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العيد الجديد من  فيوردت  التيمن أىم ألقاب السيد المسيح 
: ٜٔ)رؤ "َمِمُك اْلُمُموِك َوَربُّ اأَلْرَبابِ الكتاب المقدس ىو لقب "

 (.ٗٔ: ٚٔ" )رؤَربُّ اأَلْرَباِب َوَمِمُك اْلُمُموكِ ( أو "ٙٔ
كثير  فيد ر فمم يطمق عمى السيد المسيح لقب "الرب" فقط كما و 

َربُّ الكتاب المقدس بعيديو. ولكنو أخذ لقب " فيمن المواضع 
". وال يمكن أن يأخذ ىذا المقب إال هللا وحده، ىذا إلى اأَلْرَبابِ 

ال تطمق  اكممة "الرب" مع استخدام أداة التعريف أيض  جوار أن 
 إال عمى هللا. 

بولس الرسول أن استخدام كممة "رب" واستخدام معممنا وقد ذكر 
ة مثل آلية يإلى اآللية غير الحقيق اكممة "إلو" قد تنسب أحيان  

لو واحد  حقيقيولكن ىناك رب واحد  الوثنيين. ىو هللا،  حقيقيوا 
 اإللو الواحد المثمث األقانيم.

َفِمْن ِجَيِة َأْكِل " :رسالتو األولى إلى أىل كورنثوس فيلذلك قال 
َلْيَس ِإَلٌو آَخُر َما ُذِبَح ِلؤَلْوَثاِن َنْعَمُم َأْن َلْيَس َوَثٌن ِفي اْلَعاَلِم َوَأْن 

ْن ُوِجَد َما ُيَسمَّى  .اِإالَّ َواِحد   َماِء َأْو أَلنَُّو َواِ  آِلَية  ِسَواٌء َكاَن ِفي السَّ
َلَنا ِإَلٌو َلِكْن  َعَمى اأَلْرِض َكَما ُيوَجُد آِلَيٌة َكِثيُروَن َوَأْرَباٌب َكِثيُروَن.

َواِحٌد: اآلُب الَِّذي ِمْنُو َجِميُع اأَلْشَياِء َوَنْحُن َلُو. َوَربٌّ َواِحٌد: 
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-ٗ: ٛكؤ" )اأَلْشَياِء َوَنْحُن ِبوِ َيُسوُع اْلَمِسيُح الَِّذي ِبِو َجِميُع 
ٙ.) 

إذن السيد المسيح ليس مجرد "رب" من ضمن األرباب، بل ىو 
الحقيقة  فيىو  يالرب الواحد مع أبيو الصالح والروح القدس، الذ

من المبلئكة األبرار سواء كان ىؤالء األرباب رب جميع األرباب 
آلية األمم الشياطين ومنيم اآللية الوثنية "ألن كل من أم 

كما قال معممنا بولس الرسول عن ذبائح  .(٘ :ٜ٘شياطين" )مز
َياِطيِن اَل لِلَِّ " :األوثان " ِإنَّ َما َيْذَبُحُو اأُلَمُم َفِإنََّما َيْذَبُحوَنُو ِلمشَّ

 (.ٕٓ: ٓٔكؤ)
" َوَربّّ َواِحٌد َيُسوُع اْلَمِسيحُ  ...َلَناقول معممنا بولس الرسول " فيو 
ِإْسَمْع َيا ِإْسَراِئيُل: سفر التثنية " في( ما يذكرنا بما ورد ٙ: ٛكؤ)

فإن  ؛لنا رب واحد: ( فحينما ُيقالٗ: ٙ" )تثالرَّبُّ ِإلُيَنا َربّّ َواِحدٌ 
َربُّ الحقيقة " فيىو  الذي حقيقيىذا يعنى مباشرة اإللو الواحد ال

، بل قيل "َربُّ اأَلْرَبابِ والسيد المسيح لم يأخذ فقط لقب " ."اأَلْرَبابِ 
أن األمر ليس مجرد لقب بل  أي" َربُّ اأَلْرَبابِ عنو أنو ىو "
 .يصميم كيانو وجوىره اإللي فيحقيقة جوىرية 

سفر الرؤيا عن المموك العشرة الذين يعطون  فيلذلك نقرأ ما ورد 
ُل َواْلَحمَ َىؤاَُلِء َسُيَحاِرُبوَن اْلَحَمَل، يم "نالوحش قدرتيم وسمطا
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وَن َيْغِمُبُيْم، أَلنَُّو َربُّ اأَلْرَباِب َوَمِمُك اْلُمُموكِ  ، والَِّذيَن َمَعُو َمْدُعوُّ
 (.ٗٔ: ٚٔ" )رؤَوُمْخَتاُروَن َوُمْؤِمُنونَ 

" ىكذا قيل عن َربُّ اأَلْرَبابِ وكما قيل عن السيد المسيح أنو ىو "
َمِمُك اْلُمُموِك َوَربُّ : اْلُمَباَرُك اْلَعِزيُز اْلَوِحيدُ " ي اآلب السماو 

: ٙتى ٔ" )ْن َيَراهُ أَحٌد ِمَن النَّاِس َواَل َيْقِدُر أالَِّذي َلْم َيَرُه  ...اأَلْرَبابِ 
ٔ٘ ،ٔٙ.) 
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الحديث عن  في"ابن اإلنسان" لقب  ااستخدم السيد المسيح كثير  
فكما أنو ىو ابن هللا  .د حقيقة تجسده وتأنسويؤكّ  لكينفسو 

بن انفسو ىو المولود من اآلب قبل كل الدىور، ىكذا فإنو ىو 
تخذ منيا املء الزمان، إذ  فيولد من العذراء مريم  الذياإلنسان 
 بفعل الروح القدس. كامبل   اناسوت  

من اآلب بحسب  لو ميالدان: الميالد األولبن هللا الكممة اف
من العذراء القديسة مريم بحسب ناسوتو،  يوالميالد الثانالىوتو، 

 ولكنو ىو ىو نفسو وليس آخر.
 اُىَو ُىَو َأْمس  َيُسوُع اْلَمِسيُح " :ليذا قال معممنا بولس الرسول

َلى اأَلَبدِ  ولد من  الذيأنو ىو نفسو  أي(. ٛ: ٖٔ" )عبَواْلَيْوَم َواِ 
 جاء إلى العالم وصنع الفداء، وىو نفسو الذياآلب، وىو نفسو 

 ليدين األحياء واألموات ويممك إلى األبد. يأتيسوف  الذي
أمور تخص  فيوقد استخدم السيد المسيح تعبير "ابن اإلنسان" 
أمور تخص  فيطبيعتو اإلليية، كما أنو استخدم تعبير "ابن هللا" 

يؤكد أنو ىو ىو نفسو ابن هللا وابن  لكيطبيعتو اإلنسانية. وذلك 
 واحد، حينما تجسد وتأنس من أجل خبلصنا. آن   فياإلنسان 
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ْبِت َأْيض  قال عن نفسو أن " فمثبل   " ااْبَن اإِلْنَساِن ُىَو َربُّ السَّ
اْبَن اإِلْنَساِن َسْوَف َيْأِتي ِفي َمْجِد َأِبيِو : "اقال أيض  (. و ٘: ٙ)لو

: ٙٔ)مت "َمَع َمبَلِئَكِتِو َوِحيَنِئذ  ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحد  َحَسَب َعَمِموِ 
: ٕ٘" )مت َمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َمْجِدهِ " :اأيض  و . (ٕٚ
ٖٔ).  

أَلنَُّو َىَكَذا َأَحبَّ َّللاَُّ اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل " :ومن الجية األخرى قال
ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن َلُو الجنس اْبَنُو اْلَوِحيَد 
 بىذه الحالة استخدم لق في(. وىو ٙٔ: ٖ" )يواْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 

 و بحسب الجسدبأمر يخص صم في"ابن هللا الوحيد" عن نفسو 
 .بحسب إنسانيتو أي

اْبَن اإِلْنَساِن َقْد َجاَء ِلَكْي ُيَخمَِّص َما َقْد "ما أجمل ىذه العبارة أن 
ص ما قد ىمك جاء ليطمب ويخمّ  الذيإن  .(ٔٔ: ٛٔ" )متَىَمكَ 

ىو ابن هللا الوحيد، ولكنو كان يحمو لو أن يستخدم لقب "ابن 
ل معممنا انفيم أنو ىو نفسو اإللو المتجسد كما ق لكياإلنسان" 

ِسرُّ التَّْقَوى هللُا َظَيَر ِفي  َوِباإِلْجَماِع َعِظيٌم ُىوَ " :بولس الرسول
 فيالجميمة  يسة بيذه المعان(. وتتغنى الكنيٙٔ: ٖتىٔ) "اْلَجَسدِ 

 في بل  تسبحة نصف الميل عن السيد المسيح فتقول مث
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أتى وصار ابن بشر لكنو ىو اإللو  الم يزل إلي  }يات ثيئوطوكال
     .كية يوم الخميس(ثيئوطو { )من أتى وخّمصنا حقيقيال
 ابن  ا أيأن ابن هللا الكممة حينما أتى وصار ابن بشر  أي

لئلنسان، فإنو استمر كما ىو لم يتغير من جية كونو اإللو 
تجسد وتأنس من  الذيالواحد مع أبيو والروح القدس و  حقيقيال

 أجل خبلصنا.
من العذراء بغير زرع بشر  اأشرق جسدي  } اكما تقول التسبحة أيض  

أشرق ىو  الذيإن  .ثنين(ال{ )من ثيئوطوكية يوم اتى خمصناح
نو قد إف( ٙٔ: ٖتى ٔ)" َظَيَر ِفي اْلَجَسدِ هللا الكممة ولكنو حينما "

العجيب قد تجسد بغير زرع  يميبلده البتول في. و اأشرق جسدي  
بشر وببل خطية، بل ىو قدوس ببل شر وال دنس وبغير الميل 

نحو الخطية وضعفاتيا ونقائصيا، بل بكمال ال يوصف  يالطبيع
 :(. وقيل عنوٜ: ٗٔ" )يوَالَِّذي َرآِني َفَقْد َرَأى اآلبَ " :حتى أنو قال

اِلُك ِفي الظُّْمَمِة َأْبَصَر ُنور  " ْعُب السَّ  ،(ٕ: ٜشإ" )اَعِظيم   اَالشَّ
ِإَلى  اَكاَن النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَسان  آِتي  قيل " اوأيض  
 ْلَحَياُة َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاِس.ِفيِو َكاَنِت ا" ،(ٜ: ٔ" )يواْلَعاَلمِ 

 (.٘، ٗ: ٔ" )يولنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْمَمِة َوالظُّْمَمُة َلْم ُتْدِرْكوُ اوَ 
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قيمت عن السيد المسيح ال  التيإن عبارة أو لقب "ابن اإلنسان" 
، بالعكس ما كانت الحاجة إلييا لوال أنو اتنتقص من مكانتو شيئ  

إنسان ىو  أيأن  اد تجسده وتأنسو. فالمعروف طبع  أراد أن يؤكّ 
إنسان ال يحتاج إلى مثل ىذا  أيأن  يابن إنسان، ومن البديي

ب نفسو وقيل عنو إنو ىو "ابن المقب. ولكن السيد المسيح لقَّ 
ندرك معنى ظيوره  لكياإلنجيل المقدس  فيا كثيرة اإلنسان" مرار  

 التيالعيد القديم  فيظيوراتو  لمث االجسد، وأنو ليس ظيور   في
 فيبوالدة طبيعية بل ىو ظيور مصحوب  ؛تخذ فييا شكل إنسانا

 من نفس طبيعتنا البشرية ببل خطية. حقيقيتجسد 
" َصاَرَعُو ِإْنَساٌن َحتَّى ُطُموِع اْلَفْجرِ وقد قيل عن أب اآلباء يعقوب "

د وكان ىذا مجرد ظيور لمسيد المسيح بغير تجس ،(ٕٗ: ٕٖ)تك 
 العيد القديم. في

 ،ىيئة ثبلثة رجال فيألبينا إبراىيم مع مبلكين  اوىكذا ظير أيض  
 اوظير لآلباء قديم   ،ىيئة إنسان فيشمشون  والدوظير لمنوح 

، احقيقي   ابأنواع وطرق شتى، ولكن لم تكن ىذه الظيورات تجسد  
 ليدف معين. امؤقت   ابل ظيور  

 االقديسة مريم فإنو كان ظيور  أما ميبلد السيد المسيح من العذراء 
بطبيعة بشرية كاممة وباتحاد تام  أي كامبل   احقيقي   اوتأنس   اوتجسد  



ٔٚ 

 

تكمم عنو  الذي يد األقنومتحامع الىوتو. وىذا ىو اال يطبيع
بو الكاىن أثناء دورة البخور  يآباء الكنيسة ودافعوا عنو ويصم

لى األبد بأقن ايسوع المسيح ىو ىو أمس  } وم واحد نسجد واليوم وا 
 .{لو ونمجده
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 (1) الصخرج

 :البريوووووة فوووووييقوووووول معممنوووووا بوووووولس الرسوووووول عووووون شوووووعب إسووووورائيل 
أَلنَُّيووْم َكووواُنوا َيْشووَرُبوَن ِموووْن  - اُروِحيِّووو اَواِحوود   اَوَجِموويَعُيْم َشووِرُبوا َشوووَراب  "

ْخَرُة َكاَنِت اْلَمِسيحَ َصْخَرة  ُروِحيَّة  َتاِبَعِتِيْم   (.ٗ: ٓٔكؤ" )َوالصَّ
ومووووا أكثوووور تأكيوووود نصوووووص الكتوووواب المقوووودس عمووووى أن الوووورب ىووووو 

 الصخرة:
 " .اَل َتَتَصوووواَمْم ِمووووْن ِجَيِتووووي َيااااا َصااااْخَرِ يِإَلْيووووَك َيووووا َربُّ َأْصووووُرُخ "

 (. ٔ: ٕٛ)مز
 " ُم ِلمرَّبِّ َنْيِتُف  (.ٔ: ٜ٘" )مزِلَصْخَرِة َخاَلِصَناَىُممَّ ُنَرنِّ
 ".ِتي  "َوِحْصِني َوُمْنِقِذي َصْخَرِ يالرَّبُّ  ُأِحبَُّك َيا َربُّ َيا ُقوَّ

 (. ٕ: ٕٕصمٕانظر ؛ ٕ، ٔ: ٛٔ)مز
 " ِبوووِو َأْحَتِموووي. ُتْرِسوووي َوَقوووْرُن َخبَلِصوووي َوَمْمَجوووِإي َصاااْخَرِ يِإَلِيوووي "

 (.ٖ: ٕٕصمٕانظر  ؛ٕ: ٛٔ)مز
 ".ِمْن َأْقَصى اأَلْرِض  ِاْسَمْع َيا هللُا ُصَراِخي َواْصَغ ِإَلى َصبَلِتي

 َأْرَفَع ِمنِّي َتْيِديِني.َصْخَرٍة َأْدُعوَك ِإَذا ُغِشَي َعَمى َقْمِبي. ِإَلى 
  ً  (.ٖ-ٔ: ٔٙ" )مزِلي ُبْرَج ُقوَّة  ِمْن َوْجِو اْلَعُدوِّ  اأَلنََّك ُكْنَت َمْمَج
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 " ُِل َىَكووَذا َيُقوووُل الوورَّبُّ َمِمووُك ِإْسووَراِئيَل َوَفاِديووِو َربُّ اْلُجُنووود : َأَنووا اأَلوَّ
َفَأْنُتْم ُشُيوِدي. َىْل ُيوَجوُد ِإَلوٌو َغْيوِري  .. َوَأَنا اآلِخُر َواَل ِإَلَو َغْيِري 

 (.ٛ، ٙ: ٗٗش إ " )اَل أَْعَمُم ِبَيا َصْخَرةَ َواَل 
 " ِّْخرُ  ُىوَ  لِيَنا.ُأَناِدي. أَْعُطوا َعَظَمة  إلِ  ِإنِّي ِباْسِم الرَّب  الصَّ

الَكاِمُل َصِنيُعُو. ِإنَّ َجِميَع ُسُبِمِو َعْدٌل. ِإلُو َأَماَنة  ال َجْوَر ِفيِو. 
يٌق َوَعاِدٌل ُىوَ   (.ٗ، ٖ: ٕٖ" )تثِصدِّ

