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السرياني  أفرام  القديس   
األخدار  اىل  انتقاله  وقبل 

السماويّة ، قال لتالميذه :
﴿ ال تضعوني تحت مذبح 
توضع  أن  يليق  ال  ألنه  اهللا 
املكان  يف  النتنة  اجليفة 
املقّدس .. ال تضعوا جسدي 
خاطىء،  ألّين  الشهداء  مع 
ولعدم   .. َأْسَتِحقُّ  وال 
استحقاقي أخشى أن أقرتب 
من عظامهم .. عهًدا َقَطْعُت 
مع الرّب أن أُدَفن مع الغرباء 

ْ ألّني غريٌب كما كانوا ُهْم 
معهم  اخوُة  يا  ضعوني   ..
ألّن ُكّل طير يحب ِجْنَسُه. 
شبيَهُه.  يحّب  ُجل  والرَّ
حيُث  المقبرة  في  ضعوني 
ُمنَكسرو القلب، حتى حينما 
اليه  يضّمين  اهللا  ابن  يأتي 

ويقيمين معه ﴾.
القديس  هذا  انتقال  وبعد 
، ُدِفَن حَسَب وصّيته في  البارِّ
أهل  لكن  الغرباء،  مقبرة 

فوق  َوبُـنِـَي  بقليل.  ذلك  بعد  نقلوه  َهــا  الرَّ
ضريحه بعد ذلك ديٌر ُعِرَف بالديِّر السُّـفلي - 
بجوار الرها -  وما زال قبره قاِئًما الى يومنا 

هذا.
في  وطعن  أرسانيوس  القديس  شاخ  ولما 
السِّن جمع حوله تالميذه وأوصاهم قاِئًال:﴿ يا 
أوالدي أُناشدكم بمحّبة المسيح، أنّني إذا متُّ 
ال تدفنوني في التراب لئالَّ يتَِّسخ التُّــراب من 
أحد  على  وارموني  اربطوني  بل  جسدي، 

الجبال لينتفع بي الطير والوحش ﴾.
ولما سمعوا ذلك بكوا على نفوسهم، ألنّهم 

كانوا ُمـَحاَربيَن في محبَّتهم ألجساِدهم.
هذه هي مشاعر األبرار عند لحظة رحيلهم.

األبرار  اهللا  رجال  إّن 
بشجاعٍة،  املوت  واجُهوا 

وكانوا يتوّقعون ساعَتُه.
فقد قال يعقوب أبو اآلباء 
معه  تقابل  ملا  يوسف  البنه 
«أموت  ِفراق:  طول  بعد 
وجهك  رأيُت  بعدما  اآلن 

وأنا حّي» (تك٣٠:٤٦).
إّن النفس الـُمِحبَّة للمسيح 
اىل  لالنطالق  تشتاق 
وأل�ا  عظيم،  بفرٍح  السماء 
قد حانت ساعة الرحيل اليت 
جهاد  بكل  انتظرtا  طاملا 
وتدقيق، وألنه قد حان اكليل 
الذي  َسْعِيَها،  ومتاُم  بِـرَِّها 
الثمن  جزيل  سكبته كطيٍب 
وخمّلصها  فاديها  أرُجل  على 

الرّب يسوع املسيح.
يَِعظُون  منهم  وكثريون 
لكي  موtم  قبل  أوالدهم 
والتقـَوى،  البِـرِّ  حياة  يعيشوا 
ُيَكمِّلوا  لكي  هلم  ويَـْدُعوَن 

جهادهم بسالم.
يف كوٍخ بسيط لقطع األخشاب، أوَصت أمٌّ 
فاضلة ابنها وهي تلفظ أنفاسها األخرية قائلًة: 
(يا ٱبين أحِبب ُكّل انسان) .. مثّ فارَقت احلياة. 
أمَّــا هذا االبن فهو (ابرآم لنكولن) الذي صار 

فيما بعد رئيًسا ألمريكا.
وهوذا داود النيب يوصي ٱبنه قَـْبـَل موته قائًال: 
«أَنَا َذاِهٌب ِيف َطرِيِق اَألْرِض ُكلَِّها، فـََتَشدَّْد وَُكْن 
ِإْذ َتِسُري ِيف  َرُجًال. ِاْحَفْظ َشَعائَِر الرَّبِّ ِإِهلَك، 
َأْحَكاَمُه  َوَصايَاُه  فـَرَاِئَضُه،  َوَحتَْفُظ  طُرُِقِه، 

َوَشَهاَداتِِه» (١مل ٣-١:٢).

سعیٌد هو االنسان الذي 
یعمل حساب هذه الساعة. 
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید الرسل القدیسین االثني عشر األطهار الكلّیي مدیحهم
ُشُهٍب  مثَل  أمجع  العامل  إىل  أُرِسْلُتم  لقد 
َخَدمَة  يا  القدس.  بالروح  الضياِء  ساطعة 
الناس  متنحون  السعادة.  الكّليي  األسرار 
فإنَّكم  بسخاٍء.  العجائب  صنع  مفاعيل 
أصبحتم ُخدَّاًما ألسرار املسيح. وألواًحا للنعمة 
اإلهلية، كتبها اهللا ونقش عليها شريعته اإلهلية. 

هذا ما يتفوه به مرّمن الكنيسة.

أيّها اإلخوة المحبون بالمسيح،
أيّها الّزوار األتقياء،

الُكّلّيي  اإلهلّيني  املسيح  ُرُسِل  جوَق  إنَّ 
احلكمة، قد مجعنا اليوم يف املكان الذي أَلِـفوُه ، 
حبرية  شاطئ  على  الرب  فيه  قابلهم  والذي 
طربيا. (يو٢١ : ٤ ) وذلك لكي ُحنيي بوقاٍر ، 

هذا العيد اجلامع للرسل االثين عشر يف هذا الدير املقدس الـُمقام على 
امسهم.

أي  الكنيسة  َفْخَرِي  ُمَكرِّمًة  املقدسة  باألمس كنيستنا  احتفَلْت 
كوَكيبَِ الكنيسة العقليني بطرس وبولس ُمِنريَِي املسكونة.

فكانوا  الرسولية،  الرتبة  إىل  الرسل  املسيح  يسوع  ربنا  دعا  لقد 
رسل  ألّن  وهذا  املسيحية“،  و”ُمشيِّدي  الكنيسة  أساس  حجارة 
املسيح وتالميذه، قـد صاروا شهود عياٍن لكلمة اهللا املتجسد، وآالم 
صليبه، وقيامتِه الـُمْحِيَيِة، كما أّ�م قد مسعوا وعاينوا جمد ابن اهللا، 
ِمَن  َصْوٌت  «َجاَء  طابور  جبل  على  املسيح  يسوع  وخملصنا  ربنا 

السََّحابَِة قَاِئًال: «هَذا ُهَو اْبِين اْحلَِبيُب، َلُه اْمسَُعوا» (مر ٩ : ٧).
للكرازِة  خداًما  املسيح،  يسوع  إهلنا  تدبري  ِلسّر  خداًما  فصاروا 
كيرّلس  القديس  يقول  كما  البشر  حنن  وخلالصنا  اإلجنيلية، 
و   “ َخَلَصوا  الذين  القديسني  وبواكري  بداءة  ”هم  اإلسكندري 
بكالٍم آخر، َشكَّل الرسل مجاعة املؤمنني األوىل باملسيح، كما يُـنَـوُِّه 
هم  (الرسل)  ”إّ�م  يقول:  حيث  القديس كيرلس  أيضا  بذلك 

الذين تكرَّسوا وتقدسوا هللا أوًال بالروح القدس“.
إّن الرّب قد فّوض الرسل القديسني، ليشّكلوا الـُمَكوَِّن األساسّي 
ملؤسسة كنيسة اهللا األرضية ودستورها، وهذا ما يشهد به القديس مىت 

َحتَنََّن  اجلُُْموَع  رََأى  َوَلمَّا   » قائًال:  اإلجنيلي 
َعَلْيِهْم ِإْذ َكانُوا ُمْنـَزِعِجَني َوُمْنَطرِِحَني َكَغَنٍم َال 
رَاِعَي َهلَا. ِحيَنِئٍذ قَاَل لَِتَالِميِذِه: احلََْصاُد َكِثٌري 
َولِكنَّ اْلَفَعَلَة قَِليُلوَن. فَاْطلُُبوا ِمْن َربِّ احلََْصاِد 
َأْن يُـْرِسَل فَـَعَلًة ِإَىل َحَصاِده، ُمثَّ َدَعا َتَالِميَذُه 
أَْرَواٍح  َعَلى  ُسْلطَانًا  َوأَْعطَاُهْم  َعَشَر  االثْـَينْ 
جنََِسٍة َحىتَّ ُخيْرُِجوَها، َوَيْشُفوا ُكلَّ َمَرٍض وَُكلَّ 

ُضْعٍف.» (مىت ٩: ٣٦ – ١٠ : ١ ).
اخلراف  فإّن  األحّبة  أيّها  معلوٌم  هو  وكما 
بدون راٍع تكون معرضة للخطِر الشديد، أو 
إذا أرادت أن جتد هلا مرعى فهي ال تستطيع 
أن جتده إن مل يكن هلا قائد أي راٍع يقودها ، 
هلذا اختار الرب يسوع املسيح الرسل االثين 
عشر، وأقامهم ليس رعاًة ومعلمني للكنيسة 
فقط، بل خلفاَء له بالروح القدس، فأعطاهم السلطان على األرواح 

النجسة وشفاء كل مرٍض وكلَّ ضعٍف (مىت١٠ :١ ).
إن هذا السلطان الروحاّين واخلالفة الرسولية قد ختمها، وأّكَدها 
روحه  أرسل  عندما  املقّدس  العنصرة  يوم  يف  املسيح،  يسوع  الرب 
القدوس على التالميذ، بشكل ألسنٍة نارية واستقر على كل واحٍد 

منهم (اع ٢ : ٣ ) .
إن هذا احلدث، أي رسولّية الكنيسة، قد صاَغُه عقائديًا، وحصَّنه 
قانونًيا اآلباء القديسون الـُمتوشحون باهللا، يف ا2معني املسكونِيَّـْنيِ 
األّول والثاين، وذلك من خالل قراراtم الـُملَهمة من اهللا، فقد رتّبوا 
تعاليم الرسل القديسني الـُمسلَّمة من اهللا، وأمسوها ”قوانين الرسل 

القديسين األطهار“.
الوحيد  اهللا  ابن  املسيح  الطبيعة هو  أول رئيس كهنة حبسب  إّن 
هو  إّمنا  واختطافًا،  ِخلسة  والكرامة  الشرف  هذا  ُيِصْب  مل  الذي 
منحة اآلب، والذي (أي املسيح) قد صار انسانًا ألجلنا وقّدم هذه 
الذبيحة الروحانية إلهله وأبيه قبل اآلالم، وقد خصََّص لنا حنن الرسل 
بأن نقوم فقط بعمل الرسامات الكهنوتية، على الرغم من أنه كان 
يصبحوا كهنة  مل  ولكنهم  باملسيح،  آمنوا  الذين  من  غرينا  هناك 
الرسل  حنن  قّدمنا  املسيح  يسوع  ربنا  صعود  وبعد  ورؤساء كهنة. 
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في فهم القلب (طلب الحكمة الروحانیة):
ورئيًسا  هاِديَـُه،  الَفْهَم  االنسان  جيعل  ان  ينبغي   †
(ُمرشًدا) لكافة ما يعمله، حىتَّ ِإّن اخلري الذي يعمله 
، إذ جيوز أن يعمله  بغري فهم (حكمة) قد يعود اىل َشرٍّ

يف غري وقته، أو خبالف مقداره.
{ملحوظة: دعا القديس أنطونيوس الكبري إىل اقتناء 
فضيلة «اإلفراز» (احلكمة أو التمييز السليم) وهي أم 
أو  فضيلة  تكون  وبدون حكمة ال  رأيه.  الفضائل يف 

خدمة، أو عمل خري يستحق الثناء.}
والفهم  الصاحلة  «املشورة»  كانت  إذا  أما   †
فإّن  ينبغي،  واملقدار، كما  الوقت  يفرزان  (احلكمة) 
املستشري  جهة  من  ونافعة  صاحلة  تصري  األعمال 

والـُمسَتشار.

في اإلیمان والرجاء:
† يف ُكّل األمور - يا أحبائي - فليكن اإلميان باهللا ُمـرِشًدا وقائًدا 
األبديّة)  اخلري هناك (يف  فنرجو  لإلميان.  تابًعا  الصاحل  وليكن  لنا. 
فقط. ومن جهة اإلميان فأنه يقّوي نفوسنا، وبالرجاء الصاحل تنبسط 

األعمال الصاحلة.

تكمل  ال  الصاحلة  األعمال  واذا كانت   †
الصاحلة ال حتصل  واملواهب  اهللا.  معونة  بدون 
بدون اجتهاد، فيجب على االنسان ان جيتهد 
ورجاء  ثابت،  إميان  له  يكون  وأن  قّوته.  بقدر 
صاحل (يف املسيح) لُيِصيَب معونة اهللا، ليتقوَّى 
على اجلهاد للوصول إىل كمال الفضيلة (اجلهاد 

مع النعمة).
في التواضع:

أن  فضائل، جيب  من  نكسبه  ما  يف ُكّل   †
نشكر اهللا على إنعاماته، ألّ�ا ِمنحٌة منه، وقوَّانا 
حىتَّ نقتنيها. وأنَّ التواضع هو الكنز الذي حيفظ 

مجيع الفضائل، وبدونه ال تكون فضائل.

خدمة الرسالة:
† هذه األمور قلتها حملبتك - أيها احلبيب - وقد صرت كمن 
اعطاَك بذار حقل الفضيلة، وأنت قبلت ذلك، وعليك أن تزرعها، 

لتثمر يف قلبك.
† فاجتهد أن تعمل يف هذا احلقل، وجتمع لَك مثارًا كثرية، ليتحقََّق 

فينا كالم احلكيم القائل: «َأعِط سَبًبا للحكيم، فيزداد حكمة».

حبسب أوامره وتسليمه، الذبيحة الطاهرة غري الدمويّة وقمنا بسيامة 
.{(XLVI قوانني الرسل ٨) عدد ٧} أساقفة وكهنة ومشامسة

الصاحلة  الوديعة  حفظة  هم  القديسني  الرسل  إن  آخر  وبكالم 
وحراسها، أي التعليم الصحيح (٢ تيموثيوس ١: ١٤). أي الكنز 
إمياننا  هو  الصحيح،  بالتعليم  نعنيه  وما  الكنيسة.  وهو  احملفوظ 
األرثوذكسي الذي ال عيب فيه، كما يعلن ويوّضح القديس بولس 
باإلجنيل)  بِاْلَكِلَمِة.(أي  «اْكرِْز  تيموثاوس:  تلميذه  إىل  الرسول 
انْـَتِهْر،  َوبِِّخ،  ُمَناِسٍب.  َوَغْريِ  ُمَناِسٍب  َوْقٍت  َعَلى ذِلَك ِيف  اْعُكْف 
ِعْظ ِبُكلِّ أَنَاٍة َوتَـْعِليٍم. ألَنَُّه َسَيُكوُن َوْقٌت (وهو اآلن) َال َحيَْتِمُلوَن 
َهلُْم  َجيَْمُعوَن  اْخلَاصَِّة  َشَهَواtُِِم  َحَسَب  َبْل  الصَِّحيَح،  التـَّْعِليَم  ِفيِه 
 ، احلَْقِّ َعِن  َمَساِمَعُهْم  فَـَيْصرُِفوَن  َمَساِمُعُهْم،  ُمْسَتِحكًَّة  ُمَعلِِّمَني 

َويـَْنَحرُِفوَن ِإَىل اْخلُرَافَاِت.» (٢ تيموثيوس ٤ : ٣-٤).
هذا بالضبط ما حيدث يف عصرنا احلايل من « َرئِيِس ُسْلطَاِن اْهلََواِء 
(الشيطان)، الرُّوِح الَِّذي يـَْعَمُل اآلَن ِيف أَبـَْناِء اْلَمْعِصَيِة.» (أفسس 

٢:٢) الذي طلب سابًقا أن يفَين ويُغرِبَل إميان الرسل (لوقا ٢٢: 
الرسل  إىل  املسيح موجًها كالمه  ربنا يسوع  قال  متاًما كما   .(٣١
: «ِمسَْعاُن، ِمسَْعاُن، ُهَوَذا الشَّْيطَاُن طََلَبُكْم ِلَكْي يـَُغْربَِلُكْم  َوقَاَل الرَّبُّ
َكاْحلِْنَطِة! َولِكينِّ طََلْبُت ِمْن َأْجِلَك ِلَكْي َال يَـْفَىن ِإميَاُنَك. َوأَْنَت َمَىت 

َرَجْعَت ثَـبِّْت ِإْخَوَتَك.(لوقا ٢٢: ٣١-٣٢).
نتضرع إىل ربنا وإهلنا بشفاعة سيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مرمي، 
وبتضرعات القديسني الرسل ا2يدين يف عيدهم اجلامع، أن يسندنا 
بإميان الكنيسة األرثوذكسية الواحدة اجلامعة املقدسة الرسولية . آمني

وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

عن األدب في الكالم في الوداعة والحكمة والتواضع
للقدیس باسیلیوس الكبیر رئیس أساقفة كباذوكیة
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اتسع قلب الرسول بولس كسيِّده، وانفتح باحلب، ليحتضن إن 
أمكن الُكّل. كان ُمشتاقًا باحلبِّ أن يقوَد ُكّل إنساٍن إىل اهللا، مهتًما 
مثاًال  نفسه  الرسول  لنا  قدَّم  والروحانية. هكذا  الزمنية  باحتياجاته 

نقتدي به، فاحملبة هي سّر عظمة قداسته.
بالمحبة نتشبه باهللا:

أظهر الطوباوي بولس قّوة غرية اإلنسان اليت متكنه من االرتفاع إىل 
قوات  أيّة  أو  مالئكة،  رؤساء  أو  مالئكة  مساعدة  دون  السماء، 

مساوية أخرى.
«كونوا  لنا:  به كمثاٍل  مقتدين  باملسيح،  نتشبه  أن  يأمرنا  تارة 
متمثلني يب كما أنا أيًضا باملسيح» (١كو١:١١) ، وتارة حيذف 
باهللا  متمثلني  «كونوا  قائًال:  اهللا،  إىل  مباشرة  ويقودنا  نفسه  ذكر 
كأوالد أحباء» (أف١:١٥). ولكي يوضح لنا أنه ال شيء مياثل 
أضاف:  العام،  الصاحل  ويف  اآلخرين  يف  نفكر  بأن  القدوة  هذه 
«كونوا  األول:  حديثه  فبعد  (أف٢:٥).  احملبة»  يف  «اسلكوا 
متمثلني يب» ينتقل مباشرة إىل احلديث عن احملبة، موضًحا أن هذه 

الفضيلة جتعل اإلنسان متشبًها باهللا.
المحبة أعظم الفضائل:

الحظ كّم الفضائل األخرى اليت تقل يف أمهيتها عن احملبة، هذه 
الشهوات،  ضد  ذاته  اإلنسان  جهاد  حول  حمورها  يرتكز  اليت 
ومقاومته للنـََّهِم، واجلهاد ضد حمبة املال والغضب. أما احملبة فهي 
فضيلة يشرتك فيها اإلنسان مع اهللا ذاته. هلذا يقول املسيح: «صلوا 
من أجل الذين ُيسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم 

الذي يف السماوات» (مت ٤٤:٥-٤٥).
محبة األعداء كمرضى:

|م  يرتفق  حياته كطبيب  ُميارس  أنه  ملقاوميه  الرسول  حمبة  [سّر 
كمرضى، حيتاجون إىل احلب واللطف كعالٍج، أو كأبناء خمبولني يف 

عقوهلم حيتاجون إىل من يرتفق |م.]
غرسها  إىل  فسعى  الفضائل،  تاج  هي  احملبة  أن  بولس  اكتشف 

