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توّزغ هذه املجلة مجاًنا24
مجعية نور املسيح  

كفركنا - الشارع الرئيسي - ص. ب.  ٦١٩
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لدعم نشاطات اجلمعية تُقبل التربعات مشكورة
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المحّرر المسؤول : هشام خشيبون -  سكرتير جمعية نور المسيح   

- صالة: أيها الصاحل الذي ال يغضب، يا من 
حيمل بواسطة طيبته كل سيئاتنا بدون كلل، امأل 
قلوبنا سالًما وحًبا بدون متييز، والشرير لن يستطيع 

أن يعكرمها.
- شيطان الغضب شيطاٌن ظاملٌ وفعله مرير. 
بأعماٍل  ويومهه  السابقة،  بأخطائه  اإلنساَن  يُذَكِّر 
النفس  ويسقي  الغيظ  فيوقظ  َكِذبًا،  ستحصل 
الغضب وُيسكرها. وهذا ال يُنجس النفس، وإن 
لُيْسِمَع ويـَُعكِّر ويُذَكِّر  كان الشرير يؤلف الكالم 
أُْخرَِج هذا  الغضب. لكن إن  باألعمال الستثارة 
الفكر من الفم خارًجا، فإنّه يرتك أثرًا سلبي�ا على 
الذهن،  الشيطان  ذلك اإلنسان، وأحيانًا خيطف 
آلخر،  مكان  من  خارًجا،  يتيه  صاحبه  وجيعل 
واألعمال  والكلمات  والوجوه  باجلنس  فيذكره 
ويظهرها لعقله. ولكن ال يصيبه أّي ضرر، إن ثبت 
بذاته  توحده  واملالئكة  تؤازره  فالنعمة  اهلدوء،  يف 

وتنقي عمله.(قاوموا ابليس فيهرب منكم).
احلزن  القلب  على  يسكب  وأحيانا   -
واالنعصار، وحيّرض أفكاره: «أخرج لتتعزى قليًال 
ملن  طوىب  الشّدة».  عنك  وخفف  رفقتك،  عند 
يف كل  العزاء  منه  ويرجو  الرب،  على  مهه  يلقي 
شدائده، وال يرّوح عن نفسه بتعزيات األُنس والتنزه 
مع اآلخرين. فالذي ينال العزاء من الرب ال خيلط 

نفسه بالتعزيات اخلارجية.
- وأحيانا متُجُِّدَك الشياطني يف أفكارك، وتزرع 
اهلدوء،  يف  ترسخت  ألنك  الكربياء،  قلبك  يف 
وألنك تدربت يف القتال، وألنك اكتسبت الفطنة 
ومعرفة األفكار. وليس ذا ستحمل ثقال وتتبلبل 
ملساعدتك،  الرب  ادعو  لكن  املدرب.  غري  مثل 
باملعاملة  نفسك  وأخضع  نقائصك،  أنت  وتذكر 
القاسية، فينهزم املبغض وتتواضع أفكارك، وتقتين 

سالًما وديًعا، ويصفو قلبك.

- فإذا عرضت لك يا أخي واحدة من هذه 
ترك  بسبب  تتعذب  ال  طرحناها،  اليت  احلروب 
القوانني. عظيم هو أجر الثبات يف احلروب أكثر 
وقت  يف  جتد كماهلا  اليت  الفاضلة  األعمال  من 
اخلارج،  إىل  نزهة  لك  لتطلب  حتتال  وال  الراحة. 
أجله  من  الذي  اجلهاد،  يف  الثبات  من  ولتهرب 
الشنيعة  األفكار  حماربة  الروح.  مواهب  تُعطى 
التقديس  من  خٌري  النسكية  القالية  حياة  مبواظبة 
النقّي خارجها ومجع األفكار، ألن هذا يتبعه برودة 
احلركات وموت النفس، يف حني أن األوىل يتبعها 

ناٌر متأّججة يف القلب وفرٌح ال يوصف.
- وإن َعَرَض لك، بدون إرادتك، أن خترج من 
يف  أو  الطريق،  يف  باآلخرين  لالختالط  القالية 
أعمال معينة، انتبه من الدالة والرفقة، وكذلك من 
واملقدَّسة.  الفضلى  حىت  األفكار  وطياشة  التنزه 
اقتنيتها  اليت  نفسك  نقاوة  على  أخي  يا  إشفق 
الزمان، لكيال ¸لكها يف ساعة  بدمك على مّر 
القدس  الروح  صنيع  منها  ويذهب  واحدة، 
بالكالم والتنزه. َهدِّئ لسانك عن الكالم، وحرك 
عندما  النعمة  حتل  إذ  اخلفّي،  بعملك  قلبك 
تفتقدك يف قاليتك، وعندما ترى ثباتك يف موضع 
من  أكثر  القلب  فتهبك جة  التحفظ.  صعب 
من  قلبك  حتل  أال  احرتس  هذيذك.  يف  اهلدوء 
النعمة من األهواء.  البكاء، قبل أن حتله  ممارسة 
(من ثمار الروح فرح ومحبة وسالم ووداعة.)
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید القدیس جوارجیوس الالبس حلة الظفر
«هلّموا كلُّنا بعد تعييدنا عيد القيامة ا½يدة 
الشهيد  ملوسم  نعّيد  احلافل.  البهيجة 
جاورجيوس البهيج الذي ظهَر صنديًدا غري 
نناَل  لكي  ربيعية.  بأزهاٍر  ونتّوَجُه  مقهوٍر، 
والضيقات.»  الذنوب  من  النجاة  بتضرعاته 

هذا ما يقوله مرمن الكنيسة.

أيها اإلخوة المحبوبون المسيحيون،
أيها الزوار المسيحيون الحسنو العبادة،

القديس  املسيح  حمبِة  شهيد  ذكرى  إّن 
جاورجيوس قد مجعتنا اليوم يف عكا يف هذه 
الكنيسة املقدسة اليت حتمل امسُه حىت حنيي 
وحنصل  وابتهاٍج  بفرٍح  اإلهلية  الذكرى  هذه 
على نعمٍة من َلُدِن ُخملصنا يسوع املسيح من 
سويًة  حنتفل  لكي  أخرى  جهٍة  ومن  جهٍة، 

بالقيامة ا½يدة.
إّن القديس جاورجيوس الذي ُنّكرُِمُه اليوم قد اقتدى بآالم صليب 
يٍق، وأْزَهَر كالنَّخلة يف مساء الكنيسة، وُزرع يف  املسيح فاستبان َكِصدِّ
االمبراطور  زمان  على  الصعبة  االضطهادات  أيام  يف  الرب  بيت 

الروماني ديكلتيانوس.
أماَم  املسيحّي  إميانه  عن  مذيًعا جبهارٍة  بشجاعٍة،  ِقديُسنا  فوقف 
اإلمرباطور الوثّين، زاِجرًا إياُه على عبادة األوثان وعلى بُطالِ�ا وموِخبًا 
الذين يؤمنون ا، فَـَبكََّت ظُلم والة عصرِه، لذلك فنحن نكرمه اليوم 

