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رسالة بولس الرسول إلى أهل أفسس
االصحاح الخامس :حب الزوج وخضوع الزوجة في الرب
"فَكُونُوا ُمت َ َمثِّ ِّل َ
سي ُح أ َ ْيضًا
ين بِّا َ ِّ
هلل كَأ َ ْوالَ ٍد أ َ ِّحبَّا َءَ ،وا ْ
سلُكُوا فِّي ا ْل َم َحبَّ ِّة َك َما أ َ َحبَّنَا ا ْل َم ِّ
لِل َراةِّ َحةً َِيِّبَةً" []2 - 1
سهُ ألَجْ ِّلنَا ،قُ ْربَانًا َو َذ ِّبي َحةً ِّ َّ ِّ
َو ْ
سلَ َم نَ ْف َ
 إن كانت لغة الكنيسة الجامعة هي المحبة ،خاللها نُمارس وحدانية الروح ،وبهاتنمو الكنيسة وكل عضو فيها ،مشتاقًا أن يتحقق سر السيد المسيح ،بانفتاح باب
اإليمان للجميع خالل المحبة ،فإن المحبة هي أيضًا عالمة امتثالنا باهلل أبينا،
وإقتداةنا بكلمة هللا المتجسد الذي خالل المحبة سلَّم نفسه ألجلنا قربانًا وذبيحة
لآلب راةحة سرور ورضا .وكما يقول القديس يوحنا الحبيب" :بهذا قد عرفنا
المحبة أن ذاك وضع نفسه ألجلنا فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا ألجل اإلخوة"
( 1يوحنا  .)16 :3يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :انظر ،فإنه يقدم لك نصيحة
أكثر نبالً ،إذ يحثك ،قاةالً" :كَأ َ ْوالَ ٍد أ َ ِّحبَّا َء" ،نعم فإنه يوجد سبب آخر مقنع لتتمثل
به ،ليس أنك نلت صال ًحا من يديه فقِ ،وإنما أيضًا دُعيت ابنه .وإذ ليس كل
األبناء يتمثلون بآباةهم بل "األحباء" لذا يقول "كَأ َ ْوالَ ٍد أ َ ِّحبَّا َء"].
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س ٍة أ َ ْو َ
ينَ .والَ
س َ
س َّم بَ ْينَ ُك ْم َك َما يَ ِّلي ُ
ق ِّب ِّقدِّي ِّ
ِ َم ٍع ،فَالَ يُ َ
الزنَا َو ُك ُّل نَ َجا َ
" َوأ َ َّما ِّ
ش ْك ُر .فَ ِّإنَّ ُك ْم
ق ،بَ ْل ِّبا ْل َح ِّري ِّ ال ُّ
سفَا َه ِّة َوا ْل َه ْز ُل الَّ ِّتي الَ ت َ ِّلي ُ
ا ْلقَبَا َحةَُ ،والَ َكالَ ُم ال َّ
ان أ َ ْو نَ ِّج ٍس أ َ ْو َ
ْس لَهُ
ت َ ْعلَ ُم َ
ِ َّماعٍ ،الَّذِّي ُه َو عَابِّ ٌد ِّلأل َ ْوثَان ،لَي َ
ون َهذَا أَنَّ ُك َّل َز ٍ
ير ٌ
هللا" []5 - 3
اث فِّي َملَكُو ِّ
سيحِّ َو ِّ
ت ا ْل َم ِّ
ِّم َ
 ركز القديس بولس في حديثه عن أعمال الظلمة على ثالث خِايا ،وهي:س ٍة أ َ ْو َِ َم ٍع" [ ،]3هذه األمور الثالثة التي ال يليق مجرد ذكر
الزنَا َو ُك ُّل نَ َجا َ
" ِّ
أسماةها بيننا إن كنا بالحقيقة قديسين في الرب .ثم يعود ليكررها [ ]5كعلة
لحرمان اإلنسان من ملكوت هللا .وكما يقول األب صرابيون[ :يجب علينا أن
نتجنب هذه (الخِايا) الثالث على قدر متسا ٍو من الحرص ،فإن واحدة منها كما
أن جميعها تغلق أمامنا ملكوت المسيح وتستبعدنا عنه بقدر متسا ٍو].
 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم[ :أن القديس بولس قدم المجموعة األولى منالشرور" :كل مرارة وسخِ وغضب" (أفسس  ،)31 :4وأن علة هذه الشرور
س ٍة أ َ ْو
الزنَا َو ُك ُّل نَ َجا َ
هي الصياح والتجديف والخبث؛ أما المجموعة الثانية " ِّ
سفَا َه ِّة َوا ْل َه ْز ُل" [.]4
َِ َم ٍع" فهي تنبع عن الشهوات الجسدية وعلتها " َكالَ ُم ال َّ
عوض كلمات الشكر هلل].