 ".َقاَل ِإَلُو ِإْسَراِئيَل. ِإَليَّ  ُروُح الرَّبِّ َتَكمََّم ِبي َوَكِمَمُتُو َعَمى ِلَساِني
ا َتَسمََّط َعَمى النَّاِس َبارّّ َيَتَسمَُّط ِبَخْوِف ِإْسَراِئيَل. ِإذَ  َصْخَرةُ َتَكمََّم 
 (.ٖ، ٕ: ٖٕصمٕ" )َّللاَِّ 
 " ُّوِسووي  اَل َنُموووُت. َيووا َرب َأَلْسوَت َأْنووَت ُمْنووُذ اأَلَزِل َيووا َربُّ ِإَلِيووي ُقدُّ

ْسَتَيا َصْخرُ ِلْمُحْكِم َجَعْمَتَيا َوَيا   (.ٕٔ: ٔ" )حبِلمتَّْأِديِب َأسَّ
 " موزَوُمْرَتِفٌع ِإَلُو َخبَلِصوي َصْخَرِ يَحيّّ ُىَو الرَّبُّ َوُمَباَرٌك( "ٔٛ :

ٗٙ.) 
 " ِسوووَوى ِإَلِيَنوووا َصاااْخَرةٌ أَلنَّوووُو َموووْن ُىوووَو ِإَلوووٌو َغْيوووُر الووورَّبِّ  َوَموووْن ُىوووَو "

 (.ٖٔ: ٛٔ)مز



ٕٓ 

 

كان الرب قد أمر موسى أن يضرب الصخرة بعصاه مرة واحدة 
وكانت ىذه الصخرة  ليشربوا منو.حتى تخرج لشعب إسرائيل ماء 

ُصمب عمى خشبة الصميب مرة  الذيترمز إلى السيد المسيح 
منو المؤمنون باسمو كقولو  ي واحدة، وسكب الروح القدس ليرتو 

َمْن آَمَن ِبي َكَما َقاَل اْلِكَتاُب َتْجِري ِمْن َبْطِنِو َأْنَياُر َماء  المبارك "
 (.ٖٛ: ٚ)يو" َحيّ  
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 (2الصخرج )

الصخر يرمز إلى الصبلبة والقوة ودوام الوجود وكذلك إلى  إن
لى الحماية ألن الصخر يوجد غالب   الجبال  في ااالرتفاع وا 

َأَساُسُو ِفي اْلِجَباِل المرتفعة ويصعب اختراقو. لذلك يقول المرنم "
َسِة. ِكِن الرَّبُّ َأَحبَّ َأْبَواَب ِصْيَيْوَن َأْكَثَر ِمْن َجِميِع َمَسا اْلُمَقدَّ
 (.ٕ، ٔ: ٙٛ" )مزَيْعُقوبَ 

بنوووى  الوووذيأقيموووت عميوووو مدينوووة أورشوووميم و  الوووذيإن جبووول صوووييون 
 عميو ىيكل سميمان يرمز إلى السيد المسيح.

بنيووت عمييووا  التووييووّدعى الووبعض أن بطوورس الرسووول ىووو الصووخرة 
الكنيسة. وىوذه مسوألة خطيورة تتعوارض موع أقووال الكتوب المقدسوة، 

مواضوووع كثيووورة مووون الكتووواب المقووودس أنوووو ىوووو  فووويألن الووورب أكووود 
َماْن " :داود بالروح القدس فقال الصخرة وأنو ال توجد صخرة غيره.

اااْخَرُة َكاَناااِت اْلَمِسااايحَ لوووذلك قيووول "  ،"ُىااَو َصاااْخَرٌة ِساااَون ِإَلِيَناااا " الصَّ
 (.ٗ: ٓٔكؤ)

وووْخَرِة َأْبِنوووي " :أموووا عووون قوووول السووويد المسووويح لبطووورس َعَموووى َىوووِذِه الصَّ
(، فالمقصوووووود بوووووو ىوووووو صوووووخرة اإليموووووان ٛٔ: ٙٔ" )موووووتَكِنيَسوووووِتي

ِ اْلَحويِّ بالمسيح أنو ىو "  التويالعبوارة  يوىو (ٙٔ: ٙٔ" )موتاْبُن َّللاَّ
 . نطق بيا بطرس قبميا مباشرة
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العيووود  فووويالعيووود القوووديم و  فووويد فوووإذا كوووان الكتووواب المقووودس قووود أّكووو
الجديوود أن الصووخرة ىووو المسوويح الوورب، فيوول يميووق أن يضووع أحوود 

َىوْل ُيوَجوُد ِإَلوٌو َغْيوِري " :قوال الوذيبطرس الرسول ليحل محل الرب 
 (.ٛ: ٗٗشإ" )َواَل َصْخَرَة اَل أَْعَمُم ِبَيا

ولكنيوا تعنوى " pe,traيتورا "ب يبالمغة اليونانيوة ىو "صخرة"إن كممة 
تكموم بيوا السويد المسويح  التويالمغوة اآلراميوة  فوي"حجر"، أما  اأيض  

"كيفووووا" أو  ي"شوووووعو" وكممووووة "حجوووور" ىوووو يفووووإن كممووووة "صووووخرة" ىوووو
أطمقووو السوويد  الووذيوىووو االسووم -ألن كممووة "صووفا"  ا"صووفا". ونظوور  

تعنوووى "حجووور" ولووويس "صوووخرة" حتوووى لوووو  -المسووويح عموووى "سووومعان"
 اسووم "بطوورس" المشووتق موون االوونص اليونووانى أحيان وو فوويأطمووق عميووو 

سوتعمميا السويد المسويح وتكموم ا التيسمو حسب المغة افإن  ،"بيترا"
 "حجر". أي"صفا"  يبيا ى

وويَن َكِحَجوواَرة  َحيَّووة  نحوون ال ننكوور بووالطبع أن أعضوواء الكنيسووة " " َمْبِنيِّ
ُسِل َواأَلْنِبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمِسيُح (، "٘: ٕبطٔ) َمْبِنيِّيَن َعَمى َأَساِس الرُّ

 (. ٕٓ: ٕ" )أفَحَجُر الزَّاِوَيةِ َنْفُسُو 
الورب بكول تأكيود  يبنيت عمييوا الكنيسوة كميوا فيو التيأما الصخرة 

(. فينواك فورق بوين ٖٔ: ٛٔ)موز "َمْن ُىَو َصوْخَرٌة ِسوَوى ِإَلِيَنواألنو "
 الصخرة الثابتة واألحجار المنحوتة.
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َنَظووَر " دعوووة السوويد المسوويح لووو؛ فوويوقوود ورد "صووفا" كإسووم لسوومعان 
ِإَلْيووِو َيُسوووُع َوَقوواَل: َأْنووَت ِسووْمَعاُن ْبووُن ُيوَنووا. َأْنووَت تُووْدَعى َصووَفا الَّووِذي 

: ٔكوو ٔ) فيسم "صفا" ا ا. وورد أيض  (ٕٗ: ٔ)يو "َتْفِسيُرُه ُبْطُرُس 
 (.ٜ: ٕغل ؛ ٘: ٘ٔكو ٔ ؛٘: ٜكو ٔ؛ ٕٕ: ٖكو ٔ ؛ٕٔ
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اْلَحَجُر الَِّذي َرَفَضُو " أشار السيد المسيح إلى قول المزمور عنو
مت انظر  ؛ٕٕ :ٚٔٔ" )مزَرْأَس الزَّاِوَيةِ  َصارَ َقْد ىذا اْلَبنَّاُؤوَن 

ٕٔ :ٕٗ). 
َمْبِنيِّيَن َعَمى َأَساِس وقال معممنا بولس الرسول عن الكنيسة "

ُسِل َواأَلْنِبَياِء،   :ٕ" )أف َحَجُر الزَّاِوَيةِ  َوَيُسوُع اْلَمِسيُح َنْفُسوُ الرُّ
ٕٓ). 

بناء الكنيسة؛  فيفمماذا قيل عن السيد المسيح أنو حجر الزاوية 
 العيد الجديد   فيىيكل هللا  أي

يختارون أفضل حجر من حيث النوع والحجم  اكان البناؤون قديم  
 والتماسك والصبلبة والنقاء لينحتوا منو حجر الزاوية.

مبنى  أيأساسات  فيحجر الزاوية كان ىو أول حجر يوضع 
من حيث الطول والعرض والعمو ليقاس عميو أضبلع  اويكون كافي  

االتجاىات  فيكل المبنى. بمعنى أنو كان ذا زوايا قائمة بالضبط 
الطول والعرض واالرتفاع. وكان الحجر  أيالثبلثة الرئيسية 

بأسطح ممساء يتم  ،تعاريج أيالجوانب ليس فيو  ي مستو  اأيض  
مس األسطح بدون انبعاج إلى الداخل شد الخيط عمييا بحيث يبل

 أو انفراج إلى الخارج.
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بحجر  افإذا انضبط الخيط المشدود بطول المبنى كمو مبتدئ  
، كما إنيا ترتفع االحوائط متعامدة عمى بعضيا تمام   يالزاوية تأت
ميل وبيذا ينضبط البناء بسيولة عمى  أيليس فيو  يباتجاه رأس

 قياس حجر الزاوية.
 فيعمى قياسو ينضبط البناء كمو  الذيلمسيح ىو إن السيد ا

مثمما تقول الوصية  ىو المثل والقدوة والمقياس ،حياة الكنيسة
وِس الَِّذي َدَعاُكْم، ُكوُنوا َأْنُتْم َأْيض  الرسولية " يِسيَن ِفي  اَنِظيَر اْلُقدُّ ِقدِّ
 (.٘ٔ: ٔبط ٔ" )ُكلِّ ِسيَرة  

 

 لماذا رفضوه؟
خاصة بيم لممسيح الممك: أرادوه يجمب ليم  اوضع الييود مقاييس  

ليس لو أين يسند رأسو.  ا، وجاء السيد المسيح فقير  يالغنى الماد
أرادوه يممك القوة األرضية والسياسية لتحريرىم من االستعمار 

بتحرير اإلنسان من عبودية  ي، وجاء السيد المسيح يناديالرومان
ينافس بو مموك  اأرضي   االخطية وعبودية الشيطان ولم يقبل ُممك  

. (ٖٙ: ٛٔ)يو  "َمْمَمَكِتي َلْيَسْت ِمْن ىَذا اْلَعاَلمِ "العالم، بل قال 
بمحبة األعداء  يناديلمسبلم  المحرب، وجاء ىو رئيس   اأرادوه رئيس  

 اوالمغفرة واإلحسان إلى المسيئين والمبغضين. أرادوه ناموسي  
ريعة الكمال بش ينادييسمك حسب حرفية الناموس، وجاء ىو 
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َما حيث الحرية من عبودية الحرف إلى حيوية الروح، وقال "
لَ  (، فيو لم ينقض الناموس ٚٔ: ٘" )مت ِجْئُت أَلْنُقَض َبْل أُلَكمِّ

اإلنسان من رقاد السبت إلى قيامة  رائعة ناقبل   ةولكن أكممو بصور 
 األحد.

ا لرغباتيم الجسدية، فجاء يقول: " اَل ِلمطََّعاِم ِاْعَمُموا  أرادوه شبع 
(، يكمميم عن ٕٚ: ٙ" )يو اْلَباِئِد، َبْل ِلمطََّعاِم اْلَباِقي ِلْمَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 

: ٙ" )يو ُخْبَز هللاِ ُهَو النَّاِزُل ِمَن السََّماِء اْلَواِهُب َحيَاةً ِلْلعَالَمِ "أنو 
ِذي َأْبِذُلُو ِمْن اْلُخْبُز الَِّذي َأَنا أُْعِطي ُىَو َجَسِدي الَّ (. وقال ليم "ٖٖ

 (.ٔ٘: ٙ" )يو َأْجِل َحَياِة اْلَعاَلمِ 
لؤلرض، فجاء يتحدث عن ميراث ممكوت  اومالك   اأرادوه وارث  

السماوات وعن التنازل عن األرضيات وعدم التنازع عمييا. أرادوه 
اَل َيْحَتاُج لمذين أذلتيم الخطية، فجاء كطبيب معالج يقول " اساحق  

اُء ِإلَ  َبْل ُخَطاة   اى َطِبيب  َبِل اْلَمْرَضى. َلْم آِت أَلْدُعَو َأْبَرار  اأَلِصحَّ
 (.ٚٔ: ٕ" )مر ِإَلى التَّْوَبةِ 

أراد أصحابو الثبلث أن  ؛ومثمما حدث في قصة أيوب الصديق
شرار فقط. يثبتوا لو أن التجارب واآلالم ال تصيب األبرار بل األ

ان أن يجرِّب طسمح لمشيولم يستحسن هللا مفاىيميم، ألنو كان قد 
 أيوب البار.
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 مسيح أنو لم يكن بار ابتوا عمى السيد الثن يأىكذا أراد الييود 
فزادوا في تنكيميم بو وأذاىم لجسده حتى تمزق الجسد من كثرة 
الضرب والسياط واألشواك والمسامير. وأصروا أن يموت مصموبا  

َمْمُعوٌن )عمى خشبة( اْلُمَعمََّق ليطبقوا عميو حرفيا  نص الكتاب أن "
 (.ٖٕ: ٕٔ" )تث ِمَن هللاِ 

وكان السيد المسيح قد حمل لعنة خطايانا مسمر ا إياىا بالصميب 
: ٖ٘" )إش َوُىَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا"
الرَّبُّ َوَضَع ُكمَُّنا َكَغَنم  َضَمْمَنا. ِمْمَنا ُكلُّ َواِحد  ِإَلى َطِريِقِو، وَ ( و"٘

َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصاب ا َمْضُروب ا " ،(ٙ: ٖ٘" )إش َعَمْيِو ِإْثَم َجِميِعَنا
 (.ٗ: ٖ٘" )إش ِمَن هللِا 

نو ؛ ألكانت مقاييس الييود فاشمة، وكانت مقاييس هللا مذىمة
الخطايا والذنوب،  وغافر اأقام يسوع من األموات ماحي ا المعنة 

الذي بواسطتو يتبرر الذين يؤمنون بو وبمحبة  بر المسيح ومظير ا
 أبيو الصالح ويقبمون عمل الروح القدس في األسرار الخبلصية.

حق ا إن "الحجر الذى رذلو البناؤون )أي رؤساء الييود( ىذا صار 
ا لمزاو  ة. من قبل الرب كان ىذا وىو عجيب في أعيننا.. يرأس 

باسم الرب" )مز  يارب خمصنا، يارب سيل طريقنا، مبارك اآلتي
ٔٔٚ :ٕٕ ،ٕٖ ،ٕ٘ ،ٕٙ.) 
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 لقب آخر وىو أنو "عجيب". فينستكمل سمسمة األلقاب 

 اَأب   اَقِدير   اِإَلي   اُمِشير   اَوُيْدَعى اْسُمُو َعِجيب  وقال " يتنبأ إشعياء النب
بَلمِ  اَأَبِديِّ  لمنوح والد (. وقال السيد المسيح ٙ: ٜ" )إشَرِئيَس السَّ

ِلَماَذا َتْسَأُل شمشون عندما ظير لو ولزوجتو وسألو عن اسمو "
 .(ٛٔ: ٖٔ)قض  " َعِجيبٌ َعِن اْسِمي َوُىَو 

قال عنو بولس  الذي  جسده في اعجيب  كان السيد المسيح 
 "هللُا َظَيَر ِفي اْلَجَسدِ ِسرُّ التَّْقَوى:  َوِباإِلْجَماِع َعِظيٌم ُىوَ الرسول "

لكنو أخمى ذاتو  اختبلس  ا. لم يحسب مساواتو لآلب (ٙٔ: ٖىتٔ)
: ٕ فينظر ابالناسوت ) اإللييمجده  ىفصورة عبد فأخ اآخذ  
والدتو من عذراء حسب الجسد بغير  في ا(. وكان عجيب  ٛ-ٙ

أن والدتو ظمت عذراء  في ازواج وبغير زرع بشر. وكان عجيب  
(، ٕ-ٔ: ٗٗنظر حز ا) يبعد الوالدة حسب نبوة حزقيال النب

نظر ا) يوأنيا ولدتو بغير طمقات الوالدة حسب نبوة إشعياء النب
 (.ٚ: ٙٙإش 

من بطش ىيرودس الممك إلى مصر  ىروبو في اكان عجيب  
أقام لعازر الميت من القبر بعد دفنو بأربعة  الذيليباركيا، وىو 

 أيام.
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منذ صباه ليؤكد أنو قد جاء  اأن يعمل نجار   في اكان عجيب  
ليخمص العالم بخشبة الصميب مثمما قال عنو القديس مار أفرام 

صنع بصميبو قنطرة لعبور  الذي]مبارك ىو ذلك النجار  يالسريان
 المفديين[.
نير األردن  فيمن يوحنا المعمدان  قبولو العماد في اكان عجيب  

عند  الذيالبشر الخطاة، وىو  يكأنو محتاج لمعماد مثل باق
نفتحت السماء وجاءت شيادة اآلب بأنو ىو خروجو من الماء ا

لى األبد، والروح  االبن الحبيب موضوع سرور اآلب منذ األزل وا 
عمى رأسو بييئة جسمية مثل حمامة كعبلمة  اومستقر   االقدس آتي  

عمى  احقيقي   اسيجدد الحياة تجديد   الذيأن ىذا ىو نوح الجديد 
 األرض.