يٍق اقتدى «بذِلَك االنسان اْلَبارَّ (املسيح)» (لو ٢٣: ٤٧) َكِصدِّ
هلّم يا ناظَم الرتانيم املتقّدم يف األنبياء. َعربِّ لنا عن الصِّدِّيق الذي 
أزَهَر مثل النخلة. من يكوُن هو؟ أنه الشهيد جاورجيوس العظيم 
يـَْزُهو،  يُق َكالنَّْخَلِة  اَلصِّدِّ داود:«  النيب  القديس  يقول  إذ  املقام. 
ِإهلَِنا  ِديَاِر  ِيف   ، الرَّبِّ بـَْيِت  ِيف  َمْغُروِسَني  يـَْنُمو.  لُبـَْناَن  ِيف  َكاَألْرِز 
ْيَبِة. َيُكونُوَن ِدَساًما َوُخْضرًا، لُِيْخِربُوا  يـُْزِهُروَن. أَْيًضا يـُْثِمُروَن ِيف الشَّ
بَِأنَّ الرَّبَّ ُمْسَتِقيٌم. َصْخَرِيت ُهَو َوَال ظُْلَم ِفيِه.» (مز٩١: ١٣-١٦)

لنا برُّ  ِإَىل األََبِد (٢ كو ٩: ٩) لقد ظهر  يَـْبـَقى  اهللا قادٌر…ِبرُُّه 
املسيح اإلهلّي أيها االخوة بصليب املسيح وقيامته وذلك إلّن صليب 

القديس  أظهرمها  اللذان  مها  الفارغ  والقرب  املسيح 
جاورجيوس الالبس الظفر شهيًدا عظيًما حملبة املسيح.
«َممُْلوِئَني ِمْن َمثَِر اْلِربِّ» (فيليب ١١:١) وحمبة، خملصنا 
يسوع املسيح القائم من بني األموات، للبشر اليت ال حّد 
هلا. هلذا فإّن صديق املسيح، الشهيد جاورجيوس، مع 
البشر  بشروا  قد  واألنبياء،  القديسني  وسائر  الرسل 
اخلليقة  وهذه  جديدٌة.  خليقٌة  املسيح  يف  أنّنا  أمجعني 
العامل واليت هي  اجلديدة هي ظُهور كنيسة املسيح يف 
ملكوت  إّن  السماوات.  يف  امللكوت  مثال  على 
السماوات هو ِبرُّ املسيح، وِبرُّ املسيح هو نور القيامة، 
أي نور احلقيقة. ألّن الرب يقول:«أَنَا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. 
َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ َمْن َكاَن َحي�ا َوآَمَن 

ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبِد» (يوحنا ١١: ٢٥-٢٦)
. َمْن يـَْتبـَْعِين  ويف موضٍع آخر يقول:«أَنَا ُهَو نُوُر اْلَعاملَِ
َفَال َميِْشي ِيف الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه نُوُر اْحلََياِة». (يوحنا 
مرمن  يقول  ألجله  الذي  السبب  هو  فهذا   (١٢  :٨
الكنيسة القديس يوحنا الدمشقي:«أيها املسيح املخلص. إننا أمس 
قد دفنا معك فنقوم اليوم معك بقيامتك. أمس قد صلبنا معك. 

فأنت َجمدنا معك يف ملكوتك.»
إّن ذكرى القديس جاورجيوس تؤّكد على احلدث العاملّي َأَال وهو 
قيامة إلهنا ومخلصنا المسيح من بين األموات. ويعّلم القديس 
املسيح  املوت، ألن موت  ْحتَسَب  قائًال: «ال  الفم  الذهبي  يوحنا 
الرسول  بولس  القديس  يقول  َحرََّرنَا». وهذا ألنه كما  قد  خملصنا 
احلكيم: « أَنَّنـَا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدنَا ِلَمْوتِِه َفُدِفنَّا 
َمَعُه بِاْلَمْعُموِديَِّة لِْلَمْوِت، َحىتَّ َكَما أُِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اَألْمَواِت، ِمبَْجِد 
ِة اْحلََياِة؟ ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا َقْد ِصْرنَا  اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك َحنُْن أَْيًضا ِيف ِجدَّ
ُمتَِّحِديَن َمَعُه ِبِشْبِه َمْوتِِه، َنِصُري أَْيًضا ِبِقَياَمِتِه.» (رومية ٦: ٣-٥)

ذا  العصور  َمرِّ  على  ـُر  َوتُـَبشِّ تُـَعلِّم  املقدسة  أورشليم  إّن كنيسة 
احلدث اخلالصّي أَال وهو قيامة مخلصنا المسيح وحتافظ على هذا 

التعليم بدون زيٍغ أو غٍش، نَِقي�ا من أي ٱحتياٍل أو ٱختالط.
وإْن أردنا أن نكون على مثال القديس جاورجيوس الالبس الظفر، 
علينا أيها اإلخوة األحبة أن حنافظ على هذا التعليم املقدس وتقليد 

3

ة 
د 
ري 
ل 
«

،
س 
ه 
ي 
ل 
ن 
ًة 

آ

ا
ج

ي
هل
ا
أ
ا
ع
ا
أ
َم
ِيب

َف
٨



وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب
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الشرير  سهام  ِمن كلِّ  منهم  تسلمناُه  الذي  القديسني  الرسل 
املتطايرة، هذه السهام اليت هي اليوم مبثابة ديكلتيانوس وبيالطس 

معاصرين لنا.
لنا فكر املسيح. هذا ما يقولُه الرسول بولس إىل تلميذه  فليكن 
تيموثاوس: «ألَنَُّه َسَيُكوُن َوْقٌت الَ َحيَْتِمُلوَن ِفيِه التـَّْعِليَم الصَِّحيَح، َبْل 
ُِِ̧م اْخلَاصَِّة َجيَْمُعوَن َهلُْم ُمَعلِِّمَني ُمْسَتِحكًَّة َمَساِمُعُهْم،  َحَسَب َشَهَوا
، َويـَْنَحرُِفوَن ِإَىل اْخلُرَافَاِت. » (٢تيم ٤:  فـََيْصرُِفوَن َمَساِمَعُهْم َعِن احلَْقِّ

(٣-٤
إّن هذا التعليم الصحيح الصادق أي تعليم الرسل القديسني قد 
الظفر كما  الالبس  جاورجيوس  القديس  الدم  حىت  عليه  حافظ 
يقول مرمن الكنيسة:« كشهيٍد وجماهٍد ال يُهزم ومدافٍع وحمارب عن 
احلكيم  أيها  وخلص  اآلن  احفظ  يتزعزع  ال  وكسوٍر  حاٌر  اإلميان 

جاورجيوس الذين يكرمونك بتضرعاتك»
ختاًما اتضرع أيها اإلخوة األحبة إىل إهلنا وخملصنا يسوع املسيح 
القائم من بني األموات وبشفاعات سيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية 
يف  العظيم  الظفر  الالبس  جاورجيوس  القديس  وبتضرعات  مرمي 
الشهداء أن يؤهلنا لنور املسيح القائم من بني األموات الذي ال يعروه 

مساءٌ.
املسيح قام… حًقا قام.

