
تفسير بشارة القديس لوقا

اإلصحاح األول

مقدمة القديس لوقا

( 1 ) : " اذ كان كثيرون قد أخذوا في تأليف قصة في االمور املتيقنة عندنا " 

لـم يـدخـل فـي قـولـه " كـثيرون " مـتى ومـرقـس لـكنه يـدل الـى شـيعة سـيمون والـذيـن مـن الـختانـة 
والـى آخـريـن يشـبهونـهم فـهؤالء أخـذوا يسـردون الـكالم فـي سـيرة وأعـمال سـيدنـا مـن دون بـحث عـن 
الـحقيقة وامـعان نـظر فـيما يتحـرضـون عـليه . وقـد وضـع فـي بـدء اآليـة لـفظاً يـعني السـبب الـذي الجـله 
الــتزم الــكتابــة . وأشــار بــالــعارفــني الــى نــفسه والــى مــتى ومــرقــس ال الــى الــكثيريــن الــذيــن تــجاســروا 
وكــتبوا . ثــم انــه لــم يــقل : أنــا وحــدي عــارف بــها . بــل وضــع ضــمير الجــمع لــيشمل مــعه مــتى ومــرقــس 
فـمعنى اآليـة : حـملني عـلى كـتابـة مـا أكـتبه اآلن مـا حـاولـه كـثيرون عـن غـير مـعرفـة وحـكمة مـن تحـريـر 

ما أعرفه ويعرفه معي متى ومرقس .

( 2 ) : " كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معاينني وخداماً للكلمة "

لـــم تســـلم الـــيّ فـــقط بـــل الـــى مـــرقـــس أيـــضاً . فـــحصر مـــعه مـــرقـــس الـــذي عـــلمه بـــطرس والـــرســـل 
أيـضاً كـما ان بـولـس عـلم لـوقـا . أمـا الـذيـن عـايـنوا وسـمعوا فـهم الـرسـل االثـنا عشـر وأراد بـالـكلمة اهلل 
عـــــينه . فـــــانـــــظر اذن الـــــى االثـــــني عشـــــر رأوا وخـــــدمـــــوا اهلل الـــــكلمة ال انـــــسانـــــاً قـــــد تـــــألـــــه كـــــما ادعـــــى 
الـنساطـرة كـذبـاً مـع أن يـوحـنا االنـجيلي يـقول : انـنا نبشـركـم بـذاك الـذي كـان مـنذ الـبدء الـذي نـظرنـاه 

باعيننا وملسناه بايدينا وحقاً ان اهلل ظهر بالجسد ومُلس.

( 3 ) : " رأيـــت أنـــا أيـــضاً اذ تـــتبعت كـــل شئ مـــن االول بـــتدقيق ، ان أكـــتب عـــلى 
التوالي اليك أيها العزيز تاوفيلس "

( 4 ) : " لتعرف صحة الكالم الذي ُعلِّمت  به "
                              



رأيـت مـثلما رأى مـتى ومـرقـس . وفـي نـسخة أخـرى قـد كـتب : أردت أنـا أيـضاً النـي كـنت قـريـباً 
مـن االثـني عشـر رسـوالً . أي كـنت مجتهـداً ال مـتكاسـالً فـي مـالزمـتي الـرسـل فـادركـت االمـور الـتي 
أرويــها مــتناســقة حســب زمــنها واضــعاً املــتقدم أوالً واملــتأخــر مــتأخــراً – وكــان تــاوفــيال وجــيه املــؤمــنني 
املـعروفـني فـي االسـكندريـة فـطلب هـذا الـرجـل وشـاركـه االقـباط فـي طـلبه ان يـكتب لـوقـا قـصة أعـمال 
املـسيح . وكـان الـطالـب مـن عـلية الـقوم مـلحوظ املـنزلـة مـا بـينهم ودلـت عـلى ذلـك نـسخ أخـرى فـيها انـه 
كـان ضـابـطاً ذا مـقام وسـلطان يـعتمد عـلى هـمتهم وكـفاءتـهم فـي االمـور ذات الخـطورة وقـال آخـرون 
ان تـاوفـيال لـم يـكن شـخصاً مـعيناً وقـد عـنى بـه لـوقـا كـل شـخص مـؤمـن مـحب لـلرب الن كـلمة تـاوفـيال 
تــأويــلها مــحب اهلل . وان ســألــت مــا قــصد لــوقــا بــالــكتابــة الــيه أحــببت ان يــثبت لــه صــحة الــكالم الــذي 

جعله مؤمناً بالسيد املسيح .
                                           

ظهور املالك لزكريا والتنبؤ بوالدة يوحنا والحبل به

( 5 ) : " كـان فـي ايـام هـيرودس مـلك الـيهوديـة كـاهـن اسـمه زكـريـا مـن فـرقـة ابـيا ، 
وامرأته من بنات هرون واسمها اليصابات ".

                                             
قــــبل أيــــام هــــيرودس كــــان ارســــطو بــــولــــس واخــــوة أرقــــانــــيوس يــــحاول كــــل مــــنهما نــــيل رئــــاســــة 
الـكهنوت فـجاء مـومـفيوس قـائـد الـجنود الـرومـانـية وحـاصـر اورشـليم ثـم أخـذهـا ونـفى ارسـطو بـولـوس 
الـى رومـية وسـلم أرقـيانـوس الـرئـاسـة ومـن ثـمة بـطل مـلك الـيهود وكـهنوتـهم . الن هـيرودس الـذي اقـامـه 
اغسـطس مـلكاً عـلى الـيهوديـة كـان مـن األمـم . وقـد طـالـت ايـامـه سـبعاً وعشـريـن سـنة أو ثـالثـاً عـلى 
رأي أخــر . واالنــجيلي انــما ذكــر هــنا هــيرودس لســبب أي لــبيان ان قــول يــعقوب أب االســباط قــد تــمّ 
بــــالــــفعل وهــــو “ ال يـــزال صـــولـــجان مـــن يـــهوذا ... حـــتى يـــأتـــي املـــنتظر " ( تــــك 49 : 10 ) وأراد 
بـــــالـــــصولـــــجان املـــــلك والســـــلطان . ومـــــن املـــــثبت ان مـــــن مـــــوســـــى الـــــى داود ســـــاس الـــــقضاة الـــــشعب 
االســرائــيلي . ثــم مــن داود الــى جــالء بــابــل دبــر املــلوك أمــره . ومــن الــجالء الــى هــذا هــيرودس أدار 
شــؤونــه رؤســاء الــكهنة . وبــعد ان ســلم قــائــد الــجند الــرومــانــي الــرئــاســة أرقــانــيوس املــذكــور أتــى أهــل 
الــفرات وأســروه فــتالشــت فــي الــحال رئــاســة الــكهنوت واســتولــى هــيرودس عــلى الــيهود والجــل ذلــك 
ذكــره لــوقــا – أمــا زكــريــا فــمعنى اســمه انــه يــذكــر الــشعب بشــريــعة اهلل . وكــان مــن بــيت ابــيا الــذيــن 
يـؤخـذ مـنهم رؤسـاء الـكهنة عـلى شـبه مـاكـان حـنانـيا وقـيافـا . وعـلى شـبه خـدمـتهما سـنة بـعد أخـرى 
الــــواحــــد تــــلو اآلخــــر فــــبعد ان ضــــرب الــــضعف والــــوهــــن نــــامــــوس الــــيهود أخــــذوا يــــقيمون فــــي رئــــاســــة 
الـكهنوت اثـنني اثـنني ليخـدم كـل مـنهما أيـامـاً مـعلومـة . وهـذا مـا عـناه الـنص الـيونـانـي بـقولـه ان زكـريـا 
كـان مـن خـدمـة بـيت ابـيا . وارتـأى آخـرون ان ابـيا كـان قـسماً مـن اقـسام سـبط الوي الن هـيرودس 



شــاء كســر شــوكــة الــالويــني فــقسمهم اقــسامــاً مــتعددة . خــوفــاً مــن ان يــرفــعوا عــليه رايــة الــعصيان لــو 
كـانـوا مـجتمعني فـي واحـد . وكـان ابـيا زعـيم قـسمه وزكـريـا كـاهـنه . وقـال فـريـق ثـالـث ان زكـريـا نـاب 
فـي الـكهنوت مـناب ابـيا . اذ الـعادة انـه كـلما مسـت الـنجاسـة كـبير الـكهنة بسـبب االنـزال فـي الـليل 
أو لـداع آخـر قـام غـيره فـي خـدمـته وذهـب بـعضهم ان زكـريـا وابـيا اخـوان مـن االبـويـن عـينهما وكـانـا 
يــــتبادالن الخــــدمــــة مــــثل نــــاداب وأبــــيهو او الــــيعازر وايــــثامــــار وقــــال آخــــرون ان ابــــيا كــــان رئــــيساً مــــن 
رؤسـاء جـوقـات املـرتـلني االثـني عشـرة . وقـد أقـامـهم داود املـلك يـحيون الـترنـيمات لـيل نـهار كـل جـوقـة 
ســاعــتني فــي نــوبــتها . ولهــذا املــعنى قــال لــوقــا : ان زكــريــا كــان مــن بــيت ابــيا اي مــن جــوقــته وذهــب 
الـــبعض مـــذهـــباً آخـــر اذ قـــالـــوا ان ابـــيا مـــن أوالد شـــمعون املـــكابـــي او اخـــيه يـــونـــاثـــان الـــلذيـــن جـــّددا 
الـهيكل واملـديـنة بـعد ان خـربـهما انـطيوخـوس وبـطليمس . فـسعى نسـلهما فـي ان تـكون لـه الـسيادة 
وحـــازهـــا تـــدريـــجاً . ومـــن اآلراء أيـــضاً ان ألـــيعازر وبـــنيه كـــانـــوا الـــرؤســـاء مـــن زمـــن هـــرون حـــتى أيـــام 
عـالـي . وملـا اخـطأ عـالـي وبـنوه تـحّول الـكهنوت الـى ايـدي بـني ايـثامـار الـذي كـان ابـن هـرون ايـضاً . 
فــاســتلمه صــادوق فــي ايــام ســليمان ومــن نســل صــادوق هــذا خــرج ابــيا وزكــريــا الــذي قــيل عــنه انــه 
مــن خــدمــة بــيت ابــيا . ومــن املــعلوم ان صــادوق مــن نســل ايــثامــار وعــالــي مــن نســل ألــيعازر . وأثــبت 
الــبعض ان زكــريــا لــم يــكن عــظيم االحــبار بــل كــاهــناً ال غــير . ودلــيل ذلــك ان حــنانــيا وقــيافــا يــسمون 
بـعظيمي الـكهنة ولـيس لـزكـريـا مـثل هـذه الـتسمية . ثـم يـقال انـه دخـل الـهيكل لـيضع الـبخور ولـم يـقل 
انـــه دخـــل قـــدس االقـــداس كـــعادة عـــظيم الـــكهنة . لـــكن يـــعقوب الـــرهـــاوي أثـــبت ان زكـــريـــا كـــان كـــبير 
االحــبار ورئــيسهم . ثــم ان االنــجيلي ذكــر ان ان زوجــة زكــريــا مــن بــنات هــرون لــينفي اخــتالطــه وهــو 
مــن ســبط الوي بســبط يــهوذا ولــو ان هــذا االخــتالط تــّم مــن قــبل عــندمــا أخــذ هــرون الــيصابــات بــنت 
عـمينداب مـن قـبيلة يـهوذا وتـزوج يـويـاداع الـكاهـن بـيوشـباع بـنت يـورام املـلك . وهـكذا ابـتدأ الـكهنوت 
لهـــرون عـــلى اســـم الـــيصابـــات وانـــتهى كـــهنوت الـــنامـــوس بـــزكـــريـــا عـــلى اســـم الـــيصابـــات . وقـــال مـــار 
يـــعقوب فـــي مـــيمره فـــي اآلالم املخـــلصية . بـــدأ هـــرون بـــالـــكهنوت وانـــتهى الـــكهنوت بـــقيافـــا النـــه شـــق 
قــميصه وخــرج مــن صــف الــكهنة . اال انــه لــم يــقم كــاهــن ال يســتوجــب الــلوم بــعد زكــريــا فــلذلــك كــان 

انتهاء الكهنوت به .
                                                 

( 6 ) : " وكـان كـالهـما بـاريـن امـام اهلل سـالـكني فـي جـميع وصـايـا الـرب وأحـكامـه 
بال لوم "

( 7 ) : " ولـم يـكن لـهما ولـد ، الن الـيصابـات كـانـت عـاقـراً وكـان كـالهـما قـد تـقدمـا 
في ايامهما " 

                                                



مـعنى ان يـوحـنا ولـد مـن أبـويـن فـاضـلني ومـن زرع طـاهـر فـيلزم اذاً تـصديـق شـهادتـه وهـو فـي 
بـطن أمـه . ثـم ان كـلمة بـاريـن تـدل عـلى انـهما لـم يحـرمـا النسـل بسـبب مـعاصـيهما . بـل انـهما صـانـا 
نـفسهما عـن الـدنـس والـظلم . وايـضاً ان املـولـود مـن شـيوخ وعـواقـر يـعد مـولـوداً فـوق الـطبيعة ومـرسـالً 
مـــنه تـــعالـــى . وانـــنا نـــعلم ان آل اســـرائـــيل خـــرجـــوا مـــن شـــيوخ وعـــواقـــر . اي مـــن ابـــينا ابـــراهـــيم وامـــنا 

سارة . وكذا كان زكريا واليصابات التي كانت عاقراً كسارة .
                                      

( 8 ) : " فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام اهلل “ 

( 9 ) : " أصابته القرعة على عادة الكهنوت ان يدخل الى هيكل الرب ويبخر "

( 10 ) : " وكان كل جمهور الشعب يصلي خارجاً وقت البخور "
                                                     

وقـعت نـوبـة خـدمـته فـي عـيد الـغفران وكـان مـن الـعادة فـي هـذا الـعيد ان يـضع الـكاهـن بـخوراً 
ويـدخـل بـه قـدس االقـداس لـطلب الـغفران عـن خـطية العجـل الـذي عـبده بـنو اسـرائـيل فـي الـبريـة . ولـو 
ان زمـن عـيد الـغفران الـواقـع فـي الـعاشـر مـن تشـريـن االول هـو غـير زمـن عـمل العجـل والـسجود لـه 
الــواقــعني فــي الــسابــع عشــر مــن حــزيــران . اال ان الشهــر الــسابــع كــان مــكرمــاً عــندهــم وفــي عــاشــره 
يجـدلـون اكـليلني مـن الـصوف االبـيض ويـعلقونـهما عـلى بـاب الـهيكل . احـدهـما مـن جـانـب بـاب املـذبـح 
وثــانــيهما مــن الــجانــب اآلخــر فــان انــقلب بــياضــهما حــمرة عــند خــروج الــكاهــن مــن قــدس االقــداس 
كـان الـحادث لـهم عـالمـة عـلى ان اهلل غـفر لـهم الـذنـوب ومـحا االدنـاس . وقـد شـاءت الـعنايـة الـفوقـانـية 
ان تبشـر بـحبل يـوحـنا فـي عـيد الـغفران هـذا . النـها أعـّدتـه لـيكرز بـاملـغفرة والـتوبـة . وقـال آخـرون ان 
فـي يـوم بـشارة الـحبل بـيوحـنا تـغير لـون الحـمرة فـي خـرقـة الـقرمـز املـعلقة عـلى بـاب الـهيكل . وكـانـت 
عـــادتـــهم ان يـــضعوهـــا كـــل ســـنة لـــيختبروا بـــتغيرهـــا هـــل اهلل راٍض عـــنهم اوالً . وفـــي هـــذا املـــعنى قـــال 
اشــعيا : ان كــانــت خــطايــاكــم كــالــقرمــز فــانــها تــبيض كــالــثلج . أمــا تــغيرهــا فــالــى لــون الــشمس . وقــد 
بشـــر املـــالك بـــاملـــغفرة كـــل الـــناس . وذلـــك فـــي زمـــن الـــتبخير . فـــأخـــبر الـــعالـــم أجـــمع بـــالســـالمـــة الـــتي 
حـــصلت وتـــحصل لـــه اعـــلنه رضـــى اهلل عـــن عـــبيده االمـــناء . ثـــم ان ارتـــباط لـــسان زكـــريـــا داللـــة عـــلى 
ارتـــباط الـــشعب االســـرائـــيلي ومـــا ســـواه مـــن االمـــم بـــالـــطغيان والـــضاللـــة . وانـــحاللـــه مـــعلن انـــحالل 
الجـميع مـن قـيود الشـر والشـرود مـن مـحجة الـحق . قـال مـوسـى ابـن الحجـر ان بـشارة زكـريـا حـدثـت 
فـي الـعاشـر مـن تشـريـن االول الـقمري . ومـن هـذا الـيوم الـى الـعاشـر مـن تـموز الـقمري مـرّت أشهـر 
تـسعة . وانـتبه الـى الـرابـع والعشـريـن مـن حـزيـران الـشمسي كـان فـي ذاك الـزمـن الـيوم الـعاشـر مـن 
تـــموز الـــقمري . قـــال االســـقف مـــوســـى فـــي تـــفسيره : ان زكـــريـــا دخـــل الـــى الـــهيكل الـــداخـــلي حـــيث 



تــابــوت الــشهادة وطــاولــة الــذهــب املــسماة بــالــغفران . وفــي الــتابــوت عــينه ســلة أملــن ولــوحــا الــوصــايــا 
وعـصا هـرون . وعـليه الـطاولـة والـكروبـان املـظلالن فـوقـه وفـوق الـغفران . ولـم يـكن رئـيس الـكهنة يـدخـله 
اال مــــرة فــــي الــــسنة اي فــــي عــــيد الــــغفران . أمــــا قــــسم الــــهيكل الــــخارجــــي فــــكان يــــلج الــــيه كــــل يــــوم 

ويجتمع فيه الشعب ولذلك قيل ان جميع الشعب كان يصلي خارجاً وقت البخور .
                                                

( 11 ) : " فظهر له مالك الرب واقفاً عن يمني مذبح البخور “ 
                                         

أقـام اهلل مـالئـكته لخـدمـة البشـر . بـل ان يـوحـنا عـينه دعـي مـالكـاً والجـله تـرآءى مـالك . وقـد قـيل 
عـــنه : هـــا انـــا مـــرســـل مـــالكـــي أمـــامـــك . وكـــان املـــالك واقـــفاً عـــن يـــمني املـــذبـــح ويـــمني املـــذبـــح هـــو يـــمني 
الــكاهــن الن املــذبــح لــيس لــه فــي ذاتــه يــمني او شــمال بــل يــتسمى بــذلــك مــن يــمني او شــمال الــكاهــن 
وانــما قــام املــالك واقــفاً عــن يــمني زكــريــا ال امــامــه اكــرامــاً لــلكهنوت . وفــي املــعنى الــروحــي ان املــالك 
ظهــر عــن الــيمني ليشــدد يــمني يــوحــنا الــتي وضــعها عــلى رأس املــسيح . وأيــضاً ان الــتدبــير االلــهي 

الذي كانت نتيجة خالص االنسان قد أجراه اهلل بيمينه القديرة .
                                                        

( 12 ) “ فاضطرب زكريا حني رآه ووقع عليه خوف “ 
                                     

وسـبب اضـطرابـه ان املـالك ظهـر لـه عـلى غـير املـألـوف وفـي حـني فـجأة . وزد عـلى ذلـك وحـشة 
املـكان وخـلوه مـن الـسكان . وكـانـت الـعادة ان لـنفي الـوحـشة عـن الـقلوب يـعلق بـثوب عـظيم االحـبار 
الــــجالجــــل مــــضافــــة الــــى رمــــانــــات لــــلزيــــنة . وقــــصدوا بــــها ايــــضاً ان يــــسمع الــــناس صــــوتــــها فــــيعلموا 
بــدخــولــه وخــروجــه . فــاضــطرب اذن زكــريــا لــعلمه ان املــكان الــذي ولــجه ال يــدخــله غــير رئــيس الــكهنة . 
ثـــم غـــشية الـــخوف لـــوقـــوع نـــظره عـــلى هـــيئة املـــالك وشـــكله . واعـــلم ان الـــوحـــي كـــان يـــصدر لـــرؤســـاء 
االحـبار عـلى املـائـدة الـذهـبية بـني الـكروبـني امـا زكـريـا فـصدر مـن مـذبـح الـبخور الـداخـلي امـام الـباب 

الخارجي وبسبب هذا االمر غير املعتاد خاف واضطرب حتى اقتضت الحال ان يؤّمنه املالك .
                                         

( 13 ) : " فــــقال لــــه املــــالك ال تــــخف يــــا زكــــريــــا فــــان طــــلبتك قــــد اســــتجيبت وامــــرأتــــك 
اليصابات ستلد ابناً فتسميه يوحنا " 

                                           
أزال اوالً الــخوف مــن قــلبه قــصد ان يــسمع بــشارتــه بــاالنــتباه الــالزم . ثــم افــهمه ان صــالتــه قــد 
ســمعت . وكــان زكــريــا يــطلب ان يظهــر الــرب لــه النــه قــرأ فــي نــبوة دانــيال . ان الــزمــان قــد دنــا لــوالدة 

املخلص املنتظر . أما اسم يوحنا فاستقامة من الرحمة والتحنن .



                                            
( 14 ) : " ويكون لك فرح وابتهاج وكثيرون سيفرحون بوالدته " 

                                        
اي يـزول عـن امـرأتـك الـعاقـر عـارهـا ثـم يـصير ابـنك رسـول الـعلي ويـشمل الـفرح كـثيريـن النـهم 

بواسطته يرجعون الى اهلل .
                                              

( 15 ) :"  النـه يـكون عـظيماً امـام الـرب وال يشـرب خـمراً وال مـسكراً ويـمتليء مـن الـروح 
القدس وهو في بطن امه " 

                                                
لـــم يـــقم فـــي مـــوالـــيد الـــنساء أعـــظم مـــن يـــوحـــنا املـــعمدان وأدلـــة ذلـــك كـــثيرة . فـــمنها ان بـــشارة 
الــحبل بــه وقــعت فــي عــيد الــغفران . ثــم امــتأل مــن الــروح الــقدس وهــو فــي بــطن أمــه . واتخــذه الــعلي 
رســوالً مــلحوظ املــنزلــة . وظهــر بــالــفعل بــني الــناس رســوالً كــامــل املــحاســن والــغيرة والــعلم وأيــضاً تــنبأ 
عــن الــسيد املــسيح فــقال انــه يــأتــي بــعدي مــن ال أســتحق ان أحــّل ســير حــذائــه ثــم أشــار الــيه اشــارة 
حـــسية بـــقولـــه : هـــوذا حـــمل اهلل . وعـــالوةً عـــلى هـــذه كـــلها اتـــبع يـــوحـــنا نـــامـــوس الـــزاهـــديـــن فـــصّد عـــن 
الخــمر واملــسكر . ومــعنى الخــمر الــروحــي الــغضب الــذي يــثور ثــائــره فــي قــلب االنــسان ويــفعل فــيه 
أكـثر مـن الخـمر . واملـسكر كـل شـيء يـعصر مـا عـدا الـعنب كـمثل مـنقوع الـتمر والـتني والـشعير . ثـم 
اســتبدل عــلى ان انــتخاب يــوحــنا ســابــق ألعــمالــه مــن ان الــروح الــقدس حــّل فــيه وهــو فــي بــطن أمــه . 
فـــما كـــان انـــتخابـــه اذاً صـــادراً عـــن أعـــمال صـــالحـــه . ومـــثله فـــي هـــذه املـــنحة ارمـــيا الـــنبي . وانـــك ال 
تـــرتـــاب فـــي ان الـــروح الـــقدس مـــأل نـــفسه مـــن ارتـــكاضـــة فـــي احـــشاء والـــدتـــه لـــلقاء الـــسيد املخـــلص 

املتأنس في العذراء مريم فاستنتج انه بأعماله املقدسة شهر انه مختار الرب .

( 16 ) : " ويرد كثيرين من بني اسرائيل الى الرب الههم " 
                                     

وأتـًم ذلـك احـسن اتـمام اذ حـّث الـشعب املـتقاطـر عـلى اعـتناق الـتوبـة واملـضي الـى يـسوع االلـه 
فــتارةً أعــلنهم انــه عــبده بــقولــه لــه أمــامــهم : أنــا املــحتاج ان أعــتمد مــنك . وتــارةً أشــار الــيه بــاالصــبع 
قــائــالً : هــذا حــمل اهلل . حــيناً خــاطــبهم مــوضــحاً انــه لــيس املــسيح املــنتظر . وآخــر ارســل اثــنني مــن 
تــالمــيذه لــيسأال الــسيد املــسيح هــل هــو املــنتظر . فــاتخــذ املخــلص فــرصــة واجــترح املعجــزات الــدالــة 

على انه اله متأنس .
                                                  



( 17 ) : " ويـتقدم أمـامـه بـروح ايـليا وقـوتـه لـيرد قـلب اآلبـاء الـى االبـناء والـعصاة 
الى حكمة االبرار ويعّد للرب شعباً مستعداً "

                                           
اي يـمضي امـام املـسيح االلـه بـالـروح الـقدس عـينه الـذي كـان فـاعـالً فـي ايـليا فـانـه يـفعل فـي 
يـوحـنا أيـضاً االفـعال الـصالـحة نـفسها . وقـد يـفهم بـالـروح نـفس االعـمال الـصالـحة . ومـن املـشهور 
ان يـوحـنا وايـليا كـانـا بـتولـني زاهـديـن يـسكنان الـبراري ويـلبسان الجـلود ثـيابـاً . وكـما ان أولـهما كـرز 
قــبل مــجيء املخــلص ألول مــرة . كــذلــك ســيكرز ايــليا قــبل مــجيئه الــثانــي . ثــم بــالــقوة الــتي وبــخ بــها 
ايــليا آخــاب وايــزابــل . وبــخ بــها يــوحــنا أيــضاً هــيرودس وهــيروديــا – ثــم ان لــوقــا اعــنى بــالــقلب الــبرّ 
الـذي كـان مـن اإليـمان إلبـراهـيم واسـحق ويـعقوب فـان يـوحـنا سـيرجـعه الـى الـرسـل ومـن يـتقون اهلل . 
وهـو واحـد سـواء صـدر مـن الـعمل بـالـنامـوس أو مـن اإليـمان بـاملـسيح واتـباعـه . ودعـي ابـراهـيم ومـن 
تـــبعه مـــن االبـــرار الـــقديســـني آبـــاؤهـــم آبـــاء ال لـــلمولـــوديـــن مـــنهم بـــالجســـد بـــل لـــلمولـــوديـــن بـــالـــروح اي 
الـــخاضـــعني لـــتعليم الـــرســـل وملـــا نشـــره مـــن الـــعقائـــد املـــوحـــى بـــها . وأعـــلن املـــالك لـــزكـــريـــا : ان يـــوحـــنا 
املـــولـــود مـــنك ســـيهيء لـــلرب ال مـــثل الـــشعب الـــحاضـــر خـــارجـــاً يـــنتظرك بـــل شـــعباً آخـــر كـــامـــالً وهـــو 

الشعب املسيحي الذي يقبل اإليمان بالعماد في العهد الجديد .
                                        

( 18 ) : " فـقال زكـريـا لـلمالك . كـيف أعـلم هـذا النـي انـا شـيخ وامـرأتـي تـقّدمـت فـي 
أيامها " 

( 19 ) : " أجــاب املــالك وقــال لــه أنــا جــبرائــيل الــواقــف قــدام اهلل وارســلت ألكــلمك 
وابشرك بهذا "

( 20 ) : " وهــا انــك تــكون صــامــتاً فــال تــقدر ان تــتكلم الــى الــيوم الــذي يــكون  فــيه 
هذا النك لم تصدق كالمي الذي سيتم في وقته "

                                           
يـلزمـنا الـتعجب مـن سـلوك زكـريـا وجـوابـه . فـقد كـان مـطلعاً عـلى الـكتب املـنزلـة وعـارفـاً بـما فـيها 
ومــع ذلــك داخــله الــشك . ولــم يــفكر فــي حــال ابــراهــيم وســارة وزوجــته وكــان شــيخاً وكــانــت عــاقــراً وقــد 
تـناسـل مـنهما أمـم وشـعوب . ولـم يـفكر أيـضاً بـحنة أم شـمشون . لـكن طـبع االنـسان ان يـنالـه الـشك 
فـي كـل االمـور الـتي لـم يـمتحنها هـو بـنفسه . واذ نـظر املـالك مـا داخـل مـخاطـبه قـال : انـه جـبرائـيل 
الــقائــم قــدام اهلل لــتمجيده وتــعظيمه وتــنفيذ ارادتــه وعــقب بــاعــالنــه عــقوبــة ارتــيابــه قــال : تــكون ســاكــتاً 
النــــك ارتــــبت فــــي قــــولــــي ولــــم تــــصدق ان الــــعقر ينحــــل بــــقوة الــــعلي – واعــــلم ان ســــكوت زكــــريــــا مــــمثل 
سـكوت الشـريـعة الـعتيقة عـن عـقائـد عـديـدة بـاهـرة تـختص بـأقـانـيمه تـعالـى وصـفات رحـمته وحـنانـه . 



وانــما اســكت املــالك زكــريــا ألســباب مــنها اال يــكلم الــشعب عــما رآه لــئال يهــزأ بــه وال يــصدق قــولــه . 
وكــانــت عــادتــهم االّ يــؤمــنوا بــاشــياء كــثيرة يــوحــيها تــعالــى . وأيــضاً أالّ يــبلغ الــخبر هــيرودس فــيقتل 
االطــفال للتخــلص مــن يــوحــنا . ومــن الــبنّي ان عــلة الــسكوت هــي شــك زكــريــا . ومــعنى عــبارة املــالك : 
ألجـل انـك لـم تـصدق كـالمـي اربـط لـسانـك واسـكت صـوتـك . ولـيكن ثـابـتاً لـديـك ان قـولـي سـينفذ كـله 

في الوقت الذي حّدده ربي وان كنت مرتاباً فيه 

( 21 ) : " وكان الشعب منتظرين زكريا متعجبني من ابطائه في الهيكل "

( 22 ) : " فـلما خـرج لـم يسـتطع ان يـكلمهم فـعلموا انـه قـد رأى رؤيـا . وكـان يـومئ 
اليهم وبقى صامتاً “

                                            
انـــتظر الـــشعب خـــروج زكـــريـــا مـــن قـــدس االقـــداس وأصـــابـــه الـــعجب مـــن تـــأخـــيره فـــظّن انـــه قـــد 
الــتوت بــه ركــبتاه وعجــز عــن الــقيام مــن مــكانــه بســبب شــيخوخــته . أو انــه اســتغرق فــي الــنوم . وبــعد 
خـروجـه كـانـت عـادة عـظيم االحـبار ان يـبارك الـشعب فـلم يـفعل . وأيـضاً نـظروا ان لـونـه قـد تـغير ومـا 
ســـمعوا لـــه صـــوتـــاً بـــل رأت أعـــينهم اشـــارات يـــديـــه فـــتيقنوا انـــه رأى رؤيـــا . وقـــد بـــقي أخـــرس مـــن ذاك 
الـوقـت الـى تـمام تـسعة أشهـر . وافـهم بـالخـرس هـنا عـدم مـقدرة الـلسان عـلى الـتلفظ بـل أيـضاً عـدم 

السمع أو الصمم .

( 23 ) : " وملا كملت أيام خدمته مضى الى بيته "
                                              

أيـــــام الخـــــدمـــــة هـــــي أيـــــام عـــــيد الـــــغفران وبـــــدؤهـــــا الـــــيوم االول مـــــن تشـــــريـــــن االول الـــــقمري ال 
الشمسي . وآخرها اليوم العاشر منه . واذ كملت رجع زكريا الى بيته ليجامع امرأته .

                                               
( 24 ) : " وبـعد تـلك االيـام حـبلت الـيصابـات امـراتـه وأخـفت نـفسها خـمسة أشهـر 

قائلة "

( 25 ) : " هـكذا قـد فـعل بـي الـرب فـي االيـام الـتي فـيها نـظر الـيّ لـينزع عـاري بـني 
الناس “

                                           



دل بــااليــام الــتي وقــعت الــبشارة فــيها لــزكــريــا . واذ نــظرت الــيصابــات انــها حــبلى اخــتفت عــن 
الـناس لسـببني . اوالً لـشيخوخـتها وقـد اصـابـها االنـدهـاش مـن أمـر غـريـب وقـع لـها بـعنايـة فـوقـانـية . 
ثــانــياً لــتواضــعها . وقــد خــافــت مــن ان يــنالــها تــكبر أو افــتخار . ولهــذا املــعنى نســبت أمــرهــا الــعجيب 
الـى اهلل واعـترفـت انـه هـو الـصانـع بـها والـعامـل . ثـم مـا انـقطعت عـن الـشكر الجـزيـل لـلعزة االلـهية . 
والــــثناء املســــتطاب عــــلى هــــباتــــها الــــوافــــرة الــــتي أغــــنتها فــــي فــــقرهــــا ورفــــعت عــــنها الــــعار . والــــعاقــــر 
محـرومـة الـبركـة النـها محـرومـة الـنمو والـزيـادة . وقـد قـال تـعالـى فـي بـدء كـتابـه الـعزيـز : انـموا واكـثروا 

. والعار في حرمان بركة النمو . 
ومــما يســتحق الــذكــر ان الــيوم االول مــن الشهــر الــسابــع الــقمري أي مــن تشــريــن االول كــان 
يــدعــى تــذكــار الــدعــوة ثــم الــيوم الــعاشــر مــنه يــقع عــيد الــغفران وفــيه يــرســل الــثور الــى الــقفر مــعتقاً 
ومـنجىً مـن الـذبـح . وكـانـوا يـسمونـه أيـضاً يـوم الـتواضـع . فـمثل هـذه الـتسميات يـلزم مـطايـقتها عـلى 
يــوحــنا . فــالــدعــوة تــدل عــلى الــصوت وكــان يــوحــنا صــوتــاً صــارخــاً فــي الــبريــة . ويــوم الــغفران يســتلزم 
طـــلب املـــغفرة . ويـــوحـــنا كـــالـــثور املـــرســـل الـــى الـــقفر نـــادى بـــالـــتوبـــة لـــلخالص . ثـــم يـــناســـبه الـــتواضـــع 

أحسن مناسبة . ألنه عليه السالم ما افتخر قط .

بشارة والدة اهلل

( 26 ) : " وفـي الشهـر الـسادس أرسـل املـالك جـبرائـيل مـن اهلل الـى مـديـنة فـي الجـليل 
اسمها ناصرة "

                                                   
ملــا كــان الــحادث الــذي ســيروي االنــجيلي تــفاصــيله فــي الخــطورة . اقــتضت الــحال ان يــذكــر 
تــاريــخه كــعادة الــكتبة املــوحــى الــيهم وان بــشارة والــدة اهلل مــقدمــة للتجســد االلــهي . فــاهــميتها اذن 
بـــينة . وقـــد أعـــنى بـــالشهـــر الـــسادس مـــنذ حـــبل الـــيصابـــات بـــاملـــعمدان فـــكأن الـــعبارة هـــنا تـــمام مـــا 
قـــبلها . وهـــذا الشهـــر هـــو الـــعاشـــر مـــن نـــيسان الـــقمري الـــذي يـــقابـــل الـــخامـــس والعشـــريـــن مـــن آذار 
الــشمسي . وانــتبه الــى ان عــدد الــسادس مــقرون بــالــحوادث الخــطيرة . فــفي الــيوم الــسادس خــلق 
آدم . وفــي الــيوم الــسادس عــصى اهلل ووصــيته . وفــي الــيوم الــسادس تــمت اآلالم املخــلصية . وفــي 
الـــيوم الـــسادس بـــلغت الـــكمال الـــخالئـــق كـــلها فـــي الـــعالـــم . فَـــالَق اذن فـــي الشهـــر الـــسادس يجـــدد 
تــعالــى الخــليقة الــساقــطة . وســيقع مــجيء اهلل الــثانــي لــلديــنونــة الــعامــة فــي الــيوم الــسادس – أمــا 
ارســال جــبرائــيل لــلتبشير بــالــحبل . فــالــداعــي الــيه اوالً ان املــالئــكة خــدام اهلل يــرســلون الــى البشــر 
البــــالغــــهم مــــقاصــــد الــــعلي . ولــــو اتــــى رأســــاً الــــى الــــعذراء الــــقديــــسة لــــزاد الــــحادث فــــي ادهــــاشــــها 
والعــــتراهــــا فــــزع وخــــوف لــــألن الــــكلمة الــــذي هــــو قــــوة الــــعلي مــــالئ الــــسموات واالرض وأســــرع مــــن 



املـالئـكة وهـو فـي الـكل أجـمعني . وقـد حـّل فـي احـشاء الـبتول ومـنها ولـد . فـالـكلمة اذاً لـيس بـانـسان 
كـسائـر الـناس كـما اّدعـى الهـراطـقة . والـكلمة هـو الـسيد املـسيح عـينه وجـرت تـسميته بـقوة الـعلي . 
وبهــذا شهــد بــولــس الــرســول عــندمــا دعــا املــسيح حــكمة اهلل وقــدرتــه – وقــيل الــى مــديــنة فــي الجــليل 
اثـــباتـــاً لـــلنبوة الـــقائـــلة انـــه يـــعلن مـــجيئه االمـــم والـــشعوب الـــجالـــسة فـــي الـــظلمة وظـــالل املـــوت . وزاد 
االنـجيلي تـعيني املـديـنة فـذكـر اسـمها الـناصـرة دفـعاً لخـلط الـعجائـز . وملـن قـال ان الـبشارة تـمت فـي 
الــــهيكل الــــذي بــــاورشــــليم . وان ســــألــــت مــــا الــــحكمة فــــي ارســــال جــــبرائــــيل الــــذي هــــو رئــــيس املــــراتــــب 
الـروحـانـية ولـم لـم يـرسـل مـيخائـيل الـذي هـو رئـيس جـوقـة املـالئـكة املـقّربـني مـن اهلل ؟ أجـبت ان اسـم 
جــبرائــيل مــكتوب فــي نــبوة دانــيال . وبــالــتالــي مــعروف عــند الــيهود . فــبتسميته يســّد فــم الــيهود . فــال 
يــغالــطون قــائــلني ان اســم املــرســل ال وجــود لــه فــي كــتبنا فــهو غــلط . وعــمله مــحترع ال صــحة لــه . وزد 
عــلى ذلــك ان اســمه اعــلن الــبتول ان اهلل يــرفــع بــقوة ســاعــده الــنامــوس الــعتيق ويــفتح بــاب الشــريــعة 

الجديدة .

( 27 ) : " الـى عـذراء مخـطوبـة لـرجـل مـن بـيت داود اسـمه يـوسـف واسـم الـعذراء 
مريم "

                                                    
ملـاذا ولـد الـسيد املـسيح مـن عـذراء ؟ الـجواب : ال ألن الـزرواج نـجس . فـان اهلل عـزّ وجـّل هـو 
الــذي أمــر بــالــزواج . ثــم قــال بــولــس ان الــزواج مــكرّم فــي الجــميع . بــل ولــد مــن عــذراء أوالً الثــبات ان 
اهلل عــينه هــو املتجســد وان ال انــسان مــثله . وبــيان ذلــك ان الــوالدة مــن عــذراء عــمل فــوق الــطبيعة ال 
يــقدر عــلى اتــيانــه اال اهلل الــذي صــّور بــقدرتــه فــي احــشاء مــريــم جســداً لــه . ثــانــياً لــنفي مــا يتســرب 
الــى عــقول الــوثــنيني مــن ان الــسيد املــسيح نــبي ال غــير وهــو مــولــود مــن ذات بــعل ولــيس فــيه مــا يــعلو 
درجــة االنــبياء . أمــا والدتــه مــن عــذراء فــغير مــألــوفــة وأرفــع مــن والدة أعــظم االنــبياء . ألنــه هــو نــفسه 
أرفـع مـنهم . ثـالـثاً العـالن ان نـوعـنا االنـسانـي يـلزم ان يـنال الـتبرر بـواسـطة عـذراء كـما أصـابـه االثـم 
واملـــــعصية بـــــواســـــطة حـــــواء الـــــبتول أيـــــضاً . رابـــــعاً لـــــلداللـــــة عـــــلى والدة روحـــــية تـــــصدر لـــــالنـــــسان مـــــن 
املــــعموديــــة صــــدوراً فــــائــــق الــــطبيعة . الن الــــوالدة مــــن بــــتول أمــــر فــــائــــق الــــطبيعة لــــم يســــببه اخــــتالط 
االجــــسام بــــل هــــو كــــشيء روحــــي يــــجعلنا نــــعتقد بــــوجــــود والدة روحــــية أيــــضاً . خــــامــــساً لــــتبيني ان 

البتولية أشرف من الزواج . ولو ان الزواج في الناموس مكرم ممدوح.
 ولـــسائـــل كـــيف تـــلد الـــعذراء بـــغير زواج ؟ نـــقول ان املســـتحيل عـــند الـــناس مـــمكن عـــند اهلل . 
والـــرب يـــصنع مـــا لـــيس لـــه شـــبيه فـــي الـــسماء او عـــلى االرض . وانـــنا نـــسأل أيـــضاً : كـــيف خـــلق اهلل 
الــعالــم مــن ال شــيء . وكــيف تــدور الــخالئــق فــي الــفضاء بــنظام بــديــع وبــدون الــتحام . أو مــصادمــة 
بــــعضها لــــبعض وبــــدون ســــند يــــسندهــــا وهــــي غــــير نــــاطــــقة . وكــــيف ولــــدت حــــواء مــــن آدم . وكــــيف لــــم 



تـــحترق الـــعوســـجة بـــالـــنار . وكـــيف انـــقلبت الـــعصا تـــنيناً وابـــتلعت تـــنانـــني أخـــرى . وكـــيف تـــحول مـــاء 
الــــنيل دمــــاً . وكــــيف فــــلق مــــوســــى بــــعصاه البحــــر وتفجــــرت الــــينابــــيع مــــن الحجــــر . وتــــكلمت االتــــان . 
والـشمس رجـعت الـى الـوراء . وبـقيت الـنار مـحفوظـة فـي قـعر الـبئر سـبعني سـنة . ومـن الـسمكة أخـذ 
بــطرس الــرســول اســتاراً . واشــبعت الخــمس خــبزات ســبعة آالف رجــل . فــان رّد عــلينا أحــد جــوابــاً . 
رددنـا نـحن أيـضاً عـليه واسـتخدمـنا قـولـه إلظـهار كـيف ولـدت الـعذراء ابـناً . وانـنا مـؤمـنون بـانـها ولـدت 
ايـمانـاً حـقاً . ولـو انـنا غـير مـدركـني تـمام االدراك كـيف انـها ولـدت . وان فـي ذلـك لـعجباً . والـعجب مـا 
ال يـــدرك ســـببه . وان لـــم تـــخف عـــلته فـــليس بـــعجب . ويـــعترض الـــيهود بـــقولـــهم ان املفســـريـــن وضـــعوا 
صـبية ال عـذراء فـنرد اعـتراضـهم بـتكذيـبه ومـا أثـبتوه بـدون دلـيل يـسوغ لـنا ان نـنكره حـتى بـدون دلـيل 
ولـكنا نـثبت ان االصـل يـذكـر كـلمة عـذراء ال صـبية . وأيـضاً ان صـدق اعـتراضـهم فـال يـفيدهـم فـتيالً 
الن الــكتاب املــقدس كــثيراً مــا يــسمي الــعذراء صــبية كــما ســمى صــبايــا الــعذارى الــلواتــي حــمل بــنو 
اســــرائــــيل بــــني بــــنيامــــني عــــلى خــــطفهن . ثــــم جــــاء فــــي تــــثنية االشــــتراع ( 22 : 22 ) واذا كــــانــــت صــــبية 
مخـــطوبـــة لـــرجـــل فـــصادفـــها رجـــل فـــي املـــديـــنة فـــافســـدهـــا . فـــارجـــموهـــا بـــالـــحجارة . أمـــا مـــريـــم عـــليها 
السـالم فـهي عـذراء . وقـد اتخـذت رجـالً خـطيباً بـعنايـة خـاصـة مـن الـرب لـيعرف نسـب الـسيد املـسيح 
بـني الـعبرانـيني . ويشهـر انـه مـن داود و ابـراهـيم . اذ الـعادة أالّ ينسـب الـى الـنساء عـندهـم ثـم لـيكون 
يــوســف ســتراً لــلصبي وامــه فــال يــعير االول وال تــتهم الــثانــية بــالــزنــى . ورأى قــوم ان يــوســف خــطب 
الــعذراء لــلمحافــظة عــليها . وقــال ســاويــرس انــه عــقد لــه عــليها عــقد زواج . وذكــر يــؤانــس انــها ســكنت 
ويــــوســــف فــــي الــــبيت الــــواحــــد . أمــــا مــــار أفــــرام فــــارتــــأى انــــها كــــانــــت فــــي بــــيت مــــنفصل عــــن مــــسكن 
يـوسـف . لـكنه سـكن مـعها بـعد ان ظهـر لـه املـالك وأزال مـخاوفـه . وقـد كـان الـفريـقان مـن بـيت داود . 
وقـول االنـجيلي مـن بـيت داود مـختص بـالـعذراء وبـيوسـف مـعاً . ولـو كـان هـذا الـبار مـن قـبيلة أخـرى 
لحــرمــت عــليه مــريــم تــبعاً لشــريــعة مــوســى . امــا مــعنى اســم مــريــم فــموهــبة وأولــه آخــرون بــلفظ ظــهور 

ووضوح .
                                           

( 28 ) : " فــدخــل الــيها املــالك وقــال : “ ســالم لــك يــايــتها املــنعم عــليها  الــرب مــعك 
مباركة انت في النساء " 

                                            
لـــم يـــدخـــل الـــيها جـــبرائـــيل اال عـــندمـــا كـــانـــت وحـــدهـــا مـــنفردة . عـــلى شـــبه مـــا ســـلك مـــع زكـــريـــا 
ويــوســف اذ تــكلم مــعهما . وملــاذا أتــى بــالبشــرى الــعذراء ولــم يــات بــها يــوســف ؟ الــجواب انــه لــم يــكن 
شـــريـــك الـــحبل . بـــل انـــما الـــحبل كـــله كـــان مـــن الـــروح الـــقدس . وان كـــان زكـــريـــا قـــد وافـــته البشـــرى ؟ 
فـألنـه كـان شـريـك زوجـته بـالـحبل بـيوحـنا . وقـد دخـل جـبرائـيل الـى الـعذراء فـي الـنهار . ألن بـشارتـه 
كـانـت نـوراً وضـياًء سـاطـعاً وألن الـسيد املـسيح نـور الـعقول وشـمس الـعدل . وقـد وجـد املـالك الـعذراء 



تـــــــحيي الـــــــصالة . وتـــــــطلب مـــــــن الـــــــرب رحـــــــمة لـــــــنفسها ورافـــــــة بـــــــشعبها الـــــــذي كـــــــان يـــــــئن تـــــــحت نـــــــير 
الـــــرومـــــانـــــيني . وذهـــــب مـــــار أفـــــرام الـــــى انـــــه تـــــزيـــــا امـــــامـــــها بـــــزّي انـــــسان طـــــاعـــــن فـــــي ســـــنه . وقـــــال 
مـارفـيلكسينوس انـه اتخـذ شـبه انـسان ولـكن شـبهاً روحـانـياً لـيس فـيه شـيء مـن كـثافـة املـادة والـقول 
حــق وصــواب . وروى مــار يــعقوب ان مــريــم خــرجــت تســتقي مــاء فــتراءى لــها عــلى الــبئر شــابــاً بــهياً . 
فـأصـابـها الـحياء لـصيانـتها الـعفة أحـسن صـيانـة فحـملت جـرتـها ورجـعت الـى بـيتها . ثـم اقـفلت بـاب 
مخـدعـها وجـلست تـغزل صـوفـها . فـدخـل جـبرائـيل شـبه شـيخ جـليل وخـاطـبها . وهـي اذ رات حـشمته 
وسـمعت كـالمـه عـرفـت انـه رسـول الـرب . وقـد بـادأهـا بـكلمة السـالم الن مـن يـولـد مـنها انـما مـقصده 
ان يـــبطل الـــعداوة الـــتي اســـتحكمت بـــني أهـــل االرض وســـكان الـــسماء . وبـــني شـــعب وشـــعب . وبـــني 
الــنفس والجســد تــركــيزاً للســالم بــني فــريــٍق وآخــر . وقــد قــرن تــدابــيره وســلوكــه بــالســالم تــحقيقاً لــنبوة 
اشــعيا الــذي دعــاه رب الســالم . امــا امــتالء الــعذراء نــعمة فــكنايــة عــن حــبلها بــاهلل الــكلمة الــذي هــو 
عــني الــنعمة وقــد وصــفه املــالك بــلفظة ربــنا ولــم يــقل ربــي الن اهلل رب كــل الــقوات ســماويــة كــانــت أو 
أرضـية . وبهـذه الـتسمية تـعلم ان مـن حـبلت بـه مـريـم هـو اهلل . الن رب املـالئـكة اهلل وحـده . وان كـان 
جـــبرائـــيل قـــد دعـــاه ربـــاً ال الـــهاً النـــه جـــرى عـــلى عـــادة الـــعبيد الـــذيـــن ال يـــسمون أســـيادهـــم واربـــابـــهم 
بـاسـمائـهم . ثـم الن اهلل مـع الـعذراء فـقد شـملتها الـبركـة فـتالشـت بـها الـلعنة املـثقلة عـاتـق البشـر ألنـها 

ولدت من تباركت به جميع الشعوب .
                                              

( 29 ) : " فلما رأته اضطربت من كالمه وفكرت ما عسى ان تكون هذا التحية "

( 30 ) : " فقال لها املالك . ال تخافي يا مريم النك قد وجدت نعمًة عند اهلل " 

( 31 ) : " وها انت ستحبلني وتلدين ابناً وتسمينه يسوع " 
                                               

ملــا وقــع مــنظر مــريــم عــلى املــالك أصــابــها الــفزع ألنــه كــان جــميل الــطلعة غــير مــألــوف فــي زيــه 
وكــالمــه . فــازال خــوفــها لــتفهم حــق الــفهم مــا بــيّنه لــها فــي بــشارتــه مــن انــها تــحبل ال بــقوة انــسان بــل 
بـقوة فـائـقة الـطبيعة وتـلد ايـضاً عـلى خـالف عـادة الـنساء . ودعـاهـا بـاسـمها لـيزيـدهـا ثـقة بـه فـتطرد 
مــا داخــلها مــن فــكر انــه غــريــب ال يــعرفــها . ثــم أعــلنها أنــها وجــدت الــنعمة الــتي أضــاعــتها حــواء . أو 
أراد بــالــنعمة مــا ســتقبله مــن الــحبل بــالــكلمة املتجســد فــتكون اآليــة تــفير كــلمة الــنعمة . وهــنا نــسال 
الهـــراطـــقة : مـــن أيـــن قـــبلت الـــعذراء حـــبالً . أمـــن الـــسماء الـــعلويـــة أم مـــن االرض ؟ وهـــل حـــبلها كـــان 
بــانــسان أو بــالــه ؟ فــان أجــابــوا : الــحبل بــانــسان كــانــوا كــاذبــني الن حــبل الــعذراء مــن الــسماء ولــيس 
مـن يـوسـف كـما تـصرّح بـه اآليـات الـحاضـرة . فـاذاً الـحبل بـالـٍه . ويـزيـد قـضيتنا وضـوحـاً قـول املـالك 



