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روسيا،  يف  البلشفّية  الثورة  قامت  أن  بعد 
قرى روسيا  احدى  إىل  أُْرِسَل زعيٌم شيوعي 
فضائل  عن  القرية  تلك  يف  الناس  لُيخرب 
ل عقوهلم عن الدين الذي أمساه  الشيوعية، َوُحيَوِّ

(كارل ماركس) أفيون الشعوب.
الناس  الشيوعي  الزعيم  ضاَيَق  أن  وبعد 

اعي املسيحيِّ احملليِّ َساِخًرا: طويًال، قال للرَّ
(واآلن َأْمسَح َلَك خبمس دقائق لإلجابة)

اجاب الراعي: (ال احتاج اىل مخس دقائق. 
تكفي فقط مخس ثواٍن).. ووقف على املنرب، 

وَحيَّا احلاضرين حتية القيامة:المسيُح قــام
اجاب مجيع اهل القرية بصوٍت واحد:

(حـــقCا قـــــام)
مها  البشري  التاريخ  يف  حادثتني  أهم  كان 
موت السيِّد المسيح وقيامته من بين األموات. 
الرسل،  موضوع  مها  وقيامته  موته  وكان 
ومركز كراز(م:«َوِإْن َملْ َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم، 
فَـَباِطَلٌة ِكَراَزتُـَنا َوبَاِطٌل أَْيًضا ِإميَاُنُكْم ... َوِإْن ملَْ 
َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم، فَـَباِطٌل ِإميَاُنُكْم. أَنْـُتْم بـَْعُد 

ِيف َخطَايَاُكْم!» (١كو١٤:١٥-١٧).
إنّه اليوم الذي أْبَطَل فيه الرّب سلطان الموت.

ُحميَّاهم  على  ٱرَتسمت  قديسني  من  كم 
ابتسامُة الرضا والسَّالم عند ٱنتقالهم وكأنَّهم 
يَا  َشْوَكُتَك  بالموت صارخين:«أَْيَن  يهزؤون 
َمْوُت؟ أَْيَن َغَلَبُتِك يَا َهاِويَُة؟» (١كو٥٥:١٥).

عظة القديس يوحنا الذهبي الفم  
فليتمتع  هللا،  ومحًبا  العبادة  َحَسَن  من كان 
عبًدا  من كان   * البهج  المحفل  هذا  بحسن 
تعب  من   * مسرورًا  ربه  فرح  فليدخل  شكورًا 
صائًما فليأخذ اآلن الدينار * من َعِمَل من الساعة 
األولى فليقبل حقه العادل * من َقِدَم بعد الساعة 

الثالثة فليُـَعيِّْد شاكًرا * من وافى بعد السادسة فال 
يشك مرتابًا فإنه ال يخسر شيًئا * من تخّلَف إلى 
الساعة التاسعة ليتقدم غير ُمرتاٍب * من َوَصَل 
الساعة الحاديَة عشرَة فال يخشَينَّ اإلبطاء * ألنَّ 
السيِّد كريٌم جوَّاد * فهو يقبُل األخيَر كما يقبُل 
األوَّل * يريُح العامَل من الساعِة الحادية عشرة، 
كما يريح من َعِمَل من الساعة األولى * يرحُم من 
هذا  يعطي   * أوًال  جاَء  من  ويرضي  أخيًرا  جاَء 
ويهُب ذاك * يقبُل األعمال وُيَسرُّ بالنيِّة * ُيَكرِّم 
الفعل ويمدح الَعْزَم * فادخلوا  كلكم إًذا إلى فرح 
خذوا  اآلِخُرون  أيها  ويا  األولون  أيها   * ربكم 
اجرتكم * أيها األغنياء ويا أيها الفقراء افرحوا مًعا 
* سلكتم بإمساك أو توانيتم أكرموا هذا النهار * 
فالمائدة  اليوم  أفرحوا   * تصوموا  لم  أو  صمتم 
فال  سمين  العجل   *  ! فتنعموا كلكم  مملوءة 
مشروب  تناولوا كلكم   * جائًعا  أحد  ينصرف 
ال   * الصالح  بغنى  تنعموا كلكم   * اإليمان 
يتحسر أحٌد شاكًيا الفقر الن الملكوت العام قد 
ظهر * وال يندب معدًدا آثاًما ألن الفصح قد بزغ 
ألّن  الموتَ،  أحٌد  اليخَش   * ُمشرقًا  القبر  من 
موت المخلص قد حرَّرنا * هو أخمد الموت لما 
 * إليها  ٱنحدر  لما  الجحيم  وسبى  مات، 
فَـَتَمْرَمَرْت حينما ذاقت جسمه * وهذا عينه قد 
سبق إشعياء فعاينه فنادى قائًال:تمرمرت الجحيم 
لما صادفتك داخلها * تمرمرت ألنها قد أُْلِغَيت 
* تمرمرت إذ ُهِزَئ بها * تمرمرت ألنها قد أُبِيَدت 
* تمرمرت ألنها ُصفَِّدت * تناولت جسًدا فأِلَفته 
إلًها * تناولت أرًضا فأِلَفتها سماًء * تناولت ما 
كانت تنظُر فسقطت من حيث لم تنظُر * فأين 
شوكتك ياموت ؟ أين غلبتك يا جحيم ؟ * قام 
والجن  المسيح  قام   * ُصرِْعت  وأنت  المسيح 
سقطت * قام المسيح والمالئكة فرحت * قام 
قام   * الجميع  في  ٱلحياة  َفٱنْـبَـثَِّت  المسيح 
المسيح وال َمْيَت في القبر * قام المسيح من بين 
األموات فكان باكورة الراقدين *  فله المجد إلى 

دهر الداهرين. آمين
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العهد القديم ... (٨٨)

الغالف األخير: السامريّة
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة قیامة القدیس لعازر من بین االموات واستقبال الفصح المجید

«أيـَُّها الربُّ السيِّد ِإّن َصوَتَك َهَدَم مملَكة اجلحيم، وكلمة سلطانك 
باكورة  أليعازر  أيام، وقد صار  األربعة  ذا  امليَت  القرب  من  أAضت 
إعادة الوالدة. وشاهَد القيامة، فكّل شيء مستطاع لديك يا ملك 
الكل، فَٱْمَنْح عبيدك الغفراَن والرمحة العظمى». هذا ما يرمن به مرمن 

الكنيسة.
أيها األخوة المحبوبون بالرب يسوع المسيح،

ايها الزوار األتقياء ،
يا له من عجٍب عظيٍم وباهٍر! ما تُعيِّد له كنيستنا املقدسة اليوم هو 
”إعادة والدتنا، ومقدمُة خالصنا نحن البشر“وهو ”إنهاض الميت 
المسيح  صديق  البار  ”القديس  أي  القبر“  من  أياٍم  األربعة  ذي 
أليعازر“ وقد صارت أحداث هذة القيامة يف مدينة بيت عنيا الوارد 
ذكرها باالجنيل املقدس، حيث فيها كان مسكن وقرب أليعازر، و]ا 
املكان املقدس الذي ٱلتقت به ُأْخَتا اليعازر مرمي ومرثا بالرب املخلص 

يسوع املسيح.
حًقا يا إخويت األحبة! َلَعظيٌم هو وغريبٌة هذة املعجزة وهي اإلقامة 
من بني اإلموات، واألفضل أن نقول قيامة أليعازر ذي األربعة أياٍم. 

لقد متت أحداث هذة القيامة قبل موت إهلنا وخملصنا يسوع املسيح 
على الصليب، وقيامته يف اليوم الثالث من بني االموات .

إن حدث هذه القيامة سوف يبقى غريًبا للناس، ينشغلون ويهتمون 
بالدُّنيويات، ولكن ليست غريبة على الناس، الذين يؤمنون بالرب 
يسوع املسيح، الذي ألجل خالصنا حنن البشر ارتضى أن يتجسد 
َتُكْن  ويصلب، ويقوم كما يعّلمنا القديس الرسول بولس: «ِإْن َملْ 
ِقَياَمُة أَْمَواٍت َفالَ َيُكوُن اْلَمِسيُح َقْد قَام َوِإْن َملْ َيُكِن اْلَمِسيُح َقْد قَاَم، 

فَـَباِطَلٌة ِكرَازَتُـَنا َوبَاِطٌل أَْيًضا ِإميَاُنُكْم»(١كور١٣:١٥-١٤).
إن أقوال الرسول بولس هي ما أّكد عليها الرب يسوع املسيح بنفسه 
ملرثا أخت اليعازر، عندما استقبلته خارج مدينة بيت عنيا ، اي يف هذا 
املكان املقدس، حيث وقفت يف تلك اللحظات املقدسة قائًال هلا الرب 
يسوع املسيح: قَاَل َهلَا َيُسوُع: «َسيـَُقوُم َأُخوك»، قَاَلْت َلُه َمْرثَا:«أَنَا 
أَْعَلُم أَنَُّه َسيـَُقوُم ِيف اْلِقَياَمِة، ِيف اْليَـْوِم اَألِخِري» قَاَل َهلَا َيُسوُع: «أَنَا ُهَو 
اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيÀا َوآَمَن 

ِيب فَـلَـْن َميُوَت ِإَىل األََبِد. أَتُـْؤِمِنَني ِ]َذا؟» (يو١١: ٢٣-٢٦).
يقول القديس ثيوفيالكتوس مفسرًا هذه األقوال الربَّانِّية: ”وإن كان 
سيموت ُمَؤقـَّـًتا بسبب موت اجلسد، لكن لن ميوت أبًدا بسبب حياة 
الروح وخلود القيامة“. ويقول القديس كريّلس اإلسكندري أيًضا: 
”الذي يؤمن به (باملسيح) سيكون له يف الدهر اآليت حياة ال تفىن 

يف غبطٍة وعدم فساد كامل“.
إن كنيستنا املقدسة أيها األحبة، واليت تقوم بتحضرينا لكي نكون 
األخص  الطاهرة، وعلى  األهلية  لآلالم  بالروح  مشاركني وشاهدين 
قيامة املسيح، وكما يهتف املرمن قائالُ:” أيها املسيح اإلله ملا اقمت 
لعازر من بني األموات قبل اآلمك، حققت القيامة العامة ، ألجل 
ذلك وحنن كاألطفال، حنمل عالمة الَغَلبِة والظََّفِر صارخني إليك يا 

غالَب املوت، أوصنا يف األعايل مبارٌك اآليت باسم الرب .“
وقد سبق الرب يسوع املسيح قد أقام صديقه أليعازر علًنا من بني 
القيامة  انه حًقا هو  لتالميذه  أراد أن يربهن  األموات، وذلك ألنه 

واحلياة، وهو غالٌب املوَت واخلطيئَة .
إن االختالف اجلوهري بني إقامة أليعازر من بني األموات، وقيامة 
يُنـِْهض  تام، ومل  تام وإنسان  إله  املسيح،  أن  ربنا يسوع تكمن يف 
ابن  يسوع  جسد  (أي  األموات  بني  من  جسده  فقط  (املسيح) 
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المسیح قـام، حـًقا قــام
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

العذراء مرمي ) ولكنه أقام وأAض كل طبيعتنا البشرية، اليت أخذها من 
هذه  وحرَّر  القدس،  بالروح  مرمي  العذراء  اإلله  والدة  الطاهرة  دماء 

الطبيعة من قيود الفساد واملوت واخلطيئة.
لذلك يقول املرمن :

إن قيامة أليعازر صارت مقدمة خالصية، أي سابق إنذار خالصي 
إلعادة والدتنا يف املسيح يف يوم ُعمَّاِدنَا، كما يقول بولس اإلهلي: 
«أَْم َجتَْهُلوَن أَنَّنـَا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدنَا ِلَمْوتِِه، َفُدِفنَّا 
َمَعُه بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوِت ، َحىتَّ َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اَألْمَواِت، ِمبَْجِد 
ِة اْحلََياِة؟» (رو٣:٦-٤) وهذا  اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك َحنُْن أَْيًضا ِيف ِجدَّ
املسيح  يف  اجلديدة  حياتنا  أي  الوالدة،  إعادة  بالضبط  تعنيه  ما 

املصلوب والقائم من بني األموات يف اليوم الثالث.
إن ربنا القائم يسوع املسيح يا أحبائي هو بيننا ملموٌس ومرئيٌّ، 
بواسطة جسده أي الكنيسة، اليت حتيا بواسطة الروح القدس الذي 

يفعل يف أسرار الكنيسة املقدسة، وبالتايل يف سّر الكنيسة العظيم، 
سّر الشكر اإلهلي الذي نصري فيه مشاركي احلياة األبدية، اليت هي 
الـُمْهرَاَق من أجلنا ومن  الرَّبَّاِين ودَمُه  قيامته، عندما نذوق جسده 

اجل كثريين لغفران اخلطايا.
هّيا إذن يا إخويت األحباء نشكر اهللا الثالوث القدوس، ونقول مع 
الـُمَرتِِّل: ”إذ قد أكملنا األربعني النافعة، يا رب بوسائل لعازر ومرمي 
ومرثا أهلنا أن نصري مشاهدين آالمك وصليبك وليوم قيامتك الَبِهيِّ 

ملك األيام يا حمُِبَّ البشِر“. آمني

آبــائي واخوتــي،
ها الفصح قد أتى، هذا اليوم البهيج، املانح 
الفصح  المسيح،  قيامة  يوم  والسرور،  الفرح 
الذي  باألحرى  بل  سنة،  يف كل  إلينا  العائد 
النفوس  يف  أبدي  وبشكل  يوم،  يتحقق كل 
العارفة سرَّه. لذا قد مأل قلوبنا بالفرح والبهجة 
جهاد  ذاته  الوقت  يف  وأAى  توصف.  ال  اليت 
الصوم املقدس، بل باألحرى قد أكمل نفوسنا 
وشجعها يف آن واحد. وهكذا قد أتى الفصح 
داعًيا إِيـَّانَا وكل املؤمنني مًعا إىل الراحة والشكر. 
فَـْلـَنْشُكر إًذا الربَّ الذي أهَّلنا ألن جنتاز حبر 

الصوم، وهدانا بفرح إىل ميناء قيامته. لَِيْشُكْرُه كلُّ من أكمل حلبة 
ٱكتساب  سبيل  يف  وجهاد  وحرارة،  ]مة  ونشاط،  ِجبِدٍّ  الصوم 
َولْـَيْشُكْرُه أيًضا كل من َتقاعس بسبب االمهال وضعف  الفضيلة، 
األشداء،  للمجاهدين  مضاعفة  أكاليل  مينح  الرب  ألن  النفس. 
وأجرًا الئًقا بأعماهلم، وُيسامح  الـُمـَتهاملني ألنه رحيم حمب للبشر. 
ينظر إىل قلوبنا واستعدادها، إىل النوايا أكثر مما ينظر إىل األتعاب 
اجلسدية اليت نبُذهلا يف سبيل الفضيلة، أََبَذْلَنا ُجهًدا كبريًا بعزم كلّي 
أم قمنا - بسبب ضعف الجسد - بأقل مما يقوم به اÏاهدون 
النوايا  حسب  واحد  لكل  الروح  ومواهب  اجلوائز  يوزّع  األقوياء. 

األشداء  اÏاهدين  أحد  ُيربز  أن  فإما  وبتوافق. 
وميجده، او َيَدعُه وضيًعا راجًيا منه نقاوة أكثر. 
قيامة  سّر  ماهّية  جيًدا  ونتأَمَّل  شئتم،  إن  لنَر 
ِسرÀا  فينا  يعمل  الذي  السّر  إلهنا،  المسيح 
املسيح  أن  وكيف  األوقات،  يف كل  (مستيكًيا) 
مدفوٌن فينا كما يف قرب، وكيف أنه  يتحد بنفوسنا 
ويقوم ثانية، َويُـْنِهُضـَنا معه. هذا هو هدف حديثنا.
عليه  َوَسمََّر  الصليب  على  ُعلَِّق  إهلنا  املسيح 
العامل. لقد ذاق املوت ونزل إىل أسافل  خطايا 
د جبسده  اجلحيم. ولدى صعوده من اجلحيم احتَّ
أبًدا. وقام للحال  الطاهر الذي مل ينفصل عنه 
السماء مبجد عظيم. هكذا حنن  إىل  األموات، مث صعد  من بني 
أيًضا اآلن وقد خرجنا من العامل (عالم الخطيئة) ودخلنا إىل قرب 
التوبة واالتضاع على شبه آالم املسيح، هو ذاته ينزل من السماء 
يقيمها،  بنفوسنا  ٱحتاده  وعند  قرب.  إىل  جسدنا كما  إىل  ويدخل 
كوAا مائتة باحلقيقة. مث مينح اولئك القائمني هكذا معه أن يروا جمد 

قيامته السرِّية (املستيكيِّة). 
قيامة المسيح هي إذن قيامتنا حنن الواقعني يف اخلطيئة. إذ أنه 
كيف ميكن أن يقوم ويتمجَّد ذاك الذي مل يسقط أبًدا يف خطيئة، 
ومل ينفصل البتَّة عن جمده، الذي هو ممجَّد على الدوام بصورة فائقة، 

4



الكائن «َفوَق ُكلِّ رِئَاَسٍة وُسْلطَاٍن» (أف ٢١:١)؟ 
لذا، فقيامة املسيح وجمده مها جمدنا، كما ذكرنا. فمن خالل قيامته 
فينا تتحقق القيامة يف داخلنا، ُتكشف لنا ونراها. فهو إذ ٱختذ ما 
هو لنا، ينسب إىل ذاته ما يُتممه فينا. إن قيامة النفس هي احتادها 
باحلياة. كما أن اجلسد املائت إن مل يَـتَـَقبَّل النفس احلية ويتحد ]ا 
بدون امتزاج، ال يُقال عنه إنه حيُّ وال ميكن له أن حييا، هكذا فان 
النفس ال تستطيع أن حتيا وحدها إن مل تتحد باهللا - احلياة األبدية 
احلّقة - احتاًدا فائًقا ال اختالط فيه. قبل هذا االحتاد تكون النفس 
مائتة من جهة املعرفة والرؤيا واِإلدراك، بالرغم من إAا عاقلة وخالدة 
بالطبيعة. ليس هناك معرفة بدون رؤيا، وال رؤيا بدون معرفة. هذا 
أقول  املعرفة واِإلدراك.  أوًال، وبالرؤيا  الرؤيا تأيت  أقوله:  أريد أن  ما 
هناك  اجلسدانية  األمور  يف  ألنه  الروحانية،  لألمور  بالنسبة  ذلك 
ادراك حىت بدون رؤيا.  عندما تصدم رجل األعمى حجرًا يشعر 

بالنسبة  لكن  فال.  املائت  أما  بالصدمة، 
لألمور الروحانية، إن مل يرتفع العقل إىل 
تتخطى  اليت  األمور  يف  (الرؤيا)  التأمل 
السرِّية  النعمة  أفعال  يدرك  ال  الفكر، 
إىل  يصل  مل  الذي  فذلك  (املستيكّية). 
أنه  ويزعم  الروحانية،  األمور  يف  التأمل 
يدرك األمور الفائقة على العقل والكالم 
مبا  يشعُر  الذي  األعمى  يشبه  والفكر، 
حيصل من خري أو شر لكنه جيهل ما هو 

بني يديه أو عند قدميه، حىت وإن كانا مسألة حياة أو موت بالنسبة 
الرؤيا فال يستطيع ان يدرك األمور  له. ولكونه فاقًدا للقدرة على 
احلسنة أو السيئة اآلتية عليه. لذلك، ويف كثري من األحيان، يرفع 
عصاه أمام العدو فيصيب صديًقا له، بينما يكون العدو واقًفا أمامه 

ومستهزئًا به. 
كثريون هم الذين يؤمنون بقيامة املسيح، لكن قليلون هم الذين 
ال  رؤيا  عندهم  ليس  الذين  أولئك  هلا.  واضحة  رؤيا  عندهم 
قيل:  لقد  وربًا.  قدوًسا  املسيح  يسوع  يعبدوا  أن  حىت  يستطيعون 
» ِإالَّ بِالرُّوِح اْلُقُدِس» (١  «َولَْيَس َأَحٌد يَـْقِدُر َأْن يَـُقوَل:«َيُسوُع َربٌّ
كو ٣:١٢)، وقيل أيًضا: « َاهللاُ ُروٌح. َوالَِّذيَن َيْسُجُدوَن َلُه فَِبالرُّوِح 
َواحلَْقِّ يَـْنَبِغي َأْن َيْسُجُدوا» (يو٤). إن الصيغة املقدسة اليت نتلوها 
دائًما ال تقول: "إذ قد آمنا بقيامة املسيح"، بل تقول: "إذ قد رأينا 

قيامة املسيح، فلنسجد للرب القدوس الربيء من اخلطأ وحده ".
قيامة  القدس أن حيثَّنا أن نقول "إذ قد رأينا  للروح  كيف ميكن 
املسيح"، اليت مل نَـَرها، وكأننا رأيناها عندما قام املسيح قبل ألف سنة 

(زمن كتابة العظة)، بل حىت حلظة القيامة ذا(ا مل يَـَرها أحد؟
بالتأكيد الكتاب ال يريدنا أن نكذب! حاشا! على العكس هو 
يدعونا أن نقول احلقيقة، إذ أن قيامة املسيح حتصل فعًال يف نفس 
كل مؤمن منفرًدا، وذلك ليس مرة واحدة بل يف كل ساعة عندما 

يقوم املسيح السيِّد فينا البًسا اجلالل (مز٩٢) وُمِشعÀا بأِشعَِّة ٱأللوهيِّة 
وعدم الفساد. ذلك أن حضور الروح القدس املنري يكشُف لنا قيامة 
املسيح كما يف نور صباحي، أو باألحرى يؤهلنا لرؤية املسيح نفسه 
قائًما. لذلك نقول: «الرَّبُّ ُهَو اهللاُ َوَقْد أَنَاَر لََنا» (مز ١١٧)، ونشري 