 فيترفقو بالضعفاء، و  في، و خضوعو ووداع و في اكان عجيب  
محبتو لمخطاة حتى  فيتحننو عمى األطفال وعمى المرضى، و 

 يقبل بيم إلى التوبة... 
وغيرتو المقدسة؛ مثمما طرد الغنم  حزمو وقّو و في اوكان عجيب  

ليم أن  والبقر والباعة من الييكل، وقمب موائد الصيارفة قائبل  
َبْيِتي َبْيَت َصبَلة  ُيْدَعى ِلَجِميِع اأُلَمِم َوَأْنُتْم َجَعْمُتُموُه َمَغاَرَة "

. ولم يقبل رياء الكتبة والفريسيين الذين (ٚٔ: ٔٔ)مر "ُلُصوص  
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يعّشرون الشبث والنعنع والكمون ويأكمون بيوت األرامل، وكشف 
قداسة البابا رياءىم أمام الجميع. لذلك كتب عنو مثمث الرحمات 

 أشعاره:  فيشنوده الثالث 
 كفو والحب يدمى مدمعك  فيبالسوط  اممسك   ايا قوي  
يتم الفداء، وكان  لكيعن الشيطان  إخفاء الىو و في اكان عجيب  

إثبات الىوتو  فيمن األموات و  قيام و المجيدة في اعجيب  
قبل  مشيو عمى الماء في ايتم اإليمان. وكان عجيب   لكيلتبلميذه 

صعوده  فيمشيو عمى األرض بعد القيامة، ثم  فيالصميب، و 
 إلى أعمى السموات.

     

  :عجيب ا في كل شيءكان 
، وىو نفسو الكاىن والذبيحة، يىو نفسو الحمل والراعكان + 

 .وىو نفسو الييكل والقربان
األول،  يءالمج فيأنو ىو نفسو كان الشفيع  فيوىو عجيب + 

 . الثاني يءالمج فيوىو نفسو سيكون الديان 
آن  واحد، وىو نفسو  فيتجسده  فيىو نفسو اإللو واإلنسان + 
 لئلنسان.  ابن  اصار  الذيبن هللا ا

ىو نفسو المولود من اآلب قبل كل الدىور بحسب الىوتو، + 
 ملء الزمان بحسب ناسوتو. فيوىو نفسو المولود من العذراء 
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آدم  يعدُ  الذيخمق آدم األول، وىو نفسو  الذيىو نفسو + 
 .الثاني
 الذيخمق حواء من جنب آدم، وىو نفسو  الذيىو نفسو + 

 حبمت بو العذراء مريم بالروح القدس.
اليوم الثامن، وىو  فيجسده  فيقبل الختان  الذيىو نفسو + 

 اليوم الثامن. فيأبطل الختان بقيامتو من األموات  الذينفسو 
 بن داود ووارث عرشو.اىو نفسو رب داود وخالقو، وىو نفسو + 
المجد والكرامة والقدرة والقوة من  فيلآلب  ي ىو نفسو المساو + 

أطاع اآلب حتى الموت موت  الذيحيث الىوتو، وىو نفسو 
 الصميب من حيث ناسوتو.

ظير إلبراىيم مع مبلكين عند بموطات ممرا،  الذيىو نفسو + 
لموعد  اولد من نسل إبراىيم حسب الجسد تحقيق   الذيوىو نفسو 

 (.ٖ: ٕٔ" )تك َوَيَتَباَرُك ِفي َنْسِمَك َجِميُع ُأَمِم اأَلْرضِ "
أخرج آدم من الفردوس بعد ما سقط؛ لئبل يمد  الذيىو نفسو + 

خطيتو، وىو  فييده ويأكل من شجرة الحياة ويحيا إلى األبد 
حرر آدم من الجحيم وفتح الفردوس وأدخمو إليو مرة  الذينفسو 

صار ىو  الذيأخرى بعدما صنع الفداء عمى شجرة الصميب 
 ال يموت آكموىا. التيشجرة الحياة الجديدة 
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قبل عشاء  يييوذا اإلسخريوط يغسل رجم الذيىو نفسو + 
ستعجمو ليخرج ويترك مائدة ا الذي، وىو نفسو يالفصح الييود
قبل القداس والتناول ألنو لم يسمع النصيحة ويقبل  ينالعشاء الربا

 التحذير من أن يخونو ويسممو.
يسممو  الذيأخبر يوحنا الحبيب بأن ييوذا ىو  الذيىو نفسو + 

يغمس المقمة ويعطيو،  الذيسمو ولكن بعبلمة ادون أن يذكر 
يسممو لئبل يقتل  الذيعن بطرس من  ىفأخ الذيوىو نفسو 

 كان معو. الذيف بطرس ييوذا بالسي
عمى أتان  اص راكب  دخل أورشميم كممك ومخمّ  الذيىو نفسو + 

ىرب قبميا من جموع  الذيبن أتان، وىو نفسو اوعمى جحش 
ألنو  اعالمي   االييود الذين أرادوا أن يأتوا ويختطفوه ليجعموه ممك  

 (.ٖٙ: ٛٔ" )يو َمْمَمَكِتي َلْيَسْت ِمْن ىَذا اْلَعاَلمِ "كان يقول 
ىو نفسو الذي خافت حواء واختبأت منو بعد العصيان عندما + 

سمعت صوتو ماشي ا في الجنة عند ىبوب ريح النيار، وىو نفسو 
الذى فرحت مريم المجدلية عندما سمعت صوتو ماشي ا في 
البستان )مثل الجنة( بعد قيامتو باكر ا في فجر األحد عند ىبوب 

ت نحوه في شوق وفرح ريح النيار وناداىا باسميا فعرفتو وىرع
 .(ٙٔ: ٕٓ" )يو الَِّذي َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعمِّمُ  َربُّوِني  "كبيرين وىي تقول 
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 فييخاطب اآلب أنو "العيد"، إذ  االمسيح أيض   من ألقاب السيد
ْعبِ بقولو: " جنساالبن الوحيد ال ،سفر إشعياء ا ِلمشَّ  َأْجَعُمَك َعْيد 

َوُنور ا ِلؤُلَمِم. ِلَتْفَتَح ُعُيوَن اْلُعْمِي ِلُتْخِرَج ِمَن اْلَحْبِس اْلَمْأُسوِريَن ِمْن 
ْجِن اْلَجاِلِسيَن ِفي الظُّْمَمةِ   (.ٚ، ٙ: ٕٗ" )إشَبْيِت السِّ

يقول إن السيد المسيح  ي ىذا النص أن اآلب السماو  فيالجميل 
ا مع الشعب المؤمن باسمو م  سفر فيثمما ورد لم يقطع فقط عيد 

 "العيد".(، بل أنو ىو نفسو ٖٔ: ٖٔإرميا )إر
ا يمكن أن  فيوالسبب  ذلك ىو أن االبن الكممة قد صار لو جسد 

يتألم وأن يعّمق عمى الصميب، وأن يقبل الموت، وأن يقوم من 
 األموات، وأن يصعد إلى السماوات.

ْعِب عبارة " ا ِلمشَّ  يكل ىذه المعان اتياطيّ  في" تحمل َأْجَعُمَك َعْيد 
دبداية من معنى "  فيقال عنو السيد المسيح لآلب  الذي" ال جسُّ

االمزمور: " حسب  ٙ: ٓٗ، انظر مز٘: ٓٔ" )عبَىيَّْأَت ِلي َجَسد 
 الترجمة السبعينية(.

ا مع شعب إسرائيل بيد موسى النب في  يالقديم صنع الرب عيد 
ورش دم الذبائح الحيوانية، وحدث نقض لذلك العيد لسبب خطايا 

 الشعب وزيغانيم.
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ليمة  فيوجاء السيد المسيح وقّدم نفسو ذبيحة خبلصية، وقال 
 فيَجمده و  فيُيسفك  الذيآالمو لتبلميذه عن كأس دمو المقدس 

 اْلَعْيُد اْلَجِديدُ  َىِذِه اْلَكْأُس ِىيَ سائر آالمو حتى عمى الصميب: "
 (.ٕٓ: ٕٕ" )لوالَِّذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ ِبَدِمي 

آالمو والممنوح  فيوبيذا أوضح السيد المسيح أن دمو المسفوك 
ا  فخارستيا ىو العيد الجديد. ىو دمو الخاص، كأس اإل فيأيض 

لى دمو الخاص ُينسب إليو ىو شخصي ا.  وما ُينسب إلى جسده وا 
اْصَنُعوا ال لتبلميذه: "وبيذا صنع السيد المسيح العيد الجديد وق

 (.ٕ٘: ٔٔكؤ" )َىَذا ُكمََّما َشِرْبُتْم ِلِذْكِري 
"، وذلك ألنو اْلَعْيدُ " ألن دمو ىو "اْلَعْيدُ فالسيد المسيح ىو "

 ". جّسد و أّنس وُصمب عّنا"
ْعِب َوُنور ا فما أجمل ىذه األنشودة الجديدة " ا ِلمشَّ َأْجَعُمَك َعْيد 

.. ىل يتغنى بيا اآلب نفسو عمى فم إشعياء النب التي" ِلأُلَممِ 
أَلنَُّو َىَكَذا َأَحبَّ َّللاَُّ اْلَعاَلَم َحتَّى ىناك حب أعظم من ىذا  .. "

َبَذَل ابنُو اْلَوِحيَد الجنس ِلَكْي اَل َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن 
 (.ٙٔ: ٖ" )يوَلُو اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 

َوَأْجَعُمَك : "يالممفت لمنظر أن الرب يقول بفم إشعياء النبولكن 
ْعِب  ا ِلمشَّ  : أن السيد المسيح ىو نفسو العيد الجديد أي". َعْيد 
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فخارستيا وىو نفسو كأس اإل فيىو العيد الجديد ألن دمو + 
  .سفك عمى الصميب الذي
وىو العيد الجديد ألنو لم يمكن ألية ذبيحة أن تكّفر عن + 

  .خطايا العالم سوى ذبيحة المسيح
وىو العيد الجديد ألنو ال يمكن أن يستمر العيد إال بضمان + 
فبل ينقض، وىل يمكن أن ينقض أحد المسيح نفسو   إذن  يإلي
( كقول معممنا ٕٕ: ٚ" )عبَقْد َصاَر َيُسوُع َضاِمن ا ِلَعْيد  َأْفَضلَ "

 بولس الرسول.
(، ٖٔ: ٙ" )عب أَْعَظُم ُيْقِسُم ِبِو، َأْقَسَم ِبَنْفِسوِ  ِإْذ َلْم َيُكْن َلوُ إن هللا "

ذ لم يجد أعظم يقدمو، قّدم ابنو الوحيد الجنس المتجسد  .وا 
بمعنى أن هللا االبن قدم ذاتو فصار ىو العيد الذى ال يمكن أن 

 ُينقض.
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 الثاويآدم 
: ٘"آَدَم الَِّذي ُىَو ِمَثاُل اآلِتي" )روعن ال معممنا بولس الرسول ق

لمجنس البشرى،  ايقصد أنو لما خمق هللا آدم، وجعمو رأس  و (، ٗٔ
وأعطاه أن يثمر ويكون لو أوالد، وأوالده يرثون طبيعتو ويأخذون 
ميراثو و.. و.. إلى آخره؛ كل ىذه القصة تشير إلى ما سوف 

 كمؤمنين ونصير يعممو السيد المسيح عندما يصير ىو رأس لنا،
بنعمة الميبلد  يونأخذ الطبيعة الجديدة والتبنجسده  فيأعضاء 
 .يويعطينا الميراث األبد، يالفوقان
ا  ينفرد بأنو  الذيالسيد المسيح نعمة نأخذ استحقاقات  لكيوطبع 

البد أن نكون ثابتين فيو ابن اآلب بحسب الجوىر والطبيعة؛ 
 يباإليمان األرثوذكسباستمرار، وكيف ذلك  نحن نثبت فيو 

عتراف السميم، والتوبة، والمعمودية، ومسحة الميرون، وبسر اال
، وتنفيذ وصاياه وعمل بتناولنا من جسده المقدس ودمو الكريمو 

 "اْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَيا َلْن َيَرى َأَحٌد الرَّبَّ "بحياة  أيالصالحات، 
 .(ٗٔ :ٕٔ)عب

 

 حيا الجميعالمسيح سيُ  في
ا ِقَياَمُة اأَلْمَواِت.  في ، ِبِإْنَسان  َأْيض  قولو: "َفِإنَُّو ِإِذ اْلَمْوُت ِبِإْنَسان 

أَلنَُّو َكَما ِفي آَدَم َيُموُت اْلَجِميُع َىَكَذا ِفي اْلَمِسيِح َسُيْحَيا اْلَجِميُع" 
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(. كما ورثنا موت آدم كذلك نحن نرث قيامة ٕٕ، ٕٔ: ٘ٔكؤ)
ا بر  السيد المسيح، وكما ورثنا خطية آدم أمكننا أن نرث أيض 

ا أمكننا أن نرثو،  السيد المسيح، بل إن موت السيد المسيح أيض 
كيف ذلك  إن موت المسيح كنائب عنا يحسب لنا كقول معممنا 
بولس الرسول: "ِإْذ َنْحُن َنْحِسُب َىَذا: َأنَُّو ِإْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت 

 (.ٗٔ: ٘كوُٕع ِإذ ا َماُتوا" )أَلْجِل اْلَجِميِع. َفاْلَجِمي
ونحن نتحد مع المسيح بشبو موتو بالمعمودية كما قال بولس 
الرسول: "َفُدِفنَّا َمَعُو ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْمَمْوِت َحتَّى َكَما ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن 

ِة اْلَحيَ  ا ِفي ِجدَّ اِة أَلنَُّو اأَلْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب َىَكَذا َنْسُمُك َنْحُن َأْيض 
ا ِبِقَياَمِتِو"  ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْرَنا ُمتَِّحِديَن َمَعُو ِبِشْبِو َمْوِتِو َنِصيُر َأْيض 

آدم لما مات، فالمسيح عمى  في ناُمتَ  نا(. كما أن٘، ٗ: ٙ)رو
المسيح بعمل  فيموت نأن  نا نحنالصميب مات بالجسد، ويمكن

يأخذ مما أنو عمل الروح القدس  . إنالمعمودية فيالروح القدس 
أخذ موت المسيح ن(. وكما ٗٔ: ٙٔ)انظر يو نالممسيح ويعطي

 .اأخذىا أيض  نكذلك قيامة السيد المسيح 
 

 الثانيآدم األول وآدم 
: َصاَر آَدُم اإِلْنَساُن اَىَكَذا َمْكُتوٌب َأْيض  " قال معممنا بولس الرسول

ُل َنْفس   وَحاِنيُّ َأوَّال   .اُمْحِيي   اَحيَّة  َوآَدُم اأَلِخيُر ُروح   ااأَلوَّ  َلِكْن َلْيَس الرُّ
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. وَحاِنيُّ ُل ِمَن اأَلْرِض  َبِل اْلَحَيَواِنيُّ َوَبْعَد َذِلَك الرُّ اإِلْنَساُن اأَلوَّ
َماِء. . اإِلْنَساُن الثَّاِني الرَّبُّ ِمَن السَّ َىَكَذا  َكَما ُىَو التَُّراِبيُّ  ُتَراِبيّّ

َماِويُّوَن َأْيض   االتَُّراِبيُّوَن َأْيض   َماِويُّ َىَكَذا السَّ كو ٔ" )اَوَكَما ُىَو السَّ
ٔ٘ :ٗ٘-ٜٗ.) 
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نبوة  فيمن ألقاب السيد المسيح أنو "شمس البر" وقيل عنو 
َوَلُكْم الرائع: " اإلليي)آخر أسفار العيد القديم( ىذا الوعد  يمبلخ

َفاُء ِفي َأْجِنَحِتَيا )مبل  "َأيَُّيا اْلُمتَُّقوَن اْسِمي ُتْشِرُق َشْمُس اْلِبرِّ َوالشِّ
ٗ :ٕ). 

