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أّ_م  اهلند،  بالد  إحدى  أهل  عادات  من 
يُـقيمون احتفاًال كل مئة عام، يف ساحٍة كان يف 
وسطها صخرة مرتفعة، وحني يتّم االجتماع يف 

ذلك اليوم، خيرج ُمـَناٍد بني الناس قائًال:
(ليتقّدم اآلن ويصعد على هذه الصخرة َمن 
َشِهَد مثل هذا االحتفال منذ مئة عام). وحينئذ 
يسود اجلمَع صمٌت عميق، وينتظرون حّىت يربز 
االعوام،  َوكرور  األيام  به  َعَبثت  رجٌل  منهم، 
فيتثاقل يف ِمْشَيِته، ويصعد على الصخرة ببطٍء، 
الوجه،  الظهر جمّعد  الناس منحين  أمام  ويظهر 
تكسو وجهه سحابُة َغمٍّ مما حلقه من الباليا، مثّ 
يتكّلم حبزن عما َشِهَدُه يف حبر املئة سنة املاضية، 
وزوال  عروش،  وا_يار  ممالك،  سقوط  من 
وخيتم  واألقارب،  األحباء  وفقدان  أشخاص 

بقوله:
(ُكل ما استطيع أن أقوله عن هذه احلياة ِإّ_ا 
دار زوال، فكل ما شهدته زال كما أين أيًضا 
حتت  وأنا  القادم،  االحتفال  وسيأيت  سأزول، 

الرتاب، وقد بَـَلى حلمي َوَفِينَ َعظِمي).
إّنك أيّها االنسان قد ُسجَِّل امسك يف ِسجِّل 
الوفيات،  سجل  يف  أيًضا  وسيسّجل  املواليد 
(شهادة  تسّمى  بورقٍة  العامل  دخلت  وكما 
(تصريح  تسّمى  بورقة  منه  ستخرج  امليالد) 
دفن).. وكما دخلته عريانًا وألقوا على جسدك 
سوَف  (أقمطة)  ُتسّمى  اِخلَرق  بعض  العاري 
خترج منه ُعريانًا يلقون على جثّتك العارية بعض 

اِخلَرق ُتسّمى (أكفان).
كثريون إذا ما نظروا أحًدا مات، يتوّمهون أّن 
غريهم جيري إىل املوت، أما هم فباقون يف احلياة 

ال ميوتون.

َوكثريون من الذين غاب من أمام عيو_م اسم 
املوت، إذا قُلَت هلم أّن شخًصا مات، يُبدوَن 

تعّجًبا واستغرابًا ويتساءلون، وكيف مات؟
وكأّنك أخربcم بأمٍر ليس من العادة وقوعه. 
ويعّللون سبب تعّجبهم بأن يقول أحدهم: (لقد 
ساعٍة  من  (كان  يقول:  وآخر  باألمس)  رأيته 
واحدة واقًفا يتكّلم معي)، وثالث يقول: (منذ 

دقائق كان طالع الّسلم بكامل صّحته). 
فهم يظّنون بأن املوت عاجٌز عن هدم ِقَوى 

االنسان يف حلظٍة من الزمان.
يذّكرنا  يوم  كّل  في  الشمس  غروب  إّن 
بغروب شمس حياتنا وانتهائها. وهذا ما الحظه 
يعيش  يتمّتع حبكمة ووقار،  َرُجٌل جليٍل  بدقٍَّة 
حياة اإلميان الكامل باملسيح يسوع، فكان يف 
ساعات الغروب جيّهز القهوة على مجر البلوط 

والسنديان، وهو ينشد قائًال:
غابت الشمس یا ابن شعالن

وأریـــد أدور معــــازیــــبي
والّدلة تســــكب على الفنــــــــجان

 وِهیِلَهــا یا جوزة الطیب
 وعندما ُسِئَل لماذا يُنشد هذه األبيات؟ فكان 
جوابه ثاقًبا، أوًال: الستقبال الضيوف وإكرامهم 
وثانًيا: االستعداد للرحيل، فقد جاوزت الثمانين 
يسوع  رّبي  الستقبال  جاهٌز  أنا  فها  حوًال، 
المسيح إذا دعاني لذلك أُنشد هذه األبيات، 
ألَُذكِّر نفسي وقلبي وفكري بزوال هذه الدنيا، 
واالستعداد بجديّة ألكوَن كما يريدني َرّبي أن 
أكون. ألّن الموت بالنسبة لي هو انتقال الى 

حياٍة أفَضل مع المسيح يسوع.
ليس شيًئا في الدنيا معروفًا كالموت

وليس شيًئا مجهوًال كوقت المــــوت  
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َغابت الشمس يا ابن... 

كلمة غبطة البطريرك
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

الُنسك في الحياة الرهبانية

َقطع رأس يوحنا المعمدان
للقديس يوحنا الذهبي الفم
تأمالت عند شاطىء البحر

للقديس غريغوريوس الالهوتي

الفريسيون

اصلبه اصلبه
للقديس يوحنا الذهبي الفم

القديس نكتاريوس العجائبي

ُجزنا بالنار والماء
للقديس پاييسيوس اآلثوسي

تداوس الرسول

ُكن ُأمwا للمسيح
للقديس سمعان الالهوتي

العهد القديم ... (٩٢)

حروب العهد القديم
للعالمة أوريجاُنس

األرثوذكسّية قانون إيمان ..

جبل جرزيم

العظات الثماني عشرة
للقديس كيرللس األورشليمي 

اصبع عازف البيانو

َولَــــْو أَنـَّــــــا ِإَذا ُمْتــــــنَـا تُـــرِْكنَـا 
َلَكـاَن اْلَمـْوُت رَاَحَة ُكلِّ َحيِّ 

َوَلِكــــنَّـــــا ِإَذا ُمـْتـــــنَـا بُِعــثْـــــــنَـا
 َوُنْسـَأُل بـَْعَدَهـا َعـْن ُكلِّ َشيِّ 

المسیح سیدین األحیاء واألموات



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید رفع الصلیب الكریم المحیي
«إن املوت الذي أصاب جنس البشر بواسطة أالكل من العود قد 
بكل  اليت حلقت  األوىل  ٱألم  لعنة  فإن  بالصليب.  اليوم  ٱضمحّل 
ُذريّتها قد نُقضت ُمنحّلة بالفرع الذي نَبت من أم اهللا النقيَّة، اليت 

ُكّل قّوات السموات تعظمها».
اجلّدين  أكل  البشري بسبب  للجنس  الذي صار  املوت  أن  أي 
اَألوََّلْني آدم وحواء من مثار الشجرة اليت _اهم اهللا عنها، قد أُلغي 
اليوم بواسطة قُـوَّة الصليب، وذلك ألن لعنة حواء ٱألُم األُوىل اليت 
اقتبلتها لعصيا_ا أوامر اهللا، قد ٱمتدت لكافة اجلنس البشري. ٰهذه 
اللعنة قد أُلغيت واحنلَّت بالَّذي ُولد من العذراء مرمي والدة االٰله أي 
املسيح، اليت ُتسبِّحها مجيع القوات السماوية. هذا ما يُنظمه مرمن 

الكنيسة القديس ُقزماس أسقف مايوما.
أيها االخوة المحبوبون بالرب يسوع المسيح

أيها المسيحيون أالتقياء
رفع  بعيد  لنحتفل  املقّدس  البهّي  اليوم  هذا  يف  أجتمعنا  لقد 
الصليب الكريم المحيي، وfذا الصدد ُنصغي اىل القديس بولس 
ِإالَّ  أَفْـَتِخَر  َأْن  ِيل  َفَحاَشا  ِجَهِيت،  ِمْن  الذي يقول: «َوأَمَّا  الرسول 
َوأَنَا  ِيل  اْلَعاَملُ  ُصِلَب  َقْد  ِبِه  الَِّذي  اْلَمِسيِح،  َيُسوَع  َربـَِّنا  ِبَصِليِب 

.» (غالطية ١٤:٦). لِْلَعاملَِ
بالصليب،  الرسول  بولس  احلكيم  القديس  يفتخر  وعدٍل  حبٍق 
وذلك النه بالصليب قد أُلِغَي سلطان الموت والفساد، وأُبيدت 
الخطيئة ، فقد دخل املوت اىل جنس البشر بسبب االنسان كما 
يقول سليمان احلكيم يف كتابه: « ِإْذ لَْيَس اْلَمْوُت ِمْن ُصْنِع اِهللا، َوَال 
ِحبََسِد  َيُسرُُّه.». (حكمة سليمان ١٣:١). «لِكْن  اَألْحَياِء  َهَالُك 

». (حكمة سليمان ٢٤:٢). إِبِْليَس َدَخَل اْلَمْوُت ِإَىل اْلَعاملَِ
يقول القديس ُقزماس أسقف مايوما مرمن الكنيسة ناظم تسابيح هذا 
العيد، «إنَّ املوت الذي أصاب جنس البشر بواسطة ٱالكل من العود 
قد ٱضمحّل اليوم بالصليب»، وهذا ما يُؤكده القديس بولس الرسول 
يف رسائله، أنه بواسطة عود الصليب، قد أُلغي املوت إذ يقول : «َوِإْذ 
َمْوَت  اْلَمْوَت  َحىتَّ  َوأَطَاَع  نَـْفَسُه  َوَضَع  اْهلَْيَئِة َكِإْنَساٍن،  ِيف  ُوِجَد 
الصَِّليِب.» (فيلييب ٨:٢)، وأيًضا «َعاِلِمَني أَنَّ اْلَمِسيَح بـَْعَدَما أُِقيَم ِمَن 

األَْمَواِت الَ َميُوُت أَْيًضا. الَ َيُسوُد َعَلْيِه اْلَمْوُت بـَْعُد. » (رو ٩:٦).
ويستطرد القديس أثناسيوس يف هذا اªال ُمفسرًا قول القديس 

بولس: ( لن يتسّلط عليه املوت من بعد ، هلذا قد ُصلب املسيح 
لكي يشرتينا من اللعنة ونرث حنن الربكة).

وهذه الربكة تنُبع من قُـوَّة املصلوب املرفوع على الصليب أي املسيح 
اىل  من سقوطها  البشرية  طبيعتنا  به _ضت  الذي  اهلنا، وخملصنا 
االرض، فتوطّنت يف السماء، والذي يدل عليه بأجلى بيان مرمن 

الكنيسة القديس قزماس الذي يقول:
قيامة  االرض، حيّقق  أعماق  من  اليوم  بٱنتشاله  احلياة  «إنَّ عود 
املسيح الذي ُعّلق عليه. وبرفعه بني أيدي الكهنة ُخيرب بٱرتفاع املسيح 
أالرض.  اىل  سقوطها  من  طبيعتنا  _ضت  به  الذي  السماء،  اىل 
ـْلنا  فلنهتفّن عن شكٍر قائلني: يا َربُّ يا من رُفع عليه فرفعنا به معه, أَهِّ

حنن مسبحيك للفرح السماوي».
ِعْنَد  الصَِّليِب  فَِإنَّ َكِلَمَة   » بدالة  واعظًا  بولس  القديس  ويعّلم 
اِهللا» (كو  قُـوَُّة  َفِهَي  اْلُمَخلَِّصَني  َحنُْن  ِعْنَدنَا  َوأَمَّا  َجَهاَلٌة،  اْهلَاِلِكَني 
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١٨:١). ومبعىن آخر فإن إعالن بشارة الصليب ُتستبان ألُولئك 
الذين يسريون يف طريق الضالل بأ_ا جهل وغباوة، وأما لنا حنن 
الذين نسري يف طريق اخلالص فهي قُـوَّة اهللا المنيرة والـُمعينة والُمْحِيَيُة 

والُمَعزِّيَةُ.
وهنا أريد أن أُنّوه اىل تعليم القديس غريغوريوس باالماس حول 
الصليب إذ يقول: «بأن سّر الصليب سّر عظيم اهلي، ملاذا؟ وذلك 
النه عندما ننظر اىل الصليب، يظهر وكأنه جيلب اخلزي والعار ملن هو 
ُمْقِبٌل ألن ُيصلب عليه. ويَـْعَتِقُد وَيُظنُّ الناس أن هذا املصلوب عليه 
يُهني نفسه، وحيتِقُر ذاته يف كلِّ شيء، وانه يتأمل بسبب ٱبتعاده عن 
الشهوات وامللذات اجلسدية، وعدا ذلك، أنه قد افتقر ألنه وزّع أمواله 
على الفقراء كإحساٍن. ولكن بقوة اهللا هذا الفقر، وهذا األمل واخلزي 
واالحتقار، سوف يـَُولِّد جمًدا أبديًا ال ينُضب، وُشكرًا ال ُيْسَرب غوره 
يـَُهوًدا  لِْلَمْدُعوِّيَن:  اخلالص».«أَمَّا  دعوة  لنا  الذين  حنن  جلميعنا 
َويُونَانِيَِّني، فَِباْلَمِسيِح قُـوَُّة اِهللا َوِحْكَمُة اِهللا. َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن 

النَّاِس! َوَضْعَف اِهللا أَقْـَوى ِمَن النَّاِس!» (١كور ٢٤:١-٢٥).
فبواسطة قُــوَّة الصليب العظيم « أُلغيت ونُقضت لعنة حواء األم 
ٱألوىل بالذي ُوِلَد من الَنِقيَِّة العذراء مرمي والدة االٰله أي املسيح» 

يقول المرنم القديس ُقزماس.
بكالم آخر أيها ٱألحبة أنه بسبب قُـوَّة الصليب العظيم قد حتّررنا 
من لعنة اهللا اليت وقعت علينا بسبب البتول ٱألوىل يف الفردوس، أي 

حواء، ومن اجلدير بالذكر ما يقوله القديس يوحنا الدمشقي fذا 
الصدد:

« أنَّ املسيح قد جاء من بتوٍل عذراء وأ_ا لعجيبة عظيمة أن 
تبتدع وتستحدث الطبيعة البشرية هذا وان يتم جتاهل وجتاوز الزواج 
الطبيعي. ولكن لوال الصليب ملا خلصت املرأه بتول الفردوس ٱألوىل 
بأعماهلا، ولكن ٱآلن بصليب املسيح فقط َخـُلَصِت ٱملرأة ٱألوىل، 

وُشفي الشّر القدمي مبواهب جديدة ».
لرفعه  نُـَعـيِّد  الذي  الكريم  الصليب  بواسطة  هذا كله  حصل 
ممجدين وساجدين للمسيح ابن اهللا، ٱلصائر ٱبًنا للعذراء من ٱلروح 
العذراء مرمي  ٱلـُمـباركة  القداسة  للفائقة  القدس، ونسجد مكرمني 

والدة االٰله أم اهللا وخملصنا يسوع املسيح.
اليوم يُوايف صليب الرب فيستقبله املؤمنون بلهفٍة، وينالون به شفاء 
النفوس وٱالجساد والُربَء من كل األسقام، فلُنقّبله بفرٍح وخوٍف. أما 
خبوٍف فمن اخلطيئة اليت fا نكون غري مستحقني، أما الفرح فباخلالص 

الذي مينحه للعامل املسيح الرب الذي ُمسّر عليه العظيم الرمحة. آمني
 
 

 
 

وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم
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الُنسك في حیاة الرهبنة وبعٌض من قوانینها
للقدیس باسیلیوس الكبیر رئیس أساقفة كبادوكیة

✟  التخّلي عن مادیات العالم:
† سرية النّساك هدفها واحد وهو «خالص النفس».

حيفظوه،  أن  ينبغي  النفس  خالِص  نشاط  يقيم  شيء  فكل   †
كوصّية اهللا، فإّن وصّية الرّب ال cدف إالَّ إىل خالص سامعيها.

† وكما أن الذين يدخلون إىل احلمَّام يتعرَّون من كلِّ مالبسهم، 
كذلك الذين يتقّدمون اىل معيشة العبادة، جيب أن يتعرَّوا من هيويل 

(ماديات) هذا العامل أوًال.
† ّمث يدخلون إىل السرية اململوءة فلسفة (حكمة روحانّية).

† وجيب على مجيع املسيحيني أن يتعـرَّوا من مجيع آالم الشرور 
املختلفة (برتكهم حمّبة العامل) اليت تتنّجس fا النفس.

السرية  إىل  ينظر  أن  لالنسان  ينبغي  (التجرُّد)  هذا  بعد  ومن   †
العالية، َويَـْزَهَد يف مجيع مقتنيات احلياة.

✟  حیاة الوحدة المشتركة، في محّبٍة:
† فإذا فَـضَّـَل كثريون صورة اخلالص (خالص نفوسهم يف حال 

الرهبنة)، وارتضوا أن يعيشوا مع بعضهم (يف الدير).
† فيجب - قبل ُكّل شيء - أن يكون هلم قلٌب واحد، وإرادة 
واحدة، ورغبة واحدة، وأن يكونوا ُمـتَّـِفقني مع بعضهم (بال خصام 

أو ٱنقسام) وإن كانوا أعضاء خمتلفني (باألعمار والروحانيات).
األخوة  النظام) يف  (يُـطَـبَّق هذا  الناموس  يُـَقام هذا  أن  بُـدَّ  † وال 
اªتمعني (يف دير) َأالَّ َيدَِّعي أحٌد بأنه ميلك من اللباس أو األواين أو 
اآلالت؛ وباجلملة مجيع أصناف احلاجات تكون باسم واحد خمصوص 

من األخوة، أي أّ_ا ال تكون له وحده، بل حلاجة الـَمْجَمِع كّله.
† وال يَبَقى شيء ِلَصاحبه، الذي أتى به إىل الـَمْجَمِع ، خاًصا به 
دون باقي األخوة. (كما يذكر سفر أعمال الرسل أّن الكنيسة األوىل 
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كانت تعيش حبياة الَشرَِكِة، فكان ُكلُّ شيء ُملَك اجلميع، وكان يتم 
التوزيع على ُكّل األعضاء، كٌل حسب احتياجه. أع ٣٥:٤).

† وكما أّن الثوب القصري ال َيْصـُلُح أن يلبسه اجلسد الطويل، بل 
الذي يصُلح هو أن يلبس اجلسد مبقداره، حسب ما يوافقه وينفعه. 
للشركة: كاَألِسـرَِّة  اليت  األمور  مجيع  يف  نصيبه  للُكلِّ  † كذلك 
ِحصَّته  واحد  لكل  فيكون  وغريها،  واألحذية  (األحزمة)  واملناطق 

حسب احتياجه، ال لصاحبه الذي أتى fا للدير.
† وكما أّن املريض يستعمل الدوَّاء (الـُمـّر) وليس الدَّواء (الطَّيب 
اجلسد،  تريح  اليت  األمور  أيًضا يف  أمراضه. كذلك  لعالج  واهلَِينّ) 
وجيهٍة،  الراحة ألسباٍب  من  قسطًا  يتطَلَّب جسده  للذي  فُتعَطى 

للهدوء  طَـلَـًبا  األصحاء،  األخوة  بعض  من  لالسرتخاء  وليس 
والسكينة. فقلوب الناس وأفكارها خمتلفة.