ان الـروح الـقدس يحـل عـليك وقـوة الـعلي تـظللك ولـذلـك فـالـقدوس املـولـود مـنك يـدعـى ابـن اهلل . وايـضاً 
مـا جـاء فـي يـوحـنا مـن ان الـكلمة صـار جسـداً . وانـتبه الـى ان الـبتول حـبلت اوالً بـالـكلمة وبـعد ذلـك 
ولـــدتـــه فـــدعـــي اذ ذاك ابـــناً لـــها ولهـــذا املـــعنى قـــال تـــلديـــنه ابـــناً لـــك . وكـــان قـــد قـــال لـــها أيـــضاً تـــحبلني 
العــالن ان ال زمــن يتخــلل مــا بــني قــبولــها بــالــحبل والــحبل نــفسه بــل فــي فــعل قــبولــها حــبلت بــه . أمــا 
اسـم يـسوع فـتأويـله الـه املـواعـيد والـه الـحق ولـيس فـيه مـا يـدل عـلى الـقوة املـرهـبة كـاسـم صـباووت وال 
مـا يـدل عـلى الـعدل املـنتقم مـن املـذنـبني كـعزرائـيل بـل تـفسيرهـا بـالـلغة الـعبرانـية املخـلص . وبـالـفعل 
مـــنح يـــسوع الـــخالص لـــبني البشـــر وبـــدونـــه ال خـــالص وال نـــجاة . وقـــد كـــان مـــوســـى قـــد أعـــطى هـــذا 
االســـم عـــينه لـــيشوع بـــن نـــون لـــعلمه انـــه يـــدخـــل آل اســـرائـــيل أرض املـــيعاد . ويـــمثل فـــيه مـــا ســـيعمله 
يــسوع مــع بــني االنــسان مــن ادخــالــهم فــي حــضن الشــريــعة الجــديــدة . ومــن الــعجيب ان الهــراطــقة 
يـــتفحشون فـــي الـــكالم عـــلى ان امـــراة دعـــته بهـــذا االســـم وال يـــنظرون فـــي عـــماهـــم ان مـــن حـــبلت بـــه 
ولــدتــه وســمته ابــنها الــتي اعــطته اســمه الــكريــم . وانــها صــنعت االمــر بــحق وصــواب بــعد ان اوحــي 
الــيها بــه بــواســطة جــبرائــيل مــن عــند اهلل اآلب . وفــضالً عــن ذلــك فــان الــتسمية دالــة عــلى عــمله فــكما 
ان املـلك يـدعـى مـلكاً مـن مـملكته وكـذا الـرئـيس مـن رئـاسـته فـان املـسيح دعـي مخـلصاً مـن تخـليصه 
الــنوع االنــسانــي . ثــم لــم يــرد املــالك ان يــسميه عــمانــوئــيل النــه حــفظ هــذه الــتسمية العــالنــها لــيوســف 

عندما هّم بتخلية خطيبته بسبب عدم ادراكه علة حبلها . 
                                                 

( 32 ) : " هـذا يـكون عـظيماً وابـن الـعليّ يـدعـى وسـيعطيه الـرب االلـه كـرسـي داود 
أبيه "

( 33 ) : " ويملك على آل يعقوب الى االبد وال يكون مللكه نهاية "

ال يـــدل الـــكالم عـــلى ان يـــسوع مـــا كـــان عـــظيماً قـــبل والدتـــه فـــي الـــزمـــن . بـــل عـــلى انـــه سيظهـــر 
انـسانـاً ممجـداً ولـم يـكن كـذلـك أي متجسـداً مـن الـقدم . ومـا كـان االحـبار قـبله االّ لـيدلـوا الـيه . ومـا 
كـان املـسحاء قـبل ظـهوره االّ لـيرمـزوا الـيه . فـهو الـكل فـي الـكل الـذيـن حـملوا شـبهه ومـثالـه . االّ ان 
سـلطانـه روحـي ال جسـدي . وهـو مـلك الـسماويـني والـشعوب الـذيـن نـالـوا نـعمة اإليـمان بـه . وقـد دعـا 
املــالك داود ابــاه الن الــبتول الــطاهــرة مــن نســل داود . وان ســألــت مــا مــعنى كــرســي داود ؟ قــلت ان 
كـرسـي املـلك أو عـرشـه رمـز الـى مـملكته . يـؤيـد هـذا الـتفسير تـمام االيـة : ويـملك عـلى آل يـعقوب الـى 

االبد . 
وقــــد شــــاء تــــعالــــى مــــنح داود املــــلك لــــيشير الــــى مــــلك يــــسوع الــــعادل الــــذي ســــيركــــز فــــيه بــــثبات 
الــسجود لــإللــه الــواحــد ويــحيي فــيه الــعبادة الــواجــبة لــعزتــه الــعلويــة . وكــذلــك اعــطي مــوســى اســم الــه 



فـرعـون  لـيشير الـى انـه مـثل فـيه يـسوع أيـضاً الـذي هـو االلـه الـقوي الـسائـد عـلى الـعالـم . وقـد بـقيت 
ســلطة املــلك تســلسل مــن زمــن داود وفــي بــيته مــن واحــد الــى آخــر حــتى ولــد الــسيد املــسيح فــاســتلم 
زمــامــها ألنــها خــاصــته . وان كــان املــالك قــد قــال ســيعطيه الــرب الــكرســي فــذلــك ألنــه صــار انــسانــاً . 
ولـكنه لـم يـعلمنا انـه أخـذ مـا لـيس لـه بـل أخـذ مـا هـو مـختص بـه اخـتصاصـاً مـطلقاً بـدون قـيد . ألنـه 
تـعالـى اسـمه مـلك بـالـطبيعة وبـالـتالـي لـم يـصر بـالتجسـد مـلكاً عـلى الـشعوب الـذيـن آمـنوا بـه بمجـرد 

اختيارهم . 
فـبعد هـذه املـقدمـات اسـأل الـنساطـرة مـن اعـطى املـلك لـآلخـر ؟ فـان قـالـوا : داود أعـطاه سـيدنـا 
يـسوع فـقل لـهم : فـكيف قـال يـعقوب فـي نـبوتـه : " أن لـه املـلك وايـاه تـنتظر االمـم  ( تـك 49 : 10 ) . ومـن 
املــعلوم الــثابــت انــه لــم يــنتظر أحــد داود اذن ربــنا هــو الــذي أعــطى داود املــلك والــحكم . فــان اجــابــوا 
بــان املــالك قــال : ســيعطيه الــرب االلــه املــلك . فــازح اعــتراضــهم بــالــقول : لــم يــكن املــلك بــبعيد عــنه بــل 
قـد أعـطاه اهلل أي رد لـه مـا هـو لـه وكـان هـو بـعينه قـد أسـلمه داود . ومـثل هـذه الـتعبيرات ضـرب مـن 
الــكالم املــجازي عــلى حــد مــا جــاء : أنــقص مــن روحــي وأضــع عــليهم . أو انــه قــد أعــطى أنــبياء مــن 
روحــه وأيــضاً يــأخــذ مــما لــي ويــعطيكم . ومــعلوم بــالــنقل والــعقل أن روح اهلل ال يتجــزأ وال يــنقص وال 
يــزيــد لــكمالــه املــطلق الــذي لــيس وراءه زيــادة ملســتزيــد . وأيــضاً لــو كــان اعــطى الــسيد املــسيح املــلك 
لــلزم مــن ذلــك ان تــكون مــملكة املــسيح أرضــية ال روحــية . الن مــا كــان عــند داود لــم يــتجاوز الســلطة 
االرضـــية . والـــحال ان ســـيدنـــا املـــسيح ز مـــا كـــان لـــه خـــيل وال أمـــوال ومـــا قـــتل وال حـــارب الفلســـطيني 
واالدومـــيني كـــما فـــعل داود . فـــقل اذن ان كـــرســـي داود صـــورة تـــرمـــز ســـراً الـــى ذاك الـــكرســـي الـــذي 
قـال أيـضاً داود عـينه فـيه : ان كـرسـيك يـا أهلل الـى أبـد الـدهـور . وحـقق فـيه الـرمـز تـحقيقاً بـاهـراً وثـبت 
الــحقيقة تــثبيتاً ال يــتزعــزع . وقــابــل رعــاك اهلل قــول يــعقوب فــي نــبوتــه : ان لــه املــلك . وبــكالم املــالك : 
ســـيعطيه الـــرب االلـــه كـــرســـي داود . وأيـــضاً الـــقول ايـــاه تـــنتظر االمـــم . بـــالـــكالم : ويـــملك عـــلى آل أو 
بــيت يــعقوب . وافــهم بــالــبيت الــشعب الن كــثيريــن مــن ابــناء يــعقوب آمــنوا بــه واتخــذوه ســيداً ومــنهم 
زكـــــريـــــا ويـــــوحـــــنا وســـــمعان الـــــشيخ وحـــــنة الـــــنبية والـــــرســـــل واملبشـــــرون وآالف غـــــيرهـــــم مـــــن الـــــيهوديـــــة 
والـسامـرة والجـليل . ثـم نـثبت ان مـعنى كـلمة اسـرائـيل مـن يـنظر اهلل واملـؤمـن يـنظر اهلل بـإيـمانـه . فـآل 
يــعقوب أو اســرائــيل هــم كــل مــن يــؤمــنون بــالــسيد املــسيح أيــاً كــانــوا وفــي أي بــالد تــوطــنوا . فــاملــسيح 
اذن مــلكهم . وأيــضاً بــيت يــعقوب نــوع تــسمية تــشمل كــل الــعاملــني . وعــادة الــكتاب املــنزل ان يــسمي 
الجــزء ويــقصد الــى الــكل . وملــا كــان مــلك املــسيح مــوصــوفــاً بــأن ال انــتهاء لــه . كــان ضــرورة هــو مــلك 

اهلل عينه فاذن املسيح هو اهلل حقاً .
                                               

( 34 ) : " فقالت مريم للمالك كيف يكون هذا وانا لست أعرف رجالً " 



( 35 ) : " فـأجـاب املـالك وقـال لـها الـروح الـقدس يحـّل عـليك وقـوة الـعلي تـظللك 
ولذلك فالقدوس املولود منك يدعى ابن اهلل "

                                                 
لـم تـعترض مـريـم عـلى املـالك بـانـها ال تـعرف رجـالً اال النـه عـني لـها انـها تـحبل وتـلد بـعد تـسعة 
أشهـــر . واالّ كـــانـــت اعـــتقدت انـــها ســـيدنـــوا مـــنها خـــطيبها وســـتلد مـــنه بـــعد زمـــان . فـــافـــهمها اذ ذاك 
املــــالك ان الــــروح الــــقدس هــــو الــــذي يــــكّون الــــجسم فــــي احــــشائــــها لــــالبــــن الــــذي تــــلده واالبــــن والــــروح 
شـــريـــكان فـــي الـــطبع . ثـــم ان االبـــن هـــو واهـــب الـــروح ومـــعطيه وبـــه يـــلدنـــا فـــي الـــعماد والدة روحـــية 
ويـجعلنا بـني اآلب . واالبـن أيـضاً أو املـسيح هـو الـذي حـّل فـي الـبتول حـلوالً حـقاً يـقيناً مـن دون ان 
يـنتقل مـن حـضن أبـيه . وهـو قـوة اهلل اتحـد بـاقـنومـه بـالجسـد املـنفس بـنفس عـاقـلة وأتـّم اتـحاده فـي 
لحـظة عـني فـي حـضن مـريـم . فـعندمـا نـقول ان الـكلمة صـار جسـداً يـلزمـك ان تـفهم انـه اتخـذ جسـداً 
حـــياً مـــقرونـــاً بـــنفس عـــاقـــلة عـــلى شـــبه مـــا يـــقال مـــن ان كـــل شـــيء ذي جســـد يـــأتـــي الـــيك أي كـــل ذي 

جسد حي فيدل على الكل أو املجموع بجزئه . 
ولـزيـادة بـيان لـكالم املـالك نـقول ان مـعنى جـوابـه : لسـِت بـمحتاجـة ان تـعرفـي رجـالً الن الـروح 
الـقدس يـكون عـّلة حـبلك وهـو الـذي يـكّون جسـد االبـن . وانـتبه الـى عـدة امـور أوالً : الـى ان الـثالـوث 
االقـدس كـان سـبب التجسـد الن اآلب شـاء ان يـتأنـس االبـن واالبـن تـأنـس بـاخـتياره والـروح الـقدس 
كـــّون الجســـد . ثـــانـــياً : مـــن اإليـــمان ان الـــروح الـــقدس مـــكّون الجســـد كـــما صـــرح مـــتى بـــقولـــه : انـــها 
وجـــدت حـــبلى مـــن الـــروح الـــقدس ( 1 : 18 ) . ثـــالـــثاً : فـــي املخـــلوقـــات اآلب يـــأمـــر بـــالخـــلق واالبـــن يخـــلق 
والــروح الــقدس يــكمل . وقــد ســمى املــالك االبــن قــوة الــعلي القــناع الــعذراء بــانــها تــحبل بــدون زواج 
مــادي . ومــن الــبنّي انــه بشّـــــــرهــا بــحادث يــفوق تــحقيقه قــوى الــطبيعة البشــريــة فــلذلــك ربــطه بــان قــوة 
الـعلي تـكون مـحققة لـه وبـانـها تجـري املعجـزة الـباهـرة . ويـعترض الـنساطـرة بـان الـروح خـلق انـسانـاً 
فـي احـشاء مـريـم كـما خـلق آدم مـن الـتراب أو حـّواء مـن ضـلعه أو كـما يخـلق األطـفال فـي الـبطون . 
واالمــر لــيس بــغريــب عــجيب فــلَم تــطرئــون بــأعــظم مــديــح إيــمان مــريــم ويــوســف وبــالــتالــي مــا إيــمانــنا 
بــاآلمــر الــعالــي املــنزلــة . وأيــضاً ان كــان اهلل خــلق بــأمــره املخــلوقــات كــلها فــلَم نــعجب مــن اّن الــروح 
الــقدس خــلق انــسانــاً فــي احــشاء مــريــم . وقــد فــاتــهم ان عــجبنا نــاشئ عــن ان االبــن الــطبيعي لــآلب 
االزلــي أخــذ جــسماً حــياً مــن الــبتول ودعــي أيــضاً ابــناً طــبيعياً لــها . وان انــذهــالــنا مــن ان اهلل عــينه 
صــار جســداً ولــم يــتغير . واعــترض تــاودورس النســطوري قــائــالً : ان اقــنومــي االبــن والــروح الــقدس 
مــــا فــــعال شــــيئاً فــــي الــــبتول لــــكن تــــأثــــيرهــــما أو قــــدرتــــهما هــــي الــــفاعــــلة . فــــنجيب ان قــــوتــــهما ليســــت 
مـفصولـة عـنهما . وفـي اهلل الـطبيعة والـصفات أيـاً كـانـت قـدرة أو حـكمة أو رأفـة ومـا اشـبه هـي واحـد 
بـعينه الن اهلل بـسيط غـير مـركـب . فـبقولـنا ان قـوة الـروح الـقدس جـبلت الـجسم لـالبـن فـي بـطن مـريـم 



ال نـريـد ان نـفصل قـوتـه عـن أقـنومـه ألن األثـنني فـي الـحقيقة واحـد . وبـقولـنا أن قـوة االبـن حـلت فـي 
مــريــم فــانــنا ال نــفصلها عــن االقــنوم النــهما واحــد بــعينه . ثــم ان الــكتب املــنزلــة تــدل عــلى ان االقــنوم 
عــينه صــار انــسانــاً . فــقد قــال يــوحــنا ان الــكلمة صــار جســداً . والــكلمة هــي االقــنوم الــثانــي . وقــال 
بــولــس ان اهلل ارســل ابــنه . ومــعنى االبــن االقــنوم الــثانــي . وأيــضاً يــعترض الــنساطــرة بــقولــهم : ان 
الـــروح الـــقدس بـــنى هـــيكالً ال غـــير فـــي الـــبتول مـــريـــم أو اتخـــذ مـــنها آلـــة العـــمال االبـــن أو ألعـــمالـــه . 
ونهــدم اعــتراضــهم بــقولــنا ان الــروح عــينه تــناول مــن دم مــريــم الــطاهــر جــسماً حــقيقياً اتحــد بــأقــنوم 
االبــن ولــم يــمسه مــن جــراء ذلــك نــقصان او تــغيير أو زيــادة أو كــمال أو صــغر أو كــبر . ويــعترضــون 
أيــضاً فــي ســفههم ان املــسيح جــبل فــي الــبطن طــفالً بــأعــضاء ولحــم ودم وبــعد ذلــك حــّل فــيه االقــنوم 
الـثانـي أو الـكلمة . والـجواب ان الـكلمة صـار حـقاً واحـداً مـع الجسـد الـذي اتخـذه مـن مـريـم . وذهـب 
بــعضهم الــى ان الــنفس الــناطــقة ال تتحــذ بــالــجنني الــذي يــحيا حــياة حــيوانــية فــي بــطن أمــه أالّ بــعد 
مـرور أربـعني يـومـاً مـن الـحبل بـه أي عـندمـا يـصير فـي حـالـة تـمكنه مـن قـبول الـنفس الـناطـقة ويـكون 
لـه صـورة وأعـضاء . وقـالـوا ان الـكلمة اتحـد بهـذا الجسـد مـنذ قـبول مـريـم عـند بـشارتـها ومـا خـلقت لـه 
الــنفس الــناطــقة اال فــي الــيوم االربــعني وكــان اتــحاداً شــبيهاً بــاتــحاده بــه بــعد مــوتــه عــلى الــصليب . 
أي ان الـــالهـــوت بـــقي مـــقترنـــاً بـــالجســـد بـــعد ان فـــارقـــت الـــنفس الجســـد . أمـــا عـــلماء الـــيونـــان ومـــعهم 
يـــعقوب الـــرهـــاوي فـــقالـــوا بـــحق وصـــواب : ان الـــكلمة والجســـد والـــنفس اتحـــدوا فـــي الـــوقـــت الـــواحـــد 
واللحــظة عــينها فــي احــشاء مــريــم ولــم يســبق وجــود الــكلمة والجســد وجــود الــنفس . ونــحن مــن هــذا 

الرأي السديد . ويذهب مذهبنا ايضاً موسى ابن الحجر ويؤانس اسقف داره . 
وملــا كــان االبــن مــنذ االزل بتجســده قــال املــالك لــلبتول : املــولــود فــيك ال مــنك النــه لــيس مخــلوقــاً 
كـسائـر االجـنة الـذيـن فـي االحـشاء . ثـم دعـاه مـطلقاً الـقدوس آلنـه ال يـتغير بـل بـقي بـعد والدتـه كـما 
كـان مـن قـبل . وقـال قـوم انـه مـن الـواجـب الـقول : املـولـود مـنِك ال فـيِك . وال حـرج فـي ذلـك الن بـعض 
الــنسخ تــروي مــنِك أمــا الــنسخة الــيونــانــية فــال تــحوي كــلمة مــنِك وال فــيِك . ويســتعمل بــطريــق املــجاز 
لـفظ الـوالدة ومـا شـابـهه فـيقال : حـبل اثـماً وتـمخض زوراً وولـد افـكاً . وال أعـلم مـا يـولـد غـداً . وأيـضاً 

ابني الذي ولدته في قيودي . وأنا الذي ولدتكم بيسوع املسيح . 
ثــم روت بــعض الــنسخ عــوض وابــن اهلل يُــدعــى انــه يــكون عــظيماً . فــاســتند الهــراطــقة الــى هــذه 
الـعبارة وقـالـوا : انـه لـم يـكن عـظيماً بـل صـار فـيما بـعد . وقـد سـبق ان اثـبتنا انـه لـم يـدَع ابـن اهلل بـعد 
الـــحبل بـــه بـــل كـــان مـــن قـــبل كـــلمة أزلـــية فـــي حـــضن اآلب وبـــالـــتالـــي كـــان عـــليّاً عـــظيماً وانـــه ابـــن اهلل 
بـالـطبع فـمن طـبعه اذاً كـان عـظيماً . وبـعد ان تجسـد عُــرف انـسانـاً عـظيماً وظهـر بهـذه صـفة الـعظمة 
وفسّـــــــر فــي هــذا املــعنى كــل مــا ورد مــن هــذا الــقبيل . لــكن اعــتقد مــتني االعــتقاد ان االبــن ال يــختلف 



عـن اآلب بـالـجوهـر أو بـالـذات وانـما يـتميز عـنه بـاالقـنومـية اي انـه مـولـود واآلب والـد . لـكن شـرف االب 
والهوته وعظمته وحياته وصالحه وما أشبه هي هي شرف االبن والهوته وعظمته وحياته الخ .

                                                  
(36 ) : " وهــوذا الــيصابــات نــسيبتك هــي ايــضاً حــبلى بــابــن فــي شــيخوخــتها 

وهذا الشهر هو السادس لتلك املدعوة عاقراً "

( 37 ) : " النه ليس شئ غير ممكن لدى اهلل "
                                                  

النسـبة ضـروب فـقد تـكون طـبيعية كنسـبة االبـن الـى ابـيه . او مـكانـية كنسـبة الـرجـل الـى بـلده . 
او اعــتقاديــة كنســبة االريــوســي الــى اريــوس . او صــناعــية كنســبة الــنجار الــى الــنجارة . وقــد تــؤخــذ 
مــن الــزي كــاســكيم الــرهــبان وثــوب الــكاهــن وزي الــعامــي . أو مــن املــملكة أو الــبلد . وان نــظرنــا الــى 
النسـبة بـني مـريـم والـيصابـات لـزم ان نـقول : الـيصابـات كـانـت عـاقـراً وشـاخـت فـي ايـامـها . والـعذراء 
بـتول وشـابـة فـي قـواهـا وسـنها واالثـنتان فـاضـلتان مـن آل اسـرائـيل وفـي بـالد يـهوذا . فـاالولـى فـي 
اورشــــليم والــــثانــــية فــــي الــــناصــــرة وفــــي بــــيت لحــــم . ثــــم حــــبلتا حــــبالً عــــظيماً وكــــان املبشــــر بــــحبلهما 
جـبرائـيل . وقـال آخـرون ان هـرون تـزوج فـي مـصر بـاليشـباع بـنت عـميناداب مـن يـهوذا . ويـويـاداع 
الــكاهــن تــزوج بــيوشــبع اخــت أحــازيــا مــلك يــهوذا فــمن هــذيــن الــزواجــني حــق لــلمالك ان يــقول ملــريــم 
الــتي مــن ســبط يــهوذا ان الــيصابــات نــسيبتها . ومــعروف ان الــيصابــات هــذه مــن ســبط الوي وفــي 
املـــعنى الـــروحـــي الـــذي يـــقصده اهلل فـــي كـــتابـــه الـــعزيـــز : ان الـــسيد املـــسيح مـــلك وكـــاهـــن . واألمـــران 
يـحقان لـه بـوالدتـه مـن مـريـم الـتي هـي مـن يـهوذا بـابـيها ومـن الوي بـامـها . وبـعد ان ورثـهما مـن أمـه 
أبـطلهما بسـلطانـه وكـهنوتـه . ومـا عـدا ذلـك نـقول ان الـيصابـات كـانـت خـالـة الـعذراء أو أخـت والـدتـها . 
فـان الـيعازر ولـد ابـنني هـما مـاتـان ويـوتـام . فـماتـان ولـد يـعقوب ويـعقوب ولـد يـوسـف . أمـا يـوتـام فـولـد 
صـــادوق وصـــادوق ولـــد يـــويـــاكـــيم ويـــويـــاكـــيم ولـــد مـــريـــم مـــن ديـــنا أخـــت الـــيصابـــات الـــتي هـــي زوجـــة 
زكــريــا . وكــانــت الــيصابــات قــد اعــتنت بــتربــية مــريــم الــبتول اعــتنائــها بــبنت عــزيــزة عــلى قــلبها وذلــك 
عـندمـا أقـامـت مـريـم فـي بـيت املـقدس ودعـيت بسـبب ذلـك بـنت الـنذور . وهـذا مـا أثـبته أيـضاً الـقديـس 
كــاوركــي . وقــد اســتخدم يــولــيانــوس الــجاحــد كــلمة نــسيبتك إلثــبات ان مــريــم ليســت مــن يــهوذا ومــن 
قــبيلة داود بــل مــن الوي . وتــجاهــل فــي حــمقه ان مــن يــدعــون أقــارب وأنســباء ال يــلزمــهم ضــرورة ان 
ينتســبوا الــى الــقبيلة الــواحــدة . ثــم تــناســى ان بــولــس الــرســول يــدعــو االســرائــيليني أخــوتــه وانســباءه 

وليسوا كلهم مثله من سبط بنيامني . 
وبــعد ان أعــلم املــالك الــعذراء بــحبل الــيصابــات وعــنّي الــزمــن الــذي مــّر عــليه ذكــر دلــيالً قــاطــعاً 
يــثبت مــا بشــر بــه الــبتول وســيقع لــها ومــا وقــع أللــيصابــات فــقال : لــيس عــند اهلل أمــر عــسير أو غــير 



مـمكن فـحبل عـاقـر بـابـن فـي شـيخوخـتها وحـبل عـذراء بـدون زرع بشـري ثـم حـبلها عـينه بـابـن اهلل مـن 
دون ان يــــصيبه نــــقصان أو تــــغير . كــــل هــــذه عــــسيرة أو غــــير مــــمكنة عــــند املخــــلوقــــات لــــكنها مــــمكنة 
وسهـلة لـدى الـقدرة الـتي ال يـشوبـها ضـعف وال يـقوى مخـلوق عـلى مـعانـدتـها . وان كـانـت مخـلوقـاتـه 
تــعالــى محــدودة وأفــعالــه فــي الــخارج محــدودة أيــضاً فــانــه فــي ذاتــه غــير محــدود أي ليســت طــبيعته 
محـدودة ولـيس أقـنوم مـن أقـانـيمه محـدوداً . وأفـقه جـيداً أوالً ان األقـانـيم الـثالثـة كـانـوا عـامـلني التـمام 
سـّر التجسـد الن كـل تـدبـير فـي الـعالـم ينسـب الـيهم كـالـه واحـد . ثـانـياً عـندمـا ولـد املـسيح فـي الـزمـن 

وهو االقنوم الثاني لم يترك مساواته بالطبيعة لآلب واالبن .
                                        

( 38 ) : " فــقالــت مــريــم هــوذا أنــا أمــة الــرب فــليكن لــي بحســب قــولــك وانــصرف 
املالك من عندها " 

                                            
بـعد ان اسـند املـالك الـى قـدرة اهلل الـحوادث الـتي بشّـــــر بـها لـم تـر الـبتول قـوالً أولـى مـما قـالـته 
ومــــا فــــاهــــت بــــعبارتــــها حــــتى تــــم فــــيها الــــحبل . ودعــــت نــــفسها أمــــة الــــرب راغــــبة فــــي اعــــالن الــــضعف 
البشـــري الـــذي ال يـــداويـــه غـــير نـــعمة اهلل . ومـــا اعـــظم مـــا كـــانـــت الـــنعمة االلـــهية الـــتي شـــملت نـــفسها 
الـكريـمة فـي تـلك الـساعـة املـجيدة . وقـد اّدعـى قـوم ان الـحبل بـدأ زمـن قـول املـالك لـها : السـالم عـليك 
يـا مـمتلئة نـعمة . وذهـب فـريـق آخـر انـه تـّم عـند الـقول : الـرب مـعك . وقـال فـريـق ثـالـث انـه ابـتدأ سـاعـة 
سـمعت عـليها السـالم : انـك تـحبلني وتـلديـن . لـكن لـوقـا اسـتئصل جـذور هـذه االقـوال الـفاسـدة بـقولـه 
فـي أخـباره عـن الـختانـة ( 2 : 21 ) سُــــــّمي يـسوع كـما سـّماه املـالك قـبل ان يـحبل بـه فـي الـبطن . ومـن 
نـــّص الـــكتاب يســـتبني ان اآليـــات الـــتي يســـتند الـــيها أصـــحاب املـــذاهـــب الـــثالثـــة قـــيلت كـــلها قـــبل ان 
يـسميه املـالك بـاسـم يـسوع . ورأى فـريـق رابـع ان الـحبل تـم عـندمـا قـال جـبرائـيل : روح الـقدس يـاتـي 
الـيك . ولـيس فـي هـذا الـرأي دلـيل صـحيح صـوابـي . أمـا نـحن فـانـنا بـيّنارأيـنا بـقولـنا ان عـنما فـاهـت 
بـالـعبارة أنـا أمـة الـرب فـليكن لـي كـقولـك . أي عـندمـا أعـطت اقـرار فـمها . وأبـدت بـذلـك رضـاهـا نـزل 
عـــليها الـــروح . وحـــبلت فـــيها قـــوة الـــعلي وحـــبلت حـــقاً . ومـــا كـــمل هـــذا الســـّر حـــتى رجـــع املـــالك الـــى 

حالته االولى . وتجرّد من شكله وصورته وغاب عن عينها .

زيارة العذراء لنسيبتها اليصابات

( 39 ) : " فــقامــت مــريــم فــي تــلك االيــام وذهــبت بســرعــة الــى الــجبال الــى مــديــنة 
يهوذا "



( 40 ) : " ودخلت الى بيت زكريا وسلمت على اليصابات "
                                                   

فـي االيـام الـتي بشّـــــرهـا املـالك فـيها حـبالً قـامـت مـريـم ومـضت مـن الـناصـرة الـى اورشـليم الـتي 
يــسميها االنــجيلي مــديــنة يــهوذا لــتتحقق بــالــفعل مــا عــلمته عــن نــسيبتها مــن املــالك . وانــي ارتــأي ان 
املــالك نــفسه طــلب مــنها الــذهــاب الــى الــيصابــات . ويــؤيــد ذلــك انــها مــضت مســرعــة قــارنــة ســفرهــا 
بـاجـتهاد راغـبة فـي ان تـرى االمـر رأيـاً مـحسوسـاً ولـتقاسـم الـعاقـر الـفرح واملسـرات بـزوال عـقرهـا . 
ولهــذا املــعنى أيــضاً ذكــر لــها املــالك داعــي النســبة مــا بــينها وبــني الــيصابــات . والحــظ هــنا تــواضــع 
ســيدنــا الــذي تحــمله الــبتول فــي بــطنها فــهو الــرب والــسيد وال يــأنــف مــن الــذهــاب الــى يــوحــنا عــبده ، 
كـــما انـــه ســـيذهـــب الـــيه أيـــضاً بـــدون كـــره وأنـــفة لـــالعـــتماد مـــن يـــده . ثـــم ان مـــريـــم اســـتأذنـــت يـــوســـف 
خــطيبها قــبل ســفرهــا قــائــلة : الــيصابــات حــبلت فــأذن لــي بــاملــضي ألرى هــذا االمــر الــعجيب . وكــان 
هـذا الـبار قـد سـمع بـخبر الـيصابـات اال انـه بـقي جـاهـالً لـبشارة خـطيبته الـتي رجـعت الـيه بـعد ثـالثـة 
أشهــــر فــــنظر اذ ذاك حــــبلها وداخــــله االرتــــياب وفــــكر فــــي تخــــليتها ســــراً الــــى ان ظهــــر لــــه مــــالك فــــي 

الحلم وأعلنه ان حبلها من الروح القدس .
                                               

( 41 ) “ فــــلما ســــمعت الــــيصابــــات ســــالم مــــريــــم ارتــــكض الــــجنني فــــي بــــطنها 
وامتألت اليصابات من الروح القدس 

( 42 ) فــصاحــت بــصوٍت عــظيم وقــالــت " مــباركــة أنــت فــي الــنساء ومــباركــة  هــي 
ثمرة بطنك 

( 43 ) فمن أين لي هذا ان تأتي أم ربي اليّ “ 
                                          

ان ارتــــكاض الــــجنني صــــادر عــــن انــــه أحــــّس بــــقدوم ســــيده الــــيه محــــموالً فــــي احــــشاء الــــبتول . 
فـشاء تـقدمـة الـسجود لـه كـما هـو فـرض الـسابـق أمـام املـلك . والـداعـي الـى عـمله هـو السـرور الـذي 
نــالــه ال مــزاج طــبيعته فــان نــفسه الــناطــقة أنــارهــا الــروح الــقدس فــأدركــت الهــبة الــعظمى الــتي يــمنّ 
عـــليها بـــها املخـــلص املتجســـد بـــزيـــارتـــه . ومـــن االكـــيد انـــه لـــيس مـــن الـــطبيعي ان يـــفرح الـــجنني وان 
يتحـــرك داللـــة ابـــتهاج . بـــل مـــا وقـــع لـــيوحـــنا مـــن اهلل الـــذي أوحـــى بـــه بـــواســـطة املـــالك الـــقائـــل : " انـــه 
يمتلئ مـــن الـــروح الـــقدس وهـــو فـــي بـــطن أمـــه " فـــتّم اآلن بـــالـــفعل مـــا ســـمعه زكـــريـــا . واهلل لـــه طـــرق 
مـــتعددة فـــي مـــنح الـــروح فـــفي الـــعلية اعـــطاه لـــلرســـل بـــواســـطة الـــنفخة مـــن فـــمه االلـــهي وهـــنا يـــمنحه 
بـواسـطة زيـارة أمـه . ثـم ان سـرور يـوحـنا مـعلناً الـعذراء ان حـبله بـعنايـة مـن اهلل خـاصـة ومـؤيـد لـكالم 



املـالك الـذي بشـرهـا . ثـم ان الـروح لـم يـمأل نـفس يـوحـنا الـجنني وحـده بـل مـأل والـدتـه فـراجـعت عـالنـية 
مـا قـالـه املـالك ملـريـم فـي السـر والـخفاء وكـان كـالمـها مـلهماً مـن الـروح الـقدس عـينه . ثـم انـها تـنبأت 
بـأن مـريـم أم االلـه وهـي ال تـشعر ظـاهـراً بـشيء تسـتدل مـنه حـبل الـكلمة . فـمعرفـتها اذن مـن الـروح 
أيــــضاً . وانــــتبه الــــى أمــــر ذي بــــال يــــناقــــض تــــعليم الــــنساطــــرة . وهــــو ان املــــالك والــــيصابــــات ســــّميا 
املخـلص وهـو فـي بـطن امـه عـظيماً وربـاً . فـاذن كـانـت لـه الـعظمة والـربـوبـية قـبل والدتـه ومـا اكتسـبها 
بـعد وال أخـذ بـعد ظـهوره فـي الـعالـم االكـرام والشـرف والـنبّوة االلـهية بـل كـانـت لـه هـذه الـصفات قـبل 
ظـــهوره اال ان الـــناس لـــم يـــكونـــوا بـــها عـــارفـــني . ثـــم ملـــا خـــاطـــبهم وتـــردد مـــا بـــينهم اقـــّروا بـــها وعـــلموا 

بوجودها .
                                                

( 44 ) " فــانــه عــندمــا بــلغ صــوت ســالمــك الــى أذنــيّ ارتــكض الــجنني مــن االبــتهاج 
في بطني 

( 45 ) فطوبى للتي آمنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب “
                                                    

ابـدت الـيصابـات بـالـصراحـة ان ارتـكاض الـجنني مـن الـروح الـذي وهـبه الـكلمة املتجسـد سـابـقه 
يــوحــنا فــي بــطنها فــطّوبــت زائــرتــها . ومــعنى كــالمــها طــوبــاك يــا مــريــم النــِك صــّدقــِت اهلل فــي كــالمــه 
الــذي وجّـــــهه الــيك بــمالكــه املبشــر . وقــبل ان نــباشــر بــتفسير تــرنــيمة الــبتول يــلزم الــقول ان مــخاطــبة 

مريم واليصابات وقعت بارادة والهام من تحمله العذراء في احشائها .
                                                

ترنيمة مريم البتول

( 46 ) فقالت " مريم تعظم نفسي الرب 

أي ان نــــفسي تــــشكر لــــه هــــباتــــه وتمجــــده النــــه رفــــع قــــدري وجــــعلني أمــــاً البــــنه . وكــــأنــــها عــــليها 
الســالم تــبادلــه الــتعظيم . وبــعد ان ابــلغها أوج املــعالــي بــاخــتيارهــا امــاً لــلكلمة رأت واجــبها تــعظيمه 

تحقيقاً أيضاً لآلية : اعطوا التعظيم اللهنا .
                                     

( 47 ) وتبتهج روحي باهلل مخلصي “
                          



أي النـه انـزل ابـنه الـى احـشائـي وسيخـلصني مـن الـلعنة املـثقلة املـرأة واملـوجـبة عـليها ان تـلد 
باالوجاع .

( 48 ) " النه نظر الى تواضع أمته فها منذ اآلن تطوبني جميع االجيال "
                                             

دلّـت عـلى ان سـبب رفـعتها الـتواضـع ومـفاد كـالمـها : نـظر الـى تـواضـعي فـلذا رفـعني وجـعلني 
أمــاً البــنه – كــذلــك رفــع الــتواضــع مــوســى وجــعله رئــيس شــعبه . ومــنذ الــزمــن الــذي حــبلت مــريــم بــاهلل 

املخلص لزم قبائل االرض اجمع تطويبها وما قولها هذا اال نبؤة نظرت االجيال تحقيقها .
                                             

( 49 ) “ الن القدير صنع بي العظائم واسمه قدوس 

( 50 ) ورحمته الى جيل األجيال للذين يتقونه “ 

مــن الــعظائــم الــتي نــالــتها الــبتول انــها حــبلت بــاالبــن بــدون زرع وولــدتــه بــدون وجــع ولــم يــفكّ 
خـتم بـتولـيتها ولـيس مـثل هـذه االمـور بـالـعسيرة الـصعبة عـلى اهلل بـل هـباتـه ومـراحـمه تـغزر عـلى مـن 

يتّقونه سالكني سيرة حسنة ومزاولني الفضائل.

( 51 ) صنع عزاً بساعده وشتت املتكبرين بأفكار قلوبهم 

( 52 ) حط املقتدرين عن الكراسي ورفع املتواضعني .
                                            

عــز اهلل ســلطانــه الــقاهــر وضــبطه الــناس واملخــلوقــات فــي قــبضة يــديــه وقــد ظهــر اســتظهاره 
فـي الـزمـن املـاضـي عـلى الـشعوب كـلها وصـنع سـاعـده املعجـزات الـباهـرة بـواسـطة الـنبيني . امـا فـي 
هــذا الــزمــان فــان قــوة يــده بــدت بــظهور ابــنه املتجســد . ويــدخــل فــي تــسمية املــتكبريــن ال ذوو رذيــلة 
الــكبريــاء فــقط بــل كــل كــافــر بــالــرب جــاحــد آلالئــه . ومــن ارجــع الــى الــتاريــخ الــقديــم رأى ان اهلل أبــاد 
املـلوك الـذيـن بـغوا عـلى شـعبه الـخاص أي آل اسـرائـيل ثـم أبـاد الـوثـنيني وشـتّت شـمل الـيهود وكسـر 
شـــــوكـــــة الهـــــراطـــــقة املـــــتمرديـــــن عـــــلى كنيســـــته لـــــكنه رفـــــع درجـــــات عـــــالـــــية آل ابـــــراهـــــيم خـــــليله واســـــحق 

والصالحني والرسل وذوي اإليمان املستقيم .
                                          

( 53 ) أشبع الجياع خيراً واالغنياء أرسلهم فارغني .
                                   



الـــجياع هـــم الـــذيـــن يـــطلبون الـــبر فـــاهلل أشـــبعهم ويشـــبعهم مـــن الـــفضائـــل الـــناضـــرة ومـــن الـــسعادة 
الــخالــدة واملــجازاة االبــديــة االّ ان املفتخــريــن بــخيرات االرض الــظانــني انــهم قــد شــبعوا فــما قــصدوا 

الى مائدته الروحية فانه سيجردهم من غناهم الزائل فيمسون فارغي النفوس عراة األجسام .
                                                        

( 54 ) عضد اسرائيل فتاه ليذكر رحمته 
( 55 ) كما كلم آباءنا البراهيم ونسله الى االبد .

                                                       
قاد كأب آل اسرائيل في البرية بعد ان نجاهم من عبودية مصر . ثم وهبهم

أرض املــيعاد وكســر أمــامــهم شــوكــة أعــدائــهم . واالن لــم يــنسى حــنانــه املــاضــي بــل تــذكــره وواصــل 
إظـــهاره لـــشعبه ز فـــأتـــم مـــا وعـــد بـــه ابـــراهـــيم مـــن ان يظهـــر الـــسيد املـــسيح مـــن زرعـــه حـــامـــالً الـــبركـــة 
لــلشعوب . وقــد عــّمت الــرحــمة الــعالــم والــيهود خــاصــة بــواســطة الــرســل االثــني عشــر . فــآمــن بــاملــسيح 

كثيرون . وكذا كملت من قبل املواعيد بواسطة يشوع بن نون وكالب .
                                                     

( 56 ) “ ومكثت مريم عندها نحو ثالثة أشهر ثم عادت الى بيتها “ 
                                         

ان بــقاء الــعذراء هــذه املــدة . انــما كــان الــقصد مــنه تــحقيق مــا ســمعته مــن املــالك . ولــكن ملــا دنــا 
زمن ميالد يوحنا رجعت الى الناصرة ألنه ال يليق ان يبقى السيد عند عبده للقيام بخدمته .

                                               
مولد يوحنا املعمدان 

( 57 ) “ أما اليصابات فلما تّم زمان وضعها ولدت ابناً “ 
                                       

أتــت الــبتول لــزيــارة الــيصابــات فــي شهــر حــبلها الــسادس . ثــم مــكثت عــندهــا ثــالثــة أشهــر فــتم 
بذلك الزمن املألوف للوالدة .

                                            
( 58 ) فسمع جيرانها وأقاربها ان الرب قد عظم رحمته لها ففرحوا معها .

                                              
الـــجيران صـــنفان أخـــيار وأشـــرار . فـــالـــفريـــق االول تـــأخـــذه املســـرة بـــما يـــنالـــه جـــاره مـــن الـــخير 
بــعكس الــفريــق الــثانــي . وكــان جــيران الــيصابــات مــن الــعصبة االولــى . وانــك تســتدل عــلى ذلــك 



مـن فـرحـهم مـعها بـمولـودهـا . أمـا أقـاربـها فـهم بـنو سـبطها . وقـد عـلموا ان اهلل تـراف بـها فـأزال 
عقرها ورحمها وزكريا زوجها .

( 59 )  “ وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي ودعوه باسم ابيه زكريا 
( 60 ) فأجابت أمه وقالت ال بل يدعى يوحنا 

( 61 ) فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك يدعى بهذا االسم “ 
                                           

الـــيوم الـــثامـــن هـــو الـــيوم الـــذي عـــيّنه الـــنامـــوس لـــلختانـــة . وكـــانـــت الـــعادة ان االبـــن الـــوحـــيد يـــدعـــى 
بـاسـم والـده . اال ان الـيصابـات أبـت عـليهم ذلـك . والحـترامـها السـم زوجـها لـم تجسـر ان تـقول : 
ال يـدعـى زكـريـا بـل ال هـكذا . مـقتديـة بـسارة الـتي كـانـت تـدعـو زوجـها سـيداً . ثـم سـّمت لـهم اسـم 
يــوحــنا كــما كــشف لــها الــروح الــقدس . أمــا جــيرانــها بــنو ســبطها فــاعــترضــوا عــليها بــان لــم يــكن 

في عشيرتها من يحمل هذا االسم . 
                                                      

( 62) ثـم أومـأوا الـى أبـيه مـاذا يـريـد ان يـسمى ( 63 ) فـطلب لـوحـاً وكـتب فـيه قـائـالً 
اسمه يوحنا .

                                                     
ســبق لــنا ان ذكــرنــا فــي حــق زكــريــا انــه أبــكم أصــّم . فــاقــتضت الــحال االيــماء الــيه الســتشارتــه . 
وقـد ضـرب بـالـصم لسـببني . االول االّ يـلزمـه أحـد بـكتابـة مـا قـد رأى وبـافـشاء السـّر . الـثانـي االّ 
يــقال ان زكــريــا كــتب اســم يــوحــنا النــه ســمعه مــن الــيصابــات امــرأتــه . فــفي هــذه الــحالــة يــصح 
االدعـــاء ان االســـم لـــم يـــلهمه املـــالك بـــل اتـــى مـــن بشـــر . وانـــما حـــرّم املـــالك زكـــريـــا ســـمعه النـــه لـــم 
يــؤمــن . وربــط لــسانــه النــه أجــاب بــكالم الــريــب قــلت ان زكــريــا شــك . اوالً فــي ان الــيصابــات تــلد 
وهــو شــيخ وهــي عــاقــر . ثــانــياً فــي كــيف يــدعــو ابــنه يــوحــنا انــه ولــد لــه ابــن . واالســم غــريــب عــن 
قـبيلته . ولهـذيـن األمـريـن ضـرب بـعاهـتي الـبكم والـصمم . وقـد اجتهـد زكـريـا عـندمـا سـألـه أقـاربـه 
وجـيرانـه ان يـتلفظ بـاسـم يـوحـنا فـما اسـتطاع الـى ذلـك سـبيالً . ولـو انـه فـّوض الـيه الـتسمية فـي 
الــرؤيــا الــتي كــان قــد رآهــا . اال ان مبشــره أعــلنه انــه لــن يــقوى عــلى الــتفّوه بــها عــند االقــتضاء . 

ولهذا السبب 
 كـــتب عـــلى الـــلوح االســـم الـــكريـــم . ومـــا كـــان االمـــر عـــبثاً الن العهـــد الـــقديـــم بـــديء بـــه بـــالـــكتابـــة . 
فــالزم ان يــبتدأ بــالعهــد الجــديــد بــالــكتابــة أيــضاً . وحــّرر مــوســى فــي لــوحــني الــوصــايــا العشــر . 
وحــّرر زكــريــا أيــضاً فــي لــوح عشــرة حــروف يــعني مجــموعــها يــوحــنا . ثــم ان مــوســى كــان ابــكم 
وكـــذا زكـــريـــا كـــان محـــروم الـــنطق . ويـــسأل : أكـــتب زكـــريـــا كـــلمة يـــوحـــنا فـــقط . أم يـــوحـــنا يـــكون 



اسـمه . فـان لـوقـا صـرّح لـنا بـشيء مـن هـذا . لـكني ارتـأي ان كـتابـة كـانـت : يـوحـنا يـكون اسـمه . 
وســـواء كـــتب االولـــى أو الـــثانـــية . فـــان ارادة اهلل تـــنال مـــفعولـــها بـــاحـــدى الـــثنتني . ومـــا كـــتب يـــده 
االسـم وأطـلق لـسانـه مـن ربـاطـه أو انحـلت عـقدتـه . وقـد اسـتولـى الـعجب عـلى الجـميع مـن االسـم 
النــه كــان جــديــداً . ومــا جــّدتــه االبســبب العهــد الجــديــد . والن حــامــله كــان مــعداً لــلبشارة بــاألمــور 
الجــديــدة املســتحسنة وأيــضاً ملــا كــان يــوحــنا مشــتقاً مــن الــحنان . وجــب عــّده أحــسن رمــز الــى 
عهـد الشـريـعة املـسيحية الـطافـحة بـالـرأفـة والـرحـمة والـحنان والـدعـة . ثـم ان كـان لـسان زكـريـا لـم 
يـــلفظ االســـم قـــبل ان كـــتبته الـــيد فـــألن الـــيد الـــحاويـــة لخـــمس أصـــابـــع تـــطابـــق االحـــرف الخـــمسة 

التي في كلمة يوحنا .
                                                  

( 64 ) وفــي الــحال انــفتح فــمه ولــسانــه وتــكلم مــباركــاً هلل ( 65 ) فحــل خــوف عــلى 
جـميع جـيرانـهم وتحـدث بهـذه االمـور كـلها فـي جـميع جـبال الـيهوديـة ( 66 ) وكـان 
كـل مـن يـسمع بـذلـك يـحفظه فـي قـلبه ويـقول أتـرى مـاذا يـكون هـذا الـصبي . وكـانـت 

يد الرب معه .
                                                                    

انحـّل لـسان زكـريـا بـعد انـتهائـه مـن كـتابـة الحـرف االخـير مـن هـذه الـعبارة : يـوحـنا يـكون اسـمه . 
ثـــم بـــارك اهلل . وخـــالـــف بـــعضهم قـــالـــوا انـــه بـــارك اهلل اوالً . ثـــم قـــال يـــوحـــنا يـــكون اســـمه النـــقياده 
بـــاديء بـــدٍء الـــى عـــاطـــفة الـــشكر . وال عـــجب ان يـــكون رأيـــهم اصـــحّ الن االبـــتداء بـــاســـم اهلل مـــن 
الــــصواب والــــنظام ذوي الــــتقوى . وال ســــيما بــــعد جــــريــــان معجــــزة اطــــالق الــــلسان وأمــــام اســــم 
عـــجيب يـــدل عـــلى روح العهـــد الجـــديـــد . هـــذه آيـــات الـــعلي عـــند مـــولـــد ســـابـــقه . وقـــد واصـــلت يـــده 
الــعلية مــا بــدتــه فــي كــل أطــوار حــياتــه وتــقلبات ســلوكــه. وافــهم بــيد الــعليّ عــمل الــرب الــهادي الــى 

كل صالح وسداد .

ترنيمة زكريا

( 67 ) وامتأل أبوه زكريا من الروح القدس وتنبأ قائالً
                                                        

مــأل الــروح نــفس زكــريــا عــلى شــبه مــا وقــع اللــيصابــات زوجــته . فــجعله يــعلن املســتقبل ويــصف 
حـالـة ابـنه واعـداده الـطريـق للمخـلص املـنتظر . وقـد افـتتح تـرنـيمته بـتقدمـة الـشكر هلل عـلى آالئـه 

النه أبدى كبير العناية بالجنس البشري .
                                        



( 68 ) “ مـبارك الـرب الـه اسـرائـيل النـه افـتقد وصـنع فـداء لـشعبه ( 69 ) “ وأقـام لـنا 
قرن خالص في بيت داود فتاه “

                                                      
ومــن ضــروب هــذه الــعنايــة انــه تــعالــى ارســل ابــنه الــوحــيد متجســداً مــن مــريــم . وكــأن زكــريــا رأى 
الــــسيد املــــسيح مــــفتقداً ذوي الــــعاهــــات املــــتنوعــــة مــــن عــــميان وعــــرج وشــــل . ونــــظر بــــعني الــــروح 
املعجــزات الــعديــدة الــتي أتــاهــا لــه املجــد لــتخفيف الــويــالت عــن بــني االنــسان وكــيف انــه نــجاهــم 
مـن الخـطية والـشيطان . فـهو قـرن الـخالص الـذي يـقاتـل بـبأس ويـنال الـغلبة . وكـلمة قـرن مـجاز 
مــنقول مــن الــحيوان . يــعني الــقوة والــشجاعــة واملــدافــعة بــبأس . وفــي العهــد الــعتيق يــكثر ذكــره 
فـــي هـــذا املـــعنى وان هـــذا الـــقرن أقـــامـــه اهلل فـــي بـــيت داود . داللـــة عـــلى املـــواعـــيد الـــسنية الـــتي 
مـــــفادهـــــا ان املـــــسيح يـــــكون مـــــن زرع داود . قـــــال ســـــاويـــــرا املـــــلقب بـــــكابـــــوال ان اهلل قـــــرن االبـــــرار 
والـقديسـني ومـعناه كـما ان الـقرن جـزء مـن الـجسم ولـيس فـيه مـا يشـبه عـظام الـجسم أو عـروقـه 
أو شـيئاً آخـر فـيه مـن دم ولحـم . كـذلـك املـسيح مـن جـنس البشـر ولـيس فـيه مـا يشـبه خـطايـاهـم 

ومعاصيهم .
                                                             

( 70 ) “ كما تكلم بفم أنبيائه القديسني الذين هم منذ الدهر 

( 71 ) “ بـأن يخـلصنا مـن أعـدائـنا ومـن أيـدي جـميع مـبغضينا “ ( 72 ) “ لـيصنع 
رحـمة الـى ابـائـنا ويـذكـر عهـده املـقدس “ ( 73 ) “ الـقسم الـذي حـلف البـراهـيم أبـينا 
ان يـنعم عـلينا “ ( 74 ) “ بـأن نـنجو مـن ايـدي اعـدائـنا فـنعبده بـال خـوف “ ( 75 ) 

“ بالقداسة والبر قدامه جميع أيام حياتنا “ 
                                        

مـرجـع كـالم اهلل عـلى افـواه انـبيائـه ان املـسيح يخـرج مـن صـلب داود ويخـلص البشـر مـن ابـليس 
الـلعني ومـن قـواتـه ومـن الخـطية واملـوت . فـالـيوم يـذكـر تـعالـى مـوعـده البـراهـيم خـليله وينجـزه . النـه 
اثــبته بــقسم وحــلف لــه ان مــن زرعــه يخــرج املحــلص وان بــه تــتبارك شــعوب االرض “ تــكويــن ص 
22 : 18 “ وانــــما يخــــلصنا الــــرب لنهجــــر االصــــنام ونــــعبده الــــعبادة الــــواجــــبة لــــه . ال بــــالــــذبــــائــــح 

والحيوانات الخرساء . بل بطهر السيرة وخلوص السريرة .
                                                

( 76 ) “ وأنــت ايــها الــصبي نــبي الــعلي تــدعــى النــك تــتقدم أمــام وجــه الــرب لــتعد 
طرقه “

                                                  



وأنــت ايــها الــصبي الــخ . كــالم وجّـــــهه زكــريــا البــنه الــطفل . وملــا كــان املــسيح هــو اهلل الــعلي لــزمــه 
انـــبياء كـــما ألبـــيه انـــبياء أيـــضاً . ويـــوحـــنا نـــبيه ولـــم تـــبعد مـــدتـــه عـــنه . بـــل انـــه ســـبق بـــقليل مـــجيء 
سـيده وظـهوره فـأعـّد امـامـه الـطريـق وهـيّأ لـه الـنفوس البشـريـة الـتي أمـاتـتها الخـطية . قـصد ان 
يهـطل عـليها نـدى الـحياة فـتعود الـى مـعرفـة ربـها ومـحبته . ثـم انـه دّل عـلى قـرب مـجيئه وعـظمته 

بقوله للشعوب املتقاطرة اليه : انه يأتي بعدي من هو أقوى مني .
                                               

( 77 ) “ لـتعطي شـعبه مـعرفـة الـخالص بـمغفرة خـطايـاهـم ( 78 ) بـأحـشاء رحـمة 
الـهنا الـذي افـتقدنـا بـها املشـرق مـن الـعالء ( 79 ) “ لـيضيء لـلجالسـني فـي الـظلمة 

وظالل املوت لكي يهدي أقدامنا في طريق السالم “

أعـني بـشعبه كـل الـذيـن آمـنوا بـه . فـيوحـنا يـعطي املـؤمـنني مـعرفـة الـحياة الـروحـية . ويـدلـهم عـلى 
مــن بــه وحــده يــمكنهم ان يــنالــوا الــخالص ومــغفرة خــطايــاهــم . والــحياة الــروحــية هــي ان يــعرفــوا 
االلـه الـحقيقي ومـا يـطلبه لـعبادتـه الـحقة . ثـم مـن وظـيفة يـوحـنا ان يـعلمهم طـلب املـغفرة بـاحـشاء 
الـرحـمة االلـهية الـتي جـاء بـها املـسيح الفـتقادنـا ونـجاتـنا . وقـد دعـا الـسيد املخـلص مشـرقـاً مـن 
الــــعلو النــــه شــــمس الــــعدل املشــــرقــــة . وقــــال آخــــرون النــــه أشــــرق بــــكوكــــبه عــــلى املــــجوس وبشّــــــــرهــــم 
بـــقدومـــه وكـــانـــوا جـــالســـني فـــي ظـــالم الخـــطية . ومـــا أبـــدع وصـــفه الخـــطية  بـــالـــظلمة وظـــالل املـــوت 
فــهي تــعمي الــقلب وتــميت جــرثــومــة الــحياة فــي الــنفس . فــألجــل تــبديــد هــذا الــظالم وابــادتــه أتــى 
املــسيح مــن االعــالــي فــكان الــنور االلــهي لــلعالــم االنــسانــي وأرشــد األقــدام الــى ســواء الســبيل . 
أي الــى الــسيرة الــحسنة والســلوك املــمدوح املــقرون بــاالعــمال الــصالــحة . وافــهم بســبيل الســالم 

خطة االنجيل التي من استنهجها نال طمانينة البال وراحة القلب .
                                                 

( 80 ) “ وكـان الـصبي يـنمو ويـتقوى بـالـروح . وكـان فـي الـبراري الـى يـوم ظـهوره 
السرائيل 

                                                              
نــما يــوحــنا بــالــبدن والــنفس مــعاً نــمواً ال طــبيعياً فــقط بــل فــائــق الــطبيعة أيــضاً الن الــروح الــقدس 
تـــولـــىّ تـــقويـــته تـــولـــياً خـــاصـــاً مـــمتازاً . وان كـــان قـــد قـــصد الـــبراري فـــألن هـــيرودس طـــلب قـــتله . 
وتحـريـر الـخبر ان عـندمـا أتـى املـجوس الـى اورشـليم وانتشـر خـبرهـم بـني الـشعب دعـا هـيرودس 
الــكهنة واســتعلم عــن املــسيح ومــكان مــنشأه . ثــم دًل عــليهما املــجوس وأمــل ان يــعودوا الــيه فــما 
فــعلوا فــاشــتد حــنقه اذ ذاك وكــان مــا كــان مــن قــتل أطــفال بــيت لحــم ومــا جــاورهــا مــن الــبلدان . 
وأعـــلم هـــيرودس احـــد خـــاصـــته ان لـــلكاهـــن زكـــريـــا ولـــداً يـــقال انـــه املـــسيح فـــارســـل الـــيه هـــيرودس 



يــطلب مــنه ابــنه . فــأســرع بــعضهم وأخــبر بــاألمــر الــيصابــات الــتي اخــتفت وابــنها فــي الــبريــة . 
وخــاف زكــريــا بــعد هــربــها ان يــمثل أمــام املــلك فــاحــتمى بــالــهيكل فــبعث هــيرودس مــن قــتله بــني 
الـهيكل واملـذبـح كـما هـو مـكتوب فـي االنـجيل . وروى آخـرون ان الـروح حـمل يـوحـنا عـلى الخـروج 

الى البرية والبقاء فيها ثالثني سنة .

