البصازَ املفسحُ والتجسد اإلهلِ

تأمالت مللثث السمحات نًافُ األنبا بًصىّ
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مقدمُ لهًافُ األنبا مازكىس
" ُي ْخ ِرُج ِم ْن َك ْن ِزِ
اتَ ،يتَ َكَّم ْم
ق
ت
ع
و
دا
د
ج
ه
َ
َ
ُ
اء" (متَٖٔ " ..)ٕ٘ :وِا ْن َم َ
ُ
ُ
َ
َ
َب ْع ُد" (عبٔٔ.)ٗ :
بعمم متنوع ومتسع مع تفاسير كثيرة ودقيقة َّ
تعممنا من أبينا مثمث

الرحمات نيافة الحبر الجميل سيدنا األنبا بيشوي ومازلنا نتعمم من
كنوز عممو ومعرفتو الغزيرة في مجموعة من الكتب تصدر عن
موضوعات مختمفة من عظات وتعاليم لسيدنا المطران األنبا بيشوي
يقوم بتجميعيا واعدادىا لمطباعة والنشر األميات راىبات دير
القديسة العفيفة دميانة؛ وذلك لنستنشق منيا عطر رائحة كاتبيا،
و ِمن عممو الغزير ،وما َّ
عمم بو طوال نصف قرن ىي سنوات خدمة
نيافتو وذلك وفاء وعرفانا بتعب نيافتو في تعمير الدير واعادة الحياة
الرىبانية بو واالىتمام بالحياة الروحية داخل الدير بأبوة حانية
ورعاية كاممة حتى أصبح الدير من أكبر وأقدم األديرة األثرية
لمراىبات في كنيستنا القبطية األرثوذكسية.
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نطمب من ربنا يسوع المسيح أن يكون إلصدار ىذه الكتب الفائدة
المرجوة لكل من يق أر وينيل منيا.
بصموات وشفاعات القديسة العذراء مريم والقديسة العفيفة دميانة
واألربعين عذراء وبصموات قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس
الثاني أطال هللا حياتو وحفظو لمكنيسة ولشعبو.
األنبا ماركوس
أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري
ودير القديسة دميانة
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مقدمُ
بتأمبلت
تعودنا أن نتمتع في عيد الميبلد المجيد من كل عام ُ

روحية عميقة في كتاب يصدره لنا أبينا الغالي مثمث الرحمات نيافة
الحبر الجميل األنبا بيشوي ،واستكماال لمسيرة العطاء والبذل والتعميم
التي بدأىا نيافتو واستمرت إلى آخر يوم في حياتو عمى األرض؛
نصدر ىذا الكتاب ،وىو أول كتاب بعد انتقالو إلى وطنو السماوي
بعد رحمة جياد مجيدة حيث بمغ ميناء الخبلص مكمبل بالمجد
والبياء األبدي الذي وىبو لو ممك المموك ورب األرباب ،وستظل
ذكراه محفورة في قموبنا ذاكرين لو محبتو وأتعابو الكثيرة.
التأمبلت من عظات نيافتو
لقد قمنا في ىذا الكتاب بتجميع بعض ُ
التي تركيا ككنز من الآللئ الثمينة ،عن البشارة المفرحة والتجسد
ِ
نقدميا لكل نفس ليا أشواق حارة سماوية من الذين يحبون
اإللييّ ،
الرب وينتظرون البشارة المفرحة بعمل الرب في حياتيم وتحقيق

وعوده ليم.
إن يوم البشارة بالتجسد اإلليي ىو نبع األعياد ،ألن البشارة كانت
بداية العمل الخبلصي الذي تم بالصميب والقيامة والصعود.
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نشكر أبينا األسقف المكرم نيافة الحبر الجميل األنبا ماركوس الذي
اختاره هللا لنا ليكمل المسيرة ،لتفضمو بتقديم ومراجعة ىذا الكتاب.
الرب يمتعنا بالسبلم والمسرة في ذكرى ميبلده المجيد بصموات
قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني وشريكو في الخدمة
الرسولية أبينا األسقف المكرم نيافة األنبا ماركوس أطال الرب لنا
حياتيما سنينا عديدة وأزمنة مديدة.
راىبات دير الشييدة دميانة ببراري بمقاس
عيد الميالد المجيد
 7يناير ٕٓٔ2م
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صي فَأ َ ْ
ُه َوذَا ه
ط َم ِئن
َّللاُ َخلَ ِ
بالرغم ِم ْن تَبلحق أحداث البشارة والميبلد ،إالَّ أن كل حدث منيا
يدعونا أن نقف أمامو طويبل ونحن نرى األزلية والزمن يتعانقان في

تجسد االبن الوحيد.
لقد عاشت البشرية في أحزان الموت ،تحت سمطانو وظبللو الكئيبة،
لذلك نصمي في القداس اإلليي ونقول[ :وفي آخر األيام ظيرت لنا
الجموس في الظممة وظبلل الموت] .فقد كانت البشرية في
نحن ُ
احتياج إلى المخمص ،وال تعرف ماذا تفعل لكي تصل إلى هللا!
فنجد أن إشعياء النبي يتوسل إلى هللا أن يأتي إلى عالمنا المحتاج
السماو ِ
ات َوتَ ْن ِزُل" (إشٗ.)ٔ :ٙ
إلى الخبلص فيقولَ" :ل ْيتَ َك تَ ُش ُّق َّ َ َ
وقد اعتبر إشعياء النبي نزول السيد المسيح إذ أخمى نفسو آخذا
صورة عبد ىو نوع من انشقاق

لمسماء لكي ينزل الرب اإللو ويكون
ِ
ِ
يل الذي تفسيره هللا معنا"
ئ
و
ان
م
ع
َّ
ُ
َ
اس َم ُو
نبوة إشعياء قائبلَ" :وتَ ْد ُعو ْ

اس َم ُو
معنا كما قيل "َي ْد ُعو َن ْ
(متٔ ،)ٕٖ :كما ورد في
ِ
ِ
يل" (أش.)ٔٗ :ٚ
ئ
و
ان
م
ع
َّ
ُ
َ
 هللا بمحبتو لم يرسل لنا معونة أو مساعدة لكنو جاء بنفسو إلى
عالمنا ،ولم تتوقف محبتو عند حد نزولو وتجسده من السيدة العذراء
ِ
ص َار َج َسدا َو َح َّل َب ْيَنَنا" (يؤ ...)ٔٗ :لكن هللا الكممة
"اْل َكم َم ُة َ
بل ِ
ِ
صي
"ىَوَذا َّ
َّللاُ َخ َ
بتجسده صار خبلصا مثَمما تغنى إشعياء النبيُ :
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َن ياه ييوه ُقَّوِتي وتَرِن ِ
َفأَ ْ ِ
ِ
ص َار ِلي
ط َمئ ُّن َوالَ أ َْرتَع ُب أل َّ َ َ َ ْ َ َ
يمتي َوَق ْد َ
َ ْ َ
بلصا" (إشٕٔ.)ٕ :
َخ َ
وعندما جاء السيد المسيح
إلى العالم لم يحضر فجأة
حتى ال ُيصاب الناس
ِ
يصدق
بصدمة .وربما ال
ّ
البعض أن الذي تنتظره
البشرية منذ خمسة آالف

سنة يظير فجأة ودون
أي مقدمات .فبلبد ِمن
حدوث

اتصاالت

بين

السماء واألرض بنبوات
واشارات وترتيبات قبل أن
يصل

موكب

الممك

فيستعد الناس الستقبالو .وعن ىذه الشيادات والنبوات واالستعدادات
اآلن َفَق ْد
قال معِّممنا بولس الرسول في رسالتو إلى أىل رومية"َ :وأ َّ
َما َ
وس واأل َْنِبي ِ
النام ِ
وس م ْشيودا َل ُو ِم َن َّ
ظي َر ِب ُّر هللاِ ِب ُدو ِن َّ
اء"
الن
ام ِ َ َ
ُ
َ ُ
ُ
ََ
(روٖ.)ٕٔ :
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وقد شيد لمسيد المسيح إشعياء النبي وكذلك داود النبي ودانيال
النبي وموسى النبي وكل األنبياء شيدوا لمسيد المسيح؛ وكل
األسفار جيزت لمجيء السيد المسيح.

إن عممية التجييز ىذه استغرقت آالف السنين حتى عندما يحين
موعد مجيئو ال يعتذر أحد ويقول أنا لم أعرف لم يخبرني أحد..
مجيز ومرتبا ،فيناك نبوات مكتوبة منذ آالف
ا
فكل شيء كان
َما
السنين؛ فمثبل عن مكان ميبلده ذكر ميخا النبي في نبوتو" :أ َّ
أ َْن ِت يا بيت َلحم أَ ْفراتَ َة وأ َْن ِت ص ِغيرةٌ أَن تَ ُكوِني بين أُُل ِ
وف َي ُيوَذا
َ َ ْ
َْ َ
َ َْ َ ْ َ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يل َو َم َخ ِار ُج ُو ُم ْن ُذ
َفم ْنك َي ْخ ُرُج لي الذي َي ُكو ُن ُمتَ َسّمطا َعَمى إ ْس َرائ َ
اْلَق ِدي ِم ُم ْن ُذ أََّيا ِم األ ََزِل" (مي٘.)ٕ :

وعن زمن مجيئو حدد دانيال النبي ذلك في

المسمى باسمو،
السفر
ّ
ِلتَج ِد ِيد أُورَشِ
يم َوِبَن ِائ َيا
م
ْ
ُ َ

اعَم ْم َوا ْف َي ْم أََّن ُو ِم ْن ُخ ُرو ِج األ َْم ِر
حيث قال "َف ْ
يس س ْبع ُة أَساِبيع وا ْثَن ِ ِ ُّ
الرِئ ِ
ود َوُي ْبَنى
يح َّ
ِإَلى اْل َم ِس ِ
ُس ُبوعاَ ،ي ُع ُ
ان َوستو َن أ ْ
َ َ َ َ َ
سو ٌق وخِميج ِفي ِ
ض ِ
يق األ َْزِمَن ِة" (دا .)ٕ٘ :ٜوالمجوس الذين كانوا
ََ ٌ
ُ
في مممكة فارس وآمنوا بإلو دانيال وما كتبو من أقوال إليية ،كانوا

يعممون الوقت الذي صدر فيو األمر لتجديد أورشميم ،فقاموا
بحساب الزمان وعرفوا متى سيأتي السيد المسيح ممك المموك .لذلك
7

مميز عن
ا
حينما جاء موعد ميبلد السيد المسيح ،و أروا نجما واضحا
باقي النجوم ،فيموا من منظره ومساره أنو نجم الممك العظيم الذي
ىو ممك مموك األرض .فأتوا إلى أورشميم يقودىم النجم العجيب
ود مِ
ود؟ َفِإَّنَنا أرَيَنا َنجم ُو ِفي اْلم ْشر ِ
ك اْلَيي ِ
ِق
م
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ُىَو اْل َم ْوُل ُ َ
َل ُو" (متٕ .)ٕ :وقد جمع ىيرودس الممك رؤساء

وسألوا" :أ َْي َن
َوأَتَ ْيَنا ِلَن ْس ُج َد
ِ
يح؟ َفَقاُلوا َل ُوِ :في
الكينة والفريسيين والكتبة َو َسأََل ُي ْم" :أ َْي َن ُيوَل ُد اْل َمس ُ
ودَّي ِ
بي ِ
ِ
وب ِب َّ
َّ
النِب ِي( :متٕ.)٘ ،ٗ :
ت
ك
م
ا
ذ
ك
ى
و
َن
أل
ة
ي
ي
ل
ا
م
ح
ل
ت
ِ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َْ
ُ َ َ ٌ
ْ َُ
ّ
فجميع الحاضرين في ذلك الحين عمموا أن السيد المسيح ُولد في
بيت لحم .وىكذا تحققت النبوات اإلليية في ليمة الميبلد.
يوحنا السابق
أما عن المرحمة السابقة لميبلد السيد المسيح والمرتبطة بميبلد
َّ
أعظم مواليد النساء من األنبياء الذين سبقوا السيد المسيح ،فإن ىذه
الفترة كانت مرتبة بمنتيى اإلتقان .حيث تنبأ مبلخي النبي قائبل:
"ىَئَن َذا أ ُْرِسل مبلَ ِكي َف ُييِ
ئ
ي
َ
ّ
َ ُ
ُ َ
ك
السِّي ُد َّال ِذي تَ ْ
َّ
ون ُو َو َم َ
طُم ُب َ
بل ُ

