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انًقذيخ
قمنا بتجميع ىذه األقوال عن ميبلد السيد المسيح منن عظنات
وكتابات نيافة األنبا بيشوى:

 فى ملء الزمان دخل هللا الكممة إلى الزمن بالتجسد دون أن
يحده زمان وال مكان .ولكنو قدس الوقت بدخولو إليو .كل
دقيقة من حياتو فى أيام تجسده قد رسمت تدبيرًيا ما ىو
لخبلصنا وأبديتنا حتى أخذت الثوانى قيمة أبدية .وصار
الوقت ىو القيمة الحقيقية الستعدادنا لحياة الممكوت
كحكماء.
 بالرغم من تبلحق أحداث البشارة والميبلد ،إال أن كل حدث

بل ونحن نرى األزلية والزمن
منيا يدعونا أن نقف أمامو طوي ً

يتعانقان فى تجسد االبن الوحيد.

 لقد اجتذب حدث الميبلد جماىير السمائيين نحو كوكب
األرض ,واستطاع الساىرون من الرعاة أن يسمعوا تسابيح

تحولت إلى سماء.
السمائيين وكأن األرض قد ّ
 إن حضور الرب الممك السمائى إلى عالمنا األرضى ىو
دعوة صريحة لمبشر لبلنطبلق نحو السماء .فيو تنازل إلى
داعيا إيانا لمشاركة الحياة السماوية بأمجادىا ،حيث
مساكننا ً
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يمجد هللا فى األعالى؛ وطريق المشاركة ىو بحمول سبلم
المصالحة عمى األرض؛ وىذا ىو منتيى المسرة لقموب
المنتظرين لخبلص الرب.

 الرب يمتعنا بسبلمو وبالمسرة فى ذكرى ميبلده المجيد
بصموات قداسة البابا شنودة الثالث وشريكو فى الخدمة

سنينا
الرسولية نيافة األنبا بيشوى أطال الرب لنا حياتيما
ً

عديدة وأزمن ًة مديدة.
ويحتوى ىذا الكتاب عمى ثمانية فصول:
الفصل األول :

الميبلد العجيب

الفصل الثانى :

الرعاة والمبلئكة
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الفصل الرابع :

ىروب العائمة المقدسة

صفحة 27

الفصل الثالث  :المجوس والنجم

صفحة 9
صفحة 23

الفصل الخامس :البشارة المفرحة والعذراء مريم

صفحة 30

الفصل السابع  :العماد فى نير األردن

صفحة 49

الفصل الثامن  :تدبير الخبلص

صفحة 57

الفصل السادس:
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الفصل األول

9

 ميبلدك يا مخمصى ىو ميبلد األمل والرجاء فى أنفس
محبيك .وأعمالك العجيبة لم تكن البشرية تستطيع أن
تستوعبيا إال فى "ملء الزمان" حينما أدركت أنو ليس بغيرك
الخبلص.

تجسد الحق ،الذى فى وداعتو كان
 حينما ُوِلد السيد المسيح ّ
أقوى من الباطل.
 حينما ُولد السيد المسيح ُولد الحق المنظور لكى يسحق كل
أرد أن ال يكون
مخفيا،
بطبلن الشر والخطيئة .ألن هللا ا
ً
ظاىر.
ًا
والباطل

 بالرغم من كل المعاناة فى إنسانيتو منذ ميبلده العجيب ,إال
أن ُممكو الروحى قد اجتذب كل الشعوب.
إيقانا بتمك القوة اليائمة لمتغيير
 عيد الميبلد ,يمثل فى حياتنا ً
والوالدة التى تخرج بنا إلى آفاق النور والحياة األبدية.

 عندما ننظر إلى طفل المذود نرى فيو مع سمعان الشيخ
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خالص هللا الذى ُمنح كإعبلن عن حب هللا لمبشرية.
 التجسد والفداء مترابطان ,وأحدىما مقدمة لآلخر .وال يمكن
أن ننظر لطفل المذود المولود وسط الحمبلن دون أن نرى

ساطعا فى جسده.
الصميب
ً
 السيد المسيح ىو مصدر سبلمنا ،وقد ُولد أمام أعيننا لكى
سبلما ال ُيعبر عنو وال ينتيى ..سبلم التوبة
يمنحنا
ً
والمصالحة مع هللا.

 السيد المسيح فى اتضاعو ولد فى بيت لحم ،واختار أن يبدأ
صغيرا ،وجاء إلى العالم فى صورة طفل صغير.
ً
 فى عيد الميبلد نشعر بالسبلم الذى ينبع من حضور هللا فى
حياتنا وبطمأنينة كاممة أن هللا ال يتركنا.
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 فى ليمة ميبلد السيد المسيح تيمل السمائيون واألرضيون
ببداية أعظم عمل فى تاريخ الخميقة ,أال وىو خبلص البشرية
بتجسد االبن الوحيد الجنس.

ُ وِل َد وسط الحمبلن لكى ُيعمن أنو ىو حمل هللا الذى يحمل
خطايا العالم.
 بيت لحم اكتسبت أىميتيا بميبلد السيد المسيح فييا ،وحيثما
يوجد السيد المسيح فيناك بيت لحم.

 عندما ننظر إلى طفل المذود ،نرى فيو كل رجاء البشرية،
كما نرى فيو محبة هللا.

 ليمة الميبلد ىى من أمجد لحظات البشرية ,إذ فييا قد بدأت
جديدا.
أسا وأص ً
بل ً
البشرية من جديد ,إذ صار ليا ر ً
 فى عيد الميبلد نذكر تمك اليبة اإلليية العظيمة التى
أُعطيت لنا ,وىى نعمة الميبلد الجديد التى يجب أن تعمل

فيوما.
يوما ً
فى حياتنا ً
 لقد ُوِلد السيد المسيح من أجمنا ،لكى نولد فيو ونولد فى
اسمو والدة جديدة.

 عمل الوالدة الجديدة يجب أن يكون لو قدرة فعالة فى حياتنا
باستمرار ,نستعد لمزيد من النمو والتجديد.
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 والدة السيد المسيح فى تجسده ىيأت لنا نعمة الوالدة الجديدة
تغير طبيعة اإلنسان الساقطة إلى طبيعة
التى تستطيع أن ّ
منتصرة..

 ىو الحمل وىو الراعى فى ٍ
آن واحد .ىو الييكل وىو
عجيبا
القربان .ىو الكاىن وىو الذبيحة ،لذلك دعى اسمو
ً

(إش.)6 :9

 بميبلد السيد المسيح "أخذ الذى لنا وأعطانا الذى لو" .أخذ
جسدا
الميبلد من العذراء ،وأعطانا الميبلد من هللا .أخذ
ً

طا بالضعف ببل خطية ،وأعطانا حياة أبدية قوية سوف
محا ً
نصل إلييا حينما نرث ممكوت هللا.
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 ميبلد السيد المسيح يعمن لئلنسان أن هللا يزوره أو يفتقده.
 التجسد اإلليى ىو بداية اإلعبلن الحقيقى لمحبة ربنا لنا.
 إن ميبلد السيد المسيح قد أعطى لمبشر الفرصة أن يشعروا
فعميا بحضور هللا فى وسطيم .لذلك ُدعى اسمو عمانوئيل.
ً
 فى عيد الميبلد المجيد نتذكر أن الرب قد جاء بنفسو
ليفتقدنا ،وقد حركتو محبتو ورغبتو القوية فى خبلصنا.
 فمنمجد مولود بيت لحم القديم األيام الذى حممتو العذراء
كطفل صغير ،ولم تسعو األيام وىو الكائن عمى الدوام.
 فى ميبلد السيد المسيح نتأمل كيف افتقدنا هللا فى ملء
الزمان ،وىو مستعد أن يفتقدنا فى حياتنا الخاصة؛ فى
أيضا فى مشاكمنا.
قموبنا ،وفى أفكارنا ،و ً
قدم كذبائحِّ .
مؤك ًدا
 ولد السيد المسيح بين األغنام التى كانت تُ ّ
متجسدا أنو ىو حمل هللا الذى يحمل خطية العالم
بميبلده
ً
كمو.

