھو كسر سلطانھا، كارًزا حتى بین األموات القدیس أمبروسیوس وكما یقول 

  .الذین في الجحیم لكي یحررھم

  :أما من ھم الذین ذھب لَیْكِرز إلیھم من األموات فھناك تفاسیر كثیرة منھا

  یوس وكیرلس وایرونیموسرأى القدیسین أثناس. أ

لكنھم لما . إن السید المسیح بعد موتھ بالجسد نزل بروحھ أي بنفسھ إلى الجحیم، وبشًّر الذین كانوا في أیام نوح ال یصدقونھ إذ كان ینذرھم بالطوفان

  .رأوا انھمار المیاه تاب بعضھم وطلبوا الرحمة

  القدیس أغسطینوس رأى. ب

وبھذا .  سبق أن بشر الذین كانوا في أیام نوح على لسان نوح، وأنذرھم بحدوث الطوفان لعلھم یتوبون لكنھم لم یصدقواإن السید المسیح بروحھ القدوس

  .، ومع ھذا لم یخلص بھذه الكرازة إالَّ ثماني أنفس أي نوح وزوجتھ وأبناءه ونساءھم"األرواح التي في الجسد"یعني بھا " في السجن"فإن قولھ 

لیظھر أن العالم كما بدأ بھ آدم وحواء دون أن یأخذ لھ زوجة أخرى، ھكذا بدأ العالم الجدید بعد " ثماني أنفس"ھذا العدد ة ترتلیان العالموقد استخدم 

  .الطوفان وخرج نوح وأوالده كل منھم لھ زوجة واحدة

  رأي األب ھیبولیتس. ج

 وأیًضا األمور التي تحت األرض إذ ُأْحِصى مع Himself ِخلقة آدمنا خالل نفسھ لقد رتب األمور التي على األرض، إذ صار إنساًنا بین الناس لُیِعید[

  .وبالموت داس الموت) الذین ماتوا على رجاء (لنفوس القدیسینالموتى ُمَبشًِّرا باإلنجیل 

  رأي القدیس ایریناؤس. د

. أعماق األرض ُمَبشًِّرا بصعوده ُمْعِلًنا غفران الخطایا لمن آمنوا بھلھذا السبب نزل الرب أیًضا إلى : [بعدما تحدث عن جمیع القدماء أنھم أخطأوا قال

واآلن كل الذین آمنوا بھ وترجوه وأعلنوا عن مجیئھ وخضعوا لبركاتھ، أي األبرار واألنبیاء واآلباء غفر لھم خطایاھم بنفس الكیفیة التي صنعھا معنا 

  .]تماًما

  رأي القدیس إكلیمنضس السكندري. ه

إلى أقاصي األرض، فإنھ نزل وبشر لیس فقط للذین ترّجوا خالصھ، بل ) ینظر (أن اهللا یبشر) ٢٤: ٢٨(یب اعتمد فیھ على قول أیوب لھ رأي غر

  .واألمم الذین في جھل سلكوا كأبراٍر حسب ناموسھم

  الذي مثالھ یخلصنا نحن اآلن أي المعمودیة،"

  ال إزالة أوساخ الجسد،



  .]٢١ ["قیامة یسوع المسیحبل سؤال ضمیر صالح عند اهللا ل

  :إذ تحدث الرسول عن فلك نوح رمز المعمودیة بدأ یحدثنا عن فاعلیتھا

یعطي مسیحیو قرطاجنة اسًما ممتاًزا لألسرار عندما یقولون عن [:  القدیس أغسطینوسویقول" الذي مثالھ یخلصنا نحن اآلن أي المعمودیة"

وكما أظن من أین أخذوا ھذا إالَّ من التسلیم الرسولي األول حیث كانت ". الحیاة"المسیح لیس إالَّ ، وسّر جسد "الخالص"المعمودیة أنھا لیست سوي 

. كنائس المسیح تعتمد علیھ كأساس، ألنھ بدون العماد واالشتراك في عشاء الرب یستحیل على اإلنسان أن ینال ملكوت اهللا أو الخالص والحیاة الدائمة

خلصنا بغسل "ألنھ ھل ِفْكُرھم ھذا بخصوص المعمودیة وتعبیرھم عنھا بالخالص یختلف عما ھو مكتوب ... باألكثرھكذا یشھد لھ الكتاب المقدس 

  ].، أو عبارة الرسول بطرس)٥: ٣تي (" المیالد الثاني وتجدید الروح القدس

اسمع اآلن لماذا ُیْبَنى البرج على المیاه، ذلك [ لھ في إحدى رؤیاه الكنیسة المنتصرة كبرج مبني على الماء فلما سأل عن السبب قیلھرماس وقد رأى 

  .]ألن حیاتكم تخلص وستخلص خالل الماء

ولھذا السبب اعتادت الكنیسة أن تقوم . فالمعمودیة ال تزیل وسخ الجسد، بل تھب ضمیًرا صالًحا بقوة قیامة الرب، إذ فیھا ُندفن مع المسیح ونقوم أیًضا

القیامة كما نرى ذلك واضًحا من التاریخ الكنسي ومن كتابات الكنیسة األولى، والزلنا إلى یومنا ھذا نعید بأحد التناصیر بتعمید الموعوظین ُقَبْیل عید 

  .في األحد السابق لعید القیامة مباشرة

  .لح بقیامة الرب یسوعلھذا یلیق بنا أال نقف عند حد أخذ اإلمكانّیة لحیاة القداسة في سر المعمودیة وننكره بسلوكنا، بل نسلك بضمیر صا

  :؟ فقال"بالماء"لماذا یكون العماد :  عن فاعلیة المعمودیة في رده على سؤال مقترحالقدیس باسیلیوس الكبیروقد تحدث 

). ٩: ٥١مز " (اغسلني فأبیض أكثر من الثلج"من الفكر الجسداني، وكما ھو مكتوب تطھیر للنفس من الوسخ الذي نما فیھا ) في المعمودیة(یوجد [

إذ في العماد ُیحَمل الموت عن العالم مرة، ). ٥: ٤أف ( ھذا األساس فإننا ال نغسل أنفسنا بعد كل دنس كما یفعل الیھود بل لنا معمودیة واحدة على

  . مرةوتكون القیامة من األموات

  :، حامًال فیھ طابع الحیاة والموت"عھد العماد"لھذا السبب أعطانا الرب واھب حیاتنا 

  .]یھب ِجدة الحیاة) في نفس الوقت( یحقق صورة الموت، والروح القدس فالماء

  :إذ السبب ھو أننا في العماد نبغي ھدفین. واضحة) ٥: ٣یو (لماذا ارتبط الماء بالروح : بھذا صارت اإلجابة على السؤال

  .)٥: ٧رو (ثماًرا للموت  ، حتى ال یحمل بعد)٦: ٦رو (إھالك جسد الخطیة : أحدھما. ١

الماء باستقبالھ الجسد كقبر یحمل موًتا، بینما یفیض الروح قوة اإلحیاء مجدًدا .  القداسة، ویكون لنا ثمره في)٢٥: ٥غل (حیاتنا في الروح : والثاني. ٢

  .أرواحنا من موت الخطیة إلى حیاتھا األولى

  .ھذا إذن ما یعنیھ أننا نولد من الماء والروح

یح وقیامتھ، فكیف ال نقبل اآلالم حتى الموت بفرٍح وسروٍر، منتظرین كأبناء هللا مرتبطین بالرب المتألم أن تكون لنا معھ فبالمعمودیة اعتمدنا لموت المس

  .شركة في األمجاد السماویة

  الذي ھو في یمین اهللا، "

