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"السالم لك أيتها الممتلئة نعمة .الرب معك"
تحية تبعث بيا السماء إلى بن البشر ف شخص القديسة الطاهرة مريم ،يوم تنازل االبن الكلمة ليتجسد منيا.
يسا لنا.
أخا ًا
منا ،و ً
ويصير كواحد ّ
بكر لجميعنا ،وعر ً
مبسط عظاته الثالث عن كرامة البتول مريم
سجل لنا القديس غريغوريوس صانع العجائب ف أسلوب تأمل
لقد ّ
ّ
منا محتاجة مثلنا
وعرفنا كيف صارت للبشرّية كليا الكرامة ف شخص والدة اإلله ،إذ ه واحدة ّ
بأسلوب الهوت دقيقّ ،
وحدثنا عن شخص السيد المسيح مركز حياتنا ،الذي
إلى الخالص ،لكنيا فاقت الكل ف حياتيا والنعمة الت تمتّعت بياّ .

تجسد ألجلنا.
ّ
أمه البتول
اإلله
المتجسد قادر أن ييبنا الشركة العميقة معه ببركات ّ
ّ
تجسده وصلبه ويحفظنا بشفاعات وصلوات ّ
القديسة مريم .آمين!
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القديس غريغوريوس العجائبي

0

أسقف قيصرية الجديدة
سميه القديس غريغوريوس أسقف نيصص ،كما امتدحه القديس باسيليوس الكبير مشبيًا ّإياه
كتب لنا عن حياته ّ
ف عجائبه بموسى النب  .إنه يمثل اإلنسان الذي ف أعماقه يشتاق للحق ،فال يقبل اإليمان المسيح فحسب ،وانما قبله
كارز بين الوثنيين بقوة فائقة .يكرمه اآلباء
بقوة ف حياته ليحيا بروح إنجيل رسول  ،ومع قداسة حياته العجيبة عمل ًا
الكبادوك ف القرن الرابع ،ويعتبرونه مؤسس كنيسة كبادوكيا.
توجد له خمس سير ذاتية تحتوي معجزات كثيرة حتى أنه دع بالعجائب  ،ولكن أكثرها دقة تاريخية كانت الت

كتبيا غريغوريوس النيص (.0)PG 36،864-658

نشأته
ولد حوال عام 004م من أبوين ذوي شيرة وكرامة عالية ،ف قيصرية الجديدة ف والية بنطس الكبادوكية .كان

يدعى قبل عماده ثيؤدور .وتنيح أثناء حكم ِ
أورليان 075-072( Aurelianم).

محبووا للمعرفووة ومشووتاقًا إلووى إدراك الحووق،
توووف والووده وهووو فو الرابعووة عشورة موون عموره ،لكنووه أكموول تعليمووه إذ كووان ً
ميتما بدراسة البالغة والقانون.
وكان ً
كان ينوي الذهاب إلوى بيوروت مون أجول مزيود مون د ارسوة المحامواة فو 044م ،ولكنوه عودل عون ذلوك وذهوب برفقوة

أيوووا معوه أخوووه أثينووادوراس ،Athenodorus
أختوه التو رافقوت زوجيووا ،الووذي كوان لووه مركوزه فو واليووة قيصورية فلسووطين ،و ً
الذي صار بعد ذلك أسقفًا واحتمل الكثير من أجل اإليمان بالسيد المسيح.
هناك ف قيصرية الجديودة كوان العالموة أوريجينووس قود وصول وافتوتح مدرسوته بيوا ،فحوور ثيوؤدور (غريغوريووس)

بدء افتتاحيا ،وعوض توجيه إلى بيروت ليوتعلم القوانون ارتوبط هوو وأخووه بالعالموة أوريجينووس وأحبواه ج ًودا إذ يقوول" :أرشودنا
جدا ،فأحسن اسوتقبالنا موع
مالك الرب ف طريق هذه الحياة ،وربطنا بحبل المودة مع هذا الرجل العظيم ،الذي منه سنستفيد ً
سرور كأننا أناس هداهم اهلل إلى أشوراكه ليصوطادنا ويربحنوا لينجيول
ًا
مسيحيا ،وأظير لنا
عدم معرفته السابقة لنا ،ومع كونه
ً
وينقذنا من ظالم عبادة األوثان".

األخووان اإليمووان المسوويح  ،وأدركووا أن الحووق الووذي يطلبانووه ال يوجوود فو كتووب
علووى يوودي العالمووة أوريجينوووس قبوول ّ
الفالسووفة والفكوور البشووري المجورد ،وانمووا نوونعم بووه خووالل نووور اإليمووان واعالنووات اهلل الفائقووة للوونفس .وهكووذا انوووم األخووان إلووى
الموعوظين الذين يتتلمذون على يدي العالمة أوريجينوس ويسمعون تفسيره للكتب اإلليية.
تتلموذ القووديس غريغوريوووس علووى يوودي معلمووه ودرسووا علووى يديوه الفلسووفة والالهوووت لموودة خمووس سوونوات ،وفو السوونة

048م عاد إلى مدينته "قيصرية الجديدة" بعد أن أنيى دراسته ف فلسطين ،وشكر معلمه عالنية ف مقال أمام حشد كبيور،
مادحا إياه على لباقته وحكمته الت بيما قاده ف دراسته ،كما بعوث المعلوم رسوالة لتلميوذه فييوا يودعوه ابنوه المكورم ،حاثًوا إيواه
ً
أن يووورم كوول مواهبووه وطاقاتووه لحسوواب الوورب ،وأن ينتفووع بمووا درسووه موون فلسووفات فوو خدمووة اإليم ووان وذل ووك كمووا اسووتخدم
العبرانيون ما أخذوه من المصريين ف إقامة خيمة االجتماع.

قيل إنه قبل ذهابه إلى بلده انطلوق أوالً إلوى اإلسوكندرية ،ربموا لالسوتزادة بوبعض المعرفوة مون جيوة الطوب والفلسوفة.

 0عن القمص تادرس يعقوب ملط  :قاموس آباء الكنيسة وقديسييا ،اإلسكندرية  ،0686حرف ا.
نظرة شاملة ِ
لعْلم الباترولوﭼ ف الستة قرون األولى ،فصل .7
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Di Berardino, op. cit., p. 468.
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وق ود اتسووم بنقوواوة وطيووارة مووع أنووه لووم يكوون بعوود قوود نووال س وّر العموواد .قيوول أن بعووض الحاقوودين أرادوا تشووويه صووورته ،واذ كووان
يتباحث مع بعض الوثنيين ف أمور فلسفية دخلت علييم امرأة زانية ،ونظرت إليه عالنية تطلب أجرتيوا ،لتووح للحاوورين
أنه ارتكب معيا الخطية ،أما هوو فلوم يووطرب بول طلوب مون أحود الحاوورين أن يعطييوا موا تطلبوه .إذ أخوذت الودراهم التو

جدا ،فقام ثيوؤدور (غريغوريووس) وصولى مون أجليوا فخورل الوروح الشورير ،واعترفوت
طلبتيا دخليا روح شرير وصارت معذبة ً
أمام الحاورين عن الذين حثوها أن تفعل هذا إلفساد سيرة هذا الرجل.

عماده
سر العماد ودع غريغوريوس ف المعمودية .انطلق إلى البرية يمارس حياة الخلوة والتأمل
إذ عاد إلى مدينته نال ّ
ودراسة الكتاب المقدس؛ غير أن القديس فيديموس أسقف أماسيا إذ سمع عنه اشتاق إلى سيامته أسوقفًا علوى مدينوة قيصورية
رت نفسوه مون
الجديدة الت لم يكن بيا من المسيحيين سوى 07
شخصا .شعر القديس بذلك فيورب ،لكون فيوديموس وقود تمور ْ
ً
أجل المدينة الت بال رعاية وقف أمام اهلل بدموع يصرخ ،إنه وان كان قد عجز عون وووع األيودي علوى غريغوريووس ليكوون

أسقفًا فليسمح اهلل ويقبله أسقفًا ويتصرف .إذ سمع غريغوريوس ذلك لم يحتمل اليروب فعاد يقبل األسقفية .فو حووال 032م
سيم أسقفًا لقيصرية الجديدة.