 ولد السيد المسيح فى بيت لحم .وىى أصغر مدن مممكة
داود .ألن السيد المسيح قد اختار طريق االتضاع ليممك
عمى القموب بتواضعو.
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 الطفل الصغير ولد فى مذود الخراف لكى تأكل الخراف
العقمية من جسده فتدب فييا الحياة وتأخذ صورتو.
 عندما نحتفل بميبلد السيد المسيح ،فإننا نحتفل لمبشرية كميا
بالحرية والقداسة والحياة األفضل.

 كل العبلمات التى أحاطت بوالدة السيد المسيح كانت تشير
المِمك ىو من
إلى أنو ممك .نعم فيو ممك بالحقيقة؛ ألن َ
يحقق حياة أفضل لشعبو.
مكانا فى مساكن البشر ،فولد فى
 إن هللا الكممة لم يجد لو ً
وسط األغنام.
 ولد فى وسط األغنام ،لكى يرفع حياة البشر من الصورة
الحيوانية التى انغمست فييا.
 ميبلد السيد المسيح ،ومجيئو إلى العالم ،ىو بداية تحقيق
وعد هللا لخبلص البشرية.
 السيد المسيح ىو ممك المموك ،ورب األرباب .وقد أراد
بميبلده فى بيت لحم أن يعممنا االتضاع ،وأن الكرامة

الحقيقية تنبع من الداخل وليس من المظاىر الخارجية.

 بيت الخبز ىو رمز لكنيسة العيد الجديد حيث جسد الرب
عبر األجيال.
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 حينما ُولد السيد المسيح تمك الوالدة العجيبة السامية إذ صار
جديدا لمبشرية؛ أعطى الذين يؤمنون بو أن ُيولدوا والدة
أسا
ً
رً
جديدة من هللا بالمعمودية.

 والدة السيد المسيح أعطت اإلنسان إمكانية أن يولد من هللا
ابنا.
فيصير لو ً

صارخا
تأكيدا
قدم
 بوالدة السيد المسيح فى حظيرة الخراف ّ
ً
ً
ّللا ُالَرِي ٌَُ ْسفَ ُُع ُ َخ ِطٍَ ُتَ ُا ْلعَالَ ُِم"
لمحقيقة الخالدة؛ " ُى ٌَذَا َح َم ُُل ُ َُِ
(يو.)29 :0
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الفصل الثانى
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لقد اجتذب حدث الميبلد جماىير السمائيين نحو كوكب
األرض ،واستطاع الساىرون من الرعاة أن يسمعوا تسابيح
السمائيين ،وكأن األرض قد تحولت إلى سماء.

عند ميبلد السيد المسيح انحنت السماء عمى األرض لتَُقِّبميا
قبمة المحبة ,وأُعمن ىذا العناق األبدى بين السماء واألرض.

عند ميبلد السيد المسيح أعمنت السماء فرحتيا ومشاركتيا
بواسطة ظيور مبلك ثم جميور من الجند السماوى.

السيد المسيح ىو الحمل لذلك ولد فى وسط الحمبلن،
وأيضا قد ازره الرعاة ألنو رئيس الرعاة.

الرعاة كانوا يسبحون ويتأممون ،ويعيشون حياة السير
والتسبيح ،لذلك تميزوا بأن يظير ليم المبلك ومجد الرب
يضىء حوليم ويروا الجميور السماوى يسبح هللا ويبصروا

بعدىا بأعينيم المسيح الرب ويينئوا بميبلده.
يعا ليشاىدوا مخمص العالم ..وأظير الرب
ذىب الرعاة سر ً
08

بذلك أن حياة السير والتسبيح ىى التى تمنح المنتظرين
نعمة التعرف عمى مقاصد هللا وأعمالو العجيبة.
من يريد أن يحيا مع المبلئكة حياة الصداقة والعشرة
الحقيقية ،يجب أن تمتمئ حياتو بالصبلة ،والتسبيح ،والتأمل.

من يعيش فى سير مثل الرعاة يشارك المبلئكة فى حياة
التسبيح.
إن القموب الساىرة المنتظرة المترقبة عمل هللا ،ىى التى
يرسل هللا إلييا مبلئكتو .كما أرسميا ألولئك الذين كانوا

يجمسون فى العراء ساىرين عمى حراسة رعيتيم.

التسبيح يعطى النفس سعادة وسرور .ويدخميا فى شركة
الحب اإلليى وشركة المبلئكة.
القمب المشغول بالسماء واألبدية ويسوع المسيح نفسو ,ىو
القمب الذى يعرف أسرار هللا ويسمك فى طريق الممكوت.
الذين ُبشروا بميبلد السيد المسيح ونظروا ىذه المناظر
السماوية وسمعوا البشارة المفرحة بميبلد المخمص ،ىم

الرعاة الذين يرعون الغنم .ألن ىؤالء ىم زمبلء السيد
المسيح راعى الخراف وراعى الرعاة.
النفوس البسيطة مثل الرعاة التى تعرف كيف تعيش مع هللا,
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تقبل إعبلناتو وتنقاد لصوتو وإلرادتو.
نفس بشرية واحدة يتعامل معيا هللا ويدخل إلييا ويسكن فييا
جبارا ,ولذلك أعطى هللا إعبلن ميبلده لمنفوس
تعمل عم ً
بل ً
اليادئة البسيطة.
األمجاد تعمن ألنقياء القموب واألتقياء والذين ينتظرون
فداء
ً
فى أورشميم .تمك القموب الوديعة اليادئة البسيطة فى أولئك
الذين اختارىم هللا ألنيم قد اختاروه.
مجيء الرعاة فى ليمة ميبلد السيد المسيح يرمز إلى انتظار
شعب الييود ,ومجيء المجوس بعدىا بزمان يرمز إلى
إيمان األمم بالسيد المسيح.
سالَ ُو" (لو)04 :2
ض ان ه
ّلِل ِفٗ األ َ َػب ِنٗ َٔ َػهَٗ األ َ ْس ِ
" ْان ًَ ْجذُ ِ ه ِ
ىو تمجيد لآلب واالبن والروح القدس .والسبلم ىو سبلم
بين الثالوث القدوس والعالم.
عندما سبحت المبلئكة يوم ميبلد السيد المسيح قائمة:
سالَ ُو" (لو )04 :2كانت تقصد السبلم
ض ان ه
" َٔ َػهَٗ األ َ ْس ِ
الذى بين هللا واإلنسان بالمصالحة ,والسبلم بين اإلنسان

ونفسو ,والسبلم بين اإلنسان وأخيو اإلنسان.
أيضا ىم صانعو سبلم ,وحاممو سبلم ,وأصحاب
أوالد هللا ً
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سبلم .ليتنا نتمتع بالسبلم فى قمبنا من الداخل ,ونشيع
السبلم فى الجو المحيط بنا.
كما أن السيد المسيح أصمحنا مع هللا أبيو بعد أن كنا

أيضا وسيمة لممصالحة.
أعداء ,ليتنا نكون نحن ً
سبلما ,ويدخل فى مصالحة مع
لكى يصنع اإلنسان
ً
اآلخرين ,البد أن يكون هللا داخمو ،ألن السبلم عمل إليى.

السبلم الحقيقى ىو سبلم اإلنسان مع هللا .لكى يعطى

سبلما لآلخرين ,البد أن يكون ىو نفسو فى سبلم
اإلنسان
ً
مع هللا.

هللا الكممة لم يعجز عن أن يظير فى مجد وروعة وجبلل
وييز العالم كمو بمجيئو .إنما ىذه ىى طريقة هللا الكممة فى
ميبلده البسيط إذ يعمل فى األرواح المشتاقة إليه .ولذلك
أعطى هللا إعبلن ميبلده لمرعاة الساىرين.
اختار هللا الرعاة ليشتركوا فى ليمة ميبلده لكى يروا الحمل

الحقيقى نيابة عن البشرية كميا ,بسبب عبلقتيم بالحمبلن
ومعرفتيم بأىمية الذبيحة وعبلقتيا مع البشر.
إن ميبلد السيد المسيح قد نشر الفرح بين السمائيين

ال
واألرضيين وكأننا نرى السماء واألرض تتعانقان احتفا ً
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بحمول الكممة المتجسد فى وسطنا.
شخصيا.
شخصيا ,ويممك عمى القمب
هللا يتعامل مع النفس
ً
ً
وكل نفس ليا عند هللا قيمة كبيرة .لذلك اختار هللا الرعاة
ليشتركوا فى ليمة ميبلده.