أمامنا كأيقونة،  فتوضع  لكم،  العذراوية  تصوِّر  مرمي  حياة  لندع 
يَـَتألَّق منها - كما يف مرآة - مجال العفة وشكل الفضيلة. ومن هذا 
عن  واضحة  تعاليم  ُتظهر  للحياِة  مناذج  ترمسوا  أن  ميكن  املصدر 
الفضيلة، وما جيب أن تصلِّحوه، وما جيب أن ¸ربوا منه، وما جيب 

أن تتمسَّكوا به. 
أول شيء ُيشعل الرغبة يف التعلم هو مسّو وعظمة الـُمعلِّم. فمن هو 
اليت  هي  منها  جمًدا  أكثر  هو  ومن  اإلله؟  والدة  من  وأعظم  أمسى 
اختارها «ا½د» ذاته؟ ومن هو أكثر عفة من تلك اليت اجنبت جسًدا 
دون أن تُلوٍّث جسدها؟ ماذا أقول عن فضائلها األخرى؟ تلك اليت 
النقية بأي مكر فاسد، إذ كانت عذراء ال يف  مل تُلوٍّث عواطفها 
اجلسد فقط بل يف الذهن أيًضا. كانت متواضعة القلب، رزينة يف 
غَري  القراءة،  جمُِدًَّة يف  الكالم،  قليلة  فكرها،  حديثها، حكيمة يف 
واضعة رجاءها على «غري يقينية الغىن» (١ يت ٦) بل على صلوات 
املساكني، ُمْنَكبًَّة على عملها، متواضعًة يف حديثها، متعوَِّدًة على أن 
تلتمس ُحكم اهللا وحده على أفكارها ال أفكار إنسان، ال تؤذي أي 
تنظر  ال  الشيوخ،  تقف يف حضور  للجميع،  اخلري  تتمىن  إنسان، 
رب من الكربياء، تتبع التعقل، وحتب الفضيلة.  بٱزدراء حنو نُظراِئها،̧ 
آلَـَمْت واِلَديـَْها حىت ولو بنظرة واحدة؟ مىت ختاصمت مع  مىت 
أقربائها؟ مىت ٱحتقرت املتواضعني؟ مىت سخرت من الضعفاء؟ ومىت 
حتاشت احملتاجني؟ وهي قد تعوََّدت أن تذهب إىل جتمُّعات الناس 
اليت متتلئ بالرمحة، وال يهرب منها التواضع. مل يكن هناك شيء 
عابس يف عينيها، وليس هناك أي وقاحة يف كلما¸ا، وال أي شيء 

القدیس أمبروسیوسمريم العذراء أيقونة العذراوية
أسقف میالن

بشارة والدة اإلله الدائمة البتولیة مریم
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غري الئق يف سلوكها. مل تكن إمياءا¸ا جافة، وال مشيتها متوانية،  وال 
ا فًظا، حىت أن مظهرها اخلارجي كان صورة لنفسها الداخلية  ص̧و

ودليًال على ٱستقامتها. 
عتبته، ويظهر من  بدًءا من  يُعرَّف  أن  البيت احلسن جيب  حًقا 
بداية دخوله أنه ال توجد ظلمة خمتفية داخله. هكذا أيًضا نفوسنا 
- غري الـُمَعاَقِة بواسطة أي قيود جسدية - جيب أن ُتضيء خارًجا 

مثل نور مصباح موضوع يف الداخل. 
أن  إذ  الوفرية؟  وخدما¸ا  القليل  طعامها  عن  أيًضا  يُقال  وماذا 
الطبيعة، ومل  بالكاد خيدم  الطعام  بينما  الطبيعة،  تتجاوز  اخلدمات 
وعندما  آخر.  بعد  يوًما  للصوم  أيام  بل  تَـراٍخ،  فرتات  هناك  يكن 
ترغب يف األكل، فإن طعامها يكون ما يصل إليها، فتأكل للحفاظ 
على احلياة ال للمتعة. وما جيعلها تنام ليس هو الرغبة بل الضرورة، 

نفسها  فإن  يرتاح جسدها،  ومع ذلك حينما 
تكون متيقظة، وكثريًا ما تكّرر يف نومها ما سبق 
أن قرأته، أو تكمل ما قد ٱنقطع بسبب النوم، 

أو تضع خططًا أو ترتب ما تنوي عمله.
وهي مل تكن معتادة أن خترج من البيت إالَّ 
لكي تذهب إىل الكنيسة، وكانت تذهب مع 
مشغولة  كانت  وسواء  األقرباء.  أو  الوالدين 
بأمورها اخلاصة يف البيت، أو ُحماطة بالناس يف 
أفضل من  ُمرشد  أ�ا مل يكن هلا  إالَّ  السوق، 
مبشيتها  اآلخرين  احرتام  تستدعي  نفسها، 
وحميَّاها، ويف كل خطوة كانت ختطوها كانت 

تنمو يف النعمة.
وبالرغم من أنه قد يكون لدى العذراء أشخاص آخرون حلماية 
على  وحتافظ  نفسها  حترس  اليت كانت  هي  أ�ا  إالَّ  جسدها، 
سلوكها. كان ميكن أن تتعلم أشياء كثرية من آخرين، لكن تلك اليت 
هلا الفضائل كمعلمني كان جيب أن تُعلِّم لنفسها، وكل ما كانت 
تفعله صار درًسا يتعلم منه اآلخرون. مرمي ٱنتبهت لكل أحد كما 
ا كانت  فضيلة، كأ�َّ ومتّمت كل  ينصحو�ا،  أن كثريين كانوا  لو 

باحلري تُعلِّم بدًال من أن تتعّلم.
وهكذا  املالك،  وجدها  وهكذا  اإلجنيلي،  عنها  أخربنا  هكذا 

ٱختارها الروح القدس. 
وملاذا ننشغل بالتفاصيل ، كيف أحبها والداها، والغرباء مدحوها، 
تلك اليت كانت مستحقة لوالدة ابن اهللا؟ وحينما ظهر هلا املالك 
أحٌد  يشتِّت  ال  لكي  رفيق  بدون  ُعزلتها،  يف  البيت  يف  وجدها 
ٱنتباهها أو يزعجها، وهي اليت كانت هلا أفكارها الصاحلة كرفقاء مل 
ترغب أن يكون هلا أي رفقاء من النساء. بل كان يرتاءى هلا أ�ا 
ليست وحيدة يف الوقت الذي كانت على ٱنفراد، أل�ا كيف تكون 
جًدا  مالئكة كثريين  ورؤساء  جًدا  حضور كتب كثرية  يف  وحيدة 

وأنبياء كثريين جد�ا ؟!
وهكذا أيًضا وجدها املالك جربائيل عندما زارها، ارتعدت مرمي من 
املالك كأنه منظُر رجٍل، ُدِهَشْت من منظره، ولكن ملا مسعت امسه 
غريبة  اليت كانت  تلك  وهكذا؛  لديها.  معروف  عرفته كشخص 
نتعرف  ما  لكي  للمالك،  بالنسبة  غريبة  تكن  للرجال، مل  بالنسبة 
املالك  حياها  حينما  مث  العفيفتني.  وعينيها  الورعتني  أذنيها  على 
يف  اضطربت  اليت  وتلك  أجابته،  خاطبها  وحينما  صامتة،  ظلت 

البداية، قدمت طاعة فيما بعد. 
وخيربنا الكتاب املقدس كيف كانت متضعة مع جريا�ا. أل�ا صارت 
أكثر ٱتضاًعا حينما عرفت أن اهللا قد ٱختارها. ويف احلال، ذهبت إىل 
قرينتها يف اجلبال، ال لكي تؤمن بالعيان، ما قد آمنت به بواسطة النبوة. 
إذ أن قرينتها قالت هلا: «طوىب لليت آمنت» (لو ١)، ومكثت عندها 
ثالثة أشهر. مل يكن اإلميان هو الذي ينمو يف 
مثل هذه الفرتة، بل كان القصد هو عمل احملبة. 
هذا حدث بعد أن ارتكض اجلنني يف بطن أمه 
بأم  بالطبيعة - ورحَّب  بالتقوى ال  - مدفوًعا 