 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :الكلمات هي الِريق لألعمال ...أي نفع للنِقبالفكاهة؟ إنك مجرد تضحك (تمزح)!  ...أخبرني ،هل يشغل صانع األحذية نفسه
بشيء غير ما يمس مهنته ولمنفعتها؟ هل يشتري أية آلة غير التي تخص عمله؟
ال! فإنه ال لزوم لألمور التي ال نحتاج إليها ...إذن ليتك ال تتفوه بكلمة بِالة،
فخالل الكلمات البِالة تسقِ في أحاديث غبية .الوقت الحاضر ليس وقت للضحك
المتسيب ،إنما هو وقت للحزن والتجارب والبكاء ،فهل تمزح؟  ...إبليس واقف
مستعد ،إنه يزأر ليفترسك ( 1بِرس  ،)8 :5إنه يجول من كل جهة ،ويقلب كل
األمور ضد حياتك ،ويدبر مكاةد لينزعك من راحتك ،يصر بأسنانه ويجأر ،يتنفس
نارا ضد خالصك ،فهل تجلس أنت لتنِق بفكاهات وتتفوه بكلمات غبية ،وتتحدث
ً
بما هو ليس للنفع؟! ...اآلن وقت للحرب (الروحية) والصراع ،للسهر والحراسة،
للتسلح والتسربل .ال مجال للضحك هنا ،فإن هذا خاص بالعالم ،اسمع ما يقوله
السيد المسيح "العالم يفرح ،أنتم ستحزنون" (يوحنا  ...)20 :16السيد المسيح
صلب من أجل شرورك ،وأنت تضحك؟  ...اسمع ما يقوله النبي" :اعبدوا هللا
بخشية ،هللوا له برعدة" (مزمور  .)11 :2المزاح يجعل النفس رخوة وبليدة...
ليس من هو معيب مثل المازح ،فإنه ليس في فمه شيء نافع بل مملوء أتعابًا].
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ور يَأْتِّي َ
غ َ
علَى
هللا َ
ب ِّ
"الَ يَغُ َّر ُك ْم أ َ َح ٌد بِّ َكالَ ٍم بَ ِّ
اِ ٍل ،ألَنَّهُ بِّ َ
ض ُ
سبَ ِّ
ب َه ِّذ ِّه األ ُ ُم ِّ
اء ا ْل َم ْع ِّصيَ ِّة .فَالَ تَكُونُوا ش َُركَا َء ُه ْم .ألَنَّ ُك ْم ُك ْنت ُ ْم قَ ْبالً ُ
ظ ْل َمةً َوأ َ َّما َ
ور
أ َ ْبنَ ِّ
اآلن فَنُ ٌ
ور" []8 - 6
ب .ا ْ
فِّي َّ
الر ِّ
سلُكُوا كَأ َ ْوالَ ِّد نُ ٍ

