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 تقديم

صالة ، إال أن يسوع الربلميالد  لفية الثالثةاألاآلن في  نعيش رغم أننا   
الزالت حتى يومنا هذا شابة بهية جذابة، والزالت تجتذب عشرات الوردية 

 ا بالعذراء مريم كاملة القداسة.هً الماليين وتقود إياهم إلى طريق القداسة، تشبّ 
 افالشعب المسيحي عندما يتلو المسبحة، يضع نفسه في "مدرسة العذراء"، تاركً 

ل في جمال وبهاء مثال مريم يقوده عبر طرق هذه الحياة الوعرة، إلى التأمّ 
الحياة اإللهية، وبكلمات أخرى يمكننا القول بأن صالة المسبحة تجعل المسيحي 

من "أم اهللا"  اومقادً  امصحوبً  نعمة، فيحيا في كنف اهللا،يتذوق عذوبة حياة ال
  مريم أم المخلص.

لي  قامت روحي تأم  هو كتاب "الت في أسرار المسبحة الورديةتأمّ "وكتاب    
 .روحية عميقة درجةإلى  يصلّ المُ توصل  حتى  سكندر بكتابتهالسيدة نيران إ
 اضعً "السالم المالئكي" وا ًال كلماتمتأم  أن يتلو المسبحة بتأن  على المؤمن

 ارً تذك العذراء، ومُ  ّمهزمام حياته أل االعذوبة، تاركً  يأمام عينيه وجه العذراء الكلّ 
أن مريم هي أم المسيح المخلص، وهى في نفس الوقت أم كل مسيحي  ادائمً 

ص، كانت هذه هي رغبة المسيح الذي، برغم كل آالمه من فوق خشبة خلِ مُ 
لكل  التصبح منذ تلك اللحظة أمً  ليوحنا الرسول الحبيب أّمهالصليب، أعطى 

في  تتأّمالفي  أن تقوله وهذا ما أرادت الكاتبة الكنيسة ولكل مسيحي
خالل هذا الكتاب . ومن ‘الت عند الصليبتأمّ ‘ :الصفحات االخيرة من الكتاب

بن، ولكنها على عكس من مكانة اإل االصالة لمريم ليست إنقاصً  نكتشف إن
ن يساعده على أن يعرف ويتيق  ابن، عونً إلى اإل يصلّ يقود الم اا روحي ذلك عونً 

من أن اإلنسان، بمساعدة النعمة اإللهية، يمكنه أن يصل إلى ما قد وصلت 
 ستطاعت أن تصبح أم اهللا.إإليه العذراء، فهي برغم كونها إنسانة 



 

آلب، ولكن مريم "أم المسيح" هي الطريق افالمسيح هو وحده الطريق إلى    
بن، هكذا ب إال عن طريق اإلا أنه ال يستطيع أحد أن يصل لآلكمبن، و لإل

بن إال بصحبة األم، فهي الدليل يمكننا القول بأنه ال يستطيع أحد أن يصل لإل
 والمرشد والمثال األكمل للقداسة.

فإن هذا الكتاب هو مالئم للنفوس ونؤمل أن يستفاد المؤمن فائدة روحية    
بأن مريم العذراء تكافئك أيتها األخت الفاضلة نيران ّية، كما إننا ال نشك تأّملو 

ل عملك كلّ تُ على هذه الخدمة المقدرة لديها، نرجوا من محبتها وشفاعتها أن 
  .ل وبخشوع وتقوىردية المقدسة بتأمّ باركك وكل من يمارس صالة الو تُ بالنجاح و 

ومن  ،روحيا لقراءة هذا الكتاب لما فيه فائدة روحية وغنى لذا أدعوكم جميعً    
   .والحياة تأّملإنه دعوة للدرس وال .خالله نكتشف رسالة العذراء مريم عبر الزمن

  برو حنا أب فوزي األ
 ي الرسول خوري رعية مار أد  
  لنداينيوز  –أوكلند 

  2012نيسان  16



 

 مقدمة

في أحداث الكتاب الٌمقّدس ال محدود كفكر اهللا الالمحدود، ولذا من  تأّملال   
ن نجد الكثير من التفاسير لذات الحدث ُمعتمًدا على فكر اإلنسان الممكن أ

الُمتأمل وما مّر بهذا اإلنسان من أحداث وبضمنها الدراسات التي مّرت على 
مسمعه. وعادًة ما يرغب اإلنسان من سماع تفسير واحد لألحداث لكي ال 

 في بدء فترة  ت فكره عن تكوين صورة هللا، ولكن هذه الرغبة ال تكون إاليتشت
يبدأ برؤية األمور فالتعّرف باهللا، وبعد ذلك حين يتعّمق اإلنسان بمعرفته باهللا 

بوضوح أدق، اهللا  صورةبصور أخرى كلها جميلة ُتضيف هللا ُبعًدا آخر لُتجسم 
 ل هاتًفا: "سبحانك يا رب".وهنا يصرخ المتأم  

سبحة الوردية، منها ما ت بأسرار المتأّمالمن ال ايتضّمن هذا الكتّيب بعضً    
هو منفرد بكّل سر من األسرار، ومنها ما هو شامل ومنها ما يربط سّرين مع 

ت فقط بل تأّمالبعض بحسب رؤية معينة. وعلى القاريء أن ال يقف عند هذه ال
ت أخرى وما جال بفكره ليّتخذها تأّمالأن يأخذ منها وُيضيف إليها مما قرأ من 

بأسرار المسبحة  تأّملالورة من اهللا لآلخرين. و كمباديء لحياته لُيصبح ص
عطي نظرة كاملة وشاملة لهذه المباديء إذ أنها ُتغّطي فترة حياة إبن الوردية يُ 

كإنسان ُيعتبر النموذج الحي األمثل لصورة اهللا على  اّلذياهللا يسوع المسيح 
  األرض. 

 ناأمّ أرجو أن ترفع  ... إلهي ما أعظمك وأوسع رحمتك ومحبتك"   
بقبلة الصباح، الكاملة العذراء مريم ِمن حضنك لوجنتيك فُتعطيك محبتها 

قلة شكرنا؛ و قبلة األم واإلبنة والعروس عوًضا عن محبتنا الناقصة 
    "آمين. ،لك الشكر الجزيلولُتمطر ِنعمك علينا ِمن خاللها و 

     bèní‡nÏa@�Ûa@Ùnäig@ @
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  الوردية سبحةالم  
  

كشفت لقد الورود". و  إكليل من" :تعنيكلمة مسبحة    
في كل مرة  بأنللعديد من األشخاص  األم العذراء مريم

يهدونها  منهصالة "السالم عليِك يا مريم ..." فإبها  تلوني
 إكليالً لها  صنعت كل مسبحة كاملة صالةو  ؛جميلة وردة
إلى  هالي قدمالحا افي شكلهالوردية مسبحة الالورود.  من

 اّلذي، ]عبد األحدالقديس [أي  الكنيسة القديس دومينيك
ا ضد الشر، ا قوي ، سالحً خطأةالمباركة كوسيلة لتحويل المريم العذراء  ياهإأعطتها 

1قلب.ال تغييرلسالم الحقيقي عن طريق لدعوتنا لو 
   

ن في جماعة األلبيجييإنتشرت هرطقة رّوجها في مطلع القرن الثالث عشر، ف   
أن اإلنسان يجمع بين مبدأين متعارضين: كائن روحي ومفادها جنوب فرنسا، 

كائن شرير. وحينها ظهرت العذراء مريم  خلقه اهللا وُدفع إلى جسد مادي خلقه
نجرفوا في طريق الهرطقة إوعّلمت القديس عبد األحد كيفية الوعظ ِمن أجل اّلذين 

"لن تنجح ببراعة الكالم، بل بهذه وقالت له:  ،رجاعهم إلى الدين واإليمانإل
وبناء على . السبحة التي بيدك. فأنا معك، ومتى هديتهم، علمهم أن يصلوها..."

الحياة و د، الخالص، التجسّ : أسرار الخالصباعًظا أهلها قرى و الذلك، ذهب إلى 
وكان بعد شرح كّل واحدة على حدة ُيصلي  ،ولقد مّيز بين هذه األسرار .األبدية

هذه العبادة تكون لك سالًحا ُتقاوم بِه األعداء "[  2ّرات السالم.عشر م
السيدة العذراء ( "المنظورين وغير المنظورين وتكون عربون محبتي للمسيحيّين

 ])1213 للقديس عبد األحد سنة
 

 أننا والواقع. 1لخالصنا رهيبة قصة" المقدسة المسبحة الوردية" خبايا في تقع   
عشرين سر ومريم من خالل  بحياة يسوع تأّملن حةمن خالل صالة المسب

حيث أضاف السر الرابع إلى ( رئيسيةأسرار [أربعة  نقسمين إلى أربعة مجاميعم
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في يوحنا بولس الثاني الطوباوي البابا الراحل المذكورة أعاله األسرار الثالثة 
اهللا  لنصل إلى سرّ  ]تتفرع من كل منها خمسة أسرار )م2002تشرين األول عام 

  :وما في قلبه من محبة للبشر وبالتالي نصل إلى ِسر خالصنا وماهية إيماننا
زيارة العذراء مريم سر  ،: سر البشارةوهي ]أي التجّسد[ الفرح أسرار .1

يسوع في  يسوع، سر تقدمة يسوع هللا، وسر الربألليصابات، سر ميالد 
  الهيكل بين العلماء.

صالة يسوع في جبل الزيتون، سر وهي: سر  ]أي الخالص[ الحزنأسرار  .2
جلد يسوع، سر وضع إكليل الشوك على رأس يسوع، سر حمل الصليب، 

  وسر الموت على الصليب.
قيامة يسوع، سر صعود يسوع وهي: سر  ]أي الحياة األبدية[ مجدالأسرار  .3

إلى السماء، سر حلول الروح القدس على التالميذ، سر إرتفاع العذراء مريم 
 .لجسد والروح، وسر تتويج العذراء مريم ملكة في السماءإلى السماء با

معمودية يسوع في نهر [أي العيش في ملكوت اهللا] وهي: سر  أسرار النور .4
، وسر الرباألردن، سر عرس قانا الجليل، سر نشر ملكوت اهللا، سر تجّلي 

  اإلفخارستيا.
الوردية صالة ، لذا ُتعتبر صالة المسبحة اإلنجيل هي ِمن واقعوهذه األسرار 

باإلضافة إلى أن صالة "السالم  .[أي تبشيرّية] إنجيليةالكتاب الُمقّدس وصالة 
المالئكي" بحد ذاتها هي حوار من شّقين: األول بين ُمرسل من اهللا "المالك 

 رها بالخالص اّلذي أعده جبرائيل" واإلنسانة التي إختارها اهللا "العذراء مريم" لُيبش
ن خالل ثمرة بطنها، والثاني بين اإلنسان الخاطيء و"أم اهللا" التي اهللا لإلنسان مِ 

رغباته، وهذا الحوار هو تأكيد إيصال أصبحت شفيعة له أمام إبنها السماوي في 
[أي  ملكوت اهللا ُمشاركته في بناءب هبالسماح لومحبته لإلنسان وذلك لتواضع اهللا 

وتليها ي" بعد الصالة الربية تأتي صالة "السالم المالئك .العمل به ومن أجله]
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بحديثه مع اهللا "أبيه السماوي" نراُه  /"إبن اهللا"فبعد أن يتوجه اإلنسانصالة المجد؛ 
ثم يؤكد وضع ذاته في ظل [أي تحت تصّرف] البتول"  أّمهيوّجه حديثه إلى "
سطح سحابة له كّل المجد اّلذي يحضن أبنائه كما ُتظّلل الحنان اهللا ورحمته 

 قوتجعلنا ُندرك مدى ُعم وكأننا أمام عائلة تجمعها المحبة واإلحترام ض،األر 
   .  وترأس اآلب لهذه العائلة ،ٕابنهاب، وبين األم و اآلو العالقة بين اإلبن 

ما نحن نسعى إلى معرفته لكي نستطيع أن ُنسعده، وهذا  حين ُنحب شخًصا   
التكرار ُيساعد على الحفظ.  هو ما نفعله حين ُنصّلي المسبحة الوردية، علًما بأن

 :6يسوع أن أول غاية من الصالة هي طلب ملكوت اهللا (متى  الربلقد عّلمنا 
  فإن صالة المسبحة الوردية ترمي إلى: )، ولذا33

ن و معرفة اهللا من خالل حياة إبن البشر يسوع المسيح، إذ من األسهل أن ُيكَ  .1
 ه بخياالت إللهعن أن يتي ن خالل إنسان على هيئتهاإلنسان صورة هللا مِ 

خالق السماوات واألرض. وهذه المعرفة هي ليست شكلية، وٕانما تغوص إلى 
 قلب اهللا لتعرفه عن حق. 

 الدخول إلى أعماق قلب اإلنسان الُمصّلي ليفحص الضمير وُيراجع نفسه .2
 ته [العلة هنا هيل بالمقارنة بين صفات قلبه وصفات قلب إبن اهللا، فيعرف عِ 

ُتخالف صفة يسوع المسيح: ُمحب، رحوم، وديع، متواضع، خدوم،  أي صفة
إن الغاية العذراء.  أّمنا...]، ويطلب من اهللا أن ُيغّيره بشفاعة أمين، صالح، 

، وثانًيا: )10- 1 :15(لوقا  من التغيير هي أوًال: السماء تفرح لعودة خاطيء
ر بمحبته للعالم وُيبشّ كإبن اهللا، يستطيع اإلنسان المسيحي أن ُيعلن وجود اهللا 

    أجمع وذلك بعكس صورة أبيه السماوي لآلخرين.  
 يبيوم من اإلسبوع كالتالي: أسرار الفرح يوم مجموعة من األسرارتلى كّل تُ    

أسرار المجد يومي ، ، أسرار الحزن يومي الثالثاء والجمعةوالسبت اإلثنين
  ، أسرار النور يوم الخميس.حدء واألربعااأل
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صّلى كمسبحة تُ  ارسر مجموعة أكل    
     باإلمساك بالصليب ثم     دائًماتبدأ  واحدة

بتذّكر الخطايا و  عالمة الصليبنقوم برسم 
ليها وي والندامة عليها وقول فعل الندامة

أبانا الة "ص    ثم ،ترديد قانون اإليمان
  مّرة واحدة ثم "...واتفي السما اّلذي

رات "السالم عليِك يا مريم ..." ثالث م    
 المجد" صالة   [على الثالث حبات] ثم

لآلب واإلبن والروح القدس ... " على 
بصالة األسرار  دءالحبة األخيرة قبل الب

وخالل صالة السالم  .بها تأّملوالالخمسة 
ُيطلب من العذراء األولى المالئكي الثالث 

 من أجلكإبنة هللا مريم أن ُتصّلي ألجلنا 
كأم لإلبن اإلله من و  ،فينا زيادة اإليمان

كعروس الروح و  ،فينا زيادة الرجاءأجل 
على فينا  زيادة المحبةالقدس من أجل 

  التوالي.

األحيان ، وفي بعض نذكر السر /عقد من األسرار الخمسةفي بداية كّل سر   
عطينا النعمة نسأل اهللا أن يرأ الجزء المرادف للسر من اإلنجيل الُمقّدس ثم ُيق

وغالًبا ما  "، ثمرة السروتدعى هذه النعمة: " ، تأّملسُندركها من خالل الالتي 
  من حبة واحدة /سرويتكون كل عقديكون لكل سر أكثر من ثمرة. 

  حبات 10تليها  "...واتفي السما اّلذيأبانا ُيصّلى عليها "        
ينتهي و م عليِك يا مريم ..." ُيصّلى عليها "السال                        

تالوة ثم  ،بصالة "المجد لآلب واإلبن والروح القدس ... "بتمجيد اهللا العقد/السر 
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نا من نار جهنم، وُخذ إلى  :صالة يا يسوع المحبوب، إغفر لنا خطايانا، ونج"
آمين"  ،فردوسك كل النفوس، وال سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك

سنوات]  10: لوسيا سانتوس [طفال الرعاة الثالثةالعذراء لأل أّمناها التي عّلمت
ن اّلذيسنوات]  7[ جاسينتا مارتوسنوات] وأخته  9فرنسيسكو مارتو [وقريبها 

  .م1917في عام  بالبرتغال فاطمةقرية ظهرت لهم في 
 الربحياة على حدث من  ،صالةمع كل  ،"ة"حبة بحب تأّملن /سركل عقد مع   

  إما:، تأّملولتسهيل عملية ال .م العذراءمري أّمهأو  يسوع
لتدل ُتضاف جملة إلى صالة "السالم عليك يا مريم" عند نهاية المقطع األول  •

 ل به، فعلى سبيل المثال: في سر "والدة يسوع" من أسرار على الحدث الُمتأم
ة ونطلب منه في بداية السر أن ُيعطينا نعم بتواضع اهللا تأّمل، نالفرح

  فُنصّلي قائلين:التواضع، 
معك، مباركة أنت بين النساء  الربيم الممتلئة نعمة، ر "السالم عليِك يا م
ضجع ُوِلد في مغارة وأُ  اّلذي غذاء الروحك يسوع المسيح ومباركة ثمرة بطنِ 

ة اآلن وفي الدة اهللا، صّلي ألجلنا نحن الخطأيا قديسة مريم، يا و  .بمذود
  ساعة موتنا، آمين." 

  أو
ُيقرأ مقطع من اإلنجيل قبل تالوة صالة "السالم عليك يا مريم"، وبهذا تُقرأ  •

  في حدٍث ما. تأّملعشرة مقاطع من اإلنجيل لل
العذراء مريم، وصالة  ّمناأل        عدة صلوات صلينُ  مسبحة،ال نهاية فيو    

بحياته وموته الوحيد، إستحق لنا إبنك يا َمن  ،ُهمّ لل ا: "قائلينألبينا السماوي 
 في تأّملالب ،عين إليكالمتضرّ  نحن ،نامنحإ األبدي؛ الخالص نعمةوقيامته، 

 هتحتوي ماب نقتدي أن العذراء،مريم  القديسة من ‘المقدسة الورديةمسبحة ‘ سرارأ
  ".مينآ ،نفسه المسيحيسوع  ربناب ،ِعد بهما تَ  على حصلنو  ،من صفات بنوية

15 
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جميعها دون أن ُنهمل أحدها إبتداًء من  الورديةبأسرار المسبحة  تأّملحين ن   
السر األول "البشارة" ومروًرا بـ"الموت على الصليب" و"القيامة" إلى السر األخير 

في العهد القديم نكتشف أن اهللا وبمقارنة ما حدث بالعهد القديم "اإلفخارستيا" 
رمًزا لعهد" وصاياه وُيريه حقائق سماوية "تابوت ا هإختار النبي موسى لُيعطي

أراد منه أن يعلنها للشعب، وحين تّم لكلمة اهللا ورحمته: "الطريق والحق والحياة"، و 
ما أنتجته ِمن ثمر في بكّل أسرار الملكوت  الزمان إختار العذراء مريم لتتجّسد

تين " التي إّتخذت هيئ: الطريق والحق والحياةومحبته ورحمته : "كلمة اهللاأحشائها
  على األرض:

  و ،بطبيعتين البشرية واإللهية في آٍن واحدإنسان  )1(
أيًضا "ذات والهوت  يسوع في سر اإلفخارستيا ليكون الربأعطاه ) خبز إلهي 2(

  ،المسيح"
كما َينِزُل الَمَطُر " شعيا:ر إُكِتب بسف اّلذيوهذه األسرار تتلّخص في قول اهللا 

 ماء وال َيرِجُع إوالثوتُنِبت  نِتجُ َعَلها تُ َأن ُيرِوَي اَألرض وَيج دونلى ُهناك لُج ِمَن الس
كذلك َتكوُن َكِلَمتي التي َتخُرُج ِمن فمي: ال ف ِلُتؤِتَي الزارَع َزرًعا واآلِكَل َطعاًما

 )11- 10 :55أشعيا " (َترِجُع ِإَلي فاِرغة بل تُِتم ما ِشئُت وتَنَجُح فيما َأرَسْلُتها َله
 وأراد لنا الحياة األبدية معه في ملكوته) 2- 1 :1(مالخي وذلك ألن اهللا قد أحّبنا 

 :12؛ 40- 38 :6؛ 36 :5 ؛34 :4يوحنا يسوع عن نفسه في  الربراجع ما يقوله [
، 42- 41 :22لوقا  ،18- 1 :1وما جاء بـ يوحنا ، 26-1 :17 ؛24 :14 ؛49-50

 . ]9 :1، أعمال الرسل 17- 11 :20 ؛30 :19يوحنا 

مقّسمة إلى المجاميع جميعها  بأسرار المسبحة الوردية تأّملحين نكذلك    
: 34(حزقيال  الراعي الصالح بصفة نكتشف أن اهللا أراد لنا أن نعرفهاألربعة 
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من  كون لها سور نارٍ أنا ، ونفهم ما عناه بقوله: "أ)16- 1 :10، يوحنا 11-16
  :اّلذي، فهو )9 :2زكريا ( "ا في وسطهاها ومجدً ولِ حَ 
، إلى مراٍع خصبة تدّر الحليب والسمن حيث الغذاء الجيد يأخذ غنمه إلى •

  أسرار الفرح --- والعسل، إلى قلب اهللا: يسوع المسيح 
  أسرار الحزن --- وُيربضها ِمن أجلهم  ُيدافع عن خرافه وُيضّحي بنفسه •
 أسرار المجد --- ِمن باب الحظيرة  يجمع خرافه وُيدخلهم حظيرته •

أسرار  ---  فيخرج باحثًا عنهأحدهم ولذلك يعرف إن فقد  يعرف خرافه •
  النور

  ،م1974- 2-2اإلكرام المريمي  في 3منشور لقداسة البابا بولس السادس من   

  :47في الفقرة 

إلى جسد ال روح فيه،  عنصر جوهري في الوردّية فبدونه تتحّول تأّمل"ال
 لبعض العبارات، مخالفة لوصّية يسوع  وتصبح تالوتها إعادة آلية

بغية  وعليه فإنه ال بّد من تالوة الوردّية بهدوء وٕاطمئنان )،7 :6متى (
خالل قلب تلَك التي كانت  ّية، منالربأسرار الحياة  تأّملالتوّصل إلى 

 ".أقرب الناس إليه
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  : التجّسدأسرار الفرح
  (المرعى الخصب)

ليس كفكر  هو اّلذيأسرار الفرح بأنها ُتظهر للمتأمل ما يجول بفكر اهللا و  تمتاز   
اإلنسان، وبالتالي هي تأخذه من الضيق والحزن الواجب الشعور به عند حدوث 
حدٍث ما إلى الشعور بالفرح والسرور لذات الحدث حين ُينظر له من خالل عين 
اهللا وكتحقيق لما يمأل قلب اهللا من محبة للبشرية جمعاء. فأسرار الفرح، كبقية 

ان فال يعود يأبه للمصاعب والضيقات التي قد األسرار، ُتغّير طريقة تفكير اإلنس
 :يواجهها في حياته اليومية ألنه عالٌم بأن اهللا سنده، وبأنه في فكر اهللا "المحبة"

  .  دة ال تنفِ وهذا الفكر هو مرًعا خصب وثماره أبدي  ؛السالم في القلب اضعو 

بدء تحقيق ظة في الواقع، تمتد أسرار الفرح ِمن الفترة الزمنية التي سبقت لح   
يسوع أي ُمنذ أيام إبراهيم أب الكل ومروًرا بالنبي موسى وبقية  الربالخالص ب

اإلنبياء، وهي فترة التحضير لمجيء المسيح المخّلص ملُك إسرائيل، إلى مجيئه 
والتعرف عليه ومعرفة أين من الممكن أن نجده. هذه األسرار تكشف لنا عن 

لبعض قد أصابهم اإلحباط حين علموا بأن وٕان كان اهوية الملك الُمنتظر 
) 40-35 :10، مرقس 23-20 :20(متى إنتظارهم لم يكن حسبما تخّيلوا 

وٕاحتاجوا للكثير ِمن الوقت ليتمّكنوا ِمن فهم ُمخطط اهللا ليبذلوا حياتهم في سبيله 
[أي اإليمان ببشارة الخالص واإلستشهاد في سبيل  فيتحّول إندهاشهم إلى فرح

، والبعض اآلخر ما زالوا ]، حياة التالميذ والقّديسين)7عمال الرسل (أ نشرها
في  ، ولعل هذا اإلنتظار ال يطول فُيدرك الحق ويسود السالمينتظرون قدومه

بدأ به "الزمان  اّلذيلنا عن "ذلك اليوم"  تبدأ هذه األسرار بالكشف!! القلوب
اإلصحاح السادس إلى (سفر أشعيا من ذكره اهللا للنبي أشعيا  اّلذياألخير" 
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يتنبأ للشعب عن مجيء الُمخّلص، وطلب منه أن اإلصحاح الثاني عشر) 
ألنك غِضْبَت علي  رب  أحمُدَك يافيرددون في ذلك اليوم نشيًدا جديًدا قائلين: "

 لكن  وال أ اهللاوذا ه .نييتغضَبَك وعّز◌ّ إرتد فزعخالصي فأْطمئن بِعّزي ، الر 
ي فْسِمِه، َعرفوا إب وٕادعواْحَمُدوا الرب "إ و" اد أصبح لي خالصً قل نشيدي،و 

 ،قد صنع عظاِئمَ  فإنهُ دوا ِللرب يشأ .ْسَمُه قد تعالىإأن  كرواه وأذالَ مالشعوب أع
ُقدوَس  فإن ِصْهيوَن  ساكنة يإابتهجي و  يْهتف. إذلك في اَألْرِض كلهاعرْف ليُ 

    ).6- 4و  2- 1 :12(أشعيا  "عظيم في وسطكِإْسَراِئيَل 

  "يسوع اهللا معنا" – )38-26 :1(لوقا  البشارة السر األول:
مولوًدا ببشارة المالك جبرائيل للعذراء مريم بأنها ستلد  تأّملفي هذا السر ن   

يا لها من فرحة، إذ قد حان الزمان ف ."إبن اهللا" سُيدعى اّلذيقّدوس، َمِلك إسرائيل 
على لسان النبي أشعيا في عهد آحاز بن  الرب اي تكّلم عنهتاللتحقيق اآلية 

ُعّزّيا، َمِلِك يهوذا: "ها أن العذراء تحِمُل فتلُد إبًنا وتدعو أسمه عّمانوئيل" (أشعيا 
، وهذا المولود سيكون نور العالم ورئيس السالم، وتصير الرئاسُة على )14 :7

     .)5- 4 :4هللا (غالطية  ِلُنصبح أبناءً  )6- 1 :9كتفه لألبد (أشعيا 

 بشارة طّياتها في حملت هذه البشارةمحبة اهللا لنا، فبمدى  تأّملفي هذا السر ن   
 ُتمثلُ  مريم فالعذراء ،"اهللا إبن روح" قلبه في يولد أن منا لكل  وليتسّنى أجمع للعالم

 ُأِحبك: "كل فرٍد مّنال قولاهللا ي سمعومن خاللها ن ،هوكنيست اهللا شعب من فردٍ  كل
   ."لي إبنةٍ /كإبنٍ  ُأِحبك لي، كعروسٍ  ُأِحبك لي، كأمٍ 

الحدث من منظور العذراء مريم، نرى فتاة طاهرة بريئة قضت  تأّملحين ن   
ولم يلمسها رجل، وٕاذا بمالك يظهر لها حياتها تخدم في الهيكل، مخطوبة لرجل 

أنها سُتصبح أًما من دون أن في خلوتها لُيخبرها بأنها قد نالت حظوة عند اهللا وب
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ستجلبه هذه الفتاة على أهلها، وماذا ستقول  اّلذيتتزوج خطيبها!!  ما هذا العار 
ستلده  اّلذيلخطيبها، وَمن سُيصّدق روايتها عن ظهور المالك لها وأن الصبي 

ها هللا حب هو "إبن اهللا عمانوئيل الُمنتظر"!! مشاعر خوف وجزع وٕاضطراب لوال 
 وضعه اهللا في قلبها وأحشائها فغّير خوفها إلى فرح وقوة تحّمل. ّلذياالسالم و 

ُيصاحب لقاء الوضعاء  اّلذيبالسالم والفرح  تأّمللذا، في هذا السر نستطيع أن ن
  بـ "الرحمة اإللهية". ]ن ترمز إليهم أم اهللا مريم العذراءاّلذي[

  ... ةاعدالو  ضع؛او تال محبًة به؛ الثقة باهللا واإلستسالم لمشيئته ثمرة السر:

  
"يسوع فرح  – )56-39 :1السر الثاني: زيارة العذراء مريم ألليصابات (لوقا 

      العالم"
رحمته إلبراهيم ونسله لألبد من شأن بتحقيق وعد اهللا ب تأّملفي هذا السر ن   

- 17 :22(تكوين  "، قّدوس إسرائيل: "اهللا الُمخّلصخالل ثمرة بطن العذراء مريم
عّبر  اّلذياألجيال القادمة و  جميعب يصسي. فرٌح كبير )20- 8 :41ا ، أشعي18

لقاء لقاء فرح: لقاء هو ه الزيارة بهذبدأت  في أحشاء أليصابات. اّلذيعنه الجنين 
أتى إلى  اّلذي، فهو ن يرغبون بالتعرف عليه والسجود لهاّلذياهللا الالمرئي بكافة 
كما أعلنت أليصابات وهي ممتلئة بالروح  مالعذراء مري أّمهُمحّبيه، َجلبْتُه إليهم 

   .القدس

فتاة في بداية أشهر حملها  الحدث من منظور العذراء مريم، نرى تأّملحين ن   
، ولم يعلم أحٌد بعد )20 ؛18 :1(متى  ولم تكن قد إنتقلت بعد إلى بيت زوجها

بحملها، ومع ذلك تناست نفسها وخوفها من الفضيحة وتقاوت على ضعفها 
راض الحمل التي ُتصاحب الحامل في األشهر الثالث األولى من غثيان وأع

وقيء وتعب، وفّضلت صعود الجبل من الناصرة في الجليل إلى مدينة في منطقة 
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 يهوذا وذلك لخدمة إمرأة قريبة لها ُمسنة وهي حامل في أشهرها الثالث األخيرة
  .اجهامحبًة بها، بدًال من النوم للحصول على الراحة التي تحت

في أحشائها جعلها تشكر اهللا ألنه مريم العذراء حملته  اّلذيإن السالم    
إختارها، إذ عّظمته حين عِلمت بأن قريبتها قد عرفت بسر حملها ولم تُبالي 

ر كّل روٍح متواضعة تُبشّ بل بكل فرح طربت روحها وأنشدت نشيد بالفضيحة 
في هذا السر نكتشف بأن مريم  العالم الجائع بالقوت السماوي وخيرات اهللا.