ود" (مبل ٖ.)ٔ :
َر ُّب اْل ُج ُن ِ

َّ
الط ِريق أَم ِ
اميَ .وَي ْأِتي َب ْغتَة ِإَلى َى ْي َكِم ِو
َ َ
اْلعي ِد َّال ِذي تُس ُّرون ِب ِو .ىوَذا ي ْأِ
ال
ق
ي
ت
َ
َ َ
َُ َ
َ
َْ
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وقال يوحنا اإلنجيمي البشير في إنجيمو عن ىذا السابق الذي يييئ
َّللاِ
َّ
ِ
وحَّناَ .ى َذا
ي
و
م
اس
َمام الربَ :
ان ِإ ْن َس ٌ
"ك َ
ان ُم ْرَس ٌل م َن َّ ْ ُ ُ ُ َ
الط ِر َ
يق أ َ
ج ِ َّ
مشي َاد ِة ِلَي ْشي َد ِل ُّمن ِ
طِت ِوَ .ل ْم َي ُك ْن ُىَو
ور ِل َك ْي ُي ْؤ ِم َن اْل ُك ُّل ِبَو ِاس َ
َ
اء ل َ
َ َ
ور َب ْل ِلَي ْشي َد لِ ُّمن ِ
ُّ
ور" (يؤ ،)ٛ-ٙ :جاء يوحنا المعمدان يدعو
الن َ
َ
الناس إلى التوبة قائبل" :أ ِ
الر ِب اصنعوا سبَمو مستَِ
ِ
ُّ
يمة"
ق
يق
ر
ط
ا
و
د
َع
َّ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ُ
َ
ْ
ُْ َ
ُ
(مرٔ ..)ٖ ،ٕ :لقد َّ
تأخر الحبل بيوحنا المعمدان خصيصا لتزامن
البشارة بو مع البشارة بتجسد الكممة ليكون ىو الذي َّ
يتقدم أمام الرب
بروح إيميا وقوتو وليكون ىو الصوت الصارخ في البرية (لوٖ.)ٗ :

تحقيقا لموعد اإلليي.

وقد ابتدأ يوحنا ُيعمد الناس َّ
ويعدىم بالتوبة الستقبال خدمة السيد
المسيح الخبلصية .وقال عن معموديتو" :أَنا ع َّم ْدتُ ُكم ِباْلم ِ
َما
اء َوأ َّ
َ َ
ْ َ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س" (مرٔ ..)ٛ :معمودية يوحنا كانت
ُىَو َف َس ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ

أمر
لمتوبة وكانت لتجييز الناس لفكرة المعمودية حتى صارت ا

يتمم السيد المسيح الفداء يقول عن معموديتو
مقبوال ،حتى عندما ّ
ص"
آم َن َو ْ
اعتَ َم َد َخَم َ
التي باسم اآلب واالبن والروح القدسَ " :م ْن َ
(مر.)ٔٙ :ٔٙ
اسم يىحها

اىتم الكتاب المقدس بإبراز اسم "يوحنا" .ىذا االسم الذي كان
اختياره من ِقبل هللا نفسو ،إذ قال المبلك لزكريا عندما ظير لو عن
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يمين مذبح البخور وىو يكين في نوبة فرقتو أمام هللا" :الَ
زَك ِرَّيا أل َّ ِ
ِ
ِ
ات َسَتِم ُد
َ
يص َاب ُ
َن طْمَبتَ َك َق ْد ُسم َع ْت َو ْ
ام َأرَتُ َك أَل َ
وُتس ِم ِ
وحَّنا" (لؤ.)ٖٔ :
ي
يو
َ َّ ُ َ

تَ َخ ْف َيا
َل َك ْابنا

 لقد رأى زكريا المبلك داخل الييكل وعاين رؤيا سماوية والمبلك

أنبأه بأمور سوف تحدث عن ميبلد يوحنا المعمدان وعن رسالتو
حيث قال لو المبلك عن يوحنا" :ألََّنو ي ُكون ع ِ
الر ِّب
أ
ا
يم
ظ
َم َام َّ
ُ َ ُ َ
َ
ط ِن أ ِ
و َخم ار ومس ِ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س.
ب
ن
م
و
ب
ر
ش
ي
ال
ر
ا
ك
ُم ِو َي ْمَتِمئُ ِم َن ُّ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ ْ َُْ
ّ
َ َُ َ
يرين ِمن بِني ِإسرِ
ويرُّد َكِ
الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ام ُو ِب ُرو ِح
َم
أ
م
د
ق
ت
ي
و
.
م
ي
ي
ل
إ
ب
ى
ل
إ
يل
ائ
ث
َّ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ
َ َُ
َْ َ
ْ ََ ُ َ َ
اء ِإَلى األَبن ِ
ِإ ِيمَّيا وُقَّوِت ِو ِليرَّد ُقُموب اآلب ِ
اة ِإَلى ِف ْك ِر األ َْب َرِار
ع
ل
ا
و
اء
ْ
َ
صَ
َ َ
َُ
َ
ْ َ َُ
ِ
ِ
ئ ِل َّمر ِّب َش ْعبا ُم ْستَ ِع ِّدا" (لؤ.)ٔٚ -ٔ٘ :
ل َك ْي ُي َيّي َ
 ثم عند ميبلده صارت مناقشة حول تسمية المولود ،أراد الجيران
واألقارب أن يسموه عمى اسم أبيو زكريا ،فقالت أليصابات أُمو ال

بل يسمى يوحنا .قالوا ليا :ليس أحد في العائمة تَسمى بيذا االسم
من َق ْبل.

حينئذ احتكموا ألبيو فطمب منيم لوحا -إذ كان صامتا منذ أن بشره

المبلك -وكتب عميو اسمو يوحنا ،وفي ىذه المحظة انفتح فمو
َّللا وامتؤل من الروح القدس وتنبأ.
ولسانو وتكمم مباركا َّ
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َّللا تذكر "ييوه ذكر" ،واسم يوحنا معناه :هللا تحنن
اسم زكريا معناهَّ :

"ييوه تحنن"( ،المقطع "ييو" أو "يو" ىو جزء من اسم ييوه) ،واسم
َّللا يخمص "ييوه يخمص".
يسوع معناهَّ :

َّللا تحنن" كان مفيوما جديدا
َّللا تذكر" لكن " َّ
لقد كانوا فقط يعرفون " َّ

عمييم!

وىكذا نجد أن األسماء لم تكن صدفة لكن بترتيب من هللا.
{هللا تذكر ،هللا تحنن ،هللا خمص}

يجب عمينا أن ننتظر عمل الرب في حياتنا ولو تأخر فالبد أن

يستجيب حسب وعده .وحينما يأتي فإنو يأتي بقوة واقتدار ليصنع
خالصا عظيمًا.
ً

 بعد والدة يوحنا أخذ زكريا درجة أعمى وىي إنو امتؤل من الروح
القدس وابتدأ يتنبأ .وفي حديثو وىو ممتمىء من الروح القدس لم

يكن كبلمو من واقع فكره الخاص بل بوحي من هللا وقد يكون زكريا
ُ
الكاىن ىو نفسو عمى غير وعي بيذا الكبلم من قبل .وغير ِ
مدرك
ألعماقو.
تسبحُ شكسيا

ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
الر ُّب
ك َّ
امتَؤلَ َزَك ِرَّيا أ َُبوهُ ِم َن ُّ
س َوتََنَّبأَ َقائبلُ :مَب َار ٌ
" و ْ
ِإَلو ِإسرِائيل ألََّنو ا ْف َتَقد وصَنع ِفداء ِل َشع ِب ِ
َ
ص
ق
أ
و
.
و
َ
ال ٍ
ام َلَنا َقْر َن َخ َ
ْ
ُ َْ َ ُ
َ
َ َ َ َ َ ً
َ
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يسين َّال ِ
ِفي بي ِت َداوَد َف َتاهَ .كما تَ َكَّمم ِبَف ِم أ َْنِبي ِائ ِو اْلِق ِّد ِ
ين ُى ْم ُم ْن ُذ
ذ
َْ
َ
َ
ُ
َ
ُ َ
َ
ص ِمن أَعد ِائنا و ِمن أَي ِدي ج ِم ِ ِ ِ
ِ
َّ
صَن َع
الد ْى ِرَ .خ َ
بل ٍ ْ ْ َ َ َ ْ ْ
َ
يع ُم ْبغض َينا .لَي ْ
رحمة مع آب ِائنا وي ْذ ُكر عيده اْلمَقَّدس .اْلَقسم َّال ِذي حَمف ِإلبر ِ
يم
اى
َ ْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ُ ُ َ
َ َ َْ َ
ََ
ِ
ف م ْنَق ِذ ِ
ٍ
َع َد ِائَنا َن ْع ُب ُدهُ.
َن ُي ْع ِطَيَنا ِإَّنَنا ِب َ
أَِب َينا :أ ْ
ين م ْن أَ ْيدي أ ْ
بل َخ ْو ُ َ
ِبَقداس ٍة وِب ٍر ُق َّدامو ج ِ
الصِب ُّي َنِب َّي اْل َعِم ِي
يع أََّيا ِم َحَي ِاتَناَ .وأ َْن َت أَُّي َيا
م
َّ
َ َ َ ّ
َُ َ َ
ّ
َّ
ط ُرَق ُوِ .ل ُت ْع ِطي َش ْعَب ُو َم ْع ِرَف َة
الر ِّب ِلتُ ِع َّد
َم َام َو ْج ِو
َّ
ُ
تُْد َعى ألَن َك تَتََق َّد ُم أ َ
َ
اىمِ .بأَح َش ِ
ال ِ
اء َر ْح َم ِة ِإَل ِيَنا َّالِتي ِب َيا ا ْفتََق َدَنا
ص ِب َم ْغ ِفَرِة َخ َ
اْل َخ َ
ط َاي ُْ
ْ
ضيء عَمى اْلج ِال ِسين ِفي ُّ
ال ِءِ .لي ِ
الظْم َم ِة َو ِظبلَ ِل
ق ِم َن اْل َع َ
اْل ُم ْشَر ُ
َ َ
َ َ
ُ
اْلمو ِت ِل َكي يي ِ
ط ِر ِ
َ
بل ِم" (لؤ)ٜٚ-ٙٚ :
د
ق
أ
ي
د
يق َّ
الس َ
امَنا ِفي َ
ْ
َ
َْ
ْ َْ َ
َ
"افتقد وصهع فداّْ لصعبه"

حينما ُولد يوحنا المعمدان امتؤل زكريا الكاىن أبوه من الروح القدس
وتنبأ قائبل" :مبارك الرب إلو إسرائيل ألنو افتقد وصنع فداء لشعبو.
وأقام لنا قرن خبلص في بيت داود فتاه .كما َّ
تكمم بفم أنبيائو
القديسين الذين ىم منذ الدىر" (لؤ.)ٚٓ-ٙٛ :
 كان زكريا يتكمم عن تجسد هللا الكممة في بطن السيدة العذراء
القديسة مريم الذي بدأ قبل كبلمو ىذا بنحو ثبلثة أشير ،ولم يكن
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السيد المسيح قد ُولد بعد من العذراء .ولكن الروح القدس نطق عمى
لسانو بكممات ىذه النبوة.

والعجيب أنو قال إن الرب اإللو قد افتقد وصنع فداء لشعبو كما لو
كان الخبلص قد تم .ىكذا نجد أن كثير من النبوات ُذكرت بصيغة
الماضي قبل حدوثيا بآالف أو مئات السنين.