وقـال غـيرهـم ان خـروجـه الـى الـبريـة كـان بـتدبـير الـهي قـصد ان ال يـتعرف بـاملـسيح بسـبب الـقرابـة 
مـا بـينهما حـتى تـكون شـهادتـه فـيما بـعد بـعيدة عـن كـل عـاطـفة بشـريـة أو غـايـة أخـرى فـيصدقـها 
الـناس  . ومـن االخـبار انـه كـان ابـن سـنتني ونـصف سـنة زمـن خـروجـه . فـقد سـبق مـيالده مـيالد 
يــسوع بســتة أشهــر واملــجوس وجــدوا املــسيح ابــن ســنتني . وذهــب فــريــق ثــان ان املــجوس قــابــلوا 
املــــسيح وهــــو ابــــن ســــتة اشهــــر فــــكان اذن يــــوحــــنا عــــند اخــــتفائــــه ابــــن ســــنة . وارتــــاى غــــيرهــــم ان 
املــجوس وجــدوا يــسوع فــي الــقمط عــلى ذراع أمــه . فــيوحــنا خــرج اذن مــع أمــه الــى الــبريــة وهــو 
ابـن سـتة أشهـر ومـنها تـعّلم الـتكّلم . وقـال فـريـق آخـر ان الـروح الـقدس عـّلمه ان يـتفّوه بـاول كـالم 

! 27قاله وظل مواصالً تعليمه الى ان ظهر آلل اسرائيل .

                                               
االصحاح الثاني

 
والدة ابن اهلل املتجسد 

( 1 ) “ وفـي تـلك االيـام صـدر امـر مـن أوغسـطس قـيصر بـأن يـكتتب كـّل املـسكونـة . 
( 2 ) وهذا االكتتاب االول جرى اذ كان كيرينيوس والي سورية “ 

                                                  
بـعد ان ولـدت الـيصابـات يـوحـنا بسـتة أشهـر أراد أوغسـطس قـيصر ان يـعرف عـدد الـخاضـعني 
لســلطانــه فــأصــدر أمــراً بــأن يــأتــي كــل الــى بــلدتــه ويــكتب اســمه فــي ســجالت حــكومــته . واســم 
اوغسـطس خـاص بهـذا املـلك . أمـا كـلمة قـيصر فـهي اسـم كـل مـلك يـتولـى السـلطان االعـلى عـند 
الــرومــانــيني كــما هــي كــلمة فــرعــون عــند املــصريــني . وكســرى فــي بــالد فــارس . وكــان أوغســطس 
زمـن االكـتتاب صـاحـب االمـر والـنهي عـلى الـرومـانـيني واملـصريـني وفـي سـوريـا وفلسـطني وعـلى 
أهــل الــشام وانــطاكــية واملــلك االعــلى لــليهود . فــأراد كــداود عــّد ســكان مــمالــكه . وغــلط مــن اّدعــى 

انه قصد ارجاع كّل الى بلدته 



مـسقط رأسـه أو رأس آبـائـه بـل االصـح انـه قـصد ضـرب الجـزيـة عـليهم . ودلـيل قـولـنا نـأخـذه مـن 
كــالم جــمالئــيل ( أعــمال الــرســل 5 : 37 ) ونــصه : قــام يــهوذا الجــليلي فــي تــلك االيــام الــتي كــان 
الــناس يــكتتبون فــيها ألجــل الجــزيــة “ ولــم يــقع بــعد هــذا االكــتتاب وال قــبله اكــتتاب آخــر . وقــال 
الــقديــس افــرام فــيه انــه حــدث “ حــتى يــصعد يــوســف ومــريــم مــن الــناصــرة الــى بــيت لحــم لــكتابــة 
اســـميهما فـــيولـــد اذ ذاك املـــسيح وتـــتم نـــبوة مـــيخا ( 5 : 2 ) الـــقائـــل: “ وأنـــت يـــا بـــيت لحـــم أرض 
يــــهوذا لســــت الــــصغيرة فــــي رؤســــاء يــــهوذا النــــه مــــنك يخــــرج املــــدبــــر” وأيــــضاً يــــصّد الــــيهود عــــن 
الـتخاصـم والـقول ان املـسيح لـم يـات مـن بـيت داود . وقـد ولـد ربـنا فـي الـسنة ال 43 الوغسـطس 
وال 33 لـهيرودس . وانـتبه الـى املـطابـقات فـي الـظروف الـحاضـرة فـان اوغسـطس يـعني الـظهور 
واالشــراق واملــسيح هــو املشــرق مــن االعــالــي . ثــم أوغســطس مــلك ســت عشــرة ســنة أمــا مــماثــله 
بـاالسـم فـال انـتهاء ملـلكه وأيـضاً أمـر أوغسـطس  بـاالكـتتاب مـن أجـل الجـزيـة واملـسيح قـال أعـطوا 
مـال قـيصر لـقيصر ومـا هلل هلل . وأوغسـطس قـصد مـعرفـة عـدد الـناس تـحت سـلطانـه أمـا املـسيح 
فــلعظم عــنايــته بــنا ولــد وظهــر . وان قــيل ان مــقصد أوغســطس مــن امــره أن يــعود كــل الــى بــلدتــه 
فــاملــسيح أيــضاً أخــرج الــنفوس الــتي كــانــت فــي هــاويــة وارجــعها الــى وطــنها الــقديــم . وأعــلم ان 

كلمة قيصر تاويلها ضابط الكل . وعلى رأي آخرين تعني رأس امللوك او شريفاً .
                                                          

( 3 ) فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد الى مدينته 

أي ذهـــب الـــرومـــانـــي الـــى بـــالد الـــرومـــان والـــيونـــانـــي الـــى بـــالد الـــيونـــان والـــعبرانـــي الـــى فلســـطني 
والســريــانــي الــى انــطاكــية وســوريــا . وقــد دعــي االكــتتاب بــاالولــل لــعدم وجــود اكــتتابــات أخــرى 
غـــيره بـــل النـــه وقـــع اوالً فـــي زمـــن مـــلك اوغســـطس وبـــامـــره عـــندمـــا ارســـل كـــيريـــنيوس والـــياً عـــلى 
سـوريـة . وبهـذا صـرّحـت الـنسخة الـيونـانـية ز ومـن الـبني أنـه كـان مـمكناً ان يـكتب كـل فـي مـكان 
اقـامـته لـكن تـدبـيراً الـهياً جـعل االكـتتاب فـي مـسقط الـراس . أوالً لـيلتزم يـوسـف ومـريـم الـذهـاب 
الـى بـيت لحـمم فيجـري مـيالد الـرب بـمقتضى نـبوة مـيخا . ثـانـياً لـيعرف الـناس مـيالد املخـلص . 

وعادة اهلل في العهدين القديم 
والجــــديــــد أن يــــأتــــي بــــاألمــــور غــــير املــــألــــوفــــة أو عــــلى رؤوس االشــــهاد لــــيطلع عــــليها البشــــر . وان 
يجــري أشــياء غــريــبة لــيدلــنا عــلى انــنا غــربــاء فــي الــعالــم ويــلزمــنا الــرجــوع الــى الــفردوس وطــننا 
الـــقديـــم . ثـــالـــثاً لـــم يـــلد الـــسيد املـــسيح فـــي زمـــن االكـــتتاب االّ لـــيكتب أســـامـــينا فـــي الـــسماء عـــند 

أبيه .
                                            



( 4 ) فــصعد يــوســف أيــضاً مــن الجــليل مــن مــديــنة الــناصــرة الــى الــيهوديــة الــى 
مــديــنة داود الــت تــدعــى بــيت لحــم  النــه كــان مــن بــيت داود ومــن عــشيرتــه ( 5 ) “ 

ليكتتب مع مريم امرأته املخطوبة وهي حبلى “
                                                       

صــعدت مــريــم مــع يــوســف بــقصد ان تــكتتب هــي أيــضاً ولــم يــكن محــرمــاً عــلى الــنساء ان تــكتب 
أســامــيهن . وارتــأى أيــضاً ان الــسيد املــسيح قــد جــرى اكــتتاب اســمه كــما شهــد بــذلــك الــقديــس 
افـرام قـال : كـتب اسـمه وكـتبه والـداه . وان سـألـت ملـاذا لـم يـقل االنـجيلي ان مـريـم مـن بـيت داود 
بــل اكــتفى بــاثــبات ذلــك فــي حــق يــوســف ؟ فــالــجواب ان عــادتــهم تحــريــر نســبة الــرجــال ال الــنساء 
والــتزوج مــن بــنات الســبط ال مــن غــيره . وهــذا مــا يــلزم الــعاقــل فــرضــه فــي يــوســف وهــو الــرجــل 
الـصديـق الـذي بـعد ان ظهـر لـه املـالك واعـلنه ان حـبل مـريـم مـن الـروح الـقدس أخـذ يجـل قـدرهـا 
ويسـتحبها مـعه أيـنما ذهـب . وقـد وصـفها لـوقـا بـاملخـطوبـة وعـرفـها الـناس بـانـها امـرأة يـوسـف : 
وكــــــانــــــت عــــــليها الســــــالم مــــــن أبــــــويــــــن فــــــاضــــــلني محــــــرومــــــي النســــــل فــــــنذرا لــــــلرب أن وهــــــبتنا ولــــــداً 
خــصصناه بخــدمــتك فــي الــهيكل فــاســتجاب اهلل الــكريــم طــلبتهما وبــعد فــطامــها ادخــالهــا هــيكل 
الــــرب فــــبقيت بــــعد وفــــاة والــــديــــها بــــني الــــنساء الــــلواتــــي يخــــدمــــن الــــكهنة . وكــــان زكــــريــــا وامــــرأتــــه 
الــــيصابــــات خــــالــــتها أي أخــــت امــــها قــــد أخــــذا عــــلى نــــفسهما االهــــتمام بــــشأنــــها والــــعنايــــة بــــها . 
وعــندمــا بــلغت ســن الــثانــية عشــرة لــزم تــزويــجها لــنهي الشــريــعة عــن ابــقاء الــبنات الــبالــغات فــي 
الــهيكل فجــمع زكــريــا شــبان يــهوذا لــيقترع ملــن تــكون الــصبية زوجــة ووضــع عــصيهم عــلى تــابــوت 
العهـد فـازهـرت عـصا يـوسـف فـاسـتعفى عـن قـبولـها مـحتجاً بـانـه فـقير وشـيخ ولـه امـرأة وبـنون . 
ثــم طــارت مــن عــلى مــريــم الــعذراء حــمامــة بــيضاء ووقــفت عــلى يــوســف فــتيقن اذ ذاك ان الــعلي 
جــعلها نــصيباً لــه فــأخــذهــا الــى داره وفــي الــسنة عــينها أتــاهــا جــبرائــيل املــالك فبشــرهــا بــالــحبل 
االلـهي وسـكن يـوسـف مـعها املـدة كـلها وهـو مجـّل لطهـرهـا وبـكارتـها . وكـانـت عـادة االقـدمـني االّ 
يـدنـوا مـن نـسائـهم بـعد عـقد الـزواج اال بـعد ثـالث نـني لـيثبتوا انـهم غـير مـغلوبـني مـن الـشهوة بـل 

انما هم منقادون اليالد النسل ال غير .
                                                    

( 6 ) “ وبـــينما هـــما هـــناك تـــمت أيـــامـــها لـــتلد ( 7 ) فـــولـــدت ابـــنها الـــبكر فـــقمطته 
وأضجعته في مذود اذ لم يكن لهما موضع في املنزل “

                                                        
مـيز فـي والدة الـعذراء مـريـم للمخـلص مـا هـو فـائـق الـطبيعة مـما هـو طـبيعي . فـمن الـنوع االول 
حـبلها بـال زواج وال زرع بشـري وبـقاء بـكارتـها بـعد والدتـها . ومـن الـثانـي مـدة الـحبل وهـي تـسعة 
أشهـــر واوالدة مـــن املـــراة . ثـــم افـــهم بـــوالدة املـــسيح أنـــواعـــاً ثـــالثـــة مـــن الـــوالدة . أوالً تجســـده فـــي 



أحـشاء مـريـم ووالدتـه مـنها . ثـانـياً خـروجـه مـن تـحت شـريـعة مـوسـى الـى الشـريـعة الجـديـدة . وقـد 
تـــّم لـــه ذلـــك بـــاملـــعموديـــة فـــمنذ زمـــنها ولـــد االنـــسان الجســـدانـــي روحـــانـــياً . ثـــالـــثاً قـــيامـــته مـــن بـــني 
االمـــوات فـــهي كـــوالدة مـــن املـــوت الـــى عـــدم املـــوت ومـــن حـــياة الـــعالـــم الـــفانـــي الـــى حـــياة الـــسماء 
الــخالــدة . وقــد دعــا االنــجيلي املــسيح بــكر الــعذراء مــريــم ال النــه ولــد لــه أخــوة فــيما بــعد بــل تــبعاً 
لـتعبير الـكتب املـنزلـة الـتي تـدعـو بـكراً كـل فـاتـح رحـم وبـيان ذلـك انـها تـأمـر كـل امـرأة والـدة بـاملـثول 
الـى الـهيكل بـعد أربـعني يـومـاً مـن والدتـها لـتقّدم عـن ابـنها قـربـانـاً وتـدعـو ابـنها بـكراً سـواء كـان لـه 
أخـوة أو لـم يـكن . ثـم ان الـسيد املـسيح يـدعـى بـكراً لـعدة مـعاٍن . أوالً النـه بـكر مـريـم كـالـذي يـفتح 
رحـــم أمـــه . ثـــانـــياً النـــه بـــكر جـــميع املخـــلوقـــات وذلـــك فـــي ذاتـــه اذ ولـــد مـــن اآلب فـــي االزل . وبـــعد 
والدتـه االزلـية ولـد فـي آخـر االزمـنة مـن الـبتول والدة جسـديـة دون ان يـتغير بـحيث يـعد حـقاً ابـن 
اهلل وابـن مـريـم . ثـالـثاً بـكر جـميع املخـلوقـات الـتي خـلقها لـحياة الـنعمة فـكل مـن يـعتمد ويـؤمـن بـه 
يـصبح فـي عـداد اخـوتـه وهـو أولـهم أو بـكرهـم النـه تـقدم الجـميع . رابـعاً بـكر فـي املـوتـى النـه قـام 
قـــيامـــة مـــجيدة قـــبل غـــيره وصـــار عـــديـــم املـــوت أمـــا مـــا وقـــع عـــند والدة املخـــلص مـــن اعـــمال والـــدتـــه 
ففسـره بـاملـعنى الـروحـي بـان الـلف بـالـقمط والخـرق داللـة عـلى ان املـسيح حـمل خـطايـانـا وسـّمر 
عــلى الــصليب ليغســل االنــسان الــعتيق بــدمــه وايــضاً بــات الــقمط والخــرق عــالمــة فــقر وتجــرد مــن 
الــــدنــــيا وأمــــوالــــها . وبــــان االضــــجاع فــــي املــــذود انــــما أذن بــــوقــــوعــــه عــــليه لــــييقوم مــــقام الــــجنس 
البشــري الــذي تشــبّه بــالــحيوان والــبهيمة عــندمــا ارتــكب املــعصية والــرذيــلة فــاحــتمل املــسيح كــل 
ذلـك لـيرجـعنا الـيه ويـطعمنا قـوت الـحياة ويـسقينا خـمر الـفرح . وقـل أيـضاً ان املـذود اشـارة الـى 
الـــقبر والـــى ان الـــسيد ســـيموت ويـــدفـــن فـــي قـــبر يشـــبه املـــذود . وعـــلل لـــوقـــا اضـــجاع الـــسيد فـــي 
املـذود بـان لـم يـكن مـوضـع لـيوسـف ومـريـم فـي أحـد املـنازل أو الـبيوت لـكثرة املـتقاطـريـن مـن سـبط 
يـــــهوذا الـــــى االكـــــتتاب فـــــلزمـــــهما الـــــذهـــــاب الـــــى مـــــغارة بـــــالـــــقرب مـــــن بـــــيت لحـــــم وكـــــانـــــت حـــــظيرة 

للمواشي . 
                                               

سجود الرعاة للمخلص

( 8 ) وكان في تلك الناحية رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم .
                                              

لـم يـكن الـرعـاة بـعيديـن عـن بـيت لحـم وكـانـوا يـتقاسـمون الهـر عـلى الـقطعان فـي هـجعات الـليل . 
والــهجعة جــزء مــنه فــيتناوبــون الحــراســة ويــحييون وقــتهم بــالشّــــــبابــة واملــزمــار واالغــانــي . وقــد ولــد 
ســـيدنـــا فـــي الـــليل النـــه خـــلق الـــخالئـــق فـــأراد فـــي الـــليل أيـــضاً ان يـــحييها ويخـــلقها ثـــانـــية لـــحياة 



الـنعمة . ثـم انـه فـي الـليل قـام مـن الـقبر وسـوف تـكون الـقيامـة الـعمومـية فـي الـليل . وقـد ازال لـه 
املجد ظلمتني في ليل هذه الدنيا وهما ظلمة الخطية وظلمة انتقاء النور السماوي .

                                              
( 9 ) “ واذا مالك الرب وقف بهم ومجد اهلل اشرق حولهم فخافوا خوفاً عظيماً “

                                                        
الي االســـباب أتـــى مـــالك ولـــم يـــأت ســـروفـــي أو كـــروبـــي ؟ فـــالـــجواب ان املـــالك لـــه مـــشابـــهة أكـــبر 
بــالــسيد الــذي هــو حــكمة اآلب . واملــالك الــذي تــراءى لــلرعــاة هــو جــبرائــيل الــذي هــو مــالك الــرأي 
الـعظيم ومـشورة اآلب . ثـم ألي االسـباب أظهـر املـسيح مـولـده لـلرعـاة قـبل غـيرهـم ؟ فـالـجواب ان 
لـهم شـكل الـرسـل الـذيـن هـم رعـاة الـكنيسة . ثـم ان الـرعـاة يـعرفـون أحـسن مـن غـيرهـم كـيف تـلد 
الحــمالن ومــتى تــلد واملــسيح هــو حــمل اهلل . وقــد اشــرق حــولــهم مجــده فــأنــار عــقولــهم الــساذجــة 
أضــاءهــا . ومجــد اهلل هــو الــنور املشــرق اشــراقــاً يــفضل اشــراق الــشمس واملــعلن وجــود نــور اهلل 
الـــــذي يـــــرســـــل أشـــــعته املـــــحيية عـــــلى قـــــلوب الـــــبررة . وأيـــــضاً قـــــيل مجـــــد اهلل بســـــبب بـــــهاء املـــــالك 
الـــسماوي الـــدال عـــلى مـــرســـله . وقـــد خـــص تـــعالـــى الـــرعـــاة بهـــذا الـــبهاء لـــيبّدد ظـــالم الجهـــل مـــن 
نـفوسـهم ويطهـرهـا مـن االدنـاس ويـجعلهم يـفهمون كـالم املـالئـكة ويحـرسـون بـأكـبر عـنايـة وأعـظم 
يـقظة أشـخاصـهم مـن الـذئـاب الـساطـني عـلى االفـهام والـقلوب أي مـن الهـراطـقة والـوثـنيني . وقـد 
خــــافــــوا اوالً مــــن مــــشاهــــدة الــــهابــــط الــــيهم مــــن االعــــالــــي كــــما خــــاف دانــــيال الــــنبي ال ســــيما وان 
أعــــينهم نــــظرتــــه لــــليالً وعــــلى غــــير املــــألــــوف وفــــي أرض خــــالــــية مــــن ســــكان مــــثله . االّ ان رعــــبتهم 

تالشت عما قليل بما قّواهم به منضياء مجده وهبات مرسله السامي الجالل .
                                            

( 10 ) “ فــقال لــهم املــالك ال تــخافــوا فــها انــا أبشــركــم بــفرح عــظيم يــكون لجــميع 
الـشعب ( 11 ) انـه قـد ولـد لـكم الـيوم فـي مـديـنة داود مخـلص هـو املـسيح الـرب ( 12 

) وهذه لكم العالمة . انكم تجدون ظفالً مقمطاً مضجعاً في مذود “ 
                                                   

أزال عـــنهم الـــخوف لـــيقبلوا بـــشارتـــه حـــسن الـــقبول وبـــقلوب كـــلها بـــأس وشـــجاعـــة عـــلى مـــثال مـــا 
صـــنع مـــع زكـــريـــا والـــعذراء مـــريـــم والـــنسوة الـــلواتـــي أتـــني الـــى قـــبر يـــسوع . ثـــم بشـــرهـــم بـــالـــفرح 
الــعظيم الــذي يــنال املخــلوقــات كــلها ال قــسماً مــنها فــقط فــقال لــهم : قــد ولــد لــكم مخــلص . وانــك 
تـــسأل : لـــَم لـــم يـــقل ولـــد لـــنا فهـــل والدة املـــسيح لـــم تـــصيب مـــنافـــعها املـــالئـــكة ؟ الـــجواب ان والدة 
املــسيح بــالجســد انــما الــقصد مــنها خــالص البشــر مــن الخــطية والــشيطان وبهــذا االعــتبار لــم 
يـــــنل املـــــالئـــــكة خـــــالصـــــاً النـــــهم غـــــير مـــــحتاجـــــني الـــــى الـــــنجاة مـــــن الـــــشيطان والخـــــطية . اال انـــــهم 
اســتفادوا كــثيراً مــن والدتــه األزلــية فــي حــضن اآلب . وأيــضاً ال مــانــع مــن الــقول انــهم اســتفادوا 



مـن والدة الـسيد املـسيح ثـباتـاً فـي الـعمل الـصالـح وأطـلعوا عـلى أسـرار عـديـدة كـانـوا لـها جـاهـلني 
ألن املــــسيح هــــو حــــكمة اهلل الــــظاهــــرة فــــي الــــعالــــم . ثــــم ان املــــالك شــــاء الــــتمييز بــــني والدة االبــــن 
األزلـية ووالدتـه الـزمـنية فـقال ولـد لـكم الـيوم أي فـي الـزمـن ال فـي األزل وفـي هـذا الـعالـم الـفانـي 
ال فـي الـعالـم الـخالـد حـيث ال يـوم وال زمـن وال شـهور وال نـهار وال لـيل . وعـّقب بـذكـر صـفة املـولـود 
فــنعته بــانــه مخــلص ال كــما كــان مــوســى ويــشوع بــن نــون ألنــه أعــظم مــنهما واشــرف اذ هــو الــه 
بــطبعه وكــانــا مــن البشــر . وقــد خــّلصنا بــذاتــه وهــما خــّلصا الــشعب بــقوتــه .وأيــضاً ان خــالصــه 
ثـابـت عـمومـي تـبقى مـفاعـيله الـى األبـد وخـالص مـوسـى ويـشوع املـذكـوريـن وأيـضاً خـالص زور 
بـابـل كـانـا خـاصـني بـالـشعب االسـرائـيلي ولـزمـن محـدود . وقـائـل لـَم لـم يخـلصنا املـسيح بـمولـده 
مــن اآلب فــقط ولــَم اقــتضى ان يــتأنــس لــيعتقنا بــموتــه وآالمــه واتــعابــه مــن اســر املــعصية ؟ نــجيب 
انــــه كــــان قــــادراً عــــلى ذلــــك بــــاسهــــل الــــطرق االّ ان طــــبيعتنا الــــضعيفة لــــم تــــكن تــــحتمل مــــثل هــــذا 
الــخالص وملــا كــانــت عــرفــت مــا قــدرتــه الــعلويــة وانــه يــمكن ان يتجســد بــدون ان يــلحقه تــغيّر .ومــا 
اكــتفى املــالك بــما قــالــه بــل رغــب فــي زيــادة وصــفه حســب مــا جــاء فــي الــكتب مــن قــبل فــقال أوالً 
هــو املــسيح الــرب . وانــتبه الــى انــه لــم يــقل : ســيصير مــسيحاً وربــاً . اذن هــو اهلل وان كــان حــقاً 
ربـاً والـهاً النـه الـه بـطبعه وأيـضاً صـار طـفالً النـه رب ومخـلص فـهو الـسيد املـالـك كـل شـيء يـخفي 
يـادتـه وحـقوقـه عـلى تـملك االشـياء كـلها ويظهـر طـفالً . كـما انـه الـغنيّ لـكنه يـخفي غـناه ويـترآءى 
فـــقيراً . ثـــانـــياً هـــو مـــن مـــديـــنة داود . أي مـــن بـــيت لحـــم كـــما جـــاء فـــي الـــنبوات فـــبعد تـــحقيق هـــذه 
الـصفات ال يـقوى الـرجـل الـعاقـل عـلى الـشك فـي ان املـولـود هـو املـنتظر املـوعـود بـه . ولـئال يتسـرّب 
غـــلط أو ارتـــياب الـــى عـــقول الـــرعـــاة دلّـــهم املـــالك الـــى الـــظروف واملـــتعلقات الـــتي ســـيلقونـــه فـــيها . 
ومــعنى كــالمــه : الــذي وصــفته لــكم مخــلصاً مــسيحاً حــامــالً لــلعالــم املســرات واالفــراح هــو طــفل 
يظهـر ضـعيفاً فـقيراً مـضجعاً فـي مـذود ومـا أحـلى فـقر الـسيد املـسيح فـانـه غـني الـنفس كـما ان 

عذابه شفاء القلب وموته حياة العالم .
                                                   

( 13 ) “ وظهــــر بــــغتة مــــع املــــالك جــــمهور مــــن الــــجند الــــسماويــــني مســــبحني اهلل 
وقائلني : ( 14 ) املجد هلل في االعالي وعلى االرض السالم وبالناس املسرة “

                                                  
انـما غـايـة املـالئـكة هـؤالء ال تـنفرق عـن غـايـة املـالك الـذي تـقدمـهم وهـي الـبشارة بـاملـولـود الجـديـد 
وتـمجيده بحـمل الـناس عـلى االقـبال الـيه . وكـأن الـرعـاة داخـلهم االرتـياب فـي صـحة مـا سـمعوه 
وانـقسموا مـا بـينهم فـي الـراي فـتراءت لـهم جـوقـات الـجند الـسماويـني لـيثبتوا كـالم مـن تـقدمـهم . 
وهــذه خــدمــة لــذيــذة أمــروا بــانــجازهــا فــأنجــزوهــا بــنغمات الــفرح واالبــتهاج . ثــم كــان ظــهورهــم مــن 
الــسماوات اعــالنــاً ملــنشأ املــولــود الــذي هــو ســماوي واشــهار انــه يــدعــو الــناس الــى الــسماء . وقــل 



أيـضاً ان املـالئـكة خـّدام اهلل فـي مـملكته يحـرون أمـامـه فـي كـل مـوقـع ذي خـطورة فـحضروا اآلن 
لـديـه فـي مـيالده بـالجسـد كـما سـيحضرون صـعوده ممجـداً الـى الـسماوات بـعد مـوتـه وقـيامـته . 
أمـا تـرنـيمتهم الـسنية ففسّـــــرهـا كـما يـأتـي . أوالً املجـد هلل أي اآلب وانـما يمجـده املـالئـكة تـعويـضاً 
عـما يـلحقه بـه البشـر مـن االهـانـة . والبشـر قـد انـكروا تـمجيده وعـبدوا مخـلوقـات دنـيئة وظـنوا ان 
الـــنجوم فـــي الـــعال مســـتحقة للمجـــد فـــلذلـــك يـــقول املـــالئـــكة كـــل مجـــد فـــي االعـــالـــي أو يـــوجـــه الـــى 
االعـــالـــي ال يـــجب لـــغير اهلل بـــل انـــما يـــجب هلل وحـــده . ثـــانـــياً املجـــد هلل أي االبـــن الـــذي ولـــد الـــيوم 
فــــيكون اذن االبــــن اهلل عــــينه وهــــو مســــتوجــــب للمجــــد الــــالزم هلل . وقــــد مجّــــــده املــــالئــــكة هــــذا املجــــد 
الســيما وانــهم ادركــوا حــق االدراك ان الــكلمة صــار انــسانــاً وان الــسماء لــم تــفرغ مــنه ولــو انــهم 
يـــرونـــه عـــلى االرض فـــي املـــذود وانـــه مـــالء االرضـــني وهـــو فـــي كـــل مـــكان فـــلم يحـــّده شـــيء ثـــم لـــم 
يــقّصروا فــي تــمجيدهــم العــالم الــرعــاة ويــوســف ومــريــم بــقدر املــولــود وبــانــه ربــهم والــههم وأعــظم 
مـــما فـــي الـــسماء وعـــلى االرض . ثـــانـــياً ازدراء االبـــالـــسة واالصـــنام والـــذبـــائـــح الـــتي تـــقدم لـــهم . 
ولهــذا املــعنى زاد املــالئــكة عــلى عــبارتــهم كــلمة أخــرى يــطلبون فــيها الســالم لــبني االنــسان عــلى 
االرض . ومــــن املــــحقق بــــالــــتاريــــخ ان االرض عــــند ظــــهور املخــــلص كــــانــــت طــــافــــحة بــــاملــــعاصــــي 
واالعـــمال الـــشائـــنة وبـــعداوة شـــعب لـــشعب وفـــرد آلخـــر . فـــاملـــسيح كـــان ســـالمـــاً للجـــميع فـــابـــطل 
الـــقتال وصـــالـــح الـــفريـــقني اي املـــالئـــكة والبشـــر فـــافـــرغ اذ ذاك الـــفريـــق االول جهـــده وطـــاقـــته فـــي 
تـــقريـــب الـــشعوب املـــتنافـــرة بـــعضها عـــن بـــعض بـــما اوحـــاه الـــيها مـــن أفـــكار املـــحبة وااللـــهامـــات 
الـصالـحة . وكسـر مـن شـوكـة الجسـد املـتمرد فـأخـضعه لـلنفس الـتي زادت قـوة ونـشاطـاً واقـباالً 
عـلى الـصالح وعـلى عـبادة اهلل . فـمن هـذه كـلها نسـتنتج ان املـيالد الـسيدي أزال مـن املـقاتـالت 
أربــعاً االولــى بــني اهلل والبشــر الــثانــية بــني املــالئــكة والــناس . الــثالــثة بــني شــعب وشــعب . الــرابــعة 
بــني الــنفس والجســد . فــاملــسيح حــقاً ســالم . ثــم يــمكنك ان تــفهم بــالســالم عــلى االرض الــحياة 
الــتي مــنحها الــعلي لــلجنس البشــري املــائــت بــالخــطية فــانــه عــاش ثــانــية ونــال وعــداً بــعدم املــوت 
فـــكانـــت فـــرحـــته بـــذلـــك مـــما يعجـــز عـــن وصـــفه كـــل لـــسان . وجـــاء فـــي احـــدى الـــنسخ بـــدل : لـــلناس 
الــذيــن بــهم املســرة . عــبارة : والــرجــاء الــصالــح لــبني البشــر . فــيكون املــعنى أن لــم يــكن لــلناس 
رجـاء الـخالص فـكان مـيالد املـسيح وعـداً أكـيداً بـالـخيرات الـسماويـة وبـانـالـتها كـل مـن يـؤمـن بـه . 
ولــــو ان هــــذه الــــخيرات عــــينها غــــير ظــــاهــــرة وال مــــنظورة . أمــــا الــــنسخة الــــيونــــانــــية فــــتروي لــــلناس 
حــــسن املســــرة وافــــهم بــــذلــــك االرادة الــــصالــــحة . وملــــا كــــانــــت هــــذه الــــترنــــيمة بــــديــــعة فــــي مــــعناهــــا 
ومــبناهــا ومــن الــكالم الــجامــع رّددتــها الــجوقــة الــسماويــة ثــالث مــرات اقــتداء بــالســروفــيني الــذيــن 

يقولون ثالثاً قدوس قدوس قدوس .
                                               



( 15 ) “ فـــلما مـــضت املـــالئـــكة عـــنهم الـــى الـــسماء قـــال الـــرعـــاة بـــعضهم لـــبعض 
لنذهب اآلن الى بيت لحم وننظر هذا االمر الواقع الذي أعلمنا به الرب .

                                              
رجــع املــالئــكة الــى الــسماء مــن حــيث نــزلــوا ولــم يــمضوا مــع الــرعــاة لــيرشــدوهــم الــى محــل املــولــود 
والـغايـة مـن امـتناعـهم عـن املـرافـقة ان يـجول الـرعـاة فـي شـوارع بـيت لحـم سـائـلني . ايـن املخـلص 
الـذي اخـبرنـا املـالك او املـالئـكة بـميالده فـيعرف اذ ذاك الـسكان اجـمعون بـاالمـر كـما عـرف أهـل 
اورشـليم بـه عـند قـدوم املـجوس وسـؤالـهم عـنه بـعد ان غـاب النجـم عـن أعـينهم . فـجاء اذن الـرعـاة 
واسـتصحبوا قـطعانـهم خـوف ان تـتبّدد لـيالً لـو تـركـوهـا وحـدهـا وهـم قـاصـدون تـحقيق األمـر الـذي 

اعلمهم به الرب بواسطة مالئكته ومشاهدته بالعيان .
                                                   

( 16 ) “ وجاءوا مسرعني فوجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعاً في املذود “ 
( 17 ) “ فلما رأوه أخبروا بالكالم الذي قيل لهم عن هذا الصبي “ 

                                             
لـم يـصبر الـرعـاة الـى الـصباح لشـدة مـا خـالـجهم مـن الـفرح بـل قـامـوا مـن سـاعـتهم واخـبروا مـن 
لـــقوه فـــي طـــريـــقهم بـــما شـــاهـــدوه ودلّـــهم االضـــواء الـــناريـــة مـــن داخـــل املـــغارة عـــلى مـــكان املـــولـــود 
وكــانــوا قــد اتــوا بــالــتقدمــات الــثمينة لــديــهم فــقّدمــوهــا لــلعائــلة املــقدســة وأثــبت لــهم كــل اقــوال الــجند 

السماويني .
                                                       

( 18 ) فــكل مــن ســمع تــعجب مــما قــال لــهم الــرعــاة ( 19 ) وكــانــت مــريــم تــحفظ هــذا 
الـكالم كـله مـتفكرة بـه فـي قـلبها ( 20 ) ورجـع الـرعـاة وهـم يمجـدون اهلل ويسـبحونـه 

على كل ما سمعوه وعاينوه كما قيل لهم “ 
                                               

سـؤال : مـن أيـن اجـتمع الـناس لـيسمعوا ؟ جـواب : أوالً لـم يـتمالـك الـرعـاة عـن الـصراخ واملـناداة 
بـما سـمعوه ونـظروه كـعادة اهـل الـجبال الـذيـن يـنبئون جـيرانـهم ولـو بـعيديـن بـما يـقع عـندهـم مـن 
غـــير املـــألـــوف . ثـــانـــياً يـــمكن الـــقول انـــهم انـــتظروا الـــى الـــصباح ثـــم قـــصدوا الـــسكان أخـــبروهـــم . 
ثــالــثاً ال بــّد ان صــواب املــالئــكة ايــقظت كــثيريــن فــاخــذهــم الــعجب مــن الــتمجيد الــذي لــم يــعرفــوا 
ســببه ومــن الــكالم الــسماوي الــحاوي لــعظائــم االمــور وخــارقــها . ثــم ان كــثيريــن ال يــقوون عــلى 
ســماع تــمجيد اهلل ومــشاهــدة أنــواره الــعلويــة لــضعف بــصيرتــهم وغــالظــة رقــابــهم فــهؤالء ال يــرون 
اهلل متجســـــداً فـــــيتعجبون بـــــما يـــــبلغ اذانـــــهم عـــــنه . فـــــان مـــــعرفـــــة اهلل ومـــــحبته مـــــن نـــــصيب الـــــعقل 
الـصحيح والـقلب املسـتقيم والـروح الـقدس ال يـنيلر االّ مـن يـبتغي الـصالح . ولهـذا املـعنى كـانـت 



الـــعذراء الـــبتول تـــصون كـــجواهـــر غـــالـــية الـــثمن كـــالم مبشـــرهـــا وخـــالـــتها وأخـــبار الـــرعـــاة وتـــمجيد 
املـالئـكة وتـعمل الـفكرة فـيها وتـقابـل بـعضها بـبعض . ثـم ان الـرعـاة كـانـوا رسـل املـولـود النـهم بـعد 
ان شــاهــدوه وتــحققوا مــا قــيل لــهم رجــعوا قــائــلني لــكل مــن لــقوهــم : هــّللوا اهلل ومجّـــــدوه ألنــه ارســل 

لنا املخلص .

 ختانة املسيح 

( 21 ) وملـا تـمت ثـمانـية أليـام لـيختنوا الـصبي سـمي يـسوع كـما سـماه املـالك قـبل 
ان يحبل به في البطن .

                                              
س مــــا الــــختانــــة ؟ ج هــــي زوال الــــغرلــــة . والــــغرلــــة هــــي الجــــلدة الــــتي عــــلى ذكــــر االنــــسان كــــمثل 
الـغطاء فـبالـختانـة تـقطع . وقـطعها يـبقى أثـراً وعـالمـة عـلى الـعضو . ذاك هـو العهـد الـذي رسـمه 
اهلل بـقولـه ( تـكويـن 17 : 10 ومـا يـلي ) البـراهـيم “ هـذا هـو عهـدي الـذي تـحفظونـه بـيني وبـينكم 
وبـني نسـلك مـن بـعدك . يـخنت كـّل ذكـر مـنكم فـتختنون الـغلفة مـن ابـدانـكم ويـكون ذلـك عـالمـة عهـد 
بــيني وبــينكم . “ ومــا عــدا خــتانــة اللحــم خــتانــة اخــرى مــجازيــة تــدعــى خــتانــة الــقلب نــقطعه عــن 
الشـرور واملـعاصـي كـما ان مـا عـدا غـرلـة الجسـد غـرلـة اخـرى تـدعـى غـرلـة الخـطية وتـغطي الـقلب 
بــالــدنــس . وكــان الــنامــوس يــفرض الــختانــة فــي الــيوم الــثامــن لــلوالدة الــصبي . ولــنا فــي الــختانــة 
كــالم . اوالً لــم يــخنت ابــراهــيم وهــو ابــن تــسع وتــسعني ســنة ثــم اســماعــيل وهــو ابــن ثــالث عشــرة 
سـنة االّ لـيثبت العهـد بـالـدم مـا بـينهما وبـني اهلل . ثـانـياً ان العهـد الـقديـم ثـم العهـد الجـديـد بـالـدم 
اعـــطيا . أمـــا االول فـــبدم الـــحيوان وامـــا الـــثانـــي فـــبدم ابـــن اهلل املـــتانـــس . ثـــالـــثاً أعـــطى ابـــراهـــيم 
الــختانــة واثــبت لــه العهــد لــيكون أبــاً لــشعوب كــثيرة وتــكون لــه خــتماً اليــمانــه ولــو ان هــذا االيــمان 
كـان فـيه قـبل الـختانـة . وايـضاً لـتكون تـصديـقاً عـلى ايـمان مـن يـتبعونـه ويـتبررون مـثله ثـم عـالمـة 
يـــتميزون مـــن ســـائـــر الـــشعوب عـــبدة االصـــنام كـــما تـــتميز الـــغنم بـــما يـــوضـــع عـــليها مـــن الـــرســـم . 
رابــعاً الــختانــة هــي صــورة املــعموديــة الــتي بــها يــتفرق شــعب املــسيح عــن غــيره . وقــال الــقديــس 
افــرام فــي هــذا الــصدد فــي تــرنــيمته عــن الــغطاس : بــالــرســم االول ( أي الــختانــة ) قــد مــيز اهلل 
شـــعبه عـــن ســـائـــر االمـــم . وبـــالـــرســـم الـــثانـــي ( أي الـــعماد ) رســـم فـــرقـــاً بـــني الـــشعوب املـــؤمـــنة بـــه 
وغـــيرهـــا . فـــالـــختانـــة اللحـــمية صـــورة تـــلك الـــتي هـــي روحـــية مـــحضاً أي املـــعموديـــة . خـــامـــساً ان 
الــختانــة كــانــت تــعطى فــي الــيوم الــثامــن داللــة عــلى ان االنــسان يخــلع عــنه شــكل الــعالــم الــعتيق 
وكــان الــيوم مــمتازاً عــما ســواه . وفــي هــذا املــعنى قــال الــقديــس غــريــغوريــوس . ان الــيوم الــثامــن 
هـو شـكل الـعالـم الجـديـد . أي عـالـم االنـتماء الـى شـعب اهلل الـخاص . وايـضاً شـكل الـعالـم الـذي 



يتجــــّدد بــــالــــقيامــــة الــــعمومــــية حــــيث تــــعلن اعــــمال الــــناس ســــيئة كــــانــــت أم جــــيدة ويــــرفــــع عــــنها مــــا 
يسـترهـا . وكـذا الـختانـة هـي رفـع الـغطاء . وأيـضاً فـضل الـيوم الـثامـن عـلى مـا سـواه يسـتبني مـن 
ان اهلل قـــال فـــيه لـــتالمـــيذه ك امـــضوا وبشـــروا الـــعالـــم بـــاالنـــجيل وعـــّمدوا الـــشعوب . ومـــن ان فـــيه 
أيـضاً يـدعـى املـولـود بـاسـمه كـما وقـع لـيوحـنا اذ ثـبت لـه هـذا االسـم فـي يـومـه الـثامـن وخـاصـة مـن 
ان الـــسيد املـــسيج اقـــتبل فـــيه الـــختانـــة واســـمه يـــسوع . وقـــال بـــعضهم ان اســـم املـــولـــود لـــم يـــكن 
يــعطى االّ يــوم الــختانــة واســتدلــوا عــلى صــحة رأيــهم مــن ان ابــرام انــما دعــي ابــراهــيم فــي يــوم 
خـتانـته .وأنـا ال تـقبل هـذا الـقول عـلى عـمومـه الن اسـماعـيل وبـني بـيت ابـراهـيم خـتنوا وظـلت لـهم 
أســامــيهم كــمن قــبل . االّ ان الــعادة جــرت بــان يــعطى املــختون اســمه يــوم خــتانــته وعهــده مــع اهلل 
لـئال يـعرف بـاسـمه وهـو تـحت سـلطان االنـسان الـعتيق عـلى شـبه مـا يـعطى االن مـن االسـم فـي 
املـعموديـة . ولـسائـل ملـاذا أمـر اهلل ان تـعطى عـالمـة الـختانـة فـي عـضو الـتناسـل . وألي األسـباب 
لـم يـأمـر بـوضـعها فـي األذن كـما هـي حـالـة الـعبد الـذي تـثقب أذنـه . أو فـي الـيد أو بـني الـعينني 
او فــــي عــــضو آخــــر ؟ فــــالــــجواب ان الــــعالمــــة وضــــعت فــــي عــــضو ابــــراهــــيم الــــذي كــــان قــــد شــــاخ 
ليتجـّدد بـالـدم وتـكون لـه قـوة ايـالد النسـل . ثـم ان الـختانـة هـي عهـد أيـضاً مـع زرع ابـراهـيم أي 
نســله . فــاقــتضت الــحال وضــعها فــي عــضو الــتناســل الــذي يخــرج مــنه الــزرع . وأيــضاً أصــاب 
الخـزي والـعار أبـويـنا بـعد مـصيبتهما فـي جـنة عـدن فـي اعـضاء الـتناسـل فـتناوال ورق تـني لسـتر 

العورة فاراد اهلل رفع العار بوضع عالمة عليها .
ومــن مــعايــر الهــراطــقة والــوثــنيني لــنا نــحن الــنصارى قــولــهم : املــسيح قــد خــنت فــلم ال تــختنون ؟ 
ونـرّد تـعييرهـم بـقولـنا ان املـسيح خـنت ال لـيتبّرر مـن الـختانـة فـهو ابـن اهلل وواضـع نـامـوس الـختانـة 
. بـل انـما كـان قـصده حـفظ الـنامـوس عـنّا أجـمعني لـيضربـه بـالـبطالن ويشـرع لـنا شـرعـاً جـديـداً . 
وتسـتدل عـلى صـحة هـذا الـقول مـن ان الـختانـة كـان يـمنحها الـكهنة بـاسـم الـه ابـراهـيم واسـحاق 
ويـعقوب . فـوضـع املـسيح الـعماد ورسـم مـنحه بـاسـم اآلب واألبـن والـروح الـقدس . فـال فـائـدة اذن 
مـــن الـــختانـــة بـــل يـــحصل لـــنا ضـــرر مـــنها ان تـــّممنا مـــرســـومـــها وتـــركـــنا مـــا اعـــاضـــنا بـــها مـــؤســـس 
الشــــريــــعة الجــــديــــدة . ثــــم مــــن الــــغريــــب ان بــــولــــس الــــرســــول ويــــوحــــنا االنــــجيلي وغــــيرهــــما مــــمن ال 
يســتوفــى عــّدهــم أثــبتوا ان املــسيح اقــتبل الــختانــة كــما كــانــت شــائــعة فــي زمــنه عــند الــعبرانــيني 
ولــكن االرمــن يــّدعــون انــه لــم تــقطع الجــلدة لــلسيد املــسيح بــل جــرحــت ال غــير عــلى طــريــقة خــتانــة 
الـبكر الـذي كـانـوا يجـرحـونـه بـدون قـطع وبـخالف خـتانـة غـيره الـتي كـانـت الـغرلـة تـقطع فـيها . وال 
نـعلم مـن أيـن اتـوا بهـذا الـتمييز بـني الـبكر وغـير الـبكر . وهـا اسـماعـيل بـكر ابـراهـيم خـنت كـأبـيه 
ولـم نـقرأ انـه جـرح جـرحـاً ال غـير . فـاذن اسـتنتج ان الـسيد املـسيح قـد خـنت خـتانـة حـقيقية كـامـلة 
لـيبطل الـختانـة ويـعضنا بـدلـها املـعموديـة الـتي تـرفـع عـن االنـسان الـعتيق الـغطاء الـدنـس املـحيط 



بـقلبه . واعـلم ان الـبرارة مسـتقلة عـن الـختانـة . فـهاشـيت واخـنوخ ومـلكيصادق وغـيرهـم مـن االبـاء 
االولـــني لـــم يـــكونـــوا مـــختونـــني وقـــد ســـطعت بـــرارتـــهم وملـــع ســـناء طهـــرهـــم . امـــا مـــتى أبـــطل الـــسيد 
الـــختانـــة ابـــطاالً مـــؤيـــداً ؟ الـــجواب انـــه أبـــطلها بـــعماده املـــقدس كـــما انـــه ابـــطل ذبـــائـــح الـــنامـــوس 

بذبيحته على خشبة الصليب .
                                                 

تطهير العذراء 

( 22 ) “ وملـا تـمت أيـام الـتطهير بحسـب نـامـوس مـوسـى صـعدا بـه الـى أورشـليم 
لـيقدمـاه لـلرب ( 23 ) عـلى حسـب مـا كـتب فـي نـامـوس الـرب مـن ان كـل ذكـر فـاتـح 

رحم يدعى قدوساً للرب .
                                          

ارتــأى بــعض االبــاء كــالــقديــس افــرام والــقديــس فــيلكسينوس ان الجســد يــتكّون فــي احــشاء االم 
أوالً . ثـم اذا بـلغ صـورة كـافـية لـقبول الـنفس خـلقها اهلل فـيه ويـتّم ذلـك فـي الـيوم االربـعني لـلحبل 
بـــالـــذكـــر والـــيوم الـــثمانـــني لـــلحبل بـــاالنـــثى وانـــقادوا الـــى اثـــبات هـــذا الـــفرق بـــني الـــحبلني مـــن ان 
صـورة الـذكـر أسـرع الـى الـتكون مـن االنـثى الن الـذكـر يخـلق فـي الـجانـب االيـمن الـذي هـو اشـد 
حـرارة مـن الـجانـب االيسـر الـذي فـيه تخـلق االنـثى . ثـم مـن ان والـدة الـذكـر تـدخـل الـهيكل للتطهـر 
بــعد اربــعني يــومــاً ووالــدة االنــثى بــعد ثــمانــني . وارتــأى آخــرون ان ال فــرق بــني الــحبل بــالــذكــر أو 
بـاالنـثى وان الـنفس الـناطـقة تخـلق لـهما فـي املـيعاد الـواحـد . أمـا كـون املـراة تـبقى ثـمانـني يـومـاً 
محــرومــة مــن دخــول الــهيكل ان ولــدت انــثى فــما ذلــك االّ ســبب خــطية حــّواء الــتي قــبلت مــشورة 
ابــليس واكــلت اوالً مــن الــثمر املحــرّم . وقــد تــبعت الــعذراء نــامــوس مــوســى وتــقدمــت الــى الــهيكل 
بـعد تـمام االربـعني ولـو انـها غـير مـلزومـة بـاتـمام الشـريـعة النـها لـم تـلد كـسائـر الـنساء وأيـضاً لـم 
يـــكن يـــسوع مـــلزومـــاً بـــالـــسير عـــلى الـــنامـــوس بـــل أراد اتـــمامـــه تـــواضـــعاً وقـــصد ان يـــعلمنا هـــذه 
الــفضيلة والــطاعــة لشــرائــع الــكنيسة فــقام اذن امــام ابــيه بــالجســد بــعد أربــعني يــومــاً مــن والدتــه 
وقــّدس عــدد االربــعني النــنا نــراه يــصوم اربــعني يــومــاً ويقهــر الــشهوة واملجــرّب ويــبقى بــعد قــيامــته 
أربــعني يــومــاً ثــم يــصعد الــى الــسماء . وقــد قــلنا ان املــسيح لــم يــكن مــلزومــاً بــالــقيام حســب نــص 
الـنامـوس وبـيانـه انـه كـان مـقدسـاً فـي ذاتـه فـال احـتياج لـه الـى ان يـقبل الـتقديـس كـباقـي الـذكـور 
الـذيـن انـما كـانـت الـغايـة مـن تـقدمـتهم نـيل الـتقديـس ثـم انـه لـم يـفتح رحـم أمـه وقـد حـبل بـه بـدون 
زواج أو مـباشـرة لحـمية وكـان حـبله مـن الـروح الـقدس ثـم خـرج مـن أحـشاء والـدتـه ولـم يـفك خـتم 

بكارتها .
                                                     



( 24 ) “ ولـيقّربـا ذبـيحة عـلى حسـب مـا قـيل فـي نـامـوس الـرب زوج يـمام أو فـرخـي 
حمام “

وذكـر لـوقـا مـا يـلزم املـراة تـقدمـته زمـن تـطهيرهـا وكـانـت احـدى الـيمامـاتـني أو الحـمامـتني للخـطية 
والـــثانـــية للمحـــرقـــة ومـــا انســـب الـــيمامـــة بـــان تـــمثل الـــسيد املـــسيح امـــام ابـــيه وقـــد قـــيل فـــي نـــشيد 
االنــــاشــــيد ( 2 ك 12 “ وصــــوت الــــيمامــــة ســــمع فــــي ارضــــنا “ وايــــضاً مــــا اقــــوى الحــــمامــــة فــــي 
بــــياضــــها وجــــمالــــها عــــلى ان تــــشير الــــيه أيــــضاً وقــــد حــــّل عــــليه الــــروح الــــقدس فــــي عــــماده بشــــبه 

حمامة .
واعـترض الهـراطـقة عـلى االيـات الـحاضـرة فحسـبوهـا غـير ال ئـقة بـاهلل الـكلمة قـالـوا : ملـاذا يـذكـر 
ان أيــام تــطهير امــه تــمت وملــاذا يــقال ان صــعد بــه يــوســف ومــريــم الــى أورشــليم وانــه قــّربــت عــنه 
الــقرابــني . ولــكن مــا أوهــى اعــتراضــهم كــانــهم ال يــنظرون ان املــسيح تجســد وان اهلل ارســل ابــنه 
مـولـوداً مـن امـراة وانـه حـبل بـه وتـربـى كـسائـر األجـنة فـي االحـشاء وانـه تـمم مـرسـومـات الـنامـوس 
مــن خــتانــة وتــقدمــة قــرابــني لتجــديــد طــبيعتنا الــساقــطة وملــالشــاة هــذه املــرســومــات عــينها وابــدالــها 
بــما هــو اشــرف واجــلب لــلخير . ولــكنهم يــتذرعــون بهــذه االقــاويــل لــيدلّــوا عــلى عــدم اســتحسانــهم 
تــأنــس االبــن ألجــل خــالصــنا ولــكنهم ال يــتجاســرون ان يــبدأوا بهــذا االعــتراض النــهم يــرون وهــنه 

ويشعرون بسفاهته .