لو ظير هللا الكممة فى ليمة ميبلده بمجده لمخطاة والبعيدين
متناقضا مع أمجاد النفس
وغير المؤمنين .لكان ىذا
ً
الداخمية .كيف يمتقى النور مع الظممة؟! ..فاهلل وضع
معاينة مجده مكافأة لمقديسين واألبرار وأنقياء القمب.
ضب َء َح ْٕنَ ُٓ ْى" (لو)9 :2
ف ِث ِٓ ْى َٔ َي ْجذ ُ ه
" َيالَكُ ه
انش ّ ِ
انش ّ ِ
ة أَ َ
ة َٔقَ َ

ا
11

لفصل الثالث
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 تعامل هللا مع المجوس بالطريقة التى يفيمونيا ،واقتادىم من
مرحمة إلى مرحمة .بدأ معيم بمغة تشبو لغة النجوم وانتيى
بيم إلى مرحمة النبوة.
 جاء المجوس عن طريق مبلك فى ىيئة نجم ورجعوا عن
طريق الوحى.
 بعد أن أروا السيد المسيح وسجدوا لو انتقموا من مرحمة
إستقراء الرموز إلى مرحمة االتصال المباشر باهلل.

 لقد تحول المجوس من حكماء يبحثون عن الحقيقة إلى من

يستقبمون الوحى .الذى يبحث عن الحق البد أن يصل إلى
سماع صوت هللا.

 انصرف المجوس إلى طريق أخرى ،أى أن حياتيم قد
تغيرت ،وأصبح ليم طريق جديد يستقبمون الحق مباشرة.

 ىدايا المجوس الثبلثة تشير إلى الصميب .فالذىب يشير إلى
ممك عمى الصليب ،المبان يشير إلى كينوتو وىو
ُممكو وىو َ
13

قد رفع الذبيحة عمى الصليب ،والمر يشير إلى آالم
الصليب.

 القديسون يشبيون بالنجوم .أى قديس ىو نجم يقود الناس
إلى مخمص العالم المولود.
 النجم يرمز لمسيد المسيح نفسو ،ألنو ىو الذى أظير لنا نور
اآلب ،وىو الذى أنعم عمينا بمعرفة الروح القدس الحقيقية.
 هللا مستعد أن يكمم الكل؛ المجوس الحكماء ،والرعاة البسطاء
بالطريقة المناسبة لكمييما.
 السيد المسيح ..ىو ذلك الكوكب المنير الذى يقود خطواتنا
ص ُم َٔرُ ِ ّسٚهخُ
إلى معرفة هللا .مكتوب عنو فى سفر الرؤيا "أ َ ْ
ٛش"ُ(رؤ.)06 :22
دَ ُأدََ .ك ْٕ َك ُ
ت ان ُّ
ْح ْان ًُ ُِ ُ
صج ِ
سجودا لممك الكون ،ولتكن
 فمنحمل ىدايانا وندخل حيث نقدم
ً
ىدايانا ىى نقاوة القمب المصفى مثل الذهب ،وصمواتنا

المرتفعة مثل اللبان الزكى الرائحة ،وقبولنا شركة اآلالم مع

الرب الذى شرب المر من أجل خبلصنا.
 زيارة المجوس إعبلن صريح عن أن هللا دعا األمم لكى
يدخموا فى اإليمان.
 هللا يستطيع أن يتعامل مع كل البشر وأن يتكمم فى قمب كل
14

إنسان ،وأن يظير الحقيقة فى كل زمان ومكان.
 إن المجوس قد احتاجوا لنبوات دانيال النبى المحفوظة لدييم
ثم لمنجم النورانى لكى يرشدىم إلى مكان الصبى ممك

الييود .ولكن الرعاة عرفوا مكان الحظيرة حيث الطفل
المولود ألن الروح القدس كان يرشدىم.
 بعد أن سجد المجوس لمسيد المسيح اإللو الكممة والمخمص
بدأت عبلقة هللا معيم تكون أقوى وبدأ هللا يتعامل معيم
ِ ٙإنَ ْْ ِٓ ٛى فُِ ٙح ْهى أ َ ٌْ لَ ْ َٚش ِجؼُٕا
بالوحى بطريقة مباشرة " ِإ ْر أ ُ ِ
ٔح َ

ُس" (مت.)02 :2
ِإنَٗ ِْ ُ
ٛشٔد َ

15

الفصل الرابع
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 السيد المسيح وىو اإللو لم يستخدم سمطانو اإلليى فى الدفاع
عن نفسو إنما ىرب من وجو الشر.
شيئا ونعرف مشيئتو ,يجب عمينا أن
 عندما نشعر أن هللا يريد ً
ال نقاوميا ,ألن مشيئة هللا البد أن تنفذ.
 طوبى لمن يسمع صوتو الذى ينادى فى كل حين ،وطوبى
لمن ال يقاوم مشيئتو.

 السيد المسيح نجا من مذبحة بيت لحم ألنو الوحيد الذى ببل
خطية وىو الوحيد الذى يستحق الحياة وىو الذى يقدم نفسو

فداء عن العالم كمو ،بعدما يكون قد بدأ خدمتو فى سن
الثبلثين.
معنويا .كما كان
ذبحا
ً
ذبيحا منذ طفولتو ً
 عاش السيد المسيح ً
مذبوحا
وحيا .فى الحقيقة كان ىكذا
مذبوحا فى بيت لحم ً
ً
ً
فوق الجمجثة وىو الحى الذى ال يموت بحسب ألوىيتو.
 عندما ىرب السيد المسيح من بيت لحم؛ ُذبح جميع األطفال
من سن سنتين فما دون ،أى من ىم فى مثل ُعمر السيد
18

المسيح .ولو ُذبح السيد المسيح بعودة المجوس إلى ىيرودس
رمز ألن صمب
لعاش كل أطفال تمك المدينة .وكان ذلك ًا
السيد المسيح ىو الذى ينقذ البشرية من الموت األبدى،
وعدم صمبو يؤدى إلى ىبلك كل البشرية.

 ىناك دماء بريئة ُسفكت ولكنيا ظمت تصرخ إلى هللا .وقد
وبر فى األرض.
سمع الرب صراخيا ,وقام ليصنع عدالً ًا
 لم يصطدم السيد المسيح بييرودس الممك ،وىو األقوى منو،
فضل أن ييرب .ألن السيد المسيح
ولكنو فى إخبلئو لذاتوّ ،
بل بمظاىر القوة والعظمة الخارجية ،بل بتحقيق
لم يكن منشغ ً
االنتصار غير المنظور ضد مممكة الظممة الروحية.

 ىروب السيد المسيح إلى مصر كان بتدبير إليى وقرار إليى
نفذه يوسف النجار والعذراء مريم لكى يؤسس الكنيسة
المصرية.
 كانت الرحمة إلى مصر كميا تعب ومشقة ،إنما كانت ىى
طريق المجد لمصر .حيث ىزم السيد المسيح مممكة الوثنية

ومعابد الشياطين فييا.

 األمجاد العظيمة تأتى من خبلل رحمة معاناة وتعب ُيعِّبر
فييا اإلنسان عن محبتو هلل ،حتى وان كانت بدون تعزيات
19

خارجية.
 حياة اإلنسان الروحى ىى حياة خروج مستمر ،خروج عن
الذات ،خروج عن المألوف ،خروج عن الطمأنينة التى يبنييا

اإلنسان لنفسو بسبلم وىمى مصدره العالم والجو المحيط بو.