إىل جميئه الثاين ونقول: «ُمَباَرٌك اآلِيت بِاْسِم الرَّّب» (مز ١١٧). 
إن أولئك الذين أنارهم املسيح بفعل قيامته، يظهر هلم روحانِـيÀا، 
الروح  بنعمة  فينا  ذلك  حيدث  عندما  الروحانية.  بأعينهم  فريونه 
القدس، يقيمنا من بني األموات ويعطينا حياة. ويؤهلنا لرؤيته، فهو 
معرفته،  أيًضا  مينحنا  بل  فحسب  هذا  ليس  والفناء.  املوت  عدمي 
َوَجمََّدنَا معه (رو١٧:٨)، كما  أقامنا (أف٦:٢)  الذي  ذاك  معرفة 

يشهد على ذلك الكتاب املقدس بأسره. 
هذه هي أسرار املسيحيني اإلٰلهية، هذه هي قوة إيماننا الَخِفيَّة، 
القوة اليت ال يعرفها غير المؤمنين والـُمَشكُِّكون وقليلو اإليمان، 

وال يمكنهم أن يروها. 
غري املؤمنني والـُمَشكُِّكون وقليلو اإلميان 
هم الذين ال يُظهرون إمياAم بأعماهلم. فإن 
أعمال،  بدون  تؤمن  أيًضا  الشياطين 
وتعرتف بأن املسيح السيد هو إله ورب. إذ 
تقول بلسان فردها: «أَنَا أَْعرُِفَك َمْن أَْنَت 
ُقدُّوُس اِهللا!» (لو٣٤:٤)، ويف مكان آخر: 
(أع  اْلَعِليِّ»  اِهللا  َعِبيُد  ُهْم  النَّاُس  «هُؤَالِء 
١٦)، ولكن مثل هذا االميان ال يفيد الشياطني وال حىت البشر. ال 
فائدة ملثل هذا اإلميان فهو َمّيت حسب قول الرسول: «ألَنَُّه َكَما أَنَّ 
اجلََْسَد ِبُدوِن ُروٍح َميٌِّت، هَكَذا اِإلميَاُن أَْيًضا ِبُدوِن أَْعَمال َميٌِّت.» (يع 
٢)، كذلك هو احلال مع األعمال بدون إميان. ولماذا هو ميت؟ ألنه 
ال حيتوي اهللا الذي يعطي احلياة يف داخله، ألن ذلك اإلنسان مل 
ُميسك بذاك الذي قال: «ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد َحيَْفْظ َكَالِمي، َوحيُِبُُّه َأِيب، 
َوإِلَْيِه نَْأِيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزًِال» (يو١٤)، حىت حبضوره يقيم املؤمن من 

بني األموات وحيييه ومينحه رؤيته ذاك الذي قام فيه وأقامه.
هلذا السبب، مثل هذا االميان ميت، أو باألحرى الذين هلم إميان بدون 
أعمال هم أموات. ألن اإلميان باهللا حي على الدوام، وُحييي الذين يأتون 
إليه بنية حسنة ويتقبلونه. لقد قاد الكثريين من املوت إىل احلياة حىت قبل 
أن يتمموا وصايا اهللا، وكشف هلم املسيح اإلله. ولو بقوا أمينني على 
الوصايا، ُمطَـبِِّقَني إياها حىت املوت، حلفظوا أنفسهم بواسطتها، وذلك 
بسبب إمياAم احلّي وحده. لكن نظرًا ألAم «اْحنَرَُفوا َكَقْوٍس ُخمِْطَئٍة.» 
للحال  اضاعوا  السالفة،  أعماهلم  شبكة  يف  عالقني  (مز٥٧:٧٧)، 

إمياAم، وجرَّدوا أنفسهم من املسيح اإلله الجوهرة الحقيقية. 
لنحفظ إًذا وصايا اهللا على قدر استطاعتنا حىت ال يقع لنا مثلهم، 
ولكي نتمتع باخلريات احلاضرة واملستقبلة، خاصة رؤية املسيح، اليت 
نشتهيها كلنا بنعمة ربنا يسوع املسيح، الذي يليق به كل جمد إىل أبد 

الدهور، آمني. 
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اهللا ُیعطینا من ملء نعمته منذ أن ُخِلْقـَنا:
اهللا إهلنا الصاحل، أظَهَر لنا صالحه وغناه وسخاء حمّبته منذ َخْلِقِه 
اهللاُ  َخَلَق  اْلَبْدِء  «ِيف  بصالحه  فهو  البداية.  يف  والبشرية  للعاَمل 
جعل  للسموات،  َخلِقه  ويف  (تك١:١).  َواَألْرَض»  السََّماَواِت 
َيَدْيِه.»  ِبَعَمِل  ُخيِْربُ  َواْلَفَلُك  اِهللا  ِمبَْجِد  ُحتَدُِّث  «اَلسََّماَواُت 
(مز١:١٨). ويف َخلِقه لألرض، جعل امسه ممجًدا يف كلِّ األرض: 
« أيـَُّها الرَّبُّ َربُّنـَا ما أْعَجب ٱْمسََك َعَلى األْرِض كلَِّها، ألنَُّه َقِد اْرتَـَفَع 
فَـْوَق السَّمواِت.» (مز١:٨). وكل ما خلَق اهللا يف  ِعَظُم َجالِلَك 
ستة أيام اخلليقة، رأى أنه حسٌن، ويف إمتام َخْلـَقِتِه لكلِّ شيء «َورََأى 
اهللاُ ُكلَّ َما َعِمَلُه فَِإَذا ُهَو َحَسٌن ِجدÀا.» (تك٣١:١). وعندما خلق 
اهللا اإلنسان جعله تاج اخلليقة كلها، حىت إنه قال: «نَـْعَمُل اِإلْنَساَن 
َطْريِ  َوَعَلى  اْلَبْحِر  َمسَِك  َعَلى  فَـَيَتَسلَّطُوَن  ُصوَرتَِنا َكَشَبِهَنا،  َعَلى 
بَّابَاِت الَِّيت  يِع الدَّ السََّماِء َوَعَلى اْلبَـَهاِئِم، َوَعَلى ُكلِّ اَألْرِض، َوَعَلى مجَِ

َتِدبُّ َعَلى اَألْرِض» (تك٢٦:١).
ويـَُعلِّق على ذلك القديس غريغوريوس النيصي قائًال:

التي َتحُكم كل األشياء  ﴿ فاإلنسان كان الصورة والشََّبه للقوَّة 
الموجودة.ولهذا السبب فهو يشبه، ِبُحريِِّة إرادتِِه، ذاك الذي يَـْبُسُط 
ُسلطانه على المسكونة كّلها. فقد كان غير ُمْسَتعَبٍد ِألَيِّ إجبار 
ما  إلى  وإرادته  الخاص،  بعقله  نفسه  يـَُوجِّه  ولكنه كان  خارجي. 

.(De Virginitat) ﴾يُريده، ويختار بُمطًلق حريَّته ما يسرُّه
ولكن القديس كيرّلس الكبير ُيضيف على ذلك، بأنَّ صورة اهللا 
حيث  من  شيء  وقبل كل  باألساس  هي  اإلنسان،  يف  وشبهه 

الفضيلة والقداسة، وذلك يف قوله:
وقبل كل  أساًسا،  اهللا  أن خلقتنا على صورة  نفهم  أن  ﴿يجب 
شيء، معناها األصح هو من حيث الفضيلة والقداسة (أچيامسون) 
وأصل كّل  وبداية  ينبوع  وهو  قّدوس،  اهللا  ألّن   ،(ἁγιασμóν)

نفهمه عن خلقة  أن  ينبغي  ما  أن هذا هو  نعرف  فضيلة. ولكي 
إىل  رسالته  يف  احلكيم  بولس  ُخيربنا  اهللا،  صورة  على  اإلنسان 
يَـَتَصوََّر  َأْن  ِإَىل  أَْيًضا  ِبُكْم  أََمتَخَُّض  الَِّذيَن  أَْوَالِدي  «يَا  الغالطيني: 
ِفيُكم» (غالطية ١٩:٤). ألن تصــوُّر المسيح فينا، هو  اْلَمِسيُح 
على  تشتمل  التي  الدعوة  بواسطة  الروح  من  تأتي  التي  بالقداسة 

.(Pusey, In Ioannem 3,592) ﴾ اإليمان به
وفي قوٍل آخر للقديس كيرّلس الكبير يُـَوضِّح أيًضا أنَّ صورة اهللا 

يف اإلنسان، هي املشاركة يف الطبيعة اإلهلية فيقول:
﴿ فاإلنسان قد نُِفَخ فيه حقÀا نسمة حياة قّوة اهللا اليت ال يـَُعربَّ عنها، 
َوُجِعَل على صورة اهللا بالقدر الذي صار فيه َخـيِّــرًا َوبَــارÀا بالطبيعة، 
وقادرًا على ُكلِّ فضيلة؛ ولكنه قد تَـَقـدَّس لَـمَّا ُجِعَل ُمَشارًكا بالّروح 

 .(Pusey, In Ioannem 3,553-554)  ﴾ ...القدس
اخللقة األوىل لإلنسان وبني  الفرق بني  ُمَوضًِّحا  أيًضا  يقول  كما 

جتديد خلقته بواسطة الكلمة املتجسِّد:
﴿ خلقة اإلنسان األولى كانت تتضمن التقديس بواسطة الروح، 
وإالَّ ما كان ُممكًنا لإلنسان أن ُيَصاغ على صورة اهللا. وتجديد خلقة 
اإلنسان (بتجسُّد املسيح وموته وقيامته وإرسال الروح القدس) هي 
عملية مماثلة، تتمُّ على طريق املشاركة يف الروح الذي قد أُعِطَي للبشرية 
الْـَمْفِديَِّة بواسطة االبن الكلمة املتجسِّد. ويف الواقع، إنَّنا بالتقديس 
يُعاد تكويننا لُنطابق الروح (القدس) ولنطابق االبن كذلك، والشََّبه 
الطبيعي لالبن هو الروح (القدس)؛ فنحن يف إعادة تكويننا حسب 
.(PG 75:1089)  ﴾الروح، ُنَصاغ ثانيًة لنكون حسب حياة اهللا ذاته

ويف قوٍل آخر له، يَزيد توضيح ما قاله سابًقا:
﴿ ولكن االتحاد باهللا يستحيل إحرازه أليِّ واحٍد سوى عن طريق 
املشاركة يف الروح القدس، الذي يطبع فينا قداسته احلقيقية، ويُعيد 
صياغة الطبيعة اليت سقطت يف الفساد لتحصل على حياته اخلاصة. 
وهكذا يُـَردُّ إىل اهللا وإىل اسرتداد َشَبهه ما قد َجتَرَّد من هذا اÏد؛ ألن 
الصورة الكاملة لآلب هو االبن، والتماثل الطبيعي لالبن هو الروح 
(القدس). فالروح إذن يف خلقته من جديد لنفوس الَبَشر لكي تصري 
  ﴾ األمسى  باجلوهر  التمثُّل  ختم  ويضع  اهللا،  َشَبه  فيهم  ُحيِضر  له، 

.(Pusey, In Ioannem 11,11)

«ألنَّ الناموس بموسى ُأعِطَي، وأما النعمة والحق 
فبیسوع المسیح صارا» (یو١٧:١):

قرابني حسب  يُـَقدِّمون  الذين كانوا  القدمي  العهد  أنَّ كهنة  رغم 
الناموس الـُمعَطى بواسطة موسى «الَِّذيَن َخيِْدُموَن ِشْبَه السََّماِويَّاِت  
اْلَمْسَكَن.»  َيْصَنَع  َأْن  ُمْزِمٌع  َوُهَو  ُموَسى  ِإَىل  أُوِحَي  َوِظلََّها، َكَما 
(عب٥:٨)؛ ِإالَّ أنَّ أشباه السماويِّات هذه كانت ُتشري إىل النعمة 
واحلق اللذين صارا لنا باملسيح يسوع. فقد تَضمَّنت شريعة موسى 

من الذبائح اليت كانت تُـَقــدَّم ذبيحة الملء (خر١٩:٢٩-٢٢).
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وذبيحة امللء، هي كبٌش بال َعْيٍب يضع هارون 
وبنوه أيديهم على رأسه، مثَّ يُذبح لكي ُميَثِّلهم يف 
األخري.  النَّـَفس  إىل  الرّب  خلدمة  ذوا(م  تقديس 
وكان موسى يأخذ من دم الكبش، وجيعل منه على 
أبَاِهم  وعلى  وبنيه،  هلاروَن  الُيمىن  اآلذان  ُشْحمة 
أيديهم الُيمىن وعلى أبَاهم أرجلهم الُيمىن، (أَبَاِهم 
من كلِّ  املذبح  على  الدَّم  يَـُرشُّ  مثّ  إبهام)  َجمع 
ناحية. ويف هذا إشارة إىل تكريس آذاAم لسماع 
ما  لعمل  أيديهم  وتكريس  وطاعته،  الرّب  كلمة 

يُرضيه بكل قوَّته، وتكريس أرجلهم للسري يف طُرُقه. وقد اختريت هذه 
األعضاء الثالثة الُيمىن كرمٍز لتقدمي ذوا(ا بأمجعها للرّب. أما رّش 
املذبح من كل ناحية بالدَّم، فهو ألنَّ تكريسهم قاِئٌم على خدمة 

املذبح الذي ُميثِّل ِحْضَن الرّب.
َفَدْهنُـُهم بالدَّم، مثّ رشُّ الدَّم على املذبح، ُيشري إىل العهد املشرتك 
ام املذبح. مثّ يأخذ موسى من الدَّم الذي  بني اهللا وبني عبيده ُخدَّ
على املذبح ومن ُدْهِن املِْسَحِة، يَـْنـَضُحُه على ٰهرون وبنوه وثيا]م 
اليت ُتشري إىل األقانيم  الرَِّساَمِة  معه. هذه هي أهم مراحل طقس 
الثالثة: اآلب واالبن والروح القدس، ممثَّلًة يف املذبح ودم الذبيحة 
وُدْهِن املسحة. ويف اخلتام يأكلون من اللحم املطبوخ لكبش امللء، 
إشارة إىل األكل من جسد املسيح ودمه لإلحتاد به. وبعد هذا اخلتام 
العظيم لطقس رسامة ٰهرون، رئيس الكهنة وبنيه الكهنة باَألكل من 
وليمة كبش امللِء، طََلب اهللا من موسى قائًال: «َوَتْصَنُع ِهلَاُروَن َوبَِنيِه 
ثَـْوَر  ُم  أَْيِديَِهْم. َوتُـَقدِّ هَكَذا ِحبََسِب ُكلِّ َما أََمْرُتَك. َسبـَْعَة أَيَّاٍم َمتْألُ 

َخِطيٍَّة ُكلَّ يَـْوٍم َألْجِل اْلَكفَّاَرِة.» (خر٣٥:٢٩-٣٦).
وللقديس كيرّلس الكبير قَــوٌل ُمضــيء يُقارُِن فيه بني ُسكَىن اهللا 
مع شعبه يف القدمي، وبني املسكن الذي أقامه املسيح ألحبَّائــه الذين 
فداهم بدمه، ومألهم بروحه القدوس، وأطعمهم من جسده ودمه:

﴿إنَّ اخليمة القدمية ُنِصَبت يف الربيِّة بواسطة موسى، وكانت مناسبة 
للذين يكهنون حبسب الناموس؛ أمَّا املسكن الذي يُناسب املسيح، 
فهو املدينة البهيَّة اليت من فوق، أي السماء عينها، اليت هي اخليمة 
اإلهلّية غري املصنوعة مبهارة بشرية، ولكنها إهلّية فائقة. واآلن إذ صار 
املسيح هناك، فهو يقدِّم هللا أبيه املؤمنني به حىت يتقدَّسوا بالّروح، كما 
قال: «لَْيَس َأَحٌد يَْأِيت ِإَىل اآلِب ِإالَّ ِيب.» (يو٦:١٤). وهذه هي يف 
املوضع: «َخاِدًما  املذكورة يف هذا  الليتورجية  الواقع حقيقة خدمته 
إِْنَساٌن.» (عب َنَصَبُه الرَّبُّ َال  َواْلَمْسَكِن احلَِْقيِقيِّ الَِّذي  ِلألَْقَداِس 
٢:٨). وهي خدمة الئقة حقÀا بالهوته، ولو أنَّ اإلشارة إليها جاءت 
اخلدمة  (]ذه  يستطيع  املسيح  فإن كان  تُناسبنا.  بشرية  بكلمات 
بنعمته  فيتربّرون  اخلاص،  بروحه  به  املؤمنني  يُـَقدِّس  أن  السمائية) 
ورمحته، مثّ يُـَقرِّ]م كذبائح هللا، بعد أن ماتوا عن العامل وعاشوا بالروح، 
وتأجَّجوا بالغرية حنو احلياة الصاحلة؛ فكيف ال ُحتَسب هذه اخلدمة 

الئقًة به كإله (إذ قد امتألوا به كرأس للجسد، الكنيسة)؟﴾

كما قال أحد اآلباء الشيوخ:
﴿ إن كان كلُّ ملء الالهوت قد َحلَّ في المسيح 
الشياطين  زرع  نقبل  فال  الرسول،  جسدانًيا، كقول 
األنجاس عندما يقولون لنا: ” أنكم إذا صحتم باسم 
إنهم  القدس“.  والروح  اآلب  تدعون  فلستم  يسوع، 
الدعاء  من  يمنعونا  لكي  منهم،  َمكًرا  ذلك  يفعلون 
باالسم الُحلو الذي لربِّنا يسوع المسيح، لعلمهم أنه 
بدون هذا االسم، ال ولن يوجد خالص الَبتَّة، كقول 
بطرس الرسول:«َألْن لَْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماِء، َقْد 
أُْعِطَي بَيـَْن النَّاِس، ِبِه يـَْنـَبِغي َأْن َنْخُلَص» (أع١٢:٤). ونحن نؤمن 
إيمانًا كامًال بأنَّنا إذا دعونا باسم ربِّنا يسوع، إنما ندعو اآلب واالبن 
والروح القدس، ألنَّنا ال نقبل الَبتََّة َفرًقا وال انقساًما في الالهوت، 
التي بها يحصل  ونؤمن أيًضا أنَّ ربنا يسوع المسيح هو الواسطة 
الناس على الُقْرَبى من اهللا واحلديث معه، كقول الرسول بولس: « 

ِيف َهِذِه األَيَّاِم َكلََّمَنا ِيف ابنِه» (عب٢:١ حسب النَّّص)﴾.
ترديد  على  المداومة  عن  الكبير  مكاريوس  القديس  يقول  كما 
االسم الُحلو الذي لربنا يسوع المسيح وقوَّته في اقتناء الحياة األبدية:
﴿إن داومَت كلَّ حين على طعام الحياة الذي لالسم القدوس، 
فمك  في  ُحلًوا  يصير  فإنه  فتور،  بغير  المسيح،  يسوع  ربنا  اسم 
وحلقك. وبترديدك إيَّاه، تدسم نفسك، وبذلك يمكنك أن تقتني 

الحياة األبدية﴾
والواقع أنَّ اسم الرب يسوع هو اسم الخالص الذي ليس بأحٍد 
(رو َيْخُلُص»  الرَّبِّ  بِاْسِم  َيْدُعو  َمْن  «َألنَّ ُكلَّ  الخالص:  غيره 
١٣:١٠)، «ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا َوَنْحُن أَْعَداٌء َقْد ُصوِلْحَنا َمَع اهللا ِبَمْوِت 
(رو  « ِبَحَياتِِه!  َنْخُلُص  ُمَصاَلُحوَن  َوَنْحُن  فَِباَألْوَلى َكِثيرًا  ابِْنِه، 
١٠:٥). وهكذا ٱستُـْعِلَنت محبة اهللا لنا وحنن بعد خطأة، اليت عربَّ 
َقْد  عنها يوحنا الرسول قائًال: «ِ]َذا أُْظِهَرْت َحمَبَُّة اِهللا ِفيَنا: َأنَّ اهللاَ 
أَْرَسَل ابْـَنُه اْلَوِحيَد ِإَىل اْلَعاملَِ ِلَكْي َحنَْيا ِبِه. ِيف هَذا ِهَي اْلَمَحبَُّة: لَْيَس 
أَنـََّنا َحنُْن َأْحبَـْبـَنا اَهللا، َبْل أَنَُّه ُهَو َأَحبَّنـَا، َوأَْرَسَل ابْنـَـُه َكفَّارًَة ِخلَطَايَانَا.» 
أَْعطَانَا  َحمَبٍَّة  أَيََّة  «اُْنظُُروا  بل  فقط،  ذلك  وليس  (١يو٩:٤-١٠). 
اآلُب َحىتَّ نُْدَعى أَْوَالَد اِهللا!» (١يو١:٣). تلك اليت عربَّ عنها بولس 
الرسول قائًال:« أَْرَسَل اهللاُ ابْـَنُه َمْوُلوًدا ِمِن اْمرَأٍَة، َمْوُلوًدا َحتَْت النَّاُموِس،  
لِيَـْفَتِدَي الَِّذيَن َحتَْت النَّاُموِس، لِنَـَناَل التَّبـَينَِّ.ُمثَّ ِمبَا أَنَُّكْم أَبْـَناٌء، أَْرَسَل 
اهللاُ ُروَح ابِْنِه ِإَىل قُلـُوِبُكْم َصارًِخا: يَا أَبَا اآلب ِإًذا َلْسَت بـَْعُد َعْبًدا َبِل 

ابْـًنا، َوِإْن ُكْنَت ابْـًنا فَـَواِرٌث ِهللا بِاْلَمِسيِح.» (غالطية ٤:٤-٧).
«لكي تمتلئوا إلى كل ملء اهللا» (أف ١٩:٣):

مل يكَتِف اهللا أن ُخيَلِّصنا من خطايانا مبوت ابنه الوحيد فداًء لنا، 
. ومبا أننا أبناء،  لكي يردَّنا إىل رتبتنا األوىل؛ بل ويُعطينا نعمة التبينِّ
أرسل اهللا روح ابنه إىل قلوبنا ليشفع فينا لدى اآلب. وإن ُكنَّا أبناء 
أيًضا يف  الرسول هذا املعىن  فنحن ورثة هللا باملسيح. ويؤكِّد بولس 
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رسالته إىل رومية قائًال: «فَِإْن ُكنَّا أَْوَالًدا فَِإنـََّنا َوَرثٌَة أَْيًضا، َوَرثَُة اِهللا 
َمَعُه ِلَكْي نَتـََمجََّد أَْيًضا َمَعُه.»   ُ َوَوارِثُوَن َمَع اْلَمِسيِح. ِإْن ُكنَّا نَتـََأملَّ
(رو١٧:٨). وما هو مرياثنا هذا الذي صار لنا كأوالد اهللا؟ يقول 
الَِّذي  اْلَمِسيِح،  َيُسوَع  َربِّنـَا  أَبُو  اهللاُ  «ُمَباَرٌك  الرسول:  بطرس  عنه 
، ِبِقَياَمِة َيُسوَع اْلَمِسيِح  َحَسَب َرْمحَِتِه اْلَكِثريَِة َوَلَدنَا ثَانَِيًة ِلَرَجاٍء َحيٍّ
ِمَن اَألْمَواِت، ِلِمريَاٍث َال يَـْفَىن َوَال يَـَتَدنَُّس َوَال َيْضَمِحلُّ، َحمُْفوٌظ ِيف 

السََّماَواِت َألْجِلُكْم، » (١بط٣:١-٤).
َلَنا ِلَشرَِكِة  أما بولس الرسول فيقول عنه: «َشاِكرِيَن اآلَب الَِّذي َأهَّ
يِسَني ِيف النُّوِر» (كوُلسي١٢:١). معبِّـرًا عن ذلك أيًضا  ِمريَاِث اْلِقدِّ
بقوله: «ألَنَُّه ِفيِه (في المسيح) ُسرَّ َأْن حيَِلَّ ُكلُّ اْلِمْلِء» (كوُلسي 
ٱلالَُّهوِت  ِمْلِء  ِفيِه حيَِلُّ ُكلُّ  بقوله: «فَِإنَُّه  ١٩:١). وأوضح ذلك 
َجَسِديÀا. َوأَنـُْتْم َممُْلوُءوَن ِفيِه، ٱلَِّذي ُهَو رَْأُس ُكلِّ رِيَاَسٍة َوُسْلطَاٍن.» 