الرّب. 
بعد  عجائب كثرية  حدثت  عندما  وهكذا 
محلت  وحينما  العاقر،  ولدت  حينما  ذلك، 
ا½وس،  وسجد  األخرس،  وتكلم  العذراء، 
مرمي  إشارة.  النجوم  وأعطت  مسعان،  وانتظر 
اليت ٱضطربت بظهور املالك مل تضطرب بتلك 
كانت  «مرمي  الكتاب  يقول  إذ  العجائب. 
 .(٢ (لو  قلبها»  يف  األمور  هذه  مجيع  حتفظ 
ورغم أ�ا كانت أم الرب إالَّ أ�ا ٱشتاقت أن تتعلم وصايا الرب، 

وتلك اليت ولدت اهللا أرادت أن تعرف اهللا. 
وماذا عن ذهاا كل سنة إىل أورشليم يف عيد الفصح مع يوسف؟ 
يف العذراء كانت النقاوة هي رفيقة فضائلها الرائعة يف كل مكان. 
هذه النقاوة بالذَّات جيب أن تكون يف العذراء وبدو�ا ال ميكن أن 
تكون هناك عذراوية. وهكذا فإن مرمي مل تذهب حىت إىل اهليكل 

بدون النقاوة كمرافقة هلا. 
هذه هي أيقونة العذراوية.

هكذا كانت مرمي، مقدمة حبيا¸ا فقط درًسا للجميع. 
إذا كان النموذج مبعثًا للسرور، لنستحسن العمل إًذا، حبيث أن كل 
من يشتاق احلصول على مكافأة مرمي عليه أن يتشبه مبثاهلا. ما أكثر 
أنواع الفضائل الظاهرة يف عذراء واحدة! خلوة التواضع، راية اإلميان، 
طاعة التقوى! كانت عذراء يف البيت، رفيقة يف اخلدمة، وأم يف املعبد. 
اليت  العذارى  عدد  تقابلهن، كم  اليت سوف  العذارى  عدد  كم 
يف  أمينة  «هذه كانت  قائلة:  للرب  وجتذن  حتتضنهن،  سوف 

زواجها مع ابين، لقد حافظت على سريرها الُعرسّي بعفة نقية!».
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أحيانًا... يُـْؤَخذ الفكر بعيًدا كما ولو إىل السماء، وتسقط الدموع 
مثل ينابيع مياه بشكل تلقائي وتنقع الوجه كله. يكون ذلك الشخص 
كل هذا الوقت هادئًا وساكًنا ومتشبًعا برؤيٍة مملوءٍة بالعجِب. يف 
أغلب األحيان لن يسمح له حىت بالصالة: هذه هي يف احلقيقة 
حالة توقف، أعلى من الصالة، وذلك عندما يبقى اإلنسان بشكل 
مستمر يف الدهش والتعجب من عمل اهللا يف اخلليقة، مثل الناس 
الذين جيَـنُّون باخلمرِة، ألن هذه هي اخلمرُة الذي تُفرح قلب اإلنسان 
(مز ١٠٣: ١٥)... مبارٌك هو الشخص الذي دخل من هذا الباب 
يف خربته الروحية، إذ أن كل قّوة اِحلْربِ والرسائل والعبارات ضعيفة 

جًدا للتعبري عن جة هذا السّر.
إن حمبة اهللا ال ميكن أن تثار يف شخص ما كنتيجة ½رد معرفته 
باجبار  اهللا  حيب  أن  إنسان  ألي  ميكن  وال  املقدس،  بالكتاب 
نفسه... ألنه إىل أن يتلقى الشخص روح االعالن، وتتَّحد نفسه 
يف  ويدرك  فوق،  من  اليت  احلكمة  تلك  مع   - دوافعها  بكل   -
شخصه اخلاص خواص اهللا السامية، ليس من امكانه أن يقرتب من 
هذا املذاق ا½يد الذي للحب. إن الشخص الذي مل يشرب اخلمر 
بالفعل لن يسكر نتيجة ½رد لالستماع حلديٍث عن اخلمرة، كذلك 
الشخص الذي مل ُحيَسب مستحًقا ملعرفة األمور اإلهلية العالية ال 

يستطيع أن يسكر مبحبة اهللا.
«َعِطَشْت  قائًال:  ويصرخ  اهللا  حنو  القلب  ُحيلِّق  ممدوحة،  بنشوة 
اَم اِهللا ؟» (مز  . َمَىت َأِجيُء َوأَتـَرَاَءى ُقدَّ نـَْفِسي ِإَىل اِهللا، ِإَىل اِإللِه احلَْيِّ
هذه  من  بعمق  يشرب  الذي  اإلنسان  ذلك  فقط  إنه   .(٢  :٤١
اخلمرة، مث بعد ذلك ُحيَْرم منها، يعرف مقدار البؤس الناتج عن ختلية 

النعمة، وما قد ُأِخَذ منه بسبب ¸اونه.
اإلنسان  يبدأ  والغيورة،  املقدسة  اليقظة  هذه  مثل  خالل  من 
أطرافه  باخلمرِة،  ا كما  يسكر  وحاًال  اإلهلية،  احملبة  بالتحرك حنو 
تصري هزيلة، وعقله يثبت يف دهش مرهوب، وقلبه يتبع اهللا كأسري. 

يصري - كما قلت - كإنسان سكران باخلمرِة.

كالشخص الذي يشرب اخلمرَة ويسكر يف يوم حداد، وينسى كل 
آالمه احلزينة، هكذا الشخص الذي يسكر مبحبة اهللا وهو يف هذا 
وضيقاته،  أحزانه  فينسى كل   - البكاء  بيت  هو  الذي   - العامل 

ويصري غري مبال بكل األهواء الشريرة من خالل سكره.
االتضاع واالعمال املوجَّهة بشكل صحيح جيعالن الشخص إهلًا 
على األرض. االميان والرمحة يدفعانه بسرعة يف الطريق حنو النقاوة 
الصافية. حالة االتقاد واحلماس وحالة ٱنسحاق القلب ال ميكن أن 
يسكنا يف نفس واحدة بشكل متزامن - كما أن السكارى ال ميكن 
أن يتحكموا يف تفكريهم - إذ أنه عندما تُعطى النفس هذه احلرارة، 
واحلرارة  للفرح،  أُعطيت  اخلمرَة  إن  احلزن.  ٱنسحاق  منها  يؤخذ 
الروحية أعطيت البتهاج الروح. إن اخلمرَة ُتدفُئ اجلسم، أما كلمة 
يفتنون  الروحية،  باحلرارة  يلتهبون  الذين  أولئك  الفهم.  فتدفئ  اهللا 
يتصور  وكما  اآليت.  الدهر  إىل  عقلهم  وُخيطف  الرجاء،  بتأمالت 
الـُمسَتِحرُّون  السكارى  متنوعة، كذلك  هلوسة  باخلمرِة  السكارى 

بالرجاء ال يكونون واعني ال بالضيقات وال بأي شيء دنيوي.
احملبة متقدة بالطبيعة، وعندما يهبط احلب بشكل ال حدَّ له على 
الذي  االنسان  قلب  لذلك  عامرة.  نشوة  نفسه يف  يطرح  إنسان، 
اهلوى  هو  هذا  حتمُّله.  أو  ٱحتواَءُه  يستطيع  ال  احلب  ذا  َشَعر 
الروحي الذي سكر به كل من الرسل والشهداء. ذا احلب، طاف 
الرسل العامل كله، يف َكدٍّ وتعب وٱحتمال لالهانة، والشهداء بالرغم 
من تقطيع أعضائهم، وبالرغم من أ�م سفكوا دماَءُهم مثل املاء، 
حتملوا  بل  جبناء  يكونوا  مل  أ�م  إالَّ  مروعة،  عذابات  من  وعانوا 
بشجاعة، َوَظنَّ العامل أ�م جهالء إالَّ أ�م كانوا حكماء حًقا (١

براٍر وجباٍل ومغاِوَر وشقوِق األرض  تائهون يف  كو ٣). وآخرون 
(عب ١١)، ووسط الفوضى كانوا منظمني بشكٍل جيٍد جًدا... 