اختار السيد المسيح أن يأتى إلى مصر بنفسو لييز مممكة
الشيطان ويميد الطريق النتشار المسيحية فييا .ويتحقق قول
الرب بفم أشعياء

ص ُش" (إش)35 :09
بسك َ
ش ْؼ ِجِ ٙي ْ
النبى " ُيجَ َ

 أوالد هللا يرون تدبيره فى كل خطوة ،ويدركون أن وراء كل ما
معينة.
يحدث فى حياتيم مقاصد إليية ّ

 اختار الرب أرض مصر لكى يباركيا ,ولكى يضع بنفسو
فييا حجر أساس اإليمان لمكنيسة المقدسة التى سوف تحفظ
اإليمان المسيحى المستقيم إلى مجيئو الثانى.
 من يسمك كما سمكت العذراء مريم ويوسف النجار وال يتكل

عمى ذاتو ,سوف يرى قيادة هللا لو وعمل هللا فى حياتو
فيشعر بفرح عظيم عندما يرى المقاصد اإلليية قد تحققت
فى ىذا اإلناء الضعيف الذى ىو بشريتنا.

الفصل اخلاس
21
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 إن الرب ىو ذلك الزائر العجيب الذى جاء إلى العالم ،ولو
ليحول
القدرة أن يأتى إلى عالمنا الصغير كمما طمبناه،
ّ

غربتنا إلى مشيد سماوى ،فيو السبلم ,والمسرة ،وتمجيد اسم
هللا الذى أحبنا وأنار حياتنا بميبلده العجيب.
 كما قد جاء ملء الزمان بالنسبة لمبشرية الذى فيو تحققت

كل اآلمال ،ىكذا يأتى ملء الزمان لكل من لو أشواق حارة
سماوية من محبى الرب الذين ينتظرونو لتحقيق وعوده
الصادقة فى حياتيم.

 كل إنسان لديو آمال ،مخاوف ،أو مشاكل تحتاج حضور
هللا .فإن ىذا ما يعمنو لنا حضور الكممة فى تجسده ووالدتو
من العذراء مريم "هللا معنا".
 من يقدر أن يعرف سرك يا إليى ..أنت اإللو السرمدى غير
الزمنى .كيف دخمت إلى الزمن فى ملء الزمان؟!
 إن حضور الرب السمائى إلى عالمنا األرضى ىو دعوة
صريحة لمبشر لبلنطبلق نحو السماء.

 عندما َقِبمت العذراء بشارة المبلك ،فقد قدمت إرادتيا عمى
21

مذبح الطاعة .وفى تمك المحظة ُفتحت السماء وتعانقت مع
األرض.
 كل إنسان يستطيع أن يعيش أحداث البشارة المجيدة .فى كل
ٍ
حينئذ تتحد اإلرادتان
يوم يقدم فيو إرادتو هلل ويصنع مشيئتو,
ويعيش السيد المسيح فى داخمو ,ويعمل إرادتو حتى يتمم
خبلصا قد سبق ودبره فى مقاصده .
ً
ِ
طوباك يا أمنا العذراء مريم ألنك دعيت والدة اإللو ،إذ أن

وعبرنا من الموت
االبن الكممة قد ولد منك بحسب الجسدّ ،
إلى الحياة ألنو ىو الحياة الحقيقية.
 كانت العذراء مريم جنة مغمقة ,ينبوع مختوم ,داخميا أسرار
كثيرة مكتومة .وال تشغميا األمور الخارجية.
 اإلنسان الممموء من الداخل ال تشغمو األمور الخارجية,
ونتيجة التعزيات والفرح ال تجذبو األمور الزمنية.
 األحداث العظيمة تمثل ينابيع لمخبلص .ونستمد منيا
اإليحاء عمى مر العصور ,فنستطيع أن نستمع إلى بشرى

المبلئكة ونتيمل مع صفوف السمائيين حينما نقدم إرادة

طائعة هلل اآلب.
 كانت العذراء مريم ممموءة نعمة ودائمة الوجود فى حضرة
22

هللا؛ لذلك لم تجد صعوبة فى طاعتو وقالت " ِلٍَك ُْن ُ ِلًُ
حاضر فى داخمياُُ.
ًا
َكقَ ٌْ ِلكَُ"ُ(لو )38 :0وبيذا أصبح هللا
عارضا إنما ىى نتيجة حتمية لحياة
 الطاعة ليست حدثًا
ً
االمتبلء بالنعمة والوجود الدائم فى حضرة هللا.
أيضا إلييا ,فسمعت
 كما اشتاقت العذراء إلى هللا اشتاق ىو ً
بأذنييا صوتو.
 بروح البشارة نستطيع أن نسمع كل يوم بشرى جديدة فى
حياتنا ,عندما نسمك عمى الدوام خاضعين فى حضرة اآلب.

 فى ملء الزمان دخل هللا الكممة إلى الزمان بالتجسد ،دون
أن يحده زمان وال مكان .وبدخولو إليو قدس الوقت.
 لقد سبحتو البشرية .أعنى الكنيسة من خبلل تسابيح العذراء
مريم التى لم تنقطع وىى ممتمئة من الروح القدس وىو فى
أحشائيا ,وىى تحممو عمى ذراعييا ,وىى ترضعو من لبنيا
وتسبحو حتى إلى الصميب ,ومن بعد قيامتو وصعوده.
ِ
طوباك يا مريم ألن تسبحتك ىى تسبحة جميع األجيال من

فمك فى ملء الزمان ..والى آخر األزمان ..فى فم كل

إنسان ..آمن بالرب فادينا الحنان.
 كما حممت السيدة العذراء السيد المسيح فى بطنيا ىكذا
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حممتو فى قمبيا وعقميا ..ولكنو لم يخرج من ىذا القمب.
ِ
ِ
صرت مثل القيثارة التى تيز
طوباك يا مريم ،يا من

ِ
سبح الكممة المتجسد من بين البشر,
الكاروبيم .أنت أول من ّ
سبحتيو بروحك وبقمبك وبمشاعرك وبوجدانك وبفمك.

دائما سريعة فى استجابتيا لقيادة الروح
 كانت العذراء مريم ً
جدا أكثر من
القدس .وصارت ىى المركبة المطوبة ً
24

الشاروبيم والسارافيم.
 هللا الكممة يمؤل الوجود كمو ببلىوتو وفى نفس الوقت تستقبمو
متجسدا فى بطنيا بسر الينطق بو ومجيد.
العذراء مريم
ً
 عجيبة ىى والدة اإللو القديسة مريم العذراء التى شاىدت
وسمعت وكانت تحفظ كل ىذه األمور متفكرة بيا فى قمبيا
(لو.)09 :2
 كانت الكنيسة -العروس المحبوبة -ممثمة فى شخص السيدة
نور متألقا لحياة
العذراء تعاين خبلص هللا بين ذراعييا ًا
العالم.
 ىناك أشياء كثيرة لم يكن من الممكن أن نفيميا عن هللا لوال
أنو صار إنسانًا بوالدتو من القديسة مريم والدة اإللو المطوبة

من السمائيين واألرضيين.

متجسدا لكى يحرر اإلنسان ,ويرفع بصيرتو
 جاء كممة هللا
ً
نحو السماويات ويعيده إلى الصورة التى ُخمق عمييا.

 لقد طنُرد اإلنسان األول من الفردوس حينما خالف الوصية
وقدم طاعة
اإلليية ،فجاء السيد المسيح باعتباره آدم الجديد ّ
كاممة هلل اآلب .ليذا استحقت البشرية أن تسترد كرامتيا

المفقودة فى شخص السيد المسيح.
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 األبوة ىى بذل وتضحية وعطاء؛ فقد ظيرت أبوة هللا بوضوح
من خبلل التجسد اإلليى لبلبن الوحيد وخبلص البشرية.
 عندما نتأمل أعمال هللا عبر التاريخ نشعر باألمان؛ ألن هللا
نفسو دخل إلى التاريخ حينما تجسد من القديسة العذراء مريم

فصار هللا معنا.