بعناية فائقة.
ال ميكن ألحٍد أن حيب أعداءه، وال أن حيسن إىل مبغضيه، وال 

البشرية  الطبيعة  تذكر  إن  لكنه  إليه.  املسيئني  أجل  من  يتأمل  أن 
املشرتكة بينهم ال يبايل باآلالم اليت يسببو�ا له، فكلما ازدادوا قسوة 
عليه ترفق |م. فاألب يزداد حزنه وتزداد كآبته عندما يَرى أّن ٱبنه 

املختّل قد ٱزداد جنونه وعنفه.
لقد شّخص بولس املرض الذي يسبب تلك اهلجمات الشرسة 

ضده، فازداد اهتمامه |م ورعايته هلم كمرضى.
نسمعه وهو خياطبنا بلطٍف وحناٍن فائق عن الذين جلدوه مخس 
واشتهوا  دمه،  وسفكوا  وقيَّدوه  ورمجوه  (٢كو٢٤:١١)،  مرات 
تقطيعه ِإْربًا، فيقول عنهم: «ألين أشهد هلم أن هلم غرية اهللا، ولكن 
ليس حسب املعرفة» (رو٢:١٠). وأيًضا ضّيق على الذين ُيسيئون 
إليهم، قائًال: «ال تستكرب بل خف، ألنه إن كان اهللا مل ُيشفق على 
(رو٢٠:١١،  أيًضا»  عليك  ُيشفق  ال  فلعله  الطبيعية،  األغصان 
٢١). وحينما رأى الدينونة الواقعة عليهم مل يسعه إالَّ أن يعمل ما 

يقدر عليه، فبكى وناح من أجلهم بال توقف.
لقد ناح وبكى مرارًا عليهم، وقاوم كل رغبة يف مقاومتهم، وبذل 
كل جهده ليجد هلم شبه عذر، وملا فشل يف إقناعهم بسبب قسوة 
عنادهم جلأ إىل الصالة الدائمة، قائًال: «أيها االخوة إن مسرة قليب 
مث  (رو١:١٠).  اخلالص»  هي  إسرائيل  ألجل  اهللا  إىل  وطلبيت 
منحهم الرجاء يف أموٍر أفضل، قائًال: «ألن هبات اهللا ودعوته هي 

بال ندامة» (رو٢٩:١١)، وذلك لئال يفقدوا رجاءهم فيموتوا.
|م  واعتنت  خبالصهم  اهتمت  شخصية  على  يربهن  هذا كله 
بدرجة فائقة، فيقول: «سيخرج من صهيون املنقذ، ويرد الفجور عن 

يعقوب» (إش٢٠:٥٩؛ رو٢٦:١١).
كانت رؤيته لعقوقهم مصدرًا عظيًما آلالمه وحزنه. وكان امللجأ 
الدائم هو العالج من اآلالم بقوله: «سيخرج من صهيون املنقذ، ويرد 
الفجور عن يعقوب» (رو٢٦:١١). ويف موضع آخر يقول: «هكذا 
(رو برمحتك»  أيًضا  هم  يُرمحوا  لكي  يطيعوا  مل  اآلن  أيًضا  هؤالء 

.(٣١:١١
یفتح باب الرجاء أمام المعاندین:

للخطأة،  املغفرة  التماس  حماوًال  الشيء،  نفس  إرميا  فعل  لقد 
فقال: «وإن تكن آثامنا تشهد علينا يا رب، فاعمل ألجل امسك» 

الَمَحبَُّة تاُج فضاِئِل 
الرَُّسوِل ُبوُلَس

ل حل ِّ ك ل ل ل ل

للقدیس یوحنا الذهبي الفم
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(إر ٧:١٤). وأيًضا: «عرفت يا رب أنه ليس لإلنسان 
(إر خطواته»  يهدي  أن  ميشي  إلنساٍن  ليس  طريقه، 

٢٣:١٠)، «يذكر أننا تراب حنن» (مز١٤:١٠٢).
من عادة املتضرعني عن اخلطأة، أ�م إذ ال جيدون أمرًا 
صاحلًا يقولونه يف حقهم، يبحثون عن أي ظٍل لعذٍر هلم، 
حىت وإن كان ليس صحيًحا حرفًيا أو الهوتًيا، ألن ذلك 
ُحيسب نوًعا من العزاء للنائحني على عناد اخلطأة. إًذا ال 
تفحص الكالم حرفًيا، لكن ضع يف ذهنك أ�ا كلمات 
تصدر عن نفٍس ُمـرٍَّة، تسعى أن جتد فرصة إلنقاذ اخلطأة، 

وُحكًما عادًال حلسا|م.
ترفقه بالجمیع:

هل تظن أن هذه هي مشاعره حنو أعدائه فقط أم أنه 
حيمل ذات املشاعر حنو الغرباء؟

كان بولس من أكثر الناس عذوبة حنو الغرباء واألقرباء 
على السواء. لنسمع كلماته لتيموثاوس: «وعبد الرب ال 
جيب أن خياصم بل يكون مرتفًقا باجلميع، صاحلًا للتعليم، 

صبورًا على املشقات، مؤِدبًا بالوداعة املقاومني، عسى أن يعطيهم اهللا 
توبة ملعرفة احلق، فيستفيقوا من فخ إبليس، إذ قد اقتنصهم إلرادته» 

(٢يت٢٤:٢-٢٦).
أتريد أن تعرف كيف كان مرتفًقا باخلطأة؟ امسع ما يقوله ألهل 
كورنثوس: «ألين أخاف إذا جئت أن ال أجدكم كما أريد، وأُوجد 
منكم كما ال تريدون» (٢ كو٢:١٢). يقول بعد ذلك: «إن يذلين 
إهلي عندكم إذا جئت أيًضا وأنوح على كثريين من الذين أخطأوا 
من قبل ومل يتوبوا عن النجاسة والزناة والعهارة اليت فعلوها» (٢ كو

٢١:١٢). وكتب إىل أهل غالطية: «يا أوالدي الذين أمتخض بكم 
أيًضا إىل أن يتصّور املسيح فيكم» (غال ١٩:٤).

وكما ينوح اخلاطئ على خطاياه، هكذا بكى بولس على الرجل 
الذي ارتكب الزنا، مؤكًدا له: «لذلك أطلب أن متكنوا له احملبة» 
(٢ كو٨:٢). وحىت حني حرمه فعل هذا آسًفا بدموع: «ألين من 
حزن كثري وكآبة قلب كتبت إليكم بدموٍع كثرية، ال لكي حتزنوا، بل 
لكي تعرفوا احملبة اليت عندي وال سيما من حنوكم» (٢ كو٤:٢). 
حتت  وللذين  اليهود،  ألربح  لليهود كيهودي  «فصرت  وأيًضا: 
الناموس كأين حتت الناموس ألربح الذين حتت الناموس، وللذين بال 
ناموس كأين بال ناموس ألربح الذين بال ناموس، صرت للضعفاء 
كضعيٍف ألربح الضعفاء؛ صرت للكل كل شيٍئ ألخلص على كل 
يقول: «لكي  قوًما» (٢كو٢٠:٩-٢٢). ويف موضع آخر  حاٍل 

ُحيضر كل إنساٍن كامًال يف املسيح يسوع» (كو ٢٨:١).

أبوة عملیة لكل البشریة:
لقد رأيتم إنسانًا جاب األرض كلها، ألن طموحه وهدفه مها أن 
قوة هذا  ادخره من  ما  بكل  اهللا. وقد حقق  إىل  إنساٍن  يقود كل 

الطموح، وكأن الناس كلهم قد صاروا أبناءه، 
دائم  أمره. كان  من  عجلة  على  هلذا كان 
التجوال، كان دائم احلماس لدعوة كل البشرية 
والنصح  الرعاية  مقدًما  السماوات،  مللكوت 
الشياطني،  وانتهار  واملعونة  والصالة  والوعود 
طارًدا األرواح املصرََّة على التحطيم. استخدم 
والوعظ  والرسائل  ومظهره  الشخصية  ُقدرته 
جبهده  الساقطني  وإقامة  والتالميذ  واألعمال 
يف  ليثبتوا  ا2اهدين  يسند  فكان  الشخصي. 
على  ساقطًا  طُرح  من  ويقيم كل  جهادهم، 
التائبني، ويعزي املتأملني،  األرض. كان يرشد 
املقاومني  بشدة  ويراقب  املعتدين،  وحيذر 
واملعارضني. شارك القائد والطبيب الشايف يف 
الصراع، فمّد يد املعونة ليهاجم أو يدافع أو 
يرشد حسب احلاجة يف ساحة العمل، فكان 

كل شيٍء للمنشغلني بالصراع.

دعوة اآلخرین لمساعدة الغیر:
ليسند كل  اجلهاد  إىل حلبة  نزوله  عند  بولس  الرسول  يقف  [مل 
دعا  لكنه  النجاح،  حيقق كل  حىت  بأخرى  أو  بوسيلة  املصارعني 
اآلخرين أن ينزلوا معه ليسندوا اخوtم، مظهرين احلب العملي هلم.]

والروحانية.  الزمنية  (املصارعني)  الحتياجات  فائقة  عناية  بذل 
امسعه كيف يناشد اجلميع خبصوص امرأة واحدة، فيقول: «أوصي 
يف كنخريا كي  اليت  الكنيسة  خادمة  هي  اليت  فييب  بأختنا  إليكم 
شيء  أي  يف  هلا  وتُقدموا  للقديسني  حيق  الرب كما  يف  تقبلوها 
احتاجته منكم، أل�ا صارت مساعدة لكثريين ويل أنا أيًضا» (رو 
١:١٦). وأيًضا: «أنتم تعرفون بيت استفانوس أ�م باكورة أخائية، 
ملثل  أيًضا  أنتم  ختضعوا  القديسني كي  خلدمة  أنفسهم  رتبوا  وقد 

هؤالء» (١كو١٨:١٦).
من خصائص حمبة القديسني مساعدة اآلخرين يف األمور الزمنية، 
(٢مل استضافته  اليت  املرأة  وروحانيáا  ماديáا  ساعد  النيب  فإليشع 
١٢:٤)، فقال هلا: «هوذا قد انزعجِت بسببنا كل هذا االنزعاج، 
رئيس  إىل  أو  امللك  إىل  به  يُتكلم  ما  لِك  هل  لِك،  ُيصنع  فماذا 

اجليش؟» (٢ مل١٣:٤).
اهتمام بولس باحتیاجات اآلخرین المادیة:

ويهتم  إليه  البعض  يدعو  كان  إن  بولَس  من  تَـْعَجُب  ملاذا 
مسئولياته، كما  دائرة  هذا خارج  وال حيسب  املادية،  باحتياجاtم 
ُيشري يف إحدى رسائله. فقد كتب إىل تلميذه تيطس: «جّهز زيناس 
(يت  شيء»  يعوزمها  ال  حىت  للسفر  باجتهاد  وأبّلوس  الناموسي 
١٣:٣). فإن كان قد بذل مثل هذه العناية يف رسائله، فقد ضاعفها 
حني كان يقع اخلطر على رعاياه . الحظ مدى رعايته ألنسيُمس 

القدیس بولس الرسول
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(يف١٠) ، وبأي إحلاح واهتمام يذكره يف رسالته إىل فليمون. تأمل 
ماذا كان بولس يفعل لآلخرين إذ كان قد كّرس رسالة كاملة من 

أجل عبٍد هارٍب بعد سرقة سيِّده.
اهتمامه بخالص النفس فوق كل اعتبار:

من  أكثر  بشيء  يُهتم  أن  وهو  ُمشيًنا،  واحًدا  أمرًا  يعترب  كان 
اّدخر وسًعا من أجل  اخلالص. هلذا مل يرتك حجرًا مل ُحيركه، وال 
خالص الناس، سواء بالوعظ أو بالعمل، حىت مل يبخل حبياته. لقد 
عّرض حياته للموت مرات عديدة، ومل يرتدد يف إنفاق أيِّ ماٍل إن 
يُعطي  ألنه كان  ميتلكه»؟  «إن كان  أقول:  وملاذا  ميتلكه!  كان 
بسخاء. ليس يف هذا تناقٍض، لكن امسعه يقول: «وأما أنا فبكل 
سروٍر أُنِفق وأُنَفق ألجل أنفسكم» (٢ كو ١٥:١٢) ، وخاطب 
أهل أفسس قائًال: «أنتم تعلمون أن حاجايت وحاجة الذين معي 

خدمتها هاتان اليدان» (أع ٣٤:٢٠).
بولس محبة متجسدة!:

يف عظمته كان أكثر توهًجا وغرية من أية شعلة ناٍر. ومن جهة 
إكليل كل الفضائل فقد فاق يف احملبة (كل الفضائل). وكما ينصهر 
نارًا ملتهبة، هكذا انصهر بولس يف  الكل  النار فيصري  احلديد يف 
احملبة حىت صار هو نفسه حمبة متجّسدة. صار كأنه أب عام للعامل 
كله. نافست حمبته حمبة اآلباء باجلسد، أو باألحرى فاقهم مجيًعا يف 
ماله  باذًال كل  والرعاية  االهتمام  ويف  والروحانية،  اجلسدية  احملبة 

وكلماته وجسده وروحه، بل وكل كيانه من أجل الذين حيبهم.
بولس یهتم بوصیة المحبة:

لقد دعا احملبة كمال الناموس (رو١٠:١٣)، ورباط الكمال (كو
١٤:٣)، وأم الربكات، وبدء و�اية كل الفضائل (رو٦:١٢). «وأما 
غاية الوصية فهي احملبة من قلٍب طاهٍر، وضمٍري صاٍحل، وإمياٍن بال 
رياء» (١يت٢٥:١). وأيًضا: «ألنه ال تزِن ال تقتل ال تسرق ال تشهد 
بالزور ال تشتٍه، وإن كانت وصية أخرى هي جمموعة يف هذه الكلمة 
أن حتب قريبك كنفسك» (رو٩:١٣). بالتايل فإن احملبة هي بداية 
أصل الربكات و�ايتها، لنقتدي ببولس يف حمبته، فإ�ا سّر قداسته.

فقد ال تستطيعون معرفة عدد من أقامهم من األموات، أو عدد 
الربص الذين أبرأهم، فإن اهللا ال يطلب منك تلك األعمال، اقِنت 
فقط احملبة اليت لبولس، فتحصل على إكليل الكمال. من قال هذا؟ 
زارع احملبة نفسه، الذي قدمها بدالئل وعجائب وبركاٍت ال حتصى. 
ألنه أكمل دور احملبة بكمال، فعرف قوtا بالتمام. لقد صنعت منه 
ما كان عليه، ومل يُدّعم صالحه سوى تلك الفضيلة القوية. هلذا 
يقول: «جّدوا للمواهب اُحلسىن، وأيًضا أُريكم طريًقا أفضل» (١

كو ٣١:١٢)، أي احملبة اليت هي أمسى السبل وأروعها.
لنحفظ هذا الطريق فنرى بولس، أو باألحرى رّب بولس نفسه، 
املسيح  يسوع  ربنا  بنعمة  وذلك  الفاسدة،  غري  باألكاليل  فنفوز 

ولطفه، الذي له القوة وا2د اآلن وإىل أبد األبد، أمني.

مستدير.  صغري  رناَّن  صندوق  هلا  َوتَـرِيَّة  موسيقية  آله  الربابة 
وكانت تستخدم يف مصاحبة سائر اآلالت املوسيقية يف التسبيح 

األنبياء  من  زمرة  امللك  شاول  قابل  وقد  والغناء. 
يتنبأون»  «وأمامهم رباب ودف وناي وعود وهم 

العهد، كان  تابوت  نقل  (١ صم ١٠: ٥). وعند 
«داود وكل بيت إسرائيل يلعبون امام الرب بكل 
بالعيدان  السرو،  خشب  من  اآلالت  أنواع 
والرباب، وبالدفوف وباجلنوك وبالصنوج» (٢ 

صم ٦: ٥).
واملوسيقى الصادرة عن الرباب ذات نغمات 
أو  "اجلواب"  تشكل  وكانت  مفرحه،  عالية 
 .(٢٨  ,٢٠  ,١٦  :١٥ اخ   ١) "السوبرانو" 

وقد استخدمت اآلالت الوترية بعامة، والربابة والعود 
خباصة يف كل االحتفاالت العامة يف حياة بين إسرائيل.

اآلآلت  تصنع  كانت  مادة  أي  من  بالضبط  نعرف  وال 
املوسيقية، ولكن لعل اإلشارة الواردة من سفر صموئيل الثاين 

(٦: ٥) عن "كل اآلالت من خشب السرو" تدلنا علي أ�ا 
كانت تصنع من اخلشب. كما أن سفن حريام «أتت من أوفري 
خبشب الصندل كثريًا جًدا… فعمل سليمان خشب الصندل 
درابزيًنا لبيت الرب وبيت امللك وأعواًدا وربابًا للمغنني» (١مل 

.(١٠: ١١, ١٢
ولعل أوتار الربابة كانت تصنع من معي االغنام 
مثًال، كما كانت األلياف النباتية تُغزل لُتصنع منها 
األوتار لآلآلت املوسيقية الوترية. ومل تكن أقواس 
الربابة  عازف  بل كان  وقتئذ،  معروفة،  العزف 

يلعب على األوتار بأصابعه أو بريشة طائر.
تعين  (ربابة)  املرتمجة  (نبل)  العربية  والكلمة 
اليت  اجللد كتلك  أو (زّق) من  (قربة)  حرفًيا 
الصندوق  فكان  اخلمر.   فيها  توضع  كانت 
الرنان للربابة يصنع من اخلشب. ويُغطى سطحه 
هذا  ومن  الطبلة.  يف  املشدود كما  باجللد  العلوي 
قضيب  قمتيهما  بني  يصل  ذراعان  خيرج  الصندوق 
اثين  يرتاوح بني  اليت كان عددها  األوتار  إليه  تشد  مستعرض 

عشر وترًا، وعشرة أوتار (مز ٣٢: ٢).

ألنبياء 
ون» 

 كان 
كل 
ن 

 
 

والعود 
إسرائيل.

ولع
مثًال
األوت
الع
ي

الر
العلوي
الصندوق

ربابة ( كنارة) ذات عشرة أوتار
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يف الكنيسة األرثوذكسية، اجلامعة، املقدسة، الرسولية والتقليدية، 
يُعترب الزواج سرáا كنسيáا.

لماذا يُعتبر الزواج ِسرtا دون سائر نواحي الحياة اإلنسانية؟
إن كان املقصود بسرِّ الزواج جمرد تقديس الزواج، أو سكب معونة 
روحانية على الزوجني، أو مباركة إجناب األطفال، فكل هذا وحده 
ال جيعل الزواج خمتلًفا عن أية ناحية من نواحي احلياة. فكل لون من 

ألوان نشاط اإلنسان حيتاج إىل تقديس ومعونة ومباركة.
ولكن ”السرَّ الكنسي“ كما عرفناه هو ”حتويل“ أو ”انتقال“ 
من الوضع البشري الفطري املائت، أي الذي ينتهي باملوت، إىل 
الوضع املسيحي األبدي الذي يبقى إىل األبد. لذلك فهو يرتبط 

ارتباطًا وثيًقا مبوت المسيح وقيامته، وهو دائًما سرُّ ملكوت اهللا.
بالصليب والقيامة؟ وبالتايل واسطًة  الزواج متصًال  فكيف يكون 

للخالص؟ ما الذي جيعله سرّاً؟
اآلية املرشدة هنا هي:

✟ «هذا السرُّ عظيٌم. ولكنين أنا أقول من حنو املسيح والكنيسة» 
(أف ٥: ٣٢).

المضمون الحقیقي لسرِّ الزیجة:
املضمون احلقيقي لسرِّ الزجية ليس جمرد تكوين عائلة، ولكن أيًضا 

وأوًال هو «احملبة».
فسرُّ الزواج أوسع نطاقًا من جمرد اإلجناب، إنه سرُّ احملبة اإلهلية، 

سرُّ الوجود الشامل.
ومن أجل هذا فهو يهمُّ الكنيسة كلها، ومن خالل الكنيسة يهمُّ 

العامل كله.
الزواج  فهم  للزواج يف  األرثوذكسية  الرؤية  تساعدنا  أن  رمبا ميكن 
املسيحي. هلذا فنقطة البداية اليت سنبدأ |ا، ليس الزواج وال احملبة، بل 
نبدأ بذلك اإلنسان الذي مكانه القلب، العزيز على حياة الكنيسة. 
والذي عربَّ أصَدق تعبري عن حمبة اهللا، وعن التجاوب مع هذه احملبة، 

هو القديسة العذراء مريم أم يسوع ووالدة اإلله الثيوطوكوس.
إ�ا األم والوالدة، والصور واأليقونات األرثوذكسية للعذراء ،كلها 
ال ميكن أن ُتصوِّر العذراء مرمي وحدها، ولكن مع ابنها الرب يسوع 

املسيح على ذراعها أو على حجرها أو على صدرها.