لقد بدأ الخبلص بتجسد الكممة في بطن العذراء الذي تكمم عنو
زكريا بالروح القدس وقال إن الرب اإللو قد "افتقد وصنع فداء
لشعبو" (لؤ.)ٙٛ :
"وََأقَامَ لَهَا َقسِىَ خَالَصٍ"

إن زكريا الكاىن في بداية حديثو لم يتحدث عن يوحنا بل تكمم عن
بل ٍ
ص ِفي َب ْي ِت َد ُاوَد َفتَاهَُ .ك َما
السيد المسيح فقالَ " :وأََق َام َلَنا َق ْرَن َخ َ
يس َّ ِ
ِ ِ ِِ ِ
َّ
ين ُى ْم ُم ْن ُذ َّ
الد ْى ِر" (لؤ.)ٚٓ-ٜٙ :
ين الذ َ
تَ َكم َم ِبَف ِم أ َْنِبَيائو اْلق ّد َ
ظمت السيدة العذراء في بيت زكريا قرابة ثبلثة أشير ،وعند وصوليا
ِ
استقبمتيا أليصابات قائمة" :مبارَك ٌة أ َْن ِت ِفي ِّ ِ
الن َساء َو ُمَب َارَك ٌة ى َي ثَ َم َرةُ
َُ َ
ظ ُم َنْف ِسي
َب ْ
طِن ِك" (لؤ .)ٕٗ :فقالت السيدة العذ ارء تسبحتيا" :تُ َع ِّ
ظر ِإَلى ِ
اَّللِ مخِّم ِ
الر َّب .وتَبتَ ِيج ر ِ
َّ
َمِت ِو.
أ
اع
ض
ات
ن
و
َن
أل
ي.
ص
َّ
ِ
َ
ّ
وحي ِب َّ ُ َ
َ
َ
ُ َ
َ ْ ُ ُ
َ
ط ِوبِني .أل َّ ِ
اآلن ج ِميع األ ِ
ظ ِائ َم
صَن َع ِبي َع َ
َف ُيَوَذا ُم ْن ُذ َ َ ُ ْ
َجَيال تُ َ ّ ُ
َن اْلَقد َير َ
ال ِلَّم ِ
يل األَجي ِ
واسمو ُق ُّدوس .ورحمتُو ِإَلى ِج ِ
ين َيتَّ
صَن َع ُقَّوة
.
و
ون
ق
ذ
ُ
َ
َ
ُ
ٌ ََ ْ َ ُ
َ ْ ُُ
ْ
َ
َ
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اع ِوَ .شتَّت اْلمستَ ْكِب ِرين ِبِف ْك ِر ُقُموِب ِيم .أ َْنزل األ ِ
ِب ِذر ِ
َع َّ
اء َع ِن اْل َك َر ِاس ِي
ز
َ
َ
َ
َ
َ
ُْ
ْ
َ
ّ
ات وصرف األ ْ ِ
ٍ
ِ ِ
ين.
ين .أ ْ
َشَب َع اْل ِجَي َ
اء َف ِارِغ َ
َوَرَف َع اْل ُمتَّضع َ
اع َخ ْي َر َ َ َ َ
َغنَي َ
ِ ِ
ع َضَد ِإسرِائيل َف َت ِ
يم َوَن ْسِم ِو
َ
اه لَي ْذ ُكَر َر ْح َمةًَ .ك َما َكَّم َم َ
َْ َ ُ
آب َ
اءَناِ .إلْبراى َ
ِإَلى األََب ِد" (لؤ.)٘٘-ٗٙ :
بل ٍ
ص ِفي َب ْي ِت
سمع زكريا ىذه التسبحة لذلك قال"َ :وأََق َام َلَنا َق ْرَن َخ َ

َد ُاوَد َفتَاهُ" (لؤ ...)ٜٙ :أي أنو تحدث عن السيد المسيح الذي
ِ ِ ِِ ِ
َّ
ين
مازال في بطن السيدة العذ ارء مريم " َك َما تَ َكم َم ِبَف ِم أ َْنِبَيائو اْلق ّديس َ
َّ ِ
ين ُى ْم ُم ْن ُذ َّ
الد ْى ِر" (لؤ .)ٚٓ :جميع األحداث مرتبة بنبوات منذ
الذ َ
يع مب ِغ ِ
ص ِمن أَعد ِائنا و ِمن أَي ِدي ج ِ
ضيَناِ .
صَن َع َر ْح َمة
ي
ل
م
ِ
ُْ
القديم " َخبلَ ٍ ْ ْ َ َ َ ْ ْ
َ
َْ
َم َع َآب ِائَنا َوَي ْذ ُك َر َع ْي َدهُ اْل ُمَق َّد َس" (لؤ.)ٕٚ-ٚٔ :

َدسَ"
دهُ الِمُق َّ
"يَرِكُس عَهِ َ

 بواسطة اسمو "زكريا" أعمن أن هللا تذكز وقال "يذكر عيده
المقدس" .ثم قال "اْلَقسم َّال ِذي حَمف ِإلبر ِ
َن ُي ْع ِطَيَنا ِإَّنَنا
اى
يم أَِب َينا :أ ْ
َ َ َْ َ
ََ
ف م ْنَق ِذين ِمن أَي ِدي أَعد ِائنا نعبده ِبَقداس ٍة وِب ٍر ُق َّدامو ج ِ
ِببلَ خو ٍ
يع
م
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ َ ّ
َُ َ َ
ُْ ُ
َْ ُ
أََّيا ِم َحَي ِاتَنا" (لؤ )ٚ٘-ٖٚ :ليوضح أن هللا تذكر الَق َسم.
 ثم قال من أجل تحنن رحمة إلينا "ِبأَح َش ِ
اء َر ْح َم ِة ِإَل ِيَنا َّالِتي ِب َيا
ْ
ضيء عَمى اْلج ِال ِسين ِفي ُّ
بل ِءِ .لي ِ
الظْم َم ِة
ا ْفتََق َدَنا اْل ُم ْش َر ُق ِم َن اْل َع َ
َ َ
َ َ
ُ
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بل ِل اْلمو ِت ِل َكي يي ِ
وِ
ط ِر ِ
َ
السبلَمِ" (لؤ-ٚٛ :
د
ق
أ
ي
د
ظ
يق َّ
امَنا ِفي َ
َ
ْ
َ
َْ
ْ َْ َ
َ
َ
.)ٜٚ
يذكر عيده أي زكريا .هللا تذكز ،وتحنن رحمة إلينا أي يوحنا ،هللا
بل ٍ
ص ِفي
تحنن ،وعندما تحدث عن الخبلص قال"َ :وأََق َام َلَنا َق ْرَن َخ َ
َب ْي ِت َد ُاوَد َفتَاهُ" (لؤ )ٜٙ :أي "يسوع" هللا يخلص.

تذكر هللا عيده المقدس؛ فتحركت أحشاءه
في ملء الزمان ّ
بالحنان فصنع الخالص.

"لِتُعِطٌَِ شَعِ َبهُ مَعِ ِس َفَُ"
بل ِ
اى ْم" ..يعطي ِعِمم
ص ِب َم ْغِف َ ِرة َخ َ
ِ" لتُ ْع ِط َي َش ْعَب ُو َم ْع ِرَف َة اْل َخ َ
ط َاي ُ
الخبلص لشعبو ..وعمى الشعب أن يفيم قيمة الخبلص .جاء يوحنا
أمور مختصة بالخبلص فقالَّ :
"ال ِذي
ا
المعمدان لكي ُيعِّمم الناس
أَرسَمِني ألُع ِمد ِباْلم ِ
الرو َح َن ِازال َو ُم ْستَِق ِّار
ق
اك
ذ
اء
ال ِليَّ :ال ِذي تََرى ُّ
َ
َ
َ
َ
َ َّ َ
َْ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
سَ .وأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِي ْد ُت أ َّ
َن
َعَم ْي ِو َف َي َذا ُىَو َّال ِذي ُي َع ِّم ُد ِب ُّ
َّللاِ
ى
"ىَوَذا َح َم ُل
ل:
ا
ق
أخر
ة
ر
م
و
).
ٖٗ
ٖٖ
:
ٔ
(يو
"
َى َذا ُىَو ْاب ُن َّ
ُ
َّللاِ َّال ِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَل ِم" (يؤ.)ٕٜ :
َّ
ِ
ِِ
وي ِّ
عرف الناس من ىو السيد
"يعطي شعبو عمم الخبلص" أي ُيعّمم ُ
المسيح .وقالَ " :وأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِي ْد ُت أ َّ
َّللاِ" (يؤ:
َن َى َذا ُىَو ْاب ُن َّ
ٖٗ) ،ىذا ىو مشتيى األجيال ،ىذا ىو مخِّمص العالم ،ىذا ىو
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رب األرباب وممك المموك ،ىذا ىو الذي يستطيع أن ُيخّمصني

ويخّمصكم ،ىذا ىو هللا الظاىر في الجسد ،فوق الجميع ،ولو تجثو
ُ
كل ركبة ما في السماء وما عمى األرض وما تحت األرض.
رسالة يوحنا المعمدان كانت رسالة عظيمة جدا إنو ينادي بالتوبة
َق ِائبل" :تُوبوا ألََّنو َق ِ
السماو ِ
ات" (متٖ .)ٕ :يييئ
وت
ك
م
م
ب
ر
ت
ق
ا
د
َّ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
لمرب شعبا مستعدا ،يرد العصاة إلى فكر األبرار .وجعل الناس
تنتظر المخِّمص الذي يحمل خطايا العالم كمو.
الذي بو نحيا ونتحرك ونوجد ولو في حياة كل إنسان وكل مخموق

عمل عجيب .كل ذرة في
الكممة الذي " ُك ُّل َشي ٍء ِب ِو
ْ
(يؤ.)ٖ :

الخميقة تدين بوجودىا ونظاميا لئللو
ِ
ان"
ان َوِب َغ ْي ِرِه َل ْم َي ُك ْن َش ْي ٌء م َّما َك َ
َك َ

شوق يوحنا
َّ 

الناس لكي يمتّفوا

حول

المسيح،

السيد

شوق
َّ

الناس أن يبحثوا

كيف سيتم الفداء؟
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كيف سيتم الخبلص؟

قدم السيد المسيح نفسو ذبيحة عمى الصميب َّ
َّ
حققت
وخمص العالم وتَ ْ
بل ٍ ِ
َع َد ِائَنا َو ِم ْن
"خ َ
مواعيد هللا لمبشر كما لخصيا زكريا وقالَ :
ص م ْن أ ْ
بل خو ٍ
أَي ِدي ج ِم ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ف
يع ُم ْبغض َينا" (لؤ" ،)ٚٔ :أ ْ
ْ
َ
َن ُي ْعطَيَنا إَّنَنا ب َ َ ْ
منَق ِذين ِمن أَي ِ
ِ
َع َد ِائَنا َن ْع ُب ُدهُِ .بَق َداس ٍة َوِب ٍّ
َّ
يع أََّيا ِم َحَي ِاتَنا"
د
ق
ر
أ
ي
د
ُ
ْ
ُْ َ ْ ْ
ام ُو َجم َ
َ
َ
(لؤ .)ٚ٘،ٚٗ :لقد شرح يوحنا ذلك في تعميمو وأعد الموقف تماما
لمجيء المخِّمص.