العذراء هي كانت أول من رّدد نشيد أشعيا دون أن تعلم كيف سيكون الخالص 
ولكنها كانت مؤمنة بأنه سيتم ما قيل من ِقبِل اهللا في العهد القديم، وبذلك ُتعتبر 

ؤا [ِمن بعد أنبياء العهد القديم اللذين تنبيسوع  الربالعذراء مريم باكورة المؤمنين ب
وبالتالي نستطيع أن نقول أن اهللا قد إختارها ليس فقط لتكون بمجيء الُمخلص] 

  . )12(رؤيا يوحنا  أًما لإلله الُمتجسد بل أيًضا أًما للكنيسة جمعاء

مدى رغبة العذراء مريم في مد يد المعونة  بهذا السر يجعلنا ُندرك تأّملإن ال   
يسوع لهم، وهي  الربيد عمله هو حمل ُتج اّلذيللمحتاج والضعيف، ولعل األمر 

تحمله في أحشائها ُمصان ِمن كل تشويش وعوامل خارجية قد ُتسيء إليه، وعليه 
دًقا [وهذا ما يؤكده صايسوع ومعرفته من خاللها سيكون  الربفإن التقّرب من 

بنها العذراء ِمن أجلنا لدى إ أّمنابأسرار المسبحة الوردية ناهيك عن صالة  تأّملال
  يسوع]. الرب

ال  ؛ خدمة اآلخرين بأمورٍ يفوالمحتاج والضع بيالقر  ةحبم ثمرة السر:
يستطيعون القيام بها؛ تحمل المشقات في سبيل راحة اآلخرين؛ تعريف اآلخرين 

العذراء مريم لمساعدتنا  أّمنا، اإلستعانة بيسوع؛ إشعاع محبة اهللا لآلخرين الربب
   ... بالصالة لنا في ضعفنا
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"يسوع غذاء  – )20-1 :2لوقا  ،12-1 :2متى يسوع ( الربالسر الثالث: ميالد 
    الروح"

حين نتأّمل بهذا السر نكتشف "المعونة اإللهية" لمعرفة اهللا، فالعالم دون    
ليس كما ُيريده العالم أن يكون. في و المعونة اإللهية لن ُيدرك اهللا ويعرفه كما هو 

واحدة بل ثالث وذلك للتأكيد على صحة  لم يكتفي بمعونةٍ هذا السر نجد أن اهللا 
  الحدث: 

  النجم الساطع في السماء اّلذي ظهر للمجوس في المشرق، وِمن ثم ظهر .1

لهم في أورشليم و"تقّدمهم إلى بيت لحم إلى المكان اّلذي فيه الطفل يسوع 
 ووقف فوقه". 

ت لحم، كانوا يسهرون مالك الّرب اّلذي حضر لرعاٍة في البرية القريبة من بي .2
في الليل على رعّيتهم، فأشرق مجد الرب عليهم، و"بّشرهم بوالدة الُمخّلص 

، وأعطاهم عالمة عليه: "طفًال ]أي بيت لحم[مسيح الّرب في مدينة داوود" 
 ُمقّمًطا في مذود".

ُيسّبحون اهللا أمام الرعاة، قائلين: "المجُد هللا في  ]مالئكة[جنٌد سماويين  .3
  والسالُم في األرض للناس فإنهم أهل رضاه!" الُعلى! 

أجل، َمن هذا اّلذي يستطيع التحّكم بالنجوم أو المالئكة إال خالقها؟ سبحانك يا    
  رب. وما يزال هناك َمن ُيشّكك في سر الخالص العظيم!!!

بهذا السر نجد أن اهللا يتكّلم مع كثيرين ويقول لهم "أيها القطيع  تأّملحين ن   
ال تخافوا فإنكم لن تجوعوا بعد اآلن، فغذائكم قد ُأعطي لكم وهو سيكون الصغير 

مألته بخبز الحياة  اّلذيمعكم على الدوام، وأنا قد أرشْدُت رعاتكم إلى المذود 
  . تعالوا لتحيوا." دنفِ ال يَ  اّلذي
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حين نتأّمل بهذا السر وُنقارنه بما قاله اهللا وفعله مع بني إسرائيل في حزقيال    
، سنكتشف أن "القماط" هو يرمز إلى بهاء اهللا. فالقماط هو قطعة 4-14: 16

من القماش، وغالًبا ما يكون من الكتان، ُيلف به الوليد بعد أن ُيقطع الحبل 
السّري، وُيغسل بالماء لُينّظف من الدماء والطبقة الدهنية التي كانت تكسو جسمه 

بزيت الزيتون؛ وبهذا يصبح الوليد في داخل رحم أمه، وُيفرك بالملح لتقويته أو 
جاهًزا ألن تستلمه أمه لُتغّذيه بحليبها وحمله إلى البيت. ولهذا، فالقماط هنا يرمز 
إلى أن البسه قد أصبح نقًيا بال نجاسة؛ ومن هنا نستطيع أن نفهم أن المالك 
حين أخبر الرعاة بأن العالمة التي سيعرفون بها الُمخّلص المسيح هي "طفًال 

قّمًطا مّضجًعا في مذود" داللة على أن هذا الطفل هو قّدوس ُملتحف ببهاء اهللا، مُ 
باإلضافة إلى إن الُمخلص المسيح إبن اهللا سيخضع كلًيا، من الناحية الجسدية، 

  للقوانين الفيزيولوجية/الطبيعة التي تحكم الجنس البشري.

ت الكلمة وُولد إبن اهللا بمدى تواضع اهللا إذ تجّسدأيًضا  تأّملفي هذا السر ن   
يوضع به طعام الحيوانات، ُوضع في مذود، مكان ُقّمط و بعيًدا عن مكان الراحة و 

ن كبريائنا عال يليق بالملك الُمنتظر، ومع ذلك أراد لنا اهللا أن نتنازل مكان 
فنمّجده وحبه لنتمكن من رؤيته  أّمهوضعاء على ِمثاله وِمثال وُنصبح  "أناـ"وال

  .، وُنخبر اآلخرين بعظمتهإلى األبدفرٍح وٕابتهاج بوُنسّبحه 

حين نتأّمل بهذا السر نكتشف أن اهللا أهدى اإلنسان أغلى ما عنده: "ذاته"،    
وفي المقابل جاءه المجوس بهدايا وٕان لم ُيدركوا حينها ِلمن قّدموا تلك الهدايا. ُهم 

وُمرا" ثرواتًا يرجون بها أن  سجدوا للطفل "المسيح الُمنَتظر" وقّدموا "ذهًبا وبخوًرا
اآلن هو ُيزار من تكون بمقام الملك المنتظر. هم أتوا سابًقا حين ُولد بالجسد و 

وهداياهم: قلوًبا نادمة وديعة  ]القربان الُمقّدس[كافة األمم بوجوده في اإلفخارستيا 
آالمه له  شاكرةً أغلى ما يملك اإلنسان: قلبه النقي]  –[الذهب متواضعة ُمِحّبة 
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زيتًا ُيطّيب به الروح البعيدة  –[ُمرا  وُمبشرًة بُملِكه الصالة] –[البخور  لخالصها
  .عن اهللا]

إمرأة حامل تواجه اآلالم  الحدث من منظور العذراء مريم، نرى تأّملحين ن   
تقطع ما ُيقارب لعلى دابة خائفة تجلس ونراها  والصعاب في شهرها األخير.

تها في بداية حملها وهي تواجه ذات الخطر من فقدان جنينها المسافة التي قطع
، وغالًبا المجهول؛ فهذه الوالدة هي األولىخالل السفر، ناهيك عن الخوف من 

وخاصة في حال عدم وجود أي  ولى صعبة ومؤلمة للغايةما تكون الوالدة األ
دها بكلماٍت إمرأة أخرى من األقارب لتساعدها ولتخفف عنها األلم وُتشّجعها وتسن

ولكن مشاعر الخوف هذه تحولت  .حنونة كما تفعل األم مع إبنتها عند الوالدة
إلى فرح وسرور بمجيء الطفل يسوع وزيارة الرعاة له وبشارة المالئكة لهم بميالد 

  الُمخّلص، فميالده هو فرح البشرية أجمع.

 اّلذي الفقير بةمح التواضع؛ الدنيوية؛ اتخير ال في زهدوال الروح فقر ثمرة السر:
  ... [مكان تواجده] واإلستزواد بخبز الحياة الربتشّبه به يسوع؛ التقّرب من مائدة 

    "يسوع المخلص" – )38-22 :2السر الرابع: تقدمة يسوع هللا (لوقا 
: على سر خالصهبمعونة الروح القدس تعّرف اإلنسان ب تأّملفي هذا السر ن   

وتُفتح  طريقالهاب الموت بل ُينار له معرفته لن يَ  من بعد اّلذي، و الربمسيح 
 ، الرب فزعخالصي فأْطمئن وال أ اهللاوذا هوترديد: " العيون لتبدأ الشفاه بحمد اهللا

   .) كما رّدد سمعان الشيخ2 :12" (أشعيا اقد أصبح لي خالصً ل نشيدي،و  ِعّزي

 فداء والفرجلتي تنتظر الاتمتليء جميع القلوب وعند نهاية الحدث،  ،بهذا السر   
بالفرح عدا قلب العذراء مريم على سمعان الشيخ البار والنبية حنة] لين بالمتمثّ [

نهي فترة فذلك اليوم يُ  .مأل قلبها في بداية ذلك اليوم اّلذيالرغم من الفرح 



- 15 - 

 

األربعين يوًما الواجب قضاءها دون الخروج من المنزل لحين إنقضاء المدة 
وتستطيع أن تأخذ  ةطاهر  تأصبحو ، وبهذا اليوم إغتسلت األم الالزمة للتطهير

حمام تقدمًة عنها وعن  يّ جَ مع زوْ طائعًة الشريعة للرب نذًرا إبنها البكر وتقّدمه 
سمعان الشيخ بأن سيًفا  إبنها. ولكن هذه الفرحة لم تدم طويًال إذ أعلن لها

. ماذا ستكشف كثيرةسيخترق نفسها وسيعصرها األلم لتنكشف أفكاًرا من قلوٍب 
(يوحنا  موت المسيح على الصليبب تأّملهذه القلوب سوى محبة اهللا للعالم حين ت

وهنا  هو فرح البشرية بالخالص. اّلذيمريم العذراء  أّمهوبحزن  )18- 14 :3
  تمتزج مشاعر الفرح والحزن مًعا لتتغّلب مشاعر الفرح ألنها مشيئة اهللا.

والجسد؛  القلبو  الفكر نقاءالطهارة:  ؛]الشريعة[ اهللا لكلمة الطاعة ثمرة السر:
  ... ؛ إنتظار وعد اهللا بشوق وصبر يسوع وتعريف اآلخرين به الربمعرفة 

"يسوع  – )50- 41 :2السر الخامس: يسوع في الهيكل بين العلماء (لوقا 
  المحبة والمعرفة"  ينبوعالمرسل ِمن حضن اآلب 

 كلمة اهللا"رفة والحكمة والعلم والفهم: بينبوع المع تأّملفي هذا السر ن   
يكون معها ا ألنه سينال فرًحا أبدي ، وأين نجدها، ألن َمن يجدها س"المتجّسدة

فيسوع المسيح خرج من لدن اآلب وتجّسد ومات على الصليب  .بحضن اآلب
وقام من بين األموات في اليوم الثالث ثم إرتفع نحو اآلب، وحيث يكون هو يكون 

وكما وجده والداه في الهيكل بأورشليم حيث قدس األقداس وتابوت العهد،  باعه.أتْ 
حيث ُيقام "القّداس  حيث تُقام الذبائح وُتعّلم الشريعة، فهناك أيًضا بالكنيسة

 الربجسد ودم  نجد كلمة اهللا المسموعة والممضوغة: الذبيحة اإللهية اإللهي"
حين ُندرك أهمية كلمة اهللا لحياتنا و  التي ُتعطي الراحة والفرح لمتناِولها. يسوع

كلمة اهللا تؤدي فلنعمل بها ما ُيسعده وُيسعدنا، نتمنى أن ُنجالسها ونلتصق بها 
والحياة "كما قال يسوع ُموّجًها عينيه نحو السماء: إلى معرفته فالحياة األبدية 
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 ه يسوعَ أرسلتَ  اّلذيَيعرفوا أن يعرفوك أنت اإلله الحق وحدك و  هي األبدية
  .)3 :17 حنا(يو  ."المسيح

ا قد تمّزق قلبها لضياع أم  الحدث من منظور العذراء مريم، نرى تأّملحين ن   
؛ إبنها، وهذا الشعور المؤلم لن يستطيع أحد أن يتخّيله سوى َمن فقد إبنه الوحيد

شعور ال يتمّناه إنسان ألحد وٕان كان عدّوه، إذ ليس هناك أعز وأغلى من اإلبن. 
من المجهول وِمن فكرة الضياع وعدم الخوف اإلرتباك والحزن و لقلق و شعور با

كآبة والموت وهو على قيد ، شعور قد يوصل صاحبه للالعثور على اإلبن لألبد
هذا الشعور وُتحّوله إلى فرح وسعادة  دْ ما تُبد ، إال أن رحمة اهللا سرعان الحياة

تناهية ُتعيد الحياة. هذا الشعور الضائع. سعادة م وُتعيد الحياة بالعثور على اإلبن
بالخوف كان البد منه ليعلم الجميع بأن كلمة اهللا ُتسمع وتُفهم في الكنيسة، وٕان 

يود أن ُيصبح إبًنا هللا أن يكون كيسوع يعمل على توعية  اّلذيعلى اإلنسان 
     اآلخرين على اآلب السماوي.

 الكنيسة؛ في المسيح دالسي عن البحث لمعرفة كلمة اهللا؛ الحماس ثمرة السر:
  اهللا ... لكلمة التعطشيسوع؛  لبُ طَ 
  

  المضمون العام ألسرار الفرح
بالمضمون العام ألسرار الفرح فسنجد أنها تدعونا  تأّملواآلن، إن أردنا أن ن   

للتوجه بكل ثقة إلى أم اهللا مريم العذراء للدعاء لنا، نحن الخطأة، إلى ربنا وٕالهنا 
"يا يسوع الوديع والمتواضع القلب إجعل قلوبهم شبيهة له:  يسوع المسيح قائلةً 

فيزرع في قلبنا بذرة شجرة الحياة لتنمو بداخل  )29 :11(متى  بقلبك القّدوس"
قلوبنا لتثمر األعمال التي تقوم على الوصيتين التي ترتبط بها الشريعة كلها 

 ك، وكل ذهنك،وكل قوت وكل نفسك، قلبك، بكل إلهك الرب أحببْ واألنبياء: "
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 فنمتليء  )37-25 :10، لوقا 40- 34 :22(متى  "لنفسك حبك قريبك وأحب
بالنعمة وتمتليء قلوبنا بالسرور والفرح ألننا أصبحنا من أبناء اهللا وشاركنا إبنه 
الحبيب بعائلته الروحية فنسكن في مسكنه. وٕان أردنا أن نسأل أنفسنا: "كيف 

بالقراءات من اإلنجيل التي ى وبصورة أخرى مّرة أخر  تأّملذلك؟"، نحتاج أن ن
  ُتصاحب كّل سر.

بما حدث  تأّمل) وفيه ن38- 26 :1تبدأ هذه األسرار بسر "البشارة" (لوقا    
إختارها لُيجسد من  ولماذاونتساءل كيف إستحوذت هذه الفتاة على حب اهللا 

برائيل حين خاللها كلمته ومحّبته للعالم، فنجد أن الرد جاء على لسان المالك ج
حّياها قائًال: "إفرحي أيتها الُممتلئة نعمًة"، والتي أثبتت من خالل تصرفاتها بأنها 
فعًال جديرة بهذا اللقب إذ بوداعتها وتواضعها إستسلمت لمشيئة اهللا ووثقت به 
ورضيت أن ُتصبح أما دون زواج غير آبهة لما سوف تالقيه من مصير إن 

ريم العذراء أحبت اهللا فوق كّل شيء (تثنية عرف بذلك أهلها وخطيبها. فم
) وأصبحت حياتها كالريشة بيد اهللا وفكِره وَنَفِسه وتحت حمايته 9- 1 :6االشتراع 

لة بوداعة فروحه القّدوس تظّللها. بهذه الوداعة التي شابهت وداعة اهللا، المتمثّ 
كن مشيئتك" سّلم حياته لآلب السماوي حين قال له "لت اّلذييسوع المسيح  الرب

وأتّم ما ُطِلب منه دون تذّمر، إستحّقت مريم العذراء أن تكون أما هللا حسب الجسد 
وحسب القرابة الروحية، فهي التي سمعت كلمة اهللا وأطاعت وعملت بها (متى 

، فليكن لي بحسب قولك" الربإذ قالت للمالك جبرائيل: "أنا أمُة  )50- 46 :12
ين نتواضع فنستسلم إلرادة اهللا ليزرع في قلبنا كلمته . وكذلك نحن ح)38 :1(لوقا 

  وُيسّيج من حول هذا القلب سياًجا ُمحّصًنا بقوة الروح القدس لمجده تعالى.

 :1بالسر الثاني "زيارة مريم ألليصابات" (لوقا  تأّملولتأكيد بّرها، نجدها حين ن   
سوف  اّلذيجهود اإلكتراث للم دون )18 :19ب قريبتها (األحبار ) ُتحِ 39-45
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لحمل. وهنا ال ُتظهر مريم محبتها من اتبذله وهي في أيامها وأشهرها األولى 
لآلخرين فقط بل ُتظهر محبة اهللا لهم وهي قد حملت هذه المحبة مزروعًة داخل 
أحشائها، فنسمع أليصابات وقد إمتألت بالروح القدس ُتهتف قائلة: "ُمباركة أنِت 

ي؟"، محبة ُتشع من ين لي أن تأتيني أم ربّ أبطنِك! ِمن  في النساء! وُمباركة ثمرة
خلف ظلمة [ِمن داخل الرحم] وتُنير لمن هم في ظلمة [لمن هم في داخل الرحم]، 
إذ تحس أليصابات بجنينها يرتكض بداخلها فرًحا حين أحس بقدوم مريم تحمل 

ن اإلكتراث اآلخرين دو  خدمةفي رحمها نور العالم. وكذلك نحن عندما نقوم على 
بمصالحنا الشخصية وضعفنا الجسدي، عالمين أن اهللا قد أعطانا القوة التي 

وُيعاين محبة نحتاجها للخدمة، فحينها يستطيع اآلخر، هو وأهل بيته، أن يلمس 
  اهللا له من خاللنا.

ذي تمّثل بالسر الثالث لّ ولكي يخرج النور للعالم كان ال بّد من "التواضع" ا   
مقدار تواضع اهللا ألنه ُيحبنا، وهو يرغب  نلمس) وفيه 7- 1 :2" (لوقا "والدة يسوع

منا أن نتواضع أيًضا لندخل مغارة دون المستوى لكي نستطيع أن نراه وٕاال فلن 
، ونتقّبل أن نتمّكن من مشاهدته. فحين نتواضع نفتح قلبنا هللا ولكلمته ليدخل فيه

  .  المذود فيضعه اهللا و  اّلذيننمو ُمكتفين بالخبز الحي 

 يتعّرف وفيه ) 40-22 :2وهذا يوصلنا إلى السر الرابع "تقدمة يسوع هللا" (لوقا    
ن كان مملوًء بالروح القدس لكلمة اهللا ووعده ويستطيع أن يميزها عن غيرها م

التبشير واإلدالء على المسيح  وهيفينعم بالسالم بعد أن أّدى مهمته بالحياة أال 
عان البار يقول: "اآلن ُتْطِلُق، يا سيد، عبدك بسالم وفًقا المنتظر، إذ نسمع سم

أعددته في سبيل الشعوب كلها نوًرا يتجّلى  اّلذيلقولك. فقد رأت عيناي خالصك 
للوثنيين"، كما أن النبية حنة أخذت ُتخبر بأمر يسوع كّل من كان ينتظر أفتداء 
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م العذراء بكل وداعة بطاعة أورشليم. علًما بأن "تقدمة يسوع هللا" هو إستمرارية مري
  كلمة اهللا إذ تقّدم إبنها البكر للرب كما أسّن اهللا بالشريعة.

) إلى 50- 41 :2ويقودنا السر الخامس "العثور على يسوع في الهيكل" (لوقا    
الطريقة التي نستطيع نحن أيًضا أن نحصل على قلٍب ُيسّر اهللا ويسكن معه 

يسوع  الربع المسيح] في الهيكل، إذ نسمع وذلك بالعثور على كلمة اهللا [يسو 
قائًال لوالديه حينما وجداه في الهيكل: "ألم تعلما أنه يجب علّي أن أكون ِعند 
أبي؟". وال يقتصر األمر على العثور عليه بل تصاحبه حٌب شديٌد يدفعنا للجلوس 

نيسة اآلن معه واإلستماع إليه والتعّلم منه للوصول إلى اآلب السماوي. وتمّثل الك
نعثر فيه على  اّلذيالهيكل للعبادة وتقديم الذبائح ولسماع كلمة اهللا أي المكان 

يسوع؛ فبحضور القّداس اإللهي نسمع ليسوع عندما ُيقرأ وُيفّسر اإلنجيل  الرب
الُمقّدس لمعرفة مشيئة اهللا لنعمل بها، ونلتحم مع يسوع حين نتناول جسده 

لقلوب إلى يغفر خطايانا ولُيثّبتنا بمحبته وليسكن في االُمقّدس ونشرب دمه الكريم ل
 قال: "ألن َمن  اّلذيا يعمل فينا ويجعلنا أًما وأخوة له، فهو أبد الدهر، غذاًء روحي

). 50 :12في السموات هو أخي وأختي وأمي" (متى  اّلذييعمل بمشيئة أبي 
  والشكر هللا على الدوام، آمين.    

اّلذين  مواصفات أبناء اهللاألسرار نجدها ُتشير إلى  بهذه تأّملإذن، حين ن   
  ، كالتالي:يتغّذون على كلمة اهللا

تواضع ... وداعة ... محبة اهللا وطاعة كلمته بكّل ثقة ... محبة القريب ... 
... محبة يسوع والتقّرب منه لسماع كلمته  والمعرفةإمتالء بالروح القدس: الحكمة 

لألبد فنبيع كّل ما نملك ونتبعه كما يترك اإلنسان أباه  ىيبلال  اّلذيوٕاقتناء الكنز 
ليّتحد مع شريك حياته بجسٍد واحٍد جديد [أي يتخلى اإلنسان عن واقعه  أّمهو 

 )].17 :5س تورنق 2القديم ليلبس إنساًنا جديًدا بروح المسيح (
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  : الخالصأسرار الحزن

  راحة الخراف)(

تأمل كيف تكون محبة اإلنسان الكاملة أسرار الحزن بأنها ُتظهر للم تمتاز   
وِمن دون شروط  ،الالمشروطة هللا وكيف أحّب اهللا اإلنسان وهو عالٌم بأخطائه

له الخيار بقبول هذه المحبة  تارًكامجاًنا  والراحة والسعادة األبدية وهب له الحياة
ْبَن إَرَفعُتُم  متى: "يسوع للفريسيين الربر عّما قاله فهذه األسرار ُتعب  أم رفضها.

قوُل ما علَمني نسان َعَرفُتم أني أنا هو وأني ال أعَمُل َشيًئا ِمن ِعندي بل أاإلِ 
َبًدا ما ْحدي ألني أعَمُل داِئًما أن الذي َأرَسَلني هو معي َلم َيتُرْكني وَ إ .اآلب

وما كتبه القديس بولس الرسول في رسالته  ،)29-28 :8يوحنا (" ُيْرضيه
وخاصًة ما  يسوع الُمخّلص الربللعبرانيين يشرح فيها عن فكر اهللا المحبة ورسالة 

  جاء باإلصحاح العاشر:
ِلذِلَك   .ن َدَم الثيراِن والتيوِس ال ُيمِكُنه َأن ُيزيَل الَخطاياأُيها االخوة: إ{  

عَددَت لي ًنا ولِكنَك أيَحًة وال ُقْربالم َتَشْأ َذب"قاَل المسيُح ِعنَد ُدخوِله العاَلم: 
فُقلُت حيَنئٍذ (وَقد كاَن   .لم َتْقَبِل الُمحَرقاِت وال الذباِئَح َكفاَرًة للَخطايا. َجَسًدا

فَقد قاَل  ."عَمَل بَمشيَئِتكَ َطي الِكتاب): هاَءَنذا آٍت، أللُهم ألالَكالُم َعَلي في 
 "بائُح َكفاَرٌة ِللَخطايا لم َتَشْأها وَلم تَْقَبْلهاَذباِئُح وَقرابيُن وُمحَرقاٌت وذَ "وال: أ

هاَءَنذا آٍت ألعَمَل "ُثم قال: ). نها تَُقرُب َكما َتْقضي الشريَعة(مَع أ
َفِصْرنا ُمَقدسيَن  .بَطَل الِعبادَة اُألولى ِلُيقيَم الِعبادَة اُألْخرىأ . فَقد"ِبَمشيَئِتكَ 

} .ِبالُقْرباِن الذي ُقرَب فيه َجَسُد َيسوَع َمرًة واِحَدةِبَفضِل ِتلَك اِإلرادة، 
  )10- 4 :10(العبرانيين 

الحية النحاسية التي ُرفعت لكي ال يهلك َمن ينظر  يسوع هو الرب ُضح أنوَ ف 
  ).9- 4 :21العدد (إليها 
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ح هذه األسرار وٕان تبدو حزينة وظالل الموت تغّلفها إال أنها فرح الروح، الرو    
 ًطا بين التي تتوق لرؤية خالقها؛ فمن دون هذه األسرار يبقى اإلنسان هائًما ومتخب

 مزمور  ل الوسائد والخوف يمأل القلوبالجنة والنار، وتبقى الدموع في األعين تبل)
6(.   