لم نسمع عن شمس ليا أجنحة..  ولكن ألن الكبلم ىو عن السيد 
فتح ذراعيو المسمرتين وىو معمق عمى  الذيالمسيح المصموب 

 خشبة الصميب؛ لذلك قيل عنو أن لو جناحين.
المبلئكة  فيكما أن صعود السيد المسيح إلى السماء مرموز إليو 

من الكاروبيم ضمن  الذيبالمبلك  اإللييالمحيطين بالعرش 
 األربعة أحياء غير المتجسدين؛ وىو شبو النسر ولو جناحين.

قطع صبلة الساعة السادسة نقول لمسيد المسيح  فيونحن 
طت يديك وسط األرض كميا عندما بس في ا]صنعت خبلص  

 الطاىرتين عمى عود الصميب[.
َوَيُكوُن ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َأنَّ َأْصَل " يسفر إشعياء النب فيومكتوب 

ُعوِب ِإيَّاُه َتْطُمُب اأُلَمُم َوَيُكوُن َمَحمُُّو َمْجد   ى اْلَقاِئَم َراَية  ِلمشُّ " اَيسَّ
لى موضع  في(. ٓٔ: ٔٔ)إش  ىذا إشارة إلى صميب المسيح، وا 

 الجمجثة المجيد.
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َفَيُكوُن يقول عن المسيح المصموب وعن صميبو الممجد " اوأيض  
اِن ُأوُرَشِميَم َوِلَبْيِت َيُيوَذا. اَأب   َوَأْجَعُل ِمْفَتاَح َبْيِت َداُوَد َعَمى  ِلُسكَّ

ِفي  اَوُأَثبُِّتُو َوَتد   ُق َوَلْيَس َمْن َيْفَتُح.َكِتِفِو َفَيْفَتُح َوَلْيَس َمْن ُيْغِمُق َوُيْغمِ 
(. ٕٗ-ٕٔ: ٕٕ" )إش َمْوِضع  َأِمين  َوَيُكوُن ُكْرِسيَّ َمْجد  ِلَبْيِت َأِبيوِ 

البداية الصميب عمى كتفو وىو خارج  فيوقد حمل السيد المسيح 
 و النبوة بمقب "مفتاح بيت داود".يمن أورشميم. وىو ما تشير إل

 في التيرسالتو إلى مبلك الكنيسة  فيالسيد المسيح  لذلك يقول
، الَِّذي َلُو ِمْفَتاُح َداُوَد، الَِّذي فيبلدلفيا: " َىَذا َيُقوُلُو اْلُقدُّوُس اْلَحقُّ

 (. ٚ: ٖ" )رؤ َيْفَتُح َواَل َأَحٌد ُيْغِمُق، َوُيْغِمُق َواَل َأَحٌد َيْفَتحُ 
الصميب.  أيالكبلم بشأن مفتاح بيت داود؛  فيويبلحظ التشابو 

عمى قمة  أيموضع أمين  في اوكذلك أن اآلب سوف يثبتو وتد  
مجد لبيت أبيو ألن "الرب قد ممك  يجبل الجمجثة، ويكون كرس

حسب الترجمة السبعينية( ويعّمقون  ٓٔ: ٜ٘عمى خشبة" )مز 
عميو كل مجد بيت أبيو: ألن أعظم األمجاد اإلليية ىو مجد 

أَلنَُّو َىَكَذا َأَحبَّ َّللاَُّ اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُو اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل الفداء "
 (. ٙٔ: ٖ" )يو َيْيِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِو َبْل َتُكوُن َلُو اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 

تألقت  التينظر الخميقة بإظيار محبتو  فيد إن هللا قد تمجَّ 
بدأوا  اإللييلخيال؛ حتى أن المبلئكة حول العرش بصورة تفوق ا
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ْفَر َوَتْفَتَح " َيَتَرنَُّموَن َتْرِنيَمة  َجِديَدة  َقاِئِميَن: ُمْسَتِحقّّ َأْنَت َأْن َتْأُخَذ السِّ
ِ ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبيَمة  َوِلَسان   ُخُتوَمُو، أَلنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْيَت لِلَّ

 (.ٜ: ٘" )رؤ ة  َوَشْعب  َوُأمَّ 
 يلنا وى الذيإنيم يسبحون اآلب واالبن بتسبحة الغمبة والخبلص 

 نبيروا بإتمام الفداء.اترنيمة جديدة بعد أن 
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إن اآلب قد أعمن سروره بابنو الحبيب الذي استمر منذ األزل 
تمام الفداء. جاء السيد  ويستمر إلى األبد عبور ا بمرحمة التجسد وا 

الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ  النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ . "َكاَن المسيح كممة َّللاَّ المتجسد.
َن اْلَعاَلُم ِبِو"  -ٜ: ٔ)يوِإْنَسان  آِتي ا ِإَلى اْلَعاَلِم َكاَن ِفي اْلَعاَلِم َوُكوِّ

ا (.ٓٔ  ِفيِو َكاَنِت اْلَحَياُة َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاسِ " ويقول أيض 
 (.٘-ٗ: َٔوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي الظُّْمَمِة َوالظُّْمَمُة َلْم ُتْدِرْكُو" )يو

كان في السيد المسيح كان نور ا حقيقي ا وليس نور ا  الذيىذا النور 
أعمالو كقدوس ببل خطية، ببل  .وأعمالو شيدت ليذا النور .زائف ا

شر، ببل عيب، ومحبتو الغير محدودة التي ظيرت في كل شيء 
من أجل خبلص اآلخرين. بالجسد وت يم لكيعندما سمَّم نفسو 

فتعاليم السيد المسيح تشيد لقداستو الكاممة عندما يقول: "َقْد 
َسِمْعُتْم َأنَُّو ِقيَل ِلْمُقَدَماِء: اَل َتْزِن َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن 

، ٕٛ: َ٘فَقْد َزَنى ِبَيا ِفي َقْمِبِو" )متَيْنُظُر ِإَلى اْمَرأَة  ِلَيْشَتِيَيَيا 
ٕٚ). 

َّللاَّ يريد منا نقاوة من داخل القمب... يريد طيارة كاممة في 
شر ا من الداخل  وال يريد أن يكون اإلنسان ممموء  الداخل والخارج. 

ولو تصرفات في الخارج مثل القديسين. لكن كان يطمب حياة 



ٗ٘ 

 

وكان يطمب الكمال ويقول:  القداسة الكاممة في الداخل والخارج
َماَواِت ُىَو َكاِمٌل"  "َفُكوُنوا َأْنُتْم َكاِمِميَن َكَما َأنَّ َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ

 .(ٛٗ: ٘)مت 
طمبو لمكمال طمب محبة األعداء وقال: "َأِحبُّوا أَْعَداَءُكْم"  فيو 

بَلِم أَلنَُّيْم َأْبَناَء َّللاَّ ٗٗ: ٘)مت ا "ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ (، وقال أيض 
 .(ٜ: ُ٘يْدَعْوَن" )مت 

؛ بأن يني الصراع  يلقد جاء ليرد لئلنسان كرامتو الحقيقية كابن لِلَّ
ينزع الكراىية، ينزع البغضة، ينزع  بين اإلنسان وأخيو اإلنسان،

التناحر، ينزع الحسد، ينزع الظممة من حياة اإلنسان الداخمية 
ل البشر بتعاليمو إلى مبلئكة يحيون عمى األرض. وقال في ويحوِّ 

ا"  ْل َلُو اآلَخَر َأْيض  َك اأَلْيَمِن َفَحوِّ تعاليمو: "َمْن َلَطَمَك َعَمى َخدِّ
 (.ٜٖ: ٘)مت 

ا:  َداءَ وقال أيض   "َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُو الرِّ
َرَك ِميبل   ا َوَمْن َسخَّ ا َفاْذَىْب َمَعُو اْثَنْيِن" )مت َأْيض  ، ٓٗ: َ٘واِحد 

ٗٔ). 
تعاليم السيد المسيح تشيد أنو ىو القدوس الذي استطاع أن 

تمتقي مع َّللاَّ باعتبار  لكييرتقي بالبشرية إلى قمم الجبال العالية. 
أن البشرية في ىذا ىي قربان مقدس هلل، وىي عروس تميق 
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بالعريس السماوي وليس مجرد بشر يحيون إلشباع رغباتيم عمى 
 األرض.
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إن لقب "رئيس الحياة" ىو من ألقاب السيد المسيح اليامة مثل 
 (.ٙ: ٜلقب "رئيس السبلم" )إش 

عظة معممنا بطرس الرسول الثانية بعد يوم الخمسين وذلك  فيف
َوَلِكْن َأْنُتْم الييكل بأورشميم قال لمييود " فيرواق سميمان  في

وَس اْلَبارَّ َوَطَمْبُتْم َأْن ُيوَىَب َلُكْم َرُجٌل َقاِتٌل. َرِئيُس و َأْنَكْرُتُم اْلُقدُّ ََ
" )أع  ِمَن اأَلْمَواِت َوَنْحُن ُشُيوٌد ِلَذِلكَ َقَتْمُتُموُه الَِّذي َأَقاَمُو هللاُ  اْلَحَياةِ 

 (.٘ٔو ٗٔ: ٖ
 فيمترابطة ف اكثيرة جد   يالسيد المسيح ىو "رئيس الحياة" بمعان

"مصدر الحياة"، و "أصل الحياة"، و"واىب  ىو عبلقتو بالخميقة
الحياة"، و"مجدد الحياة"، و"ينبوع الحياة"، وىو "الحياة" بالنسبة 

 "ِىَي اْلَمِسيحُ  اْلَحَياةَ ِلَي لممؤمنين بو كقول معممنا بولس الرسول "
َأَنا ُىَو اْلِقَياَمُة . وكما قال السيد المسيح عن نفسو "(ٕٔ: ٔ)في
 "اْلَحَياةُ َأَنا ُىَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ وَ ، و"(ٕ٘: ٔٔ)يو" اْلَحَياةُ وَ 

 .(ٙ: ٗٔ)يو
تعميم اآلباء أن كل عطية وكل قدرة وكل نعمة ليا  فيومعروف 
اآلب وتتحقق من خبلل االبن بواسطة الروح القدس.  فيأصميا 

، ولكن ىذا ال يمنع أن عطية ثالوثية يعطية الحياة ىأن  أي
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األقانيم الثبلثة؛ ألن كل ما يمنحو اآلب كطاقة ننسبيا إلى أحد 
بن ويمنحو الروح القدس. ونحن نقول عن الروح وعطية يمنحو اال

" وأنو "رازق الحياة" يالقدس أنو يمنحنا الحياة وأنو "الرب المحي
غفران الخطايا  فيالوالدة الجديدة، و  فيولكنو يفعل ذلك 

فخارستيا يمنحنا الحياة سر اإل فيستحقاقات دم المسيح. و اب
 "َأَنا ُىَو ُخْبُز اْلَحَياةِ قال " الذيبواسطة جسد ودم السيد المسيح 

َماِء. ِإْن " و (ٛٗ: ٙ)يو َأَنا ُىَو اْلُخْبُز اْلَحيُّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ
َمْن ( و "ٔ٘: ٙ" )يو َأَكَل َأَحٌد ِمْن َىَذا اْلُخْبِز َيْحَيا ِإَلى اأَلَبدِ 

اْلُخْبُز الَِّذي َأَنا أُْعِطي ُىَو و" (ٚ٘: ٙ)يو "ِني َفُيَو َيْحَيا ِبيَيْأُكمْ 
ِإْن َلْم و" (ٔ٘: ٙ)يو "َجَسِدي الَِّذي َأْبِذُلُو ِمْن َأْجِل َحَياِة اْلَعاَلمِ 

: ٙ)يو "َتْأُكُموا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوَتْشَرُبوا َدَمُو َفَمْيَس َلُكْم َحَياٌة ِفيُكمْ 
ٖ٘). 
تبدأ صبلة  ينسميو القداس الكيرلس الذي يالقداس المرقس في

بعبارة "يا رئيس الحياة وممك  ي الصمح الموجية إلى اآلب السماو 
الدىور". فكما أن االبن ىو "رئيس الحياة" بالنسبة لنا، كذلك 

ىو "رئيس الحياة". فالحياة الممنوحة لنا مصدرىا  ااآلب أيض  
 الروح القدس.اآلب ومصدرىا االبن ومصدرىا 
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السيد المسيح ىو "رئيس الحياة" ألنو منحنا الحياة عندما 
خمقنا، وألنو أعاد لنا الحياة حينما خّمصنا، وألنو سوف يقيم 

. كقول ويمنحيم الحياة األبدية الثانيمجيئو  فياألبرار الراقدين 
ْظِيَر اْلَمِسيُح َحَياُتَنا، َفِحيَنِئذ  ُتْظَيُروَن أُ َمَتى معممنا بولس الرسول "

أَلنَُّو . وقال السيد المسيح "(ٗ: ٖ)كو "َمَعُو ِفي اْلَمْجدِ  اْيض  أْنُتْم أ
ُيْحِيي َمْن  اَكَما َأنَّ اآلَب ُيِقيُم اأَلْمَواَت َوُيْحِيي َكَذِلَك ااِلْبُن َأْيض  

َتْأِتي َساَعٌة ِفيَيا َيْسَمُع َجِميُع  َفِإنَّوُ " اوقال أيض   (ٕٔ: ٘)يو "َيَشاءُ 
اِلَحاِت ِإَلى ِقَياَمِة  الَِّذيَن ِفي اْلُقُبوِر َصْوَتُو. َفَيْخُرُج الَِّذيَن َفَعُموا الصَّ

ْيُنوَنةِ  يَِّئاِت ِإَلى ِقَياَمِة الدَّ ، ٕٛ: ٘" )يو اْلَحَياِة والَِّذيَن َعِمُموا السَّ
رسول عن السيد المسيح ونختم بكبلم القديس يوحنا ال .(ٜٕ

الَِّذي َرَأْيَناُه ِبُعُيوِنَنا، الَِّذي َشاَىْدَناُه، َوَلَمَسْتُو َأْيِديَنا، ِمْن الحياة "
َفِإنَّ اْلَحَياَة ُأْظِيَرْت، َوَقْد َرَأْيَنا َوَنْشَيُد َوُنْخِبُرُكْم  ِجَيِة َكِمَمِة اْلَحَياِة.