✟  المرشد السلیم:
† ليس لكل واحد أن ُيشري (على نفسه) مبا 
ينفع، لئال تسري حياته بأسلوٍب غري سليم، بل 
جيب أن ُتطيع نفُسُه ُمْرِشَدُه الذي َحِظَي من 

الكّل، بالسرية احلسنة والفضيلة املختارة.
بًا  † وهذا (املرشد احلكيم) عليه أن يكون ُمَهذِّ
للباقني، فيسكب من فضيلة اخلري اليت اقتناها 

لألخوة   - الروحانية  خرباته  اَحلَسن-  بالـجِّهاد 
مجيًعا، فيتشبهون به، فأنَّ املصّورين (الرسامني) إذا 

رمسوا وجه واحٍد، فإّن الصَُّور تكون متشاfة.
† وعندما خيتارون شخًصا (بإهلام الروح القدس) ويقيمونه 

الطَّاعة  بفضيلة  التمّسك  ألخوة  على  فيجب  للدير)  (رئيًسا 
ووقار.كقول  واحرتاٍم  حبٍب  (تدبيره)  الدير  رئيس  إرادة  بتتميمهم 
أو  (السلطات  للسالطني  فلتخضع  األنفس  «كّل  بولس:  الرسول 

الرؤساء)  العالية، والذين يقاومو_م (يعاندو_م) ينالون دينونة».
يبتعدون  أيديهم، ال  يتتلمذون على  للذين  † واخلضوع احلقيقي 
عن الشّر، كما يأمرهم (املرشد) فقط، بل واخلري ال يعملونه دون 
مشورته وتعليمه، ألّن الُنسك (التدريب واجلهاد الروحاين) وإن كان 
مجيعه نافًعا، إالَّ أنه إذا عمله واحد بإرادته وحده، دون أن يطيع 
السلطان  يُقاوم  الذي  ألّن  أعظم،  تكون  خطيئته  فإّن  ُمعّلمه، 
الطاعة  وأجر  اهللا،  وشرائع)  (نظام  يقاوم حدود  الدينية)  (السلطة 

أعظم من إقامة (تداريب) الُنسك (اجلهاد الروحاين).

✟  أهمیة المحبة في المجمع الرهباني:
† وجيب أن تكون حمّبتهم لبعضهم متساوية، كما يساوي االنسان 
مجيع أعضائه مبحبة، وإذا تََأَمل عضو فيتأملَّ سائِر اجلسد. هذا من 

جهة احملّبة.

† أما من جهة الكرامة، فهناك عضو أكرم من عضو، ألّن اصبع القدم 
ليس مساويًا للعني، وإن كان اجلسد كّله يتأّمل بأمل كلِّ واحٍد منهما.

† ومن الظلم وجود قوم يف اªمع الرهبين مرتبطني ببعضهم (شّلة 
واحدة) بعيًدا عن غريهم، ألن الذي يؤثر واحًدا على اآلخرين، فهو 

يُظِهر أّن احملّبة الكاملة - يف الُكلِّ - ليست فيه.
بإمناء  يهتّم  وأن  وِشَقاق،  اªمع ُكّل خصام  يَـْنـُبَذ  أن  فيجب   †
أواصر احملّبة، واألُْلَفة واإلخالص بني األخوة، فال تفضيل فيما بينهم.
والغرية  احلسد  يتسبَّب  اخلصام،  من  العداوة  تتسبَّب  وكما   †

والكراِهيََّة، من الذين احتقروا هذه احملبة.
† وألجل هذا أوصانا الرّب أن نتشّبه بصالح الذي ُيشرُِق مشَسُه 

على الصاحلني والطاحلني (حمّبة اهللا للبَشر).
(حمبة  الناقصة  احملبة  فيه  تكون  الذي  فاملوضع   †

الَبعض دون الكّل) فالَبغضاء حتّل فيه.
قال  «احملّبة» كما  هو  اهللا  وإذا كان   †
الرسول القديس يوحنا الالهويت؛ فإبليس هو 
البغضاء (فالـُمبِغض للناس ليس من اهللا بل 
من إبليس). وكما أن الذي فيه احملبة يكون 
فقد  بَـغَضاء،  له  الذي  له، كذلك  اهللا 

أسكن إبليس فيه.
(حٌب  هكذا  ثابتة  احملبة  وإن كانت   †
القريب  حمبة  تظهر  ال  فإنه  الناس)  جلميع 
(أكثر من  أًخا  أو  ابًنا  باجلسد، حىت ولو كان 

حمبة اهللا).
† والذي يُغَلب، وال ميتلك احملّبة للجميع، جيلب على 
نفسه لوًما، ألنه مل حيَتْط من َضْعِف طبيَعِتِه (ألّن اجلسدانيات تقاوم 

الروحانيات)، فَـُتسيطر عليه األفكار اجلسدانية (حمبة األهل).

للهدوء  طـلـًبا  حاء، 
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َوٱبْـتَـــــغَــْيـــــــَنا مــــَِن ٱلْـمـََعـــــــــاِش فُـُضــــــوًال
لَــــــْو قَـِنْعـــــــــَنا بِـــُدونِـــهـَــــا ال ْكــتَــَفــْيــنَـــــــــــــا

َولِــَعـْمِرَي لَـنَـْمِضَينَّ َوَال نَـْمِضي ِبَشيٍء
مـــِْنـــــــــَهــــــــا  إذا  مـــــــــــــا  َمــــَضــــْيـــــنَــــــــــــــا

َعــــَجـــــًبا ِالْمـــِريٍء تَـيَــــقََّن َأنَّ ٱلْـمــــــَْوَت
َحـــــقٌّ  فَـــــَقـــــرَّ  بِــٱلْـَعـــْيـــــِش  َعـــْيـــــنَــــــــــــا

«فَـَقاَل َلُه اهللاُ: يَا َغِبيُّ! هِذِه اللَّيـَْلَة 
ُتْطَلُب نَـْفُسَك ِمْنَك، َفهِذِه الَِّتي 

َأْعَدْدتَـَها ِلَمْن َتُكوُن؟» (لو ١٢: ٢٠)
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الرسالة: (أع ٢٣:١٣-٣٣)
† « من نسل داود حسب الوعد أقام اهللا السرائيل مخّلًصا 
يسوع إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعموديّة التوبة لجميع 
من  يقول:  طفق  َسعيه  َقَضاَء  يوحنا  بلغ  لـمَّا  إسرائيل.  شعب 
تحسبون أني أنا؟ لسُت أنا إيّاُه ولكن هوذا يأتي بعدي َمن ال 

أستحق أن أحّل حذاء قدميه» (أع ٢٣:١٣-٢٥).
بولس  يذكر  اليهودّي،  (بيسيديا)  إنطاكية  جممع  يف  عظته  يف 

الرسول هنا يوحنا المعمدان الذي يشهد ليسوع.
﴿ المقطع ٢٥:١٣-٣٣ هو جزء من عظة بولس الرسول في 

إنطاكية بيسيديا من آسيا الصغرى (راجع أع ١٣:١٣-١٦)﴾
أقام اهللا من البيت امللكّي الشهري عند اليهود، بيت داود، «َقرن 
َخالص يف بيت داود عبده» (لو٦٩:١). حسب الوعد اآليت باملزامري.

(مز١١:١٣١).  على ُكرسّيك»  ُأْجِلس  بطنك  ثمرة  من  «إّني 

ولَدى أرميا النبّي: «ها إنَّها تأتي أيّام يقول الرّب أُقيم فيها لداود 
نبـًتا صّديًقا َوَيْمُلك َمِلٌك يكون حكيًما وُيجري الُحكم والعدل في 

األرض» (أر٥:٢٣). ليخّلصهم من أعدائهم ومن خطاياهم.
كان يوحنا معروفًا حتَّى بين يهود الشتات ألّن بولس وجد تالميذ 

ليوحنا في أفسس (راجع أع ٢٥:١٨ ، ٣:١٩).
ال يعطي الّسابق شهادًة ليسوع عن طريق الصدفة، بل ليُبِعد المجد 

عنه بينما كان الجميع ينسب المجَد هذا للّسابق.
شيء،  هذا  عّنا  المجَد  فنُبعد  لنا  اإلكرام  أحٌد  يوّجه  ال  عندما 
وعندما يوّجه الكثيرون لنا المجَد لنا، فنبعده عّنا فهذا شيء آخر 
مهّمـًة كما  الرسالُة  تكون  عندما  أيًضا  بل  هذا  فقط  ليس  قطـًعا. 

كانت لدى الّسابق القديس يوحنا المعمدان.
كان يوحنا في أوج نشاطه والجموع تأتي إليه بإعجاب ورجوات 
كبيرة، ومع ذلك لم يتأثّر بالتـيّـار الشعبّي بل حاول كما رأينا إبعاَد 
كّل مجد عنه، شاهًدا لعظمة الرّب يسوع المسيح. في هذا كّله 
يكمن سمّو نفس يوحنا المعمدان. هذا ما يحدث مع الرجال 
للرّب  وطاعتهم  تواضعهم  على  يبقون  إذ  هللا،  المكّرسين  الكبار 

بدون أن يتأثّروا بمحيطهم خصوًصا عندما يُمدحون.
﴿ « َمن تحسبون أني أنا؟ لسُت أنا إيّاه » َظّن اليهود أّن يوحنا 
هو المسيح المنتظر. أّما يوحنا فقد «اعترف ولم يُنكر وأقّر أّني 

لسُت أنا المسيح» (يو٢٠:١) .
«هوذا يأتي بعدي». يوحنا هو الّسابق وهو أكبر من يسوع بسّتة 

أشهر ويُدَعى «صوت الكلمة». 
أقوال  بولس  يذكر  هنا   - قدميه»  حذاَء  أحّل  أن  أستحق  «ال 
اإلنجيليين بتصّرف ال حرفيÕا - (متى ١١:٣ ، مر٧:١ ، لو١٦:٣ ، 
يو٢٧:١). هنا يعتبر يوحنا نفسه أقّل من العبد رتبًة الذي كان يحّل 
حذاَء معّلمه. وكأنه يقول: لسُت مستحًقا أن أكون عبًدا للمسّيا. 

إلى هذا الحّد هو أرفع مّني﴾.

† « أيّها الرجال األخوة بني جنس إبراهيم والذين يّتقون اهللا 
الساكنين في  ُأرِسَلت كلمة هذا الخالص. ألّن  إليكم  بينكم، 
أورشليم ورؤساَءهم من حيث إنّهم لم يعرفوه وال أقوال األنبياء 
التي تُتلى في كّل سبت أتّموا بالقَضاء عليه. ومع أنّهم لم يجدوا 
عليه عّلة للموت طلبوا من بيالطس أن يُقَتل» (أع ٢٦:١٣ 

.(٢٨-
من بني الّسامعني هناك اليهود واملهتدون خائفو اهللا. «أيّها الرجال 
االخوة بين جنس إبراهيم». يدعو هنا اليهود باسم أبيهم. «إليكم 
عن  تفصلهم  ال  «إليكم»  الكلمة  اخلالص».  هذا  أُرِسَلت كلمة 
أورشليم  «ساكين  املسيح  قتلوا  عّمن  متّيزهم  بل  الباقني،  اليهود 

ورؤساءهم». هذا ما يّتضح من اآلية التالية.
االcاُم كبٌري إذ إّ_م مل يفقهوا كالم األنبياء على الرغم من مساعهم 

قطع رأس القدیس
یوحنا المعمدان

للقدیس یوحنا الذهبي الفم
رئیس أساقفة القسطنطینیة
االلففم االلذذذذهب یوحنناا للللقققدیس



7

جبديد  ليس  األمر  سبت.  يف كّل  اªامع  يف  َمـْتـلُـوÕا  باستمرار  له 
ويف  مصر  يف  وجودهم  خالل  هلم  قيل  ما  ألّن كّل  وبعجيب، 

الصحراء يكفي لـُيظهر عَدم ُشكرهم.
لكن كيف يقول: «مل يعرفوه» يف حني أّن يوحنا المعدان كان 
قد كرز مبجيئه؟ مل يعرفوه بل «أنكروه» فكانت بذلك خطيئتهم. 
ال عجب يف هذا إذ مل يشاؤوا االعرتاَف به بعدما كرز به األنبياء 
عالنيًة. الساكنون يف أورشليم، املركز الديين إلسرائيل، ورؤساؤهم 
بدل أن يتقّبلوا املسّيا رفضوه، وأصبحوا مضطهديه بل قاتليه. عندما 
أعلنوه مسيًحا  القتل املشني بل  به، مل خيفوا  بالكرازة  الرسل  أخذ 
مصلوبًا وُجمَرَّبًا من َشعبه. هنا يَـْعِرُض بولس أمام يهود الشتات سّر 

الصليب بكامله، من خالله َيْظَهر المسيح حكمَة اهللا وقّوته.
هناك إًذا اتّـهاٌم آخر: «مل جيدوا عليه عّلًة للموِت» هذا مل حيصل 
بداعي عدم املعرفة. حىتَّ وإن مل يعتربوا أنه املسيح لكن ِلَم قَتلوه؟ 
ـزًا على قَـْتِله.  «طلبوا من بيالطس أن يُقَتل». اهتمامهم كّله كان ُمركَّ
ذكر بولس طريقة تسليمه للموت، ُمظِهرًا بذلك َقصدهم الشرّير إىل 
اُحلكم  إّن  يَقل  مل  غريب.  حاكٍم  إىل  بتسليمه  خطيئتهم  جانب 
استجاب  لقد  قتله.  بعد إحلاحهم على  بل  تدّخل،  بدون  حصل 
بيالطس على الرغم من عدم إجياد عّلة للموت. هذا ليقف على 

ظاهرهم، ما ذكره بطرس الرسول بشكل واضح:
«إّن إله إبراهيم وإسحق ويعقوب إله آبائنا َجمَّد فتاه يسوع الذي 
أسلمتموه أنتم وأنكرمتوه أمام وجه بيالطس وهو حاكٌم باطالقه» 

(أع١٣:٣).

† «ولـمَّا أتّموا كلَّ ما ُكِتَب عنه أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في 
قبر. لكّن اهللا أقامه من بين األموات» (أع ١٣ :٢٩-٣٠).

الحظوا كيف أّن الرسول بولس، ُمْلـَهًما من الروح القدس، يكرز 
مستعيًنا  الكالم  يصوغ  والقيامة.  وبالقبر  باآلالم،  باستمرار 
باحلاضرات، وباألنبياء، باملزامري وباملوعد الذي وعد اهللا بإرساله (أع 

.(٣٢:١٣-٤١
ُكل ما ُكِتَب لَدى موَسى واألنبياء واملزامري أّمته يسوع من خالل 
آالمه، موته وقيامته بأمتِّ التفاصيل: «اقتسموا ثيايب فيما بينهم وعلى 

.«... Õلباسي اقرتعوا»، «أعطوين يف عطشي َخـال
والشهوات  الخطيئة  عالم  العامل،  عن  انفصالنا  يصوَّر  هذا كّله 
الرديئة. حنن يف املعموديّة ننفصل عن العامل، ونُدَفن مع املسيح ُممِيتني 

أعضاءنا اليت على األرض، لنحيا حياًة جديدًة معه.
ال تتعّجبوا من قوله: «إّن اهللا أقامه». يسوع هو الكلمة املتجسِّد ، 
قوَّة اهللا اآلب واملساوي له يف اجلوهر واأللوهة. كأنّه يقول لقد أقام 

نفسه بقّوته اإللهّية.
هنا يكرز الرسول بولس بقيامة الرّب يسوع املسيح، أساس البشارة 

اإلميانّية. الكنيسة بدون المسيح القائم جسٌد برأس ميت.

إلى  الجليل  من  معه  صعدوا  للذين  أيّاًما كثيرة  «وتراءى   †
أورشليم، وهم شهود اآلن عند الشعب. ونحُن نبّشركم بالموعد 
أقام  إذ  أوالدهم  نحن  لنا  أتّمه  قد  اهللا  بأّن  لآلباء،  الذي كان 

يسوع» (أع ١٣ :٣١-٣٣أ).
يذكر هنا الُرسل كشهود للقيامة.- (راجع أع٨:١ ، ٣٢:٢ ، ١٥:٣ 
، ٣٢:٥ ، ٣٩:١٠-٤١ خطاب بطرس في قيصريّة فلسطين) - فيما يلي 
يَـَرى  ُقدُّوَسَك  َتدََع  «َوالَ  نفسها  الّشهادَة  يُعطي  الذي  داود  يذكر 
َفَساًدا» (أع٣٥:١٣، مز١٠:١٥). يدعم كالمه من القدمي واجلديد.

كان اليهود يسودهم اخلوف واخلجل، إذ أماتوا الرّب وضمريهم 
يوّخبهم. لذا مل يكّلمهم الُرسل وكأّ_م قاتلو املسيح الغريب عنهم، 
بل وكأّ_م حاصلون من خالل صوته وقيامته على خري جزيل. كان 
باستمرار  بولس  الرسول  يذكره  لذا  عليهم،  عزيًزا  داود  اسم 
(أع٣٤:١٣-٣٦). وكأنه يقول هلم أنتم متلكون من خالل ابنه، 

لذا ال تبتعدوا عنه كعميان.
«هم شهود اآلن عند الشعب». هذا الشعب نفسه الذي قتله. 
لن يكونوا شهوًدا لو مل يتثّبتوا من القيامة عن طريق قّوة إهلّية، وإالَّ 

كيف يشهدون أمام أُناٍس قاتلني؟
ملاذا مل يتكّلم عن غفران اخلطايا احلاصل يف املسيح؟ ألنه أراد أن 
يشّدد أّوًال على القيامة. فإذا آمن الشعب fا، يسهل عندئذ اإلميان 
بغفران اخلطايا عن طريق املسيح. عندها مل يـَُعد املوت غيابًا بل إمتاًما 
للنبوءات. يُذَّكرهم بالتاريخ الذي جهلوه، لذا وقعوا يف شرور كثرية.

«نبّشركم باملوعد الذي كان لآلباء» (أع ٣٢:١٣). املوعد الذي 
يسوع  يد  على  ّمت  قد  بأنه  تقّروا  أن  فعليكم  أنتم  أمَّا  اآلباء.  تقّبله 
املسيح: الوعد لآلباء والعمل لكم. مما جيلب لكم الفرح باخلرب السَّار.

«لنا حنن أوالدهم»
يوّجه هنا إكراًما كبريًا للذين ورثوا مواعيد الرّب. كرازته تؤّكد على 

إمتام املواعيد اليت أُعِطَيت لآلباء.
«إذ أقام يسوع»

ُيشري هنا إىل إمتام الوعد الذي أُعِطَي قدميًا للنيب موسى (راجع أع 
نبيÕا مثلي سيقيم  إّن  ٢٢:٣ ، ٣٧:٧). «فإّن موسى قال لآلباء 

لكم الرّب، إهلكم من اخوتكم» (تث ١٥:١٨ ، ١٨).