 سمعان الشيخ وحنة النبية 

( 25 ) “ وكـان رجـل فـي اورشـليم اسـمه سـمعان وكـان هـذا الـرجـل بـاراً تـقياً يـنتظر 
تـــعزيـــة اســـرائـــيل والـــروح الـــقدس كـــان عـــليه ( 26 ) وكـــان قـــد اوحـــى الـــيه بـــالـــروح 

القدس انه ال يرى املوت حتى يعاين مسيح الرب “
                                                         

االقـوال فـي سـمعان كـثيرة فـمنهم مـن يـذهـب الـى انـه ابـن يـشوع يـوصـاداق الـذي جـرى السـبي فـي 
زمــنه الــى بــابــل فــيكون ســمعان قــد عــاش خــمسمائــة ســنة لــيرى املــسيح ومــنهم مــن قــال انــه كــان مــن 
املســببني الــى بــابــل . وروى آخــرون انــه ابــن حــونــيا رئــيس الــكهنة الــذي كــان ابــن يــشوع بــن شــيراخ 
صــاحــب الــكتاب املــعروف بــاســمه فــيكون اذن عــمر ســمعان مــائــتي ســنة وســت عشــرة ســنة عــندمــا 
شـاهـد املـسيح . وقـّص فـريـق رابـع انـه كـان عـظيم الـكهنة فـقرأ يـومـاُ اشـعيا وبـلغ الـى االيـة الـقائـلة : 
هـوذا الـبتول تـحبل وتـلد فـاعـتراه االرتـياب فـي صـحة ذلـك فـاوحـى حـاالً الـيه انـك ال تـذوق املـوت حـتى 
تــتحقق الــصحة بــاخــتبارك . واخــبر بــعضهم انــه بــقي مــن االثــنني والســبعني مفســراً الــذيــن نــقلوا مــن 



الـعبرانـية الـى الـيونـانـية بـامـر بـطليموس فـي مـصر الـكتب املـنزلـة وذلـك لـيتمكن مـن نـفي ارتـيابـه فـي 
صـحة حـبل الـبتول ووالدتـها فـيكون قـد عـاش مـائـتي سـنة وثـمان وسـبعني سـنة حـتى والدة املـسيح . 
واالصــح انــه كــان عــلى جــانــب عــظيم مــن الــعدل والــصدق والــبرارة فــابــقاه اهلل جــزاء ســيرتــه ولــيجعله 
مبشـراً بـه وهـو انـتظر بـالـصبر والـشكر يـسوع املخـلص املـعدود عـزاء اسـرائـيل وجـميع االمـم مسـتنداً 

الى مراحم الروح القدس الذي وعده بهبة مشاهدته .
                                         

 ( 27 ) “ فــاقــبل بــالــروح الــى الــهيكل وعــندمــا دخــل بــالــطفل يــسوع ابــواه لــيصنعا لــه 
بحسب الناموس ( 28 ) حمله هو على ذراعيه وبارك اهلل وقال “ 

                                                     
كـــانـــت عـــادة الـــكهنة ان يحـــملوا عـــلى أذرعـــهم كـــل بـــكر لـــلرب وحـــرّك الـــروح ســـمعان فـــي يـــوم تـــقدمـــة 
الـسيد الـى ان يـاتـي الـى الـهيكل ومـا وقـعت عـليه عـيناه حـتى مـيزه مـن بـني سـائـر االطـفال فـاسـتلمه 
مــــن الــــعذراء وحــــمله عــــلى ذراعــــيه . واّول الهــــراطــــقة عــــبارة : بــــارك اهلل بــــان اهلل تــــعني اآلب ال االبــــن 
وقــصدهــم ان يــنفوا عــن الــطفل صــفة االلــوهــية . وفــاتــهم ان لــو صــح تــاويــلهم ملــا حــرمــنا آيــات اخــرى 
بـــيّنات تـــدل عـــلى ان املـــسيح رب والـــه ولـــكن تـــاويـــلهم كـــاذب وان كـــانـــوا قـــد انـــقادوا الـــيه ألن ســـمعان 
سـّمى نـفسه عـبد يـسوع املـسيح فـلَم ال يـؤول كـالمـه بـانـه عـبد االبـن الـذي يحـمله طـفالً عـلى ذراعـيه . 
وان كـــانـــوا قـــد انـــقادوا لـــقولـــه ســـيدي أوالً ألنـــه طـــلب االنـــطالق مـــن الـــحياة فـــان املـــالك ســـّمى املـــسيح 
مخــلصاً ومــسيحاً وربــاً “ عــدد 11 “ ثــم لــه الســلطان املــطلق عــلى املــوت والــحياة وقــد احــيا الــعازر 

وابن االرملة وابنة يائيروس .
وأيـــضاً مـــا قـــالـــه ســـمعان مـــن انـــه أبـــصر الـــخالص ومـــا وصـــفه بـــالـــنور واملجـــد فـــانـــه يـــطابـــق احـــسن 
مــطابــقة صــفات الــسيد املــسيح الــتي ذكــرهــا بــالــتفصيل فــي تــرنــيمته وهــا اشــعيا يــدعــوه ايــضاً نــوراً 
عــظيماً وهــو لــه املجــد قــال بــحق عــن نــفسه انــه نــور الــعالــم . اذن يــنطبق كــالم ســمعان عــلى املــسيح 

تمام االنطبق وبقول لوقا : بارك اهلل يلزم ان يُفهم انه بارك املسيح الذي هو اهلل .
                                        

( 29 ) “ اآلن تطلق عــبدك أيــها الــرب عــلى حســب قــولــك بســالم ( 30 ) فــان عــينيّ قــد 
ابـــصرتـــا خـــالصـــك ( 31 ) الـــذي أعـــددتـــه أمـــام وجـــوه الـــشعب كـــلها ( 32 ) نـــور اعـــالن 

لألمم ومجداً لشعبك اسرائيل .
                                             

مــما تــقّدم اســتنتج انــه يــطلب االطــالق مــن املــسيح عــينه وكــان يــعرف ان اآلب واالبــن والــروح الــقدس 
طــبيعة واحــدة وارادة واحــدة وقــد عــلمه الــروح هــذه الــعقيدة . وأرتــأي ان ســمعان كــان قــد ســمع مــن 
قـبل وعـداً وهـو يـذكـره اآلن طـالـباً ان يـطلقه بسـالم أي بـدون وجـع وبـغي آالم الـتزاع الن الـوعـد كـان 



مـوضـوعـه انـه يـتوفـاه الـيه بـدون ان يـقع فـيما يـقع فـيه عـادة البشـر مـن حشـرجـة الـصدر ومـا أشـبه فـي 
زمــن املــوت . وان ســمعان انــتقل بــاملــوت مــن هــذه الــدنــيا فــي الــيوم عــينه الــذي شــاهــدت عــينه خــالص 
اهلل اي االلـــه املتجســـد ليخـــلص الـــعالـــم بـــاتـــعابـــه ومـــوتـــه . واعـــلم ان ال أحـــّق مـــن الـــسيد املـــسيح بـــان 
يــــدعــــى نــــوراً ألنــــه أضــــاء الــــعقول والــــشعوب فــــنظروا ومــــيزوا االلــــه الــــحق مــــن االلــــهة الــــكذبــــة وعــــبدوه 
الـعبادة الـواجـبة . ثـم مـن مـثل املـسيح كـان مجـداً لـشعبه أي آلل اسـرائـيل فـانـه خـرج مـن صـفهم ثـم 

انتخب منهم اثني عشر رسوالً واثنني وسبعني مبشراً فضالً عن ان كثرين منهم آمنوا باملسيح .
                                                     

( 33) “ وكــان يــوســف وأمــه يــتعجبان مــما يــقال فــيه ( 34 ) وبــاركــهما ســمعان وقــال 
ملريم أمه ها ان هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في اسرائيل ولعالمة  تقاوم “

                                                
ان تــعجب الــعذراء ويــوســف كــان مــما طــلبه ســمعان مــن اطــالقــه بســالم ومــن االمــور الــسامــية الــتي 
فـاه بـها ورّددهـا عـلى آذانـهما مـعلناً انـها مـوحـاة الـيه . وقـد الـتفت الـى مـريـم وبـاركـها النـها اسـتحقت 
بـفضيلتها ان تـكون ام اهلل . والـى يـوسـف وبـاركـه ايـضاً ألنـه قـبل ان يـكون رفـيق الـعذراء ومـعيناً لـها 
وخــــادمــــاً لســــر التجســــد وقــــد الــــهمه الــــروح الــــقدس بــــان يــــقول لــــلبتول ان ابــــنك جُــــــعل لــــسقوط الــــكتبة 
والـفريـسيني وكـهنة الـهيكل وكـل مـن لـم يـؤمـن بـه لـكنه سـيكون سـبباً لـقيام الـعشاريـن والخـطأة الـذيـن 
يـؤمـنون بـه ويـطلبون رضـاه ونـعمته – اعـتراض : كـيف ان الـسيد املـسيح الـذي أتـى لـلخالص بسـبب 
سـقوط الـناس ؟ الـجواب ان الـساقـطني انـما يـسقطون بـاخـتيارهـم وحـريـتهم ال بـارادة آخـر . واهلل ال 
يـمنع عـنهم الـنعمة الـكافـية لـلخالص االّ انـهم يـرفـضون بـملء الحـريـة ويـتبعون شـهوة الـنفس والـكفر 
فـذنـبهم مـنهم ال مـن املـسيح . ثـم ان املخـلص جـعل أيـضاً هـدفـاً الخـتالف االراء وتـضارب الـكالم فـيه 
ولـسهام الـطاعـنني فـي الهـوتـه وفـضله لـكنه قهـر كـل مـبغضيه واعـلن بـاكـبر صـراحـة مـن هـو فـوصـف 
أقــنومــه ومــيزه عــن اقــنوم اآلب وأقــنوم الــروح الــقدس وان الــثالثــة اقــانــيم واحــد فــي الــجوهــر والــطبع 
وجــاهــر بــانــه هــو الــكلمة وانــه اهلل فــنفى بــذلــك مــا قــذفــته بــعض األفــواه مــن انــه نــبي ال أكــثر كــسائــر 
األنـــبياء ومـــن انـــه ضـــاّل ومـــضّل . ولـــم يـــقصر الـــنصارى فـــي هـــذا الـــزمـــان فـــي الـــتخاصـــم فـــي حـــقه 
فــمنهم مــن جــعله انــسانــاً هــبط الــيه روح اهلل بــعد والدتــه بــمدة ومــنهم مــن قــال انــه مخــلوق ومــنهم مــن 

كذب بان له طبيعتان بعد االتحاد وال تعد الكاذيب في حقه .
                                                            

( 35 ) “ وأنِت ايضاً يجوز في نفسِك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة “ 
                                                        

فسّـــــر الـرمـح أو الـسيف بـقلة االيـمان كـأن مـريـم الـعذراء داخـلها الـشك فـي ابـنها كـونـه الـهاً وذلـك فـي 
زمـن آالمـه الـى ان ارتـفع عـنها هـذا الـشك بـعد زمـن وجـيز واصـلحت اعـتقادهـا بـقيام ابـنها مـن بـني 



االمـــوات وبحـــلول الـــروح فـــي عـــّلية صـــهيون . ثـــم فسّـــــــر الـــرمـــح ايـــضاً بـــضروب الشـــتم والـــتعيير الـــتي 
لـــحقت الـــعذراء وابـــنها عـــلى الـــصليب فـــانـــها خـــرقـــت حـــتى أعـــماق قـــلبها وايـــضاً جـــاز الـــرمـــح نـــفسها 
عـندمـا طُعن ابـنها بـالـرمـح فـي جـنبه واملـتعارف ان مـن طـعن االبـن الـوحـيد يـطعن مـعه قـلب والـدتـه وال 
سـيما ان الـعذراء كـانـت بـجانـب الـصليب ملّا طـعن الـجندي وحـيدهـا . وقـد وضـعت الـنسخة الـيونـانـية 
كـــلمة الـــسيف عـــوض الـــرمـــح . وفسّـــــــر فـــريـــق كـــلمة نـــفسك بـــولـــدك ألن الـــولـــد هـــو قـــسم مـــن األم وكـــانـــه 
نــفسها . ثــم ان ســبب عــذاب الــعذراء مــريــم اي تــعيير الــيهود لــها والبــنها كــشف الــغطاء عــن ضــعف 
كـثيريـن مـن تـالمـيذ املـسيح أو عـن نـيات سـيئة شـريـرة كـانـت فـي قـلوب اعـداء املخـلص أو انـه بـموت 
املــــسيح الــــذي ســــبّب عــــذاب أمــــه أيــــضاً عــــرف مــــن يــــحبه ومــــن ال يــــحبه أو ســــيعرف مــــن يــــنتفع بــــدمــــه 

فيخلص ومن ال ينتفع فيهلك الن ما وقع اذ ذاك يقع ايضاً للمؤمنني في كل زمان .
                                             

( 36 ) “ وكـانـت أيـضاً حـنة الـنبية ابـنة فـنوئـيل مـن سـبط أشـير . هـذه كـانـت قـد تـقدمـت 
فـي االيـام كـثيراً وكـانـت قـد عـاشـت مـع رجـلها سـبع سـنني بـعد بـكوريـتها ( 37 ) وهـي 
أرمــلة نــحو أربــع وثــمانــني ســنة ال تــفارق الــهيكل مــتعبدة بــاالصــوام والــصلوات لــيالً 
ونـهاراً ( 38 ) فـفي تـلك الـساعـة وقـفت تسـبح الـرب وتـكلمت عـنه مـع جـميع املـنتظريـن 

فداء في اورشليم “ 
                                                

اتــبع لــوقــا بــروايــة قــصة حــنة ألنــها شــبيهة بــسمعان الــشيخ ولــو انــها لــم تــكن مــن ســنّه لــكنها صــبرت 
كــثيراً ســائــرة بــالــعفّة والــقداســة مــما يــدلــك عــلى ان الــفضيلة ومــخافــة اهلل تــكونــان فــي كــل الــطبقات 
وفـــي الـــرجـــل واملـــراة وفـــي الـــعبد والـــسيد . وهـــذه حـــنة عـــرفـــت املخـــلص أمـــا مـــن كـــالم ســـمعان او مـــن 
الــروح فــاخــذت تــتنبّأ عــنه بــانــه يخــّلص اســرائــيل مــن أيــدي األعــداء وان الــعالــم ســيلقى الــنجاة مــن 

الضالل بواسطته وانه خالق العاملني وبه خلقت الكائنات .
                                            

( 39 ) “ وملـــا اتـــموا كـــل شـــيء عـــلى حســـب نـــامـــوس الـــرب رجـــعوا الـــى الجـــليل الـــى 
مدينتهم الناصرة “

                                                 
بـعد ان قـرّب يـوسـف ومـريـم الـقرابـني عـن الـسيد رجـعا الـى الـناصـرة تـبعاً لـنص لـوقـا . وقـال فـريـق مـن 
مفسـري الـكتاب ان املـجوس انـما شـاهـدوا املـسيح وهـو ابـن سـنتني وبـيّنوا رأيـهم بـان رووا انـه كـان 
يـاتـي وابـويـه فـي كـل عـيد الـى الـهيكل فـي اورشـليم ثـم يـذهـب الـثالثـة الـى بـيت لحـم ومـنها يـرجـعون 
الــى الــناصــرة وبــانــهم اتــوا فــي ســنته الــثانــية كــعادتــهم الــى الــهيكل ثــم قــصدوا بــيت لحــم ووافــق ان 
وصــل املــجوس فــي تــلك االونــة الــى اورشــليم وبــعد خــروجــهم مــنها هــداهــم النجــم الــى محــل اقــامــته 



فـي بـيت لحـم وبـعد ذلـك نـزلـت الـعائـلة املـقدسـة الـى مـصر االّ ان فـريـقاً ىخـر ذهـب الـى ان املـجوس 
شـاهـدوا املـسيح بـعد تـقدمـته فـي الـهيكل النـه رجـع الـى بـيت لحـم ومـا طـالـت املـدة حـتى اتـوه وبـعدهـا 
مضى الى مصر فيكون لوقا تبعاً لهذا الرأي قد اختصر روايته الن متى قّص الظروف بأجمعها

 شرح في بشارة متى 2 :1 
       

زيارة املجوس
عدد 1 : وملّا ولد يسوع في بيت لحم اليهودية ، في أيام هيروُدس امللك ، اذا مجوس من املشرق قد جاُءوا الى أورشليم 

ابــتدأ مــتى هــذا االصــحاح بــذكــر املــكان واملَـلك الــذي ُولــد املــسيح فــي عهــد مــلكه . لــكي يــعلمنا ان الــنبّوات قــد كــملت بــالــسيد 
املــسيح . فــيذكــر املــكان لــنتذكــر نــبّوة مــيخا وهــي : ” أمــا انــت يــا بــيت لحــم مــنك يخــرج الــذي يــكون متســلطاً عــلى اســرائــيل 
” ( مـيخا 5 : 2 ) لـيعلمنا ان املـولـود هـو ابـن داود املـكتوب عـنه انـه مـن قـريـة داود . ويـذكـر الـزمـان وشـخص هـيرودس لـلداللـة 
عـلى ان األسـابـيع املـذكـورة فـي دانـيال قـد كـملت ( دانـيال 9 : 24 ) وان الـسيد املـسيح قـد ظهـر لـلعالـم وان املـلك قـد زال مـن 
يـــهوذا لـــتتّم نـــبّوة يـــعقوب ” ال يـــزول قـــضيب مـــن يـــهوذا … حـــتى يـــأتـــي شـــيلون ولـــه يـــكون خـــضوع شـــعوب” ( تـــكويـــن 49 : 

.. ( 10
أمــا الســبب فــي تــسمية بــيت لحــم بــأفــراتــة فــهو : ان كــالــب بــن حــصرون بــعدمــا مــاتــت امــرأتــه  ” عــزوبــة ” تــزوج امــرأة ارمــلة 
اسـمها ” افـراتـة ” ( 1 أيـام 2 : 18 و19 ) . ولـحبه لـها دعـى املـديـنة بهـذا االسـم افـراتـة ومـعناهـا حـامـلة األثـمار . ورزق مـن 
امــرأتــه هــذه بــنني مــنهم ” لحــم ” و ” آمــون ” ولــكثرة مــحبته للحــم ابــنه بــنى مــديــنة وأضــافــها الــى افــراتــة وســّماهــا بــيت لحــم 

افراتة  (1 أيام 4 : 4 ) يعني بيت الخبز  ..
امــا كــيف تــولّـــى هــيرودس تــدبــير شــؤون مــنطقة الــيهوديــة فــقد كــانــت : ان املُــلك مــن داود الــى الســبي كــان خــاص بــالــشعب 
االسـرائـيلي . وبـعد السـبي تـرأّس اسـرائـيل رؤسـاء الـكهنة املـعروفـون مـن سـبط الوي الخـتالط سـبط يـهوذا بسـبط الوي . وملـا 
صــار املــلك الــى األخــويــن اريســطوبــولــس وهــادرقــيانــوس تــخاصــما مــع بــعضهما عــلى الــرئــاســة وفــقداهــا عــندمــا تــغلب عــليهما 
الــرومــان فــصار املــلك لــهيرودس الــعسقالنــي ، وألنــه لــم يــكن يــهوديــاً فــقد أفســد كــتاب مــوالــيدهــم ووضــع ثــوب الــكهنوت تــحت 
خـتمه . وفـي زمـانـه ظهـر الـسيد املـسيح فـتمت نـبّوة يـعقوب : ” ال يـزول الـقضيب مـن يـهوذا …حـتى يـأتـي شـيلون ” أي زالـت 

الرئاسة من بيت داود . وبزوالها ملك هيرودس وجاء املسيح صاحب السلطنة وامللك.
 أمـا والدتـه فـكانـت يـوم االربـعاء 25 كـانـون االول سـنة خـمس وثـالثـني لـهيرودس املـذكـور . وقـال آخـرون يـوم الجـمعة وآخـرون 
يــوم االحــد قــبل صــياح الــديــك  فــي نــفس الــوقــت الــذي قــام فــيه مــن الــقبر والــذي يــعتقد ان تــكون الــقيامــة فــيه . وفــي ســنة 42 
الوغســـطس قـــيصر ولـــد املـــسيح مـــن الـــبتول وهـــي ابـــنة 13 ســـنة والـــتي مـــاتـــت فـــي افـــسس وعـــمرهـــا 51 ســـنة ودفـــنها يـــوحـــنا 
االنــجيلي وتــالمــيذه . وفــي زمــن مــولــد ربــنا عــنّي كــرنــيليوس والــياً . وفــي شهــر نــيسان جــاء املــجوس . وقــد تــرك مــتى ذكــر لــف 
الــعذراء البــنها بــاألقــمطة ووضــعه فــي املــذود مــع تــسابــيح املــالئــكة والــختان وغــيره . واقــتصر عــلى ذكــر املــجوس فــقط الــذي 

ُعرف منه غش هيرودس وقتله االطفال .
( اذا مـــجوس قـــد أقـــبلوا مـــن املشـــرق ) . يـــقول اوســـابـــيوس الـــقيصري والـــقديـــس غـــريـــغوريـــوس ان املـــجوس كـــانـــوا مـــن بـــني 
بـــلعام . ويـــقول يـــعقوب الـــرهـــاوي انـــهم مـــن جـــنس عـــيالم بـــن ســـام . وقـــال آخـــرون انـــهم مـــن امـــراء فـــارس كـــما تـــنبأ داود انـــهم 
يــأتــون ويــقدمــون لــه قــرابــني ( مــزمــور 72 : 10 ) . أمــا عــددهــم فــقد قــال قــوم انــهم كــانــوا ثــالثــة ألن قــرابــينهم كــانــت ثــالثــة وكــان 
مــعهم الــف رجــل ولــذلــك ارتــجت أورشــليم . ويــقول يــعقوب الــرهــاوي انــهم كــانــوا اثــني عشــر رئــيساً وكــان مــعهم أكــثر مــن الــف 
رجـل . وقـال آخـرون انـهم كـانـوا ثـمانـية كـنبّوة مـيخا : ” اذا دخـل آشـور فـي ارضـنا وداس فـي قـصورنـا نـقيم عـليه سـبعة رعـاة 



وثـمانـية مـن امـراء الـناس ” ( مـيخا 5 : 5 ) . وقـال غـيرهـم انـهم كـانـوا ثـالثـة أمـراء أوالد مـلوك ومـعهم تـسعة مـن رؤسـاء الـقبائـل 
وان املـلك الـذي ارسـلهم اسـمه فـير شـابـور . واسـماؤهـم هـي : هـدونـدد بـن ارطـبان . شـتاق بـن كـودفـار . ارشـاخ بـن مهـدوق . 
زرونـدبـن بـن وارود . اريـهو بـن كسـرو . ارطمشـد بـن حـميت . اشـتنكوزان بـن شيشـرون . مهـدوق بـن هـوهـام . احـشيرش بـن 
صــانــيبان . صــردنــح بــن بــيالدان ومــروداخ بــن بــائــيل . وكــان مــعهم 3000 رجــل مســّلح ، وخــمسة آالف حــامــلي خــناجــر . وملــا 
عــبروا الــفرات ســمعوا عــن الــجوع فــي أورشــليم ، فــتركــوا عــسكرهــم عــند نهــر الــفرات بــجانــب الــرهــا ومــضوا ، اي االثــنا عشــر 
رئــيساً ، مــع االلــف رجــل ومــعهم الــقرابــني . ويــقول الــقديــسان كــيرلــس ويــوحــنا ان املــجوس عــندمــا جــاءوا وجــدوا املــسيح طــفالً 
مــلفوفــاً فــي األقــمطة . وقــيل انــه قــبل زمــن مــيالده ظهــر النجــم لــلمجوس حــتى وصــلوا قــبل ثــمانــية أيــام ملــيالده . وقــاال انــه كــان 
واجـباً ان يسجـد لـه فـي املـذود لـبيان عـظم االعـجوبـة . وقـال آخـرون ان وصـول املـجوس كـان فـي لـيلة املـيالد ويظهـر ذلـك مـن 
املــكتوب : انــه ملــا ولــد يــسوع جــاء املــجوس . لــكن الــقديــس ابــيفانــيوس اســقف قــبرص لــم يــوافــق عــلى هــذه اآلراء اذ يــقول ان 
مخـــلصنا ولـــد فـــي بـــيت لحـــم وخـــنت فـــي املـــغارة واصـــعد الـــى الـــهيكل وحـــمله ســـمعان ومـــضى بـــه الـــى الـــناصـــرة وفـــي الـــسنة 
الــثانــية جــاؤوا بــه ليظهــر أمــام الــرب ثــم مــضوا الــى بــيت لحــم . وفــي آخــر الــسنتني اصــعدوه أيــضاً الــى أورشــليم ومــضوا بــه 
الــى بــيت لحــم محــل والدتــه النــه كــان مــحبوبــاً لــديــهم زيــارة املــكان الــذي ولــد فــيه . واذ هــم فــي بــيت لحــم اتــى املــجوس ويــعرف 
هــذا مــن قــول مــتى : ” فــدخــلوا الــبيت ورأوا الــصي مــع مــريــم امــه فخــّروا لــه ســاجــديــن ” . قــال دخــلوا الــى الــبيت ولــيس الــى 
املـغارة وانـهم وجـدوا الـصبي مـع امـه ال الـطفل مـلفوفـاً بـاألقـمطة ، وتـطلق كـلمة صـبي عـلى الـذي يـناغـي ويـحبوا ويـمشي ، و 
يـوافـق اوسـابـيوس والـقديـس مـار افـرام عـلى هـذا الـرأي . امّــا السـروجـي فـيقول فـي مـيمره عـن ظـهور النجـم واملـجوس : انـهم 
رأوه ابــن ســنتني . مــن هــنا نســتطيع الــتحقق مــن أقــوال مــتى ولــوقــا . فــلوقــا يــقول انــهم مــضوا مــن بــيت لحــم لــلناصــرة ، ومــتى 
يــقول مــن بــيت لحــم الــى مــصر واالثــنان صــادقــان . فــلقد ذهــب الــى اورشــليم بــعد اربــعني يــومــاً كــما قــال لــوقــا وفــيما بــعد الــى 
الــناصــرة . وفــي نــهايــة الــسنتني مــضى مــن الــناصــرة الــى بــيت لحــم ومــن بــيت لحــم الــى مــصر كــقول مــتى . ومــكث فــي مــصر 
ســـنتني حـــتى مـــات هـــيرودس ومـــلك ارشـــالوس ابـــنه . ومـــن هـــذا يـــتضح ان املـــسيح كـــان ابـــن ســـنتني . ولـــذلـــك قـــتل هـــيرودس 
االطــفال مــن ابــن ســنتني فــما دون حســب الــزمــان الــذي تــحقق مــن املــجوس . فــان كــان قــد قــيل لــه فــي تــلك الــليلة عــينها ان 

يهرب الى مصر وهو ابن ثمانية ايام فكيف صعد للهيكل وحمله سمعان اذا كان هيرودس حانق عليه ؟
    ان املـجوسـية هـي هـرطـقة مـركـبة مـن الـحنفية ومـن الـكلدانـية تسجـد لـلعناصـر كـالـحنفاء ولـلكواكـب وهـي عـلى مـعرفـة بـعدد 
الـنجوم والـبروج وبـتأثـير الـكواكـب . فـكل كـلدانـي كـان يـعيش كـما يـشاء . والـعجيب ان يـسوع ظهـر لـلشعوب الـوثـنية ال لـليهود 
شـــعبه الـــخاص ، الن شـــهادة الـــغريـــب أدعـــى الـــى الـــتصديـــق مـــن شـــهادة الـــقريـــب . وذلـــك لـــكي يخـــرس لـــسان الـــيهود الـــغير 
املــؤمــنني الــذيــن لــم يــقبلوا قــول االنــبياء ولــكي يــبطل كــفرهــم بــإيــمان الــشعوب فــقد يــقولــون ال نــعرف مــتى وأيــن ولــد . لــقد اتــى 
املـجوس لـيكرزوا لـهم بـكالم األنـبياء الن عـالمـة مـيالده ظهـرت لـلمجوس فـقط وبـواسـطتهم انتشـرت فـي كـل الخـليقة . وكـما ان 
عـالمـة رجـوع الـشمس اعـطيت لحـزقـيا وحـده ورجـوع الـشمس صـار مـعلومـاً فـي كـل الـدنـيا ، هـكذا صـار خـبر مـيالده مـعلومـاً 
لـكل الـشعوب بـواسـطة املـجوس . وكـما انـه بهـربـه الـى مـصر وذهـابـه وإيـابـه صـار خـبر مـيالده مـعلومـاً فـي املـسكونـة قـاطـبًة ، 
هـكذا جـرى االمـر مـع املـجوس بـالـتدبـير اإللـهي . ومـع ان بـالد العجـم ومـصر كـانـت غـارقـة فـي لـّجة ظـلمة الـعبادة الـوثـنية أكـثر 
مــن كــل الــشعوب االّ انــهم أُخــرجــوا قــبل الجــميع مــن الــظلمة الــى الــنور . فــلم يُظهــر مــيالده لــألدومــيني والفلســطينني جــيران 
الـــيهود بـــل لـــلبعيديـــن لـــكي تـــمتد بـــشارتـــه فـــي كـــل املـــسكونـــة ومـــن أقـــطار األرض يـــأتـــون إلكـــرامـــه . فظهـــر لـــلمجوس أكـــثر مـــن 
اآلخــريــن النــه جــاء لــيدعــو الخــطاة مــن جــميع الــشعوب ، فــاملــجوس كــانــوا مــرضــى بــعبادة االصــنام والسحــر وكــانــوا يــتزوجــون 
بــامــهاتــهم لــذلــك ظهــر لــهم اكــقر مــن اآلخــريــن لــيشفيهم مــن االمــراض الــسابــق ذكــرهــا . ولــم يظهــر لجــميع املــجوس لــكنه ظهــر 
لـلذيـن عَــرَِف بـسابـق عـلمِه انـهم مـزمـعون بحـريـتهم ان يـؤمـنوا بـه . وهـكذا كـان املـجوس رجـاالً فـضالء اتـوا وسجـدوا للمخـلص 
ولـم يـخافـوا مـن هـيرودس والـيهود بـل جـاهـروا وبشّـــــروا بـه واحـتملوا ألجـله أتـعاب الـطريـق وعـناء الـسفر . وملـا رجـعوا بشّـــــروا بـه 



فـي بـالدهـم وصـاروا بـداءة دعـوة الـشعوب . قـال الـبعض انـهم رأوا فـي الـكوكـب صـبية جـالـسة وهـي حـامـلة صـبياً فـي حجـرهـا 
وفـي رأسـه تـاج املـلك لهـذا جُــــِذبـوا وراءه . وقـال آخـرون انـهم رأوا فـي الـكوكـب كـتابـة هـي : ” ان هـذا الـكوكـب هـو مـلك الـيهود 
املــولــود ” ، كــما ظهــر لقســطنطني املــلك شــبه الــصليب فــي الــسماء وقــيل لــه بهــذه الــعالمــة تقهــر أعــداءك . وقــال آخــرون انــهم 
رأوا مــكتوبــاً فــي الــكوكــب ان مــلك الــيهود قــد ولــد فــامــضوا الــيه . وقــال الــبعض انــهم رأوا كــوكــباً نــوره اقــوى مــن نــور الــشمس 
ســاطــعاً بــرفــقة مــالك قــائــالً : ” ان مــلك قــد ولــد فــي الــيهوديــة فــامــضوا الــيه ” . ويــسأل الــبعض مــن الــذي اوعــز الــى املــجوس 
لـيمضوا الـى املـسيح ؟ قـال قـوم انـهم اتـوا بـناء عـلى نـبّوة بـلعام أبـيهم الـذي تـنبا قـائـالً : ” يـبرز كـوكـب مـن يـعقوب ” ( عـد 24 : 
17 ) . وقــال قــوم آخــرون انــه ملــزمــع ان يــولــد مــلك الــيهود واذا ولــد فــامــضوا وقــّربــوا لــه الــقرابــني ، وأن هــذا الــخبر بــقي مــكتوبــاً 
عـندهـم حـتى رأوا الـكوكـب فحـملوا الـقرابـني حـينذاك ومـضوا . وقـال الـبعض ان دانـيال تـنبّأ لـلبابـليني انـه مـنذ اآلن وألسـابـيع 
كــذا وكــذا يــولــد مــلك الــيهود وفــي مــولــده يظهــر كــوكــب فــامــضوا وقــربــوا لــه الــقرابــني ، وان املــلوك الــبابــليني كــتبوا هــذه االقــوال 
بــالــذهــب ، فــلما ظهــر الــكوكــب ورآه املــجوس أتــوا وسجــدوا لــه . وقــال غــيرهــم انــه فــي زمــن دانــيال وبــحتنصر املــلك جــاء أُنــاس 
مـن سـبا لـيقدمـوا الـقرابـني ويـتعلموا الـكلدانـية فـقال لـهم دانـيال : اذا ولـد املـسيح فـان مـلوكـكم يـقربـون لـه الـقرابـني ، فـكتبوا ذلـك 
وارَّخـوه عـندهـم ،  فـلما ظهـر الـكوكـب جـاءه املـجـوس . وقـال آخـرون ان الـساحـر زردوشـت أخـبر عـن هـذا االمـر . وقـال قـوم ان 
الـقائـل هـو بـاروخ تـلميذ ارمـيا الـذي خـرج مـغتاظـاً مـن قـومـه ، ألنـه لـم تـعط لـه مـوهـبة الـنبوة ، فـمضى الـى الـشعوب وكـتب فـي 
اثـنتي عشـرة لـغة تـعلمها ، وفـي ذات يـوم وهـو جـالـس عـند عـني مـاء حـيث كـان يغتسـل املـلوك قـال لـتالمـيذه انـه سـيأتـي يـوم تـلد 
فــيه بــتول مــن الــبنات الــعبرانــيات ابــن بــدون زرع بشــري فــيه طــبع الــالهــوت وبــمولــده يظهــر كــوكــب فــامــضوا وقــربــوا لــه ثــالثــة 
قـرابـني ذهـباً ولـبانـاً ومـراً . وتـكلم عـلى آالمـه وقـيامـته . فـال فـضل لـلمجوس اذاً فـي مـجيئهم النـهم لـم يـأتـوا بـإرادتـهم لـكن بـناء 
عــلى مــا كــان مــكتوبــاً عــندهــم ، وال فــضل لــبلعام ايــضاً فــي نــبوتــه . وقــال آخــرون ان دانــيال عــندمــا كــان مــع رفــاقــه أســيراً فــي 
بـابـل كـانـوا يـقرأون قـول يـعقوب  ” ال يـزول الـقضيب مـن يـهوذا  … ” . وقـول بـلعام  ” يـبرز كـوكـب مـن يـعقوب ” . وقـول داود  
” ان مــلوك شــبا وســبا يــقدمــون هــديــة ” . وقــد ســمع هــذه االقــوال مــن كــانــوا فــي ســبي بــابــل مــثلهم وســألــوا الــعبرانــيني عــن 
مـــعانـــيها والـــى مـــن تـــشير ، فـــقال لـــهم دانـــيال ورفـــاقـــه انـــها تـــشير الـــى الـــسيد املـــسيح الـــذي سيظهـــر فـــي يـــوم مـــيالده كـــوكـــب 
مــــضيء كــــالــــشمس . فــــحفظ اولــــئك هــــذه االقــــوال ورجــــعوا الــــى بــــالدهــــم وكــــتبوهــــا مــــتأمــــلني فــــيها حــــتى جــــاء املــــسيح . ويــــقول 
الـقديـس يـوحـنا فـم الـذهـب ان اهلل قـد حـرّك قـلوبـهم وجـعلهم يحـملون الـقرابـني ويـتّبعون الـكوكـب سـائـريـن ، مـثلما حـرّك كـورش 
لــيأســر الــيهود . وهــنا يــسأل الــبعض ملــاذا أتــى املــجوس مــن املشــرق ؟ والــجواب ألن الــفردوس مــوجــود فــي املشــرق ( تــكويــن 
2 : 8 ) ومـنه تشـرق الـشمس . ومـن املشـرق جـاء شـمس الـبر ( مـالخـي 4 : 2 ) . ومـنه تـنبأ االنـبياء بـمجيء املـجوس فـقد قـيل 
: مـــن مشـــرق االرض الـــى مـــغربـــها اســـّمي عـــظيم بـــني األمـــم ( مـــالخـــي 1 :7 و11 ) . وان مـــجيئه الـــثانـــي ســـوف يـــكون مـــن 
املشــرق . وعــندمــا ولــد ربــنا كــان الــفرس يــملكون مــن حــدود نــصيبني الــى املشــرق ، بــينما كــان الــرومــان يــملكون مــن نــصيبني 

الى املغرب . وفي ذلك الزمن جعل اهلل األمن والسالم بينهم كيال يتأخر مجيء املجوس .
 

                                                 
( 40 ) “ وكان الصبي ينمو ويتقوى ممتلئاً حكمة وكانت نعمة اهلل عليه “ 

                                                   
شـاء الـكلمة ان يـصير انـسانـاً مـثلنا فـاوجـبت الـحال ان يـكون جـنيناً ثـم طـفالً ثـم يـنمو تـدريـجياً ويـمر 
فـي كـل اطـوار الـحياة الـبدنـية فـتتقوى اعـصابـه وتشـتد عـظامـته وكـانـت قـامـته تـطول مـمتلئة تـقّدمـنا 
نـــحن أعـــضاءه الـــروحـــية فـــي الـــقامـــة الـــروحـــية أي فـــي الـــسيرة الـــحسنة والـــصالح واالســـتغراق فـــي 



مـــحبته تـــعالـــى وايـــضاً كـــان يـــتقوى بـــالـــروح اي يظهـــر فـــي الـــخارج مـــن مـــفاعـــيل الـــروح اكـــثر فـــاكـــثر 
لــيقّويــنا نــحن الــضعفاء ويــطرد مــنا كســل وتــهاون فــي خــدمــة خــالــقنا . ثــم مــا امــتألوه نــعمة االّ داللــة 
عـــلى انـــه يـــقصدنـــا نـــحن الـــجّهال لـــيفّقهنا فـــي الـــحكمة الـــحّقة والـــفلسفة الـــسامـــية املـــختصة بـــحسن 
الـعمل . ومـا اسـتقرّت فـيه نـعمة اهلل االّ لـيغزر لـنا الـنعم تـعويـضاً عـما أضـاعـه أبـونـا آدم ولـذلـك مـنحنا 
نـعمة الـنبوة بـالـذخـيرة وبـّدل لـنا نـعمة الـنامـوس بـنعمة االنـجيل ومـا االولـى بـشيء يـذكـر أمـام الـثانـية 
وبـاملـقابـلة مـعها . ومـن تخـرصـات الهـراطـقة انـه ال يـليق الـقول بـان ابـن اهلل كـان يـنمو ويـتقوى فـالـرد 
عـليهم ال يـقتضي كـبير مـشقة وانـنا نـرضـى بـما يـقولـونـه عـن الـكلمة بـما هـو الـه الـذي لـم يـقبل تـربـية 
ولـيس مـركـباً وال ضـعيفاً لـيقال عـنه انـه تـقوى بـالـروح ونـما ومـا اشـبه ولـكنا نـرذل قـولـهم ان أثـبتوه فـي 
حـق الـكلمة الـذي صـار انـسانـاً ألنـه كـان يـنمو كـسائـر األوالد ولـيس فـي وصـفه بـالـنمو أدنـى عـار أو 
شـيء طـفيف مـن عـدم الـلياقـة . ومـن اعـتراضـاتـهم أيـضاً بـقصد ان يـنكروا الهـوت املـسيح ويحـطوا 
مـن قـدره قـالـوا ان االنـجيل ال يـفرق بـينه وبـني يـوحـنا املـعمدان فـقد قـال عـن هـذا انـه كـان يـنمو وتـنشأ 
قـــامـــته تـــدريـــجاً وكـــذا قـــال مـــن ذاك؟ فـــالـــجواب ان يـــوحـــنا كـــان يـــكبر جســـده الجـــل ذاتـــه أمـــا املـــسيح 
فــألجــلنا . وكــما ولــد يــوحــنا وخــنت ملــنفعة نــفسه ولــوجــوده لــذاتــه هــكذا ولــد املــسيح وخــنت وتــعمد ونــما 
ملــنفعتنا وإلنــالــتنا الــنعمة واليــجادنــا فــي شــريــعته وكنيســته وكــان يــوحــنا انــسانــاً واملــسيح الــه . ومــن 
االســباب الــتي دعــت ابــن اهلل الــى التجســد والــنمو شــيئاً فــشيئاً هــو ان آدم خــلقه اهلل كــامــالً بــنفسه 
وجســـده ابـــن ثـــالثـــني ســـنة مـــمتلئاً حـــكمة ومـــعارف ومـــعصومـــاً مـــن األوجـــاع واألمـــراض ومـــيزه بهـــبة 
الـنبوة وبـالتسـّلط عـلى الـحيوانـات ولـكن أبـانـا األول فـقد هـذه األمـتيازات الـسامـية بـتجاوزه الـوصـية 
وسـقوطـه فـي املـعصية . فـأراد املـسيح بـلطفه الـذي ال يـوصـف ان يـبتدئ بـالـضعف ويحـمل عـاهـاتـنا 
لـــيقيم جـــنسنا االنـــسانـــي مـــن ســـقطته ويـــرجـــع الـــيها الـــقامـــة االولـــى الـــحسنة وقـــضى فـــي عـــمله هـــذا 
ثـالثـني سـنة عـلى قـدر مـا كـان عـمر آدم حـني ظهـر فـي الـوجـود ثـم أخـذ يـعلم ويـكرز مـدة ثـالث سـنني 
أيـضاً ومـا أشـد عـمى الهـراطـقة الـذيـن يـرذلـون مـثل هـذه االقـوال واملـطابـقات الـصحيحة . ونتخـطى 
الــى الــكالم عــلى حــكمة املــسيح وكــيف كــان يمتلئ حــكمة فــنقول أوالً ان املــعرفــة أو الــحكمة ال تظهــر 
فـي االنـسان االّ بـعد ان يـتكّون جـسمه ويـصير آلـة صـالـحة السـتخدام الـنفس واذا مـا سـطا مـرض 
عـــلى هـــذا الـــجسم كـــان األمـــر مـــانـــعاً عـــن نـــمّو الـــعقل وعـــن االســـتزادة مـــن الـــحكمة وكـــذا ان ســـقطت 
عـلى الـنفس األهـواء الـفاسـدة صـّدتـها الـنظر الـى الـحق والـروحـيات . واذا سـلم الـجسم مـن الـعاهـة 
واملــــرض وســــلم الــــعقل مــــن الــــهوى أمــــكن االنــــسان الــــبلوغ الــــى مــــعرفــــة الــــروحــــيات وان قــــّوتــــه الــــنعمة 
الـفائـقة الـطبيعة بـلغ حـتى مـعرفـة الـثالـوث األقـدس ومـا اسـبه مـن الـحقائـق لـبكبرى الـتي تـعلو درجـة 
الــعقل البشــري . وفــي هــذه الــحالــة ان جــّد املــرء إلقــتباس مــعرفــة الــحقائــق وجــرّد جســده ونــفسه لــها 
قــيل عــنه انــه يمتلئ حــكمة . ثــانــياً امــا الــحكمة فــعلى نــوعــني األولــى الــحكمة البشــريــة كــعلم األفــالك 



والـــهندســـة والـــحساب واملـــوســـيقى والـــطبيعيات والـــطب والـــشعر واملـــنطق والـــبالغـــة والـــنحو والـــلغات 
والـــسياســـة ومـــا اشـــبه . والـــثانـــية الـــحكمة اإللـــهية وهـــي تـــحوي لـــكل الـــعلوم اإللـــهية الـــتي مـــوضـــوعـــها 
اسـرار اهلل ويـدخـل فـي دائـرتـها الـنبوات أي مـعرفـة الـغيب . وهـبة األلـسن أو نـيل مـعرفـتها بـدون تـعب 
وبــفيض الــهي ثــم تــمييز االرواح ومــا اشــبه . فهــذه الــخكمة ال يــدركــها أحــد بــدون الــروح الــقدس وقــد 
نــالــها الــرســل وأعــطيها بــولــس وبــعض الــقديســني الــذيــن تطهّــــروا بــاالعــمال املــقدســة . ثــالــثاً ان فــي 
املــسيح كــانــت املــعارف كــلها وال اعــتبار ملــا يــخالــف ذلــك ألنــه كــان ابــن اهلل وبــالــتالــي ال يــسوغ الــقول 
انـه كـان يمتلئ مـعرفـة فـي نـفسه بـمعنى انـه بـنموه فـي الجسـد تـنمو مـعرفـته فـي ذاتـها وفـي بـاطـنه 
أو تـزاد لـه مـعرفـة اخـرى . ولـكن كـان امـتالؤه يظهـر تـدريـجاً فـي الـخارج فـفي طـور طـفولـيته لـم يـكن 
جـسمه مـن ذاتـه قـادراً عـلى اتـيان مـا كـان يـأتـيه فـي شـبابـه أو رجـولـيته ولـذلـك لـم يـكن يـبدو مـنه فـي 
الــخارج فــي طــفولــيته املــعارف الــتي أبــداهــا فــي ســّن شــبابــه مــثالً أو فــي زمــن كــرازتــه وقــد كــتب ان 
حـــــكمته ظهـــــرت عـــــندمـــــا جـــــلس بـــــني عـــــلماء الـــــهيكل وهـــــو فـــــي الـــــثانـــــية عشـــــرة مـــــن عـــــمره ولـــــم يحـــــّرر 
االنـجيليون انـها فـي مـوضـع آخـر قـبل ابـتدائـه بـالـتبشير بـعد عـماده . أيـضاً نتخـطى الـى تـفسير مـا 
كــانــت نــعمة اهلل عــليه . أوالً هــي عــصمته مــن الخــطية ســواء كــان بــأفــعالــه وأفــكاره . ثــانــياً نــعمة اهلل 
أيـضاً اتـيانـه املعجـزات واجـتراح الـعجائـب بـما هـو انـسان ألنـه لـيس بـعجب ان يـصنع األمـور الـفائـقة 
الـطبيعة بـما انـه الـه . وان قـلت : مـا فـضله عـلى األنـبياء الـذيـن عـملوا الـعجائـب أيـضاً ؟ أجـبت انـهم 
مـنحوا هـذا السـلطان مـن اهلل امـا هـو فـكان يـفعلها بسـلطانـه ألن أفـعالـه تنسـب الـى ذاتـه وأيـضاً هـو 
الـــذي أعـــطى انـــبياءه ورســـله املـــقدرة عـــلى اجـــتراح املعجـــزات ســـيعطي مـــن يـــؤمـــن بـــه ســـلطانـــاً عـــلى 

اتيانها واتيان األعمال الفائقة جداً .
 