 ٔ: ٔيو  ٔ" )ْت ِعْنَد اآلِب َوُأْظِيَرْت َلَناِباْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة الَِّتي َكانَ 
 .(ٕو
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وِس قيمت عن السيد المسيح أنو " التيمن أجمل األلقاب  ُقدُّ

وِسينَ   نبوة دانيال النبى كما يمى: في" وقد ورد ذلك اْلُقدُّ
َسِة  اَسْبُعوَن ُأْسُبوع  " ُقِضَيْت َعَمى َشْعِبَك َوَعَمى َمِديَنِتَك اْلُمَقدَّ

ِلَتْكِميِل اْلَمْعِصَيِة َوَتْتِميِم اْلَخَطاَيا َوِلَكفَّاَرِة اإِلْثِم َوِلُيْؤَتى ِباْلِبرِّ اأَلَبِديِّ 
ْؤَيا َوالنُُّبوَِّة  وِسينَ َوِلَخْتِم الرُّ وِس اْلُقدُّ َيْم َأنَُّو َفاْعَمْم َوافْ  .َوِلَمْسِح ُقدُّ

ِئيسِ ِمْن ُخُروِج اأَلْمِر ِلَتْجِديِد ُأوُرَشِميَم َوَبَناِئَيا   ِإَلى اْلَمِسيِح الرَّ
َمَع َكِثيِريَن  اَوُيَثبُِّت َعْيد  ... اَسْبَعُة َأَساِبيَع َواْثَناِن َوِستُّوَن ُأْسُبوع  

ُل الذَّ  " )دا ِبيَحَة َوالتَّْقِدَمةَ ِفي ُأْسُبوع  َواِحد  َوِفي َوَسِط اأُلْسُبوِع ُيَبطِّ
 (.ٕٚو ٕ٘و ٕٗ: ٜ

أسابيع سنين. وحددت النبوة موعد  يىذه األسابيع المذكورة ى
نير األردن بتسعة وستين  فيمسح السيد المسيح بالروح القدس 

سنة من خروج األمر بتجديد  ٖٛٗ=ٚ×ٜٙ أي( ٕٙ+ٚ) اأسبوع  
 اأورشميم. ويكون عمر السيد المسيح عند مسحة ثبلثين عام  

من خروج أمر كورش الممك  ٖ٘ٗ=ٖٓ-ٖٛٗفيكون موعد مولده 
 الذيبتجديد أورشميم وىذا ما جعل المجوس يعرفون معنى النجم 

نو المشرق، ألن دانيال كان الممك نبوخذنصر قد عيَّ  فيظير 
لممجوس لسبب قدرتو عمى تفسير األحبلم وسائر األمور.  اكبير  
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وكان رئيس خصيان الممك قد أسماه بمطشاصر. وقال لو الممك 
ُر َكِبيُر اْلَمُجوِس ِمْن َحْيُث ِإنِّي أَْعَمُم َأنَّ ِفيَك ُروَح " َيا َبْمَطَشاصَّ

وِسيَن َواَل َيْعُسُر َعَمْيَك ِسرّّ  (. واحتفظ ٜ: ٗ" )دا اآلِلَيِة اْلُقدُّ
ممالك الشرق بنسخة من كتاب نبوة دانيال ألىمية  فيالمجوس 

ما جاء فيو وبيذا عرفوا سنة ميبلد السيد المسيح وأرشدىم الرب 
 المشرق. فيىيئة نجم  فيظير  الذيبالمبلك 

وِسينَ ونعود إلى لقب " وِس اْلُقدُّ " فنقول أن ىذا المقب ال يمكن ُقدُّ
 أي(. ٙٔ: ٜٔ" )رؤ ُمُموِك َوَربُّ اأَلْرَباِب َمِمُك الْ أن يقال إال عن "

ىو لقب يدل عمى ألوىية السيد المسيح وقداستو المطمقة. فإن 
كان المبلك جبرائيل قد قال لمسيدة العذراء مريم والدة اإللو عن 

وُس  اَفِمَذِلَك َأْيض  سيتجسد منيا " الذيبنيا الكممة ا اْلَمْوُلوُد  اْلُقدُّ
" ىو جزء القدوس(. فإن لقب "ٖ٘: ٔ" )لو ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن هللاِ 
وِسينَ " أيمن لقبو الكامل  وِس اْلُقدُّ ". كذلك قال المبلك لمسيدة ُقدُّ
َوَيْمِمُك َعَمى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيُكوُن ِلُمْمِكِو العذراء عنو "

ممك ىو " ايو ممك أبدى ولكنو أيض  (. فٖٖ: ٔ" )لوِنَياَيةٌ 
َفِمْن َأْيَن ِلي أليصابات بالروح القدس لمعذراء " توقال ."المموك

(. ولكن المولود من العذراء ٖٗ: ٔ" )لو ِإَليَّ  َربِّيَىَذا َأْن َتْأِتَي ُأمُّ 
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" )رؤ َربُّ اأَلْرَباِب " أليصابات فقط بل ىو "ربمريم ىو ليس "
ٔٚ :ٔٗ.) 

نشيد " أو "نشيد األنشادسمو "اولذلك فالنشيد الخاص بو 
َربُّ نو "إبالطبع قيل عنو نفس المقب  ا". واآلب أيض  األناشيد
(. فاآلب واالبن والروح القدس ليم ربوبية ٘ٔ: ٙتى ٔ" )اأَلْرَباِب 

الىوت واحد والثالوث القدوس اإللو  أيواحد  يواحدة وجوىر إلي
 أيوليس ىناك "سيد" أو "رب" يعمو عميو ب" إلو اآلليةالواحد ىو "

 حال.
" فقط بل ىو قدوسجميل أن نفيم أن السيد المسيح ىو ليس "

وِسينَ " وِس اْلُقدُّ نو إ"، وعمى ىذا القياس نستطيع أن نقول عنو ُقدُّ
مثال " و"خير الخيرين" و"حكيم الحكماء" و"منير المنيرين"

 ".. وىكذا. معمم المعممين" و"المثاليين
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أَلنَُّو ُيوَلُد َلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى عن السيد المسيح: " يتب إشعياء النبك
َياَسُة َعَمى َكِتِفِو َوُيْدَعى اْسُمُو َعِجيب   ااْبن    اِإَلي   اُمِشير   اَوَتُكوُن الرِّ
بَلِم. اَأَبِديِّ  اَأب   اَقِدير   بَلِم اَل ِنَياَيَة َعَمى ِلُنُموِّ ِرَياَسِتِو  َرِئيَس السَّ َوِلمسَّ

ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَعَمى َمْمَمَكِتِو ِلُيَثبَِّتَيا َوَيْعُضَدَىا ِباْلَحقِّ َواْلِبرِّ ِمَن اآلَن 
 (.ٚ، ٙ: ٜ" )إش ِإَلى اأَلَبدِ 

لم يتكمم عن رئيس أو ممك  يمن الواضح أن إشعياء النب اطبع  
نفس الوقت  فيداود و  ي؛ ألنو يقول عنو أنو ممك عمى كرسيعاد

يقول إنو إلو قدير. وىذا الكبلم ال ينطبق إال عمى السيد المسيح 
سوف يولد بحسب إنسانيتو  الذيعتباره ىو هللا الكممة المتجسد اب

من العذراء القديسة مريم وىو نفسو اإللو القدير المولود من اآلب 
نفس الوقت  فيقبل كل الدىور. فيو نفسو ابن اإلنسان وابن هللا 

 عندما تجسد.
بَلمِ والجميل أنو لم يعطو لقب " ِلُنُموِّ " فقط، بل أنو "َرِئيَس السَّ

بَلِم اَل ِنَياَيةَ  بين هللا  اأنو سوف يصنع سبلم   أي". ِرَياَسِتِو َوِلمسَّ
واإلنسان، وبين اإلنسان ونفسو، وبين اإلنسان وأخيو اإلنسان. 

ألن "الرب قد ممك عمى وبداية ىذا السبلم كان عمى الصميب 
حسب الترجمة السبعينية(، ثم تألق بالقيامة  ٓٔ: ٜ٘خشبة" )مز 
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من األموات. وتمى ذلك الصعود إلى السماوات والدخول إلى 
المقادس العموية ليتراءى أمام اآلب ألجمنا وليرسل الروح القدس 
المعّزى حسب وعد اآلب. وتبدأ الكرازة باإلنجيل والتبشير 

لسارة إلى كل أقطار المسكونة حيث يممك هللا عمى باألخبار ا
وينمو السبلم وتنمو  اقموب المؤمنين من الييود ومن األمم أيض  

رئاسة السيد المسيح عمى المفديين من كل األمم والقبائل 
 الشعوب.

إن السيد المسيح ىو رئيس السالم، وصانع السالم، ومانح 
 صدر السالم.السالم، ومعمِّم السالم، ورب السالم، وم

َأْتُرُك َلُكْم. سبَلِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس  اسبَلم  قال لتبلميذه " الذيىو 
. وعّمم الجموع بقولو (ٕٚ: ٗٔ)يو "َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا

ِ ُيْدَعْونَ " بَلِم أَلنَُّيْم َأْبَناَء َّللاَّ  (.ٜ: ٘" )مت ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ
َوَأمَّا َثَمُر من ثمار الروح القدس كقول بولس الرسول "والسبلم ىو 

وِح َفُيَو: َمَحبَّةٌ  ، َصبَلٌح، ِإيَمانٌ  ،ُلْطفٌ  ،َسبَلٌم، ُطوُل َأَناة   ،َفَرحٌ  ،الرُّ
 (.ٖٕ، ٕٕ: ٘" )غل َتَعفُّفٌ  ،َوَداَعةٌ 

َما ببشارة الخبلص والسبلم فقال " يإشعياء النب اوقد تغّنى أيض  
ِر ِباْلَخْيِر َأْجَمَل َعَمى ا بَلِم اْلُمَبشِّ ِر اْلُمْخِبِر ِبالسَّ ْلِجَباِل َقَدَمِي اْلُمَبشِّ

(. ٚ: ٕ٘" )إش اْلُمْخِبِر ِباْلَخبَلِص اْلَقاِئِل ِلِصْيَيْوَن: َقْد َمَمَك ِإَلُيكِ 
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َوَلِكنَّ اْلُكلَّ ِمَن هللِا، الَِّذي َصاَلَحَنا ويقول معممنا بولس الرسول "
َأْي ِإنَّ هللَا َكاَن  ُسوَع اْلَمِسيِح، َوأَْعَطاَنا ِخْدَمَة اْلُمَصاَلَحِة،ِلَنْفِسِو ِبيَ 

اْلَعاَلَم ِلَنْفِسِو، َغْيَر َحاِسب  َلُيْم َخَطاَياُىْم،  اِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلح  
َنْسَعى َكُسَفَراَء َعِن اْلَمِسيِح،  اِإذ  . ِفيَنا َكِمَمَة اْلُمَصاَلَحةِ  اَوَواِضع  

: ٘كو ٕ" )َكَأنَّ هللَا َيِعُظ ِبَنا. َنْطُمُب َعِن اْلَمِسيِح: َتَصاَلُحوا َمَع هللاِ 
 ي، لذلك دعحقيقيالسبلم ال ي(. إن المصالحة مع هللا ىٕٓ-ٛٔ

بَلمِ السيد المسيح "  ".َرِئيَس السَّ
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 الثانيمجيئو  فييقول معممنا بطرس الرسول عن السيد المسيح 
" َتَناُلوَن ِإْكِميَل اْلَمْجِد الَِّذي اَل َيْبَمى َرِئيُس الرَُّعاةِ َوَمَتى َظَيَر "
 (.ٗ: ٘بط ٔ)

" ىو من األلقاب اليامة لمسيد المسيح، فيو َرِئيُس الرَُّعاةِ إن لقب "
اِلحُ ليس فقط " ىو  ا(، ولكنو أيض  ٗٔ، ٔٔ: ٓٔ " )يوالرَّاِعي الصَّ

: ٗنظر عب ارئيس الكينة األعظم ) ا"، وىو أيض  َرِئيُس الرَُّعاةِ "
ٔٗ.) 

أَلنَُّكْم ُكْنُتْم َكِخَراف  َضالَّة ، َلِكنَُّكْم بطرس الرسول " ايقول أيض  
(. وىو ىنا ٕ٘: ٕبط ٔ" )َرَجْعُتُم اآلَن ِإَلى َراِعي ُنُفوِسُكْم َوُأْسُقِفَيا

، ولذلك يىو الراع االرعاية باألسقفية. فاألسقف عموم  يربط 
إيبارشيتو.  فييده عصا الرعاية. كل أسقف ىو راعى  فييحمل 

ولكن ىذا ال يمنع أن يوجد رئيس لؤلساقفة وىو رئيس لمرعاة كما 
 الرعاية. فيأنو يباشر خدمتو 

: ٕبط ٔ) "َراِعي ُنُفوِسُكْم َوُأْسُقِفَيانو "إوكما قيل عن السيد المسيح 
َعَمى ُرْتَبِة َمْمِكي َصاَدَق، َرِئيَس َكَيَنة  ِإَلى  اَصاِئر  وقيل عنو " ،(ٕ٘
 فيىو رئيس كينة  الذلك فإن األسقف أيض   ؛(ٕٓ: ٙ)عب "اأَلَبدِ 

صادق ولو رتبة رئاسة الكينوت؛ ألن  مكيإيبارشيتو عمى رتبة م
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عن الرسل األحد عشر  ي اآلب السماو  اطب  االسيد المسيح قال مخ
: ٚٔ)يو "َوَأَنا َقْد أَْعَطْيُتُيُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعَطْيَتِنيليمة آالمو " في
قال  الذي ياألزل اإلليي. وبالطبع ليس المقصود ىو مجده (ٕٕ

: ٕٗشإ) "َخرَ َمْجِدي اَل أُْعِطيِو آلسفر إشعياء " فيالرب عنو 
منح لرسمو القديسين رتبة ، ولكن المقصود أن السيد المسيح قد (ٛ

صادق ألن ىذا ىو مجد  مكيرئاسة الكينوت عمى طقس م
كل ذلك كما ذكر  فيالرعاية واألسقفية. ويبقى السيد المسيح 

"؛ بمعنى رئيس جميع الرعاة بما َرِئيُس الرَُّعاةِ بطرس الرسول ىو "
ذلك اآلباء الرسل، وخمفائيم من اآلباء البطاركة، ورؤساء  في

 واألساقفة. األساقفة
( ٗ: ٓٔٔ، مز ٕٔ: ٚتب عنو أنو "كاىن" )عب السيد المسيح كُ 

نو إ انو "راع" وقيل أيض  إنو "رئيس كينة". وقيل عنو إ اوقيل أيض  
نو "رئيس إ انو "الحياة" وقيل عنو أيض  إ". وقيل عنو َرِئيُس الرَُّعاةِ "

نو "قدوس إ انو "قدوس" وقيل عنو أيض  إالحياة". وقيل عنو 
مقاالت سابقة عن ألقاب السيد المسيح.  فيالقديسين" كما ذكرنا 

 ينو "رب األرباب" ولذلك دعا  نو "ممك المموك" و إ اوقمنا أيض  
 (.ٔ: ٔ" )نش َنِشيُد اأَلَناِشيدِ النشيد الخاص بو "
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 يأن السيد المسيح ىو الراع اسفر نشيد األنشاد أيض   فيوقد ورد 
ْوَسنِ فقالت عروس النشيد " " َحِبيِبي ِلي َوَأَنا َلُو الرَّاِعي َبْيَن السَّ

َأْخِبْرِني َيا عمى لسان عروس النشيد " ا(. وقيل أيض  ٙٔ: ٕ)نش 
(. ٚ: ٔ" )نش َمْن ُتِحبُُّو َنْفِسي َأْيَن َتْرَعى َأْيَن ُتْرِبُض ِعْنَد الظَِّييَرةِ 

َساِء ِإْن َلْم َتْعِرِفي َأيَُّتَيا وأجابيا السيد المسيح " اْلَجِميَمُة َبْيَن النِّ
" )نش َفاْخُرِجي َعَمى آَثاِر اْلَغَنِم َواْرَعْي ِجَداَءِك ِعْنَد َمَساِكِن الرَُّعاةِ 

َرِئيُس سوف تمتقى بحبيبيا " ا(. وعند مساكن الرعاة طبع  ٛ: ٔ
 راعى الرعاة. أي" الرَُّعاةِ 
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َياَسُة  اَلَنا َوَلٌد َوُنْعَطى اْبن  أَلنَُّو ُيوَلُد " يتب إشعياء النبك َوَتُكوُن الرِّ
َرِئيَس  اَأَبِديِّ  اَأب   اَقِدير   اِإَلي   اُمِشير   اَعَمى َكِتِفِو َوُيْدَعى اْسُمُو َعِجيب  

بَلمِ  " ىو لقب ىام من ألقاب السيد اَأَبِديِّ  اَأب  (. "ٙ: ٜ" )إش السَّ
 المسيح. 