 يحسب القديس بولس الِماع أنه "عَا ِّب ٌد ِّلأل َ ْوثَان" وحذر من "الِمع الذي هوعبادة األوثان" (كولوسي  ،)5 :3إذ يقيم اإلنسان المال إل ًها له .فإن كان الزنا
يعني عبودية اإلنسان لشهوات الجسد عوض الحياة المقدسة في الرب ،فالِمع
هو عبودية اإلنسان لألمور الزمنية عوض الحياة األبدية والمجد السماوي في
الرب .فال يليق االستهانة بالِمع وال بالزنا وال بالنجاسة ...فإن هذه جميعها من
سمات أبناء المعصية ،تجلب الغضب اإللهي [.]6
 لم يقل القديس بولس "كنتم قبالً في الظلمة ،وأما اآلن في النور" ،وإنما قال:" ُك ْنت ُ ْم قَ ْبالً ُ
ظ ْل َمةًَ ،وأ َ َّما َ
ور" [ .]8فمن يسلك في الظلمة تمتزج حياته بها
اآلن فَنُ ٌ
فيصير هو نفسه كما لو كان ظلمة ،ومن يسلك في نور الرب يصير هو نفسه
نورا وبركةً ،كقول الرب" :أنتم نور العالم" (متي .)14 :5
ً
نورا بالرب "النور الحقيقي" يلتزمون بالسلوك كأبناء للنور [،]8
 إذ صاروا ًثمرا ِبيعيًا فيهم وليس عمالً مفتعالً!
فتصير الحياة المقدسة ً

قُ .م ْختَبِّ ِّر َ
ي
الروح (النُور)ِّ ُه َو فِّي ك ُِّل َ
"ألَنَّ ث َ َم َر ُّ
ين َما ُه َو َم ْر ِّض ٌّ
صالَحٍ َوبِّ ٍر َو َح ٍ
ب" []10 - 9
الر ِّ
ِّع ْن َد َّ
 يقول القديس أغسِينوس[ :إذ كنتم في الظلمة لم تكونوا في الرب ،لكن إذاستنرتم فإنكم تضيةون بالرب وليس من ذواتكم ...لقد كان بِرس قاد ًرا أن
يعمل ما فعله الرب ،لكن ليس من عندياته ،وإنما في الرب ...سار بِرس على
الماء كأمر الرب ،مدركًا أنه يعجز عن التمتع بهذه القوة من ذاته .باإليمان صار
لديه القوة ليحقق ما يعجز الضعف البشري عن عمله].
 إن كان السيد المسيح هو شمس البر ،فإننا بروحه القدوس ،الذي هو"النور" ننعم بثمر النور" :كل صالح وبر وحق" .فكما أن الحياة الزمنية ما
كان يمكن أن يكون لها وجود بدون الشمس ،مع الفارق الشاسع ،ال حياة لنا
بدون شمس البر واهب كل صالح وبر وحق.
 بقوله " ُم ْختَبِّ ِّر َب" [ ]10يميز بين السالكين بأعمال
الر ِّ
ي ِّع ْن َد َّ
ين َما ُه َو َم ْر ِّض ٌّ
الظلمة والسالكين بأعمال النور ،فأوالد الظلمة يمارسون ما هو مرضي ألنفسهم
أو لغيرهم ،أما أوالد النور فيهتمون كيف يرضون هللا ،مرددين في أعماقهم
عبارة القديس بولس" :يا رب ،ماذا تريد أن أفعل؟" (أعمال .)6 :9
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شت َ ِّركُوا فِّي أ َ ْع َما ِّل ال ُّظ ْل َم ِّة َ
" َوالَ ت َ ْ
غي ِّْر ا ْل ُمثْ ِّم َر ِّة بَ ْل بِّا ْل َح ِّري ِّ َوبِّ ُخو َها .أل َ َّن
س ًّرا ِّذ ْك ُر َها أ َ ْيضًا قَ ِّبي ٌحَ .ولَ ِّك َّن ا ْل ُك َّل ِّإذَا ت َ َوبَّ َخ يُ ْظ َه ُر
ور ا ْل َحا ِّدثَةَ ِّم ْن ُه ْم ِّ
األ ُ ُم َ
ور" []13 - 11
ور .أل َ َّن ُك َّل َما أ ُ ْظ ِّه َر فَ ُه َو نُ ٌ
بِّالنُّ ِّ