أعماله الرعوية
سائر ف المدينة وجد هيكل وثون فدخلوه وصوار يصول طووال الليول ،وفو الصوباح إذ جواء
إذ كان األسقف الجديد ًا
مسيحيا دخول الييكول
جدا ،وذهب إلى حاكم المدينة يشكو إليه أن
كاهن الوثن وجد الشياطين قد هربت من الييكل فتوايق ً
ً
وأخرل منه آليتيم .واذ سمع األسقف بذلك التقى بالكواهن ،وبودأ يحدثوه عون اهلل الحقيقو  ،موووحا لوه حقوائق اإليموان .ولكون
الكاهن طلب أن تعود آليته إلى الييكل ،عندئذ كتب له القديس على ورقة ،جاء فييا" :من غريغوريوس إلى الشيطان ،يقول
لووك" :ارجووع" .واذ حموول الكوواهن الورقووة إلووى المووذبح عووادت الشووياطين ،وأدرك الكوواهن تفاهووة هووذه األرواح الشوريرة فووانطلق إلووى
القووديس يطلووب منووه أن يعرفووه بووالحق ،وبالفعوول بشوره باإلنجيوول وأكوود لووه ذلووك بووأن أموور باسووم السوويد المسوويح أن تتحوورك صووخرة

كت.
كانت أمامه فتحر ْ

سوومع الوثنيووون فو المدينووة بمووا حوودث فخوورل الكثيوورون يرحبووون بووه ،ويطلبووون منووه أن يكوورز ليووم ،ولووم يمووض زمووان

طويوول حتووى آموون كثيوورون موون خووالل عظاتووه وسوويرته المقدسووة ف و الوورب ،وأعمووال اهلل العجيبووة بووه الت و حوودثنا عوون بعووويا

القديس غريغوريوس أسقف نيصص ،كما قال عنه القوديس باسويليوس الكبيور" :خوالل عمول الوروح كوان لغريغوريووس سولطان

على األرواح الشريرة ،وقد حول مجاري أنيار باسم المسيح ،وجفف بحيرة كانت علة نوزاع بوين أخوين ،وأنبوأ عون أموور مقبلوة
متساويا مع األنبياء .هذه اآليات والعجائب رآها األصدقاء كما أعداء الحق وكأنه موسى آخر".
ً
يقووول القووديس غريغوريوووس النيص و " :يسووتحيل علينووا أن نووورد كوول عجائووب ه وذا القووديس ،وانمووا يكفينووا أن نقووول أن
قديسا".
بكلمة واحدة وبعالمة الصليب المقدس يشف
ً
جموعا من مروى ،لذا كان الجميع يحسبونه ً
قيوول إن ييوووديين احتوواال عليووه إمووا بقصوود إفسوواد شوويرته كصووانع عجائووب أو الخووتالس مووال منووه ،فتظوواهر أحوودهما
كميت وطلب الثان صدقة ليكفنه ،فأعطاه القديس رداءه إذ لم يكن معه مال ،وموى الشاب يسوتيز بالقوديس ،وراح يقوول
نبيا يصنع عجائب ،غير أن الشاب وجد زميله قد فارق الحياة فعالً.
لصديقه :انيض لنوحك على أسقف دعاه المسيحيون ً

اختيار الكسندر الفحام أسقفًا

جوواءه مجموعووة موون مدينووة كومنووا  Comonaيطلبووون منووه أن يختووار ليووم أسووقفًا ،مقوودمين لووه مجموعووة موون الشوورفاء
حكيموا" .حينئوذ
قديسوا
العلماء جزيل االعتبار ،أما هو فقال ليم" :هذه السومات ال تكفو  ،بول األجودر بكوم أن تختواروا إنس ً
وانا ً
ً
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واهر فو الفلسوفة لكنوه تغورب عون بلوده
قال أحد الحاورين إنه بيذا يجب أن يكون الكسندر الفحام أسقفًا ،وكان هذا الرجل م ًا
وصار يعمل كفحام ،يحمل صورة الميانوة ،بعي ًودا عون األنظوار .اسوتدعاه القوديس فجواء ،وكانوت ثيابوه ووجوه ويوداه قود تلوثوت

بالفحم ،مملوءة سو ًادا ،فصوار الحاوورون يووحكون كيوف يصوير هوذا الرجول أسوقفًا ،لكون إذ جلوس موع القوديس أدرك الكثيور
سيم أسقفا واستشيد ف  00أغسطس.
عن حياته ،وبالفعل ّ

كتب لنا القديس باسيليوس الكبير عن سمات هذا القديس ،وقد تعرف هو وأخوه غريغوريوس أسقف نيصوص علوى

وت عليوه أيوام الصوبا وسومعت عظاتوه ،فكانوت توروي لحفيودييا
سيرته من جدتيما ماكرينا الت ربتيما ،وكانوت ماكرينوا قود تعرف ْ
واما؛ لوم يغوط أرسوه قوط فو الصوالة
وار
ما رأته فيه وسمعته منه ،فقال القديس باسيليوس إنه فو تقوواه أظيور وق ًا
عظيموا واحتش ً
ً

(ربما يقصد بأكاليل األساقفة) ،أحب البساطة والتواوع ف كلماتوه .كوان يكوره الكوذب والوبطالن ،لوم يغووب قوط ،وال حملوت
كلماته أو سلوكه م اررة!

في اضطهاد ديسيوس
حووال سوونة 052م إذ التيووب االوووطياد فو عيوود ديسوويوس (داكيوووس  )Deciusنصووح شووعبه أن يختفو حتووى ال
يتعرض أحد للووعف خوالل اآلالم فينكور إيمانوه ،وهوو نفسوه اعتوزل فو البريوة ومعوه فقوط كواهن وثنو قود قبول اإليموان علوى
شماسا معه.
يديه وسامه
ً
إذ سمع الوثنيون أنوه مختفو فو البريوة أرسولوا جنووًدا ليقبوووا عليوه ،لكونيم عوادوا ليقولووا إنيوم لوم يجودوا فو البريوة
سوى شجر ْتين .واذ عادوا مون جديود يفتشوون عنوه وجودوه موع شماسوه يصوليان ،وقود ظيو ار ليوم مون قبول كشوجرتين .أرى القائود
طالبا منه أن يقبله معه ف البرية.
وخر عند قدميه ،وأعلن إيمانه بالسيد المسيحً ،
ذلك فأتى إلى األسقف ّ
وادا للشويداء الوذين
تعرض الشعب للويق ،واذ انتيى االوطياد ،عاد القديس يمارس عمله الرعوي ،كموا عوين أعي ً

كابدوا اآلالم وقت االوطياد.
المسيح.

وت الووبالد لوبوواء معوود خطيوور ،وبصووالة القووديس شووف الكثيوورون وزال الوبوواء ،فوونمن كثيوور موون الوووثنيين بالسوويد
تعروو ْ
كانووت ماكرينووا الجوودة ذات التووأثير علووى كوول موون حفيوودييا القديسووين باسوويليوس الكبيوور وغريغوريوووس النيصو  ،تسووير

تحت إرشاد القديس غريغوريوس العجائب .

وثنيا.
أخير فقد قيل إنه استلم المدينة بيا 07
ًا
مسيحيا ،وعند نياحته سنة 068م لم يكن بيا سوى ً 07
ً

عزل بولس الساموساطي
اشترك ف المجمع الذي حكم بعزل بولس الساموساط من شركة الكنيسة ف حوال 063م.
يعيد له الغرب ف  07نوفمبر ،والكنيسة القبطية ف  00هاتور.
بركة صلواته تكون معنا آمين.