(كوُلسي ٩:٢-١٠).
كما يقول أيًضا يف رسالته إىل أهل أفسس: «اَلَِّذي نَـَزَل ُهَو الَِّذي 
يِع السََّماَواِت، ِلَكْي َميَْأل اْلُكلَّ.» (أف١٠:٤)،  َصِعَد أَْيًضا فَـْوَق مجَِ
يِسَني ِلَعَمِل اخلِْْدَمِة، لِبُـْنيـَاِن َجَسِد اْلَمِسيِح، ِإَىل  «َألْجِل َتْكِميِل اْلِقدِّ
ِإْنَساٍن  ِإَىل  اِهللا.  اْبِن  َوَمْعرَِفِة  اِإلميَاِن  َوْحَدانِيَِّة  ِإَىل  يُعَنا  نَـْنَتِهَي مجَِ َأْن 

َكاِمل. ِإَىل قِـَياِس قَاَمِة ِمْلِء اْلَمِسيِح.» (أف١٢:٤-١٣).
ولكن قبل أن يتوغَّل بولس الرسول إىل هذا العمق، َسَكَب نفسه 
سكيًبا وَحَىن رُكبتيه ُمَتَضرًِّعا وُمتَـَوسًِّال لدى أيب ربّنا يسوع املسيح، 
لكي يُعطي كل الذين يسمعونه، أو يقرأون له أن يتأدَّبوا أوًال بالقّوة 
لروح اهللا يف اإلنسان الباطن، « لَِيِحلَّ اْلَمِسيُح بِاِإلميَاِن ِيف قُـُلوِبُكْم» 
يف  ويتَأسَّسوا  يتأصÀلوا  أن  ألجلهم  يطلب  مثَّ  (أف١٦:٣-١٧). 
يِسَني،  يِع اْلِقدِّ احملبة، ألن ذلك الزم «َحىتَّ َتْسَتِطيُعوا َأْن ُتْدرُِكوا َمَع مجَِ
َما ُهَو اْلَعْرُض َوالطُّوُل َواْلُعْمُق َواْلُعْلو َوتَـْعرُِفوا َحمَبََّة اْلَمِسيِح اْلَفائَِقَة 

اْلَمْعرَِفِة، ِلَكْي َمتَْتِلُئوا ِإَىل ُكلِّ ِمْلِء اِهللا.» (أف١٩:٣).
إنَّنا بدون أن ننال استحقاق البنوَّة هللا اآلب يف ابنه الوحيد يسوع 
املسيح ربّنا، الذي أرسل لنا روحه القدوس حىت ميكننا بواسطته أن 
ندعو اهللا «أبانا»؛ ما كان ممكًنا لنا البتَّة أن نرفع أيدينا إىل فوق 

وندعو اهللا: «أبانا».
ويف هذا يقول القديس أثناسيوس الكبير:

[لسنا حنن أبناء حسب الطبيعة، ولكن االبن الذي فينا (هو ابٌن 
أبًا لنا حبسب الطبيعة، ولكنه  حبسب الطبيعة)؛ وكذلك اهللا ليس 
اآلب».  أَبَــا  «يا  نصرخ:  وبه  فيه  الذي  فينا،  الذي  للكلمة  آٌب 
وهكذا الذي يرى اآلب فيهم ابنه اخلاص، فأولئك يدعوهم أبناًء 

.(PG, 273,24-30) .[له
وهذا يؤكِّده القديس كيرّلس الكبير، فيقول:

[إنه يهبنا بنعمته ما لم يكن من حقِّنا، فهو يسمح لنا أن ندعو  
اهللا أبًا لنا، بصفتنا قد ارتقينا إلى وضع البنين، فمنه هو قد قَِبْلَنا هذا 

اإلحسان مع بقية االمتيازات التي صارت لنا ... أو بالحري هو 
نفسه قد صار لنا الطريق والباب والوسيلة، التي نلنا بها نعمًة مجيدة 
الَقْدر، وذلك بأن ٱقتَـَنى لنفسه شبهنا. فمع كونه ُحـرÀا  بمثل هذا 
بسبب كونه إلًها، إالَّ أنه َأَخَذ شكل العبد حتى يمكنه أن يمنحنا 

األشياء التي له، ويجعلنا نحن العبيد أغنياء بامتيازاته الخاصة] 
(R. Payne Smith, A Commentary on the Gospel 

according to St. Luke, Oxford,1859,p-326) 

ِإيـَّـــاَك ِمـْن َكــــِذِب ٱْلَكــُذوِب َوِإفْـِكــِه
ــِه فَـــلَــُربـَّــــَما  َمــــــَزَج  اليَــقــِـــيَن  ِبَشـــــكِّ

َوَلُربـَّــَما َضـِحــــَك ٱلَكـــــُذوُب َتَكلُّفـًـــا
َوَبَكــــى ِمَن ٱلَشـــيِء ٱلَّذي َلْم يُـْبـِكــِه

َوَلُربـَّـــَمـــا َصَمـــَت ٱلَكــــُذوُب َتَخلُّقــًـــا
َوَشَكى ِمَن ٱلَشيِء ٱلَّذي َلْم ُيْشِكِه

َولَــُربـَّـــَمـــا  َكــــــَذَب  ٱمـــــُرٌؤ  ِبَكـــَالِمـــِه
َوِبَصـْمــتِـــِه  َوبُـكـــــائِـــــــِه  َوِبِضــــْحــــِكــِه
يفضح   ، تصويًرا  ألطفه  وما   .. أبينه  وما   .. أروعه  فما 
 ، وتشنجاتهم   ، وبكائهم   ، بكالمهم  الكذَّابين  حقائق 

وحماساتهم ، وخطبهم الجوفاء !! .
أْفَكُه: إنَُّه َلُممثٌِّل ِمْن أْفَكِه اْلُمَمثِِّلیَن : ِمْن أْكَثرِِهْم ُفكاَهًة وِمزاًحا.

غنمه  قطيع  في  وحضر  غنًما،  يرعى  العارفين  بعض  كان 
متى   وناداه:  رجٌل  عليه  فمـرَّ  غنمه؛  تضّر  ال  وهي  الذئاب 
اصطلح الذئب والغنم. فقال الراعي من حين اصطلح الراعي 

مع اهللا تعالى.

ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت
الَ َأَخاُف َشرCا ألَنََّك أَْنَت َمِعي (مز ٤:٢٢)

العارف: (عند النّساك والصوفية) شخٌص عابٌد منصرٌف بفكره إلى 
قدس الجبروت مستديًما لشروق نور الحّق في سرِّه.
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تلك  ويف  باييسيوس.  الشيخ  َمنسك  إىل  مساء  ذات  احندرُت 
الفرتة كان قد تغلغل إىل نفسي فكُر كربياء، أتى من الصالة القليلة 
اليت كنت أحاول القيام ]ا. وإذ كان ذهين متجمًعا بعض الشيء 
فكري  يكن  مل  ولكن  قبل،  ذي  من  أنْـَقى  األمور  أرى  اخذت 

متواضًعا وقد َتَشامخ. فقلُت يف نفسي إين "شيٌء عظيٌم".
قمُت بزيارة الشيخ وأفكار الكربياء تُراودين، ولكين مل أُطِلع الشيخ 

على أفكاري تلك. كانت تلك األفكار جبملتها تزخر بالكربياء.
ومن دون أن يوجِّه الشيخ يل أيَّة كلمة ]ذا الصدد َشرََع يقول: 

لقد تذكَّرُت أنا َحَدثًا ُمعـيَّـًنا سُأطلعك عليه:
وبينما  (بآثوس)،  كاتوناكيا  يف  عندما كنُت  الليايل،  إحدى  يف 
كنت ساهرًا يف قالييت ُأصلي، حوايل الساعة الثالثة بعد منتصف 
أرى  ابتدأُت  ذاته  الوقت  ويف  بفرح مساوي،  أشُعُر  ابتدأُت  الليل، 
قالييت الـُمظِلمة، واليت كان َيكِسُر نور املصباح ظُلمتها، متتلُئ شيًئا 

فشيًئا من نوٍر فائِق اجلمال، لونه أبيض مساوي.
يف البداية كان النور قويًا جًدا، وفهمُت فيما بعد أنَّ عيينَّ "قد 
ُمِنحتا قوًة" حبيث تستطيعان احتمال هذا النور. لقد كان هذا النور 
فاقًدا  طواًال  ساعاٍت  النور  يف  هناك  بَـِقيُت  خملوق.  غري  نورًا 
اإلحساَس باألمور األرضية، وِعشُت يف عاٍمل روحاّين آخر خمتلف 
متاًما عن هذا العامل اجلسداين. وبينما أنا يف هذه احلال، يف ذاك 
النور اإللهي غير المخلوق، تقبَّلُت خرباٍت مساويِّة متنوِّعة. وَمَضت 

الساعات من دون أن أشُعَر مبرورها. 
وأنا  فشيًئا،  شيًئا  باالختفاء  املخلوق  غُري  النوُر  أخَذ  هذا  وبعد 
أخذُت أعود إىل حاليت السابقة.أحسسُت باجلوع والعطش فأكلُت 
بعض الطعام،وشربُت قليًال من املاء.تعبُت فجلسُت قليًال ألسرتيح، 

وشعرُت بأين مثل البهائم، فطلبُت رمحة اهللا لنفسي. 
جاَءين هذا التواضع الطبيعي جراء تلك احلالة.

لقد عدُت من حالة روحانية إىل حالة ُأخرى، وملا رأيُت الفرق بني 
احلالتني، مل يبَق يل إالَّ أن أَلوَم نفسي وأوبِّخها.

وقد كان يُقيُم بالقرب من قالييت أخ آخر. ويف اخلارج بدا يل أنَّ 
الوقت ال يزال ليًال، وأنَّ هناك َبدرًا يف السماء، فخرجُت وسألُت 

األخ يف القالية اÏاورة:
"هيه، يا أخ ماذا جيري؟ هل تأخر النهار عن الطلوع؟ ما الساعة 

اآلن؟
فسألين األخ قائًال: يا أبانا باييسيوس ماذا تقول؟ مل أفهم!

العاشرة  الساعة حوايل  حينئذ فقط فهمُت ما قد جرى. كانت 
صباًحا، و "القمُر البدُر" الذي رأيته كان الشمس. ولكن النور غري 
نالتا من اهللا نعمًة  املخلوق كان قويًا جًدا، فلكي تتحمله عيناي 

خاصًة، حبيث أنَّ نور النهار والشمس بدا يل ظلمًة حالكًة.
هذا ما أخربين به الشيخ باييسيوس وقال يل بعد ذلك أن أذهب 

حينها إىل قالييت إذ قد وافاه بعض الزوار. 
فمشيُت يف طريقي وقد أحَسسُت بحالتي البهيميَّة.
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لئال  باملسيح،  جتدَّدنا  أن  بعد  هللا  أنفسنا  وسنشرح كيف كرَّسنا 
نُعترب مقصرين يف عرضنا هلذا املوضوع إن مل نفعل، فإن كل الذين 
يصدقون ويؤمنون أن ما نقوله، َونُعلِّم به هو احلق ويتعهدون بأن 
حييوا وفًقا هلذا التعليم، يتم تعليمهم أن يسألوا اهللا عن طريق الصالة 
السابقة، وحنن نصلي ونصوم  والصوم، من أجل مغفرة خطاياهم 
بنفس  جديد  من  فيولدون  مياه  به  مكان  إىل  نقودهم  مث  معهم. 
الطريقة اليت ]ا قد ُوِلْدنا ثانيًة، باسم اهللا أيب وسِّيد كل أحد وخملصنا 
يسوع املسيح والروح القدس، مث ينالون االغتسال باملاء ألن املسيح 
قد قال: «احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد َال يُوَلُد ِمْن فـَْوُق َال 
يَـْقِدُر َأْن يَـَرى َمَلُكوَت اِهللا»(يو٣:٣). ومن الواضح للجميع أنه ال 
ميكن ألحد أن يدخل بطن أمه ويُولد ثانية. وقد شرح إشعيا النيب 
كيف أن الذين أخطأوا مث تابوا سوف يتحررون من خطاياهم، وها 
هي كلماته: «ِاْغَتِسُلوا. تَـنَـقَّْوا. اْعزُِلوا َشرَّ أَفْـَعاِلُكْم ِمْن أََماِم َعيـَْينَّ. 
يَـُقوُل  نَـَتَحاَجْج  َهُلمَّ  اخلَْْريِ...  فَـْعَل  َتعـَلَُّموا   . الشَّرِّ ِفْعِل  َعْن  ُكفُّوا 
هو  وهذا   « تَـْبيـَضُّ َكالثـَّْلِج.  َخطَايَاُكْم َكاْلِقْرِمِز  ِإْن َكاَنْت   : الرَّبُّ

السبب الذي علمنا إياه الرسل ملمارسة املعمودية ]ذه الطريقة. 
فنحن مل نُدرك ميالدنا األول على اإلطالق، بل ُوِلدنا اضطرارًا من 
أصل سائل من خالل احتاد أبوينا، مث مترسنا يف عادات خاطئة شريرة. 
ولكي ال نظل أبناء لالضطرار واجلهل، بل نصري أبناء االختيار احلّر 
واملعرفة، ولكي ننال مغفرة خطايانا السابقة، ففي املاء يتم الدعاء باسم 
اهللا سيِّد وأيب الكل على الشخص الذي يريد أن يُوَلد من جديد، وقد 
تاب عن خطاياه، وهذه التسمية وحدها هي اليت ينطق ]ا من يقود 
الـُمَعمَّد إىل جرن املعمودية، ألنه ليس ألحد أن يطلق أمساء على اهللا 

غري املوصوف، وإذا جترأ أحد على ذلك فهو يُعترب خمتل العقل. 
وهذا االغتسال ُيسمَّى ٱستنارة ألن الذين ينالون هذا السّر تستنري 
املسيح  يسوع  باسم  يعتمد  أيًضا  االستنارة  ينال  والذي  عقوهلم، 
الذي ُصِلب يف عهد بيالطس البنطي، وباسم الروح القدس الذي 

سبق وبشَّر من خالل األنبياء عن كل األمور اخلاصة بيسوع. 
... بعد أن يتم تعميد ذلك الذي آمن بإرادته واتفق مع تعاليمنا، 
الصلوات  مًعا  نرفع  املدعوون إخوة، لكي  نرافقه إىل حيث جيتمع 
القلبية من أجل أنفسنا، ومن أجل الشخص الذي استنار، وألجل 
كل الناس اآلخرين أينما كانوا، لكي نصري - حنن الذين عرفنا احلق 
نُعتَرب مواطنني صاحلني،  أن  الصاحلة  أعمالنا  - مستحقني بسبب 

حيفظون القوانني حىت ننال اخلالص األبدي.
ويف Aاية الصالة نُقبِّل بعضنا بعًضا، مث يُقدَّم اخلبز والكأس اليت ]ا 
مخر ممزوج باملاء إىل الذي يرتأس اإلخوة، فيأخذمها مث يقدم السبح 
والتمجيد أليب الكل، باسم االبن والروح القدس ويتلو صلوات شكر 
طويلة، ألننا ُحسبنا مستحقني أن ننال منه هذه الربكات. ويف Aاية 
هذه الصلوات والشكر، يوافق كل احلاضرين بقوهلم «آمني»، وهي 
كلمة عربية تعين «ليكن هكذا». وعندما ينتهي الرئيس من إقامة 
ويف  اإلفخارستيا  خبز  لالشرتاك يف  املستعّدين  يدعو  اإلفخارستيا، 

اخلمر واملاء بواسطة "الشمامسة" الذين سيقدِّمونه للغائبني . 
وحنن ندعو هذا الطعام إفخارستيا، وال يستطيع أحد أن يشرتك 
فيه إالَّ َمْن آَمَن َأنَّ تعاليمنا هي حق، وقد َتطَـهََّر باملعمودية ملغفرة 
لنا  وضعها  اليت  املبادئ  حبسب  ويعيش  الثانية،  والوالدة  اخلطايا 
املسيح. وحنن ال نشرتك فيهما كخبز وشراب عاديني، بل كما أنه 
بتجسُّد كلمة اهللا، خملصنا يسوع املسيح، متخًذا لنفسه جسًدا ودًما 
بواسطة كلمات  تقدَّس  الذي  الطعام  هذا  فإن  خالصنا،  ألجل 
الصالة اليت قاهلا املسيح، يغذي َجَسَدنَا وَدَمَنا، إذ هو جسد ودم 
يسوع المتجسد كما تَـَعلَّْمَنا. وقد سلََّمنا الرُّسُل يف مذكرا(م اليت 
خبزًا  أخذ  أنه  يصنعوا،  أن  يسوع  أمرهم  قد  ما  األناجيل  تدعى 
وبعدما شكر قال: «اصنعوا هذا لذكري، هذا هو جسدي»، وأيًضا 
هلم  أعطامها  وقد  دمي»  هو  «هذا  وقال:  وشكر  الكأس  أخذ 

فقط.وهكذا حنن دائًما نُذكِّر بعضنا بعًضا ]ذه األمور.
ويسارع األغنياء بيننا ملساعدة الفقراء، ونبقى مًعا دائًما. كما أننا 
يسوع  ابنه  يف  ]ا  ننَعم  اليت  اخلريات  على كل  الكل  خالق  نبارك 
الشمس  يوم  يُدعى  الذي  اليوم  يف  ولنا  القدس.  والروح  املسيح 
تُقرأ  االجتماع  هذا  ويف  والضواحي،  املدن  سكان  لكل  اجتماع 
وبعد  الوقت،  يسمح  األنبياء حسبما  أو كتابات  الرسل  مذكرات 
ويشجعهم  احلاضرين،  ويعظ  الرئيس  يتقدم  القراءات  من  االنتهاء 
على ممارسة الفضائل. مث نقف مجيًعا لنرفع الصلوات، وكما قلنا من 
قبل بعد أن ننتهي من الصلوات، يتم تقدمي اخلبز واخلمر واملاء، مث 
أما  استطاعته،  قدر  على  والشكر  الصلوات  ويرفع  الرئيس  يصلي 
الشعب فريد قائًال «آمني». مث توزع اإلفخارستيا على احلاضرين، 

ويُرَسل منها للغائبني عن طريق الشمامسة.
ويُقدِّم األغنياء ما يودون التربع به، مث ُجتَمع التربعات وترتك يف 
بسبب  واأليتام  األرامل  يساعد  التبرعات  وبهذه  الرئيس.  ُعْهَدِة 
مرض أو خالفه، والمسجونين والمتغربين عندنا، وباختصار هو 
يهتم بجميع المحتاجين. ويوم األحد هو باحلقيقة اليوم الذي نَـْعـِقد 
فيه اجتماعنا املشرتك، ألنه اليوم األول الذي فيه حوَّل اهللا الظلمة 
من  المسيح  يسوع  مخلصنا  قام  أيًضا  وفيه  العامل،  وخلق  واملادة 
الموت، ألAم صلبوه يف اليوم الذي يسبق السبت، ويف اليوم الذي 
يليه، أي األحد، ظهر لتالميذه ورسله وعلمهم األشياء اليت نقلناها 