ليت الرب مينحنا حنن أيًضا أن حنقق مثل هذا اجلنون!
ذاك الذي بلغ إىل حمبة اهللا، ال يرغب بعد يف البقاء يف هذه احلياة، 
ألن احملبة تطرح اخلوف إىل خارج (١يو ٤). يا أحبائي، لقد صرت  

 القدیس
اسحاق السریاني

السكر
 بمحبة اهللا
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صمت،  يف  السرِّ  حراسة  أستطيع  وال  غبًيا، 
منفعة  أجل  من  (٢كو:١٢)  غبًيا  صرت 
على  قادرة  غري  احلقيقية  احملبة  أن  إذ  أخويت. 
البقاء يف أي سّر من دون أحبائها. كثريًا وأنا 
أكتب هذه األمور، ختونين أصابعي يف تسجيل 
قادرة على حتمل  الورق، غري  كل شيء على 
وأسكتت  قليب  يف  ٱحندرت  اليت  احلالوة 
حواسي. إن الفرح الذي يف اهللا هو أقوى من 
هذه احلياة احلاضرة. إن احلب أحلى من احلياة، 
والفهم الذي حبسب اهللا الذي يتولَّد منه احلب، 
هو أحلى من العسل املوجود يف قرص العسل.

عندما جند احلب، نتناول اخلبز السماوي، ونتقوى بدون جهد أو 
السماء وأعطى  نزل من  الذي  املسيح،  السماوي هو  اخلبز  عناء. 
احلياة للعامل (يو٥٠:٦). هذا هو غذاء املالئكة. الشخص الذي 

جيد احلب يأكل ويشرب املسيح كل يوم وكل ساعة، 
ومن مث يصري خالًدا. فهو يقول: «من يأكل هذا اخلبز 
فإنه حييا إىل األبد» (يو ٦). مبارك ذلك الذي يأكل 
خبز احلياة أي يسوع! ذاك الذي يأكل احلب يأكل 
املسيح، اإلله على الكل… احلب هو امللكوت الذي 
أن   - باطين  بشكل   - تالميذه  الرب  وعد  بشأنه 
يأكلوه يف ملكوته. احلب كاٍف لتغذية االنسان بدًال 
من الطعام والشراب. هذا هو اخلمر الذي يفرح قلب 
من  يتناول  الذي  ذلك  مبارك  (مز١٠٣).  اإلنسان 
هذه  من  شربوا  الفاجرين  االشخاص  اخلمر!  هذا 
اخلمرِة وصاروا عفيفني، اخلطأة شربوا منه َوَنُسْوا طُرق 
صّوامني،  وصاروا  اخلمر  هذا  من  شربوا  السكارى  والتعثر،  الزََّلِل 
األغنياء شربوا منه وطلبوا الفقر، الفقراء شربوا منه وٱغتنوا بالرجاء، 
املرضى شربوا منه وصاروا أقوياء، اجلهال أخذوا منه وصاروا حكماء.

القدیس اسحق السوري

* املسيح صام طوعًيا وبتألٍُّق أربعني يوًما يف القفر وختّطى جتارب 
الشيطان، ألن آدم عَصى وصايا اهللا ومل حيفظ الصوم الذي أُِمَر به 

باالمتناع عن األكل من شجرة املعرفة، فخَضع لغواية الشيطان.
* املسيح وبََّخ بطرس ألنَّه ٱنقاَد ِلَوْحٍي شيطاّين ، إذ حاوَل منع املسيح 
بالذهاب إىل أورشليم لُيصَلب، باملقابل آدم خَضَع إلحياء حواء اليت 

قَِبَلت مشورة الشيطان بأكل الثمرة احملرَّمة من شجرة املعرفة.
* يسوع أخضع إرادته لآلب يف بستان اجلثسمانية ألن يف بستان 

عدن آدم عصى إرادة اآلب.
* املسيح ُصِلب على خشبة الشجرة، ألن سقطة آدم صارت من 

خالل شجرة حمّرمة.
* يدا يسوع ثُِقَبتا باملسامري ألن آدم لّوث يديه بأكله الثمرة احملّرمة.

* يسوع ُصِلب خارج أسوار أورشليم ألن آدم صاَر خارج عدن.
* يسوع قبل اللعنة وصار ملعونًا ليُبِطل لعنة آدم.

* يسوع كان عريانًا على الصليب وتقاسم اجلنود ثوبه ألن آدم خسر 
براءته يف عدن ولبس جلًدا حيوانًيا عند طرده من الفردوس.

* العذراء (حواء اجلديدة) كانت عند قدمي املصلوب، ألن آدم تناول 
من الشجرة احملرّمة مع حواء أّم اجلنس البشري.

* املسيح أُعطي خال� ممزوًجا مبرارة ليشرب، ألن آدم أكل مثرة من 
شجرة املعرفة.

* يسوع ُصلب بني اثنني ميّثالن طريق احلياة وطريق املوت، ألن 
آدم يف عدن متّثل بشجرة متّثل احلياة واملوت.«َوأَمَّا َشَجَرُة َمْعرَِفِة 
اخلَْْريِ َوالشَّرِّ َفَال تَْأُكْل ِمنـَْها، ألَنََّك يـَْوَم تَْأُكُل ِمنـَْها َمْوتًا َمتُوُت» 

(تك ٢: ١٧).

* يسوع فتح أبواب الفردوس لِلِّصِّ التَّائب، ألن آدم كان قد أغلقها. 
* يسوع طُِعن جبنبه بعد موته، ألنَّ حواء ُأِخَذت من جنب آدم 
بعدما َغرَِق يف سباٍت عميق .            جون سانیدوبولوس

ملحوظة: عندما طُِعَن جنب املسيح، خرج للوقت دٌم وماء، فاملاء يرمز 
الحياة  عربون  هو  الكرمي  والدم  اجلديدة،  الوالدة  أي  املعموديّة  اىل 
األبديّة. أما باملقابل فآدم بعدما اوقع الربُّ عليه سباتًا، أخذ منه ضلًعا 
ومنه أوجد حّواء. (اليت سقطت باملعصية اليت أّدت إىل الموت). فـََقاَل 
آَدُم: «هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعظَاِمي َوحلٌَْم ِمْن حلَِْمي. هِذِه ُتْدَعى اْمرَأًَة 

ألَنـََّها ِمِن اْمرٍِء أُِخَذْت» (تك ٢: ٢٣). (الحياة مقابل الموت)
جمعية نور المسيح

كیف عكست آالُم المسیح سقوَط آدم

المسیح قام، حًقا قام
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ما تزرعه إياه تحصد
لن تزرع قمًحا وحتصد شعريًا، ولن تزرع َكْرَمًة تُنتج تيًنا، إمنا كل شيء 
ينمو حسب طبيعته. هكذا أيًضا اجلسد الذي أُلقي يف األرض يقوم 

ثانية.
وأما أن اجلسد قد فسد واحنل، فيلزمك أن تتعلم من البذرة، فهي 
أيًضا عندما تُلَقى يف األرض تنحل وتفسد، وباحنالهلا تثبت وتأيت 
بربعم وحتمل مثرًا. فاألرض اليت ُحتَرث واليت ال تُلَقى فيها بذاًر ال تنتج 
مثرًا، حىت وإن ٱرتوت األرض باألمطار دائًما. فالقرب الذي ال يُدفن 
فيه ميٌت ال خيرج منه أحياء، حىت عندما يضرب البوق بصوٍت كامٍل.