، عروًسا خاطئة أسرار الحزن هي مشروع زواج فيه يختار األب عروًسا إلبنه   
نه أحبها وأراد أن يرفع من شأنها فإختارها لُتصبح عروًسا ال تليق بمقامه ولكن أل

). ومن محبة 2، هوشع 14- 1 :16(حزقيال  ، لُتصبح إبنتهإلبنه، إبن الملك
اإلبن ألبيه وهو عالٌم بهذه العروس أحب العريس عروسته الُمختارة وقِبل بها 

يتخلى عن  وتعّهد ألبيه بدمه بأنه لنعروًسا له وقال ألبيه "لتكن مشيئتك"، 
ُمقّدسة بال عيب و لتكون ال دنس فيها  ها ويفتديها بذاته ودمهحبّ بل سيُ  عروسه
فوضع األب على رأس إبنه إكليل العرس: إكليل من شوك رمًزا ، )27 :5(أفسس 

. أما العروس فأيًضا أراد أباها أن ُيَزوجها وللمعاناة التي ستواجهه لسمعة عروسه
 لها أن ترى عريسها مجروٌح ال هيئة له وال من أحدٍ  ولكنه عالٌم بشأنها فإختار

د له جراحه )، فالن قلبها وأخذت على عاتقها أن ُتضم 3-2 :53(أشعيا  يشتهيه
دون أن تدري بأنها هي التي كانت سبب هذه الجراح، فبسببها ُجلد وُصلب 

). أراد لها أباها أن ترى عريسها على هذه الصورة لكي ال 12- 4 :53(أشعيا 
تتوارى ِمن خلفه وتسمح له بأن يحملها على  بلوتختال بعودها  تتباهى بنفسها

لُيصبحا جسًدا واحًدا  ،كتفه ويسير بها إلى نهاية المطاف ليفتح ذراعيه ويحميها
، وحاشا لها أن تفتخر بشيء بعد اآلن سوى وما يقوله ُتردده، وما يفعله تفعله

له مثلما قول شكر أباه وأباها وتفت، )14 :6 طيةغاليسوع ( الرببصليب حبيبها 
"بين يديك أستودع روحي"؛ وبهذا تعود العروس لنقاوتها فترى بهاء عريسها  قال:
: ثياب الخالص ورداء البر ألبسه إياها أباها الحنون اّلذيعليها و سينعكس  اّلذي

ر فأسرا .)11- 10 :61اهللا مخّلصي" (أشعيا في  نفسينشد له "تبتهج فتُ  والتسبحة،
يسار اهللا إلى يمينه، فحيث يكون اإلبن تكون  نالحزن تنقل األبناء من ع

    ).3 :14يوحنا عروسته (
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إخترق نفس العذراء مريم ونشعر  اّلذيِمن خالل هذه األسرار نرى السيف    
 اّلذيالشيخ سمعان البار، هذا األلم تنبأ عنه  اّلذيعصرها و  اّلذيبمقدار األلم 

فنندم ونتوب  ن ِمن أجلنا مات المسيح على الصليباّلذيحن علينا أن ُنحس به ن
فهو ليس ألم فقدان اإلبن بل ألم  ،وٕان كان بصورة أخرىألٌم قاهر  .عن أخطائنا

      لن ُنحب اهللا المحبة الواجبة له.   ف؛ ألٌم إن لم نشعر به كرة إيذاء اهللافناتج عن 

"يسوع  – )46-39 :22(لوقا يسوع في جبل الزيتون ة الص السر األول:
  هللا" ااإلنسان إبنً 

ُيحب أباه السماوي  اّلذي، إبن اإلنسان، الناصري يسوع تأّملفي هذا السر ن   
قطعه يسوع  اّلذيوقد تحول عرقه إلى قطرات دٍم توثق العهد  جاثًياُيصّلي كثيًرا، 

على ) 10- 5 :10عبرانيين ال(مع اهللا حينذاك قائًال له: "ال مشيئتي، بل مشيئتك" 
 اّلذينا بهذا الحزن فسنالحظ بأن هذا الحزن تأّملالرغم من حزنه الشديد. وٕان 

إنتابه لم يكن ألنه متوجه إلى الموت فهو يعلم بذلك، إذ قد خّبر تالميذه ثالث 
، 23-22 :17، 21 :16مّرات بما سيحدث له وبأنه هو المسيح المنتظر (متى 

وضعفه هذا قد ُيحزن أباه السماوي  )، ولكن حزنه يأتي ألنه ضعف19- 17 :20
، 9- 8 :40كان هدفه "العمل على إسعاد اهللا بطاعة كلمته" (مزمور  اّلذيوهو 
)، إذ بطلبه هللا بأن يصرف عنه كأس األلم والموت ُيسيء إلسم 49-41 :2لوقا 

أمام اآلخرين وُيشكك  )13- 1 :20(العدد "اّلذي يفي بوعده" اهللا القّدوس 
  اهللا مخلص إسرائيل".  قّدوسوهو "بمصداقية كالمه 

يسوع لنتعّلم  الربأعطانا إياه ِمثال أنه من خالل التأمل بهذا السر نكتشف    
صالته لآلب السماوي في جبل الزيتون "الَجَلد/المثابرة في األوقات الصعبة"، ف

أي "رفض الصليب"، كان ِمن أجلنا نحن فقط لنتعّلم أن  ،لُيبعد عنه كأس الصلب
ستسلم نّكر بإرادة اهللا في حياتنا ومقارنتها بقراراتنا قبل إتخاذها وتطبيقها وِمن ثُم ُنف

غار على قدسّية نفوق كّل شيء و  هحبّ ن نابه ألن ناكّل ثقت ينلمشيئة اآلب واضع
  .سمهإ
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من خالل التأمل بهذا السر نكتشف كيف أن الطاعة وعمل مشيئة اهللا هي    
 بة تُثمر الطاعة.المحتعبير عن محبتنا هللا. 

بدون كسل؛ اليقظة وقت  القناعة؛ الصالة اهللا؛ إلرادة اإلستسالم ثمرة السر:
  ... ؛ الَجَلد والمثابرةالتجارب

   "الُمحب الَصِديق"يسوع  – )26 :27 متىد يسوع (لْ السر الثاني: جَ 
فيما يحدث ونتساءل "لماذا الجلد وهو لم يفعل شيًئا  تأّملفي هذا السر ن   
 ، فالجلد هو نوع من العقاب"لماذا الجلد إن كان سُيصلب؟ حق عليه الجلد؟يست

حين نقرأ مقطعين  ، ويأتي الردكما أنه ُيستخدم قبل الصلب لتقصير مدة اآلالم
من اإلنجيل الُمقّدس أحدهما من العهد القديم: "لقد حمل هو آالمنا وٕاحتمل 

خر من )، واآل4 :53ًال." (أشعيا أوجاعنا فحسبناه ُمصاًبا مضروًبا من اهللا وُمذلّ 
عِلم مشيئة سّيده وما أعد شيًئا، وال عمل بمشيئة  اّلذيفذاك الخادم العهد الجديد: "

)، فنعرف أنه ُضِرب [أي ُجِلد] بدًال عّنا 47 :12سّيده، ُيضرُب ضرًبا كثيًرا." (لوقا 
من أجل نيل نعمل نستحّقه حين ال نعمل بمشيئة اهللا وال  اّلذيفهو قد أخذ ِعقابنا 

، هي هبة مّجانية ًصان بإبنه الحبيب ُمخل آمَ  نْ مَ وهذه هي محبة اهللا لِ الملكوت، 
  .ِلَمن يؤِمن بأن اهللا أحبه

يسوع: "أحبوا بعضكم بعًضا. كما  الرببهذا السر وبما قاله  تأّملمن خالل ال   
يع أن نتوصل نستط ،)34 :13أحببتكم أحبوا أنتم أيًضا بعضكم بعًضا." (يوحنا 

ُيريدنا اهللا أن نحب به بعضنا البعض: حب إلى حّد  اّلذيإلى نوع الحب 
، بذل الذات في سبيل خالص دون شرط خرالتضحية وبذل الذات من أجل اآل

  .المحبة تُثمر التضحية .اآلخر
بهذا السر نستطيع أن نقف للحظة ونسأل أنفسنا: "هل سمحنا  تأّملحين ن   

يسوع أن ُتغلق الجراحات الكامنة في قلوبنا التي سبَبْتها أذية  الربلقطرات دم 
، وبالتالي اآلخرين لنا فنغفر لهم سيئاتهم كما غفر اهللا لنا بدم إبنه الحبيب؟"
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بمراحل درب ون تأّملِممن ي العذراء مريم ونقول مع كثيرين ّمنانتوّجه بالصالة أل
لنغفر  وحيدِك في قلبي منطبعة" القديسة، إجعلي جروحَ  : "أيتها األم الصليب

   .وتتقّدس أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا ُحبا باهللا
الخطيئة؛ اإلحساس  بألم واإلحساس التوبةالفداء؛  شكر اهللا على ثمرة السر:

على طاعة كلمة والثبات  الذات بالخجل والهوان جّراء الخطيئة؛ العمل على تنقية
  ... لمغفرة لآلخرين؛ االشجاعة ؛]والبر اهللا [اإليمان

  

 – )31- 27 :27السر الثالث: وضع إكليل من الشوك على رأس يسوع (متى 
  "يسوع العريس"

ن أجل يسوع الملك كيف أصبح بهذا الحال ولماذا، ومِ  تأّملفي هذا السر ن   
باأللم  تأّملالتي سمعها وتلّقاها، ونبرد فعل يسوع على كّل اإلهانات  تأّملَمن؛ ن
ه نتيجة هذه اإلهانات: تعريته من ثيابه، السخرية، البصاق عليه، أحس ب اّلذي

يا له من تواضع إلهي يفوق  .الضرب على الرأس، تتويجه بإكليٍل من شوك
 إبن اإلنسان يا لها من وداعةالتصور البشري ويعكس مقدار محبة اهللا لإلنسان؛ و 

هذه عكس تف صحنا"إستحق بها أن ُيطلق عليه إسم "الحمل" ليكون "حمل فِ 
  .الوداعة محبة اإلنسان هللا ولآلخرين

نا بهذا السر نكتشف أن اهللا ال يأبه باإلهانات والسخرية من أجل خالصنا تأّملب   
وٕاال لما فعل ما فعل، وهذا ما يجب علينا أن نتحّلى به من صفات: وداعة 

فال  )12-3 :5ضطهدوننا (متى ن ياّلذيوتواضع أمام الصعاب وباألخص أمام 
تكون محبة اهللا ومصلحة اآلخرين فوق ، وال نتطّلع للـ"أنا" بل ُرّد اإلساءة باإلساءةن

  .المحبة تُثمر الوداعة والتواضع .كّل إعتبار
في يوحدنا نحن البشر نجد بأنه  [إكليل العريس] إكليل الشوكب تأّملن نيح   

يسة واحدة : كن)2 :11قورنتس  1( والعريس واحد ك واحدٌ لِ ألن المَ ملكوت واحد 
واإلتكال  والفقر الروحي حيث السيادة هو هللا فقط [إخوة وأخوات] تسودها المحبة
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فالكنيسة هي العروس التي تسأل عريسها على الدوام وال تتكّلم  .عليه على الدوام
 بهذا العرس لفائدة أنفسنا تأّملحين نو .)35-34 :14س تورنق 1(ِمن ذاتها 

: "كعروس هللا هل نحن أفكارنا وأعمالنا ونتساءلراجع نستطيع أن نقف للحظة ونُ 
  معه؟"قلًبا وقالًبا نتمّتع بذات الروح  اواحدً  اجسدً 

التواضع  لنكران الذات؛ الشجاعة قلوبنا؛ على المسيح السيد تمّلك ثمرة السر:
  ... والوداعة

  

، يوحنا 26 :23، لوقا 21 :15، مرقس 32 :27السر الرابع: حمل الصليب (متى 
  "السند "يسوع األب – )17 :19
 اّلذيتارًة حاِمًال صليبه وتارًة يسير أمام صليبه  يسوع تأّملفي هذا السر ن   

ال بد أن جسد يسوع  كان آتًيا من الريف. اّلذي حمله عنه سمعان القيرينيّ 
، ولكنه عازًما على ق قد أنهكه األلم ولم يعد قادًرا على حمل الصليبمز المُ 

: الخالص للجميع. سقط يسوع المسيح صلبه إلتمام مشيئة اهللالوصول إلى موقع 
ثالث مرات ِمن ثقل الصليب، ويمكننا القول بأنه في السقطة األولى كان 
الصليب عوًضا عن اللذين ُولدوا قبل مجيء النبي موسى وٕاعطاء الشريعة 
 وحينها كان ألم اهللا لعدم طاعته قليل، أما في السقطة الثانية فكان الصليب
عوًضا عن اللذين ُولدوا قبل مجيء الُمخلص، وعليه فالسقطة الثالثة كانت أكثرها 

  ألًما ألن الصليب هنا هو خطايا العالم بعد مجيئه.
كما  بهذا السر نجد أن اهللا بوصاياه قد سّخرنا لخدمة اآلخرين تأّملحين ن   

 هويته لنعرف َمن هو إن تساءلنا من هو سمعان القيرينّي، فعلينا أن ُنحلل. خدمنا
هو شخص قادم من  :يسوع الربولماذا ُأختير بإلهاٍم من اهللا ليحمل الصليب عن 

الريف، من المنطقة التي بها أراضي صالحة للزراعة، وهذا يعني بأن هذا 
 اّلذيمعنى "العمل في حقل" ومقدار التعب الجسدي  )1: (ُيدرك تماًماالشخص 

مياٍه ) توّفر "ينابيَع 3(و ،ية "األرض الخصبة"أهم )2(ُيرهق جسد العامل، و
  :إما أن يكونفسمعان القيرينّي  . للحصول على ثمر وفير وجّيد صالحة"
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  صاحب حقل هناك، أو  •
  خادم/عامل في الحقل، أو  •
  .أو بذوًرا لحقله جاء إلى صاحب حقل ليشتري منه ِمن ثمار الحقل شخٌص  •
أتى ليحمل عن الُمتعبين  اّلذي فإن كان سمعان صاحب حقل فهو ُيمثل اهللا 

فإن اهللا أحب "[قال يسوع:  )،3- 1 :43؛ 14- 13 :41(أشعيا  هّمهم وُيريحهم
العالم حتى أنه جاد بإبنه الوحيد لكي ال يهلك كل َمن يؤمن به بل تكون له الحياة 

، وٕان كان سمعان عامل في الحقل فهو ُيمثل اإلنسان ])16 :3 يوحنا( "األبدية
ُيحب اهللا وخلقه أجمعين فيعمل على طاعة اهللا بتعزية  اّلذيالصالح  المؤمن

)، وٕان 37-25 :10لوقا ه (ئالحزانى وُمداواة الجريح وجعل المضروبين ِمن أقربا
فهو ُيمثل كّل من يبحث عن حقيقة أو بذور كان سمعان قد جاء ليشتري ثمار 

آلخرين على صليب يسوع ليحمله اهللا وُيريد أن يتغّذى بكلمته وينال بركته فيدّله ا
فيستطيع بدوره أن يزرعها بقلوب  في قلبه فُيضاء له الطريق وينال كّل البركات

إحملوا  تعالوا إلي جميًعا أيها الُمرهقون الُمثقلون، وأنا ُأريحكم."[قال يسوع: آخرين 
نيري نيري وتتلمذوا لي فإني وديع متواضُع القلب، تجدوا الراحة لنفوسكم، ألن 

  .])30-28 :11 متى(لطيٌف وحملي خفيف." 
يسوع فعلينا أن نكون  الربهذا السر ُيذكرنا بأن إن أردنا أن نكون من أتباع    

كما قال يسوع عاملين بحقل اهللا لمجده دون كلل وبفرح وٕاتضاع خدًما لآلخرين 
عليكم أنتم أيًضا والمعلم قد غسلُت أقدامكم، فيجُب  الربلتالميذه: "فإذا كنُت أنا 

أن يغسل بعضكم أقدام بعض. فقد جعلُت لكم من نفسي قدوًة لتصنعوا أنتم أيًضا 
ن أن نحمل أوجاع و نحن ُمطالب ،إًذا). 15- 14 :13ما صنعُت إليكم." (يوحنا 

ن و نحن ُمطالب ؛ونترك عدم اإلكتراث جانًباالجسدية والروحية، بعضنا البعض 
ولعل من أكبر الخدمات التي يمكن . لآلخرين بإيصال محبة اهللا وٕاظهار مجده

وٕاعتبرها هي أعمال الرحمة التي أوصى بها اهللا لإلنسان أن يخدم بها أخاه 
ا لباًسا مادي وكسو العريان ا، ا وروحي غذاًء مادي إطعام الجائع ا لديه: ي ضِ رْ صوًما مَ 
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 طق بالسوءوالكف عن الن ورفع الظلم عن المسحوقين وٕاظهار الحق، اروحي و 
فلنعلم  اروحي ونكسو العريان وٕان تساءلنا كيف ُنطعم الجائع  .)14-6 :58(أشعيا 

 نير الخطيئة إذ ينزع لباس الروح فبالمغفرةأما كلمة اهللا، هي غذاء الروح أن 
، فنحن نخدم المغفرةالمحبة تُثمر  .؛ ُتلبس المحبةوثقله وُيلبس نير الغفران وفرحه

م كّل واحٍد منا بمغفرة زالت اآلخرين تجاهه، فالمغفرة بعضنا البعض حين يقو 
  تُفرح النفس الخاطئة الحزينة.

 ل الصليب" مْ و "حَ  ة""المسيحيّ  تعنيه ما بهذا السر يجعلنا فهم تأّملإن ال   
 روًحا قلوبنا في ويضع] لتتم مشيئته يرمز إلى تعاليم اهللا بأكملها اّلذي[الصليب 
اوي قائلة: "إني أقّدم لك ذاتي، فإفعل بها ما ُتريد"، تصرخ ألبيها السم متواضعة

 هللا أن كّل الشكر هو: "التقدير كلمات وتتلّقى تقوم بواجباتها عندما تقول سوفو 
المحبة تُثمر  ."كما كان ُمعّلمي لي للغير خادًما كنتُ  ي؛بواجبات فقط قومأ أنني إذ

    .بفرح الخدمة
ستحق بأن اهللا غير موجود أو غير مُ  هذا السر يجعلنا نكف عن العيش وكأن  

غالًبا ما نستغّله في تحقيق رغباتنا المادية والجسدية]  اّلذيُيعطى يوم الراحة [
التي  يسوع يوم السبت الربفإرضاءه (أعمال وعمل الخير لمساعدة اآلخرين 

 ؛17- 10 :13 ، لوقا6- 1 :3؛ 28-23 :2: مرقس ُتظهر لآلخرين "اهللا محبة"
يسوع ومع ذلك  الربفلو إفتكرنا بأن سمعان القيرينّي لم يكن يعرف ). 5- 1 :14

 بفعلنا حين طلب منا  إرتضى أن يحمل الصليب طاعًة للرؤساء، فما هو ردالر 
د، قائًال: "من أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويحمل يسوع، كلمة اهللا المتجسّ 
الصليب ونعمل بوصاياه بدون )، فهل فعًال نحمل 24 :16صليبه ويتبعني" (متى 

  ف وبكل محبة ُمّتكلين عليه في كّل حين؟تأفّ 
 إرادة( بصبر التجارب قبول ؛لنشر الُبشرى السارة للجميع المثابرة ثمرة السر:

ومحبة إعانة المحتاجين ؛ الصفح عن سيئات اآلخرينالتوكل على اهللا، ؛ )اهللا
  ...خدمة اآلخرين 
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، 41-33 :15، مرقس 54-45 :27ب (متى السر الخامس: الموت على الصلي
 "يسوع الفادي" – )30-28 :19، يوحنا 47-44 :23لوقا 

نّكس رأسه على خشبة  "الثمرة الشهية"يسوع  الرب، ففي هذا السر تكمن الحياة   
، فكما بثمرة واحدة على "تعال فأنا الحياة فتموت فّي موتًا"الصليب وقال للموت 

ة للموت (سفر التكوين) كذلك بثمرة واحدة معّلقة على شجرة واحدة دخلت البشري
  .شجرة ُأعطيت الحياة للجميع" [بحسب تأمل أحد اآلباء]

إنتابها  اّلذيدموع العذراء مريم والحزن الشديد ف ،في هذا السر تكمن الحياة   
ء تأتي دماو هي بمثابة معمودية ماء ُنَلين بها قساوة قلوبنا وتكون حافًزا لتوبتنا، 

ن غرزنا آثامنا بجراحه، اّلذيلتكون لنا، نحن المسيح التي تعّمد بها في صلبه 
فدمه قد سال على جسده من قمة  فتُبّيض صفحتنا وتمحو آثامنا.معمودية الدم 

التي جراحات الرأسه حيث إكليل الشوك إلى أخمص قدمه حيث المسامير مارا ب
   د.لْ الجَ فتحها 

وتدعونا لمعرفة كيف )؛ 16- 14 :3(يوحنا اهللا لنا في هذا السر تكمن محبة    
، وكيف ُنظهر محبتنا هللا من خالل تكون المحبة الحقيقية بين بني البشر

وصيتي هي: أحبوا بعضكم بعًضا كما " الربكما قال . فتصرفاتنا مع اآلخرين
. فإن عملتم ائهأحبّ سبيل  فيل نفسه أعظم من أن يبذِ  حب ألحٍد ليس أحببتكم. 

 .)14-12 :15حنا " (يو ما أوصيكم به كنتم أحّبائي.ب

" لتشمل محبة اهللا محبةبهذا السر يفتح آفاق واسعة نحو معرفة " تأّملإذن، ال   
 الرباهللا لإلنسان ومحبة اإلنسان هللا وألخيه اإلنسان. ولعل الكلمات التي تفّوه بها 

 التي في قلبه حبةيسوع من على الصليب قبل موته هي أجمل تعبير عن هذه الم
 أي، )3-2 :11(أشعيا  [أي شخصّيتهوبالتالي تعكس ميزات قلبه وما في فكره 

، )21-20 ؛14- 13 ؛11 :10، أمثال 35- 33 :12متى (] القدس الروح مواهب
وهي أمثلة واقعية للتطويبات التي ذكرها بموعظته من على الجبل للجموع التي 

ألنها بكونها في قلب اهللا  نالهاحقيقية التي ستالسعادة الالقلوب الُمحبة و تبعته عن 
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 القدس الروح[ )12-3 :5(متى الروح القدس بتعكس صورته لآلخرين إلمتالئها 
 .]يجعلنا جسًدا واحًداو  )5:5 رومة( قلوبنا فيمحبة اهللا  ُوهب لنا لتفيض ذيالّ 
 بـ:هذه المحبة م سِ تت  
: "يا أبِت أغفر لهم، هللا وكخاصّية اآلخرين تجاه الرحمة من كنوع الغفران .1

"طوبى للرحماء، فإنهم  .)34- 33 :23ألنهم ال يعلمون ما يفعلون" (لوقا 
  روح المعرفة.. )7 :5ُيرَحمون." (متى 

 اهللا قداسة مع ن يعرفون ضعفهم بالمقارنةاّلذيبأخطائهم و ُمعترفين تعزية ال .2
ول لك: : "الحق أق"بالخالص بشارةال"أي  ،اإللهي العدل يخشون ناّلذيو 

"طوبى لفقراء الروح،  .)42- 39 :23ستكون اليوم معي في الفردوس" (لوقا 
  روح الحكمة.. )3 :5فإن لهم ملكوت السَموات." (متى 

ن [أي على مَ  اروحي ا و جسدي التفكير بمعاناتهم ب تعزية الحزانى ومحبة القريب .3
تقليل الهم ل لوٕايجاد الحلو حزن لفقدان اهللا بسبب "الموت الروحي"/الخطيئة] 

: "أيتها المرأة، هذا أبنِك" عكس صورة اهللا لهمعن طريق  من قلبهم وإلراحتهم
[بالنسبة لألم التي فقدت إبنها فإن أكثر  )27- 26 :19و "هذه أمك" (يوحنا 

إنسان يمكنه أن يواسيها هو َمن يعرف وُيحب إبنها أكثر من غيره والزمه في 
نها معها وال يمّل من ذلك؛ كما أن أكثر إنسان ليتكّلم دوًما عن إب كّل األوقات

ممكن أن يواسي شاًبا صغيًرا فقد أعز أحبائه هو أم ذلك الحبيب لُتشعره 
"طوبى للَمحزونين، فإنهم  .بوجوده على الدوام من خالل كالمها عنه]

ون." (متى  روح المشورة الصالحة. )5:5ُيعز.  
: "أنا )2- 1 :22، رؤيا 12- 1 :47(حزقيال  ‘الماء الحي‘هللا  اإلنسان شوق .4

[ال أحد يستطيع أن يروي هذا العطش سوى اهللا:  )28 :19عطشان" (يوحنا 
اآلب واإلبن والروح القدس أو َمن ُيقدمون الماء الحي بإسم اهللا، لذلك نرى 

يواجهه س اّلذيداللة على اإلضطهاد  مون خل لبوا المسيح ُيقد ن صَ اّلذيالجنود 
ِمن ِقبل َمن لم يؤمنوا به، وُشرب هذا الخل داللة على  لمسيحكّل من إتّبع ا
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"طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فإنهم  .]اهللاب محبةً تحمل الضيقات 
و "طوبى للُمضَطَهدين على البر فإن لهم ملكوت  )6 :5ُيشَبعون." (متى 
  ./الَجَلدروح القوة. )10 :5السَموات." (متى 

"إلهي إلهي : على الدوام وتسليم الذات لهطلًبا لمعونته  يهبالتوّجه إلالثقة باهللا  .5
"يا أبِت، في يديَك أجعُل روحي!" (لوقا ) و 34 :15لماذا تركتني؟" (مرقس 

"طوبى  ) و4 :5"طوبى للودعاء فإنهم يرثون األرض." (متى  .)46 :23
روح تقوى  روح الفهم و. )8 :5ألطهار القلوب فإنهم ُيشاهدون اهللا." (متى 

  .الرب
"طوبى للساعين إلى ). 30 :19عمل وٕاتمام مشيئة اهللا: "تّم كل شيء" (يوحنا  .6

 روح مخافة اهللا.. )9 :5السالم فإنهم أبناء اهللا ُيدَعون." (متى 
 

بهذا السر يجعلنا نوقف الزمن لوهلة لنتمّكن من تقييم أفعالنا ومن ثّم  تأّملإن ال   
، وهذه هي الحكمة التي يود اهللا ا ُيرضي اهللالندم على ما هو سيء وتغييره حسبم

هواه  شريعة الرب "في اإلنسان الحكيم هو َمن فِمن كل منا أن يعيش من خاللها، 
، مزمور 2 :1مزمور ، 20-15 :30 شتراعتثنية اإل" (وبشريعته ُيتْمتم نهاره وليله

اب الشّر هو جتنإ هي الحكمة و  الربإّن مخافة "كما قال الُمبّشر: ) 119و  15
، واإلنسان الفطين هو َمن فهم اهللا وعرف قّوة محّبته )28 :28 وبالفطنة" (أي

ليس فقط بعد الممات بل في قلبه الوديع المتواضع على  فكانت له الحياة األبدية
       ).3 :17(يوحنا األرض 

 بهذا السر يجعلنا ُندرك بأن محبة اهللا ليست محبة شخصية ألناس تأّملإن ال   
دون غيرهم، وٕادراكنا بأن اهللا ُيحب الجميع ُيحّفزنا إلزالة اإلحساس باألهمية 

أن  معاذ اهللاف أناأما "والتكّبر على اآلخرين، فكما قال القديس بولس الرسول: 
وفيه أصبح العالُم مصلوًبا عندي،  !ر إال بصليب ربنا يسوع المسيحأفتخِ 

 ).31-26 :1رنتس و ق 1 ،14 :6 طيةغال" (.العالم وأصبحُت أنا مصلوًبا عند
  .  الذات لإلمتالء بالروح القدس فنصبح صورة اهللا التخّلي عنالمحبة تُثمر 
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رغبته بإطالع أبنائه من بمحبته بهذا السر يجعلنا ُندرك عظمة اهللا و  تأّملإن ال   
يسوع الُمخلص حين يأتي بما تنبأ به األنبياء،  الرببني إسرائيل وٕارشادهم نحو 

، كما 22د التي ذكرها في المزمور ذ على الصليب تحققت نبوءة الملك داوُ إ
، ونبوات )7و 3-2 :53(  نبي أشعيا التي أوردت في اإلصحاحتحققت كلمات ال

   .أخرى
بهذا السر نسأل أنفسنا الكثير ِمن األسئلة ولعل أحدها "هل أقف تحت أقدام    

وب قباركني كما فعل يعدون أن يُ  المسيح وأتشّبت به وال أدعه يفلت ِمن يديّ 
) أم أتركه يذهب دون أن أنال ِمنه شيًئا أو 31- 23 :32التكوين [إسرائيل] باهللا (

  ؟"أم أبقى مَع والدته أواسيها لتواسيني أكترث لمجيئه؟ هل أهرب وأنكره
محبة اآلخرين ومغفرة التعّلق بمحبة اهللا ورحمته؛ التوبة، المحبة،  ثمرة السر:

  . .. /الفهمالفطنةالرغبة في ؛ ، التشّبه بقلب يسوعوهب الذات هللا ؛ خطاياهم

  المضمون العام ألسرار الحزن
ه وجّ بالمضمون العام ألسرار الحزن فسنجد أنها تدعونا للتَ  تأّملإن أردنا أن ن   

نا كالخراف لْ ن ظلَ اّلذيبكل ثقة إلى أم اهللا مريم العذراء للدعاء لنا، نحن الخطأة 
، مزمور 119 (مزمور  "ُيقّوي ضعفنا بحنانه"يبحث عنا ولاهللا ى إلالضالة، 

أخذ على عاتقه  اّلذيعطينا اإليمان بإبنه الوحيد عّرفنا طرقه ويُ فيُ  )3 :123
رنا وُنصبح أحراًرا أقوياء ونقف أمامه دون عيب لُنسبح أسْ  فكّ يَ عاهاتنا وعقابنا لِ 

نلبسه  اّلذير هو كحّل الكفن مع مالئكته وُمختاريه. إن فك األس قّدوسأسمه ال
للحركة إن كان البسه ما يزال  ُيقيد الجسد، وهو ُمعيق اّلذيعند موتنا، هذا الكفن 

 هنا مرض من الممكن أن  ا تماًما كعمل الخطيئة فينا فهي تأسرنا. والخطيئةحي
كالعمى والشلل  جسدمرادف في المعنى والتأثير على الروح كالمرض في اليكون 

ونزيف المرأة أو غيرها من األمراض التي ُتعيق صاحبها عن القيام والبرص 
الجشع والكراهية التسّلط و باألمور الطبيعية، أو مرض وجداني كاألنانية والتكّبر و 
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 م وغيرها من األمور التي تُبعد اإلنسان عن المحبة؛ ولقد تجّسدت الكلمة لكي ُيقد
بالقراءات من  تأّملمن اهللا. وحين ن الشفاء من هذه األمراض لمن أراد أن يتقّدم

وعّرفنا طرقه اإلنجيل التي ُتصاحب كّل سر، نالحظ كيف أن اهللا أخذ بيدنا 
  :الروح القدس شركةوب إبنه الحبيبنعمة وقّوى ضعفنا وشفى أمراضنا بوفرائضه 

كيف ساءل " وفيه نتصالة يسوع في جبل الزيتونتبدأ هذه األسرار بسر "   
 يعمل مشيئة اهللا على الرغم من صعوبة اإللتزام بهذه المشيئة طاع يسوع أنإست

، )41 :26قال للتالميذ: "الروُح مندفع وأما الجسُد فضعيف" (متى  اّلذيوهو 
يسوع فنجد أن الرد جاء على لسان ، وبمعنى آخر: "ماذا نفعل لكي ُنطيع اهللا؟"

لئال تقعوا في  المسيح نفسه لتالميذه، بأكثر من مرة، حين قال لهم: "صّلوا
عدم طاعة اهللا والرغبة ) 1(والتجربة هنا هي  ،)46و 40 :22(لوقا  "التجربة

تصّرف بصورة مخالفة ِلما ُنبشر به: "المحبة"، ) ال2، و(نشتهيه بعمل ما
المواقف التي تقودنا إلى عدم فعل أو إتمام أي "التضحية"، "المغفرة"، ... إلخ، 

قدان لمصداقّية كلمة اهللا أمام اآلخرين خاصًة إن كنا مشيئة اهللا، وهذا ينتج عنه ف
واهللا هنا  ذوي عالقة قوية باهللا، وبالتالي نحن ُنسيء هللا أكثر من اإلساءة ألنفسنا.