لكم للتأمل فيها.
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َعَلى  ِفيَها  ْنَساَن  َوٱْإلِ قَــرَاٍر  ِبَداِر  َولَْيَست  َمـــْنـزَِلٌة  نْيـَا  ٱلدُّ َأنَّ  ِإْعَلْم 
ُصورَِة ُمَساِفٍر. فََأوَُّل َمَنازِلِِه َبْطُن أُمِِّه َوآِخُر َمَنازِلِِه َلْحُد قَـْبرِِه. َوِإنـََّما 
َوطَُنُه َوقَـرَارُُه َوَمْكثُُه َوٱْسِتْقرَارُُه بَـْعـَدَها. َفُكلُّ َسَنٍة تَـْنـَقِضي ِمْن ُعـْمـِر 
ٱلْـُمـَساِفِر  ِمْنُه َكٱْسِترَاَحِة  يَـْنـَقِضي  َشِهٍر  ْنَساِن َكٱلْـَمـْرَحَلِة. وَُكلُّ  ٱْإلِ
ِفي َسَفرِِه. وَُكلُّ ُأْسُبوٍع َفَكَقْريٍَة تَـْلَقاُه ِفي َطرِيِقِه. وَُكلُّ يـَْوٍم َفَكَفْرَسٍخ 
يَـْقَطُعُه. وَُكلُّ نَـَفٍس َفَكُخْطَوٍة َيْخطُوَها. َوِبَقْدِر ُكلِّ نَـَفٍس يَـتَـنَـفَُّسُه 
نْـَيا قَـْنـَطَرٌة فَـَمْن َعبَـَر ٱْلَقْنَطَرَة وٱْشـتـََغَل  يَـْقُرُب ِمَن ٱْآلِخَرِة. َوٰهِذِه ٱْلدُّ
ِبِعَمارَتَِها فَِنَي ِفيَها َزَمانُُه. َوأُْنِسَي ٱلْـَمْنزَِلَة ٱلَِّتي إِلَـيـَْها َمِصيرُُه َوِهَي 
َمَكانُُه. وََكاَن َجاِهًال َغـْيـَر َعاِقٍل. َوِإنـََّما ٱلْـَعاِقُل ٱلَِّذي َال َيْشَتِغُل ِفي 
ُدنْـَياُه ِإالَّ بِِإْعَداِد زَاِدِه َلِمَعاِدِه، َوَيْكَتِفي ِمْنـَها بِـَقْدِر َحاَجِتِه. َوَمْهـَما 
َجَمَعـُه ِمـنـَْها فَـْوَق ِكَفايَـِتِه َكاَن ُسمÀا قَاِتًال. َوَتَمنَّى َأْن َتُكوَن َجِميُع 
َخـزَائِِنِه َوَسائُِر َذَخـائِرِِه فَانَِيًة َرَماًدا َوتُـرَابًا َال ِفضًَّة َوَذَهًبا. َوَلْو َجَمَع 
َما  َوَجِميُع  َويَـْلــَبُسُه َال ِسَواُه.  يَْأُكُلُه  َما  ُيِصيُبُه  فَِإنََّما  َمْهَما َجَمَع 
َمْوتِِه.  ِعْنَد  نَـْزُعُه  َعَلْيِه  َوَيْصُعُب  َوَنَداَمًة  َحْسَرًة  َيُكوُن  يُـَخـلُِّفُه 
فَـَحَاللُـَها ِحَساٌب. َوَحـرَاُمَها َعَذاٌب. ِإْن َكاَن َقْد َجَمَع ٱْلَماَل ِمْن 
َحَالٍل طُِلَب ِمْنُه ٱْلِحَساُب. َوِإْن َكاَن َقْد َجَمَعُه ِمْن َحرَاٍم أَوَجَب 
َعَلْيِه ٱْلِعَقاَب. وََكاَن َأَشدَّ َعَلْيِه ِمْن َحْسَرٍة ُحُلوِل ٱْلَعَذاِب ِبِه ِعْنَد 
ُمـنَـغٌَّص  َوَأْكثَـُرَها  قَــَالئــُِل  أَيـَّاٌم  نْـَيا  ٱلدُّ رَاَحَة  َأنَّ  َوٱْعَلْم  آِخَرتِِه. 
نْـَيا ٱْآلِخَرِة  بٱلتَّـَعِب. َوَمـُشوٌب بِٱلنَّـَصِب. َوِبَسـَبِبَها تَـُفوُت رَاَحُة ٱلدُّ
اِئَمُة ٱلْـَباِقَيُة َوٱلْـُمْلـُك ٱلَِّذي َال يَـْفـَنى َوَال  نَِهايََة َلُه.  ٱلَِّتي ِهَي ٱلدَّ
َفَسْهٌل َعَلى ٱلْـَعاِقِل َأْن يَـْصِبَر ِفي ٰهِذِه ٱْألَيَّاِم ٱلْـَقَالِئِل لِيَـَناَل رَاَحًة 
نْـَيا لَـْيـَسْت ِبَشيٍء ِفي َجْنِب ٱْآلِخَرِة، َوَال  َداِئَمًة ِبَال ٱْنِقَضاٍء. َوٱلدُّ

ِنْسَبَة بَـْيـنَـُهَما ِألَنَّ ٱْآلِخَرَة َال نَِهايََة َلَها َوَال يُْدرُِك ٱْلَوهُم طُوَلَها.
ثُمَّ قَاَل ٱْلَحِكيُم لِبـَْعِض َأْصَحاِبِه:

نْـَيا. فَـَقاَل: نَـَعْم. فََأَخَذ بَِيِدِه َوٱْنطََلَق َحتَّى َوَقَف  تُرِيُد َأْن أُرَِيَك ٱْلدُّ
ِبِه َعَلى َمْزبَـَلٍة ِفيَها ُرُؤوُس ٱْآلَدِميِّيَن ُمْلَقاٌة. َوبَـَقايَا ِعظَاٍم َنِخَرٍة َقْد 
تَـَمـزََّقْت َوتَـلَـوََّثِت بَِنَجاَساٍت. فَـَقال: ٰهِذِه ُرُؤوُس ٱلْـنَّاِس ٱلَِّتي تَـرَاَها 
َكاَنْت ِمْثَل ُرُؤوِسُكم َكاَنْت َمْمُلَؤًة ِمَن ٱْلِحْرِص َوٱِالْجـِتَهاِد َعَلى 
نْــــَيا. وََكـــانُوا يَـْرُجـوَن ِمْن طُــوِل ٱْألَْعَمـاِر َما تَــْرُجـوَن. وََكانُـوا   َجـْمِع ٱلدُّ
فَٱلْـيَـْوَم  َتُجدُّوَن.  نْـَيا َكَما  ٱلدُّ َوِعــَمــارَِة  ٱلْـَماِل  َجْمِع  ِفي  َيجـُدُّوَن 
ٱْلِخَرُق  َوٰهِذِه  تَـَرى.  َأْجَساُمُهْم َكَما  َوَتَالَشْت  ِعـظَــاُمُهْم  تَـَعرَّْت 
َكاَنْت أَثْـَوابـَُهُم ٱلَِّتي َكانُوا يَـتَـَزيـَُّنوَن ِبَها ِعْنَد ٱلتَّـَجمُِّل َوْقَت ٱلْـرُُّعونَِة 

َوٱلتَّـَجـمُِّل َوٱلتَّـَزيُِّن. فَٱلْـيَـْوَم َقْد أَلْـَقتـَْها ٱلرِّيُح ِفي ٱلنَّـَجاَساِت. َوٰهِذِه 
ظُُهورَِها.  َعَلى  ٱْألَْرِض  أَقْـطَاَر  َيطُوُفوَن  ٱلَِّتي َكانُوا  َدَوابِِّهِم  ِعظَاُم 
َوٰهِذِه ٱلنَّـَجاَساُت َكاَنت َأطْـِعَمتَـُهُم ٱللَِّذيَذَة ٱلَِّتي َكانُوا يَـْحَتاُلوَن ِفي 
نْـَيا َكَما  َتْحـِصيِلَها َال يَـْقـَربـَُها َأَحٌد ِمْن نَـَتِنَها. فٰهِذِه ُجـْمَلُة َأْحواِل ٱلدُّ
نْـَيا فَـْلـَيْبِك فَِإنـََّها َمْوِضُع  ُتَشاِهُد َوتَـَرى. فَـَمْن أَرَاَد َأْن يـَْبِكي َعَلى ٱلدُّ
النبّي  ٱلْـُبَكاِء. وهذا ما نؤّكده في الكنيسة إذ نقول: تذّكرُت 
القبور،  في  متفرًِّسا  أيًضا  فعدُت  ورماد،  أرٌض  أنا  الهاتف: 
ونظرُت العظام المجّردة فقلُت يا ليَت شعري أين هو الملك 
يُق أو  أو الجندي؟ وأين هو الغنّي أو الفقير؟ وأين هو الصدِّ

الخاطىء؟ لكن أرح يا رّب عبدك مع الصّديقين.

نِــــيَّــِة ِإنـَّـــَهــا نْـــيَـا ٱلـدَّ يَــا طَــــاِلَب ٱلـدُّ
َشــــَرُك ٱلـــــرََّدى َوقَـــَرارَُة ٱْألَكـــــْــَداِر

َداٌر َمَتى َما َأْضـَحَكْت ِفي يَـْوِمـَها
أَبْــــكـــَـــْت غَــــًدا تُـــــبCا َلَهــــا ِمــْن َداِر

غَــــارَاتُــــَهـــا َال تَـْنـَقـِضـــي َوَأِسـيـــُرَهـــا
َال يُـــْفــتَـــَدى ِبَجـــَالئِـــــــِل ٱَألْخـــــــطَــاِر

فــٱقْــطَـــْع َعـــَالئِـــَق ُحـبِّــــَهـــا َوِطــــَالبِــــَهـــا
تَــــْلــــَق ٱلْــــُهـــــَدى َورَفَــــــاَهــــَة ٱْألَْســــــــــَراِر

ُيكَتب على قبور المنتقلين:
هنا يرقد (فالن) على رجاء القيامة والحياة األبديّة؛ 

إالَّ قبر يسوع المسيح الفادي:
ليس هو ههنا؛ إنّه قد قام

أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟
«أقامنا معه، وأجلسنا معه في السماويات في 

المسيح"» (أف ٢ : ٦)
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ُكِتَبْت ِبُمَناَسَبِة ِعیِد ٱْلِقَیاَمِة (١)
في ٧ برمودة سنة ٤٨للشهداء ـــ ٢ إبریل ٣٣٢م

أُرسل إليكم يا أحبائي رساليت هذه ُمتأخرًا عن الوقت املعتاد، لكين 
أثق بأنكم سوف تساحمونين على تأخريي، وذلك لطول رحليت، وألنين 
عواصف  حدوث  مع  السببان،  هذان  أعاقين  فقد  مبرٍض.  ُأِصْبُت 
شديدة غري عادية، ولذلك أرجأت الكتابة اليكم. لكن رغم طول 
رحليت ومرضي الشديد، فإنين مل أنس أن أنبئكم بعيد القيامة، وإمتاًما 

لواجيب أخربكم اآلن مبوعد العيد.
لنرنم: «الَفَرُس وراِكُبُه طرحهما فى البحر».

هلذا  املعتاد  التاريخ  عن  متأخرًا  جاء  الرسالة  هذه  تاريخ  أنَّ  ومع 
اإلعالن(٢)، لكنها ال تزال تُعترب يف وقتها، ألن الكنيسة قد وخبت 
فلنرمن اآلن  أعداءنا، وصاروا يف خزي ألAم اضطهدونا بال سبب. 
ترنيمة العيد  مرّددين تسبحَة االنتصار على فرعون قائلني: « نرمن للرب، 

ألنه جيب أن ُيسبح ممجًدا، الفرس وراكبه طرحهما ىف البحر»(٣).
لُنعیِّد بالغذاء الروحي:

حيسن بنا، يا أحبائي أن نَـْعبـُر من عيد إىل عيد، فنحتفل بعيد الفصح 
يف اجتماعات مكررة، وأسهار مقدسة ترتفع بعقولنا، تدعونا إىل السهر 
ليتنا ال ندع هذه األيام متر علينا،  الصاحلة.  والتأمل يف أعمال اهللا 
شهواتنا  نخمد  الروحي  بالطعام  نتمتع  إذ  بل  حيزنون،  كالذين 
الجسدية(٤)، ألنه بهذه الوسائط نستطيع أن نغلب أعداءنا، كاملباركة 
يهوديت(٥)، الىت دربت نفسها أوًال على األصوام والصلوات، فغلبت 
األعداء وقتلت أليفانا.(بالنسبة لقتل أليفانا- أنظر سفر يهوديت١٣: ٨)
أستري،  الطوباوية  جنس  بكل  يعصف  أن  اهلالك  أوشك  وعندما 
وكادت أمة إسرائيل أن تُباد، فإن ثورة الطاغية مل تنهزم إال بالصَّوم 
والصَّالة إىل اهللا، وهكذا َحـوََّلت أستري هالك شعبها إىل طمأنينة(٦). 
وكما ٱعُتِربت تلك األيام أعياًدا إلسرائيل، هكذا كانت األعياد قدميًا 

تُـرَتَّب عند قتل عدو، أو إحباط مؤامرة ضد الشعب، وجناة إسرائيل.

ورتب  العظيم،  الفصح  عيد  قدميًا  موسى  الطوباوي  رتب  لذلك 
احتفالنا به، ألن فرعون قد قُتل، والشعب قد حترَّر من العبودية. ففي 
يف  والعطالت  املؤقتة  األعياد  رتَّب  خاصة،  بصفة  األوقات،  تلك 

اليهودية، عندما قُتل الذين طغوا على الشعب.
لنعترف بالنعمة ممتلئین فرًحا:

المعتدي على  الطاغية  إبليس، ذلك  وقد ذُبح  يا أحبائي  واآلن 
العالم كله، فنحن ال نأتي إلى عيد وقتي، بل إلى عيد أبدي سمائي. 
معلنني إياه ال خالل ظالل، بل نأتى إليه يقيًنا. ألن أولئك بعدما شبعوا 
من حلم خروف أخرس، متموا العيد. وإذ مسحوا قوائم أبوا]م بالدم، 

التمسوا مساعدة اهللا ضد الـُمهلك(٧).
أما حنن اآلن فإذ نأكل « كلمة» اآلب، وخنتم قوائم أبواب قلوبنا 
بدم العهد اجلديد(٨)، فإننا نعرتف بالنعمة املوهوبة لنا من املخلص، 
الذي قال: «َها أَنَا أُْعِطيُكْم ُسْلطَانًا لَِتُدوُسوا اْحلَيَّاِت َواْلَعَقاِرَب وَُكلَّ 
»(٩). ألن املوت ال يسود فيما بعد، بل حتّل احلياة  حمل  قُـوَِّة اْلَعُدوِّ
املوت منذ ذلك الوقت، ألن ربَّنا قد قال: «أَنَا ُهَو احلََياة»(١٠). 
ولذلك امتأل كل شيء بالفرح والبهجة، كما هو مكتوب: « اَلرَّبُّ 
َقْد َمَلَك، فَـْلَتْبَتِهِج اَألْرُض»(١١) ألنه عندما ملك املوت « َعَلى 
ِصْهيَ ْوَن»  تَ ذَكَّْرنَ ا  ِعنْ َدمَ ا  أَْيضً ا  بَ َكيـْنَ ا  َجَلْسنَ ا.  ُهنَ اَك  بَ ابِ َل،  أَنـْهَ اِر 
املوت  أبُيد  وقد  اآلن،  أما  األسر.  مبرارة  ألننا شعرنا  وحننا   ،(١٢)
بالفرح والسعادة. ومل  امتأل كل شيء متاما  الشيطان، فقد  ومملكة 
يعد اهللا يُعرف ىف اليهودية وحدها، بل ىف كل األرض: « ِيف ُكلِّ 
األْرِض َخرََج َمْنِطُقُهم. وإَىل أْقَصى املْسُكونِة بَلغْت أْقواُهلُم.»(١٣).

أما األمور التالية فهي واضحة يا أحبائي. وهي أالَّ نقرتب ِمن عيٍد 
كهذا بثياب رَثَّة، بل لتلتحف عقولنا بثياب نقية. فنحن نحتاج أن 
نلبس ربنا يسوع في هذا العيد، لكي نستطيع أن نحتفل بالعيد معه. 
ونحن نلبسه اآلن عندما نحب الفضيلة ونبغض الشر، وعندما ندرب 
أنفسنا على االعتدال ونكبح شهواتنا، عندما نحب الِبّر أكثر من 
اإلثم، عندما نكرم القناعة ونكون ناضجين في الفكر. حينما ال 
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ننسى الفقير، بل نفتح أبوابنا لجميع البشر، عندما نعين الضعفاء، 
ونبغض الكبرياء.

بین الخروف الرمزي، والمسیح فصحنا:
وإذ جاهد إسرائيل قدميًا ]ذه األمور يف طريق النصرة، كانوا يقرتبون 
إىل العيد، ألن هذه األمور كانت حينئذ في ظالل ورموز. أما نحن 
أيها األحباء، فقد تحقق لنا ما كان ظالًال، َوَتمَّ ما كان رمًزا. لذا جيب 
أالَّ نعترب العيد رمزيًا، وهكذا ال نذهب إلى أورشليم التي هي هنا على 
األرض لنذبح خروف الفصح، كعادة اليهود اليت ٱنقضى وقتها، لئالَّ 
حنسب أننا نسلك فيما ال يناسب وقتنا(١٤)، إذ فات وقت (ذلك 
الخروف) بل ينبغي أن نتعدى حدود الرمز حسب وصية الرُُّسِل، 

ونرنم الترنيمة الجديدة مسبحين اهللا.
وإذ أدرك التالميذ هذا، واجتمعوا مع احلق(١٥)، اقرتبوا من خملصنا 
وقالوا له: «أَْيَن تُرِيُد أَْن نُِعدَّ َلَك لَِتْأُكَل اْلِفْصَح؟»(١٦)، وألن هذه 
األمور اليت تتعلق بأورشليم األرضية مل تعد ُمتارس بعد، ومل يـَُعْد ُحيتـََفل 

بالعيد هناك يف أورشليم فقط، بل يف أي مكان يريده اهللا.
واآلن، لقد أراد (رّب اجلنود) أن تتمم هذه األمور يف كل مكان، 
لكي «يف كل مكان يُـَقرَّب المسه َخبُوٌر وتقدمة (ذبيحة) طاهرة»(١٧). 
ومع أن عيد الفصح مل يكن ُحيفظ يف أي مكان آخر إالَّ يف أورشليم. 
أُْكِمَلِت ٱألُمور ٱملتصلة بذلك  حسبما حدث تارخيًيا. لكن عندما 
الزمان، وزال ما كان يتعلق بالظالل، وأوشكت الكرازة باإلجنيل على 
االنتشار يف كل مكان، وأصبح التالميذ حيتفلون بالعيد يف كل األرجاء، 

لذا سألوا املخلص: « أين تريد أن نعد لك الفصح»؟.
إلى روحية، فقد وعد  الرمزية  األمور  ُيَحوِّل  المخلص  ولما كان 
(التالميذ) بأالَّ يعودوا يأكلون لحم خروف بعد، بل جسده قائًال:« 
خذوا كلوا هذا هو جسدى، وأشربوا… هذا هو دمى»(١٨). وحنن 
إذ نتغذى ]ذه األشياء، فإننا حنتفل أيًضا حبق بعيد الفصح كما يليق.

ِلُنَعیِّد عند إشراق الیوم األول المقدس:
برمودة (٢٧  اليوم األول من شهر  الفصح) يف  نبدأ (أسبوع  حنن 

مارس- شرقي)، ونسرتيح ىف اليوم السادس من نفس الشهر (أول 
أبريل-شرقي)، يف عشية اليوم الثامن. وإذ ُيشرق علينا اليوم األول 
المقدس من األسبوع، في السابع من نفس الشهر (برمودة)، فإننا 
نعيد محتفلين بأيام الخماسين المقدسة بعد ذلك، معلنين فيها الدهر 
اآلتي(١٩). لكي نكون من اآلن فصاعًدا مع المسيح إلى األبد، 
مسبحني اهللا فوق الكل يف املسيح يسوع، وبه، قائلني للرّب مع كل 

القديسني، آمني.
قَـبـُِّلوا بعضكم بعًضا بقبلة مقدسة. يهديكم السالم كل اإلخوة الذين 
معي. نبعث إليكم ]ذه الرسالة من البالط، بيد أحد اجلنود املرافقني، 
الذي سلمها إليه ابالفيوس(٢٠)، واىل مقاطعة بروتوريوم، الذي خياف 
اهللا باحلق. ألنين اآلن يف البالط، إذ دعاين اإلمبراطور قسطنطين لكي 
أمام  يقتلونا  أن  حاولوا  هناك،  الذين كانوا  املليتينيني  لكن  أراه. 
وطُردوا  خزي،  يف  صاروا  لكنهم  وغري(م.  حلسدهم  اإلمرباطور، 
كمفرتين، إذ ٱ(موا بأمور كثرية. أولئك الذين طردوهم: كالینیكوس، 
إیسیون، ویودیمون، وجیلوس هیراكامون(٢١)؛ الذي َغريَّ ٱمسه إىل 

أولوجیوس بسبب العار الذى حلق بامسه. 
 (هنا تنتهى الرسالة الفصحية الرابعة للقديس أثناسيوس)

(١) أرسل القديس أثناسيوس هذه الرسالة من البالط 
الذين كانوا مالزمني  اجلنود  أحد  بواسطة  اإلمرباطورى 

للقديس أثناسيوس بدار اإلمرباطور.
(٢) انظر الفقرة اخلامسة يف هذه الرسالة، إذ تأخر إعالن 

القديس أثناسيوس املعتاد عن بدء الصوم األربعيين. 
(٣) (خر١٥: ١).

.St. Cyril, Hom. Pasch. XX (٤)
(٥) (يهوديت١٣: ٨).  (٦) (أستري٤: ١٦).