القدیسة العذراء مریم نموذج لسرِّ الزیجة:
هللا،  حمبة  مها:  فضيلتان  فيها  مرمي جتسَّدت  العذراء  القديسة  إن 
والطاعة هللا بإميان وتواضع. فقد قَِبَلت أن يتحقق فيها قصد اهللا يف 
جتديد اخلليقة، فَـَرِضَيْت أن تصري هيكًال للروح القدس، وأن يتجسَّد 
اهللا منها. قَِبَلت أن تُـْعِطي حلمها ودمها - أي كل حياtا - ليصريا 
جسد ودم ابن اهللا. قَِبَلت أن تكون أُمáا بأعمق وأكمل معىن: أي 

أن تُعطي حياtا لآلخر األزيل، وبالتايل ُتشبع حياtا فيه.
َشبَـَعُه  ويتحقق  أعماقه  وتغور  جذوره  تضرب  الزجيي  احلب  إن 

احلقيقي يف سرِّ املسيح وكنيسته، الكنيسة هي عروس املسيح.
فكل زوج وزوجة على ِحَدة، والكنيسة بكاملها مًعا، هم عروس 
عفيفة  عذراء  ألُقدِّم  واحٍد،  لرجٍل  «خطبتكم  للمسيح:  عفيفة 

للمسيح» (٢كو ١١: ٢).
العذراء واألم، يف طاعتها وتقدمة ذاtا هللا، بدأت  وكمثل مرمي: 
الكنيسة بدايتها احليَّة الشخصية، وتبدأ كل عائلة مسيحية حياtا 

ومسريtا األرضية اليت تكتمل يف السماء.
الطاعة الكاملة يف احلّب، هي مضمون تقدمة العذراء هللا. وهي 
يتَّحدان  هذه  وبالطريقة  هللا،  حياtما  زوجني  تقدمة كل  مضمون 
«أحب...  أن  سبق  الذي  للمسيح  عروًسا  املخطوبة  بالكنيسة 
الكنيسة وأسلم نفسه ألجلها» (أف ٥: ٢٥). هذه الطاعة وهذه 
احملبة ال ميكن أن يقدِّمهما الزوجان هللا، ومن مثَّ لِبـَْعِضِهَما، إالَّ يف 

طاعة وحمبة املسيح ألبيه على الصليب.
✟ |ذه الصورة يتقدَّم الزوجان إىل الكنيسة، لُيحوِّال هذا اَحلَدث 
الطبيعي، الذي ُميارسه كل البشر كشريعة فطرية طبيعية يف اخلليقة (١)، 
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لُيحوِّاله إىل السرِّ العظيم للمسيح والكنيسة، بل ُحيوِّالن 
اهللا  حمبة  سرِّ  إىل  لِبـَْعِضِهَما  الطبيعية  البشرية  حمبتهما 
األبدية. متاًما كما يتحوَّل الزيت الساذج إىل زيت دهن 
الروح القدس يف سرِّ املريون، واخلبز واخلمر إىل جسد ودم 

املسيح يف سرِّ اإلفخارستيا.
✟ ومما جتدر اإلشارة إليه، أن الكنيسة األوىل مل تكن 
تعرف خدمة منفصلة للزواج، أي ما يسمَّى حبفل اإلكليل 
أو ”الفرح“، والذي كان ُجيرى أحيانًا حىت يف البيوت. إن 
تكميل الزواج بني مسيحيـَّْني كان يتم من خالل القداس 
اإلفخارستيا(٢).  مًعا يف  باشرتاكهما  الكنيسة  اإلهلي يف 
وهكذا ينال الزواج ختمه األبدي بإدماجه يف هذا العمل 
املقدس اهلاّم، الذي تؤديه مجاعة املؤمنني، أي االحتفال 

بسرِّ اإلفخارستيا، سر ذبيحة الصليب وسر القيامة املقدسة.
لسرِّ  السرائرية  (باإلجراءات  يُبارك  أن  بعد  فالكاهن  لذلك   ✟
الكنيسة،  داخل  العروَسْني  يقود  البشري،  الطبيعي  الزواج  الزجية) 
يف  يقودمها  اإلفخارستيا،  سرِّ  نعمة  ليناال  اهللا،  مذبح  أمام  لريكعا 
والصلوات،  باألحلان  الشعب  وكل  الشمامسة،  |ما  موكب حتفُّ 
مثلهما مثل أيِّ ”ُمكرَّس“ داخل لينال نعمة سرِّ الكهنوت أو يقبل 

إسكيم الرهبنة مثًال.
رَْأَسِي  على  األكاليل  وضع  أي  ”اإلكليل“  طقس  يتّم  مث   ✟
الخليقة  ملك  لإلنسان  والكرامة  المجد  أكاليل  إ�ا  العروَسْني. 
 .(٢٨  :١ (تك  وتسلَّطوا...»  األرض...  وامألوا  واكثروا  «أمثروا 
فكل أسرة مسيحية هي ملكوت، كنيسة صغرية، وبالتايل ُيستعَلن 
هللا  الزوَجْني  وطاعة  وحمبة  بذل  قدر  على  امللكوت  سرُّ  فيها 

ولِبـَْعِضِهَما.
هو  امللكوت  فطريق  الشهداء.  إكليل  إكليل مجد وكرامة،  إنه 
شهادة للمسيح. وهذا يعين أن يف مسرية احلياة صليًبا وآالًما. الزواج 

الذي ال يَـْصُلب األنانية واالكتفاء الذايت ليس زواًجا مسيحًيا.

الشركاء الثالثة في السرِّ الكنسي:
يف الزواج املسيحي، ثالثة هم شركاء السرِّ الكنسي، وليس اثنني. 
هلذين  الوسيط  هو  الزجية،  سرِّ  طقس  وحبسب كلمات  فاملسيح 
الَفتَـيَــْنيِ: العريس وُمعيَنِتِه اللذين َيِصُلهما املسيح مًعا بعربون الشركة، 
هلما:  الرب  بكلمات  احملبة  برباط  واحدة،  بأُلفة  زواجهما  ليكون 

«سالًما أترك لكما، سالمي أنا أُعطيكما» (يو ١٤: ٢٧).
حضور املسيح هو الذي حيوِّل الزواج الطبيعي إىل زواج يف املسيح، 
كما حوَّل المسيح املاء إىل خمر يف ُعْرس قانا اجلليل الذي كان 

حاضراً فيه.
واالستقاللية  االنفرادية  على  ينهي  الذي  هو  املسيح  وصليب 
الفرح  دخل  بالصليب  إذ  الطبيعي؛  الزواج  يف  الذايت  واالكتفاء 
بني  الصليب  فوجود  أمجع.  العامل  إىل  األرضية)  السعادة  (وليس 

العروَسْني هو ضمان وجود الفرح احلقيقي يف الزواج. وامتداده هو 
فرح امللكوت األبدي.

واملعىن الثالث لألكاليل، أ�ا أكاليل الملكوت. فاحلياة الطبيعية 
وكل ما يف هذا العامل وهيئة هذا العامل ستزول. أما الزواج املسيحي 
الذي تكلَّل بإكليل امللكوت، فهو ضمان على عدم زوال ملكوت 
اهللا، بل هو الطريق إىل امللكوت، وبالتايل على دوام الشركة اليت متَّت 

بني العروَسْني.
✟ أخريًا، ويف سياق طقس الزجية يدهن الكاهن العروَسْني بالزيت 
املقدس، دهن الفرح، دهن الروح القدس، ملقاومة األرواح الرديئة، 
وليصريا هيكًال مقدًسا هللا، ووحدة وخلية مقدسة يف كنيسة اهللا، 

مسكن اهللا القدوس، وصورة ُمصغَّرة مللكوت اهللا على األرض.

بین البتولیة والزواج:
الزواج  عدم  أ�ا جمرد  على  ليس  البتولّية،  إىل  تنظر  الكنيسة  إن 
وعدم اإلجناب، ولكنها الدخول يف العالقة الزجيية مع الرب حبّب 

اهللا من كل القلب، وحب كل إنسان مثل النفس.
هذا املبدأ الذي تنظر به الكنيسة للبتولّية هو نفسه الذي تنظر به 
للزواج، أنه ليس واسطة فقط إلجناب النسل أو أن النسل هو مربر 
القائمة على  الصغرية  الكنيسة  تكوين  إنه  فالزواج هدف،  الزواج؛ 
احلب املتجدِّد والـُمطَـعَّم حبب املسيح، وهذه هي النواة مللكوت اهللا.
و|ذه الرؤية األرثوذكسية املؤسَّسة على التعاليم اآلبائية الراسية يف 
قائمان  والبتولية)،  (الزواج  الطريقني  فإن ِكَال  الِقَدم،  منذ  الكنيسة 
إلى  تتسرب  الجدية  الخطيئة  بأن  الخاطئة  الفكرة  رفض  على 
الطفل المولود من خالل العالقة الجنسية، مما يسبغ على العالقة 
اجلسدية يف الزواج ِظالá من اخلطيئة. وهذا تعليم غريب عن الكنيسة 
منذ  الشرقية  الكنيسة  يف  الالهوت  علوم  إىل  تسلل  وقد  الشرقية، 
١٥٠ سنة، لكنها بدأت تتخلَّص منه أخريًا يف رجوعها إىل علم 

الالهوت اآلبائي الصحيح.
فالبتولّية عند القديس غريغوريوس الناطق باإللهيات تعين فقدان 

عرس قانا الجلیل - لوحة من الزیت للفنان باولو فرونزه اإلیطالي - 
متحف اللوفر - باریس (١٥٦٣).
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عبودية  وكل  جسدية،  شهوة  كل 
بـ  يسمَّى  ما  هو  وهذا  للشهوات. 
ميكن  اليت   “Apatheia ”األباثيا 
بلوغها أيًضا حىت من خالل حالة احلياة 

الزوجية (٣).
وال  املتزوج  حالة  ال  أنَّ  اآلباء  ويؤكِّد 
أو  تربطنا  أن  ميكن  املتزوج  غري  حالة 
الذي  لكن  العامل.  أو  اهللا  عن  تفصلنا 
لـدى  الروحاين  الذهن  هو  ذلك  يفعل 
فوق  يعلو  أن  ميكنه  الذي  اإلنسان، 
الزواج أو البتولّية والعذراويّة، وهو الذي 
االثنني،  من  حالة  أية  ويقدِّس  يكمل 
باعتبار أن أية حالة - سواء البتولية أو 
الزواج - هي املادة اخلام للفضيلة توضع 
بني يديِّ صائغ الفضيلة الذي هو العقل.

ويقول القديس غريغوريوس الالهوتي (الذي كان متبتًال):
[إين ال أرذل الزواج من أجل أن أرفع البتولّية. لكين سوف ُأحاكي 
أجرى  الذي  فهو  واحد،  بآن  العريس  وإشبني  العريس،  املسيح 
املعجزة يف حفل الُعْرس، كما شرَّف الرباط الزوجي حبضوره. فليكن 

الزواج طاهرًا غري خمتلط بالشهوات الدنيئة].
ويعترب القديس غريغوريوس يف عظة ٣٧: ٥ أن الرب يسوع نفسه 

هو «خالق الرباط الزوجي».
حًقا، لقد فضَّل القديس غريغوريوس العيش يف حالة التبتل لكنه 
مل َيِدْن حياة العمل. فقد كان يقضي الساعات واأليام الطوال يف 

خدمته الكنسية، وكان صاحب أمالك وأراٍض طيلة أيام حياته.
القرن  يف  شيهيت  برية  رهبان  أبو  الكبير  مكاريوس  والقديس 
على  بناًء  اإلسكندرية  يف  املتزوجتني  للمرأتني  زيارته  وبعد  الرابع، 

إعالن مساوي له، قال لتالميذه:
[حًقا، إنه ليس عذراء وال متزوجة، وليس راهب وال علماين، إمنا 
استعداد القلب هو الذي يطلبه اهللا، وهو يُعطي اجلميع نعمة الروح 
يف  يرغب  َمْن  حياة كل  ويقود  اإلنسان  يف  يعمل  الذي  القدس 

اخلالص](٤).
على هذا األساس الكامل، وعلى هذه الرؤية املتكاملة لسرِّ الزواج ، 
ولسرِّ البتولّية الروحانية مًعا، تكرِّم الكنيسة حياة البتولّية باعتبارها 
الطريق األفضل واألعلى إلشباع حاجة النفس الروحانية إىل حب 
ليس  الطريق  أن سلوك هذا  العِلم  مع  ولكن  املسيح،  اهللا ومتجيد 
وِلَمْن  الطريق،  ذلك  إىل  اهللا  من  حًقا  ُدعوا  ِلَمْن  بل  للجميع، 
أن  استطاع  نفسه: «َمن  الرب  قول  أن حيتملوا حسب  استطاعوا 

يقبل فليقبل» (مت ١٩: ١٢).

وبحسب تعلیم القدیس بولس الرسول:
✟ «ألين أُريد أن يكون مجيع الناس كما أنا. لكن كل واحد له 

موهبته اخلاصة من اهللا. الواحد هكذا واآلخر هكذا».
✟ «ولكن أقول لغري املتزوجني ولألرامل، إنه حسٌن هلم إذا لبثوا 
كما أنا. ولكن إن مل يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، ألن التزوُّج أصلح 

من التحرُّق».
✟ «غري املتزوج يهتم يف ما للرّب كيف يُرضي الرب، وأما املتزوج 
فيهتم يف ما للعامل كيف يُرضي امرأته... غري املتزوجة tتم يف ما 
للرب لتكون مقدسة جسًدا وروًحا، وأما املتزوجة فتهتم يف ما للعامل 
األصحاح   - إىل كورنثوس  األوىل  (الرسالة  رجلها»  تُرضي  كيف 

السابع).

(١) الزواج الطبيعي الذي ميارسه عامة البشر غري املنضمني للكنيسة، 
ال يصح أن يُلقَّب بأنه «زنا». ألنه كما أن الزواج شريعة فطرية طبيعية 
موجودة حىت يف ا2تمعات البدائية اليت مل تعرف األديان، هكذا الزنا 
رذيلة فطرية طبيعية يأنف منها اإلنسان الطبيعي الذي ليست له شريعة 
الطبيعي ليصري زواًجا  الزواج  املسيحي فهو حيوِّل  الزواج  أما  اإلجنيل. 
ملكوتًيا يف املسيح، يدوم وال ينفصم حىت بعد املوت، ويكتمل إذ يصري 
الزوجان يف الدهر اآليت «كمالئكة اهللا يف السماء» (مت ٢٢: ٣٠)، 

خبالف الزواج الطبيعي الذي هو من الرتاب وإىل الرتاب يعود. 
(٢) حىت زمن ليس بالبعيد، كان خلدمة سرِّ الزواج موضع خمصَّص 
داخل الليتورجية اإلهلية، مثلها مثل خدمة رسامة الشمامسة والكهنة 
والرهبان، حيث كان يتم السرُّ على مشهد من كل أعضاء الشعب، 

وليس فقط عائَِليتَِ العروَسْني ومعارفهما. 
(٣) رسالة إىل كليدونيوس، عظة ٣٨: ١١-١٣؛ عظة ٢: ١٨. 

(٤) خمطوط حياة اآلبــاء - Vita Patrum، اجلزء الثالث ٩٧.

َمـْن طَلـَـَب ٱلْــعــــزَّ لِـيَـْبــــَقى بِــــــِه       فَـــإنَّ عـِـــــزَّ ٱلْــمـــَــــــْرِء تَـــْقـــــــــَواُه
لَـْم يَـْعـتَـِصْم بِــٱِهللا ِمــْن َخــْلـِقـِه      َمــْن لَـْيـَس يَــْرُجـــوُه َويَـْخشـــاُه
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على  فحائزون  حنن  أما  اهلراطقة كموَتى،  ذكرنا  قد  أننا  حيث 
األسفار اإلهلية اليت لنا للخالص. ولكنين أخاف – كما كتب بولس 
إىل الكورنثيِّني – أن ُخيدَع بعض الُبسطاء منكم بسبب بساطتهم 
اآلن  من  فيقرأون  الرجال،  هؤالء  مثل  أذهان  بواسطة  ونقاوtم، 

أبوكريفيَّة  ُتدعى  أخرى  فصاعًدا ُكتًبا 
مع  تشا|ها  بسبب  بعيًدا،  تقودهم 
أمساء الكتب القانونية. فأطلب أليكم 
أن حتتملوا بصرب حني أكتب إليكم، 
متأثرًا حباجة ومصلحة الكنيسة، مذكرًا 

بأمور أنتم مطَّلعون عليها.
األمور،  هذه  ذكر  يف  أباشر  ولكي 
أختذ  سوف  موضوعي  أزكي  ولكي 
أسلوب لوقا اإلنجيلي (لو ١)، فأبادر 
أخذوا  قد  كثريون  كان  إذ  وأقول: 

أبوكريفية،  املسماه  الكتب  وترتيب ألنفسهم  بٱختزال 
وأن خيلطوها باألسفار اإللهية الموحى بها، واليت حنن 
البدء  منذ  الذين كانوا  إلينا  مقتنعون |ا، كما سلمها 
معاينني وُخداًما للكلمة، وكما ُسلَِّمت إىل اآلباء. من 
األوفق يل أيًضا وبسبب إحلاح من اإلخوة احلقيقيني، 
الُكتب  أمامكم  أضع  أن  البداية،  من  تعلمت  وكما 
إهليَّة،  اعُتمدت ُكتًبا  إلينا، واليت  اليت ُسلمت  القانونية 
حىت أنه يف �اية األمر، من وقع يف اخلطأ يدين أولئك 
يفرح  النقاوة  يف  ثابًتا  داَوَم  ومن  بعيًدا،  اقتادوه  الذين 

أيًضا، خازنًا األمور يف ذاكرته.
ألنه كما  سفرًا،  وعشرون  اثنان  القدمي  العهد  ففي 
مسعُت قد استقرَّ هذا العدد بني العربانيني. وهي بالتتابع 
وطبًقا ألمسائها كما يلي: األوَّل التكوين، ثم الخروج، 
وبعده الالويين، وبعد ذلك العدد، ثم تثنية االشتراع. 
القضاة، ثم راعوث،  ويتبع ذلك يشوع بن نون، ثم 

وبعد ذلك األسفار األربعة للملوك، األول والثاني في سفر واحد 
(حالًيا: صموئيل األول والثاني)، وهكذا الثالث والرابع في سفر 

واحد (حالًيا: سفر الملوك األول والثاني)، ثم سفرا أخبار األيام 
في سفر واحد، ثم عزرا األول والثاني في سفر واحد (أي عزرا 
ونشيد  الجامعة،  ثم  األمثال،  ثم  المزامير،  ثم كتاب  ونحميا)، 
سفر  في  عشر  اإلثني  األنبياء  ثم ُكتب  أيوب،  ويتبعه  األنشاد، 
واحد، ثم نبوَّة إشعياء في سفر واحد، ثم إرميا مع باروخ والمراثي 
والرسالة في سفر واحد، ثم حزقيال ودانيال كل منهما في سفر. 

إلى هنا تكون كملت أسفار العهد القديم.
وليس األمر ُمضجرًا أن أتكلم أيًضا عن أسفار العهد الجديد، 
وهي: األربعة أناجيل بحسب متى، مرقس، لوقا، يوحنا. وأعمال 
الرسل. وسبعة رسائل (ُتسمَّى الجامعة) وهي: ليعقوب واحدة، 
اثنتان، وليوحنا ثالث، وليهوذا واحدة. باإلضافة إلى  ولبطرس 
إلى  األولى  التَّالي:  بالترتيب  لبولس ُكتبت  رسالة  عشرة  أربَع 
الرومان، ثم اثنتان إلى الكورنثيين، واحدة إلى الغالطيين، ثم إلى 
األفسسيين، ثم إلى الفيلبيين، ثم إلى الكولوسيين، واثنتان إلى 
تيموثاوس  إلى  واثنتان  للعبرانيين،  التي  وتلك  التسالونيكيين، 
إلى  واألخيرة  تيطس،  إلى  وواحدة 
رؤيا  ذلك  جانب  وإلى  فليمون. 