  .]٢٢[ "إذ قد مضي إلى السماء ومالئكة وسالطین قوات مخضعھ لھ



 ال تعني اتجاًھا معیًنا، ألن اآلب لیس لھ شمال أو یمین لكنھا تعبیر بلغة "یمین"ونالحظ أن كلمة . ین اآلببعد ما اجتاز الرب الصلیب عاد إلى یم

  .بشریة لكي ندرك عظمة االبن

  ...مضى الرب إلى عرشھ في السماوات، الذي لم یترك الھوتھ قط حتى في أثناء وجوده بالجسد على األرض

وفي عودتھ وھو حامل الجسد إنما یعلن نصرة البشریة في شخصھ، وعودتھم إلى . ین وكل الطغمات السمائّیةعاد تمجده وتسجد لھ المالئكة والسالط

معي في عرشي كما غلبت أنا أیًضا وجلست مع أبي في من یغلب فسأعطیھ أن یجلس : "لھذا یقول. السماء، لیرثوا ما كانت الخطیة قد حرمتھم منھ

  .)٢١: ٣رؤ " (عرشھ

  لنساء كن خاضعات لرجالكن حتى و ان كان البعض ال یطیعون الكلمة یربحون بسیرة النساء بدون كلمة كذلكن ایتھا ا١

   مالحظین سیرتكن الطاھرة بخوف٢

   و ال تكن زینتكن الزینة الخارجیة من ضفر الشعر و التحلي بالذھب و لبس الثیاب٣

  لھادئ الذي ھو قدام اهللا كثیر الثمن بل انسان القلب الخفي في العدیمة الفساد زینة الروح الودیع ا٤

   فانھ ھكذا كانت قدیما النساء القدیسات ایضا المتوكالت على اهللا یزین انفسھن خاضعات لرجالھن٥

   كما كانت سارة تطیع ابراھیم داعیة ایاه سیدھا التي صرتن اوالدھا صانعات خیرا و غیر خائفات خوفا البتة٦

ن بحسب الفطنة مع االناء النسائي كاالضعف معطین ایاھن كرامة كالوارثات ایضا معكم نعمة الحیاة لكي ال تعاق  كذلكم ایھا الرجال كونوا ساكنی٧

  صلواتكم

   و النھایة كونوا جمیعا متحدي الراي بحس واحد ذوي محبة اخویة مشفقین لطفاء٨

  ھذا دعیتم لكي ترثوا بركة غیر مجازین عن شر بشر او عن شتیمة بشتیمة بل بالعكس مباركین عالمین انكم ل٩

   الن من اراد ان یحب الحیاة و یرى ایاما صالحة فلیكفف لسانھ عن الشر و شفتیھ ان تتكلما بالمكر١٠

   لیعرض عن الشر و یصنع الخیر لیطلب السالم و یجد في اثره١١

   الن عیني الرب على االبرار و اذنیھ الى طلبتھم و لكن وجھ الرب ضد فاعلي الشر١٢

  من یؤذیكم ان كنتم متمثلین بالخیر ف١٣

   و لكن و ان تالمتم من اجل البر فطوباكم و اما خوفھم فال تخافوه و ال تضطربوا١٤

   بل قدسوا الرب االلھ في قلوبكم مستعدین دائما لمجاوبة كل من یسالكم عن سبب الرجاء الذي فیكم بوداعة و خوف١٥

  سیرتكم الصالحة في المسیح یخزون في ما یفترون علیكم كفاعلي شر و لكم ضمیر صالح لكي یكون الذین یشتمون ١٦

   الن تالمكم ان شاءت مشیئة اهللا و انتم صانعون خیرا افضل منھ و انتم صانعون شرا١٧

   الروح فان المسیح ایضا تالم مرة واحدة من اجل الخطایا البار من اجل االثمة لكي یقربنا الى اهللا مماتا في الجسد و لكن محیى في١٨

   الذي فیھ ایضا ذھب فكرز لالرواح التي في السجن١٩

   اذ عصت قدیما حین كانت اناة اهللا تنتظر مرة في ایام نوح اذ كان الفلك یبنى الذي فیھ خلص قلیلون اي ثماني انفس بالماء٢٠

   بقیامة یسوع المسیح الذي مثالھ یخلصنا نحن االن اي المعمودیة ال ازالة وسخ الجسد بل سؤال ضمیر صالح عن اهللا٢١

  ھ الذي ھو في یمین اهللا اذ قد مضى الى السماء و مالئكة و سالطین و قوات مخضعة ل٢٢

  األصحاح الرابع

  اآلالم
  .٤ -  ١اآلالم وترك الشھوات . ١

  .١١ - ٥اآلالم والدینونة . ٢

  .١٩ -  ١٢اآلالم واألمجاد . ٣



  تاآلالم وترك الشھوا. ١

  فإذ قد تألم المسیح ألجلنا بالجسد، "

  تسلحوا أنتم أیًضا بھذه النیة،

  ].١" [فإن من تألم في الجسد ُكفَّ عن الخطیة

بدایة سقوط اإلنسان ھي رغبتھ في االستقالل عن اهللا، لیتحرر من إرادة اهللا وفكره، مغلًقا على 
ھكذا أحنى . خاضعة لھانفسھ بروح الظلمة في الجسد، فصارت نفسھ تمیل إلى شھوات الجسد 

اإلنسان برأسھ لكي ال یرى السماوي والسماویات، بل یرى ذاتھ منغمًسا في األرضیات كمن یخلد 
ھنا تألم الرب یسوع المسیح ألجلنا بالجسد، ُمَقدًِّما لنا صلیبھ سكیًنا نذبح بھا الخطیة . ھنا إلى األبد

نحن الذین متنا ": ود للجسد صحتھ، ونقولالرابضة في الجسد، ونبتر بھا الفساد الداخلي لكي یع
 "عالمین أن اإلنسان العتیق قد صلب معھ لیبطل جسد الخطیئة... عن الخطیة كیف نعیش فیھا؟

   ).٦، ٢: ٦رو (

  لكي ال یعیش أیًضا الزمان الباقي في الجسد لشھوات الناس،"

  .]٢" [بل إلرادة اهللا

بالصلیب تموت أجسادنا عن شھواتھا، فنحیا بقیة أیام غربتنا سالكین لیس حسب شھوات الناس بل 
األحیاء فیما بعد ال ألنفسھم بل للذي مات من كي یعیش "لقد مات المسیح . إلرادة اهللا حسب قصده

  .)١٥: ٥ كو ٢" (أجلھم وقام

ا، صار سیاًجا وحصًنا ضد صار لنا صلیب ربنا حًدالقدیس إكلیمنضس السكندري وكما یقول 
في الحق، ونعود إلى ) في الصلیب(لذلك إذ نحن قد تجددنا فلنثبت أنفسنا فیھ . خطایانا السابقة

  .تقدیس نفوسنا ووقارھا

  ألن زمان الحیاة الذي مضى یكفینا "

  لنكون قد عملنا إرادة األمم،

  سالكین في الدعارة والشھوات وإدمان الخمر

  .]٣ ["عبادة األوثان المحرمةوالبطر والمنادمات و

یكفي ما مضى أننا خسرناه بسبب سلوكنا حسب . یوبخنا الرسول في لطف بأن أیام غربتنا قلیلة
أما اآلن َفِعَوض الذات البشریة بكل أفكارھا وشھواتھا، . إرادة األمم في الشرور السابق ذكرھا

صار لنا بھ حیاة النصرة والغلبة على الشھوات . صار لنا المسیح المصلوب عامًال فینا نحیا بھ
  .المحرمة

 "األمر الذي فیھ یستغربون أنكم لستم تركضون معھم إلى فیض ھذه الخالعة عینھا مجدفین"
]٤[.  