 الجسد الروحاني
يقول الرسول: « َوأَمَّا الرُّوِحيُّ فـََيْحُكُم ِيف ُكلِّ َشْيٍء، َوُهَو َالُحيَْكُم 
َحَسَب  ُهْم  الَِّذيَن   » قال:  أيًضا  (١كو١٥:٢).  َأَحٍد.»  ِمْن  ِفيِه 
فَِبَما  الرُّوِح  َحَسَب  الَِّذيَن  َولِكنَّ  يـَْهَتمُّوَن،  لِْلَجَسِد  فَِبَما  اجلََْسِد 
لِلرُّوِح.» (رو٥:٨). مرة أخرى قال: «ألَنَُّه َلمَّا ُكنَّا ِيف اجلََْسِد َكاَنْت 
أَْهَواءُ اخلَْطَايَا الَِّيت بِالنَّاُموِس تـَْعَمُل ِيف أَْعَضائَِنا، ِلَكْي نـُْثِمَر لِْلَمْوِت.» 
(راجع رو ٧: ٥). وأيًضا: «َوأَمَّا أَنـُْتْم فـََلْسُتْم ِيف اجلََْسِد َبْل ِيف الرُّوِح، 
ُروُح  َلُه  لَْيَس  َأَحٌد  ِإْن َكاَن  َولِكْن  ِفيُكْم.  َساِكًنا  اِهللا  ُروُح  ِإْن َكاَن 
اْلَمِسيِح، َفذِلَك لَْيَس َلُه.» (راجع رو ٨: ٩). قال الرسول هذا كله 

بينما كان ملتحًفا يف اجلسد، لكنه كان ميارس أعمال الروح. هكذا 
بالسماوّي،  األرضّي  ويُبتلع  البار،  األموات سيتغري  قيامة  أيًضا يف 

ويُدعى جسًدا مساويًا. وأما الذي ال يتغري فسُيدعى أرضًيا.
وقت الوالدة على األبواب

إذ مل يكن آدم موجوًدا أوجده (اهللا) من العدم، فكم باألسهل اآلن 
أن يقيمه.

هوذا يُزرع كبذرة يف األرض، فلو أن اهللا يفعل ما هو سهل بالنسبة 
لنا، فإن أعماله ال تظهر قديرة لنا...

آدم الذي مل يُغرس نَبـََت، ُولد دون حبل به. لكن هوذا اآلن نسله 
يُغرسون وينتظرون املطر وسينبتون. ها هي األرض حتبل بكثريين، 

ووقت الوالدة على األبواب.

 إخفاء قبر موسى
حقََّق اهللا نفعني ملوسى بإخفاء قربه عن بين إسرائيل. لقد فرح أن 
أعداءه ال يعرفون مدفنه حىت ال يطرحوا عظامه خارج قربه. ومن 
أبناء شعبه ال يعرفون مدفنه ويستخدمونه موضع  جانب آخر أن 

عبادة، حىت ال ُحيَسب كإله يف أعني بين شعبه.

 الموت رقاد
مثل هذا املوت هو رقاد، وكما قال داود: « أَنَا اْضَطَجْعُت َوِمنُْت. 
ُوا يَا ُسكَّاَن  اْستـَيـَْقْظُت» (مز٤:٣). أيًضا قال إشعياء: «اْستـَْيِقظُوا، تـََرمنَّ
التـُّرَاِب.» (إش ٢٦: ١٩). وقال ربنا عن ابنة رئيس ا½مع: «تـََنحَّْوا، 
فَِإنَّ الصَِّبيََّة َملْ َمتُْت لِكنـََّها نَاِئَمٌة» (مت٢٤:٩). وخبصوص لعازر قال 
لتالميذه: «ِلَعاَزُر َحِبيبـَُنا َقْد نَاَم. لِكينِّ أَْذَهُب ألُوِقَظُه» (يو١١:١١). 
وقال الرسول: «الَ نـَْرُقُد ُكلَُّنا، َولِكنـََّنا ُكلََّنا نـَتـََغيـَُّر» (١ كو ١٥: ٥١). 

وأيًضا قال: «ِمْن ِجَهِة الرَّاِقِديَن، ِلَكْي الَ َحتْزَنُوا» (١ تس ٤: ١٣).

 رقاد األبرار، ورقاد األشرار
يليق بنا أن خناف املوت الثاين (رؤ ٢: ١١، ٢٠: ١٤، ٢١: ١٨) 
اململوء بالبكاء وصرير األسنان والتنهدات والبؤس، هذا الذي يليق 
بالظلمة اخلارجية. لكن طوىب للمؤمنني واألبرار يف تلك القيامة، اليت 

ينتظرون أن يستيقظوا فيها، ويقبلوا الوعود الصاحلة املقدمة هلم.
ينتظرهم. كان  مما  القيامة  يف  هلم  فويل  املؤمنني  غري  األشرار  أما 
األفضل هلم أَّال يقوموا، حسب عقيد¸م. فإن العبد الذي تتهيأ له 
العذابات والقيود عند سِّيده، عندما يرقد ال يريد أن يوقظه أحد. إذ 
يعرف أنه عندما حيل الفجر ويوقظونه سيعذبه سيِّده باجللدات ويقيِّده.
أما العبد الصاحل، الذي يعده ربه باهلبات املوعود ا، فيرتقب حلول 
الفجر، لينال العطايا من ربه. حني ينام، يرى يف حلمه كيف يعطيه 
سيِّده ما َوَعَدُه به، فيفرح يف حلمه ويرقص مبتهًجا. أما الشرير فال 
يستعذب نومه، ألنه يتصور أن الفجر قادم إليه، وينسحق قلبه يف 

حلمه.

قیامة الموتى
القدیس أفراهاط الحكیم الفارسي
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م موضع سرورهم يف النهار وبالليل الطويل،  ينام األبرار وتكون غف̧و
الفجر  هجعة  ويف  واحدة.  ساعة  أعينهم  يف  حيسبون كأنه  بل 
عليهم،  ثقيل  هلم  بالنسبة  فالنوم  األشرار  أما  فرحني.  يستيقظون 
يشبهون انسانًا مصابًا حبمى ثقيلة جًدا. يتقلب الشرير على فراشه هنا 
وهناك، وحيوط الرعب بليله الذي يطول، فيخاف من الفجر الذي 

سيدينه فيه ربه.