يوحنا.
هذه هي ینابیع الخالص، ومن 
اليت  احلياة  بكلمات  فلريَتِو  يعطش 
فيها. ففي هذه األسفار وحدها يناَدى 
أحُد  يتطاولن  فال  التقوى.  بتعليم 
شيًئا.  منها  حيذف  أو  إليها  فيضيف 
الصَّدوقيني  الرب  أخجل  وخبصوصها 
تعرفون  ال  إذ  «تضلون  هلم:  بقوله 
فتشوا  هلم:  قائًال  اليهود  ووبخ   ،(٢٢ الكتب»(مت 

الكتب أل�ا هي اليت تشهد يل (يو ٩).
ولزيادة التدقيق أضيف إىل ذلك، كاتًبا حتت إحلاح 
الضرورة، أنه توجد أيضاً ُكتب أخرى – إضافة ملا سبق 
- مل تُقبل حًقا ككتب قانونية إال أن اآلباء قد أوصوا 
أن  والراغبون يف  إلينا حديثًا،  املنضّمون  يطالعها  بأن 
سليمان،  حكمة  وهي:  التقوى،  تعليم  يف  يتدرَّبوا 
وطوبيا،  ويهوديت  أستير  وأسفار  سيراخ،  وحكمة 
الكتب  والرَّاعي.  الرسل،  تعليم  يُدعى  الذي  وذاك 
السابقة يا إخويت هي املتضمنة يف القانون، أما األخرية 

فُتقرأ فحسب. 
األبوكريفية،  للكتابات  ذكر  أيُّ  يوجد  وال 
فهذه اختراع هراطقة، يكتبونها كما يحلو لهم، 
لها  ومحددين  استحساناتهم،  عليها  واضعين 
فرصة  يجدون  لعلهم  قديمة،  تبدو كتابات  لكي  تواريخ، 

لِيـُــِضـــــــلُّوا البسطاء.

عل فحائزون حنن أما ، كموَت اهلراطقة ذكرنا قد أننا حيث

لوقا االنجیلّي

القدیس
أثناسیوس الكبیر
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«نحن نحبه ألنه هو أحبنا أوًال» (١یو ٤: ١٩):
كيف حنبُّه إْن مل يكن هو قد أحبنا أوًال ؟ وِحبُـبِّنا له صرنا أحباء، 
ولكنه أحبنا وحنن أعداء لكيما نصري أحباء. هو أحبنا أوًال ومنحنا 
عطية حبنا له. عندما أحبنا مل نكن حنن قد أحببناه بعد، و|ذه 
احملبة صارت نفوسنا مجيلة. إذا أحب رجل امرأة مجيلة، هل يصري 
هو |ذه احملبة مجيًال ؟ رمبا إذا نظر إىل نفسه يف مرآة خيجل من أن 

يرفع وجهه إىل حمبوبته.
املالمح  تأتيه  ينتظر حىت  هل  ؟  يكون مجيًال  لكي  يفعل  فماذا 
احلسنة ؟ لو انتظر فستزحف عليه الشيخوخة وتزيد من قُـْبح منظره، 
أن  أراد  إذا  أنه  أو  نفسه،  أن يضبط  له نصيحة سوى  توجد  فال 

يتزوَّجها فليحب فيها العفة وليس مجال الوجه اجلسدي.
نفوسنا، أيها األحبَّاء، غري حمبوبة بسبب آثامها، ولكنها حبُبِّها هللا 

تصري حمبوبة! أيُّ حبٍّ هذا الذي جيعل احملبوب مجيًال !؟
ولكنَّ اهللا حمبوب على الدوام، وغري قابل للتغريُّ على اإلطالق. إنَّ 
ذاك الذي هو حمبوب على الدوام قد أحبنا أوًال، وماذا كنَّا حنن عندما 
أحبنا سوى مذمومين وغير محبوبين؟ أحبنا ال لكي يرتكنا كما حنن 

نا وجيعلنا حمبوبني بعد أن ُكنَّا مكروهين. ِبُقْبحنا، بل لكي يُغريِّ
وكيف نصري حمبوبني؟ حببنا لذاك الذي هو حمبوب بصفة دائمة، 
ذاته مجال  اجلمال، ألن احلب هو  ازداد  فيك  احلب  ازداد  وكلما 

النفس: «فلنحبه ألنه هو أحبنا أوًال» (حسب النص).
َ َحمَبََّتُه لََنا، ألَنَُّه َوَحنُْن  وهنا يقول الرسول بولس: «َولِكنَّ اَهللا بـَنيَّ
أجل  من  البارُّ  (رو٨:٥).  َألْجِلَنا.»  اْلَمِسيُح  َماَت  ُخطَاٌة  بـَْعُد 

اَألَمثَة، اجلميُل ألجل الُقَبَحاء.
وكيف وجدنا يسوع مجيًال ؟ « أَْنَت أَبْـرَُع َمجَاًال ِمْن َبِين اْلَبَشِر. 
اْنَسَكَبِت النـِّْعَمُة َعَلى َشَفتَـْيَك» (مز ٢:٤٤). ملاذا ؟ ألنه: «وََكاَن 
اْلَكِلَمُة اَهللا.» (يو١:١). ولكنه عندما َأَخَذ جسًدا أخذ على عاتقه 
قُـْبحك أي قابليتك للموت لكيما جيعل ذاته متالئًما ويصري متناسًبا 

معك، ولكي حيثك على حمبة اجلمال الداخلي.

أين جند، إذن، يسوع يف الكتاب املقدس بدون مجال أو بغيًضا ؟ 
لقد وجدناه «أبرع مجاًال من بين البشر»، إالَّ أننا إذا سألنا إشعياء 
النيب لقال لنا: «وحنن رأيناه، ولكن مل يكن له منظر وال مجال» 

(إش ٢:٥٣ حسب السبعينية).
وكأن لدينا اآلن آلتني موسيقيَّتني يبدو أن بني صوتيهما نشازًا؛ 
فإحدامها تقول إنه أبرع مجاًال من بين البشر، والثانية تقول إنه ال 
منظر له وال مجال. لقد امتألت اآللتان بروح اهللا الواحد، فال ميكن 

أن تكونا متنافرتني.
دعنا نسأل الرسول بولس لكي يوفِّق لنا بني اآللتني. فهوذا يعزف 
لنا حلًنا «أبرع مجاًال من بين البشر»، فيقول: « الَِّذي ِإْذ َكاَن ِيف 
ُصوَرِة اِهللا، ملَْ َحيِْسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِدًال ِهللا.» (فيليب ٢: ٦)  
مث يستطرد يف عزفه أيًضا حلن: «حنن رأيناه ولكن مل يكن له منظر 
وال مجال»، فيقول: «لِكنَُّه َأْخَلى نَـْفَسُه، آِخًذا ُصوَرَة َعْبٍد، َصائِرًا 
ِيف ِشْبِه النَّاِس. َوِإْذ ُوِجَد ِيف اْهلَْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع نَـْفَسُه َوَأطَاَع َحىتَّ 
أنه صار «بال  الصَِّليِب....» (يف ٢: ٦-٨)، أي  َمْوَت  اْلَمْوَت 

منظر وال مجال» لكيما يُعطيك منظرًا ومجاًال !
املودة األخوية، احلب  الذي يف  أيُّ منظر وأيُّ جمال؟ احلب 
الذي جيعلك جتري («َأَحبَّْتَك اْلَعَذاَرى. اُْجُذْبِين َورَاَءَك فَـَنْجرَِي» - 
نش ١: ٤،٣). إنك مجيٌل اآلن، ولكن ال تُركِّز انتباهك يف ذاتك 
لئال تفقد ما نلته، بل اجعل اهتماماتك ترتكَّز يف ذاك الذي جعلك 
مجيًال. ُكْن مجيًال |دف أن حيبك فحسب، ولكن وجِّه هدفك كله 
إليه. اركض إليه، اطلب معانقته لك، َخْف من أن تبتعد عنه لكيما 
اليت tُذِّبك وتبقى معك إىل األبد: «فلُنحبه  املخافة  تكون فيك 

ألنه هو أحبنا أوًال».

«َألنَّ َمْن َال ُیِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َكْیَف َیْقِدُر َأْن 
ُیِحبَّ اَهللا الَِّذي َلْم ُیـْبِصْرُه؟»

لقد  أن حنب.  وأعطانا  أوًال»،  أحبنا  اهللا؟ «ألنه هو  ملاذا حنب 
أحبنا حنن األردياء ليجعلنا أتقياء، أحبنا حنن اَألَمثَة ليجعلنا أبرارًا، 

أحبنا حنن املرضى ليجعلنا أصحَّاء.
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اسأل كل إنسان على ِحَدة إن كان حيب اهللا، فسيصيح معرتفًا: 
اَهللا»  ُأِحبُّ  َأَحٌد: «ِإينِّ  قَاَل  ”اهللا يعلم، إنين أحبه“. ولكن «ْن 
َوأَبـَْغَض َأَخاُه، فَـُهَو َكاِذٌب.» (١يو ٢٠:٤). ومباذا ُتربهن على أنه 
كاذب؟ امسع: «َألنَّ َمْن َال حيُِبُّ َأَخاُه الَِّذي أَْبَصَرُه، َكْيَف يَـْقِدُر َأْن 

حيُِبَّ اَهللا الَِّذي ملَْ يُـْبِصْرُه؟» (١يو ٢٠:٤).
إذن، فالذي حيب أخاه هل حيب اهللا أيًضا؟ البّد بالضرورة أنه 
حيب اهللا، فهو بالضرورة حيب ذاك الذي هو احلب ذاته. أميكن أن 
حيب املرء أخاه وال حيب احملبة؟ وإن كان حيب احملبة، فهل يتبع ذلك 

أنه حيب اهللا؟ بالتأكيد، ألن «اهللا حمبة».
إذن، فَمْن حيب احملبة حيب اهللا. فأحبب أخاك، إذن، وُكْن على 

يقني من أنك ال تستطيع أن تقول: ”إنين أحب أخي، ولكنين 
ال أحب اهللا“. متاًما كما أنك تكذب إذا قلَت إنك حتب اهللا 

يف حني أنك ال حتب أخاك. وهكذا فإنك تكون خمدوًعا 
عندما تقول: ”إنين أحب أخي“، إن كنَت تظن أنك ال 

حتب اهللا، ألن احملبة هي اهللا.
مل  الذي  اهللا  حيب  أن  اإلنسان  يقدر  ”كيف 
يُبصره“؟ وملاذا مل يُبصر اهللا؟ ألنه ليست عنده احملبة 
عنده  ليست  ألنه  فهذا  اهللا،  يرى  ال  فكونه  ذاtا. 

حيب  ال  ألنه  فهذا  حمبة،  عنده  ليست  وكونه  حمبة. 
أخاه.

فلو كان عنده حب َلَرأى اهللا ألن «احملبة هي اهللا»، والعني تتطهَّر 
للتغيري،  القابل  تبصر اجلوهر اإلهلي غري  باحملبة، حىت  فأكثر  أكثر 
الـُمِحبُّ على الدوام، ويتمتع به إىل األبد  الذي يف حضرته يفرح 
عندما يصري رفيًقا للمالئكة. فلريكض اآلن فقط لكيما يكون له 
فرح يف النهاية يف وطنه. ليته يُبغض غربته، وليكن كل شيء عنده 
ُمرáا ما عدا ذاك الذي يدعوه أالَّ يبتعد عنه قائًال كما يف املزمور: 
«ألَنَُّه ُهَوَذا اْلبـَُعَداُء َعْنَك يَِبيُدوَن. تُـْهِلُك ُكلَّ َمْن يـَْزِين َعْنَك.» (مز 

.(٢٧:٧٢
وَمْن هم الذين يزنون عنه؟ إ�م هم الذين يبتعدون عنه وحيبون 
أَنَا  «أَمَّا  قائًال:  املزمور  ُيكِمل  أنت؟  ستفعل  ماذا  ولكن  العامل. 
فَاالْقِرتَاُب ِإَىل اِهللا َحَسٌن ِيل.» (مز ٢٨:٧٢). كل ما هو حسن يل 
”لكي  تقول:  رمبا  به؟  تلتصق  وملاذا  حبرييت.  باهللا  ألتصق  أن  هو 
يُعطيين...“. ماذا يُعطيَك؟ إنـه هو الذي خلق السماء واألرض، 
فماذا يُعطيك؟ إنك ملتصق به بالفعل، فإذا وجدَت ما هو أفضل 

منه فسُيعطيك إيَّاه؟
«َولََنا هِذِه اْلَوِصيَُّة ِمْنُه: َأنَّ َمْن حيُِبُّ اَهللا حيُِبُّ َأَخاُه أَْيًضا.» (١يو 
٢١:٤). كيف حتب اهللا وتُبغض أخاك؟ أيها القاتل، أمل تسمع يف 
(١يو  نَـْفٍس»  قَاِتُل  فَـُهَو  َأَخاُه  يُـْبِغُض  َمْن  «ُكلُّ  أنَّ  الرسالة  هذه 
١٥:٣)؟ نعم، ولكنين حًقا أحبُّ اهللا مع أنين أبغض أخي. إنك 

يف احلقيقة ال حتب اهللا إن كنَت تبغض أخاك!

واآلن أُثْـِبُت كالمي بربهان آخر، قال الرسول يوحنا: «َوهِذِه ِهَي 
بـَْعًضا  بـَْعُضَنا  اْلَمِسيِح، َوحنُِبَّ  َيُسوَع  ابِْنِه  بِاْسِم  نُـْؤِمَن  َأْن  َوِصيَُّتُه: 
َكَما َأْعطَانَا َوِصيًَّة.» (١يو ٢٣:٣)، فكيف تقول إنك حتب الذي 
تكره وصيته؟ َمْن يقول إنه حيب امللك، ولكنه يكره قوانينه؟ وما هو 
حتُِبُّوا  َأْن  أُْعِطيُكْم:  أَنَا  َجِديَدًة  «َوِصيًَّة  هذا:  هو  ملكنا؟  قانون 
أَْيًضا  أَنْـُتْم  حتُِبُّوَن  أَنَا  َأْحَبْبُتُكْم  بـَْعًضا. َكَما  بـَْعُضُكْم 
أَنَُّكْم  اجلَِْميُع  يـَْعِرُف  ِ|َذا  بـَْعًضا.  بـَْعُضُكْم 
َتَالِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ بـَْعًضا لِبـَْعٍض» (يو

.(١٣: ٣٥،٣٤
املسيح،  حتب  إنك  إذن،  تقول،  أنت 
ولكن  أخاك،  وَأِحبَّ  وصيته  فاحفظ 
فكيف  أخاك،  حتب  ال  إن كنَت 
الذي  ذاك  حتب  إنك  عنك  يُقال 

حتتقر وصيته؟
أيها اإلخوة، إنين ال أشبع إطالقًا 
األخوية   احملبة  عن  الكالم  من 
أيِّ حدٍّ  إىل  وأنتم  الرب.  بٱسم 
لكم رغبة ال َتشبع يف هذا األمر؟ إننا نرجو أن يزداد فيكم هذا 
املقدار، ويُطرح اخلوف إىل خارج حىت تبقى تلك املخافة املهذَّبة 

اليت تدوم إىل األبد.
دعونا نتحمَّل العالم، نتحمَّل الضيقات والتجارب المعوِّقة لنا. 
دعونا ال نبتعد عن الطريق، وأن نتمسَّك بوحدانية الكنيسة، ونثبت 
عضوية  من  ونُـْنَتزع  نتمزَّق  ال  دعونا  األخوية.  واحملبة  املسيح  يف 
عروسه، وال نُـْقَتلع من اإلميان لكيما نتمجَّد يف جميئه ونستوطن ، 
فيه  لنا  الذي  بالعيان، ذاك  باإلميان وهناك  بأمان. هنا  عنده وفيه 

عربون عظيم هذا مقداره، َأَال وهو موهبة الروح القدس.

«َمْن ُیِحبُّ اْلَواِلَد ُیِحبُّ اْلَمْوُلوَد ِمْنُه َأْیًضا.»:
«كل َمْن حيب الوالد حيب املولود منه أيًضا. |ذا نعرف أننا حنب 
أوالد اهللا، إذا أحببنا اهللا وحفظنا وصاياه» (١يو ٥: ٢،١). انظر 
يقول: «|ذا  فهو  للتأمُّل،  أمامنا  يوضع  واحًدا  أنَّ مسيًحا  كيف 
نعرف أننا حنب أوالد اهللا»، وكأنه كان على وشك أن يقول: ”|ذا 

نعرف أننا حنب ابن اهللا“.
لقد قال: ”أوالد اهللا“، بينما كان يقول قبل قليل ”ابن اهللا“، ألن 
وحنن  الرأس  هو  أنه  وطاملا  الوحيد،  اهللا  ابن  جسد  هم  اهللا  أوالد 
األعضاء، فال يوجد إالَّ ابن واحد هللا. وعلى ذلك، فإنَّ َمْن حيب 
أوالد اهللا حيب ابن اهللا، وبالتايل فهو حيب اآلب، وال ميكن ألحد أن 
حيب اآلب إالَّ إذا كان حيب االبن، وَمْن حيب االبن حيب أوالد اهللا.

أوالد اهللا هم أعضاء ابن اهللا، واملرء حببه لذاك الوحيد يصري عضًوا 
فيه. فباحلب يصري جزًءا من كيان جسد املسيح، وهكذا فإنه يوجد 
بعضهم  األعضاء  حيب  عندما  ألنه  جلسده،  حمبٌّ  واحد  مسيٌح 

د بالضرورة أنه 
ذاته. أميكن أن 
 فهل يتبع ذلك 

ذن، وُكْن على 
خي، ولكنين 
ك حتب اهللا 

 خمدوًعا 
ك ال 

مل 

بـعضا. كم بـعضكم 
بـَْعًضا بـَْعُضُكْم 

َتَالِميِذي: ِإْنك
٥،٣٤ :١٣
أنت 

فاحف
إن
يُق
حت

لكم رغبة ال َتشبع يف هذا األمر
خارج إىل اخلوف ويُطرح املقدار،

یوحنا اإلنجیلّي وتلمیذه بُروخورس
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يَـَتَأملَُّ،  َواِحٌد  ُعْضٌو  «فَِإْن َكاَن  نفسه:  فاجلسد حيب  إذن،  بعًضا، 
َفَجِميُع  ُيَكرَُّم،  َواِحٌد  َوِإْن َكاَن ُعْضٌو  َمَعُه.  تَـَتَأملَُّ  اَألْعَضاِء  َفَجِميُع 
اَألْعَضاِء تَـْفرَُح َمَعُه.» (١كو٢٦:١٢)، مث يقول: «أَمَّا أَنْـُتْم َفَجَسُد 

اْلَمِسيِح، َوَأْعَضاُؤُه أَفْـرَاًدا.» (١كو ٢٧:١٢).
هل ميكن أن حتب األخ وال حتب املسيح؟ كيف يكون ذلك؟ 
ألنك عندما حتب أعضاء املسيح، فأنت حتب املسيح، حتب ابن 
إن  احملبة.  تقسيم  فيستحيل  ذلك  وعلى  أيًضا.  اآلب  اهللا، وحتب 
قلَت إنك حتب اآلب وحده فأنت كاذب، ألنك إن كنَت حتب 

اآلب فأنت حتب االبن أيًضا.
انظر، إنك تقول: أنا أحب اآلب وأحب االبن الذي هو «َواْلَكِلَمُة 
َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ  ِفينا» (يو١٤:١، حسب النص)، هذا هو فقط ما 
أُحب. إنك تكذب، ألنك إْن كنَت حتب الرأس فأنت حتب األعضاء 

أيًضا، ولكن إن كنَت ال حتب األعضاء فأنت ال حتب الرأس.
عن  نيابًة  السماء  من  يصيح  عندما  الرأس  صوت  من  tتز  َأال 
َتْضَطِهُدِين؟» (أع ٤:٩)؟  ِلَماَذا  َشاُوُل!  قائًال: «َشاُوُل،  أعضائه 
ُحمب  ُيسمِّي  وهو  له،  ُمضطِهًدا  أعضاءه  يضطِهد  َمْن  مسَّى  لقد 

أعضائه حمًبا له، وأعضاؤه ليسوا سوى كنيسة اهللا!