هي إحدى الطرق التي بواسطتها يمكننا أن نتخّطى الصعاب  الصالةُيعّلمنا أن 
بد لنا أن نتذكر كلمات وتجارب الشيطان التي يود بها أن نبتعد عن اهللا. وهنا ال 

يسوع. فاهللا يستجيب للصالة وُيقّوي  الربّية البسيطة التي عّلمنا إياها الربالصالة 
فُيزيدنا من الِنعم التي نحتاجها كالحكمة والَجَلد وغيرها من مواهب الروح  ضعفنا
  .القدس

ان التجارب التي وقعنا بها تحت تأثير الشيطخطايانا نتيجة ولكن ماذا عن    
، كيف يمحوها لنا اهللا؟ ويأتي الرد في السر الثاني "جلد قبل أن يزداد إيماننا

، فهناك َمن أخذ عنا العقاب. ومحبة اهللا هذه تمسح الدمع من العين وتُقّوي يسوع"
، وُترّغبنا بعمل ِمن عزمنا بأن ال نعود للخطيئةُتشّدد تزيد من محّبتنا هللا و فضعفنا 

كما فعل اهللا الذات بكّل وداعة وتواضع وبدون تشّكي  وبذل الرحمة مع اآلخرين
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نا كالغنم كّل واحد مال إلى طريقه فألقى لْ ، كما جاء بسفر أشعيا: "ُكّلنا ضلَ معنا
 م يفتح فاُه كحمٍل سيق إلى الذبحِ الرب عليه إثم ُكّلنا. عومل بقسوٍة فتواضع ول

   .)7- 6: 53أشعيا ن يجزونها ولم يفتح فاهُ" (اّلذيكنعجٍة صامتٍة أمام 

ويأتي السر الثالث مؤكًدا لنا معونة اهللا الدائمية، فاهللا أمين على وعده بأنه    
وٕان زنت وأرادت  لن يتخّلى عن عروسه اّلذيمعنا إلى األبد، فهو العريس 

ويجعلنا نخجل ِمن خطايانا ، وهذا يقّوي ضعفنا )3، 2، 1هوشع اإلبتعاد عنه (
إذ نعلم بأننا يمكننا اإلتكال عليه  ،ين بذنوبنا ونطلب المغفرةفنتواضع أمام اهللا ُمقرّ 

أي ندخل إلى حفلة العرس  :، فترفعنا محبة اهللا إليهوال نيأس من رحمته وحنانه
ن يطلبون المغفرة اّلذيوألن اهللا ُيْكِرم  ،ونجلس في المقعد األخير خجًال من أفعالنا

علم ما في قلوبنا من ندم فيأتي وي ])10-1 :19لوقا [على ِمثال زّكا العشار (
وُيقّربنا منه ويستبدلنا بمن جلس بالمقدمة دون أن يخجل من أفعاله ألن ليس 

كما أنه الراعي  .)11- 8 :14هناك من هو صالح من ذاته غير اهللا (لوقا 
من محبته لجميع خرافه خرج وبحث عن الخراف الظالة وأعادها  اّلذيالصالح 

   ).7-1 :15(لوقا  إلى حظيرة اآلب السماوي

أو حتى أن نكون أصدقاء  وٕان سألنا أنفسنا كيف نكون أمينين مع عريسنا   
- 29 :3العريس فُننّظم له بعض أمور العرس كما كان يوحنا المعمدان (يوحنا 

م الشعب الخالص بغفران وُيعل  الرب) "صوًتا صارًخا في البرية ُيعد طريق 30
السر الرابع ماذا علينا أن نفعل، نجد الرد في ، و )79- 76 :1خطاياهم" (لوقا 

بتحّمل الصعاب والمشّقات تكون المحبة هللا ولآلخرين حيث عّلمنا يسوع كيف 
ن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويحمل صليبه ويتبعني." ["مَ  صمتصبٍر وبب

 واَمن أحبّ عن  سفر الحكمةب ما جاءد ليجس، فيكون هذا التحّمل ت)]24 :16(متى 
 يقين فهي بَيد اهللا، فال يَمسها العذاب. وفي َظن ما ُنفوس الصد أ" :وٕاتكلوا عليه اهللا

ماتوا، وقد ُحسب ُخروجهم شقاًء، وذهابهم عنا عطًبا، أما ُهم ففي  الجهال أنهم
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ا. وَبعَد تأديٍب السالم. ومع أنهم قد ُعوِقبوا في ُعيون الناس، فرجاؤهم مملوٌء خلودً 
هب في َلُه. َمحَصُهم كالذ هالً أمَتَحَنُهم َفَوَجَدُهم إواٌب َعظيم، ألن اهللا َيسير، َلُهم ث

فِتقاِدِهم َيَتألألون، وَيسَعون َسعَي إالبوَدَقة، وَقِبَلهم كذبيَحِة ُمحَرَقة. َفهم في وقت 
م إلى الشراِر َبيَن الَقَصِب: َوَيدينوَن اُألَمَم، ويتَسلطوَن على الشعوب، وَيمِلُك َربهُ 

 اَألَبد. الُمَتَوكلون عليه َسَيفهمون الحق، واُألَمناء في الَمحبة َسُيالِزمونه، ألن 
. وكذلك تجسيد لما جاء بسفر )9- 1 :3الحكمة ( "النعَمة والرحَمَة ِلُمختاريه.

مراثي: "ِصرُت إضحوكة لجميع شعبي وأغنيًة لهم طوال النهار. ... فُأبِعدت 
‘. الربمن  اّلذيزالت ثقتي ورجائي ‘الهناء. وقلُت: نفسي عن السالم ونسيُت 

. هذا ما ُأرّدد أُ  ْذُكْر بؤسي وتشّردي العلقم والسم. تتذّكُر تتذّكُر نفسي وتنهار في
لم تنتِه ألن رأفته ال تزول. هي جديدٌة في كل  الربمراحم في قلبي فلذلك أرجو: 
ذين ينتظرونه، للنفس التي لل صالٌح  الرب. قالت نفسي: صباح وأمانته عظيمة

. خيٌر للرجل أن يحمل النيَر في الربتلتمسه. خيٌر أن ينتظر بسكوٍت خالص 
- 14 :3..." (مراثي  .عليه الربصباه. ليجلس وحده ويسكت حين يفرضه 

28.(  

المسيح أثناء جلِده وحمله  بهذه األسرار ورؤية صمت يسوع تأّملومن خالل ال   
ومن المحبة تُثمر الصبر وتحّمل الصعاب. مّله لأللم ُندرك أن للصليب وقوة تح

هنا نستطيع أن نعرف لماذا كانت فضيلة الصبر/الثبات ُمِهّمة لكل َمن أراد أن 
يكون خادًما في ملكوت اهللا وكيف أن "الثبات وقت الِمحن" داللة على اإليمان 

ا بأن هذا الثبات ُيوَلد بعد ولذلك أراد اهللا لُمحّبيه أن يتحّلوا بهذه الفضيلة علمً 
ولعل اهللا ال ُيريدنا أن نقف  ).2، يشوع إبن سيراخ 4- 2 :1تجارب عديدة (يعقوب 

في السر الخامس المحبة بل ُيرينا اإليمان/فقط عند تحّمل الصعاب للداللة على 
تجّسد المحبة في صفات إبنه الحبيب وهو في ذروة آالمه ناسًيا نفسه وُمفّكًرا 

 محبةً ن أسمى درجات المحبة هي بذل الذات ، وإ فُنردد أقواله وأفعاله باآلخرين



- 35 - 

 

هبة اهللا للبشرية كما مات يسوع ليكون ذبيحة الفصح لكل َمن آمن بأنه  خراآلب
 إلى األبد قّدوسوكفارة عن خطاياه ليعيش مع اهللا ال إذ أرسله فداًء له محبًة بهم،
  .)10- 5 :10(العبرانيين 

 مواصفات العروس المثاليةبهذه األسرار نجدها ُتشير إلى  تأّملإذن، حين ن   
فضائل كما أنها ُتشير إلى  )31- 10 :31(أمثال  التي ال تزولوصفات المحبة 

لينعم بالراحة األبدية  التي ُيحبها ويرغب بها كل مؤمن باهللا "العروس"الحكمة 
  ، كالتالي:)10-1 :8(الحكمة 

وجعل كلمته  ،[الحق] وتعليم فمهتمّسك بوصاياه وال تهاإلستسالم لمشيئمحبة اهللا و 
الندم  القناعة ...ُصنع السالم ونشر المحبة ...  ...للذات ولآلخرين ُمشبًعا  غذاءً 

القبول ... والقداسة [الفطنة/"فهم اهللا"]  والبر فالتقوىعلى الخطيئة والتوبة 
الثبات باإليمان  ...واإلعتزاز به أمام اآلخرين بالمسيح كُمخّلص (معمودية الدم) 

الصفح عن ...  والتواضعالوداعة  محبة اآلخرين وبذل الذات في سبيلهم ...... 
 تحمل الصعابالشجاعة والقوة ل...  رحمةال...  وستر عيوبهم سيئات اآلخرين
محبًة وبكّل فرح بدون خوف بقلٍب مطمئن بال كلل بأمانة العمل  ... الصبر ...

  .، وشكره على الدواماهللا وِنعمهكّلي على بالمسيح ... اإلعتماد ال
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  : الحياة األبديةأسرار المجد
  )الملكوت الّسماوي – الخرافاهللا في وسط (

 حياة األبدية بجانبهأسرار المجد بأنها ُتظهر للمتأمل مجد اهللا وروعة ال تمتاز   
كيف "نا وٕان تساءل كما تحّث اإلنسان على التقوى والعمل مجًدا هللا. ،في ملكوته

ل ملًكا علينا أن نتخي  ،)8 :42(أشعيا  ؟"ال يعطيه لسواه اّلذييتمّجد اهللا المجد 
يخدمه خدًما كثيرين محبًة به، ويقف أمامه شعًبا ال حصر لهم من كّل األعمار 

أعمال الملك هي التي حبَبت الشعب  يخرجون للقائه مهما كّلف األمر محبًة به.
أخذ بيدهم ورفعهم إليه وأغناهم وهم فقراء. هو لم يكن  ذيالّ ، فهو والخدم بمليكها
ولكن محبته لهم ُك هو ملك ومجده ال يقاس بحسب عدد شعبه فالملِ بحاجة إليهم 

فاهللا بمعجزاته أظهر مجده، واإلنسان بإيمانه بكلمة اهللا أعطى  فعلت كّل ذلك.
ولعل المجد الحقيقي  .[ال ُيعنى هنا أن مجد اهللا يزيد بل يبان لآلخرين] مجًدا هللا

  .اهللا رؤيةو  القيامةالجسد فهللا لن ُيدرك إال بعد موت 

د اهللا: كيف ُنمج  
. ما من أحد يستطيع أن ُيحيي األموات غير اهللا فهو باإليمان بالقيامة •

له سلطان على الموت، وهو يفعل هذا ألنه ُيحبنا فله كّل المجد  اّلذيالوحيد 
 جد له كّل ركبة ُوجدت على األرض.الالئق بجالله حين تنحني وتس

. ُيمّجد الَمِلك بطاعة شعبه له، فالطاعة دون خوف داللة على بالطاعة •
 المحبة والقبول بسيادة الملك على الشعب.

. إعالن البشارة هو إعالن )15- 14 :16(يوحنا  بالتبشير وٕاعالن البشارة •
نسان إلى خالقه لقوة محبة اهللا للبشرية جمعاء والغاية منها هو إيصال اإل

 مع المالئكة.  قّدوسلُيحبه ويسجد له بكل إحترام وُيسّبح أسمه ال
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أي لكي نجذب [ بالثبات في المسيح ومحبته وتعاليمه لغرض اإلثمار •
فصاحب الحقل  .])15اآلخرين هللا ولمحبته ولمعرفته بأقوالنا وأفعالنا (يوحنا 

حين تُثمر األشجار التي  ]هغنيوٕان كان اهللا ال يحتاج إلى َمن يُ [يزداد غناه 
في حقله ويقوم هو ببيع هذا الثمر. واهللا ال يبيع الثمر ليغتني بل يستخدم هذه 

. ومن هنا نفهم )22- 21 :60(أشعيا  الثمار لكي ُتعطي بذورها أشجاًرا جديدة
لماذا ُتقطع الشجرة التي ال تُثمر، إذ أنها تشغل حيًزا من األرض وتأخذ من 

لصاحب الحقل. أنكون أشجاًرا فقط لتجميل الحقل؟؟ أم لكي  مائها دون فائدة
يرتاح تحتها وفي ظلها الُمتعبين ويأكل من ثمرها الجياع؟؟ نحن نعلم أن ماء 
حقل اهللا وفير ال ينضب، واألرض ليس لها سعة محدودة، فأي من األشجار 

 نود أن نكون؟

 علينا نشكر فنحن نقر ونعترف بفضل اهللانحمد و . حين شكرحمد والبال •
َدني["وبمعونته اإللهية  ُصَك َفُتَمجِة َأدُعني ُأَخلد15 :50" (مزمور َوَيوَم ٱلش [(

 ذين شفوا جميًعا إنما عاد واحًدا منهم فقط وشكر)(أعجوبة العشر البرص ال. 
 ا نحن نشكر اهللا بالكلمات، وعمليا نشكر اهللا بالصدقة (يشوع بن سيراخ شفهي

)]؛ فيزداد عدد 23 :50ُيقّرب ذبيحة الحمد ُيمّجدني" (مزمور  ) ["َمن2 :35
ْزِدياِد َعَدِد الشاكريَن إِلله ب ْزداَد الُشْكرُ إحتى ِإذا فاَضِت النعَمُة، الشاكرين ["

 )]. 15 :4قورنتس  2" (ِلَمْجِد اهللا.

و وه)، 18 :60. إن "التسبيح" هو "أبواب أورشليم السماوية" (أشعيا بالتسبيح •
ر قلب اهللا ألن الكتاب المقّدس ذكر بأن اهللا "جالٌس في تسابيح إسرائيل" ُيسِ 

حيث السّرافين ينادون بعضهم البعض قائلين: "قّدوس  )4: 22(مزمور 
. )3- 1 :6قّدوس قّدوس، رب القّوات، األرض كّلها مملوَءٌة ِمن مجِده" (أشعيا 

ِمن اإلفتخار بإسم قلبه ولن يستطيع أحد أن يدخل ملكوت اهللا دون أن يمأل 
وهو على األرض (مزمور  أعماِلهصفاته و عظمِته و اهللا القّدوس واإلشادة ب
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ولعل ِمن أجمل التسابيح التي ُتذكر بالقّداس اإللهي:  .)11- 1 :105
"سبحانك يا رب على موهبتك التي ال توصف" و "ليكن قلبك القّدوس مبارًكا 

 والحمد هما ِمن األمور الصالحةبيح التسعلًما بأن  وممجًدا في كّل حين".
 الواجب على كّل مؤمن القيام بها محبًة باهللا. )6-1 :92(مزمور 

دوا ): 9 و 7- 5 :99( سفر المزاميرإذ جاء في . بالسجود له • َهللا ِإَلَهنا اَمج
 موسى َوهاروُن ِمن َبيِن َكَهَنِتهِ . سُجدوا َألنُه ُقّدوسأُ َوِعنَد َموِطِئ َقدَميه 

ِمن  لرب َفُيجيُبُهماكانوا َيدعوَن  سِمهِ إلذيَن ُيَصّلوَن ِإلى اموئيُل َأَحُد َوصَ 
لتي َسنها الشريَعَة او  لتي َرَسمالرسوَم اَوُهم َيحَفظوا  لَغماِم ُيخاِطُبهماعاموِد 

دوا  .َلُهم ِإَلَهنااَمج بسُجدوا َأماَم َجَبِل َقداَسِتهِ إ و  لر  اَألن إلر َلَهنا ُقّدوسب. 

وٕان إفتكرنا بهذه األعمال التي بواسطتها نؤدي المجد هللا لعلمنا بأننا بإستطاعتنا 
نشهد به بأعمال اهللا متذكرين  اّلذيالقيام بها جميًعا بحضور القّداس اإللهي 

وس وشاكرين له نعمه محبته بمجيء المسيح وموته وقيامته ومسّبحين أسمه القدّ 
يم الصدقة للمحتاجين عن طريق الكنيسة. فذبيحة القّداس اإللهي علينا بتقد

   .ا هللامجدً  تسبيحبركة و كر وحمد و الالدموية هي ذبيحة شُ 

اآلباء أحد هذه األسرار تجعلنا نقف أمام اهللا وعلى ألسنتنا "أنشودة شكر" كتبها    
هن ُمسّبًحا: وجعلوها جزًء من القّداس اإللهي بحسب الطقس الكلداني، فيبدأها الكا

"إننا َنشكر لك إحساناتك الوافرة وِنعمَك الغزيرة علينا، ونحمُدَك وُنمّجُدَك دوًما في 
وخالق الكل: اآلب واإلبن والروح  الربكنيستك الُممّجدة المليئة عوًنا وخيًرا فأنت 

القدس إلى األبد"، فيُرّد عليه الشعب صارًخا: "آمين. إّياك يا رب الكل نشُكر، 
اك يا يسوع المسيح ُنمّجد، فأنت باعث أجسادنا، وأنت ُمخّلص نفوسنا وٕايّ 

الصالح. حسٌن هو الشكر للرب، واإلشادة بإسمك العلي. إّياك يا رب الكل 
نشُكر، وٕاّياك يا يسوع المسيح ُنمّجد، فأنت باعث أجسادنا، وأنت ُمخّلص نفوسنا 

ٕالى األبد، آمين وآمين. الصالح. المجد لآلب واإلبن والروح القدس من األبد و 
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إّياك يا رب الكل نشُكر، وٕاّياك يا يسوع المسيح ُنمّجد، فأنت باعث أجسادنا، 
ُدك بالشكر وأنت ُمخّلص نفوسنا الصالح".  سبحانك يا رب، فإن اإلنسان ُيمج

ِمن مجِده إذ أن اإلنسان  ،مجد اإلنسانيزداد به  اّلذيوالتسبيح وهو ذات الفعل 
 :1يزيد بمخافة اهللا (يشوع بن سيراخ  اإلنسان مجدو  ،)12 :30 مور(مز  ُيسبح اهللا

ًكا ًرا ومبارِ "شاكِ قوًال وفعًال:  ُيسّبح اهللا في كّل حين ه) التي تجعل19-18 و 11
، )16-13 :39(يشوع بن سيراخ  م إسمه القّدوس"ظ عَ على كّل شيء ومُ  الرب

   .ويمّجده بكل األعمال

العذراء مريم بالصالة ألجلنا نحن  أّمناحين نتوجه إلى  بهذه األسرار بالذات،    
بإمتالئه بالنعمة أصبح  اّلذيالخطاة، فإننا نتوجه إلى اإلنسان الوحيد بالكون 

هللا قلًبا وقالًبا/جسًدا". لم ولن يحظى أي إنسان آخر ُمقّدًسا بالحقيقة مسكًنا/هيكًال 
مريم العذراء، لذا علينا القبول بها ، نعمًة َمّن اهللا بها على أمته بمثل هذه النعمة

، كما علينا أن نتذّكر ما حدث لهارون وأخته بكل تواضع دون أن ُنقلل ِمن شأِنها
وما قاله اهللا لهما عن موسى (العدد حين تكّلما ضد أخاهما موسى النبي مريم 

12: 1-10(.   
  

  "يسوع هو إيماننا" – )21و  20يوحنا السر األول: قيامة يسوع (
ًدا بمجده مجّ مُ  ليكونهذا السر هو أساس إيماننا: اإليمان بأن اهللا خلق اإلنسان    

وهو  يبدتعالى ولم يخلقه للفناء، فالموت ليس له سلطة على اإلنسان ألن اهللا أ
 :8لوقا يسوع هو نوم مؤقت للجسد ( الرب، وما الموت إال كما قال إله أحياء

ة يسوع لهي داللة مؤكدة على قيامة ) لحين يوم القيامة، وٕان قيام49-56
، وقيامة األموات هي من المعجزات التي )58-12 :15قورنتس  1األموات (

، وهي أيًضا داللة على فهو القادر على كّل شيءوُتظهر مجده ُيمّجد هللا عليها 
- 11 :7(لوقا يسوع  الرببن سيصبحون أبناًء له باإليمان اّلذي محبة اهللا للبشر

ولعلنا نذكر ما جاء  .)36- 28 :12 ؛45-39 :11 ، يوحنا36- 35 :20؛ 16



- 40 - 

 

أصل محبته، واإليمان به  الرب) بأن "مخافة 12 :25بسفر يشوع بن سيراخ (
إيماننا باهللا وقدرته أي  ؤكدنُ نحن هذا السر حين نذكر أصل التعبد له" لُندرك أننا 

  ُنعلن محبتنا له.

يسوع لمن شاهده خالل  الربا فعله بهذا السر يجول بخاطرنا م تأّملحين ن   
يسوع  الرباألربعين يوًما من يوم قيامته إلى يوم إنتقاله إلى السماء. وما فعله 

  :أنّ هو تأكيد ألتباعه القريبين منه ب
ا للتائبين حق [وخاصة بل ُيذكرهم بما قاله وفعله لم يعد لديه ما يقوله لهم  .1

] ، فالخالص قد تّم لهمد منها سبعة شياطينطر مريم المجدلية التي المتمّثلين ب
والغاية اآلن هو  ،ولقد أتت الساعة التي تم فيها كّل ما قيل عنه في الكتب

ل نفسه بالعمل على نشر بشرى قيامته حث مريم وكّل َمن آمن به بأن ُيشغِ 
   ) لكي ال يهلك أحد.49- 44 :24والدعوة للتوبة ومغفرة الخطايا بإسمه (لوقا 

و اإلنسان [المتمّثل بيسوع] أن ال يعود إلى الخطيئة بعد أن مات اهللا يدع .2
عنها [بمعاشرة َمن هم خطأة، إذ طلب ِمن مريم المجدلية بعدم لمسه] وٕانما 
ُيثّبت نفسه باإليمان [اإلرتباط التام باهللا] لكي يستطيع أن ُيثّبت اآلخرين 

طرس الرسول (لوقا يسوع سابًقا من القديس ب الربباإليمان، وهذا ما طلبه 
 ).17- 15 :21، يوحنا 32 :22

 .وبالتالي فإن كّل تعاليمه حق) 22 :9(لوقا ما خّبرهم به قبل وفاته قد حدث  .3
كسر الخبز كما حدث في العشاء الفصحي األخير إن ومن هذه التعاليم: 

كما أن كلمة اهللا  )31-13 :24يسوع (لوقا  الربح بصيرة القلب لمعرفة تُفتِ 
كلمة "يسوع  الربصيرة القلب ألن خبز العشاء الفصحي هو هو جسد تفتح ب

  .)19 :22(لوقا ُبذل من أجل خالصنا  اّلذي "اهللا المتجّسد
 تْ ثبُ )، لذا يَ 48- 44 :24تظر المكتوب عنه في الكتب (لوقا هو المسيح الُمن .4

  .آخر اإليمان في القلب فيمتنع اإلنسان من إنتظار مسيحٍ 
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، 16-11 :34(حزقيال الُمحب والحريص على غنمه هو الراعي الصالح  .5
ويعلم بما يجول بفكره من  هميسمع لكّل واحٍد مناّلذي ) 15- 11 :10يوحنا 
 ، وهو ال يود للغنم التائه أن يتيه.)16-13: 24، لوقا 25 :20يوحنا (شكوك 

 :20(يوحنا كما أخذ بيد القديس توما الرسول لقلبه سيأخذ بيدهم  اّلذيهو 
   .واشكّ لكي ال يَ ) 31-25: 24لتلميذين على طريق عّماوس (لوقا وا )27

أوًال كصيادي للسمك ليخلصوا: ليجذبوا العالم كله إليه سيكون دوًما معهم هو  .6
 :21)، وثانًيا كرعاة للخراف التي تبعته (يوحنا 8- 4 :21يوحنا [أي البشر] (

طيموتاوس  1، 40 :6يوحنا (ألن هذه هي مشيئة اآلب السماوي  ،)15-17
وحينها يستطيع الجميع أن ُيرددوا ما قاله القديس توما الرسول:  ،)4- 3 :2
  ي وٕالهي"."ربّ 

، 5؛ 4األحبار (ما كان يقوم به الكهنة ِمن بني الوي ِمن مغفرة للخطايا  .7
 اإلعتراف في سّريْ [أي الكهنة] هو قد أعطاها إّياهم ) 7-5 :5العدد 

نحو التائبين أتباعه يسوع  الربكذلك وّجه . واإلفخارستيا بقوة الروح القدس
فكما  ؛أيًضا ُرسل للـ"المغفرة" بقوة الروح القدس ، فهملكي ال ُيدان أحد المحبة

، وعودة اإلنسان لمحبة هللا اإلنساناهللا مع أرسله اآلب السماوي لُمصالحة 
ن صالح اإلنساليت ]أي بالمحبة[ بالروح القدس كذلك هو ُيرسل أتباعه مملوئين

، مع )60- 54 :7، أعمال الرسل 23- 19 :20مع أخيه اإلنسان (يوحنا 
وهو بذلك ُيعطي  .إعطائهم الخيار بأن ال يتصالحوا مع َمن أساء إليهم

-5 :1ملوك  2( بُمشاركة اهللا في الدينونة الحقّ ا المؤمن حق التائب اإلنسان 
، ويترك )2 :6قورنتس  1، 28-27 :19؛ 42-38 :12متى ، 24-23 :2؛ 15

إن من غير دينونة  لملكوت اهللاّلذين أساءوا إليه له الخيار إلدخال اآلخرين 
يسوع هنا ُيذكرنا بمحبة اهللا فوق كل  الربو . )26- 21 :5(متى  غفر لهم

؛ وهنا [وِمن ضمنها خالص النفس] ، وبالمحبة لآلخرين كمحبة الذاتشيء
 محبةعلى أساس البال عيب مبنّية  أن تكون كنيسته المقّدسةيسوع  الربأراد 

 .لِعلمه بعدل اهللا )14-1 :1(أفسس 
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 سها الخطيئةبهذا السر ُندرك أهمية اإلهتمام بأجسادنا دون أن تُدن  تأّملحين ن   
فإن قيامة يسوع المسيح في اليوم الثالث . ُمتطلعين ليوم اللقاء بأبينا السماوي