 أراد القديس بولس من المؤمنين أن يحددوا موقفهم ،إن كانوا أوالد نور أمأوالد ظلمة ،وذلك ليس خالل المناقشات الغبية وإنما خالل الحياة العملية.
 هذا ما يؤكده في أكثر من موضع ،إذ يقول" :أية خلِة للبر واإلثم؟ وأيةشركة للنور مع الظلمة؟ وأي اتفاق للمسيح مع بليعال؟ وأي نصيب للمؤمن مع
غير المؤمن؟" ( 2كورنثوس  .)15 - 14 :6وبنفس المعنى يقول يوحنا
الحبيب" :بهذا أوالد هللا ظاهرون وأوالد إبليس ،كل من ال يفعل البر فليس من
هللا وكذا من ال يحب أخاه" ( 1يوحنا  .)10 :3يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[يقول" :أنتم نور" ،اآلن النور يوبخ ما يدور في الظلمة ،كأنه يقول إن كنتم
فضالء واضحين ال يقدر األشرار أن يختفوا ،وذلك كما لو أضيةت شمعة ،يصير
الكل في نور ،وال يقدر اللص أن يدخل ،هكذا إذ يشرق نوركم ينفضح األشرار
ويُمسكون .عملنا ان نكشفهم ،فلماذا يقول ربنا" :ال تدينوا لكي ال ت ُدانوا" (متي
)1 :7؟ لم يقل بولس" :دينوهم" بل "وبخوهم" أي أصلحوا أمرهم].

سي ُح.
ست َ ْي ِّق ْظ أَيُّ َها النَّاةِّ ُم َوقُ ْم ِّم َن األ َ ْم َوا ِّ
" ِّلذَ ِّلكَ يَقُو ُل :ا ْ
ت فَيُ ِّضي َء لَكَ ا ْل َم ِّ
فَا ْن ُ
يق ،الَ َك ُج َهالَ َء بَ ْل َك ُح َك َما َءُ .م ْفت َ ِّد َ
سلُك َ
ين ا ْل َو ْقتَ أل َ َّن
ْف ت َ ْ
ظ ُروا َكي َ
ُون بِّالت َّ ْدقِّ ِّ
يرةٌ" []16 - 14
األَيَّا َم ِّ
ش ِّر َ

 يختم القديس بولس حديثه عن السلوك في النور بتأكيد تمتعنا بنور قيامة الربيسوع وتأكيد الغلبة والنصرة للنور على الظلمة .يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:
[يقصد بالناةم والميت اإلنسان الذي في الخِية ،فإنه تفوح منه رواةح كريهة كراةحة
الميت ،ويكون متبلدًا كمن هو ناةم ،فيكون كمن ال يرى شية ًا ،وإنما يعيش في األحالم
واألوهام والتخيالت ...أترك الخِية فتقدر أن تعاين السيد المسيح" ،ألن كل من يعمل
السيةات يبغض النور وال يأتي إلى النور" (يوحنا ].)20 :3
 هنا نالحظ أنه ال يكفي التدقيق في السلوك وإنما تلزم "الحكمة" أيضًا في التصرف. فقد حسب البعض أن اإليمان بالمصلوب غباوة وجهالة ،وأن اإلتكال على هللا يعنيكثيرا على الحكمة والمعرفة.
تجاهل التفكير والحكمة ،لذا ركز ً
 عالمة التعقل والحكمة مع التدقيق في السلوك هي "افتداء الوقت" .فالمؤمن يدركأن حياته الزمنية هي ثروته الحقيقية من جهة كونها علة إكليله األبدي أو هالكه .إن
افتدى وقته ،تحول جهاده الزمني السريع إلى إكليل سماوي خالد .وإن أهمل في أيامه
القصيرة ،تحِمت أبديته الحقة ألن "األيام شريرة" ألنها تجذب اإلنسان إلي العالم.
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بَ .والَ
" ِّم ْن أَجْ ِّل ذَ ِّلكَ الَ تَكُونُوا أ َ ْغ ِّبيَا َء بَ ْل فَا ِّه ِّم َ
ي َم ِّ
شية َةُ َّ
الر ِّ
ين َما ِّه َ
الروحِّ" []18 - 17
تَ ْ
سك َُروا بِّا ْل َخ ْم ِّر الَّذِّي فِّي ِّه ا ْل َخالَعَةُ ،بَ ِّل ْ
امت َ ِّلة ُوا بِّ ُّ