یقف الوثنیون حائرین كیف خلعنا أعمال اإلنسان العتیق فال نسلك مثلھم منجذبین إلى فیض 
 بأن ینسبوا إلى المؤمنین الكبت والحرمان والجھل، وفي حیرتھم ھذه یجدفون. الخالعة بتھور

  .دون أن یدركوا مقدار السعادة التي نحن فیھا

اإلنسان الشھواني یظن بل ویؤكد داخل نفسھ إنھ ال یمكن أن یوجد إنسان طاھر، إذ ُیسقط نفسھ 
 .وإن رأى من كان طاھًرا ظن أنھ مرائي ومخادع. على البشریة فیراھا ضعیفة ھزیلة مثلھ

 كیف ال یأتي الناس - المرتبط بصلیب ربنا عملًیا - وبنفس الطریقة یتعجب المؤمن المجاھد 
  .ویذوقوا عذوبة الحیاة الطاھرة المقدسة

أخیًرا بعدما تحدث الرسول عن فاعلیة آالم الرب في حیاة المؤمن عاد لیشجع المؤمن في تحملھ 
  .لأللم برفع نظره إلى الدینونة

  ةاآلالم والدینون. ٢

  . الذین سوف یعطون حساًبا للذي ھو على استعداد أن یدین األحیاء واألموات"

  فإنھ ألجل ھذا بشر الموتى أیًضا 

  لكي یدانوا حسب الناس بالجسد،

  . ولكن لیحیوا حسب اهللا بالروح

  .]٦-٥" [وإنما نھایة كل شيء قد اقتربت

لقد ... ، وكأن الرب قد تھیأ لیدین"دینالذي ھو على استعداد أن ی: "یبشر الرسول المتألمین قائًال
فالدینونة على األبواب فكیف نكف عن احتمال اآلالم بفرح أو نضطرب . اقتربت نھایة كل شيء
  من المجدفین علینا؟

إنھ یدین األحیاء واألموات، أي یدین القدیسین األحیاء بالروح ویحملون أیًضا جسدھم في عدم 
أیًضا یدین .  الذین أماتت الخطیة نفوسھم واستكانوا لذلكفساد وعدم موت، كما یدین األموات

األحیاء الذین لم ینتقلوا إلى یوم مجیئھ فإنھم في لحظة یتغیرون، كما ال ینسى الذین سبقوا فماتوا 
ال یفلت من بین یدیھ أحد الكل ینال جزاءه كبیرھم وصغیرھم مند خلقة آدم إلى آخر . بالجسد
  .الدھور

  ومن ھم ھؤالء الموتى؟ ... دیان، ربنا یسوع، الموتىمن أجل ھذا بشر ال

ربما ُقصد بھم الذین انتقلوا من العالم حاملین آالمھم وأتعابھم من أجل اإلیمان، ھؤالء الذین . ١
دانھم الناس حسب الجسد وحكموا علیھم أنھم مستحقون الموت مع إنھم بالروح ھم أحیاء في نظر 

  .اهللا

 األشرار لكي یتوبوا ویقبلوا إدانة أي) ٢٥: ٥ و یو ٢٢: ٨مت (بالروح إن الدیان بشر الموتى . ٢
  .الناس لھم مھتمین بأمر واحد أن یحیوا بالروح

لیس ما یلزمنا تفسیر قول الرسول على أنھ یصف ما یحدث في  [:القدیس أغسطینوسویقول 
 المؤمنین األشرار، حتى ، فإن اإلنجیل ُیَبشَّر بھ في ھذه الحیاة لألموات أي غیر)الموتى(الجحیم 



...  أي یدانوا باألحزان الكثیرة وموت الجسد نفسھ"یدانوا حسب الناس بالجسد"عندما یؤمنون 
ولكنھم یحیوا حسب اهللا بالروح، حیث كانت أرواحھم ذاتھا میتة عندما كانوا مسجونین في عدم 

  .]اإلیمان والشر

  وما ھي ثمار تأملنا الدائم في مجيء الرب؟

الكنیسة األولى وخاصة بین الرھبان على ممارسة ثالثة تداریب تعتبر أساسیة في حیاة اعتادت 
  :المؤمن وخاصة بالنسبة لراغبي الرھبنة وھي

  .زیارة المدافن. ١

القدیس أغسطینوس بالصالة ، أو الصالة الدائمة أو كما یسمیھا "صالة یسوع"ممارسة . ٢
  . على صدھاألنھا تصوب ضد الشیطان، وال یقدر. السھمیة

  .تذكر یوم الدینونة ومجيء الرب. ٣

  : وھنا یقدم لنا الرسول التدریب الثالث كباعٍث لنا على اآلتي

  التعقل والسھر للصالة. ا

 فَتَذكُّر الدینونة یسلخ اإلنسان عن شھواتھ الجسدیة ،"فتعقلوا واصحوا للصلوات"یقول الرسول 
  .لروحي ولیس لجسده وشھواتھفیحیا متعقًال، أي خاضًعا لعقلھ أو لذھنھ ا

من كانت نفوسھم عاقلة، تقدر أن تمیز بین ما ھو [العقالء بأنھم العظیم أنبا أنطونیوس وُیَعرِّف 
خیر وما ھو شر ومضر للنفس، ویحرصون بحكمة على ما ھو خیر ونافع للنفس، ویمارسونھ 

  .]بشكٍر عظیم هللا

 إذ نظر النفس الخاملة كعجوز  ھرماسي رآھاِلَنْصْح ولنسھر حتى ال یكون نصیبنا مع تلك الت
ألن روحكم اآلن [خائرة مسترخیة على كرسي عاجزة عن الحركة، فلما سأل عن السبب قیل لھ 

لقد صارت كالشیوخ الذین فقدوا األمل في تجدید . عجوز قد فقدت قوتھا بسبب ضعفاتكم وشكوكم
ھم األخیر، وھكذا ضعفتم بسبب قوتھم، ولم یعودوا بعد یتوقعون سوى أنھم یغطون في نوم

  .)٧: ٥ بط ١(للخمول ولم تلقوا ھمكم على اهللا االنشغاالت العالمیة، وأسلمتم نفوسكم 

  محبتنا إلخوتنا. ب

  ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شدیدة،"

  . ]٨[ "ألن المحبة تستر كثرة من الخطایا

إن كانت الصالة الدائمة ھي غایة عبادتنا إذ نكون على الدوام في حضن اهللا، لكن ال َنْفَع لھا ما لم 
ألنھ بالمحبة تستر أخطاء الغیر . تستند بحبنا إلخوتنا محبة شدیدة نابعة من أعماق القلب الداخلیة

دى اهللا، وبھذا یزداد وعیوبھم، فیستر اهللا علینا ویغفر خطایانا، ویمتعنا بصالة ھادئة مقبولة ل
  .اتحادنا بالرب

  ".]المحبة تستر كثرة من الخطایا"الحب یوحدنا مع اهللا إذ  [:القدیس إكلیمنضس الرومانيیقول 



ھذا الحب یبعثھ أیًضا التأمل في یوم الدینونة حیث نجد أن اهللا ال ینسى تعب محبتنا بل كأس ماء 
  .بارد نعطیھ ال یضیع أجرنا فیھ

ارنا إلى الدینونة، نشتھي أن نرى حتى المضایقین لنا كمالئكة اهللا نشترك جمیًعا في وإذ ترتفع أنظ
  .التسبیح والتمجید هللا، وھذا یبعث فینا حًبا روحًیا عمیًقا

  إضافة الغرباء. ج

  .]٩ ["كونوا مضیفین بعضكم بعًضا بال دمدمة"

ركة أمجاده، مستضیًفا لنا في التأمل في مجيء الرب على السحاب ومناداتنا بأسمائنا لندخل إلى ش
أحضانھ األبدّیة بفرح وبسرور، یبعث فینا نحن الضعفاء أن نفتح قلوبنا وبیوتنا ألخوتنا الغرباء، 