َلْو ُكْنَت بِٱْلَعْقِل تُـْعَطى َما تُرِيُد ِبِه 
نْـيَـا ِبَمْرُزوِق             َلَما ظَـَفْرَت ِمَن ٱْلدُّ

رُزِْقَت َماًال َعَلى َجـْهٍل فَـِعْشَت بِـِه 
               فَـلَـسـَْت َأوََّل َمْجنُـــوٍن َوَمــْرُزوِق 

«فَِإنَُّه ُيْشِرُق َشْمَسُه َعَلى اَألْشَراِر َوالصَّاِلِحيَن، َويُْمِطُر 
َعَلى األَبـَْراِر َوالظَّاِلِميَن» (إنجيل متى ٥: ٤٥)
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أعتدُت وقت الغروب أن أتَنزَّه وحدي ِمبَُحاَذاِة شاطئ البحر. هذا 
ما كنت أفعله دائًما عند ٱحتياجي للسكينة واهلدوء، ُألعطي عقلي 
قسطًا من الرَّاحة. بل وغُري حمبٍَّذ أَبًدا أن يبقى وتر القوس مشدوًدا 
ٍة. بل جيب أن ُحيَّل قليًال من أسنانه قبل أن  باستمراٍر، إذا ُمِتَح ِبِشدَّ
يتم شّده مرّة أخرى، حىت ال يفقد رامي السهام، النجاعة املرجوَّة 
من القوس عند احلاجة. لذلك كنت أمتشى، وبينما كانت أقدامي 
تنقلين على طول الشاطئ، أبقيت عيوين شاخصة على البحر، مل 
يتحول  عندما كان  األخرى  األوقات  يف  أنه  إالَّ  فيه،  fجة  أجد 
سطحه اهلادئ إىل أمحر قاٍن، ويتالمس مع الشاطئ يف ِمزاٍح ُحلٍو 

لطيٍف، يثلج صدري fجًة.
يف هذا الوقت خاصة - أبتهج بإضافة كلمات الكتاب املقدس 
. » (يوحنا ٦: ١٨) . وكما  - « َوَهاَج اْلَبْحُر ِمْن رِيٍح َعِظيَمٍة تَـُهبُّ
العواصف، بدأت األمواج باالرتفاع يف  حيدث عادة يف مثل هذه 
عمق البحر، وبعد ان بلغت الذروة بشكل تدرجيي، متوجت على 
الشاطئ وتالشت. بينما كانت أمواج أخرى تتحطَّم على الصخور 
القريبة، مث تنسحب هاربة للوراِء، متبعثرًة رغوًة ورذاًذا لطيًفا. يف تلك 
احملار  وأنواع  واألصداف  البحرية،  والنباتات  احلصى  البقعة، كان 
الصغرية تنزاح من مكا_ا وتندفع بعيًدا، والبعض منها كانت تقذفه 
األمواج إىل البحر، كلما ٱحنسرت راجعة. أما الصخور فهي ثابتة 

راسخة ال يزعزعها شيٌء، ترتطم fا االمواج َفرتَتّد مزبدًة.
أثارين هذا املشهد بأمهيته وقيمته الكبرية. وأنا ُأحاول أخذ رسالة 
شخصية يف كل شيء يقابلين، خاصة عندما تقع بعض األحداث 
املثرية، اليت تنّبه عقلي وحتّفزه متفّرًسا فيها، كما حدث امامي يف هذا 
اليوم، مل َيُكن هذا الـَمشهد َعـَرِضًيا يل. ما رأيته كان إعالنًا وإهلاًما 

يل.
قلُت لنفسي، أليست حًقا حياتنا وشؤوننا اإلنسانية عموًما، ما 
هي إالَّ حبٌر حيتوي على مرارة كثرية وعدم استقرار؟! وأليست الرياح 

اليت  التجارب  مبثابة  والعواصف هي 
غري  األحداث  وكل  علينا،  تقع 

املتوقعة اليت تصادفنا ؟ 
األكثر   - داود  النيب  أن  أعتقد 
هذه  أيًضا  تراوده  - كانت  روعة 
األفكار عندما قال:«َخلِّْصِين يَا َاهللاُ، 
نَـْفِسي.   ِإَىل  َدَخَلْت  َقْد  اْلِمَياَه  َألنَّ 
َغرِْقُت ِيف َمحَْأٍة َعِميَقٍة، َولَْيَس َمَقرٌّ. 
َوالسَّْيُل  اْلِمَياِه،  َأْعَماِق  ِإَىل  َدَخْلُت 

َغَمَرِين.» (مز١:٦٨-٢). 
بدا يل الناس الـُمَعـرَِّضني للتجارب 

ينقسمون إىل جمموعتني: 
مثل  التجارب  جترفه  البعض   -١
جتاه  مقاومة  أي  بذل  دون  احلياة،  عدمية  جًدا  اخلفيفة  العناصر 
االعتداءات الواقعة عليهم، إذ يفتقرون قوة املقاومة، ويفتقرون أيًضا 

اىل التعقل واحلكمة حىت ªاfة احلوادث اآلتية عليهم. 
(الرّب يسوع)  الصخرِة  بذاك  البعض اآلخر صخٌر، جديٌر   -٢
الذي عليه نقف وإليه نتعبَّد. أي أولئك الذين يتبنَّون منطًا فلسفًيا 
يف احلياة، ويرتفعون فوق عامة الناس، ويقفون بثبات أمام اهلجمات 

صامدين غري ُمـَزْعزعني.
متاًما  تالئم  أخرى  صورة  تذكرت  مث  التفكري،  هذا  إىل  وصلُت 
موضوعنا احلايل. رمبا تظنونين شيًخا ثرثارًا راويًا للقصص، لكن جيب 
ما  أيًضا كثريًا  املقدس  فالكتاب  حال،  أية  على  fا  أخربكم  أن 

يستخدم مثل هذه الوسائل لتوضيح املعىن. 
هناك نبات أسطوري يُزهر عندما يُقطَّع ويُقبض عليه بآلة صلبة، 
ويتقوى  بالتقطيع،  وينمو  موته،  يف  احلياة  إىل  حًيا  ينبعث  فهو 
باإلضعاف. هذه هي القصة، وأنا أعتقد بكل وضوح أن الفيلسوف 
(احلقيقي) هو شبيه fذا املخلوق. فهو ينمو يف القامة من خالل 
بواسطة  اªد  ويربح  للفضيلة،  مادة  املشاكل  من  وجيعل  املآسي، 
املَِحن، فال يتشامخ بأسلحة الِربِّ اليت لليمني، وال ينكسر باليت على 
اليسار (٢ كو ٦)، لكنه يكون كما هو دائًما يف وسط التغيري، أو 

باألحرى يصبح أكثر قيمة مثل الذهب الذي يتنقى يف النار.
هل هو شاٌب؟ جتده حيارب أهواءه برجولة، وتكون متعة شبابه 
احلقيقية لشبابه، ال يف االستسالم إلغراءات الشباب، بل بإظهار رزانة 
ناضجة جبسد يف أوج نشاطه، والنصرة تكون هلا معىن كبري بالنسبة له، 
أكثر من أولئك الذين يتوَّجون يف األوليمبياد، ألن نصرته تتّوج يف 

احللبة العامة اليت للعامل كله، واليت ال ميكن شراؤها بأي مثن.
هل هو أقرب إلى الشيخوخة؟ ال بأس، فروحه لن تشيخ معه. 
ُمعّينة ممنوحة له  سوف يُرحَّب بساعة انطالقه، كما لو أ_ا ساعة 
للتحّرر، وسوف يذهب بسرور إىل العامل اآلخر، حيثما ال يوجد أحد 
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صغري جًدا وال أحد كبري، بل يكون اجلميع كاملني يف نضج الروح.
هل هو فاتن جسديًا؟ مجال جسده سوف يكون ٱنعكاًسا باهرًا 

جلمال روحه.
انسانه  على  يُركز  جتده  هي؟  نضارته كما  تركت  السنوات  َهِل 

الداخلي، غافًال عن محلقة الناس.
هل هو غير جذاب في مظهره؟ على الرغم من ذلك جتده مجيًال 
أ_ا  إال  أو رائحة،  ملعان  الزهرة بال  متاًما كأوراق كأس  يف داخله، 

ختفي يف ذاcا وردة رائعة جًدا هلا َشـذا جّذاب.
اْلَبَشِر.  بَِني  ِمْن  َجَماًال  أَبـَْرُع  هو  هل 
للمشاهد  فرصة  يعطي  ال  جتده  (مز٢:٤٤)؟ 
ٱنتباهه  بل حيول  مبظهره،  التأّمل  وخاّصة  أبًدا 

إىل اإلنسان الداخلي.
هل يتمتع بصحة جّيدة؟ سوف يستخدمها 
يوبخ،  ينصح، سوف  هدف: سوف  ألفضل 
يسهر،  سوف  عقله،  يف  مبا  يتكلم  سوف 
سوف ينام على األرض، سوف يصوم، سوف 
يتأمل  سوف  جسداين،  شيء  يتجنب كل 
األمور األرضية واألمور السماوية، وبكل تقوى 

سوف يتذكر املوت.
ولو  مرضه، حىت  يُغالب  جتده  يمرض؟  هل 

تغلب عليه املرض، تكون له هو الغلبة واملكافأة تكون حقيقة أن 
. كفاحه قد َوىلَّ

هل هو غني؟ جتده ُيكرس نفسه لتوزيع ثروته، يوزع ما له للمحتاج 
كوكيل على بضائع ليست له، لكي يفيد احملتاج باملشاركة ويستفيد 

هو بتبعية اهللا حامًال ال شيء سوى صليبه وشخصيته.
هل هو فقير؟ جتده غنًيا باهللا، ساخًرا من األغنياء لكو_م يزدادون 
ِغىن وُملًكا، ومع ذلك يظّلون يف احتياج، كاملاء املاحل الذي ال يَروي 

الظمآن، فيشربون لكي يزدادوا َعَطًشا .
هل يجوع؟ سوف يتم إطعامه مع طيور السماء اليت ال تزرع وال 
ِقيِق  حتصد (مت ٦)، سوف يعيش مع إيليا يف صرفة، «ِإنَّ ُكوَّاَر الدَّ
َال يـَْفرُُغ، وَُكوَز الزَّْيِت َال يَنـْـُقُص» (١ مل ١٧)، الكوز سوف يتدفق 
مثل املياه دائًما، والكوَّار سوف يتكاثر بدون تقتري، لكي ُتكرَّم املرأة 

َم املؤازرة ملن آزرها. املضيافة َوتُـَقدِّ
يسبب  ال  شراب  شرابه،  تكون  واأل_ار  الينابيع  يعطش؟  هل 

السكر وال يُقتَصَد فيه، وإن ٱحنسر الكل بسبب اجلفاف، سيل مياه 
جارف سوف يروي عطشه بال شك.

هل يبرد؟ هكذا كان بولس (٢ كو ١١) ولكن إىل مىت؟ حىت 
يـَْعَتِنُقوَن  اْلَمْلَجِإ  َوِلَعَدِم   » الغطاء.  بعض  توفري  ميكنها  الصخرة 

الصَّْخَر.» (أي ٢٤) كما قال أيوب. 
لننظر أيًضا إىل األمور اليت هلا عالقة بالسُّمو الروحاين.

هل ُيشَتم؟ سوف يسود بعدم رد الشتيمة بشتيمة.
هل ُيضطهد؟ سوف يتحمل االضطهاد.

هل يُفترى عليه؟ سيسعى للمصاحلة.
هل يتم تشويه سمعته؟ سوف ُيصلي.

هل سُيضرب على الخد األيمن؟ سوف حيوِّل 
األيسر أيًضا، ولو كان عنده خد ثالث لقدمه 
أيًضا، حىت ميكنه أن يرشد من هامجه بشكل 
أفضل يف طول أناة، ُمعلًما مبثال ما ال يستطيع 

تعليمه بكلمات.
للمسيح.  اْحَتمل  هكذا  ويُهان؟  يُنتقد  هل 
خربة  يف  يشرتك  إذ  له  شرفًا  اإلهانة  فتكون 
املسيح، سواء أن ُدِعَي سامريًا أو ٱcم أن به 
شياطني (يو ٨)، سوف يقبل كل ما يأيت عليه 
لن  الكثري  تأمل  ومهما  معه.  فاهللا  اهللا،  مبعونة 
قرمزي،  رداء  قصبة،  شوك،  إكليل  وقاحة،  خل،  الكثري:  جيابه 
صليب، مسامير، لصوص ُتصلب معه، سخرية المارين. إذ أن اهللا 

ينتصب حًقا أعلى من الجميع في احتماله لإلساءة القصوى.
احلياة  هذه  مثل  حصٌني  منيٌع  شيٌء  ال  ثباتًا،  أكثر  شيء  ال 
الفيلسوف  صمود  أمام  خيضع  شيء  (اإلجنيلية). كل  الفلسفية 
غري  ُحـرÕا  وحشًيا  محارًا  الربية  يف  هناك  أن  أيوب  يقول  احلقيقي. 
السَّاِئِق».  َزْجَر  َيْسَمُع  َال  اْلَقْريَِة.  ُمجُْهوِر  َعَلى  «َيْضَحُك  مربوط، 
أَْم  َخيُْدَمَك،  َأْن  اْلَوْحِشيُّ  الثـَّْوُر  «أَيَـْرَضى  ُحـرÕا،  ثورًا وحشًيا  وهناك 
يَِبيُت ِعْنَد ِمْعَلِفَك؟ أَتَـْرِبُط الثـَّْوَر اْلَوْحِشيَّ ِبرِبَاِطِه ِيف التَّـْلِم، أَْم ُميَهُِّد 

اَألْوِديََة َورَاَءَك؟» (أي٩:٣٩-١٠). 
العامل،  حًقا إن جنح اإلنسان يف حترير ذاته من مجيع أمور هذا 
تتكوَّن له أجنحة مثل أجنحة النسر، فيعود إىل منزل سّيده، ويطري 

صاعًدا إىل اهللا (إش ٤٠: ٣١).

9

بئر لحي رئي: ومعناها ” بئر (اهللا) الحي الذي يراني“ أو ”الذي يراني حي“ ( تك ١٦: ١٣ و١٤ ) وهي عين ماء في 
البرية في طريق شور ، حيث ظهر مالك الرب لهاجر جارية سارة امرأة إبراهيم  ( تك ٧:١٦). وهنا أيًضا سكن أسحق زمًنا ( تك
٦٢:٢٤  ، ١١:٢٥). وهى تقع بين قادش وبارد (١٤:١٦) ويري روالند أنها هي (عين مويـلح) (التي يرى أنهـا تحريف للعبارة 

« ماء الحي») على بعد نحو  ٥٠ ميًال إلى الجنوب من بئر سبع ، و ١٢ ميًال إلى الغرب من (عين قادش).
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أوًال: االسم: يُعتقد أن اللفظ فريسي مشتق من الكلمة العربية 
َ وعليه فالفريسيون هم املنفرزون أو  فَـَرش مبعىن فَـَرَز أو َعـَزَل أو َفَصل،
املنعزلون، ولكن ال يُـْعـَرُف على وجه اليقني أصل هذه الطائفة من 
اليهود، ومن مث ال يُعرف أصل االسم، فاالنفراز أو االنعزال الذي 
يتضمنه امسهم، قد يكون انفصاًال عاًما عن كل جناسة، أو انفصاًال 
لعل  فمثًال  معني.  تارخيي  مبوقف  مرتبطًا  يكون  قد  أو  العامل،  عن 
الفريسيني نشأوا تعبريًا عن التجنب الدقيق لكل العوائد الوثنية يف 
زمن عزرا ونحميا، أو عن رفضهم التّباع األساليب اليونانية، رغم 
التهديد باملوت يف زمن أنطيوكس إبيفانس، أو نتيجة اخلالف الذي 
بني  ق.م.   ١٦٥ يف  اهليكل  على  االستيالء  إعادة  بعد  حدث 
املكابيني واألتقياء أو احلسيديني الذين كانوا على استعداد للمحاربة 
ألجل احلرية الدينية، ولكن ليس من أجل االستقالل السياسي. لقد 
ثارت كل هذه االحتماالت عن نشأة الفريسيني، وقد يكون يف كل 

منها شىيâ من احلقيقة، ولكن ليس من سبيل للجزم بأيٍّ منها.
ثانًيا - تاريخهم: ظهر اسم الفريسيني ألول مرة يف عهد حكم يوحنا 
هركانس (١٣٥- ١٠٤ق.م.)، ويقول يوسيفوس إنه كان هلم نفوذ 
كبري على اجلمهور يف ذلك الوقت. وقد كان هركانس نفسه واحًدا 
منهم، ولكن حدث سوء تفاهم بينه وبينهم، فانسحب منهم وانضم 
للصدوقيني. ويضيف يوسيفوس قائًال إنه نتيجة هلذا كرهت اجلموع 
هركانس وأبناءه. كما يقال إن هركانس ألغى بعض القوانني اليت وضعها 
الفريسيون للشعب. ويذكر يوسيفوس أن الفريسيين وضعوا للشعب 
بعض القوانين اليت قالوا إ_م تسلموها عن األجيال السابقة، ولكنها 
غري مسجلة يف شرائع موسى. ولذلك كان ينكرها حزب الصدوقيين.

من  الفريسيني  مفهوم  ملعرفة  مفتاًحا  لنا  يقدم  يوسيفوس  ذكره  وما 
التمسك بالتقليد واستمرارية منو الشريعة الشفهية. كما يرينا أيًضا أنه يف 
زمن هركانس كان الفريسيون حركة َنِشطة ذات نفوذ شعيب كبري. كما أن 
اإلشارة إىل التمسك بالقوانني اليت تسلموها عن األجيال السابقة، تدل 
على تواصلهم باملاضي. ولذلك فالذين يرجعون بأصل الفريسيني إىل 

الحسيديين الذين حاربوا إىل جانب يهوذا املكايب إىل وقت تدشني 
اهليكل (١مك ٢: ٤٢- ٤٥، ٧: ١٣- ١٥، ٢مك ١٤: ٦)، قد 
يكونون قريبني جًدا من احلقيقة، ولو أن بعض جذورهم قد ترجع إىل ما 
قبل ذلك بكثري. فالفريسية –كما نعرفها من املصادر املتاحة- يبدو أ_ا 
ظهرت يف الوجود كأحد ردود الفعل اليهودية، يف مواجهة حماولة نشر 
الثقافة اليونانية يف أوائل القرن الثاين قبل امليالد. ويف العصور التالية، 
عندما أصبحت الفريسية هي لسان حال اليهودية، مألوا الفجوات 
التارخيية، حىت أصبحوا يعتقدون أن الشريعة الشفهية ترجع إىل موسى 
نفسه، من خالل يشوع والشيوخ واألنبياء، ورجال اªمع العظيم الذي 
أسسه عزرا، ورجال مثل مسعان البار وأنتيجونس الذي من سوكو (من 
القرنني الثالث والرابع ق.م.)، إىل زمن املعلمني المزدوجين (مثل:مشعيا 
وأبتاليون، وهلليل ومشعي) واملعلمني (الربيني) الذين جاؤوا بعدهم. ومما 
هو جدير باملالحظة، أن ظهور املعلمني المزدوجين حدث تقريًبا يف 
نفس الوقت الذي بدأ فيه ظهور الفريسيني حسب املصادر املتاحة لنا. 
ومن احملتمل جًدا أن بدايتهم كانت يف عصر املكابيني، رغم ٱدعائهم 
بالتوراة  الذين متسكوا  بأن أصوهلم تعود إىل أسالف مثل عزرا، من 
وفّسروها. بل لعل بعض تقاليدهم كانت ترجع إىل ما بعد السيب مباشرة.