 األحداث الصالحة التي تتم في اليوم هي من عند هللا ،أما الشريرة فهي منالناس األشرار .إذن فالشرور التي تحدث في األزمنة هي من صنع البشر ،لذا قيل
إن األيام شريرة ،كما يقال ان األزمنة شريرة .لذلك ،يِلب منا القديس بولس أن
نفهم مشيةة الرب أنها داةما ً لخيرنا .أما الذين ال يفهمون هذا ،دعاهم أغبياء.
 لوِ الذي عذب نفسه بأفعال سدوم وعمورة األثيمة ،حين سكر أنجب من ابنتيهموآب وعمون ،فكانا ونسلهما من بعدهما مقاومين لعمل هللا ولشعبه عبر األجيال.
 وعندما سكر نوح تعري (تكوين .)21 :9سكر من كل جانب ،فكم باألكثر يلزم
 يليق باإلنسان العادي أن يتحفظ من ال ًبالجندي (الروحي) الذي يعيش بين السيوف ،ويتعرض لسفك دمه والقتل.
وخمرا لمري النفس" (أمثال .)6 :31
مسكرا لهالك،
 يقوله الكتاب" :أعِواً
ً
 لقد أُعِيت الخمر لنا ال لهدف سوى صحة الجسد (أي لنواح ِبية) ،لكن هذاالهدف فسد بسبب سوء االستخدام .يقول القديس بولس لتيموثاوس" :استعمل
خمرا قليالً من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة" ( 1تيموثاؤس .)23 :5
ً

سا ِّبي َح َوأ َ َ
ين َو ُم َرتِّ ِّل َ
وحيَّ ٍةُ ،مت َ َرنِّ ِّم َ
" ُمك َِّل ِّم َ
ين بَ ْع ُ
ين
ي ُر ِّ
ض ُك ْم بَ ْعضًا ِّب َم َز ِّ
ير َوت َ َ
ام َ
غانِّ َّ
ب .شَا ِّك ِّر َ
ع
ين َ
علَى ك ُِّل َ
سو َ
ش ْي ٍء فِّي ا ْ
س ِّم َربِّنَا يَ ُ
لر ِّ
فِّي قُلُوبِّ ُك ْم ِّل َّ
ين ُك َّل ِّح ٍ
اض ِّع َ
ين بَ ْع ُ
هللا" []21 - 19
ف ِّ
سيحِِّّ َّ ِّ ،
ا ْل َم ِّ
ض فِّي َخ ْو ِّ
ض ُك ْم ِّلبَ ْع ٍ
بَ .خ ِّ
لِل َواآل ِّ
الروحِّ" [ :]18هل الروح فينا؟ نعم ،بالحق هو فينا ،فإننا إذ
 "بَ ِّل ْامت َ ِّلة ُوا ِّب ُّ
ننزع الكذب والمرارة  ...عن نفوسنا ،وإذ نصير هكذا متحننين ،مسامحين
بعضنا البعض ،فنحسب مؤهلين لحلول الروح فينا وإنارتنا؟
 التسبيح والشكر هما من عمل الكنيسة السماوية ،أو من عمل السماةيين ،فإنقبلنا في السيد المسيح الحياة السماوية صار التسبيح نابعًا من أعماق القلب
ِبيعيًا ،يتجاوب معه كل كيان اإلنسان ،حتى إن كان وسِ الضيق .هذا ما هز
الوثنيون إذ رأوا المسيحيين يسبحون هللا في السجون ووقت االستشهاد.
ب" [ ]19تعني أن يكون (التسبيح) بإصغاء شدي ٍد وفه ٍم ،فمن
لر ِّ
 "فِّي قُلُوبِّ ُك ْم ِّل َّال يصغي تما ًما يترنم ناِقًا بالكلمات بينما يجول قلبه هنا وهناك.
 "شَا ِّك ِّر َين ...وخاضعين في خوف هللا" ،فليس شيء يسر هللا مثل
ين ُك َّل ِّح ٍ
إنسان شاكر ويخضع للكنيسة والخدام في محبة واحترام "وادين بعضكم بعضا ً
بالمحبة األخوية ،مقدمين بعضكم بعضا ً في الكرامة" (رومية .)10 :12
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سا ُء (الزوجات) ْ
اخ َ
س
"أَيُّ َها النِّ َ
ب .ألَنَّ َّ
لر ِّ
ض ْع َن ِّل ِّر َجا ِّلكُنَّ َك َما ِّل َّ
الر ُج َل ُه َو َرأْ ُ
س ِّد" []23 - 22
س ِّةَ ،و ُه َو ُم َخ ِّل ُ
ا ْل َم ْرأ َ ِّة َك َما أَنَّ ا ْل َم ِّ
ص ا ْل َج َ
س ا ْل َك ِّني َ
سي َح أ َ ْيضًا َرأْ ُ