السيد املسيح يجادل العلماء في الهيكل 

( 41 ) “ وكـان أبـواه يـذهـبان الـى أورشـليم كـل سـنة فـي عـيد الـفصح ( 42 ) “ فـلما بـلغ 
اثـــنتي عشـــرة ســـنة صـــعد الـــى أورشـــليم كـــعادة الـــعيد ( 43 ) وملـــا تـــمت األيـــام عـــند 
رجـــوعـــهما بـــقي الـــصبي يـــسوع فـــي أورشـــليم وابـــواه ال يـــعلمان ( 44 ) “ واذ كـــانـــا 
يـظنان انـه مـع الـرفـقة سـافـرا مـسيرة يـوم وكـانـا يـطلبانـه عـند األقـارب واملـعارف ( 45 ) “ 
فـلم يجـداه فـرجـعا الـى اورشـليم يـطلبانـه ( 46 ) “ وبـعد ثـالثـة أيـام وجـداه فـي الـهيكل 
جـالـساً فـيما بـني املـعلمني يـسمعهم ويـسألـهم ( 47 ) “ وكـان جـميع الـذيـن يـسمعونـه 

مندهشني من فهمه وأجوبته . 
                                                  



أعــــــنى االنــــــجيلي بــــــأبــــــوي املــــــسيح يــــــوســــــف ومــــــريــــــم . وكــــــان مــــــفروضــــــاً فــــــي الــــــنامــــــوس ان يــــــصنع 
األسـرائـيليون الـفصح فـي أورشـليم وذلـك أوالً لـصّدهـم عـن ان يـذبـحوا الـذبـائـح لـألبـالـسة فـي أمـكنة 
أخـرى فـيقولـون : انـنا ذبـحنا إللـهنا . وثـانـياً لـيعلم الـشعب عـند ابـطال الـذبـائـح والـفصح أمـر ابـطالـها 
ألنــهم يــعرفــون بــاسهــل الــطرق عــند اجــتماعــهم ان الــعليّ ضــربــها بــالــبطالن وأمــر بــالــكف عــنها فــال 
يـكون لـهم عـذر فـيما بـعد ان أحـيها فـي محـل آخـر . فـاتـمامـاً لـلنامـوس كـان املـسيح وأبـواه يـأتـون كـل 
ســنة الــى اورشــليم وحــدث ان الــسيد لــه املجــد بــقي مــرة فــي الــهيكل ولــم يــرجــع مــع أبــويــه وكــان ابــن 
اثـنتي عشـرة سـنة وايـاك ان تنسـب عـمله الـى الـطيش الـذي يسـتولـي عـلى األوالد فـي مـثل سـنّه فـانـه 
كــان دائــماً ابــداً مــرتــباً فــي اعــمالــه . فــداخــلت الــهموم نــفس يــوســف ومــريــم وظــنا امــا انــه صــعد الــى 
الــــسماء أو ان اركــــالوس قــــبض عــــليه وقــــتله وبــــقيا ثــــالثــــة أيــــام يــــفتشان عــــن محــــل اقــــامــــته الــــى ان 
وجــداه . واعــلم ان الــثالثــة أيــام مــمتلئة لــأليــام الــثالثــة الــتي يــبقى لــه املجــد مــدفــونــاً فــيها فــي الــقبر . 
وتـسال هـل عـرف مـن جـادلـهم املـسيح وسـمعوه انـه املخـلص ؟ فـالـجواب بـالـنفي ولـو ان اخـبار والدتـه 
وتـقدمـته لـلهيكل ومـجيء املـجوس كـانـت قـد شـاعـت وذاعـت ولـو انـه ادهـش سـامـعيه بـاجـوبـته واملـسائـل 
الجـــديـــدة الـــروحـــية الـــتي شـــرحـــها لـــهم . ومـــن املـــعلوم انـــه لـــم يحـــدث لـــغيره مـــن الـــحكماء واألنـــبياء ان 

يذهل بحكمته الناس وهو في الثانية عشرة كما يستبني األمر من مطالعة سيرهم .
                                                     

( 48 ) “ فـلما نـظراه بهـتا فـقالـت لـه امـه يـا بـني لـَم صـنعت بـنا هـكذا هـا انـنا انـا وابـاك 
كنا نطلبك متوجعني “ 

                                                   
أخــذ الــدهــش يــوســف ومــريــم لجــلوســه وســط الــعلماء ولــكالمــه الــطافــح حــكمة وســداداً ثــم ان والــدتــه 
أظهــرت لــه اضــطراب قــلبها وقــلب يــوســف الــذي ســمته أبــاً مــن بــاب الــتوســع ال غــير ثــم الن الجــميع 
كـانـوا يـعّدونـه بهـذه الـصفة . وان أردت مـعرفـة أيـام غـياب يـسوع عـن الـعذراء وخـطيبها فـاعـلم انـهما 
كــــانــــا قــــد ســــارا مــــسافــــة يــــوم وفــــي مــــسائــــه طــــلباه فــــلم يجــــداه فــــلزمــــت الــــحالــــة ان يــــرجــــعا واســــتغرق 
ســفرهــما يــومــاً ثــم بــحثا عــنه ثــالثــة أيــام وفــي الــيوم الــتالــي لــلثالثــة وجــداه فــي الــهيكل فــيكونــان قــد 
الـــتقيا بـــه فـــي الـــيوم الـــسادس . وقـــال آخـــرون انـــه لـــم لـــم يـــغب عـــن اعـــينهما أكـــثر مـــن ثـــالثـــة أيـــام . 

ومستعلم عما صدر توجعهما واضطرابهما فالجواب عنه ظنهما ان اركالوس قبض عليه وقتله .
                                                   

( 49 ) “ فـقال لـهما ملـاذا تـطلبانـني ألـم تـعلما انـه يـنبغي لـي ان أكـون فـيما هـو ألبـي ( 
50 ) فلم يفهما الكالم الذي قاله لهما “ 

                                                 



أول جـــواب الـــسيد املـــسيح بهـــذه الـــعبارة : ألي ســـبب تـــفتشان عـــني كـــعن ضـــائـــع مـــفقود ولـــو كـــنتما 
تـعرفـانـني ملـا طـلبتما أيـن أنـا . ومـن الـبني انـه لـم لـم يـسّم بـيت يـوسـف بـيتاً ألبـيه بـل سـّمى الـهيكل بـيت 
أبـيه وكـأنـه افـهم الـعذراء ويـوسـف انـه لـم يـولـد لـيظّل فـي بـيت يـوسـف بـل لـيكّمل ارادة أبـيه الـسماوي 
والـعمل الـعظيم الـذي فـوضـه الـيه وهـنا سـأل الهـرطـوقـي املـسيح سـّمى اآلب الـسماوي أبـاه بـالـطبيعة 
أم بـالـنعمة ؟ فـان أجـاب بـالـنعمة : اذن يـكون مـساويـاً فـي الـنبّوة لـليهود املـدعـّويـن بـبني اآلب بـالـنعمة 
وان كـــانـــت بـــنوتـــه غـــير بـــنوة الـــيهود فـــاذن هـــو ابـــن طـــبيعي لـــآلب وال عـــبرة بـــما يـــسّمى بـــه فـــي بـــعض 
اآليـات مـن أسـماء بشـريـة ألنـه صـار انـسانـاً ثـم ألجـل الـتدبـير اإللـهي وانـتبه الـى ان يـوسـف ومـريـم لـم 

يدركا حق اإلدراك سبب ما قاله لهما وال فهما انه ينبغي له ان يكون فيما هو لآلب .
                                                      

( 51 ) “ ثــم نــزل مــعهما واتــى الــناصــرة خــاضــعاً لــهما وكــانــت أمــه تــحفظ ذلــك الــكالم 
كله في قلبها “ 

                                                  
رجـــع يـــسوع الـــى الـــناصـــرة لـــيتمم مـــرســـومـــات الـــنامـــوس وقـــد تـــممها أحـــسن تـــتميم فـــخضع ألبـــويـــه 
لــيعلمنا أيــضاً الــخضوع لــوالــديــنا وقــد كــان خــضوعــه تــامــاً فــي ســّن الــطيش أي فــي الــسنة الــثانــية 
عشـــرة لـــيدلـــنا عـــلى ان الـــعمر ايـــاً كـــان ال يـــعذر مـــن الـــطاعـــة لـــلوالـــديـــن . ويتخـــرص الهـــراطـــقة عـــلى 
املـسيح فـي طـاعـته الـتي ال يـرونـها الئـقة بـاهلل ويـقولـون كـيف يـخضع ان كـان الـهاً ألبـويـن مـن البشـر 
وهــــو ال يــــعد نــــفسه عــــبداً ألبــــيه الــــطبيعي كــــيف يــــطيع الــــناس . فــــالــــجواب ان املــــسيح بــــما انــــه الــــه ال 
يحسـب ذاتـه عـبداً لـآلب ألنـه مـساٍو لـه ال أصـغر مـنه ولـكن بـما انـه صـار انـسانـاً ودعـي طـفالً وصـبياً 
اقــتضت الــلياقــة خــضوعــه ملــريــم ولــيوســف وهــو مــولــود مــريــم ومــوضــوع تــحت حــراســة يــوســف وايــضاً 
خـضع لـيفي عـنا ألبـيه الـسماوي مـا هـو واجـب عـلينا . ثـم ذكـر لـوقـا خـضوعـه ألن األمـر خـارق املـعتاد 
مـن قـبل الـه تـأنـس كـما انـه ذكـر ظـروف مـيالده لخـروجـها عـن املـألـوف وأيـضاً يـثبت الـقوم ان الـعذراء 
لـــم تـــلد بـــاألوجـــاع والـــعذاب وان ارضـــاعـــها ابـــنها وحـــليبها مـــن األمـــور الـــعجيبة كـــحبلها ومـــثل هـــذه 
تسـتحق الـذكـر والـعذراء عـينها اذ نـظرت ان كـالم ابـنها جـديـد فـوق مـاالـفه الـناس حـفظته فـي قـلبها 
وصــانــته كــأفخــر الــجواهــر وقــد وضــح لــها كــل مــعانــيه بــتمامــها عــندمــا نــزل الــروح فــي عــّلية صــهيون 

فعّلمها والرسل كل شيء .

( 52 ) “ وكان يسوع يتقدم في الحكمة والسن والنعمة عند اهلل والناس “ 
                                            

ســـّمى الـــبشير يـــسوع فـــيما تـــقدم صـــبياً واآلن دعـــاه بـــاســـمه داللـــة عـــلى انـــه كـــبر قـــامـــة وأخـــذ يظهـــر 
حـكمة اعـظم مـن قـبل ويـكشف مـا كـان فـيه خـفياً وهـذا مـعنى تـقّدمـه فـي الـحكمة ال انـه كـان يـتعلمها 



ويـقبل مـنها مـن الـخارج مـا يـزيـده عـلى مـا عـنده لـكن انـه كـان يـبدي مـما فـيه مـنها تـبعاً لـنشوءه فـي 
الــقد والــقامــة . وكــذا الــقول عــن الــنعمة الــتي كــان الــناس يــرون مــنها فــيه شــيئاً أوفــر بــقدر مــا يــزيــد 
ســناً . ويــعترض الهــراطــقة قــائــلني : ان املــسيح كــان يــتربــى فــي الــحكمة والــنعمة ال انــه كــان يــكشف 
الــغطاء عــن حــكمته ونــعمته . فــنرد األعــتراض بــقولــنا : بــما انــه الــه لــم يــكن لــلتربــية مــاخــذ عــليه ولــكن 
بــما انــه صــار انــسانــاً كــان يــتربــى أو بــاألولــى كــان يــنمو قــامــًة وان اســتثنيت الــقامــة او الــجسم فــيه 
لــزمــك الــقول بــنفي كــل نــمو . ثــم ان نــفسه كــانــت تــزداد حــكمًة ال مــن مــعلم خــارج عــنه بــل مــن ذاتــه 
وكـذا قـل فـي نـعمته أمـا قـول لـوقـا عـند اهلل فـمعناه انـه كـان يـدنـو مـن الـثالـوث األقـدس بـحيث انـه كـان 
شـاهـداً عـلى نـموه ومـثبتاً ألعـمالـه مـن األخـتتان وتـقدمـة الـذبـائـح وتـكميل مـرسـومـات الـنامـوس وحـاكـماً 
بـانـها كـامـلة مـرضـية . وأيـضاً كـان الـناس يـشاهـدون انـه يـنمو تـدريـجياً ويـزيـدون فـي اطـرائـه والـثناء 

! 49على سلوكه ومحبته كما انهم سمعوا فيما بعد تعاليمه وزادوا في معرفة اوصافه اإللهية .

اإلصحاح الثالث

كرازة القديس يوحنا

( 1 ) فـــي الـــسنة الـــخامـــسة عشـــرة مـــن مـــلك طـــيباريـــوس قـــيصر حـــني كـــان بـــيالطـــس 
الــبنطي والــياً عــلى الــيهوديــة وهــيرودس رئــيس ربــع عــلى الجــليل وفــيلبس أخــوه 
رئــيس ربــع عــلى ايــطوريــة وبــالد تــراكــونــتيس ولــيسانــيوس رئــيس ربــع عــلى األبــليّة 
( 2) فـي أيـام حـنان وقـيافـا رئـيسي الـكهنة كـانـت كـلمة اهلل عـلى يـوحـنا ابـن زكـريـا فـي 

البرية .
                                                     

بــعد ان أخــضع الــرومــانــيون الــيهود وأخــذوا مــنهم الجــزيــة وأقــامــوا عــليهم مــلكاً هــيرودس الــذي قــتل 
االطــــفال وبــــعد مــــوتــــه فــــي غــــضب اهلل بســــبب آثــــامــــه قــــسم طــــيباريــــوس الــــبالد أربــــعة أقــــسام فــــعني 
بـــــيالطـــــس والـــــياً عـــــلى الـــــيهوديـــــة وهـــــيرودس املـــــذكـــــور هـــــنا رئـــــيس ربـــــع عـــــلى الجـــــليل . وفـــــيلبس أخـــــا 
هـيرودس عـلى بـالد ايـطوريـة ولـيسانـيوس عـلى بـالد أبـيلينة . وكـان هـؤالء الـثالثـة كـاملـلوك يـدعـى كـل 
مـنهم بـاسـم تـترشـي أي رئـيس الـربـع أي قـسم مـن األقـسام األربـعة . وفـيما يـتعلق خـاصـة بـبيالطـس 
فـــانـــه كـــان أصـــغر درجـــة لـــكن مســـتقالً غـــير خـــاضـــع ألحـــد يجـــري الـــقضاء ويـــنفذ األحـــكام ويجـــمع 
الجـــزيـــة للســـلطان وزيـــد عـــلى اســـمه لـــفظ الـــبنطي امـــا ألنـــه كـــان مـــن بـــالد الـــبنطوس أو ألن الـــكلمة 



كـــانـــت أيـــضاً اســـماً لـــه . وانـــتبه الـــى هـــيرودس الجـــليلي املـــذكـــور هـــو الـــقاتـــل لـــيوحـــنا املـــعمدان وفـــي 
أيامه تّمت آالم السيد .

                                               
( 3 ) فــــجاء الــــى جــــميع الــــكورة املــــحيطة بــــاألردن يــــكرز بــــمعموديــــة الــــتوبــــة ملــــغفرة 
الخـطايـا ( 4 ) كـما هـو مـكتوب فـي سـفر اقـوال اشـعيا الـنبي الـقائـل : صـوت صـارخ 
في البرية أعّدوا طريق الرب واجعلوا سبله قويمة ( 5 ) كل واد يمتلئ وكل جبل وتّل 
يــنخفض واملــعوج يســتقيم ووعــر الــطريق يــصير سهــالً ( 6 ) ويــعايــن كــل ذي جســدٍ 

خالص اهلل .
                                                     

جـــاء يـــوحـــنا الـــى كـــل الـــيهوديـــة والـــى ســـاحـــل نهـــر األردن فخـــرج الـــيه الـــيهود مـــن كـــل مـــكان لـــسماع 
كـرازتـه .وهـل يـوحـنا هـو الـذي قـال كـالم اشـعيا املـذكـور أو رواه لـوقـا ؟ فـاخـتر مـا تـريـد االّ ان األكـيد 
ان يـوحـنا هـو املـقول عـنه انـه صـوت صـارخ فـي الـبريـة أي فـي الـقفر والخـراب وفـي املـعنى الـروحـي 
هـو صـوت إلثـارة الـندامـة فـي نـفوس الـيهود الـخالـية كـالـبريـة مـن مـعرفـة اهلل ومـحبته وقـد طـلب مـنهم 
ان يـعّدوا هـذه الـنفوس لـقبول الشـريـعة الجـديـدة الـتي هـي طـريـق الـرب الجـديـد . وان يـجعلوا سـبل 
سـيرتـهم غـير مـقطوعـة بـالـغش والـدنـس والخـداع وان كـانـت نـفوسـهم فـي الـحاضـر كـالـوديـان نـاقـصة 
مــن الــصالح والــكمال فــيلزم ان يــمألوهــا بــالــبرارة واألعــمال الــصالــحة . وكــان يــوحــنا قــال لــهم بــادئ 
بـدء : أعـّدوا طـريـق الـرب فـقالـوا : يـصعب عـلينا اعـداده واصـالح طـريـق سـلوكـنا ألنـه يـصّدنـا عـن ذلـك 
الـــشيطان وأهـــواؤنـــا الـــفاســـدة فـــضالً عـــما نـــلقى مـــن الـــصعوبـــة فـــي حـــفظ نـــامـــوس الـــرب . فـــأجـــاب : 
شـهواتـكم كـاألدويـة وصـعب ضـبطها واملـرور عـليها . فـباملـسيح تـتالشـى وتـصير كـاألوديـة الـتي مـلئت 
حـجارة وتـرابـاً حـتى تـساوت بـالسهـل . وأيـضاً يـراد بـالـوادي الـرجـل املـتواضـع الـذي يمتلئ بـالـسيد 
املــسيح فــيرتــفع . وافــهم بــالــجبل والــتل الشــرور الــكبرى الــتي تــزيــد عــلى املــألــوف فــتمسي كــالــجبال 
الــشامــخة أو ابــليس الــلعني وقــواتــه وتــشامــخه . فــال بــّد ان هــذه تــزول وتــتالشــى بــقوة املــسيح . واول 
وعـــر الـــطريـــق بـــالـــعلوم الـــباطـــلة الـــتي يهـــني بـــها االنـــسان اهلل فـــان املـــؤمـــنني بـــاملـــسيح يـــرذلـــونـــها . أو 
بــــالشــــرائــــع الــــصعبة الــــحفظ فــــي ذاتــــها والــــتي ال يــــطيقها غــــير املــــؤمــــنني فــــان نــــعمة املــــسيح املــــقّويــــة 
تــجعلها هــينة الــوفــاء لــلمؤمــنني وبــذلــك تــصير كــألرض املــنخفضة فــاذ ذاك جــميع الــناس يــشاهــدون 
اهلل املـغطى بـالجسـد الن الـحياة تـصدر لـنا مـنه . والـنسخة الـيونـانـية تـذكـر الـخالص عـوض الـحياة 

ألنه يخلصنا من الخطية والشيطان واملوت األبدي.

شرح بشارة متى 3 : 1 –3
            يوحنا املعمدان



عدد 1 : وفي تلك األيام أقبل يوحنا املعمدان يكرز في برية اليهودي
    ان قــولــه فــي تــلك ” األيــام ” لــيس األيــام الــتي رجــع فــيها يــسوع مــن مــصر الــى الــناصــرة ، فــقد كــان حــينذاك ابــن خــمسة 
سـنوات ، وملـا جـاء الـى يـوحـنا لـيعتمد كـان فـي الـثالثـني مـن عـمره كـقول لـوقـا . ألنـه ملـا نـزل الـى مـصر كـان عـمره سـنتني ومـكث 
فــيها ثــالثــة ســنوات ثــم رجــع الــى الــناصــرة لــيسكن فــيها مــدة خــمسة وعشــريــن ســنة حــيث كــّمل الــنامــوس وابــطله وطــبعنا فــي 
ديـننا . بـمعنى ان يـوحـنا لـم يـبتدأ يـعّمد فـي الـوقـت الـذي رجـع الـسيد املـسيح مـن مـصر ، النـه وقـت عـماد ربـنا كـان يـوحـنا فـي 
الـثالثـني مـن عـمره .  وقـال آخـرون ان الـقصد مـن تـلك ” األيـام ” هـو الـتي جـاء فـيها املـسيح لـيعتمد . فـقد جـرت عـادة الـكتاب 
ان تــسّمى األيــام بــالحــدث الــذي جــرى فــيها وتحســب ال حســب الــزمــان الــطويــل كــقولــه بــأيــام ارفــيل وعــوزيــا ، بــل حســب الــيوم 
ذاتــه كــقول الــنبي الــيوم كــّله مــحاربــاً يــضايــقني ( مــز 56 : 1 ) بــدل قــولــه مــدة الــزمــان . وقــال غــيرهــم أنــها تــلك األيــام الــتي لــم 
يــكن لــليهود فــيها مــلك وال نــبي . لــقد أراد مــتى ان يــقول انــه فــي بــعض االزمــنة جــاء يــوحــنا قــائــالً كــذا حــينئذ جــاء يــسوع أو 
حـينئذ اخـذ الـى الـبريـة . وكـلها ليسـت بـالـترتـيب فـقد جـرت عـادة الـكتاب ان يـقول هـذا . وملـا جـلس عـلى الـجبل وعـلم عـن خـراب 
أورشــليم وتــمم هــذا الــخبر وثــم بــدأ يــخبر عــن مــنتهى الــعالــم فــمدة طــويــلة بــينهما . وهــكذا الــحال هــنا فــقد حــصر زمــان كــل 
حــياتــه بــتلك الــتي جــاء وســكن فــي الــناصــرة والــثالثــني ســنة كــلها . فــي بــعض االزمــنة جــاء يــوحــنا . فــملك اوغســطوس ســتة 
وخـمسني سـنة وفـي الـسنة الـواحـدة واالربـعني مـن مـلكه ولـد املـسيح . وخـلفه فـي املـلك ابـنه طـيباريـوس . وفـي الـخامـسة عشـرة 
مـن مـلك هـذا جـاء يـوحـنا املـعمدان فمجـموع الـسنني مـن مـيالد املـسيح الـى مـجيء يـوحـنا ثـالثـون سـنة . جـاء يـوحـنا مـن بـريـة 
الـــزيـــفيني الـــى الـــيهوديـــة وقـــد كـــناه بـــاملـــعمدان الن اهلل قـــد أرســـله لـــيعمد بـــمعموديـــة الـــتوبـــة . ومـــتّى لـــم يحـــّدد تـــلك االيـــام ولـــوقـــا 

يحّددها فيجب البحث عن أشياء كثيرة .
 

وملـــا نـــظر هـــيرودس الـــى سخـــريـــة املـــجوس مـــنه لـــعدم رجـــوعـــهم الـــيه ابـــتدأ يـــبحث بـــغضب مـــع الـــكهنة عـــن املـــسيح وأيـــن يـــولـــد . 
فـاخـبره احـدهـم عـن يـوحـنا قـائـالً قـد ولـد بـجوارنـا ابـن لـكاهـن واظـن انـه املـسيح . فـارسـل فـي الـحال طـالـباً زكـريـا وسـألـه عـن 
ابـنه فـأجـابـه انـه فـي الـبيت . فـارسـل مـعه جـنودا لـيحضروه . اال ان احـد الـحضور اسـرع واعـلم الـيصابـات فحـملت الـصبي 
وخـرجـت مسـرعـة لـبريـة الـزيـفني . فـلما رجـع زكـريـا لـلبيت ولـم يجـد الـيصابـات خـاف ان يـرجـع الـى هـيرودس فـذهـب والـتجأ فـي 
الـــهيكل . فـــأرســـل هـــيرودس ســـيافـــاً وقـــتله بـــباب املـــذبـــح . ويـــقول الـــقديـــس افـــرام ان الـــيصابـــات هـــّربـــت يـــوحـــنا بـــإلـــهام مـــن اهلل 
وصـنعت لـه قـميصاً مـن وبـر االبـل ومـنطقته بجـلد والبسـته فـنمت ثـيابـه مـعه ثـالثـون سـنة ، كـثياب بـني اسـرائـيل الـتي اسـتمرت 
مــعهم اربــعون ســنة . وكــان لــيوحــنا ملــا هــرب ســنتان ونــصف ســنة  مــن الــعمر . آخــرون قــالــوا ان مــالكــاً خــطفه مــن حــضن أمــه 
ولــم تــعرف مــسكنه . آخــرون قــالــوا ان زكــريــا ملــا عــلم بــسيف هــيرودس ادخــله لــلهيكل حــيث تبشّــــــر بــه وصــلى ومــن هــناك انــتقل 
الــى الــبريــة ، فــلما عــرف الــيهود ســألــوا والــده عــنه فــقال ال اعــلم ، فــقالــوا قــد خــباتــه النــك لــم تــرد خــالصــنا فــالــتجأ الــى املــذبــح 
وهـناك قـتلوه . آخـرون قـالـوا ان الـيهود قـتلوه حسـداً النـه لـم يـعدم الـبتول مـن مـكان الـبتوالت . امـا نـحن فـعلى رأي الـقائـلني ان 
هـيرودس قـتله ولـم يـزل دمـه يـغلي ويـصرخ ثـمانـية وخـمسون سـنة حـتى جـاء طـيطوس بـن واسـبيسيانـوس وحـاصـر أورشـليم 
وفـتحها . فـلما دخـل الـهيكل ونـظر الـدم يـغلي ويـصرخ اسـتطلع االمـر فـاعـلموه عـّما جـرى لـزكـريـا فـأمـر بـذبـح الـكهنة فـي مـكان 
الـــدم الـــصارخ فـــبطل حـــاالً الـــصراخ . وقـــيل عـــن يـــوحـــنا انـــه رضـــع حـــليب امـــه بـــالـــبريـــة خـــمسة عشـــرة ســـنة وكـــان يـــقتات مـــن 
الـحشيش ، امـا امـه فـكانـت تـتسّول وتـقتات . وقـد مـكث ثـالثـني سـنة بـالـقفر والـروح الـقدس كـانـت تـرافـقه وتـدبـر لـه قـوتـاً ولـباسـاً 
وتـغنيه بـالـرؤيـا االلـهية وتـعلمه مـا هـو الـواجـب . يـسأل الـبعض ملـاذا هـرب الـى الـقفر ؟ فـالـجواب لـكي ال يـساء الـظن بـه فـيقول 
الـناس انـه يشهـد لـلمسيح الجـل الـقرابـة واملـرافـقة مـنذ الـطفولـة . لـذلـك انـتقل مـن الـنعمة الـى الـبريـة مـدة ثـالثـني سـنة حـتى بـلغ 
كـالهـما حـد الـكمال لـيصدق الـناس كـالم الـذي يـناديـان بـه . فـجاء لـيفتح املـعموديـة ال بـإرادتـه بـل بـإرادة اهلل ، كـقول لـوقـا ان 
كــلمة اهلل كــانــت الــى يــوحــنا ، اي امــر اهلل . فــبالــرؤيــا والــكلمة جــاء وقــال : ” انــا لــم اكــن اعــرفــه . ولــكن ليظهــر الســرائــيل لــذلــك 



جــئت اعــمد بــاملــاء . ولــكن الــذي ارســلني العــمد بــاملــاء قــال لــي ان الــذي تــرى الــروح نــازالً ومســتقراً عــليه فهــذا هــو الــذي يــعمد 
بـالـروح الـقدس ( يـو ا : 31 و 33 ) واذ يـسمعون انـه يـعمد يـأتـون الـيه مـن كـل نـاحـية فـيكرز ويبشّـــــر عـن املـسيح . وألنـهم كـانـوا 
متنجسـني بـالخـطايـا جـاء يـوحـنا لـيذكـرهـم بخـطايـاهـم ويـهيئهم لـلتوبـة بـواسـطة املـعموديـة . قـال الـقديـس يـوحـنا لـم يـكن الـغفران 
بـمعموديـة يـوحـنا الن املـسيح لـم يـكن قـد ذبـح عـلى الـصليب وان الـروح لـم يـعط والخـطية لـم تـقتل . وقـال بـولـس الـرسـول : ” ان 
يـوحـنا عـّمد بـمعموديـة الـتوبـة قـائـالً لـلشعب ان يـؤمـنوا بـالـذي يـأتـي بـعده أي بـاملـسيح يـسوع ” ( اعـمال الـرسـل 19 : 4 ) . ولـم 
يـقل انـه عـّمد لـغفران الخـطايـا ولـكن كـيف يـقول مـرقـس ولـوقـا ان يـوحـنا عـمد لـغفران الخـطايـا ؟ قـال الـقديـس يـوحـنا ان الـيهود 
كــانــوا ظــاملــني لــم يــتأملــوا عــلى خــطايــاهــم بــل كــانــوا يــبررون انــفسهم . لــذلــك الــتزم ان يــقول انــا اعــّمد لــغفران الخــطايــا لــكي 
يـذكّــرهـم ويـعّدهـم لـقبول مـعموديـة املـسيح مـانـحة الـغفران كـقول بـولـس قـد اعـتمدتـم وتـقدسـتم ( ال بـمعموديـة يـوحـنا ) لـكن بـاسـم 
املــسيح وبــروح اهلل . قــال قــوم ان املــعموديــات ثــالثــة : مــعموديــة يــوحــنا لــلتوبــة ، ومــعموديــة الــتالمــيذ بــاســم يــسوع املــسيح قــبل 
مـوتـه لـغفران الخـطايـا والـثالـثة مـعموديـة الـتبني الـتي صـارت بـعد نـزول الـروح . النـه مـا عـدا الـروح لـم تـؤحـذ الـبنوة بـالـوضـع . 
ان الـقديسـني غـريـغوريـوس الـثاولـوغـوس ومـوسـى الحجـري ويـوحـنا اسـقف دارا وغـيرهـم يـعّدون خـمس مـعموديـات . امـا نـحن 
فــنقول ان املــعموديــات ســبعة : االولــى ، تــلك الــتي قــطعت الخــطيئة وغســلت الــعالــم مــن اآلثــام . والــثانــية ، تــلك الــتي بــواســطة 
الــغمام والبحــر كــقول بــولــس : ” وجــميعهم اعــتمدوا ملــوســى فــي الــسحابــة وفــي البحــر ( اكــو 10 : 2 ) . والــثالــثة ، املــعموديــة 
الـنامـوسـية والـرمـزيـة وتـسمى الـتطهير وهـي الـتي كـان يسـتعملها الـيهود حـتى فـي االكـل فـانـهم ال يـأكـلون ان لـم يغتسـلوا اوالً 
فـكانـت تطهـر الـعارض مـن الـطبيعة كـمن يـدنـو ويـلمس مـيتاً ويـحتلم بـالـليل او يـأكـل شـيئاً ال يـجوز اكـله او يـذهـب لـعزاء ” فـكل 
مـــن يـــتنجس بهـــذه يغتســـل ويـــبقى لـــلمساء نـــجساً ” ( ال  : 15 : 5 ) . الـــرابـــعة ، مـــعموديـــة يـــوحـــنا بـــاملـــاء ” أنـــا اعـــمدكـــم بـــماء 
الــتوبــة ” ( مــت 3 : 11 ) وهــي أشــرف مــن مــعموديــة الــيهود واقــل رتــبة مــن مــعموديــتنا لخــلّوهــا مــن الــروح الــقدس ومــن غــفران 
الخــطايــا ، ويــعرف ذلــك مــن ان بــولــس عــمد الــذيــن كــانــوا قــد اعــتمدوا ســابــقاً بــمعموديــة يــوحــنا ( اعــمال 19 : 4 ) مــن آفــلوا 
االسـكندرانـي وكـانـت كـقنطرة يـعبرون مـنها الـيها ، ولـم يـكن فـيها طـهارة جسـدانـية لـكنها كـانـت تـأمـر بـاالبـتعاد عـن الشـرور 
وان يـعمل بـاملـقابـل اثـماراً تـليق بـالـتوبـة . الـخامـسة ، مـعموديـة املـسيح ( مـت 3 : 4 ) و ( يـو 3 :3 ) وهـي كـامـلة النـها تـجعلنا 
أوالداً هلل اآلب واخـــــوة لـــــلمسيح وهـــــي مـــــملوءة نـــــعمة وغـــــفرانـــــاً لـــــلذنـــــوب والخـــــطايـــــا ومـــــانـــــحة الـــــروح . الـــــسادســـــة ، مـــــعموديـــــة 
االسـتشهاد وهـي الـتي بـها اعـتمد الشهـداء وقـبلوا الـروح النـهم مـن اجـل يـسوع اسـتشهدوا وتـّوجـوا فـدمـهم قـام مـقام الـعماد . 
الـسابـعة ، مـعموديـة الـدمـوع وهـذه تـمنح الـغفران النـه لـيس فـي االمـكان لـلذيـن اعـتمدوا اوالً واخـطأوا ان يـعتمدوا ثـانـيًة ، لـكن 
اهلل اعــطى الــدمــوع حــتى يــبكي االنــسان نــادمــاً عــلى خــطايــاه وبــها يــنال الــغفران وتــرد املــنحة الــروحــية الــتي اضــاعــها حــني 
ارتـكابـه الخـطيئة كـداود الـذي اعـتمد بـدمـوعـه بـعد ارتـكابـه الـفجور والـقتل . ورب سـائـل يـسأل بـايـة مـعموديـة اعـتمد ربـنا ؟ قـال 
الـقديـس سـاويـرس بـمعموديـة يـوحـنا لـلتوبـة كـإنـسان مـذنـب ألنـه غـير مـحتاج لـلتوبـة ولـم يـعتمد لـغفران الخـطايـا ولـقبول الـروح 
كـاملـحتاج ألنـه لـم يخـطئ ولـم يـعمل اثـماً كـقولـه : مـن مـنكم يـوبـخني عـلى خـطيئة ( يـو 8 : 16 ) ، ولـم يـعوزه الـروح النـه شـريـكه 
بــالــطبع . قــال مــار تــاودوطــا الــتكريــتي اعــتمد لــلتوبــة ولــلبنوة بــالــوضــع لــكونــه لــم يــعتمد لــنفسه بــل لــنا والجــلنا . فــكان يــجب ان 
يــقال انــه اعــتمد مــعموديــة واحــدة لــكونــه اعــتمد الجــلنا ولــكي يــقدســنا بــعماده الــغى مــعموديــة الــيهود واعــطى هــذه لــلنبوة كــما 
عـمل الـفصح وكـّمل الـعتيقة ثـم ابـتدأ بـالحـديـثة . ويـقول فـيلوكـسينوس انـه قـد اعـتمد عـمادنـا النـه كـان مـزمـعاً ان يـعطينا ايـاه 
النـه مـثال ملـوتـه وقـيامـته . وكـما مـات وقـام وصـار لـنا الـبكر مـن االمـوات هـكذا اعـتمد مـعموديـتنا واعـطانـا ايـاهـا فـي الـحال . ثـم 
اعــتمد لــيصير مــعروفــاً الســرائــيل وان يــتمم كــل الــنامــوس أي الــعدل وان يــثبت لــنا الــبنوة بــالــوضــع ويــجعلنا أخــوتــه وخــاصــته 
ويـــوحـــد الـــروح الـــقدس مـــع جســـدنـــا بـــواســـطة جســـده ويـــنقض الـــقضية الـــتي عـــلينا مـــن الـــبدء ويـــفتح لـــنا أبـــواب الـــسماء الـــتي 
كـانـت اغـلقت بـتجاوز الـوصـية . ولـكي يـقدس املـاء ويـجعله مطهـراً ومـقدسـاً ومـانـح الـغفران ويـقدس املـعمد ويـرض رأس الـتنني 
الـعقلي الـخالـد فـي املـياه ذاك الـذي أغـرقـه بـواسـطة فـرعـون وان يسـتأصـل الخـطيئة فـي املـياه كـما قـبلها عـليه وقـت صـلبه وان 



يظهــر الــثالــوث االقــدس فــوق املــياه . ولــكي يــحتم املــعموديــات والغســل الجســدانــي ويــفرض الــعماد الــروحــانــي الــذي مــن املــاء 
والـروح الـذي صـعب ذكـره عـلى نـيقوديـموس وان يغسـل دنـس الخـطيئة املـوجـودة فـينا وبـالـروح واملـاء يـقدس االردن مـثلما هـو 
روح وجســد . ولــكن ملــاذا جــعل الــعماد بــاملــاء ال مــن شــيء آخــر ؟ اوالً ، الن جــبلتنا االولــى كــانــت مــن املــاء والــتراب ، وكــذلــك 
تجــديــدنــا االخــير يــجب ان يــكمل بــاملــاء والــنار . ومــثلما نــفخ بــوجــه آدم نــسمة الــحياة هــكذا بــالــعماد نــفخ فــينا الــروح الــقدس . 
ثـانـياً ، الن حـياة املـحسوسـات بـاملـياه . ثـالـثاً ، النـه مـن املـياه خـلقت الـطيور واالسـماك وغـيرهـا وفـيها تـنموا وتـكثر وتـتوالـد كـما 
امــر اهلل وهــكذا بــنو البشــر يــولــدون ويــتوالــدون بــاملــعموديــة ويتجــّددون ويــأخــذون أجــنحة الــنعمة لــيطيرون بــها ملــالقــاة ربــنا . 
رابــعاً ، الن املــياه ســالح ضــد الــعطش والــنار والجــل ذلــك فــإن اعــتمادنــا بــاملــاء يخــمد عــنا لــهيب اآلالم الــسمجة وهــناك تــطفأ 
تـلك الـنار االخـيرة . خـامـساً ، الن املـاء شـفاف يـرسـم اشـباه وجـوه الـناظـريـن فـيه هـكذا قـد اعـطانـا املـعموديـة لـكي تـرسـم فـينا 
صـورة عـدم الـفساد . سـادسـاً ، كـما يغسـل ( بـالـصابـون ) وسـخ الـثياب هـكذا املـعموديـة تـنظف الـنفس والجسـد مـن الخـطايـا 
، وكـما ان املـاء يـمحي كـتابـة الـصكوك الـواقـعة فـيه هـكذا املـعموديـة مـحت صـك الخـطيئة واملـوت الـذي كـتبه عـلينا ابـونـا آدم ( ا 
بـــط 3 : 21 ) . ســـابـــعاً ، املـــاء يشـــد االعـــضاء وينشـــط املغتســـلني فـــيه هـــكذا نـــحن فـــبعد ان نـــعتمد بـــاملـــاء نـــقتني قـــوة الـــعمل 
الـــروحـــانـــي . ثـــامـــناً ، ان االوانـــي الخـــزفـــية املـــشجورة بـــالـــنار ان لـــم تـــبل بـــاملـــاء تـــعود تـــرابـــاً هـــكذا نـــحن ان لـــم نغتســـل بـــماء 
املـعموديـة فـسنرجـع الـى الـتراب الـيابـس محـرومـني مـن مـاء الـنعم االلـهية ويـنبوع الـحياة االبـديـة . تـاسـعاً ، ان املـاء والـنار هـما 
عــنصران مطهــران فــالــذيــن لــم يتطهــروا بــاملــاء هــنا يــتعذبــون فــي الــنار هــناك . عــاشــراً ، كــما ان املــاء يغســل االشــياء وهــو ال 
يــحتاج الــى غــسيل كــذلــك مــن اغتســل بــاملــعموديــة ال حــاجــة بــه ملغســل آخــر . الــحادي عشــر ، ان املــاء شــيء مــوجــود عــند كــل 
واحــــد ، ولــــكي ال يــــعدم الــــناس الــــعماد جــــعله اهلل مــــادة لــــه . الــــثانــــي عشــــر ، بــــاملــــاء قــــد غســــلت اوســــاخ بــــني نــــوح وفــــيه غــــرق 
املـصريـون وبـاملـاء امـتحن الـساجـدون لـلبعل ، الجـل ذلـك بـاملـاء صـارت املـعموديـة . الـثالـث عشـر ، لـكي يـفند  مـزاعـم الـبعض 
مـن جـهة املـاء الن اولـئك الـجاحـديـن كـانـوا يـزعـمون ان املـياه شـريـرة رديـة فـان الـطوفـان بـها قـد صـار وبـاملـاء غـرق كـل جـيش 
فــرعـون فـأظهـرهـم بـاملـعموديـة نـائـلني عـدم املـوت . الـرابـع عشـر ، النـه عـلى املـاء قـد خـطبت رفـقة وراحـيل وصـفوره ( تـك 24 ) 
وكـــان ذلـــك اشـــارة الـــى مـــاء املـــعموديـــة اذ عـــلى املـــاء خـــطبت الـــكنيسة . الـــخامـــس عشـــر ، ” وأمـــا بـــنو اســـرائـــيل فـــمشوا عـــلى 
الــيابــسة فــي وســط البحــر واملــاء ســور لــهم عــن يــمينهم وعــن يــسارهــم ” ( خــر 14 : 29 ) والــيا والــيشع االردن وبــاملــاء طهــر 
نــعمان مــن بــرصــه ( 2 مــل 5 : 14 ) ومــياه حــزقــيال بــاركــت شــيلوحــا . فــكل هــذه املــعموديــات كــانــت مــثالً ملــعموديــتنا واملــوضــع 
الــــذي شــــق فــــيه يــــشـوع وايــــليا والــــيشع االردن ( 2 مــــل 2 ) وفــــيه اعــــتمد مخــــلصنا . ورب ســــائــــل يــــسأل ملــــاذا اعــــتمد ســــيدنــــا 
بـاالردن ال فـي غـيره ؟ لـيكمل االسـرار الـتي سـبقت ورسـمت بهـذا النهـر . فـانـه بـه عـبـر يـشوع وشـعبه الـى ارض املـيعاد ( يـش 
3 ) . مـعرّفـاً ان الـذي يـعتمد بـاالردن الـروحـانـي يـرث االرض املـوعـودة لـلقديسـني . وجـاز فـيه ايـليا قـبل صـعوده واعـتمد ( 2 مـل 
2 ) مـوضـحاً ان الـذيـن يـعتمدون فـيه يـصعدون لـلسماء . وفـيه قـد تطهـر نـعمان لـنتعلم انـه بـواسـطة املـعموديـة تطهـر الـشعوب 
مـــن ادنـــاس الخـــطيئة . وبـــه عـــمل الـــيشع اعـــجوبـــة اذ الـــقى عـــود الخشـــب فـــطفا الحـــديـــد ( 2 مـــل 9 : 1 ) عـــندمـــا كـــان االنـــبياء 
يــــقطعون الحــــطب ، وذلــــك ســــر عــــن املــــسيح املــــسمى غــــصناً او عــــوداً اذ خــــلص آدم الــــذي كــــان غــــارقــــاً فــــي بــــحار الخــــطيئة 
كــالحــديــد . ثــم ان نهــر االردن هــو مجــموع مــن مــائــني الــواحــد  بــارض الــشعوب ويــسمى اور ، والــثانــي كــذلــك ويــسمى دن . 
ويــدل ذلــك عــلى الــشعب والــشعوب الــذيــن صــاروا واحــداً بــااليــمان . وهــذه املــجاري الــتي مــنها  يــجتمع االردن يــسميها داود 
انهـر اذ يـقول : ” انـت يبّسـت االنهـر الـقويـة ” ( مـز 79 ) وايـضاً لـيتّمم نـبوة ارمـيا الـقائـل صـعد الـرب كـاالسـد مـن االردن . ثـم 
ان االردن يـمر فـي بـحيرة طـيبريـوس وال يـختلط مـاءه بـماء الـبحيرة ، لـلداللـة عـلى ان الـذيـن يـعتمدون يـعبرون هـذا الـعالـم وال 
يــتلطخون بحــمأة الخــطيئة وال يــختلطون بــها . وربــنا لــم يــعتمد فــي البحــر لــيعرفــنا انــه بــعيد مــن الخــطيئة الــتي تشــبه مــلوحــة 
مـــاء البحـــر . ولـــم يـــعتمد فـــي االنهـــر الـــكبار لـــيعلمنا الـــتواضـــع . ولـــم يـــعتمد فـــي اصـــغر مـــن االردن لـــيختم الـــرمـــوز املـــقولـــة مـــن 
الـناظـريـن الجـل االردن . ولـم يـعتمد فـي املسـتنقعات النـها ال تـنظف االوسـاخ كـلياً . ولـعّل قـائـل يـقول ملـاذا اعـتمد مـن يـوحـنا 



عــبده ؟ وذلــك لــيعلمنا الــتواضــع بــاقــنومــه فــهو غــير مــحتاج . اعــتمد مــن عــبده وعــلمنا ان نــخضع لــالدنــى مــنا وانــه ال يــجب ان 
نــمتنع مــن ان نــقبل املــوهــبة مــنه النــها تــعطى عــلى الــسواء مــن االعــلى واالدنــى . وكــان يــظن ان يــوحــنا مــختار مــن اهلل لهــذه 
الخـدمـة . وعـظمة املـسيح لـم تـكن ظـاهـرة ولـكي ال يـظن الـيهود ان املـسيح يفتخـر قـبل الـعماد مـن يـوحـنا . وأيـضاً لـيكرز عـنه 
د .  د افــضل مــن املــعمِّ انــه هــو الــرب . وبــامــتناع يــوحــنا بــقولــه لســت مســتحقاً ان احــّل ســيور حــذاءه يــفهم الــحضور ان املــعمَّ
د يـوحـنا بـعد ان اعـتمد وآخـرون قـالـوا انـه كـان مـعّمداً مـن بـطن أمـه الن الـعماد هـو مـنحة الـروح  ويـقول آخـرون ان املـسيح عـمَّ
الـقدس ويـوحـنا قـبل الـروح فـي بـطن امـه ( لـو 1 : 42 _ 44 ) فـاذاً فـي الـبطن قـد تـعّمد . ولـكن مـاذا مـنحت يـمينه لـلمسيح ؟ 
قــال قــوم لــم تــمنحه شــيئاً . لــكن كــمثل ســائــر املــعمديــن وضــع يــده كــتدفــق االنهــر فــي الــبحار وهــي ال تــحتاج الــيها . ويــقول 
آخــرون ان يــوحــنا وضــع يــده ، الجــل الــرؤيــا فــقط ، لــيريــه انــه هــو حــمل اهلل .  وآخــرون قــالــوا ان بــوضــع يــده عــلى رأســه وضــع 
خـطايـا بـني البشـر عـليه ، كـالـذبـائـح الـنامـوسـية الـتي كـانـت تـرسـل الـى الـقبر ، الن الـخاطئ كـان يـضع يـمينه عـلى الـذبـيحة 
كــي تــرتــفع الخــطيئة مــنه وتحــل عــلى الــذبــيحة ومــع الــذبــيحة تــقتل الخــطيئة ، هــكذا أخــذ يــوحــنا خــطيئة الــعالــم ووضــعها عــلى 
رأس املــسيح وملــا اعــتمد املــسيح غــرق الخــطيئة فــي املــاء . والــدلــيل عــلى ذلــك قــولــه : ” هــذا هــو حــمل اهلل رافــع خــطايــا الــعالــم 
” ( يـــو 1 : 29 ) . ومـــثلما وضـــع اكـــليل الـــشوك عـــلى رأســـه حـــمل خـــطيئة كـــل الـــعالـــم قـــاطـــبة وبـــموتـــه أمـــات الخـــطيئة وابـــطلها 
وكـــذلـــك بـــعماده أغـــرقـــها فـــي املـــياء . آخـــرون قـــالـــوا ان الـــكهنوت الـــذي وهـــبه اهلل ملـــوســـى وأعـــطي لهـــرون ونســـله حـــتى تـــناســـل 
لــيوحــنا فــبوضــع يــده عــلى املــسيح اخــذ املــسيح الــكهنوت مــنه وأعــطاه لــرســله ال لــكونــه مــحتاجــاً بــل النــه واهــب الــكهنوت . لــكنه 
بـالـتدبـير اخـذهـا كـقول الـقديـس افـرام فـي اقـوالـه : فـمال الـعالـي عـلى جـبل سـينا . ورب مـعترض يـقول ان االنـجيل لـم يـذكـر ان 
يـوحـنا وضـع يـمينه عـلى رأس املـسيح ، فـالـشهادة مـن العهـد الـقديـم اذ قـال اهلل ملـوسـى : سـأضـع يـدي عـليك . كـما ان مـوسـى 
أيـضا وضـع يـده عـلى هـارون ومـسحه وقـدسـه . وقـد ثـبت مـن العهـد الجـديـد ان املـعموديـة والـكهنوت يـمنحان بـوضـع الـيد . وملـا 
كــان يــعّمد احــداّ كــان يــتلىعلى راســه : لــيتعمد فــالن بــمعموديــة الــتوبــة لــغفران الخــطايــا . وملــا عــّمد املــسيح لــم يــتل شــيئاً عــلى 
راسـه عـلماً مـنه انـه إلـه مـتأنـس وغـافـر للخـطايـا . الجـل ذلـك قـال لـه : انـا املـحتاج ان أعـتمد مـنك . ولـذلـك اجـابـه ربـنا لـه املجـد 
قـــائـــالً : ضـــع يـــدك واســـكت الن لـــآلب قـــوالً ســـيقولـــه . ثـــم كـــان واجـــباً عـــلى يـــوحـــنا ان يـــنادي بـــاســـم املـــسيح ليشـــتهر امـــره عـــند 
الـناس كـما اشـتهر هـو قـبل مـجيء املـسيح اذ لـم يـكن غـيره ، كـقول زكـريـا لـه : وانـت ايـها الـصبي نـبي الـعلي تـدعـى . ولـكي 
ال يــبقى مــجاالً لــليهود لــيتكلموا عــنه . قــائــلني فــأرســل يــوحــنا لــيكرز عــلى الــيهود بــالــتوبــة فــاخــذ يــكرز عــليه ولــم يــكرز هــو عــلى 
نــفسه . وقــد أعــتمد وهــو ابــن ثــالثــني ســنة الن آدم وحــواء خــلقا فــي مــثل هــذا الــعمر ثــم صــار بــدايــة الــعالــم الجــديــد . وخــلقنا 
بـاملـعموديـة خـلقًة جـديـدةً . واذ كـان مـزمـعاً ان يحـل الـنامـوس بـقي الـى الـثالثـني مـن عـمره حـافـظاً لـلنامـوس لـئال يـقول أحـدا مـن 
مـرتـكبي املـعاصـي املـخالـفني لـلنامـوس انـه لـم يسـتطع ان يـحفظه فـتعداه ظـناً مـنهم ان االنـسان فـي ايـام شـبابـه تـتغلب عـليه 
الــشهوات الــنفسانــية كــما يــتغلب عــليه فــي أيــام طــفولــته عــدم الــراي وقــلة الــصبر وفــي عهــد الــرجــولــية مــحبة الــفضيلة . فــلذلــك 
انـتظر املـسيح الـى ان يـبلغ الـثالثـني مـن الـعمر لـيباشـر الـعماد لـيكون فـي عهـدي الـطفولـة والشـباب كـامـالً فـي الـفضائـل كـما 
كـــــان كـــــامـــــالً فـــــي عهـــــد الشـــــباب . وعـــــالوةً عـــــلى ذلـــــك اراد ان يـــــفهم الجهـــــلة ان يـــــمتنعوا عـــــن تـــــعليم الـــــشيوخ قـــــبل ان تـــــلتحي 
وجـوهـهم . وبـبلوغـه الـثالثـة عشـر مـن الـعمر أشـار عـن االقـانـيم الـثالثـة الـذيـن ظهـروا عـلى النهـر وعـلمنا ان الـناس يـقومـون يـوم 
الـــقيامـــة وهـــم فـــي الـــثالثـــني مـــن الـــعمر وان املـــعموديـــة هـــي داللـــة الـــدفـــنة والـــقيامـــة . وفـــي ثـــالثـــني ســـنة غـــلب الخـــطيئة وحـــارب 
الـشيطان بـثالث حـروب وقهـر املـوت فـي ثـالثـة ايـام وبـثالثـة عشـر سـنة مـن الـعمر غـلب الخـطيئة وبـعد ذلـك اعـتمد . والـنامـوس 
بـثالثـة شـهود يـنال الـنصرة والـغلبة . وجـاء الـنامـوس لـيعطينا الـحياة بـالـعدل فـالـذي يـعمل بـه يـحيا . فـلم نـقدر ان نـنال الـحياة 

لسبب ضعف جسدنا فاحتجنا للنعمة لكي نحيا بها .
وفي السنة الخامسة عشرة من سلطنة طبياريوس قيصر .. الخ ( لو ص 3 : 1 )



فـــلما اراد ان يـــكتب الـــحق . وضـــع اســـم املـــلك والـــزمـــان . ولـــيعلم ان الـــرومـــانـــيون بـــعد ان مـــلكوا عـــلى الـــيهود وضـــعوا عـــليهم 
الجـزيـة وقـّسموا بـالدهـم الـى أربـعة أقـسام . وعـلى كـل قـسم اقـامـوا مـلكاً لجـمع الجـزيـة . وكـل واحـد مـن املسـلطني كـان يـدعـى 

رئيس الربع . لذلك ذكر لوقا املسّلطني على اربعة اقسام اململكة بأسمائهم .
( يـــكرز فـــي بـــريـــة الـــيهوديـــة ) الـــبريـــة هـــي االرض الـــبعيدة مـــن الـــعمارة . كـــان يـــكرز لـــيجتمع الـــيه الجـــموع ولـــيريـــهم املـــسيح 
ويــوصــيهم ان يــقبلوه . ولــو ذكــر لــهم املــسيح وكــّرز عــليهم فــي الــبيوت واملــجامــع لــكان أُبــغض مــنهم وقُـــتل . ولــكن اذا اجــتمع 
الجــموع يــكون مــعروفــاً بــشهادة اآلب والــروح ويــوحــنا . ويــصير بــعيداً مــن شــهادة الــكذب . وقــولــه فــي الــبريــة اي فــي الــزمــان 
الــذي كــانــت فــيه انــفس الــناس خــالــية مــن كــل عــمل صــالــح . وايــضاً املــلك الــذي انــادي عــنه هــو مــعطي الــتوبــة الــتي لــم يــعطها 
الـنامـوس . وملـا كـان الـيهود يـسمعونـه يـتكلم عـن الـتوبـة ويـدعـوهـم مـذنـبني كـانـوا يخـرجـون الـيه . ثـم انـه بـدأ كـرازتـه بـالـتوبـة لـيفهم 

ان امللك الذي ينادي باسمه ال يريد اال التوبة النه مصدرها.
 