الهيكل في  بنيانلعن مقدرته رت الرسل] يهود [كما ذكّ ُتذّكرنا بما قاله يسوع لل
، وما ُكتب باإلنجيل بوحي من الروح القدس بأنه كان ثالثة أيام بعد أن ينقضوه

)؛ فجسده 22- 18 :2لم تصنعه األيدي (يوحنا  اّلذي، الهيكل يعني هيكل جسده
ا لتكون نوًرا لآلخرين وليعكس من خاللها ت هللا يسكن فيهو بي يهوجسد أتباعه 

: محبته ورحمته وقداسته. وبالتالي علينا أن نعمل بحسب الروح فُنقدس صورته
 ا "هيكل للروح القدس"ء اهللا بالوراثة فقط بل ألننا حق أعمال الجسد ليس ألننا أبنا

، ُندرك نعِرف أننا مدعوون أن ُنصبح هيكل هللاوحين  .)17-16 :3قورنتس  1(
إال  ُتصادق /روح الحكمة، ال تسكنوذلك ألن الروح القدس،  ؛"لماذا القداسة؟"

أحّبوا " اإلصحاح األول:عون بميزات خاصة كما جاء بسفر الحكمة ن يتمت اّلذي
لَتِمسوه إ ، و تفكيًرا صالًحا في الرب  فّكروااألرض، و ن يحكمون اّلذيأيها ، يا برّ ال
ين ال َيكِفرون ِبِه. لذين ال يجربوَنُه، ويتجلى للذألنه يكشُف نفسُه ل؛ كمبو قلصفاِء بِ 

 ُتخزي األغبياء إذا ُأمُتِحَنت، ،؛ والقدرةن اهللاع بِعدُ تُمعوّجة اَألفكار ال فإن ِإن .
 فإنللخطيَئِة. ديَن الجسد الم سكنُ ، وال تَ إلى الشرالنفَس الساعية دخل الِحكَمة ال تَ 

ِإذا  ، وينهزمُ غبيةالعِن األفكار  عدتب، ويَ خداعيهُرُب من ال مؤدبَ الالقدس روح ال
على الُمَجدف  همُل معاقبةِإلنسان، فال يُ ا ِحب يُ  روحٌ  َحَضر اِإلثم. ِإن الِحكمة

ِإن روَح  .لسانهلقلِبه وساِمٌع ل صادقٌ  ورقيبٌ  ِلُكلَيتَيه شاهدٌ ، الن اهللا أقواِل فمه
... فإحذروا  لٌم ِبكل َكِلَمة.الرب َيمأل الَمْسكوَنة والذي به َيَتمِاَسُك ُكل شَيٍء َله عِ 

ال خير فيه وُكّفوا أْلِسنتُكم عن النميَمة ألن الكلمَة التي تُقال في  اّلذيمن التذمر 
 بتضليلِ  الخْفيِة ال تذهُب ُسدى والفَم الكاِذَب يقتُل النفس. ال تسعوا إلى الموتِ 

م يصنع الموت وال ُيسر أيديكم ألن اهللا ل بأعمالِ  الهالكَ  بوا عليكمُ حياتكم وال تجلُ 
  .)13- 1 :1" (الحكمة بهالك األحياء

 ، ... باهللا محبةً قداسة الالرغبة في اإليمان،  ثمرة السر:
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"يسوع هو  – )11- 6 :1أعمال الرسل السر الثاني: صعود يسوع إلى السماء (
  رجاءنا"

ع ُمخلًصا يسو  الربا بنّ ففي هذا السر وٕايماًنا مِ  هذا السر هو موضوع رجائنا.   
لنا نستطيع أن نثق بأننا نلنا نعمًة ِمن اهللا لنكون أبناًء له لُنشاركه في ملكوته 

ُيعد ُبشرى سارة لجميع األمم  اّلذيالسماوي األبدي وال بّد ِمن نشر هذا الرجاء 
تلَك  اهللا،لُيعلَن بشارَة  دَ فرِ أُ و  ِلَيُكوَن َرُسوالً ِمْن ُبوُلَس َعْبِد الَمِسيِح َيُسوع ُدِعَي ["

في َشْأِن  َأْنِبَياِئِه في الُكُتِب الُمَقدَسة، على ألسَنةِ  اَوَعَد ِبهسبَق أن  تيالّ  البشارةَ 
في القدرِة، اِهللا  ْبنَ إَوُجِعَل  ،ّطبيعِة الجسدّيةِبَحَسِب ال ُوِلَد ِمْن َنْسِل داُود اّلذيْبِنِه إ

ِبِه ِنْلَنا  َربَنا؛ وُهَو َيُسوُع الَمِسيحُ أال ْيِن اَألْمَوات، ِمْن بَ  ِتهبِقَيامَ  ،ِبَحَسِب ُروِح الَقَداَسةِ 
إكراًما ، الوثنية َنْهِدَي ِإلى َطاَعِة اِإلْيَماِن َجميَع اُألَممبأن نكوَن رسوًال، فالنْعَمَة 

   .)]5- 1 :1" (رومة ْسِمهِ إل

ن أراد أن "مَ ن أرادوا رؤيته: اّلذيللجمع  يسوع الربفي هذا السر نتذكر قول    
يخدمني، فليتبعني وحيُث أكون أنا يكوُن خادمي وَمن خدمني َأْكَرَمُه أبي" (يوحنا 

 كم إلي ذُ آخُ ف أرجعُ ا مً اقوأعددت لكم م ذهبتُ  ذاوإ : "لتالميذه)، وقوله أيًضا 26 :12
) فتفرح قلوبنا وتبتهج ويزول 3 :14يوحنا ( "حيث أنا أكون اأنتم أيضً  اتكونو ل

في النفس وتزداد الرغبة في العمل في حقل  لموت ويسود السالمالخوف من ا
   .الرب

ن رأوه يرتفع إلى السماء بأنه اّلذيللتالميذ  ينفي هذا السر نتذكر قول المالك   
آتًيا بمجده العظيم دون أن من السحاب لذا علينا أن ُنجاهد إلى ُلقياه سيأتي 

سيرشد إلى  اّلذيالمسيح المنتظر  ن سيّدعون بأنهماّلذيُنصدق أقوال البعض 
-23 :24(متى  السالم وينتصر على الشيطان؛ فلن يأتي مسيًحا آخر للخالص

25( .    
  ...حب نشر السالم لمجد اهللا التوق واإلشتياق للسماء، ، رجاءال ثمرة السر:
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 – )4- 1 :2، 5- 4 :1السر الثالث: حلول الروح القدس على التالميذ (أعمال 
  بتنا""يسوع هو مح

ال يسعنا إال وأن نفتكر بشيٍء نا بسر الرجاء تأّملبعد أن بهذا السر  تأّملحين ن   
تيجة محبة اهللا له ال يكون ألن من له رجاء ن وكيفية نشرها "المحبة"واحد أال وهو 

 ال حصرا بل يود أن يأخذ الجميع جزًء من هذه المحبة الالمحدودة والتي أناني 
لة القديس بولس إلى أهل رومة: "الرجاء ال ُيخّيب كما جاء في رسا، فلها

ُوهب لنا" (رومة  اّلذيصاحبه، ألن محبة اهللا ُأفيضت في قلوبنا بالروح القدس 
نا حجارة في هيكل اهللا مواحٍد  يجعل من كل ول الروح القدس فينا إن حل ).5:5

ع حجر كان به يسو  اّلذيالواحد وحسب المواهب التي ُأعطيت له، هذا الهيكل 
(أفسس  المحبة هي المادة التي تجمع حجارتهكانت ، و ه كلمة اهللالزواية وأساس

   .)16- 1 :4؛ 19-14 :3؛ 19-22 :2

فيحل ألننا أبناءه بالتبني بيسوع المسيح إن اهللا يسكب علينا الروح القدس    
 :7 (الحكمة ويجعله ينام بإرتياح ُيلف به الوليد للحفاظ عليه اّلذيعلينا كالقماط 

، ُيلبسنا بهاء اهللا وثوب العرس )19- 15 :5(الحكمة نا بسالح اهللا الكامل ، يُلفّ )4
ا يَأّبا، ولذلك يجعلنا الروح القدس نصرخ إلى اهللا ونقول " .)14- 4 :16(حزقيال 

  ).7- 4 :4غالطية " (أبتِ 

 فيتخّرج الطالب حفلة إن حلول الروح القدس على التالميذ هو أشبه ب   
خذه الشهادة الُعليا لُتمكَنُه من العمل في الحقل الوظيفي. فحياة التالميذ الجامعة وأ

معرفتها هي فترة دراسة لكي ُتمّكنهم من لحياتنا مع كلمة اهللا كيسوع  الربمع 
هم ل إليلقدس قد أفلحوا بما ُوكِ بعد التخرج، ولذلك نراهم بعد حلول الروح ا العمل

روح القدس بالتعاليم التي َنَبَعْت الذكرهم  إذ قدمن عمل وأتقنوه بكل فرح وسرور، 
للقيام ومواهب وأعطاهم كل ما يحتاجونه من صفات ، قّدوساهللا المن قلب 

بالشهادة للحق اّلذي من خالله نصل إلى الحياة األبدية، وأصبحوا يرون األشياء 
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 ة اهللاحكمٍة محبكل فلم ينطقوا بأي شيء نجس بل أشادوا بمن خالل هذا القلب 
يسوع  الربمن خالل خالصهم بمغفرة خطاياهم باإليمان ب للبشرية أجمعين

والمواهب التي ُيعطيها الروح القدس هي:  .تعاليمهالعيش حسب و ُمخلًصا 
  الحكمة، الفهم، المشورى الصالحة، الَجَلد، المعرفة، التقوى، ومخافة اهللا. 

وما فعله بهم حلول الروح القدس  هذا السر يجعلنا نفتكر ليس فقط بالتالميذ   
عليهم بل بكل رجل وٕامرأة ُذكروا بالكتاب الُمقّدس بأنهم إمتألوا بالروح القدس 

محبة اهللا "وحينها نفهم بأن الغاية من اإلمتالء بالروح القدس هو اإلدالء على 
 :1 لوقاالشيخ ( زكريا: "يسوع المسيح الربللعالم ومعرفة اإلنسان بخالصه ب

)، النبية 32-25 :2لوقا )، سمعان الشيخ (45-41 :1لوقا )، إليصابات (67-74
)، 17- 13 :1لوقا دان (منبياء، القديس يوحنا المع) وكافة األ38- 36 :2لوقا حنا (

  ). 5- 1 :2، يوحنا 35- 26 :1لوقا القديسة مريم العذراء (

؛ القدس اإلمتالء بمواهب الروححب نشر البشرى السارة، المحبة،  ثمرة السر:
  وهب الذات هللا، التشّبه بقلب يسوع ...

 

 )55- 46 :1(لوقا  السر الرابع: إرتفاع العذراء مريم إلى السماء بالجسد والروح
  "يسوع هو قّوتنا" –

بهذا السر، نحن ُنقر هللا بأننا نؤمن بأن الكنيسة هي "بشر عاشوا  تأّملحين ن   
ن أن اهللا إختار مريم العذراء ِمن كما نؤمإلى آخر".  اإليمان وتناقلوه من جيلٍ 

يدوم لألبد كما جاء بسفر طوبيا حين تنّبأ ومجًدا دون النساء وأعطاها إسًما 
بالقرب من د] الكائنة [بيت لحم: مدينة داوُ  بصهيونطوبيت عن ميالد نور العالم 

 نوٌر ساطٌع يسطُع إلى أقاصي األرض، أمٌم كثيرةٌ "أورشليم ِمن مريم العذراء وقال: 
من بعيد من جميع أقاصي األرض ويسكنون بالقرب من إسم اإلله القّدوس  تيأت
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سم الُمختارِة يدوم . أجياُل أجياٍل فيِك يبتهجون وإ وفي أيديهم هدايا لَملِك السماءِ 
قال لها إذ [ أجل، لقد أعطى اهللا مكانة للعذراء مريم ).11 :13(طوبيا  لألبد."

وصنع إليها  )]30 :1ظوٌة عند اهللا" (لوقا ِنلِت حَ "ال تخافي يا مريم، فقد  المالك:
عّظمت به اهللا وأظهرت رحمته للذين  اّلذيأموًرا عظيمة كما ذكرت في نشيدها 

ته نفسي وتبتهُج روحي باهللا ُمخّلصي ألنه نظر إلى أمَ  الربيتّقونه: "ُتعّظم 
إلي أموًرا  بعد اليوم جميُع األجيال ألن القدير صنع نينئُ سوف ُته الوضيعة.

- 46 :1" (لوقا ن يتّقونه.سمه ورحمته من جيٍل إلى جيل للذيإعظيمة: قّدوس 
. وٕاحدى هذه األمور العظيمة التي صنعها اهللا القدير للعذراء مريم هي )50

خَبر القديس توما الرسول إذ أَ إنتقالها بالجسد والروح إلى السماء بعد موتها كما 
وأعطته زّنارها  و لم يكن حاضًرا عند وفاتها ودفنها،، وهها ُمنطلقة نحو السماءرآ

   تناقلته األجيال األولى بالمسيحية. اّلذيكالمه صدق للداللة على 

يسوع إنتقل بالروح والجسد إلى  الربن ذين يقولون "إالسر ُيؤّكد اهللا للّ في هذا    
يم يستطيع أن ينتقل اإلله" أن اإلنسان أيًضا ُمتمّثل بالعذراء مر  الربالسماء ألنه 

يتّقي اهللا  اّلذيهذا السر يؤكد لنا َمصير اإلنسان بالجسد والروح إلى السماء. 
، ويحثّنا على ويتواضع أمامه في كّل حين عالًما برحمته ومحبته الالمحدودة

، وهذه الشفاعة ليست لرحمة اهللا البتول للشفاعة لنا أمام عرش اهللا ّمنااإللتجاء أل
يسوع المسيح، بل  الربخطايانا ألن الشفيع الوحيد لهذه الرحمة هو علينا بمغفرة 

لتشفع لنا لُيزيد اهللا ِمن ِنعمه علينا فُنصبح بالفعل ِمن أبناء اهللا الخادمين ببيت 
الجديرة بهذا اللقب هي دوًما أقرب إلى قلب األب كما هي أقرب  "األمـ"أبيهم، ف

    لقلب اإلبن وتعرف خبايا اإلثنين مًعا.

 االرغبة بالقداسة، التشّبت باإليمان، محبة العذراء مريم والتشّبه به ثمرة السر:
  ...[أي بأعمالها] 
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"يسوع  - )5-1 :12السر الخامس: تتويج العذراء مريم ملكة في السماء (رؤيا 
  "وُسلطاننا هو مجدنا

بمريم  في هذا السر يكتمل الفرح إذ تقف الملكة العروس: "الكنيسة" الُمتمّثلة   
  العذراء إلى يمين اهللا العريس الملك. 

هذا السر لم ُيرى بالعين الُمجرّدة ولكن ُسِمع ِمن ِقبل اّلذين كانوا تحت    
يسوع والدته البتول لكل َمن أحّبهم قلبه، فأصبحت األم  الربالصليب حين أوكل 

  .لى األبدعلى األرض قبل الممات، وفي السماء حين إجتمعت به ثانيًة وإ  الملكة

نحن ف تي ترتبط بالصالة من أجل األعداء.في هذا السر ُندرك معنى المحبة ال   
حين ُنصّلي ألم اهللا مريم العذراء قائلين: "يا قديسة مريم، يا والدة اهللا، صّلي 

ن بسبب خطايانا قد اّلذيآمين"، نحن  ،ألجلنا نحن الخطأة، اآلن وفي ساعة موتنا
أساءوا إليها، وهي ا نسألها أن ُتصّلي من أجل اللذين فإنم ،ُصِلب إبنها يسوع

[ألن هذه هي مشيئة اهللا] تفعل ذلك بكل فرح إذ أن مبتغاها أن يخلص الجميع 
   .مجًدا هللا ويؤمن بإبنها وبتعاليمه

 ، التطّلع بشوق لرؤية أورشليم الجديدةوالعذراء مريميسوع  الربالثقة ب ثمرة السر:
...  
  

  سرار المجدالمضمون العام أل
بالمضمون العام ألسرار المجد فسنجد أنها تدعونا للدعاء  تأّملإن أردنا أن ن   

ُيزيدنا إيماًنا كإيمان األم بإبنها البتول لـ" أّمه، إلى اهللا بواسطة الخطأةلنا، نحن 
 ،"... ورجاًء كرجاء اإلبنة بأبيها الغني ... ومحبًة كمحبة العروس لعريسها

هي و  ،هي األم التي آمنت بإبنها فعّلمتنا أن ُنطيع كالمه ونثق بهالعذراء  أّمناف
اإلبنة التي وضعت رجاءها باهللا فوقفت تحت الصليب تنظر إبنها المائت وتنتظر 
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وأكرمته وعكست صورته أمام العروس التي أحبت عريسها وأطاعته هي و  ،قيامته
   .محبًة به تهكّل خاصّ كما أحبت الناس بأفعالها 

فإن أسرار المجد صورة لـ"الوالدة الجديدة" وتكوين أورشليم الجديدة:  تعكس   
هي "الحبل بمولود بال دنس" [أي ليس كانت عملية "موت يسوع على الصليب" 

]، وهذا المولود هو شعب اهللا الُمختار، شعب ألن خطاياه قد ُغِفرت له به خطيئة
"والدة الشعب" وهي هي ة" فإن "القيام)، 8-1 :21 يوحنا أورشليم الجديدة (رؤيا

لم تعد هذه إذ دعوة مفتوحة لجميع البشر بكل األوقات ليكونوا من هذا الشعب 
ُيرمز له بـ"الكنيسة"  اّلذيالدعوة محصورة على بني إسرائيل فقط. هذا الشعب 

كما أعلنت عن نفسها "المحبول بها بال دنس" ُتمثله العذراء مريم أم اهللا  اّلذيو 
حين ظهرت لها للمرة السادسة م) 1879-م1844(س يت سوبيرو للقديسة برناد

 25بفرنسا يوم الخميس المصادف الواقعة على نهر الكاف لورد  مدينةعشر ب
حلول الروح القدس على " و "إرتفاع يسوع إلى السماء". أما م1858آذار 

رض فهي الوالدة الحقيقية لتلك الكنيسة التي تعمل بملكوت اهللا على األ "التالميذ
الوقوف كجسٍد واحد عن يمين اهللا في من ثّم لنشر البشرى السارة بالخالص، و 

  .كوقوف الملكة بجانب الملك في عرشه السماوات

ٕالى إلى وجود اهللا في وسط خرافه و بهذه األسرار نجدها ُتشير  تأّملإذن، حين ن   
  )، كالتالي:3و  2طيطس ( وعقيدتنا معنى مسيحيتنا

 رجاء...  مسيح هو الُمخّلص وٕابن اهللا النازل من حضن اآلببأن يسوع ال إيمان
تدعو  محبة... ورثة الحياة األبدية بقيامة ُممّجدة فحيث يكون نكون نحُن أيًضا 

مجًدا  إلى نشر البشرى السارة إلى كافة أنحاء المعمورة ُمقادين بقوة الروح القدس
قداسة كنيسة  :ء أٍم واحدةهللا ... كنيسة واحدة جامعة ُمقّدسة رسولية ... أبنا

  .سالموأعمال بر و 
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  : العيش في ملكوت اهللاأسرار النور
  (عودة الخروف الضال)

ه حداث ظهور بهاء اهللا وضيائه وبقائأسرار النور بأنها ُتظهر للمتأمل أ تمتاز   
منذ األزل  كان اّلذيمعنا لتمتأل قلوبنا بمحبة اآلب السماوي: ظهور النور 

مزمور ، 22- 21 :13خروج (وهدايًة لسبيلنا ألقدامنا  مصباًحا األبد وسيبقى إلى
   .)16- 10 :16(خروج  ليومنا، وقوًتا ووسيلًة إلعادتنا للنور )105 :نون 119

حين يولد للمرة األولى النور  بحسب المفهوم العلمي، فإن كل إنسان يرى   
اإللهي فإن اإلنسان  المكان الُمظلم. ولكن من المفهومك اذ أّمهويخرج من رحم 

ُيدرك أن اهللا موجود وهو خالقه ويحّبه محبة اإلبن حين  على األرضيرى النور 
، )16- 15: 16، مرقس 19: 28وُيعّمد بإسم اآلب واإلبن والروح القدس (متى 

يسوع المسيح بقلبه، أي حين يفتح له الباب فيدخل ليسمع منه  الربأي حين يرى 
  .ويعمل بكالمه

   
  "يسوع بّرنا" – )17-13 :3ألول: معمودية يسوع في نهر األردن (متى السر ا

 والدةن واهللا ثالثهما في حفلة عرس ينتج عنها شخصي تأّملفي هذا السر ن   
كانت تائهة في البراري وٕاذا بصديق ، نفًسا تائبة طاهر نقي في نفسٍ جنين 

  :ي العريسيجعلها تالق اّلذيالعريس ُيمسك بيدها ليدّلها على السبيل 
  و ،"التوبة وغسل سواد الماضي"أوًال: 
  "التعّهد بالتغيير وعدم الرجوع إلى الخطيئة". ثانًيا: 

إنسان متواضع ال غيرة في قلبه من جهة العريس وال يود أن  ،صديق العريس هذا
شاكًرا اهللا على كّل فهو إنسان يعرف واجبه وال يشتهي مقتنى غيره  ؛يأخذ مكانه
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ا يلبسها المؤمن، يستطيع أن ُيدلي بشاهدته عن العريس مذه الروح، حينوبه ه.مِ عَ نِ 
نا بهذه الروح التي ُتشبه روح إيليا تأّمل وٕانْ  لذاته ولآلخرين. الربوُيهيء طريق 

ال تعني ضعف وٕاستهانة بل تعني أن صاحبها محبًة باهللا ُندرك بأن إنكار الذات 
ركزه بالمقارنة مع اهللا وما هي واجباته يعلم تماًما من هو بالنسبة هللا وما هو م

ال ’و  )30 :3يوحنا " (.رصغُ أن أَ  كُبر وال ُبد لي ِمنال ُبّد له ِمن أن يَ [" تجاه اهللا
 ، إذ هو "صوتٌ ](سفر باروك)‘ بّد لي أن أتوب وأطيع وأسّبح أسم اهللا وُأمّجده

خطاياهم بشر الشعب بالخالص بغفران ويُ صارٌخ في البرية ينادي بالتوبة، 
، قلوب اآلباء على األبناء، و"ُيحنن )34-23 :1(يوحنا  بالمسيح نور العالم"

  .)17 :1" (لوقا شعًبا متأهًبا لربل يعدّ ف ويهدي العصاة إلى حكمة األبرار

السر نعلم بأن "إنكار ِفعل الخطيئة" هو عمى روحي وظالم يعيش به في هذا    
؛ وكما كتب التلميذ الحبيب يوحنا النور اإلنسان ويجعله يفقد المقدرة على رؤية

عترفنا إ ذاإ و  فينا. الحق لم يكن أنفسنا و  ضلْلنا خطيئة"إننا بال " :نالْ قُ  ذاإالرسول: {
إننا لم " :نالْ قُ  ذاإ و  .إثم نا من كل رُ ويطه  خطايانالنا  يغفرُ بار  أمينٌ  إنهف خطاياناب

ولعل ِمن أكثر  .)10- 8 :1يوحنا  1( .}ه فيناتكلمتكن  لمو ا ذبً اك َنْخَطْأ" جعلناه
الخطايا التي ُيعمي اإلنسان نفسه عن رؤيتها واإلعتراف بها هي اإلساءة لآلخرين 

  :سواء كان
  أو ،بإشتهاء مقتنياتهم •
  ، أو مكانتهم اإلجتماعية في ضمن العائلةو باإلعتداء على حقوقهم  •
ة أو العمل، سبب المشاكل في محيط العائل اّلذيعدم اإلعتراف بغلطه ب •

 ،متهًما إّياهم بتسبيب المشاكلوتشويه صورتهم ووضع اللوم على اآلخرين 
ا يمكننا القول: جازي ب الحقيقة رأًسا على عقب، ومَ وبالتالي إستخدام الكذب لقل

 أو ،و "وضع حجر عثرة أمام اآلخرين" "بحجراآلخرين رمي "
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رجل زوجته ِمن غيرة بعدم حماية الضعفاء الموكلين إليه، كأن ال يحمي ال •
 وظلم أهله عليها، أو أن ال يحمي األب أطفاله من ظلم اآلخرين عليهم، أو

  ال يحمي الرجل والديه العجوزين من ظلم إمرأته عليهم،
، أو قلة غيرة شهوة خاطئة وأ ،وذلك لما في قلبه من كبرياء وعظمة وحب ذات

 1(لتي هي عكس المحبة : وهذه هي جزء من الكراهية اوقلة محبة على ممتلكاته
   ).11- 3 :2 يوحنا

إستقّر  اّلذييسوع المسيح  الربقول اآلب السماوي عن ب تأّملفي هذا السر ن   
ونتذّكر  )22-21 :3: "أنَت إبنَي الحبيب عنك َرضيت" (لوقا الروح القدس عليه

ي يسوع "هذا هو إبن الربمن الجبل من الغمام فيما بعد بيوم تجّلي قول اهللا 
نود أن ُنصبح على ِمثال يسوع ف، )35 :9 إخترته فله إسمعوا" (لوقا اّلذيالحبيب 

ُتظهر محبة اهللا ورحمته ومجده وأقوال إبن اإلنسان بما قام به من أعمال 
يسوع  الربذين ُيعمدهم لفنطلب ِمن اهللا بكّل إيمان أن نكون من ال لآلخرين
لي ألنه مسحني ألُبشر الفقراء، وأرسلني يسوع: "روُح الرب ع الرب[قال بالروح 

ُألعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر إليهم، وُأفرَج عن 
لمغفرة وبدمه الكريم  ])19-18 :4(لوقا  "الربالمظلومين، وُأعلن سنة رضا عند 

 احدلثالوث األقدس اإلله الو فنشهد ل )50 :12(لوقا  الخطايا باذًال ذاته عنا
، وبالتالي ُنقدم ذواتنا )34-31 :1(يوحنا بحسب أقواله وأفعاله بأعمالنا وأقوالنا 

  ).5-3 :4ختارها (تكوين إ قدمة هابيل التي رضي عنها اهللا و كترضًيا هللا ُقرباًنا مُ 

التواضع، اإلبتعاد عن الغيرة وٕاشتهاء ممتلكات الغير الجسدية  ثمرة السر:
، الشجاعة لإلعتراف وتنقية الذات، معرفة الحقوبة فالتوالروحية، فحص الضمير 

 .... بالخطأ
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  "وفرحنا "يسوع خمرنا – )11-1 :2السر الثاني: عرس قانا الجليل (يوحنا 
في هذا السر نكتشف مدى معرفة العذراء مريم بإبنها يسوع ونراها حين تشعر    

ألنها واثقة  وعيس الرب توجههم نحوتبادر بالمعونة و بإحتياجات اآلخرين كيف 
 وما على اإلنسان سوى طاعته ،بأنه قادر على فعل ما ال يستطيع أحد أن يفعل

يسوع له المقدرة على السحر لذا إستطاع  الربقد يبدو للخدم بأن . لينال مبتغاه
لماء، فهم اللذين مألوا ا يلمسأن يحّول الماء إلى خمر، ولكنه لم يتفّوه بكلمة ولم 

هم اللذين أفرغوا منها وقّدموا للمدعوين وٕاذا بها خمر دون أن بأيديهم الجرار و 
رادت العذراء . إًذا هو ليس بساحر، ولكن ما أمحسوًسا يسوع شيًئا الربيفعل 

  ."المعونة اإللهية" أعظم من هذا، فهو إبن اهللا مجده أنمريم أن تقول لهم ب

زنته في قلبها من معرفة في هذا السر ُتلخص العذراء مريم أم يسوع كل ما إخت   
واحدة تدعو فيها كل َمن ال يعرفه بأن  في جملة) 52- 51 :2(لوقا إلبنها الوحيد 

"مهما قال لكم فإفعلوه" ألنها تعلم بأن غايته هي يتبعه بكل ثقة إذ قالت: "
ُرِمز له بالسعادة التي تغمر جميع من يحضر  اّلذي"السعادة والفرح اإللهي" 

من العريس والعروس فأهلهما واألقارب واألصدقاء حتى الخدم حفلة عرس إبتداًء 
هم أيًضا فرحون في هذه المناسبة على الرغم من التعب الالزم للتحضير لمثل 

لذا فهي علمت ُمسبًقا بأنه سيستجيب لها فلم تأذن منه إنما فقط  هذه المناسبة.
م خمر"، وكانت سيؤدي إلى إزالة نشوة الفرح: "ليس عنده اّلذيأخبرته بالسبب 

فكأن العذراء مريم تقول للخدم  بأنه سيعمل على إسعاد َمن كان بالعرس.واثقة 
ن للعرس [المدعويإسرائيل  الكتبة والفريسيين] ولشعبها بنيخاصًة [الكهنة، 

يسوع عن  الربروح عامًة ما قال بالاإللهي] وكّل َمن سيكون ِمن بني إسرائيل 
): "ال تخافوا 17 :5جموع في عظته من على الجبل (متى نفسه الحًقا للتالميذ وال

 ا".بل أتى ليكّمل فرحكم ويجعله أبدي ِمن إبني، فهو لم يأِت لعرسكم لينقض فرحكم 
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يسوع لم  الربسيء فهم "السعادة وٕازالة ما ُيعيقها" فعلينا أن نفهم بأن ولكي ال نُ 
هو لهم بمساعدة  قّدمبل  ُيعطي ماًال ألهل العريس ليجلبوا المزيد من الخمر،

يسوع  الربوكذلك لكي ال ُنسيء الفهم بأن  الخدم خمًرا ِمن أجود األنواع.
لذلك أوضح الكتاب ، بالمزيد من الخمر الحضور اأن ُيسكر  اأرادوالعذراء مريم 
أن مذاقها جّيد، فإن " الخمر وٕاستطاع أن يعرف ذاقكيل المائدة "الُمقّدس بأن و 

لن يستطع أن يتذّوق أن طعم الخمر الجديد ‘الخمر السابق فهو كان سكراًنا من 
إن تقديم الخمر الجيد  .، وهكذا الحال مع بقية الحضور فالخمر لم ُتسكرهم‘جيد

في بدء الحفل داللة على الكرم وغنى أصحاب العرس ألن الجميع يرغب بشرب 
، ولذلك عصير العنب الجيد مع الطعام، وحين يشرب كفايته يمتنع عن الشرب

في حال عدم مقدرة أصحاب العرس ِمن توفير كمية أكبر النوع األقل جودة ُيقّدم 
لم نقرأ . يكتفيشرب الحضور الكثير من الشراب الجيد و يبعد أن من الخمر الجيد 

ُقدم إليهم أوًال وال بّد أنه كان جيًدا  اّلذيبأن الحضور إشتكوا ِمن طعم الخمر 
وهذا للداللة أيًضا على أن  ".كان أْجَوديسوع " لرباصنعه  اّلذيولكن الخمر 

نا قليًال بكلمات تأّملواآلن، إن يسوع لم يأت لينقض الشريعة بل جاء لُيكمل.  الرب
ر بل ُيثني يخوكيل المائدة نجد أنه ال يستهزأ بالعريس ألنه أبقى الخمر الجيد لأل

اضرين هو للخمر األجود الح سيبقى في فم اّلذيه ألن المذاق حَ متدِ عليه ويَ 
ولن ] : دم العهد الجديدويرمز إلى محبة اهللا تكّون ِمن محبة اهللا اّلذي[الخمر 

وهنا نتذكر ما تغّنى به الملك داُود: "ذوقوا وأنظروا ما  يتذكروا طعم الخمر األول.
)، وما أنشده الملك سليمان 8 :34طوبى للرجل الُمعتصم به" (مزمور  الربأطيب 

ان الحبيبة [أي العروس]: "إن حّبك أطيب ِمن الخمر ... إجذبني وراءك على لس
أخاديره. نبتهج بك ونفرح ذاكرين ُحبك أكثر [العريس] فنجري. قد أدخلني الملك 

   .)4- 1 :1من الخمر. إنهم على صواب إذ يحّبونك" (نشيد األناشيد 
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إبنها الحبيب ونطلب منه كما العذراء مريم بأن نتقّدم من  أّمناالسر ُتعّلمنا  بهذا   
المسيح،  دم: "يا إذ قالطلب القديس أغناطيوس ُمنشىء الرهبنة اليسوعية 

بمحبتك: خمر ‘ ’بكلمتك وبدمك الكريم‘ :أسكرنا يا رب بخمِرك" ، فنقول:أسكرني"
إنكار اهللا  خطيئة[لنبتعد عن السكر بخمر المرأة الزانية  )1 :15(يوحنا  ’الكرمة

فنمأل ر بنورك ). دعنا ُنسَ 2-1 :17(رؤيا يوحنا  ]الروح القدسوالتجديف على 
لُنعاين نور اهللا بدًال من السرور بالبقاء بالظلمات خجًال من قلبنا بمحبتك اإللهية 

  ."بمحبتكفرًحا أنفسنا ونهيم بخمِرك دعنا ننسى  خطايانا.