رت عمى البشرية أجيال طويمة وهللا ُيجيزىا ،لكن التجييز
لقد َم ْ
وصل إلى ذروتو حينما ظير يوحنا المعمدان بعد أن تربى في
ظي ِ ِ ِِ ِ
البرية "وَك ِ
ِ ِ
يل" (لؤ.)ٛٓ :
َ َ
وره إل ْس َرائ َ
ان في اْلَب َراري إَلى َي ْو ِم ُ ُ
"بأحصاْ زمحُ إهلها"

أكمل زكريا الكاىن أقوالو النبوية الرائعة إلى قولو "بأحشاء رحمة

إلينا التي بيا افتقدنا المشرق من العبلء ليضيء عمى الجالسين في
الظممة وظبلل الموت لكي ييدي أقدامنا في طريق السبلم" (لؤ:

)ٜٚ ،ٚٛ

ما أجمل عبارة "بأحشاء رحمة إلينا التي بيا افتقدنا" ..إن أحشاء
رحمة الرب تعني رحمتو العميقة الناشئة عن محبتو الجياشة
والفياضة التي تتحرك نحونا باستمرار.
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وقد استخدم أيضا القديس بولس الرسول ىذا التعبير في قولوَ" :فِإ َّن
يع ُكم ِفي أ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َشتَ ُ ِ
يح"
ع اْل َم ِس ِ
ف أْ
َح َشاء َي ُسو َ
هللا َشاىٌد لي َك ْي َ
ْ
َ
اق إَلى َجم ْ
(فىٔ.)ٛ :
 عندما ظير هللا لموسى النبي في ىيئة نار مشتعمة في عميقة
الر ُّبِ :إِّني َق ْد َأرَْي ُت َم َذَّل َة َش ْعِبي َّال ِذي ِفي ِم ْص َر
ال َّ
في البرية "َق َ
ِ
ِ
وس ِ
ِ
ِ
اع ُي ْمَ .فَنَزْل ُت
ت
ع
م
ص َر َ
ُ
َج ِل ُم َس ّخ ِري ِي ْمِ .إّني َعم ْم ُت أَ ْو َج َ
اخ ُي ْم م ْن أ ْ
ْ
ُ
ََ
ألُ ْن ِق َذ ُى ْم" (خرٖ.)ٛ ،ٚ :

إن الرب يشعر بآالمنا ومذلتنا وأوجاعنا ..وتحركت أحشاء رحمتو
ونزل ليخمصنا وينقذنا من فم األسد ،كما خّمص داود النبى أحد
خرافو من فم األسد والدب (انظر ٔصم.)ٖ7-ٖٗ :ٔ7
وال زال الرب ىو نفسو يرى آالم شعبو
ويعمل من أجل راحتيم ونجاتيم.

مو

"املصسق
العالْ"

زكريا

قول
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الكاىن "المشرق من العبلء" ي ِ
ذكرنا بقول مبلخي النبي َ"وَل ُك ْم أَُّي َيا
ُ
ِِ ِ
اْلمتَُّقو َن ِ
الشَف ِ
ِق
َجِن َحِت َيا" (مبلٗ.)ٕ :
اء في أ ْ
ْ
ُ
اسمي تُ ْشر ُ َش ْم ُس اْلب ّر َو ّ ُ
إن شمس البر ىو السيد المسيح الذي فتح ذراعيو مثل جناحين
عمى الصميب من أجل شفائنا من مرض الخطية .وىو الذي أظير
لنا نور اآلب بل أنو ىو نفسو بياء مجد اآلب "الذي وىو بياء
مجده( "..انظر عبٔ.)ٖ :

من يستطيع أن يعبّر عن ذلك التجسد اإلليي الذي يفوق
الوصف واإلدراك؟!!..
ومن يستطيع أن يتكمم عن الفداء الذي صنعو هللا الكممة
بتجسده ،وموتو ،وقيامتو ،وصعوده إلى السماء؟!!..

من يمكنو أن يصف ذاك الذي فيو يحل كل ملء الالىوت
جسديًا؟!!..

بميلد

البشبرة
المخلص
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الر ِّب"
استُ ْعِمَن ْت ِذ َراعُ َّ
ص َّد َق َخَب َرَنا َوِل َم ِن ْ
"م ْن َ
يقول إشعياء النبيَ :
(إشٖ٘.)ٔ :
فما ىو الخبر العجيب الذي تحدث عنو النبي؟ إنو الخبر الذي بدأ

بو تنفيذ رحمة الخبلص؛ وىو البشارة بميالد السيد المسيح من
العذراء مريم إذ يتجسد متأنسا منيا بفعل الروح القدس .األمر الذي
لم يحدث ِمن قبل في كل تاريخ البشرية ولن يتكرر ،وىو أن تحبل

عذراء بدون زرع بشر وتمد ابنا؛ طفبل حقيقيا؛ ىو نفسو هللا الكممة
الذي تجسد في ملء الزمان من أجل خبلصنا.
ففي اليوم التاسع والعشرين من شير برميات تحتفل الكنيسة بتذكار
عيد البشارة المجيد .والفترة من  ٕٜبرميات حتى  ٕٜكييك ىي

الحَبل اإللييَ ،حَبل السيدة العذراء ،حينما
تسعة أشير ،وىي فترة َ
وولد بعد تسعة أشير.
تجسد كممة هللا األقنوم الثاني في أحشائيا ُ

إن ذكرى البشارة ىي ذكرى عميقة تعتز بيا الكنيسة ألن في مثل

ىذا اليوم أُعمن خبلص هللا لمبشرية ،في مثل ىذا اليوم جاء مبلك
مرسل ِمن السماء ليبشر السيدة العذراء مريم بل ليبشر العالم كمو
ببشارة الخبلص المحيية.

ظمت المبلئكة تنتظر أن تحمل ىذه البشرى لمبشرية .لكن لم تكن
األوامر اإلليية قد صدرت بعد ،ألنو لم توجد بعد َمن ىي مستحقة
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أن تصير إناء يحمل اإللو المتجسد .لقد انتظرت السماء طويبل
حتى أتى ذلك اليوم ،وانتظرت البشرية أيضا طويبل حتى اختار هللا

تمك الممتمئة نعمة التي وجدت نعمة عند هللا .التي باتضاعيا يمكن
أن تصير والدة لئللو الكممة الذي تجسد منيا بفعل الروح القدس؛ إذ

اتخذ منيا ناسوتا كامبل بغير خطية.
َ
ظسٍِ وَأَمًِثٌِ أُ ِذنَمِ"
"اِسِمَعٌِ وَانِ ُ

يتحدث المرنم في المزمور الرابع واألربعين -حسب الترجمة
القبطية -عن السيدة العذراء مريم قائبل" :اسمعي ،يا ِ
ظري
ابنتي ،و ْان ُ
َْ
وأ ِ
َميمي أُ ُذن ِك ،و ْانسي َشعب ِك وبيت أِب ِ
يك؛ َّ
اشتيى
المِم َك قد
َ
َْ َ
َْ
َ
فإن َ
َ
ُح ْسَن ِك ،ألنو ىو رُّب ِك" (مزٗٗ.)ٔٔ ،ٔٓ :
"الممك قد اشتيى حسنك" ال شك أن هللا قد وجد في السيدة العذراء

الصفاء ،وجد فييا الصفات المختارة حتى أنو اشتيى أن يأتي
بل ٌم َل ِك
"س َ
ويتجسد في أحشائيا ،فجاء إلييا المبلك وبشرىا قائبلَ :
أََّيتُيا الممتمئة نعمة! اَ َّلر ُّب مع ِك .مبارَك ٌة أ َْن ِت ِفي ِ
النس ِ
ال
اءَ ....
ّ
َُ َ
ََ
َ
َ
تَ َخ ِافي َيا َم ْرَي ُم ألََّن ِك َق ْد َو َج ْد ِت ِن ْع َمة ِع ْن َد هللاِ" (لؤ.)ٖٓ ،ٕٛ :

فرحت فيو المبلئكة ،وفرح فيو قمب هللا اآلب .في قبول
ىذا اليوم
ْ
السيدة العذراء ليذا الصميب الذي ستحممو إذ تمد ابنا بدون زرع
ِ
قدم البشرية
بشر وتصير ُعرضة لمشك والتعيير واليوان ،ألول مرة تُ ّ
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طاعة مرضية لآلب (باستثناء الطاعة التي قدميا إبراىيم بالنية
عندما قال لو الرب أن يقدم ابنو إسحاق ذبيحة).
ِ
قدم إرادتيا عمى مذبح الطاعة وتقولُ " :ىَوَذا
وىا ىي ابنة إبراىيم تُّ ّ
َم ُة ال َّر ِّبِ .لَي ُك ْن ِلي َكَق ْوِل َك" (لؤ.)ٖٛ :
أََنا أ َ

عندما َقِبمت العذراء بشارة المالك ،فقد َّ
قدمت إرادتيا عمى مذبح
الطاعة .وفي تمك المحظة ُفتحت السماء
وتعانقت مع األرض.

ولممرة األولى لست أقول فقط في تاريخ البشرية ولكن لممرة األولى
تجسد
منذ األزل تتعانق الطبيعة اإلليية مع الطبيعة البشرية ،في ُ

هللا الكممة .ىذا ىو أعظم حدث في التاريخ منذ األزل والى األبد لم

يحدث مثمو ولن يكون .ىنا اتَّحد البلىوت بالناسوت وأتى ابن هللا

لكي يصنع خبلصا وفداء لمبشرية ،أال يميق بيذا اليوم التكريم من
جيل إلى جيل ،ومن دور إلى دور ،وعمى مر األيام؟!

كل إنسان يستطيع أن يعيش أحداث ىذه البشارة المجيدة ،في
قدم اإلنسان إرادتو لآلب
كل يوم وفي كل لحظة ،ففي كل مرة يُ ِّ
لكي يصنع مشيئة هللا حينئذ تتحد اإلرادتان ،وحينئذ يحيا السيد
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خالصا قد سبق
المسيح في داخمو ويعمل فيو إرادتو حتى يتمم
ً
هللا ودبره في مقاصده.
عندما نعيش بروح عيد البشارة في كل يوم ،نستطيع أن
نستمع إلى بشرى المالئكة ،نستطيع أن نتيمل مع صفوف
قدم إرادة طائعة هلل اآلب ،والطاعة ليست
السمائيين ،حينما نُ ِّ
عابر ولكنيا نتيجة حتمية في حياة االمتالء بالنعمة
حدثًا ًا
ولموجود الدائم في حضرة هللا ،وىي نتيجة لمن يشعر
بوجود هللا.

"السب معمِ"

قال المبلك لمسيدة العذراء مريم" :سبلم لك أيتيا الممتمئة نعمة الرب

معك" ،كان الرب مع السيدة العذراء مريم وليذا لم تجد صعوبة في
طاعتو ولكنيا أطاعتو راضية وقالت" :ىوذا أنا أمة الرب" ..ىذا لم
يحدث عرضا ولكنو كان أسموبا في حياتيا ..إنيا بدأت خادمة

لمرب فأطاعتو بفرٍح وشو ٍق عظيم.

هللا ال يقتحم اإلنسان إطبلقا ولكن يحدث تبلحم حيث االشتياق
المتبادل بين الممك الذي اشتيى حسن العروس ،والعروس التي
ٍ
عذوبة غير موصوفةِ" ،ا ْس َم ِعي َيا اِبنة
حار في
اشتاقت إليو شوقا ا
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ظ ِري وأ ِ
َم ِيمي أُ ْذَن ِك" ،ىذه التي كانت شاخصة بعينييا إلى بارييا،
َو ْان ُ َ
ىذه التي سمعت بأذنييا صوت هللا ،ىذه كما اشتاقت إليو ىو أيضا
اشتاق إلييا ،وىذا سر عظيم .ىكذا نستطيع نحن أيضا أن نسمك
بروح البشارة فتكون كل أيامنا أعيادا ،ونستطيع في كل يوم أن
نصنع بشرى جديدة في حياتنا عندما يظير أننا عمى الدوام نسمك

الر َّب
"ج َعْم ُت َّ
فى حضرة اآلب ونستطيع أن نتغنى مع داود قائمين َ
أَم ِ
امي ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ين .ألََّن ُو َع ْن َي ِم ِيني َفبلَ أَتََزْع َزعُ ِل َذِل َك َف ِرَح َقْمِبي
َ
وابتَيج ْت ر ِ
ط َمِئِّنا" (مز.)ٜ ،ٛ :ٔٙ
وحيَ .ج َس ِدي أ َْيضا َي ْس ُك ُن ُم ْ
َْ ََ ُ
"لِ ًَلُوِ لٌِ كَ َق ِىلِمَ"

رتبت الكنيسة أن ُيق أر إنجيل بشارة المبلك لمسيدة العذراء مريم في
قداس األحد الثاني من شير كييك ،بعد بشارة المبلك جبرائيل
لزكريا الكاىن بوالدة يوحنا المعمدان والذي ُيق أر في األحد األول من
شير كييك.
نبلحظ في بشارة المبلك لمعذراء أنو ظل يتناقش معيا وانتظر منيا

خبر ،وال لمجرد أن يبمغيا بشيء
يكن قد جاء ليعطييا ا
الرد .لم ُ
سوف يحدث ،ولكنو جاء لكي يشرح ليا ويفيميا ويقنعيا حتى إذا
ِ
َّللا الكممة في أحشائيا.
جسد ابن َّ
َقبَم ْت الرسالة يتم تَ ُ
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الر ِّبِ .لَي ُك ْن ِلي
َم ُة َّ
فما أروع قوليا لممبلك جبرائيل ُ
"ىَوَذا أََنا أ َ
َكَق ْوِل َك" (لؤ .)ٖٛ :ليذا ففي مديح عيد الميبلد المجيد تسبح
اقتبمت التبشير و ِ
ِ
أذعنت
الكنيسة وتنادي السيدة العذراء بقوليا[ :ولما

لمسر األعظم ..حل الكمم ُة كالتدبير وأخذ جسدا ِ
منك يا مريم].
ىل يمكن أن تكون السيدة العذراء مريم أقل من األرممة حنة النبية

بنت فنوئيل التي تكممت عن الطفل يسوع عندما ذىبت بو أُمو

العذراء مريم إلى الييكل بعد والدتو بأربعين يوما!! وتكممت حنة
النبية بالروح القدس عنو مع جميع المنتظرين فداء فى أورشميم.
ولماذا قال المبلك لمعذراء مريم" :وجد ِت ِن ْع َمة ِع ْن َد هللاِ" (لؤ:
ٖٓ)؟
إذا كان صوت سبلم العذراء مريم وىي تحمل السيد المسيح في
بطنيا قد جعل أليصابات تمتمئ من الروح القدس ويمتمئ الجنين
يوحنا بالروح القدس في بطنيا ليصير أول نبي وىو في بطن أمو،

وليصير أعظم مواليد النساء بين األنبياء .فيل يمكن أن تكون
القديسة مريم أقل من أليصابات؟!