قداسة البابا كيرلس السادس،  ي مناسبة ذكرى أبينا الطوباو  فيو 
يحمو لنا أن  قداسة البابا شنودة الثالث؛ ي وذكرى أبينا الطوباو 

 نتكمم عن أبوة السيد المسيح، وعن األبوة بصفة عامة.
الثالوث القدوس تخص هللا اآلب  فيأن األبوة  امن المعروف طبع  

بالنسبة لمخميقة العاقمة. ولذلك  اوحده. ولكن اآلب لو أبوة أيض  
َماَواتِ الصبلة بقولنا " فيندعوه  (. ٜ: ٙ)مت "َأَباَنا الَِّذي ِفي السَّ

العبلقات الثالوثية بين األقانيم، ولكن  فيأما االبن فميس لو أبوة 
لو أبوة بالنسبة لمخميقة العاقمة. لو أبوة كخالق مع اآلب والروح 

وكينوتية كمخمص ورئيس كينة  القدس، ولو أبوة رعوية وروحية
 عبلقتو بالمؤمنين من البشر.  فيإلى األبد 

َبْعُد.  َقِميبل   اَأَنا َمَعُكْم َزَمان   َيا َأْواَلِديه "ذلذلك قال لتبلمي
َسَتْطُمُبوَنِني َوَكَما ُقْمُت ِلْمَيُيوِد: َحْيُث َأْذَىُب َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن 

لمست ىدب ثوبو  التي. وقال لممرأة نازفة الدم (ٖٖ: ٖٔ)يو "َتْأُتوا
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. وقيل (ٛٗ: ٛ)لو "ِثِقي َيا اْبَنُة. ِإيَماُنِك َقْد َشَفاِك. ِاْذَىِبي ِبَسبَلم  "
َأْن  اَوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموُه َفَأْعَطاُىْم ُسْمَطان  إنجيل يوحنا " فيعنو 

(. والمقصود ٕٔ: ٔ" )يوْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِموِ َأِي ا َأْواَلَد ّللاَِّ َيِصيُروا 
 المعمودية من الماء والروح. فيالوالدة من هللا 

"أب لجميور" ألنو سيكون  أيوقد أعطى هللا ألبرام اسم "إبراىيم" 
ِلَيُكوَن لممؤمنين بالمسيح. كقول معممنا بولس الرسول عنو " اأب  

ِلَجِميِع النَّْسِل. َلْيَس ِلَمْن ُىَو ِمَن النَّاُموِس َفَقْط َبْل  ااْلَوْعُد َوِطيد  
: ٗ)رو "ِلَمْن ُىَو ِمْن ِإيَماِن ِإْبَراِىيَم الَِّذي ُىَو َأٌب ِلَجِميِعَنا اَأْيض  
َأنَّ الَِّذيَن ُىْم ِمَن اإِليَماِن ُأوَلِئَك ُىْم َبُنو  ااْعَمُموا ِإذ  " ا. وأيض  (ٙٔ

َلْيَس َأْواَلُد اْلَجَسِد ُىْم َأْواَلَد هللِا َبْل " ا. وأيض  (ٚ: ٖ)غل "ِإْبَراِىيمَ 
 .(ٛ: ٜ)رو "َأْواَلُد اْلَمْوِعِد ُيْحَسُبوَن َنْسبل  

ْن عن نفسو " اقالِ أيض   ياإليمان الرسول فيوعن األبوة  أَلنَُّو َواِ 
َلْيَس آَباٌء َكِثيُروَن. َكاَن َلُكْم َرَبَواٌت ِمَن اْلُمْرِشِديَن ِفي اْلَمِسيِح َلِكْن 

. وعن (٘ٔ: ٗكؤ) "أَلنِّي َأَنا َوَلْدُتُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِباإِلْنِجيلِ 
 اَيا َأْواَلِدي الَِّذيَن َأَتَمخَُّض ِبُكْم َأْيض  األبوة الرعوية الروحية قال: "
َر اْلَمِسيُح ِفيُكمْ   .(ٜٔ: ٗ)غل "ِإَلى َأْن َيَتَصوَّ

رسالتو األولى بروح  فيالرسول كتب لممؤمنين والقديس يوحنا 
َأْكُتُب ِإَلْيُكْم َىَذا  ،َيا َأْواَلِديأسرار الكنيسة " فياألبوة الرسولية 
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ْن َأْخَطَأ َأَحٌد َفَمَنا َشِفيٌع ِعْنَد اآلِب، َيُسوُع  ِلَكْي اَل ُتْخِطُئوا. َواِ 
 .(ٔ: ٕيؤ) "اْلَمِسيُح اْلَبارُّ 

"بطريارشيس"  أيأبينا إبراىيم بمقب "رئيس اآلباء"  يعوقد دُ 
 مكي"بطريرك". فكتب معممنا بولس الرسول عن م أيباليونانية 
ُثمَّ اْنُظُروا َما لمسيد المسيح " اكينوتو رمز   فيكان  الذيصادق 

ِمْن َرْأِس  اَأْيض   اأَْعَظَم َىَذا الَِّذي أَْعَطاُه ِإْبَراِىيُم َرِئيُس اآلَباِء ُعْشر  
 اصادق أعظم من إبراىيم وىكذا طبع   مكي. فم(ٗ: ٚ)عب "اْلَغَناِئمِ 

 رئاسة كينوتو وأبوتو. فيالسيد المسيح 
وحتى بين األنبياء كانت ىناك أبوة روحية مثمما حدث بين أليشع 

يميا النب يالنب مركبة نارية إلى  فيعندما أصعد الرب إيميا  يوا 
َيَرى َوُىَو َيْصُرُخ: َيا َأِبي َيا َأِبي، َمْرَكَبَة  َوَكاَن َأِليَشعُ السماء "

 .(ٕٔ: ٕملٕ) "ِإْسَراِئيَل َوُفْرَساَنَيا
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 رئيش اخلالص
خبلص  فيتكمم معّممنا بولس الرسول عن رسالة السيد المسيح 

أَلنَُّو اَلَق ِبَذاَك الخميقة فقال " يُخمقت من أجمو كباق التيالبشرية 
، َوُىَو آت  ِبَأْبَناء  َكِثيِريَن ِإَلى اْلَمْجِد  الَِّذي ِمْن َأْجِمِو اْلُكلُّ َوِبِو اْلُكلُّ

َل   (.ٓٔ: ٕ" )عب ِباآلاَلمِ  َرِئيَس َخاَلِصِيمْ َأْن ُيَكمِّ
بَلمِ لذلك فإن من ألقاب السيد المسيح اليامة كما أنو " " َرِئيَس السَّ

" َرِئيُس الرَُّعاةِ (، و"٘ٔ: ٖ" )أع َرِئيُس اْلَحَياةِ (، و"ٙ: ٜ)إش 
 "رئيس الخبلص". ا(؛ فإنو أيض  ٗ: ٘بط ٔ)

، (ٕٓ: ٙ)عب "َرِئيَس َكَيَنة  ِإَلى اأَلَبدِ ىو "رئيس الخبلص" ألنو "
ِ الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ وألنو ىو " (، وألنو ٜٕ: ٔ" )يوَحَمُل َّللاَّ

اأَلَسُد (، وألنو ىو "ٗٔ: ٚٔ" )رؤ اأَلْرَباِب َوَمِمُك اْلُمُموكِ َربُّ ىو "
 اَخَرَج َغاِلب  غمب وقد " الذي(، ٘: ٘)رؤ "الَِّذي ِمْن ِسْبِط َيُيوَذا

 (.ٕ: ٙ" )رؤ َوِلَكْي َيْغِمبَ 
لقد غمب الموت، وغمب الشيطان، وغمب الجحيم، وغمب سمطان 

ِمْن ُكلِّ َقِبيَمة  شتراىم بدمو "افتداىم و االخطية عمى البشر الذين 
َفِإْذ َقْد َتَشاَرَك اأَلْواَلُد ِفي المَّْحِم (. "ٜ: ٘" )رؤ َوِلَسان  َوَشْعب  َوُأمَّة  

ِم اْشَتَرَك ُىَو َأْيض   َكَذِلَك ِفيِيَما، ِلَكْي ُيِبيَد ِباْلَمْوِت َذاَك الَِّذي  اَوالدَّ
ِمَن  اَوُيْعِتَق ُأوَلِئَك الَِّذيَن َخْوف   ،َلُو ُسْمَطاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِميَس 
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، ٗٔ: ٕ)عب  "ُكلَّ َحَياِتِيْم َتْحَت اْلُعُبوِديَّةِ  ااْلَمْوِت َكاُنوا َجِميع  
ٔ٘.) 

مكن أن تكّفر ي التيالذبيحة الوحيدة  يكانت ذبيحة الصميب ى
 الذيو ألنيا ذبيحة االبن الوحيد الجنس عن خطايا العالم كم

تجّسد من العذراء مريم بالروح القدس. وقيمة ىذه الذبيحة ال 
ألنيا متحدة ببلىوت اإللو الكممة  ي نظر اآلب السماو  فينيائية 

 المتجسد. 
أَلنَّ اْلَمِسيَح َلْم وقد تكمم بولس الرسول عن ذبيحة المسيح فقال "

َماِء َيْدُخْل ِإَلى َأْقَداس  َمْصُنوَعة  ِبَيد  َأْشَباِه اْلَحِقيقِ  يَِّة، َبْل ِإَلى السَّ
َقْد (، و"ٕٗ: ٜ" )عب َعْيِنَيا، ِلَيْظَيَر اآلَن َأَماَم َوْجِو هللِا أَلْجِمَنا

ُىوِر ِلُيْبِطَل اْلَخِطيََّة ِبَذِبيَحِة َنْفِسوِ  " )عب ُأْظِيَر َمرَّة  ِعْنَد اْنِقَضاِء الدُّ
ٜ :ٕٙ.) 

قال عن  يدانيال النبإن السيد المسيح ىو "رئيس الخبلص" ألن 
ْؤَيا َوالنُُّبوَِّة َوِلَمْسِح ُقدُّوِس مجيئو " ِلُيْؤَتى ِباْلِبرِّ اأَلَبِديِّ َوِلَخْتِم الرُّ
وِسينَ  ِئيسِ نو ىو "إ( وقال عنو ٕٗ: ٜ" )دا اْلُقدُّ " )دا اْلَمِسيِح الرَّ

(. وقال معممنا بولس الرسول عن إقامة اآلب لممسيح من ٕ٘: ٜ
جبل َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيء  السماويات " فيسو عن يمينو األموات وا 

يَّاُه َجَعَل َرْأس   الَِّتي ِىَي  َفْوَق ُكلِّ َشْيء  ِلْمَكِنيَسِة، اَتْحَت َقَدَمْيِو، َواِ 
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جسده، وىو  ي(. فطالما أن الكنيسة ىٖٕ، ٕٕ: ٔ)أف  "َجَسُدهُ 
 فيالمسيح ىو رأس الكنيسة المفتداه وشعبيا ىم أعضاء  أي

َوُىَو آت  جسده فيو "رئيس خبلصيم" وقائد مسيرة الخبلص "
 (.ٓٔ: ٕ" )عب ِبَأْبَناء  َكِثيِريَن ِإَلى اْلَمْجدِ 

سوف يأخذ معو جماعة  الثانيمجيئو  فيإن السيد المسيح 
َوَكَما ُوِضَع ِلمنَّاِس َأْن َيُموُتوا َمرَّة  ُثمَّ َبْعَد القديسين بأجساد القيامة "

َم َمرَّة  ِلَكْي َيْحِمَل اَىَكَذا اْلَمِسيُح َأْيض   ْيُنوَنُة،َذِلَك الدَّ  ، َبْعَدَما ُقدِّ
" َخَطاَيا َكِثيِريَن، َسَيْظَيُر َثاِنَية  ِببَل َخِطيَّة  ِلْمَخبَلِص لمَِّذيَن َيْنَتِظُروَنوُ 

 (.ٕٛ، ٕٚ: ٜ)عب 
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َأَنا ُىَو اأَلِلُف َواْلَياُء، سفر الرؤيا عن السيد المسيح " فيورد 
َياَيُة، َيُقوُل الرَّبُّ اْلَكاِئُن والَِّذي َكاَن والَِّذي َيْأِتي،  اْلَقاِدُر اْلَبَداَيُة َوالنِّ

 (.ٛ: ٔ" )رؤ َعَمى ُكلِّ َشْيءٍ 
كراطور" ىو بالمغة اليونانية "بانطو  "اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيء  ولقب "

بن، ويخص الروح القدس. وىو لقب يخص اآلب، ويخص اال
بمعنى "الضابط الكل"، أو "ضابط الكل" بدون  اوىو يترجم أحيان  
 أداة التعريف.

ومن المعروف أن لمثالوث القدوس قدرة إليية واحدة. ويتكمم 
عمماء الدراسات البلىوتية عن قدرة واحدة لمثالوث )باليونانية 

 وتعنى "قدرة واحدة"."سينيرجيا"( 
أَلْن لذلك قال السيد المسيح عن اآلب وعن عممو وعبلقة ذلك بو "

(. فبالرغم ٜٔ: ٘" )يو ْبُن َكَذِلكَ َمْيَما َعِمَل َذاَك َفَيَذا َيْعَمُمُو اال
العمل الواحد؛ إال أنو  فيمن تمايز األدوار بين األقانيم الثبلثة 

 يتم بقدرة إليية واحدة.
ء الكنيسة الكبار أن كل عطية، وكل نعمة، وكل وكما قال آبا

اآلب وتتحقق من خبلل  فيطاقة تصل إلى الخميقة؛ ليا أصميا 
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بن بواسطة الروح القدس، أو تتحقق من خبلل الروح القدس اال
 بن.بواسطة اال

بن اآلب، وتتحقق من خبلل اال فيليا أصميا  فعطية البنوة مثبل  
 في، وتتم بواسطة الروح القدس يستحقاقات عممو الخبلصاب

بن سم اآلب واالاالمعمودية لمذين آمنوا. وىذه المعمودية تتم ب
 (.ٜٔ: ٕٛنظر مت اوالروح القدس كما أوصى السيد المسيح )

المعمودية ىو الروح القدس؛ إال  فيفبالرغم من أن األقنوم الفاعل 
ده الروح ويعمِّ بن ده االده اآلب يعمِّ أن اآلباء أّكدوا أن كل من يعمِّ 

 القدس. ألن قدرة واحدة وعطية واحدة من الثالوث القدوس.
اْلَقاِدُر َعَمى بن ىو اإللو "البداية أن اال فيلذلك نقول كما ذكرنا 

 "، وأن ىذا لقب من ألقابو اليامة والمؤّكدة.ُكلِّ َشْيء  
فيو القادر أن يخمق العالم، وىو القادر أن يخّمص البشرية، وىو 

اليوم  فيالقادر أن يقيم األموات، وىو القادر أن يدين العالم 
األخير، وىو القادر أن يدمِّر متاريس الجحيم عندما ذىب بروحو 
البشرى المتّحد بالبلىوت إلى ىناك، وىو القادر أن يفتح 

ُيِبيَد ىزيمة الشيطان والموت، وأن "عمى  االفردوس، وكان قادر  
، (ٗٔ: ٕ)عب "ِباْلَمْوِت َذاَك الَِّذي َلُو ُسْمَطاُن اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِميَس 

أن يقوم من األموات بمجد عظيم. وىو قادر كما خمق  اوكان قادر  
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ليعمن ممكوت  الثانيمجيئو  فيالمنظور أن يبيده  ماديالعالم ال
يو إلى ىذا الممكوت، بعد إلقاء إبميس السماوات، وأن يدخل بقديس

جينم األبدية ومعيم جميع األشرار وغير المؤمنين.  فيوالوحش 
عمى إسكات الريح، وتيدئة البحر، وتجميع األسماك،  اوكان قادر  

ومباركة الخمس خبزات والسمكتين إلشباع اآلالف، وتحويل الماء 
لمسيح عن عرس قانا الجميل. وقال السيد ا في حقيقيإلى خمر 

َلُو ِمْفَتاُح َداُوَد، الَِّذي َيْفَتُح َواَل َأَحٌد ُيْغِمُق، َوُيْغِمُق َواَل َأَحٌد ن "إنفسو 
 (.ٛٔ: ٔ)رؤ  "َمَفاِتيُح اْلَياِوَيِة َواْلَمْوتِ (، وأن لو "ٚ: ٖ" )رؤ َيْفَتحُ 
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" اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيء  لقب السيد المسيح " في نياية حديثنا عن
، الَِّذي َيْفَتُح َلُو ِمْفَ اُح َداُودَ ( وكنا قد أوردنا قولو أن "ٛ: ٔ)رؤ 

َمَفاِتيُح (، وأن لو "ٚ: ٖ" )رؤ َواَل َأَحٌد ُيْغِمُق، َوُيْغِمُق َواَل َأَحٌد َيْفَتحُ 
أن  إطار في(. وىذه المسألة تدخل ٛٔ: ٔ)رؤ  "اْلَياِوَيِة َواْلَمْوتِ 

 ".اْلَقاِدُر َعَمى ُكلِّ َشْيء  السيد المسيح ىو "
"، وما معنى ىذا َلُو ِمْفَتاُح َداُودَ ن نعرف معنى أن "أولكن يمزمنا 