 St. Cyril. Hom. Pasch.24. P.223. (٧)
.Ed. Paris , 1638

(٨) (مت ٢٦ : ٢٨).
(٩) (لو١٠ : ١٩).

(١٠) (يو١٤ : ٦). 
(١١) (مز٩٦ : ١).

(١٢) (مز١٣٦: ١). 
(١٣) (مز٧٥ : ١، ١٨: ٤).

(١٤) انظر بداية القطعة األوىل من الرسالة الفصحية 
األوىل.(جملة نور املسيح فصح ٢٠١٣).

(١٥) هنا إشارة إىل املسيح الذى هو احلّق (يو١٤: ٦).
(١٦) (مت٢٦ : ١٧). (١٧) (مال١: ١١).

(١٨) (مت٢٦: ٢٦ـــ ٢٨).
 CF. Bingham , 20.ch.6 ; St.  (١٩)
 Cassian. Coll. 21. II ; St. Cyrip uses
 the same comparison towards the

.end of his 26th paschap discourse
(٢٠)كان أبالفيوس رئيًسا لإلقليم الشرقى، ووزيرًا ىف 
اإلمرباطورية، وكان حمبوبًا جًدا لدى قسطنطني الكبري وقد 
Smith’s Diction- قُِتَل بعد موت قسطنطني. انظر
 ary of Gr. and Rom Biography

Zozimus 2 : 40
(٢١) هذا االسم يعين باليونانية الضاحك.

األمبراطور قسطنطين يقّدم مدينة القسطنطينّية هديّة لوالدة اإلله والطفل 
صوفيا.  آچيا  يقّدم كنيسة  يوستينيانوس  واالمبراطور  المسيح،  يسوع 

أيقونة فريسكو في كنيسة آچيا صوفيا في القسطنطينة، آسيا الصغرى 
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مقدمة: كان القديس غريغوريوس الآلهوتي خطيًبا ذا أسلوب 
متميز  مشهور. وحتتل عظاته وخطبه الِقسم األكرب من تراثه األديب 
وقد  ُخطَِبِه،  من  ُخْطَبًة   ٥٥ ُحفظت  وقد  نسبًيا.  القليل  الالهويت 
َسجَّل معظمها كتابًة يف سين وجوده يف القسطنطينية. اخلطبة اآليت 
عرضها هي اخلطبة الرابعة واألربعون، وهي بعنوان "األحد الجديد". 
أُلقيت هذه اخلطبة القصرية واجلميلة يوم األحد التايل لعيد القيامة، 
والذي باألحد اجلديد، الذي كان يتم االحتفال به كتذكار سنوي 
للخالص والتجديد. وكان هذا اليوم يوافق أيًضا مهرجانًا للربيع يف 
قيصرية كباذوكية، وٱحتفاًال شعبًيا بالشهيد ماماس(١)، كما يظهر يف 
النص. واجلدير بالذكر أن عيد القيامة يف الكنيسة األوىل كان ُحيْتَفَل 
به ملدة مثانية أيام، إذ كانت تتم معمودية املوعوظني ليلة عيد القيامة 
مث  ـــ  المقدسة  األربعين  في  المسيحية  التعاليم  تلقيهم  بعد  ـــ 
حيضرون االحتفال حاملني الشموع، مث يتقدمون للتناول من األسرار 
التعاليم  يتلقون  التالية، كانوا  االحتفالية  األيام  أثناء  ويف  اإلهلية، 

اخلاصة بأسرار االنضمام جلسد املسيح.
القديس  ينسج  السنوي،  التجديد  عيد  خطبة  اخلطبة،  هذه  يف 
غريغوريوس مبهارة عدة موضوعات مًعا: جتديد اهللا للبشرية من خالل 
التجديد  الربيع،  فصل  مبجيء  اخلليقة  جتديد  املسيح،  وقيامة  موت 
ماماس.  الشهيد  تذكار  وعيد  للمؤمنني،  القليب  والتكريس  الروحي 
الـُمَجدَّد  املسيحي،  حياة  عن كيفية  موجزة  صورة  القديس  ويرسم 
قدرة  على  جيد  مثال  هو  النص  هذا  القائم(٢).  املسيح  بواسطة 
ٱحتفال طقسي  لتحويل  الـُمْدِهَشِة  الالهوتي  القديس غريغوريوس 
للتأمل يف موضوعات عميقة كاخللق واخلالص، جاذبًا  مناسبة  إىل 

سامعيه بتعليمه وفصاحته وشاعريته وتذوقه للجمال(٣).
(١)  القديس ماماس استشهد على اسم املسيح يف القرن الثالث يف أقليم 

كبادوكية، يف عهد االمرباطور أوريليان (٢٧٠-٢٧٥م).
 Nicetas of Heraclea هرقليا  أسقف  نيقيطس  القديس   (٢)
القديس  أعمال  وصنفوا  درسوا  الذين  األباء  أكثر  هو   ،(١١١٧  -١٠٥٠)

غريغوريوس الالهويت يف القرون الوسطى.
 Louis-Sébastien Le (١٦٣٧- ١٦٩٨) (٣)  لويس دو تلمونت

Nain de Tillemont ، باحث فرنسي يف علم اآلباء. 

١- إنه تقليد قدمي وممارسة جليلة أن ُنكرِّم أعياد التجديد(٤)، 
ٱحتفاالت  خالل  من  احلياة  ِجدَّة  يف  التقدم  ُنكرِّم  باألحرى  أو 
التجديد، وأن نفعل ذلك ليس مرة واحدة بل مرات عديدة، إذ أن 
كل دورة سنوية ُحتضر نفس اليوم إىل األمام مرة ثانية. حنن نفعل 
َخيُفت  أو  الوقت،  مبرور  الرفيعة  األمور  تضمحل  ال  حىت  ذلك، 

تذكارها وتتبدَّد إىل هاوية النسيان.
نقرأ يف سفر إشعيا: ««اُْنُصِيت ِإَيلَّ أَيـَّتـَُها اجلَْزَائُِر َوْلُتَجدِِّد اْلَقَباِئُل قُـوًَّة» 
(إش ٤١: ١) - أيÀا كان تفسرينا لكلمة «اجلزائر»- حبسب رأيي، 
أعتقد أن اجلزائر تشري: إلى الكنائس، التي تم تشكيلها في الوقت 
الحاضر من شعوب األمم، والناشئة من بحر عدم اإليمان الـُمّر، 
والتي بإيمانها الراسخ صارت مستقرة في اهللا (تستخدم الفقرة السابقة 
من العظة في طقس تدشين الكنائس عند الروم األرثوذكس). ويتكلم نيب آخر 
هذه  أن  أعتقد  جتديدها.  يتم   (١٨ (إر١:  حناس»  «أسوار  عن 
األسوار تشري إىل النَّفس القوية، الـُمشرقة كالذهب، واملشيَّدة بشكل 

جيد حلياة التقوى.
ويأمرنا املزمور أن نُنِشد للرب «تَـْرنِيَمًة َجِديَدًة» (مز١:١٤٩) ، 
أرض  بابل  إىل  الخطيئة  َسَبتُهم  الذين  أولئك  من  إن ُكنـَّا  سواء 
االرتباطات المنحرفة، ومت إعاد(م اآلن ُمنَقذين إىل أورشليم - وبينما 
غريبة  أرض  يف  هناك،  املقدسة  الرتانيم  نُـْنِشد  أن  نستطيع  ال  كنا 
(مز٤:١٣٦)، بدأنا هنا «تَـْرنِيَمًة َجِديَدًة» وطريقة جديدة للحياة - 
أو من أولئك الذين استمروا يف احلياة الفاضلة ويتقدمون فيها، وقد 
حققوا بالفعل بعض جوانبها، وال زالوا حيققون البعض اآلخر، بنعمة 

وجتديد الروح القدس.
٢- خيمة الشهادة مت تكريسها يف احتفال فاخر مهيب - أعلن اهللا  
التصميم، بصلئيل حقَّقها، وموسى نصَّبها (خر٣١: ١-١١، ٣٥: 
٣٠ – ٣٦: ٧، ٤٠: ١٧-٣٣). كذلك أيًضا مت االحتفال بتنصيب 
داود على العرش ليس فقط مرة واحدة، بل أوًال حينما ُمسح (١صم
١٦:١٣)، ومرة ثانية الحًقا عندما نادوا به ملًكا (٢ صم ١:٥-٥).

وكان ُحيتفل بـ «ِعيُد التَّْجِديِد ِيف أُوُرَشِليَم، وََكاَن ِشَتاٌء» (يو٢٢: 
١٠) - شتاء الخيانة - وكان يسوع حاضرًا، الذي هو إله وهيكل، 
يوم واحد،  يُنَقض يف  ُمشّكل حديثًا، لكي  إله سرمدي، وهيكل 
ويقوم ثانية يف ثالثة أيام (يو٢: ١٩، مر ٥٨:١٤) ، ويبقى إىل أبد 
الدهور، حىت ُميِكَنِين أن أخلص، وأجتدد من السقوط القدمي، وأصري 

خليقة جديدة، ُمشكَّلة ثانيًة، بواسطة احملبة الشاملة للبشرية.
فيه «قلًبا جديًدا»، وأن يتجدَّد يف  ُخيَلق  املبارك أن  توسَّل داود 
أحشائه «روًحا مستقيًما»(مز١٠:٥٠)، ليس ألنه كان ينقصه ذلك  
- فمن يكون لديه إًذا، إن مل َيُكن هذا داود العظيم؟ - بل ألنه كان 

يـَْعَتِربْ ما يَـَتحسَّن ويتجدَّد بشكل مستمر كأنه شيء جديد.
إذا كان من  التجديد،  أكثر عن  أُقدم شواهد  أن  أحتاج  وملاذا 
السهل أن نوضح معاين االحتفال احلايل؛ االحتفال الذي جيعلنا 
نالمس احلياة اليت بعد املوت؟ إنَّ عيدنا اليوم هو عيد التجديد، يا 
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أخويت وأخوايت - عيد التجديد والتكريس! دعونا نعلن ذلك مرارًا 
وتكرارًا يف ]جة وفرح!

الذين يعرفون (اإلجابة)  الذي يتجدَّد ويتكرس؟ أولئك  وما هو 
فليكونوا ُمعلمني لنا، أما أولئك الذين ال يعرفون فليكرسوا قدر(م 

على االستماع!
٣- هناك نور أبدي ال يُدىن منه «الَِّذي َوْحَدُه َلُه َعَدُم اْلَمْوِت، 
َساِكًنا ِيف نُوٍر َال يُْدَىن ِمْنُه، الَِّذي ملَْ يَـَرُه َأَحٌد ِمَن النَّاِس َوَال يَـْقِدُر 
غري  نور  Aاية،  أو  بداية  بال  نور  اهللا،   ،(١٦:٦ (١يت  يَـرَاُه»  َأْن 
حمدود، ُمشرق أبًدا إشراقًا ُمـثَـلَّثًا، إال أن قلة من الناس - أو أقل من 
القلة - يكونون قادرين على التأمل يف مقدار عظمته. وهناك أنوار 
به،  حتيط  اليت  القوات  األول:  النور  من  تستمد سطوعها  ثانوية، 
يُعُهْم أَْرَواًحا َخاِدَمًة ُمْرَسَلًة لِْلِخْدَمِة  واألرواح اليت ختدمه «أَلَْيَس مجَِ

َألْجِل اْلَعِتيِديَن َأْن يَرِثُوا اخلََْالَص!» (عب ١: ١٤) .
أما هذا النور (املخلوق) الذي يضيء حولنا، ليس فقط أنه جاء 
الليل  يُقاطع  بدوره  وهو  الليل،  يُقاطعه  أيًضا  لكنه  للوجود حديثًا، 
بشكل متساٍو. أنه ُمؤمتٌن على أَبصارنا من خالل ٱنتشاره يف اهلواء، وما 
مينحه يأخذه - ألنه يُزوِّد البصر بقوة الرؤية، وهو أول ما تراه عيوننا - 
وبغمره األجساَم املرئيَة يتيُح لنا البلوَغ إليها(٥). فاهللا الذي أراد التآلف 

هلذا العامل - املكوَّن من الكائنات املرئية وغري املرئية - مثل البشري الرائع 
واملنادي العظيم مبقدار عظمته «اَلسََّماَواُت ُحتَدُِّث ِمبَْجِد اِهللا، َواْلَفَلُك 
ُخيِْربُ ِبَعَمِل َيَدْيِه. يَـْوٌم ِإَىل يَـْوٍم يُِذيُع َكالًَما، َولَْيٌل ِإَىل لَْيل يُـْبِدي ِعْلًما. 
الَ قَـْوَل َوالَ َكالََم. الَ ُيْسَمُع َصْوتُـُهْم.» (مز١:١٩-٣)، هو ذاته نور 
للمخلوقات األبدية، وليس هناك نور آخر (فلماذا حيتاج أولئك الذين 
بالنسبة  أما  آخر؟!)،  نوراُ  املخلوق)  (غري  األنوار  أعظم  حيوزون 
للمخلوقات الدنيا - وحنن من ضمنها- جعل قوة هذا النور (املخلوق) 
تضيء أوًال. إذ أنه كان من الالئق أن يبدأ «النور العظيم» (اهللا) عمل 
اخللق بنور، والذي بواسطته بددَّ الظالم والتشويش والفوضى اليت كانت 

سائدة إىل ذلك احلني (تك ١: ١-٥).
٤- حبسب رأيي، مل خيلق اهللا هذا النور يف البدء بواسطة أداة ما مثل 
الشمس. كان النور غري ُجمسٍَّد، وغري مرتبط بشمس. ويف وقت الحق، 
أُْعِطَي للشمس مهمة إنارة العامل كله. يف حالة املخلوقات األخرى، 
أَْوَجَد اهللا املادة أوًال، مث أعطاها شكلها، ُمـزَيــِّــًنا كل شيء بنظام وبشكٍل 

وحجٍم. أما يف هذه احلالة - ليصنع بذلك أعجوبة أعظم - أوَجَد 
الشكل أَوًال قبل املادة (إذ أن النور هو شكل الشمس)، مث أضاف 

املادة بعد ذلك، خالًقا الشمس كالعني املشرقة للنهار(٦).
الثالث،  الثاين،  األول،  األيام:  بلغة  الرتقيم مكانه  يأخذ  وهكذا 
وهكذا، حىت نصل إىل اليوم السابع، الذي اسرتاح اهللا فيه من مجيع 
عمله. إن أحداث اخللق تُقسَّم ]ذه األيام، املرتبة حبسب مقاصد 
القدرة  (اللوغوس) كلي  للكلمة  يُنَسب  وال  الوصف،  الفائقة  اهللا 
إمتامها دفعة واحدة، الذي بالنسبة إليه جمرد التفكري أو النطق هو 

يف حد ذاته إمتام العمل.
وعندما ُخيلق اإلنسان آخر الكل، وُيكَّرم وُمييَّز بقبول صورة اهللا 
«نـَْعَمُل اِإلْنَساَن َعَلى ُصوَرتَِنا َكَشَبِهَنا، فَـَيَتَسلَّطُوَن َعَلى َمسَِك اْلَبْحِر 
يِع  َوَعَلى َطْريِ السََّماِء َوَعَلى اْلبـََهاِئِم، َوَعَلى ُكلِّ اَألْرِض، َوَعَلى مجَِ
...» (تك١: ٢٦) ومالمسة يديه «َوَجَبَل الرَّبُّ  بَّابَاِت الَِّيت َتِدبُّ الدَّ
اِإللُه آَدَم تُـرَابًا ِمَن اَألْرِض، َونَـَفَخ ِيف أَْنِفِه َنَسَمَة َحَياٍة. َفَصاَر آَدُم 
نَـْفًسا َحيًَّة.» (تك ٢: ٧)، هذا  جيب أالَّ يدهشنا. ألن القصر كان 
البدَّ وأن يُوَجد قبل امللك، حىت ميكن أن يدخل إليه امللك يف موكبه 
َواْكثُـُروا  «أَمثُِْروا  َهلُْم:  َوقَاَل  اهللاُ  «َوبَارََكُهُم  حاشيته  بكل  حماط  وهو 
َواْمُألوا اَألْرَض، َوَأْخِضُعوَها، َوَتَسلَّطُوا َعَلى َمسَِك اْلَبْحِر َوَعَلى َطْريِ 
 .(٢٨  :١ (تك  اَألْرِض»  َعَلى  َيِدبُّ  َحيـََواٍن  َوَعَلى ُكلِّ  السََّماِء 
طُُيوِر  وَُكلَّ  اْلبَـرِّيَِّة  َحيَـَوانَاِت  اَألْرِض ُكلَّ  ِمَن  اِإللُه  الرَّبُّ  «َوَجَبَل 

السََّماِء، فََأْحَضَرَها ِإَىل آَدَم لِيَـَرى َماَذا َيْدُعوَها،» (تك ٢: ١٩).
إذا كنا قد بقينا آنذاك على حالتنا األصلية، وحفظنا الوصية، لكنا 
قد أصبحنا ما مل نكن عليه، بالبلوغ إىل شجرة احلياة، باملرور على 
إليه؟ كنا سنصري  الذي كنا سنصري  احلال  املعرفة. وما هو  شجرة 
ِحبََسِد  «لِكْن  املوت  أن  مبا  لكن  هللا.  محيمني  وأصدقاء  خالدين، 
،» (حك ٢٤:٢)، وأخَذ اإلنسان  اْلَعاملَِ ِإَىل  اْلَمْوُت  َدَخَل  ِإبِْليَس 
َا بِِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اخلَِْطيَُّة ِإَىل  أسريًا باخلداع «ِمْن َأْجِل ذِلَك َكَأمنَّ
يِع النَّاِس، ِإْذ  ، َوبِاخلَِْطيَِّة اْلَمْوُت، َوهَكَذا اْجَتاَز اْلَمْوُت ِإَىل مجَِ اْلَعاملَِ
لكي  إنسانًا، وجاء  اهللا  اجلَِْميُع.» (رو ١٢:٥)، هلذا صار  َأْخطََأ 
يتأمل بآالمنا، وافتقر باحتماله فقر التكوين كجسد (سر اإلخالء)، 
لكي نستغىن حنن بفقره «فَِإنَُّكْم تَـْعرُِفوَن نِْعَمَة َربِّنـَـا َيُسوَع اْلَمِسيِح، 
أَنَُّه ِمْن َأْجِلُكُم افْـتـََقَر َوُهَو َغِينٌّ، ِلَكْي َتْستـَْغُنوا أَنْـُتْم ِبَفْقرِِه.» (١ كو 
أساس  هو  هذا  والقيامة،  والدفن  املوت  سبب  هو  هذا   .(٩:٨
اخلليقة اجلديدة، وعيًدا بعد عيد.( اليوم الثامن كرمز إىل الدهر اآليت 

واحلياة اجلديدة أمٌر معتاٌد عند آباء الكنيسة).
وها آنذا ُأَعيُِّد مّرة أخرى، محتفًال بتجديد خالصي الشخصي!