«ِ|َذا نَـْعِرُف أَنَّنـَا حنُِبُّ أَْوَالَد اِهللا: ِإَذا َأْحَببـَْنا اَهللا َوَحِفْظَنا َوَصايَاُه». 
آخر؟  شيء  نفسه  واهللا  شيء  هم  اهللا  أوالد  أليس  ولكن كيف؟ 
ولكن الذي حيب اهللا حيب وصاياه، وما هي وصية اهللا؟ «َوِصيًَّة 

َجِديَدًة أَنَا أُْعِطيُكْم: َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا.» (يو٣٤:١٣).
ليته ال يعفي أحٌد منَّا نفسه من حمبة واحد حبجة حمبته آلخر. إنَّ 
حمبتك جيب أن تكون مرتابطة بالكامل. فكما أن احلب ذاته مندمج 
يف وحدانية، هكذا فإن كل َمْن يتعلَّق به جيعله واحًدا معه وكأنه ناٌر 

تصهر الـُمحبني وجتعلهم سبيكة واحدة.
احملبة هي ذهب قد ُصِهَرْت سبيكته، وصارت كتلة واحدة، ولكن 
إْن مل ُتشعلها حرارة احملبة من فوق، فال ميكن تكوين سبيكة واحدة 

من عناصر عديدة؛ ألننا «إذا أحببنا اهللا»، فبهذا «نعرف أننا حنب 
أوالد اهللا».

الحب الحقیقي هللا ولإلخوة لیس فیه كفاح:
مباذا نعرف أننا حنب أوالد اهللا؟ «ِإَذا َأْحَببـَْنا اَهللا َوَحِفْظَنا َوَصايَاُه». 
هنا حنن نتنهد بسبب صعوبة العمل بوصايا اهللا! أيها اإلنسان، ما 
الذي تكافح حبáا فيه؟ حبáا يف الطمع! ولكن حب اهللا ليس فيه كفاح.

ولكنك  ماًال،  لكي متأل جعبتك  وتُقاسي  تتعب  الطمع جيعلك 
تفقد سالمك الداخلي. فرمبا تشعر أنك أكثر أمانًا قبل أن متتلك 
تكون  ولكنك  بيتك،  متأل  إنك  إيَّاها.  امتالكك  بعد  ِممَّا  األموال 

ًدا باللصوص. ُمهدَّ
انظر إىل ما ُحتتِّمه عليك ُمْلـِكـيَُّة األشياء. ولكن اهللا يقول لك: 
أحببين، فإن حبك ذاته جيعلين حاضرًا عندك. هل يوجد أحلى من 

هذا احلب يا إخوة؟!
ولكن ما هي وصايا اهللا اليت علينا أن حنفظها؟ إ�ا تلك الوصية 
اجلديدة اليت ُمسِّيْت هكذا أل�ا ُجتدِّد: «َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا». 
ُلوا بـَْعُضُكْم أَثْـَقاَل بـَْعٍض، َوهَكَذا َمتُِّموا نَاُموَس  والرسول يقول: «ِامحِْ
اْلَمِسيِح.» (غل ٢:٦). هذا هو �اية مجيع أعمالنا: احلب. هذا 
هو اهلدف، ألجله نركض، وإليه جنري، وعندما نصل إليه نسرتيح!

فـََواِسَعٌة  َوِصيَُّتَك  أَمَّا  ا،  áَحد رَأَْيُت  «ِلُكلِّ َكَمال  الـُمرتِّل:  يقول 
ِجدáا.» (مز ٩٦:١١٨)، ويقول القديس بولس: «َوأَمَّا َغايَُة اْلَوِصيَِّة 
َفِهَي اْلَمَحبَُّة ِمْن قـَْلٍب طَاِهٍر، َوَضِمٍري َصاِلٍح، َوِإميَاٍن ِبَال رِيَاٍء» (١

يت٥:١)، هذه هي الغاية ومنتهى اتساع الوصية.
فالوصية يف منتهى اتساعها هي احملبة، ألنه حيث توجد احملبة ال 
توجد قيود وال حدود. كما يقول الرسول: «فَاْلَمَحبَُّة ِهَي َتْكِميُل 
النَّاُموِس  َغايََة  «َألنَّ  أيًضا:  يقول  مث   ،(١٠:١٣ (رو  النَّاُموِس.» 

ِهَي: اْلَمِسيُح لِْلِربِّ ِلُكلِّ َمْن يُـْؤِمُن.» (رو ١٠:٤).
فاملسيح هو اهللا، و«غاية الوصية هي احملبة»؛ ألن احملبة هي اهللا، 

هي الوصية املتَّسعة اجلديدة: «َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا».
أتريد َأالَّ تكون حمصورًا أو ُمقيًَّدا على األرض؟ اْسُكن يف ذلك 
ا2ال املتَّسع: «احملبة». إن ُحـبَّك هللا ولإلخوة ولوصايا اهللا ولكنيسة 

اهللا سيبقى إىل األبد.
وهكذا ميكننا أن ندرك معىن قول الرب:«حتُِبُّ الرَّبَّ ِإهلََك ِمْن ُكلِّ 
قَـْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ نَـْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك. هِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اُألوَىل 
اْلَوِصيَّتـَْنيِ  ِ|َاتـَْنيِ  َقرِيَبَك َكنـَْفِسَك.  ِمثْـُلَها: حتُِبُّ  َوالثَّانَِيُة  َواْلُعْظَمى. 

يَـتَـَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواألَنِْبَياُء» (مت ٢٢: ٣٧-٤٠).

بـََلَغَنا َأنَّ ُقسَّ ْبَن َساِعَدَة َوَأْكَثَم ْبَن َصْيِفيٍّ ٱْجَتَمَعا فَـَقــاَل َأَحُدُهَما 
ِلَصاِحِبِه: َكْم َوَجْدَت ِفي ٱْبِن آَدَم ِمَن ٱلْـُعـُيوِب. فَـَقاَل: ِهَي َأْكثَـُر 
ْنَساُن  ٱْإلِ ٱْستَـْعـَمـَلَها  ِإِن  َخْصلَـًة  َوَجْدُت  َوَقْد  تُـْحَصَر.  َأْن  ِمْن 

َسـتَـَرِت ٱلْـُعـُيوِب ُكـلَّـَها. قَـاَل: َما ِهَي. قَال: ِحـْفُظ ٱّلِلـَساِن.

ُصِن ٱلسِّـرَّ َعْن ُكلِّ ُمْسـَتْصِحٍب     َوَحاِذْر فَـَما ٱْلرَّْأُي ِإالَّ ٱْلَحَذْر
َأِسيــــُرَك ِســـرَُّك إْن ُصـْنــتَــهُ       َوأَنْــــَت َأِسيـــٌر لَـــــــهُ ِإْن ظَـــــَهـْر

وقال الشاعر عن حفظ اللسان
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

الفصل الثامن
َما  وُهَو  الُكُتب،  يـَْعِرُف  قَائِلني:َكْيَف  يـَتـََعجَُّبوَن  اليـَُهوُد  «وَكاَن 

تـََعلَّم؟» (يو١٥:٧).
وتعود اليه أوىل خطواته يف القسطنطينية، كما يف احللم: آيا صوفيا 
لكن  اجلمال،  رائع  كان  ذلك  كل  والبطريركية...  والكنائس، 
القسطنطينية مل تكن ُحـرَّة ألّ�ا مل تكن يونانية. عندما وطئت قدماه 
مرفأ غالطية بدأت شفتاه تدندنان دون إرادة منه األغنية اليت عّلمته 

إياها أّمه يف ِخْفَيٍة عن األتراك:
”سيأيت يوم وخترج فيه املدينة من ُسباtا، وتتذّكر سّيدها. وعندها 
ستسجد له وتطلب منه: أيّها السّيد الُكلِّيُّ القدرة، أملَْ حيَِِن الَوقت 

لكي تنتهي التأوهات، ويلمع نور بالدنا من جديد ؟“.
واختَفى احللم ليحّل حمّله الواقع املرير، عندما بدأ الصيب بالعمل. 
كان يقضي النهار بطوله منحنًيا فوق الصناديق والُعَلب، ليحصل 
على قطعة صغرية من اخلبز. مل يكن ليتصّور أن احلياة ميكن أن تكون 
قاسية وُمتِعبة إىل هذا احلّد، لصيب فقري ودون محاية يف هذه املدينة 
الكبرية. مل تفده رسالة التعريف اليت محلها يف صرّته بشيء: إذ إّن 
السّيد ثيودوروس تسيلييب كان َرَحَل إىل مدينة أوديّسا. فراح يقطع 
الشوارع الواحد بعد اآلخر، يطرق األبواب حبثًا عن عمل دون أن 
غريًبا  حيسبونه  الناس  وكان  جمهوًال.  صبًيا  شيء. كان  على  يعثر 

ويُـجيبونه باحتقار: ”كيف نُـعطيَك عمًال ونحن ال نعرفك ؟“.
ومل يبَق امامه إالَّ العمل يف امليناء أو أسوأ من ذلك. فاختار أن 
ينضم إىل مشغل جيري فيه تعليب التبغ اخلام. وكان عليه أن يعمل 

من الفجر حىت الليل مقابل طعامه ال أكثر.
بعد تعليب التبغ، كان عليه أن يسري يف شوارع املدينة بكاملها جارáا 
ء  سىيِّ رجًال  رئيسه  وكان  لسّيده.  األغراض  بعض  لشراء  يد،  عربة 
ينهي  الوجه،  أمسر  املنكبني  عريض  القامة  طويل  وحدانًيا،  املزاج، 
كالمه بوابل من الشتائم. ولكن ما العمل؟ تذّكر الصيب ما قاله له 
والده قبل رحيله: ”كل بداية صعبة“. ورسم أنستاز (اسم القديس 
نكتاريوس) على وجهه إشارة الصليب، وشكر اهللا ألنه مل ينتِه يف 
الشارع (اي ابن السبيل). وعاد إىل عمله الـُمضين باندفاع. ومل يكن 
لديه الوقت الكايف ليصلِّي كما جيب، وكان احلزن ال يفارق قلبه ابًدا.
والليايل. من وقٍت آلخر كان يستفيد من  األيام  واستمرت دورة 
الصليب  إشارة  الكنائس ويرسم  اىل إحدى  ليتسلل  الدقائق  بعض 
الذي حيّبه كثريًا،  الكّل  الضابط  ويتأّمل وجه مسيحه  على عجل. 
واملرسوم يف أعلى القّبة. فيجده وقورًا مسوًحا وعالـًِما بكّل شيء. وكان 

املسيح يباركه ويؤاسي قلبه ببساطة. وكان يتمتم له:

✟ ”ما زلُت قادرًا على االحتمال يا مسيحي. انظر إَيلّ، ما زلُت 

قادرًا على االحتمال. أرجو أالَّ تعرف أّمي بأنَّ رئيسي يضربين ... 
ألّين ما زلُت قادرًا ... ال أريد أن حيزن والداي. كل بداية صعبة“.

ويف احدى املرّات كان ميّر بالقرب من كنيسة الكلّية الطهارة اليت 
حوََّهلا األتراك إىل مسجد ”كاريه دجامي“. فتوقف وَبكى. مثّ َفكََّر 
بالدفرت الكبري الذي يضعه يف صرّته وينقل عليه ُجـَمـًال من الكتاب 
املقّدس، وأقواًال لآلباء دون ترتيب. وفجأة خطرت له هذه الفكرة: 
أن خيتار األقوال األبرز منها، ويكتبها خبٍط صغري على ورق تعليب 
التبغ. وهكذا ينشر  جزًءا بسيطًا من كنز اإلميان املقّدس بني الناس. 
حىتَّ ولو كان صغري السّن فانّه سيقدَّم شيًئا من أجل حّب يسوع، 

فتفرح روح جّدته يف السماء.
رائع يا لَـْلَفرَِح العظيم الذي تعطيه أقوال الرّب! رائع! ولفرط حتّمسه 
حنو  واّجته  للحظة،  الطريق  فَأضاع  ميكنه.  ما  بأسرع  يركض  مضى 
األحياء اليت يقطنها َرَعاُع الناس وادنياؤها يف املدينة اليت ال يذهب 

إليها الناس الشرفاء أبًدا .
أيها الطائش! لقد ُدسَت على قدمي! صرخ به رجٌل أنيق.

فأجاب الصيب وقد تابع ركضه: ”املعذرة“.
ومنذ ذلك اليوم صار هّمه الوحيد - ولكن أيًضا فرحته الوحيدة- 
كتابة بعض الُجَمل على ورق التغليف. كان يبَقى حتى المساء ويكتبها 
ورقة  خمسين  حوالي  يختار  الجميع. كان  يخرج  بعدما  الخفاء،  في 
تَـُقل  البيت»، «ال  أساسات  تُقوِّض  األم  «لعنة  يكتب:  تغليف. وكان 
اّنك طاهر في أعمالك ودون خطيئة أمام اهللا»، «تواضع أمام الرّب وهو 
يرفعك»، «من أراد أن يكون أوًال فليكن آخًرا وخادًما للجميع»، «قال 
ابراهيم: أنا تراب ورماد»، «إّن الرّب باتضاعه وتجّسده قد دلّنا على 
طريق االرتفاع الوحيد: التواضع»، «ال َتّجل االنسان كثيًرا ألنّه مائت»، 
الكبرياء  «إّن  أفكار كبرياء»،  أيّة  لديك  َيُكن  فال  سعيًدا  «اذا كنت 
تدخل القلب من باب الجحود والجهل» ، «طوَبى لصانعي السالم» 

الخ ....

أسقف المدن الخمس



✞ َیدُخل المسیُح حیاتنا بواسطة األلم ✞
من ال يتعّرُض للشدائِد، وال يشعُر باألمل وال يُقاسي املشّقاِت، وال 
يريد َأن يُزعجه اآلخرون أو يـَُقوِّموه، بل يرغب يف قضاء حياٍة سهلة، 
«ُجزنا  يقول:  الذي  املزموَر  فلنتذّكِر  الواقع.  عن  بعيٌد  انساٌن  فهو 

بالنَّار واملاِء. لكّنك َأخرجتنا إىل منتجِع راحٍة» (مز١٢:٦٥).
القديسون. لذلك  تَأَّلمت، وكذلك  القداسة  الكلّية  حىتَّ سيِّدتنا 
على  نسُري  ألنَّنا  واملعاناَة  األمل  لنَتحّمل  ُمستعدين  نكون  أن  جيُب 
نفِس الدرب. الفارُق الوحيُد هو أنَّنا إذا اختربنا القليل من الشدائد 
اخلالص.  وَنكسُب  خطايانا  َدْين  بذلك  فسندفع  احلياة،  هذه  يف 
املسيُح ذاتُه أتى إىل األرض بَِأٍمل، فقد احندَر من السماء وجتسَّد، 
وحتمَّل اآلالم والّصلَب، وإىل اآلن لن يفهم املسيحيُّ جمىيء املسيِح 

إىل حياته إالَّ من خالل األمل.
املسيَح قد زاره. لكن،  االنساَن، فهذا يعين أنَّ  عندما يزور األملُ 
عندما ال َخيتُرب أيّة ضيقاٍت أو َجتارب، فهذا يعين أّن اهللا قد َهَجرَُه، 
وهو بذلك لن يدفع دين خطاياه، ولن جيمع كنزًا له يف السماء. أنا 
أحتّدث عن االنسان الذي ال يرغُب بأّن يتحمَّل أي نوٍع من املعاناِة 
حمّبًة باملسيح. يقول هذا االنسان: «أنا امتّتع بالّصحِة، وشهّييت ممتازة، 
وآُكل جّيًدا. أعيُش |دوٍء وسالٍم، وأمتّتع حبياٍة َسهلٍة ...»، لكن، 
أدَرَك، على األقل،  َلْو  يا اهللا!».  أن يقول: «ا2ُد لك  به  األجدر 
الربكات اليت أغدقها اهللا عليه، الستقاَم الوضع نوًعا ما. لو قال فقط: 
«أَنا ال استحقُّ ُكلَّ هذه الَربكات، لكن اهللا وهَبها يل بسبب َضعفي».
نَقرأ يف سرية القديس أمربوسيوس (يُعّيد للقديس أمبروسيوس في١٢/٧ 
شرقي)، أنَّ أحد الرجال األثرياء استضاف يف منزله القديس ورِفاقه. 

ولدى رؤيِته لثروِة الرجل الضخمة، سأله القديس إذا كان قد اخترب 
فثرويت  أبًدا.   ، الرُجل: «كالَّ فأجابه  أَسى يف حياته،  أو  ُحزٍن  أيَّ 
تزداُد باستمراٍر. حقويل َخصيبٌة جدáا، وال أُعاين ِمن أيِّ نوٍع من األمل 
واملرض». عندها بكى القديس وقال لرِفاقه: «َجّهزوا املركبة لُنغادر 
فورًا، ألّن اهللا ْمل يَـُزْر هذا الرُجل!». وحاملا خرجوا إىل الطريق، ا�ار 

بيُت الرجل الغين! فحياته السهلة واملرحية َتعِين َأّن اهللا َقد َهجَره.

✞ َیدُخل المسیُح حیاتنا بواسطة األلم ✞
✟ ياروندا، لماذا يُعاني الجنُس البشريُّ كثيًرا في هذه األيام ؟

الباكر  ✝ بسبب حمّبة اهللا! أنِت، َكراهبٍة، تستيقظني يف الصباح 
باملسبحة، وتقومني  تُرّددين صالة يسوع  الرهباّين،  قانونك  لُتَصّلي 
يواجهو�ا  اليت  الصعوبات  فإّن  العاملّيون،  الَبشر  أَّما  بالسجداِت. 
وهذه  يتقّدسون.  وبواستطها  الرهباين»،  «قانو�م  مبثابِة  هي  يوميáا 
ال  اليت  املرحيِة،  العاملية  احلياة  من  أكثر  هلم  نافعٌة  الصعوبات 
ُتساعدهم لكي يتقرّبوا من اهللا ويكنزوا هلم اجلوائز الّسماوية. هلذا 

السبب جيُب أن يتقبَّل الناُس هذه الضيقات كعطية من اهللا.
يسمح اهللا الصاحل، كَأٍب حنوٍن، بالشدائد لُيؤّدب أوالده ويُعيدهم 
إليه، بسبب حمّبته وَصالحه اإلهلّي، ال بسبب غضبه أو بداعي عدالٍة 
عامليٍة قانونّية. مبعىن آخر، يَرغُب اهللا خبالص خالئقه، وبرؤية اجلنس 
الـِمَحن،  حبدوث  يسمح  لذلك  الّسماوي،  مللكوته  وارثًا  البشري 
ليعطي االنسان الفرصة حىتَّ يُقاتل، وُجياهَد وجيتاز االختباراِت بصٍرب 
واحتماٍل لألمل.و|ذه الطريقة لن جيَد الشيطاُن ذريعًة ليحتّج معرتًضا: 
معاناٍة؟»  أو  أٍمل  أيَّ  يتحمَّل  مل  وهو  ختّلُصه،  أو  ُتكافئه،  «كيف 
يَنَصّب اهتمام اهللا على احلياة األبديّة، أكثر من هذه احلياة. وهو 

يزّودنا بالوسائل لنربَح احلياَة األخرى أوًال، مثّ هذه احلياة ثانًيا.