بعد خصامهم مع البيت األسموني الحاكم الذي كان ميثله يوحنا 
هركانس بدأ وضعهم السياسي يهتز، فأصبحوا زعماء حركة املعارضة 
الشعبية خلليفة هركانس وهو اسكندر جانيوس (١٠٣- ٧٦ق.م.)، 
حىت إنه أوصى امرأته (اسكندرة) وهو ُحيَْتَضُر -بناء على ما رآه من 
القوانين  الفريسيني، فرجعوا إىل  تتحالف مع  الشعيب- أن  نفوذهم 
التقليدية اليت تسلموها من «اآلباء»- كما كانوا يقولون- وأصبحوا 
هم القوة اليت تقف وراء العرش امللكي، وأصبح يف قدرcم االنتقام 

لالضطهادات اليت عانوها من اسكندر جانيوس.
أن  يبدو  «اسكندرة»  موت  عقب  السلطة  على  النزاع  أثناء  ويف 
الفريسيني كانوا احلزب الثالث الذي مل يؤيد ابًنا من ابنيها، بل التمسوا 
من الرومان إلغاء النظام امللكي اليهودي (الذي اّدعاه الكهنة ألنفسهم 
بعد الثورة املكابية)، والعودة إىل نظام احلكم الكهنويت القدمي. ولكن 
مل يتحقق هذا، إذ وضع الرومان _اية للصراع على السلطة، عندما 
استوىل بومبي القائد الروماين على اهليكل ودخل إىل قدس األقداس، 
ونفى أحد ابين «اسكندرة» وثَـبََّت الثاين (هركانس الثاني) على رئاسة 
الكهنوت والـُملك (تحت سيادة الرومان). وهكذا ضاع االستقالل 
السياسي الذي كانوا قد حصلوا عليه قبل ذلك بنحو قرن من الزمان، 

وأصبح اليهود يف عام ٦٣ق.م. خاضعني للحكم الروماني.
وخري ما يعرب عن (تقوى) الفريسيني -قبل املسيحية- هي «مزامري 
سليمان» اليت ترجع إىل الفرتة اليت أعقبت استيالء بومبي على البالد، 
فهي تُـَعربِّ بقوة عن غضب الفريسيني ضد األشرار يف إسرائيل، الذين 
جلبت أفعاهلم هذه الدينونة الرهيبة من اهللا (وهم احلكام األمسونيون 
األواخر والصدوقيون الذين أيدوهم)، وضد األمم الذين جتاوزوا احلدود 
اليت وضعها اهللا هلم، يف تأديب شعبه (مزمور سليمان ٢: ١٦-٢٩). 
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فاملؤلف اªهول هلذه املزامري رسم صورة واضحة للموقف ("لقد اعتلت 
األمم الغريبة مذحبك، وداسوه بنعاهلم"- ٢٠:٢) وفرحوا مبوت بومبي، 
ذلك املوت العنيف يف ٤٨ق.م. ("لقد أراين اهللا موت الرجل املتغطرس 
على جبال مصر" – ٢: ٣٠). فريسم الفريسيون هنا صورة ألحد 
(أي  (األبرار)  عن  يدافع  فاهللا  اªازاه:  عن  األساسية  مفاهيمهم 
الفريسيني) ويعاقب (الخطأة) وما اعتقاد الفريسيني بالقيامة (أع ٢٣: 
٦-٩) إال نتيجة مباشرة العتقادهم مببدأ اªازاة (مز سليمان ٣: ١٦).
وجند صورة مجيلة للرجاء الـَمسِّياِينّ عند الفريسيني يف اجلزء األخري من 
املزمور السابع عشر من "مزامري سليمان"، "فالرب سيقيم هلم ملكهم، 
ابن داود" (١٧: ٢٣) الذي "سُيهلك األمم الشريرة بكلمة فمه" (٧: 
٢٧). كما يقال عنه: "سيكون عليهم ملك بار، متعلم من اهللا، ولن 
يكون هناك شر يف وسطهم يف أيامه، ألن اجلميع سيكونون مقدسني، 
وسيكون ملكهم هو املسيا الرب" (١٧: ٣٥و ٣٦). وبينما كان 
الفريسيون يتطلعون إىل مملكة أرضية، إال أ_ا كانت روحانية أيًضا ال 
ميكن اكتساfا: "باالتكال على الفرس والراكب والقوس" (١٧: ٣٧).
ومنذ فتح بومبي البالد، ظل الفريسيون مساملني سياسًيا، رغم أن 
بعض الغيورين خرجوا من صفوفهم. أما الفريسيون يف جمموعهم فقد 
حاولوا جتنب إثارة النزاع مع روما. ولكنهم أخريًا تورطوا مضطرين يف 
الثورة املشؤومة يف ٧٠م. وبعد خراب أورشليم، كان الفريسيون هم 
الذين تولوا مجع حطام العقيدة اليهودية، وإعادة بناء اليهودية كما 
بالوضع عقب  الوضع شبيًها  نعرفها يف كتابات الّربّيين، فقد كان 
السيب البابلي، فلم تعد هناك أمة يهودية، كان املظهر الوحيد لوحدة 
الشعب هو الناموس والمجمع واألعمال الصالحة. ومل يعد الرجاء 
 ِ الـُمَعنيَّ األخروي مرتبطًا بالنشاط الثوري، بل بتدخل اهللا يف وقته 
منه. وأصبحت اليهودية منذ ٧٠م نتاج ما كان يعترب حزبًا واحًدا 

من بني أحزاب كثرية، وكان هذا احلزب هو حزب الفريسيني.
ثالثًا- الفريسيون في العهد الجديد: إذا كانت مزامير سليمان 
تعطينا صورة للفريسية يف أحسن صورها، فإن العهد اجلديد يكشف 
لنا عنها يف أسوأ صورها. ففي زمن وجود الرب يسوع على األرض، 
كان الفريسيون - على ما يبدو- مجاعة من العلمانيني (أي مل يكونوا 
األسفار  دراسة  يف  متخصصني  منهم  البعض  وكان  الكهنة)،  من 
املقدسة، وكان أولئك هم الكتبة. وقد وجَّه الرّب يسوع إليهم (إىل 
الفريسيني والكتبة) البعض من توبيخاته الشديدة. فهو مل يقف موقف 
العداء من تعاليم اªمع، بل قال: «على كرسي موسى جلس الكتبة 
والفريسيون. وكل ما قالوه لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه» (مت 
٢٣: ٢و٣). ولكنهم كانوا مرائني، أل_م مل يعيشوا مبقتضى معايريهم 
العالية للربِّ، فقد وضعوا «أمحاًال ثقيلة» على أكتاف اآلخرين، أما هم 
فلم يكونوا على استعداد حلملها (مت ٤:٢٣). واحتكروا اإلفتاء 
الشرعي حلفظ حرف الناموس دون روحه (مت ٢٣: ١٦-٢٢. انظر 
أيًضا مرقس ٧: ٩-١٣). وكانوا يفتخرون بربّهم الّذايت، وال يعملون 
األعمال احلسنة إالَّ لرياهم الناس (انظر مت ٢٣: ٦-١٢، ٦: ١ و

١٦-١٨، لو ١٨: ٩-١٤). ووصفهم يوحنا المعمدان بأ_م «أوالد 
األفاعي» الذين يتكلون على أ_م أبناء إبراهيم (مت ٣: ٧و٨). وقد 
أيد الرب يسوع هذا احلكم عليهم (مت ٣٣:٢٣)، وأضاف إىل 
ذلك القول بأ_م «قبور مبّيضة» (مت ٢٧:٢٢)، وأ_م ليسوا أوالد 
«األنبياء واألبرار» (مثل إبراهيم) الذين بنوا هلم قبورًا فخمة، بل هم 
ابناء الذين قتلوا أولئك األنبياء واألبرار، من «هابيل إىل زكريا» (مت 
وراء  يسعون  عميان»،  قادة  «عميانًا  فقد كانوا   .(٢٣: ٢٩-٣٦
الدخول إىل  الناس من  احلقيقة كانوا مينعون  الدخالء، ولكنهم يف 

ملكوت السموات (مت ١٥: ١٤، ٢٣: ١٣-١٥).
هذه الوصمة واضحة بالنسبة هلم، يف العهد اجلديد، ولكن جيب 
الفريسيني على صورة  بدا بعض  أنه يف بعض احلاالت  ننسى  أالَّ 
الطيبة (لغماالئيل)، كما قد رآها يف  أفضل (انظر هذه الصفات 
بعض الفريسيني مثل: االعتدال، والعدول عن العقوبات القاسية، 
وقد   .(٥: ٣٣-٣٩ (أع  اإلنسان  ومسؤولية  اهللا،  سيادة  وادراك 
كان بولس - قبل أن يكون إناًء ُخمتارًا من الرّب - فريسًيا. وواضح 
أنه كان يعتربهم مثاًال أعلى «للرب الذي يف الناموس» (يف ٣: ٤-٦ 
يسوع  الرب  وبخ  أنه كما  ننسى  أال  غل١٤:١). كما جيب  مع 
األحيان- كانوا  بعض  يف  أنفسهم-  الفريسيني  فإن  الفريسيني، 

ينقدون أنفسهم نقًدا شديًدا.
ويذكر التلمود سبع فئات من الفريسيني، كان من بينهم: ِفرِّيِسيُّ 
الكِتِف أي الذي كان حيمل أعماله الصاحلة على كتفيه لكي يراها 
الناس. والفريسي الِمَدقُّ الذي كان حيين رأسه يف تواضع كاذب، مثل 
الِمَدقِّ يف اهلاون، وكذلك الفريسي الذي حيب اهللا حًقا مثل إبراهيم.

وميكن تعريف الفريسية، بالقول بأ_ا كانت تتمسك باحلرف أكثر 
مما بالروح. لقد (أقامت سياًجا حول الناموس) إذ أخذت قوانني شريعة 
الالويني-  للكهنة  خمتًصا  منها  الكثري  اليت كان  القدمي-  العهد 
الشفهي  بالتقليد  بتمسكهم  وذلك  يهودي،  لكل  ملزمة  وجعلتها 
وتفسرياته. لقد جعلوا الناموس يف متناول كل انسان، وبذلك كانت 
ميًتا  الناموس حرفًا  المؤمنين) ومل يكن  تؤيد (كهنوت كل  الفريسية 
للفريسي الصادق، كما كان يفسره الكتبة، بل كان هو احلياة نفسها.

فلماذا إًذا َوَبخَّ المسيح الفّريسّية؟ 
بسبب رياء البعض من رموزها، الذين كانوا «يقولون وال يفعلون» 
(مت ٢٣: ٣). وألن الفريسية يف حماولتها -املخلصة- لتطبيق ناموس 
اهللا األبدي على ظروف الناس املتغرية، حطمت من قدر مطالب اهللا 
على  اضافية  أمحاًال  وضعوا  وبينما   .(٣:١٥ (مت  العادلة  املطلقة 
أنفسهم وعلى أتباعهم، فا_م يف الواقع جعلوا الطريق إىل الربِّ أيسر، إذ 
جعلوه غاية ميكن بلوغها مبراعاة بعض الفرائض. وبامتام هذه األعمال، 
كان الفريسي يظن أنه قد فعل كل املطلوب منه. ولذلك قال الرّب 
يسوع: «مىت فعلتم كل ما أمرمت به فقولوا إننا عبيد بطالون» (لو١٠:١

٧). كما قال للتالميذ: «فَِإينِّ أَُقوُل َلُكْم: إِنَُّكْم ِإْن َملْ يَزِْد ِبرُُّكْم َعَلى 
اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّيِسيَِّني َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّماَواِت.» (مت ٥: ٢٠).
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اإلنجيل : (يوحنا ٦:١٩-٣٥)
«لهذا قد ُولدُت أنا ولهذا قد أتيُت إلى العالم ألشهد للحّق 

كّل من هو من الحّق يسمع صوتي» (يو٣٧:١٨).

وداَعة يسوع
إّن طول األناة ألمٌر عجيب، جيعل الّنفس ترتاح يف ميناء هادىء 
ُحمَرِّرًا إيّاها من األمواج والرياح الشريرة. يعّلمنا إيّاه املسيح يف ُكّل 
مناسبة وخاّصة اآلن حني ُحيَكم عليه، ويُـَقاد من حاكٍم إىل آخر 

ويُهَزأ به.
عند حّنان أجاب بكّل وداعة، ولذلك اخلادم الذي ضربه أجاب 
بكلمات هلا القدرة على القَضاء على ُكّل َتكّرب (يو٢٢:١٨-٢٣). 
ومن هناك جاء إىل قيافا، ومن قيافا إىل بيالطس، وأمَضى طوال الليل 
معهم وأظَهَر وداعة كاملة. وعندما اcّموه أنّه «فاعل َشّر» (يو٣٠:١٨) 

من دون أن يُثبتوا ذلك، بَِقَي صامًتا (مىت ١٨ :٢٦ -٦٣).
إيّاه  ورافًعا  معّلًما  بيالطس  مع  تكّلم  الـُملك  عن  ُسِئَل  وعندما 

روحانـيÕا إىل العالء (يو٣٣:١٨-٣٧).
لكن ملاذا مل يفحصه بيالطس حبضور اليهود، بل دخل به إىل دار 

الوالية (يو٣٣:١٨)؟ ألّن بيالطس كان يشّك باليهود، وكان يريد 
بعيًدا عن ضّجتهم. وبعدما سأل: «ماذا  بدّقة  احلقيقة  يعرف  أن 
فعلت»؟ مل يُعِط يسوع جوابًا على ما كان بيالطس يريده، بل تكلَّم 
عن مملكته قائًال: «مملكيت ليست من هذا العامل» (يو٣٦:١٨) أي 
إّين ملٌك، لكن ال كما تتخيَّل أنَت بل أfَى بكثري، وهكذا يُظِهر 
أنّه مل يأِت بأيِّ َشـّر عندما قال: «هلذا قد ُولدُت أنا وهلذا قد أتيُت 
قال:  عندما  ذلك  بعد  (يو٣٧:١٨).  للحّق»  ألشهد  العامل  إىل 
«ُكّل َمن هو من احلّق يسمع صويت»، أراد أن جيذبه إىل االصغاء 
، ويرغب فيه  إىل كلماته ألنه يقول ما معناه: إن كان أحٌد مع احلقِّ
قليًال فسأله  أقنعه  قد  أّن يسوع  والربهان  لكلمايت.  سوف يصغي 

بيالُطس: «وما هو الحّق» (يو٣٨:١٨).
وكان يريد أن ينتشله من غضب اليهود لذلك خرج وقال: «أنا 
لسُت أجد فيه عّلة واحدة». وٱنْـَتِبه بأيّة حكمة قاهلا. مل يَـُقل: لقد 
أخطأ وهو مستوجب املوت فاعفوا عنه بسبب العيد، لكن بعد أن 
أبعد عنه أّوًال ُكّل اcام يطلب إطالقه بسبب العيد، لذلك أضاف:
 «ولكم عادة أن أطلق لكم واحًدا في الفصح، أتريدون أن 
ليس  قائلين  أيًضا جميعهم  اليهود؟ فصرخوا  ملك  لكم  ُأطِلق 

هذا بل باراباس» (يو٣٩:١٨-٤٠).
يا هلا من صرَخٍة خبيثة ألّ_م يطلبون ِإطالق املذنبني، بينما حيّثون 

على عقاب الربيء. أّما أنَت فالحظ حمّبة الرّب هلم.
«فحينئٍذ أخذ بيالطس يسوع وجلده» (يو١:١٩).

رّمبا مريًدا أن يـَُهدِّىء محاس اليهود، ومسح بعدها للغاية نفسها أن 
يضفر العسكر إكليًال من شوك، ويضعوه على رأسه ويـُْلِبُسوُه ثوب 
أرجوان (يو٢:١٩). مث أخرجه خارًجا، حماوًال مرّة أخرى أن جيعلهم 
لليهود  إرضاًء  ذلك  فعلوا  فقد  العسكر  أّما  اcّامهم.  عن  يعودون 
ويسوع صامٌت (متى ١٤:٢٧)  املال. جيري ُكّل ذلك  وبسبب 

(ومرقس ٥:١٥) (يو٩:١٩).
أمَّا أَنَت عندما ترى ملك املسكونة، واملالئكة كّلهم َيستهزىء fم 
العسكر بأقواهلم وبأعماهلم وهو يصرب صامًتا، حاِول أن تتشّبه به 

يف حياتك ...
«فلـمَّا رآه رؤساء الكهنة والخدُّام صرخوا قائلين اصلبه اصلبه 
قال لهم بيالطس: ُخذوه أنتم واصلبوه ألّني لسُت أجد فيه علّـًة» 

(يو٦ :١٩).
أُنظر كيف أّن القاِضي بشىتَّ الطُّرق يدافع عن نفسه، حماوًال أن 
يُـبِعد عنه ُكّل اcام. لكّن ذلك مل ُيسِكت صوت الكالب. العبارة: 
«خذوه أنتم واصلبوه» تشري إىل صالحّية ال ختتص باليهود. لقد 
قاده هؤالء إىل بيالطس ليأخذ القرار باملوت، وقد حَصل ما يُعاكس 

ذلك إذ يرونه يتهّرب من القرار.
يموت  أن  يجب  ناموسنا  ناموس وحسب  لنا  اليهود  «أجابه 

ألنّه جعل نفسه ابن اهللا» (يو٧:١٩).

عید رفع الصلیب الكریم المحیي
اصلبه! اصلبه!

الفللقدیس یوحنا الذهبي الفم الذ نا للق

(١)
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حبسب  عليه  واحكموا  أنتم  «خذوه  احلاكم:  هلم  قال  عندما 
ناموسكم، قال له اليهود ال جيوز لنا أن نقُتل أحًدا» (يو٣١:١٨). 
االcام:  إىل سبب  أيًضا  وانتبه  الناموس.  إىل  يلتجئون  اآلن  بينما 
«ألنه جعل نفسه ابن اهللا». هل هذا يستوجب اُحلكم ما دام يعمل 
أعمال اهللا؟ وماذا يفعل املسيح؟ بينما كانوا يقولون هكذا كان هو 
ارتفعت  بتواضعه  فاه.  يفتح  «مل  القول:  ذلك  متّمًما  يصمت 

حكومته» (أشعيا ٧:٥٣-٨) (يو٩:١٩).
بعدها خاف بيالطس عندما مسع أنّه جعل نفسه ابن اهللا (يو٨ 
:١٩) خاف ألنّه رّمبا كان القول صحيًحا، ممّا جيعل نفسه خمالًفا 
للّناموس. أّما هؤالء فَـيَـْعـَلُموَن احلقيقة عن طريق األقوال واألفعال، 
ورغم ذلك ال يرتعدون بل يقتلونه من أجل أمور كان عليهم أن 
يسجدوا له. لذلك مل يـَُعد يسأله: «ماذا فعلت» (يو٣٥:١٨) بل 

يضطرب من اخلوف وميتحنه بالّسؤال:
«من أين أنت؟ أّما يسوع فلم يعطه جوابًا» (يو٩:١٩).

العامل، ومملكيت  إىل  ُوِلدُت وجئُت  هلذا  أّن  الذي مسع  ذاك  ألّن 
ليست من هذا العامل، كان عليه أن يُقاوم وحيّررُه لكّنه خضع لغضب 
اليهود. أّما هؤالء فقد أظهروا اcّامهم عالنّية: «ُكّل َمن جيعل نفسه 
َمِلًكا يُـَقاوم قَـيَصر» (يو١٢:١٩) معتربين هذا اِإلعالن جرمية عاّمة.

كان جيب على احلاكم أن يفحص هذه الّتهمة بصورة تفصيلّية: 
كيف أضحى متسّلطًا يطارد قيصر يف ملكه، لكّنه مل يفعل. لذلك 

مل جيبه يسوع بشيء عالـًما أنّه يطرح أسئلة بدون أّي هدف.
ومن جهة ثانية كان يسوع يعَلم أّن أعماله تربهن عنه، لذلك مل 

يدافع عن نفسه باألقوال اليت ُتظهر أنّه يأيت إىل اآلالم بإرادته.
إًذا بعد أن صمت (يو٩:١٩).