راء [ومن محبة مريم العذيسوع وطاعة ما يقول،  الرباإلقتراب من  ثمرة السر:
، الرغبة في أن يسوع فمحبة اهللا الربيعرف اهللا تمام المعرفة] للوصول إلى 

، خدمة ُنصبح خدم/تالميذ للرب إليصال الفرح األبدي لآلخرين بمعونته اإللهية
  ...المحتاج وعدم الالمباالة 

"يسوع  -  )18-15 :16 رقسم ؛15 :1السر الثالث: نشر ملكوت اهللا (مرقس 
  ُمعّلمنا"

حين نفهم أن ملكوت اهللا هو بيننا وفي قلوبنا ُندرك بأن ملكوت اهللا هو "يسوع    
محبة اهللا لنا ورحمته علينا" وحقله الواسع يتسع للجميع، والجميع  :المسيح

يخدمون بعضهم البعض بحسب كلمة اهللا وهباته المعطاة لنا من خالل الروح 
إن  .)25-20 :17لوقا  نون، 119مزمور ، 1 :8؛ 30- 7 :7(الحكمة القدس 

يسوع هو واجب على كل مسيحي للداللة على  الرببالخالص ب إعالن البشارة
الضعيفة، و لقد كان الخالص، تعزية اهللا للقلوب المضطربة  حبه هللا ولآلخرين.

أجمع لذا فمحبًة باهللا وباآلخرين وجب علينا أن ُنعّزي القلوب  للعالمهبة مجانية 
والقلوب التي ترزخ تحت شدة  ،والقلوب اليائسة بقوة اهللا ،الخاطئة برحمة اهللا

  ).5- 3 :1 قورنتس 2اآلالم بحب اهللا (
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لية التي تقع و بمدى المسؤ  تأّملنُندرك أهمية إعالن البشارة و في هذا السر    
على عاتقنا لكي ال ُيدان اإلنسان عند الممات [قد ال نضطر أن نموت ِمن أجل 

 ، ولكي تتم مشيئة اهللايسوع لكن علينا أن نبذل كل جهدنا] الرباآلخرين كما فعل 
"َأن ) و20- 10 :33بما تكّلم مع النبي حزقيال بأن ال يموت الشرير (حزقيال 

فإعالن  .)4 :2وتاوس طيم 1َيْخُلَص َجميُع الناِس وَيبُلغوا ِإلى َمعِرَفِة الَحّق" (
 "الربعظم صرخ الجميع "تَ لي ليس بالمال بل بما هو أعظم فعل صدقة رة هواالبش

  :، هو)17-8 :40(مزمور 
 نور اهللا كاألخذ بيد رجل أعمى وٕايصاله للرب يسوع ليفتح له عينه فُيبصر •

  .فيشكر وُيمّجد اهللا
فيشكر  شفى فيستطيع أن يعيش مرة أخرى مع قومه بسالمكلمس األبرص ليُ  •

 .وُيمّجد اهللا

رين لينطلقوا للعمل في الحقل كفك السالسل والقيود من أيدي وأرجل المأسو  •
  لُيثمروا مجًدا للرب.

 .صالحة ليتمّجد بها اهللا كغرس نبتة •

الحياة  يه الربمعرفة اهللا هو ماء الحياة و ، فكإعطاء كأس ماء لطفٍل صغير •
 .وُيمجده الربفيشكر  األبدية

 ترتجف من البرد القارس بسبب الخطيئة، عارية كإلقاء الثياب على أجسادٍ  •
 .وُيمجدوه الربفيشكروا  ها بحرارة اإليمانئعورتها وُتدف لتستر

كغسل أرجل اآلخرين بعد أن يكون قد أتعبهم المشي في التراب والوحل وفي  •
 .)4- 1 :40وُيمجدوه (مزمور  الربفيشكروا  طريق مليء بالعثرات

ش في قلبهم علّلذين ُتعش) 28- 21 :1(مرقس كالشفاء ِمن األرواح النجسة  •
[أبرص فالجميع  تكّبرع [أعمى ال يرى إحتياجات اآلخرين]، روح روح جش
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 رعة الغضب [ينزف أذية لمن حوله]،ستهّور و يرى عاهته ويتحاشاه]، روح 

  روح أنانية [أسير حّب نفسه]، روح حسد [كسيح ال يتحّرك دون مشاكل].
أبينا كاألطفال في قبول وطاعة كلمة  :ولنتمّكن من إعالن البشارة علينا أن نكون

لية الملقاة على عاتقنا وخاصة و وكالرجال في قوة تحمل المسؤ والثقة به، السماوي 
أما لُمتلّقي البشارة فإن الخطوة األولى التي عليه أن يفعلها  عند خوض الصعاب.

"المعموذية بإسم اآلب واإلبن  و) 24- 11 :15 ؛9-1 :13 لوقا( "التوبة" هي
متى ( ٕانتماءه هللا كإبن تائب عن إبتعاده عنه"والروح القدس كإشارة لختان قلبه و 

  .)16- 15 :16، مرقس 18-20 :28
   

 اإلبتعاد عن األنانية والغيرةالرغبة بالقداسة: ، حب اهللا واآلخرين ثمرة السر:
ِمن أجل تحقيق الجسد  "ادماإلتضاع لقبول مهمة "الخ، ... قساوة في القلب وو 

   الواحد في المسيح، ....
  

 – )36-28 :9، لوقا 8-1 :9مرقس ، 8-1 :17متى ( الربتجّلي  السر الرابع:
  "يسوع نورنا"

كذبيحة بدون عيب  يسوع الربكيف يكشف اهللا عن  تأّملبهذا السر ن    
، 5 :12، خروج 21-18 :1بطرس  1يستحق أن ُيقّدم كفارة عن الجميع (ف

كان منذ  ّلذيااآلتي و  مجدههو نور من نور ليكشف عن  ).27- 26 :7عبرانيين 
فهيئته وثيابه تشع نوًرا من  ،ال غبار عليه اّلذيه اإلنسان الصالح كما أن ،األزل

وهو  ؛"النور هو عنوانه هذاو" يشع نوًرا خالل الليل] اّلذيشدة بياضها [كالثلج 
عن طريقه أعطى اهللا وصاياه، وكذلك كافة  اّلذيتنبأ عنه النبي موسى  اّلذي

 :24(لوقا  يسوع الربلوا بالنبي إيليا] اللذين مّهدوا لمجيء تمثّ لذين لا[األنبياء 
هذا هو حين قال "أمام رموز العهد القديم وتالميذ العهد الجديد شهد اهللا . )44

  :يسوع هو الرببأن " إخترُته فلُه إسمعوا اّلذيإبني الحبيب 
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اهللا ال ". وحين نعرف بأن سيجلس على عرش أبيه اّلذيالحبيب اإلبن  )1(
"اإلبن واآلب واحد"  ) و8 :42أشعيا (ال يموت وهو أبدي  "عطي مجده لغيرهيُ 
 :) نستطيع أن نقول مع القديس بولس الرسول11- 1 :14؛ 30 :10يوحنا (

 1( ".وُأعلن باًرا في الروح َعِظيٌم: اُهللا َظَهَر ِفي اْلَجَسدِ  ِسر التْقَوى "أن
   .)16:3اوس تيمو ط

 ).5- 3 :4التكوين ها (التقدمة التي رضي عن )2(

 اّلذيأعضده ُمختاري  اّلذي: "هوذا عبدي ألشعيا النبياهللا َمن قال عنه  )3(
ون يلكي تفتح الع جعلتَك عهًدا للشعب ونورًا لألممرضَيْت عنه نفسي ..."  "

العمياء وُتخرج األسير من السجن والجالسين في الظلمة ِمن بيت الحْبس" 
  ). 7- 1 :42(أشعيا 

كالم "وكأن اهللا يقول للسامعين بأن  .نه كلمة اهللا المتجسدالوحيد ألالمعلم  )4(
، حيث قال النبي موسى لبني إسرائيل بأن "ليحيا لإلنسان هو غذاءٌ  الرب

بالخبز وحده يحيا  الأطعمهم الَمن في الصحراء لُيعلمهم بأنه " اّلذياهللا هو 
) 3 :8تثنية اإلشتراع ( "يحيا اإلنسان الرب خرج من فم ي مابل بكل  ،اإلنسان

ُيذّكرنا بما وأيًضا  .)4 :4متى يسوع حين جّربه الشيطان ( الربوهذا ما أّكده 
ِمن خرافه وهو  دّ يسوع عمن ُيصغي إلى صوته ويتبعه بأنه ُيعَ  الربقاله 

 ). 29-27 :10سيهب له الحياة األبدية (يوحنا 

رؤيا يوحنا ب ان جاء ذكرهمللذيان بهذا السر ُندرك كيف أن الشاهدي تأّملحين ن   
تعتبر شهادته  اّلذييسوع المسيح الُمتجلي  الرباإلصحاح الحادي عشرة هو 

لمن ُأعتبروا ِمن سكان المدينة شهادة إثنين مًعا ألن اهللا اآلب أّيده ليتم الخالص 
[الويل يسوع لغرض الخالص هو ويٌل لهم  الربالخاطئة. وٕان ُأعتبر مجيء 

فهذا هو ويل للخطيئة وليس عقاب )] 14 :11و 13 :8يا يوحنا الثاني (رؤ 
وٕابطال الشيطان ِمن تمّلكه على  كانت نتيجته مجًدا هللا اّلذيللمؤمنين، الويل 

ولعل هذا ما أراد اهللا أن  ).19- 15 :11رؤيا يوحنا (بنشر ملكوت اهللا األرض 
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جد اهللا، فهو قد يقول للتالميذ الثالثة حين سمح لهم بأن ُيعاينوا جزًء من م
متى السلطان على األرض ليطردوا الشياطين (وأعطى كّل المؤمنين أعطاهم 

سيكونون كما [حين قيامة األموات] وفي السماء  ،)18-15 :16، مرقس 1 :10
"أننا ُنصبح عند ُظهوِره أشباَهه [ألنهم إستطاعوا أن يروه كما هو، إذ ُكِتب هو 

) جسد نوراني 30 :22متى كالمالئكة ( ])2 :3يوحنا  1" (سنراه كما هوألننا 
  ].)3-1 :28يسوع (متى  الربمالك بعد قيامة ال [كمنظر

)، بابا روما م461 – 401القّديس الُون الكبير (ه لهذا الحدث، كتب تأّمل في   
 جد الصليبوعالقته بم الربعن تجّلي  51رقم العظة في  وملفان الكنيسة

عً  با قارئيه ليتقّدموا ويروا النور الحقيقي بوالرجاء بالقيامة ُمشجيسوع ليكونوا  الر
  :هدوا الحدثافيما بعد نوًرا لآلخرين كما كان التالميذ الثالثة اللذين ش

مجده بحضور شهود مختارين؛ راح جسمه الّشبيه بجسمنا يشّع  الربأظهر "
د، من بنور ساطع وأصبح وجهه وّضاء كالشمس، وثيابه بيضاء كالثلج. أرا

خالل تجّليه أمام تالميذه، أن ينزع من قلوبهم عار الصليب، وأّال يكون خزي 
  ن رأوا عظمة كرامته المخفّية.اّلذيموته أساًسا لتعكير إيمانهم، هم 

أن تكون كنيسته المقّدسة مبنّية على أساس الرجاء، حّتى يفهم  الربأراد 
بما أّن كّل واحد منهم أعضاء جسد المسيح أي تحّوالت تحدث في داخلهم، 

  المتجّلي. الربمدعّو إلى المشاركة في مجد 

يفتح الطريق إلى  اّلذيسمعوا، هو إسمعوا". له إبني الحبيب... فله إ"هذا هو 
الجّنة، وبصليبه يهيئ لكم المراقي لبلوغ ملكوته. لماذا تخشون الفداء؟ لماذا 

ب مشيئة المسيح. ألقوا تخافون الشفاء، أّيها المصابون. لتكن مشيئتي بحس
يلهمه اإليمان. فإّنه ال يليق  اّلذيكّل خوف من هذا العالم وتسّلحوا بالثبات 

أن تجزعوا، في آالم المسيح المخّلص، مّما، بمعونته، ال تعودون تخافون منه 
  في مماتكم.
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من خالل الرسل الثالثة، تعّلمت الكنيسة جمعاء مّما رأوا بعيونهم وسمعوا 
ليشتّد إيمان الجميع وفق موعظة اإلنجيل، وال تخجلوا من صليب بآذانهم. 
  "فتدى المسيح العالم.إبواسطته  اّلذيالمسيح 

، الربيسوع [معلًما وٕالًها]، الشوق للقاء  الربالطاعة واإليمان ب ثمرة السر:
  ، ....لخالصى السارة باعالن البشر الشجاعة الروحية إل

 :22، لوقا 26- 22 :14مرقس ، 28-26 :26متى (السر الخامس: اإلفخارستيا 
 صحنا" "يسوع فِ  – )19-20

يسوع وكل  الرببهذا السر يجعلنا ُندرك أهمية فهم كّل كلمة قالها  تأّملال   
حدث قام به، إذ لم يقل أي كلمة إعتباًطا أو لم يفعل أي عمل دون أن يقصد 

ا. لم يكن يسوع بحاجة إلى رفع منه أن ُيرشدنا إلى معونته اإللهية ومحبة اهللا لن
الخبز ليقول عنه أنه جسده إذ لم يقصد بأن جسده سيبقى معنا ومع كافة األجيال 

بكلماته التي يرددها الكاهن بقوة الروح القدس و ك إلى األبد على هيئة خبز ُيبارَ 
ًيا أن الخبز مّدعِ [حاشا] ، وٕاال كان يسوع يكذب على التالميذ في سر اإلفخارستيا

. وكذلك لم يكن يسوع بحاجة إلى رفع كأس الخمر ليقول عنه أنه بح جسدهأص
[عهد اهللا عهًدا سيبقى معنا ومع كافة األجيال إلى األبد  دمهدمه إذ لم يقصد بأن 

دها الكاهن في رد بكلماته التي يُ بقوة الروح القدس و ك ُيبارَ  مرعلى هيئة خا] ي أبد
يسوع بنفسه لذا ال يمكننا إنكاره أو  الربمه سر اإلفخارستيا رس سر اإلفخارستيا.

حمل الفصح فكان يستطيع أن  م تالميذه بأنهاإلستخفاف به، وٕان أراد أن ُيفهِ 
ويموت عوًضا عنهم  يقول لهم ذلك وهم سيفهمون ماذا عنى بذلك حين ُيصلب

ا يسوع: "إني معكم على الدوام لحمً  الرب. في سر اإلفخارستيا يقول لنا لخالصهم
إذ أن قلبَي  ، إني حاضٌر بالحقيقة بسر القربان الُمقّدسودًما وليس فقط كلمة تُقرأ
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يكن يعلم أننا  مْ لَ أيسوع: "إصنعوا هذا لذكري"  الرب". حين قال األقدس هناك
ما هو الشيء إذن ب الُمقّدس، انستطيع أن نتذّكره حين نقرأ كلماته وأفعاله بالكت

وللرد على هذا التساؤل علينا  عنه حين ُيصنع هذا السر؟يود منا أن نتذّكره  اّلذي
كله [إن عدم ذكر بعض الكلمات في إنجيل عن إنجيل آخر  الربأن نقرأ كالم 

اهللا  كلمة/تعاليمأنه قصد أن ال ُيغّير من ال تعني بأن هذه الكلمات لم تُقال] فنفهم 
به حين ضرب أرض في العهد القديم ِمن عمِل إحياء لذكرى يوم أنقذ اهللا شع

) مع الفارق بأن الحمل والفطير 14-1 :12ِمصر وحين أخرجهم منها (خروج 
، فهو لم يأتي لينقض بل لُيكملذاته والهوته، ، يسوع الربهنا هو جسد ودم 

(تثنية  لُيكمل عمل إنقاذ اهللا ألبنائه ِمن عبودية الخطيئة فالحياة األبدية معه
ُذبح لمغفرة الخطايا، أي هو  اّلذييح هو الحمل ، فيسوع المس)9-6 :7اإلشتراع 
لم يقل اليهود بأن اهللا قد أخرجهم من مصر فال داعي للفصح، بل . الخالص

كذلك لم يقل اليهود أن اهللا ، وعملوا الفطير وأكلوا. أطاعوا كلمة اهللا وذبحوا وأكلوا
دامة على ما ال يرغب بذبيحة بل يكتفي بكالمنا الشفهي لشكره واإلعتذار منه والن

صدر من أخطاء وطلب المغفرة لمغفرتهم، فما أكثر َمن في العهد القديم َمن 
كذلك ) ومع ذلك قّدموا الذبائح. 51د الملك (مزمور طلب الرحمة على ِمثال داوُ 
يسوع  الربذكره  اّلذي اإلفخارستيا]القربان  [في سر في سر القّداس اإللهي ُيقّدم 
)، وٕان لم يكن يقصد أن 24- 23 :5ى الجبل (متى للجموع في موعظته من عل

يكون هناك مذبح وقربان لمن سيتبعون تعاليمه، فلماذا ذكرهما؟ أم هل كان هذا 
لذلك ال التعليم فقط لليهود اللذين ُيقّدمون الذبائح في هيكل سليمان بأورشليم؟ 

اهللا يكتفي أن يسوع كَمن لم يؤمن ويقول في قلبه  الربنكون نحن اللذين آمّنا ب
[دم العهد الجديد] نشربه بالكنيسة  اّلذيإن الخمر باإلعتراف بالخطأ للغفران أو 

ُيكسر لمغفرة الخطايا نستطيع  اّلذييباع بالمتاجر، والخبز  اّلذيهو مثل الخمر 
يكسره  اّلذيفي البيت أو في مجامعنا ِمن دون أن يكون الشخص أن نكسره 
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فسر اإلفخارستيا ليس بسر من دون سر  .سأو ِمن دون مذبح ُمكرّ  كاهًنا
اهللا في العهد القديم ِمن إختيار سبط للقيام  هُ سَ وكالهما يعود إلى ما أس  ،الكهنوت

عن الشعب بخدمة أسراره ِمن تقديم الذبائح وٕاقامة صلوات الشكر وطلب المغفرة 
   (سفر األحبار/الالويين). ...و  العناية بتابوت العهدو 

يسوع]  الربمعنى سر اإلفخارستيا [هو جسد ودم، ذات والهوت  وحين ُندرك   
نعرف بأن هذا القربان هو ليس فقط ذبيحة خالص بل أيًضا ذبيحة شكر هللا 

كما  إذ به ُنقدم هللا "محبته الكاملة" عوًضا عن محبتنا المتأرجحة الناقصة.اآلب 
كجسد واحد: "جسد ين هللا بُمقرّ يشترك بها جماعة المؤمنين كّلهم واحدة أنها ذبيحة 
ولهذا الجسد الذبيح ُتهلل األلسنة  ).27 :12قورنتس  1، 5 :12رومة المسيح" (

حين تتناوله وتقول: "عساكر السماء ُمحيطٌة معنا بمائدة المذبح ُتزّيح أسرار 
ُقّدامنا ُيذبح، فلنتقّدم ونتناوله عن إثمنا َيصفْح. هّليلويا." (ِمن رتبة  اّلذيالحمل 

   قّداس السرياني حسب طقس الكنيسة األنطاكية السريانية).ال

 رحمة اهللامعنى ُندِرك  بهذا السر بإعتبار اإلفخارستيا هي قربان هللا تأّملحين ن   
ن قرباننا هو أ، إذ )36 :6وكيف نكون ُرحماء كما أن أبانا السماوي رحيم (لوقا 
فُيقال علينا "هذا  واإلنسان،محبة ومصالحة بين اإلنسان وأخيه اإلنسان وبين اهللا 

نتذّكر قول إذ ، الشبل ِمن ذاك األسد" أو بمعنى آخر ُيقال عّنا بأننا أبناء اهللا
  يسوع: الرب

"فإذا ُكنت تُقّرب قربانك إلى المذبح وذكرَت ُهناك أن ألخيَك عليَك شيًئا، فدع  .1
 قرب ُقربانك."ُقربانك ُهناك ِعند المذبح، وٕاذهب أوًال فصالْح أخاك، ثم ُعد ف

عدم التعالي بل اإلحساس  على يحثّنا القول هذاف ).24-23 :5 (متى
" طلب المغفرة ِمّمن أسأنا إليهم"واإلعتراف بفعل األذية تجاه اآلخرين فـ

  .بقى المحبة هي السائدة بالقلوبلتوالتوبة، 
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 لكم أبوكم غفْر إن تغفروا للناس زالتهم يَ "ف ) و37 :6"ُأعفوا ُيْعَف عنكم" (لوقا  .2
 .)15- 14 :6(متى  "لكم أبوكم زالتكم وٕان لم تغفروا للناس ال يغفْر السماوي، 

فهذا القول ُيحثّنا على وجوب المغفرة لَمن أساء إلينا قبل القدوم إلى الكنيسة 
 وتناول القربان الُمقّدس لنستحق المغفرة.

ية ُمحّبة والغاية ِمن تصفية القلوب من أي خالف هي جعل القلوب صافية نق
      قبل المثول أمامه.على ِمثال قلبه القّدوس الُمحب الغفور 

يسوع [ُنصبح  الربعلى األرض لإلقتران ب الربمشاركة مائدة  ثمرة السر:   
معه جسًدا واحًدا]، التعّبد هللا، النقاوة، إبقاء المحبة التي بال رياء في القلب [إخالء 

  القلب ِمن الكراهية]، ... 

  مون العام ألسرار النورالمض
بالمضمون العام ألسرار النور فسنجد أنها تدعونا للتوجه  تأّملإن أردنا أن ن   

ن نعيُش بالظلمة اّلذي بكل ثقة إلى أم اهللا مريم العذراء للدعاء لنا، نحن الخطأة
 "ا، ويجّدد فينا روًحا ثابتةيخلق فينا قلًبا نقي لـ"، إلى اهللا ونود أن نكون بالنور

) فُيعطينا قلب إبنه الوحيد وروحه القّدوس لنسكن فيه ويسكن 12 :51(مزمور 
بالقراءات من  تأّملفينا. وٕان أردنا أن نسأل أنفسنا: "كيف ذلك؟"، نحتاج أن ن

  اإلنجيل التي ُتصاحب كّل سر.