✟ ياروندا، لماذا يسمح اهللا أن يَتعّرض بعُض الَبشر لضيقاٍت 
أكثر من َغيرِهم ؟

✝ ماذا تقوُل األسفار املقّدسة؟ «الذي ُحيّبه الربُّ يُؤّدبه» (أمثال 
١٢:٣). لنفرتض أنَّ أحَد اآلباء لديه مثانيُة أوالد. مخسٌة منهم ظَّلوا 
يف البيت معه، بينما غاَدَر الثالثُة اآلخرون دوَن التفكِري بأبيهم. إذا 
ِإّما بشدِّ  للواِلد أن يؤّد|م،  التصّرَف، ميكن  أساَء األوالُد اخلمسُة 
فسُيالطفهم  التصرََّف،  َأحسُنوا  وإذا  بسيطٍة.  بصفعٍة  أو  األذِن 
ويُعانقهم أو ميكنه أن يُعطيهم الشوكوالطة. أمَّا الذين َتركوُه وسافروا 
بعيًدا فلن ينالوا الصفعاِت أو العناَق. هذا َما يقوُم به اهللاُ. فقد يوّجُه 
َصفعًة صغريًة لألشخاص الَقريبني منه، وألولئك الذين يتمّتعون بنّيٍة 
حسنٍة إذا ترّدُدوا وتعثّـُروا، فيدفعون بذلك ديو�م، وإذا حدث ووجَّه 
هلم عّدة َصفعاٍت فبإمكا�م إّدخاُرها وجتميُعها. أّما البعيدون عنه، 
الذين  العاملّيني  الناس  جند  لذلك  للتوبِة.  الكايف  الوقت  فيمنحهم 
اقرتفوا خطايا خطريًة، يتمّتعون بوفرٍة من اخلريات املاديّة، ويعيشون 
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اِهللا،  التجارب. حيدُث هذا حبسب ُخمّطِط  حياًة طويلًة خاليًة من 
الذي يرغُب ليمنحهم الوقت ليتوبوا. وإذا مل ينتهزوا هذه الفرصة 

الـممنوحة هلم، فلن يكون عندهم أيُّ ُعذٍر يف احلياة األخرى.

✞ ألم اهللا على ضیقات الَبشر ✞
يا لكثرة شدائد الَبشِر ومشاكِلهم! يأيت البعض هنا ليخربوين عن 
ُكّل هذه املشاكل ببضِع دقائق، عَساهم جيدون بعض العزاِء. قالت 
حتّمل  فيها  أستطيع  ال  َعـلَـيَّ حلظاٌت  مترُّ  «ياروندا،  حزينٌة:  أٌم  يل 
املزيِد، فأصرُخ: يا مسيحي، أعِطين راحًة لُربهٍة من الزمِن، ولتـَُعد إَيلَّ 
َمشاكلي بعَدها!». الناس بَأمسِّ احلاجة للصَّالِة! لكن، ُكلُّ شّدٍة 
الرجاُء  هي هبٌة من اهللا، ودرجٌة ُمصِعَدٌة حنو احلياة األخرى. هذا 
باملكافأِة يف احلياِة األبديِّة َميلؤين فَرًحا، تعزيًة وشجاعًة، وُخيّولين أن 

أحتمَّل األمل على املصاعب اليت يتعّرُض هلا الكثُري من الَبشر.
إهلنا إله احملّبِة، وليس الَبعْل. هو أٌب يرى معاناَة أوالِده من التجارِب 
على  صربنا  إذا  ُيكافئنا  وسوَف  املختلفة.  والضيقاِت  املتنوعِة 

استشهاد االختباِر القصِري هذا، أو باحلرّي استشهاد البـَرَكِة.

✟ ياروندا، يقول بعض الناِس:«كيف يسمُح اهللاُ بحدوِث مثل 
هذه األمور القاسية أال يشُعـُر اهللاُ باأللم» ؟

✝ َأَملُ اهللا على الناِس الذين يُعانون من املرض، الشياطني، األعداِء 
وغريهم، هو أملٌ ُمفعٌم بالرجاِء بسبِب اجلائزة الّسماويِة اليت أعدَّها 
املتأملني يف  يَنتظُر  مبا  لعِلمِه  األِمل  هذا  «حتمُّل»  اهللاُ  يستطيع  هلم. 
الرهيب  الشرِّ  هذا  باقرتاِف  لهيرودس  َمسََح  لقد  األخرى.  احلياة 
(مىت١٦:٢)، إذ ذبَح أربَعَة َعَشَر أَلَف طفٍل، كما قتل العديد من 
اآلباء الذين قاتلوا اجلنود محايًة لفلذات أكبادهم. وقد أقَدَم اجلنود 
املتوّحشون، يف حماولٍة منهم لكسب اعجاب قاَدtم، على تقطيع 
الرّب  اهللا. لكن، ألّن  ازداد أملُ  الطفل عذابًا،  األطفال. ُكلَّما زاَد 
يعرف ا2د العظيم الذي ينتظرهم يف السماء، فقد ابتهج من أجل 

أولئك املالئكة. مالئكة من الشُّهداء!
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یوسف الصدِّیق
واسمه المصرّي الجدید

صفنات فعنیح

أنه  (واألرجح  مصر  ملك  فرعون  أطلقه  الذي  االسم 
يوسف  على  أفوبيس)  أو  أيوبي   : الهكسوسي  الملك 
عندما جعله الرجل الثاين بعده على كل أرض مصر بعد أن 
فسَّر له أحالمه (تك٤١: ٤٥) وقد فسره شامبليون (العالم 
الذي استطاع فك رموز اللغة الهيروغليفية) بأنه يعين «اهللا 
لعلَّ  ولكن  يعيش»  هو  اهللا)  إليه  يتكلم  (من  أو  يتكلم 
الرتمجة االرجح لالسم هي: «واهب الغذاء للعالم ». وجاء 

يف ترجوم يهودي أنَّ معناه «كاشف األسرار».

نْيـَـا إَلى َداِر ٱْآلِخَرِة َأْحَضَر  لَـمَّا َحاَن ٱْرِتَحاُل نِزَاٍر ِمْن َداِر ٱْلدُّ
أَْوَالَدُه ٱْألَْربـََعَة بَـْيَن َيَدْيِه َوقَـاَل َلُهْم: ِإْعلَـُموا يَا أَْوَالِدي أَنِّي رَاِحٌل 
َعـْنُكْم ِإَلى َداِر ٱْآلِخَرِة. َوَما َأْحَضْرُتُكْم ِإالَّ ِألَْشرََح َلُكْم َوِصيَِّتي. 
فَٱْحـَفظُوا َما أَُقوُل َلُكْم َوَال ُتَخاِلُفوا َوِصـيَِّتي فَـَيِحلَّ ِبُكُم ٱْلَوبَاُل 
ِفي ُمَخاَلَفِتي. قَاُلوا: َما ِهَي َوِصيَّـُتَك يَا أَبَانَا. قَاَل: َوِصيَِّتي َلُكْم 
ِهَي َأْن يُـَوقـِّـَر َصـِغيرُُكْم َكِبيرَُكْم. يَا أَْوَالِدي ِإيَّاُكْم َوٱلتَّكـبُّـَر فَِإنـَُّه 
ُمـْهِلُك ٱْلَجَباِبَرِة َما َوِلَع بِـِه َأَحــٌد ِإالَّ َهَلَك َوِفي َغْيِر َطرِيِق ٱْلَحقِّ 
َويُـِذيُب  ٱلرِّْزَق  يُـَقـلُِّل  فَِإنـَُّه  َوٱْلَحَسَد  ِإيَّاُكْم  أَْوَالِدي  يَا  َسَلَك. 
َمْكُموٌد.  َوُهَو  ِإالَّ  َيُموُت  َوَال  َيُسوُد  َال  َوٱْلَحُسوُد  ٱْلَجَسَد. 
َوٱْلَعَذاِب.  ٱْلَبَالِء  ِفي  َصـاِحَبُه  يَـْرِمـي  فَِإنـَُّه  َوٱلطََّمَع  َوِإيَّاُكْم 
َوٱلْـَقـَناَعـُة َغـَناٌء. يَا أَْوَالِدي ِإيـَّاُكْم َوٱْلُبْخَل فَـيُـْبِعدَُكْم ِمَن اِهللا َوِمَن 
َمـَقالُُه. يَا  َعـلَـْيــِه َمالُُه َحُسَنْت َحالُُه َوُسِمَع  ٱْلَخْلِق. َوَمْن َهاَن 
أَْوَالِدي آُسوا ٱلنَّاَس بٱلطـََّعاِم َوَأْكِثُروا ٱْلَبَشاَشَة َوٱْفُشوا ٱلسََّالَم. 
فَإنـَُّه  َوٱْلَكَسَل  ِإيَّاُكْم  أَْوَالِدي  يَا  نَِياٌم.  َوٱلنَّاُس  بِٱللَّـْيِل  َوَصـلُّوا 
يُوِرُث ٱْلَفَشَل. يَا أَْوَالِدي ِإيَّاُكْم َوٱْلَغَضَب فَِإنَُّه يُوِرُث ٱلسُّْخَط. 
َوٱْلَبشَاَشُة ِفي ٱلْـَوْجِه تُوِرُث ٱْلَمَحبََّة َوِهَي َخْيـٌر ِمَن ٱْلِقَرى. َوَمْن 
َوِصيَِّتي.  ُتَخاِلُفوا  َال  أَْوَالِدي  يَا  َمَحبَُّتُه.  َوَجَبْت  َالَنْت َكِلَمُتُه. 
َوٱْعَلُمو أَنِّي َقْد َقسَّْمُت أَْمَواِلي بَـْيـَنُكْم بِٱلسَِّويَِّة. َوَجَعْلُت ِقْسَم 
ُكلِّ َواِحٍد ِمْنُكْم ِفي ِكَتاِبي ٰهذا. فَِإَذا َوَضْعُتُموِني ِفي ُحْفَرِتي 
ِمْن  َلُهْم  فَٱْذَبُحوا  ِلَعزَاِئي  ٱْلَعَرُب  َوأََتِت  ُجثَِّتي  َعْنُكْم  َوَغاَبْت 
ِكَتاِبي  َعَلى  فَٱْعَتِمُدوا  َعْنُكْم  ٱْلَعَرُب  تَـَفـرََّقِت  َوِإَذا  نَـَعِمي. 

َوَوِصيَِّتي َوَال تُِثيُروا ٱْلَحرَب بـَيـَْنُكْم.

وصّیة نزار بن معد بن عدنان ألوالده
  (القرن السادس ق.م.)

وهم أّول َمن َقِبُلوا  النصرانیة إلى نجران
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كيف كان ميكن أن خيُلص العامل وهو ممسوك يف شباك اخلطيئة، 
ومذنًبا بتهمة الشّر، وخاضًعا لسيد قاٍس أي الشيطان؟ 

اخلطيئة  يف  لسقوطه  عليه  العقاب  بفرض  ذلك  يكون  هل 
والتعدي؟!

أم باألحرى عن طريق مساعدته. إذ أن اهللا طويل األناة، ومستعد 
أن يغّطي بالنسيان تلك األشياء اليت تعّدى فيها اإلنسان، وأن جيدِّد 

إىل قداسة احلياة أولئك الذين مل يعرفوا كيف يعيشون باستقامة.
 أخربين إذن أيها الفريسي ملاذا تتّذمر َأِألَنَّ املسيح مل يستنكف 
(يرتفَّع) أن يأكل مع العشارين واخلطأة، بل هيَّأ هلم عن قصد هذه 

الوسيلة للخالص؟ 
الشكل،  يف  مثلنا  وصار  نفسه،  أخلى  اإلنسان  ُخيلِّص  فلكي 
وارتدى لباس فقرنا البشرّي. فهل تلوم إذن تدبري االبن الوحيد يف 
اجلسد؟ وهل جتد خطأ يف إنزال نفسه من السماء وهو الذي يفوق 
فان  ذلك  ومع  انتقاد!  بدون  نفسه  التجسُّد  تدع  ال  إنك  الّكل؟ 
األنبياء القدِّيسني يتعّجبون من مجال التدبري اإلهلي يف هذا السّر. 
فداود النيب يعلن يف املزامري: « رتلوا بفهم، فإن الرّب ملك على كل 
األمم» (مز ٧:٤٦ س) . وحبقوق النيب يقول: «يا رب قد مسعت 

خربك فجزعت، ونظرت إىل أعمالك فاندهشت» (حب ٢:٣ س). 
أن  بك  أحرى  وقد كان  أعماله،  تفحص  أن  أنت  جتُرؤ  فكيف 

ُمتجِّدها؟
وشفوقًا  صاحلًا  أم  عنيًدا  صارًما  الّكل  رّب  يكون  أن  تريد  هل 

بالبشر؟ 
رئيس  يد  عن  ابتعدت  وقد  طريقها،  قد ضّلت  البشرّية  فاألسرة 
الرعاة، لذلك فإن الذي يُْطِعم القطعان السماوية، صار مثلنا لكي 
يقودنا وجيعلنا حنن أيًضا نسكن يف مساكنه، لكي يوحِّدنا مع أولئك 
الذين مل يضلوا أبًدا، ويطرد منا الوحش المفترس، ويدفع عنَّا أذى 
الشياطين النجسة، فهم عصابة لصوص شريرة قد أضلوا كل الذين 

حتت السماء.
 لذلك، فقد فتََّش عن الضال، ولكي يُبنيِّ أن تصّيد األخطاء من 
اليهود خبصوص هذا األمر باطل، قال هلم: «َأيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة 
يَـْتـُرُك التِّْسَعَة َوالتِّْسِعَني ِيف اْلبَـرِّيَِّة،  َخُروٍف، َوَأَضاَع َواِحًدا ِمْنـَها، َأالَ 
َمْنِكبَـْيِه  َعَلى  َيَضُعُه  َوَجَدُه  َوِإَذا  َوَيْذَهَب َألْجِل الضَّالِّ َحىتَّ جيََِدُه؟ 

َفرًِحا». ويقول إنه يفرح به أكثر من الذين مل يّضلوا. 
افهموا من هذاـ  يا أحبائيـ  احلدود املتسعة ململكة املخلِّص، ومجوع 
رعاياه الغفرية اليت تفوق احلصر، وخطة تدبريه احلكيمة من حنونا. فإنه 
يقول إن عدد اخلراف مئة، وبذلك جيعل عدد رعاياه يصل إىل عدد 
كامل ومتكامل مًعا. فان العدد مئة هو عدد كامل ويتّكون من عشر 
عشرات. وقد تعّلمنا أيضا من األسفار اإلهلية املوحى |ا أن ألوف 
عرشه  حول  وقوف  الربوات  وربوات  اهللا،  أمام  خيدمون  األلوف 
السامي. لذلك، فاخلراف هي مئة، وقد ضّل واحد منها، وأعين به 
العائلة البشريّة اليت على األرض، واليت جاء رئيس رعاة اجلميع يبحث 
عنها، تارًكا التسعة والتسعني يف الربية، فهل ألنه ليس عنده اهتمام 
بالكثريين قد أظهر الرمحة للواحد فقط؟ كال، فان ذلك ليس لعدم 
اهتمامه بالكثريين، فان هذا مستحيل، ولكن بسبب أ�م يف أمان 
وهم حمروسون بيده املقتدرة؛ لذلك من الصواب أن تظهر الرمحة من 
حنو ذلك الذي ضلَّ لكي ال ينقص شيء من العدد الغفري الكامل، 

بل إذ يرّد الذي ضلَّ فإن املئة تسرتد مجاهلا.
الذين مل  احتقارًا ألولئك  ليس  َضّل  الذي  فالبحث عن  لذلك، 
يضّلوا، بل هو فعل نعمة ورمحة وحب للجنس البشرّي، وهو عمل 

الئق بالطبيعة العالية الفائقة، لكي متنحه خلالئقها الساقطة. 
بل هّيا بنا لنفحص األمر مبساعدة مثال آخر أيًضا، لكي ما نُظِهر 
يف كل األوقات شفقة املسيح خمّلصنا مجيًعا، تلك الشفقة اليت ال 
ُجتاَرى. فلنفرتض أنه يف بيت واحد يوجد أكثر من ساكن، وحيدث أن 
أليس  املَعاِجلُون؟  األطباء  ُيسَتدَعى  فَِلَمْن  باملرض.  يصاب  أحدهم 
لذلك الذي مِرَض؟ ولكن استدعاء األطباء للمريض ال يعترب إمهاًال 
ما  حبسب  مبهارtم  املريض  يفيدون  واألطباء  البيت،  سكان  لبقية 
حيتاجه من عالٍج وعنايٍة. ولذلك فبنفس الطريقة كان جديرًا باهللاـ ـ بل 
وجديرًا جًداـ ـ الذي يضبط الّكل أن ميد يده املخلِّصة لذلك الذي ضلَّ 

البحث عن الضال
 للقدیس كیرّلس اإلسكندري
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بعيًدا. وقد اقتنص الوحش املفرتس الفرصة، وقاد العائلة البشرّية يف 
األرض إىل الضالل بعيًدا عن الراعي، وأسرع |ا إىل كل أنواع الُبؤس. 
أمَّا رئيس الرعاة فقد خلَّص العائلة البشرّية، ألنه َحبَث عن ذلك 
الذي ضلَّ الطريق، وأّسس لنا حظرية حصينة ال tُامجها الوحوش 
يف  نقول  أن  ميكن  اليت  الكنيسة،  |ا  وأعين  واللصوص،  املفرتسة 
وصفها بكلمات النيب: «انظروا فإن لنا مدينة قوية وحصينة، وجيعل 

لنا اخلالص أسوارًا ومرتسة» (إش ١:٢٦ س).
أما معىن الـَمَثل اآلخر التايل فهو مشابه لألول متاًما، والذي فيه 
يقول إنَّ «امرأة كان هلا عشرة دراهم أضاعت درمهًا واحًدا، وأ�ا 
لفرح  به كثريًا، وجعلته سبًبا  وأ�ا فرحت  أوقدت سراًجا ووجدته، 
خاص». كذلك فمن الـَمَثل األول الذي فيه يشري اخلروف الضَّال 
إىل العائلة البشرّية، نتعلَّم، أننا حنن خاصة اهللا فوق الّكل، فانه هو 
الذي أوجد األشياء غري املوجودة. ألنه « هو صنعنا، وليس حنن» 
كما هو مكتوب «ألَنَُّه ُهَو ِإهلَُنا، َوَحنُْن َشْعُب َمْرَعاُه َوَغَنُم َيِدِه.» 
إىل  ُيشار  فيه  الذي  الثاين  الـَمَثل  (مز ٣:٩٩، ومز ٧:٩٤). وىف 
املفقود بدرهم، وأيضا هذا املفقود هو واحد من عشرة، أي من عدد 
كامل، ومن مجلة مبلغ كامل يف احلساب ـ ألن الرقم عشرة هو عدد 
كامل أيًضا، وهو �اية جمموعة األعداد من واحد إىل عشرة ـ فهذا 

يوضِّح، أننا على صورة اهللا ومثاله، أي من اهللا الذي فوق الّكل.
سقطنا،  الذين  فنحن  امللّكية.   الصورة  عليه  خمتوم  الدرهم  ألن 
وفُقدنا، قد َوَجَدنَا املسيح، ومتَّ تغيرينا بالقداسة والّرب إىل صورته، لذا 
ِبَوْجٍه  الرَّبِّ  َجمَْد  نَاِظرِيَن  يًعا  مجَِ «َوَحنُْن  الرسول:  بولس  كتب 
َمْكُشوٍف، َكَما يف ِمْرآٍة، نَـتـََغيَّـُر ِإَىل تِْلَك الصُّورَِة َعْيِنَها، ِمْن َجمٍْد ِإَىل 
إىل  يرسل  وهو   .(١٨:٣ (٢كو  الرُّوِح.»  الرَّبِّ  ِمَن  َجمٍْد، َكَما 
الغالطيني أيضا قائال هلم: « يَا أَْوَالِدي الَِّذيَن أََمتَخَُّض ِبُكْم أَْيًضا ِإَىل 

َأْن يـََتَصوََّر اْلَمِسيُح ِفيُكْم.» (غل ٩:٤).
إذن فقد حدث البحث والتفتيش عن ذلك الذي فُِقَد، ومن أجل 
ذلك أوَقَدت املرأة سراًجا، وكما قلت إننا قد ُوجدنا بواسطة حكمة 
اإلهلي  النور  علينا  أشرق  حينما  وذلك   - االبن  أي   - اآلب  اهللا 
والعقلي، وأشرقت الشمس، « ِإَىل َأْن يـَنـَْفِجَر النـََّهاُر، َوَيْطَلَع َكوَْكُب 
أيضا  قال  قد  اهللا  فإن   .(١٩:١ (٢بط  الكتب  حسب  الصُّْبِح» 
بواسطة أحد األنبياء الذين تنبأوا عن املسيح: «بري يقرتب سريًعا، 
وتظهر رمحيت، ويتّقد خالصي كمصباح» (إش ١:٦٢ س). وهو 
. َمْن يـَْتبـَْعِين َفالَ َميِْش ِيف  يقول عن نفسه مرّة: « أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعاملَِ

الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْحلََياِة» (يو٤٦:١٢).
إذن فإن الذي فُِقَد قد َخُلَص بواسطة الّنور، وكان هناك فرح بني 
القوات العّلوية. أل�م يفرحون خباطئ يتوب، كما عّلمنا الذي يعرف 
مجيع األشياء. لذلك فإن كانوا يفرحون مًعا - متناغمني مع القصد 
اإلهلي - بواحد فقط قد َخُلص، وميجِّدون رمحة املخلص بتسابيح ال 
الذين حتت  مجيع  َخيُلص  حينما  ميتلئون  عظيم  فرح  فبأي  تنقطع، 
السماء، ويُدعون لإلميان باملسيح ويعرتفون باحلق، وخيلعون أدناس 

اخلطيئة، وتتحّرر رقا|م من قيود املوت، وُحيرَّرون من اللوم أعين لوم 
الضالل والسقوط! فإننا حنصل على مجيع هذه األشياء في المسيح، 
الذي به وله من اهللا أبيه التسبيح والسيادة مع الروح القدس إىل دهر 

الدهور آمني.