«فقال له بيالُطس أما تكّلمين. أَلسَت تعلم أّن يل سلطانًا أن 
أصلبك وسلطانًا أن أطلقك» (يو١٠:١٩).

أرأت كيف يُدين نفسه ُمسبًقا؟ إن كّل شيء حتت سلطته، فَِلَم 
ال يطلقه ما داَم ال يوَجد عليه أيّة cمة رئيسة؟ مثّ جييب يسوع:

«مل يكن لك َعـَليَّ سلطـاٌن البّتة لو مل تكن قد أُعطيَت من فوق
(يو١٩  أعظم﴾(١)»  خطيئة  له  إليك  أسلمني  الذي  ﴿لذلك 
:١٠). من خالل هذا اجلواب يُظهر يسوع أّن بيالطس هو أيًضا 

مسؤول عن ُجرم اخلطيئة. (١):آية غير واردة في إنجيل العيد.
لقد أنَكَر الرّب على احلاكم تفكريه وتعاليه بقوله:«مل يكن لك 
َعـَليَّ سلطاٌن البّتة لو مل تكن قد أُعطيَت من فوق » لكي يُظهر له 
بل ُكّل  أحداث،  لسلسلة  نتيجة  األمور ال جتري صدفة  هذه  أّن 

شيء يتّم مبعرفة اهللا اخلفّية (سرّيÕا).
ومن جهة ثانية، حّىت ال يعتقد احلاكم يف الوقت نفسه أنّه حمّرر من 

كّل cمة أضاَف: «لذلك الذي أسلمين إليك له خطيئة أعظم».
يف الواقع إن كان كّل شيء يتّم فقط مبشيئة اهللا (ُمسيّـرًا) عندها ال 

اليهود مذنبني مسؤولني عن اجلُرم. لكّن هذا  يكون بيالطس وال 
األمر غري صحيح ألّن العبارة «لو مل َتُكن قد أُعطيَت» تعين «إّن 
اهللا سمَح بذلك» وكأنّه يقول ما معناه: سمح اهللا بهذه األحداث 
ومع ذلك غير مبّررين من الشّر ومن الخطيئة. fذا اجلواب أدَهَش 
يسوع احلاكم وأعَطى دفاًعا واضًحا. لذلك كان ُحياول بيالُطس أن 

يُطلقه.
«﴿ِمن هذا الوقت كان بيالطس يطلب أن يطلقه ولكّن اليهود 
كانوا يصرخون قائلين: إن أطلقَت هذا فلسَت محـبwا لقيصر. 

كّل َمن يجعل نفسه ملًكا يُقاوم قيَصر﴾» (يو١٢:١٩).
لم يستفد اليهود كثيرًا من االّتهامات المتعّلقة بعصيان الناموس، 
لذلك يلتجئون إلى ما هو خارج الّناموس قائلين: «ُكّل َمن يجعل 

نفسه َمِلًكا يُـَقاِوم قَـْيـَصر».
من  القرمزي،  الثوب  أَِمَن  متسلطًا؟  َمِلًكا  الرّب  َظَهَر  أين  ومن 
مع  وحده  َيِسر  أََلم  العسكر؟  ِمن  أم  الهيئة  ِمَن  الشوك،  إكليل 
تالميذه االثني عشر مستخدًما ُكّل شيء ببساطة الفقراء: الطعام 

والثياب والسََّكن؟
لكن يا له من ُجْبٍن وعدم رجولة! ألّن بيالطس كان خاشًيا على 
فخرج  للخطر  يُـَعّرضه  سوَف  اليهود  أقوال  إهمال  فإّن  نفسه، 

ليفحص األمر، هذا ما يظهر من اآلية:
على  يسوع وجلَس  أخرَج  القول  هذا  بيالطس  «فلـّما سمع 
جّباثا»  وبالعبرانّية  البالط  له  يُـَقال  موضٍع  في  الوالية  ُكرسّي 

(يو١٣:١٩).
لكن بيالطس سوف يهّدىء من غضب اليهود وهوذا ما يتبّين 

من خالل اآلية:
«وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة فقال لليهود 

هوذا ملككم» (يو١٤:١٩). 
َملككم»  «أََأصِلب  فأضاَف  اصلبه»  ُخذه،  «ُخذه  له:  فقالو 

فكانوا يصرخون: «ليس لنا ملك إالَّ قَيَصر» (يو١٥:٩).
اهللا  أسلمهم  لذلك  الهالك.  في  بإرادتهم  أنفسهم  جعلوا  لقد 
أيًضا. ألنّهم قد ابتعدوا أوًَّال عن عنايته وحراسته. أنكروا ملكوته 
باّتفاق واحد، لذلك أسلمهم إلى الشدائد من جرّاء قرارهم (بالّرغم 
لكّنهم كانوا  غضبهم).  يوقف  أن  بمقدوره  قيل كان  ما  أّن  من 
يخافون من إطالق سراحه، مّما يجعله يجّر الجمع وراءه وكّل شيء 

بعدها يجري لصالحه.
إنه ُحّب الرئاسة لهو رهيب، وقادر أن يقود الّنفس إلى الهالك. 
لذلك لم يسمعوا. كان بيالطس يريد أن يطلقه بمجّرد الكالم بينما 

كانوا مصرّين على الصراخ: «اصلبه».
بالّصلب؟ ألّن   الطّريقة  لماذا كانوا يوّدون أن يموت بمثل هذه 
الموت على الصليب تحقير شديد له. وكانوا يخشون بعد موته أن 
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غير  ميتة شنيعة محقَّرة،  له  دبّروا  لذلك  ما.  بطريقة  القوم  يتذكره 
عارفين أّن الحقيقة سوف تشّع من خالل كّل هذه العقبات. هذا 

ما يتبّين من الكالم التالي:
بـَْعَد  ِإنِّي  اْلُمِضلَّ قَاَل َوُهَو َحيٌّ:  َقْد َتذَكَّْرنَا َأنَّ ذِلَك  «يَا َسيُِّد، 

َثالَثَِة أَيَّاٍم أَُقوُم.» (متى ٦٣:٢٧).
لذلك كانوا يحيكون كّل شيء من أجل محو كّل ما يمكن أن 
يحدث فيما بعد. لذا كانوا يصرخون باستمرار «اصلبه» أي الجمع 

الثّائر والمدفوع من الرؤساء.
به.  ومضوا  يسوع  فأخذوا  لُيصَلب  إليهم  أسلمه  «فحينئذ 
موضع  له  يُقال  الذي  الموضع  إلى  حامٌل صليبه  وهو  فخرج 
الجمجمة ويُقال له بالعبرانّية جلجثة حيث صلبوه وصلبوا اثنين 
(يو١٦:   الوسط»  في  ويسوع  هنا  ومن  هنا  من  معه  آخرين 

.(١٩-١٧
... بينما في البداية كان اليهود ينعمون بمعونة اهللا، كانوا يطالبون 

بناموس ُملك األمم، ويف الربّية بعد حصوهلم على املّن تذّكروا.
هنا أيًضا أنكر اليهود ُملَك املسيح وطالبوا ِمبُْلِك قَيَصر لذلك عّني 

اهللا هلم ملًكا طبًقا إلرادcم.
عندما مسع بيالطس ذلك أسلم يسوع لكي ُيصَلب ... ألنّه بينما 
كان عليه أن يسأل إن كان املسيح قد حاول أن َيسعى وراء سلطٍة 
ظاملة مل يفعل، بل أصدر القرار بدافع اخلوف فقط. وقد استدرك 

املسيح ذلك ُمسبًقا عندما قال له: «مملكيت ليست من هذا العاَمل» 
(يو٣٦:١٨). لكّن بيالطس َسّلم نفسه كّليÕا إىل األمور العاملّية، ومل 
يَرد أن يفّكر أرفع من ذلك بالرغم من أّن ُحلم امرأته كان كافًيا 

لكي يزعزع رأيه. (مىت١٩:٢٧).
بل  الّسماء  إىل  يتطّلع  مل  ذلك.  من كّل  ينفعه شيء  مل  ولكن 
الّصليب كمحكوٍم عليه،  فقد جعلوه حيمل  أّما اآلخرون  أسَلمه. 
والخشبة تُعتبر عالمة عاٍر ال جيدر بالواحد أن يقرتب منها. هكذا 
الّصليب، عندما محل  حصل سابًقا يف ما كان رمزًا للموت على 
ملا  (رمزًا  قراره  إىل  إبراهيم  والده  وَصَل  بعدما  احلطب  اسحق 

سيجري). أّما اآلن فقد أصبح األمر فعًال.
ُدِفَن.  هناك  آدم  إّن  البعض  يقول  اجلمجمة.  موضع  إىل  وجاء 
حيث ساد الموت جاء يسوع لكي يضع شارة الظَّفر. خرََج ماسًكا 
بالصَّليب راية الظَّفر ضّد سلطان الموت. وكالظّافرين هكذا هو 

كان حيمل على كتفه رمز الّنصر والظّفر.
لقد َصَلَبُه اليهود مع اللّـصَّني متّممني النبوءة بالرغم من ِإرادcم، ألّن 
ما كانوا يفعلونه وهم جيّدفون، قد حتّول إىل احلقيقة حّىت تْعـَلم كم هي 
قدرة احلقيقة كما قال النّيب مستنريًا من السَّماء: «وَقد ُحِسَب مع 
األمثة» (أشعيا ١٢:٥٣). كان الشيطان حياول أن خيفي الواقع، لكّنه 
مل يستطع ألّ_م قد صلبوا الثالثة لكّن واحًدا منهم أشَرَق وهو يسوع 

حىتَّ تعلم أّن قّوته هي اليت فعلت كّل شيء ... ...
تتّمة عظة القديس يوحنا الذهبي الفم في العدد القادم

ـــا الـثـــریــَّ

 جمموعة من النجوم وامسها يف العربية « كيما כימה » أي 
الثراء  من  فمشتق  العربية  يف  االسم  أما  عنقود،  أو  جمموعة 
ومسيت كذلك لكثرة جنومها مع ضيق حملها. وتذكر يف الكتاب 
املقدس ثالث مرات ( أيوب ٩:٩، ٣١:٣٨، عاموس٨:٥) . 
وتذكر يف املواضع الثالث مع  «اجلبار». وتقع الثريا يف طرف 
برج الثور، وتستطيع العني اªردة رؤية ست أو سبع جنوم منها، 
ولكن  منها،  اكرب  عدد  رؤية  يستطيع  احلاد  البصر  وان كان 

الصور الفلكية الفوتوغرافية تبني احتواءها على آالف النجوم، 
وتبدو يف هذه الصور مرتبطة مًعا يضّمها غالف سدميي واحد، 
فتظهر وكأ_ا حبات عقد متأللئة جيمعها خيط واحد مما يتفق 
متاما مع القول : «هل تربط أنت عقد الثريا ؟» ( أيوب ٣٨ 
:٣١) وَكَأن الرّب يسال أيوب عما إذا كانت قوة أيوب هي 
مًعا يف جمموعة  النجوم  من  اهلائل  العدد  هذا  تربط كل  اليت 

واحدة.
الشمس،  من  ثالثمائة سنة ضوئية  بعد  على  الثريا  وتقع 
وهي تُـَرى قبل شروق الشمس يف الربيع، بينما يُـَرى «اجلبار» 

واضًحا يف اخلريف.
ويربط البعض بني جنومها السبع الواضحة للعني اªردة، وبني 
رؤيا يوحنا للكواكب السبعة اليت يف يد الرب، والكواكب السبعة 

هي مالئكة السبع الكنائس (رؤ١٢:١ و١٣ و١٦ و٢٠).
 وهذه الكواكب السبعة اليت تتألأل يف عنقود واحد وكأ_ا 
كوكب واحد، تقدم لنا صورة للكنيسة يف وحدcا اجلوهرية، 

رغم تنوعها شكًال وتفرقها مكانًا.
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

الفصل الثامن - (تتمة)
وكاد لعرفانه باجلميل أن ينَسى موعد ذهابه إىل العمل. مث حصل 
له حادث رهيب، أليم، ُمحزن وخطير. ِإالَّ أنّه كان يف احلقيقة نعمة، 
َنَظر رئيسه عليه،  أبواب مصريه. إذ عندما وقع  أثرها  فتحت على 
ووجد انّه فجأة ينتعل حــذاًء جديًدا ويلبس الثياب اجلديدة واألنيقة، 
عليه  وا_ال  برقبته  وامسَك  حنوه،  وقفز  الَشّك.  وانتابه  تعجَّب، 
بالضَّرِب والرَّكِل حىت ساَل دمه، وكاد أن يقتله. ورغم أن أنستاز جثا 
على رُكبتيه، َوقـبََّل َيَدي رئيسه صارًخا: ”أنا لسُت بسارٍق“، مل يكن 

رئيسه ينفّك عن سؤاله: ”من أين لَك هذا؟“ وكان أنستاز جييب:
- ”إنّه املسيح الذي أرسله يل، صدِّْقين“.

- ”المسيح؟“ وكان يعاود َضْربَُه َورَْكَلُه.
ُحلسن احلّظ أّن اجلار مسع الصراخ ووصل ليحول دون مقتل الصيب. 
الرتكّية  السجون  يف  الصيب  َلُوِضَع  ذلك  ولوال  شيء،  بكّل  فأخرب 
بسبب معّلمه القاسي القلب، الذي كان جيمع املال دون توّقف وال 

يبتسم أبًدا.
وإذا بصوِت ولد صغري حيّول أفكار األسقف نكتاريوس ويُبِعد روحه 
أفريقّية  بلغة  يكّلمه  أمسر،  ناحًال  صبًيا  أمامه  وجَد  الذكريات:  عن 
جيهلها متاًما. كان الصيب يلبس ثيابًا ممزّقه ويداه ترجتفان من الربد. من 
فيه  حتّدقان  الولد  عينا  والديه؟ كانت  من  هرب  وكيف  أتى؟  أين 

وجتذبانه كاملغناطيس. وقال بصوت خفيض مبحوح: ”غويب...“.
فتمتم نكتاريوس:

- ” يا عصفوري الصغري!“
مثّ _ض وفّتش يف جيبه ليجد حّبة من السكاكر، فأعطاها للولد 
الذي رفع نظره املليء، بعرفان اجلميل. ويف تلك اللحظة مّر شاب 

من العاملني على منت السفينة، فقال له:
- ”هذا الصيب من تنزانيا يا ابِت، لقد قُِتَل أبواه هناك واختَفى 
سيدة  فأخذته  االسكندرية،  يف  وحده  ُوِجَد  مث  اخلمسة.  اخوته 

انكليزية عجوز حتت رعايتها“.
وعاد نكتاريوس إىل احلاضر. فاحنىن وأخذ الولد بني ذراعيه. فصاَح 

الشاب:
- ”سوف تتسخ ثيابك بسببِه يا ابِت! فهو ينتقل يف كل االحناء 

كاهلّر الصغري. وقد وجدناه منذ نصف ساعة يف غرفة احملركات“.
فقال نكتاريوس: ”ال بأس، ال توّخبه“.

واستمر واقًفا يداعب الولد، وكان يتنّهد بني احلني واآلخر ويقول:

- ”األوالد! األوالد! الصغار، التعساء! بَلى، هناك دائًما أسوأ“.
وكانت السفينة تتابع إحبارها اهلادىء. فتقدَّم الشاب وأخذ الولد 

بني ذراعيه وقال:
- ”تعال معي يا غويب إىل أسَفل“.

فحاول الولد املقاومة بينما كان الشاب ينزله االدراج رغًما عنه. 
وقبَل أن يعود نكتاريوس إىل االستلقاء، ألَقى نظرة على البحر. ”يا 
لَـلـرَّوَعِة! لكن كم من األحزان خميفة يف البحر! كم من مرّة يف حيايت 

... آه يا إهلي، إننا جند دائًما َمن هو أتعس منا!“.
وَجرَّ نفسه حنو كرسيه الطويل، وعاد فكره من جديد إىل طفولته. 
بالطبع لو مل يُرسل له الرّب ذلك الرجل الصاحل، فما كان سيحّل به؟ 
اذن سيموت بسبب الضرب. وهذا الولد التنزاين الذي مات أبواه 
واختفى اخوته ... أية ُجلُجلة هي احلياة! ليس عليه إذن أن يقلق 
إشارة  على وجهه  وأالَّ خياف. رسَم  باملستقبل،  ـَر  َفكَّ ويرتعد كلما 
الصليب وتنّفس عميًقا: يف الوقت املناسب أرسل اهللا الكّليُّ القدرة 
الرُجل املناسب ليمنح حياته اجتاًها جديًدا. ومن جديد عادت إىل 

ذهنه الذكريات. 

أسقف المدن الخمس

َكَتب الُبحتري إلى 
أحد أصحابه وكان 
ُمْعـتَـَقًال في السجن
هذه األبيات، 

ذاِكًرا یوسف بن 
یعقوب وفضيلته 
وما آل إليه َصْبره،

وطول أناته.

َوَما ٰهِذِه ٱْألَيَّاُم ِإالَّ َمنَــاِزٌل  
َفِمْن َمـْنِزٍل رَْحٍب ومْن َمـْنِزٍل َضـْنِك

بَـْتـَك ٱلْـنَّــائِـَباُت َوإنـََّما   َوقَــْد َهــذَّ
بْـرِيُز قَـْبـلَـَك بٱْلسَّـْبِك َصـَفا ٱلذََّهــُب ٱْإلِ

َأمـا ِفي نَـِبيِّ اهللا يُـوُسَف ُأْسَوٌة  
ْفِك لِـِمـْثِلَك َمْحـبُـوًسا َعَلى ٱلظُّْلِم َوٱْإلِ

َأقَـاَم َجِميُل ٱلصَّـْبِر ِفي ٱلسِّْجِن بُـْرَهًة
فَـآَل بِـِه ٱلصَّْبـُر ٱلْـَجِميُل ِإَلى ٱلْـُمْلِك 



✞  جحود االنسان لمحّبة اهللا ✞
✟ ياروندا، هل التجارُب مفيدٌة دائًما للنـــاس ؟

التجارب.  ✝ هذا يتوّقف على كيفيِة مواجهة كّل شخٍص هلذه 

فالذين ال يتمتعون بنيٍَّة حسنٍة يلَعنون اهللا عندما يتعّرضون للِمَحِن 
واملَصاِعِب، ويقولون: «لماذا حَدَث هذا لي؟» انظُروا، ذلك االنسان 
يتمتَّـُع بالعديـِد من الربَكـاِت! أيُّ نـوٍع من اآلهلة هَو هذا؟. لكّنهم ال 
لتجــارب  َخيضعـون  ذلـك،  عـن  َوِعَوًضا  أخطأُت»،  «لقد  يقولون، 
بالنُّبِل والتفاين فيقولون: «اªُد  الذين يّتصفون  الناس  أمَّـا  عديدٍة. 
لَك يا اهللا! لقد قَـرَّبَـْتِني هذه التجربة منك، ألنََّك َمسحَت fا من 
أجل َمنفَعيت». قد ال يكوُن هؤالء الناس من ُمرتادي الكنيسة أبًدا، 
لالعرتاِف  وَيذهبون  ُمنَتظٍم،  بشكٍل  بارتيادها  يُباشرون  لكّنهم 
القساُة  ُ األشخاُص  ويتناولون جَسد ودم الربِّ الكرَميْنيِ. قد يبلغ 
القلوِب، الذين خيَتربون بعَض التجارِب، درجًة من التفاين، حبيُث 
تنقلب حياcم رأًسا على عقب وُحياولون التعويَض، بواسطة األمل 

الذي َيشعرون به، عن ُكلِّ ما فعلوه.