عدد 2 : قائال ً : “ توبوا،  النه قد اقترب ملكوت السماوات .
يـاتـي مـلكوت الـسماء عـلى عـدة مـعان فـان مـجيء ربـنا االول يـدعـى مـلكوت الـسماء . وقـد دعـى مـجيئه الـثانـي مـلكوتـاً اذ قـال 
” ان كـنت انـا بـروح اهلل اخــرج الـشياطـني فـقد اقـترب مـلكوت اهلل ” اي أن مـجيء وبـشارة االنـجيل تـدعـى مـلكوتـاً ، اذ قـال ” 
تشــبه مــلكوت الــسماء حــبة خــردل والخــمير والــلؤلــؤة الــثمينة والــذخــيرة املــفيدة جــداً ” . وقــد دعــى لــلرؤيــا الــتي يــرى بــها فــي 
اآلخـرة مـلكوت الـسماء كـقولـه ” ان مـن الـقيام هـا هـنا قـومـاً ال يـذوقـون املـوت حـتى يـروا ابـن االنـسان آتـياً فـي مـلكوتـه ” ( مـت 
16 : 28 ) . ثـم شـبّه مـلكوت الـسماء بـاألمـانـة ومـواعـيدهـا كـقولـه ” ولـكن األصـغر فـي مـلكوت الـسموات أعـظم مـنه ” ( مـت 11 
: 11 ) . ثــم بــاالرادة واالخــتيار والســلطة الــذاتــية املــوجــودة فــينا كــقولــه ” مــلكوت الــسماء داخــلكم ” اي تــأخــذونــه بــإرادتــكم . 
ويـشير الـى الـطهارة بـواسـطة املـعموديـة كـقولـه ” ان كـان أحـد ال يـولـد بـاملـاء والـروح ال يـقدر ان يـدخـل مـلكوت اهلل ” ( يـو 3 : 
5 ) والــديــنونــة االخــيرة واالمــتحان كــقولــه ” مــن حــّل واحــدة مــن هــذه الــوصــايــا يــدعــى صــغيراً فــي املــلكوت ” . وكــما ان مــقر 
االبــــرار والــــصالــــحني هــــو املــــلكوت ، هــــكذا ان جــــهنم هــــي مــــقـر عــــذاب املــــنافــــقني واضــــاف عــــلى ذلــــك قــــائــــالً : ” ان مــــلكـوت 
الــسموات يُــغَصب ” ( مــت 11 : 12 ) . والــفرق بــني مــلكوت الــسماء ومــلكوت اهلل هــو : ان مــلكوت اهلل  عــلى مــا ارتــآه الــبعض 
ويـراد بـه الـتأمـل فـي اهلل والـتلذذ بـه ، ومـلكوت الـسماء هـو الـتأمـل بـاملخـلوقـات والـتلذذ بـها . وآخـرون يـقولـون ان كـليهما واحـد 
اال ان واحــداً مــن االنــجيليني دعــاه مــلكوت الــسماء وآخــر مــلكوت اهلل . وآخــرون قــالــوا ان الــفرق بــينهما كــالــذي يــعطي والــذي 
يـأخـذ . فـانـه بـتوجـيه بـصرك الـى واهـب الـحياة والـنور يـكون فـي ذلـك مـلكوت اهلل وعـند نـيلك تـلك املـواهـب الـسماويـة وتـفكيرك 
فــيها يــكون مــلكوت الــسماء فــاملــوهــبة واحــدة . فــمن جــهة املــواهــب يــقال انــها مــلكوت اهلل ومــن جــهة االخــذ يــقال انــها مــلكوت 
الـــسماء . والـــبعض يـــدعـــوا بـــشارة االنـــجيل الـــتي فـــيها اوامـــر يـــرتـــقى بـــها االنـــسان الـــى الـــسماء مـــلكوتـــاً . وآخـــرون يـــسّمون 
الـثالـوث الـذي ظهـر عـلى االردن مـلكوت الـسماء . امـا يـوحـنا فـقد تـعلم ذكـر املـلكوت مـن الـروح الن االنـبياء قـبله لـم يـكرزون اال 
بـملكوت االرض وخـيرات الـعالـم . الن الـيهود كـانـوا يجهـلون املـلكوت وجـهنم الجـل ذاك جـاء يـوحـنا يـكرز لـيعلم الـيهود مـن هـو 

الذي ينادي عنه.
 

عــدد 3 : فــان هــذا هــو الــذي قــيل عــنه بــاشــعيا الــنبي الــقائــل : صــوت صــارخ فــي الــبريــة اعــّدوا طــريــق الــرب . اصــنعوا ســبله 
مستقيمة “ .

    قــال قــوم ان يــوحــنا قــال ذلــك عــن نــفسه فــقد ســبق الــنبي وســّماه صــوتــاً . كــما يــبني يــوحــنا االنــجيلي فــي رّده الــجواب عــلى 
اولـئك الـذيـن سـألـوا عـن يـوحـنا مـن عـسى ان يـكون وملـاذا يُـعّمد ؟ فـاجـاب عـنه انـه صـوت صـارخ فـي الـبريـة . ويـقول آخـرون ان 
الـجواب هـو ملـتى فـفي كـل مـوضـع مـن الـكتاب قـد دعـي يـوحـنا صـوتـاً . واشـعيا قـد تـنبأ عـنه فـسّماه صـوتـاً وسـّمى املـكان الـذي 



فــيه صــرخ بــريــة . وقــال مــرقــس هــا أنــا مــرســل مــالكــي أمــامــه . فــسّماه مــالكــاً لشــرف أعــمالــه اذ اخــبر عــن املــسيح واملــالك هــو 
املخبر . وقد دعاه مالخي النبي ايليا ( ص 4 : 5 )

( صـوت صـارخ فـي الـبريـة ) ومـثلما تُـعرف الـكلمة مـن الـصوت هـكذا عـرف الـيهود مـن صـوت يـوحـنا انـه املـسيح جـاء لـيعتمد . 
ومثلما الصوت ينبّه بني البشر الى عمل الفضائل والصوت يغلب البشارة هكذا يوحنا بشر بغفران الخطايا

( اعـدوا طـريـق الـرب ) فـيسمي املـسيح ربـاً ويـقول ” ابـعدوا عـن قـلوبـكم الخـرافـات والـتعالـيم الـقديـمة واعـّدوا انـفسكم لـقبول 
الناموس الجديد ” . ولقد وضع لهم يوحنا نواميس جديدة قبل نواميس املسيح .

( اصـنعوا سـبله مسـتقيمة ) اعـني نـاظـرة الـى جـانـب الـخير كـالـطرق الـبسيطة الـتي ال اعـوجـاج فـيها . فـي هـذه اعـّد الـيهود 
ان يالقوا املسيح باالعمال الصالحة . اما لوقا فادرج كل النبوة قائالً :

“  كل واد يمتلي وكل جبل واكمة ينخفض ، وتصير املعوجات مستقيمة والشـعاب طرقاً سهلة  ( لو 3 : 5 )  “
( وكــل واد ) اي الــشعوب املــتواضــعني يــرتــفعون بــاملــسيح ( وكــل جــبل واكــّمة ) اعــني الــشياطــني والــناس املــتكبريــن وصــعوبــة 
الــــنامــــوس يــــتواضــــعون ويــــتبدلــــون الــــى الــــغيض وســــهولــــة االيــــمان ( والــــشعاب ) اي الــــعشارون والخــــطأة والــــزنــــاة واملــــجوس 

واللصوص الذين رجعوا من أعمالهم الى معرفة الحق كقوله : ” الزناة يسبقونكم ” .
ويــبصر كــل بشــر خــالص اهلل ( لــو 3 : 6 ) وقــولــه كــل بشــر لــيس لــليهود فــقط لــكن الــى جــميع الــشعوب تــبلغ بــشارة الــحيوة . 

فينظرون حيوة اهلل الذي ذاق املوت الجلنا بالجسد فبهذه االقوال عرف النبي بالرمز تغيير االمور في املستقبل .

                                               
( 7 ) وكـان يـقول للجـموع الـذيـن كـانـوا يـاتـون الـيه لـيعتمدوا مـنه يـاأوالد األفـاعـي مـن 
دلـــكم عـــلى الهـــرب مـــن السخـــط اآلتـــي ( 8 ) اثـــمروا ثـــمراً يليق بـــالـــتوبـــة وال تـــجعلوا 
تـقولـون ان أبـانـا ابـراهـيم ألنـي أقـول لـكم ان اهلل قـادر أن يـقيم مـن هـذه الـحجارة أوالداً 
ألبــراهــيم ( 9 ) هــا ان الــفاس قــد وضــعت عــلى أصــل الشجــر كــل شجــرة ال تــثمر ثــمرة 

جيدة تقطع وتلقى في النار 

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 3 : 7 – 10
  

      
عــدد 7 : فــلما رأى كــثيريــن مــن الــفريــسيني والــصدوقــيني يــأتــون الــى مــعموديــته ، قــال لــهم : يــا أوالد االفــاعــي ، مــن أراكــم ان 

تهربوا من الغضب اآلتي ؟
ان الــيهوديــة ابــتدأت مــن يــهوذا الــرابــع مــن اوالد يــعقوب . واتــسعت فــي عهــد مــوســى وقــويــت فــي عهــد داود الــذي مــلك عــلى 
سـبط يـهوذا . ونـشأ عـند الـيهود سـبع بـدع . فـالـكتبة كـانـوا يـحفظون الـعادات والـقوانـني كـما تسـلموهـا مـن املـشائـخ مـع حـفظ 
نـامـوس مـوسـى . والـفريـسيون كـانـوا يـصومـون يـومـني فـي االسـبوع ويعشـرون مـالـهم ويـحافـظون عـلى الـبتولـية والـصوم . وفـي 
اعــناقــهم خــيوط ارجــوانــية داللــة عــلى خــوفــهم مــن اهلل ويــنظفون االوانــي . والــصدوقــيون وهــم بــالــجنس ســامــريــون مــن كــاهــن 
اسـمه صـادوق ال يـعترفـون بـروح الـقدس واملـالئـكة امـا فـيما خـال ذلـك فـكانـوا كـالـيهود . وفـريـق آخـر كـان يـعتمد كـل يـوم مـدعـياً 
ان الـحيوة ال تـحق ملـن ال يـعتمد . امـا الـوقـحون فـكانـوا يـكلمون مـا يـخص الـنامـوس ويسـتعملون قـراءة كـتب مـن غـير مـذهـبهم 
ويــرذلــون كــثيريــن مــن االنــبياء . ثــم املــاردون فــكانــوا يــتنجسون مــن أكــل اللحــم وال يــأكــلون لحــماً ذي روح وال ســمناً وال حــليباً 
وكـانـوا يـؤمـنون بـاآلبـاء مـن ابـراهـيم الـى مـوسـى ويـشوع نـاكـريـن نسـبة الـتوراة الـى مـوسـى ويـدعـون ان كـتاب مـوسـى غـير هـذه 



الـــتوراة . والـــهيروديـــسيون كـــانـــوا يشـــبهون الـــيهود فـــي كـــل شـــيء ويـــظنون ان هـــيرودس هـــو املـــسيح وعـــليه فـــكانـــوا يـــكرمـــونـــه 
ويــسمونــه املــسيح . امــا الــفريــسيون والــصدوقــيون فــكانــوا ضــابــطني بــذلــك الــزمــان . ولــذا فــانــه انتهــر الــفريــسيون دون غــيرهــم 
النـه عـرف بـمكنونـات ضـمائـرهـم اذ انـهم لـم يـكونـوا يـعتمدون مـنه كـسائـر الـناس بـل بـقلب مـملوء غـشاً . ويـتضح ذلـك مـن قـول 
سـيدنـا لـهم : ” مـعموديـة يـوحـنا مـن ايـن هـي ” . ذلـك النـهم لـم يـكونـوا يـصدقـون كـالمـه وال آمـنوا بـالـذي يـكرز عـنه . ومـن قـولـهم 
لـيوحـنا هـو املـسيح . فـروح الـقدس كـشف لـه عـما فـي ضـميرهـم . وانتهـرهـم أيـضاً النـهم لـم يـسمعوا كـرازتـه كـقولـه ان الـكتبة 
والـفريـسيني خـالـفوا ارادة اهلل . امـا الـعشارون فـآمـنوا واعـتمدوا . وكـثيرا مـا كـان يـوحـنا يـوبـخ الـفريـسيني والـصدوقـيني عـلى 

أفعالهم الشريرة كقوله لهم
( يـا أوالد االفـاعـي ) فـاالفـاعـي هـي نـوع مـن الـحيات . ويـتضح ذلـك مـن تـسميته لـهم فـي مـوضـع آخـر اوالد الـحيات . ولـيس 
فــي الــدنــيا كــلها اال زوج واحــد مــن هــذا الــجنس . ويــوجــد جــنس آخــر مــن االفــاعــي كــالــتي لــدغــت يــد بــولــس . فــسماهــم اوالد 
االفـاعـي وال افـاعـي الن سـم هـذا الـدبـيب نـادر الـوجـود كـفراخـه . فـاملـشهور عـنها ان ابـاهـا يـموت يـوم الـحبل بـها . الن مخـرج 
االنــثى صــغير اشــبه بخــرم االبــرة . وحــينما يــضاجــع الــذكــر االنــثى يــرمــي الــزرع بــفمها . وهــي عــند تــناولــها ايــاه تــقطع ذكــره 
ويـموت لـوقـته . امـا االنـثى فـلما تـريـد ان تـلد ولـيس لـها مـنفذ يخـرج مـنه فـراخـها فـتأخـذ الـفراخ بـنقر بـطن امـهن حـتى تـنفتح 
فيخـــرجـــن اذ ذلـــك وتـــموت االم . لهـــذا شـــبههم بـــاوالد االفـــاعـــي النـــهم قـــد قـــتلوا ابـــاءهـــم االنـــبياء وقـــتلوا اخـــيراً امـــهم اورشـــليم 
فــاخــربــوهــا ، لــتحامــلهم عــلى املــسيح ، وذلــك بــعد الــصلب بــاربــعني ســنة فــي عهــد املــلك وســبسيانــوس . وقــد ســماهــم حــيات 

واوالد االفاعي النهم صاروا آلة لذلك الذي اغرى حواء امنا بواسطتهم وقاد ابانا آدم الى مخالفة الوصية االلهية .
( مــــن الــــغضب اآلتــــي ) شــــبه خــــراب اورشــــليم بــــالــــغضب اآلتــــي كــــما شــــبه اورشــــليم بــــالــــتينة . وذهــــب آخــــرون الــــى انــــه اراد 
بـالـغضب اآلتـي جـهنم . النـها كـانـت مـجهولـة عـندهـم . وبـعد ان وبـخهم عـلى اعـمالـهم تـقدم الـيهم ان يـعملوا اعـماال ً صـالـحة 

اذ قال :
 

عدد 8 : فاصنعوا ثمارا تليق بالتوبة .
اراد بــاالثــمار األعــمال . فــكأنــه يــقول انــه ال يــكفيكم ان تــمتنعوا عــن الشــر فــقط بــل يــجب ان تــعملوا الــخير . ثــم حــثّهم عــلى 
الــثبات فــي الــتوبــة بــعد ان يــرجــعوا عــن شــرورهــم مــوضــحاً لــهم ان زمــانــه لــيس كــزمــان االنــبياء وان الــذي يــاتــي بــعده يــصعد 
الــصالــحني الــى الــسماء ويــطرح الــطالــحني فــي جــهنم مــفهماً ايــاهــم ان الــتفاخــر بــحسن أعــمال غــيرهــم دون ان يــعملوا هــم 

االعمال الصالحة ال يجدي نفعاً اذ قال لهم :
 

عـدد 9 : وال تـفتكروا فـي ان تـقولـوا فـي انـفسكم : لـنا ابـراهـيم ابـاً . النـي أقـول لـكم : ان اهلل قـادر ان يـقيم مـن هـذه الـحجارة 
اوالداً البراهيم .

ان الـروح الـقدس هـو الـذي كـشف لـيوحـنا عـن افـتخارهـم البـراهـيم وعـن ظـنهم الـباطـل ومـباهـاتـهم بـكونـه رجـالً بـاراً وانـه يـكفيهم 
ان يـكونـوا بـنيه واقـاربـه مـن دون ان يـعملوا الـفضيلة الجـل ذلـك قـطع اصـل افـتخارهـم . وقـد سـماهـم اشـعيا سـلطان سـادوم 
وشـعب عـامـورا . ونـبي آخـر خـاطـبهم قـائـالً ” كـمثل الـحبشة انـتم لـي يـا بـني اسـرائـيل ” . فـافـتخارهـم بـقرابـتهم مـع ابـراهـيم 
واحـتقارهـم لـلفضائـل كـانـا سـبباً للشـرور فـي كـل زمـان . وملـا كـان ربـنا يـعدهـم بتحـريـرهـم مـن الخـطيئة كـانـوا يـجيبونـه قـائـلني 
انـنا مـن زرع ابـراهـيم ولـم يسـتعبدنـا احـد . بـل كـانـوا يسـتهزئـون بـالـرسـل النـهم يـقبلون الـشعوب الـغربـاء قـائـلني ان املـوعـد كـان 
البـراهـيم ال لـغيره . وبـولـس يـبكثهم فـي رسـالـته الـى الـرومـانـيني بـقولـه ان كـلمة اهلل لـم تـسقط سـقوطـاً . فـبني ان ال فـائـدة فـي 

القرابة اللحمية ان لم يكن االنسان مزيناً بالفضيلة طوعاً ال كرهاً .



( ان يـــقيم مـــن هـــذه الـــحجارة الـــخ ) فـــقولـــه مـــن هـــذه الـــحجارة اي مـــن الجـــماد . كـــما انـــه خـــلق االنـــسان مـــن الـــتراب . وكـــقول 
الـنبي ” انـظروا الـى الصخـر الـذي مـنه قـطعتم اعـني ابـراهـيم . والـى نـقرة الـجب الـتي مـنها حـفرتـم اي سـارا ( اش : 51 ) . 
ومــن الصخــرة الــتي فجــرت اثــني عشــر نهــراً . بــل وشــبه الــعشاريــن بــالــحجارة الــزنــاة والــشعوب يــعبدونــها لــعدم مــعرفــتهم اهلل 
وبـاالعـمال الـفاضـلة سـموا حـجارة . وبـواسـطة تـغييرهـم تـبرروا وصـاروا بـنني البـراهـيم . الن ابـناء ابـراهـيم عـلى نـوعـني فـمنهم 
مـــن الـــطبيعة وهـــم الـــيهود ومـــنهم مـــن املـــوعـــد كـــباقـــي الـــشعوب اذ قـــال اهلل البـــراهـــيم قـــد جـــعلتك ابـــاً لـــشعوب كـــثيرة . فـــقد ولـــد 
اسـحق حسـب املـوعـد ولـيس بـقوة طـبيعية . النـه ولـد مـن عـاقـرة وطـاعـنة فـي الـسن وكـذلـك الـشعوب بحسـب املـوعـد صـاروا بـنني 
البــراهــيم . وكــما ان ابــراهــيم لــم يــتبرر بــاالعــمال ولــكن بــااليــمان بــاملــسيح كــذلــك الــشعوب . النــه كــثيراً مــا كــان يــتفق ان نــبوة 
االنــبياء كــانــت تــكمل بــعد مــدة وكــان الــيهود يــقولــون ايــن هــي اقــوال الــرب الــتي قــيلت فــي قــدوس اســرائــيل فــلتتم االن . الجــل 

ذلك فان يوحنا ابان لهم ان اآلخرة قد قربت .
 

عدد 10 : واالن قد ُوِضعت الفأس على اصل الشجر ، فكل شجرة ال تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار .
فـبقبولـه الـفاس يـريـد الـبالء االتـي ، واالشـجار بـني البشـر ، والـثمار االعـمال الـفاضـلة ووجـه قـولـه الـى الـيهود خـاصـة فـبقولـه 
” كـل شجـرة ” اي كـل انـسان مـولـود مـن زرع ابـراهـيم ولـم يـعمل اعـماالً صـالـحة يـقطع ويـلقى فـي الـنار اي االبـديـة . ولـم يـقل 
ان الـــفاس ســـتوضـــع ولـــكن وضـــعت لـــيعلمهم ان االنـــتقام قـــريـــب ان لـــم يـــعملوا اعـــماالً صـــالـــحة . ولـــم يـــقل انـــها وضـــعت عـــلى 
االغـــصان والـــثمار ورأس االشـــجار ولـــكن عـــلى االصـــل لـــيبني ان الجـــميع يســـتأصـــلون ان لـــم يـــتوبـــوا . كـــما انـــه لـــم يـــقل ان 
الــفاس أخــذت تــقطع لــئال يــقطعوا الــرجــا . لــكنه قــال قــد وضــعت لــيخيفهم . فــكأنــه يــقول لــهم اذا لــم تــتوبــوا تــقطعوا مــن قــرابــة 
ابــراهــيم كــما تــقطع الــفاس . وكــما ان االرض هــي ام االشــجار ومــصدرهــا هــكذا فــان ابــراهــيم هــو ابــو الــيهود ومــصدرهــم . 
وكـما ان االشـجار ال يـعرف صـالحـها او رداوتـها مـن االرض ولـكن مـن ثـمرتـها كـذلـك الـشعب الـيهودي فـانـه وان كـان ابـراهـيم 
ابـــاهـــم لـــكن صـــالحـــهم وشـــرهـــم يظهـــران مـــن اعـــمالـــهم . وكـــما ان االشـــجار املـــثمرة يـــجب االهـــتمام بـــها والـــغير املـــثمرة يـــجب 
اســتئصالــها والــقاؤهــافــي الــنار ، كــذلــك الــيهود الــذيــن قــبلوا كــرازة يــوحــنا عــامــلني اعــماالً صــالــحة فــانــهم يســتحقون املــلكوت . 
والــذيــن لــم يــعملوا يــجب قــطعهم مــن قــرابــة ابــراهــيم وطــرحــهم فــي جــهنم . وحــني كــان يــوحــنا يــكرز بهــذا امــام الجــموع كــان 

املسيح ساكنا في الناصرة .
                                       

( 10 ) فـسألـه الجـموع قـائـلني فـماذا نـفعل ( 11 ) فـأجـاب وقـال لـهم مـن لـه ثـوبـان فـليعط 
من ليس له . ومن له طعام فليفعل هكذا .

 
مــرجــع ســؤال املــتقاطــر الــى هــذه الــعبارة : كــيف يــمكننا الــتوبــة كــما تــقول لــنا يــلزمــنا أن نــعيش بــعد 
الـعماد . ومـعنى جـواب املـعمدان : اعـملوا طـبقاً لـلوصـايـا الجـديـدة ومـن لـه ثـياب وكـسوة وقـوت فـعليه 

ان يحسن على قريبه املسكني بشيء منها .

( 12 ) وجـاء ايـضاً عـشارون لـيعتمدوا فـقالـوا لـه مـاذا نـصنع يـا مـعلم ( 13 ) فـقال لـهم 
ال تسـتوفـوا أكـثر مـما فـرض لـكم ( 14 ) وسـألـه الـجند قـائـلني مـاذا نـصنع نـحن أيـضاً . 

فقال لهم ال تظلموا أحداً وال تشوا بأحد واكتفوا بعالئفكم .
                                                          



الـعشارون هـم الـذيـن يجـمعون الـعشور والخـراج فـأمـرهـم أالّ يـطلبوا ويـأخـذوا أكـثر مـن املـرتـب لـهم . 
ثـم أرشـد الـجند خـادمـي املـلوك أالّ يـتخاصـموا وأالّ يـظلموا الـغير وان يـكتفوا بـما هـو مـعني لـهم مـن 

الوظائف والرواتب .
                                                  

( 15 ) واذ كــان الــشعب يــنتظر والجــميع يــفكرون فــي قــلوبــهم عــن يــوحــنا لــعله هــو 
املـسيح ( 16 ) أجـابـهم يـوحـنا قـائـالً أنـا اعـمدكـم بـماء ولـكن يـأتـي مـن هـو اقـوى مـني 
الـذل لسـت أهـالً أن أحـّل سـيور حـذائـه هـو يـعمدكـم بـالـروح الـقدس ونـار ( 17 ) الـذي 
بـيده املـذرى يـنقي بـيدره ويجـمع الـقمح الـى أهـرائـه ويحـرق الـتنب بـنار ال تـطفأ ( 18 ) 

وأشياء أخرى كثيرة كان يبشر الشعب بها في وعظه 

تفسير ذلك في شرح متى 3 : 11 و 12 

عــدد 11 : انــا اعــمدكــم بــماء لــلتوبــة ، ولــكن الــذي يــأتــي بــعدي هــو اقــوى مــني ولســت اهــالً ان احــمل حــذاءه . هــو ســيعمدكــم 
بالروح القدس ونار .

( انـا اعـمدكـم بـماء لـلتوبـة ) لـقد ثـبت مـن قـول يـوحـنا هـذا ان املـقصود مـن مـعموديـته انـما هـو التهـذيـب . وفـتح بـاب الـتوبـة ال 
غير . اما عن ربنا ومعموديته فقد اوضح قائالً :

(  ولســـت اهـــال ان احـــمل حـــذاءه ) اراد بـــذلـــك ان املـــسيح اقـــوى مـــنه جـــداً و اكـــثر قـــدرة . وقـــد مـــثل الـــقديـــس يـــوحـــنا الخـــدمـــة 
الــحقيرة بــالحــذاء . انــي لســت مســتحقاً ان اخــدمــه خــدمــة حــقيرة . كــما اعــلن الــقديــس فــيلكسينوس انــه غــير مســتحق لخــدمــة 
جسـده املـقدس . امـا ثـاولـوغـوس فـقد شـبه اصـغر اسـرار سـياسـته بـالجسـد بـالحـذاء . فـليس الجسـدانـيون واالطـفال بـاملـسيح 
ال يسـتطيعون ان يـدركـوا هـذه . ولـكن الـذيـن مـثل يـوحـنا ايـضاً ال يـمكنهم ان يـدركـوا سـراً واحـدا مـنها ولـو بـالـروح . وقـد قـال 

آخرون ان تدبيره في الجسد ال يمكن ادراكه .
( بـروح الـقدس ونـار ) ان كـالم يـوحـنا مـع الـيهود كـان مـقرونـاً بـاالرهـاب والـوعـيد كـتكلمه عـن الـفأس والـنار والـقضاء . وعـندمـا 
كـان يـريـد ارسـالـهم عـند املـسيح كـان يـكلمهم عـن االمـن والسـالم وغـفران الخـطايـا والـبنوة بـالـوضـع ومـواهـب الـروح الـقدس . 
ولــم يــقل لــهم ان املــسيح يــعطيكم ولــكن يــعمدكــم بــه . لــيعلموا انــه بــواســطة هــذه املــوهــبة يــصبحون بــغتة كــاالنــبياء . وفــي بــدء 
الـــبشارة كـــان كـــل مـــن يـــعتمد يـــنال مـــوهـــبة مـــا كـــالـــنبوة او مـــوهـــبة لـــغـات او عـــمل عـــجائـــب او غـــير ذلـــك . ثـــم اشـــار بـــقولـــه انـــه 
سـيعمدكـم بـروح الـقدس ونـار الـى نـزول الـروح الـقدس شـبه الـسنة نـاريـة . فـبالـسنة الـنار اشـار الـى املـعموديـة االولـى الـتي 
وهـبت لـلرسـل . ثـم قـبلها بـعد ذلـك كـل املـؤمـنني بـواسـطتهم وتـناسـلت آتـية مـن جـيل الـى آخـر . وقـد تـكلم عـن نـيل مـوهـبة الـروح 
الـقدس فـي املـعموديـة ليجـذب الـسامـعني لـكرازتـه . ثـانـياً لـكي ال يـشكوا فـيه اذا سـمعوا عـن آالمـه ومـوتـه . ثـالـثاً ملـوهـبة الـعماد 
النـه كـان واجـباً ان يـذبـح الحـمل وتـصير الـدفـنة والـقيامـة وتـموت الخـطيئة وبـعد ذلـك يـعطى الـروح . الجـل ذلـك قـال يـوحـنا : ” 
هـوذا حـمل اهلل حـامـل خـطايـا الـعالـم ” . الن الـحامـل افـضل مـن الـذي يـغفر الخـطايـا بـال تـعب سـيما وانـه يـمكن ان يـتم غـفران 
الخـطايـا دون احـتياج الـى الـتأنـس . امـا الـذي يحـمل فـال بـّد لـه مـن مـقاسـاة االالم والـصلب واملـوت والـقيامـة وهـذا كـله لـم يـكن 
مـمكناً وقـوعـه دون ان يتجسـد . امـا الـنار فـتقال عـلى انـواع كـثيرة . مـنها الـنار الـهيولـية . ومـنها املـحفوظـة فـي اآلخـرة لـعذاب 
املـــنافـــقني . وكـــذلـــك فـــعل الـــروح الـــقدس فـــي مـــقتبليه يـــدعـــى نـــاراً كـــقول بـــولـــس : ” كـــونـــوا حـــاريـــن بـــالـــروح ” ( رو 12 : 11 ) . 
والـكالم االلـهي كـقول ارمـيا الـنبي : ” فـصارت كـلمة الـرب فـي قـلبي كـالـنار املحـرقـة ” . ثـم االنـجيل الشـريـف كـقولـه : ” جـئت 



اللـقي نـاراً عـلى االرض ” . ثـم الـروح الـقدس كـما جـاء فـي اعـمال الـرسـل وحـل عـلى الـرسـل كـالـسنة نـاريـة ثـم انـه بـالـنار تـكلم 
الــرب مــع مــوســى بــالــعوســجة . وبــالــنار تــرآءى الســرائــيل وظهــر لحــزقــيا . والــنار تــدل عــلى عــظم املــنحة كــما انــه مــن مــصباح 
واحـد تـنار عـدة مـصابـيح دون ان يـضعف نـوره . هـكذا نـعمة الـروح الـقدس تـغني كـثيريـن مـن غـير ان تـنقص . والـروح كـذلـك 
يـــفعل مـــا يـــشاء النـــه خـــالـــق . وقـــد ذكـــر الـــنار حـــني الـــعماد لـــيرى ان الـــعماد امـــر عـــظيم وشـــريـــف وان الـــنار تـــنقيهم مـــن االثـــم 

وتطهرهم وبالروح ينالون الغفران من خطاياهم . ثم اردف كالمه قائالً :
 

عدد 12 : الذي رفشه في يده ، وسينقي بيدره ويجمع قمحه الى املخزن . واما التنب فيحرقه بنار ال تطفأ  “.
اراد بـالـبيدر الـعالـم . والـقمح االبـرار واملـؤمـنني . والـتنب لـغير املـؤمـنني والخـطأة . فـالخـطأة واالبـرار مـختلطون كـاخـتالط الـتنب 
والـقمح فـي الـبيدر . واراد بـالـرفـش صـوت الـسيد املـسيح . فـكما ان الـرفـش يـفرز الـقمح مـن الـتنب هـكذا صـوت الـسيد املـسيح 
سـيفرز االبـرار لـلحياة االبـديـة واالثـمة لـلنار . وكـمثل الـقمح الـذي يجـمع الـى املخـزن هـكذا يـفرز املـؤمـنني مـنهم فـيدخـلهم الـى 
الــكنيسة واالثــمة يــطردهــم خــارجــاً . ثــم انــه اشــار بــالــبيدر عــن ربــوبــيته والــوهــيته . وبــالــرفــش عــن عــدالــته وحــكمه . الن الــرفــش 

على ما قاله ثاولوغوس هو للتطهير كما ان الفاس هي لقطع االنفس التي لم ترد الشفا .
 

ملـا اشـتهرت قـداسـة يـوحـنا وشهـرت فـضائـله وسـمع كـالمـه ظـّن الـناس انـه املـسيح والجـميع اعـتقدوا 
ان الـروح الـقدس يـلهمه مـا يـقول ويظهـر لـه ال سـيما وانـه كـان يبشـرهـم بـما لـيس مـكتوبـاً بـالـصراحـة 

عندهم وبما ال يعرفونه . 
                                                   

( 19 ) أمـا هـيرودس رئـيس الـربـع فـاذ كـان يـوحـنا يـبكته مـن أجـل هـيروديـا امـراة اخـيه 
ومــن اجــل جــميع الشــرور الــتي كــان هــيرودس يــصنعها ( 20 ) زاد عــلى ذلــك جــميعه 

أنه حبس يوحنا في السجن .
                                                    

ان حــبس يــوحــنا لــم تــقع فــي هــذا الــزمــان لــكن فــي الــوقــت الــذي عــيّنه مــرقــس أمــا لــوقــا فــشاء اجــمال 
قّصة يوحنا ولذلك اضاف ذكر سجنه 

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 14 ك 3 – 11 
                 

عدد 3 : فان هيرودس كان قد امسك يوحنا واوثقه وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس اخيه ،
ان يــوحــنا ملــا لــم يــسمح لــهيرودس بــالــتزوج مــن امــرأة أخــيه نــقم عــليه وســجنه بــحجة انــه يــضل الــناس بــمعموديــته وبــأعــمالــه 
وربـما كـان ذلـك لحـدوث فـتنة بـني الـيهود . امـا مـتى فـلم يـكتب قـصة يـوحـنا فـي محـلها . واكـتفى فـي روايـته بـاالشـارة الـى قـول 
هــيرودس عــن يــوحــنا انــه قــد قــام مــن بــني االمــوات . ثــم يــتساءل الــبعض فــي انــه ملــاذا كــان يــمنع يــوحــنا هــيرودس مــن أخــذه 
امـــرأة أخـــيه اذا مـــات هـــذا دون بـــنني لـــيقيم زرعـــاً الخـــيه املـــيت ؟ فـــنجيب ان ذلـــك كـــان مـــباحـــاً لـــهم لـــعدم اعـــتقادهـــم بـــالـــقيامـــة 
والهـتمامـهم الـزائـد فـي أمـور هـذا الـعالـم الـزائـل وقـد كـان لـفيلبس ابـنة مـن هـيروديـا وكـانـت تـسمى هـيروديـا بـاسـم امـها . وقـد 
ذكـر يـوسـيفوس املـؤرخ ان هـيرودس املـنافـق كـان قـد زنـى بـامـرأة أخـيه فـي حـياتـه وعـزلـها عـن بـعلها وهجـر امـرأتـه الـحالل ابـنة 
ارطــا مــلك الــفرتــيني . فــحاربــه حــموه الحــتقاره ابــنته وزنــائــه بــامــرأة أخــيه وبســبب هــيروديــا ســقط هــيرودس مــن ســلطنته ونــفي 



مـعها الـى بـيبيانـا وهـي مـديـنة الجـليل فـيكون مـنع يـوحـنا لـه مـن الـتزوج مـنها هـو النـه زنـى بـها فـي حـياة أخـيه ال النـه كـان لـها 
ابنة الن االنثى ال تقيم زرعاً والناموس ال يمنع الزواج من امرأة االخ بعد موته .

 
عدد 4 : الن يوحنا كان يقول له : “ ال يحل ان تكون لك “ .

فـي العهـد الـقديـم كـان الـنامـوس يـأذن بـأخـذ امـرأة االخ املـيت والن يـوحـنا كـان كـاروز العهـد الجـديـد مـنع هـيرودس مـن أخـذ 
امــرأة أخــيه املــيت . والــذي كــان يخــلف أوالداً ويــموت لــم يــكن مــأذونــاً ان يــتزوج بــامــرأتــه اال الــغريــب وذلــك لــكي تــنمو الــقرابــة 

وتكثر النهم لم يكونوا يؤمنون بالقيامة
 

عدد 5 : وكان يريد قتله فخاف من الجمع الن يوحنا كان يعد عندهم نبياً .
اذاً لـم يـقتله تـمسكاً بـقسمه فـكان يـريـد قـتله قـبل الـقسم اال انـه كـان يـخاف مـن قـداسـته ومـن سـجن الـشعب . ومـن هـذا يظهـر 
جــلياً ان أربــاب الــقداســة هــم مــكرمــون ومشــرفــون حــتى مــن أعــدائــهم . ثــم ان يــوحــنا لــم يــوبــخ هــيروديــا بــل هــيرودس النــه كــان 

صاحب الشأن في هذا العمل وصاحب االمر والنهي .
 

عدد 6 : ثم ملا صار مولد هيرودس ، رقصت ابنة هيروديا في الوسط فسرّت هيرودس .
عدد 7 : ومن ثم وعد بقسم انه مهما طلبت يعطيها .

عدد 8 : فهي إذ كانت قد تلقنت من امها قالت : “ اعطني ههنا رأس يوحنا املعمدان “ .
فـقد  جـرت الـعادة عـند املـلوك والـرؤسـاء انـه اذا ولـد لـهم ابـن يـؤرخـون يـوم والدتـه وفـي كـل سـنة يـقيمون االفـراح تـذكـاراً لـذلـك 
الـيوم وغـير املـلوك ايـضاً يـحتفلون بـذكـرى مـولـدهـم عـندمـا يـبتدئـون ان يحـلقوا الـلحى والـشعر . أمـا أجـرة هـيروديـا الـراقـصة 
فـي ذلـك الـديـوان الـذي كـان جـامـعاً أنـواع الشـراهـة والـسكر والـفجور فـكان اراقـة دم بـريء وقـد دعـته املـعمدان دون خـشية وال 

حياء
 

عدد 9 : فاغتّم امللك . ولكن من أجل االقسام واملتكئني معه أمر ان يعطى .
قـال قـوم ان هـيرودس مـع اشـهاره بـالشـر والـفجور قـد حـزن لهـذا الـطلب حـزنـاً حـقيقياً وذلـك لـقداسـة يـوحـنا أمـا نـحن فـنقول 
انـــه تـــظاهـــر بـــالحـــزن امـــام املـــتكني تخـــلصاً مـــن الـــلوم وقـــال آخـــرون انـــه قـــد عـــلمها ســـراً مـــا الـــذي تـــطلبه قـــبل حـــضورهـــا الـــى 
املجـلس ولـذلـك اقـسم لـها . ثـم انـها مـا طـلبت احـضاره مـن الـسجن خـوفـاً مـن ان يـوبـخها لـكنها طـلبت رأسـه لـتشمت بـه امـام 
الـحضور اقـتصاصـاً مـنه . فـكان واجـب عـلى االثـيم ان يـختزي مـن االثـم الـذي عـمله فـي حـضرة املـتكني أزيـد مـن ان يـكذب 

امامهم
 

عدد 10 : فأرسل وقطع راس يوحنا في السجن .
أي رأس ذلــك الــذي فــضح أمــر هــيروديــا فــي الــبالد الــيهوديــة وهــو حــي وفــي مــوتــه فــضحها فــي كــل االقــطار بــواســطة تخــليد 

ذكرها السيء في الكتب
 

عدد 11 : فأحضر رأسه على طبق ودفع الى الصبية ، فجاءت به الى أمها .
ان هـيروديـا بـعد ان أخـذت رأس يـوحـنا الـى أمـها عـادت الـى املـتكني حـتى تجـدد الـرقـص وكـانـت بـركـة مـاء الـى جـانـب املجـلس 
فـنزلـت لـترقـص عـلى الجـليد وفـي الـحال انكسـر الجـليد وغـرقـت فـابـتلعها حـوت كـبير . وملـا لـم يـقدروا ان يـنجوهـا قـطعوا رأسـها 
بـالـسيف الـذي قـطع بـه رأس يـوحـنا ولـلوقـت قـذفـتها الـحوت وابـتلعتها االرض وكـان رأس يـوحـنا ال يـزال امـام أمـها تسخـر بـه 



قـائـلًة أيـن فـمك الـذي كـان يـؤلـم حـياتـنا . فـوضـعوا امـامـها رأس ابـنتها فـرجـت عـيناهـا لـكثرة بـكائـها وسـقطتا عـلى رأس يـوحـنا 
ورأس ابـنتها . فـلما سـمع بـيالطـوس بـما قـد جـرى لـيوحـنا أرسـل وقـتل كـل املـتكني الـذيـن كـانـوا فـي مجـلس هـيرودس ومـن ذلـك 
الـيوم وقـعت عـداوة بـينهما ولـم يـتصالـحا اال فـي أيـام آالم الـسيد املـسيح . وهـيرودس هـذا كـان رئـيس الـربـع فـانـتقم اهلل مـنه 

كانتقامه قبالً من أبيه فنفي من ملكه وابتلي بمرض االستسقاء ودود ومات موتاً شنيعاً
                                   

اعتماد السيد املسيح 

( 21 ) وملــا اعــتمد جــميع الــشعب اعــتمد يــسوع أيــضاً . وفــيما هــو يــصلي انــفتحت 
الـسماء ( 22 ) ونـزل عـليه الـروح الـقدس فـي صـورة جـسمية مـثل حـمامـة وكـان صـوت 

من السماء قائالً أنت ابني الحبيب بك ُسررت .
                                               

اقـتبل الـسيد املـسيح الـعماد آخـر الـشعب ألنـه كـان قـاصـداً أن يـأخـذ مـن يـوحـنا الـنامـوس الـقديـم أي 
يــبطله . ثــم ان انــفتاح الــسموات لــصالتــه لــيس مــصدره انــه مــحتاج مــثلنا الــى ان تــقبل صــالتــه فــهو 
اهلل وســامــع الــصلوات وقــابــلها مــع اآلب والــروح وقــد ســمع وقــبل صــالة الــكنعانــية وصــلوات غــيرهــا . 
وكــما انــه لــم يــعتمد ألجــل نــفسه بــل لــيعلم املــؤمــنني لــزوم وضــرورة األعــتماد كــذلــك لــم يــصّل مــن اجــل 
نـفسه بـل لـيجعل ذاتـه أول الـكهنة املـصلني ولـيعلم الجـميع ضـرورة الـصالة . وكـما انـه صـلى ال قـبل 
أو فـــي زمـــن الـــعماد بـــل بـــعده كـــذلـــك يـــقبل الـــكاهـــن الـــرســـامـــة وبـــعد الـــعماد ويـــاخـــذ اذ ذاك يـــصلي 
مـــتضرعـــاً الـــى اهلل لـــيرســـل روحـــه الـــقدوس عـــلى مـــاء املـــعموديـــة ويـــقدســـها . وتـــسأل مـــا نـــص صـــالة 
ربـنا ؟ أجـيب مـع الـقديـس فـيلكسينوس : هـكذا كـانـت صـالتـه : انـي أيـها اآلب حسـب ارادتـك صـرت 
انـــسانـــاً ومـــن مـــيالدي مـــن الـــبتول الـــى اآلن كـــملت مـــا يـــخص الـــطبيعة البشـــريـــة . وحـــفظت وأتـــممت 
الـوصـايـا واألسـرار ومـرسـومـات الـنامـوس . واآلن اعـتمدت ورسـمت املـعموديـة فـجعلتها والدة روحـية 
يـــلد مـــنها الـــناس مـــولـــداً جـــديـــداً . وكـــما ان يـــوحـــنا جـــعل آخـــر الـــكهنة فـــي الـــنامـــوس . هـــكذا أنـــا اول 
الــكهنة فــي األنــجيل . أمــا أنــت أيــها اآلب فــبواســطة صــالتــي افــتح الــسماء وارســل روحــك الــقدوس 
عــلى مــياه هــذه املــعموديــة . ومــثلما حــل فــي احــشاء الــبتول وكــّون لــي جــسماً فليحــل عــلى مــياه هــذه 
املـعموديـة ويـقّدسـها . ويـصّور فـيها بـني البشـر صـورة جـديـدة ويـلدهـم بـنني مـن جـديـد ويـجعلهم بـنيك 
واخــوتــي يــرثــون املــلكوت وكــما قــّويــت عــلى الــعمل كــهنة الــنامــوس مــن هــرون الــى يــوحــنا . لــيقو أيــضاً 
كـهنة العهـد الجـديـد الـذيـن انـا اولـهم أن يـعّمدوا . ومـتى عـّمدوا وصـلوا فـارسـل روحـك الـقدوس عـلى 
املـعموديـة الـتي فـيها يـعمدون والـروح عـينه يظهـر اآلن ظـهوراً مـبيناً االّ انـه يـنزل ويحـل فـي عـمادهـم 
نـــزوالً وحـــلوالً خـــفيفني وهـــكذا تـــتم بـــواســـطتهم خـــدمـــة العهـــد الجـــديـــد . الـــذي ألجـــله صـــرت انـــسانـــاً . 
وانــي االن أصــلي أمــامــك كــرئــيس الــكهنة أجــمعني . واعــلم اوالً انــه قــيل : انــفتحت الــسماء ألن آدم 



قــــد أغــــلقها بــــتجاوزه الــــوصــــية االلــــهية فــــفتحها الــــسيد بــــعماده ثــــانــــياً ان نــــزول الــــروح الــــقدس عــــلى 
املـسيح يـنفرق عـن نـزولـه عـلى سـائـر املـعموديـن اذ يحـل عـلى هـؤالء بـعد اعـتمادهـم وقـد حـّل عـليه فـي 
حـال اعـتماده ال بـعد ان اعـتمد وصـعد مـن املـياه والـقصد مـن ذلـك أن يـرى الـناس ويـعلموا انـه ابـن 
اهلل ومــا كــانــوا عــارفــني بــذلــك واحــذر مــن ان تــقول مــع الهــراطــقة انــه صــار ابــن اهلل ولــم يــكن مــن قــبل 
ابـناً طـبيعياً لـآلب . ثـالـثاً أخـذ الـروح شـبه الحـمامـة النـها مـوصـوفـة بـالـوداعـة والـسكوت ثـم ألنـها كـثيرة 
الـبيض والـتفريـخ والـروح الـقدس يـلد األلـوف والـربـوات بـاملـعموديـة ويـجعلهم بـها بـنني روحـيني هلل . وال 
تـظن ان اقـنوم الـروح الـقدس انـقلب شـبه حـمامـة النـه لـيس بهـذا الشـبه ال فـي الـسماء وال فـي جـلدهـا 
بــل تــرآى عــلى شــبه مــا كــان اهلل يــترآى لــألنــبياء تــحت هــيئة مــاديــة ولــيس فــيه جــسم الحــمامــة . وبهــذا 
نـــؤمـــن وال نـــسأل كـــيف جـــرى األمـــر لـــئال نـــصاب بـــالـــضالل الـــشائـــن . رابـــعاً قـــال قـــوم ان الـــسموات 
ظهـــرت مـــفتوحـــة لـــلشعب املحتشـــد هـــناك وانـــكر آخـــرون قـــالـــوا لـــم يـــرهـــا مـــفتوحـــة غـــير يـــسوع ويـــوحـــنا 
ودلـــيلهم الســـديـــد يـــؤخـــذ مـــما قـــالـــه اآلب لـــيوحـــنا مـــن ان الـــذي تـــرى الـــروح نـــازالً عـــليه فـــهو املخـــلص 
املـــوعـــود بـــه . فـــلو نـــظر الجـــميع الـــروح وانـــفتاح الـــسموات ملـــا لـــزم ان يشهـــد يـــوحـــنا بـــذلـــك . ولـــنَر اآلن 
مـعنى الـكالم الـذي اسـمعه الـصوت اآلتـي مـن الـسماء فـان اآلب قـال فـيه انـت ابـني الـحبيب . وايـاك 
مـــن ان تـــتبع قـــول الهـــراطـــقة الـــقائـــلني ان الـــسيد املـــسيح ابـــن اهلل كـــغيره مـــن األنـــبياء أو انـــه ابـــن اهلل 
كـــما كـــان الـــيهود أبـــاءه . وانـــنا نـــقول لهـــدم رأيـــهم الـــسخيف والـــضال : ان كـــان املـــسيحيون الـــذيـــن 
يـــصيرون ابـــناء اهلل بـــالـــعماد ال يشـــبهون الـــيهود بـــشيء فـــي هـــذه الـــنبوة فـــبأولـــى حـــجة ال يشـــبههم 
الـسيد املـسيح الـذي هـو اهلل . وان اعـترضـوا عـليه قـائـلني : ان املـسيح يشـبه ابـناء الـعماد . فـنرّدهـم 
ان فــي زمــن عــماد املــسيح لــم تــكن مــعموديــة الــروح . وأيــضاً ان قــالــوا انــه ابــن بــالــنعمة ال بــالــطبيعة 
قــلنا فــي حــقهم . لــيس فــيما مــّر عــن الــسيد املــسيح مــا يــعني انــه ابــن بــالــنعمة فــقد صــرخ عــنه اآلب 
قــائــالً انــه ابــنه وقــد حــّل عــليه الــروح وولــد مــن عــذراء فــي زمــن ومــكان وكــيفية مــعروفــة وبشّــــــر املــالئــكة 
الـرعـاة بـه وشهـد عـنه سـمعان وحـنة ويـوحـنا املـعمدان ولـم يـذكـر ان احـدهـم أعـلنه ابـناً بـالـنعمة ولـيقل 
لـنا املـعترضـون : أيـن قـراوا انـه ابـن بـالـنعمة وفـي أي كـتاب . اذن يـلزم الـقول انـه ابـن اهلل الـطبيعي 
املـساوي لـه بـالـذات تجسـد لـخالص البشـر وعـمل أعـماالً عـظيمة دالـة عـلى بـنوتـه الـطبيعية . ثـم انـتبه 
الـى اعـالن اآلب انـه بـابـنه سـّر داللـة عـلى ان الـسيد املـسيح قـادر عـلى ان ينجـز ارادة اهلل ابـيه عـلى 
الـــتمام والـــكمال . أمـــا املـــالئـــكة والـــقديـــسون ولـــو قـــيل عـــنهم انـــهم يـــعملون ارادة اهلل فـــانـــهم ال يـــقوون 
عـلى انـجازهـا بـتمامـه كـما ينجـزهـا اهلل عـينه . ويـتضح لـك مـن قـول اآلب “ أنـت هـو “ ان فـي الـسيد 
املـسيح طـبيعة واحـدة واقـنومـاً واحـداً ال طـبيعتني كـما يـقول الخـلقيدونـيون ألن لـفظة هـذا هـو . وانـت 
هــو . تــقال عــن أقــنوم واحــد ال عــن اثــنني أو كــثيريــن وذلــك يــعرف مــن قــول اريســطاطــالــيس صــاحــب 
ميزان الكالم في كتابه : العشر مقاالت ان خاصة الجوهر األولى هي التي تبان في قولك هذا .



تفسير ذلك في شرح بشارة متى 3 : 13 – 17 
          

معمودية يسوع
عدد 13 : حينئذ جاء يسوع من الجليل الى االردن الى يوحنا ليعتمد منه .

بــعد ان عــمد يــوحــنا كــثيريــن وكــرز عــن يــسوع اخــذوا يــنتظرونــه لــيعمدهــم بــالــنار والــروح . امــا يــسوع فــمنذ رجــوعــه مــن مــصر 
والـى ذلـك الـحني كـان سـاكـناً بـالـناصـرة مـدة 25 سـنة حـافـظاًً الـنامـوس الـكتبي والـسني حـتى بـلغ 30 سـنة حـينئذ جـاء الـى 
الجـليل لـيعتمد . ولـم يسـتدعـع يـوحـنا الـى الجـليل لـبعد املـكان عـن الـيهود . النـه كـان خـارجـاً عـن سـاحـل ارض اسـرائـيل . ولـم 
يـكن فـي امـكان الـناس كـلهم الـذهـاب الـى هـنالـك . فـجاء الـى االردن حـيث كـان الجـمع الـغفير يـنتظرون يـوحـنا لـيكرز عـليهم 
ويـعرفـهم عـنه . فـجاء الـى عـبده لـيعلمنا الـتواضـع . ألنـه بـالـتواضـع كـانـت تـزداد عـظمته . اذ ان الـذي قـبل ان يـولـد ويـصلب فـال 
عـجب اذا قـبل الـعماد ومـا عـدا ذلـك فـقد كـان مـجيء املـسيح الـى يـوحـنا واجـباً لـيعرف الـيهود انـه مـن هـو ومـمن هـو ومـتى جـاء 

وليظهر انه اطهر من يوحنا وانه صانع اآليات واملعجزات . وقد اراد في بداية اعماله ان يتضع ليقتدي به الغير .
 

عدد 14 : ولكن يوحنا منعه قائالً : “ انا محتاج الى ان اعتمد منك ، وانت تأتي اليّ ! “
ان يـوحـنا وان لـم يـكن قـد رأى املـسيح بـعد لـكنه عـرفـه بـروح الـقدس بـقولـه : ” اّن الـذي تـرى الـروح نـازالً عـليه ” . فـلذا اجـابـه 
قـائـالً : انـا املـحتاج النـك انـت الـه وانـا انـسان . وقـد قـال الـقديـس افـرام ان يـوحـنا اعـتمد مـن املـسيح بـعدمـا عـمده وهـذا ظـاهـر 
مــن قــول يــوحــنا لــه : انــا املــحتاج . اي ان آتــي الــيك واعــتمد مــنك فــكيف تــأتــي انــت الــيّ . فــامــتنع اوالً عــن عــماده كــما امــتنع 

سمعان في بادىء االمر من غسل املسيح لرجليه.
 