ًحبرا  أورشليم، عمل  اهليكل يف  امللك سليمان  بين  عندما 
مسبوًكا من حناس ِعَوًضا عن املرحضة اليت كانت يف خيمة 
االجتماع، بني مذبح احملرقة النحاسي وبني القدس، ليغتسل 
فيها الكهنة « عند دخوهلم إىل خيمة االجتماع … أو عند 
يغسلون  للرب،  وقودا  ليوقدوا  للخدمة  املذبح  إىل  اقرتا|م 
أيديهم وأرجلهم لئال ميوتوا » ( خر٣٠ : ١٧ – ٢١ ). وقد 
عمله سليمان من النحاس الكثري جًدا الذي غنمه داود من 

طبحة وخون مدينيت هورعزر (١أ خ ١٨ : ٨ ).
أذرع  «ارتفاعه مخس  الشكل  مستدير  النحاس  حبر  وكان 
وحميطه ثالثون ذراًعا حييط به بدائره، وحتت شفته قثاء مستديٌر 
حتيط به … قد سبكت بسبكه، وكان قائًما على اثين عشر 
ثورًا … والبحر عليها من فوق ومجيع أعجازها إىل داخل، 
وغلظة شرب وشفته كعمل شفة كأس بزهر سوسن. يسع ألفي 
بث (مكيال للسوائل) وعمل عشر مراحض من حناس تسع 
كل مرحضة أربعني بثáا، املرحضة الواحدة أربع أذرع، مرحضة 
واحدة على القاعدة الواحدة للعشر القواعد … وجعل البحر 
على جانب البيت األمين إىل الشرق من جهة اجلنوب » وكان 
الكهنة يغتسلون من البحر، أما املراحض فكانوا يغسلون فيها 
ما يُـَقرِّبُونَُه حمرقة (١مل٢٣:٧ – ٣٩، ٢ أخ ٥:٤ – ١٠ ). 
وقد استخدم يف البداية اجلبعونيني مللء البحر النحاسي (يش

٢٧:٩)، مث ُشقت قناة جللب املاء إليه من برك سليمان.
وقد « قطع آحاز امللك أتراس القواعد ورفع عنها املرحضة 
وأنزل البحر عن ثريان النحاس اليت حتته وجعله على رصيف 
من حجارة » (٢مل١٧:١٦ ) وعندما غزا نبوخذنصر ملك 
الرب  بيت  يف  اليت  النحاس  أعمدة   » أورشليم كسَّر  بابل 
ومحل  الرب»،  بيت  يف  الذي  النحاس  وحبر  والقواعد 
الكلدانيون حناسها معهم إىل بابل ( ٢مل ٢٥ : ١٣، إرميا 

.(٢٧ : ١٩ – ٢٢

بحر 
النحاس 
المسبوك
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تيخيكس اسٌم يوناين معناه « محظوظ » وقد ورد ذكره مخس 
مرات يف العهد اجلديد ( أع ٢٠ : ٤، أفسس ٦ : ٢١، كو ٤ : 
٧، ٢ يت ٤ : ١٢، يت ٣ : ١٢ )، وهو مسيحي من والية آسيا، 

وصديق لبولس الرسول ورفيق له يف رحالته.
(١) يظهر امسه يف أول هذه الفصول، كمجرد رفيق من رفقاء بولس 
الرسول، عاد الرسول ــ عند �اية رحلته التبشريية الثالثة ــ من اليونان 
عرب مكدونية ومنها إىل آسيا، قاصًدا أن يذهب إىل أورشليم. وكانت 
هذه الرحلة هي آخر رحلة قام |ا قبل اعتقاله َوَسْجنه. وكان هناك 
إحساس لدى الرسول بولس، شاركه فيه أصدقاؤه أيًضا، بان هذه 
الرحلة بالذات هلا أمهيتها. لقد كان يف طريقة إىل أورشليم « ُمـَقيًَّدا 
بالرُّوح » ( أع ٢٢:٢٠ ). بيد أن هناك أَمرًا آخر أضفى على هذه 
معهم  الرسول ورفقاءه كانوا حيملون  أن  أمهية خاصة، وهو  الرحلة 
األعطيات اليت ُمجعت خالل عدة سنوات من كنائس األمم ملساعدة 

الفقراء، من أعضاء الكنيسة يف أورشليم ( أع ١٧:٢٤).
وقد رافقة يف رحلته إىل آسيا عدد ال يقل عن مثانية أشخاص من 

أصدقائه املقربني، كان تيخيكس واحًدا منهم. ويستعمل لوقا عبارة 
« من أهل آسيا » ( أع ٢٠: ٤)، عند وصفه لتيخيكس. لقد كان 
مع الرسول بولس يف ترواس، ومن الواضح انه رافقه يف رحلته كواحد 

من « رفقاء بولس» (أع ٨:٢١ )، حىت أورشليم.
اللذين ذكر فيهما اسم  الثاين والثالث  (٢) نعرف من الفصلني 
تيخيكس (انظر ما جاء يف املقدمة) انه كان مع بولس يف رومية يف 
إىل  رسالته  يف  الرسول  بولس  ويكتب  |ا.  األول  سجنه  أثناء 
اْحلَِبيُب،  اَألُخ  تِيِخيُكُس  ِ|َا  َسيـَُعرُِّفُكْم  اْحَواِيل  يُع  كولوسي: « مجَِ
،الَِّذي اْرَسْلُتُه الَْيُكْم ِهلََذا َعْيِنِه،  َواْخلَاِدُم اَألِمُني، َواْلَعْبُد َمَعَنا ِيف الرَّبِّ
العبارة  وبنفس  (كو٧:٤و٨).  قُـُلوَبُكْم»  َويـَُعزَِّي  اْحَواَلُكْم  لِيـَْعِرَف 
تقريًبا يكتب يف رسالته إىل أفسس : « َولِكْن ِلَكْي تَـْعَلُموا أَنْـُتْم أَْيًضا 
اْحلَِبيُب  اَألُخ  تِيِخيُكُس  َشْيٍء  ِبُكلِّ  يـَُعرُِّفُكْم  أَفْـَعُل،  َماَذا  َأْحَواِيل، 
، الَِّذي أَْرَسْلُتُه ِإلَْيُكْم ِهلَذا ِبَعْيِنِه، ِلَكْي تَـْعَلُموا  َواْخلَاِدُم اَألِمُني ِيف الرَّبِّ

َأْحَوالََنا، َوِلَكْي يـَُعزَِّي قُـُلوَبُكْم.»( أفسس٢١:٦و ٢٢)
ا  áلقد وكَّل بولس الرسول إىل تيخيكس مهّمة على جانٍب كبٍري جد
الرسالة  (أي  أفسس  إىل  الرسالة  ُيَسلَِّم  أن  عليه  األمهية. كان  من 
الدورية) إىل الكنائس يف والية آسيا، (اليت أرسلت اليها) مع تسليم 
نسخة منها إىل كنيسة الودكية.  مث كان عليه أن يواصل سفره إىل 
كولوسي حامًال الرسالة إىل الكنيسة هناك. وكان على تيخيكس أن 
يدافع يف كولوسي عن «انسيمس» الذي رافقه من رومية، « فَـَتْحَت 

رعايته سيكون اكثر أمانًا له مما لو تقابل مع فليمون مبفرده».
تسليم  على  وكولوسي  الودكية  يف  تيخيكس  عمل  يقتصر  ومل 
الرسالة اليت بعث |ا الرسول بولس، لكنه أيًضا ( كما كتب الرسول 
بذلك إىل الكنائس اليت كانت يف تلك البقاع ) سوف : « يعرفهم 
االلتماس  ناحية  من  معه  األمور  تسري  أي كيف  أحواله»،  جبميع 
الذي رفعه إىل االمرباطور، وعن أمله يف أن يطلق سراحه قريًبا. كان 

على تيخيكس أن يعرفهم بكل هذه األمور.
أن  يبني  تيطس،  وإىل  تيموثاوس  إىل  الرسالتني  يف  جاء  ما   (٣)
أُطلق سراح  أن  بعد  الرسول مرَّة أخرى،  تيخيكس كان مع بولس 
الرسول. ومن اجللّي أن ما جاء يف الرسالة إىل تيطس يشري إىل الفرتة 
ما بني سجن بولس يف رومية للمرة األوىل، وسجنه للمرة الثانية، وهي 

الفرتة اليت استأنف فيها رحالته التبشريية.
ويكتب الرسول إىل تيطس (الذي كان يف كريت لرعاية الكنائس 
فيها ) انه سريسل له إّما تيخيكس أو ارتيماس ِلْألِْشرَاِف على خدمة 
اإلجنيل يف تلك اجلزيرة، كما يستطيع تيطس أن يأيت إىل الرسول يف 

نيكوبوليس.
 (٤) واملرة األخرية اليت نقرأ فيها عن تيخيكس، هي يف الرسالة 
يف  احلكم  تنفيذ  قبل  رومية  من  اليت ُكتبت  تيموثاوس،  إىل  الثانية 
بولس. وحىت النهاية، كان الرسول بولس منهمًكاـ ـ كسابق عهدهـ ـ يف 
خدمة اإلجنيل. ومع انه كان مما يعزيه أن جيد أصدقاءه إىل جانبه، إالَّ 

القدیس تیخیكوس
صدیٌق لبولس الرسول ورفیٌق له في رحالته



َكـَما ِفي الْـُكُتِب
عندما نتأّكد من القیامة:

الثانية، ويف صباح  أثناء معركٍة حامية الوطيس يف احلرب العاملّية 
وصرخ  شديدة،  جبروح  أمريكي  ُجندي  ُجرَِح  العظيمة،  اجلمعة 
ملعونتة، ولكن مل يَأته أحد. لَـوَّح اجلُندي بيديه ومبا تَـبَـقَّت له ِمن قـوَّة 
للطائرات اليت حتوم فوق رأسه، ولكن بال َجدَوى، فَسَقَط يف النهاية 
يف غيبوبة. ولكن َحَدَث أن ذهب إليه وهو على هذا احلال فريٌق 
من األطباء، ويف املستشفى امليداين ويوم أحد القيامة أفاق اجلندي 
من غيبوبته وعاد إىل َوْعـِيِه. قَابَلُه كاهن الفرقة يف هذا الصباح، فقال 
الجمعة  يوم  في  أي شيء  تحتمل  أن  تستطيع  أبي،  ”يا  الشاب:  له 

العظيمة إذا كنَت متأكًِّدا ِمن إشراق أحد القيامة“.
هذه هي األخبار السارة اليت إلمياننا املسيحي، عندما نؤمن بيوم 
القيامة فإنَّه ميكننا أن حنتمل أي شيء. عندما نكون ُمتأّكدين من 

القيامة، يكون لنا رجاء ويقني احلياة حىت داخل املوت.
عندما ُوِضَع يسوع يف القرب يوم اجلمعة العظيمة، مات الرجاء يف 
قلوب أعّز أصدقائه الـُمخِلصني، ولكن يف اليوم الثالث تبّدد ظالم 
اليأس بنور القيامة البهّي العجيب. مل يَـُعد التالميذ خيافون املوت 
فيما بعد، ألّ�م َعِلُموا أنَّ سيَِّدهم قام من القرب حىت نقوم حنن معه. 
عاد إىل األرض حىت نُؤمن يف قيامتنا اجلسديَّة اخلاصَّة بنا. َصِعَد إىل 

موت  السبب  انّه  تأّكدوا  لقد  به.  للمؤمنني  مكانًا  لُِيِعدَّ  السماء 
قيامٌة  دائًما  يتبعها  العظيمة سوف  اجلمعة  فإنَّ   ، وقيامتة  سّيدهم 

ظافرٌة. ُحزٌن مثّ فَـرٌَح، موٌت مثّ حياٌة.

مراسیم القیامة في  الكنیسة الرومّیة األرثوذكسّیة
تصري  قدرًا،  الُعمق  ِمن  تبُلغ  والوقائع  األحداث  بعض  توجد 
األحداث  هذه  مثل  ومن  عنها.   تُـَعـربِّ  أن  عن  عاجزة  الكلمات 

التارخيّية واإلميانية احلقيقّية؛ قيامة ربّنا يسوع المسيح. 
كيف ميكننا التعبري عن هذا اَحلَدث العظيم مبجرَّد كلمات؟ كيف 
لتساعد  ُجمَـرَّد كلمات  تقولة  أن  ميكن  ماذا  نصفها؟  أن  ميكننا 

اإلنسان على اللحاق باملعىن الكامل؟ قليٌل جدáا.
هلذا السبب ُحتاول الكنيسة األورثوذكسّية جادَّة يف أن تُـَعلِّم حدث 
القيامة من خالل اخلدمات الطقسّية والقداس، ومن خالل طقس 
لنا  وُيسَمح  أمامنا،  تُـَمثَّل  القيامة  العظيم.  القيامة  َحَدث  خدمة 

باملشاركة فيها، لُيساعدنا هذا على استيعاب املعىن املوجود أمامنا.
ففي خدمة َسَحريّة صالة اهلجمة، ُتطَفأُ أوًال مجيع أنوار الكنيسة 
لتصبح يف ظالٍم كامل، لرتمز إىل ظلمة القرب، وأيًضا إىل ظلمة حياة 
احلقائق  هذه  ماتوا.  اجلميع  أخطأوا،  اجلميُع  اهللا.  بدون  اإلنسان 
صارت يف كياننا ال ميكن التخّلص منها. هذا ُجزء من الظلمة اليت 
نعيشها، ظالم ِمن داخلنا وِمن حولنا، كلُّ واحد يعرف هذا جّيًدا 
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أن العمل من اجل ملكوت املسيح كان يستحوذ على كل أفكاره، 
لذلك يرسل هؤالء األصدقاء للعمل على تقدم اخلدمة.

وقد كان تيخيكس نافًعا للخدمة كعادته، إىل آخر حلظة : « أّما 
تيخيكس فقد أرسلته إىل أفسس» (٢ يت ٤ : ١٢ )، وَألن تيموثاوس 
كان خيدم يف الكنيسة يف أفسس (١يت١ : ٣ )، فان جميء تيخيكس 
إليه، جيعله قادرًا على أن يغادر أفسس يف التّو ليذهب إىل الرسول 

بولس يف رومية حسب رغبة الرسول (٢يت٤ : ٩ و ٢١ ).
وجدير باملالحظة، أن وجود تيخيكس يف أفسس يتيح له الفرصة 
لزيارة صديقة القدمي تروفيمس، الذي كان يف ذلك الوقت عينه على 

بُـْعِد بضعة أميال منه، مريًضا يف ميليتس (٢يت ٤ : ٢٠).

وحيتمل أن يكون تيخيكس هو األخ « الذي اختربنا مرارًا يف أمور 
كثرية انه جمتهد ».. وَأحد رسويل الكنائس « وجمد املسيح» (٢ كو 

٨ و ٢٢ و ٢٣).
(٥)  كان تيخيكس محبtا وفيtا جديًرا بالثقة اليت أواله إياها الرسول 
بولس، الذي - كما اسلفنا - قد أرسله املرة تلو األخرى يف مهام 

خطرية، مل يكن يستطيع القيام |ا سوى مؤمن كفء محنك.
وهكذا جند أن كل ما نعرفه عن تيخيكس، إنسان يربّر متاًما ما 
وصفه به الرسول ممتدًحا أخالقه بأنه أخ حبيب وخادم آمني، والعبد 

مع الرسول يف خدمة الرب.

(٤٩)
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مهما َمسَّينا اخلطيئة مبَُسمَّيات خمتلفة وَحاَولنا أن نُنكر �اية املوت. 
حنن مهّددون ومتوعَّدون بالظالم.