  .فنستضیفھم بال دمدمة، أي بال تذمر بل بفرٍح وبشاشٍة حقیقّیة

ة للنساك ومن اھتمام اآلباء الرھبان بإضافة الغرباء أنھم كانوا یسمحون ألنفسھم، حتى بالنسب
المتوحدین، أن یكسروا أصوامھم من أجل الغریب في استضافتھم لھ، لكي ال ُیحرموا من تقدیم 

  .ذبیحة الحب هللا في شخص الغریب

  خدمة اآلخرین. د

  لیكن كل واحٍدبحسب ما أخذ موھبة یخدم بھا بعضكم بعًضا،"

  . كوكالء صالحین على نعمة اهللا المتنوعة

   اهللا، إن كان یتكلم أحد فكأقوال

  وإن كان یخدم أحد، فكأنھ من قوة یمنحھا اهللا،

  لیتمجد اهللا في كل شيء بیسوع المسیح،

  .]١١-١٠ ["آمین. الذي لھ المجد والسلطان إلى أبد اآلبدین

  :كلما ارتفعت أنظار المؤمن تجاه األبدّیة ُیضِرم الموھبة التي نالھا من الرب بال كسل وھنا نالحظ

، فال یوجد في الكنیسة كلھا إنسان قط بال موھبة، سواء كان طفًال  كل واحٍدلیكن"یقول الرسول . أ
ألننا جمیًعا أعضاء في . أو شیًخا، رجًال أو امرأة، كاھًنا أو علمانًیا، بتوًال أو أرمًال أو متزوًجا

  .جسد المسیح، وال یمكن أن یكون في ھذا الجسد عضو بال عمل

القدیس یوحنا الذھبي وكما یقول . ل فیما لھ من مواھب، أي لیس لعضٍو فض"بحسب ما أخذ. "ب
فیعطي إلنسان موھبة أقل لیس .  أن اهللا یوزع علینا المواھب بالقدر الذي یرى فیھ خالصناالفم

عن عدم محبة من اهللا تجاھھ، بل ألنھ یعلم أنھ ال یقدر أن ُیضِرم أكثر من ذلك، فلو قدم لھ ما ھو 
ویعطي الرب آلخر موھبة أكثر لیس ألنھ أفضل من أخیھ، لكن . أكثر لصار ھذا اإلنسان مھمًال

ھكذا ُیَنسِّق . ألن اهللا یعلم أنھ بھذا القدر یقدر ھذا األخ أن یثابر ویعمل وبدونھا یفشل في عملھ
  .صانع الخیرات ضابط الكل حسبما یرى فیھ خیرنا وخالصنا



أي أعطیت ھذه ". المتنوعةیخدم بھا بعضكم بعًضا كوكالء صالحین على نعمة اهللا ". ج
  .المواھب من یدّي اهللا ال للمباھاة بھا، بل لخدمة الكنیسة والبشرّیة كلھا

في الكنیسة أعضاء كثیرون مختلفون، بعضھم ذوي  [:القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول 
خوة مثال ذلك توجد جوقة من المتبتلین، ومجموعات من األرامل، وإ. كرامة اآلخرون أقل كرامة
قد تكون موھبة إنسان أقل لكنھا ... ومع ذلك فالكل یكمل بعضھم بعًضا... مرتبطون بزواج مقدس

  .]تعطلت أعمال كثیرة) عن عملھ(ضروریة، فإذا تعطل العضو 

، أي أن من ُوِھَب عطیة الوعظ فلیختِف في كلمة اهللا لكي "إن كان یتكلم أحد فكأقوال اهللا". د
  .ة بشرّیةیظھر اهللا وتختفي كل فلسف

وإن كان یخدم أحد، فكأنھ من قوة یمنحھا اهللا لیتمجد اهللا في كل شيء، بیسوع الذي لھ ". ه
  ".آمین. المجد والسلطان إلى أبد اآلبدین

وكما یختفي الواعظ والمتكلم في كلمة اهللا لُیْظِھرھا كما ھي بال تنمیق وال تمویھ وال تزیین، ھكذا 
 من أنواع الخدمات، فلیعلم أنھ یعجز عن الخدمة ما لم ُیعطھ من ُوھب عطیة الخدمة في أي نوع

  .بھذا یتمجد اآلب في كل شيء بیسوع المسیح صاحب المجد والسلطان. الرب القوة للتنفیذ

  !"لیكن ھذا"ھنا ال تعني ختام الحدیث وإنما تعني " آمین"وكلمة 

  داآلالم واألمجا. ٣

   التي بینكم حادثة،أیھا األحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة"

  . ألجل امتحانكم، كأنھ أصابكم أمر غریب

  بل كما اشتركتم في آالم المسیح،

  .]١٣-١٢ ["افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده مبتھجین

". البلوى المحرقة"ھذا القول یكشف عن شدة االضطھاد الذي اجتازتھ الكنیسة في آسیا إذ یسمیھ 
، فإن ھذا األمر ھام وحیوي في حیاة "ال تستغربوا"وھذا األمر لیس بغریب إذ یقول الرسول 
  :لكنھا نافعة وذلك لسببین" محرقة"المؤمن ألن التجارب واآلالم وإن كانت 

، فالطالب بالرغم مما یعانیھ من آالم في لیالي االمتحانات، لكنھ یتمم ذلك "ألجل امتحانكم". ١
  .لب منتظًرا النجاحبفرح وبھجة ق

جربتنا یا : "والذھب والفضة ُیْمَحصا وُیْمَتحنا في البوتقة فیحترق الزغل ویزداد بریًقا لھذا یقول
  ".اهللا، محصتنا كمحص الفضة

  :  على االستشھاد فیقولThibares شعب الشھید كبریانوسلھذا یحث 

ب واألوامر السماوّیة، فإن الرب اآلن یعلمنا الرسل ھذه األمور التي تعلمتموھا من وصایا الر[
الحق أقول لكم ان لیس أحد ترك بیًتا أو والدین أو إخوة أو امرأة أو أوالًدا : "نفسھ یشجعنا قائًال

لو " (ھذا الزمان أضعاًفا كثیرة وفي الدھر اآلتي الحیاة األبدیةمن أجل ملكوت اهللا إالَّ ویأخذ في 



الناس وإذا أفرزوكم وعیروكم وأخرجوا اسمكم طوباكم إذا أبغضكم  "ویقول). ٣٠- ٢٩: ١٨
: ٦لو " (افرحوا في ذلك وتھللوا، فھوذا أجركم عظیم في السماء. اإلنسانكشریٍر من أجل ابن 

٢٣- ٢٢.(   

لقد أراد الرب أن نفرح ونمتلئ بھجة في الضیقات، ألنھ حیث توجد اضطھادات ُتعطى أكالیل 
  .]وات للشھداءاإلیمان ویتزكى جنود المسیح وتنفتح السما

یجتاز المؤمن ھذه الضیقات سواء كان في عصر االضطھاد أو في وقت سلم ألن الحرب قائمة 
لكن یكفي . فلیس من الضروري أن تكون الحرب خارجة من إنسان. من إبلیس ضد أوالد اهللا
كما في أثناء : [ في رسالتھ الحادیة عشرالشھید كبریانوسوكما یقول . المحاربة ضد الخطیة

  .]االضطھاد ینال اإلنسان إكلیل الشھادة، كذلك في وقت السالم یتوج بتاج نقاوة الضمیر

إن سّر فرحنا لیس فقط أننا نتزكى قدامھ لننال  " ...كما اشتركتم في آالم المسیح افرحوا". ٢
  !أي مجد لنا أن یكون لنا ھذا النصیب. اإلكلیل، بل ونشارك المسیح في آالمھ