كتاباته
 مديح ف العالمة أوريجينوس :خطبة ألقاها عند انتيائه من الدراسة ومغادرته مدرسوة أوريجينووس فو قيصورية فلسوطين
والعودة إلى بلده.
 قانون اإليمان أو بيان اإليمان :وهو عمل قصير ،ولكنه يووح صحة اإليمان األرثوذكس ف الثالوث ،ويعط تعريفًا
محددا له .وكمثال نذكر منه:
ً

يوجد رب واحد ،إله من إله ،ابن حق من آب حق ...أبدي من أبدي .هناك يوجود ثوالوث توام فو المجود
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واألزليووة ...لوويس فيووه شو ء مخلوووق أو فو عبوديووة ،ولووم يسووتحدث عليووه شو ء [لووم يوووف إليووه] ،كمووا لووو كووان فو
الزمان السابق غير موجود ثم ف فترة متأخرة ق ّدم [أو أدخل بمعنى أويف] .وهكذا فال االبن أقل بالمرة مون اآلب
وال الروح القدس من االبن.0

 يوجوود الوونص اليونووان ليووذا القووانون ف و السوويرة الت و كتبيووا غريغوريوووس النيص و  ،وف و عوودد كبيوور موون المخطوطووات.
أيوا الترجمة الالتينية لروفينوس ( ،)Hist. eccl. 7, 06وترجمة أخرى سريانية.
وموجودة منه ً
 ما يسمى الرسالة القانونية :موجية إلى أسقف غير معروف كان أرسل للقديس غريغوريوس يستشيره ف بعض األمور،
وقد أخذت اسميا من كونيا قد جمعت ومن مجموعة الرسائل القانونية للكنيسة اليونانية.

 Metaphrase لسفر الجامعة :صياغة أخرى للترجمة السبعينية لسفر الجامعة.

 ف عدم قابلية وقابلية اهلل للتألم :رسالة وجييا إلى شخص يدعى ثيئوبومبوس ،وموجودة ف ترجموة سوريانية فقوط .ذكور
فييا أن اهلل (الالهوت) ال يمكن أن يتألم ولكنه حر ف ق اررتوه .لكون ابون اهلل عنودما تجسود ،فبواسوطة آالموه اإلراديوة فو
الجسد هزم الموت .فيو بحسب ناسوته يستطيع أن يتألم ،ولكنه بحسب الهوته هو غير قابل لأللم.

 اثنا عشر مقاالً ف اإليمان.
 ف موووع النفس.
 ف جميع القديسين.
 أربعة عظات.
 ف اإلنجيل بحسب متى.

 إلى فيالجريوس رسالة ف المساواة ف الجوهر ،تتناول عقيدة الثالوث ويعتقد البعض صحة نسبتيا إليه.
 إلى تاتيان رسالة أخرى ف النفس.
 6 عظات محفوظة باللغة األرمنية.

أعمال أخرى
 رسالة عامة تتناول مشاكل رعوية أثناء الغزو القوط  ،مازالت موجودة.
 رسالة إلى المبشرين ف كيفية شرح الترجمة السبعينية.

 يقول البعض إن بيان اإليمان المنسوب إليه بواسطة القديس غريغوريوس النيص هو من تأليف النيص نفسه.
 بعض الكتابات األبولينارية المزورة كتبت تحت اسمه.

ibid., p. 7.
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العظة األولى
البشرية
فرح لكل
ّ

متأللئا على المؤمنين:
المالئكية بألحان التسابيح المفرحة .ويو ء نور البشارة بالمسيح
تتغنى الطغمات
ً
اليوم ّ
ّ
مويئا أذهان المؤمنين!
البر – المسيح – بأشعته الناصعة علينا،
ً
اليوم هو ربيعنا المفرح ،ويشرق شمس ّ

طائر نحو السماء!...
اليوم يشفى آدم متحرًكا مع جوقة المالئكة ًا
السر المكتوم
اليوم تو ء نعمة اهلل والرجاء ف غير المنظور خالل المناظر السامية المدهشة ،ويعلن بوووح ّ
منذ األزل!
اليوم يتحقّق قول داود؛ لتفرح السماوات ولتبتيج األرض ،ليعج البحر وملؤه .ليجذل الحقل وكل ما فيه ،لتترّنم
مشير إلى (البشر) باألشجار ،وقد تكلّم سابق الرب (يوحنا) عنيم كأشجار
ًا
حينئذ كل أشجار الوعر" (مز .)04-00 :66

يتحدث عن مج ء الرب .غير أن ربنا يسوع المسيح يعد
يلزميم أن "يصنعوا ًا
أثمار تليق بالتوبة" (مت  ،)8 :4أو باألحرى ّ
أيوا ،فتفرح قلوبكم ،وال ينزع أحد فرحكم منكم" (يو .)00 :06
مؤمنيه بالسعادة الدائمة قائالً" :ولكنن سأراكم ً
المسيحيين ...الذين بإرادتيم ووعوا رجاءهم ف المسيح!
سر
ّ
اليوم أعلن بوووح ّ

اختيار مريم
النقية حامالً إلييا البشارة السعيدة قائالً" :السالم لك يا ممتلئة
اليوم جاء جبرائيل – القائم أمام اهلل – إلى العذراء ّ
التحية ،أجابيا المالك "الرب معك .ال تخاف يا مريم ألنك قد
نعمة" (لو  .)68 :0واذ ف ّكرت ما عسى أن تكون هذه
ّ
وجدت نعمة عند اهلل ،وها ِ
عظيما وابن العل ّ يدعى .ويعطيه الرب
وتسمينه يسوع .هذا يكون
ابنا،
أنت ستحبلين وتلدين ً
ّ
ً
اإلله كرس داود أبيه ،ويملك على بيت يعقوب إلى األبد ،وال يكون لملكه نياية .فقالت مريم للمالك :كيف يكون هذا وأنا
لست أعرف رجالً؟!" (لو )43-06 :0

ملخصا للرسالة قائالً للعذراء الطاهرة" :الروح القدس
واذ كانت ف حيرة من جية هذه األمور ،كشف ليا المالك
ً
يح ّل عليك ،وقوة العل تظلّلك ،فلذلك أيوا القدوس المولود ِ
منك يدعى ابن اهلل" (لو.)45 :0
ً
ّ
ّ
اختارت النعمة مريم العذراء دون سواها من بين كل األجيال ،ألنيا بالحقيقة قد برهنت على رزانتيا ف كل
األمور ،لم توجد امرأة قط مثليا ف كل األجيال.
إنيا لم تكن مثل العذراء األولى حواء ،الت كانت ف الفردوس لكن فكرها غير متزن .سمعت بغير حذر لكلمة
الحية – مصدر كل شر – ففسدت أفكار ذهنيا ،وحملت بانخداعيا سم (االنخداع) وموته الميلك إلى العالم كله .أما هذه
ّ
القديسين.
فبفويلتيا رفعت موايقات ّ

العطية ،ما لم تتعلّم
كفئا لتقبل
القديسة وحدها أصلح سقوط هذه األم األولى ،ومع ذلك فإنيا لم تكن ً
ف العذراء ّ
ّ

العطية؟ وما ه ؟ ومن الذي جاء يبشر بيا؟
أوالً من هو مرسل
ّ

القديسة تتقبل هذه األمور ف حيرة ،قالت للمالك:
واذ كانت ّ

"من أين أتيت إلينا ببركات مثل هذه الحكمة؟
من أي كنوز جئت لنا بيذه اللؤلؤة؟

العطية لنا؟
من أين تتحقّق هذه
ّ
هل أتيت إلينا من السماء؟ لكن أراك تسير على األرض؟!
إن لك هيئة إنسان ،لكنك مجيد بيذا النور الباهر!
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لقد ف ّكرت ف نفسيا ف هذه األمور ،وقد ح ّل رئيس المالئكة ليا صعوبتيا قائالً" :الروح ّ
يحل عليكّ ،
وقوة العل ّ
القدوس المولود منك يدعى ابن اهلل .فال تخاف يا مريم فإنن لم أج ء لك أرعبك ،إنما لك أنزع
أيوا ّ
تظلّلك .فلذلك ً
عنك موووع خوفك.

ال تخاف يا مريم .ألنك وجدت نعمة عند اهلل.
وال تسأل عن النعمة حسب مقاييس الطبيعة ،ألنيا ال تخوع ليا...
أنت تعلمين يا مريم األمور الت اختفت عن اآلباء واألنبياء!