 إن الرب قد أشرق عمينا بتجسده المجيد من العذراء القديسة
مريم لكى يمؤل حياتنا بالنور واألمل والرجاء.
 ونحن عمى األرض لم نعد بعيدين عن هللا ..إذ أن الرب قد
حل فييا بوالدتو من العذراء وتحولت أرض المنفى إلى ما
يشبو الفردوس.
خبلصا بتجسده مثمما تغنى إشعياء
 إن هللا الكممة قد صار
ً
صٗ فَأ َ ْ
النبى " ُْ َٕرَا ه
ت أل َ هٌ َٚبَِ  ََِٕ ْٓ َٚقُ هٕتِٗ
ط ًَئِ ٍُّ َٔلَ أ َ ْستَ ِؼ ُ
َّللاُ َخالَ ِ
ازُُِلىُ َخالَصاُ" (إش.)2 :02
َٔتَ ْشًََِ ٛتِٗ َٔقَ ْذ َ
ص َ

بلصًا" لم تتحقق إال عندما صار هللا
"ص َار َخ َ
 حقيقة إن الرب َ
حبا ..صار
جسدا ..وبذلك صار
الكممة
ً
خبلصا ..صار ً
ً

وبر
حياة ..صار حرية وقداسة ًا
سبلما ..صار غفرًانا ..صار ً
ً
لكل من يؤمن ويثبت فى محبتو.
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 القمب المشتعل بروح الصبلة والتسبيح يمكنو أن يقتنى روح
النبوة ،كما حدث مع سمعان الشيخ وحنة بنت فنوئيل.

28

الفصل السادس
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متجسدا ,لكى يرفع بصيرة اإلنسان نحو
 جاء السيد المسيح
ً
السماويات ,ولكى يعيد لو الصورة التى ُخمق عمييا.
 تنازل إلى تواضعنا ليرفعنا إلى أحضان أبيو .شاركنا فى
فقرنا ُليشركنا فى غناه .أعطت حبة الحنطة نفسيا لمموت,
فأثمرت لمحياة قديسين كثيرين.
 هللا فى مجيئو لمخبلص كان يؤكد باستمرار أنو جاء لكى
اقتحاما.
يتسمل إلى مخادع القموب ,ال ليقتحميا
ً

 إذ ُوجد فى الييئة كإنسان أشبع البشرية فى حنينيا إليو
واشتياقيا أن تراه ,وتتبلمس معو ,وتسمعو بكل الحب يناغييا
وتناغيو.
 عندما ظير هللا فى الجسد لم يظير بملء المجد ،إنما ظير
فى صورة متواضعة بسيطة ،يستطيع كل إنسان أن يقترب

إلييا ويتعامل معيا.
 كل دقيقة من حياتو فى أيام تجسده قد رسمت تدبيرًيا ما ىو
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لخبلصنا وأبديتنا ،حتى أن الثوانى أخذت قيمة أبدية.
صميبا لخبلص
نجار لكى يصنع
 جاء السيد المسيح يعمل ًا
ً
العالم.
 الذى جاء لكى يممك عمى بيت يعقوب إلى األبد جاء لكى

لمممك.
ممكا
يممك ً
ً
روحيا ,وليس بالمفيوم المادى ُ
 السيد المسيح ىو آدم الجديد الذى صار رأس البشرية
المفتداه.
 السيد المسيح فى تواضعو كان يميل إلى مجالسة الفقراء
والمساكين .ولم تيمو األمجاد العالمية ،بل كان ييتم بغنى
النفس فى المحبة والتواضع.
 سمك السيد المسيح فى اتضاع فائق واخبلء ذات ،عمم عن
االتضاع وأكمل خدمتو بغسل األرجل وآالم الصميب.
 السيد المسيح ىو الحب الذى تجسد من أجل خبلصنا.
 كل من يمتقى مع السيد المسيح ويقترب من شخصيتو أكثر
انبيارا .كبلمو ىو مرساة الرجاء ،ومصدر
ويعرفو أكثر يزداد
ً
العزاء ،وباعث الحياة.
 السيد المسيح ىو الحياة .فكبلمو حياة ،ومن يقبل كبلمو فى
قمبو تنيزم عوامل الموت داخمو.
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 جاء السيد المسيح لكى يرسم لنا طريق الجياد والنصرة عمى
انتصار عمى الشيطان،
ًا
الشيطان .ولكى يسجل لحسابنا
عندما سمح لمشيطان أن يجربو.

 قدم المثل والقدوة لممبلئكة والبشر فى الطاعة والخضوع

الناشىء عن المحبة .أخمى ذاتو ,ليمارس الطاعة كإنسان,

مظير أن الخضوع لآلب السماوى ىو المجد الحقيقى.
ًا
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 جاء السيد المسيح يدعو الجميع إلى التوبة والخبلص كقول
ٗ َٔ ْ
ض أل َ َِّٗ
اخهُ ُ
بصٗ األ َ ْس ِ
صٕا َٚب َج ًَِ ٛغ أَقَ ِ
الكتاب "اِ ْنت َ ِفتُٕا ِإنَ ه
أَََب ه
ْس آخَش" (إش.)22 :45
َّللاُ َٔنََ ٛ

 أراد بميبلده فى بيت لحم أن يعممنا االتضاع ،وأن الكرامة
الحقيقية تنبع من الداخل وليس من المظاىر الخارجية.
 إن اآلب قد أعمن سروره بابنو الحبيب الذى استمر منذ األزل
عبور بمرحمة التجسد واتمام الفداء.
ويستمر إلى األبد ًا
 فى وداعتو حينما تجسد أظير طاعة كاممة ألبيو السماوى،
وطمب من تبلميذه أن يسمكوا فى الطاعة والتواضع.

 ما أعجب أن نرى السيد المسيح الذى ىو الذبيحة الحقيقية
والمخمص الفادى يقدم عن نفسو وعن نجاتو مع األبكار
ذبيحة فى الييكل ،مع أنو ىو موضوع النجاة وبدونو لم
يخمص بشر عمى اإلطبلق.

خضوعا لآلب السماوى
 لم يقدم السيد المسيح فى تجسده
ً
فقط ،بل وضع نفسو وأطاع من أوصى الرب بطاعتيم من
مقدما المثل األعمى فى التواضع وانكار الذات.
البشرً .
قدم الحب فاستحق أن ُي َحب ..لم يفرض نفسو
 السيد المسيح ّ
محبوبا كعريس لمكنيسة ,تحبو
كإلو أو كسيد ,بقدر ما صار
ً
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العروس وتبذل نفسيا من أجمو فى فرح.
 قدم الحب كرئيس كينة ,وكر ٍاع صالح ,وكخادم لمخبلص,
سبح بمجده وتشكره وتحكى بفضائمو,
فعاشت األجيال تُ ِّ
وتتغنى باسمو.

 ما أعجب اتضاعك أييا السيد النجار؟! ..فى صمتك ،فى
ىدوئك ،فى وداعتك وأنت تعمل من أجل بناء اإلنسان وأنت
الميندس األعظم.
 كان السيد المسيح يريد أن يرسم لنا طريق االنتصار
باالتضاع ،وليذا لم يبدأ خدمتو بعد مجد الظيور اإلليى عند
األردن ،ولكن بدأ خدمتو بعد عبوره لحسابنا فى ساحة
التجربة فى البرية القفرة.
 المحبة الحقيقية تُختَبر باأللم ،والخدمة السماوية تُختَبر
باالتضاع وانكار الذات بالطاعة ،والمسكنة بالخضوع.
 ىل ىناك من ىو أعظم مجدًا من االبن الوحيد لآلب الذى

س ُم ُأقنٌمو" (عب )3 :0ومع ذلك
ًُ َز ْ
ىو "بَ َيا ُء ُ َم ْج ِد ِهَ ،
ال فى
قدم لنا مثا ً
فإنو حينما تجسد وصار إنسانًا مثمناّ ،
خدمتو الخبلصية بأن بدأىا باالتضاع.

لمممك ،وجاء رئيس
 جاء الممك الحقيقى ليعطى معنى جديد ُ
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الحياة ليعطى معنى حقيقى لمرئاسة.
 السيد المسيح بالنسبة لمبشر؛ ىو هللا الذى حل فى وسطيم.
وبالنسبة لآلب السماوى؛ ىو اإلنسان الذى قدم طاعة كاممة

أرضى بيا قمبو.
َ
 السيد المسيح ىو تقدمة البشرية إلى هللا ،وىو فى نفس
الوقت عطية هللا لمبشرية.