(أحد  األول  األحد  يكن  أمل  هذا؟  "ما  قائل:  يقول  قد   -٥
القيامة) - اليوم التايل لتلك الليلة املقدسة اليت إستضاءت بشموعنا 
- هو عيد جتديدنا؟ ملاذا تنادي به اليوم؟ هل أنت جمرد شخص 

حمب لالحتفاالت، خترتع تعدًدا للمناسبات البديعة؟".
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األحد املاضي هو اليوم الذي جلب اخلالص، أما اليوم فهو ذكرى 
قبول عطية اخلالص. األحد املاضي كشف احلد الفاصل بني القرب 
والقيامة، أما اليوم فيكشف بكل وضوح بدايتنا الثانية. وكما بدأ اخللق 
األول يوم األحد (وهذا واضح، ألن السبت الذي توقف فيه العمل 
كان سابع يوم بعده)، هكذا كان جيب أن تبدأ أيًضا اخلليقة اجلديدة 
مرة ثانية يوم األحد - الذي هو أول األيام اليت تتبعه، وثامن األيام اليت 
تسبقه - بشكل أمسى مما سبق، وأعجب من العجائب السابقة، ألن 

هذا اليوم يشري إىل احلياة اآلتية اليت متتد أمامنا يف السماء.
قائًال:  يوصي  إىل ذلك، عندما  يلمح  احلكيم  أن سليمان  يبدو 
«َأْعِط َنِصيًبا ِلَسبـَْعٍة - أي هلذه احلياة احلاضرة -، َولَِثَمانَِيٍة أَْيًضا- 
أي للحياة اآلتية»(جا ٢:١١)، فهو يشري إىل أعمالنا الصاحلة يف 

هذه احلياة، وجتديد كل شيء يف احلياة اآلتية.
ويبدو أن داود العظيم أيًضا لنفس هذا الرجاء يـَُعْنـِون مزامريه « 
بـ  آخر  مزمورًا  ُيصّنف  أنه  مز١١)(٧)، كما  (مز٦،  الثامنة»  على 
«مزمور أغنية تدشني وجتديد بيت داود»  (مزمور ٣٠) ، وهو ذات 
والتجديد.  للتكريس  الذي  اليوم  هذا  يف  نستخدمه  الذي  املزمور 
والبيت هو أنفسنا، حنن الذين قد ُحسبنا مستحقني أن نكون، وأن 
نُدعى، وأن نصري هيكًال هللا «أََما تَـْعَلُموَن أَنَُّكْم َهْيَكُل اِهللا، َوُروُح 

اِهللا َيْسُكُن ِفيُكْم؟» (١ كو٣: ١٦).
٦- واآلن وقد أصبح لديكم التفسري هلذا اليوم الذي للتجديد. 
جتدَّدوا إًذا، كرِّسوا أنفسكم. أخلعوا اإلنسان العتيق وسريوا يف ِجدَّة 
احلياة « َأْن َختَْلُعوا ِمْن ِجَهِة التََّصرُِّف السَّاِبِق اِإلْنَساَن اْلَعِتيَق اْلَفاِسَد 
ِحبََسِب َشَهَواِت اْلُغُروِر، َوتَـَتَجدَُّدوا ِبُروِح ِذْهِنُكْم، َوتَـْلَبُسوا اِإلْنَساَن 
(أف٤:  احلَْقِّ.»  َوَقَداَسِة  اْلِربِّ  ِيف  اِهللا  ِحبََسِب  اْلَمْخُلوَق  اجلَِْديَد 
٢٢-٢٤)، ِإْقَمُعوا كلَّ ما يُؤِدي إلى الموت، هّذبوا كل أعضائكم، 
منّوا يف داخلكم كراهيًة حنو مثاِر الشجرة الشريرة، بل تقيأوها كليًة، 

ولنتذكر فقط الطرق القدمية لِنَـَتَجنَّبـََها.
الثمرة اليت جلبت يل املوت كانت «َشِهيٍَّة لِلنََّظِر َوَجيَِّدٍة ِلَألْكِل » 
(تك ٣: ٦). دعونا Aرب من اإلغراء واجلاذبية اخلارجية، ونوجه 
تغلبك،  أن  اجلمال  لشهوة  تسمح  ال  نفوسنا.  داخل  إىل  انظارنا 
وجتعلك أسريًا لعينيك - وال حتى بنظرة خاطفة إن أمكن - بل 
تذكر َحوَّاَء وغوايَة تلك الثمرة الشهية، وتأمل العالج الـُمـْكِلف. ألنه 
كيف لشخص قد دمرته شهواتُه اخلاصة أن ُختلصه إرادة آخر؟(٨). 
ال جتعل َحْلَقَك حديقًة مللذاتك حبيث تبتلع كل ما يقع يف متناول 
يديك - شهي يف البداية وبعد ٱستهالكه يُـنَـفِّـُر. هل حاسة الشم 
تضعفك؟ جتنب الروائح العطرية. هل حاسة اللمس تضعفك؟ َختلَّ 
أغلق  تضللك؟  السمع  حاسة  هل  والناعمة.  الرقيقة  األشياء  عن 
الباب أمام الكلمات املتقنة واملخادعة، وٱفتح فمك لكلمة اهللا، حىت 
َألِين  روًحا،  يل  واجَتَذبُت  َفِمي  «فَـَتْحُت  الروَح  إليك  جتتذب 
وإذا  موتًا.  تستنشق  وال  (مز١٣١:١١٨)  اْشَتقُت.»  لَوصاياَك 
أغرتك أي من تلك األمور الـُمـحرَّمة، تذكر ما كنت عليه، وإىل أّي 

مدى قد َسَقْطَت. وإن كنَت قد ِحدَت ولو قليًال عن التعقُّل، ارجع 
لنفسك قبل أن تسقط متاًما، وتنجرف حنو املوت. واستبدل إنسانك 

العتيق بالجديد، واحتفل بتجديد وتكريس نفسك.
٧- اجعل غضبك يكون موجًها فقط ضد الحيَّة، اليت بواسطتها 
سقطت أوًال. اجعل اشتياقك يكون موجًها فقط نحو اهللا، وليس 
ألي شيء آخر ميكنه أن خيونك وخيدعك. أعِط التعقَُّل املركَز األول 
قبل كل شيٍء، ال جتعل الـَمـَلَكة األفضل اليت فيك تنقاد وراء األسوأ. 
ال تكره وبدون أي مربِّر أخاك أو أخَتك يف اإلنسانية، الذين مات 
املسيح من أجلهم، وصار أيًضا أًخا لك - ذاك الذي هو إلٌه ورٌب. 
حلسد  ضحية  من كنت  يا  أنت  املستقيم،  الشخص  حتسد  ال 
الشيطان، ومت إقناعك بأن اهللا يبخل عليك، وهكذا كان سقوطك 
«فَـَقاَلِت اْحلَيَُّة لِلَمْرأِة: َلْن َمتُوتَا! َبِل اهللاُ َعاِملٌ أَنَُّه يـَْوَم تَْأُكَالِن ِمْنُه تَــْنـَفـِتُح 

..» (تك ١:٣-٥) أَْعيُـنُـُكَما َوَتُكونَاِن كاِهللا َعارِفَـْنيِ اْخلَيـَْر والشَّرَّ
ال ختجل من البكاء، أنت يا من عانيت من أمور تستحق دموًعا 
كثرية، وبعد ذلك تلقيت رمحة. ال تطرد فقريًا، أنت يا من أغتنيت 
بالالهوت. وإذا كنت ال تستطيع أن تكون كرميًا، على األقل ال َتغَنتِ 
على حساب الفقراء، بل حىت هذا الطلب يعترب مطلًبا صعًبا بالنسبة 
للشخص اجلشع الذي ال يشبع. ال حتتقر الغريب، أنت يا َمْن ِمْن 
غرباء  مجيعنا  عندما كنَّا  األرض،  على  غريًبا  املسيح  صار  أجلك 
وأجنبيني عنه، لئال تُـبَـعَّد عن الفردوس وتتغرَّب، كما حدث قبًال. 
أقتسم سقفك وجدرانك وطعامك ومالبسك مع الشخص احملتاج، 
أنت يا من لديك كل هذه األشياء بوفرة، أكثر كثريًا من ٱحتياجك 
الشخصي. ال حتبَّ الثروة، إجعلها وسيلة ملساعدة الفقراء. أَغفر ألنه 
قد ُغفر لك. كن رحيًما، ألنك قد تلقيت رمحة. أكسب العطف 
هناك وقت. كرس وجدِّد حياتك  مادام  لآلخرين  بتقدميه  لنفسك 

كلها والطريقة اليت تسلك ]ا كل يوم.
٨- أنتم يا من تشرتكون يف نري الزواج، خصصوا شيًئا هللا أيًضا، 
ألنكم قد ُجعلتم شركاءه. أَنْتـُنَّ أيها العذارى، أمنحن أنفسكن هللا 
ًة تستعِبدُُكنَّ،  بالكلية، ألن لديكن احلرية للقيام بذلك. ال َتْسرُْقَن َلذَّ
فَـتَـتَـَخلَّْنيَ عن حريتكن بالسكن مع رجال ليسوا أزواجكن - إال أAم 
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مع ذلك شركاؤُُكنَّ(٩). أنا ال أستطيع حتمل املرض العالق 
من  حىت  َأْمشَِئزُّ  بل  احلسيِّة،  اللذة  إحياءات  من  الناتج 

تصورات الشهوة.
أيها الرجال الذين يف السلطة، خافوا ِمن ذاك الذي أقوى 
ِمن  خافوا  عالًيا،  عروشكم  على  جتلسون  من  يا  منكم. 
اجلالس أعلى منكم. ال َتعَجب بشيء عابر، وال تزَدِر بشيء 
يدوم. ال تتعلق بشدة بشيء يذوب عند إمساكه بإحكام. 
ال َتْسَع من أجل األشياء اليت جتعلك ليس فقط حمسوًدا بل 
مكروًها. ال تُـَعظم نفسك، لئال تسقط أكثر من ذلك. ال 
تفكر كيف تكون أعلى منزلة من األشرار، بل ٱحزن لكونك 
أدىن منزلة من األبرار. ال تسخر من عثرات قريبك. تقدم يف 
طريقك بأمان بالقدر الذي ميكنك القيام به، لكن ُمدَّ يد 
املساعدة أيًضا للشخص الواقع على األرض. عندما تكون 
مكتئًبا ال تفقد األمل يف االزدهار، وعندما تكون مزدهرًا ال 
أربعة  جتلُب  سنة  العزمية. كل  َوَوَهَن  احلزن  أوقات  تَـْنَس 
فصول، وكل فرتة من الوقت جتلُب تغيرياٍت كثرية يف األحوال 
اإلنسانية. دع اليقظة تكبح ملذاتك، ودع الرجاء يف ما هو 

أفضل يكبح أحزانك.
هذه هي الطريقة اليت يتم ]ا جتديد اإلنسان. هكذا جيب 
من  النوع  هذا  مبثل  والتكريس،  التجديد  بيوم  ُحيتفل  أن 
الشهية.«َوَال  الوالئم  من  النوع  هذا  مبثل  الروحية،  األناقة 
َحتُْضُروا أََماَم الرَّبِّ فَارِِغَني.» (تث١٦:١٦) - يقول الرب 
- بل احِضروا معكم كل ما هو حسن. قدِّم ذاتك اليوم 
إًذا كشخص جديد، خمتلًفا يف طباعه وشخصيته، ُمتغيِّـرًا 
َصاَر  َقْد  اْلُكلُّ  ُهَوَذا  َمَضْت،  َقْد  اْلَعِتيَقُة  «اَألْشَياُء  متاًما. 
َجِديًدا.» (٢ كو ٥: ١٧). هذا ما حتضره معك كتقدمة 
يف هذا االحتفال، تغريَّ لألفضل، وال تفعل ذلك ٱستناًدا 
بَِيمِني  ُهَو  التـَغِّيري  «هَذا  داود:  مع  أعلن  بل  ذاتك  على 
فضائل  مصدر كل  هو  الذي   ،(١١:٧٦ (مز  الَعِلّي» 
اإلنسان. ال حيثك الكتاب املقدس على البقاء بشكل دائم 
يف نفس القالب، بل جيب أن تكون يف تغيري مستمر، يف 
حتسن دائم، حنو «َخِليَقٍة َجِديَدٍة» باستمرار. إن أخطأت 

تتوب، وإن كانت حياتك مستقيمة فستمدّد ايامك.
تَـَعلَّـُموا  الزمنية،  األمور  ثقتكم يف  باألمس وضعتم   -٩
اليوم أن تثقوا يف اهللا. «َحىتَّ َمَىت تَـْعُرُجوَن بـَْنيَ اْلِفْرقَـتـَْنيِ؟» 
النحو  على  تستمر حياتكم  مىت  إىل  (١مل ١٨: ٢٢). 
املعتاد دون تغيري؟ جيب أن حترص يف مرحلة ما على بناء 
بيت جديد! باألمس كنت (تم بأن تبدو كشخص ُمعترب، 
اليوم ٱْختَـْر باألحرى أن تكون هكذا بحقٍّ. إىل مىت تعيش 
يف عامل التََّمينِّ واألحالم؟ حان الوقت لرتكيز االنتباه على 
شخًصا  اليوم ُكْن  ممثًال،  باألمس كنت  والواقع.  احلقيقة 

بًا  متأمًِّال. باألمس كنت مشاكًسا وطائًشا، اليوم ُكْن ُمَهذَّ
ُمَعْرِبًدا، اليوم ُكْن شخًصا  ولطيًفا. باألمس كنَت شخًصا 
شرب  عن  ٱمتنع  غًدا  اخلمرة،  تشرب  اليوم  معتدًال. 
على  تستلقي  طائش،  بشكل  تعيش  اليوم  املسكرات. 
غًدا  الفاخرة،  بالعطور  نفسك  وتدهن  العاجية،  األرائك 
ٱْسَتلِق على األرض واسهر طوال الليل. بدًال من أن تكون 
تكون  أن  من  بدًال  التفكري.  عميق  شخًصا  ُمَهرًِّجا، ُكْن 
من  بدًال  البسيطة.  املالبس  ٱْرَتِد  التأنُّق)،  (شديد  غندورًا 
الغرور والتباهي، ُكْن متواضًعا يف سلوكك. بدًال من العيش 
حتت سقف مطلي بالذهب، ُكْن قانًعا بغرفة بسيطة. بدًال 
هذه  إذا كانت  رأسك.  احِن  بكربياء،  الرقبة  تصلب  من 
األمور هي اليت تقود أفكارك وتصرفاتك، سوف حتوز على 
«رَأَْيُت َمسَاًء َجِديَدًة َوأَْرًضا َجِديَدًة» (إش ١٧:٦٥، إش 
لفهم  تأيت  وسوف  رؤ١:٢١)،  ٢بط١٣:٣،   ،٢٢:٦٦

معناها وسرب أغوارها.
١٠- هلم إًذا حنتفل ]ذا العيد مع بعضنا البعض بطريقة 
تناسب هذا املوسم. إذ أن كل اخلليقة جتتمع وتبتهج معنا 
جبمال هذا العيد. تأملوا يف العجائب اليت تشاهدها عيونكم! 
األيام،  ملكة  لتكرم  موكبها  تتقدم  (الربيع)  الفصول  ملكة 
موزعة ِمْن ِغناها اهلباِت األكثر روعة ومجاًال. اآلن تسطع 
السماء بشكل ا]ى، اآلن تتَوهَّج اشعة الشمس الذهبية. 
اآلن ازداد بريق مدار القمر تألًُّقا، وازداد ملعان بريق النجوم 
ُسطوًعا. اآلن تعانق أمواج البحر الشاطئ معانقة سالمية، 
الغيوم مع الشمس، والرياح مع اهلواء، واألرض مع  وأيًضا 
الينابيع حبيوية  تنغمر  النباتات، والنباتات مع عيوننا. اآلن 
ثلج  قيود  من  ُمنـَْعِتَقًة  األAار،  تتدفق  ازداد  اآلن  جديدة، 
باألزهاِر  تتأنق  َشِذّي،  بعطٍر  املروج  تَنـَْضـُح  اآلن  الشتاء. 
النباتاُت ، واصبح العشب جاهزًا للقص، وتطفر احلمالن يف 
احلقول اخلصبة اليت اخضرَّت حالًيا. اآلن تنطلق السفينة من 
وترافقها  أشرعتها،  أجنحة  وتنشر  القبطان،  بأوامر  مينائها 
صيحات من الشاطئ مملوءة مبحبة اهللا(١٠). والدلفني ميرح 
ويرافق  املاء،  خارج  ويقفز  مبتهًجا،  وينفخ  حوهلا،  راقًصا 
السماء  الـُمـزَارع إىل  يتطلع  املياه. اآلن  البحارة إىل أعماق 
طالًبا ذاك الذي يعطي مثر األرض، ويضبط حمراثه، ويضع 
النري على الثور احلارث، ويقطع ٱخدوًدا منمًقا، مبتهًجا يف 
بأداء  والقيام  مزماره،  بضبط  الغنم  راعي  يبدأ  اآلن  آمــاله. 
أغنيته الرعوية، ويقضي وقت الربيع بني اخلضرة والصخور. 
اآلن يعتين الغارس بنباتاته، بينما يعد صياد الطيور فخاخه، 
حمملًقا يف فروع الشجر، باحثًا بعناية عن رفرفة طري.  وصياد 
فوق  وجيثم  شبكته،  ينظف  األعماق،  يف  حيدق  األمساك 

صخرة ليسرتيح.
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١١- اآلن تنطلق النحلة الدؤوُب من اخللية باسطة أجنحتها، 
ُحملِّقة فوق املروج، جامعة الغنائم من الرباعم مبهارة شديدة. واحدة 
متشابك  بنمط  سداسية  خاليا  ناسجة  العسل،  قرص  تعمل 
للجوانب والزوايا، يف عمل يهدف للجمال واألمان يف آن واحد. 
حنلة أخرى ُختزِّن العسل يف اخلاليا، منتجة لضيفها مثرة حلوة بدون 
زراعة. كم أمتىن أن نتشبه حنن أيًضا -ِمْنَحل السيِّد املسيح -]ذا 

النموذج الذي للحكمة واملثابرة.
اآلن يبين العصفور عشه أيًضا، واحد يطري، وآخر يدخل العش، 
وتفنت  بأغانيها،  البستان  العصافري  متألهذه  حوله،  حيلق  وثالث 
اÏد  وتعطيه  بالتسابيح،  هللا  تغين  اخلليقة  بزقزقتها. كل  اإلنسان 
بأصوات بال كالم، إذ أنه من خاليل يتم تقدمي الشكر هللا على مجيع 
ترنيمتنا، ألين  اخلالئق  ترانيم  ترنيمة من  أعماله. وهكذا تصري كل 
انِسب كل أنواع أغانيهم يل. اآلن كل األجناس احليَّة تبتسم، وحنن 
من  النبيل  الفرس  يضجر  اآلن  حواسنا.  جبميع  االحتفال  ُجنري 
اإلسطبل، فينطلق من قيوده، ويصهل عرب احلقول، ويطفر حنو األAار.

١٢- أي شيء آخر ميكنين أن أذكره؟ اآلن خيرج الشهداء  إىل 
اهلواء الطلق ويقودون املوكب(١١)، ويْدَعوَن شعب املسيح الـُمْخِلص 
نضاهلم  للجمهور  ويُعِلُنوَن  الربَّاقة،  وذخائرهم  املقدسة  مزارا(م  إىل 
املكّلل بالنَّصر. أحد هؤالء هو بطلي املتّوج - نعم هو خاصيت، حىت 
إن مل يكن يف حيِّز كنيسيت، لذا أقول ألولئك الذين يفهمونين أجعلوا 
والشهيد،  الراعي  الشهير،  ماماس   - ينحسر!(١٢)  حسد  كل 
الذي كان في األزمنة السابقة َيْحِلُب أنثى األّيل المتدافعة نحوه 
لتغذي القديس بحليب غير مألوف(١٣)، والذي اآلن يرعى شعب 
مدينتنا احلضرية(١٤)، والذي ُيكرس وقت الربيع اليوم لآلالف الذين 
حيتشدون حوله من كل األحناء، ُمـزَيـًِّنا إياه جبمال الفضيلة، جاعًال 

إياه وقًتا مناسًبا لعمل الرعاة وللُخَطِب اليت حتتفل بٱنتصاره.
ربيع  الروحي،  الربيع  العامل،  ربيع  هو  احلاضر  الوقت  بٱختصار، 
نفوسنا، ربيع أجسادنا، الربيع املرئي، والربيع غري املرئي. ليتنا نشرتك 
مجيًعا يف الربيع اآليت الذي هو أمامنا، بتغرينا حنو األفضل هنا على 
األرض. وليتنا نُوَفد مجيًعا ُجمدَّدين إىل حياتنا اجلديدة، يف املسيح 
يسوع ربنا، الذي له كل اÏد والكرامة والقوة مع الروح القدس، Ïد 

اهللا اآلب آمني.
(٤)  الكلمة اليونانية املستخدمة هنا  τα εγκαίνια واملرتمجة "عيد التجديد"، 
هلا عدَّة معاٍن، ويستخدمها القديس غريغوريوس يف هذه العظة مبهارة بكل معانيها 
املمكنة، فهي قد تعين "التنصيب"  أو "التدشني"، وتعين أيًضا عمل التجديد وإعادة 
التقومي واإلصالح، وهي نفس الكلمة املستخدمة يف السبعينية والعهد اجلديد للعيد 
اليهودي حانوكا (عيد األنوار)، الذي ُحييي ذكرى تدشني اهليكل بأورشليم بواسطة 

يهوذا املكايب.
(٥)  يتكلم القديس غريغوريوس هنا عن الفرق بني النور األبدي غري املخلوق أي 
اهللا، والنور املخلوق الذي نعرفه يف الكون. ويشري إىل أن وجود النور املخلوق هو 
شرط لرؤية األشياء، وهو يف نفس الوقت شيء مرئي يف حد ذاته، فهو مينح البصر 

فتتم رؤيته. «وبنورك نعاين النور» (مز ٩:٣٦).

اليوم األول. والشمس  النور يف  القديس غريغوريوس يستعرض هنا خلقة    (٦)
األول. جند وصف  التكوين االصحاح  الرابع كما جاء يف سفر  اليوم  والقمر يف 

الشمس والقمر بتعبري "عيين السموات" مرات عديدة يف األدب اليوناين القدمي.
(٧)  "على الدرجة الثامنة" (مزمور ٦، ١٢ )، هذا العنوان الذي رمبا يشري إىل 
نوع األداء املوسيقي، أخذه الكثري من اآلباء على أنه إشارة إىل ملكوت اهللا اآليت.

(٨)  هنا يشري القديس غريغوريوس إىل أن اإلنسان ال ميكن أن خيلص بدون رغبته 
بدونك"  أن خيلصك  يستطيع  بدونك ال  الذي خلقك  "اهللا  الشخصية.  وإرادته 

(املغبوط أغسطينوس).
املكرسني  الرجال  بني  املشرتك  العيش  يشجب  هنا  غريغوريوس  القديس    (٩)
والعذارى يف جتمعات رهبانية غري رمسية، األمر الذي أدانه أيًضا آباء آخرون أمثال 
القديس يوحنا الذهيب الفم. ويرى غريغوريوس أنه حىت وإن كان هذا التعايش ليس 

فيه سقوط جسدي، إال أنه يـُْعَترب هجرًا للحرية اليت للبتولية احلقيقية.
(١٠)   كانت السفن الشراعية الصغرية يف البحر األبيض املتوسط عادة ال تبحر 
بإسلوبه  القديس غريغوريوس  هنا  العواصف. يشري  تواتر  الشتاء بسبب  أشهر  يف 

املبدع إىل الشروع يف املالحة ورفع األشرعة جمدًدا مع بدء فصل الربيع.
(١١)   من الواضح أن االحتفال بالشهيد كان يتضمن موكب أو مسرية يف اهلواء 

الطلق، وهم حاملون رفاته املقدسة.
(١٢)   هذا هو التلميح املشار إليه يف املقدمة، والذي يعتربه القديس نيقيطس 
موجًها إىل القديس باسيليوس الكبري، الذي رمبا كان حاضًرا يف هذه املناسبة. وهنا 
يعرب القديس غريغوريوس عن حمبته اخلاصة للشهيد ماماس الذي ال يقع مزاره يف 

نطاق أبرشيته، ويُلمح بشيء من الدعابة أنه ال جمال للحسد يف هذا الشأن.
التارخيية عن حياة القديس ماماس قليلة،  الناحية  (١٣)  املعلومات املوثقة من 

معظمها تصوره راعًيا، يعيش يف ٱنسجام مع احليوانات الربية.
(١٤)  أي مدينة قيصرية عاصمة أقليم كبادوكية

المرجع: ترجم هذا النص (PG 36.608–621)  من اإلجنليزية عن: 
1- Gregory of Nazianzus Orations, TFOC, Vol-107
2- Gregory of Nazianzus, By Brian E. Daley, ECF, 
University of Durham
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سوتوسأسقف المدن الخمسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

الفصل السابع
««َاِإلْنَساُن َمْوُلوُد اْلَمْرأَِة، قَِليُل األَيَّاِم َوَشبـَْعاُن تَـَعًبا.  َخيْرُُج َكالزَّْهِر ُمثَّ 
يَِقُف. فَـَعَلى ِمْثِل هَذا َحدَّْقَت َعْيـنَـْيَك،  يـَْنَحِسُم َويَـْبـرَُح َكالظِّلِّ َوالَ 

َوإِيَّاَي َأْحَضْرَت ِإَىل اْلُمَحاَكَمِة َمَعَك.» (ايوب٤:٢٤).
«فَـَقاُلوا َلُه:يَا َسيُِّد، َأْعِطَنا ِيف ُكلِّ ِحٍني هَذا اْخلُْبـَز» (يو٣٤:٦) .