مختوما حتى اآلن عن المالئكة!
أنت تعلمين أيتيا العذراء ما كان
ً
أنت تسمعين أيتيا الطاهرة ما لم يكن يستحقّه طغمة المليمين من البشر .فموسى وداود واشعياء ودانيال وكل
ِ
األنبياء تنبأوا عنه ،لكنيم لم يعرفوا الوسيلة .أما ِ
فوحدك أيتيا العذراء الطاهرة .تتقبلين اآلن األمور الت كان يجيليا
أنت
جميعا ...ألنه حيث يح ّل الروح القدس يكشف األمور الت سبق تدبيرها .وحيث تكون النعمة اإلليية حاورة ،يكون
هؤالء
ً
ممكنا باهلل.
كل ش ء
ً
وقوة العل ّ تظلّلك .لذلك المولود منك يدعى ابن اهلل" واذ هو ابن اهلل ،واحد مع اآلب
"الروح القدس يح ّل عليكّ ،
تماما...
وسرمدي فيه يعلن اآلب ً

نور للعالم.
أيوا هذا الينبوع الدائم التدفق والدائم الحياة يفيض ًا
وكما أن الينبوع المتدفق ينبع مجاري مياه ،هكذا ً
فرح مدينة اهلل" (مز  ...)3 :36يفرح
دائما
ًا
ً
وحقيقيا ،يدعى "المسيح إلينا" ،هذا الذي ب ّشر به األنبياء "مجاري األنيار ت ّ
نور ً
العالم كله.
لقد الق بالمالك أن يقول لمريم العذراء القديسة" :السالم لك يا ممتلئة نعمة .الرب معك" .إذ كان يلقي فيها كنز
وروحا تحمل ذاك الذي يحمل كل األشياء.
جسدا
النعمة .وهي وحدها من بين كل األجيال قامت كعذراء طاهرة
ً
ً

العذراء ...والدة اإلله
أرويا.
زوجا
لقد خاطبيا المالك بيذه
ّ
ً
التحية" :السالم لك يا ممتلئة نعمة الرب معك" .اهلل بنفسه معك ،وليس ً
معك إله التقديس ،أب الطيارة ،ينبوع عدم الفساد ،واهب الحرّية ،خادم الخالص ،معط السالم الحقيق  ،هذا الذي خلق
اإلنسان من أرض عذراء ،ومنه خلق له حواء.

يتجسد) منك!
هذا اإلله معك وف نفس الوقت ( ّ
األحباء ،ولننتقل إلى اللحن المالئك
تعالوا يا إخوت
ّ

ونردد بكل طاقتنا المديح الالئق ،قائلين" :السالم لك يا
ّ

ممتلئة نعمة الرب معك" .فإنه بالحقيقة لكم أن تفرحوا ،ناظرين إلى نعمة اهلل الت اختارت أن تسكن بينكم .إذ يسكن (ابن)
اهلل ف

األشياء.

عبدته ،هذا الذي "أبرع جماالً من بن

البشر" (مز  )0 :35يسكن ف

يقدس كل
العذراء الحسنة ،هذا الذي ّ

السالم لك ...معك مصدر النور الذي يو ء لكل المؤمنين به!
البر وزهرة الحياة غير الدنسة!
السالم لك ...يا من يشرق فيك شمس ّ
ذكية الرائحة!
السالم لك ...يا رووة ّ

السالم لك ...أيتيا الكرمة دائمة االزدهار ،الت تفرح نفوس من يكرميا!
السالم لك ...أيتيا التربة غير المفلحة ،وأثمرت بوفرة .إذ أنجبت بطريق يفوق الطبيعة ...فقد جعل اهلل الكلمة
مسكنا فيك.
الذي هو من فوق له
ً

المقدسة ،إذ وهبيا الروح القدس قوة الحمل.
وهكذا جاء آدم الثان ف األحشاء ّ
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الطوباويين وبطاركة وأنبياء أن يروه ،لكنيم لم يحظوا بذلك.
غالبية اآلباء
لقد اشتيى
ّ
ّ
فالبعض نظروه ف رؤى خالل رموز وظالل .وآخرون تمتعوا بسماع الصوت اإللي خالل السحاب...
أما مريم العذراء الطاهرة ،في وحدها الذي أعلن ليا رئيس المالئكة جبرائيل بنفسه بطريقة واوحة ،مب ّش ًار ّإياها
تقبلت ...وأنجبت اللؤلؤة كثيرة الثمن.
بالبشارة المفرحة ...وهكذا ّ

مريم ...تابوت موضع قدس اهلل!
نتغنى باألنشودة الت تعلّمنا ّإياها قيثارة داود المليمة قائلة" :قم يا رب إلى
األحباء
أيوا أييا
ّ
األعزاء ّ
ّ
تعالوا أنتم ً

راحتك ،أنت وتابوت مووع قدسك" (مز .)8 :040

فالعذراء القديسة ه بحق تابوت ،مغ ّشى بالذهب من الداخل والخارل ،إذ قبلت كنز القداسة الكامل.

"قم يا رب إلى راحتك" .قم من أحوان اآلب (دون أن تنفصل قط عنه) حتى تقيم جنس البشر الساقط (يو :06
.)08

يسى!
قضيب من جذع ابن ّ

نبوته ،يقول للقويب الذي يفرخ من نفسه ،ويخرل زهرة الثمرة الجميلة .قائالً:
واذ يوع داود هذه األمور ف ّ
"اسمع يا ابنت وانظري وأميل أذنك ،وانس شعبك وبيت أبيك .فإن الملك قد اشتيى حسنك .ألنه هو رّبك وله

تسجدين" (مز .)00-02 :35

اسمع يا ابنت إلى ما قد تنبئ به قبلك حتى ترينيا بعين ّ الفيم .أنصت ل  ،فقد أخبرت عن هذه األمور...
واسمع لرئيس المالئكة ،إذ يعلن لك األسرار الكاملة بوووح.
ونطوب ذلك القويب الذي نبع
األعزاء ،استرجعوا ما سبق أن جاء قبل ذلك .ولنكرم ونمدح
األحباء
تعالوا أييا
ّ
ّ
ّ
يسى .ألن لوقا ف قصة إنجيله الموحى به ال يشيد من جية يوسف فقط ،بل ومن جية مريم
هكذا بطريق عجيب من ّ

ذاكر هذه العائلة وبيت داود قائالً:
والدة اإللهً ،ا
أيوا من الجليل من مدينة الناصرة الييودية إلى مدينة داود الت تدعى بيت لحم ،لكونه من بيت
"فصعد يوسف ً
داود وعشيرته ،ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وه حبلى.

وقمطته وأوجعته ف المذود إذ لم يكن ليما مووع ف
تمت ّأياميا لتلد ،فولدت ابنيا البكر ّ
وبينما هما هناك ّ
المنزل" (لو .)7-3 :0

الطفل المولود!
قمطت ذاك الذي يغطّيه النور كثوب (مز.)4-0 :3
لقد ّ
ئكية!
لقد اوطجعت ف مذود ،ذاك الجالس على الشاروبيم ،وممجد من الطغمات المال ّ
ليقدم للبشرّية الت صارت غير عاقلة بإرادتيا بصيرة
ف المذود المخصص للحيوانات العجم اوطجع كلمة اهللّ ،

العقل الحقيق !
ف

كالحيوانات.

المووع الذي يأكل فيه القطيع ،رقد الخبز السماوي لك

روحيا للذين يعيشون على األرض
يقدم قوتًا
ّ
ً

عجيبا من أجل
وعا
ً
لم يكن له مكان ف المنزل ،هذا الذي أسس السماء واألرض! واذ هو غن افتقر! واختار توا ً
كمل كل ّبر ف أسرار تدبيره غير المنطوق بيا!
خالص طبيعتنا ،لك نرث صالحه ،هذا الذي ّ
03

ف السماء كان ف حون اآلب ،وف المذود استراح كما لو كان على الشاروبيم ،كما لو أنه كان بالحق ف
عرشه الشاروبيم وعلى كرس ملكه.
القديسين ،الممجد وحده على األرض ،كان هناك يستريح ،المسيح إلينا .له المجد والكرامة والقوة مع اآلب
قدوس ّ
ّ
غير الفاسد ومع الروح القدس المحي كلّ القداسة،
اآلن وكل أوان والى دهر الدهور آمين.
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العظة الثانية
البشرية
تحية مفرحة لكل
ّ
ّ

التحية
متأملين
يلزمنا أن ّ
ّ
نقدم التسابيح اال ّ
بتيالية ف األعياد كتقدمات ،وأوليا ف عيد بشارة القديسة والدة اإللهّ ،
الت أعلنيا ليا المالك قائالً" :السالم لك أيتيا الممتلئة نعمة".