 ت
34

حير القديسون فى وصف السيد المسيح إذ كان فى طفولتو
ّ
بل وىو القديم األيام األزلى فى ٍ
آن واحد .ىو فوق الزمن
طف ً
وتحت الزمن فى ٍ
آن واحد‼

 السيد المسيح بين البشر ىو عمانوئيل الذى تفسيره هللا معنا

(مت .)23 :0وىو عند اآلب نائب عن البشرية لكل من
يؤمن بو ويقبل خبلصو العجيب.
 لقد حمل السيد المسيح وىو برىء خطايا اآلخرين وأوفى
تماما من أى
الدين عنيم .وىو القدوس الذى لو طبيعة خالية ً
نوازع الخطية.
 جاء السيد المسيح لكى يشفى الجراح ،ويقيم البشرية من
سقطتيا .ويعيد آدم إلى الفردوس مرة أخرى .ولكن ذلك لمن
يقبل محبتو وخبلصو.
 من أول لحظة لميبلد السيد المسيح فى العالم ،أوضح أنو لم
ِ
يأت لكى يتنعم بالحياة عمى األرض ،بل ليقدم نفسو ذبيحة.
 السيد المسيح بقبولو أن يأخذ صورة عبد ويخفى مجده

بل من المبلئكة بصفة مؤقتة حتى يتمم
اإلليى ,صار أقل قمي ً
الفداء .لذلك َقِبل أن يظير لو مبلك ليقويو أثناء تضرعاتو
ع،
فى جثسيمانى ألن "انهزِ٘ ًُ ِض َُع ُقَ ِلٍالُ ُع ُِ
َن ُا ْل َمالَ ِئ َك ُِتُ َٚ ،
سٕ َ
َٔ ْان َك َشا َي ِخِ ،ي ٍْ أ َ ْج ِم أَنَ ِى
ُي َكههالا ِث ْبن ًَ ْج ِذ
َ ََشاُِ
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صَُ َغ ِثَُ ْف ِس ِّ ت َ ْ
ط ِٓٛشا ا
ْان ًَ ْٕ ِ
د" (عب .)9 :2ولكن "ثَ ْؼذَ َيب َ
ْ ٍٛانؼَ َ
ِن َخ َ
صب ِئشا ا أ َ ْع َظ َُمُ
ظ ًَ ِخ ِف ٙاأل َ َػب ِنَ ،ٙ
طبَٚبََبَ ،جهَ َ
س ِفِ ًِ َٚ ٙ
ن ُا ْل َمالَئِ َك ُِت ِث ًِ ْقذَ ِاس َيب َٔ ِس َ
ض َم ِي ُْ ُٓ ْى" (عب،3 :0
ِم َُ
ث ا ْسًب ا أَ ْف َ
)4
قدم طاعة كاممة ألبيو
 السيد المسيح فى أيام تجسده ّ
موضعا لرضا وسرور اآلب .فكانت حياتو
السماوى ,وصار
ً
رائحة بخور عطرة .
 اختطف آدم قضية الموت لنفسو ولجميع نسمو ,أما السيد
المسيح فاختطف الحياة آلدم ولجميع أوالده المؤمنين .وصار
قائدا لمسيرة الحياة نحو المجد والممكوت لكل من يطيعو
ً
ويقبل عممو فيو ويقبل نعمتو اإلليية الم ِّ
خمصة.
ُ
 ما صنعو السيد المسيح قد أرضى قمب اآلب بما ال يقاس
وما يفوق كل خطايا البشر فى كل زمان ومكان.

 السيد المسيح ىو البر الكامل ,والحياة المرضية لآلب

السماوى ,والرائحة العطرة التى نتوشح بيا لكى نكون مقبولين
أمام هللا.

 السيد المسيح ىو رئيس السبلم ،وىو صانع السبلم؛ ألنو ىو
الذى صالحنا مع هللا ،ويصالح اإلنسان مع أخيو اإلنسان،
نفسو.

ويصالح اإلنسان مع
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ال فى خدمتو
 حينما تجسد وصار
قدم لنا مثا ً
إنسانا مثمناّ ،
ً

الخبلصية بأن بدأىا باالتضاع.
ال لئلنسان الكامل الذى تمم كل رغبات اآلب وأطاع
 قدم مثا ً
حتى الموت من أجل خبلص البشرية.

 جاء السيد المسيح لكى يفك الدين ,ويدفع ثمن خطايانا,
ويعطينا حق الميراث ,ويصير ىو رأس البشرية الجديد لكل
من يؤمن.
عموما فى شخصو المبارك
 لقد جعل السيد المسيح اإلنسان
ً
مقبوالً لدى اآلب ،وموضوع فرحو وسروره ورضاه .بعد أن
كان تحت الغضب اإلليى الذى أوجدتو خطية البشرية.

الفصل السابع
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روحيا.
 السيد المسيح نزل إلى مياه األردن؛ فانفمقت المياه
ً

عبور
ًا
نزل لكى يسحق رأس التنين عمى المياه ولكى يصنع
ٍ
لعبور من
لممفديين .لم تنشق المياه ولكن انفتحت السماء
نوٍع ٍ
جديد.

 نزل السيد المسيح إلى مياه األردن فارتعدت المياه من نزول
إلو السماء واألرض الجالس عمى مركبة الشاروبيم إلييا.
 حينما نزل السيد المسيح وغطس فى المياه ,حينئذ أحدر كل
سمطان الشر وكل سمطان الخطية والموت .وأعطى لممياه قوة
الميبلد الجديد.
 الحمل الوديع يضع نفسو أمام اآلب فى طاعة عميقة
بل صورة خطية اإلنسان فجاء لكى يطمب
صامتة ،حام ً

االغتسال!! لذلك شيد يوحنا المعمدان أنك أنت ىو " َح َم ُُلُ
ّللا ُالَرِي ٌَُ ْسفَ ُُع ُ َخ ِطٍَ ُتَ ُا ْلعَالَ ُِم" (يو )29 :0وقد حممت خطية
َُِ
العالم بالفعل ورفعتيا وسمرتيا بالصميب ،وقتمت خطيتى

بقبرك.

 حًقا يا رب لقد حممت صورة خطايانا ،وقبمت ذلك بكل
اتضاع لكى نحمل نحن الخطاة صورة برك وقداستك
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وكمالك.
 اتضع ونزل إلى المياه بين يدى يوحنا لكى يقبل المعمودية
أبديا بختم اإليمان.
من أجل خبلصنا ,وقدم المعمودية ً
عيدا ً
محتاجا إلى المعمودية ,ولكنو رسم لنا طريق
 ولم يكن
ً
وفصحا ألنو
عبور
ًا
الخبلص ،وحينما نزل إلى المياه صنع
ً
قدم ذاتو ذبيحة بإرادتو إذ حمل خطايا العالم كمو.

 عندما َقِبل السيد المسيح أن ينزل إلى مياه المعمودية فى
وسط الخطاة ,جاءت شيادة اآلب لو وىو يصعد من الماء
أنو ىو البار الوحيد الذى ببل خطية إذ قالَ " :ىرَا ُ ُى ٌَُ ُا ْبنًُِ
س ِس ْزثُُ" (مت.)07 :3
ا ْل َح ِب ُُ
ٍبُالَرِيُ ِب ُِوُ ُ
 فى المعمودية يأخذ اإلنسان الطبيعة الجديدة ،فتصبح النفس
قادرة أن تتنسم عبير األبدية ،وتتطمع نحو النور الذى ال

ُيدنى منو ,وتتذوق حبلوة الممكوت.
 فى المعمودية نأخذ استنارة فنسمع كممة هللا ونفيميا .ونطمع
عمى أسرار ممكوت السماوات ,ونتبلمس مع حب السيد

معمنا عمى الصميب .ونتذوق حبلوة الحياة مع هللا.
المسيح ً
 نحن ال نأخذ عصمة من الخطية ,إنما نأخذ قوة الغمبة
عمييا .نأخذ طبيعة جديدة تستطيع أن تكره الخطية وتحب
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البر.
 نحن ال نأخذ حياة القداسة ببل تعب ,إنما إمكانية القداسة ىى
لكل من يتعب من أجل الحياة األبدية.