صا في الكرامة ،هذا ما
 "الخضوع" في المسيحية ليس خنوعًا وال ضعفًا ،وال نق ًأعلنه كلمة هللا المتجسد حين أعلن ِاعته لآلب وخضوعه له مع أنه واحد في
الجوهر ،رافعًا من فضيلة "الخضوع" ليجعلها موضع سباق لعلنا نبلغ سمة السيد
المسيح الخاضع والمِيع .وكان الرب يسوع خاضعًا للقديسة مريم والقديس يوسف
النجار (لوقا  ،)51 :2مع كونه خالقهما ومخلصهما ،وخضوعه لم يعيقه عن تحقيق
رسالته التي غالبًا لم يدركاها في كمال أعماقها ،إذ قال بتواضع وصراحة" :لماذا
كنتما تِلبانني؟ ألم تعلما أنه ينبغي أن أكون فيما ألبي" (لوقا .)49 :2
 فالخضوع ليس استسالما وال ِاعة عمياء ،وإنما اتساع قلب وقبول إلرادة الغيروكثيرا ما يتمسك الرجل بالرةاسة بكونها "سلِة" ودكتاتورية،
بفكر ناضج متزن.
ً
لذلك ربِ القديس بولس الرةاسة بالحب الباذل ،فرةاسة السيد المسيح لكنيسته أعلنت
سا فليقدم
خالل محبته الباذلة على الصليب لخالصها ،وهكذا إذ يريد الرجل أن يكون رأ ً
حبًا باذالً عمليًا! يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :اهتم بها بنفس العناية التي تَعَهد
بها المسيح الكنيسة .نعم ،حتى وإن احتاجت أن تقدم حياتك! نعم ،وإن احتاجت أن
تتقِع أجزاء ربوات المرات! نعم ،لتحتمل أي ألم مهما كان وال تمتنع].

" َولَ ِّك ْن َك َما ت َ ْخ َ
ش ْي ٍء.
سا ُء ِّل ِّر َجا ِّل ِّه َّن ِّفي ك ُِّل َ
سيحَِّ ،ك َذ ِّلكَ ِّ
سةُ ِّل ْل َم ِّ
الن َ
ض ُع ا ْل َك ِّني َ
سه ُ
سةَ َو ْ
ب ا ْل َم ِّ
سلَ َم نَ ْف َ
سي ُح أ َ ْيضًا ا ْل َكنِّي َ
الر َجا ُل ،أ َ ِّحبُّوا نِّ َ
سا َء ُك ْم َك َما أ َ َح َّ
أَيُّ َها ِّ
ألَجْ ِّل َها" []25 - 24
 حينما تمارس الزوجة خضوعها لرجلها في الرب ،ويمارس الرجل حبهلزوجته من أجل الرب ،إنما يشترك االثنان معًا بصورة أو بأخرى في عمل
السيد المسيح الذبيحي بالبذل الحقيقي ،فتصير حياتهما الزوجية عالمة منظورة
عن شركتهما في عمل السيد المسيح المبذول الخفي.
 تحت ظل الصليب تقدم الزوجة خضوعها بفرح من أجل الرب ،ويعلن الزوجحبه لزوجته مهما كان تصرفها .متمثالً بالسيد المسيح الذي قدم حياته لتقديس
سهُ ألَجْ ِّل َها".
كنيسته " َو ْ
سلَ َم نَ ْف َ
 من كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم للزوج[ :إن رأيتها تزدري بك وتأنفمنك وتحتقرك ،فتفكيرك العظيم تجاهها ومودتك ولِفك تقدر أن تخضعها لك،
فإنه ليس شيء أعظم قوة في االستمالة أكثر من هذه الرباِات ،خاصة من
الزوج والزوجة!  ...نعم ،فإنه بالرغم مما تعانيه من بعض األمور من ناحيتها
فال تعنفها ،ألن السيد المسيح لم يفعل ذلك].
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س ِّه
س َهاُ ،م َِ ِّه ًرا ِّإيَّا َها ِّبغَ ْ
س ِّل ا ْل َم ِّ
اء ِّبا ْل َك ِّل َم ِّةِّ ،ل َك ْي يُحْ ِّض َر َها ِّلنَ ْف ِّ
" ِّل َك ْي يُقَ ِّد َ
س فِّي َها َوالَ َ
غ ْ
ش ْي ٌء ِّم ْن ِّمثْ ِّل ذَ ِّلكَ  ،بَ ْل تَكُونُ
ض َن أ َ ْو َ
َكنِّي َ
سةً َم ِّجي َدةً ،الَ َدنَ َ
ب" []27 - 26
سةً َو ِّبالَ َ
ُمقَ َّد َ
ع ْي ٍ