َّللا ىي أن ُيقنع الناس ،وليس أن يجعميم يعممون ما
إن طريقة َّ
يريده غصبا .والسيد المسيح نفسو كان يشرح األمور المختصة
َّللا وكان يوضح أسباب الوصايا التي كان يقوليا.
بممكوت َّ
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ىذه ىي طريقة هللا أن يشرح لماذا يفعل األمر ،ويشرح ما ىو
اليدف من العمل الذي يعممو وما ىو مغزى الوصية؟

ىكذا عندما جاء المبلك ليبشر السيدة العذراء ،شرح ليا ما سيحدث
وكيف سوف تحبل بدون زواج ،ومن ىو الذي سيولد منيا ،وماذا
"ى َذا َي ُكو ُن َع ِظيما َو ْاب َن اْل َعِم ِي ُي ْد َعى
سيعمل .فقال ليا المبلكَ :
ّ
اإلَلو كرِسي داود أَِب ِ
ويع ِط ِ
يو .ويمِمك عَمى بي ِ
الر ُّب ِ
وب ِإَلى
ق
ع
ي
ت
يو
َّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َُْ
َ
َ
َ
َ
َ ْ
ُ
األََب ِد َوالَ َي ُكو ُن ِل ُمْم ِك ِو ِن َي َاي ٌة" (لؤ .)ٖٖ-ٖٕ :وأخبرىا بأن اسمو
َّللا يخمص.
يكون يسوع بمعنى َّ

َم ُة
فقالت مريمُ :
"ىَوَذا أََنا أ َ
عندما قالت ىذا انصرف

الر ِّبِ .لَي ُك ْن ِلي َكَق ْوِل َك" (لؤ.)ٖٛ :
َّ
المبلك ،وتجسد الكممة في أحشائيا.

َّللا مع البشر ،كأنو ينتظر السماح من السيدة
انظروا كيف يتعامل َّ
العذراء مريم لكي يتجسد في أحشائيا ،وتصير ىى السماء الثانية

والدة اإللو .حتى عندما يعطييا ىذه الكرامة العظيمة ،عندما
يعطييا ىذه النعمة يستأذن منيا ،حتى ال تأخذ نعمة أو كرامة تكون

غير موافقة عمييا أو ترفضيا أو تكون غير مقتنعة بيا.

ّللا ال
هللا لو طريقة لمن يريد أن يسمع ،لكن الذي يعاند مع َّ
يستطيع أن يفيم وال يستفيد شيئًا.
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درسا من بشارة السيدة العذراء مريم كيف نتعامل
يا ليتنا نأخذ ً
ّللا المطيف الحنون الذي يحاول أن يصل إلى داخل فكرنا
مع َّ
والى داخل قموبنا لكي نفرح بحضوره وعممو فينا.
 العذراء عندما آمنت بتجسد الكممة وفيمت سر التجسد اإلليي
ىذا يعني أن عقميا ارتفع لدرجة عالية باإليمان مما جعميا
السماء الثانية ،فالعذراء سماء ثانية ألن السيد المسيح سكن
في أحشائيا كما ىو ساكن في السماء.
 العذراء بفكرىا وايمانيا وروحيا َسمت وارتفعت جدا حتى
فيمت سر التجسد اإلليي ،فكما تجسد وسكن في بطنيا ىكذا
ْ
كان في فكرىا وروحيا فاستطاعت أن تفيم حمول هللا في

استطاعت أن ترى بعيني
الجسد وأن تؤمن بو وتمجده ،و
ْ

إيمانيا ما جعميا تسمو فوق الشاروبيم والسيرافيم الحاممين
العرش اإلليي.
 العذراء ىي والدتو وعبدتو وعروسو وابنتو في نفس الوقت بل
قال عنيا أيضا في سفر نشيد األناشيد إنيا أختو بقولو" :أختي
العروس" (نشٗ.)ٔٓ :
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يالمعجب!! كيف جمعت العذراء مريم كل ىذه األلقاب في ٍ
آن واحد؟
اإلجم ِ ِ
ِ ِ
ظ َي َر ِفي اْل َج َسد"
يم ُىَو ِس ُّر التَّْقَوى هللاُ َ
اع َعظ ٌ
ولكن َ"وب ْ َ
(ٔتيٖ.)ٔٙ :
ضى أ ْع َم ِالَناَ ،ب ْل
لقد أعد الرب كل شيء قبل الزمن " َ
ال ِب ُمْقتَ َ
ِبمْقتَضى اْلَق ِ ِ
ع َق ْب َل
الن ْع َم ِة َّالِتي أ ْع ِطَي ْت َلَنا ِفي اْل َم ِس ِ
صد َو ّ
يح َي ُسو َ
ُ َ
ْ
األ َْزِمَن ِة األ ََزِلَّي ِة" (ٕتئ .)ٜ :أي قبل كل الدىور.
َّللا اآلب "قبل األزمنة األزلية" قد تحقق في "ملء الزمان"
فما أعده َّ
َّللا ومسرتو التي قصدىا في نفسو "ِلتَ ْدِب ِ
ير ِم ْل ِء
بحسب قصد َّ
األ َْزِمَنة" (أفٔ.)ٔٓ :

لقد جاء ملء الزمان ..جاءت الممتمئة نعمة التي بسبب
طاعتيا وتواضعيا قد اطّمع اآلب من السماء فمم يجد
من يشبييا

أرسل وحيده أتى وتجسد منيا (ثيئوطوكية يوم األربعاء)..
عجيبة ىذه العذراء مريم!
قال مار إفرام السرياني عن العذراء القديسة مريم:
"عجيبة ٍي أمك  ...سيد الكل دخلَا فخزج إىساىًا .الزب دخلَا فأصبح
عبدًا ..الكلنة دخلَا فصار صامتًا داخلَا ..الزعد دخلَا فَدأ صوتُ..
راعى الكل دخلَا فصار ميَا محالً ..إٌ بطً أمك قد غريت أوضاع األمور
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يا ميعه الكل ..الػيى دخلَا فخزج فقريًا ..العالي دخلَا فخزج يف صورة
وضيعة ..الضياء دخلَا فأخفى ىفسُ ..معطي الطعاو دخلَا فصار جائعًا..
مزوي اجلنيع دخلَا وخزج ظنآىًا ..ساتز الكل خزج ميَا مكشوفا وعزياىًا"
كًف نعًض بسوح البصازَ املفسحُ؟

لقد تحدثنا عن حدث البشارة ولكن كيف نحيا عمميا بروح البشارة
في حياتنا؟
أخبار مفرحة ،يوجد بعض أناس
ا
 في البشارة نتعمم أن ننشر
ينشرون
أخبار غير مفرحة ،أو ينظرون لؤلمور بمنظور غير
ا

مفرح ،فالشيء الذي يفرح بو كثيرون يحزنيم ىم ،وفي نفس
الوقت يعممون عمى بث ذلك الحزن.

 إن كان
عمينا أن

ىناك ما ُيحزن بالفعل مثل نياحة شخص عزيز؛
نعمل بقول الكتاب المقدس" :الَ تَحزنوا َكاْلب ِاقين َّال ِ
ين
ذ
ْ َُ
َ
َ َ
َل ُي ْم" (ٔتس ٗ .)ٖٔ :فإذا تحدث أحد بعد نياحة

اء
الَ َرَج َ
شخص يتكمم عن سيرتو العطرة ،يتكمم عن شركة القديسين

التي عاش فييا يتكمم عن صمواتو التي سوف يصمييا من
أجمو.
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 حينما نحتفل بعيد البشارة في تذكاره السنوي أو في التذكار
الشيري نحاول أن يكون دائما لدينا أخبار سارة نقوليا

لآلخرين.
ِ
ِ
ونقدم ليم ما ُيشعرىم بأفضال
نقدم لمناس ما يرفع معنوياتيمّ ،
ّ 
هللا الكثيرة عمينا التي نحتاج أن نشكره عمييا.
 في عيد البشارة نتخمص من النظرة السوداء لؤلمور ونحاول
أن نأخذ األمور من جانبيا المضيء أو المفرح.

 البشارة لمسيدة العذراء مريم كان فييا ما ُيحزن ،وىو ماذا
حبل بالكممة
سوف تقول لخطيبيا يوسف البار بعد أن تَ َ
الم ِ
تجسد دون زرع بشر؟! وماذا تقول لجموع الناس التي
ُ
أمر بسيطا،
المحزن في البشارة كان ا
تراىا؟! ال تظنوا أن الجزء ُ
كيف لعذراء غير مرتبطة بعبلقة زواج أو حتى لو مخطوبة

عمى وشك الزواج أن تصبح حبمى؟! ىذا أمر صعب!
ام ْت َم ْرَي ُم ِفي ِتْم َك األََّيا ِم
 لكن الحظوا ماذا يقول الكتابَ" :فَق َ
وَذىب ْت ِبسرع ٍة ِإَلى اْل ِجب ِ
ال ِإَلى َم ِد َين ِة َي ُيوَذا َوَد َخَم ْت َب ْي َت َزَك ِرَّيا
َ ََ ُ ْ َ
َ
وسَّمم ْت عَمى أِ
ات" (لؤ ،)ٗٓ ،ٖٜ :ألن المبلك قال
َل
يص َاب َ
ََ َ َ
َ
ات َن ِس َيبتُ ِك ِىي أ َْيضا ُحْبَمى ِب ْاب ٍن
يص َاب
لمسيدة العذراء " َو ُىَوَذا أَِل
ُ
َ
َ
ِفي َشيخ ِ
أما
ففرح ْت وذىب ْت إلييا لتينئياَّ .
ُْ َ
وخت َيا" (لؤَ ،)ٖٙ :
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عن أليصابات فإن الروح القدس أرشدىا لؤلسرار التي لم
تذكرىا السيدة العذراء ولم ترد أن تعمنيا؛ قالت أليصابات:
ِ ِ ِ
النس ِ
طِن ِك! َف ِم ْن أ َْي َن ِلي
اء َو ُمَب َارَك ٌة ِى َي ثَ َم َرةُ َب ْ
" ُمَب َارَك ٌة أ َْنت في ّ َ
َن تَ ْأِتي أ ُُّم َرِّبي ِإَل َّي؟" (لؤ .)ٖٗ ،ٕٗ :كانت السيدة
َى َذا أ ْ
َ
عبر عنيا
العذراء بعد قبوليا بشارة المبلك في حالة فرح َّ
ام ْت َم ْرَي ُم ِفي ِتْم َك األََّيا ِم َوَذ َىَب ْت ِب ُس ْرَع ٍة ِإَلى
الكتاب ىكذاَ" :فَق َ
اْل ِجب ِ
ال ِإَلى َم ِد َين ِة َي ُيوَذا" (لؤ .)ٖٜ :إذا أصابت ضيقة
َ