التحية (السالم لك) ه أول الحكم والتعاليم اإلليية الت وردت ف العيد القديم ،جاءت إلينا من أب األنوار.
هذه
ّ
عم كل طبيعة البشر ،إذ ب ّشر المالك قائالً" :ها أنا أب ّشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب" (لو
وهذا الحديث" :ممتلئة نعمة" ّ
.)02 :0

أيوا ،فتفرح قلوبكم وال ينزع أحد فرحكم منكم" (يو
ويقول الرب الذي جاء ليتمم اآلالم المخلصة" :لكن سأراكم ً
التحية" ...سالم لكم" (مت .)6 :08
 .)00 :06وبعد قيامته وهبنا هذه
ّ
بعبارت مشابية قائالً" :افرحوا كل حين" ( 0تس ....)06 :5
ا
وينطق الرسول

األعزاء المحبوبين ،كيف يمنحنا الرب ف كل مووع الفرح الدائم غير المدرك.
انظروا أييا
ّ

نقية .وتسلك ف كل الفوائل ،وتعيش ف حياة أسمى من غيرها ،ليذا
فإذ كانت العذراء الطاهرة تحيا ف حياة ّ

معلنا بداية القيامة،
أخذ المولود من اهلل اآلب لنفسه منيا
ً
جسدا ،حتى يدين الخطية ف الجسد ،وييزم الشيطان المجربً ،

األبدية ،ونشأة الصداقة بين الناس واآلب...
وتأسيس الحياة
ّ

القديسة مريم في حيرة!
لنعد إلى موووعنا ،فقد أرسل جبرائيل إلى القديسة العذراء.

تحية لمن ه ف الجسد" :السالم لك يا ممتلئة نعمة ،الرب معك".
غير الجسدي ّ
قدم ّ
ِ
ِ
وتمنطقت بمنطقة الر ازنة.
لبست ثوب النقاوة،
السالم لك ...ألنك بالحق مستح ّقة للفرح ،إذ
السالم لك ...ألن نصيبك هو مركبة الفرح السماوي!
استردت البشرية كرامتيا األولى.
السالم لك ...ألنه خاللك صار الفرح للخليقة كليا ،وعن طريقك
ّ

تحيرت من هذه الكلمة ،إذ لم يكن ليا خبرة ف
ّ
الكلمة بيدوء.

مخاطبة الرجال ،لكنيا كأم للرزينة والنقاوة والطيارة استقبلت

البتولية الحقيقية فيها نوع من المساواة والمشابهة
كغالبية األنبياء ،.ألن
المالئكية
إنيا لم توطرب من الرؤيا
ّ
ّ
ّ
البتولية وثابرت حتى ال تنطفئ أو تتّسخ.
مع المالئكة ،إذ حافظت مريم على شعلة
ّ
يمسه وسخ .ليذا (رّبما) تساءلت:
إنيا تشبه
ً
المعا ،يخشى أن ّ
لباسا ً
إنسانا يرتدي ً
مخادعا؟!
غروا
طياته
هل يحوى هذا العمل ف ّ
ً
ً

ألمنا األولى أنيما (ه وآدم)
هل تحوى كلمة "سالم" ما حواه الوعد المعسول الذي ّ
قدمته ّ
الحية المخادعة مؤ ّكدة ّ
يكونا كاهلل؟
ألعلّه يكون قد حقد على خطيب بسبب عفّته العجيبة .واذ عجز بكلماته المعسولة أن يغلب عقله الثابت .وفشل
تأثرا؟!
حول هجماته عل ّ ألنن أكثر منه ً
ف خداع الرجلّ ،
هل تحمل كلمة "سالم" خسارة مقبلة؟!
اءا؟
التحية ّ
هل تحوي تلك البركة الممنوحة و ّ
المقدمة استيز ً
سما؟!...
أيخلط ف العسل ً
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تحية لمن ال يعرفيا؟!
وكيف ّ
يقدم ّ

كرامة العذراء مريم
حيرتيا ،ليذا خاطبيا رئيس المالئكة بإعالن مفرح ال ينزع ...قائالً:
هذه األمور ّ
"ال تخاف يا مريم ألنك قد وجدت نعمة عند اهلل"...

إنن ال أخبرك فقط أال تخاف  ،لكنن أقدم لك المفتاح الذي ينزع عنك كل أسباب الخوف.

السمائية السالم ،يا أيتيا العذ ارء القديسة.
فخالل تقدم كل الطغمات
ّ
السمائية ورب كل الخليقة هو بنفسه اختارك ،ألنك قديسة صالحة ،وخالل قداسة أحشائك
نعم ،بل ورب الطغمات
ّ

وطيارتيا ونقاوتيا يولد "اللؤلؤة المضيئة" من أجل خالص العالم كله.
0
ِ
جدا ،طاهرة أكثر من الجميع.
إنك من بين كل جنس البشر طاهرة منذ ميالدك  .مكرمة ً
لك ذهن أنصع من الثلج ،وجسدك أطير من الذهب.

منتشر على
ًا
وأحشاءك رآها حزقيال ،فوصفيا قائالً" :وعلى رؤوس الحيوانات شبه قصب كمنظر البلّور اليائل،
رؤوسيا فمن فوق ...ومن فوق القبب الذي على رؤوسيا شبه عرش كمنظر حجر العقيق األزرق ،وعلى شبه العرش
كمنظر إنسان عليه من فوق.
ورأيت مثل منظر النحاس الالمع كمنظر نار داخلة من حوله" (حز .)07-06 ، 0:00

بتوليتيا؟!
نعبر عن كرامة ّ
رأى النب المولود منك أيتيا العذراء القديسة خالل الرمز بأية كلمات يمكننا أن ّ
نكرم مثاليا الطاهر؟!
بأية عالمات ّ

المسيح!

تبجل تلك الت ه أمجد من المالئكة؟!
بأية أنشودة
روحية ّ
ّ
إنيا مزروعة ف بيت اهلل كشجرة الزيتون المثمرة .ظلّليا الروح القدس ،وعن طريقيا 0دعينا أبناء وورثة ملكوت
ه فردوس غير فاسد دائم االزدهار ،فيه زرعت شجرة تنعش كل ثمار الخلود!
األميات!
ه مجد العذارى ،وفخر ّ

ه المعين األكيد للمؤمنين (بصلواتيا) ،ومثال األتقياء!

ه ثوب النور ،ومسكن الحق!

النقية الطاهرة ،يتمتّع بنعمة أوالً!
بتوليتيا ّ
البر ،فكل من يحبيا ويتأثّر ب ّ
ه مقام ّ

نعيد البشارة
كيف ّ

فمن يمتنع عن شرب الخمر والمسكر وكل مل ّذات الشرب سيفرح ببركات هذا النبت الحامل للحياة!

بتولية غير منطفئ يستحق أن ينال إكليل الخلود الذي ال يذبل!
ومن يحفظ سرال ال ّ
السري!
البر ّ
من يحفظ نفسه بثوب العفّة غير الدنس ،يؤخذ إلى جمال ّ

المالئكية أكثر من غيره ،يتمتّع حقًا بالجمال اإللي !
من يقترب من الدرجة
ّ
التبن الروح !
لروحية و ّ
من له زيت إواءة الفيم ،وبخور اإلدراك النق  ،يرث وعد الكرامة ا ّ

من يالحظ عيد البشارة كما ينبغ يتمتّع ببركات الرسالة الكاملة كجزاء له .ليذا يلزمنا أن نحفظ العيد ،ناظرين
0
0

منذ ميالدها لم تخطئ مريم ،لكنيا ككل البشر مولودة بالخطبة الجديدة ومحتاجة إلى الخالص… وهذا ما يعلنه القديس ف نياية العظة الثالثة.
نوة والميراث باستحقاق ابنيا المولود منيا.
ألن الب ّ
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القديم

الروحية .فقد حفظ إسرائيل أعياده ف
إلى أنه مأل العالم كله بالفرح والسعادة ،لنحفظه بمزاميره وتسابيحه وأغانيه
ّ
يحول
أحول أعيادكم ً
(وبسبب ّ
نوحا ،وجميع أغانيكم مراث " (عا  .)5 :8أما نحن فيؤ ّكد الرب أنه ّ
شره) يقول ليم النب " :و ّ
أحزاننا إلى فرح بثمار التوبة...