 الذى نزل إلى مياه المعمودية قد ُدفن ,ألن المعمودية فى
حقيقتيا ىى موت مع المسيح.
 اإلنسان المسيحى عندما يقبل الموت بإرادتو ,فيو يعبر من
حياة الخطية إلى حياة البر دون أن تغمره المياه التى أىمكت
الخطاة فى الطوفان وفى البحر األحمر.

 أرواح األبرار فى لحظة انتقاليا تكون كمن يعبر فى وسط
حاميا ,والسيد المسيح
مياه األردن؛ ألن تابوت عيد هللا يقف
ً
شفيعا.
يقف ً

بل لمرب ,ألن
 حينما يخرج اإلنسان من المعمودية يصير ىيك ً
الروح القدس يحل فيو فى ِسر المسحة المقدسة.
 أورشميم الحقيقية ىى قمب كل إنسان يسكن فيو هللا.
 كل من يصعد من المعمودية بعدما يقبل الموت عن الخطية

بإرادتو ,يموت ويقوم مع السيد المسيح ويحيا بو ,فيصير

مقدسا هلل.
بالمسحة المقدسة ىيك ً
بل ً
 نحن نستطيع أن نجد أرض كنعان داخل نفوسنا ,فحينما
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يسكن هللا فى النفس تصير ىى الفردوس نفسو.
 أورشميم ىى داخل كل قمب .حيث المذبح المقدس الذى
تتصاعد منو رائحة التقدمات فيتنسميا هللا رائحة رضا

وسرور.

 فى لحظة نزول السيد المسيح إلى األردن ,انحدرت عمى
إنسانيا كل ِنعم اآلب السماوى المذخرة لمجنس البشرى
رأسو
ً
كمو لكل من يؤمن ويعتمد.
 جاء مخمص العالم البار القدوس الذى ببل خطية وحده،
ُليحسب مع الخطاة والتائبين الذين يغتسمون من خطاياىم
ألنو أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له!!.

 كان سمم يعقوب إشارة إلى انفتاح السماوات عمى األرض،
وىا السماء مفتوحة بكل ما فييا من أمجاد لتعمن أن الصاعد
من مياه األردن ىو االبن الحبيب الذى ُسر بو قمب اآلب.
 السيد المسيح حينما دخل إلى المعمودية فى وسط الخطاة
مبكر عن أنو ىو حمل هللا الذى سوف
ًا
إعبلنا
كان ذلك
ً
يحمل ويرفع خطايا العالم.

 عندما ُمسح السيد المسيح؛ مسحو اآلب السماوى نفسو ،وحل
عميو الروح القدس بييئة جسمية نورانية مثل حمامة وُفتحت
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السماء.
 عندما نحتفل بعيد الظيور اإلليى نتذكر أن السماء أصبحت
مفتوحة باستمرار لنا عندما نصمى.

 بعيد الظيور اإلليى أصبحت لنا سماء مفتوحة ,يستجيب لنا
هللا باسم ابنو ربنا يسوع المسيح .فصارت الصبلة فرصة
لبلنطبلق نحو السماويات.
 بمعمودية السيد المسيح انفتحت السماء فصارت صمواتنا
وطمباتنا مقبولة أمام هللا.

 فى كل قداس نصميو تكون السماء مفتوحة ،وىى مفتوحة فى
صمواتك الخاصة ،ومفتوحة عندما تنادى هللا بقمبك وتسمع
صوت اآلب يقودك فى طريق الحياة األبدية.
 كما نزل تابوت العيد فى األردن وانشقت المياه (يش.)3
كذلك بعماد السيد المسيح ونزولو إلى المياه انشقت السماء.
 بعماد السيد المسيح انفتحت السماوات بدالً من المياه،
ال من أن يكون
وصار العبور من األرض إلى السماء؛ بد ً
من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية لؤلردن.

 بعيد الظيور اإلليى تكون لنا ثقة أن هللا يسمع صمواتنا ،وأنو
يعمل باستمرار من أجل خير البشرية وخبلصيا.
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 عندما نزل تابوت العيد الحقيقى إلى مياه األردن لم تنشق
المياه بل انشقت السماوات لينفتح لنا الطريق إلى السماء عن
طريق العماد المقدس الذى بو ننال التبنى.

 عندما نزل تابوت العيد الحقيقى -السيد المسيح -إلى نير
األردن انشقت السماء ,لكى كل من يعبر بمياه المعمودية
يرث ممكوت السماوات.
 بعماد السيد المسيح فى نير األردن ,شق هللا طريًقا لعبور
المفديين ولكى يمنح نجاة أبدية.
 بعماد السيد المسيح فى نير األردن رسم طريق الخبلص,
لكل من يمشى فى ىذا الطريق لكى يدخل كنعان السماوية.
 انشقت المياه مرتين فى رحمة بنى إسرائيل؛ مرة بعبلمة
الصميب بعصا الرعاية عمى يد موسى النبى وىى تشير
أيضا لمسيد
لمسيد المسيح ,ومرة بتابوت العيد الذى يشير ً
المسيح ,وفى ثالث مرة انشقت السماء لكى نفيم أن شق
رمز ،وشق السماء ىو اليدف الذى جاء من أجمو
المياه كان ًا
ابن هللا لكى يرفعنا إلى السماويات.
 السماوات قد ُفتحت لكى ي ِ
عمن اآلب السماوى أن طريق
ُ
َ
األقداس قد ُفتح بخبلص السيد المسيح الذى صنعو من
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أجمنا وأننا مدعوون لحياة البنوة هلل ولميراث ممكوت
السماوات.

 اعتمد السيد المسيح لكى يمنح ماء المعمودية قوة الغفران,
ولكى يدوس عمى الشيطان ويسحق رأس التنين.
 فى المعمودية نأخذ الطبيعة الجديدة ،وقوة االنتصار عمى
الشيطان ,ونعمة البنوة هلل ,واالستنارة ,ومعرفة مقاصد هللا,
واستحقاق معاينة ممكوتو.
 نحن نحيا ىنا عمى األرض كما لو كانت األرض تحولت
إلى سماء وقد نمنا جميع المواعيد فى شخص فادينا الحبيب.

الفصل الثاسن
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 إن الرب يشعر بآالمنا ومذلتنا وأوجاعنا ..وقد رأى كيف
تمزقت البشرية فى مخالب الشيطان القاسى الذى ال يرحم،
وتحركت أحشاء رحمتو ونزل ليخمصنا وينقذنا من فم األسد.
أبدا ..بل فى
 هللا وعده صادق ميما تأخر عمينا ال ينسى ً
ملء الزمان يحقق لكل إنسان كل طمباتو.
 كانت البشرية تئن وتعانى فى احتياج شديد لمجيء
المخمص ،وبكل تأكيد كان هللا يشعر بآالم البشرية ،فقال
سبكٔ ٍَٛت ََُ ُٓذ انجبئِس ٍَٛا ٌَٜأقٕ ُوَٚ .قٕ ُل
أج ِم َ
"ي ٍْ ْ
ِ
شقبء انً َ
الص َػالَٛخا" (مز.)5 :00
صُ ُغ ان َخ
انش ُ
ةأ ْ
ه
َ
 إذا كان هللا سمع صراخ شعبو فى العيد القديم عندما كان
فرعون يذليم فى أرض مصر ,فكم وكم يكون األمر حينما
يرى فرعون العقمى (إبميس) وىو يذل البشرية ويطحنيا فى

مذلة.
 أرسل هللا ابنو الوحيد ألجل خبلص العالم ..كممة خبلص
وكممة حب وكممة مصالحة وكممة سبلم ىى ُنطق هللا فى
سمع البشرية.
 عندما تجسد ابن هللا الوحيد الجنس ,جاء لكى يفتح كنوز
48

محبة هللا ويعمنيا لنا بجسده المصموب القائم من األموات
وىذه ىى الحياة األبدية التى أُظيرت لنا.
 عندما أذل الشيطان البشرية واستعبدىا اعتبر أن ىذا
االنتصار ضد هللا نفسو .ليذا كان ينبغى أن يأتى هللا بنفسو
لكى ييزم الشيطان لحسابنا ومن خبلل طبيعتنا.
ظر الرب إلى ملء الزمان ليعد كل شىء ،ويييىء ضمير
 انت َ

فقدم الرموز
البشرية لقبول فكرة الخبلص والفداء بالدمّ .
والنبوات التى تشير لمجيء المخمص.