شخصا ما فمن يستطيع القيام بمثل ىذا العمل ،لكن السيدة

العذراء كانت في حالة من الفرح فذىبت مسرعة .القديسون

ليس لدييم كسل ولذا فقد تنبأ الكتاب عن العذراء مريم وقال:
اكب عَمى سحاب ٍ
"وحي ِمن ِجي ِة ِ
الر ُّب ر ِ
ِ
يع ٍة
ر
س
ة
ا
ذ
و
ى
:
ر
ص
م
َّ
َ
َ ٌ َ َ ََ َ َ
ْ َ َُ
ٌَْ ْ َ
ِِ
ِ
وَق ِادم ِإَلى ِمصر َفتَرتَ ِجف أَوثَ ِ
وب َقْم ُب
َْ ْ ُ ْ ُ
ص َر م ْن َو ْجيو َوَي ُذ ُ
ان م ْ
َ ٌ
ِمصر َد ِ
اخَم َيا" (إش )ٔ: ٜٔشبييا الوحي اإلليي بسحابة
َْ
خفيفة وسريعة ،أي أن السيدة العذراء كانت مثل سحابة سريعة
ال تمكث في مكان ،فبمجرد أن وصمت إلييا البشارة أسرعت

إلى أليصابات.
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أما عن الجانب المحزن في البشارة فقد تركتو لتدبير هللا،
َّ 

الحَبل واضحة؛
وعندما َر ْ
جعت والحظ خطيبيا يوسف مظاىر َ
أما ىي فكانت واثقة في عمل هللا.
أراد تخميتيا ا
سر .و َّ

 عندما نحتفل بالبشارة المفرحة والتجسد البد أن ُنشارك السيدة
العذراء في اآلالم التي احتممتيا بفرح ،باألخبار المفرحة
وتيممت وأول كممة نطقت
فرح ْت
ْ
السماوية التي جاءت إلييا ،ف َ
اَّللِ مخِّم ِ
بيا" :وتَبتَ ِيج ر ِ
صي" (لؤ.)ٗٚ :
وحي ِب َّ ُ َ
َ ْ ُ ُ

يا ليتنا نبحث عما يُفرح في كل األمور المحيطة بنا ،وأ َّما ما
فيو حزن ومصائب وكوارث أو ما قد ينتج عن حروب
الشياطين أو افتراءات من أناس أشرار؛ فنثق أن هللا
سيتصرف في ىذه األمور ونأخذ الجانب المُفرح باستمرار وال
ندع الظروف الخارجية تُشعرنا باإلحباط والحزن.
من يحيا في الحزن لم يستفد من عيد البشارة.
فمنحيا في فرح الروح والبشارة المفرحة.
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إشساقُ الهىز احلقًقٌ الرٍ أتِ إىل العامل

كان التجسد اإلليي ىو إشراقة النور الحقيقي الذي أتى إلى العالم
بعد أن تخبطت البشرية في ظممات كثيرة حتى جاء السيد المسيح
وقال " :أَنا ىو نور اْلعاَلمِ .من ي ْتبعِ
بل يم ِشي ِفي ُّ
الظْم َم ِة َب ْل
ف
ي
ن
َ
َ ْ َ َْ
َ
َ َُ ُ ُ َ
ْ
ور اْل َحَي ِاة" (يو .)ٕٔ :ٛجاء لكي يتسمل إلى مخادع
َي ُكو ُن َل ُو ُن ُ
اقتحاما.
القموب ،ال ليقتحميا
ً

إذ ُوجد في الييئة كإنسان أشبع البشرية في حنينيا إليو
واشتياقيا أن تراه ،وتتالمس معو ،وتسمعو بكل الحب
يناغييا وتناغيو.

وعندما ظير هللا في الجسد لم يظير بملء المجد ،إنما ظير في
صورة متواضعة بسيطة ،يستطيع كل إنسان أن يقترب إلييا
الظْمم ِ
الس ِالك ِفي ُّ
ويتعامل معيا" ...اَ َّ
ور َع ِظيما"
ص َر ُن ا
َب
أ
ة
لش ْع ُب َّ ُ
َ َْ
(إش.)ٕ :ٜ
 فإذا تفكرنا في مشاعر إنسان يعيش في أحد السجون ،وينتظر
الخبلص من قيود ىذا السجن ،إنسان ينتظر اإلعدام ولكنو يترجى

المراحم اإلليية فيعفى عنو ،إنسان يعيش في كآبة ،في حزن وىناك

بصيص من األمل يراوده بين ٍ
حين وآخر ،أسعد يوم في حياتو ىو
الحجاب ويقول لو يا فبلن لقد صدر
اليوم الذي يأتي إليو أحد ُ
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األمر باإلفراج عنك ،و ُحكم ببراءتك ،وسوف تخرج قريبا من
السجن ،وتنجو من حكم الموت ..ىو ال يزال في السجن ،ومازالت
القيود في يديو ورجميو ،ولم يط أر تغيير عمى حياتو ،إنما بالرغم من

كل ىذا أشرقت عميو أنوار الحرية ،وتنسم عبير الحياة .ذلك اليوم
الذي جاءتو فيو البشارة بخبلصو من العبودية ومن الموت ،سيكون

يز وغاليا جدا.
تذكار عز ا
ا
عنده
أرد أن يتوب سيفرح،
 اإلنسان الشرير يبغض النور ولكن إن ا

ألن النور قد أشرق عمى حياتو ،ويأتي إلى النور لكي يبدأ حياة

جديدة مع السيد المسيح.
ِم ْثل المرأة التي غسمت قدمي السيد المسيح بدموعيا ومسحتيما
بشعر رأسيا ودىنتيما بالطيب .كانت إنسانة خاطئة ولكنيا شعرت

أن نور السيد المسيح يبدد الظممة الموجودة في حياتيا.
من يستطيع أن يصف خدمة السيد المسيح؟!! من يستطيع أن
يصف تأثير السيد المسيح؟!! من يستطيع أن يصف شخصية
السيد المسيح الذي قال عنو المزمور" :أ َْن َت أ َْب َرعُ َج َماال ِم ْن َبِني
اْلَب َش ِر" (مز٘ٗ ،)ٕ :ليس جمال في الشكل الخارجي والمبلمح

فقط ،ولكن أبرع جماال ألنو ال يوجد في كل تاريخ البشر من يؤثر
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في حياة الناس كما حدث في إشراقة النعمة في شخصو اإلليي
العجيب.

ىو أنار الحياة ألنو ىو الحياة ،وىو النور ألنو قدوس ببل شر،
َّ ِ
ِ
اآلب"
وألنو فيو تظير كل القداسة ،وقد قالَ" :الذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
ظ َي َر ِفي اْل َج َس ِد" (ٔتىٖ:
(يوٗٔ .)ٜ :ويقول الكتاب" :هللاُ َ

...)ٔٙ

كان كبلمو يحرر الخطاة من سمطان الخطية .فالنور أشرق في
ِ
يما ُىَو ُم ْجتَ ٌاز َأرَى الَ ِو َي ْب َن َحْمَفى َج ِالسا ِع ْن َد
حياة الوي العشار " َوف َ
ان اْل ِجباي ِ
م َك ِ
ال َل ُو« :ا ْتَب ْعِني»َ .فَق َام َوتَِب َعو"ُ (مرٕ ..)ٔٗ :ترك
ق
ف
ة
َ
َ
ََ
َ
َ

مكان الجباية وذىب وراء النور ...والنور أشرق في حياة المرأة
َّ
الخاطئة وقال ليا السيد المسيحِ" :إ ِ
بل ٍم"
ص ِك! ِا ْذ َىِبي ِب َس َ
يم ُانك َق ْد َخم َ
َ
(لو ...)٘ٓ :ٚالنور أشرق في حياة زكا فطرد محبة المال من قمبو
ص ِل َي َذا اْلَب ْي ِت" (لو:ٜٔ
ص َل َخ َ
بل ٌ
وقال السيد المسيح عنو" :اْلَي ْوَم َح َ
.)ٜ
الر ِّب َعَم َّي ألََّن ُو َم َس َحِني ألَُب ِّش َر
والسيد المسيح قال عن نفسوُ " :رو ُح َّ
اكين أَرسَمِ
اْلمس ِ
َشِفي اْلم ْن َك ِس ِري اْلُقُم ِ
وب ألَُن ِاد َي ِلْمم ْأس ِ
ين
أل
ي
ن
ْ
ور َ
َ
َ ُ
َ ُ
َْ
ََ
ِ
ِِ
ِ
ِب ِ
اإل ْ ِ ِ
ين ِفي اْل ُح ِّرَّي ِةَ .وَأ ْك ِرَز
ص ِر َوأ ُْرس َل اْل ُم ْن َسحق َ
طبلَق ولْم ُع ْم ِي باْلَب َ
الر ِّب اْل َمْق ُبوَل ِة" (لوٗ.)ٜٔ ،ٔٛ :
ِب َسَن ِة َّ
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فنور الرب اكتسح كل عوامل الشر الذي في العالمَّ ،
وتسمق
النور قمة الجمجثة َّ
وتألق الحب متجميًا عمى الصميب.

ور اْل َحِق ِيق ُّي َّال ِذي ُيِن ُير ُك َّل ِإ ْنس ٍ
ان ُّ
ان ِآتيا
وقال عنو الكتابَ " :ك َ
الن ُ
َ
ِإَلى اْل َعاَل ِم" (يؤ ..)ٜ :أشرق السيد المسيح بنوره ،فيو نور في
قداستو ..ىو نور في محبتو ..ىو نور في ك ارزتو ..ىو نور في

تجسده ..ىو نور في ميبلده من العذراء مريم ...ىو نور في
خدمتو ...في تعاليمو ...في سيرتو ...في حبو ...في بذلو ...في
نصرتو ...في قيامتو من بين األموات وصعوده إلى السماوات لذلك
ور اْل َعاَلمَِ .م ْن َي ْتَب ْعِني فبلَ َي ْم ِشي ِفي
يقول السيد المسيح" :أََنا ُىَو ُن ُ
ُّ
الظْم َم ِة" (يو.)ٕٔ :ٛ
زأيها جمده

يقول الكتاب" :واْل َكِ
ص َار
ة
م
م
ُ
َ َ َ
ِلو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب َم ْمُموءا ِن ْع َمة
َ

َج َسدا َو َح َّل َب ْيَنَنا َوَأرَْيَنا َم ْج َدهُ َم ْجدا َك َما
َو َحِّقا" (يؤ.)ٔٗ :

عبارة "رأينا مجده" ليا معنيان ،ألن القديس يوحنا الرسول رأى مجده
عمى جبل التجمي ،وقد قال عن ذلك معِّممنا القديس بطرس الرسول:
اآلب كرامة ومجداِ ،إ ْذ أَ ْقبل عَمي ِ
َّللاِ
"ألََّنو أَخ َذ ِ
ِ
ص ْو ٌت َك َي َذا ِم َن
و
ن
م
َّ
َ
ُ َ
َ
َ َ ََْ
ََ َ ْ َ
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اْلم ْج ِد األَسَنىَ :ى َذا ُىو ْابِني اْلحِ
يب َّال ِذي أََنا ُس ِرْر ُت ِب ِو" (ٕبطٔ:
ب
َ ُ
ْ
َ
َ
.)ٔٚ

إذن المعنى األول لعبارة "رأينا مجده" ىي رؤية شعاع من مجده
أما المعنى الثاني فيو أنيم برؤيتيم لمسيد
وليس ملء مجدهَّ ،

المسيح الكممة المتجسد قد شاىدوا فيو الطيارة والقداسة ،والسمطة
عمى الشياطين ،والقوة عمى إقامة األموات ،ولذلك عندما أرى الناس
اآليات التي كان يصنعيا السيد المسيح كانوا يقولونَ" :ق ْد َق َام ِف َينا
نِب ّّي ع ِ
يم َوا ْفتََق َد هللاُ َش ْعَب ُو" (لو)ٔٙ :ٚ؛ فكانوا يمجدون هللا من
ظ
َ
َ ٌ
أجل اآليات التي نظروىا .ورؤية المجد تكون عمى قدر ما يستطيع

اإلنسان أن يرى أو يفيم.