شفت مفاهيم الكتاب المقدس!
بالبشارة تك ّ

ف بشارة مريم الممتلئة نعمة ،ظير بداية كل البركات ...إذ أشرقت علينا أشعة أنوار الفيم ،وأثمرت لنا ثمار

الكلمة والخلود ،مرسلة لنا مجاري التقوى الطاهرة الواوحة ،وصار لنا كنز المعرفة اإلليية المتأللئ السام " .وهذه ه
أيوا "فتّشوا الكتب ،ألنكم
الحياة األبدية أن يعرفوك أنت اإلله الحقيق وحدك يسوع المسيح الذي أرسلته" (يو  .)07:4و ً
تظنون أن لكم فييا حياة األبدية" (يو .)46 :5
ّ
لقد انكشف كنز معرفة اهلل للباحثين ف

أقوال اهلل .هذا الكنز هو الكتاب المقدس الموحى به .الذي كشفه لنا

اإلنجيليين والرسل ال يمكن أن يكون لنا الرجاء األكيد .إذ يتكلّم ربنا على
الباراقليط اليوم ...ألنه بدون الناموس واألنبياء أو
ّ
لسانيم ويجد ل ّذة ف الحديث على لسانيم ،ليس ألنه محتال إلى متكلّمين ،إنما ل ّذته ه ف األمور الصالحة .إنه ال ينتفع

شيئا من الناس ،لكن يجد راحة ف نفس اإلنسان البار.
ً
لهذا متى ق أر اإلنجيل أو الرسائل فال ترّكز اهتمامك على الكتاب أو القارئ ،بل على اهلل الذي يخاطبك من

السماء.

فالكتاب ليس إال الشيء المنظور ،بينما موضوع الحديث اإللهي هو "المسيح".

فالكتاب المقدس يجلب لنا البشائر السارة الخاصة بتدبير المخلّص المستحقّة كل مديح .حتى ندرك أنه وهو اهلل،
محبته للبشر ،من غير أن يفقد كرامته األز ّلية .وحتى ندرك أنه قد قام بيننا كطبيب بين المروى.
صار
إنسانا من أجل ّ
ً
هذا الذي ال يشفييم بجرعة دواء ،بل ببذل ذاته عنيم بإرادته.

وحتى ندرك أنه قد كشف طريق الخالص للوالّين عنه .وأعلن للبائسين نعمة الخالص الت تيب بركة للجميع

وتحرر المأسورين ،وتعمل كل ش ء
بكل الطرق ،وتبحث عن التائيين ،وتو ء للعميان ،وتقيم األموات ،وتعتق العبيد،
ّ
حنوه الالئق
من أجل أن نكون ف طريق الخالص الحقيق  .وقد صنع هذا كله ليس من أجل ّبر فينا ،بل من قبيل ّ

بمخلّصنا .ألنه لم يفعل هذا من أجل نفع خاص به ،بل لك ييبنا الحياة األبدية.

التجسد اإللهي والخالص
قصة
ّ

لكنه بغواية الشيطان عصى األمر اإللي  ،فاستحق
خلق اهلل اإلنسان على صورته ،وأسكنه ف فردوس النعيمّ ،
أيوا تحت الحكم" .لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى" (رو)03 :5
الموت ،وشاركه نسله ف
ّ
المسئولية .وصاروا هم ً

نيائيا ،وانما
يحول نظره عنيا
أما الرب فف
ً
حنوه على البشرّية ،إذ رأى كيف خوعت صنعة يديه لسلطان الموت ،ولم ّ
ّ
األولين ،ثم كشف ف الناموس وجاء بتشبييات خاصة به ف
كان يفتقدها ف كل جيل .فأعلن عن نفسه بين اآلباء ّ
مشير إلى تدبير الخالص ،وف ملء الزمان لظيوره المجيد ،أرسل رئيس المالئكة جبرائيل ،حامالً البشرى السارة
ًا
األنبياء،
التحية ح ّل
القوات غير المنطوق بيا وخاطبيا" :السالم لك أيتيا الممتلئة نعمة" .وف وقت
ّ
للعذراء مريم .نزل إلييا من بين ّ
الروح القدس علييا ودخل إلى هيكليا غير الدنس.

مالزما ليا .فقد كانت تدعى "مريم" الذي
بلياقة أرسلت النعم إلى العذراء القديسة ،واالسم الذي أعط ليا كان
ً
اوية).
تفسيره "االستنارة  "illuminationوأي ش ء أكثر إواءة من نور
البتولية (العذر ّ
ّ
غالبا طبيعتيا الحقّة.
ليذا السبب دعيت الفوائل "عذارى" بواسطة الذين يجاهدون
قانونيا ليبلغنا ً
ً
قلبا بتوالً (عذري) ،فكم يكون باألكثر حينما يكون الجسد الذي
مطوب للغاية تمتلك ً
ولكن إن كان هكذا هو أمر ّ
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أيوا بتوالً؟!
يطلب عذرّية أو ّ
بتولية الروح هو بنفسه ً
تقبلت بإيمان ما أعلنه ليا رئيس
هكذا كانت القديسة العذراء الت وه ف الجسد تحتفظ بحياة غير فاسدةّ ،
المالئكة؟

لقاء مع اليصابات
بعد ذلك سافرت بمثابرة إلى اليصابات قريبتيا ف الجبال "ودخلت بيت زكرّيا وسلّمت على اليصابات" ممثلة ف
فلما سمعت اليصابات سالم مريم ارتكض الجنين ف بطنيا وامتألت اليصابات من الروح القدس" (لو:0
ذلك بالمالك " ّ

.)30-30

كيذا كان لصوت مريم قوة فامتألت اليصابات بالروح القدس .وبلسانيا كما من ينبوع متدفّق أخرجت مجاري
اقصا .إنه تيليل عجيب،
عطايا
سماوية عن طريق ّ
ّ
تنبؤها لقريبتيا .وبينما كان جنينيا ف أحشائيا مربوط القدمين تيلّل ر ً
ألنه أينما حلّت هذه الممتلئة نعمة تمأل كل ش ء بالفرح.
ِ
"وصرخت (اليصابات) بصوت عظيم ،وقالت :مباركة ِ
بطنك ،فمن أين ل أن
أنت ف النساء ،ومباركة ه ثمرة
تأت أم رّب إل ّ " (لو.)34-30 :0
ِ
ألنك صرت للنساء بداية الخليقة الجديدة.
عدونا القديم ،ألنه لم يعد بعد جنس النساء موووع
ووهبت لنا جرأة للوجود ف الفردوس ،وصار لنا أن نحارب ّ
عار .وليس لين أن يخفن من اللعنة القديمة...
األروية.

المقدسة المسيح فادي جنسنا ومخلّص كل البشرّية ،آدم الروح  ،الشاف جراحات الخليقة
فقد جاء من أحشائك
ّ
"مباركة أنت ف النساء ،ومباركة ه ثمرة بطنك" .ألن هذا الذي يحمل لنا كل البركات حسب ثمرة منك.

تسبحة العذراء
قدمت هلل
أيوا بوووح ،عندما ّ
أيوا ال نستشفّه من كلمات العاقر وحدها ،بل ّ
عبرت عنه العذراء القديسة ً
هذا ً
إليية!
شكر
تسبحة مملوءة ًا
وتسليما ومعرفة ّ
ً
تحدثت عن األمور القديمة وما تحقق ف ملء الزمان ،موجزة ف حديثيا عن أسرار المسيح" .فقالت مريم
فقد ّ
تعظم نفس الرب ،وتبتيج روح باهلل مخلّص  ...ليذكر رحمة كما كلّم آباءنا إلبراهيم ونسله إلى األبد" (لو ...)36 :0

وثبتت العيد الذي أقامه اهلل مع إبراهيم قائالً له:
ها أنتم ترون كيف سمت العذراء القديسة على كمال اآلباءّ .
"عالمة عيد بين وبينكم" (تك .)00 :07
واألنبياء.