عدد 15 : فاجاب يسوع وقال له : “ اسمح االن ، النه هكذا يليق بنا ان نكمل كل بر “ . حينئذ سمح له .
( ان نـكمل كـل بـر ) اي حـني يـاتـي وقـتي سـامـنح الـبر بـال تـعب لـبني البشـر . ولـكن يـجب ان اعـتمد مـنك قـبالً . امـا الـبر فـعلى 
انـواع ثـالثـة . بـر طـبيعي ونـامـوسـي وبـر الـنعمة . فـالـبرارة الـطبيعية والـنامـوسـية كـانـتا حـتى الـعماد . ومـن ثـم أعـطيت الـنعمة . 
وأراد بــــكمال الــــنامــــوس الــــعتق مــــن الخــــطيئة واملــــوت . والــــبنوة بــــالــــوضــــع ومــــلكوت املــــاء . ونــــيل املــــعموديــــة بــــالســــر . والــــتدبــــير 
بـالجسـد . فـقد كـملنا كـل الـنامـوس ولـم يـبق سـوى ان اعـتمد مـنك . وبـعد ذلـك اتـرآءى انـي أعـظم مـنك بـعمل الـعجائـب . وكـما 
انـه فـي الـفصح عـلى مـائـدة واحـدة صـنع فـصحني اذ تـمم الـواحـد ورسـم االخـر . هـكذا صـنع عـند عـماده اذ انـه بـعد ان اتـم 

معمودية الناموس معمودية يوحنا هذه .
( حــينئذ ســمح لــه ) فــلما ســمح لــيوحــنا بــعد ذلــك ان يــعمده وضــع هــذا يــمينه عــلى رأس املــسيح ســاكــتاً ولــم يــقل شــيئاً حســب 
عـادتـه عـندمـا كـان يـعمد الـغير اذ كـان يـقول : انـا اعـمد فـالنـاً بـمعموديـة الـتوبـة لـغفران الخـطايـا . وآخـرون ارتـأوا انـه تـال عـلى 
رأســـه قـــائـــالً لـــه انـــت هـــو الـــحبر الـــى االبـــد عـــلى رتـــبة مـــلكيصادق وآخـــرون ذهـــبوا الـــى انـــه قـــال انـــا أعـــمدك بـــاســـم اآلب الـــذي 
اخـــتارك لـــلتدبـــير الـــعجيب . والـــبعض ارتـــأى انـــه قـــال الـــتعظيم والتســـبيح لـــذلـــك الـــذي اتـــضع الـــى ان اعـــتمد مـــن عـــبده . وفـــي 
الـحال كـما يشهـد االنـجيل أشـرق نـور عـظيم عـلى االردن وغـطت وجـه النهـر سـحابـة بـيضاء فـترآءت املـالئـكة بـعدد ال يـحصى 
يمجّــــدون اهلل . ووقـف االردن عـن مجـراه . وفـاحـت رائـحة طـيبة مـن هـتاك . ويـوحـنا الـذي قـال انـه غـير مسـتحق ان يحـل سـيور 
حـذائـه . وضـع يـمينه عـلى رأسـه مـوضـحاً بـذلـك االتـضاع أشـرف وأعـلى مـن الـعدل . وصـدق فـي يـوحـنا اذ ذلـك قـول املـسيح : 
” مـن يـضع نـفسه يـرتـفع ” . النـه اتـضع الـى حـد انـه جـعل ذاتـه غـير اهـل ليحـمل حـذاء املـسيح فـاسـتحق بـاتـضاعـه هـذا ان 

يضع يده على رأسه .
 



عــدد 16 : فــلما اعــتمد يــسوع صــعد لــلوقــت مــن املــاء ، واذا الــسموات قــد انــفتحت لــه ، فــرأى روح اهلل نــازالً مــثل حــمامــة وآتــياً 
عليه ،

فـانـفتاح الـسموات اثـبت اوالً ان املـعتمد هـو سـماوي وانـه مـن الـسماء نـزل والـى الـسماء يـصعد . ثـانـياً كـما ان آدم قـد أغـلق 
فـي وجـهنا الـسموات بـمخالـفته وتـعديـه الـوصـية هـو وأوالده مـن بـعده . واغـلق الـفردوس بـواسـطة الـكاروبـي والحـربـة الـناريـة . 
هــكذا ان عــماد املــسيح فــتح بــاب الــسماء والــفردوس . ثــالــثاً لــيعلم الــذيــن يــعتمدون ان الــسماء تــنفتح لــهم وان كــانــوا ابــراراً 

صعدوا الى السماء بعد القيامة .
( فــرأى روح اهلل الــخ ) ان الــروح نــزل ليظهــر انــه مــن طــبيعة ذلــك املــعتمد فــاســرع الــى مــن يشــبهه ال فــي الــسماء لــكن عــلى 
االرض بــالــتدبــير الجســدي . بــل لــكي تــكمل الــنبوة الــقائــلة : ” يــنبت الــقضيب مــن اصــل يــسى ويحــل ويســتقر عــليه روح اهلل 
” . وقـد قـال اهلل فـي االبـتداء : ” ال تـسكن روحـي فـي االنـسان الـى االبـد النـه قـد اخـطأ ” . والن البشـر كـانـوا مـعدومـني مـنه 
مـنذ ذلـك الـزمـان فـاوجـب االمـر ان يحـل عـلى مخـلصنا الـذي كـان يهـتم بـأمـورنـا . لـكي بـه تـرد لـنا املـوهـبة الـتي كـانـت قـد زالـت 
عـنا مـنذ الـقدم . قـال الـقديـس يـوحـنا ان الـشعب كـانـوا يـظنون ان يـوحـنا أفـضل مـن املـسيح ألنـه ابـن كـاهـن وزاهـد وقـد عـمد 
مخــلصنا فــلكي ال يــتحقق ظــنهم انــفتحت الــسموات وســمع الــصوت الــقائــل هــذا هــو ابــني . ولــكي ال يــظن الجــمع ان الــذي 
حــصل كــان الجــل يــوحــنا . قــال هــذا هــو ابــني . الن الــروح جــاء بشــبه الحــمامــة يجــذب الــصوت الــى يــسوع . واشــار الــيه كــما 
يــشار بــاالصــبع . قــال الــقديــس افــرام : نــزل الــروح لــيبني ان الــرئــيس االعــلى نــزل وصــعد وانــه مــساو بــالــجوهــر لــلذي يشهــد 
عــنه . قــال الــقديــس ســاولــوغــوس ان الــسموات انــفتحت ونــزل الــروح املــساوي لــه بــالــجوهــر ليشهــد لــه وليظهــر جــلياً الــثالــوث 
االقـدس . فـاالبـن يـعتمد واآلب يـصرخ والـروح يحـل وقـد دل الـروح عـلى االبـن بحـلولـه عـليه لـئال يـقع ريـب عـند احـد فـي املـسيح 
الن الـنظر اصـدق شـاهـد مـن الـسمع . ولـكي يـعلمنا ان الـروح يـتبعنا عـندمـا نـعتمد . قـال قـوم ان املـسيح غـطس ثـالث مـرات 
فـي املـاء اشـارةً عـن الـثالـوث . وقـد تـرآءى الـروح عـدة مـرات قـبالً عـلى اوجـه مـختلفة فـقد تـرآءى البـراهـيم شـبه انـسان وبشّــــــره 
عـن اسـحق ابـنه ، ولـلرسـل شـبه الـسنة نـاريـة لـيبني لـهم انـهم بـااللـسنة يجـذبـون كـل الـضمائـر والـعقول . امـا فـي هـذه املـرة فـقد 
تـــرآءى شـــبه الحـــمامـــة الن هـــذا الـــطائـــر هـــو هـــادئ وويـــع ومـــحب للســـالم ، فـــترى ان الـــناس يخـــطفون فـــراخـــه وهـــو مـــع ذلـــك ال 
يهــرب وال يــسكن اال مــع الــناس . ولــكي يــعلمنا انــه روح الــتواضــع وااللــفة . وانــه ال يــكلمنا بــقساوة كــما كــلم اســرائــيل ، لــكن 
بـالحـلم والسـالم . فـيعلمنا نـحن املـعتمديـن ان نتشـبه بـه فـي الـوداعـة وبـساطـة الـقلب ، وابـان فـي الـوقـت نـفسه انـه الـه العهـديـن 
الجـديـد والـقديـم . وكـما ان الحـمامـة كـانـت واسـطة لـتبشير نـوح بـانـتهاء الـطوفـان املـحسوس ، هـكذا انـه بـواسـطة الحـمامـة اي 
الــــروح الــــقدس زال طــــوفــــان الخــــطيئة . فــــالحــــمامــــة هــــي دلــــيل اذاً عــــلى الــــرضــــى والــــرحــــمة ومــــحبة اهلل وزوال االحــــزان . قــــال 
ثـاولـوغـوس والـروح يشهـد لـاللـوهـية وتـرآءى مـن الـسماء لـيرى انـه الـه ومـن طـبعه هـو . لـيس بمحـدود فـي الـسماء . فـقد قـال عـنه 
الـنبي ” ان روح اهلل مـألت املـسكونـة ” وهـو الـذي ال تـسعه الـسماء . يـتساءل الـبعض قـائـلني اذا كـان الـروح قـد نـزل اوالً فـما 
الــحاجــة الــى الــصوت ؟ قــال مــار يــعقوب الســروجــي ان الــروح والــصوت ظهــرا ســويــة لــكن الــروح قــد تــرآءى اوالً كــالــبرق الــذي 
يسـبق الـرعـد . فهـبط الـروح ومـكث عـليه . فـكان واجـباً ان يـعرف السـبب مـن الـصوت . امـا مـرقـس ولـوقـا فـيقوالن مـا مـعناه بـعد 
ان نـزل الـروح سـمع الـصوت . والهـراطـقة اصـحاب شـيعة مـقدونـيون يـقولـون كـما ان االنـسان افـضل مـن الحـمام كـذلـك االبـن 
افـــضل مـــن الـــروح الن االبـــن لـــبس جســـد االنـــسان امـــا الـــروح كشـــبه الحـــمام . فـــنجيبهم ، ان االبـــن لـــبس جســـداً حـــقيقياً بـــال 
تــغيير . امــا الــروح فــلم يتخــذ طــبيعة الحــمام . والــشاهــد عــلى انــه لــم يــعد تــرآءى كشــبه حــمامــة . واذا كــان الــروح يــعتبر ادنــى 
مـن االبـن النـه تـرآءى بـصورة حـمامـة فـينتج اذاً عـلى حسـب رأيـهم ان الـكاروبـيم افـضل مـنه النـهم تـرآءوا مـثل الـنسور لحـزقـيال 
. ولــيس بــمنكر ان النســر افــضل مــن الحــمام . واملــالئــكة قــد تــرآءوا مــثل بــني البشــر فــاذاً هــم ايــضاً افــضل مــنه . والــقديــس 
ثـاولـوغـوس قـال ان كـنت بـالـقد واالوزان تـحكم عـلى الـالهـوت فـبالـطبع يظهـر لـك ان الـروح صـغير . النـه قـد تـرآءى شـبه الحـمام 
. فــال يــبعد ان نــحتقر مــلكوت الــسماء النــها شــبهت بــحبة خــردل . ونســتعظم ابــليس اكــثر مــن يــسوع . النــه دعــي تــنيناً وجــبالً 



ومـــلك املـــياه . وهـــذا يـــسمى خـــروفـــاً ودرة ودودة ونـــطفة . امـــا الـــروح فـــقد قـــال قـــوم انـــه تـــرآءى لـــيوحـــنا وحـــده . كـــما رأى يـــوحـــنا 
االنــجيلي وحــده الــدم واملــاء الــلذيــن جــريــا مــن جــنب املــسيح كــما يــتضح ذلــك مــن قــولــه . انــي قــد رأيــت وشهــدت . واثــبت ذلــك 
مـرقـس ولـوقـا اذ قـاال عـن يـوحـنا االنـجيلي انـه رأى ولـم يـقوال انـهما رأيـا . اذاً الجـميع قـد سـمعوا الـصوت اثـباتـاً لـكالم يـوحـنا . 
والـقديـس الـذهـبي الـفم يـقول ان يـوحـنا والجـمع كـله رأوا الـروح وسـمعوا الـصوت . واال لـظن الـحضور ان ذاك الـصوت الـقائـل 
هـذا هـو ابـني كـان عـن يـوحـنا . النـهم رأوا حـلول الـروح عـلى االبـن . امـا انـتقالـه عـنه فـلم يـره احـد داللـة عـلى انـه غـير مـمكن ان 
يـكون خـلواً مـن شـريـك لـه بـالـطبع فـمكتوب انـه اسـتقر عـليه ( يـو1 : 32 ) لـيدل بـذلـك انـه روحـه . وكـما ان اآلب فـي االبـن واالبـن 
فـي اآلب هـكذا الـروح الـقدس فـي اآلب وفـي االبـن ألن الـجوهـر واحـد . وقـد شهـد يـوحـنا بـما اوحـى الـيه فـي الـبريـة . ان الـذي 
تـــرى الـــروح نـــازال ومســـتقرا ً عـــليه … هـــو ابـــن اهلل ( يـــو1 : 33 ) وهـــذا الـــقول عـــينه كـــان يـــقولـــه لـــكل الـــذيـــن كـــانـــوا يـــأتـــون الـــيه 
لــيعتمدوا مــنه . كــما قــال انــه ملــا كــان يــوحــنا يــمارس خــدمــته كــان يــقول دافــعاً عــنه الشــبهة بــكونــه املــسيح . وكــان يــنادي عــن 
املـسيح انـه سـيأتـي عـقيب خـدمـته ولـم يـنكر انـه عـّمد املـسيح املـنتظر . وكـما ان شـاول ادرك وهـو مـلك بـعد ان مـلكه انـتقل مـنه 
الـــى داود . هـــكذا كـــان يـــوحـــنا يـــخبر بـــان ايـــامـــه مـــعدودة . وملـــا كـــانـــت الجـــموع الـــغفيرة تـــجتمع حـــولـــه لـــتعتمد مـــنه . فـــبعد ان 
يــعمدهــا كــان يــقص عــليها خــبر مــعموديــته وعــودتــه مــن الــبريــة وذاك الــذي اعــتمد مــنه . وكــيف اعــتمد . ومــا الــذي جــرى حــني 
عـماده وهـو كـان حـاضـراً . وكـان يـذكـر بـحضرة كـثيريـن كـما ذكـر بـطرس وبـولـس بـكتاب الـقوانـني ان الـروح تـرآءى لـكل الـناس 
وانــه بــعيد الــعماد يــجب ان يــبطل كــل عــمل . النــه فــيه ظهــر الــثالــوث االقــدس لــلحاضــريــن ونــزل الــروح وســمع الــصوت بــعد مــا 
اعــتمد كــقول مــرقــس ولــوقــا . ان الــروح لــم يــنزل لــيقدس املــاء او املــسيح ويــجعله ابــناً مــثلنا لــكن لــيريــنا انــه االبــن فــقط ولــو قــبل 

الروح كمن يحتاج اليه لقبله مثلنا ال بعد ما صعد من املاء . اما لوقا فيزيد انه بعد عماده .
 

واذا كان يصلي انفتحت السماء ( لو 3 : 21 )
فــلم يــصّل النــه مــحتاج . فــانــه هــو الــقابــل الــصلوات . ولــكن حــتى كــما كــانــت لــنا بــداءة بــعماده هــكذا تــكون بــداءة لــلكهنة ان 
يــصلوا بــواســطة صــالتــه . فــكما انــه حــني كــان يــصلي نــزل عــليه الــروح . هــكذا قــد اعــطى مــثاالً لــلكهنة املــعمديــن انــهم عــندمــا 
يــصلون وهــم يــباشــرون الــعماد فــليطلبوا مــن اهلل الــآلب ان يــرســل الــروح الــقدس لــيمتزج بــماء املــعموديــة ويــقّدس املــعتمديــن . 
وكـــما ان الـــكهنة بهـــذا الـــزمـــان يـــعتمدون اوالً ثـــم يـــصيرون كـــهنة فـــيصلون طـــالـــبني مـــن اهلل ان يـــرســـل الـــروح الـــقدس . هـــكذا 
ســيدنــا الــسيد املــسيح رئــيس الــكهنة اعــتمد اوالً ، ثــم تــرآءى واقــفاً عــلى املــعموديــة يــدعــوا لــلروح . فــاذا كــان قــد صــّلى لــيكون 
بــداءة ومــثاالً فــلماذا ال يــترآءى الــروح الــيوم عــيانــاً فــي الــعماد كــما تــرآءى فــي عــماد املــسيح ؟ فــاعــلم يــا انــسان انــه بــعمادك 
تـنفتح الـسموات فـان كـنت ال تـرى ذلـك بـعينك فـال تـرتـب فـيه فـي قـلبك . النـه فـي مـبدأ الـنصرانـية كـانـت ملـناظـر ظـاهـرة بسـبب 
غـير املـؤمـنني كـما حـدث لـلرسـل يـوم حـل عـليهم الـروح اذ سـمعوا صـوتـاً كـالـريـح الـعاصـفة وظهـرت لـهم الـسنة نـاريـة مـنقسمة 
( اع 2 : 2 و 3 ) وذلـك الجـل الـيهود الـحاضـريـن هـناك . امـا اآلن فـيكفيك االيـمان آمـن وصـدق ولـو لـم تتجـل اآليـات لـك ظـاهـرةً 
لــــكنها تــــفعل فــــعلها ســــراً . فــــمكتوب هــــناك نــــزل عــــلى املــــسيح امــــا هــــنا فــــلم يــــنزل عــــلى الــــكهنة النــــهم قــــبلوه مــــرة واحــــدة فــــي 

الرسامة . لكنه ينزل على املاء باطنا ً ويقدسه للميالد الثاني .
 

عدد 17 : وصوت من السموات : “ قائالً هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت “.
ان الـنساطـرة يـقولـون ان اآلب قـال ذلـك عـن االنـسان املـولـود مـن مـريـم الـساكـن فـيه الـكلمة . امـا نـحن فـنقول ان لـيس هلل ابـنان 
الــواحــد طــبيعي واآلخــر ابــن الــنعمة بــل ابــن واحــد كــلمة اهلل املتجســد . ويــتضح ذلــك مــن قــول بــولــس ان اهلل اآلب واحــد الــذي 
مـنه الـكل واالبـن واحـد الـذي هـو ضـابـط الـكل و الـروح الـقدس واحـد الـذي فـيه الـكل . ونـحن املـسيحيني نسجـد إللـه واحـد  فـي 
ثـالثـة اقـانـيم آب وابـن وروح قـدس . فـان كـان ذاك الـذي اعـتمد لـيس هـو االبـن الـذي صـرخ عـنه قـائـالً هـذا هـو ابـني فـال زال 



اذاً غـير مـعروف فـتثنية االقـانـيم ظهـرت عـلى النهـر ال الـثالـوث االقـدس . لـكن املـعلوم هـو ان ابـن اآلب الـطبيعي تجسـد وصـار 
انـسانـاً وفـي الـعماد عـرفـه اآلب بـالـصوت والـروح  بتجـليه ونـادى عـنه يـوحـنا لـيكون مـعروفـا ً بـثالثـة شـهود كـما يـامـر الـنامـوس . 
وقـد ثـبت أيـضاً انـه لـيس ابـن الـنعمة اذ ان اآلب لـم يـقل قـد صـار ابـني بـل هـذا هـو ابـني . الن الـقول قـد صـار ابـني يـقال عـن 
الـذي لـم يـكن ابـناً ثـم صـار بـعد ذلـك . امـا قـولـه هـذا هـو ابـني فـيدل عـلى انـه كـان ابـنه بـالـطبع مـنذ االزل ولـكنه كـان مـحجوبـاً 
بســتر الــالهــوت فظهــر بــالجســد فــقد ذكــر بــولــس الــرســول فــي الــقوانــني انــه بــعيد الــعماد يــبطل الــعمل النــه فــيه تجــلى الهــوت 
املــسيح اذ شهــد اآلب عــنه بــالــعماد . ثــم نــقول ان لــه طــبيعة واحــدة متجســدة ال كــما يــقولــه الخــلقيدونــيون . الن لــفظة هــذا هــو 
ابـني ال تـتناول اكـثر مـن مـعنى واحـد وهـو كـونـه ابـناً أزلـياً فـصار انـسانـاً .  الن قـولـه انـت هـو تـخص الـطبيعة الـواحـدة . وقـولـه 
صـرت يـفيد الـبنوة بـالـوضـع والـنعمة . وملـا كـان الـيهود يـظنون ان املـسيح انـسان فـقط حـني كـان يـكلمهم عـنه يـوحـنا اظهـر لـهم 
اآلب انـــه لـــيس انـــسانـــا ً فـــقط بـــل اهلل وابـــن اهلل . الجـــل ذلـــك قـــال هـــذا هـــو ابـــني الـــحبيب . لـــيعلموا ان اهلل ابـــناً ازلـــياً فـــصار 
انـسانـاً . ونـقول قـد سـبق االب واخـبر عـن ابـنه . النـه كـان مـزمـعا ً ان يـخبر عـن االب وعـن ذاتـه ولـكي ال يحسـب كـاذبـاً سـبق 
وانـبا عـنه . ولـتسميته ايـاه حـبيبه عـرف انـه مـساويـاً لـه فـي الـجوهـر والـطبيعة . بـل لـيبني انـه مـولـود فـريـد قـبل االزمـنة ولـيس لـه 
اخـــوة بـــالـــطبع . وقـــولـــه ” بـــه ســـررت ” انـــه ال يـــوجـــد بـــني املخـــلوقـــات مـــن يســـتطيع ان يـــتمم ارادتـــه االلـــهية كـــابـــنه وان ذكـــر عـــن 
املـالئـكة انـهم مـكملون الرادتـه واوامـره لـكن لـيس كـما يـجب . الن االبـن و الـروح فـقط قـادران عـلى ان يـكمال ارادتـه النـهما مـن 
طـبعه . وان الـقول ” بـك سـررت ” ال يـفهم مـنه ايـضاً ان اآلب قـد سـر حـديـثاً بـابـنه . ولـكن كـأنـه يـقول انـي بـك اريـد ان اكـمل 
الــتدابــير النــه اعــلن قــائــالً انــه ال يســر بــالــقرابــني واملحــرقــات وان ارادتــه ال تــتم فــي ان يــتبرر بــنو البشــر بــذبــائــح الــحيوانــات بــل 
بــذبــيحة ابــنه وبــمعموديــته . لــذلــك قــال بــه ســررت . اي هــذا هــو ابــني الــذي بــه كــملت ارادتــي . ولــذا فــانــه مــنذ اوحــي بــالــكتب 
املـــقدســـة كـــان يـــنذر بـــمجيئه الـــى الـــعالـــم والـــخالص بـــه لـــبني البشـــر . وقـــد تـــم ذلـــك النـــه بـــعد مـــجيئه مـــنح بـــني البشـــر الـــبرارة 
بــاملــعموديــة وهــو مــا لــم تســتطع ان تــفعله الــذبــائــح الــنامــوســية . وايــضاً بــواســطتك كــانــت مســرتــي بــبني البشــر الــذيــن ابــتعدوا 

عني وانت ارجعتهم اليّ .

                                          
نسبة السيد املسيح 

( 23 ) وملـا ابـتدأ يـسوع كـان لـه نـحو ثـالثـني سـنة . وهـو عـلى مـا كـان يـظن ابـن يـوسـف 
بـن عـالـي بـن مـتات ( 24 ) بـن الوي بـن مـلكي بـن يـنا ابـن يـوسـف ( 25 ) بـن مـتتيا بـن 
شـمعي بـن يـوسـف بـن يـهوذا ( 27 ) بـن يـوحـنا بـن ريـسا بـن زربـابـل بـن شـالـتيئيل بـن 
نــيري ( 28 ) بــن مــلكي بــن ادي بــن قــوســام بــن املــودام بــن عــير ( 29 ) ابــن يــوســي بــن 
الــيعازر بــن يــوريــم بــن مــتات بــن الوي ( 30 ) ابــن شــمعون بــن يــهوذا بــن يــوســف بــن 
يــونــان بــن الــياقــيم ( 31 ) ابــن مــليا ابــن مــنا بــن مــتاتــا ابــن نــاتــان بــن داود ( 32 ) بــن 
يـسي ابـن عـوبـيد بـن بـوعـز بـن سـلمون بـن نـحشون ( 33 ) بـن عـمينا داب بـن أرام بـن 
حـصرون بـن فـارص بـن يـهوذا ( 34 ) بـن يـعقوب بـن اسحق بـن ابـراهـيم بـن تـارح بـن 
نــاحــور ( 35 ) بــن ســروج بــن رعــو بــن فــالــج بــن عــابــر بــن ســالــح ( 36 ) بــن قــينان ابــن 



ارفــكشاد بــن ســام بــن نــوح بــن المــك ( 37 ) بــن مــتوشــالــح ابــن اخــنوخ بــن يــارد بــن 
مهللئيل بن قينان ( 38 ) بن انوش بن شيت بن آدم ابن اهلل .

                                                 
هـنا مـسائـل : األولـى : يـعترض األريـوسـيون بـأنـه ال يـناسـب الـكلمة الـذي قـيل عـنه انـه كـان فـي الـبدء 
أن يـقع تـحت الـسنني ونـرد عـليهم ان لـلمسيح مـيالديـن األول مـن اآلب والـثانـي مـن الـبتول وال ابـتداء 
لـألول امـا الـثانـي فـيقع تـحت الـسنني وفـي هـذا املـعنى قـال الـثاولـوغـوس فـي مـقالـته عـلى املـيالد : ان 
الــذي ال ابــتداء لــه يــبتدئ وان الــلطيف يــصير كــتيفاً . الــثانــية : قــال فــريــق ان كــلمة نــحو فــي قــولــه : 
وكـان لـه نـحو ثـالثـني سـنة . ولـم يـضعها االنـجيلي االّ لـعدم تـحققه عـدم الـسنني . ولـكن الـقول كـاذب 
وبـيانـه ان لـوقـا كـان عـاملـاً بـانـه يـكتب بـالـهام الـروح الـقدس لـكنه شـاء ان يـبني لـنا ان الـسيد بـما انـه 
الـه ال ابـتداء لـه وال انـتهاء لـكن بـما انـه تـانـس فـصار تـحت عـدد الـسنني . فـمعنى نـحو يـكون التشـبيه 
عــلى حــّد مــا قــال يــوحــنا االنــجيلي . ورأيــنا مجــده كمجــد الــوحــيد أي ولــو ان الــكلمة صــار جســداً . 
لـــكن مجـــده لـــيس كمجـــد الجســـد أو كمجـــد انـــسان . لـــكن كمجـــد الـــوحـــيد مـــن اآلب . أي ولـــو صـــار 
جسـداً لـكن مجـد الهـوتـه بـاٍق بـال تـغير وبـال تـبديـل . الـثالـثة : ملـاذا تـعّمد وهـو ابـن ثـالثـني سـنة ؟ النـه 
شـــاء ان يـــترك الـــنامـــوس الـــعتيق ويـــبتدئ بـــالجـــديـــد . وخـــوف ان يـــتهمه الـــغير بـــانـــه عـــاجـــز عـــن حـــفظ 
الشـريـعة املـوسـويـة أراد ان يـبقى تـحت حـكمها ثـالثـني سـنة . ثـم عـند بـلوغ املـرء الـسن الـثالثـني تـكون 
عــيوب الشــباب قــد تــالشــت وال يــبقى فــيه نــقصان الــرأي وقــلة الــصبر وخــفة الــشهوة وحــرارتــها . وقــد 
ظـّل الـسيد حـافـظاً لـلنامـوس حـتى الـعمر املـشار الـيه ليقهـر كـل هـذه األهـواء غـير املـرتـبة . ثـم ان سـن 
الـثالثـني سـن الـكامـلني وفـيها يـبتدئ االنـسان بـاألعـمال الخـطيرة والـحياة الـبالـغة فـي الجـد . وايـضاً 
خـــلق آدم فـــي الـــسنة الـــثالثـــني وكـــان فـــي بـــدء الـــعالـــم الـــقديـــم ويـــسوع آدم الـــثانـــي وفـــي بـــدء الـــعالـــم 
وأخـيراً رغـب فـي ان يـعطينا مـثالً نـقتدي بـه ونـنسج عـلى مـنوالـه فـهو بـقي حـتى هـذه الـسن بـدون ان 
يـعلم ويـاتـي بـاملعجـزات ان اسـتثنيت جـلوسـه بـني الـعلماء فـي الـهيكل . ونـحن يـلزمـنا ان نـفعل مـا فـي 
مــقدرتــنا عــند بــلوغــنا الحــّد الــذي نــكمل فــيه عــّدتــنا وتــأهــبنا . الــرابــعة : بــقي الــسيد املــسيح فــي ظــن 
الــناس انــه ابــن يــوســف مــع انــه ابــن اهلل حــقاً مــتانــساً مــن عــذراء وكــذا البشــر هــم مــولــودون املــرأة االّ 
انـهم يـصيرون بـالـعماد اعـضاء املـسيح وبـنني روحـيني هلل . ثـم ان لـوقـا سـّماه ابـن عـالـي بـاسـم أبـيه 
الـــنامـــوســـي ومـــتى ســـّماه ابـــن يـــعقوب بـــاســـم أبـــيه الـــطبيعي واملـــالك ســـّماه ابـــن داود جـــّده قـــصد ان 
يــلقي فــي ذهــن ســامــعه ذكــر املــوعــد الــتي وعــد بــه الــعليّ داود عــينه مــن ان املــسيح يــأتــي مــن زرعــه . 
وقـد ارتـفع لـوقـا حـتى آدم مـن األسـفل الـى األعـلى رمـزاً الـى ان كـل مـعتمد يـصعد مـن األرض الـى 
الــسماء فــي الــقيامــة الــعامــة واظــهاراً الــى ان املــسيح مــن نســل آدم بــوالدتــه مــن مــريــم وزاد ان آدم 
مـــن اهلل لـــيقطع ظـــّن مـــن يـــرى ان آدم مـــولـــود مـــن بـــتول بـــال زواج فـــال يـــعتقد ان اهلل جـــبله مـــن االرض 



بــدون احــتياج الــى ذكــر وأنــثى ثــم ليخــزي الــيهود املفتخــريــن بجــدودهــم األرضــيني الــذيــن ال أعــمال 
صــالــحة مــذكــورة لــهم لــذلــك لــم يــقف عــند ابــراهــيم فــي نســبته بــل قــادهــا الــى اهلل بــعد ذكــر االنــسان 

! 69األول الذي منه تناسل الناس أجمعون .

اإلصحاح الرابع

اختالء السيد املسيح في البرية وصومه وتجربته

( 1 ) ورجـــع يـــسوع مـــن األردن وهـــو ممتلئ مـــن الـــروح الـــقدس فـــاقـــتاده الـــروح الـــى 
الـبريـة ( 2 ) أربـعني يـومـاً وكـان يجـرّب مـن ابـليس ولـم يـأكـل شـيئاً فـي تـلك األيـام . وملـا 

تمت جاع أخيراً.
                                      

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 4 : 1 و 2 

ابليس يجرب يسوع
عدد 1 : ثم أُصعد يسوع الى البرية  من الروح ليُجرَّب من ابليس .

ان الـسيد املـسيح بخـروجـه الـى الـبريـة عـلى اثـر عـماده اراد ان يـفهمنا انـه بـعد قـبول أحـدنـا املـعموديـة او درجـة الـكهنوت يـبدأ 
الــشيطان بــمحاربــته لــيوقــعه فــي الــتجارب . كــما اتــفق ذلــك آلدم بــعد ان كــّون عــلى صــورة اهلل اذ قــاتــله الــشيطان واســقطه . 
فــكان ســقوطــه ســبباً لــسقوط اوالده مــن بــعده . كــما ان انــتصار املــسيح عــلى الــشيطان فــي مــحاربــته لــه بــعد املــعموديــة كــان 
سـبباً النـهاض ابـنائـه مـن ذلـك الـسقوط وتـبريـرهـم . وهـكذا عـندمـا امـتدح الـرب اعـمال ايـوب الـصديـق ابـتدأ الـشيطان يـقاتـله 
شــأنــه مــع كــل انــسان مــنا ان كــان حــاصــالً عــلى نــعمة املــعموديــة او املــوهــبة الــتي نــالــها بــغير دنــس . ولــكن الــرب يــمنحه قــوة 
عــــظيمة لــــيتغلب عــــلى ابــــليس . وعــــندمــــا يــــهيّج الشــــريــــر الــــتجارب عــــلى االنــــسان عــــليه مــــقاتــــلته بــــالــــصوم والــــصالة فــــال يــــلبث 
الــشيطان ان يقهــر ويــولــي هــاربــاً . واملــسيح قــد كــفر عــن ذنــبني بــحفظه الــنامــوس ملــدة ثــالثــني ســنة . فــقد قــتل الخــطيئة ومــحا 
الــذنــب الــعام . وفــي صــيامــه مــدة اربــعني يــومــاً غــلب ابــليس ومــحا الــذنــب الــخاص . وقــد كــفر عــن املــذنــبني بجســد آدم اي ان 
الجســد املــقهور بــالــذنــب هــو يــتبرر . وانــما اراد املــسيح ان يســلم ذاتــه ليجــرب مــن الــشيطان حــتى يــعطينا الــقوة لــنغلبه نــحن 
أيـــضاً ونقهـــره . فـــان الـــلعني قـــد قـــاتـــل آدم وقهـــره وجـــعلنا بـــذلـــك مـــقهوريـــن جـــميعاً فـــجاء املـــسيح وقهـــره . واملـــسيح لـــم يـــقاتـــل 
الـــشيطان بـــما انـــه الـــه ولـــكن بـــما انـــه انـــسان . اذ لـــو حـــاربـــه الـــهياً لـــكان نســـب الشـــرف انـــتصاره عـــليه الـــى الهـــوتـــه ال الـــى 
نـــاســـوتـــه . وملـــا اراد املـــسيح ان يـــنتصر آلدم اتخـــذ جســـده وقهـــر الـــشيطان . ولـــم يقهـــره بـــالهـــوتـــه الـــغير املـــذنـــب . اذ لـــو قـــاتـــله 
بـالهـوتـه لـتذمـر الـشيطان قـائـالً انـي قـاتـلت انـسانـاً فـغلبته . فـليس امـراً عـظيماً ان يـغلبني الـعدو . لـكنه مـن الـعدل ان يـقاتـلني 
انــسان ويــغلبني كــما غــلبته انــا حــتى يــوفــي الــديــن . فــكان مــن الــواجــب اذاً ان يــقاتــله نــاســوتــياً ليتشــبه بــداود ابــيه حــني قــاتــل 
جـلياد الـجبار . فـكما ان داود لـم يـقاتـل بـآلـة حـرب شـاول وثـيابـه . بـل بسـالح الـرعـاة . هـكذا املـسيح املـولـود مـن نسـله لـم يـقاتـل 
بـما انـه الـه بـل بـما انـه انـسان . فـبالـعدل قهـره املـسيح ال بـالـحيلة . وكـما ان ابـليس اخـفى ذاتـه فـي الـحية وقـاتـل آدم وغـلبه . 
هــكذا الــكلمة اخــفى الهــوتــه فــي الجســد متّحــداً مــعه وقــاتــل ابــليس الــلعني وقهــره . وملــا كــان رئــيس الــشياطــني يــقاتــل املــسيح 



كـانـت أجـناده واقـفة بـعيداً . وقـد قـاتـله املـسيح عـريـانـاً كـما قـاتـل هـو آدم وملـا رأى ان الـقتال صـعباً جـداً . فـلم يـشا ان يـقاتـله 
بــواســطة آخــريــن . بــل دخــل وحــده الــى الــقتال ولــم يــقاتــله قــبل آالمــه اال لــكي يــعلمنا انــه مــتى قــبل احــد املــعموديــة او مــوهــبة 
اخـرى وثـارت عـليه الـتجارب فـال يـخف كـمن عـرض لـه امـر جـديـد . ورب مـعترض يـقول ملـاذا ال يـمنع اهلل الـتجارب عـن االنـسان 
الـى ان تشـتد قـوتـه ؟ فـالـجواب الجـل املـوهـبة الـتي مـنحها حـتى يسـتحق ان يـنال بـها اكـليل االنـتصار فـي ابـان الحـرب . ثـم 
لــــكيال يــــتكبر االنــــسان بــــما نــــالــــه مــــن املــــواهــــب الشــــريــــفة . واخــــتلفت آراء عــــلماء الــــكنيسة فــــيما اذا كــــان املــــسيح قــــد صــــنع 
املعجـزات  قـبل صـيامـه . فـذهـب الـقديـس فـيلكسينوس وآخـرون غـيره الـى انـه قـد صـنع ذلـك وانـكر بـعضهم مـن مـثل الـقديـس 
افـرام والـذهـبي فـمه ومـار اسـحق فـي املـيمر الـرابـع عشـر حـصول املعجـزات قـبل ان يـطرح يـوحـنا فـي الـسجن . اذ جـاء الـى 
الجـليل وانـتخب الـتالمـيذ وابـتدأ بـعمل الـعجائـب كـتحويـله املـاء الـى خـمر . امـا الـتالمـذه فـلم يـعرفـوا خـبر تجـربـته مـن الـشيطان 
اال بــإلــهام مــن الــروح الــقدس النــهم لــم يــكونــوا مــعه وقــتئذ . وفــي امــره لــنا بــالــصالة لــئال نــدخــل فــي الــتجارب يــعلمنا اال نــلقي 
ذواتـــنا فـــي الـــتجارب بـــارادتـــنا لـــكن اذا عـــرضـــت لـــنا اتـــفاقـــاً فلنتحـــملها بـــالـــصبر لـــننال االكـــليل اقـــتداًء بـــالـــسيد املـــسيح اذ لـــم 
يـمض  ليجـرب بـارادتـه بـل أخـذ مـن الـروح كـقول لـوقـا : ” امـا يـسوع فـرجـع مـن االردن مـمتلئاً مـن الـروح الـقدس وكـان يـقتاد 
بــالــروح فــي الــبريــة ” ( لــو 4 : 1 ) . وقــد ســمح يــسوع ان يجــرب مــن الــثالب لــيعتق آدم مــن اســر الخــطيئة ويــعيد الــيه الــنعمة 
الــتي ســلبت مــنه . قــال الــقديــس ســاويــرس ان قــولــه الــى الــبريــة يــشير الــى مــعنى آخــر ســّري وهــو انــه اخــذ الــيه مــباشــرة امــر 
عــظيم وتــدبــير الــهي . ثــم ان املــسيح اخــذ مــن الــروح  بــعدمــا حــل عــليه فــي الــعماد . وذلــك النــه قــد صــار انــسانــاً . ســيما وانــه 
كــان مــزمــعاً ان يــعلم ال نــدخــلنا فــي الــتجارب . ثــم ان الــكتاب يــذكــر انــه أخــذ مــن الــروح  ليجــرب ولــم يــذكــر انــه مــضى لــكي 
اليـظن الـناس ان الـروح احـّط شـأنـاً مـن االبـن . وقـد ذهـب بـعضهم الـى ان املـراد مـن قـول الـكتاب اخـذ هـو انـه لـم يـؤخـذ مـاشـياً 
الـى الـبريـة لـكنه انـتقل بـغتًة مـن الـروح الـقدس شـريـكه بـالـطبع كـما خـطف الـروح فـيلبس . وعـلى هـذا الـوجـه ذهـب الـى الجـليل 
واالردن وانـــه لـــم يـــؤخـــذ الـــى الـــبريـــة بـــعد عـــماده حـــاالً كـــما نـــص عـــلى ذلـــك الـــقديـــس مـــتى ولـــكن بـــعد ايـــام كـــثيرة حـــتى يـــتهيأ 
الـشيطان لـقتالـه . النـه فـي الـقفر يـضاعـف هـمته فـي مـحاربـة مـن يـريـد ان يـحاربـهم كـما اتـفق ذلـك لـحواء حـني كـانـت وحـدهـا . 
وهـكذا فـانـه يـقاتـل املـتوحـديـن اكـثر مـن الـساكـنني بـاالديـرة الـعامـة . ثـم ان املـسيح خـرج لـلبريـة لـيري قـدرتـه لـلشيطان لـيعرفـوه . 
ولـــذا فـــانـــه عـــندمـــا قـــدم لـــلمسيح الـــرجـــل الـــذي كـــان فـــيه روح شـــيطان نـــجس صـــرخ احـــدهـــم قـــائـــالً : ” آه مـــالـــنا ولـــك يـــا يـــسوع 
الــناصــي أاتــيت لتهــلكنا قــد عــرفــتك مــن انــت ” ( لــو 4 : 33 ) . يــريــد انــه لــم يــعرفــه بــصفة كــونــه الــهاً الن هــذه املــعرفــة مــنوطــة 
بـاآلب والـروح فـقط فـكأنـه يـريـد ان يـقول قـد عـرفـت مـقدار قـوتـك حـني حـاربـتك فـي الـبريـة فـغلبتني . ولـم يـكتف ابـليس بـمحاربـة 
املــسيح فــي الــقفر بــل اقــامــه عــلى جــناح الــهيكل وأخــذ يجــربــه لــيوقــعه . فــانــتهى االمــر بــغلبة املــسيح عــليه ثــانــيًة وعــاد ابــليس 
خـازيـاً مـدحـوراً فـصار الـقتال االول فـي الـقفر لـيكون نـموذجـاً لـلرهـبان املـتوحـديـن ان يخـرجـوا لـلقفر صـابـريـن بـالـصيام لـيغلبوا 
الــلعني . وفــي املــد يــنة وعــلى جــناح الــهيكل لــيكون مــرآة لــلساكــنني فــي املــديــنة مــع االخــوة اذ لــو كــان يقهــره فــي الــقفر فــقط 
لـتكبر ابـليس عـلى الـساكـنني فـي املـدن . ولـو كـان يـغلبه فـي املـديـنة فـقط لـتكبر عـلى الـذيـن فـي الـقفر ولـكنه غـلبه فـي املـوضـعني 
لـيجعله مـداسـا لـلفريـقني . ثـم ان املـسيح سـكن اربـعني يـومـاً فـي الـقفر مـع الـحيوانـات وحـده عـوضـاً عـن آدم الـذي لـم يسـتطع 

ان يقيم يوماً واحداً في الفردوس .
 

( ليجــرب مــن ابــليس ) وقــد يــراد بــالــتجارب كــل اضــطراب وتــشويــش يــطرأ عــلى عــقل الــبعض بتحــريــك ابــليس لــتضعف ثــقتهم 
بــاهلل . واســباب هــذه الــتجارب ثــالثــة : نــهم الــبطن ومجــد الــباطــل ومــحبة الــفضة . فبهــذه قــد غــلبنا وبــها جــرب املــسيح وغــلب 
ابــليس . وانــما ازداد ابــليس رغــبًة فــي تجــربــة املــسيح ملــا ســمعه مــن كــالم الــيصابــات لــلبتول اذ قــالــت لــها مــباركــة انــت فــي 
الــنساء ومــن كــالم املــالئــكة والــرعــاة ومــن شــهادة ســمعان وحــنا فــي الــهيكل ومــن صــوت اآلب والــروح . فــلما ســمع ابــليس كــل 
هــذه انــفعل وتــقدم ليجــربــه حــتى يــتحقق اذا كــان هــو الــهاً ام انــسانــاً . وقــد لــقب الــشيطان ثــالبــاً النــه ثــلب اهلل امــام بــيت آدم 



قـــائـــالً حســـداً قـــد حســـدكـــم اهلل . وســـمي شـــيطانـــا النـــه يـــميل بـــالـــناس عـــن طـــريـــق الـــواجـــب . وســـمي الـــساقـــط النـــه ســـقط عـــن 
مـرتـبته . وسـمي مجـربـاً النـه يـزرع االفـكار الـنجسة فـي قـلوب الـذيـن يـقاتـلهم ويجـربـهم . كـما اراد ان يـفعل مـع املـسيح حـني 
جـــربـــه اذ قـــال لـــه : ” ان كـــنت ابـــن اهلل فـــقل لهـــذا الحجـــر ان يـــصير خـــبزاً ” ( لـــو4 ك 3 ) فـــان ســـمعك فـــانـــت ابـــنه . واال فـــقد 
ضـحك عـليك بـقولـه عـنك هـذا هـو ابـني الـحبيب . ثـم اتـبع كـالمـه قـائـالً : ” ان كـنت ابـن اهلل فـاطـرح نـفسك مـن هـنا الـى اسـفل 

” ( لو 4 : 9 )  .
 

عدد 2 : فبعدما صام اربعني نهاراً واربعني ليلة ، جاع اخيراً .
بــالــصيام ابــتدأ فــي قــتالــه ال بــالــصالة او بــغيرهــا اذ هــو غــير مــحتاج الــى الــصيام . ولــكن ملــا كــان آدم قــد ســقط بســبب أكــله 
الـثمرة شـاء ربـنا ان يـنتصر عـلى ابـليس بـالـصيام . وقـد عـلمنا لـه املجـد ان نسـتعمل الـصيام بـعد الـعماد الن الخـطيئة تـأتـي 
عـن االكـل . فـرسـم الـصوم بـعد املـعموديـة كـالـطبيب الجسـدانـي الـذي يـأمـر بـامـتناع املـأكـل النـه سـبب املـرض . ثـم يـذوق الـدواء 
الـذي يـصفه لـنا ال ألنـه مـحتاج الـيه ولـكن تـنازالً مـنه لـيشوقـنا الـى أكـله . هـكذا ربـنا قـد صـام لـيشهينا عـلى الـصيام ويـشفينا 
مــن داء الشــره ويــفهمنا فــوائــد الــصوم . فــان الــصوم قــد نــور وجــه مــوســى الــنبي واصــعد ايــليا الــى الــسماء وكــشف لــدانــيال 
مـــعرفـــة االســـرار . والـــصوم هـــو االمـــتناع عـــن الشـــر واالفـــكار الـــسمجة . وســـيدنـــا صـــام فـــي كـــانـــون الـــثانـــي . ومـــوســـى فـــي 
حـزيـران ودانـيال فـي نـيسان . امـا ايـليا فـغير مـعلوم زمـان صـومـه . وانـما صـام املـسيح اربـعني يـومـاً لـئال يـكون دون مـوسـى 
وايــليا فــي الــصوم . وكــما ان االنــسان ال يــتكون تــمامــاً اال بــعد اربــعني يــومــاً مــن الــحبل بــه . هــكذا ان ربــنا ملــا شــاء ان يــولــد 
االنــسان الــقديــم ويخــلقه خــلقة جــديــدة اســتعمل هــذا الــعدد فــي ايــام صــومــه . ثــم انــه ملــا اخــطأ االنــسان املــجبول مــن اربــعة 
عـــناصـــر واراد الـــخالـــق تـــطهيره فَـــطََم الجســـد عـــن املـــأكـــل ليخـــرج الخـــطيئة الـــتي قـــد ادخـــلها الـــتنني االول بـــواســـطة املـــأكـــل . 
وصــام اربــعني يــومــاً لــينقي ويطهّـــر االربــعة الــعناصــر مــكفّراً عــن كــل عــنصر بعشــرة ايــام . وكــما ان االرض خــربــت بــالــطوفــان 
فــي مــدة اربــعني يــومــاً فــقد صــام اربــعني يــومــاً لــئال تخــرب ثــانــيًة ثــم وان املســتوجــب لــلضرب كــان يــعتق بحســب الشــريــعة اذا 
ضــرب اربــعني ضــربــة والــذي لــم يــكونــوا يــريــدون عــنقه فــكان يــضرب اربــعني اال واحــدة . كــقول بــولــس . ضــربــت خــمس مــرات 
اربــعني اال واحــدة . وكــذا قــيل عــن ســنني مــوســى فــقد حســبت وصــام اربــعني بــمصر واربــعني بــمديــان واربــعني فــي الــبريــة . 
والــتي تــلد ولــداً ذكــراً فــبعد اربــعني يــومــاً تطهــر والــتي تــلد انــثى فــبعد اربــعني اربــعني يــومــاً . وبــعد اربــعني يــومــاً كــذلــك رجــع 
الـجواسـيس مـن ارض املـيعاد . ومـدة اربـعني يـومـاً هـّدد جـلياد عـسكر اسـرائـيل وفـي آخـر االربـعني سـقط بـضربـة داود الـذي 
كـان رمـزاً عـن املـسيح وجـلياد رمـزاً عـن الـشيطان الـذي سـقط امـام ابـن داود . وايـليا صـام اربـعني يـومـاً وحـزقـيال اضـطجع 
اربـعني يـومـاً عـلى جـنبه وقـد كـرم آبـاؤنـا االولـون هـذا الـعدد النـهم سـبقوا فـعلموا بـالـنبوة مجيئ املـسيح ليطهـر ويـشفي جـنسنا 
. ثـم انـه ملـا اراد ان يطهـر جـنسنا املـذنـب . بـواسـطة الخـمس حـواس صـام اربـعني يـومـاً اي عـن كـل حـاسـة ثـمانـة ايـام . وفـي 
انــتهاء االربــعني يــومــاً دنــا الــشيطان وقــاتــله الــثالث قــتاالت وبــعد رجــوعــه بــثالثــة او اربــعة ايــام حــول املــاء الــى خــمر واخــتار 

التالميذ .
 

( وجـاع أخـيراً ) ثـم جـاع لـيبني ان لـه جسـداً مـثل جسـدنـا قـابـالً لـلجوع ويـجعل ذلـك وسـيلة لـلشيطان ليجـربـه . اذ لـو يجـده ملـا 
تـقدم الـيه . ثـم انـه بـعد ان صـام اربـعني يـومـاً جـاع اي ان الـجوع اشـتد فـيه رويـداً رويـداً حسـب الـطبيعة كـما قـد جـرى ملـوسـى 
وايــليا . غــير ان جــوع يــسوع لــم يــكن اضــطراريــاً بــل اخــتياريــاً خــالفــاً لــجوعــهما او جــوعــنا . امــا ان املــسيح لــم يــتنور بــصومــه 
كـموسـى . فـذلـك لـكي ال يـراه الـشيطان ويـخاف مـن مـحاربـته . والن الـتنور كـان مـحفوظـاً لـزمـان تجـليه عـلى الـجبل . ومـما يـدل 
عـلى ان جـوع املـسيح لـم يـكن اضـطراريـاً انـه لـم يـسمح لـنفسه ان يـغرق فـي البحـر بـل مـشي بـخفة . وان جسـده لـم يـحتمل 
آالم الـطبيعة طـوعـاً واخـتياراً اال بسـلطان الهـوتـه املتحـد بـالجسـد اقـنومـاً ولـيس كجسـدنـا . ثـم انـه قـد جـاع ال بـما انـه الـه النـه 



هـــو املـــقيت ومشـــبع الـــجياع . ولـــكن بـــما انـــه قـــد صـــار انـــسانـــاً . امـــا الـــشيطان فـــقد تـــحقق جـــوع املـــسيح النـــه رآه يـــنظر الـــى 
العشب كأنه يشتهي االكل منه . وقد غارت عيناه وانحلت قواه وثقلت مشيته ونحل جسمه .

بــعد ان اعــتمد الــسيد املــسيح نــزل عــليه الــروح اعــالنــاً لــلعالــم انــه ابــن اهلل وقــد قــبله ال بــما انــه الــه بــل 
بما انه صار انساناً ثم ال الحتياجه اليه بل ليدلنا اننا نحن سنقتبله مثله في العماد .