عبارة "رأينا مجده" ال تعنى أن يوحنا قد رأى كل نور الىوتو ألن هللا
اإل ْنسان َ ِ
يش" (خرٖٖ .)ٕٓ :لكن "رأينا
ال َي َراني َوَي ِع ُ
قال لموسىَ َ ِ " :
مجده" تعني رأينا تواضعو ووداعتو ..رأيناه وىو يمشي عمى الماء..
رأيناه وىو يقيم لعازر من بين األموات ..رأيناه وىو يعِّمم الجموع
كمن لو سمطان وليس كالكتبة ...رأيناه وىو يغير حياة الخطاة

ويحول زكا من محبة المال إلى محبة الفقراءِّ ..
ِّ
يحول المرأة الخاطئة
من محبة الخطية إلى محبة الطيارة والعفة ..ىذه ىي األمجاد التي
قصدىا...
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التجسد واحلب واملغفسَ

لقد رتبت الكنيسة قراءة إنجيل المرأة الخاطئة (لو )٘ٓ-ٖٙ :ٚفي

عشية األحد الثاني من شير كييك الذي ُيق أر فيو إنجيل البشارة.
فبينما تسبح الكنيسة وتشدو وتترنم بترانيم الخالص بحمول الكممة
في أحشاء البتول مريم؛ في نفس الوقت ِّ
تقدم لنا قصة ىذه

المرأة ،لكي نتذكر أننا كنا مثقمين في سجن الخطايا والذنوب ،وأننا

كنا مديونين بالكثير جدا مثل ىذه المرأة لكن الرب غفر لنا خطايانا
الكثيرة بمحبتو ،لكي يفتح الباب لكل إنسان في الطريق إلى قمب هللا
المحب.

عبرت ىذه المرأة الخاطئة عن حال البشرية كميا التي كانت
َّ

وخصوصا الذين كان
منتظرة مجيء السيد المسيح بصور متعددة
ً
ليم إيمان في أقوال األنبياء .فانتظارىم امتد عمى مدى حوالي
خمسة آالف سنة من آدم حتى مجيء السيد المسيح.

ىذه المرأة شعرت أنيا مديونة بالكثير وىذا الشعور كان سببا في
وصوليا إلى قمب هللا ،لم تجد شيئا أثمن من قارورة الطيب ،وال
أحر من الدموع ،وال أكرم من شعر الرأس لكي تغسل أقدام
شيئا ّ
الرب وتمسحيا وتطيبيا ،ولسان حاليا يقول أعطني يا رب ينابيع
دموع كثيرة لكي أغسل قدميك المتين أعتقتاني من طريق الضبللة
ِ
عمر نقيا بالتوبة .لم تجد ىذه المرأة
ا
قدم لك طيبا فائقا وأقتني لي
وأُ ّ
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أثمن من تمك القارورة تُ َعِّبر بيا عن شدة إعجابيا برائحة المسيح
الزكية التي فاحت ومؤلت كل مكان ،والتي أسرت قمبيا ومشاعرىا.

ان
كان معروفا عن ىذه المرأة إنيا خاطئة ألن الفريسي قالَ" :ل ْو َك َ
ى َذا نِبِّيا َلعِمم من ى ِذ ِه اْلم أرَة َّالِتي َتْم ِمسو وما ِىي! ِإَّنيا خ ِ
اطِئ ٌة"
َ َ
َ َ
َْ ُ
َ َ َْ َ
ُُ ََ َ
وسمعت كيف
كثير عن رب المجد يسوع
ا
عت
ْ
(لو .)ٖٜ :ٚوقد َس ِم ْ
َّ
خمص خطاة كثيرين وكيف انسكبت النعمة عمى شفتيو وكيف أن
كل من كان بو داء ولمسو بإيمان يبرأ ،سمعت عن معجزاتو في
كثير أن
ا
شفاء األمراض وعن عممو في خبلص الخطاة واشتاقت
تمتقي مع ىذا المخمص ،ولكن كيف تمتقي بو؟ إذا سار في الطريق
فالجموع تزحمو من كل موضع ومن كل جانب واذا وقف يعِّمم
الجموع تحيط بو باآلالف؛ كان الوصول إلى السيد المسيح لو

صعوبتو بالنسبة ليذه المرأة .لقد نقب أصحاب المفموج األربعة
سقف البيت حيث كان السيد المسيح جالسا ودلوا السرير الذي كان
يضطجع عميو ،ألنيم لم يستطيعوا الوصول إليو .كانت المرأة

عبر عن رغبتيا في ترك حياة الخطية والمضي
الخاطئة تريد أن تُ ِّ
في طريق التوبة ،لقد مؤل قمبيا اإلحساس بالندم والمديونية الكبيرة،

لم ْن تذىب
لكن كيف تستطيع أن ِّ
تعبر عن كل ىذه المشاعر؟ َ
ِ
لتقدم توبتيا أمامو؟
ّ
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إعالن توبتيا كان متالزمًا مع لقائيا الشخصي مع السيد
وخالصا ليدفعيا
المسيح لترتوي من ينبوعو الذي يفيض قوة
ً
في طريق النور وفي طريق الحياة.

ووقفت
وذىبت
أخذت تقدمة
ْ
ْ
عمم ْت أنو متكئ في بيت الفريسي ف ْ
َ
شعرت أن ىذه ىي فرصتيا لكي تمتقي
عند قدميو ِمن ورائو باكية،
ْ

بو ،حتى ولو كان ىذا في بيت الفريسي .كانت تعمم ما سوف
يصيبيا ِمن اإلحراج حينما تدخل ،وتعمم مقدار قسوة الفريسيين في
الحكم عمى الناس ومقدار اشمئزازىم من الخطاة ،ونتذكر ذلك

الفريسي الذي تحدث عنو السيد المسيح فقال إنو وقف يصمي في
ِِ
الن ِ
َش ُك ُر َك أَِّني َل ْس ُت ِم ْث َل َب ِاقي َّ
ين
الييكل وقالَ" :ا َّلم ُي َّم أََنا أ ْ
اس اْل َخاطف َ
َّ ِ ِ
ين ُّ
ال ِم ْث َل َى َذا اْل َع َّش ِار" (لو.)ٔٔ :ٔٛ
الزَن ِاة َو َ
الظالم َ
كان الفريسيون يبررون أنفسيم ويحتقرون اآلخرين لكن بالرغم من
الحرج الذي سوف ُيصيبياَّ ،
مت ألنيا تعمم أن الخطية البد ِمن
تقد ْ
أن تفضح اإلنسان وتُسبب لو ِمن الخجل والعار الكثير .وكأن لسان

حاليا يقول إني مستحقة لكل تعيير وخزي ..لذلك ذىبت إليو ،ولم

ذىبت تحمل مشاعرىا وتحمل تقدمتيا أيضا .وقد
تذىب فارغة بل
ْ
َقِبل الرب تقدمة ىذه المرأة من الطيب ،ومع أن هللا ال يقبل تقدمات
الخطاةَ ،قِبل ىذه التقدمة ألنيا ُق ِّد َمت ِمن قمب منسحق بشدة ،من
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قمب تائب مشتاق لحياة النعمة والبر .جاءت أوال ووقفت تبكي ولم
تقترب إليو ،بل وقفت من ورائو عند قدميو باكية؛ وعندما شعرت

أنو سوف يقبل اقترابيا إليو بدأت تبل قدميو بدموعيا.

من يشعر بالندم الشديد عمى خطية؛ ال يخجل من أن يعترف
بيا ،واذا شعر بالخجل يعتبر نفسو مستح ًقا

ليذا الخجل ،وأنو مستحق أن يظير في صورة المذلة والعار؛
فينظر هللا إلى مذلتو ويغفر لو ويرفع عنو خطيتو.

أما من يريد أن يظير بأجمى مظير وبصورة حسنة
َّ
وىو من الداخل ممموء خطية وشر ،فيو كالقبور المبيضة من
الخارج ،وخطيتو ال تغفر.

سكبت الدموع عمى
ما الذي كان يدور في ذىن ىذه المرأة حينما
ْ
قدميو؟ ما ىو المغزى أو المعنى الذي دفعيا إلى ىذا العمل؟ أال
يكفي البكاء وحده؟ ألم يكن من الممكن أن تضع الطيب عمى رأسو
أو عمى كتفيو؟ لماذا اختارت قدمي الرب لكي تبكي فوقيما؟
كانت العادة قديما أن صاحب البيت يغسل قدمي ضيفو بماء
عبلمة تكريم واحترام لو ونوع من إراحة اإلنسان المتعب من
الطريق.
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رأت ىذه المرأة في السيد المسيح ضي ًفا سماويًا وأن البشرية
تستقبل ىذا الضيف .والسيد المسيح عندما سار عمى األرض
لم يكن يميق بو أن يوجد في الييئة كإنسان في صورة عبد
ألنو ىو الجالس فوق مركبة الشاروبيم ىو الذي تستر

المالئكة وجوىيا من بياء عظمة مجده وىو الذي تستر

نظرت إلى قدميو
المالئكة أرجميا خجالً وحياءً أمامو ،فحينما
ْ
شعرت أن ىاتين القدمين الكريمتين الطوباويتين قد أتيتا
ْ

لتمشيا عمى األرض من أجل خالصيا ىي ،وأن ىاتين القدمين

سير بسبب خطاياىا ىي ،ىاتين القدمين ال يميق بيما
قد تعبتا ًا
السير عمى األرض بل يجب أن تُحمال فوق الرأس وال تمسا
األرض عمى اإلطالق.

لكن "ألََّنو جعل َّال ِذي َلم يع ِرف خ ِطَّية ،خ ِطَّية ألَجِمناِ ،لن ِ
ص َير َن ْح ُن
َ
ْ َْ ْ َ
َْ َ
ُ َََ
ِب َّر هللاِ ِف ِ
يو" (ٕكو٘ )ٕٔ :إذ حمل خطايانا في جسده ،فشعرت أن

ىنا يكون موضع البكاء.

إن إزالة أحزان قمب هللا ىي دموع التوبة التي تسكبيا تمك
النفس التي شعرت بثقل خطاياىا.

فجاءت من ورائو ووقفت عند قدميو باكية وابتدأت تبل قدميو
بدموعيا وتمسحيما بشعر رأسيا.
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من المعروف مقدار اعتزاز المرأة بشعر رأسيا ألنو ىو تاج لممرأة،
وكان ىذا إعبلنا أنيا تضع السيد المسيح في عممو الخبلصي من
أجل اإلنسان تاجا لرأسيا عوضا عن كرامة ىذا العالم.

منتيى الحب والتقدير لشخص السيد المسيح واعتراف منيا
بأن ىذا الشخص ىو ضيف قد أتى من فوق
وليس من األرض

ض ىو أَر ِ
يع و َّال ِذي ِ
"َاَّل ِذي ي ْأِتي ِمن َفوق ىو َفوق اْلج ِ
ِ
ض ّّي
َر
أل
ا
ن
م
م
ِ
َُ ْ
َ ْ
َ
ْ ْ ُ َُ ْ َ َ
َ
ِ َّ َّ ِ
السم ِ
ِ ِ
ِ
يع" (يوٖ:
اء ُىَو َف ْو َق اْل َج ِم ِ
َوم َن األ َْرض َيتَ َكم ُمَ .الذي َي ْأتي م َن َّ َ

ٖٔ).