سرية ف
لقد جاء ّ
تم بطريقة ّ
مثبتًا العيد الذي مع إبراهيم ،الذي ّ

مؤكدا أن فيه كمال الناموس
عالمة الختان،
ً
الرب ،وتبتيج روح

النبوية ،قائلة" :تعظّم نفس
رددت القديسة والدة اإلله هذه التسبحة
ّ
ّ
قدوس" ،فقد جعلن والدة اإلله .وحفظن عذراء ،وبواسطة أحشائ
القدير صنع ب عظائم ،واسمه ّ

للتقديس ،فيو الذي يبارك الكل ،الرجال والنساء ،الشبان والصبيان والشيوخ.

باهلل مخلّص  ،ألن

تتجمع كل األجيال
ّ

ممزقًا صك خطايانا.
قوة بذراعه" ،ألجل نفعنا نحن ود الموت والشيطانّ ،
"صنع ّ
"شتّت المستكبرين بفكر قلوبهم" ،نعم لقد شتّت إبليس وكل جنوده ،ألنه متعجرف ف قلبه .إذ يتجاسر فيقول:

"أصعد فوق مرتفعات السحاب ،أصير مثل العل ّ " (إش  .)03:03ويظير النب كيف قد شتّت اآلن وذلك بقوله" :لكنك
شعبا
انحدرت إلى الياوية" (إش  ،)05 :03أنت وكل جنودك .فقد أطاح الرب بالمذابح والعبادات الباطلة ،وجعل لنفسه ً
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الوثنية.
من بين األمم عابدة
ّ

ووم األمم ف
األعزاء عن الكراسي ،ورفع المتواضعين" .هذه العبارة تشير باختصار إلى انحدار الييود
"أنزل
ّ
ّ
ير .واستغلّوا
شر ًا
تنعموا بفيض من النعم ،استخدموا ما نالوه
اإليمان .ألن شيوخ الييود وكتبة الناموس والذين ّ
استخداما ّ
ً
النبوة والكينوت والتشريع والتعليم ،ففقدوا ميراثيم
سلطانيم بطريق غير مشروع .لذلك أنزليم الرب عن كراسييم ،نازًعا عنيم ّ
للبر.
المتعددة وكل االمتيازات...
األبوي ،وذبائحيم وأعيادهم
ّ
ً
وعووا عنيا ارتفع المتواوعون ،أي شعوب األمم المتعطّشة ّ
فإنيا إذ كانت تعرف انحطاطيا وجوعيا نحو معرفة اهلل ،التمست الكلمة اإلليية .ولو لتنال الفتات ،كما فعلت المرأة

الكنعانية (مت  .)08 :05ليذا امتألت بغنى األسرار اإلليية.
ّ
عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمة" ،لكن ليس إسرائيل بصورة عامة بل "فتاه" (أي الذي قبل اإليمان بالمسيح
" ّ
0

وصار مسيحيًّا ولم يعد بعد ييوديًّا).

"كما كلّم آباءنا إلبراهيم ونسله إلى األبد" .ف هذه الكلمات القليلة تفيم كل أس ارر التدبير .ألنه من أجل خالص

جنس البشر وتحقيق المواعيد الت أعطيت آلبائنا طأطأ (االبن الكلمة) السماوات ونزل" (مز  .)6 :08وهكذا أظير لنا

نتقبله ،حتى نستطيع معاينته واإلمساك به ،والسماع لصوته .ليذا فإن اهلل الكلمة أخذ لنفسه
ذاته بالقدر الذي يمكننا أن ّ
عنا الدين ،ويحقّق نواميس وعده مع إبليس وما
ً
جسدا وصار له ناسوتًا كامالً من امرأة .القديسة العذراء ،وولد كإنسان ليف ّ
احتوته (أسرار) طقوس الختان ،وكل األمور المتعلّقة بالوعد.

وبعد ما نطقت العذراء القديسة بيذه الكلمات ذهبت إلى الناصرة ،ثم عادت إلى بيت لحم حسب قانون قيصر.

السر الذي يعلو فوق كل العجائب ،إذ أنجبت العذراء،
تم ّ
وهكذا جاءت إلى بيت داود الملك مع يوسف رجليا .وهناك ّ
وحملت ف يدييا حامل الخليقة كليا.

الطفل المولود
"ثم يكون ليما مووع ف المنزل" (لو  .)8 :0لم يكن له مووع هنا الذي أوجد كل األرض...
وكانت تقوته باللبن الذي يقول الكل وييب حياة لكل كائن ح .
وقمطت بالخرق ذاك الذي يصون المسكونة كليا...
ّ
وطجعت ف المذود ،الجالس فوق الشاروبيم (مز .)0 :082
وا ْ
أشرق نور سماوي حول ذاك الذي يو ء المسكونة كليا.

الممجد ف السماء من قبل الدهور.
جنود السماء أسمعته التسابيح ،هذا
ّ
نجم بويائه قاد اآلتين من بالد بعيدة إلى ذاك الذي افتقر من أجلنا!

يتقبل كل األسرار...
وخبأته ف قلبيا ،كمن ّ
أما والدة اإلله ،فحفظت هذا الكالم ّ
تجسد يسوع ربنا الذي له مع الروح القدس واآلب
إن مدحك أيتيا العذراء فائقة القداسة ،يفوق كل مديح بسبب ّ

المجد ،اآلن وكل أوان والى دهر الدهور آمين.
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هوذا يكشووف لنوا عوون نظورة الكنيسووة األولوى إلسورائيل .فوإن الشووعب الييووودي لوم يعوود بعود "إسورائيل" .وصوارت كلمووة "إسورائيل" الوواردة فو الكتوواب علووى

ووء العيد الجديد هم المؤمنين بالرب يسوع ...أما رافويه فصاروا مرفووين.
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العظة الثالثة
العبودية ...المالك
مرة أخرى تقدم لنا بشائر الفرح السعيدة ،وأحاديث الحرّية والشفاء والوعد بالسعادة ،والعتق من
ّ
يتحدث بعد مع المرأة.
يتحدث مع المرأة ،حتى ال يعود الشيطان ّ
ّ

إرسال رئيس المالئكة
قيل" :وف الشير السادس أرسل جبرائيل المالك من اهلل ...إلى عذراء مخطوبة لرجل" (لو .)07-06 :0
أرسل جبرائيل ليعلن الخالص للعالم كله.

أُرسل جبرائيل ليحمل إلى آدم عالمة شفائه.
ليحول خزي جنس النساء إلى كرامة.
أرسل جبرائيل إلى عذراءّ ،
أرسل جبرائيل لك يعد حجال العريس الطاهر.
أرسل جبرائيل لك يخطب الخليقة مع الخالق.
أرسل جبرائيل إلى القصر الح لملك المالئكة.

أرسل جبرائيل إلى عذراء مخطوبة ليوسف ،لكنيا محفوظة ليسوع ابن اهلل.
الخادم غير الجسدي أرسل إلى العذراء الطاهرة.
البر ،والفجر بزغ قبيل النيار!
النور أرسل ليعلن عن شمس ّ
جبرائيل أرسل ليعلن عمن هو ف حون اآلب وف نفس الوقت يكون بين أذرع األم ...ذاك الذي ف العرش

وف نفس الوقت ف المغارة.

تجسد من عذراء مخطوبة؟
لماذا ّ

ف الشير السادس أرسل جبرائيل إلى عذراء مخطوبة لرجل ،لكنيا لم تتّحد معه ،إنيا مخطوبة لكنيا لم تمس.
السر قبل األوان .فقد كان عارفًا أن "الملك" سيأت من
الشرير (الشيطان) ّ
ولماذا كانت مخطوبة؟ حتى ال يدرك ّ

ابنا" (إش  .)03 :7وكان ييتم أن يعرف العذراء ويتّيميا
عذراء ،إذ سمع ما جاء ف إشعياء" :ها العذراء تحبل وتلد ً
الشرير ،ألن المخطوبة مرتبطة بمن سيكون رجليا.
بالعار .ليذا جاء الرب من عذراء مخطوبة حتى يفسد حيل ّ
"ف الشير السادس أرسل جبرائيل المالك ...إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف" .اسمع ما
يقوله النب

بخصوص الرجل والعذراء" :كالم السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة" (إش  )00 :06ماذا يعن

طبعا! ولمن؟ ليوسف .إذ خطب الكينة مريم ليوسف،
بالسفر المختوم إال العذراء الطاهرة" ،ومن الذي أعطى السفر؟ الكينة ً
اويتيا ،وذلك كما سبق أن أعلن
بكونه
إنسانا متزًنا ،وجعلوها ف عيدته حتى يحين موعد الزوال ،وقد الق به أن يحفظ عذر ّ
ً

النب منذ زمن طويل قائالً" :كالم السفر المختوم الذي يدفعونه لعارف الكتابة" ...وأن الرجل يقول" :ال أستطيع قراءته".
ولماذا ال تستطيع يا يوسف؟ "ال أستطيع ألنه مختوم".