نبوة عن السيد المسيح  يسفر إشعياء النب فيالمفتاح  لذلك نقرأ 
اِن ُأوُرَشِميَم  اَفَيُكوُن َأب  عبلقتو بمفتاح داود كما يمى: " في ِلُسكَّ

َفَيْفَتُح َوَلْيَس  ،ِمْفَ اَح َبْيِت َداُوَد َعَمى َكِ ِفوِ َوَأْجَعُل  َوِلَبْيِت َيُيوَذا.
 ،ِفي َمْوِضع  َأِمين   اَوُأَثبُِّتُو َوَتد   َوُيْغِمُق َوَلْيَس َمْن َيْفَتُح. ،َمْن ُيْغِمقُ 

" َوُيَعمُِّقوَن َعَمْيِو ُكلَّ َمْجِد َبْيِت َأِبيوِ  ،َوَيُكوُن ُكْرِسيَّ َمْجد  ِلَبْيِت َأِبيوِ 
 (.ٕٗ-ٕٔ: ٕٕ)إش 

م تمّ  التيح أن "مفتاح داود" ىو خشبة الصميب والنبوة ىنا توّض 
َوَأْجَعُل ِمْفَتاَح َبْيِت َداُوَد السيد المسيح عمييا الفداء. ألنو يقول "

". وىذا يثبت أن السيد ِفي َمْوِضع  َأِمين   اَوُأَثبُِّتُو َوَتد   ...َعَمى َكِتِفوِ 
المسيح قد حمل خشبة الصميب عمى كتفو، وليس عمى ظيره كما 

وليس مجرد العارضة  يّدعى البعض. وأن الصميب كان كامبل  
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 اُثّبت وتد   الذي" و ِفي َمْوِضع  َأِمين   اَوُأَثبُِّتُو َوَتد  " األفقية؛ ألنو يقول
العارضة. وىذا حدث عمى جبل  األرض ىو القائمة وليس في

داخل كنيسة القيامة بأورشميم القدس. إذ  االجمجثة الموجود حالي  
 ،َوَكاَن ِفي اْلَمْوِضِع الَِّذي ُصِمَب ِفيِو ُبْسَتانٌ إنجيل يوحنا " فيورد 

(؛ ٔٗ: ٜٔ" )يو َوِفي اْلُبْسَتاِن َقْبٌر َجِديٌد َلْم ُيوَضْع ِفيِو َأَحٌد َقطُّ 
تركو  الذيىذا القبر القريب من الجمجثة ىو قبر السيد المسيح 

داخل  اأيض   اسوى من األكفان والمنديل؛ والموجود حالي   افارغ  
 أورشميم. فيكنيسة القيامة 

أوردناىا أنو يعتبر أن  التينبوة إشعياء  فيومن األمور الجميمة 
نخ" الفرعونية، كما أنو الصميب ىو مفتاح الحياة وليس عبلمة "أو 

"عرش" مثمما قال المبلك  أيمجد"  يعتبر أن الصميب ىو "كرسا 
َوَيْمِمُك  َوُيْعِطيِو الرَّبُّ اإِلَلُو ُكْرِسيَّ َداُوَد َأِبيِو.جبرائيل لمعذراء مريم "

، ٕٖ: ٔ)لو  "َعَمى َبْيِت َيْعُقوَب ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيُكوُن ِلُمْمِكِو ِنَياَيةٌ 
شترانا بدمو ا الذي(. فالصميب ىو عرش الممك المسيح ٖٖ

َوَأنَُّكْم َلْسُتْم لو بإرادتنا؛ مثمما قال بولس الرسول " افصرنا ِممك  
ُدوا هللَا ِفي َأْجَساِدُكْم َوِفي  أَلْنُفِسُكْم. . َفَمجِّ أَلنَُّكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمن 

(، كما أن المزمور ٕٓ، ٜٔ: ٙكو ٔ" )َأْرَواِحُكُم الَِّتي ِىَي لِلَِّ 
بحسب الترجمة  ٓٔ: ٜ٘يقول أن "الرب ممك عمى خشبة" )مز 
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ثرونوس" الحن "بيك  فيسبعينية(. ونحن نسّبح السيد المسيح ال
ُىوِر. اَ ُكْرِسيَُّك َيا يوم الجمعة العظيمة ونقول " هلُل ِإَلى َدْىِر الدُّ
 (. ٛ: ٔ، عب ٙ: ٘ٗ)مز " َقِضيُب اْسِتَقاَمة  َقِضيُب ُمْمِككَ 

َوُيَعمُِّقوَن َعَمْيِو ُكلَّ َمْجِد َبْيِت فيقول " يوتستمر نبوة إشعياء النب
أعمى قائم الصميب مكتوب  في". وبالفعل تم تعميق لوحة َأِبيوِ 

 (ٜٔ: ٜٔ)يو  "َيُسوُع النَّاِصِريُّ َمِمُك اْلَيُيودِ عمييا بثبلث لغات "
لغة التوراة، ولغة  أيالمغات العبرية واليونانية والبلتينية.  يوى

 ذلك الزمان.  فيالفبلسفة، ولغة الحكام الرومان 
لقد ُعّمق عمى الصميب كل مجد المحبة كقول بولس الرسول  فعبل  
ِباْلَمْجِد َواْلَكَراَمِة، ِمْن َأْجِل َأَلِم اْلَمْوِت، ِلَكْي  َيُسوَع، َنَراُه ُمَكمَّبل  "

 (. ٜ: ٕ)عب  "َيُذوَق ِبِنْعَمِة هللِا اْلَمْوَت أَلْجِل ُكلِّ َواِحد  
 إن الصميب ىو مف اح الحياة، احق  

 وىو العرش،
 وىو راية المجد.
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(. ٕٔ: ٛٙ" )مز وممك القوات ىو الحبيبيقول المزمور "
بن وحده، بل " ال يخص االممك القوات" أيوبالطبع ىذا المقب 
، كما يخص الروح القدس. ألنو كما أوضحنا ايخص اآلب أيض  

 من قبل ىناك قدرة إليية واحدة لمثالوث.
ُمْسَتِنيَرة  ُعُيوُن َأْذَىاِنُكْم، ِلَتْعَمُموا َما ولس الرسول "بويقول معممنا 

يِسيَن،ُىَو َرَجاُء  َوَما ِىَي  َدْعَوِتِو، َوَما ُىَو ِغَنى َمْجِد ِميَراِثِو ِفي اْلِقدِّ
ِة َنْحَوَنا َنْحُن اْلُمْؤِمِنيَن، َحَسَب َعَمِل  اْلَفاِئَقةُ  َعَظَمُة ُقْدَرِ وِ  ِشدَّ

ِ وِ  َعْن الَِّذي َعِمَمُو ِفي اْلَمِسيِح، ِإْذ َأَقاَمُو ِمَن اأَلْمَواِت، َوَأْجَمَسُو  .ُقوَّ
َماِويَّاِت، َوِسَياَدة ، َوُكلِّ  ُقوَّةٍ َفْوَق ُكلِّ ِرَياَسة  َوُسْمَطان  و َيِميِنِو ِفي السَّ

ْىِر َفَقْط َبْل ِفي اْلُمْسَتْقَبِل َأْيض    ،ااْسم  ُيَسمَّى َلْيَس ِفي َىَذا الدَّ
يَّاُه َجَعَل َرْأس   ْوَق ُكلِّ َشْيء  فَ  اَوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيء  َتْحَت َقَدَمْيِو، َواِ 

 (.ٖٕ-ٛٔ: ٔ" ) أف الَِّتي ِىَي َجَسُدهُ  ِلْمَكِنيَسِة،
 فيستعبلن لمقوة كان اأن أروع  انطباع  اإن ىذه الكممات تعطى 

َذاَك الَِّذي َلُو ُسْمَطاُن اْلَمْوِت، َأْي قيامة السيد المسيح إذ أباد "
َياَساِت . و"(ٗٔ: ٕ)عب  "ِإْبِميَس  َد الرِّ بَلِطيَن اْشَيَرُىْم ِإْذ َجرَّ َوالسَّ
 .(٘ٔ: ٕ)كو "الصميب( في أي) ِبِيْم ِفيوِ  ا، َظاِفر  اِجَيار  
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َحَسَب .. َعَظَمُة ُقْدَرِتوِ " اإللييالعمل  فيلذلك يقول عن القيامة 
ِتوِ  ِة ُقوَّ َلْيَس ِفي َىَذا .. َفْوَق ُكلِّ ِرَياَسة  َوُسْمَطان  َوُقوَّة  .. َعَمِل ِشدَّ

ْىِر   ".اَفَقْط َبْل ِفي اْلُمْسَتْقَبِل َأْيض  الدَّ
أَلْعِرَفُو، عن السيد المسيح " ايض  أويقول معممنا بولس الرسول 

  .(ٓٔ: ٖ)في "ِقَياَمِتِو، َوَشِرَكَة آاَلِموِ  ُقوَّةَ وَ 
وعندما  ،ما أبير عقول السمائيين واألرضيين يإن قوة القيامة ى

صعد المسيح القائم من األموات إلى السماوات ليدخل إلى 
المقادس السمائية تساءلت المبلئكة حراس األبواب الدىرية عنو 

فأجابتيم المبلئكة المصاحبة  "َمْن ُىَو َىَذا َمِمُك اْلَمْجِد قائمة "
 .(ٛ: ٕٗ)مز " الحروب فيالقاىر  اْلَقِديرُ العزيز الرَّبُّ "
نتصر فييا ممكوت هللا عمى اأتجاسر وأقول إن أعظم معركة  يإنن

وموت المسيح  معركة الصميب يمممكة الشيطان كانت ى
فترى ا التيفتراءات إبميس اوقيامتو؛ ألنو بيذا تم الرد عمى جميع 

 أيبيا عمى هللا أنو خمق الخميقة إلذالليا ولتسجد لو وتسبحو 
 وتسبحىي عادتيا و ليستعبدىا، مع أنو ىو مصدر حياتيا وس

 لمنفعتيا. 
رتضى أن اهللا الكممة قد  أيوأثبتت معركة الفداء أن الخالق 

ذاتو ويأخذ صورة وطبيعة العبد دون أن يفقد الىوتو،  ييخم
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حتى القيود كمذنب واإلىانات واآلالم وحتى  يءواحتمل كل ش
أسر  فيأدخميا إبميس  التيالموت بالجسد ليحرر البشرية 
يس عبد  الذيفمن صار لو.  الذيعبوديتو وتحت سمطان الموت 

َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُيْم َحَياٌة    ألم يقل السيد المسيح "يحرر الذيومن 
َرُكمْ َفِإْن . ألم يقل "(ٓٔ: ٓٔ)يو "َوِلَيُكوَن َلُيْم َأْفَضلُ  ااِلْبُن  َحرَّ

 الذي. ىذا ىو هللا المحب (ٖٙ: ٛ)يو " اَفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحَرار  
 .(ٗٔ: ٖٔ)ىو "ِمْن َيِد اْلَياِوَيِة َأْفِديِيْم. ِمَن اْلَمْوِت ُأَخمُِّصُيمْ قال "

 الذينسبحو ونقول عنو ]قدوس هللا  الذينتصار الحق اىذا ىو 
 الذيجينيس و نمو و أظير بالضعف ما ىو أقوى من القوة[ )لحن أ

الجمعة العظيمة(. لذلك طوال أسبوع اآلالم تسبح  فينردده 
إلى  والمجد البركة والعزة لك القوةوتقول " يالكنيسة الرب الفاد

لو القوة ألن "ممك القوات  اعمانوئيل إلينا وممكنا". حق   مينآاألبد 
 (.ٕٔ: ٛٙىو الحبيب" )مز 
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 مالك املشىرج العظمى

نبوة إشعياء حسب الترجمة  فيقيل ىذا المقب عن السيد المسيح 
 اَأَبِديِّ  اَأب   اَقِدير   اِإَلي   اُمِشير   اَوُيْدَعى اْسُمُو َعِجيب  السبعينية لعبارة "

بَلمِ  ة السبعيني في ي" ىا(. وكممة "مشير  ٙ: ٜ)إش  "َرِئيَس السَّ
Angel of Great Counsel مبلك المشورة العظمى". أي" 

"مآلخ"  يالمغة العبرية ى فيمع مبلحظة أن كممة "مبلك" 
 messengerأو "مرسل"  ambassadorومعناىا "سفير" 

العميقة المشتعمة  فيظيور هللا االبن لموسى  فيواستخدمت 
"مآلخ  ةيعبر مغة السفر الخروج اإلصحاح الثالث بال فيبالنار 
َىَكَذا (. وبعدىا قال لموسى "ٕ: ٖ"مبلك الرب" )خر  أيييوه" 

َلُو َتُقوُل ِلَبِني  َلُو ِإْسَحاَق َواِ  ِإْسَراِئيَل: َيْيَوْه ِإَلُو آَباِئُكْم ِإَلُو ِإْبَراِىيَم َواِ 
َيْعُقوَب َأْرَسَمِني ِإَلْيُكْم. َىَذا اْسِمي ِإَلى اأَلَبِد َوَىَذا ِذْكِري ِإَلى َدْور  

 (.٘ٔ: ٖ)خر  "َفَدْور  
أنو قيل  بدليل اعادي   اعنى مبلك  يفمقب "مبلك المشورة العظيم" ال 

 ( عن نفس الشخصية.ٙ: ٜ" )إش اقدير   امع لقب "إلي  
فما معنى أن السيد المسيح ىو "مبلك المشورة العظيم"  إن ىذه 

. نحاول فيم بعضيا من اكبيرة وكثيرة جد   يالعبارة تحمل معان
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خبلل كبلم السيد المسيح عن نفسو بإعتباره كممة هللا المتجسد 
 إنجيمو: فيسطرىا القديس يوحنا الرسول  التيأحاديثو  فيوذلك 

 " ِإنَّ ِلي َأْشَياَء َكِثيَرة  َأَتَكمَُّم َوَأْحُكُم ِبَيا ِمْن َنْحِوُكْم َلِكنَّ الَِّذي
. َوَأَنا َما َسِمْعُتُو ِمْنُو َفَيَذا َأُقوُلُو ِلْمَعاَلمِ  : ٛ" )يو َأْرَسَمِني ُىَو َحقّّ

ٕٙ.) 
 "  ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكمَُّم ِبَيَذا َكَما َعمََّمِني َأِبي. اَوَلْسُت َأْفَعُل َشْيئ 

والَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو َمِعي َوَلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي أَلنِّي ِفي ُكلِّ 
 (.ٜٕ، ٕٛ: ٛ" )يو ِحين  َأْفَعُل َما ُيْرِضيوِ 

 ".َعِمْمُت َأنََّك ِفي ُكلِّ َوَأَنا  َأيَُّيا اآلُب َأْشُكُرَك أَلنََّك َسِمْعَت ِلي
ِحين  َتْسَمُع ِلي. َوَلِكْن أَلْجِل َىَذا اْلَجْمِع اْلَواِقِف ُقْمُت ِلُيْؤِمُنوا 

 (.ٕٗ، ٔٗ: ٔٔ" )يو َأنََّك َأْرَسْمَتِني
 " أَلنِّي َلْم َأَتَكمَّْم ِمْن َنْفِسي َلِكنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَمِني ُىَو أَْعَطاِني

َوَأَنا أَْعَمُم َأنَّ َوِصيََّتُو ِىَي َحَياٌة  ا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكمَُّم.َوِصيَّة : َماذَ 
 (.ٓ٘، ٜٗ: ٕٔ" )يو َأَبِديَّةٌ 

 ".ِإْن  َكَما َأَحبَِّني اآلُب َكَذِلَك َأْحَبْبُتُكْم َأَنا. ُاْثُبُتوا ِفي َمَحبَِّتي
نِّي َأَنا َقْد َحِفْظُت َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِفي َمَحبَِّتي َكَما أَ 

 .(ٓٔ، ٜ: ٘ٔ" )يو َوَصاَيا َأِبي َوَأْثُبُت ِفي َمَحبَِّتوِ 
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التدبير والمشورة األزلية لمثالوث ما كتبو  فيونضيف إلى ذلك 
 معممنا بولس الرسول عن المقاصد اإلليية:

َسة  ا ِبَحَسِب ُقوَِّة هللِا." ، اَل ِبُمْقَتَضى لَِّذي َخمََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوة  ُمَقدَّ
ْعَمِة الَِّتي أ  ْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح أ ْعَماِلَنا، َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِّ

 (.ٜ، ٛ: ٔتىٕ" )َيُسوَع َقْبَل اأَلْزِمَنِة اأَلَزِليَّةِ 
إذن فتفسير كبلم السيد المسيح عن وصايا اآلب لو بما يفعمو 

دّبرىا اآلب مع  التيالمشورة  يويقولو عندما يتجسد؛ أن ىذه ى
خطة خبلص البشرية.  فيبنو الوحيد الجنس والروح القدس ا
ُىوِر ِفي هللِا " رِّ اْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الدُّ َوُأِنيَر اْلَجِميَع ِفي َما ُىَو َشِرَكُة السِّ

 .(ٜ: ٖفأ) "َخاِلِق اْلَجِميِع ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ 
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عن السيد المسيح أنو قدوس مثمما قال المبلك لمسيدة  معروف
وُس  اِلَذِلَك َأْيض  العذراء عنو " اْلَمْوُلوُد ِمْنِك ُيْدَعى اْبَن هللِا  اْلُقدُّ

 .(ٖ٘: ٔ)لو
 اْلَحقُّ َأَنا ُىَو الطَِّريُق وَ أنو قال لتبلميذه " اومعروف عنو أيض  

 أنو "الحق". أي (ٙ: ٗٔ)يو  "َواْلَحَياةُ 
وكل منيما  اأن يجتمع المقبان مع   امن الجميل والرائع جد  ولكن 

 يشير إلى حقيقة السيد المسيح.
وُس َىَذا َيُقوُلُو ( "ٚ: ٖ)رؤ  فيوقد تكرر ىذا المقب المزدوج  اْلُقدُّ

َوَلمَّا َفَتَح اْلَخْتَم ( "ٓٔ: ٙ)رؤ  في"، و ، الَِّذي َلُو ِمْفَتاُح َداُودَ اْلَحقُّ 
َرَأْيُت َتْحَت اْلَمْذَبِح ُنُفوَس الَِّذيَن ُقِتُموا ِمْن َأْجِل َكِمَمِة هللِا اْلَخاِمَس، 

َياَدِة الَِّتي َكاَنْت ِعْنَدُىْم، َوَصَرُخوا ِبَصْوت  َعِظيم   َوِمْن َأْجِل الشَّ
يُِّد  وُس َواْلَحقُّ َقاِئِميَن: َحتَّى َمَتى َأيَُّيا السَّ ُم ، اَل َتْقِضي َوَتْنَتقِ اْلُقدُّ

اِكِنيَن َعَمى اأَلْرضِ   ".ِلِدَماِئَنا ِمَن السَّ
بطرس الرسول عن السيد  ا" قالو أيض  القدوسبالنسبة لمقب "

يوم شفاء الرجل األعرج عند باب الجميل لمييود فقال  فيالمسيح 
وَس َوَلِكْن َأْنُتْم َأْنَكْرُتُم "  ٌل َقاِتٌل.اْلَبارَّ َوَطَمْبُتْم َأْن ُيوَىَب َلُكْم َرجُ  اْلُقدُّ

َوَرِئيُس اْلَحَياِة َقَتْمُتُموُه الَِّذي َأَقاَمُو هللُا ِمَن اأَلْمَواِت َوَنْحُن ُشُيوٌد 
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سفر  فيترنيمة الخروف  في(. وقيل ٘ٔ، ٗٔ: ٖ" )أع ِلَذِلكَ 
َعِظيَمٌة َوَعِجيَبٌة ِىَي أَْعَماُلَك َأيَُّيا الرَّبُّ اإِلَلُو اْلَقاِدُر َعَمى الرؤيا "

 . يِسيَن. َعاِدَلٌة َوَحقٌّ ُكلِّ َشْيء  َمْن اَل  ِىَي ُطُرُقَك َيا َمِمَك اْلِقدِّ
ُد اْسَمَك، أَلنََّك َوْحَدَك  وٌس َيَخاُفَك َيا َربُّ َوُيَمجِّ ، أَلنَّ َجِميَع ُقدُّ

" )رؤ َسَيْأُتوَن َوَيْسُجُدوَن َأَماَمَك، أَلنَّ َأْحَكاَمَك َقْد ُأْظِيَرْت  اأُلَممِ 
ٔ٘ :ٖ ،ٗ.) 
عن طرق السيد المسيح  اجتمعت الصفتان أيض  اىذه العبارة  فيف

 ".قدوسأنو ىو وحده " ا" وأيض  وحقأنيا "عادلة 
 ا" مع اآلب والروح القدس وىو أيض  كمى القداسة" و"قدوسىو "

جميع  يليس فيو ظمم البتة وعادلة ى الذي المطمق"الحق "
يحرر من عوامل الشر والخطية مثمما  الذي" الحقأحكامو. وىو "

ُرُكمْ "قال لمذين آمنوا بو  . (ٕٖ: ٛ)يو  "َتْعِرُفوَن اْلَحقَّ َواْلَحقُّ ُيَحرِّ
طرق وكيان إبميس  فيوعمى العكس من ذلك حّذر من الضبلل 

َأْنُتْم ِمْن َأب  ُىَو فقال لمييود الذين رفضوا أن يؤمنوا بو وقاوموه "
ِلمنَّاِس ِمَن  ِإْبِميُس َوَشَيَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُموا. َذاَك َكاَن َقتَّاال  

. َمتَ  ى َتَكمََّم ِباْلَكِذِب اْلَبْدِء َوَلْم َيْثُبْت ِفي اْلَحقِّ أَلنَُّو َلْيَس ِفيِو َحقّّ
َوَأمَّا َأَنا َفؤَلنِّي َأُقوُل  َفِإنََّما َيَتَكمَُّم ِممَّا َلُو أَلنَُّو َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب.

 (.٘ٗ، ٗٗ: ٛ" )يو اْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي
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، والكذب ىو الظممة. الحق ىو مصدر حقيقيالحق ىو النور ال
العبودية. الحق ىو الحياة، والكذب ىو الحرية، والكذب ىو 

الموت. الحق ىو الحقيقة الجوىرية األزلية، والكذب ىو الضبلل 
الوجود، والكذب ىو  في يءوالوىم واليباء. الحق ىو أصل كل ش

 الضياع واليبلك وفقدان اليدف.
. ألنو حقيقيحقيقة الوجود لمخميقة أو الوجود ال يالحياة مع هللا ى

الوجود، ومصدر الحياة، ومصدر المعرفة، ىو أصل ومصدر 
، ومصدر الحب، يومصدر الحكمة، ومصدر الجمال الروحان

ومصدر السعادة والفرح. أما البعد عنو أو رفض وصاياه بدعوى 
الحرية الشخصية فيو فقدان لمعنى الحياة وىو الحماقة بعينيا. 

راد أن والشيطان أ .هللا أراد أن توجد الخميقة وأن يحفظيا بالوصية
 لموجود. حقيقييثبت ذاتو ففقد المعنى ال
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يُِّد الَِّذي يقول مبلخي النبي في نبوتو " َوَيْأِتي َبْغَتة  ِإَلى َىْيَكِمِو السَّ
وَن ِبِو. ُىَوَذا َيْأِتي َقاَل َربُّ  َماَلُك اْلَعْيدِ وَ َتْطُمُبوَنُو  الَِّذي ُتَسرُّ
 (. ٔ: ٖ" )مبل اْلُجُنودِ 

وبالطبع فإن ىذه النبوة تتكمم عن دخول السيد المسيح إلى الييكل 
قديسة العذراء مريم في أورشميم بعد والدتو بحسب إنسانيتو من ال

، كما أنيا تشير إلى دخولو الحافل يوم أحد الشعانين بأربعين يوم ا
كمقدمة العتبلئو عرش ممكو عمى صميب المجد الخاص بالفداء 

 ع العيد الجديد. وصن
ىي إشارة واضحة  ي" في نبوة مبلخَمبَلُك اْلَعْيدِ والشك أن عبارة "

لمسيد المسيح أيضا  ألن كممة "مبلك" في المغة العبرية تعنى 
نفس النبوة  ي"سفير" أو "مرسل" وقيمت عن يوحنا المعمدان ف

(. أما ٔ: ٖمبل " )َىَئَنَذا ُأْرِسُل َمبَلِكي َفُيَييُِّئ الطَِّريَق َأَماِمي"
" فؤلن السيد المسيح ىو صانع العيد الجديد كقول َمبَلُك اْلَعْيدِ "

َأَنا الرَّبَّ َقْد َدَعْوُتَك ِباْلِبرِّ اآلب لبلبن في نبوة إشعياء النبي "
ْعِب َوُنور  َفُأْمِسُك ِبَيِدَك َوَأْحَفُظَك َوَأْجعَ  ِلَتْفَتَح  ِلؤُلَمِم. اُمَك َعْيدا  ِلمشَّ

ْجِن  ُعُيوَن اْلُعْمِي ِلُتْخِرَج ِمَن اْلَحْبِس اْلَمْأُسوِريَن ِمْن َبْيِت السِّ
(، ومثمما ورد في نبوة ٚ، ٙ: ٕٗ" )إش اْلَجاِلِسيَن ِفي الظُّْمَمةِ 
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َوَمَع  َىا َأيَّاٌم َتْأِتي َيُقوُل الرَّبُّ َوَأْقَطُع َمَع َبْيِت ِإْسَراِئيلَ إرميا النبي "
َلْيَس َكاْلَعْيِد الَِّذي َقَطْعُتُو َمَع آَباِئِيْم َيْوَم  .اا َجِديد  َعْيد   َبْيِت َيُيوَذا

َأْمَسْكُتُيْم ِبَيِدِىْم أُلْخِرَجُيْم ِمْن َأْرِض ِمْصَر ِحيَن َنَقُضوا َعْيِدي 
َبْل َىَذا ُىَو اْلَعْيُد الَِّذي َأْقَطُعُو َمَع َبْيِت . َفَرَفْضُتُيْم َيُقوُل الرَّبُّ 

: َأْجَعُل َشِريَعِتي ِفي َداِخِمِيْم ِإسْ  َراِئيَل َبْعَد ِتْمَك اأَليَّاِم َيُقوُل الرَّبُّ
" )أر اا َوُىْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعب  وِبِيْم َوَأُكوُن َلُيْم ِإَلي  َوَأْكُتُبَيا َعَمى ُقمُ 

ٖٔ :ٖٔ-ٖٖ.) 
كما أن السيد المسيح في ليمة آالمو قد أخذ كأس الخمر وشكر 

" : َىِذِه اْلَكْأُس ِىَي اْلَعْيُد اْلَجِديُد ِبَدِمي الَِّذي ُيْسَفُك َعْنُكمْ َقاِئبل  "
(. وأشار القديس بولس إلى نفس الواقعة في رسالتو ٕٓ: ٕٕ)لو

ِفي المَّْيَمِة األولى إلى أىل كورنثوس فكتب عن السيد المسيح "أنو 
َر َوَقاَل: ُخُذوا ُكُموا َىَذا ُىَو َوَشَكَر َفَكسَّ  .اي ُأْسِمَم ِفيَيا َأَخَذ ُخْبز  الَّتِ 

 اَكَذِلَك اْلَكْأَس َأْيض   َجَسِدي اْلَمْكُسوُر أَلْجِمُكُم. اْصَنُعوا َىَذا ِلِذْكِري.
ْوا َقاِئبل : َىِذِه اْلَكْأُس ِىَي اْلَعْيُد اْلَجِديُد ِبَدِمي. اْصَنُعوا  َبْعَدَما َتَعشَّ

 (.ٕ٘-ٖٕ: ٔٔكو ٔ) "َىَذا ُكمََّما َشِرْبُتْم ِلِذْكِري 
إن السيد المسيح ىو مبلك العيد، وىو صانع العيد، وىو 

ىو العيد نفسو، مثمما قال لو اآلب في سفر  يموضوع العيد أ
ْعبِ إشعياء "  ". َأْجَعُمَك َعْيدا  ِلمشَّ
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في كل شئ: فيو الكاىن وىو  لقد كان السيد المسيح عجيب ا
الذبيحة، وىو الييكل وىو القربان، وىو الراعي وىو الحمل، وىو 
مبلك العيد وصانعو وىو العيد ىو نفسو العيد الجديد. وقّدم 

فخارستيا إذ نفسو لعروسو الكنيسة عمى مدى األجيال في كأس اإل
كو ٔ، ٕٓ: ٕٕ)لو" َىِذِه اْلَكْأُس ِىَي اْلَعْيُد اْلَجِديُد ِبَدِميقال "
ٔٔ :ٕ٘ .) 

فمعنى أننا نعيش في العيد الجديد ىو أننا نعيش في المسيح 
رت الكنيسة ىي الذى أرسمو اآلب لكى يصنع ىذا العيد وصا

نو قد أتى إلى ىيكمو مبلك العيد الذى إنقول  ىيكمو المقدس وحق ا
 سررنا بو.
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 فيرس
 الصفحة  جمة الكرازة رقم العدد والتاريخ م           المقب 

 ٖٔ  ٕ٘ٔٓ/ٚٓ/ٕٗ (ٖٓ، ٜٕ)عدد ممك المموك ورب األرباب( ٔ
 ٙٔ  ٕ٘ٔٓ/ٛٓ/ٚٓ (ٕٖ، ٖٔ)عدد    ابن اإلنسان( ٕ
 ٕٔ  ٕ٘ٔٓ/ٛٓ/ٕٔ (ٖٗ، ٖٖ)عدد    (ٔ) الصخرة( ٖ

 ٕٗ  ٕ٘ٔٓ/ٜٓ/ٗٓ (ٖٙ، ٖ٘)عدد    (ٕالصخرة )    
 ٕٚ  ٕ٘ٔٓ/ٜٓ/ٛٔ (ٖٛ، ٖٚ)عدد    حجر الزاوية( ٗ
 ٕٖ  ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٙٔ (ٕٗ، ٔٗ)عدد   يدعى اسمو عجيب ا( ٘
 ٖٗ  ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٖٓ (ٗٗ، ٖٗ)عدد  عجيب ا في كل شيء   
ا لمشعب( ٙ  ٖٛ  ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖٔ (ٙٗ، ٘ٗ)عدد  أجعمك عيد 
 ٔٗ  ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٕٚ (ٛٗ، ٚٗ)عدد    آدم الثاني( ٚ
 ٗٗ  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٔٔ (ٓ٘، ٜٗ)عدد    شمس البر( ٛ
 ٚٗ  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕ٘ (ٕ٘، ٔ٘)عدد   الحقيقي( النور ٜ
 ٓ٘  ٕٙٔٓ/ٔٓ/٘ٔ (ٕ، ٔ)عدد   ة( رئيس الحيآٔ
 ٖ٘  ٕٙٔٓ/ٔٓ/ٜٕ (ٗ، ٖ)عدد   قدوس القدوسين( ٔٔ
 ٙ٘  ٕٙٔٓ/ٕٓ/ٕٔ (ٙ، ٘)عدد   رئيس السبلم( ٕٔ
 ٜ٘  ٕٙٔٓ/ٕٓ/ٕٙ (ٛ، ٚ)عدد   رئيس الرعاة( ٖٔ
 ٕٙ  ٕٙٔٓ/ٖٓ/ٔٔ (ٓٔ، ٜ)عدد    أب ا أبدي ا( ٗٔ
 ٘ٙ  ٕٙٔٓ/ٖٓ/ٕ٘ (ٕٔ، ٔٔ)عدد   رئيس الخبلص( ٘ٔ
 ٛٙ  ٕٙٔٓ/ٗٓ/ٛٓ (ٗٔ، ٖٔ)عدد  القادر عمى كل شيء( ٙٔ



ٛٗ 

 

 ٔٚ  ٕٙٔٓ/ٗٓ/ٕٕ (ٙٔ، ٘ٔ)عدد   فتاح داودلو م( ٚٔ
 ٗٚ  ٕٙٔٓ/٘ٓ/ٕٓ (ٕٓ، ٜٔ)عدد    ممك القوات( ٛٔ
 ٚٚ  ٕٙٔٓ/ٙٓ/ٖٓ( ٕٕ، ٕٔ)عدد  مبلك المشورة العظمى( ٜٔ
 ٓٛ  ٕٙٔٓ/ٙٓ/ٚٔ (ٕٗ، ٖٕ)عدد   القدوس الحق( ٕٓ
 ٖٛ  ٕٗٔٓ/ٕٓ/ٕٛ (ٓٔ، ٜ )عدد  مبلك العيد( ٕٔ
 
  
 

 
 