لكن الّنور يف الظلمة: «فيه كانت احلياة، واحلياة كانت نور الناس، 
والنور يضيء يف الظلمة والظلمة مل ُتدركه» (يو٤ :١-٥). جاء اهللا 
إىل العامل يف يسوع املسيح، وواَجه كّل قوَّة اخلطيئة بأكملها، واملوت، 

ونال الظَّفر.
لذلك ففي ُعمق نصف الليل وسكوته، ُتَضاء مشعة الفصح على 
املذبح. هذه الشمعة اليت ُمتَــثـِّل المسيح نور العالم. مثَّ يُدار باب 

قرب  فتح  لُيَمثِّل  لُيفَتح،  اهليكل 
ممِسًكا  الكاهن  يظهر  املسيح، مثَّ 
بالنُّور لُيمثِّل املسيح القائم من بني 
ُخذوا  «هّلموا   : يُـَرمنِّ مثَّ  األموات، 
يَغُرب،  ال  الذي  النور  من  نورًا 
بني  من  الناهض  املسيح  وّجمدوا 
حشد  يشعل  مثَّ  اآلموات». 
املؤمنني مشوعهم من مشعة الكاهن 
الواحد من اآلخر حىتَّ  ، وهكذا 
تتوهَّج الكنيسة كلَّها بنور القيامة 
اجلديد ُمعِلَنًة للعامل بأّن املسيح قد 

قام، ومن خالل قيامته ا2يدة حتَـوََّلت ظُلمتنا إىل نور، وأصبح موتنا 
فجر  فجرًا؛  صار  الظالم)  عمق  (يقصد  الليل  ومنتصف  حياة، 

الّنصرة والغلبة.
يقرأ الكاهن حَدث القيامة من اإلجنيل (مرقس البشري)، ويرمنِّ  مثّ 
اخلورس والشعب بصوٍت ُمبِهج ترنيمة القيامة: «املسيح قام من بني 
َدِهًشا  املؤمن  حالة جتعل  إىل  االرتفاع  النربة يف  وتأخذ  األموات». 
مغمورًا بالَفرح، وبأحلان شجّية يعلنون: «ووطىء املوت باملوت». هنا 
قّمة رسالة املسيحّية احلقيقّية، الَفرَح، ألّن آخر وأعظم عدوٍّ قد ُقِهَر 
بنصرته أعظم غلبة ُممكنة، نصرًا  لنا  نال  املسيح  بأنَّ  الَفرَُح  َوَبُطَل، 
 « ستحيون  فأنتم  حيٌّ  «أنا  اجلميع:  فيه  يشَرتُِك  نصرًا  كونيáا، 

(يو١٩:١٤).
إنَّ ليلة القيامة يف الكنيسة األرثوذكسّية وطقسها ليس ِإالَّ نصرًا 
ا تبدأ يف ظالم وتنتهي بتهليل باهٍر، تبدأ يف حزٍن وتنتهي  وغلبة. إ�َّ
بالتحيِّة:  أخيه  حنو  يندفع  اجلماعة  من  واحد  هتاف، كل  يف 
التحّية  قام». وتستمر هذه  «حًقا  الرّد:  قام»، ويسمع  «المسيح 

طوال األربعني يوًما بدًال من أّي حتّية أخرى.
كذلك توضع أيقونة القيامة بعد «صالة اهلجمة» جبوار اهليكل 

بصورٍة مستمرَّة لُِتعَرض على اجلميع. هذه األيقونة الشهرية ُتَصوِّر لنا 
وهي  مصاريعها،  من  قلعها  اليت  اجلحيم  أبواب  يطأ  واقًفا  املسيح 
مرتّبة يف األيقونة على شكل صليب، وُتظهر األيقونة بكل وضوح 
الفادي يسوع املسيح ماسًكا بيديه الظافرتني اجلّدين األوَّلَـْنيِ آدم 
وحواء، منِهًضا إيّاهم من سلطان املوت، وأيًضا باقي رموز العهد 
القدمي اآلباء البطاركة وامللوك واألنبياء، وكل األتقياء الذين كانوا يف 

انتظار الفداء املزمع أن يتّممه املخّلص ربنا يسوع املسيح.
ويف ختام احتفال قدَّاس عيد القيامة، صار من املعتاد أن يأخذ كّل 
فرد مشعة العيد الـُمَضاءة إىل املنزل، 
حيث تُرَشم |ا عتبة املنزل بعالمة 
الصليب املقدَّس باللهب املتصاعد 
|ذا  ُحيتَـَفظ  ولكي  الشمعة.  من 
الّنور الـُمَقدَّس يف املنزل طول السنة، 
لُتضيء  ُتسَتخَدم  الشمعة  فإنَّ 
أمام  واملوضوع  الـُمَكرَّس  القنديل 
أيقونة اُألسرة. كما اعتادت اُألَسر 
عيد  مشوع  ُتضيء  أن  املسيحّية 
وهي  العشاء  مائدة  على  القيامة 
: «املسيح  جمتمعة بكافة أفرادها لتُـَرمنِّ

قام...» قبل تناول وجبة العشاء.
تبادل حتّية  بعد  اليونان،  املناطق يف  بعض  اعتادت  فقد  كذلك 
احملبَّة  بقبلة  بعًضا  املؤمنون بعضهم  يُـَقـبِّل  أن  قام»  احملّبة: «املسيح 
يف  الُقبلة  هذه  تتــِم  للبشر، كما  املسيح  حمّبة  عن  لتـُْعِلن  (أغايب) 

الكنيسة يف َجـوٍّ كامٍل من الوقار الشديد.
اعتاد سكان قرية بيليا  Pyley  يف غابر الزمان أن خيرجوا من 
الكنيسة بعد انتهاء اخلدمة ليقفوا صـفáا واحًدا حّىت يُـَقـبِّل كل واحد 
بعًضا بشّدة، مثّ  ُيصافحون بعضهم  أوًَّال  التوايل.  أخاه على  منهم 
القمَّة.  هنا  يُـَقـبِّله،  مثّ  قام»،  «املسيح  ألخيـــه:  يقول  الواحد 
اخلصومات والعداوات تُغَفر وتُنَسى يف اسم املسيح القائم. وُتسَتبدل 
باحلّب والعطف والغفران والشفقة. وهكذا صارت هذه العادة الطّيبة 
الـُمـتَّـَبعة يف هذه اجلزيرة ليست إالَّ تعبيــرًا ومتثيًال عمليáا لرتنيمة الذكصا 

كينني لعيد القيامة العظيمة يف الكنيسة األرثوذكسّية: 
«اليوم يوم القيامة فسبيلنا أن نتألأل بالموسم، ونصافح بعضنا 
بعًضا ولنقل يا إخوة ولنصفح لمبغيضينا عن كل شيٍء في القيامة 
ووطىء  األموات  بين  من  قام  المسيح   : قائلين  هكذا  ولنهتف 

الموت بالموت و الذين في القبور وهبهم الحياة».

َضلَّت نَاقَـةٌ ِألَْعَراِبيٍّ ِفي لَيـَْلٍة ُمْظِلَمٍة. فََأْكـثـََر ِفي طََلِبَها 
فَـَلْم َيِجَدَها. فـَلَّما طََلَع ٱْلَقَمُر وٱنـَْبَسَط نُورُُه َوَجَدَها إٍَلى 
َجانِِبِه بَِبعِض ٱْألَوِديَِة. َوَقْد َكاَن ٱْجَتاَز ِبَمْوِضِعَها ِمَرارًا فـََلْم 

يـََرَها ِلِشدَِّة ٱلظََّالِم. فَـَرَفَع رَْأَسهُ إَِلى ٱْلَقَمِر َوقَـاَل: 
مـَاَذا أَقُــوُل َوقَــْولِـــي ِفيـَك ُذو َحـَصٍر       َوَقْد َكـَفْيتَـِني ٱلتَّـْفِصيَل َوٱْلجـُـَمـَال
ِإن قُـْلُت َال زِلْـَت َمـْرُفوًعا فَأَْنَت َكَذا     َأْو قُـْلُت زَاَنَك رَبِّي فَـُهَو َقْد فـََعـَال

األعرابّي والناقة المفقودة (یشكر اهللا من خالل مبروءاته)

اإلحتفال بعید الفصح المجید في مدینة كورفو
 جزیرة كورفو (كركرة) في الیونان



٨- الثقة بشهادة الكتاب الصريحة
وملا كانت تناقضاtم تعّددت بشكٍل أصبح من املستحيل علينا معه 
الرّد عليها كلها، لضيق الوقت أمامنا، فإنّنا سنكتفي باالدالء ببعض 
الشهادات عن اآلالم. مبعونة صلواتكم ومساعدة نعمة الرّب. ألّن 
كّل ما يتعّلق باملسيح قد ُكِتَب بدون غموض، ومل ُيرتَك منه جانب 
بدون شهادة. كّل شيء منه قد أعلنته ألسنة األنبياء، بكل وضوح، 
ال على ألواح من احلجر بل بالّروح القدس. وهكذا عندما مسعَت 
اإلجنيل يتحّدث عن يهوذا، أليس من املفيد أن يكون لك الدليل 
على ما مسعت؟ لقد مسعَت أنه طُِعَن باحلربة يف جنبه (يو٣٤:١٩) ؛ 
أما يلزم أن ترى إن كان هذا قد ُكِتَب؟ ومسعَت كذلك أنه ُصِلَب يف 

جيب  أما  (يو٤١:١٩)؛  بستان  فيه  موضع 
عليَك أن ترى إن كان هذا قد ُكِتب ؟ ومسعت 
أنه بيع بثالثني من الفضة (مىت ١٥:٢٦) ؛ 
أال جيب أن َتعَلم أّي نّيب قال هذا؟ ومسعَت أن 
(مىت  الصخر  حنَُِت يف  قرب  ُوِضَع يف  جسده 
٦٠:٢٧). وُدحرج عليه حجر، أما جيب أن 
يكون لك الدليل النبوي على ذلك؟ ومسعَت 
أنه ُصِلَب بني لّصني (مىت ٣٨:٢٧) ؛ أليس 
من املفيد لَك أن تعلم أين كان هذا مكتوبًا؟ 
ومسعت أنه ُدفن (مىت ٥٩:٢٧-٦٠) ، أَفال 
يتكّلم عن  الذي  الَنّص  تتأكد من  أن  جيب 
أَفال   ، (لو٣٩:٢٤)  قام  أنه  ومسعَت  القرب؟ 
منك  نسخر  إذا ُكّنا  عما  تبحث  أن  جيب 

بتعليمك هذه األمور؟ «ألن كالمنا وكرازتنا مل يكونا بكالٍم بليغ من 
بعبارات سوفسطائية،  نتكّلم  إنّنا ال  حكمة بشريّة» (١كو٤:٢). 
أل�ا ستبّدد، وال ِخبَُطب تفوق غريها من اخلَُطب، أل�ا ستفقد قّوtا. 
ولكننا «نكرز باملسيح مصلوبًا» (١كور٢٣:١)، كما سبق وتكلَّم 
عنه األنبياء. وأنت إذ تتلّقى هذه الشهادات، احفظها يف قلبك. ومبا 
أ�ا عديدة، مل يَبَق أمامنا املّتسع الكايف من الوقت، فامسع اآلن كما 
يليق بالشهادات الرئيسة. إنتهز الفرصة واجتهد، واحبث عن األدّلة 
األخرى. ال َتُكن يدك ممدودة لكي تتَلقى فقط، بل لتكن كذلك 
سريعة اىل العمل، ألّن اهللا مينح كل شيء «ان كان أحدكم تنقصه 
احلكمة، فليسأل اهللا الذي يعطي ُكّل شيء» (يعقوب ٥:١) ، وهو 
األقوال،  |ذه  ننطق  أن  مينحنا  بصلواتكم  الذي  هو  إنه  يتلّقاها. 

ومينحكم أنتم الذين يسمعو�ا أن تؤمنوا.

٩- يهوذا في الكتاب المقّدس
فلنبحث إذن عن األدّلة اخلاصة بآالم املسيح. ألنّنا اجتمعنا، ال 
إلدالء بيان نظري عن الكتب املقدسة، بل جلعل ما آمنا به قابًال 
لإلميان. لقد تقّبلت قبل كل شيء الشهادات اخلاصة مبجيء يسوع 
وسريه على البحر. «ألنه سائٌر على متون البحر» كما هو مكتوب 
(أي٨:٩)؛ «َشقَّ البحر فاجازهم اوَقَف املياه كزِق» (مز١٣:٧٧)؛ 
وتلقيَت يف موضٍع آخر الشهادة عن خمتلف معجزات الشفاء. وعليه 
أبدأ باآلالم من حيُث بدأت. كان يهوذا هو اخلائن. أتى ملالقاته 
ووقف أمامه حمّدثًا إيّاه بكلمات السالم، يف حني أنه كان ُيِكنُّ له 
مّين  دنوا  واقرباِئي  «اصدقاِئي  املزامري:  صاحب  قال  فعنه  العداء. 
بعيًدا»  ِمّين  وقف  وجنسي  مقابلي  ووقفوا 
اكثر  اقواهلم  «النت  وأيًضا:  (مز١٢:٣٧)؛ 
(مز ٢٢:٥٤)؛  وهي كالنصال»  الزيت  من 
قال: «السالم رايب» (مىت ٤٩:٢٦). َوَسلََّم 
ـه إليه  سّيده للموت. مل حيرتم ذاك الذي َوجَّ
الَبَشر؟»  ٱْبَن  ُتَسلِّم  «أَبِـُقْبـَلٍة  اللوم:  هذا 
تقريًبا:  له  يقول  لو كان  (لو٤٨:٢٢). كما 
معناه  «يهوذا»  اسم  ألّن  اسمك»  «أذكر 
عندما  ميثاقًا  عقدَت  لقد   .(١) «االعتراف» 
أخذَت املال، فتَخلَّ عنه بسرعة، «يا اهلي ال 
تصمت، فإّن فم املنافق وفم املاكر قد انفتحا 
يب  وأطافوا  بلسان كاذب  علّي  تقّولوا  علّي. 
بكالم بُغض» (مز١:١٠٨-٢). لقد َمسعَت 
من قَبل أنَّ هناك أُناًسا أرسلهم رؤساء الكهنة، وأّن االعتقال متَّ عند 
أبواب املدينة، اللهّم إن كنت تذكر املزمور الذي حيّدد الزمان واملكان 
ويروي كيف «إ�م يرجعون عند املساء ويهّرون كالكالب ويطوفون 

يف املدينة» (مز٧:٥٨).

ملحوظة: يهوذا هو املولود الرابع أليب اآلباء يعقوب وزوجته ليئة، 
ويهوذا بالعربية יהודה مشتٌق من الكلمة כהודיה (هوَديا) وتعين 
الشكر واالعرتاف بإحسانات اهللا، اليت عّربت عنه ليئة إىل اهللا باعرتافها 
|ذا اجلميل أنّه أنَعَم عليها بأربعة أطفال : ١) رؤوبين، ٢) شمعون، 
٣) الوي، ٤) يهوذا. « َوَحِبَلْت أَْيًضا َوَوَلَدِت ابـًْنا َوقَاَلْت: «هِذِه 

». ِلذِلَك َدَعِت اْمسَُه «يـَُهوَذا» (تكوين ٣٥:٢٩). اْلَمرََّة َأْمحَُد الرَّبَّ
 (جمعية نور المسيح)
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َاهللاُ، بـَْعَد َما َكلََّم اآلبَاَء بِاألَنِْبَياِء َقِديًما، بِأَنـَْواٍع َوطُُرق َكِثيَرٍة



العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٩٠)
﴿ الفصل الثامن ﴾

العودة من السَّْبِي (٥٣٨ ق.م.)
الیهود والُحكم الفارسي

َعـْوَدُة اليهوِد إلى أورشليم: 
بعد صدور قرار فارس بالعفو، عاد اليهود على ُدفعتني وكان على 
أمراء  من  واحد  وهو  (عز٦-١)،  شيشبصر  األوىل  ا2موعة  رأس 
أورشليم  ا2موعة  هذه  وصلت  وقد  يهوياكني،  أبناء  وأحد  يهوذا 
وكانت املدينة َخرِبَة وأسوارها حمروقة بالّنار وَمبانيها متداعية، شهادٌة 
َجـلِـّيٌة على وحشّية اهلجوم البابلي، أما اجلماعة الثانية فكانت بقيادة 
شيشبصر،  أخ  وابن  امللكي  النسل  من  وهو  (عز١٠-٧)  َزرُبَاِبُل 
وترأس َزرُبَاِبُل مخسني ألًفا من الـَمْسِبيِني وقد محلوا معهم آنية اهليكل 
من  واحد  واستقّر كّل  بابل؛  إىل  معه  نقلها  نبوخذنصر  اليت كان 
الراجعني يف مدينته (عز٢:٢ ، نح٦:٧)، وكان َزرُبَاِبُل هو احلاكم 
الروحاين،  القائد  الكهنة وهو  ابن يهوصادق رئيس  املدين وهوشع 
وإن كانت قد حتّققت آمال املسبيني يف العودة، لكن كانت هناك 
عوامل نفسية واجتماعية تشّدهم إىل اخللف، وُتطفىء تلك الرغبة، 
ألّن السيب يف بابل وفارس مل يكن مثل العبوديّة يف مصر، فقد مسح 
أن يّتبع الشعوب عاداtم وديانتهم ومل يكن اجلميع عبيًدا حىت أّن 
منهم َمن تَـَقلَّد الوظائف احلكومية العالية يف الدولة، فنحميا حامل 
كأس امللك، وأستري ملكة فارسّية ، ويف بابل ظهر يف القصر دانيال 
هذا  وبسبب  |م،  خاصة  زراعات  للشعب  وكان  الفتية،  وثالثة 
إىل  بالرحيل  املغامرة  السَّهل  من  يكن  مل  فيه  عاشوا  الذي  الَرتف 
اليت  األرض  أّن  آمنة، كما  وغري  وشاّقة  طويلة  رحلٍة  يف  أورشليم 
البوم، فأظهرت هذه  تنتظرهم ينتشر |ا اخلراب وينعق |ا  كانت 
اجلماعات اليت عادت َأّن قلو|م مازالت تلتهب باحلنني واألشواق 
ألرض آبائهم (حز٦:٤)، وبلغت مجاعة الراجعني ٤٢٣٦٠ نفس 
(عز٢ ، نح٧)، واحلصر الذي ذكره الوحي بأمساء الراجعني أسَقَط 
منهم األمساء اليت مل تنحدر من يهوذا، كما ذكرت فئات املغنني 
وأعداد  بأمساء  قائمة  يرى  حينما  القارىء  يُـْدَهش  وكم  والعبيد، 

احليوانات والتحف والثياب، لنلحظ فيها دّقة التسجيل.
هيكل َزرُبَاِبُل (الهيكل الثاني): 

الثانية من العودة (سنة ٥٣٧ ق.م.) بدأت �ضة يف  يف السنة 
اإلنشاء فسرعان ما وضعوا حجر أساس اهليكل، وبنوا مذًحبا مكان 
املذبح القدمي، وكان جريا�م الصيدونيون والصوريون ُحيضرون هلم 

أخشاب األرز من أرضهم تنفيًذا ألوامر كورش، ولكن اليهود رفضوا 
أن يشرتك السامريون معهم يف البناء ألّن َزرُبَاِبُل َخِشَي من تأثري ِدين 
الراجعني.  اليهود  على  الـُمَهجَّن  وجنسهم  املختلط،  السامريني 
األرض.  يف  تبّقوا  الذين  العشرة  األسباط  بقّية  هم  فالسامريون 
واختلطوا مع الغرباء الذين جَلَبهم األشوريون إىل السامرة. وحينما 
مات كورش وخلفه ابنه كامبيسس (قمبيز) استماله السامريون إىل 
شكواهم بعد أن أثاروا اُحلّكام وأزعجوا امللك بكثرة رسائلهم فتوقف 
حّجي  مها  شاخمتان  ظهرت شخصيتان  الوقت  ذلك  ويف  العمل، 
وزكريا النبيان اللذان أشَعال احلماس يف الشعب، بعد أن ترك الناس 

العمل وانصرفوا يبنون بيوtم (زك٧:٤ ، حج٢:١).
بعد موت قمبيز قامت ثورة دمويّة يف القصر الفارسي لالستيالء 
حىت  مشتعًال  الصراع  وظّل  املزيَّف  مسرديس  وَمَلَك  العرش،  على 
حسمه داريوس األول وفرض ُحكمه على العرش الفارسي سنة ٥٢٢ 
ق.م. وَقسَّم اإلمرباطورية إىل عشرين والية، وكانت والية النهر (عرب 
النهر تعين ما وراء الفرات) واحدة منها وهي تضّم يهوذا ودمشق، 
وقد حتّقق تتناي وايل َعرب النهر من مرسوم كورش الذي مسح لليهود 
(عز٣  تتناي  سلطان  حتت  ليهوذا  حاكًما  َزرُبَاِبُل  بالبناء، كان 
السنوات األوىل من ُحكم  العمل متوقًفا حىت  :٥-١٤)، واستمر 
داريوس األول والذي أَِذَن هلم بالبناء بعد أن كان العمل قد توّقف 

ستة عشر عاًما، كما أنَفَق داريوس عليه من الدخل امللكي.
واسُتؤِنَف العمل حبماٍس شديد يف السنة الثانية لداريوس، وتزّعَم 
َزرُبَاِبُل �ضة بناء اهليكل َفَشـيََّد اهليكل اجلديد مكان القدمي وأكَمل 
ق.م.   ٥١٨ سنة  داريوس  ُحكم  من  السادسة  السنة  يف  البناء 
(حج١٤:١-١٥) وعلى هذا يكون البناء قد استغرق ٢٢ سنة، 
أقل  لكنه  سليمان  هيكل  من  ضخامة  أكثر  َزرُبَاِبُل  هيكل  وكان 
فخامة. وبعد أن َكَرسَّ املذبح ُقدَِّمت الذبائح َوُعيَِّد بالفصح َوسَط 
ابتهاِج الشعب ودموع الشيوخ، وإن كانت قد نزلت ناٌر من السماء 
ابتلعت الذبائح ومأل جمد الرّب البيت أيام سليمان (٢أخ١:٧ -٢) 
الثاين كان  اهليكل  جمد  لكن  َزرُبَاِبُل،  هيكل  يف  غائًبا  ذلك  وكان 
أعظم من األول (حج ٩:٢). ألّن الرّب سوف يدخله ويـَُعلِّم فيه، 
يسوع  الرّب  َعلَّم  وفيه  هريودس  جّدده  الذي  هو  َزرُبَاِبُل  فهيكل 
املسيح (يو١٤:٢)، ويف بقايا هيكل هريودس الذي خرّبه الرومان 

تظهر األثار املتبقّية من هيكل َزرُبَاِبُل وتتمّيز بطراز فارسي.

هيكل زَرُبَاِبُل 
هو الذي جّدده 

هيرودس
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