يف سريره، يف الطابق األسفل من الباخرة، 
وأَحسَّ  يُطاق.  ال  واحلّر  خانًقا  اجلّو  كان 
نكتاريوس بانقباض يف قلبه، وكأنه ُيشارف 
على االختناق. فنهض وحبث عن كرسي 
الباخرة. كان  سطح  اىل  وصعد  طويل، 
فقد  احلّظ.  الناس، حلسن  قليل من  هناك 
اليونانيني  من  املسافرين  معظم  كان 
واألوروبيني نساًء ورجاًال يتمّتعون مبُشاهدة 

ِحَيِل ساحٍر ايطالي يف صالون الباخرة؛ وكانت أصوا(م وضحكا(م 
تصل بالكاد إىل أذين نكتاريوس.

حنو  مستقيم  خٍط  يف  تُبِحر  والباخرة  اهلدوء،  شديد  البحر  كان 
جبال كريت. وتوالت األفكار يف ذهنه: يا ِإهلي، ما هو اإلنسان؟ 
َوِلَمن هَو  أتى؟  أين  ومن هو نكتاريوس، من هو يف احلقيقة؟ من 
اآلن، يف الثالثة واالربعني من عمره، يُبحر منفًيا حامًال صليبه على 

كتفه، مبثابة عالمٍة للقداسة؟ وبدأت الذكريات.
الُقدامى،  الّروم  أباطرة  منذ سنوات يف تراقيا اجلنوبية، على أرض 
نشأ يف عائلة كبرية، الولد اخلامس من بني ستة أوالد. كان والده 
عامًال ُمتـَْعًبا يعمل تارة يف األرض، وتارة أخرى يف صيد السمك، 
ذات  يونانية  أرثوذكسية  والدته  وكانت  القمح.  حبة  مثل  متواضًعا 
نفس شجّية، تبّل خبزها اليومي بدموع األمل. وكانت هناك انسانة 
اغرورقت  أبًدا. ورغًما عنه  ينساها  أن  اليت ال ميكن  حمبوبة، جّدته 
عيناه بالدموع، مثّ جّفـَتا بسرعة وامتألتا من جديد وجّفـَتا من جديد. 

أيها الرّب اإلله، مل يكن يستطيع التوقف عن البكاء.
”أجيال من االستعباد عاشتها األرثوذكسّية“،  ومتتمت شفتاه: 
وراح يرّدد: ”أيتها األرثوذكسّية، تعصف بِك آالف الزوابع، وحتاربك 
وتكافح  العامل  من  اقتالعك  تريد  وتثور،  املظلمة  القّوات  آالف 
مفقوًدا،  أمًال  منِك  جيعلوا  أن  أرادوا  الناس.  قلوب  من  النتزاعِك 
أنَّ اهللا  إالَّ  وانتهى.  الزمن  متحًفا وماضًيا مأساويًا وتارخيًا مرَّ عليه 
هو  واحلكمة،  الوداعة  الكلّي  الـُمحِسن  القدوس  الثالوث  القدير، 
الذي يسيطر على هذه الفوضى، ويرميِك يف زاوية أبعد ما ميكن عن 

نفوس  يف  عليِك  حيافظ  انه  صخرة.  حتت  ويغطيِك كوردة  التوقع 
أبسط الناس، الذين ليس هلم أية ُسْلَطة أو معرفة دنيوية. وها انِت 
باقية حىت اليوم، انِت ال تزالني حّية موجودة تغّذين األجيال الناشئة، 
وتَـْفَلِحَني كل بقعة جّيدة من األرض، وتوّزعني قوًة وحياًة ومساًء ونورًا 

وتفتحني للناس أبواب األبدية“.
السنون  اليت حنتها  الصعاب، وجّدته  اليت حنتها  أّمه  بلى كانت 
واآلالم حتمالن بصمت وِدَعٍة النعمة اإلهلّية 
الوديعة  األرثوذكسّية  وحتفظان  املقدسة 
وجدته  أمه  يرى  سليمة. كان  والشهيدة 
تُغلقان الستائر كل ليلة لكيال ينظر األتراك 
ويروAم  األوالد،  غرفة  يف  ُمَضاًء  القنديل 
جاثني أمام أيقونيت الثالوث القدوس ورئيس 
”تُبارِك   ... وُيَصّلون  ُيَصّلون  املالئكة، 
نفسي الرّب وليكن امسه القدوس...“ وبعد 
ان تنتهي كل التِّالوات وحيني دور الصالة الفرديّة، كانتا تذرفان دمعة 
صامتة، ومها ترفعان نظريهما إىل سّيدة السماوات، أم اإلله الصابرة 

اليت احتملت الكثري من اآلالم على األرض. فتقول أّمه:
- ”أيتها العذراء القديسة امللكة والسّيدة، إين ال اطلب سوى أن 

تذكري زوجي وأوالدي الصغار وصحتهم“.
وتضيف اجلّدة وهي تتكلم عنه: 

- ”O anastas ، أنستاز، هذا الصيب الذي أحّبه كثريًا (أنستاز هو 
امسه باملعمودية) ... انه يشبه املالك، ويصّر بشّدة على متابعة دروسه، 

يستهويه اإلجنيل واملزامري. ما العمل وحنن فقراء؟ واخلبز يعوزنا؟“
وكان هو ينتظر جّدته. كان ينتظر أن تنهض بصعوبة ليهرع اليها 
فتحضنه بني ِذراَعْيها. وكانت ال تلبس غري قميٍص طويل فَـَقَد لونه 
أبيض،  بشعر  ُمَكلًَّال  برزت عظامه  الذي  الزمن. وكان وجهها  مع 
يبدو من حتت منديلها الوحيد الذي مل تضع غريه يف حيا(ا. إالَّ أن 
عينيها كانتا تعكسان شيًئا غريًبا، عظيًما: شيًئا يعجز عن وصفه. 
وعندما حتتضنه كان يستسلم هلذا احلنان الذي ال Aاية له. مث يقول:
-”تعايل يا جديت، تعايل ولنقل مًعا «ارمحين يا اهللا كعظيم رمحتك» 
(مز٥٠). فتوافق على الدوام، دون ملل أو تعب: ”طبًعا يا حبييب“

«فُأعلِّم  اآلية:  من  يقرتبان  وعندما  املزمور ]دوء،  بتالوة  تبدأ  مث 
األمثة طُرقك والكفرة إليَك يرجعون» كان يشعر بشيء خيرتقه كالتيار 
فم  ويغطّــي  يده كالربق  فيمد  سحرية“،  ”قّوة  وكأنه  الكهربائي، 
جدته قائًال: - ”اعرف، اعرف يا جديت أن أتابع“. وكان ينهي 

املزمور وحده. هكذا بدأت حياته.
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يف  وقعوا  الذين  أولئك  يـُْعِتق  اهللا  يف  الرجاء  اهللا:  في  الرجاء 
اخلطيئة، ويُعيد اجلرحى إىل الصحة ويُقطِّع أغالل السجناء. يشرق 
الرجاء مثل الفجر الوردي يف السماء املعنوي، وينري أولئك املظِلمني 
بوسخ الروح احلزينة. إنه يصّب بـَْلَسم الراحة على جراح القلب الذي 

يف حداد.
التحّدث إىل اهللا،  الدواء الشائع: الصالة هي غوث حياتنا: 
الشائع  الدواء  اAا  السماء.  إىل  والصعود  الدنيوية،  األمور  نسيان 
احلياة، وهي  تعطي  أAا  منها.  على محايتنا  القادر  الدواء  لألهواء، 
وأمان  الصالة سالح عظيم،  األمل.  وبرعم حيمل  للصحة  ضمان 

غامر، وكنز كبري، وميناء ضخم، ومالذ آِمن.
إنه  والكرمية.  السِخيَّة  الروح  عند  فضيلة  الصرب  جيد:  تدريب 
مؤسس على حمبة أخيك. انه الشهامة، وارتفاع الذهن وهو صديق 
الوداعة. الصرب هو شهادة على روح مدرّبة تدريًبا جيًدا، وتعّرب عن 

نفسه بالتعاطف، واألعمال اإلنسانية والتواضع والعدل.
الغري،  سلوك  سوء  مع  حىت  يتعاملون  دائًما  الرمحاء  الرحماء: 
بالصرب والوداعة وإظهار التفهم جتاه نواقص اآلخرين وأخطائهم. إAم 
الذين يؤذوAم  يرّحبون باجلميع، ويتحدثون بلطف، يتصاحلون مع 

ويغفرون للخطأة أعماهلم برمحة.
الطريق الخطأ: إذا كنت مشّاتًا فأنت تسَعد لرؤية الناس اآلخرين 
لرؤية عدوهم ميوت،  يفعلون ذلك يسَعدون  الذين  أولئك  يعانون. 
وينسون أن املوت سوف يأيت إلينا مجيًعا. اAم خبثاء، متجهمون، 
ونظر(م ماكرة. شفاههم ضيقة وفمهم مليء باملرارة. إAم يزدادون 
سعادة من املعارك أكثر منه من السالم. طريقتهم يف احلياة مشّوهة 

وهم يف الطريق اخلطأ.
مضيفو الخيرات: الَصَدقة هي ِفعٌل حسُن النية. اAا صوت 
أن  احلق  اجلوهر، من  نقي حيب جاره. يف  قلب  يأيت من  داخلي 

نعطي ما حنن مدينون به ملن هم يف احلاجة. ألن األغنياء مبا حّصلوا 
من اهللا هم، يف نفس الوقت، مضيفو اخلريات اليت أُعطيت إليهم 

بوفرة ومدبّروها.
االعتراف: االعرتاف هو الكشف الطوعي والصادق عن اخلطايا 
اليت ارُتكبت - من دون خجل أو ترّدد، ولكن مع لوم الذَّات والندم 
- أمام َمن عّينته الكنيسة ليغفر اخلطايا. لكي يكون االعرتاف حقيقًيا 
وفعاًال، جيب أن يكون طوعًيا وصادقًا، ألن االعرتاف املتسرع واملرائي 
ال معىن له، ألنه ليس إمالًء حقيقًيا من القلب، وال هو تعبريًا عن 
الندم أو مظهرًا من مظاهر الرغبة بالشفاء. ال بّد لالعرتاف أن يتم من 
دون خجل وال ترّدد، بل بشجاعة وإدانة للّذات، ألن الشجاعة هي 

تعبري عن رفضنا للخطيئة، بينما العار يدّل على غياب الشجاعة.

وألحَّ األخوة على أنطونيوس في البقاء إلى جانبهم ليموت 
هناك، فلم يقبل ألسباب كثيرة، كما كان يُظِهر بصمته. والسبب 
الرئيس هو أنَّ المصريين اعتادوا تكفين أجساد الُعَظماء، وعلى 
تحت  دفنها  دون  من  وحفظها  القدِّيسين،  الشهداء  األَخصِّ 
التراب. فكانوا يضعونها على منضدٍة ويحفظونها داخل البيوت، 
من  أنطونيوس  رجا  فطالما  للرَّاقدين.  تكريٌم  هذا  بأنَّ  ظانِّنين 

اُألسقف أن يرشد الشعب، ووبَّخ الرجال وزجر النساء قائًال: 
[إنَّه أمٌر غير شرعيٍّ وغير مقدَّس أبًدا؛ فها أجساد البطاركة 
واألنبياء ما زالت محفوظة حتى هذا اليوم في القبور، كما أنَّ 
جسد المسيح نفسه ُوِضع في قبٍر وُوِضع حجر عند باب القبر، 

وبقي مدفونًا إلى أن قام في اليوم الثالث.]
بهذا القول أراهم أنَّ عدم دفن األجساد أمٌر يخالف الشريعة، 
حتى ولو كانت األجساد مقدَّسة. فأيُّ جسٍد أسمى وأقدس من 
جسد الرب. وعندما سمع الكثيرون هذا الكالم، ابتدأوا بدفن 

، ألنهم تلقَّوا تعليًما كهذا.  األجساد وشكروا الربَّ
هكذا  يفعلوا  أن  من  ويخاف  هذا  يعرف  فإذ كان  هو،  أمَّا 
بجسده، غادر بسرعٍة بعد أن حيَّا الرهبان الذين كانوا في الجبل 
اعتاد اإلقامة. وبعد  الداخلي حيث  الجبل  الخارجي. ففضَّل 
أشهٍر قليلة مرض، فدعا النَّاِسَكْيِن اللذين نسكا معه مدة خمس 

عشرة سنة وخدماه في شيخوخته وقال لهما: 
”.. إذا كنتما تهتمان بي، فتذّكرا أنَّني أٌب لكما، وال تفسحا 
في  إلى مصر كي ال يضعوه  بنقل جسدي  المجال لآلخرين 
بيوتهم. لهذا دخلُت الجبل وأتيُت إلى هنا. إنَّكما تعلمان كيف 
على  إيَّاهم  حاثًا  األمر،  هذا  يفعلون  الذين  أوبِّخ  دائًما  كنُت 
واحفظا  التراب  تحت  جسدي  العادة.ادفنا  هذه  عن  الكفِّ 
قولي، وهو أالَّ يعرف أحٌد غيركما المكان، ألنني سأحصل عليه 

بال فساٍد في قيامة األموات“.

من العادات الخاطئة عند المصریین
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٣- فاعلية الصليب
فال خنجَلّن من صليب املخّلص، بل لنفتخر به، ألن عقيدة 
الصليب « لِْليـَُهوِد َعثْـرًَة، َولِْلُيونَانِيَِّني َجَهاَلًة!» (١كو١٨:١ ، 
٢٣)؛ وأما لنا فهي سبيل اخلالص (كولسي ٢٠:١). « فَِإنَّ 
َحنُْن  ِعْنَدنَا  َوأَمَّا  َجَهاَلٌة،  اْهلَاِلِكَني  ِعْنَد  الصَِّليِب  َكِلَمَة 
قُـوَُّة اِهللا» (١كو١٨:١ ، ٢٤)؛ ألن الذي  َفِهَي  اْلُمَخلَِّصَني 
مات ألجلنا مل يكن جمّرد إنسان، كما قُلنا، بل اهللا ، ابن اهللا 

(خر  الـُمهِلك  يُبعد  موسى،  زمن  يف  اَحلَمل،  إن كان  املتجسد. 
 « اْلَعاملَِ َخِطيََّة  يَـْرَفُع  الَِّذي  اِهللا  «َمحَُل  باحلري  فكم   ،  (٢٣:١٢
(يو٢٩:١)، أَال حيّررنا من خطايانا؟ إن كان دم احلمل غري الناطق 
ُخيّلصنا؟ (١بط  أَال  الوحيد  باحلري دم االبن  يأيت باخلالص، فكم 
فليسأل  املصلوب،  بقدرة  يؤمن  ال  أحد  إن كان   .(١٨:١-١٩
الظاهرة.  باألفعال  فليثق  باألقوال،  يؤمن  ال  وإن كان  الشياطني، 
كثريون هم الذين ُصِلبوا يف العامل، ولكن الشياطني مل يفزعوا منهم، 
إمنا فزعوا من املسيح الذي ُصِلَب ألجلنا، وكانت رؤية صليبه وحدها 
ترهبهم. مات هؤالء ليكّفروا عن ذنو]م، أما هو فمات ليكّفر عن 
 .(٥٠:١١-٥٣ ؛   ١٣:١٨ ؛   ١٦:٣-١٧ (يو  اآلخرين  خطايا 
«الَِّذي َملْ يَـْفَعْل َخِطيًَّة، َوَال ُوِجَد ِيف َفِمِه َمْكٌر» (١بطرس٢٢:٢). 
مل يكن بطرس هو الذي نطق ]ذه العبارة حىت ميكن ا(امه بالتمّلق  
ملعّلمه، بل اشعيا الذي قاهلا: «َوِيف ِجيِلِه َمْن َكاَن َيُظنُّ أَنَُّه ُقِطَع ِمْن 
أَْرِض اَألْحَياِء، أَنَُّه ُضِرَب ِمْن َأْجِل َذْنِب َشْعِيب؟  َوُجِعَل َمَع اَألْشرَاِر 
قَـْبـرُُه، َوَمَع َغِينٍّ ِعْنَد َمْوتِِه. َعَلى أَنَُّه َلْم يـَْعَمْل ظُْلًما، َوَلْم َيُكْن ِفي َفِمِه 
جسديًا،  حاضرًا  يكن  مل  الذي  هو   .(٨:٥٣-٩ (أشعيا  ِغشٌّ.» 
ولكنه تنبأ يف الروح مبجيء املخّلص باجلسد. وملاذا ال آيت هنا إالَّ 
بشهادة النيب وحده؟ إليك شهادة بيالطس نفسه الذي حكم عليه، 
َأِجُد ِعلًَّة ِيف هَذا اِإلْنَساِن» (لو٤:٢٣). وعندما  إذ قال: «ِإينِّ الَ 
(مىت   «! اْلَبارِّ هَذا  َدِم  ِمْن  بَرِيٌء  «ِإينِّ  قائًال:  يديه  غسل  َأسلمه، 
٢٤:٢٧). هناك شهادة أخرى عن براءة يسوع، وهي شهادة اللص، 
أوَّل الداخلني الفردوس،  عندما انتهر زميله قائًال: «أمَّا ُهَو فَلـَْم يَعَمل 

ُسوءًا» (لو٤١:٢٣). ألنّنا كنا، أنا وأنت، حاِضرَْين أثناء احملاكمة.
٤- واقعية الموت على الصليب

فاحلق إذن أن يسوع تأّمل ألجل مجيع الَبَشر. فالصليب مل يكن يف 
الظاهر، وإالَّ لكان فداؤنا ومهًيا؛ واملوت مل يكن خيالًيا، وإال لكان 

أولئك  حق  على  لكان  شكلًيا،  املوت  فلو كان  ُصَورِيًا.  خالصنا 
الذين قالوا: «تذّكرنا أن ذاك املضّلل قال إذ كان حًيا: سأقوم بعد 
ثالثة أيام» (مىت٦٣:٢٧).لقد كان موته إذن حقيقًيا. لقد ُصِلَب 
حًقا، وحنن ال خنجل من ذلك. حنن ال ننكر أنه ُصِلَب؛ وأنا باحلرّي 
أَفْـَتِخُر أن أقول ذلك؛ وحىت إن أنكرت هذا احلدث اآلن، فإّين أجد 
ما يقنعي على هذه اجللجلة حيث حنن اآلن جمتمعون. وتقنعين أيًضا 
خشبة الصليب اليت ُوزَِّعت ِقَطًعا صغرية يف مجيع أحناء العامل. إّين 
أعرتف بالصليب ألين أُؤمن بالقيامة. ألنه لو مل يَـُقم املصلوب، ملا 
كنت ٱعرتفت بالصليب، بل كنت أخفيته مع سيِّدي. ولكن مبا أن 

القيامة أتت بعد الصليب، فأنا ال أخجل من اإلجهاِز بذلك.