                                                      
( 3 ) فــقال لــه ابــليس ان كــنت ابــن اهلل فــمر هــذا الحجــر أن يــصير خــبزاً ( 4 ) فــأجــابــه 

يسوع مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان بل بكل كلمة من اهلل .
                                                     

تفسير ذلك في شرح بشارة القديس متى 4 : 3 – 5 

   عدد 3 : فتقدم اليه املجرب وقال له : “ ان كنت ابن اهلل فقل ان تصير هذه الحجارة خبزاً  “.
ان املجـرب لـم يـدن الـى املـسيح وهـو صـائـم ولـكن بـعد ان جـاع لـكي نـتعلم ان الـصوم هـو السـالح الـذي يـمكننا ان نـحارب بـه 
ابــــليس . وقــــبل زمــــن الــــصوم حــــاول ابــــليس مــــدة ثــــالثــــني ســــنة ان يــــوقــــع املــــسيح فــــي الخــــطيئة ولــــم يســــتطع الــــى ذلــــك ســــبيالً 
وبــالــريــادة فــي مــدة االربــعني يــوم اثــار حــروبــاً خــفية بــاالحــالم واالفــكار فــما وجــد فــيه مــكانــاً . واذ لــم يــقدر ان يــغلبه روحــياً 
تــرآءى لــه بــالجســد لــيقاتــله . وقــال الــذهــبي فــمه ان الــذي زاد فــي حــنق ابــليس هــو ســمعه املــالك يــقول عــن املــسيح بــان لــيس 
ملـلكه انـقضاء ( لـو 1 : 33 ) . والـيصابـات تـننبأ عـنه ويـوحـنا يـرتـكض فـي بـطن امـه واملـالئـكة يبشـرون بـمجيئه . فـاضـرم نـار 
الحســد فــي قــلب هــيرودس املــلك فــأمــر هــذا بــقتل االطــفال بــقصد ان يــقتل املــسيح . وملــا لــم يــتم لــلشيطان مــا اراده تــرآءى لــه 
بــصورة انــسان ليجــربــه . فــالــقديــس يــعقوب الســروجــي يــقول ان الــشيطان لــم يــترآء لــه كــالــعدو لــكن كــاملهــتم واملــشير وكــاملــالك 
املــعني لــلكامــلني ارســل لــيتمم احــتياجــه . امــا الــقديــس افــرام فــيقول ان الــشيطان تــرآءى لــلمسيح فــي الــهيكل والــبريــة بشــبه 
انــسان وفــي الــجبل بــكمال الــعظمة واملجــد وتــكلم بــالــعظائــم كــأنــه الــه . وقــال آخــرون انــه تــرآءى لــه فــي الــبريــة كشــبه مــتسول 

ليحمله على ان يصنع من الحجارة خبزاً لهما كليهما وعلى جناح الهيكل بشبه رئيس كهنة وفي الجبل كملك مقتدر .
هذه هي التجارب الثالث . ويتساءل البعض عما اذا كان ابليس يظن املسيح الهاً ام

انـسانـاً . فـتاودوروس النسـطوري وآخـرون غـيره يـقولـون انـه ظـنه انـسانـاً بـسيطاً فجـربـه لـيغلبه بـاملـأكـل كـما غـلب آدم . ولـكونـه 
غــير قــادر عــلى ان يــسقط الــناس فــي الخــطيئة قســراً فــلذا يــعرض تــجاربــه بحــركــات طــبيعية كــما عــمل بــآدم فــانــه ملــا جــاءت 
الـساعـة الـسادسـة وعـرف انـه قـد جـاع تـقدم الـيه ليجـربـه . وعـليه فـلما نـظر فـي املـسيح عـالمـة الـجوع أخـذ يجـربـه وهـو يـظن انـه 
انـسان . حـتى ان املـسيح ملـا اجـاب بـقولـه ال تجـرب الـرب الـهك لـم يظهـر كـونـه الـهاً عـلى مـا رواه الـقديـس يـوحـنا النـه لـو عـرف 
ابــليس انــه الــه ملــا اقــدم عــلى تجــربــته ثــالــثة . امــا الــقديــس فــيلكسينوس فــقال ان ابــليس عــرف ان املــسيح الــه مــنذ نــزولــه الــى 
الـعالـم ومـع ذلـك فـقد جـربـه . النـه مـنذ الـبدء يـحارب اهلل . فـمن ذلـك تجـربـته آلدم . فـينتج انـه مـع مـعرفـته بـه الـهاً جـربـه . وذلـك 
واضـح مـن قـول ابـليس لـه : ” آه مـا لـنا ولـك يـا يـسوع الـناصـري … انـا اعـرفـك مـن انـت . قـدوس اهلل ” ( مـر 1 : 24 ) وكـما 
يـــعرض لـــلعني عـــارض فـــتعمى وال تســـتطع ان تـــميز االلـــوان . هـــكذا فـــان الشـــر يـــعمي الـــعقل الن نـــتيجة الـــعمى البشـــري هـــو 
الشــر . فــاذاً عــدم املــعرفــة قــد عــرضــت لــلشياطــني وجــعلتهم ان يــقاتــلوا اهلل مــنذ الــبدء . وقــد قــال اآلبــاء الــقديــسون ان الســبب 
الــذي ســقط بــه ابــليس مــن الــسماء كــان الــكبريــاء . فــكما انــه مــنذ الــبدء قــاتــل اهلل مــع مــعرفــته بــه ظــناً مــنه انــه ضــعيف هــكذا 
جــرب املــسيح مــؤخــراً مــع مــعرفــته انــه ابــن اهلل . امــا الــقديــسون يــوحــنا وســاويــرس ويــعقوب الســروجــي فــيقولــون ان ابــليس لــم 



يجـرب املـسيح اال الرتـيابـه بـصحة كـونـه الـهاً . فـمن جـهة كـان يـعتقد انـه الـه بـشهادة يـوحـنا واآلب فـيه عـند الـعماد . وكـان يـظنه 
انـسانـاً الن لـه جسـداً وحـواس مـثلنا تـشعر بـالـجوع والـعطش وغـير ذلـك . فـلكي يـتاكـد مـنه انـه قـال لـه حـني جـربـه ” ان كـنت 
ابــن اهلل ” ولــم يــقل ان كــنت جــائــعاً لــئال يحــط مــن كــرامــته . وقــد ظــن ابــليس انــه بــاســتعمالــه الــتعظيم واملــدح فــي مــخاطــبته 
لـلمسيح يسهـل عـليه اسـقاطـه فـي حـبائـل تـجاربـه وقـد اراد بـكالمـه هـذا فـي الـوقـت نـفسه ان يـفهمه ان تـعريـف اآلب لـه بـصوتـه 
انــه ابــنه ربــما غــره كــما غــر اســرائــيل اذ دعــاه ابــنه الــبكر مــع انــه قــاســى بــعد ذلــك مــن الشــدائــد مــا لــم يــقاســيه الــعبد ثــم ان 
ابـليس اسـتتلى كـالمـه قـائـالً هـوذا الـزمـان الـذي يـجب ان تظهـر فـيه بـنوتـك . فـانـت فـي الـبريـة ومـعذب بـالـجوع والـعطش فـاظهـر 

قوتك فتحيا وانا اؤمن اذ ذاك انك االبن بالطبيعة ال بالنعمة .
 

عدد 4 : فاجاب وقال : “ مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا االنسان ، بل بكل كلمة تخرج من فم اهلل “.
فـجواب ربـنا هـذا مـكتوب فـي الـسفر الـثانـي ان سـتمئة الـف نـفس عـاشـوا بـال خـبز مـدة اربـعني سـنة ولـم يـاكـلوا فـيها اال املـن 
فـــقط . وفـــي ســـفر الـــالويـــني مـــكتوب ان اهلل قـــال لـــشعبه احـــفظوا اوامـــري وعـــيشوا فـــان االنـــسان الـــذي يـــحفظ الـــوصـــايـــا يـــحيا 
بـها . . ورب قـائـل يـقول كـيف يـمكن االنـسان ان يـعيش دون خـبز ؟ فـنجيب قـائـلني ان آدم وحـواء لـو حـفظا وصـية الـخالـق ملـا 
شـعرا بـجوع او تـعب النـه تـعالـى كـان قـادراً ان يـعولـهما بـال خـبز كـما قـد عـال مـوسـى وايـليا اربـعني يـومـاً وسـتمئة الـف نـفس 
اربـعني سـنة مـن دونـه . النـه اذا كـانـت قـوتـه محـدودة وال يـقدر ان يـحيي البشـر بـال خـبز فـليس هـو الـهاً . وبـالـنتيجة فـال صـحة 
ملـا قـالـه مـن ان االنـسان يسـتطع ان يـحيا بـكلمة . امـا نـحن فـنقول انـه قـادر ان يـحيي الـكل بـكل كـلمة كـما سـيحي الـناس بـعد 
الـقيامـة بـال خـبز . النـه قـادر ان يـعمل كـما يـشاء فـي الـسماء وعـلى االرض ولـذا فـقد اجـاب الـسيد لـه املجـد الـشيطان بـآيـة مـن 
الـكتب لـيؤكـد لـه انـه ابـن اآلب بـالـطبيعة . وبـرهـن بهـذه االيـة عـلى عـظم صـبره فـانـه مـع شـدة جـوعـه لـم يـصنع خـبزا لـيدفـع عـنه 
الـجوع خـالفـاً آلدم الـذي لشـراهـته اقـدم عـلى اكـل الـثمرة املحـرمـة بـاغـراء ابـليس الـذي يجهـل بـعد انـه يـمكن االنـسان ان يـحيا 
بـال خـبز مـتى مـا اراد اهلل . فـلم يـعمل ربـنا مـن الـحجارة خـبزاً لـئال يـنيل ابـليس شـهوتـه كـما انـالـه ايـاهـا عـندمـا طـلب مـنه ان 
يــدخــل فــي الــخنازيــر . ولــكن الــرب فــعل ليظهــر عــجائــبه فــي بــلدة الجــدرانــيني فــيؤمــنوا بــه . لــئال يــتم لــهم مــا قــصدوه مــن قــتل 
الجـــدرانـــيني . عـــلى انـــه لـــو صـــنع مـــن الـــحجارة خـــبزاً لـــكان عـــرف انـــه ابـــن اهلل فيهـــرب الـــثالث اذ ذاك وال يـــعود يـــكمل تـــجاربـــه 
فـيبطل حـينئذ الـتدبـير االلـهي . فـعلمنا لـه املجـد بـفعله هـذا اال نسـرع الـى فـعل الـعجائـب اذا كـانـت الـتجارب قـريـبة وااليـمان 
ضـعيفاً كـقولـه : ” الـجيل الشـريـر الـفاسـق يـطلب آيـة فـال تـعطى لـه آيـة اال آيـة يـونـان الـنبي ” ( مـت 12 ك 39 ) . وقـد عـلمنا 
انـه ولـو اشـار عـلينا ابـليس مـشورة حـسنة فـال يـنبغي ان نـسمع مـنه مـقتديـن بـه تـعالـى اذا انتهـر ابـليس وهـو يشهـد عـنه انـه 
ابــن اهلل . وبــولــس انتهــر الــروح الــنجس الــساكــن فــي الــساحــرة . فــلو كــان اطــاعــه مخــلصنا وصــيّر الــحجارة خــبزاً ألوقــعه فــي 
الـكبريـاء . وان قـال ولـم يـصر لضجـر وتـقمقم عـلى اهلل كـاسـرائـيل . امـا ربـنا فـقد قهـره بهـذه التجـربـة وقهـر مـعه الـشهوة . وكـل 
الـشهوات الـتابـعة لـها . الن اول خـطيئة سـقط بـها آدم كـانـت الشـراهـة والـشهوة . امـا ربـنا فـانـتصر عـلى الـضرورة والـشهوة . 
وقــــال قــــوم انــــه الجــــل الــــبطن كــــان مــــبدأ كــــل الشــــرور امــــا ربــــنا فــــقد اثــــبت ان املــــتمسكني بــــالــــفضيلة ال تســــتطع الــــضرورة ان 
تـــسوقـــهم الـــى ارتـــكاب االعـــمال الـــرديـــئة . فـــقد فـــضل الـــجوع عـــلى ان يـــسمع كـــالم ابـــليس وعـــلمنا بـــذلـــك اال نـــخالـــف امـــر اهلل 

مصغني الى مشورة عدوه .
 

                                                  
( 5 ) فـــأصـــعده ابـــليس الـــى جـــبل عـــاٍل واراه جـــميع مـــمالـــك املـــسكونـــة  فـــي ملـــحة مـــن 
الـزمـان وقـال لـه أعـطيك جـميع سـلطان هـذه املـمالـك مـع مجـدهـا ألنـها قـد دفـعت لـيّ فـأنـا 



أعـطيها ملـن أشـاء ( 7 ) فـان سجـدت أمـامـي يـكون لـك ذلـك جـميعه ( 8 ) فـأجـاب يـسوع 
وقال له قد كتب للرب وحده تسجد واياه وحده تعبد .

                                                
تفسير ذلك في شرح بشارة متى 4 : 8 – 10 

عدد 8 : ثم أخذه أيضاً ابليس الى جبٍل عاٍل جداً ، واراه جميع ممالك العالم ومجدها ،
هــذا هــو الــقتال الــثالــث . امــا قــولــه : ” أخـــذه ” فــهو ان ســيدنــا كــان يــذهــب الــى حــيث يــريــد ابــليس قــتالــه . وقــولــه مــضى بــه 
الـروح الـقدس اي ان الـروح كـان يـذهـب بـاملـسيح الـى حـيث كـان يـريـد ابـليس مـقاتـلته . ملـاذا اصـعد ابـليس املـسيح الـى الـجبل 
؟ ذلـك لـكي يـغير طـريـقة الـقتال ظـانـاً بـذلـك انـه يـغلبه . حـتى اذا رآه غـير قـادر عـلى الـصعود الـى الـجبل الـعالـي لـصومـه يـفهم 
لـلوقـت انـه انـسان امـا ابـليس فـلم يـكن يـريـه حـقيقة مـمالـك الـعالـم ، لـكن كـان يـمرهـا امـامـه فـي الـفضاء مظهـراً لـه املـدن واملـلوك 
والــشعوب والــغنى والــكراســي . وقــيل ان اقــامــته ايــاه عــلى جــناح الــهيكل واخــذه الــى املــديــنة املــقدســة كــان مــن بــاب االوهــام 
والـخياالت النـه مـن املـحال ان يـبان مـن الـجبل جـميع مـمالـك االرض ومجـدهـا . حـتى وال ارض اسـرائـيل كـانـت تـبان مـن هـناك 
النــه بــالــكاد كــان يــشاهــد مــنه الــى مــسافــة مــرحــلة او مــرحــلتني ال غــير . والــقديــس لــوقــا يــذكــر انــه فــي وقــت وجــيز اراه جــميع 
املـمالـك وهـذا غـير مـمكن مـطلقاً ولـو فـي مـدة طـويـلة الن ذلـك ال يـتم فـي عـدة سـنني ومـن هـذا يـتضح انـها اوهـام وخـياالت كـما 
يــعمل السحــراء النــه اذا كــان مــوســى الشــريــك فــي الــعبوديــة لــم يخــدع بــخياالت سحــراء مــصر فــكيف يخــدع املــسيح وهــو رب 

موسى ؟.
 

عدد 9 : وقال له : “ اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي “ .
يـتضح مـن اآليـة ان ابـليس كـان يـعتبر املـسيح اعـتبار الـه . واال ملـا فـضل سـجود املـسيح لـه عـلى سـجود جـميع املـمالـك . ولـم 

يكفه انه قد خطف ادعى بمجد اهلل بل طلب ان يسجد له منه .
( لــو 4 : 6 ) وقــال لــه ابــليس لــك اعــطي هــذا الســلطان كــله ومجــدهــن ألنــه الــيّ قــد دفــع وانــا اعــطيه ملــن اريــد ان اهلل لــم يــعط  
لـلشيطان سـلطان الـشعوب الن لـلرب وحـده االرض ومـا فـيها ( مـز24 : 1 ) ولـكن لـكبريـائـه تـظاهـر انـه الـه وطـلب ان يسجـد لـه 
وادعــى ان املخــلوقــات هــي لــه . نــعم املخــلوقــات بــما فــيها ســلمت نــفسها الــيه اخــتياراً كــقول بــولــس : “  الســتم تــعرفــون انــكم 

عبيد لذاك الذي انتم مستعدون ان تسلموا له انفسكم ” .

عدد 10 : حينئذ قال له يسوع : “ اذهب يا شيطان ! النه مكتوب : للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد “.
قـال قـوم ان املـسيح انـتهاراً انتهـر ابـليس حـني جـاوبـه . غـير ان الـذهـبي الـفم قـال انـه أمـر أمـره واألمـر هـو اشـد مـن االنـتهار . 
ولـــم ينتهـــره قـــبالً لـــئال يـــخاف فـــال يـــعود يجـــربـــه لـــكنه فـــي هـــذه املـــرة انتهـــره النـــه اراد مـــنه الـــسجود . والنـــه جـــدف بـــادعـــائـــه ان 
املخـلوقـات هـي خـاصـته . فـبقولـه اذهـب يـا شـيطان نـزع عـنه السـلطان الـذي كـان عـلى بـني البشـر ومـأله عـاراً وخـزيـاً ودعـاه 
شـيطانـاً فهـذا هـو قـول ربـنا : ” انـي كـنت انـظر الـشيطان سـاقـطاً كـمثل الـبرق مـن الـسماء ” اي حـني التجـربـة الـثالـثة . وملـا 
ســـمع املـــسيح يـــدعـــوه شـــيطانـــاً خـــاف وســـقط . النـــه كـــان يـــظن ان املخـــلص ال يـــعرفـــه . ولـــذا فـــانـــه لـــم يـــعد يـــقدم بـــعد ذاك عـــلى 
تجــربــته . امــا جــواب املــسيح لــه وهــو لــلرب وحــده تسجــد يــفيد انــه هلل وحــده يــجب الــسجود والــعبادة عــمالً بــما هــو مــكتوب فــي 

سفر الخروج في الوصايا االلهية العشرة ” وال يكن لك اله آخر غيري ” .



( 9 ) واتـى بـه الـى اورشـليم وأقـامـه عـلى جـناح الـهيكل وقـال لـه ان كـنت ابـن اهلل فـألقِ 
بـنفسك مـن هـهنا الـى أسـفل ( 10 ) النـه مـكتوب انـه يـوصـي مـالئـكته بـك لـتحفظك ( 11 
) وانـها تحـملها عـلى أيـديـها لـئال تـصدم بحجـر رجـلك ( 12 ) فـأجـاب يـسوع وقـال لـه 

قد قيل ال تجرب الرب الهك .
                                                     

حــارب ابــليس مــرتــني الــسيد املــسيح اي قــبل عــماده وقــد حــاول اذ ذاك ان يــوقــعه فــي الخــطية ولــكن 
االنــجيليني لــم يــرووا لــنا ذلــك ثــم بــعد عــماده كــما يــذكــر اآلن لــوقــا . وانــتبه الــى ان الخــطايــا الــرئــيسية 
ثـــــمان وهـــــي الشـــــراهـــــة والـــــدعـــــارة والبخـــــل والحـــــزن والـــــغضب والكســـــل واملجـــــد الـــــباطـــــل والـــــكبريـــــاء 
فــاســتخدم الــشيطان ثــالثــاً مــنها ملــبارزة املــسيح ألن مــنها تــتأتــى بــاقــي الخــطايــا . األولــى الشــراهــة 
وهـي مـحبة الـبطن واملـأكـول وتـلد الـشهوة الـدنـسة الـقبيحة فـانـتصر عـليها الـسيد عـندمـا عـرض عـليه 
الشـــريـــر ان يـــصير الحجـــر خـــبزاً . والـــثانـــية البخـــل الـــذي هـــو مـــحبة غـــير مـــرتـــبة لـــلمال وتـــلد األعـــتداء 
عــلى الــغير وظــلمهم وغــلب املــسيح هــذه الــرذيــلة اذ دفــع عــنه مــا شــّوقــه الــيه ابــليس مــن التســّلط عــلى 
املـمالـك والـسجود لـه بـقصد نـيلها . الـثانـية الـكبريـاء واالفـتخار الـباطـل وتـلد الـتمرّد عـلى اهلل والـبغي 
عــلى الــناس وقــد دعــا ابــليس مخــلصنا الــى ذلــك بــقولــه . ألــِق بــنفسك مــن جــناح الــهيكل الــى أســفل 
فخـــزاه ســـيدنـــا وســـامـــه الـــعار . والـــشيطان انـــما يـــوجـــهها الثـــارة الـــشهوة فـــي الجســـد والـــغضب فـــي 
الـــنفس والهـــذر فـــي الـــلسان فـــعّلمنا الـــيد بـــان نـــداوي الـــشهوة بـــالـــصوم والـــغضب بـــالـــرحـــمة والـــدعـــة 
وفـحش الـقول بـالـصالة . ويـعترض عـلى هـذا انـتصار الـسيد بـان ابـليس بـارزة بـاظـهار خـياالت لـه ال 
غـير وبـالـتالـي كـيف يـجوز عـّد رفـض هـذه الـخياالت انـتصاراً عـلى الـشيطان وانـنا نـجيب ان الـيد لـم 
يــــكن مــــحتاجــــاً الــــى غــــلبة ابــــليس بــــل انــــما قــــصد فــــضح مــــكايــــده واظــــهار خــــيبته وبــــطالن تــــجاربــــه . 
واالنـتصار عـلى الـشيطان يـقوم حـقاً بـمعرفـته واالطـالع عـلى حـيله حـتى يـأخـذ االنـسان مـا يـحترز بـه 

لنفسه وما يحميها به ويرد هجماته املؤذية . 

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 4 : 5 – 7 
                             

عدد 5 : ثم اخذه ابليس الى املدينة املقدسة ، واوقفه على جناح الهيكل ،
اي الـى اورشـليم الـتي دعـيت مـديـنة االقـداس الن جـميع االسـرار فـيها كـملت . ودانـيال قـد سـماهـا هـكذا . فـنقول ان خـزي 
ابـليس فـي الـقتال االول كـان سـبباً لحـدوث الـقتال الـثانـي . وملـا لـم يـتمكن ابـليس مـن الـتغلب عـليه بتجـربـة الـشهوة فـقد اراد 
ان يجــربــه بــاملجــد الــباطــل امــا قــولــه مــضى بــه فــال يــظن انــه كــان يــساق كــالــحيوان الن ذلــك مــن فــعل املــجانــني الــساكــن فــيهم 
الــشيطان . فــاذا كــان ابــليس ال يــقدر ان يــمضي بــالــناس قســراً فــكيف بــخالــقه لــكنه مــضى بــارادتــه وبــها ايــضاً رضــي ان 
يجــرب . امــا نــحن فــننتقل مــن مــكان الــى آخــر دون ان نــعرف اي فــخ يــنصبه لــنا الــشيطان . لــكن املــسيح بــصفة كــونــه الــهاً 
عــرف مــا يــنويــه الــيه ابــليس مــن الــتجارب . فــمضى الــى الــبريــة والــى املــديــنة املــقدســة والــى الــجبل لــكي يخــمد هــمته ويــبطل 



مــسعاه ويــجعله مــدوس تــحت اقــدامــنا . قــال الــقديــس فــيلكسينوس كــان املــسيح يــذهــب الــى حــيث يــريــد ابــليس مــقاتــلته . امــا 
الســروجــي فــقد قــال ان ابــليس ملــا غــلب فــي قــتالــه االول اراد ان يــقاتــله ثــانــية فــلم يجــد ســببا يــبني عــليه قــتالــه . الن الــقتال 
االول كـان سـببه الـجوع والـقتال الـثانـي لـم يـكن لـه داع امـا الـثالـث فـكان يـسعى ليجـد لـلمسيح مـوضـعاً يـرمـي نـفسه مـنه . وملـا 
عــرف املــسيح ذلــك جــاء مــن الــقفر فــوقــف عــلى جــناح الــهيكل اال ان ابــليس فــرح جــداً وظــن ان ذلــك فــرصــة تــمكنه مــن تجــربــته 
والــتغلب عــليه . وقــال آخــرون انــه بــعد حــديــث طــويــل جــاء بــه الــى املــديــنة كــمن يــتفرج عــلى بــناء الــهيكل واصــعده عــلى جــناح 

الهيكل .
 

عــدد 6 : وقــال لــه : “ ان كــنت ابــن اهلل فــاطــرح نــفسك الــى اســفل ، النــه مــكتوب  : انــه يــوصــي مــالئــكته بــك ، فــعلى ايــاديــهم 
يحملونك لكي ال تصدم بحجر رجلك  “.

( اطـرح نـفسك ) فـقصد بـذلـك انـه اذا وقـع ولـم يـصبه ضـرر ثـبت انـه يـحب املجـد الـباطـل . ورغـب ان يـعرف الـناس بـه انـه ابـن 
اهلل ليمجـدوه وان سـقط ومـات فـقد تخـلص مـنه وان اصـابـه ضـرر ولـم يـمت حـمله عـلى التجـديـف عـلى اآلب النـه لـم يـحفظه وان 
سـكت عـّد جـاهـال. وعـلى فـرض انـه كـان يـطرح ذاتـه ملـا اصـابـه ضـرر الـبتة النـه خـالـق الـعلو والـعمق والـشاهـد بـذلـك هـو انـه ملـا 
جـاؤوا بـه الـى طـرف الـجبل وارادوا ان يـطرحـوه الـى اسـفل جـاز فـي وسـطهم وذهـب . ولـم يـطرح ذاتـه لـئال يفتخـر بـنجاتـه . اال 

انه قاوم تجارب ابليس كلها بالحلم واالناة
    ( النـــه مـــكتوب ان يـــوصـــي الـــخ ) هـــذه اآليـــة مـــكتوبـــة فـــي املـــزمـــور الـــتسعني وقـــال قـــوم ان مـــا قـــيل فـــي املـــزمـــور ال يـــرمـــز عـــن 
املــسيح فــقط لــكن عــن كــل مــن وضــع اتــكالــه عــلى اهلل عــندمــا تــداهــمه الــتجارب . امــا ابــليس فــقد اتــى بهــذه االيــة بــقصد ان 
يخـدع املـسيح حـتى اذا عـلم ان املـالئـكة يحـرسـونـه رمـى بـنفسه الـى اسـفل وربـما ان ابـليس لـم يـكن يـعرفـه الـهاً فـاورد لـه هـذه 
االيـة . ثـم ان يـعقوب السـروجـي قـد ذكـر فـي مـيمره انـه وان يـكن داود قـد اشـار فـي مـزمـوره عـن املـسيح ان يـوصـي مـالئـكته بـه 

اذا سقط لكن ليس ليطرح نفسه من جناح الهيكل .

عدد 7 : قال له يسوع : “ مكتوب ايضاً ال تجرب الرب الهك “ .
ولــم يــرد بــذلــك ان يــنهيه عــن تجــربــته بــكونــه اإللــه لــكن اراد بــذلــك ان يــعلمنا انــه ال يــجب ان يجــرب احــد الــرب الــهه بــل يــجب ان 
يســتعني بــه عــند الــتجارب . وانــه غــير جــائــز ان يــطرح االنــسان نــفسه بــارادتــه فــي هــوة او فــخ طــمعاً فــي مــعونــة اهلل . اال انــه 
تـــعالـــى ال يـــنجي اال مـــن داهـــمته الـــتجارب كـــرهـــاً ال طـــوعـــاً واخـــتياراً . واذا خـــالـــجنا فـــكر مـــن هـــذا الـــقبيل فـــلنعلم ان مـــصدر  
الـشيطان اذ انـه مـنذ الـبدء رمـى بـنفسه مـن فـوق وصـار سـفلياً . فـجاء املـسيح لـيرفـع الـساقـطني كـقولـه انـي مـتى صـعدت الـى 

فوق جذبت الكل اليّ .
                            

( 13 ) فلما أتّم ابليس جميع التجارب انصرف عنه الى حني 
                                          

ال تـفهم بـانـصرافـه عـنه الـى زمـن اآلالم بـل الـى الـوقـت الـذي يـتمكن بـه مـن اثـارة غـضب الـيهود عـليه 
أالّ ان الـــسيد مـــا اذن لـــه بـــاجـــراء مـــا أراد بـــل صـــّده بـــقصد خـــالصـــنا ومـــنفعتنا الـــى ان جـــاء الـــزمـــن 
الـــذي شـــاء ان يـــتألـــم فـــيه فـــقال اذ ذاك : قـــد أتـــت الـــساعـــة . ألنـــه أكـــمل تـــدابـــيره كـــلها ومـــا بـــقي غـــير 

اآلالم واملوت لتمام عمل خالصنا .
                                                      



كرازة السيد في الجليل والناصرة ونبوة أشعيا

( 14 ) ورجــع يــسوع بــقوة الــروح الــى الجــليل وذاع خــبره فــي جــميع الــناحــية ( 15 ) 
وكـان يـعلم فـي مـجامـعهم ويمجـد مـن الجـميع ( 16 ) واتـى الـى الـناصـرة حـيث نـشأ 

ودخل كعادته الى املجمع يوم السبت وقام ليقرأ .
                                                      

انــما مجّــــد الــناس الــسيد املــسيح أوالً بســبب الــعجائــب الــباهــرة الــتي اتــاهــا . وثــانــياً بســبب الــتعالــيم 
الـخالصـية الـتي ألـقاهـا . وملـا كـان مـنشأه مـن الـناصـرة فـقد قـصد الـيها لـيمنح مـرضـى بـلدتـه الـشفاء 
ثـــم أراد ارشـــاد مـــواطـــنيه وتـــعليمهم فـــاغـــتنم فـــرصـــة الســـبت حـــيث تـــبطل األشـــغال ويـــجتمع الـــناس 
لـلصالة فـي املجـمع فـدخـله مـعهم . وروى لـوقـا ان عـادتـه الـدخـول الـى املجـمع فـابـان لـنا امـوراً ثـالثـة 
األول ان الــسيد لــه املجــد كــثيراً مــا كــان يــترّددعــلى بــيوت الــصالة والــثانــي انــه ال يــحق ألحــد اتــهامــه 
بـانـه خـالـف الـنامـوس والـثالـث انـه شـاء أن يـكون قـدوة لـنا فـي مـناجـاة اهلل . وكـانـت عـادة الـيهود فـي 
اجـتماعـاتـهم ايـام السـبت أن يـفوضـوا الـى ذوي الـعلم والـفضيلة تـالوة الـكتب املـنزلـة كـأسـفار مـوسـى 
واألنــبياء بــصوت جــهوري عــلى الجــماعــة كــلها . وكــان الــسيد املــسيح مــلحوظ املــنزلــة بشــرف فــضله 
ومــعارفــه فــدفــعوا الــيه الــكتاب لــيقرأ . فــتأمــل هــنا حــسن ســلوكــه ونــظام تــدبــيره كــيف انــه لــم يــقبل مــن 
تــــلقاء نــــفسه الــــى الــــتماس الــــكرامــــة ولــــو انــــه حــــائــــز لــــلمعارف والــــكماالت كــــلها بــــل انــــتظر ان يــــعطوه 

الكتاب ويدعوه الى القراءة .

( 17 ) فـدفـع الـيه سـفر أشـعيا الـنبي . فـلما فـتح الـسفر وجـد املـوضـع املـكتوب فـيه ( 18 
) ان روح الـــرب عـــليّ ذلـــك مـــسحني وارســـلني ألبشـــر املـــساكـــني واشـــفي منكســـري 
الـقلوب ( 19 ) وانـادي لـلماسـوريـن بـالتخـلية ولـلعميان بـالـبصر وأطلق املـهشمني الـى 

الخالص واكرز بسنة الرب املقبولة ويوم الجزاء .
                                              

لــم يــقل مــا قــال االّ مــوحــىً الــيه . وكــالمــه هــو عــن لــسان االقــنوم الــثانــي الــذي تــأنــس وتــأويــله ان روح 
الــقدس مــسحني وقــّدســني فــي الجســد وأنــا ابــن اهلل بــالــطبيعة وواهــب الــروح عــينه ألبشــر الــشعوب 
املـــفتقرة الـــى مـــعرفـــة اهلل والـــخالـــية مـــن األعـــمال الـــصالـــحة . واداوي مـــن قـــصمت الخـــطية ظـــهورهـــم 
وحــــطّمت قــــلوبــــهم . واعــــلن املــــغفرة مــــن ســــباهــــم الــــشيطان الــــرجــــيم أو ســــكن فــــيهم فــــأطــــرد طــــرداً أو 
أخـــّلص مـــنه اســـراء . وأنـــير بـــصر الـــعميان وهـــم الـــذيـــن حـــرمـــوا مـــعرفـــة االلـــه الـــحقيقي فـــما داخـــلهم 
صــحيح االعــتقاد . ومــن الــبني مــما مــّر ان اهلل املــثّلث االقــانــيم الــواحــد بــالــذات والــطبيعة ظهــر عــلى 
االردن يـوم اعـتماد املـسيح فـاآلب يـاعـالنـه مـا اعـلنه عـن االبـن واالبـن بـاقـتبالـه الـعماد والـروح الـقدس 



بـرفـرفـته عـلى شـبه الحـمامـة ومـن كـالم اشـعيا ان الـسيد املـسيح يـجبر بـالـغفران املنكسـريـن بـالخـطية 
وقـــد تـــّم ذلـــك بـــقولـــه للمخـــلع : مـــغفورة لـــك خـــطايـــاك قـــم واحـــمل ســـريـــرك . فتشـــّددت اعـــصابـــه وتـــقوت 
عـــظامـــه فـــقام ومـــشى . وأيـــضاً انـــه يـــكرز بـــالـــسنة املـــقبولـــة وهـــي الـــسنة الـــثالثـــون الـــتي اعـــتمد فـــيها 
وشــرع يــجترح املعجــزات ووصــفت بــاملــقبولــة ألن البشــر انــتقلوا فــيها مــن املــعصية الــى الــتوبــة والــى 
الخــطوة فــي عــيني الــرب . ومــنذ هــذا الــزمــن الــى اآلن والــى مــنتهى الــعالــم يــقبل اهلل تــوبــة الخــطأة 

وبعبارة أخرى نقول مع بولس الرسول ان زمن الحياة الحاضرة “ هو الزمان املقبول .

( 20 ) ثــم طــوى الــسفر ودفــعه الــى الــخادم وجــلس وكــانــت عــيون جــميع الــذيــن فــي 
املـجع شـاخـصة الـيه ( 21 ) فـجعل يـقول لـهم الـيوم تـمت هـذه الـكتابـة الـتي تـليت عـلى 

مسامعكم .
                                                 

بــــعد أن طــــوى الــــسيد الــــكتاب ســــلمه الــــخادم الــــذي فــــي الــــهيكل وارتــــفعت الــــعيون الــــيه النــــتظارهــــم 
تــفسير مــا تــاله . وعــادة الــشعب الــيهودي ان قــارئ الــكتب عــندهــم يــوضــح لــهم مــا يــقرأ عــليهم فــامــا 
يـختصره قـبل الشـروع فـي تـالوتـه وامـا يشـرح اآليـات كـلها أو بـعضها تـدريـجاً أو بـعد االنـتهاء مـنها . 
ومـا أشـد سـفاهـة املـتعنتني فـي أيـامـنا فـانـهم يـثورون بـغضاً عـلى مـن يـحاول شـرح الـكتب املـنزلـة لـهم 
ويـلزمـونـه بـالـسكوت فـهم أحـط مـنزلـة مـن الـيهود الـذيـن يـفضلونـهم بـان لـم يـكونـوا يـسمعوا قـراءة كـتاب 
اهلل بــــدون تــــفسير آيــــاتــــه وقــــد جــــارى الــــسيد مــــواطــــنيه فــــي هــــذه الــــعادة أي شــــرح لــــهم مــــا قــــرأ عــــلى 
مــسامــعهم وكــانــوا يــظنون ان الــنبوة مــختصة بــأحــد االنــبياء أو املــلوك الــذيــن ســلفوا وبــالــتالــي انــها 
كــملت فجــرّدهــم لــه املجــد مــن ضــاللــهم وافــهمهم انــها مــقولــة عــنه وتــّمت اآلن فــيه . ومــن الــواضــح ان 

العناية الربانية جعلته يتلو من االسفار املنزلة كالم اشعيا الحاضر .
                                                 

   ليس نبي مقبوالً في وطنه 
  

( 22 ) وكــــان جــــميعهم يشهــــدون لــــه ويــــتعجبون مــــن كــــالم الــــنعمة الــــبارز مــــن فــــيه 
ويقولون أليس هذا هو ابن يوسف .

                                       
كــان جــميع الــسامــعني يشهــدون بــصواب تــفسير املــسيح وان الــكالم بــعينه بــصفته االقــنوم الــثانــي 
املـــرســـل مـــن اآلب . وأيـــضاً كـــان الـــكتبة والـــفريـــسيون تـــارةً يشهـــدون لـــه وتـــارةً يـــعيرونـــه بـــالـــغش أمـــا 
شــهادتــهم لــه بــالــصواب فــعندمــا كــانــت قــلوبــهم بــعيدة عــن الحســد وامــا تــعييرهــم فــفي حــالــة غــضبهم 
وثـوران حسـدهـم . وايـضاً كـان الـناس فـريـقني فـي تـعجبهم مـن كـالمـه فـأحـدهـما يـقبله ويـقول عـنه : 



هــذا حــق واشــعيا قــصده فــي نــبوتــه . والــفريــق اآلخــر يســتهزئ بــه ويــعيره بــانــه ابــن يــوســف وان مــن 
عناه اشعيا هو غيره وال يناسبه .

                                                 
( 23 ) فـقال لـهم ال شـك أنـكم تـقولـون لـي هـذا املـثل أيـها الـطبيب اشـِف نـفسك . كـل مـا 

سمعنا أنك صنعته في كفرناحوم اصنعه أيضاً ههنا في وطنك .
                                            

عـــرف الـــسيد مـــا يـــخالـــج الـــقلوب مـــن الحســـد والشـــر فـــأراد اوالً تـــبيني ذلـــك والـــتعبير عـــنه ثـــم تـــفنيده . 
وامــامــك فــي اآليــتني االعــتراض وتــأويــلهما : أضــف عــلى تــفسيرك نــبوة اشــعيا املعجــزات واالعــمال 
لـــنعتقد الـــكالم صـــحيحاً ثـــابـــتاً وأرنـــا بـــالـــفعل ان اشـــعيا عـــناك واعـــلم ان ســـبيل الـــطبيب ان يـــشفي 
نـفسه أوالً ثـم يـعالـج غـيره وانـت اعـمل فـي مـديـنتك الـتي هـي خـاصـة بـك مـا عـملته مـن الـعجائـب فـي 

كفرناحوم . والجواب على هذا االعتراض أو تفنيده تراه في اآليات التابعة .
                                                 

( 24 ) وقـال لـهم الحقّ أقـول لـكم انـه لـيس نـبي مـقبوالً فـي وطـنه ( 25 ) فـي الـحقيقة 
أقـول لـكم ان أرامـل كـثيرات كـّن فـي اسـرائـيل فـي أيـام ايـليا حـني اغـلقت الـسماء ثـالث 
ســنني وســتة أشهــر وحــدث جــوع عــظيم فــي االرض كــلها ( 26 ) فــلم يــبعث ايــليا الــى 
واحـدة مـنها اال الـى صـرفـة صـيداء الـى امـرأة أرمـلة ( 27 ) وبـرصـاً كـثيريـن كـانـوا فـي 

اسرائيل في عهد اليشع النبي ولم يطهر أحد منهم اال نعمان السرياني .
                                             

رّد قـول اعـدائـه أوالً بـان ال يـقبل الـنبي فـي وطـنه ولـذلـك انـتم ال تـقبلونـي بـل تـزدرون كـالمـي . فـسّمى 
اذن الـناصـرة مـديـنته واعـنى ضـمناً انـه تـربّـى فـيها وقـد اخـذ بـرهـانـه مـن اسـتقراء حـياة الـنبيني قـبله 
فــان مــوســى لــم تــرَض بــه جــماعــة بــني اســرائــيل مــهما أتــاه مــن اآليــات الــباهــرة الــعديــدة وال قــبل بــنو 
الـــرامـــة صـــموئـــيل وال بـــنو تســـبي ايـــليا وال بـــنو مـــحوال الـــيشع وال بـــنو عـــينوب ارمـــيا . ثـــانـــياً انـــهم غـــير 
مســتحقني الــعجائــب بســبب قــلة إيــمانــهم فــقال ان الــنبي ال يــقبل فــي بــلدتــه وال يــنتفع وطــنه بــأعــمالــه 
عـلى شـبه مـا وقـع إليـليا فـان اهلل مـا ارسـله الـى ارامـل اسـرائـيل الـلواتـي مـن جـنسه بـل الـى أرمـلة مـن 
الـــوثـــنيني فـــي صـــرفـــة صـــيدا وقـــد اضـــافـــته وســـّدت احـــتياجـــه فـــي ســـني الـــجوع . وأيـــضاً لـــم يـــشفِ 
الــيشع بــرص شــعبه بــل طهــر نــعمان الــسوري . وقــد اســتحقت األرمــلة الــوثــنية ونــعمان هــذه الهــبات 
إليـــمانـــهما الـــحيّ . فـــكان الـــسيد قـــال ضـــمناً : أنـــتم ال تـــؤمـــنون فـــعجائـــبي تـــكون لـــغيركـــم كـــما كـــانـــت 
عـجائـب ايـليا والـيشع لـغير شـعبهما . فـدفـع أذن عـنه مـالمـة مـواطـنيه الـذيـن طـلبوا معجـزاتـه ملـنفعتهم 
وافـهموه ان سـبيله مـنحهم خـيراتـه قـبل غـيرهـم . وقـد سـّمى لـوقـا نـعمان الـحنفي سـريـانـياً ألن مـنشاه 
مــن ســوريــا فــونــيقي ال مــن انــطاكــية . والحــظ أمــريــن االول ان تــطهير نــعمان فــي االردن كــان رمــزاً 



لـلمعموديـة الـتي يطهـرنـا بـها الـسيد املـسيح والـثانـي سـلوك الـيهود املـتلونـني بـوجهـني ولـسانـني فـانـهم 
كـــانـــوا يـــؤنـــبون الـــسيد ويـــصفونـــه بـــأنـــه نـــاقـــض لشـــريـــعة اهلل وللســـبب اذا راوه يـــشفي املـــرضـــى يـــوم 

السبت واالن في يوم السبت عينه يطلبون منه عمل العجائب .
                                                

( 28 ) فـلما سـمع هـذا الـذيـن فـي املجـمع امـتأل وا كـلهم غـضباً ( 29 ) فـقامـوا واخـرجـوه 
الـــى خـــارج املـــديـــنة واقـــتادوه الـــى قـــمة الـــجبل الـــذي كـــانـــت مـــديـــنتهم مـــبنية عـــليه 

ليطرحوه عنها ( 30 ) أما هو فجاز في وسطهم ومضى 

ان سـبب غـضبهم آٍت عـن قـولـه ان الـيوم كـمل الـكتاب وان اشـعيا تـنبأ عـني وخـاصـة عـن انـه سـاوى 
نـــفسه واكـــرامـــه بـــايـــليا والـــيشاع ولـــذلـــك اقـــتادوه الـــى اعـــلى مـــكان فـــي الـــجبل لـــيرمـــوه مـــنه الـــى هـــوة 

عميقة هناك . وقد تخّلص من أيديهم وما عرفوا أين انتقل ألن زمن آالمه لم يكن قد دنا .
                                               

كرازة يسوع في كفرناحوم وشفاء رجل فيه روح نجس

( 31 ) ونـــزل الـــى كـــفرنـــاحـــوم مـــديـــنة مـــن الجـــليل وكـــان يـــعلمهم فـــي الســـبوت ( 32 ) 
فبهتوا من تعليمه ألن كالمه كان بسلطان .

                                                
مـــدار تـــعليم الـــسيد عـــلى ان نـــبوات االنـــبياء تـــحققت فـــيه وايـــضاً عـــلى انـــه يـــنبغي لـــهم تـــجنب الشـــر 
واتـــيان الـــخير والـــى هـــذا تـــعدد تـــعالـــيمه فـــي وجـــوب عـــدم الـــنظر الـــى امـــراة ألشـــتهائـــها وفـــي دخـــول 
الــباب الــضيق ومــا اشــبه . وامــتاز لــه املجــد بــصفة الــهية فــي كــالمــه وهــو انــه كــان يــلقيه ال كــنبي مــن 
قــبل اهلل بــل كــاهلل عــينه فــيعلم الــتعالــيم صــادرة مــن عــنده وبســلطانــه ويــسّن الشــرائــع بــواليــة مــألــوفــة 

ويأمر االرواح النجسة بأن تخرج من الناس .
                                                  

( 33 ) وكـــان فـــي املجـــمع رجـــل بـــه روح شـــيطان نـــجس فـــصاح بـــصوت عـــظيم ( 34 ) 
قـائـالً : مـالـنا ولـك يـا يـسوع الـناصـري أأتـيت لتهـلكنا . قـد عـرفـتك مـن انـت انـك قـدوس 

اهلل .
                                                    
تفسير ذلك في شرح بشارة مرقس 1 : 23 

عدد ٢٣ : وكان في مجمعهم رجل فيه روح نجس فصاح



وال أحــّق مــن تــسمية الــشيطان بــالــنجس النــه يــفعل فــي االنــسان الــفجور والــزنــاء ثــم انــظر الــى خــبثه 
فـمن مـدة كـان يـطلب مـن املخـلص الـسجود لـه عـلى الـجبل واآلن يـقول : مـالـنا ولـك ويـدعـوه قـدوسـاً ثـم 
نـاصـريـاً نسـبة الـى مـديـنته ويـعّد هـالكـاً اخـراجـه مـن جـسم الـرجـل ويـّدعـي انـه عـرفـه . وهـذه املـعرفـة 
مـقتبسة مـما سـمعه مـن نـبوة زكـريـا وسـمعان مـن الـعماد فـلم تـأتـه مـن قـوة ادراكـه طـبيعياً . وقـد حـاول 
اطـــراءه بـــاملـــدح بـــاعـــالنـــه قـــّدوس اهلل وقـــصده الشـــريـــر ان يـــنفخه بـــاملجـــد الـــباطـــل فـــما أثـــر املـــدح فـــي 

السيد تأثيره املطلوب النه أجاب كما في اآلية :
                         

                                                      
( 35 ) فـــانتهـــره يـــسوع قـــائـــالً اخـــرس واخـــرج مـــنه . فـــصرعـــه الـــشيطان فـــي الـــوســـط 
وخــرج مــنه ولــم يــضره شــيئاً ( 36 ) فــوقــع االنــذهــال عــلى الجــميع وجــعلوا يــكلمون 
بـــعضهم بـــعضاً قـــائـــلني مـــا هـــذا الـــكالم فـــانـــه بســـلطان وقـــوة يـــأمـــر االرواح الـــنجسة 

بالخروج فتخرج ( 38 ) فسار صيته الى كل موضع من الناحية .
                                                        

لــــم يــــقبل يــــسوع الــــثناء مــــن ابــــليس حــــتى ال يمتلئ الــــكتبة حســــداً ومــــا كــــان مــــحتاجــــاً الــــى شــــهادة 
االبــالــسة وأعــمالــه اكــبر شــاهــد عــلى مــن هــو ولــذلــك انتهــر الــشيطان بســلطان ألنــه الــه . وقــد اذن ان 
يـصرع الـرجـل ليظهـر لـلحاضـريـن رداءتـه واضـراره وتسـتبني املعجـزة االلـهية لـكنه لـم يـاذن بـان يـؤذيـه 
فـدهـش الـيهود وكـان يـرون فـي املـسيح نـبياً مـن االنـبياء فـها هـو يـصنع مـا ال يـقدر عـلى صـنعه غـير 
اهلل وانـنا نـعلم انـه الـكلمة االلـهية . وقـد ذاع فـي كـل بـالد الجـليل ان يـسوع الـناصـري يخـرج بـكلمة 

واحدة الشياطني من الناس .
                                            

شفاء حماة بطرس

( 38 ) وقـام يـسوع مـن املجـمع ودخـل بـيت سـمعان وكـانـت حـماة سـمعان قـد أخـذتـها 
حــمى شــديــدة فــسألــوه ألجــلها ( 39 ) فــوقــف عــندهــا وزجــر الحــمى فــفارقــتها وفــي 

الحال قامت تخدمهم .
                                                    

تفسير ذلك في شرح بشارة متى 8 : 14 – 17 

شفاء حماة بطرس
عدد 14 : وملا جاء يسوع الى بيت بطرس ، رأى حماته مطروحة ومحمومة ،



أي كــأنــه يــريــد ان يــأكــل فــجاء الــى بــيت بــطرس . اذ كــان يــتردد خــاصــة عــند الــتالمــيذ كــما قــد مــضى الــى بــيت مــتى اكــرامــاًً  
لـــتالمـــيذه لـــكي يـــعلمهم ســـذاجـــة الـــنفس والـــتواضـــع . وعـــلمنا نـــحن ان نـــدوس الـــكبريـــاء . وقـــال مـــرقـــس انـــه مـــضى الـــى بـــيت 
ســمعان وانــدراوس . وهــذا مــما يــدلــنا عــلى انــهما كــانــا ســاكــنني فــي بــيت واحــد . وقــولــه ” فــراى حــماتــه ” اي ان ســمعان لــم 
يـأخـذ حـماتـه الـى املـسيح لـيشفيها النـه كـان قـد تـعلم عـدم االعـتناء بـنفسه . فـمن قـولـه ” حـماتـه ” يـتضح انـه كـان مـتزوجـاًً . 

لكن منذ التبشير لم يعد يتزوج . وكذلك باقي الرسل لم يعودوا يتزوجون بعد البشارة .
 

عدد 15 : فلمس يدها فتركتها الحمى ، فقامت وخدمتهم .
اي برئت حاملا دنا منها . وفي حال ذهاب املرض جاء الشفاء بال واسطة وهذا ال يتيسر فعله لالطباء .

 
عدد 16 : وملا صار املساء قدموا اليه مجانني كثيرين ، فأخرج االرواح بكلمة ، وجميع املرضى شفاهم .

اي ان الـناس اخـذت تـتهافـت ملـشاهـدة الـعجائـب ومـا فـكروا ان الـوقـت قـد فـات . فـفي املـساء  كـانـوا يـقدمـون مـرضـاهـم قـائـلني 
انـه قـادر ان يـشفي الـوفـاًً وربـوات مـن املـجانـني بمجـرد اشـارة مـنه  وبـقولـه ” كـثيريـن ” يـشير الـى عـظم عـددهـم مـا هـو مـكتوب 

في االنجيل . ولكيال يستصعبوا عمل العجائب في لحظة واحدة اتاهم بشهادة من النبي اشعيا قائالًً
 

عدد 17 : لكي يتم ما قيل باشعيا النبي القائل : “ هو اخذ اسقامنا وحمل امراضنا “.
فــلم يــقل انــه يــطلق اوجــاعــنا او شــفي بــالــفاظ تــناســب االمــراض لــكنه يــأخــذ ويحــمل . وهــذه قــد قــيلت مــن اشــعيا عــن الــذنــوب 
والخـطايـا . كـقول يـوحـنا ” هـو ذا حـمل اهلل حـامـل خـطيئة الـعالـم ” فـاكـثر االوجـاع هـي مـن خـطايـا الـنفس . فـاذاً كـان املـوت 

سبب الخطايا .
 

شفاء مرضى وذهاب السيد الى البرية 

( 40 ) وملـا غـربـت الـشمس كـان جـميع الـذيـن عـندهـم مـرضـى بـعلل مـختلفة يـأتـون بـهم 
الـيه وكـان يـضع يـديـه عـلى كـل واحـد مـنهم فـيشفيهم ( 41 ) وكـان الـشياطـني يخـرجـون 
مـن كـثيريـن صـارخـني وقـائـلني انـك أنـت ابـن اهلل . فـكان ينتهـرهـم وال يـدعـهم النـهم كـانـوا 

يعرفون انه املسيح .
                                                      

أتــى الــى املــسيح كــثيرون مــن املــرضــى فــكان ملــس يــده املــقدســة يــشفيهم وانــك تــرى مــفاعــيل جســده 
فـي طـرد االمـراض وفـي اخـراج االبـالـسة الـذيـن لـم يـكن يـدعـهم يـقولـون عـنه انـه قـدوس وانـه ابـن اهلل 
ومـــا أشـــبه مـــن الـــعبارات وســـبب ذلـــك انـــه اخـــتص الـــرســـل بهـــذه الـــكرازة وهـــم اجـــروهـــا عـــلى احـــسن 

منوال فما كان من الالئق ان يتولى الشياطني اجراءها .
                                                            



( 42 ) وملـا كـان الـغد خـرج وذهـب الـى مـوضـع قـفر وكـان الجـموع يـطلبونـه فـوصـلوا 
الـيه وامـسكوه لـئال يـذهـب مـن عـندهـم ( 43 ) فـقال لـهم انـه يـنبغي لـي ان ابشـر املـدن 

األخر بملكوت اهلل الني لهذا ارسلت ( 44 ) وكان يكرز في مجامع الجليل .
                                                         

ألـف املـسيح فـي حـياتـه الـتبشيريـة الخـروج الـى مـكان خـال مـن الـسكان والـعمارة قـصد أالّ يـظن انـه 
مـــــحب للمجـــــد الـــــباطـــــل وان يـــــعلمنا الهـــــرب مـــــن بـــــني ضـــــوضـــــاء الـــــناس ومـــــالهـــــيهم ان اردنـــــا مـــــزاولـــــة 
الـفضائـل االّ ان الـناس كـانـت تـقصد الـيه بسـبب حـنانـه ورافـته ولـعلمه بـعاهـاتـهم الـروحـية والجسـديـة 
وعـدم تـوانـيه فـي مـداواتـهم أمـا هـو فـما كـان يـحصر فـائـدتـه فـي مـديـنة واحـدة بـل كـان يـمتّد بـمنافـعه 
وتـعالـيمه وتـبشيره بـاملـلكوت الـى مـدن كـثيرة وقـد ارسـله اآلب ال كـالـرسـول فـقط بـل ألنـه ابـنه الـطبيعي 

! 83القادر اكثر من غيره على التبشير بالحق والخالص .