 غاية السيد المسيح من عروسه أن يقدسها ويِهرها بمياه المعمودية وذلكبالكلمة ،إذ تتقدس المياه خالل السيد المسيح الكلمة ،مقد ًما صليبه ثمنًا
لتقديسنا .وكما يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :لقد كانت مملوءة عيبًا وبشعة
وملومة ،فلم يشمةز منها وال مقتها ،إنما سلَّم نفسه من أجلها ،كقول القديس
بولس" :وإذ كنا خِاة مات المسيح عنا" (رومية  .)8 :5وبالرغم من كونها
هكذا أخذها وكساها بالجمال ،وغسلها ،ولم يرفض أن يسلم نفسه من أجلها].
س ِّه" ،ففي ِقس الزواج اليهودي كانت هناك فترة بين عقد
 "يُحْ ِّض َر َها ِّلنَ ْف ِّالزواج واستالم العروس؛ هكذا وقَّع السيد عقد الزوجية بدمه الِاهر على
سا له ،وفي مجيةه األخير يستلم العروس حيث
الصليب ،اشترانا وقبلنا عرو ً
يجتمع كل المختارين معه على السحاب ،وكأنه يُحضر عروسه لنفسه .لقد أحبها
سا له تجاوبه الحب بالحب ،وتشاركه المجد األبدي
بال مقابل ،لكنه ينتظرها عرو ً
وتكون بال دنس او َ
غ ْ
ض َن (تجعد ،كرمشة) نتيجة االحزان ،بل فرحانة داةما ً.

ام َرأَتَهُ
ب َ
سا َء ُه ْم كَأَجْ َ
الر َجا ِّل أ َ ْن يُ ِّحبُّوا نِّ َ
ب ْ
سا ِّد ِّه ْمَ .م ْن يُ ِّح ُّ
" َك َذ ِّلكَ يَ ِّج ُ
علَى ِّ
ب أ َ ْيضًا
سهُ .فَ ِّإنَّهُ لَ ْم يُ ْب ِّغ ْ
ض أ َ َح ٌد َج َ
ب نَ ْف َ
الر ُّ
يُ ِّح ُّ
س َدهُ قَ ُِّ بَ ْل يَقُوتُهُ َويُ َربِّي ِّهَ ،ك َما َّ
َ
َ
س ِّة .ألنَّنَا أ ْع َ
ام ِّه" []30 - 28
ضا ُء ِّج ْ
س ِّم ِّهِّ ،م ْن لَحْ ِّم ِّه َو ِّم ْن ِّع َظ ِّ
ِّل ْل َكنِّي َ