ألنھ كما تكثر آالم المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا : [" الذھبي الفمالقدیس یوحنایقول 
 بنفوسنا حاسًبا ھذه اآلالم خاصة بھ، فأي فرح یشملنا أننا شركاء إنھ یسمو)... ٥: ١ كو ٢" (أیًضا

  !]المسیح، ومن أجلھ نتألم

  إن عیرتم باسم المسیح فطوبى لكم،"

  .ألن روح المجد واهللا یحل علیكم

  ا من جھتھم فیجدف علیھ،أم

  .]١٤ ["وأما من جھتكم فیمجد

مادامت اآلالم والتعییرات لیست نابعة عن عداء شخصي أو بسبب خطأ ارتكبھ المؤمن، بل 
یحل على المتألم من " روح المجد"وسّر ھذا التطویب أن الروح القدس . فطوباه" باسم المسیح"

 ویحل علیھ لیھبھ مجًدا، فیجدف الشریر على یحل علیھ لكي یحمل أتعابھ ویسنده،. أجل الرب
  .الروح القدس ویضطھده في شخص المؤمن

  . فال یتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غیره"

  لكن إن كان كمسیحي فال یخجل،و

  .]١٦- ١٥ ["بل یمجد اهللا من ھذا القبیل

 أو سرقة أو فعل شر أو بسبب تدخلھ في یخجل اإلنسان متى سقط تحت العقوبة بسبب جریمة قتل
أي بسبب نسبتھ للسید المسیح، فال یخجل بل " كمسیحٍي"أما إذا احتمل اآلالم ! أموٍر ال شأن لھ بھا

  .یمجد اهللا ألنھ غیر مستحق لھذا الشرف

إن كانوا اضطھدوني . لیس عبد أعظم من سیده: "وقد سبق الرب فأخبر تالمیذه قائًال
  .)٣٣: ١٦؛ ٢٠: ١٥یو " ( العالم سیكون لكم ضیقفي. فسیضطھدونكم



   إلى متى نحتمل األلم من أجل األمجاد؟:لكن ربما یتذمر أحد قائًال

  : یجیب الرسول مؤكًدا

  .إن القضاء قد اقترب. ١

  .إن الخالص یتطلب جھاًدا ومثابرة. ٢

  .إننا في أیدي خالق أمین في عمل الخیر. ٣

  إن القضاء قد اقترب. ١

  ألن الوقت البتداء القضاء من بیت اهللا،"

  فإن كان أوًال منا،

  ].١٧" [فما ھي نھایة الذین ال یطیعون إنجیل اهللا

ربما قصد الرسول أنھ إن كان ھكذا قد خرج األمر بخراب أورشلیم وھیكل الیھود ألنھم رفضوه 
فال حاجة بعد ... ةواضطھدوه كما ضایقوا تالمیذه، فإن ھذا دلیل على أن القضاء آٍت ال محال

  .إذن لیحتمل المؤمن منتظًرا األمجاد اآلتیة دون أدنى شك. لالستعجال

  إن الخالص یحتاج إلى جھاد. ٢

  .]١٨ ["وإن كان البار بالجھد یخلص، فالفاجر والخاطئ أین یظھران؟"

ل لھم وكأن الرسول یھدىء من روع المتعجلین بالقضاء بسبب ما یعانونھ من اآلالم الُمّرة، فیقو
ملكوت : "إن خالص اإلنسان البار لیس باألمر السھل، بل یحتاج إلى جھد، إذ یقول الرب

، فكم یلیق بنا نحن الفجار والخطاة أن نحتمل آالًما "السماوات یغتصب والغاصبون یختطفونھ
تدخلوا من اجتھدوا أن : "بقول الرب؟ وكأنھ یذكرنا                                وأتعاًبا بصبر من أجل خالصنا لنرث السماوات

  .)٢٤: ١٣لو " (الباب الضیق

إذا كان الصدیق بالجھد یخلص فأین أظھر أنا الخاطي؟ : [لھذا نصلي في غروب كل یوم قائلین
ثقل النھار وحره لم أحتمل لضعف بشریتي، لكن أنت یا اهللا الرحوم احسبني مع أصحاب الساعة 

  ...]الحادیة عشرة

یجب علینا أال نقول باستحالة السلوك في حیاة الفضیلة بالنسبة  [:نطونیوسالعظیم أیقول 
یستحیل علیك أن تصیر صالًحا أو حكیًما في لحظة، إنما . لإلنسان، إنما نقول عنھ أنھ لیس سھًال

  .]تحتاج إلى المذاكرة والحرص والتمرن والتدرب والجھاد الطویل

 الغیر بل وبإرادتنا، فتموت أجسادنا وُتصلب عن ھكذا نحن مطالبون باحتمال اآلالم، لیس من
  .شھواتھا، ونقدم ذبیحة الفقر االختیاري وتعب الزھد والبذل محبة في الرب یسوع

  إننا في أیدي خالق أمین في عمل الخیر. ٣



  فإًذا الذین یتألمون بحسب مشیئة اهللا،"

  .]١٩ ["فلیستودعوا أنفسھم كما لخالق أمین في عمل الخیر

یا أبتاه في یدیك : "قلب قائًال ربنا یسوع نفسھ درًسا، إذ صرخ على الصلیب بطمأنینة قدم لنا
  .)٤٦: ٢٣لو " (أستودع روحي

. لماذا تخاف اآلالم وقد أكد لنا الرب أن شعرة واحدة من رؤوسنا ال تسقط إالَّ بإذن أبینا السماوي
 كودیعة لیسمح لنا بالتجارب إنھ صانع خیرات كما تسمیھ الكنیسة في صلواتھا، نسلمھ حیاتنا

  .وذلك كما تستسلم قطعة الطین في یدي الفخاري. حسبما یراه لخیرنا

لندخل في الفرن، لكن یكفینا نظرات الفخاري التي ال تفارقنا ألننا داخل فرن التجربة، یعرف 
  .رامةدرجة الحرارة المناسبة، وموضعنا المناسب داخل الفرن، والوقت الالزم لنتھیأ كإناء للك

كلما حلت الضیقات أو األمراض بالطفل یكشف األب واألم حبھما لھ، ھكذا ال نخف فإنھ في 
  .لحظات األلم یترفق اهللا والكنیسة بنا للغایة

 فاذ قد تالم المسیح الجلنا بالجسد تسلحوا انتم ایضا بھذه النیة فان من تالم في الجسد كف عن ١
  الخطیة

  باقي في الجسد لشھوات الناس بل الرادة اهللا لكي ال یعیش ایضا الزمان ال٢
 الن زمان الحیاة الذي مضى یكفینا لنكون قد عملنا ارادة االمم سالكین في الدعارة و الشھوات ٣

  و ادمان الخمر و البطر و المنادمات و عبادة االوثان المحرمة
   عینھا مجدفین االمر الذي فیھ یستغربون انكم لستم تركضون معھم الى فیض ھذه الخالعة٤
   الذین سوف یعطون حسابا للذي ھو على استعداد ان یدین االحیاء و االموات٥
 فانھ الجل ھذا بشر الموتى ایضا لكي یدانوا حسب الناس بالجسد و لكن لیحیوا حسب اهللا ٦

  بالروح
   و انما نھایة كل شيء قد اقتربت فتعقلوا و اصحوا للصلوات٧
  تكم بعضكم لبعض شدیدة الن المحبة تستر كثرة من الخطایا و لكن قبل كل شيء لتكن محب٨
   كونوا مضیفین بعضكم بعضا بال دمدمة٩
 لیكن كل واحد بحسب ما اخذ موھبة یخدم بھا بعضكم بعضا كوكالء صالحین على نعمة اهللا ١٠

  المتنوعة
لكي یتمجد اهللا في  ان كان یتكلم احد فكاقوال اهللا و ان كان یخدم احد فكانھ من قوة یمنحھا اهللا ١١