جدا
 نحن فى ىذا العالم موضع اىتمام هللا .وىو ميتم ً

بخبلصنا وأبديتنا وتحررنا من كل ضعف ومن سمطان

الظممة .لذلك تجسد هللا الكممة فى ملء الزمان.
 ينبغى أن نفرح بخبلص هللا وعنايتو بكل نفس ،ألنو ال يمكن
أن ييمك أحد خرافو المتعمقين بمحبتو.
 عندما يدخل هللا حياتنا ونتحد بو ،نشعر أنو ليس فقط معنا
إنما فى صميم حياتنا من الداخل.

 عندما يدخل هللا حياتنا ونتحد بو ،تتحول مشاعرنا وعواطفنا
واشتياقاتنا لتكون عمى صورة هللا ومثالو.

 هللا فى محبتو لم يرسل لنا مساعدة أو معونة ,إنما جاء
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بنفسو إلينا واتخذ طبيعة بشرية ببل خطية فى تجسده.
 هللا الكممة المتجسد رفع اإلنسان من سقطتو ليرده إلى رتبتو
يكا معو فى الميراث األبدى.
مرة أخرى ،ويجعمو شر ً
 كما اشترك معنا فى طبيعتنا البشرية أعطانا أن نشترك معو
فى أمجاده.
ِ
يستط ع اإلنسان أن يرتفع ليصل إلى هللا ،فتنازل هللا
 لم
الكممة بأن أخمى نفسو واتخذ طبيعة بشرية كاممة.
جديدا ,وأرجع لمبشرية
 تجسد ابن هللا قد أعطى لمبشرية بعثًا
ً
كل ما فقدتو بسبب خطية رأس البشرية األول آدم.
عسير عند هللا كخالق لئلنسان من التراب ,أن يجدد
ًا
 ليس
طبيعتو أو أن يخمق فيو طبيعة جديدة.
 فى اشتراك السيد المسيح معنا فى طبيعتنا صرنا أعضاء فى

الدا هلل
جسده .ىذه الشركة تمنحنا استحقاًقا أن نكون أو ً
بالمعمودية.

 ال يمكن أن تتبارك طبيعتنا فيو؛ إال إذا كانت ىذه الطبيعة
تماما
التى اتحدت بالبلىوت فى التجسد ىى طبيعة خالية ً

من كل نوازع الشر والخطية.

 االبن الكممة الذى ىو صورة أبيو القدوس ونفس طبيعتو
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أيضا حمل نفس طبيعتنا
وجوىره بغير انقسام ،فى تجسده ً
احدا مع الىوتو.
البشرية بغير خطية جاع ً
بل إياىا و ً

 ال يمكن أن يحدث اتحاد حقيقى ،طبيعى وأقنومى بين
البلىوت والناسوت فى السيد المسيح إال إذا كان الناسوت

تماما من كل ما يتعارض مع قداسة البلىوت
خاليا
ً
ً
وصبلحو .إذ كيف يجتمع النور مع الظممة؟!!.
 هللا ىو األب الحقيقى الذى يغمر الخميقة بأبوتو ويسعى فى
مصالحتيا إذا سقطت ..يا لو من أب يحتضن الخميقة فى
أبوة ال مثيل ليا.
حر عمى صورتو
 لم يكن من الممكن أن يخمق هللا اإلنسان ًا
تجسد هللا الكممة
ومثالو ،ثم يتركو لييمك بحسد إبميس .لذلك ّ
فى ملء الزمان.

 لقد تألقت محبة هللا وىى تتبلقى مع قداستو الكاممة كرافض
لمشر فأدركنا سمو طبيعتو.

 االبن الكممة قد أخفى مجده اإلليى الذى ال يستطيع اإلنسان
تجسد.
أن يراه ويعيش ،أخفاه فى الجسد البشرى حينما ّ

ليرده مرة أخرى،
 لقد أضاع آدم بكوريتو فجاء السيد المسيح ّ
عندما أرضى قمب اآلب كنائب عن البشرية.
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 الحرب ىى لمرب واالنتصار لمرب من خبلل جسم بشريتنا.
من أجل ىذا كان ينبغى أن يظير هللا الكممة فى الجسد،
وينتصر من خبلل طبيعتنا.

 تدبير الخبلص ليس فقط ىو إنقاذ البشرية من اليبلك
األبدى؛ إنما إعادة الشركة بين السمائيين واألرضيين.
اضحا
 ظيورات السيد المسيح فى العيد القديم كانت
ً
تمييدا و ً
لتجسده فى ملء الزمان.
تذكر هللا عيده المقدس؛ فتحركت أحشاؤه
 فى ملء الزمان ّ
بالحنان فصنع الخبلص.
 أجمل ما فى المسيحية؛ إنيا عمل إليى فى حياة اإلنسان,
وىى إيمان بقدرة هللا المعجزية غير المحدودة فى الخمق
والتجديد.
 عندما سقط اإلنسان لم يتركو هللا ,ولكنو تنازل من أجل
خبلصو .وكان هللا فى عممو كمخمص أوضح من عممو
كخالق.

 النعمة المعطاة لنا فى المسيح يسوع فاقت خطية آدم بمراحل
كثيرة ،فأصبحت صورة اإلنسان فى نظر هللا من خبلل السيد
جدا.
المسيح محبوبة ً
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 إن األبدية ال تكفى لمتأمل فى عظم صنيعك معنا يا إليى،
وفى محبتك غير الموصوفة .
 عندما نتأمل تدبير هللا من أجل خبلص البشرية؛ نمحظ أنامل

هللا وىو ينسج قصة الخبلص لتتجمع خيوطيا فى تناسق

عجيب يدل عمى أن ًيدا مبدعة قد كونت ىذا التصميم
البديع.
 ال يستطيع أن يعيد اإلنسان من الموت إلى الحياة إال رب
الحياة ,ليذا جاء رب الحياة مخمصنا الرب يسوع الذى قال
"أَََب ُْ َٕ ه
انط ِش ُ
ٚق َٔ ْان َح ُّق َٔ ْان َحَٛبح ُ" (يو.)6 :01

 ال يستطيع أن يعيد خمقة اإلنسان مرة أخرى ،كما ال يستطيع
أن يغفر خطايا جميع البشر؛ إال من كان أمام اآلب قيمتو
غير محدودة ،وىذا سبب تجسد الكممة.
 تجسد السيد المسيح أعطى اإلنسان إمكانية أن يولد من هللا
ابنا.
فيصير لو ً

جسدا ،أعطى الطبيعة البشرية
 عندما اتخذ هللا الكممة
ً
إمكانيات جبارة لبلنتصار عمى الشيطان.
ع ْبدُ" ُ(فى:2
ٌزةَ ُ َ
سوُ ِ
ُ،آخرا ُ ُ
 االبن الوحيد حينما "أ َ ْخلَىُنَ ْف َ
ص َ
ممتحفا بالجسد أو بالناسوت ،وأخفى الىوتو
)7؛ أخفى مجده
ً
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عن الشيطان لكى يتم الفداء.
 كان ىناك حاجز بين السماء واألرض يفصل بين اإلنسان
وهللا ,وقد بدأ اآلب يشق ىذا الحاجز حينما أرسل ابنو الوحيد
إلى العالم.

 لكى تيزم البشرية الشيطان عدوىا القديم ،تجسد هللا الكممة
فى ملء الزمان ،وخمصنا بصميبو المحيى وأعطانا الحياة.
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