✟ ياروندا، هل يجب أن نقول، «المجد لك يا اهللا!» عندما 
تسير أمورنا على خيِر ما يُرام ؟

✝ ِإذا مل نَـُقل «اªد لك يا اهللا» يف أوقات الفرح، فكيف َسنقدر 
أن نقوهلا يف أوقاِت احلُزن؟ هل َتقولينها يف زمِن احلزن، وال تودِّين قوَهلا 
يف زمن السرور؟ بالطبِع، عندما يكوُن أحدُهم ناكرًا للجميِل، لْن ُميَــيِّز 
هي  يل  وبالنسبة  مميتٌة،  خطيئٌة  اجلميل  ونكراُن  اجلحوُد  اهللا.  حمّبة 
خطيئٌة مميتٌة. االنسان الناكُر للجميِل ال َيسرُّه أيُّ شيء، فهو  دائُم 

التذمُّـِر والتأفـُِّف، وال يرى ِإالَّ األخطاَء يف ُكلِّ شيء ويف ُكلِّ إنسان.
العنب شرابًا مشهورًا جدÕا. يف  فاراسا، كان عصري  َموطني،  يف 
إحَدى األمسيات بدأت فتاٌة صغريٌة بالبكاء وطلبت هذا العصير. 
اجلريان.  عند  من  منه  القليل  وأحضرت  ذهَبت  األم؟  فعلت  ماذا 
وحاملا تناولت الفتاة الشراَب، عادت للبكاء ثانيًة، وأخَذت تضرُب 
اللََّبِن».  بعض  أيًضا  أريُد  صارخًة:«أّمي  غضٍب  نوبِة  يف  برِجلها 
فأجابت األم: «يا ابنيت، أين سأجُد اللَنب يف هذا الوقت املتأّخر؟» 
لكنها ذهبت ثانية إىل اجلريان، ووجدت قليًال من اللِنب مثّ وَأحضرته 
البنتها. شربت الفتاُة اللبن ثمَّ عادت للبكاِء. «ملاذا تبكني اآلن؟». 
سألت األم. «أّمي، أريد عصيَر العنِب واللبن مًعا». فأخذِت الوالدة 
العصري واللنب ومزجتهما، لكن الفتاة بقيت تبكي. «أّمي، ال يمكنني 
أن أشربهما، أريد فصلهما ثانيًة!». عندئٍذ َوجََّهت األُم بضَع َصفعاٍت 

البنتها الناكرة اجلميل. وهكذا انفصل اللنب عن العصري!
ما أريد قوله هو أّن بعَض الناس يتصرَّفون مثَل هذه الفتاِة، وهلذا 
بنكراننا  نعرتف  َدعونا  األقّل،  على  هللا.  التأدييب  العمل  دوُر  حيُني 
للجميِل، ولنشكر اهللا _ارًا وليًال على الَربكاِت اليت أغَدقها علينا. 
fذه الطريقِة، سُنجُرب الشريَر على اهلروِب. فَيجمُع شياطيَنه وَخيَتِفي 

كالّدخاِن األسوِد، ألنـَّـنا اكتشفْنا نقطَة العطِب ِعنَده.

✞  فلنقارن تجاربنا مع الضیقات الثقیلة لغیرنا ✞
أفَضُل دواٍء لكلِّ جتاربنا َوِحمَننا هو أن نُـَقارن جتارب إخوتنا البَشر 
الثقيلة، مع ضيقاتنا الشخصّيِة، ومنيِّـَز الفرق الكبري بينَها، وحمّبة اهللا 
عندها  فقط.  صغريٍة  لتجربٍة  لتعرُّضنا  مساِحِه  يف  لنا  أظهرها  اليت 
سنشكر الرّب، وسنشعر بأِمل غرينا، وسُنَصلِّي من أعماق قلِبَنا إىل اهللا 
لكي َميدَّ له يَد العوِن. على سبيل املثال، لو فقدُت إحدى رِجَلّي؟ 
َجيُب أن ُأَصّلي، «اªد لك يا اهللا! ما زلُت أملُك رِجًال أخرى، أمَّا 
بال  انسانًا جمدوًعا  لو صرُت  رِجليه». وحّىت  فَـَقَد ِكلتا  فَقْد  غريي 
ذراعْني ورِجَلْني، فيجب أن أقول: «اªد لك يا اهللا! لقد َتَسىنَّ يل أن 
أمشي واستخدم ِذراعّي لسنواٍت عديدٍة، بينما ُوِلَد غريي مشلوًال».

منُذ اللحظة اليت مسعُت فيها بربِّ عائلٍة يُعاين من النزيف منذ أحَد 
عشَر عاًما، قلُت، «ماذا أَفعُل أنا؟ هو َرُجل علماّين، َربُّ ُأسرٍة، 
ولديه أوالد، وعليه أن ينهَض ُكل صباٍح ويذهب للعمل. وهو يعاين 
من هذا النزيف ملدة إحَدى عشَر سنة، بينما مل ُأَكمِّل سبع سنواٍت 
وأنا أُعاين من هذا املرض! (عانى القديس الشيخ پايسيوس نزفًا معويًا 
دائًما منذ عام ١٩٨٨م) ﴿ولد القديس باييسيوس (أرسانيوس إزنيبيذي) 
في فارسا، كبادوكيا في ٢٥ تموز عام ١٩٢٤، وفي ١٢ تموز ١٩٩٤ رقد 
ودفن في دير القّديس يوحنا الالهوتي في سوروتي﴾. لو فّكرُت باإلنسان 
اآلخر الذي يُـعاين أكثر، فلن َأِجَد عندها أي عذٍر ألُبّرر نفسي. 
لكن، اذا اعتقدُت َأّين أنا الوحيد الذي أُعاين وغريي على ما يُرام، 
إذ جيب أن أ_ض كل نصف ساعٍة يف نصف الليل بسبب مشاكل 
يف أمعائي، وال استطيع النوم بينما يرقد غريي بسالٍم وهدوء، فأنا 
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منُذ مىت  اُألخُت،  أيـَُّتها  أنِت،  أَتذمَّر.  ُعذرًا يل حىتَّ  أجد  عندها 
تعانني من احلصباء؟
- منذ مثانية شهور

- هل فهمِت؟ يسمح اهللا بأن ُيصاَب البعُض باملرض لشهرين، 
وغريهم لعشرة شهور، وآخرين خلمسة عشر شهرًا، أعرف أّن األمل 
حادٌّ، وقد يصُل بعُض الناِس لدرجة اليأس بسببِه. اإلنسان العلماين 
الذي يُعاين من احلصباء ملّدة شهٍر أو شهرين، وييأس بسبب األمل 
سوَف يتشّجع ويتعزَّى عندما يسمع بصرب انسان روحاّين، يعاين من 
«لقد  لنفسه،  يقوُل  وسوف  يتذّمر.  أن  دون  لسنٍة كاملٍة  املرِض 
َأِخي  بينما  ياِئًسا،  واصبحُت  املرض  fذا  شهرين  منُذ  مرضُت 
التعيس يُعاين منه سنًة كاملًة وال يَتفوَُّه ببنِت َشَفة! أَنا علماّين وهو 

إنساٌن روحاّين!». وهكذا َيستفيُد ويَنتفُع بدون نصيحة!

✞  األحزان التي یسبِّبها الناس ✞
✟ ياروندا، عندما يتحّمُل بَصبٍر شخٌص ما ، األحزان والظُّلم 

من اآلخرين، فهل يُطّهره ذلك االحتمال والصّبر من أهوائه ؟
✝ بالتأكيد ! إنّه َجيعله ُمشرِقًا! وهل من شيٍء أَمسى من ذلك؟ 
للضرِب،  اªرمني  أحُد  يتعرَُّض  خطاياه.  ديون  يدفع  بذلك  فهو 
ويُغلق عليه يف السجِن، حيُث يقضي فرتة عقوبته. إذا تاَب هذا 
اªرُم بصدٍق. فسوَف ينجو من السجن األبدّي. وَهل إيفاُء َدْيٍن 

أبدي بواسطة هذه التجربة أمٌر بسيط؟
أكثُر  ُيّسببها اآلخرون  الَّيت  فاألحزاُن  بفرٍح.  األحزان  حتمَّلي كّل 
انتبهي،  حيّبوننا.  الذين  لنا  يقّدمها  اليت  العصائر  من كلِّ  حالوًة 
الناس  مدحكم  إذا  لكم  «طوىب  التطويباِت،  يف  يقوُل  ال  املسيُح 

وكم واضطهدوكم وقالوا عليكم ُكلَّ  ...»، بل: «طُوىب لكم إذا عريَّ
كلمِة سوٍء من أجلي كاذبني» (مىت ١١:٥)، وخاصة «كاذبين». 
عندما يتعرَُّض االنساُن للشتائم بال مربٍّر، فيمكنه أن ُجيمَِّع صربه 
واحتماله. أَمَّا إذا َأعَطى اآلخرين سبًبا ليشتموه، فهو سَيِفي ُديونَه 
بتلك الطريقة. إًذا، علينا أن نتحمََّل بدون تذّمٍر األحزاَن اليت ُيسبِّبها 
لنا غرينُا، وفوق هذا علينا أن نشعَر باالمتناِن، ألّ_م منحونا الفرصة 

لُنجاِهَد مبحبٍَّة، تواضٍع وصٍرب.
يتعاون الشخُص الذي يَفرتي على غريه مع الشياطني. لكن الريح 
القويّة َتكسُر األشجار الضعيفة وتقتلعها من جذورها، ألّ_ا ليَست 
متجّذرة بقّوة يف األرض، أمَّا 
األشجار ذات اجلذور العميقة 
ألّن  الريح  من  فتستفيد 

جذورها تزداد ُعمًقا بسببها.
أجل  من  ُنصّلي  أن  علينا 
ويَفرتون  يشتموننا  الذين 
أن  اهللا  من  طالبني  علينا، 
االستنارة  التوبة،  يهبهم 
والّصحة، وأالَّ َيظهر فينا أقلُّ 
أَثٍر للكراهيِة، جيُب أن حنتفَظ 
من  النابعة  باخلربِة  فقط 
كّل  وراءنا  ونرمي  التجربة، 

املرارة، متذّكرين نصيحَة القديس أفرام الّسوري (السرياني):
فال  بعد،  فيما  نقاوُة ضميرَك  واستباَنت  عليَك،  افُتِرَي  «إذا 
تتكبَّر، بل اخدم الرّب بتواضٍع، ألنّه أعتـََقَك من افتراء الَبَشر، 

حتَّى ال تسُقط كالجثّة الهامدة».
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تداوس الرسول
 أحد األثين عشر رسوًال (مت ١٠ : ٣، ومرقس ٣ : ١٨)، ويذكر يف إجنيل 
مىت بأنه « لبَّاُوس امللقب تداوس » ( مت ١٠ : ٣ )، ولكنه ال يذكر يف إجنيل 
لوقا (٦ : ١٤ ــ ١٦) وال يف سفر أعمال الرسل ( ١ : ١٣ )، ويذكر عوًضا 
عنه «يهوذا أخو يعقوب». ويبدو أن لوقا ( يف إجنيله ويف سفر األعمال ) يذكره 
بامسه احلقيقي وليس بلقبه. «وتـداوس» قد تعـين يف األرامـيـــة « حلمة الثدي 
»، أما « لبَّـاُوس » فمعناه «اللّب أي القلب» ولعلهما كانا لقبني ليهوذا متييزا 
له عن يهوذا االسخريوطي وما ارتبط باسم األخري من خيانة. واألرجح أن 
وتذكر  التلميذ.  هذا  نفسه  هو  (يو٢٢:١٤)  االسخريوطي»  ليس  «يهوذا 
انه بعد قيامة المسيح، أرسل توما  أسطورة « أبجر» ملك الرها (إدسا) 
الرسول تداوس أحد السبعني إىل أجبر . ويعتقد  القديس جريوم أن «تـداوس» 

الذي تتحدث عنه األسطورة هو يهوذا « لبَّاُوس الملقب تداوس ».
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طوىب ألولئك الذين قبلوا جميء المسيح كنور يف الظلمة، أل_م 
يصريون أبناء نور وأبناء _ار.

طوىب ألولئك الذين لبسوا نور المسيح من اآلن، أل_م بالفعل قد 
لبسوا ثياب العرس. لذا لن توثق أيديهم وأرجلهم، ولن يطرحوا يف 

النار األبدية.
طوىب ألولئك الذين رأوا املسيح أثناء جتسده، أما أولئك الذين رأوه 
رؤى العقل بشكل روحاين، وسجدوا له فلهم تطويٌب مثلٌث، أل_م 
لن يروا املوت إىل األبد. وال تشّك يف هذا األمر لكونه حيدث على 
األرض، ألن الـُمدانني الذين ُيْسَمُح هلم برؤية اإلمرباطور األرضي، 

يتم حتريرهم فورًا من ُحكم املوت.
طوىب ألولئك الذين يتغذون يومًيا على املسيح - مبثل تلك املعرفة 
أل_م   - املتقدة  باجلمرة  تغذى  عندما  النيب  إلشعيا  اليت  والتأمل 

يتطّهرون من كل إمث النفس واجلسد.
طوىب ألولئك الذين يتذوقون كل ساعة النور فائق الوصف بفم 
العقل، أل_م يسلكون بلياقة كما يف النهار (رو١٣:١٣) وميضون 

كل أوقاcم يف cليل وفرح.
طوىب ألولئك الذين ميَّزوا بالفعل هنا على األرض نور الرب كما 

هو، إذ أ_م لن خيجلوا عندما يظهرون أمامه يف الدهر اآليت.
طوىب ألولئك الذين يعيشون دائًما يف نور المسيح، أل_م شركاؤه 

يف املرياث، وأخوته من اآلن وإىل األبد.
طوىب ألولئك الذين أشعلوا النور يف قلوfم من اآلن، وحفظوه غري 
منطفئ، ألنه عند مغادرcم هذه احلياة سوف يتألقون عند مقابلة 
العريس، وسوف يذهبون معه إىل غرفة العرس حاملني مصابيحهم.

طوىب ألولئك الذين مل يتفكروا يف قلوfم قائلني إن اإلنسان يف 
هذه احلياة، ليس لديه أي ضمان للخالص - ويناله عند رحيله من 

العامل أو بعد ذلك - لكنهم جاهدوا لكي ينالوه اآلن.
طوىب ألولئك الذين مل يرتددوا يف أي شيء قلته هنا، أو َشكُّوا يف 
عدم صحته، أل_م حىت لو مل خيتربوا أي شيء من هذه األمور - 
األقل  على  أ_م  إالَّ   - احلال  هو  يكون  أالَّ  أصلي  الذي  األمر 

جياهدون لكي خيتربوه.
طوىب ألولئك الذين يسَعْوَن بكل قلوfم للمجيء للنور، حمتقرين 
كل األشياء األخرى، إذ بالرغم من أ_م وهم ما زالوا يف اجلسد قد 
احلياة  يغادرون  أ_م سوف  إالَّ  النور،  إىل  القدوم  ينجحون يف  ال 

برجاء ثابت، وسوف يدخلون يف النور.
النور  دائًما مبرارة على ذنوfم، ألن  يبكون  الذين  طوىب ألولئك 

سوف يستوىل عليهم ويُبدِّل املرارة حالوًة.
طوىب ألولئك الذين يشّعون بالنور اإلهلي، فريوا عجزهم الشخصي 
سيبكون  أ_م  إذ  نفوسهم،  رداء  يف  الناتج  التشّوه  مقدار  ويدركوا 
حتًما، ومن مث يغتسلون ويتنقون من خالل قنوات دموعهم املنسكبة.
طوىب ألولئك الذين اقرتبوا من النور اإلهلي ودخلوا فيه، وصاروا 
نورًا كامًال وامتزجوا به، أل_م قد خلعوا متاًما ثياfم املتسخة، ولن 

يبكوا بكاًء ُمـرًا بعد.
طوىب للذين يرون مالبسهم اخلاصة وهي مشرقة كثوب املسيح، 
أل_م سيمتلئون كل ساعة بفرح ال يوصف، وسوف يبكون بدموع 
هلا حالوة مذهلة، مدركني أ_م قد صاروا بالفعل أبناء وشركاء مع 

الرّب يف القيامة.
طوىب لذاك الذي عني عقله مفتوحة على الدوام، ويرى النور يف 
مع  الكرامة  يف  يتساوى  أنه  إذ  لفم،  فًما  معه  ويتحاور  الصالة، 
ألن  املالئكة،  من  أرفع  يصري  أنه  وأقول،  أجتاسر  بل  املالئكة، 
التسابيح أما هو فيتشفع. وإن كان قد صار على  املالئكة تنشد 
ُمـَعاقًا بفساده، فماذا  يعيش يف اجلسد  يزال  بينما ال  هذه احلال، 
تكون حاله بعد القيامة عند حصوله على ذاك اجلسد الروحاين غري 
بل مشاfًا  فقط  للمالئكة  لن يكون مساويًا   ، بالتأكيد  الفاسد؟ 
لسيِّد املالئكة حًقا، كما هو مكتوب: «ولكن نعلم إنه إذا أظهر 

نكون مثله ألننا سنراه كما هو» (١يو٣: ٢).
طوىب لذلك اإلنسان املتواجد أمام اهللا يف الصالة، الذي يراه ويُـَرى 
من قِـَبِلِه، الذي يرى نفسه كما لو أنه قد ذهب إىل ما وراء العامل، 
متواجًدا يف حضرة اهللا فقط، غري مميٍز إذا كان يف اجلسد أم خارج 

للقدیس سمعان الالهوتي الحدیث

ُكن ُأمَّا للمسیح
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يُـْنَطُق fا  اجلسد، ألنه سوف يسمع كلمات ال 
ومل  عني  تره  مل  «ما  يرى  وسوف  (٢كو١٢)، 
(١كو  إنسان»  بال  على  خيطر  ومل  أذن  تسمع 

.(٩:٢
طوىب ملن رأى نور العامل وهو يتشكل يف داخل 
نفسه، إذ أنه وهو يقتين المسيح كجنني يف داخله 
سوف يُعترب أُمwا للمسيح، كما وعد الرب ذاته - 
وأخويت  أمي  ها هم  قائًال:  يكذب -  الذي ال 
وأصدقائي، من هم يارب؟ «هم الذين يسمعون 
كلمة اهللا ويعملون fا» (لو٨). إًذا أولئك الذين 
ال حيفظون وصاياه، حيرمون أنفسهم طواعية من 
نعمة كبرية للغاية، نعمة كانت ومازالت وسوف 
وسوف  وحتدث  حدثت  نعمة  ممكنة،  تكون 

حتدث جلميع الذين يتممون شرائعه.
ولكي ال نتوقف هنا بدون أي شاهد، لئال يظن أحد أننا نتكلم 
من أنفسنا، ونقدم تعليًما بأن ما هو مستحيل ممكٌن، دعونا نقدم 
مرّة أخرى بولس املبارك فم املسيح، فهو يشرح هذه النقطة بشكل 
واضح عندما يقول: « يا أوالدي الذين امتخض بكم ايًضا إىل ان 

يتصور املسيح فيكم» (غال ٤). 