  كل شيء بیسوع المسیح الذي لھ المجد و السلطان الى ابد االبدین امین
 ایھا االحباء ال تستغربوا البلوى المحرقة التي بینكم حادثة الجل امتحانكم كانھ اصابكم امر ١٢

  غریب
  ن بل كما اشتركتم في االم المسیح افرحوا لكي تفرحوا في استعالن مجده ایضا مبتھجی١٣
 ان عیرتم باسم المسیح فطوبى لكم الن روح المجد و اهللا یحل علیكم اما من جھتھم فیجدف ١٤

  علیھ و اما من جھتكم فیمجد
   فال یتالم احدكم كقاتل او سارق او فاعل شر او متداخل في امور غیره١٥
   و لكن ان كان كمسیحي فال یخجل بل یمجد اهللا من ھذا القبیل١٦
داء القضاء من بیت اهللا فان كان اوال منا فما ھي نھایة الذین ال یطیعون انجیل  النھ الوقت البت١٧
  اهللا
   و ان كان البار بالجھد یخلص فالفاجر و الخاطئ این یظھران١٨
  ر فاذا الذین یتالمون بحسب مشیئة اهللا فلیستودعوا انفسھم كما لخالق امین في عمل الخی١٩



  األصحاح الخامس
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  .١٤ - ٨نصائح ختامیة . ٣

  ةنصائح للرعا. ١

  أطلب إلى الشیوخ الذین بینكم أنا الشیخ رفیقھم، "

  والشاھد آلالم المسیح،

  .]١" [وشریك المجد العتید أن یعلن

 ٢٨: ٢٠بالقسوس، وقد دعاھم في أع  ١٧: ٢٠ترجمت في أع  "الشیوخ"ونالحظ أن كلمة 
یقصد بھا جماعة األساقفة والقسوس ویقول " الشیوخ" ومن ھذا یظھر أن كلمة. باألساقفة

 إن الكنیسة األولى كانت كثیًرا ما تطلق لفًظا مشترًكا یقصد بھ األساقفة القدیس ایرونیموس
  .والقسوس، أما الشمامسة فتتحدث عنھم على انفراد

دون أن یمیز نفسھ أنھ رئیس علیھم كما یدعي البعض، بل " أنا الشیخ رفیقھم"یقول الرسول 
ستوٍر لتالمیذه، إنھ لیس بینھم رئیس، بل من أراد ھذا ما وضعھ الرب كد. كواحد منھم وزمیٍل لھم

  .أن یكون أوًال فلیكن آخر الكل

، وھو یكتب بحكمة عجیبة، فإذ "الشاھد آلالم المسیح، وشریك المجد العتید أن یعلن": یقول
وقد ربطھا بآالم السید المسیح، لھذا یؤكد " اآلالم في حیاة المؤمن"یدور حدیثھ في الرسالة حول 

  .عاین آلالم الرب بنفسھ فھو ال یتحدث حدیًثا نظرًیا بل شاھد عیانأنھ ُم

  .یربط الرسول اآلالم باألمجاد وُیْظِھر لھم أنھ شریك معھم في ھذا الرجاء نحو المیراث األبدي

  :نصائح للرعاة

  :قدم الرسول للرعاة ھذه النصائح

  "ارعوا رعیة اهللا التي بینكم: "أوًال

قدم الخادم للمخدومین كل ما یحتاجون إلیھ، لیس من ذاتھ، بل من راعي الخدمة ھي رعایة، فیھا ی
رعیة "إنھا رعیة ثمینة ألنھا ". أنا ھو الراعي الصالح: "الرعاة، الرب یسوع الذي نادى قائًال

  .من یھتم بھا یكون قد قدم الخدمة لصاحب الرعیة نفسھ، ومن یھلكھا یكون قد أھانھ". اهللا

   :األب افراھاتیقول 



فإن یعقوب كان راعي غنم البان، یھتم بھا ویجاھد . أیھا الرعاة تمثلوا بالرعاة القدامى الصالحین[
. اآلن عشرین سنة أنا معك": لالبانلقد قال یعقوب . ألجلھا ویسھر علیھا وعندئذ نال المكافأة

كنت . ..أنا كنت أخسرھا. فریسة لم أحضر إلیك. نعاجك وعنازك لم تسقط، وكباش غنمك لم آكل
   )...٤٠-٣٨: ٣١تك " (وفي اللیل الجلید ،وطار نومي من عینيفي النھار یأكلني الحر، 

وكما كان یعقوب راعًیا ھكذا كان یوسف وإخوتھ أیًضا رعاة، وموسى وداود وعاموس، الكل 
  .ھؤالء كانوا یرعون حسًنا... كانوا رعاة

عایة البشر؟ بالتأكید لكي یتعلموا كیف واآلن یا أحبائي لماذا یرعون الغنم وعندئذ ُیختارون لر
یھتم الراعي بقطیعھ، ویسیر ویجاھد فیما یعود لصالحھ، وإذ اكتسبوا صفات الرعاة، ُأختیروا 

  .]لوظیفة البشر

  "نظاًرا: "ثانًیا

القدیس وكما یقول . أي یكونوا رقباء ذوي عینین مفتوحتین حذرین وحكماء في توجیھ رعیة اهللا
  .]یلزمھ أن یكون متیقًظا جًدا، حاًرا في الروح، كما لو كان یستنشق ناًرا [:یوحنا الذھبي الفم

  : أھمیة الحكمة في الرعاة من خطورتھاالقدیس غریغوریوس النزینزيویعلل 

  !ألنھا رعایة نفوس ثمینة ھكذا إذ مات المسیح عنھا. ١

  ... الظروفاختالف طباع كل إنسان عن اآلخر، واختالف. ٢

  ...اختالف األعمار واألجناس. ٣

  "ال عن اضطرار بل باالختیار: "ثالًثا

ال ینظر إلى الخدمة كحمٍل ثقیٍل ملزم بھ، بل یرعى بفرح وسرور، ألنھ خادم في كرم أبیھ 
  .السماوي

  ].٢" [وال لربح قبیح بنشاط: "رابًعا

 نحو الرعیة یھتم بخالصھم وحیاتھم ال یخدم الراعي بقصد تحقیق أھداٍف زمنیٍة بل بذھن متیقظ
  .مع الرب

الذین یرعون رعیة المسیح على أنھا تصیر خراًفا لھم، ولیس [: القدیس أغسطینوسیقول 
  .]للمسیح ُیْظِھرون أنھم محبون ألنفسھم ال للمسیح

  "وال كمن یسود على األنصبة: "خامًسا

  .علیھا ویسیطر، بل یحبھا ویخدمھاال یتطلع الراعي إلى الرعیة كنصیب لھ، یستغلھا فیستولى 

  ].٣" [بل صائرین أمثلة للرعیة: "سادًسا



الراعي مثاٌل أمام رعیتھ، سلوكھ وحیاتھ وكل تصرفاتھ وعظ عملي وحدیث مؤثر في حیاة 
إذا شرد الراعي لم یلبث أن یضل قطیعھ : [لھذا یقول أحد اآلباء. رعیتھ أكثر مما للسانھ أو كلماتھ

  .]ًرامثلھ فیسقط متدھو

  "ینتظر اإلكلیل السماوي: "سابًعا

الراعي ھو الذي ترتفع أنظاره على الدوام منتظًرا مجيء راعي الرعاة ربنا یسوع لكي یھبھ 
  .المیراث السماوي

  .]٤ ["ومتي یظھر رئیس الرعاة تنالون إكلیل المجد الذي ال یبلى"

قد تمثلوا بھ ورعوا رعیتھ أن كرئیس للرعاة صاحب مجد متى ظھر یقدم للرعاة الذین تحت یده و
  .یشتركوا معھ في المجد األبدي