تقبل قدميو وتدىنيما بالطيب ،ىذه الُقببلت لقدمي الرب
وكانت ِّ
يسوع ىي ُقببلت االشتياق إلى العشرة مع هللا ومحبتو دائما،
فاإلنسان إذا َقَّبل شيئا إنما ُي ِّقبل ما ىو عزيز عميو.
بكل عواطف الحب واالحترام والتقديس شعرت أن ىاتين القدمين قد

سارتا إلييا لكي تمنحيا خبلصا وغفرانا لخطاياىا ،لعميا قد رأت
الجراحات من خبلل دموعيا وعرفت أن خطاياىا قد جرحت قمب

المحب .لعميا رأت الجراحات المزمعة أن تمزق ىاتين القدمين
هللا ُ

مرت
تقبل موضع ىذه الجراحات المزمعة أن تكون .أقدام ُس ْ
فبدأت ِّ
فت الدماء ،دماء الحب اإلليي ،وفي سفر نشيد
عمى الصميب ونز ْ
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األنشاد تقول العروسِ" :ل ُيَقِّبْمِني ِبُق ْببلَ ِت َف ِم ِو أل َّ
طَي ُب ِم َن
َن ُحَّب َك أَ ْ
ر" (نشٔ .)ٕ :وكأنيا كانت ترتشف من خمر حب هللا أو
اْل َخ ْم ِ
ذلك الدم الذي سال من قدميو الطاىرتين.

كثيرون اختاروا أن يكون موضعيم عند أقدام الصميب وكان
ىذا سبب قوة عجيبة في حياتيم الروحية ...ولسان حاليم
يقول لشخص السيد المسيح :كمما طافت بك العين انزوت
نفسي ال َخجمى يغطييا بُكاىا.
لست أستطيع أن أتطمع في وجيك وجسدك ولكن ليس لي
َّ
إال أن أنظر إلى قدميك الجريحتين.

وتقبل مكان ىذه
كانت ىذه المرأة تشعر باآلالم والجراحات
ِّ
الجراحات في حب وتقدير عميقين كاألم التي تُ ِّقبل ابنيا المتألم.

لم يفيم الفريسي ىذه المعاني العميقة ألنيا كانت أكبر من أن

يستوعبيا قمبو المتقسي بسبب الكبرياء .ولكن تفيميا قموب

المنسحقين والمتواضعين أولئك الذين يشعرون بمديونيتيم ويشعرون

يدي هللا .جاءت ىذه المرأة
دائما أنيم ال يستحقون مجرد المثول بين َّ
ار عميقة من أسرار العشرة مع هللا ولقد َقِبل هللا توبتيا
لكي تفيم أسر ا

وَقِبل محبتيا وأعمن ليا جانبا من حبو.
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فحينما يكشف السيد المسيح جراحاتو لمحبيو حينئذ يكون
قد كشف ليم سر الحب اإلليي.

ىذه مشاعر اإلنسان التائب الذي يترك عنو الطباع الرديئة ،وتظير
في حياتو الفضيمة ،وثمار الروح القدس ،ويشعر أن محبة هللا تغمر
حياتو
وجدنا مسًا

وجدت البشرية المخمص المسيح المتجسد ،وىا ىي الفرصة لكل
إنسان أن يفكر بينو وبين نفسو ويسأل نفسو ىل اكتشف المسيح
في حياتو؟ ىل وجد المسيح؟ ىل عرفو؟ يجب أن يشعر اإلنسان
بعمل السيد المسيح في حياتو الشخصية وفي داخمو.
من الناحية العامة الخارجية أو الظاىرية فالسيد المسيح ىو الذي
كمل فيو النبوات،
ينطبق عميو ما ال ينطبق عمى غيره فيو الذي تَ ُ
أما من الناحية الداخمية في حياة كل إنسان فبل يستطيع أحد أن
َّ
يؤثر في حياة اإلنسان في البعد الداخمي مثل السيد المسيح.

اإلنسان حينما ينظر إلى الخارج يجد شيادة النبوات التي تشير إلى
السيد المسيح ،وعندما َي َقبمو ينظر إلى داخمو فيجد التأثير غير
العادي فاالثنان يتقاببلن معا ..التأثير الخارجي والتأثير الداخمي..
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وعندما يتقاببل معا نستطيع أن نقول" :ق ْد َو َج ْدَنا َم ِسَّيا اَّل ِذي تَْف ِس ُيرهُ:
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
َّ
اء:
اْل َمس ُ
وسى في ُ
يحَ ....و َج ْدَنا الذي َكتَ َب َع ْن ُو ُم َ
اموس َواأل َْنبَي ُ
الن ِ
ف َّال ِذي ِم َن َّ
اص َرِة" (يؤ)ٗ٘ ،ٗٔ :
َي ُسو َ
وس َ
ع ْاب َن ُي ُ
كما حدث مع نثنائيل الذي بمجرد رؤيتو لمسيد المسيح قال "َيا ُم َعِّم ُم
َّللاِ! أ َْنت مِم ِ ِ
يل" (يؤ .)ٜٗ :عبارة قوية جدا ..من
أ َْن َت ْاب ُن َّ
َ َ ُ
ك إ ْس َرائ َ
أول مقابمة!!! لقد وصف إرسالية السيد المسيح باعتباره أنو ىو ابن
هللا الوحيد المتجسد وىو هللا الذي جاء لكي يممك عمى شعبو ،لكي
يممك ممكية حقيقية ،كما يقول " ِم ْن َي ِد اْل َي ِاوَي ِة أَ ْف ِدي ِي ْمِ .م َن اْل َم ْو ِت
أ َِ
ص ُي ْم" (ىؤٖ.)ٔٗ :
ُخّم ُ

ال يقدر اإلىساٌ املقيد املزبوط أٌ يفك ىفسُ ،البد أٌ يفكُ آخز..
لذلك جاء يسوع ورُبط حببال شَواتي ولذات قليب،
وبذلك ىلت احلزية.
مً أقوال القنص بيشوي كامل
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الظثِ َمُِ "
"الهُّىزُ يُضٌُِْ فٌِ ُّ

توجد حياة منيرة وحياة مظممة ،حياة مقدسة وحياة شريرة ،ولكن
الحياة المظممة ال يجوز أن نسمييا حياة؛ من األفضل أن نسمييا

موتا ألن حياة ليس فييا هللا وحياة ليس فييا البر ىى الموت بعينو.

فالكراىية ظممة والحب نور .الخيانة والزنا ظممة والطيارة والقداسة
نور ،األنانية ظممة والعطاء والبذل نور.

من الذي أعطى لمبذل معناه الجميل؟!! "ِب َي َذا َق ْد َع َرْفَنا اْل َم َحَّب َة :أ َّ
َن
ِ
َج ِل
َجِمَناَ ،فَن ْح ُن َي ْنَبغي َلَنا أ ْ
َن َن َ
اك َو َ
َذ َ
وسَنا أل ْ
ض َع َنْف َس ُو أل ْ
ض َع ُنُف َ

ِ
اإل ْخَوِة" (ٔيوٖ )ٔٙ :من الذي أعطى لمطيارة معناىا الجميل؟!!
وشرور كثيرة ويعتبرونيا
ا
بعض البشر يفتخرون أنيم يفعمون مفاسد
بل َّ ِ
فخ ار " َّال ِذ ِ
ط ُن ُي ْم َو َم ْج ُد ُى ْم ِفي ِخ ْزِي ِيمِ،
ين ِإَل ُي ُي ْم َب ْ
ك ،الذ َ
َ
ين ن َي َايتُ ُي ُم اْل َي َ ُ
ضَّي ِ
َّال ِذين يْفتَ ِكرو َن ِفي األَر ِ
ات" (فىٖ .)ٜٔ :إنسان يفتخر أنو
ْ
َ َ ُ
شيواني ،يفتخر أنو يستطيع أن يصنع الخطيئة ،ويكون ىذا فخره

أما اإلنسان الروحي فيفتخر بصميب
ولكن ىذا الفخر ىو خزيَّ .
َما ِمن ِجيِ
اشا ِلي أَن أَ ْفتَ ِخر ِإالَّ
ح
ف
ي،
ت
َ
َ
ْ
َ
َ
الرب يسوع المسيحَ " ،وأ َّ ْ َ
يحَّ ،ال ِذي ِب ِ
يب رِبنا يسوع اْلم ِ
ِب ِ ِ
صِم َب اْل َعاَل ُم ِلي َوأََنا ِلْم َعاَل ِم"
د
ق
و
س
ِ
َ
ْ
ُ
صم َ ّ َ َ ُ َ َ
َ
الر ِّب" (ٕكوٓٔ:
َما َم ِن ا ْف َت َخ َر َفْمَيْفتَ ِخ ْر ِب َّ
(غبل )ٔٗ :ٙوكذلك "َوأ َّ
.)ٔٚ
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واإلنسان الروحي أيضا يحافظ عمى طيارتو وعمى عفتو ،وحياة
القداسة بدونيا لن يرى أحد الرب سواء كان متزوجا أو راىبا .إن
المسيحية تُعِّمم اإلنسان حياة العفة والطيارة قبل الزواج ،وأن يكون

وطاىر.
ا
الزواج مقدسا

عرفنا قيمة
عرفنا قيمة حياة الطيارة؟! ومن الذي َّ
 من الذي َّ
َحُّبوا أَعداء ُكم .ب ِارُكوا َ ِ ِ
المحبة؟! من الذي قال" :أ ِ
َح ِس ُنوا
العني ُك ْم .أ ْ
َْ َ ْ َ
ِإَلى مب ِغ ِ
أبدا أن يقول ىذه
ضُ
يك ْم" (مت٘)ٗٗ :؟ لم يستطع أحد ً
ُْ
العبارة إالَّ ينبوع الحياة المنير .فالذي يريد أن يحب عدوه البد أن

يكون عنده طاقة حب فائقة لمطبيعة .اسطفانوس فى شدة عذابو
ال تُِق ْم َل ُي ْم َى ِذ ِه اْل َخ ِطَّي َة" (أع  )ٙٓ :ٚما ىذه
وآالمو يقول "َيا َر ُّب َ
الروعة!!! فكيف يتحرر اإلنسان من محبتو لنفسو بيذه الصورة؟
ِِ
ِ
ىذه ىي الحياة المنيرة ،لذلك يقول الكتاب" :فيو َك َانت اْل َحَياةُ َواْل َحَياةُ
ضيء ِفي ُّ
اس .وا ُّلنور ي ِ
ور َّ
الظْم َم ِة" (يؤ ..)ٗ :وما الذي
الن ِ َ ُ ُ
َك َان ْت ُن َ
ُ
يحتاج لمنور؟ الظممة ىي التي تحتاج إلى النور.
َن هللا َّال ِ
ِق
ق
ي
ذ
َ
َن ُي ْشر َ
ال أ ْ
َ
لقد جاء المسيح لكي ينير حياة البشر" ،أل َّ َ
َش َر َق ِفي ُقُموِبَناِِ ،إلَن َارِة َم ْع ِرَف ِة َم ْج ِد هللاِ ِفي
ور ِم ْن ُ
ظْم َم ٍةُ ،ىَو َّال ِذي أ ْ
ُن ٌ
ِ
يح" (ٕكوٗ ،)ٙ :يشرق بمعرفة نور ربنا يسوع
ع اْل َم ِس ِ
َو ْجو َي ُسو َ
ود" (ٕتئ.)ٔٓ :
المسيح الذي "أ ْب َ
اة َواْل ُخُم َ
ط َل اْل َم ْو َت َوَأَن َار اْل َحَي َ
48

الذي يريد الحياة الممنوحة من هللا فميحيا حياة عمى مثال حياة السيد
المسيح نفسو .الذي جاء متجسدا ،لكي يرفع بصيرة اإلنسان نحو

السماويات ،ولكي يعيد لو الصورة التي ُخمق عمييا .وليرفعو إلى
أحضان أبيو.

فكل إنسان لديو آمال ،مخاوف ،أو مشاكل تحتاج لحضور هللا.
فإن ىذا ما يعمنو لنا حضور الكممة في تجسده ووالدتو من
العذراء مريم "هللا معنا".

إن الرب ىو ذلك الزائر العجيب الذي جاء إلى العالم ،ولو القدرة

ليحول غربتنا إلى مشيد
أن يأتي إلى عالمنا الصغير كمما طمبناهّ ،
سماوي ،فيو السالم ،والمسرة ،وتمجيد اسم هللا الذي أحبنا وأنار
حياتنا بميالده العجيب.

فميعطنا هللا في ىذا العيد المبارك أن ننيل من محبتو ونزداد فيما
ألس ارره اإلليية العميقة.

49

فهرس
مقدمة لنيافة األنبا ماركوس ٚ ...................................
مقدمة الكتابٜ .................................................
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