أو جزء  أو يف أي مكان  أين  واآلن، 
تظنوا  هل  املسيح؟  يتشكل  اجلسم  من 
يف  أو  احلاجب  على  يتشكل  أنه  مثًال 
الوجه أو يف الصدر؟! بالتأكيد ال، بل 
رمبا  قلوبنا.  الباطن، يف  يتشكل يف  هو 
بصورة  شكًال  يتخذ  أنه  أحد  ٱفرتض 
بعيد كل  فهذا  ال  بالطبع  جسدانية؟ 
البعد. أنه باألحرى يتشكل بالفعل لكن 

بصورة غري جسدانية كما يليق باهللا.
تعرف  متاًما كما  ذلك،  على  عالوة 
املرأة احلامل دون أدىن شك بأن اجلنني 
يقفز يف رمحها، وال ميكن أبًدا أن تكون 
داخلها،  يف  وجوده  بتحقيق  جاهلة 
كذلك يكون األمر مع الشخص الذي يتشكل املسيح يف داخله، 
فهو يكون مدرًكا وواعًيا حلركته - أي إضاءاته - وال يكون جاهًال 

بأي حال لقفزاته - أي ومضاته - ومن مث يرى تكوينه يف باطنه.
إن حضور املسيح ليس - على سبيل املثال - مثل ٱنعكاس ضوء 
مصباح يف مرآة، فهو ليس ظهور بدون جوهر كاالنعكاس، لكنه 
يظهر يف نور شخصي وجوهري، يف شكل بال شكل، وهيئة بال هيئة. 

العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٩٢)
أستير ملكة فارس: 

قصة أستري تقع يف زمن عزرا وحنميا وأثناء 
ملوك فارس، وأغلب الظّن أ_ا حدثت يف 
األّول   (زركسيس  أحَشويرش  ُحكم 
Xerxes I) وتنتمي إىل الفرتة بني إعادة 
اهليكل، وعودة عزرا (أستري١ ، عزرا  بناء 
من  شعبها  أستري  أنْـَقَذْت  وقد   ،(١:٧
اإلبادة، ولذلك ٱحُتِفَل بعيد الپورمي، ويُـبّني 
كانوا  الذين  اليهود  حجم  أستري  سفر 

ينتشرون يف أحناء االمرباطوريّة، َوتُــَعدُّ أستري من العظمـــاء يف التاريخ 
اليهودي وهلا مكانة عظيمة يف نفوسهم حىت اليوم.

توّقف في التاريخ المقّدس: 
بإصالحات عزرا وحنميا تلك اليت حدثت يف النصف الثاين 
للقرن اخلامس ق.م. ينتهي السَّرد التارخيي للعهد القدمي، ويصمت 
صوت النبوءة بعد أن يسكن الشعب اليهودي يف األرض املقّدسة 
كجزء من امرباطوريات متعاقبة، لكنه َظّل يتمّسك باصالحات 
تُراثه  َمشل  وجيمع  اªيد،  القدمي  تارخيه  جيّرت  وهو  وحنميا،  عزرا 
أعياده  يف  يتجّمع  وهو  املفقودة،  شريعته  ويتدارس  الـُمـَبعثر 
واحتفاالته وعبادته حول ذلك اهليكل الذي بناه زربابل، وصار 
مركزًا جيذب إليه اليهود من ُكل جهة، وهم يتطّلعون إىل يد اهللا 
املمدودة ليعقوب (هوشع ٤:١١) وينظرون إىل مستقبل ُيشرق هلم 

مبجٍد جديد حّىت تفّتحت زهرة الصبح وجاء المسيح ابن داود.

 إلى اهللا هذا الدُّعاء 
من أحد ُنسَّاك 

الصَّحراء.

ٱللَّـُهمَّ ِإنـِّي َأسأَلُـَك َعَمـَل  ٱلْـَخائِـِفيَن َوَخْوَف ٱلْـَعاِمِليَن َحتَّى أَتَــنَـعَّـَم 
ٱللَّـُهمَّ  َأْوَعْدَت.  ِمـمَّا  َوخْوفًا  َوَعْدَت  ِفيَما  طَـَمـًعا  ٱلـنَِّعيِم.  بِـتَـْرِك 
ُذنُـوٌب  ِلي  َسـبَـَقـْت  نَـَقَمــاِتَك.  ِمْن  َوَأِجْرِني  َسـطَـَواتِــَك  ِمْن  َأِعْذِني 

َوأَنْـَت تَـْغـِفـُر ِلَمْن َيُحــوُب ِإلَـْيـَك بَـْل أَتَـَوسَّـُل َوَأِفرُّ ِمـْنَك ِإلَْيَك.

أستير ملكة فارس
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األسفار  هذه  اجلسد  الذي حبسب  اإلسرائيلي  ذاك  يقرأ  عندما 
(التارخيية) ذاcا قبل جميء ربنا يسوع املسيح، ال يفهم منها شيًئا إالَّ 
أيًضا  أرواحهم  ذلك كانت  جراء  ومن  الدماء،  وسفك  احلروب 
باحلروب  دائما  وتتغذى  املفرطة،  الوحشّية  حنو  ُتستّحث 
نور  املسيح  يسوع  ريب  بعدما سكب حضور  ولكن  والصراعات. 
املعرفة السَّالمية يف قلوب البشر - إذ أنه هو ذاته «سالمنا» (أف 
١٤:٢) حبسب قول الرسول - يعلمنا الرب السالم من هذه القراءة 
طرد  مت  إذا  النفس،  إىل  يرجع  السالم  ألن  للحروب،  اليت  ذاcا 

أعدائها - الخطايا والرذائل - منها.
هكذا وبالتايل، وفًقا لتعاليم ربنا يسوع املسيح، عندما نقرأ بالفعل 
هذه األمور، فإننا أيًضا ُجنهز أنفسنا ونستيقظ للمعركة، لكن معركتنا 
ضد األعداء «اليت خترج من القلب»، «ألن من القلب خترج أفكار 
شريرة، قتل، زىن، فسق، سرقة، شهادة زور جتديف» (مت ١٥)، 
وضد اخلصوم اآلخرين املماثلة احملاربة لنفوسنا. وباتباع ما تعرضه علينا 
هذه األسفار (التارخيية)، حناول إن أمكن أالَّ نرتك وراءنا شيًئا حبيث 
ال يبقى شارًدا وال نسمة (يش٤٠:١٠). ألنـَّنا إذا رحبنا التسلط على 
هؤالء األعداء، سوف نتسلط أيًضا وجبدارة على «سالطني اهلواء» 
(أف ٢:٢)، ونطردهم من ممتلكاتهم، إذ أنهم كانوا قد تجمعوا في 

داخلنا على عروش من الرذائل.
احلروب  ورمز  صورة  حتمل  املادية،  احلروب  هذه  تكن  مل  إن 
الروحانية، فال أظن أن أسفار التاريخ اليهودي كانت ستسلم قط 
لتالميذ املسيح بواسطة الرسل - الذين جاؤوا لكي يعلموا السالم 
- حبيث ميكن قراءcا يف الكنائس. ألنه ما الفائدة من هذا الوصف 
أترك  «سالًما  يسوع:  هلم  يقول  الذين  ألولئك  بالنسبة  للحروب 
لكم. سالمي أعطيكم» (يو ١٤)، وللذين أوصوا بواسطة الرسول 
ال  «ملاذا  وأيًضا:  (رو١٢)،  ألنفسكم»  تنتقموا  «ال  هلم:  وقيل 

تظلمون باحلري؟ ملاذا ال تسلبون باحلري؟» (١كو٦).
باختصار، فالرسول بولس وهو عامل أنه ليس علينا اآلن أن نشن 
اخلصوم  ضد  النفس  حروب  تُبذل  أن  جيب  بل  مادية،  حروبًا 
قائًال:  املسيح،  جلنود  عسكري  األوامر كقائد  يعطي  الروحانية، 

«البسوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس» 
(أف٦). ومن أجل أن يكون لدينا أمثلة هلذه احلروب الروحانية من 
األعمال القدمية، أراد الرسول أن تتلى علينا تلك القصص البطولية 
يف الكنائس، حبيث إن كنا أشخاًصا روحانيني - نقرأ أن «الناموس 
روحي» (رو ١٤:٧) - ميكننا مقارنة الروحانيات بالروحانيات (١
كو٢:١٣) يف األمور اليت نسمعها. وميكننا بذلك أن ننتبه - عن 
طريق تلك الشعوب اليت حاربت بشكل ظاهر ضد إسرائيل المادية 
- ملقدار شّدة أسراب القوات املعادية من بني األجناس الروحانية 
اليت تدعى «أجناد الشر الروحية يف السماويات» (أف ٦)، واليت 

تثري احلروب على كنيسة الرب، اليت هي إسرائيل الحقيقية.

حروب
العهد القدیم
العالمة أوریجانوس

 اسم عبري معناه «رجل اهللا»، ويرى البعض انه يعني  « اهللا 
عظيم أو جبار». وهو اسم المالك الذي أرسله اهللا إلى دانيال 
(دانيال  والتيس  الكبش  فيها  رأى  التي  الرؤيا  له  ليفسِّر 
التي  أسبوعا  بالسبعين  المختصة  النبوءة  وليبلِّغه   ،(١٦:٨
قضيت على شعب دانيال ومدينته المقدسة (دانيال ٢١:٩ ــ 

.(٢٧
وهو أيًضا مالك البشارة في العهد الجديد، فهو الذي بَـشَّر 
زكريا الكاهن بمولد ابنه يوحنا المعمدان ( لو ١٩:١)، كما 

أرسله اهللا ليبشِّر العذراء مريم بمولد يسوع ( لو٢٦:١).
ورغم اعتباره أحد رؤساء المالئكة، فان هذا اللقب ال يُذكر 
ُمْطلًقا في األسرة المقدسة، ولكن يرد ذكره في سفر اخنوخ 
االبوكريفي ( ٩، ٢٠، ٤٠) باعتباره واحًدا من أربعة رؤساء 
على كل  «المتسلط  بأنه  ويوصف  الستة)،  (أهم  المالئكة 
المالئكة صرخات  رؤساء  من  غيره  مع  يرفع  وانه  القوات» 
على  «متسلط  انه  يذكر  لالنتقام، كما  طلًبا  الموتى  نفوس 
الحيات وعلى الفردوس وعلى الكروبيم» كما انه يشغل مكانًا 

بارزًا في الترجوم اليهودي.

رئیس المالئكة جبرائیل:



َوَجَلَس عن يمين اآلب
يتكلَّم القديس مرقس عن الصعود يف عبارة واحدة فيقول: «إنَّ 
يسوع ُأصِعَد إىل السماء وجلس عن ميني اهللا». إنَّ العبارة: «جَلَس 
عن ميني اهللا» جيب أالَّ  تُفهم حرفيÕا، فاهللا ليس له يد «ُميَىن» ويد 
هو  هنا  املقصود  ولكن  بشريِّة.  جمرَّد صفات  هذه  إّمنا  «ُيسَرى». 
ألوهيَّة يسوع، َمْن ُميكنه أن َجيلس عن ميني اهللا إالَّ ملك يف درجة 
اªد  يف  الصحيح  مكانه  يأخذ  الصَّاعد  املسيح  إنَّ  متساوية؟ 
والكرامة يف السماء، يف ملوكّية اهللا على السماء واألرض. إنّه جيلس 

ا هو مضبوٌط به. على عرش العامل. كّل ما حيدث يف الكون إمنَّ
يمأل كل األشياء:

يقول القديس بولس عن يسوع:«َصِعَد أيًضا فوق مجيع السموات 
الكل» (أف١٠:٤). والطبعة اإلجنليزيّة اجلديدة تقول:  لكي ميأل 
«لكي ميأل العاَمل». عندما َصِعَد املسيح إىل السماء، فإنّه حترَّر من 
مجيع حدود املكان والزمان. حترَّر ليكون موجوًدا حببِّه وقوَّته مع كّل 
انسان، يف كل مكان ويف كل ُعمر، إذ هو ميأل العاَمل حبضوره. صار 
يسوع أقرب لنا اآلن عمَّا كان ِمن قَبل. إنَّ هذا ُمْبدٌَع جبماٍل خاص 
األيقونة  لنا كاتب  ُيَصوِّر  الصعود، حيُث  أيقونات  من  واحدة  يف 
نفسها  األرضية  الكرة  تكون  حىت  وأكرب،  أكرب  الصَّاعد  املسيح 
ليست ِإالَّ ُكرة صغرية ُميِسُكها املسيح بيده. وبكلمات أخرى، فمن 
خالل صعوده، فإنَّ املسيح َيظهر كفائق على املكان والزمان كملك 
العامل: «ِإْذ أَقَاَمُه ِمَن اَألْمَواِت، َوَأْجَلَسُه َعْن َميِيِنِه ِيف السََّماِويَّاِت، 
فَـْوَق ُكلِّ رِيَاَسٍة َوُسْلطَاٍن َوقُـوٍَّة َوِسَياَدٍة، وَُكلِّ اْسٍم ُيَسمَّى لَْيَس ِيف 
ْهِر فَـَقْط َبْل ِيف اْلُمْستَـْقَبِل أَْيًضا،  َوَأْخَضَع ُكلَّ َشْيٍء َحتَْت  هَذا الدَّ
َقَدَمْيِه، َوِإيَّاُه َجَعَل رَْأًسا فَـْوَق ُكلِّ َشْيٍء لِْلَكِنيَسِة،الَِّيت ِهَي َجَسُدُه، 

ِمْلُء الَِّذي َميْألُ اْلُكلَّ ِيف اْلُكلِّ.» (أف٢٠:-٢٣).
صديٌق ينتظرنا في السماء:

إذ َصِعَد إىل السماء، فقد عبَـَر إىل عاملٍَ آخر روحاّين غري مرئي، 
إالَّ أَنـَُّه حقيقّي متاًما كالعاَمل الذي نعيش فيه اليوم. هذا خيربنا أنَّ 
االنسان سوف يكون يف منزل يف مكان آخر، يف هذا العامل املّتسع 
َمَنازُِل َكِثريٌَة، َوِإالَّ فَِإينِّ  َأِيب  بَـْيِت  غري األرض. يقول يسوع: « ِيف 

َمَضْيُت  َوِإْن  َمَكانًا،  َلُكْم  ُألِعدَّ  أَْمِضي  أَنَا  َلُكْم.  قُـْلُت  َقْد  ُكْنُت 
َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكانًا آِيت أَْيًضا َوآُخذُُكْم ِإَيلَّ، َحىتَّ َحْيُث َأُكوُن أَنَا 
َتُكونُوَن أَنْـُتْم أَْيًضا» (يو٢:١٤-٣). إنَّ الصعود يعطينا التأّكد أنـَّه 
يوَجد لنا َصديق ليس على األرض فقط، بل أيًضا يف السماء. هو 
سابق لنا ليعّد لنا مكانًا عند وصولنا.  ليس معىن املوت الذهاب 

إىل الظلمة، لكن الدخول إىل حضرته.
إن َوَجَد أحٌد عالًجا للسرطان، فهذا شيء يدعو إىل االبتهاج، 
ولكن يوَجد َمن َوَجَد عالًجا ملَرٍض أردأ من السرطان: الموت. إنَّ  
قيامة المسيح تُـرينا أنَّه، خارًجا، يف عامل اهللا العظيم، فيما وراء هذا 
الكوكب املتناهي يف الِصَغر والـُمَسمَّى أرًضا، سوف ميضي االنسان 
َصالته  يف  املسيح  قال  صديق، كما  مع  منزًال  وجيَِد  ما،  يوًما 
الكهنوتية: «أَيـَُّها اآلُب أُرِيُد َأنَّ هُؤَالِء الَِّذيَن َأْعطَْيَتِين َيُكونُوَن َمِعي 

َحْيُث َأُكوُن أَنَا» (يو٢٤:١٧).
سوَف يأتي ثانية:

ُختَتم رسالة الصعود باإلعالن عن عودة املسيح: «ِإنَّ َيُسوَع هَذا 
الَِّذي اْرتَـَفَع َعْنُكْم ِإَىل السََّماِء َسَيْأِيت هَكَذا َكَما رَأَيْـُتُموُه ُمْنطَِلًقا ِإَىل 
املستقبل،  رّب  هو  الصاِعد  يسوع  إنَّ  (أع١١:١).  السََّماِء» 
ترك  وكما  fا.  َصِعَد  اليت  الطريقة  بنفس  ما،  يوًما  يعود  وسوف 
شخصيÕا هكذا سيعود شخصيÕا. وكما َصِعَد يف جسده الـُمَمجَّد، 
هكذا سوف يعود مبرأى من الناس، كما يقول سفر الرؤيا: «ُهَوَذا 

يَْأِيت َمَع السََّحاِب، َوَستـَْنظُرُُه ُكلُّ َعْنيٍ،» (رؤ ٧:١).
شفيعنا عند اآلب:

للَبَشِر، لكن  بالنسبة  لينهي عَمَله  السماء، ال  يصعد يسوع إىل 
ليكمله ويكون شفيعنا العظيم أمام عرش اهللا. بل وأيًضا قْبَل صعود 
املسيح، فإنـَّه كان يُـَصلِّي من أجل نفوس الناس. إنّه َصـلَّى ألجل 
إميانه. ويف  يَفَىن  بطرس حىت ال  اخلصوص ألجل  تالميذه، وعلى 
صالته الّسامية يف العشاء األخري فإنـَّه َصلَّـى ألجل مجيع الـُمؤمنني 
السماء  هو يف  واآلن  واملستقبل،  واحلاضر  املاضي  املسيحيِّني، يف 
يشفع فينا، «.. الَِّذي ُهَو أَْيًضا َعْن ميَِِني اِهللا، الَِّذي أَْيًضا َيْشَفُع 
ِفيَنا.» (رو٣٤:٨). « َفِمْن َمثَّ يَـْقِدُر َأْن ُخيَلَِّص أَْيًضا ِإَىل التََّماِم  (يف 
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ُهَو َحيٌّ ِيف ُكلِّ ِحٍني  ِإْذ  اِهللا،  ِإَىل  ِبِه  يَـتَـَقدَُّموَن  الَِّذيَن  كل وقت) 
لَِيْشَفَع ِفيِهْم.» (عب ٢٥:٧)، «لَِيْظَهَر اآلَن أََماَم َوْجِه اِهللا َألْجِلَنا» 
(عب٩: ٢٤)، وهو يكون لنا شفيًعا أمام اهللا (١يو١:٢)، شفيًعا 
متاًما كاحملامي الذي يدافع عنَّا. يسوع َصَعَد إىل السماء جبسده، إنـَّه 
البشري كمحاٍم  اجلنس  عن ُكّل  نائًبا  اهللا  عرش  أمام  اآلن  يقف 
يدافع، صار لنا أعظم وأقَوى ُمدافٍع يف العاَمل، سامًيا ورفيع الشأن، 
إىل  حيتاج  فهو  بنجاح،  حالتنا  عن  يدافع  ولكي  قضّيتنا!  متبنِّـًيا 
إيماننا  له:  نقّدمه  أن  ميكننا  بُرهان  أفَضل  إىل  حيتاج  مساندتنا، 

الـُمْخِلص، توبتنا، أعمال الُحب!.
إن كان هذا أمرًا ُيساعدنا وُيشجِّعنا أن نعرف يف بعض األوقات 
أنَّ هناك زوجة أو طفًال صغريًا، أو أُمÕا ُمَبارََكة أو أبًا أو صديًقا وفيÕا 
ُخمِلًصا ُيَصلِّي ألجلنا، وهذا التفكُّر يف هذه الصلوات يُـَقوِّينا ويُعيننا، 
ويُـَنقينا حىتَّ أنَّ قلوبنا تتشجَّع وتتقوَّى، فهو يدعمنا، وتذكار املسيح 
على  ُيصلِّي  الذي  السماء،  يف  العظيم  شفيعنا  اآلن  هو  الصاِعد 

الدوام ألجل ُكلِّ واحٍد ِمنَّا!