   نصائح للرعیة .٢ 

  كذلك أیھا األحداث اخضعوا للشیوخ،"

  وكونوا جمیًعا خاضعین بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع،

  . ألن اهللا یقاوم المستكبرین، وأما المتواضعون فیعطیھم نعمة

   .م في حینھفتواضعوا تحت ید اهللا القویة لكي یرفعك

  .]٧- ٥ ["ملقین كل ھمكم علیھ، ألنھ ھو یعتني بكم

  :فیطالبنا" التواضع في ربنا یسوع"یركز الرسول أنظار الرعیة تجاه 

  :الخضوع للرعاة. ١

التواضع ھو الثوب الذي بھ تحتشم النفس البشرّیة خاللھ، فال یظھر خزیھا وعارھا، لھذا یقول 
فكم . ویظھر التواضع خالل الطاعة والخضوع بعضنا لبعض". تسربلوا بالتواضع"الرسول 

  !)١٧: ١٣عب (لرعایتنا روحًیا باألكثر یلیق بنا أن نخضع لمن اختارھم الرب 

لیحذر كل واحد من أن یعدل عن مشورة ..... إني أقول لكم یا إخوتي [:مار فیلوكسینوسیقول 
ة فاھھا وتبتلعھ، مثل أولئك األوقاح الذین لم مرشده یمیًنا أو شماًال لئال َتْفَتح أرض قلة الطاع

  .]یطیعوا الطوباوي موسى، ففتحت األرض فاھھا وابتلعتھم

یا لسعادة من ُیمیت إرادتھ، ویترك تدابیر نفسھ لذاك الذي أعطاه اهللا إیاه  [:یوحنا الدرجيویقول 
  .]أًبا ومعلًما، فسیكون موضعھ عن یمین یسوع المسیح المصلوب

  :الربخضوع في . ٢



فتواضعوا تحت ید اهللا "الخضوع ھنا لیس شخصًیا، بل في الرب ومن أجلھ، لھذا یقول الرسول 
الذي یھب العون ال للمعلمین في ذواتھم وفي شخصیاتھم أو برِّھم أو تعالیمھم الخاصة، ". القویة

  .بل نعمة ربنا ھي التي تسند

ألن اهللا یقاوم ": ریة تسبح بھا قائلةبسیدة لھا أغنیة سالقدیس أغسطینوس ھذه النعمة یشبھھا 
  ".المستكبرین وأما المتواضعون فیعطیھم نعمة

بالحاجب الذي ال ینطق بشيء من ذاتھ، بل بما القدیس أغسطینوس أما مركز الراعي، فیشبھھ 
فنحن نخضع لھم بما ینطق بھ . یحكم بھ القاضي، حتى وإن كان على خالف ما یرید أو یشتھي

  .م غیر مسئولین عما یرتكبونھ من أخطاء، إذ ھم یدانون عنھاالرب على ألسنتھ

  :التطلع إلى رعایة اهللا. ٣

ملقین كل ھمكم ": ال یلھینا اھتمام رعاتنا أو حبھم لنا، بل نرى خاللھ حب اهللا وعنایتھ الساھرة
  ".علیھ ألنھ ھو یعتني بكم

، وإذ ندعوه راعًیا إنما في شخص إنما نلقبھ في اهللا األب الواحد" أبانا: "فإن كنا نلقب الكاھن
، ٢٩: ٣یو (وھو العریس الوحید الذي لھ العروس الراعي األعظم، إذ ھو وحده الذي لھ الخراف 

١١: ١٠(.  

، فال ُتْنَسب لمن )٩: ٣ كو ١(فالحة اهللا إن الرعیة ھي القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول 
فالرعیة الناصحة ھي . ب لمن یعمل فیھ بل لصاحبھ ُتْنَسیزرع فیھ بل لمالكھ، وھي بناء اهللا ال

  .الذي ال تتعلق بالرعاة تعلًقا شخصًیا بل في الرب كراٍع صالح معتٍن بكل أمورھا

   نصائح ختامیة .٣ 
. یختتم الرسول رسالتھ بالحدیث عن الشیطان عدو الخیر بكونھ العدو اللدود الذي یرید إھالكنا

  . ي یضایقھ بل الشیطانوبھذا ال یكره اإلنسان أخاه الذ

  . اصحوا واسھروا ألن إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعھ ھو"

  فقاموه راسخین في اإلیمان،

  . عالمین أن نفس ھذه اآلالم تجري على إخوتكم الذین في العالم

  وإلھ كل نعمة الذي دعانا إلى مجده األبدي في المسیح یسوع 

  بعدما تألمتم یسیًرا، 

  .  یكملكم ویثبتكم ویقویكم ویمكنكمھو

  .]١١-٨" [آمین. لھ المجد والسلطان إلى أبد اآلبدین

فإبلیس ھو . المعركة واآلالم لیس سببھا البشر، بل في حقیقتھا ھي معركة بین اهللا والشیطان. ١
  .الخصم وإلھ كل نعمة ھو الذي یكمل ویثبت ویقوي وُیَمكِّن اإلنسان على حیاة النصرة



القدیس ویقول . إنھ یلزمنا أّال نكره الناس بل افتراءاتھم وعداوتھملقدیس أغسطینوس ایقول 
حتى متى یضاد أحدنا اآلخر؟ إلى متى یحارب بعضنا : [ البطریرك المتألمالذھبي الفم یوحنا

  ]البعض، فنفرح بذلك إبلیس عدونا؟

ا بسبب عداوتھ هللا ونحن ھو خصمن... إبلیس خصم عنیف، كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعھ. ٢
وھو مضایق لنا بسبب حسده لنا ألننا نحتل مركزه الذي . وھو عدونا بسبب كبریائھ. صورة اهللا
ھو یخدع، لكنھ ال . ومع ھذا كلھ فلیس لھ سلطان علینا ما لم نستسلم نحن لھ بإرادتنا. سقط منھ
وعندئذ یصیر لھ حق االستقرار ھو یجول، لكنھ یعجز عن أن یقترب إلینا ما لم نسمح لھ . ُیْلِزم
  .فینا

.  رئیس المتوحدین مقاًال كشف فیھ عجز الشیطان بالنسبة ألوالد اهللاألنبا شنودةكتب القدیس 
" رد على القائلین بأن للشیطان سلطان علینا" ثالث مقاالت عن القدیس یوحنا الذھبي الفموكتب 
  : جاء فیھا

   ).٣٨- ٢٨: ٨مت (منھ لخنازیر إالَّ بإذن لم تستطع الشیاطین أن تدخل حتى في ا. أ

  .لم تستطع الشیاطین أن تحارب أیوب بغیر إذن منھ. ب

  . تھاوننا ھو الذي یجعل الشیطان مضلًلا، ویقظتنا تجعلنا منتصرین فنكلل، أما ھو فیخزى. ج

نتعثر بسبب الشیطان، فإن ھناك من فإن كنا . ال نلقي كل اللوم على الشیطان بل على أنفسنا. د
 یتعثر من أعضاء جسده المخلوقة لمجد اهللا، ، ومن)٢٥- ٢١: ١رو (یتعثر من الخلیقة الجمیلة 

، ومن یتعثر من المسیح )٣٢، ٢٨: ١ كو ١(للخالص ومن یتعثر من الصلیب الذي ھو قوة اهللا 
: ٢ كو ٢(كارزین بالحق ، ومن یتعثر من الرسل ال)٣٩ :٩یو (نفسھ واھب النصرة والحیاة 

١٦(.  