بما حدث ولماذا كانت معمودية  تأّملتبدأ هذه األسرار بـ"سر المعمودية" وفيه ن   
يسوع حين  الرب)، فنجد أن الرد جاء على لسان 17- 13 :3مسيح (متى يسوع ال

". وٕاتمام البر يأتي حين  كّل ِبر قال ليوحنا المعمدان: "فهكذا يحُسُن بنا أن ُنِتم
يولد اإلنسان من الماء والروح فيعمل األعمال التي تعكس وجود وصورة اهللا 

  ف يكون ذلك من كّل النواحي:يسوع كي الربلآلخرين؛ ولقد أرانا/عّلمنا 
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: من خالل المعمودية بالماء والروح القدس لمغفرة الخطيئة مغفرة الخطايا •
ي عملية الصلب لذبح الحمل أ[األصلية، ثم من خالل معمودية الدم والروح 

  لمغفرة الخطايا.  ]ت إلى وجود القلب اإللهي في القربان المقّدسالتي أدّ 
اإلستسالم لمشيئة اآلب السماوي وطاعة كلمته : من خالل محبتنا هللا اآلب •

  حتى الموت والتي من ضمنها إعالن ملكوت اهللا والبشارة بالخالص.
: من خالل القيام بأعماٍل لآلخرين مما ال يستطيعون محبة ورحمة اهللا للبشر •

القيام بها ألنفسهم؛ ونرى ذلك بما فعله على الصليب فداًء للبشرية أجمع، 
  أعمال لشفاء النفس والجسد.وبما قام به من 

من خالل اإلستماع لكلمة  العطش والجوع للماء الحي ولخبز الحياة (البر): •
)، ومن خالل تناول جسد 38- 37 :7اهللا وحفرها في القلب للعمل بها (يوحنا 

  ).58-47 :6يسوع الكائن بالقربان الُمقّدس للثبات به (يوحنا  الربودم 
 إذ أن رغبة شيء كل قبل اهللا مل على إرضاءمن خالل الع وداعة وتواضع: •

األمور التي  قبول وبالتالي السماوية، القلب هي الحصول على الثروات
  .يوّفرها اهللا وعمل مشيئته بكل تواضع وفرح

ولكي نتوصل إلى "كيف يمكننا نحن البشر أن نصل إلى تمام البر كما فعل    
لسر الثاني "عرس قانا الجليل" (يوحنا با تأّمليسوع"، نجد أن الرد يأتي بال الرب

العذراء مريم تقول للخدم: "مهما قال لكم فإفعلوه"،  أّمنا) وفيه نسمع 11- 1 :2
وهنا يطلب ‘. مألوا اإلجران إلى أعالها بالماء‘فنراهم يمتثلون لما ُطلب منهم فـ

بة أي يسوع أن نمأل قلوبنا بأكملها بمحبة اهللا وال ندع فيها أي مكان لمح الرب
سعادة "شيٍء آخر كمحبة المادة أو أشخاص آخرين وتفضيل اإلنصياع إلى 

وٕان كان على حساب كلمة اهللا، وحينها فقط تحدث المعجزة فيتحول كّل  "اآلخرين
ومن ٌيقابلنا  ]صاحب المتكأ[ر اهللا ما فينا من أعمال وأقوال إلى أفعال وأقوال ُتسِ 

  .]المدعوون للعرس[في حياتنا 



- 64 - 

 

- 15 :16؛ 15 :1يوصلنا إلى السر الثالث "نشر ملكوت اهللا" (مرقس  وهذا   
يسوع يقول لمن حوله: "إقترب ملكوت اهللا، فتوبوا وآمنوا  الرب) حيث نسمع 18

نوا البشارة إلى الخلق أجمعين"، إذ باإليمان بالبشارة" و "إذهبوا في العالم كّله، وأعلِ 
 قّدوسة وٕامتالء القلب بمحبة اهللا وروحه البالُبشرى السارة [كّفارة المسيح] والتوب

يسوع المسيح: روح الحكمة وروح الفهم والمعرفة، وروح  الرب)، روح 33 :6(متى 
المشورة الصالحة، وروح التقوى ومخافة اهللا وروح الجلد نستطيع أن نكون عاملين 

حية هو ملكوت خدمة للمحتاج من الناحية الجسدية ومن النا اّلذيبملكوت اهللا 
علي ألنه مسحني  حين قال: "روُح الرب  يسوع المسيح الربالروحية [كما أعلن 

ألُبشر الفقراء، وأرسلني ُألعلن للمأسورين تخلية سبيلهم، وللعميان عودة البصر 
  )].19- 18 :4(لوقا  “الربإليهم، وُأفرَج عن المظلومين، وُأعلن سنة رضا عند 

) إذ أصبح نوًرا 8-1 :9" (مرقس الربالرابع "تجّلي وحينها نصل إلى السر    
يسوع أن نكون نوًرا  الربيشع لمن حوله، وهذا ما ُيريده اهللا مّنا نحن أتباع 

لآلخرين حاملين في قلوبنا وصايا اهللا عاملين بها ومعلمين إياها كالنبي موسى، 
قلب ُمهّيئين إلستقبال وداعين إلى التوبة وٕازالة الكراهية والحقد والقساوة من ال

  يسوع في القلوب، كالنبي إيليا والقديس يوحنا المعمدان، قبل مجيئه األخير. الرب

 :14يسوع في السر الخامس "اإلفخارستيا: المن الُمْحِي" (مرقس  الربفيأتي    
) إذ نسمعه يقول عن الخبز والخمر الُمحّول بقوة الروح القدس: "خذوا، 22-26

ي ... هذا هو دمي، دم العهد ُيراق من أجل جماعة الناس" لُيثّبتنا هذا هو جسد
) يعمل 58- 47 :6(يوحنا  اروحي بمحبته وليسكن في القلوب إلى أبد الدهر، غذاًء 

 فينا وُيقّوينا لنصبح جسًدا واحًدا بقلٍب واحٍد وفكٍر واحد: بقلبه وِفكره القّدوس
  آمين.     ،، شاكرين اهللا على الدوام)19-6 :2(قولسي 
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باعها الخطوات الواجب إت بهذه األسرار نجدها ُتشير إلى  تأّملإذن، حين ن   
حضن اهللا بعد اإلنجراف نحو طريق لنعود إلى  أو ُنصبح أبناء اهللانولد و ل

  ، كالتالي:خاطئة
... العمل  ومحبة خلقه بالكاملالتوبة والمعمودية ... التغيير نحو محبة اهللا 

هللا فُيمّجدنا اهللا بمحبة اآلخرين لنا إذ يرتضوا أن ُننير لهم الطريق إكراًما لمجد ا
وبوًقا ُمنّبًها للخطيئة للمحبة ... التشّبه بمن أرسلهم اهللا من أنبياء أي نوًرا كاشًفا 

  يسوع والنمو الروحي إلى الكمال. الرب... الثبات بمحبة 
إذ نسمع في ال الصغار، ، ميزة األطف"طاعة الكلمةوهذه كّلها تنحصر في "   

جملة "له إسمعوا"، فهو اّلذي  ،في بعضها مباشرةً وٕان لم تكن  ،جميع هذه األسرار
َمن َتلّقى وصاَياي " ،)15 :14َوَصاَياي" (يوحنا  تمظْ فِ حَ  ،إْن ُكْنُتْم ُتِحبوَنِني"قال: 

َكالمي"  ظَ فِ د حَ َأَحبِني َأحَ  إذا" ،)21 :14ِحبِني" (يوحنا وَحِفَظها فذاك اّلذي يُ 
" عملون بهاعون كلمة اهللا ويَ سمَ ذين يَ ال  ممي وٕاخوتي هُ أُ  إنّ " ،)22 :14(يوحنا 

   .)21 :8لوقا (

  صالة ِمن القلب  
  

أي أن أعمل بملكوتك اّلذي  يا رب ... أنا أود أن أدخل "يوم راحتك"   
ُأقدم ، وِمن أجل ذلك إني ُأسلم لك ذاتي، وأقول لك "هاءنذا على األرض

، فأكون خادًما لكلك ذاتي ولتكن مشيئتك"، فإستخدمني كما ُتريد ُألريحك 
وأعطني الِنعم الالزمة ألقوم بإسم إبنك الحبيب باألعمال التي قام بها 

أفتح عيون األعمى ف"يوم السبت"  ةحار الباليوم اّلذي أطلقت عليه يوم 
فُأوصل محبتك ، سورينوُأشفي المريض وأعيل األرملة واليتامى وُأطلق المأ

يعلموا بأنك وهبت لهم يوم راحتك ألنك أحببتهم، ومحبتي لهم لآلخرين و 
وعملي ِمن أجلهم هي ِمن محبتك، فكما ُأمثلك أنا أمامهم كذلك هم 

  آمين. ،ُيمثلونك أمامي
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  ت جانبيةتأّم�

ة ال تقتصر المعرفة على رؤية واحدة ومن زاوية واحدفي كافة المجاالت،    
أسرار  تأّملفكيف باألحرى إن أردنا أن نعرف اهللا الالمحدود! في هذا الفصل سن

المسبحة ِمن زاوية أخرى وهي المقارنة بين كّل سّرين متقابلين في الدائرة التي 
إن كان هنالك إرتباط بين تضم كافة األسرار المكونة لصورة الغالف لنرى 

، وكذلك المقارنة ث أن ُيخبرنا بهاأحداث اإلنجيل حسب الرسالة التي يود الحد
 بين األسرار بحسب ترتيبها بكل مجموعة.

   

 وًال: تقابل أفقيأ

  

  

  أسرار الفرح

  مع    

  أسرار الحزن

  

بشارة ِكال الحدثين ُيبشران ببدء سر البشارة وسر موت يسوع على الصليب:  •
العذراء مريم،  : السر األول بصورة غير مرئية ولم َيعرف به إالالخالص

والسر الثاني بإظهاره وجعله حقيقة مرئية من ِقبل الجميع وٕان كان البعض ما 
يزال هنالك غشاوة على عينيه فلم يراه بعد. كذلك كال الحدثين ُيعلمانا أن 

  مريم العذراء. أّمهيسوع و  الربنقول هللا: "بين يديك أستودع روحي" كما قالها 
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محبة ِكال الحدثين يدعوان إلى ر حمل الصليب: سر الزيارة ألليصابات وس •
وذلك بمساعدتهم بالقيام عنهم باألعمال التي ال يستطيعون القيام  اآلخرين

دون النظر إلى المعاناة التي  بها لصعوبتها بالنسبة لوضعهم في ذلك الوقت
كما أّن كال الحدثين ُيظهران عزم وثبات النية  .ستحتاجها للقيام بهذه األعمال

  ي إتمام العمل إلى النهاية.  ف
ظهور ِكال الحدثين ُيشيران إلى سر والدة يسوع وسر وضع إكليل الشوك:  •

وهو ال ن ُيظهران تواضع اهللا كما أن كال السّري الُمنتظر لبني إسرائيل. الَمِلك
لجميع بذلك، فهو لم يأِت على ورغبته بأن يعلم ايأبه لشيء حبا باإلنسان 

بل جاء فقيًرا ُمعدًما ال يملُك  بالجواهر مّتشًحا بالحلي والديباج هيئة ملٍك ُمتّوجٍ 
، وكذلك لم يمت ملًكا مهيوًبا متوًجا بتاٍج شيًئا وحتى لم يولد بمقر سكن والديه

ضع من ذهب مرفوًعا على عرش بل ملعوًنا مرفوًعا على صليٍب من خشب وُ 
اليهودية الروماني في  كتبها حاكم ملك اليهود"يسوع الناصري عليه ِكتابة "

  .بثالث لغات ذلك الحين
 الُمخلصِكال الحدثين ُيشيران إلى د: لْ يسوع للهيكل وسر الجَ  ةسر تقدم •

إفتدى الشعب بحمل عاهاتهم على جسده، وٕان كان في الحدث األول  اّلذي
بصورة غير مرئية إذ كان إعالن شفهي فقط لمريم العذراء وخطيبها يوسف، 

كان واضًحا أمام الجميع  اّلذيثاني فكان التطبيق العملي أما في الحدث ال
  وٕان لم ُيفهم في حينها ماذا كان المقصود منه.  

سر لقاء يسوع في الهيكل بين العلماء وسر صالة يسوع في جبل الزيتون:  •
ليعمل مشيئة أبيه السماوي ككلمة اهللا: ِكال الحدثين يقول يسوع أنه جاء  في

كال الحدثين كان يسوع وحيًدا إما بعيًدا عن أهله أو  ، وفيللتعليم وللخالص
تالميذه نيام، كذلك في كال الحدثين هنالك َمن يبحث عنه خوًفا عليه وخوًفا 

  ِمن فقدانه أو خوًفا ِمنه ليؤذيه. 
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  المجدأسرار 

  مع    

  أسرار النور

   

سد الحي الجكال الحدثين ُيشيران إلى  سر القيامة وسر اإلفخارستيا: •
كان بيننا ولم يعد ُيرى إال باإليمان بكّل  اّلذي للمسيح "سر محبة اهللا لنا"

  .يسوع الربكلمة قالها 

اهللا كال الحدثين ُيظهران يسوع إلى السماء وسر التجّلي:  الربسر صعود  •
  وقدسّيته. وقّوته وعظمته راكب السحاب

دور دثين ُيشيران إلى كال الحسر حلول الروح القدس وسر إعالن الملكوت:  •
  لنشر الملكوت.  الربلين بحقل في العامِ  الروح القدس

كال سر إنتقال مريم العذراء إلى السماء بالروح والجسد وسر عرس قانا:  •
الفرح في  :واإلنصياع له كالبنين مكافأة معرفة اهللالحدثين ُيشيران إلى 

ير مرئي في السماء العرس اإللهي. وفي كال الحدثين هنالك عرس: األول غ
ولحيٍن معين إلى أن يسكر الجميع ِمن خمر اهللا فيراه الجميع، والثاني ُمعلن 

  .أبًدا ألن خالق المسكونة كان هناك بالجسد منه دأمام الجميع والخمر لم ينفِ 

كال الحدثين ُيشيران سر تتويج مريم العذراء ملكة السماء وسر المعمودية:  •
ن تابوا وغسلوا خطاياهم بدم اّلذيماعة المؤمنين" عروس اهللا "الكنيسة جإلى 

  المسيح ولبسوا بهاء اهللا: "روح المسيح".
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  ثانًيا: تقابل عمودي
  

  أسرار الفرح

  مع    

  أسرار النور

   
اهللا  :"الحياة"كال الحدثين ُيشيران إلى سر سر البشارة وسر اإلفخارستيا:  •

بداخل رحم مريم العذراء، وفي  ًئامختب ففي السر األول نراه .ال ُيرى اّلذي
  . السر الثاني نراه مختبًأ بداخل قطعة خبز

يسوع كال الحدثين ُيلقيان الضوء على سر الزيارة ألليصابات وسر التجّلي:  •
والُمقيموَن  ا عظيًمانورً أْبَصَر  لمةِ في الظُ  سائرُ ال "الشعبُ : كرب ونورًا للعالم

  .)16 :4متى ، 1 :9أشعيا " (النورفي بقعة الّظالم أشرق عليهم 

العناية كال الحدثين ُيشيران إلى  سر والدة يسوع وسر إعالن الملكوت: •
  المسيح.يسوع خالصه بتعّرف على في مساعدة الشعب لل اإللهية

أهمية كال الحدثين ُيشيران إلى وسر عرس قانا:  سر تقديم يسوع للهيكل •
  عن يسوع المسيح واإلدالء عليه.في إعالم اآلخرين  اإلنسان المؤمن البار

كال الحدثين سر لقاء يسوع في الهيكل بين العلماء وسر المعمودية:  •
للتصرف بحكمة وحسب مشيئة اهللا  أهمية سماع وفهم كلمة اهللاُيشيران إلى 

 [التوبة واإلبتعاد عن عمل السوء].
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  أسرار الحزن

  مع    

  أسرار المجد

     
في جبل الزيتون وسر تتويج مريم العذراء ملكة السماء: سر صالة يسوع  •

  لنيل الحياة األبدية.أهمية تسليم الذات هللا كال الحدثين ُيشيران إلى 
كال سر الجلد وسر إنتقال مريم العذراء إلى السماء بالروح والجسد:  •

ل لإلنتقانا تَ يَ دْ فِ يسوع كحمل اهللا  الربأهمية اإليمان ب الحدثين ُيشيران إلى
  إلى الحياة األبدية دون دينونة.

كال الحدثين ُيشيران إلى سر وضع إكليل الشوك وسر حلول الروح القدس:  •
إذ أهمية الروح القدس في إعطاء سلطة لعروس اهللا كسلطان العريس، 

ضع لسان ِمن نار كإكليل على رأس التالميذ ليقوموا باألعمال التي طلبها وُ 
، وهذه األعمال تتطلب تقدمة الذات ه إلى السماءيسوع قبل إنتقال الربمنهم 

  . مجًدا لههللا والمثابرة 
كال الحدثين يسوع إلى السماء:  الربوسر صعود  سر حمل الصليب •

 [قال يسوع لنتبع يسوع لدخول السماوات أهمية حمل الصليبُيشيران إلى 
كّل يوم  هحمل صليبَمن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه وي: "للناس أجمعين

   .)]23 :9لوقا ( "تبعنييو 
شيران إلى كال الحدثين يُ سر موت يسوع على الصليب وسر القيامة:  •

يتحّلى به اإلنسان المؤمن ليقول ألبيه السماوي  اّلذي "اإليمان المسيحي"
  حياًة أبدية في الّسموات. ويرغب بالعيش معه بأنه ُيحّبه
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  ترتيب السر بكل مجموعةا: لثً ثا
  

  ولسر األ لا* 

  
 :وسر المعمودية وسر القيامة سر صالة يسوع في جبل الزيتونو  سر البشارة

تحقيق مشيئة اهللا في خلق أرًضا  بداياتتشير إلى ُمجتمعًة األحداث األربعة 
" 4-1 :21(رؤيا يوحنا  جديدة وسماًء جديدة حيث ُيقال: "أنا في اهللا واهللا في( .  

   
  

  ثانيسر ال* ال

  
وسر  يسوع إلى السماء الربوسر صعود  لدسر الجو  سر الزيارة ألليصابات

تشير إلى الدعوة والفرح بالفداء للجميع ُمجتمعًة األحداث األربعة : عرس قانا
وما يحمله من محبة ورحمة  "س إسرائيلو قد  ُمخلصال" لرؤية شمس الِبر: قلب اهللا

  .)54و  53(أشعيا لكي ال يخزى الشعب  وتحّنن
  

  

  ثالثسر ال* ال

   

 وسر إعالن سر وضع إكليل الشوك وسر حلول الروح القدسو سر والدة يسوع 
األحداث األربعة ُمجتمعًة تشير إلى حفلة العرس اإللهي التي ينتج : الملكوت

صورة النقي  : القلب الحيالملكوت/الكنيسةلبناء  ]"فكر اهللا"[ عنها والدة من الروح
  .)21-2 :3(يوحنا  اهللا
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  رابعسر ال* ال

  
وسر إنتقال مريم العذراء إلى  سر حمل الصليبو  يسوع للهيكل ةسر تقدم

ُمجتمعًة تشير إلى والدة األحداث األربعة  وسر التجّلي:السماء بالروح والجسد 
الروح وتغذيتها بغذاء الروح: معرفة المسيح ورؤية الخالص والسير وراءه بطاعة 

 :9(لوقا  تبعني"يو  هحمل صليبَمن أراد أن يتبعني، فليزهد في نفسه ويالكلمة ... "
23(.  
  

  مساخسر ال* ال

  

ب وسر سر موت يسوع على الصليو سر لقاء يسوع في الهيكل بين العلماء 
األحداث األربعة ُمجتمعًة وسر اإلفخارستيا:  تتويج مريم العذراء ملكة السماء

قول الّرب لحياة األبدية مع اهللا و عالقة الوصول لمعرفة "اهللا محبة"، و تشير إلى 
أنت اإلله الحّق وحدك ويعرفوا اّلذي  "والحياة األبدية هي أن يعرفوكَ يسوع: 

  .)3 :17أرسلته يسوع المسيح" (يوحنا 

  العشرون سرا
األسرار العشرون مجتمعًة فتشير إلى ما كتبه القديس يوحنا اإلنجيلي:  أما   

"َألنُه هَكَذا َأَحب اُهللا اْلَعاَلَم َحتى َبَذَل إْبَنُه اْلَوِحيد، ِلَكْي َال َيْهِلَك ُكل َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، 
عن  ، وما كتبه القديس بولس الرسول)16:3(يوحنا  َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اَألَبِديُة"

في صورة اهللا لم يُعد ُمساواته هللا غنيمة بل تجّرد من ذاته "هو اّلذي : الّرب يسوع
البشر وظهر في هيئة إنسان فوضَع نفسُه  ى مثالِ العبد وصار عل صورةَ ُمّتخًذا 

  .)8- 6 :2 (فيلبي "وَأطاَع حتى الموت موِت الصليب
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  إختارھا وأرسلھا
بعد إن إختار اهللا مريم العذراء لتكون أما هللا الكلمة المتجسد وقبلت هي بذلك    

"، أرسلها كنعمة إلهية إلى إمرأة كبيرة السن كانت عاقر الربإذ قالت "ها أنا أمة 
ل متاعب الحمل ومشاق آالالم الوالدة، وهي اآلن حامل، إمرأة ال يمكنها أن تتحم

أرسلها اهللا إليها لُتعينها إلى حين الوالدة. وعلى الرغم من أن إسم المرأة هو 
، إال أنها ُتمّثل ”يمين اهللا“أو ” اهللا ُيْقِسم“أو ” اهللا قد أقسم“الذي معناه أليصابات 

ة التعّرف على كل إنساٍن مّنا كان في سبات عن معرفة اهللا ثم أفاق وبدء في فتر 
اهللا ليلد روًحا تحب وتشتاق للعمل وتعمل من أجل مجد اهللا. هذه الفترة والوالدة 
إحتاجت للمعونة اإللهية ليتحّقق وعد اهللا "أعطيكم قلًبا جديًدا، وأجعُل في 

وأنزُع من لحِمكم قلَب الحجَر، وأعطيكم قلًبا من لحم،   أحشائكم روًحا جديًدا،
ئكم وأجعلكم تسيرون على فرائضي وتحفظون أحكامي وأجعُل روحي في أحشا

). فترة الحمل هذه ليست بالفترة السهلة وال 27-26 :36(حزقيال " وتعملون بها
عملية الوالدة هي أيًضا سهلة، فهي تحتاج للكثير من الصبر والمجهود إذ أنه 
ُيصاحب الحمل تغييرات في الجسم على صاحبها أن يتأقلم معها شيًئا فشيء، 
وجاءت المعونة اإللهية هنا في شخص مريم العذراء الممتلئة نعمة والتي أعطاها 

يسوع أما لكل َمن أحّبه لتوِصل له محبة اإلبن يسوع كما فعلت مع  الرب
أتت إليها  العذراء مريم إذ عرفت أليصابات بقوة الروح القدس بأن[أليصابات 

ه الروحية إليه فاآلب والروح وتقوده في مسيرت ]،وهي تحمل اهللا في أحشائها
  القدس إلٌه واحٌد، آمين. 

ي وٕالهي ... يا َمن أنعمَت على العذراء مريم بنعمٍة خاصة وفريدة، وِمن ربّ    
دون أن أراها جعلتها أما لي تعِرُف حاجتي وترعاني وُتصّلي من أجلي، ُأحّبك 

  آمين. ،وأشكرك على الدوام
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  ""ما لي وما لِك، أّيتھا المرأة؟
تي أتى ِمن أجلها أال وهي يسوع في العمل بحسب الرسالة الّ  الربمنذ أن إبتدأ    

، أي الفترة إبتداًء من المعمودية على يد يوحنا المعمدان، خالص النفس البشرية
اإلعجوبة األولى في عرس قانا الجليل وهي  ثْ دَ فحَ ومن ثم دعوة التالميذ األولين 

يسوع كان يتكّلم مع البشر وبكالمه  الربالحظ أن ، نُ الربما ُتسمى بفترة ظهور 
سلطان إذ هو يتكّلم معهم كإله على الرغم ِمن كونه أطلق على نفسه "إبن 

 اإلنسان". 

ذي تمّثل يرّد على صالة اإلنسان الّ يسوع  الربى وفي عرس قانا الجليل نر    
ه: "ما لي وما لِك، بالعذراء مريم حين صّلت له قائلة: "ليس عندهم خمر" بقول

). ولعل اهللا أراد أن يمتحن 4- 3 :2أّيتها المرأة؟ لم تأت ساعتي بعد" (يوحنا 
فغالًبا ما نسمعه يقول لمن [بمدى معرفته به  /"الكنيسة عروس المسيح"اإلنسان

ما  لتَ "من أجل إيمانك نِ بما معناه يطلب منه فيستجيب له: "أيمانك خّلصك" أو 
ن كوْ . ولِ اّلتي إختارها لتلد الُمخّلص إبن اهللا "اهللا"عروس  هيأة ، فهذه المر ]لبته"طَ 

درك هذه المكانة لذلك نراها تقول له دون أن تنطق بكلمٍة واحدة أن هذه المرأة تُ 
م علَ تي تَ بَك، أنا هي الّ  قتْ ثِ تي أحّبتك ووَ إنما بفعلها تكّلمت وقالت له: "أنا هي الّ 

اّلذين ال يعرفوك بأن ُيطيعوك، لك كّل  درتك ولقد أخبرتُ َمن أنَت وتعرف قُ 
هو يعلم َمن هي هذه  ،المجد"، وحين رأى اهللا إيمانها كان لها ما أرادت. أجل

"العروس" أيًضا ولكنه أراد أن ُيعلن للجميع بأن هذه المرأة هي  ، فهي أمه،المرأة
زني تي تقول له: "أنت هو اّلذي سُيطعمني ولن تدعني أجوع، وبوجودك لن يعو الّ 

شيء ألنك ستوّفر لي كّل ما أحتاج. أنت هو العريس اّلذي ُيحافظ على أهل بيته 
يسوع للعذراء مريم:  الربويعمل كّل ما في وسعه من أجلهم". وبذلك حين قال 
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"ما لي وما لِك، أّيتها المرأة؟" كان يقصد أن يقول لإلنسان: "أتعرف يا إنسان ما 
  ون الجواب كما أجابت العذراء مريم. عالقتنا ببعض؟"، وهو يأمل أن يك

ُيقلل من شأن العذراء مريم حتى ِمن كونها "أمه  يسوع الربيعتقد البعض بأن    
بالجسد" حين يناديها بلقب "المرأة"، ولكنهم يجهلون بأنه بهذا اللقب هو يرفعها من 

"أم  منزلة "أم إنسان" إلى منزلة "َمن ينوب عن البشرية في الصالة" أي إلى
البشرية" [فاألم غالًبا ما تنوب عن اإلبناء في تقديم طلباتهم ألبيهم]، وهذا هو 

ِمن على الصليب حين أوكل إليها تلميذه  اللقب اّلذي أّكده عليها قبل أن يموت
  . )27- 26 :19(يوحنا الحبيب 

َمن لم يّطلع على سفر يوئيل من العهد القديم لن يفهم معنى أن العذراء مريم    
تي بقولها "ليست لديهم خمر" تقول هللا أن الساعة قد هي ُتمّثل بني إسرائيل كافة الّ 

حانت والبوق قد ُنِفخ فيه وكهنتك يصرخون إليك "أشفق يا رب على شعبك اّلذي 
قد تاب وصام عن الخطيئة، وال تجعل ميراثك عاًرا فتسخر منهم األمم لماذا ُيقال 

هللا على شعبه فُيرسل لهم القمح والنبيذ والزيت في الشعوب: أين إلههم"، فُيشفق ا
د الشّر عنهم وتفيُض روحه على كّل البشر ويعلمون بأن اهللا في فيشبعون وُيبعِ 

وسطهم. أجل، هنا العذراء مريم تقول إلبنها اإلله: "أنا هو شعُبك اّلذي أدرك بأن 
ى طاعة وعاد إل ألنه إبتعد عنك فتاب دَ الكرمة أصبحت خراب والخمر قد نفِ 

كلمتك [{فقالت أمه للخدم: "مهما قال لكم فإفعلوه" ... فقال يسوع للخدم: "إمُألوا 
األجران ماًء". فمُألوها إلى أعالها. فقال لهم: "إغرفوا اآلن وناولوا وكيل المائدة". 

به أن تُفيض  تَ عدْ ، وبأننا في ذلك الزمان اّلذي وَ )}]7- 5 :2فناولوه. (يوحنا 
عليها". وهذا ما كان، وسيبقى إلى والخمر والزيت اللَذين ُيسكبان علينا بالتقدمة 

  آمين. ،يسوع المسيح والروح القدس الرباألبد ب
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وهنا ال يسُعنا إال أن نتذّكر أّمنا حواء األولى اّلتي أطلق عليها آدم إسم "إمرأة"    
 هعلت) وما ف23-18 :2(التكوين من ضلعه  ُبنيَ  جسدها ألنبسلطاٍن ِمن اهللا 

بن اإلنسان إبما فعلته مريم العذراء "أم البشرية الجديدة" واّلتي أطلق عليها  مقارنةً 
  :هو اّلذي ُأخذ منهاجسده وكان  اإلله الُمتجّسد بسلطانه إسم "إمرأة"

المرأة األولى هي اّلتي حّفزت اإلنسان بأن ال ُيطيع اهللا بل يسمع للشيطان  •
انية فهي تعرف اهللا حّق المعرفة وهي اّلتي )، أما المرأة الث6-1 :3(التكوين 

  ولكن الغلبة كانت للثانية. المرأتان ُأْمِتحنتا تطلب ِمن اإلنسان أن ُيطيع اهللا. 

المرأة األولى هي اّلتي أخرجت اإلنسان من الجنة ذات األشجار اليانعة  •
، المثمرة والمياه الجارية واّلتي بها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر

بينما المرأة الثانية هي اّلتي طلبت من اهللا أن ُيعيد الحياة لألرض القاحلة 
ليعيش اإلنسان دوًما في الجنة الحقيقية: قلب اهللا المتمّثل بقلب يسوع 

 األقدس: األرض الموعودة اّلتي تدر عسًال وحليًبا ولبًنا.

ي قلوبهم المرأة األولى سمحت للشيطان أن يغزو قلب أبنائها ويبّث السم ف •
فيموتوا، في حين أن نسل المرأة الثانية هو َمن سحق رأس الشيطان وأزال 

 ).15 :3سمومه ِمن قلوب كثيرين ليحيوا (التكوين 

المرأة األولى أبعدت اإلنسان عن وجه اهللا، بينما المرأة الثانية ولدت "اهللا  •
 الُمتجّسد" لتراه البشرية أجمع وتنعم بدفء محبته.