ولمن قد ختم؟ مختوم كمكان إلقامة خالق المسكونة...

أحاديث بين اهلل والمالك
ف الشير السادس أرسل جبرائيل إلى عذراء ،إذ تقبل مثل هذه التعليمات.

لسر خطير مخف ...
"تعال هنا اآلن يا رئيس المالئكة ،ولتكن
خادما ّ
ً
حنوي أن أنزل إلى األرض ،حتى أنقذ آدم المفقود ،ألن الخطية أهلكت المخلوق على صورت ،
لقد دفعن
ّ
00

وشوهت جمال ما أوجدته.
وأفسدت عمل يديّ ،
هوذا الذئب يفترس غنم  ،وبيت الفردوس مخرب ،وشجرة الحياة محروسة بسيف من نار ،ومواوع السرور قد
أغلقت ...وأنا أرغب ف أن أمسك بالعدو.

السمائية.
القوات
السر الذي ائتمنك عليه وحدك ،إذ ال يزال
ّ
مخفيا عن ّ
ً
ومع ذلك فإنن أريدك أن تحفظ هذا ّ
بقية ّ
الحية الت تكلّم عنيا النب قائالً" :أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا
لذلك اذهب إلى العذراء مريم .أعبر إلى هذه المدينة ّ
مدينة اهلل" (مز .)0 :87
حيث يستحق كلمت  ...إلى السماء

تقدم إلى باب المشرق ...إلى مكان حلول
تقدم إذن إلى فردوس عاقلّ ،
ّ
تجسدي ،إلى
تقدم إلى المعبد
الثانية الت على األرض ،إلى السحابة المنيرة ،وأخبرها عن مجيئ ّ .
ّ
المييأ ل  ،إلى ردهة ّ
تحدث ف أذن تابوت العاقل...
الحجال النق الذي لميالدي بالجسدّ ،
اهتم بالطريقة الت تحدث بيا الييكل ،وأعطاها السالم بصوت ِ
مخاطبا ّإياها" :السالم لك يا ممتلئة نعمة".
مفرح،
ً
وتأمل فييا ،وهو يف ّكر ويقول" :عجيب هو هذا األمر" ،ويفوق كل فيم ذلك
سمع رئيس المالئكة هذه األمورّ ،

السمائية .عالقته
القوات
ّ
الذي نطق به! كيف يؤ ّكد ذلك الذي ييابه الشاروبيم ،وال يقدر أن يتطلّع إليه السيارفيم ،وال تدرّكه ّ
حواء يسرع ف إعطاء الكرامة البنتيا ...لكن هل
من جية عبدة! هل يعلن عن ظيوره الشخص ؟ نعم ،أن ذاك الذي دان ّ
لسر مييب!"
تقدر األحشاء أن تحوي غير المحوى؟! حقًا إنه ّ
وبينما كان المالك منيم ًكا ف مثل هذه األفكار ،قال له الرب" :لماذا أنت موطرب وقلق يا جبرائيل؟! ألم ترسل

يوحنا؟! ألم توقع على الكاهن الشاك عقوبة
من قبل إلى زكرّيا الكاهن؟! ألم تبعث إليه ببشائر مفرحة خاصة بميالد
ّ

أيوا تشك؟!"
لدي أنا خالق الكل؟! ألعلّك أنت ً
الصمت؟! ألم تحمل العاقر؟ ...هل يوجد ش ء غير مستطاع ّ
لقوة
الشريرة ،واستدعاء األعواء ّ
فبماذا أجابه المالك؟ إنه يقول" :إن شفاء فساد الطبيعة ،ونزع اآلفات ّ
الميتة ّ
حيا نشيطًا،
الحياة ،ونزع العقر عن األعواء الت
ّ
تعدت حدود الزمن الطبيع  ،وتغيير الشيوخ – العود اليابس – ليكون ً
حنة ،هؤالء
أيوا ّ
سارة ومن بعدها رفقة و ً

قوتك ...وها ه
وانتال حنطة ف أرض يابسة للحال ...هذه
ً
جميعا تستلزم ّ
يشيدوا بعد ذلك ،إذ ربطوا بمرض العقر ،فوهبت ليم البرء منه .أما أن العذراء تلد من غير أن تعرف رجالً ،فيذا فوق

حدود كل قوانين الطبيعة .ومع هذا فأنت تعلن عن مجيئك لعبدة! السماء واألرض ال يسعانك ،فكيف تسعك أحشاء

العذراء؟!
مور لمريم،
ًا
يجيبه الرب :نعم بالتأكيد لو أن النار الت كانت ف البرّية أحرقت العلّيقة ،ألمكن أن يكون مجيئ
ولكن إن كانت تلك النار الت ترمز لمجيئ _ نار الالهوت السماوي – محيية للعلّيقة وليس حارقة ليا ،فماذا تقول عن

الحق الذي ينزل ال ف لييب نار بل "ينزل مثل المطر" (مز .)6 :70

قدم المالك نفسه لحمل الرسالة ،وتوجه إلى العذراء ،وخاطبيا بصوت جيوري قائالً" :السالم لك يا ممتلئة
لذلك ّ
نعمة ،الرب معك .ال يعود بعد الشيطان يوايقك .ألنه إذ أصابك العدو بجرح 0منذ القديم ،جاء اآلن يعلن الطبيب لك
يخلّصك .فقد جاء قبالً "الموت" .واآلن يعلن "الحياة" دخوله .بامرأة جاء فيض الشرور ،وبامرأة تبعث علينا البركات".
الديان والمخلّص ف نفسه الوقت.
السالم لك ...فإنك قد صرت والدة ّ
السالم لك أيتيا األم الطاهرة للعريس الذي يفتقر إليه العالم.

حواء) ...هوذا أنت هيكل اهلل الح ّ !
السالم لك يا من سقطت ف الموت الذي جلبته أمك ( ّ
0

الخطيووة
النصووين رأى الكنيسووة الجامعووة أن العووذراء موريم كسووائر البشوور سوواقطة تحووت حكووم الموووت ومحتاجووة إلووى الخووالص ،بسووبب
ّ
يظيوور موون هووذين ّ

الموروثة من آدم.
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البر إلى الجالسين ف الظلمة ...فإنه هو
واذ األمور ه هكذا ،لذلك فخالليا جاء الطبيب ً
غالبا المروى ،شمس ّ
سالمنا (أف  .)03 :0السالم الذي يوهب ،لك ننال جميعنا السرور ،بنعمة ربنا يسوع المسيح الذي له المجد والكرامة
والسلطان ،اآلن والى دهر الدهور .آمين؟

"السالم لك أيتها الممتلئة نعمة .الرب معك"
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القديس غريغوريوس العجائبي
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نشأته ،عماده ،أعماله الرعوية ،اختيار الكسندر الفحام أسقفًا ،ف اوطياد ديسيوس ،عزل بولس الساموساط  ،كتاباته،
أعمال أخرى.

العظة األولى
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يسى!،
فرح لكل البشرّية ،اختيار مريم ،العذراء ...والدة اإلله ،مريم ...تابوت مووع قدس اهلل! ،قويب من جذع ابن ّ
الطفل المولود!

العظة الثانية
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نعيد البشارة ،بالبشارة تك ّشفت مفاهيم
تحية مفرحة لكل البشرّية ،القديسة مريم ف حيرة! ،كرامة العذراء مريم ،كيف ّ
ّ
التجسد اإللي والخالص ،لقاء مع اليصابات ،تسبحة العذراء ،الطفل المولود.
الكتاب المقدس! ،قصة
ّ

العظة الثالثة

20

تجسد من عذراء مخطوبة؟ ،أحاديث بين اهلل والمالك.
إرسال رئيس المالئكة ،لماذا ّ
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