 وهو جبل يف وسط أرض السامرة بالقرب من شكيم وعلى بعد حنو 
لعبادة  مركزا  وكان  السامرة،  مدينة  شرقي  جنويب  أميال  عشرة 
السامريني. وميكن رؤية شكيم وبئر يعقوب من جبَلي جرزمي وعيبال.
جاء  فِإليها  السامريني،  وعند  اليهود  عند  مقدَّسة  املنطقة  وهذه 
إبراهيم واقام بالقرب من جرزمي عند بلوطات مورة، ( تك ١٢: ٦). 
ويف ساليم - على بعٍد قليٍل منها - قابـل ملـكي صادق (تك ١٧:١

٤). كما جاء إليها يعقوب، وبىن فيها مذًحبا وحفر بئرًا وابتاع قطعة 
حقل نصب فيها خيمته ( تك ١٨:٣٣)، وقد دفن فيها بنو إسرائيل 

عظام يوسف اليت اصعدوها معهم من مصر (يش ٣٢:٢٤).
وقـد مجـع يشـوع كـل شعـب إسرائيـل، كما أمر الـرب مـوسـى ( تث 
٢٩:١١، ١١:٢٧- ١٤) على جبلي جرزمي وعيبال لقراءة الناموس 
لِلَّعنة،  عيبال  جبل  على  األسباط  نصف  فوقف  الشعب.  ملباركة 
والنصف األخر على جبل جرزمي للَربَكِة. بينما كان يقف يف الوادي بني 
اجلبلني، الكهنة ومعهم تابوت العهد. ولكنه بىن املذبح على جبل 

عيبال (يش ٨ : ٣٠ - ٣٥).
مث مجع يشوع كل الشعب مرة أخرى إىل شكيم لتجديد العهد، إذ 
«اخذ حجرًا كبريًا ونصبه هناك حتت البلوطة اليت عند مقدس الرب» 
(يش ٢٦:٢٤) فقد كان ذلك املوضع مقدًسا عند بين إسرائيل يف 

األيام األوىل لدخوهلم إىل ارض امليعاد.
وعلى رأس جبل جرزمي وقف يوثام بن جدعون ونادى أهل شكيم وقص 

عليهم مثل األشجار اليت أرادت أن متسح عليها ملكا ( قض ٧:٩).
ويقول يوسيفوس: إنه بسبب النزاع الذي ثار بسبب زواج منسى من 

أسرة رئيس الكهنة من ابنه سنبلط احلوراين، ذهب وبىن هيكًال على 
جبل جرزمي (٤٣٢ ق.م.)، ولكن دمَّره يوحنا هركانس المكابي يف 
١١٠ ق.م. واقام انطيوكس ابيفانس، اندرونكس والًيا على جرزمي (٢ 

مك ٥: ٢٣).
واهم معامل اجلبل اآلن، هو بقايا القلعة اليت بناها جستنيان يف ٥٣٣ 
م حلماية الكنيسة اليت كانت قد اقيمت يف ٤٧٥ م. وعند السور الغريب 
لقلعة جستنيان، يوجد اثنا عشر حجرًا يقال أ_ا احلجارة اليت أخذها 

يشوع من بطن األردن ( يش ٤: ٢٠).
وقد أشارت املرأة السامرية يف حديثها مع يسوع، إىل «هذا اجلبل» 
أي جبل جرزمي، باعتباره مركز عبادة السامريني ، فقالت: « آباؤنا 
سجدوا يف هذا اجلبل »، ولكن الرّب يسوع أجاfا بالقول : «ال يف 
هذا اجلبل وال يف أورشليم.. الساجدون احلقيقيون يسجدون لآلب 

بالروح واحلق» (يو٢٠:٤ ــ ٢٣).
ويسمى جبل جرزمي حاليا «جببل الطور» (غير جبل تابور في الشمال 
الذي تجّلى عليه السّيد المسيح)، ويرتفع يف اجلهة اجلنوبية، بينما يرتفع 
جبل عيبال مقابله يف الشمال من ممر ضيق بني اجلبال يشق طريًقا 
من البحر إىل األردن . وتقع مدينة «نابلس» يف عنق هذا املمر إىل 
الغرب، وإىل جنوب الوادي عند سفح جبل جرزمي، وهي«شكيم» 
اخلضرة  تنشر  غزيرة  ينابيع  عدة  تتدفق  املنطقة  هذه  ويف  القدمية. 
واجلمال يف الوادي وخباصة يف جانبه الغريب وهو األقل احندارًا. ويبلغ 
ارتفاع جبل جرزمي ٨٨١ مرتًا فوق سطح البحر، بينما ارتفاع جبل 

عيبال املقابل له هو: ٩٤٠ مرتًا.

الكنیسة الرومّیة في جبل جرزیم

جبل
جرزیم:



١٣- يسوع يُلَطم وُيجَلد
ولـمَّا سأله رئيس الكهنة ومسع منه احلقيقة، ثار (مىت٦٣:٢٧)، 
فصفعه واحٌد من اخلدام األشرار (يو٢٢:١٨). وهذا الوجه الذي 
وجاء  أثيمة!  أيٍد  من  َلطمًة  قَِبَل  (مىت٢:١٧)،  أضاء كالّشمس 
أعمى  املولود  َشـَفى  بِِتْفَلِتِه  الذي  ذاك  وجه  يف  وَبَصقوا  آخرون 
ال  الذي  األمحق  الشعب  أيّها  الرّب  تكاىفء  «أfذا  (يو٦:٩). 
ِحكمة له؟» (تثنية ٦:٣٢). يقول النّيب متعجًبا: «يا رّب، من آمن 
بكالمنا »؟ (أشعيا ١:٥٣). ال ُميكن أن يصّدق فعًال أن اهللا، ابن 
املخلَّصون غري مؤمنني، فقد  يتحمَّل ذلك؟ ولكي ال يكون  اهللا، 
سبق للروح القدس أن تنبأ عن شخص املسيح بقوله: (ألّن الذي 
ظهري  «بذلُت  بَعد)  فيما  حاضرًا  نفسه كان  هو  ذلك،  قال 
للضاربني» (أشعيا ٦:٥٠)، «إذ أّن بيالطس، بعدما جلده، أسلمه 
لُيصَلب» (مر١٥:١٥)، «وخّدي  للناتفني، ومل أسُرت وجهي عن 
التعيريات والَبصق» (أشعيا ٦:٥٠). كما لو كان يقول: «وإذ كنُت 
أمارسه؟»  مل  مبا  أعلم  أن  ميكنين  فكيف كان  احلياة،  أحببت  قد 
فكان عليه إذن، وهو اإلله، أن يتأملّ من أيدي الَبشر. هل ترى إذن 
أّن األنبياء تنبأوا بكل وضوح عن هذه اآلالم؟ ولدينا، كما سبق 
وقالت، الشيء الكثري من هذه الشهادات الكتابية عن زمن اآلالم. 
واذا أراد أحد أن يبحث عن ُكّل شيء بدّقة، فإنّه جيد أّن ال شيء 

مما خيّص املسيح قد تُرَِك بدون شهادة.
١٤- يسوع أمام بيالطس وهيرودس

وجاء ُمـَقيًَّدا من عند قيافا إىل بيالطس. هل هذا مكتوب أيًضا؟ 
َأَجْل!«وبعدما قيَّدوه َمحلوه هديًّة إىل امللك يارمي» (هوشع ٦:١٠). 
ولكن قد يقول يف احلال أحد املستمعني: مل يكن بيالطس َمِلًكا، 
للملك»؟  هدية  قّيدوه محلوه  ما  «وبعد  إذن  القول  ميكن  فكيف 
إىل  أرسله  اجلليل  أنّه من  بيالطس  عَلِم  اإلجنيل: «وملا  إقرأ  ولكن 
يف  وكان  َمِلَكا،  وقـتـئٍذ  هريودس  وكان  (لو٧:٢٣).  هريودس» 
أورشليم. فانظر دّقة النيب، إذ هو يقول: «ومحلوه هدية»، ذلك «ان 
هريودس وبيالطس تصادقا يف ذلك اليوم عينه، وقد كانا من قَبل 
متعاديني» (لو١٢:٢٣).  أجل، كان يليق بالذي كان سيصاحل ما 
على األرض وما يف السماوات (كولسي ٢٠:١) أن ُيصاِلح قبل 
كّل شيء هؤالء الذين كانوا سيحاكمونه. ان الرَب الذي «يقّرب 
قلوب عظماء األرض» (أيوب٢٤:١٢)كان حاضرًا. فَاْعـَرتِف إذن 

fذه الدّقة، وِبِصْدِق شهادة األنبياء هذه.

١٥- الشعب يحكم على يسوع بالَصلب
يذهبون  الذين  اجلُند  من  يتأملّ  إنه  حماكمته.  عند  بالرّب  ِإعَجب 
ويأتون به. وجلس بيالطس للمحاكمة (مىت ١٩:٢٧). واجلالس 
اآلن  يقف   (٥٦:٧ أعمال  ؛  (مز١:١٠٩  اآلب  ميني  عن  من 
أرض مصر،  أعتقه من  الذي  والشعب  لُِيَحاَكم (مىت ١١:٢٧). 
اصلبه»  ارفعه،  «ارفعه  ضّده:  يصرخ  أخرى،  بلدان  ومن 
ألنه  أو  عميانكم،  َشَفى  َأِألَنّه  اليهود؟  أيها  وملاذا  (يو١٥:١٩). 
َمَنَحَكم خريات أخرى؟ ولقد  أو ألنه  الُعرج منكم ميشون،  جعل 
تفغرون  من  «على  فَصرََخ:  املسلك،  هذا  مثل  من  النّيب  استغرب 
أفواهكم وتدلعون ألسنتكم ؟» (أشعيا ٤:٥٧). والرّب نفسه يقول 
على لسان األنبياء: «صار يل مرياثي كأسد الغابة، رفع علّي صوته، 
لذلك كرهته» (أرميا٨ :١٢). لسُت انا الذي نبذهم، بل هم الذين 

نبذوين، ولذلك أقول: «هجرت بييت» (ارميا ٧:١٢).

١٦- صمت يسوع
كان صامًتا أثناء حماكمته (مىت ١٤:٢٧) اىل حّد أن بيالطس 
كان يتأّمل بسببه ويقول: «أَما تسمع ما يشهدون به عليك ؟» (مىت 
بل كان  ُحياَكم،  الذي كان  ذاك  يعرف  ألنه كان  ال   ،(١٣:٢٧
خيَشى احلُلم الذي أخربته به امرأته (مىت ١٩:٢٧). ولكن يسوع 
كان يلتزم الصمت. ويقول صاحب املزامري: «أما أنا فكأَصّم ال 
يسمع، وكأخرس ال يفتح فاه، وكنُت كمن ال َمسََع له وال يف فمه 

تبكيت» (مز١٤:٣٧-١٥).

١٧- يسوع يُهزأ به ويكّلل بالشوك
الرّب  أصبح  وهكذا  به.  يهزأون  وأخذوا  حوله  اجلُند  وجتمهر 
سخريتهم، والسّيد ألعوبتهم. «نظروا إَيلَّ فهّزوا رؤوسهم» (مز ١٠٨ 
ولكنهم  به،  يستخّفون  ُملكه: كانوا  ذلك عالمة  وأصبح   .(٢٥:
رأسه  على  ووضعوا  أُرجوانًا  ألبسوه  وبعدما  قّدامه.  جيثون  كانوا 
إكليًال، صلبوه. ملاذا اإلكليل، وإكليل الشوك؟ ألّن ُكل ملك ينادي 
به اجلُند، كان البّد أن يكّلله اجلُند. فعلى سبيل املثال كان البّد أن 
يا  ُيَكلَِّل اجلنوُد يسوع. ولذلك جاء يف نشيد األنشاد: «ُأخرجَن 
بنات صهيون، وانظُرَن امللك سليمان بالتَّاج الذي توَّجته به أّمه» 
للخطايا  غفرانًا  إذ كان  ُمـَقدًَّسا،  سرÕا  التاج  هذا  وكان   .(١١:٣)

وجناًة لِلَّْعَنِة.
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هذه القصة سوف تُلهمك - عزيزي القارئ - لتتحقَّق من أنَّ أيَّ 
واحٍد ميكنه أن يتغلَّب على احملنة مهما كانت صعبة وشديدة!

� ماذا كنَت تفعل لو أنك كنَت قد ُولدَت ولك إصبعان فقط يف 
كلِّ يد، ورجالك مبتورتان عند الرُّْكبة؟

فإن كنَت أنت هو الطفلة ”هي آه لي“ الكورية اجلنوبية من جهة 
سيكون  فماذا  فائقة،  مبهارٍة  البيانو  على  العًبا  صرَت  مث  موطنها، 
وضعك؟! إ_ا اآلن يف ُمنتَهى املهارة، والبد أنك حتُِبُّ أن تسمع هلـذه 

الفتاة مقطوعـاcا املوسيقية بإصبعني يف كلِّ يد.
لديها  فإن  شديد.  ِخْلقي  بتشوُّه  لي“  آه  ”هي  ُوِلَدْت  لقد   �
إصبعني فقط يف كـلِّ يـد، ورجالها تنتهيان عند رُكبتيها. ومل يتوقَّع هلا 

األطباء أن تعيش fذه التشوُّهات.
لكنها عاشت! ويف سنِّ السادسة، بدأْت تعزف على البيانـو. ويف 
ذلك الوقت كـانت أصابعها األربعة يف منتهى الضعف. فلم تكن 
تستطيع أن متسك بالقلم. ولكن أُمَّها كانت تأمل بأنَّ َعْزفها على 

البيانو سُيقوِّي قبضَيت يديها.
وهذا ما متَّ، بل بأكثر ِممَّا كانت أُمُّها تظنُّ، فإنَّ ”هي آه لي“ صارت 
موهوبًة بامتياٍز. فهي اآلن جتوب أحناء العامل كله، تعزف على البيانو 
مقطوعات  تعزف  فهي  لَعْزفـها.  املتشوِّقـني  املستمعني  جلماهـري 

موسيقية يصعب على العازفني ذوي البنية الطبيعية القوية عزفها!
: True or Fiction إ_ـا قصـة حقيقية بناء على برنـامج �

http://www.inspire21.com/stories/truestories/4-fingerpianist 

بنفسها شخصية  لي“ هي  آه  ”هي  و  الفيديو حقيقي،  وشـريـط 
حقيقية. إ_ا قصة أُم مؤمنة غري يـائسة، وابنة استطاعت أن تتغلَّب 

على الـُمعوِّقات الطبيعية اليت ُوِلَدْت fا منذ البداية. 
من  حامًال  ُمْسَبق،  توقُّع  وبدون  ”هي“،  والدة  أصبحْت  لقد   �
زوجها الـُمعوَّق هو أيًضا. وقد أخربها األطباء أ_ا، بسبب األدوية 
أن  اختارت  ولكنها  طبيعية!  تكون  لن  وليدcا  فإنَّ  تناولتها،  اليت 
تستمر يف َمحْلها. ويف عام ١٩٨٥، ُوِلَدْت ”هي آه لي“ يف سيؤول 
عاصمة كوريـا الجنوبيـة بإصبعني فقط يف كلِّ يد، وبتشوُّه يف قدميها، 

وبأذى خفيف يف ُخمِّها.
أُمَّها ”صان“ بأ_ا (أي األُم) لن ُميكنها أن  وقد أخرب املستشفى 
تعتين باملولودة يف بيتها. وقد أشـار عليها األقارب أن يُوِدعوهـا لدى 
الذين يرغبون يف تبنِّيها من ُسكَّان البالد األجنبية. لكن ”صان“ رأت 

ابنتها أ_ا مجيلة، وبالتايل قـرَّرت أ_ا سوف تعيش حياcا وستنجح.
للمدرسة،  السابقة  األطفال  رياض  ”هي“ يف  التحقْت  � حينما 
لسببني:  البيانو  على  الَعْزف  ابنتها  تدرس  أن  تُريد  أ_ا  أُمُّها  قرَّرت 
أَوهلما أ_ا أحسَّْت بأن ذلك سوف ُيساعدها يف تقوية يديها، حبيث 
تستطيع أن ُمتِسك بالقلم؛ وثانيهما بـأ_ا أحسَّت بـأنَّ ذلك سوف 

ُيساعدها على االستمرار يف تعلُّم أي شيء آخر بعد البيانو.

َرَفَضتها  البيانـو،  على  الَعْزف  تعلُّم  يف  أشهر  ستة  بعد  ولكـن   �
املدرسة؛ وحىت الـُمدرِّس الذي وافـق على مهمة تعليمها، ثَـَبَطْت مهـَُّته، 
وأراد أن ينصرف عـن تعليمها. وظلَّت األُم يف صراٍع مع ابنتها، ما قاد 
األُم يف النهاية إىل إلقاء ابنتها أرًضا بإحباٍط من تعليمها. لكـن الطفلة 
قامت وجلست على البيانو، وَأَخَذْت تعزف بنجاٍح املقطوعة الغنائية 

لألطفال اليت كانت حتاول أن تتعلَّمها!
� وكـانت هـذه نقطة التحوُّل، حيث رحبت الطفلة أيًضا بعـد عـام 
أكـرب جائـزة يف املقطوعـات املوسيقية لألطفال املعزوفـة على البيانو. 
وكـان ذلك وهي يف السابعة من عمرها. وقـد رحبت أيًضا يف املسابقة 
التاسعة عشـرة للُمعوَّقني، وقـد نـالت شـرف تقديـمها - هي وجائزcا 

- إىل رئيس مجهورية كوريا اجلنوبية.
� تبلغ ”هي“ اآلن العشرين من عمرها، وقد رحبت جوائز كثرية. 
وهي كعازفٍة مشهورة على البيانو، جالت يف بالٍد عديدة، وظهرت 

أمام اجلماهري أكثر من ٢٠٠ مرة.
وقد َصَدَر أول ألبوم موسيقي هلا باسم ”هي آه، عازفـة البيانـو ذات 

أربعة األصابع“، يف شهر يونيو عام ٢٠٠٨م.
� وتُرِجع ”هي آه“ الفضل ألمِّها اليت حتدَّت اجلميع لتجعلها بارعة 
يف العزف على البيانو. وقالت إنَّ تدريبها كان صعًبا جًدا، ”ومبرور 

الوقت صار البيانو هو مصدر إهلامها، وصديقها الـُمفضَّل“.
� � �

ملكوت  ملثل هؤالء  متنعوهم، ألن  إيلَّ وال  يأتون  األوالد  � «دعوا 
السموات» (مت ١٩: ١٤).

� «اقبلوا بعضكم بعًضا كما أنَّ املسيح أيًضا قبلنا ªد اهللا» (رو 
.(١٥: ٧

� «وأعضاء اجلسد اليت حنسب أ_ا بال كرامة، نُعطيها كرامًة أفضل. 
واألعضاء القبيحة فينا هلا مجاٌل أفضل» (١كو ١٢: ٢٣).

� «... ُمكتئبني يف كـلِّ شيء، لكـن غري متضـايقـني. ُمتحـرييـن، لكـن 
غري يائسني... مطروحني، لكن غري هالكني» (٢كو ٤: ٩،٨).

إصبع عازفة البیانوقصة من واقع الحياة
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