)، 4 :3أرادت أن تتذّوق أموًرا تجهلها لتنال األلوهية (التكوين  المرأة األولى •
 حواسها وفي كل بينما المرأة الثانية إنصاعت لمشيئة اهللا وقالت له بكل

 ). 38-26 :1األوقات: "ِلتُكن مشيئُتك، فحبك َوْحدُه يكفيني" (لوقا 

  آمين.  ،ي وٕالهي ... أشكركربّ 
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  :عند الصليب

 ة ... و+دة جديدةمشاعر ... خطيئ

ل بهذا الحدث يجعلنا نندهش ونقف أموًرا كثيرة حدثت على الصليب، والتأمّ    
صامتين أمام محبة اهللا لنا، وحين ُنقارن محبة اهللا لنا بمحبتنا له نجد بأننا مهما 
فعلنا فلن نستطيع أن ُنحّب اهللا كما أحّبنا. على الصليب ُندرك بأن معّزتنا عند 

كونها معّزة خالق لخلقه ألن بإمكانه أن يخلق غيرنا إذ لم ُنحّبه كما  اهللا تزيد عن
أي كجزًء منه يخاف عليه خوفه على حدقة  يجب، ولكنه أحّبنا كبنين وبنات له

   الصليب؟ على حدث ماذافعينيه ويدافع عنه بذاته. 
كما كان [على الصليب مثل السيد يسوع المسيح، إبن اإلنسان، إبن يوسف  .1

)، شعب 38- 23 :3ة آدم إبن اهللا (لوقا يّ د من ذرِ من ذرية الملك داوُ  ]دُيعتق
. فكان بالظاهر كما وصفهم اهللا ]وأي إنسان خاطيء[إسرائيل الخاطيء 

ألشعيا النبي حين قال: "على أي موضع أضربكم بعد؟ لماذا تواظبون على 
دم إلى الّتمرد؟ إن الرأس بجملته سقيم والقلب بكامله مريض. من أخمص الق

د، قمة الرأس ليس فيه عافية. كله جروح وأحباط وقروح لم تُنّظف، ولم ُتضمّ 
). وحينها صرخ السيد المسيح وسأل أباه 6-5 :1 ولم ُتلين بالزيت." (أشعيا

) كما سأله 34 :15بالنيابة عن الشعب: "إلهي إلهي لماذا تركتني؟" (مرقس 
داءه ومأل األسى قلبه فتوّجه حين أحاط به أع 22د في المزمور الملك داوُ 

 ]أعداء اهللا[إلى اهللا طلًبا لمعونته، وهنا السيد المسيح هو ُمثقل بخطايانا 
وقلبه حزين حتى الموت كما قال سابًقا. وهنا وٕان يبدو أن السيد المسيح يلوم 

ه بما في قلب أبيه من مِ لْ اهللا على تركه وحيًدا، إال أن السيد يسوع المسيح لعِ 
ما حدث هو لفائدة البشرية صرخ  ه بأن مِ لْ ن يأتي إليه تائًبا ولعِ محبة لمَ 

صرخته الثانية، وأيًضا ُممثًال للشعب، وقال: "يا أبِت، في يديَك أجعُل 
) ثم مات وُدفن وقام من بين األموات للداللة على 46 :23روحي!" (لوقا 
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ن حولنا التجارب ت موجود للحياة األبدية مع اهللا، وليقول لنا بأنه مهما إشتدّ 
 انقي  افإن التوبة واإلتكال على اهللا ُيحيينا ويخلقنا من جديد، فنردد له: "قلبً 

 جددت في أحشائي". امستقيمً  اخلقت في يا اهللا وروحً 

عن  شعياأ النبي به تنّبأ ما الثانية للمرة المسيح على الصليب حّقق يسوع .2
ل أوجاعنا فحسبناه ُمصاًبا "لقد حمل هو آالمنا وٕاحتم: حين قال الُمخّلص

 اآلثام هي هنا أوجاعنا حيث)، 4 :53مضروًبا من اهللا وُمذّلًال." (أشعيا 
 النبوءة هذهيسوع  الربهذا ولقد حّقق . ه منظرهيشو سّببت ت التيوالمعاصي 
 :8 متى(فيرفع عنهم آالمهم  المرضى يشفي كان عندماحياته  سابًقا أثناء

 دمآل األصلية الخطيئة نتيجةدخل إلى العالم  رضالمًما بأن لِ )، عا16-17
 .وحواء

 رؤيا(اّلذي ينتظر صّياده  السهل الصيد المسيح يسوع على الصليب أصبح .3

ِمن  طلبٍ ب طوبّيا اعليه قبض التي ة [الحوت]الكبير  ةالسمك :)20 :3 يوحنا
 دجلة نهر إلى عودت لكي ال قوته بكلّ  جّرها إلى الشاطىء فائيل؛ار  المالك

 :حيث ،)9- 2 :6 طوبيا(

الباقي لحفظه  تمليح وتم في حينه، كغذاء لحم الحوت من ُأستخِدم جزء  . أ
غذاء  – "كلمة اهللا المسيح يسوع كجسد يكون غذاًء في وقت الحق،ل

ا ال يفنى لمن تبعوه حين كان الذي أتى وجعل جسده مأكٌل حق " الروح
عاينوها وكذلك ما  [كلمته التي سمعها الشعب وأفعاله التيعلى األرض 

وأيًضا للذين سيتبعوه بعد موته؛  على هيئة خبز وخمر] للتالميذأعطاه 
والقربانة بالكتاب الُمقّدس المسموعة والممضوغة، هذا الجسد [كلمة اهللا 

 المقّدسة] الذي أصبح الكفاف اليومي لروحنا الجائعة. 

التي تحجب  البيضاء البقع إلزالة كمرهممرارة هذه السمكة  ُأستخدمت  . ب
 الطريقة بنفس ،وٕاعادة البصر إليه األعمى الشخص عينعلى  الرؤيا من
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يسوع "الُمخلص" بحياته وتضحيته، وعند  الربإن المرارة التي قاساها ف
صلبه بالذات، هي التي كانت سبًبا في شفاء أعيننا الضريرة بسبب 

نا البر بطاعته الخطيئة وأعادت لنا البصيرة حين ُغفرت لنا خطايانا ولبس
 لُنعاين مجد اهللا.

 عن ناجم بالء أي لاز أ اّلذي الدخان تصاعدفالسمكة  وكبد قلب اُأحرق  . ت
على الصليب، إحترق قلب  الطريقة بنفسو  الشياطين، أو الشريرة األرواح

) 14 :22الُمخلص حًبا بنا، صار قلبه كالشمع وذاب بداخله (مزمور 
ة خطايانا وأصعد نفسه كبخوٍر ذات وسال دمه وقّدم ذاته ذبيحة لمغفر 

لكي يرتاح كّل من أضناهم نير الخطيئة وُيبعد  [كصالة]رائحة زكية هللا 
 عنهم عقوبتها الوخيمة، أي الموت.

قلب ودم  هو اإلنسان، كذلك لجسم نيُمهمّ  القلب والكبد عضوينوكما أن 
  :من حيث لروحنا، المسيح

لتي تضخ الدم السليم لكافة القلب هو مفتاح الحياة واألداة اكما أن  •
ُيعطي  المسيح بمحبته تجاه الجميعقلب هو أجزاء الجسد، كذلك 

 مع الكل كجسد واحد أمام اهللا.وبقلبه يج ،الحياة

الكبد هو الذي يوّلد كريات الدم الحمراء في الطفولة، ومن ثم كما أن  •
  عند البلوغ يصبح المصنع الذي:

ي لكي يبقى الجسم محافًظا على ُينظم عملية التمثيل الغذائ  )1(
  لياقته، 

نتج ما يحتاجه اإلنسان من أنزيمات وقاية ضد العدوى وزيادة يُ   )2(
 المناعة، 

 ُيزيل السموم من الجسم  )3(

يسوع اّلذي ال  الربدم اإليمان بمحبة اهللا لنا التي وهبتنا كذلك هو 
كّل ذات وقاية ِمن عطي حياًة صحّية يُ ل، ةمحبّ لهذه ال ارمزً  ،يفنى
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 الزمان نهاية وحتى األجيال، في كلّ  كّل َمن آمن بهلاآلفات 
  . )28- 15 :9ين (العبرانيّ 

صحيحة  إذا ما أصاب الكبد أي عّلة ولم يعمل بصورةعجًبا كيف 
 إيماننا كان إذا الطريقة كذلك بنفس ،أصبح اإلنسان خامًال عليالً 

 نكون لن فإننا بمعتقدات اآلخرين ويتأثر اقوي  ليس صخل كمُ  بالمسيح
بكوننا نور العالم وملح صحيح  بشكل مهامنا أداء على قادرين

[حيث ) 16- 13 :5متى ، 22- 19 :2ملوك  2ر (اّلذي ُيطه األرض 
إذ َسيْسهل ] /الوعاءالتي في القلب "محبة اهللا"النور والملح هما 

   .إصابتنا بالمرض والوقوع بالخطيئة واإلبتعاد عن اهللا
سببه اإلنسان هللا بإبتعاده عنه وعدم طاعة  اّلذي األلم لتحو  على الصليب .4

بما تمّثل  فعلي ألم إلىأو عبادته بصورة خاطئة أخرى كلمته وعبادة آلهة 
يسوع أثناء درب الصليب. على الصليب تحققت النبوءة التي  الربعاناه 

 الواقع في ولكن د،داوُ  الملك َمن كتبها هو كان وٕان 22 وردت بالمزمور
 القدس لما سيتم حدوثه للُمخّلص اآلتي. الروح من توحاةمس

على ذاته كّل يسوع  الربعلى الصليب، أثناء محاكمته وجلده وصلبه، أخذ  .5
 األلم:

هانات، تعريته : اإلمن جّراء من معاناة نفسيةناتجة ال ُترى بالعين آالم  .1
  .ِمن ثيابه، سخرية الجنود، البصق على وجهه

اللطم على الوجه، معاناة جسدية من جّراء:  تجة منآالم ظاهرة للعين نا .2
تحّمل ثقل الصليب على الجلد، وضع إكليل من الشوك على الرأس، 

 . الصلبدق المسامير و كتفه، 

جرى ِمن جراحاته  اّلذيبدمه الكريم ومحى يسوع  الربعلى الصليب ستر  .6
انا]، خطايانا [أي خطاي األلم رجليه كّل ُمسّببات هذا أسفل حتى رأسه قمة من

ة الثاني المسيح يسوع يةذمعمو  ذه هيوه التي وضعها بداخل جراحات جسده.
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 حيث ،"الثمين دمه"، معموذية بـ)50 :12 لوقا( التي تحدث عنها لتالميذه
يجري الماء على الجسد حين ُيسكب من  كما كافة جسده على هدمجرى 

 .على قمة الرأس في المعموذية

ذنوبنا وأفعالنا التي  لنا يسوع أباه السماوي ليغفر الربعلى الصليب سأل  .7
 لنا يغفر خطيئة؛ نسميه لنا ما يغفر مشاعره وقدسية أسمه وكرامته؛ آذت

أن نحبه  لنا ينبغي كما تهمحب عدمحب الذات واإلبتعاد عنه و  في األنانية
 .ألنه أب الجميع وخالق الكل اآلخرين إيذاء لنا يغفر ؛إليه ستمعون

حبه  على [عالمة اهللا من المرسل الحمل المسيح يسوع أصبح بعلى الصلي .8
 :إلراقة دمه لـ لنا]

 عطينايُ و  قدسنايُ و  آثامنا يحمل أي ،و "ذبيحة اإلثم" "الخطيئة ذبيحة" يكون 1.8
 ).6- 1 :7 ؛23- 17 :6 ؛5؛ 4 األحبار( الحياة

 نم لخالصهم البشري والجنس اهللا بين العهدعلى  والمصادقة توثيقال  2.8
 متى ،34- 31 :31 إرميا ،28- 15 :9 العبرانيين( الخطايا مغفرة خالل

آمّنا بمن  إذا اهللاِمن ِقبل  كسرلن يُ  اّلذي" الجديد العهد). "28- 27 :26
 مختوم العهد وهذا ،)8- 3 :17 يوحنا ،5 :17 متى( كلمته ناطعأرسل وأ

 :12 اإلشتراع تثنية" (الحياة هي الدم" أن اهللا قال حيث يسوع بحياة
 قسمر ( السماء في" بدياأل اهللا" هو يسوع الرب ا ألنأبدي  اعهدً  ؛)23
16: 19.(  
 وعندما ؛ته لنا وبأنه "محبة"بمح اهللا أظهر على الصليب أخرى، وبعبارة
إذ " اهللا أبناء" نصبح سوففبذات المحبة وُنحب اآلخرين  الحب بهذا نعترف

 ).17- 7 :4 يوحنا 1( "قدس: شركة الروح الوهب لنا اهللا ِمن روحه أن"

 إلى عنه تحدث اّلذي الحب لنا، الحقيقي حبه اهللا على الصليب أظهر .9
 ابدً أ الخائنة زوجتهلن يهُجر  سوف اّلذي للزوج وجداني ُمسامح حب هوشع؛
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ُغّنى  اليوم ذلك وفي .)9- 8 :11 هوشع( معها ىبقيو  برقة يتقّرب منها هولكن
ط ِمن ِقبل العذراء مريم وسمعان الشيخ بل ليس فق وأصبح واقًعا" أشعيا نشيد"

 : إذ تحّقق ما ُكتب، من ِقبل كّل َمن آمن بوعد اهللا

غضَبَك إرتد  لكن ألنك غِضْبَت علي  ب ر  أحمُدَك يا": وتقول في ذلك اليوم
قد ل نشيدي،و  ِعّزي الرب ، فزعخالصي فأْطمئن وال أ اهللاوذا ه .نيتيْ زّ وع

وتقولون  .ُمبتهجين صِ من ينابيع الخالالمياه  تْستَقونو ". اصً أصبح لي خال
ه الَ مأعي الشعوب فْسِمِه، َعرفوا إب وٕادعواْحَمُدوا الرب "إ: في ذلك اليوم

ذلك  عرفْ يُ ل ،قد صنع عظاِئمَ  فإنهُ وا ِللرب ديشأ .ىْسَمُه قد تعالإن أ كرواوأذ
في ُقدوَس ِإْسَراِئيَل  فإن َن ِصْهيو  ساكنة ايٕابتهجي و  يْهتف. إافي اَألْرِض كله

  .)6- 1 :12 أشعيا(" عظيموسطك 
ِفدائنا،  ينر ذك ُمت ،النشيد ذلك يغنّ نُ  أن نايمكن للصليب ننظر مرة كل وفي

 كينبوع وفاته بعدالمطعون  المسيح يسوعجنب  من اتدّفق انذلال والدم الماءو 
 .هللا لمحبة شونتعطّ مُ ال البشر جميع إلى رحمة

 ودمه، جسده عن األخير العشاء في قاله يسوع ما الرب حّقق على الصليب .10
 القربانة" طريق عن الحق وقت وفي[ األبدي القربان األولى للمرة لنا وقدم
 دائًما إلى ِلُيقّدم ]القدس الروح من قلبه الُمقّدس الحاضر بيننا بقوة" سةالمقدّ 
 .انرتكبه التي الخطايا مغفرة أجل من اهللا

 مغفرة [بواسطة الشيطان عدونا صّب اهللا غضبه على على الصليب .11
لم تعد لديهم السلطة على  الشريرة وجميع األرواح هو أنه له وقال خطايانا]،
" اإلله الحي المسيح يسوع إبنه" إلى السلطة هذه ولقد تّم تسليم اإلنسان،

 ينبوعرب من فإبتدأ بالشبه وتاب  وثق َمن األبدية كلالحياة لكيما ينال 
 اسابقً المميتة  الخطايا رتكبقد إ كان ولو حتى يموت" فال هترحمة اهللا و حبم"
  ).36- 35 :3 يوحنا ،20- 19 :5 يوحنا 1 ،32-31 :12 يوحنا(
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، )20 :8 متى( األرض على هائمهذا ال ،المسيح يسوع أصبح على الصليب .12
 والنبيذ زيتال وصب خطاةال جراح بتضميدقام  اّلذي الصالح السامري ثالمِ 

 يسوع أتباع[من صاحب الخان  طلبثم  ]األرض[ نزل في اهمورع عليهم
) ألن له 19 :10اّلذين أعطاهم سلطاًنا على كّل قوٍة للشيطان (لوقا  المسيح

أن يعتني بهم بما أعطاه له  )]18 :28 كّل سلطاٍن في السماء واألرض (متى
 القربانة في وحضوره تهكلم[ الجديد والعهد القديم العهد ِمن معرفة في

) وسر اإلفخارستيا 19 :28] وبما عّلمه ِمن أسرار [المعموذية (متى المقدسة
 ،كأبناء اهللا السبب، هذالو . األخير اليوم في تهأجر  عطيهسيُ هو و  ،وغيرها]
السخي والرقيق لرعاية خلقه  قلبهوالحصول على  تقليده، إلى نحتاج

 ).37-33 :10 لوقا(للجميع  لحياةاو  الشفاء يكونوبالتالي  ،وٕاطعامهم

وبين  بينه للوحدة أقصى مثال المسيح يسوع الربأعطانا  على الصليب .13
فينا هذه الوحدة مع  تكون أن كمسيحيين، منا، يطلب وهو اآلب السماوي،

 ةحبمالب وحدة أي ؛)]بناإل( المسيح يسوع[ كلمتهمع و السماوي  باآل
 رسالة( اإليمان على ةيّ المبنِ  الطاعةب وحدة ،)26- 20 :17 يوحنا( قداسةالو 
 ورق على حبر مجرد ليستهي  الوحدة هذه). العبرانيين إلى بولس لقديسا

 القدس الروح /الجلد التي يهبهاالمثابرةنعمة  خالل من ها اإلنسانيعيش بل
 .نهام قلوبنا ملءي أن اهللا نسأل أن علينا نيتعيّ  والتي

 مريم الحزن قلب ذ اخترق سيفإ سمعان نبوءة تحقيق تم على الصليب .14
 سرية اأفكارً أحدهم بهذا الحدث تنكشف له ولألخرين  تأّمل، وُكّلما العذراء

 ،"الُمعّزي" القدس الروح من مستوحاة ألنها اهللا لمجد) 35- 34 :2 لوقا( ةكثير 
 .يسوع، لَمن آمنوا به الرب طلب على بناءً  ،السماوي باآلُمرسل من ال

رأى بعين  شخص أول ،"يسوع أم" مريم، لعذراءأصبحت ا على الصليب .15
درب  في بصمتٍ  إبنها عاناه اّلذي األلم في امنّ  لكلٍ  اهللا محبة وفهم الروح

 عن اآلخرين يقول إبنها لها وللتالميذ كان ما فهمت على الصليب. الصليب
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 أجل من ]الحمل[ هبة من اهللا كذبيحة الممنوح لهم وعن موته اهللا محبة
  .اخطايان مغفرة

 تسبب تزال ولكنها ال اهللا اآلن، إلى الجسدي األلم تسبب ال وٕان الخطايا هذه    
 شبيه ألم. لُتغفر يسوع الخطيئة بدم توبة وتغطية إلى وحزن وتحتاج عاطفي ألم

 ولكن لدينا؛ ما كل إعطائهم بعد لنا األحّباء خيانة عن الناجم العميق باأللم
لقد . الصفح ويطلبون رشدهم إلى يعودون دماعن ونفرح وننسى سرعان ما نغفر

 تنسىالوالدة ولكن سرعان ما  ألم تتحّمل اأم  مثل اآلالم هذه المسيح يسوعتحّمل 
آه، كم هي . هفي للحياة كبادرة الرضيع طفلها صرخة سمعت أن بمجرد اآلالم هذه

ه قلب سرور ومدى ،)32- 11 :15(لوقا  إبنه الضال بعودةسعادة اآلب السماوي 
 الحياة نااعطأ) و 10-1 :15خرج باحثًا عّنا فوجدنا (لوقا  اّلذي "المسيح يسوع"
 اّلذي "عرس اإلبن" حفلالالئقة لحضور  الثياب لنا عدّ أ أي[ وبينه انبينصالح و 

  .])14- 1 :22متى ( إلبنه اعروسً ك معه سنجتمع حيثاهللا اآلب  له انادع

 يسوع مات إذ ،األمم لجميع اهللا جانب من الفداء لنا نجزأُ الصليب  على   
مات عارًيا  أتى؛ ةأمّ  أو قبيلة أي من عليه لتعرفل مالبس بدون اعاريً  المسيح

يقف عارًيا أمام اهللا ويحتاج إلى رداٍء ُيغّطي به  اّلذياإلنسان الخاطىء من أجل 
ليتم ما تنبأ عنه في العهد القديم:  مات وهو ُمشّوه ال مالمح لوجه القّدوس ُعريه،

كفرٍع أمامه وكأصٍل ِمن أرض قاحلة ال صورة له وال بهاء فننظر إليه  تَ بَ إنه نَ ف"
رجل أوجاٍع وعارٌف باأللم، ومثُل  ،وال منظر فنشتهيه. ُمزدرى ومتروٌك ِمن الناس

هو هبة مجانية من ). 3- 2 :53 أشعيا(" فلم نعبأ به. َمن ُيستُر الوجُه عنه ُمزدرى
 فرصةال ناتأعط ةبه األلم؛ من الكثير مع ولكنمنه بًة ومح بحرية لنا عطيتأُ اهللا، 

شرح  ،)21-1 :3( يوحناإنجيل  فيف. اهللا لكوتم من جزءً  كوننو  الروح من ولدلن
 أنه بسببفقط  ليس[ ليالً  إليه جاء اّلذي نيقاديموسل ةحكم بكل المسيح يسوع
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 يسوع مع حدهو  كوني أن دار وأ اهللا، لمعرفة شتعط مُ  كان ألنه ولكن اخائفً  كان
وال بّد  الروح، من المولود يكون كيف ]اآلخرين من تدخل أي دون اهللا عن سألهيو 

 محبة لعِ شْ يُ  اّلذي [الناتج عن العطش] بالماء الحيأن يسبق هذه الوالدة اإلرتواء 
 شبيه[ فرحالبيمألها و  قلوبنا في المبذول ألجلنا] بنهإ في [التي أرانا إّياها اهللا

 :7 لوقا( موتال من الوحيد ابنهالمسيح إ أقام لها يسوع اّلذي رملةاأل مرأةال بفرحة
إبنها قائًما من  شاهدت عندما" مريم العذراء األم" فرحةكذلك و  ،)11-17

 الروح خالل من في قلوبنا ومحبة اهللا هذه سُتسكب األموات وُمرتفًعا إلى السماء].
لمجده  اهللا أحّبنا كما يناآلخر  حب على المقدرة وتعطينا) 5:5 رومية( القدس
جعلنا سيحين يرتوي عطشنا له بالماء الحي،  ،الحب هذا. "محبة" اهللا ألن تعالى

 ينفضار تائبين توبة صادقة من القلب و  ؛به ثقتناواضعين  هللا اتمامً ُنسلم أمرنا 
 القيامو  مسامحةو  بحب :لآلخرين اهللا قداسة عكسعاملين بما يو  الخطيئة؛
 نكون سوف أي ،لآلخرين اهللا محبةونشر  المحتاجين، إلى ةالخيري باألعمال

الحي  الماء.  أباهم يندقل مُ  ألطفالا امك) 8 :1 الرسل أعمال( للغير اهللا شهود
 نقاء إلظهار الخطايا رطه ويُ  يغسل اّلذيهو ذاته  نا لمحبة اهللاعطش يروي اّلذي
 يسوعب دمتجسّ ال اهللا ،اهللا كلمة هو الحي ءالما. كما خلقه اهللا في البدء القلب

يشرُب ِمن الماء اّلذي  اّلذي"أما : قال اّلذي" الفادي" ،"اإلنسان بنإ" المسيح،
بل الماء اّلذي ُأعطيه إّياه يصيُر  بي"] فلن يعطش أبًدا "يؤمن عطيه أنا إّياه [أيأُ 

 الحي ءالماهذا هو ). 35 :6 ،14 :4 يوحنا(" ةأبديّ  حياةً فيه عيُن ماٍء يتفّجُر 
 [أي البيتإلى  التالميذ قاد اّلذي ]المسيح السيد يمثل اّلذيكان بيد الرجل [ اّلذي

 الربف ،)13-7 :22 لوقا( ]الربمائدة  [أي الفصح سيؤكل حيث ]اهللا مملكة
 إلى صلن سوفبإتباعه و  ؛"األب اهللا إلى" الطريق يكشف اّلذيهو  المسيح يسوع

 ،ذات المكانبو  .: محبتهك اهللا مائدته الُمخلصةوُنشار  ]العليا الغرفة أي[ السماء
. ا لمحبة اهللاشهودً  صبحوالي التالميذ على القدس الروح ، يحلّ العليا الغرفةهذه 
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يسوع حين طعنه أحد  الربواّلذي أرانا إياه  اهللا قلب من ينبع اّلذي الحي الماءف
- 33 :19(يوحنا ماء دٌم و  قتهجنبه بعد موته على الصليب فخرج لو في الجنود 

 عندما المسيح يسوع الربيرسله لنا بطلب ِمن  سوف اّلذي القدس الروحهو ) 35
 اهللا أبناء كونلن اجديدً  اقلبً  عطينافيً  ،)16-15 :14، 39-37 :7 يوحنا( به نؤمن

  ).27-26 :36 حزقيال(

 ذللتلمي اأم  لتكون العذراء، مريم ،أّمه من المسيح يسوع طلب الصليب، على   
 الربيوِكل  وبذلك، ا له.مريم كأم  أّمهأن يعتبر  التلميذ هذا وسأل أحّبه، اّلذي
يكون  أن يود َمن لكل اأم  تكون أن إذ يسألها عظيم، مريم لدور أّمه المسيح يسوع

 ذلك على وبناءً  ن يودون أن ُيحبهم بمقدار محبته لذلك التلميذ،اّلذيمن تالميذه 
 سوف مين إياها بالصالة واثقين بأنهاُمكر  ا لنالعذراء كأم ا أّمهونكّرم  نحب سوف
ا أم  ِمن على الصليب، أصبحت العذراء مريم .حياتنا في الدور لها هذا يكون

يسوع بدمه الثمين وهم  الربن إفتداهم ونّقاهم اّلذيجماعة القّديسين  :للكنيسة
ه المجيدة فحاربوا الشيطان بدورهم حملوا تعاليم اهللا في قلبهم وٕاستسلموا إلرادت

ونشروا اإليمان في المعمورة [تلك المرأة التي رآها القديس يوحنا في رؤياه ملتحفة 
بالشمس والقمر تحت قدميها وعلى رأسها إكليل ِمن أثني عشر كوكًبا (رؤيا يوحنا 

12 قهر الموت وقام ِمن بين  اّلذيهذا  ا لباكورة هذه الجماعة:)]، كما كانت أم
 .)28-13 :15 رنتسو ق 1(  موات: يسوع المسيحاأل

  )12 :51" (مزمور أخلق في يا اهللا، وروًحا ثابتًا جّدد في باطني "قلًبا طاهرًا
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  صل-:لن

ي وٕالهي يسوع المسيح، حين أتناول جسدك الُمقّدس ودمك الثمين أرجو منك ربّ    
المفتوح ِمن  أن تأخذ ذنوبي وتزرعها في أعمق جرٍح على جسدك، في باطن قلبك

ا ِمن جنبك وأخلق إنبثقعّمدني بالدم والماء اللذان  .أجلي، وتسترها بدمك الكريم
 قلًبا نقي ا ينبض من قوة المحبة التي سكبها فيه روحك القّدوس، قلًبا مثل قلبك في

مشيئته. وكما ُكون جسدك في القّدوس يصرخ إللهي "يا أبتاه" وُيسعده ويعمل 
ة من الدنس بقوة الروح القدس كذلك ليكن قلبك القّدوس الرحم رحم أمك الخالي

    آمين. ،ُيعطيني والدة جديدة اّلذي

يا حمل اهللا الحامل خطايا العالم إرحمنا وٕارحم العالم أجمع. ُمبارٌك هو اهللا    
له الواحد إلى األبد، ومبارٌك إسمه القّدوس! والمجد لآلب واإلبن والروح القدس اإل

   آمين.
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 لفهرسا
  صفحة                 

  1  ..............................المسبحة الوردية   
  8  ..........................: التجّسد  أسرار الفرح
 20   .......................  : الخالصأسرار الحزن

 36  ...................  : الحياة األبديةأسرار المجد 
 49  ...........  هللا: العيش في ملكوت اأسرار النور

 64  ........ت جانبية   ......................تأّمال
  ت إضافية   تأّمال 

  75  ........................... *  إختارها وأرسلها
  76  ..............*  "ما لي وما لِك، أّيتها المرأة؟" 

  : الصليب ندع*  
  79  .....مشاعر ... خطيئة ... والدة جديدة       

 

  :المصادر
  ]1مقالة المسبحة الوردية صفحة [ www.theholyrosary.org  موقع .1
 http://www.catholic-pages.com/prayers/rosary_dominic.asp  موقع .2

 ]1المسبحة الوردية صفحة  مقالة[
 /http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations موقع .3

documents/hf_p-vi_exh_19740202_marialis-cultus_en.html  
  ]7مقالة المسبحة الوردية صفحة [

  والعهد الجديد، ترجمة اآلباء اليسوعيون، دار  القديمالكتاب الُمقّدس: العهد  .4
   2007بيروت، الطبعة السابعة  –المشرق 

 



 

    

 

              

  



 

  

 