 هنا يقدم ثالث مقارنات :السيد المسيح والكنيسة ،الرجل وزوجته ،الرأسوالجسد .يقول القديس يوحنا الذهبي الفم[ :ليس هنا شيء يلحم حياتنا مع بعضنا
البعض هكذا مثل حب الرجل وزوجته] ،فقد أعلن القديس بولس أمرين :األول مدى
اتحادنا بالسيد المسيح "ألَنَّنَا أ َ ْع َ
ام ِّه" والثاني
س ِّم ِّهِّ ،م ْن لَحْ ِّم ِّه َو ِّم ْن ِّع َظ ِّ
ضا ُء ِّج ْ
س َدهُ قَ ُّ
ِ بَ ْل يَقُوتُهُ َويُ َربِّي ِّه" .فمن
نظرتنا القدسية للجسد" :فَ ِّإنَّهُ لَ ْم يُ ْب ِّغ ْ
ض أ َ َح ٌد َج َ
جهة اتحادنا بالسيد المسيح بكوننا أعضاء جسمه ،فهو الغاية األولى والرةيسية
في عمل هللا الخالصي وتمتعنا بإنجيله .إذ يريدنا واحدًا معه ،ننعم بالشركة معه
أبديًا كأبناء روحيين وورثة .هذا الخِ واضح جدًا في كل رساةل القديس بولس،
خاصة هذه الرسالة ما دام يتحدث عن الكنيسة جسد المسيح .أما من جهة قدسيتنا
للجسد ،فقد أوضح أننا ال نبغض الجسد بكونه خليقة هللا المقدسة ،إنما نبغض
شهواته الدخيلة .وقد ركز اآلباء على هذا االتجاه اإلنجيلي حتى ال ننحرف إلى
األفكار الغنوسية المعادية للجسد بكونه ،في نظرهم ،عنصر ظلمة يجب إهالكه.
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ان
الر ُج ُل أَبَاهُ َوأ ُ َّمهُ َويَ ْلت َ ِّص ُ
ق بِّ ْ
" ِّم ْن أَجْ ِّل َهذَا يَتْ ُركُ َّ
ام َرأَتِّ ِّهَ ،ويَ ُكونُ االثْنَ ِّ
س ِّة.
الس ُّر ع َِّظي ٌمَ ،ولَ ِّكنَّ ِّني أَنَا أَقُو ُل ِّم ْن نَحْ ِّو ا ْل َم ِّ
احدًاَ .هذَا ِّ
سدًا َو ِّ
سيحِّ َوا ْل َك ِّني َ
َج َ
س ِّهَ ،وأ َ َّما ا ْل َم ْرأَةُ فَ ْلت َ َه ْب
ام َرأَتَهُ َه َكذَا َكنَ ْف ِّ
ب ُك ُّل َو ِّ
اح ٍد ْ
َوأ َ َّما أ َ ْنت ُ ُم األ َ ْف َرادُ ،فَ ْليُ ِّح َّ
(َ )respectsر ُجلَ َها" []33 - 31

سا له ،بكونه رأسها ،هكذا يرى الزوج
 إذ أقام السيد المسيح كنيسته جسدًا مقد ًفي زوجته جسده ،فيحبها ويهتم بها،
 وإذ يتحدث القديس بولس عن الوحدة القاةمة بين الزوجين يقدم لنا مفهو ًمالهذه الوحدة منذ بدء الحياة اإلنسانية ،يتحقق خالل عمل السيد المسيح.
 هذه الوحدة تظهر بصورة فريدة بين السيد المسيح وكنيسته ،حيث دعاهاسرا" .لقد قدم السيد المسيح نفسه مثالً ،ففي اتحاده بالكنيسة العروس ،كما
" ًّ
يقول القديس أغسِينوس[ :قام بترك اآلب إذ أخلى ذاته عن األمجاد وأخذ شكل
العبد (فيلبي  ،)7 :2وإن كان يبقى واحدًا معه في الجوهر بال انفصال ،كما ترك
أمه أي الشعب اليهودي الذي أخذ عنه الجسد خالل القديسة مريم اليهودية
الجنس ،ليصير هو مع عروسه جسدًا واحدًا].
 -ويكمل القديس أغسِينوس[ :لنهتم بالجسد ،وإنما فقِ في حدود الصحة].

القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا ً مما نِلب أو نفتكر ،بحسب القوة التي تعمل
فينا .له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور .آمين.
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