٥- وإن كان بريًئا، مات المسيح ألنه أراد ذلك
وذاك الذي جتّسد، ُصِلَب كسائر الناس، ولكن ال بسبب خطاياه. 
إنه مل ُيَسق للموت بسبب حّبه للمال، مبا أنه كان يعّلم الفقر. ومل 
ُحيَكم عليه بسبب شهوة رديئة، إذ هو الذي قال بوضوح: «ِإنَّ ُكلَّ 
َمْن يـَْنظُُر ِإَىل اْمرَأٍَة لَِيْشَتِهيـََها، فـََقْد َزَىن ِ]َا ِيف قَـْلِبِه. » (مىت٢٨:٥) 
؛ إنه مل ُحيَاَكم ألنه َجرح أو َضرب أحًدا، إذ هو الذي ادار خـدَّه 
للذي كان يصفعه (مىت ٦٧:٢٦ ؛ راجع مىت ٣٩:٥). وال ألنه 
استخف بالشريعة، إذ هو الذي أتى ليكّملها (مىت ١٧:٥)، وال 
ألنه أهان نبًيا، إذ كان هو نفسه الذي بّشر به األنبياء (يو٤٥:١)، 
وال ألنه َحرم أحًدا من أجره، إذ كان يشفي بال أجر جمانًا؛ مل يصنع 
خطيئة ال بالقول وال بالفعل وال بالفكر: «الَِّذي َملْ يَـْفَعْل َخِطيًَّة، َوَال 
ُوِجَد ِيف َفِمِه َمْكٌر ، الَِّذي ِإْذ ُشِتَم َملْ َيُكْن َيْشِتُم ِعَوًضا، َوِإْذ تََأملََّ ملَْ 
 ٢٢:٢ (١بط  ِبَعْدل.»  يَـْقِضي  ِلَمْن  ُيَسلُِّم  َبْل َكاَن  ُد  يـَُهدِّ َيُكْن 
-٢٣). أقَبَل على اآلالم طوًعا ال ُمرَغًما. واذا جاءه اآلن أيًضا من 
! الَ َيُكوُن َلَك هَذا!»، ألجابه من  يزجره بقوله: «..َحاَشاَك يَا َربُّ

جديد:«اْذَهْب َعينِّ يَا َشْيطَاُن!» (مىت٢٢:١٦-٢٣).
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الصَّلب، كان  بعد  التالميذ  يف  عميقة  ات  َتغريُّ القيامة  أحدثت 
التالميذ عبارة عن مجاعة فاقدة الرجاء خائفة، رجاًال َخاَبت آماهلم، 
ُمرَتعبني لئالَّ يُقَبض عليهم َوُيْصَلُبوا هم أيًضا، وجّل آماهلم كانت أن 
يعودوا إىل أعماهلم األوَىل وينسوا كل ما مَضى. وبعد سبعة أسابيع 
فقط (يف يوم اخلمسني) نَرى تغيريًا عجيًبا يف هؤالء الرجال. كانوا 
مملوئني برجاء ُمتَـَوهِّج وثقة، وبشجاعة َجَعلتهم قَادرين أن يَـَتَحدُّوا 
احلّي.  القائم  باملسيح  ويكرزوا  لِيـَُعلِّموا  َمسعاهم،  اعرتاض يف  كل 
علينا فقط أن نتذكَّر كيف أنَّ بطرس أنكر سيِّده ثالث مرَّات لينجو 
ِجبِلده، وبعد شهرين فقط، بطرس هذا عينه نراه واقًفا أمام السنهدرمي 
يًا كل مقاومة. ما سبب هذا التغيري؟  َيشهد للمسيح بال َوَجل ُمَتَحدِّ
أَال يَلَزم لكل تغيري أن يكون له سبٌب مناسب؟ كان سبب تغيري 
بطرس هو اقتناعه التَّام وبدون أدىن َشكٍّ بأنَّ يسوع قام من املوت. 
لقد رآه بالفعل وحتدَّث معه، إنَّه كان شاهًدا، وألجل هذا كان راغًبا 

يف أن َيَضع حياته ألجل َسيِّده القائم.

ِفي ٱْليـَْوِم ٱْلثَّاِلِث
يُؤكِّد القدِّيس يوحنا الذهبي الفم أنَّ اهللا َمسََح ليسوع أن يظّل يف املقربة 
ا ثالثة أيام ليقنع غري الـُمؤمنني أَنَّه مات حقÀا. ليس يوًما واحًدا فقط إمنَّ

يعتقد اليهود أنَّ اإلنسان ال يكون قد مات بالفعل إالَّ بعد مرور 
ثالثة أيام، وَيِظنُّون أنَّ أرواح الـُمنَتِقلني حتوم حول اَجلَسد ملدَّة ثالثة 
أيام، ويف خالهلا يوجد احتمال أن تعود وتسكن يف اجلسد، ولكن 
ا تُغادر املكان متاًما، وهلذا اعتاد اليهود  َّAبعد هذه األيام الثالثة فإ
أن يزوروا القرب يف كل يوم من هذه األيام الثالثة بعد الدفن لينظروا 
ما إذا كانت الروح قد عاَدت، وبعد انتهاء هذه األيام ال رجاء يف 
عودة احلياة. هلذا السبب ذُِكَرت الثالثة أيام يف قانون اإلميان لِتُـنَـبِّـَر 

على حقيقة موت السيِّد.
علينا أن نتذكَّر أّن اليوم اليهودي يبدأ الساعة السادسة مساًء، 
ويسوع مات وُدفن يوم اجلمعة قبل الساعة السادسة، وهذا ُحيسب 
اليوم األّول، أمَّا يوم السبت بأكمله فكان اليوم الثاين، ، ويف الساعة 
يف  باكرًا  قام  واملسيح  الثالث،  اليوم  يبدأ  السبت  مساء  السادسة 

صباح اليوم الثالث.

أخبَـَر يسوع تالميذه أنَّه سوف يقوم يف اليوم الثالث ومن الغريب 
َصــدَّقوا،  املسيح  أعداء  القول، ولكن  ُيَصّدقوا هذا  التالميذ ملَْ  أنَّ 
لذلك مل يُنكروا احتمال وقوع ذلك، فسألوا بيالطس أن يسَمح هلم 
بوضع ُحـرَّاس على القرب: «يَا َسيُِّد ، َقْد َتذَكَّْرنَا َأنَّ ذِلَك اْلُمِضلَّ قَاَل 
َوُهَو َحيٌّ: ِإينِّ بـَْعَد َثالَثَِة أَيَّاٍم أَُقوُم.َفُمْر ِبَضْبِط اْلَقْربِ ِإَىل اْليَـْوِم الثَّاِلِث، 
لَِئالَّ يَْأِيتَ َتَالِميُذُه لَْيًال َوَيْسرُِقوُه، َويَـُقوُلوا لِلشَّْعِب:ِإنَُّه قَاَم ِمَن اَألْمَواِت 
، فَـَتُكوَن الضََّالَلُة اَألِخريَُة َأَشرَّ ِمَن اُألوَىل!» (مت٢٧:  ٦٣-٦٤). 
وهكذا كان أوَّل شهود القيامة الذين َزوَّدونا ]ذا اَخلَرب هم اجلنود عن 

غري قصد لـمَّا رأوا احلجر قد ُدحرج عن القرب.
يف أول الفجر يف اليوم الثالث حدث أْن: ”ذهبت النسوة اىل 
القرب ورأين القرب فارًغا“ وقال هلن املالكان الواقفان بالثياب الربَّاقة: 
«ِلَماَذا َتْطُلْنبَ احلَْيَّ بـَْنيَ اَألْمَواِت؟ لَْيَس ُهَو هُهَنا، لِكنَُّه قَاَم! اُذُْكْرَن 
َكْيَف َكلََّمُكنَّ َوُهَو بـَْعُد ِيف اْجلَِليِل قَاِئًال: ِإنَُّه يـَْنَبِغي َأْن ُيَسلََّم اْبُن 
اِإلْنَساِن ِيف أَْيِدي أُنَاٍس ُخطَاٍة، َوُيْصَلَب، َوِيف اْليَـْوِم الثَّاِلِث يَـُقوم، 
بقيامته،  يُنىبء  لقد مسعَن يسوع  (لو٥:٢٤-٨).  فَـَتذَكَّرَن َكَالَمُه» 
ولكنهن ببساطة مل ُيَصدِّقَن. اآلن َيْسَتِعْدَن القول. لقد َصدَّقَن وآَمنَّ 

وانَدَفعَن لُِيْخِربَْن الَتالميذ احلزَاىن باألخبار الـُمذِهلة.

(٤٧)

من كواذب االخالق ونقائص اإلنسان ُحكمه على 
أخیِه بال اختبار وال تمحیص ، وسرعة تصدیقه كل 
ما یسمعه بال امعان َوَرِویٍَّة وارتكازه على الظواهر في 

كّل شيء التي هي أغّش وأكذب ُكّل شيء.
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٨٨)
فترة السبي في بابل

ثالثًا: اليهود في السبي: 
من العسري أن نعرف الكثري عن تاريخ يهوذا يف هذا الوقت ألن مركز 
احلياة اليهودية انتهى وتشّتت الشعب، لكن كان هناك مركزان كبريان 
يف مصر وبابل، َكوَّنت اجلماعة املنفية يف مصر جمتمًعا يهوديًا َظلَّ ينمو 
يف العدد، ويتزاد يف النفوذ كما أنه صادف جناًحا يف التجارة والسياسة 
(تزايد هذا النجاح يف ُحكم البطالسة بني القرن الرابع واألول ق.م.) 
حىت أّسسوا مستعمرة يهودية يف جزيرة الفنتين عند الجندول بأسوان 
وبنوا هلم هيكًال يف اجلزيرة ويف سنة ١٩٠٣م ٱكُتشفت برديات ووثائق 
باآلرامية ال يتجاوز تاريخ تدوينها مائة عام بعد موت ارميا النبي وهي 
يهودية  تارخيية عن جالية  سنة ٤٠٨ ق.م. وهي حتوي مستندات 

سكنت املكان يف هذا الوقت وهو املوافق لزمن عزرا.

 

أَمَّا يف بابل فقد كانت أعداد اليهود أكثر منها يف مصر، وَكوَّنوا 
يهود الشتات وهي مجاعات يهودية استوطنت بالقرب من Aر خابور 
أحد أAار بابل (حزقيال ١:١) وبُِنَيت مستوطنات حوله يف تل أبيب 
«َفِجْئُت ِإَىل اْلَمْسِبيَِّني ِعْنَد َتلِّ أَبِيَب، السَّاِكِنَني عُِْنَد نـَْهِر َخابُوَر» 
(حزقيال ٣: ١٥). وكذلك جنوب تل امللح وتل حرشا (عز٥٩:٢ ، 
يعملوا  يعيشوا يف مجاعات، وأن  أن  لليهود  َح  نح٦١:٧). وقد مسُِ
بالزراعة واألعمال األخرى لذلك صار كثٌري منهم أغنياء ومتّتع اليهود 
على  باحلفاظ  اليهود  املتدينون  وسعى  احلرية،  من  بكثري  بابل  يف 
هويتهم خوفًا من سهولة ذوباAم يف احلضارة البابلية، مما ُيسرع يف 

احنالل العقيدة اليهودية وامتزاجها باملعتقدات البابلية فتزول مقاومتهم 
تدرجيًيا وتنحّل قوميتهم خاصة أنَّ ما يتمّتع به الشعب من ميزات 
راحة يف السيب ُتَشجِّع هذا الذوبان واالحنالل، فقامت مجاعة املتدينني 
والتمّسك  احلفاظ على كياAم  الشعب على  اليهود حبماس حيّثون 
فظهرت  الشعب  نفوس  يف  العقيدة  واحياء  اليهودية،  بشخصيتهم 
مكانة ”الّراِبي“ أّي ”المعلِّم“ واهتموا حبفظ الشريعة وممارسا(م 
الدينية يف حفظ السبت واخلتان، تلك التقاليد والطقوس اليت متّيزهم 

عن جرياAم، ومع هذه الغرية القت هذه الفرتة Aضة دينية وأدبّية.
بابل قد امتدت وامتلكت امرباطورية عظيمة، وأثبَت  وإن كانت 
نبوخذنصَّر أنه ُكفء حلكم االمرباطورية، وقد كان ُمصِلًحا، ومشلت 
أعماله العمرانية مجيع بالد بابل فقد َشقَّ التُـرَع وَبىن السدود ونشر 
الثقافة البابلية يف بلدان الشرق األدىن، كما نشر عبادة اإلله مردوخ، 
َوَشيَّد يف عاصمة مملكته بابل معبد ذلك اإلله. وبىن باب عشتار وزيّنه 
بآجر مزجج وُملَـوَّن بألوان زاهية ِبُصَور حيوانات ناتـئة متّثل حيوانات 
َوَشيَّد  قصور  عدة  لنفسه  وبىن  لمردوخ،  رمزًا  ُخرايف  حليوان  وصورًا 
احلدائق املعّلقة اليت اشتهرت يف التاريخ بكوAا إحدى عجائب الدنيا 
السبع، وبىن احلصون القويّة واألبراج الشاخمة وبىن مدينة بابل العظيمة 
وهو ما سّجله دانيال يف كتاباته (دا٣٠:٤)، وحفائر بابل ُتشيد بتلك 
الَعَظمة اليت ذكرها الكتاب املقدس ومل يسبق هلا مثيل من فخامة 
القصور واملعابد وفن الزخرف والرسوم وعلى جدران قصره سجَّل امسه 
نبوخذنصَّر سنة  بعد موت  لكن  افتتحها،  اليت  الدول  تلك  وامساء 
٥٦٢ ق.م. تواىل على عرش بابل عدة ملوك كان آخرهم نبونيدس 
(دا١:٥)،  بيلشاصر  البنه  اُحلكم  ترك  ق.م.)   ٥٥٦-٥٣٩)
َتُدم  ومل  اإلدارة،  واAارت  البالد  يف  الَفساد  أيامه  يف  واستشرى 
االمرباطورية البابلية إذ ظهر اخلطر العظيم يف بالد فارس، فقام ملك 
يدعى كورش الذي َتوسَّع يف بالد مادي وجهَّز محلة قويّة إجتََّه ]ا إىل 
بابل حيث فتحها وقتل بيلشاصر يف الليلة التالية للوليمة (دا٣٠:٥) 
وسىب نبونيدس وحبلول سنة ٥٣٩ ق.م. كان قد انتهى عصر بابل 

الذي مل يكن طويل األمد (أش١٩:١٣).

منظر لجزیرة إلفنتین (من برج فندق موڥـنبیك)
وهي احدى جزر مصر النيلية تقع بمدينة أسوان، طولها نحو 
النوبيين. فيها  ١٥٠٠م، و  ٥٠٠م عرًضا، أغلب سكانها من 
مساحات زراعية اغلبها من النخيل، ومتحف أسوان، وبقايا من 

معابد حجرية من العصور المختلفة).
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عن المرأة السامریةمـن أقــوال اآلبــاء            
تركت  اِإلهلي  باحلقِّ  السامرية  متتعت  إذا   -١
جرَّ(ا، ونسيت ما جاءت من أجله، وعادت إىل 
املدينة دون املاء، إمنا لتقدم ماء احلّق ألهل املدينة. 

تركت جر(ا ألAا مل ترد أن تعوِّقها اجلرة عن اإلسراع حنو املدينة لتشهد 
للحق. أخربت اجلميع يف الشوارع أAا وجدت الكنز الذي تبحث 
عنه، ووجدت ينبوع سرورها الداخلي، سبق أن طلب السيِّد منها أن 
تدعو زوجها وها هي قد دعت كل رجال املدينة، وجنحت يف مهمتها 
العبادة  مبكان  دينية خطرية خاصة  أمور  أنه حاورها يف  مل ختربهم 
وطريقة ممارستها، بل ما ملس قلبها حًقا أنه عرف أسرارها واجتذ]ا 
بقوة كلمته إليه، فتعرفت على شخصه، إنه هو املسيِّا رمبا تركت جرَّة 
املاء اليت كانت يف بئر تعتز بعمقها، أي بالتعاليم، إذ احتقرت األفكار 
اليت سبق أن قَِبَلتـَْها، وَتقبَّلت جرَّة أفضل من جرَّة املاء، حتوي ماًء ينبع 
إىل حياة أبدية (يو ٤: ١٤) ،هنا امرأة أعلنت عن املسيح للسامريني، 
ويف Aاية األناجيل أيًضا امرأة رأته قبل اآلخرين خترب الرسل عن قيامة 
املخلص (يو٢٠: ١٨) ، لقد جلبت أيًضا نفًعا للذين سكنوا معها يف 
ذات املدينة، على أساس معتقدا(ا القدمية، أي شاركوها تعاليمها 
اخلاطئة. إAا العلة اليت جعلتهم خيرجون من املدينة ويأتون إىل يسوع. 

(العالمة أوريجينوس).
٢- جاءت لتستقي ماًء، وعندما استنارت وعرفت الينبوع احلقيقي 
للتّو ٱحتقرت الينبوع املادّي. وهي يف هذه الواقعة البسيطة تعلمنا أن 
نتجاوز عن أمور احلياة املاِديَّة عندما نصغي للروحانيات؛ دون أن 
والبهجة  ٱلفرح  جناَحي  وعلى  جرَّ(ا،  تركت  أمرًا  أحٌد  هلا  يوجِّه 
أسرعت وصنعت ما فعله اإلجنيليون، ومل تدُع واحًدا أو اثنني، كما 
فعل التلميذان أندراوس وفيلبس، إمنا دعت مدينة بأكملها، وأتت 
]م إىل الرّب يسوع. آمنت املرأة السامرية على الفور، وبذلك ٱتضح 
أAا أكثر حكمة من نيقوديموس، بل وأكثر شجاعة وثباتًا. ألن 
نيقوديموس بعد أن مسع قدر ما مسعت املرأة بآالف املرات مل يذهب 
ويدُع آخرين لسماع هذه الكلمات، وال حتدََّث بصراحٍة على املأل. 
لكن هذه املرأة فعلت ما مل يفعله الرسل، إذ قامت بالكرازة للجميع 
تدعوهم إىل املسيح. بذلك قادت مدينة بأكملها إىل اإلميان بيسوع 

املسيح. (القديس يوحنا الذهبي الفم)
٣- «َهُلمُّوا اْنظُُروا إِْنَسانًا قَاَل ِيل ُكلَّ َما فَـَعْلُت. أََلَعلَّ هَذا ُهَو 
اْلَمِسيُح؟» كلمات السامرية تكشف عن سعاد(ا الداخلية بلقائها 
مع املسيِّا خملِّص العامل، ومتتُّعها مبن ميأل أعماقها. مل يهبها الرجال 
السعادة  روح  فيها  بعث  خملِّصها  مع  لقاءها  لكن  سعادة،  الستَّة 

والعمل من أجل اآلخرين خلالصهم.
مل تكن الدعوة أن يأتوا لريوا أمرًا غريًبا، وال أن يدخلوا معه يف حواٍر، 
أهم  فمن  العامل.  خملِّص  املسيِّا  القلوب،  بفاحص  يتمتعوا  أن  بل 
السَِّمات اليت كان اليهود ينتظروAا يف املسيِّا أنه عامل مبا يف القلوب 

عليهم  ُمتِل  مل  إذ  يف كراز(ا،  حكيمة  السامرية  كانت 
وينظروا  يأتوا  أن  منهم  طلبت  حبكمة  بل  فيه  إمياAا 
املسيح؟!» مرَّة  ليتحقَّقوا من شخصه: «ألعل هذا هو 
أخرى الحظوا حكمة املرأة العظيمة. فإAا مل تعلن احلقيقة بوضوح، 
بل  هي،  باقتناعها  إحضارهم  يف  رغبت  وال  صامتة،  بقيت  وال 
صارت  حيث  له،  باستماعهم  الرأي  هذا  يف  يشرتكون  لتجعلهم 
كلما(ا هلم مقبولة فعًال مل ختجل من قوهلا أنه قال هلا كل مع فعلته 
فإAا مل تعد تنظر إىل ما هو أرضي، وال تعود تلقي باًال إىل جمد دنيوي 
أو عاٍر، لكنها أصبحت منتمية إىل شيٍء واحٍد فقط، وهي تلك 
الشعلة املقدسة املتقدة داخلها واملمتلئة ]ا «ألعل هذا هو املسيح؟!» 
مل ترغب يف أن تأيت ]م بإراد(ا هي واقتناعها، بل أرادت أن يكون 
إليه. هذا ما جعل كلما(ا أكثر قبوًال  الرأي عندما يستمعون  هلم 
لديهم... مل تقل [هلموا آمنوا] بل «هلموا انظروا»، وهو تعبري أكثر 

رقة وجاذبية هلم. (القديس يوحنا الذهبي الفم)
٤- األقوال اليت قيلت للمرأة أهلبتها إىل أن أوصلها الشوق املتقد 
إىل  اليت جاءت ألجلها، ورجعت  احلاجة  وإمهال  ترك جرَّ(ا،  إىل 
تأمل  فيها.  اليت كانت  املسيح كافة اجلموع  لتجتذب إىل  مدينتها 
الينبوع  وجدت  فلما  تستقي،  جاءت  ألAا  وفهمها،  املرأة  حرص 
وعلى  لنا.  معلمة  فأصبحت  احملسوس،  الينبوع  احتقرت  احلقيقي 
حسب قُـوَِّ(َا عملت العمل الذي عمله رسل ربّنا، ألن أولئك ملا ُدعوا 
تركوا شباكهم، وهذه فمن ذا(ا تركت جر(ا وعملت عمل املبشرين. 
ومل تستدِع واحًدا أو اثنني، لكنها استنهضت مدينة بأكملها ومجًعا 
املرأة أهل  اقتادت  تقديره، واقتاد(م إىل املسيح تأمل كيف  جزيالً 
املدينة بأوفر فهٍم، ألAا مل تقل هلم: تعالوا أبصروا املسيح، لكنها 
املرأة  قالت  املسيح.  ]ا  اقتنصها  اليت  باملقارنة  الناس  اجتذبت 
السامرية: «َهُلمُّوا اْنظُُروا إِْنَسانًا قَاَل ِيل ُكلَّ َما فـََعْلُت.»،مل ختجل أن 
تقول ذلك، مع أنه كان ميكنها أن تقول قوًال غري هذا، وهو: تعالوا 
انظروا من يتنبأ. إذا ُأْضرَِمِت ٱلنار ٱإلهلية نفوس أحدنا ال ينظر إىل 
انظر  اخلجل؛  إىل  وال  الشرف  إىل  ال  األرضية،  األمور  من  شيٍء 
حكمة املرأة إAا مل جتزم أنه هو املسيح حبكم واضح وال صمتت، 
ألAا أرادت أن جتتذ]م إليه، ليس حبكمها هي، وإمنا باستماعهم له. 

(القديس يوحنا الذهبي الفم)
٥- بينما انطلقت املرأة السامرية للكرازة بكل قوَّة، إذ بالتالميذ 
ينشغلون بتقدمي طعام للسيِّد املسيح، ألنه كان جائًعا وُمتعًبا كان 
السيِّد املسيح ينتهز كل فرصة لريفع عقول تالميذه وقلو]م إىل ما 
فوق الزمن، إىل السماء عينها. لقد أعلن هلم عن مدى ]جته خبالص 
النفوس بكونه طعامه الشهّي. لقد وجد شبعه وراحته يف التعب من 
أجل كل نفٍس، ومن أجل حتقيق ِخطَِّة أبيه. إنه لن يسرتيح، بل يبقى 

مثابرًا على العمل حىت يعرب من هذا العامل. (العالمة أوريجينوس)
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