لنؤمن أن إلھ كل نعمة الذي دعانا لمجده األبدي، ال یمكن : یطالبنا الرسول أن نقاوم باإلیمان. ٣
إنما ترافقھا إمكانّیة إلھّیة عملیة الحتمال األلم ومقاومة . أن یقدم الدعوة بغیر إمكانّیة البلوغ إلیھا
  .إبلیس حتى تتحقق لنا مواعیده ودعوتھ

   :القدیس كیرلس األورشلیميول یق

ھل یوجد شيء أكثر رعًبا من الشیطان؟ ومع ذلك ال نجد درًعا ضده سوى اإلیمان، إذ ھو ترس [
  . غیر منظور ضد عدو غیر منظور، یصوب أسھًما مختلفة في وسط اللیل نحو الذین بال حذر

ین فوق الكل ترس اإلیمان حامل"لكن إذ ھو عدو غیر منظور فلنا اإلیمان عدة قویة كقول الرسول 
  .)٦: ١٦أف (" الذي بھ تقدرون أن تطفئوا جمیع سھام الشریر الملتھبة

فإذ ُیلقي الشیطان شرارة ملتھبة من الشھوة المنحطة، ُیظِھر اإلیمان صورة الدینونة فیطفيء 
  .]الذھن الشرارة

  ختام
  بید سلوانس األخ األمین كما أظن "



  ا وشاھًدا كتبت إلیكم بكلمات قلیلة واعًظ

  .]١٢ ["أن ھذه ھي نعمة اهللا الحقیقیة التي فیھا تقومون

، )٤٠، ٣٢-٢٢: ١٥(األعمال المذكور في سفر " سیال"یرجح أن اسم سلوانس ھذا اختصاره 
  .١٩ :١ كو ٢؛ ١: ١ تس ٢؛ ١: ١ تس ١وأنھ ھو سلوانس المذكور في 

  .في األصل الیوناني ال تحمل الشك بل الیقین" أظن"كلمة 

 ربما ألن سلوانس كان خادًما لألمم، األمر الذي كان یثیر من ھم باألخ األمین،ُنِعَت سلوانس 
  .كانوا قبًال من أھل الختان

، "فیھا یقومون"إن ھذه الرسالة المختصرة ھي ألجل وعظھم ال لیدرسوھا ویتفھموھا نظرًیا، بل 
  .أي یعیشون ویحیون بواسطة نعمة اهللا الحقیقّیة

  ].١٣ ["م التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابنيتسلم علیك"

v رأینا في المقدمة أن بابل على األرجح ھي بابلیون أي مصر القدیمة.  

ھناك رأي لیس لھ أساس یقول بأن بابل ھي زوجة القدیس بطرس الرسول، وھي زوجة فاضلة 
لدى المؤمنین، وقد قیل أنھا مختارة من قبل الرب، كانت تعین الرسول وتجول معھ ومعروفة 

  .استشھدت قبلھ

v  بأن القدیس مار مرقس عرف المسیحیة على " مرقس ابني"یفسر إخوتنا الكاثولیك عبارة
غیر أنھ ثابت . یدي القدیس بطرس بعد قیامة الرب، وادَّعوا أنھ لم یسمع السید المسیح وال تبعھ

وھو أول الكنیسة في ) ١٤- ١٣: ١٤مر (فصح ُأِعدَّ فیھ التاریخًیا أن بیت مار مرقس ھو الذي 
مر (تابًعا الرب حتى لحظات القبض علیھ عندما ترك إزاره وھرب  وھو الشاب الذي كان. العالم
٥٢-٥١ : ١٤(.  

إن دعوى َتَتْلُمذ مرقس لبطرس لم تكن " وناشروھا كاثولیك دائرة المعارف الفرنسیةوتقول 
  ".سوى خرافة بنیت على سقطات بعض الكتاب

المتكلم باإللھیات، ) مرقس(أیھا الرسول اإلنجیلي : [ یقالالثیؤطوكیات لألقباط الكاثولیكوفي 
رفقاؤك الرسل یفتخرون بك ونحن نفتخر بك ... نلت إكلیل الرسولیة... واإلنجیلي والرسول

  .]وبھم

ھي فیض حب مع القرابة وكبر سن القدیس بطرس، إذ كانت زوجة " ابني"ولھذا فإن دعوتھ 
طرس الرسول بنت عم والد مرقس الرسول، وكان القدیس بطرس یتردد كثیًرا على بیت مار ب

  .مرقس

  . سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة"

  ].١٤ ["آمین. سالم لكم جمیعكم الذین في المسیح یسوع



كانت عادة الكنائس منذ العصر الرسولي أن یقبلوا بعضھم البعض، لھذا ینادي الشماس في 
  :ویتبین لنا ذلك مما یأتي..." قبلوا بعضكم بعًضا بقبلة مقدسة: " اإللھي قائًالالقداس

: ١٣ كو ٢، ٢٠: ١٦ كو ١، ١٦ :١٦رو (أقوال القدیسْین بولس وبطرس في ختام رسائلھما . ١
١٢(.  

وال یدع أحد بینھ وبین أخیھ حقًدا وال ریاء، ثم بعد ذلك فلیقبل كل أحد من  ":في أوامر الرسل. ٢
  ".جال اآلَخَر بقبلة طاھرةالر

  . أن القبلة مستعملة في الكنیسة منذ العصر الرسوليالقدیس یوحنا الذھبي الفمأكد . ٣

وفي حین اقتراب رفع الغطاء وعن خبز البركة لُتعط القبلة  [:القدیس دیونیسیوسیقول . ٤
  .]اإللھیة

متأصِّلة، وھي إننا ونحن في الصوم نستخدم توجد عادة صارت اآلن  [:العالمة ترتلیانیقول . ٥
فتصعد صلواتنا بأكثر ... ، وذلك بعدما نتمم الصالة مع اإلخوةختم الصالةوھي . قبلة السالم

  ]؟"القبلة المقدسة"إذ كیف تكون الصالة كاملة إن خلعت عنھا ... قبول

  .أخیًرا یھدي الرسول السالم، سالم ربنا یسوع المسیح الداخلي

لى الشیوخ الذین بینكم انا الشیخ رفیقھم و الشاھد الالم المسیح و شریك المجد العتید ان  اطلب ا١
  یعلن
   ارعوا رعیة اهللا التي بینكم نظارا ال عن اضطرار بل باالختیار و ال لربح قبیح بل بنشاط٢
   و ال كمن یسود على االنصبة بل صائرین امثلة للرعیة٣
  اكلیل المجد الذي ال یبلى و متى ظھر رئیس الرعاة تنالون ٤
 كذلك ایھا االحداث اخضعوا للشیوخ و كونوا جمیعا خاضعین بعضكم لبعض و تسربلوا ٥

  بالتواضع الن اهللا یقاوم المستكبرین و اما المتواضعون فیعطیھم نعمة
   فتواضعوا تحت ید اهللا القویة لكي یرفعكم في حینھ٦
   ملقین كل ھمكم علیھ النھ ھو یعتني بكم٧
  اصحوا و اسھروا الن ابلیس خصمكم كاسد زائر یجول ملتمسا من یبتلعھ ھو ٨
   فقاوموه راسخین في االیمان عالمین ان نفس ھذه االالم تجرى على اخوتكم الذین في العالم٩
 و الھ كل نعمة الذي دعانا الى مجده االبدي في المسیح یسوع بعدما تالمتم یسیرا ھو یكملكم و ١٠

   و یمكنكمیثبتكم و یقویكم
   لھ المجد و السلطان الى ابد االبدین امین١١
 بید سلوانس االخ االمین كما اظن كتبت الیكم بكلمات قلیلة واعظا و شاھدا ان ھذه ھي نعمة ١٢

  اهللا الحقیقیة التي فیھا تقومون
   تسلم علیكم التي في بابل المختارة معكم و مرقس ابني١٣
  نحبة سالم لكم جمیعكم الذین في المسیح یسوع امی سلموا بعضكم على بعض بقبلة الم١٤

 