 المكافأة في يوم الرب العظيم
يعلمنا إمياننا هكذا أنه إذ يرقد البشر ينامون مثل هذا النوم، وال 

مييزون اخلري من الشر.
فال ينال األبرار ما وُعدوا به، وال األشرار عقاب الشر قبل جميء 
الذين  أولئك  ميينه عن  الذين موضعهم عن  يُفصل  الديان، حيث 

موضعهم عن مشاله.
لتتعلم مما ُكتب، أنه عندما جيلس الديان، وتُفتح األسفار أمامه، 
عملوا  الذين  يقبل  الشريرة،  واألعمال  الصاحلة  األعمال  وتُقرأ 
الشرور  فعلوا  الذين  وينال  الصاحل،  من  صاحل  هو  ما  الصاحلات 
العقوبات الشريرة من الديان العادل... يف ذلك العامل ستحل العدالة 

حمل النعمة، فيكون اهللا عادًال للجميع...
النعمة (يف هذه احلياة) سوف ال تسلمه إىل يد  إليه  اقرتبت  من 

العدالة لتحكم عليه... ومن ابتعدت عنه النعمة، تدخله العدالة إىل 
احملكمة وتدينه فيذهب إىل العذاب.

لم تتحقق المجازاة بعد
من كل هذه األمور افهم يا عزيزي، فقد تأكد لك أنه حىت اآلن مل 
يقبل أحد بعد جزاءه. فلم يرث األبرار امللكوت، ومل َيذهب األشراُر 

إىل العذاب.
مل يفصل الراعي بعد قطيعه. ومل يقبل العّمال الذين تعبوا يف الكرم 
يَـْرُقْدَن حىت  العريس  ينتظرن  اللوايت  والعذارى  اآلن...  أجرهم حىت 
اآلن، وهنَّ يَنَتِظْرَن الصيحة فَـَيْسَتيِقْظَن. واألوَّلون الذين تعبوا يف اإلميان 

ال ُيْكَمُلوَن حىت يأيت اآلخرون.
أما بالنسبة لك يا عزيزي فال تشّك يف قيامة األموات، ألن فم (اهللا) 
احلّي يشهد: «أَنَا أَنَا ُهَو َولَْيَس إِلٌه َمِعي. أَنَا أُِميُت َوأُْحِيي» (تث٣٢: 
٣٩). وكالمها صادران من فم واحد. وإذ حنن واثقون أنه هو مييت، 

وحنن نرى ذلك فبالتأكيد وهو مستحق لإلميان به أنه ُحيِيي.
القيامة سيقوم  من كل ما قد شرحته لك، اقبل وآمن أنه يف يوم 
جسدك بتمامه، وستقبل من ربنا مكافأة إميانك، وستفرح وتبتهج 

بكل ما آمنت به.

المتقّدم في الكهنة األب د. جورج ميتالينوسالهراطقة: شفاة غير مشفّيين

وليس  فكرّي،  خطأ  جمّرَد  اهلرطقُة  ليست 
فما  احلقيقة،  إجياد  يف  خمطئني  جمّرد  اهلراطقُة 
حيصل يف حالتهم أكثر عمًقا وأمهّية. ُهم يعرفون 
باهر،  بشكٍل  وغالًبا  حرفي�ا،  املقّدس  الكتاب 
أَساِسي�ا، وهذا ما ميّيزهم  أمرًا  لكّنهم يفتقدون 
بشكٍل جوهريٍّ عن اآلباء: َفهـُم يفتقدون إىل 
وإىل  اآلباء،  ميلكها  اليت  القدس  الروح  خربة 
مل  ألّ�م  وذلك  للروح،  الداخلية  االستنارة 

يسلكوا يف مسرية الكنيسة الشفائّية.
الناحية  قد يكونون بال عيٍب من  خارجي�ا، 
يف  الروح  ميلكون  ال  لكنهم  األخالقية، 

داخلهم. لذلك ال يعاينون ما يعاينه اآلباء يف الروح، ولو كانوا 
متقّدمني بشكٍل مدهٍش من الناحية الفكرية.

يف الواقع، ال َخيَْفى على أحٍد أّن مجيع اهلراطقة العظماء َُروا 
ذلك  يفعلون  زالوا  وما  و«حكمتهم»،  الواسعة  مبعرفتهم  العامل 
اليوم! إالَّ أ�م ال ميلكون قلًبا نقي�ا، ومل يتحّولوا إىل هياكَل للروح 

القدس.
إّن اهلرطقة تفرتض غيابًا للعالج الشفائي أو ضعًفا فيه. وهلذا 

فرضّية  هو  عقالينٌّ،  اهلراطقة  الهوُت  السبب، 
اهلراطقة  يفتقد  ما  قياسّية.  ولعبة  منطقّية  علمّية 
ال  هلذا  اآلباء.  زيّنت  اليت  التألّه  خربة  هو 
يستطيعون أن ميّيزوا احلقَّ من الباطل يف املواقف 
يف  احلّق  رؤية  على  قادرين  ليسوا  إذ  الدقيقة، 
داخلهم، وال يعرفونه يف قلوم. من دون مركبِة 
إىل  الوصول  ميكنهم  ال  الذهنية»،  «الصالة 
«التمجيد»، الذي هو كشف «احلّق كّله» عرب 

الروح القدس.
وهنا تظهر مأساة اهلراطقة كّلهم، خباّصة رجال 
الدين اهلراطقة. فهؤالء يريدون أن يُِنريوا وهم غري 
مستنريين، يريدون أن يشفوا وهم غري مشفّيني، يريدون التكّلم 
بالالهوت وهم ملحدون (أي يعيشون بعيًدا عن اهللا احلقيقّي). 
إالَّ  غش�ا.  اململوئني  والنّصابني  بالدّجالني  اهلراطقة  تشبيه  ميكننا 
أ�م أسوأ منهم: إّ�م أطباء يقّدمون عالًجا شفائي�ا مميًتا، ويقتلون 
وفاسدًة  مسمَّمًة  أدويًة  يبيعون  صيادلة  هم  األبدية.  من  الناس 
وخطريًة على الصّحة العاّمة، ال على املستوى اجلسدّي، بل على 

املستوى الروحّي واألبدّي.
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اليوم تبتهج كل املالئكة وتفرح كل القوات السمائية ألجل خالص 
السماء خباطئ واحد  البشري. فإن كان هناك فرح يف  كل اجلنس 

يتوب، فباألوىل كثريًا يكون هذا الفرح خبالص كل البشرية.
اليوم حترر اجلنس البشري من قبضة الشيطان وأُعيد اإلنسان اىل 
رتبته األوىل، إذ أن املسيح انتصر على املوت. إنين ال أخاف بعد وال 
أرتعب من احلروب الشيطانية. وال أنظر اىل ضعفي، لكنين أتطلع اىل 
قوة ذاك الذي صار يل سنًدا وعونًا، أتطلع اىل ذلك الذي هزم املوت 

ونزع طغيانه. اليوم يسود الفرح واالبتهاج الروحي كل املسكونة.
العظيم، حيث حتتفل  الفرح  هذا  مقدار  احلبيب  أيها  تأمل  إذن، 
القوات السماوية معنا اليوم مبتهجني ألجل اخلريات اليت تنتظرنا، هلذا 
فهم ال خيجلون أن حيتفلوا معنا.. وملاذا أقول هذا الكالم؟ ألن الرب 
نفسه يشتهي أن حيتفل معنا. وكيف عرفنا ذلك؟ أمسع ما يقوله الرب 
««َشْهَوًة اْشتـََهْيُت َأْن آُكَل هَذا اْلِفْصَح َمَعُكْم» (لو١٥:٢٢). فلو 
كان قد اشتهى أن يأكل الفصح، فمن الواضح أنه يشتهي أن حيتفل 

معنا اليوم.
إذن عندما ترى أن املالئكة وكل القوات السمائية، بل وملك امللوك 
نفسه حيتفل معنا اليوم، إذن فماذا ينقصك لكي تفرح فرًحا عظيًما؟

هو  اليوم  االحتفال  ألن  فـَْقرِِه،  بسبب  أحد  حيزن  أالَّ  اليوم جيب 
احتفال روحي، وأالَّ يفتخر الغّين بغناه ألنه ليس له أي فضل يف هذا 

االحتفال.
األّة  مبظاهر  مليئة  الكنيسة  خارج  ُتقام  عاملية  احتفاالت  هناك 
أن  يستطيع  الذي ال  الفقري  تُـنَـغِّص  باألطعمة، وهي  الغنية  واملوائد 
فلماذا  وحيزن.  يتضايق  أن  الطبيعي  ومن  األمور.  هذه  مثل  يصنع 
الطعام  بصنوف  حافلة  موائد  ويقيم  زاهية،  مالبس  الغين  يرتدي 

املختلفة، بينما ال يستطيع الفقري أن يصنع هذا بسبب فقره؟

هذا ما حيدث باخلارج، بينما هنا داخل الكنيسة ال حيدث شيء 
من هذا كله، وال يوجد هذا التمييز، بل توجد مائدة واحدة للغين 

والفقري، للعبد وللُحّر.
هل أنت غين؟ حىت وإن كنت؛ فليس لك أفضلية على الفقري. هل 
أنت فقري؟ إنك لست أدىن من الغين. فالفقر لن ينتقص من أفراح 
املائدة الروحية. ألن النعمة هي من اهللا وهي ال متّيز بني األشخاص. 
هذه هي العطايا الروحية، اليت ال تقسم ا½تمع حبسب املناصب، بل 
حبسب املستوى الروحْي وحبسب استقامة أفكار كل أحد. وهلذا فإن 
الثقة وبنفس  يتقدمان مًعا حنو األسرار اإلهلية بنفس  امللك والفقري 
الكرامة، لكي يتمتعا بالتناول منها. ألن لباس اخلالص هنا هو واحد 
الَِّذيَن  «َألنَّ ُكلَُّكُم  يقول  بولس  والرسول  وفقراء،  أغنياء  للجميع 

اْعَتَمْدُمتْ بِاْلَمِسيِح َقْد لَِبْسُتُم اْلَمِسيَح» (غل٢٧:٣).
أرجو أن ال تستهينوا ذا االحتفال، ولتكن لنا رؤية الئقة بتلك 
للسُّْكِر  أنفسنا  ُنَسلِّم  وأالَّ  املسيح،  نعمة  إياها  منحتنا  اليت  العطايا 
والَبَطر. ما دمنا قد أدركنا احملبة اإلهلية وسخاء إهلنا مع اجلميع للفقراء 
واألغنياء، للعبيد واألحرارـ إذ أعطى للجميع نفس النعمة، فلنقدم 
املقابل اىل ذاك الذي أظهر تلك احملبة حنونا، واملقابل الالئق به هو 

السلوك الـُمرضي هللا من حنونا، وأيًضا النفس الساهرة املتيقظة.
وأقام كل  قام  ألنه  ـ  املسيح  قيامة  عيد  ـ  العيد  ذا  إذن  لنحتفل 

البشرية معه. لقد قام وكسر كل قيود املوت وحما كل خطايانا.
غريب  أمٌر  مات.  ولكنه  ُخيطئ  مل  واملسيح  ومات،  آدم  أخطأ 
وعجيب ملاذا مات املسيح وهو مل ُخيطئ؟ حدث هذا لكي يستطيع 
الذي اخطأ ومات أن يتحرر من قيود املوت مبعونة ذاك الذي مات، 

رغم أنه مل ُخيطئ. 
املال  من  مببلغ  َمِديًنا  أحد  يكون  أن  مرات كثرية  حيدث  فمثًال 
لشخص آخر مث يعجز عن السداد، فيأيت شخص ثالث لديه القدرة 
على تسديد هذا الدين، وعندما يدفعه فإنه حيرر هذا الـَمِديَن. هذا 
ما حدث آلدم إذ كان حمكوًما عليه باملوت، فأتى املسيح وحرَّره من 
قيود املوت، مع أن املسيح مل يكن َمِديًنا بأي شيء. أرأيت مفاخر 

القيامة؟ أرأيت حمبة اهللا للبشر؟ أرأيت مقدار العناية العظيمة؟.
؟ َمْن  اليوم جيب أن ننشد مع داود النيب «َمْن يـََتَكلَُّم ِجبَبـَُروِت الرَّبِّ

ُخيِْربُ ِبُكلِّ َتَسابِيِحِه؟ » (مز٢:١٠٥).
لقد بَلْغنا االحتفال اخلالصي الذي كنا نشتهيه. إنه يوم قيامة السيِّد 
وٱ�زم  املوت  َبُطَل  فيه  الذي  اليوم  واملصاحلة،  السالم  يوم  املسيح، 
الشيطان. يف هذا اليوم انضم البشر اىل املالئكة. اليوم يقدم البشر 
الشيطان،  أسلحة  أُْبِطَلْت  اليوم  الروحية.  القوات  مع  تسابيحهم 

وأنفكَّت قيود املوت وأُبيد جربوت اجلحيم.
اليوم َسَحَق ربنا يسوع املسيح األبواب النحاسية وأزال شوكة املوت. 
اليوم نستطيع أن نقول مع النيب «أَْيَن َشوَْكُتَك يَا َمْوُت؟ أَْيَن َغَلَبُتِك 

يَا َهاِويَُة؟» (١كو٥٥:١٥).

قيامة المسيح

القدیس یوحنا الذهبي الفم
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لقد غّري حىت اسم املوت، فال يدعى بعد موتًا، بل نوًما ورقاًدا. 
كان اسم املوت ُخميًفا قبل ميالد املسيح وصلبه، ألن اإلنسان األول 
عندما ُخلق مسع «َوأَمَّا َشَجرَُة َمْعرَِفِة اخلَْْريِ َوالشَّرِّ َفالَ تَْأُكْل ِمنـَْها، 
ألَنََّك يـَْوَم تَْأُكُل ِمنـَْها َمْوتًا َمتُوُت» (تك١٧:٢). وداود النيب يقول 
«الشَّرُّ ُميِيُت الشِّرِّيَر» (مز٢١:٣٤). كما كان انفصال النفس عن 
اجلسد يُدعى موتًا وهاوية، ويقول يعقوب أبو اآلباء «تـُْنزُِلوَن َشْيَبِيت 
ِحبُْزٍن ِإَىل اْهلَاِويَِة » (تك٣٨:٤٢). وإشعياء يقول «ِلذِلَك َوسََّعِت 
اْهلَاِويَُة نـَْفَسَها، َوفـََغَرْت فَاَها ِبالَ َحدٍّ» (إش١٤:٥). وأيًضا «َألنَّ 
السُّْفَلى.»  اْهلَاِويَِة  ِمَن  نـَْفِسي  َجنَّْيَت  َوَقْد  َحنِْوي،  َعِظيَمٌة  َرْمحََتَك 
(مز١٣:٨٥). هذا املفهوم عن املوت جنده يف مواضع أخرى كثرية 
من العهد القدمي، غري انه منذ أن َقدََّم املسيح ذاته ذبيحة من أجل 
كل البشرية، وقام من املوت أْلَغى كل هذه األمساء، وقدَّم للبشرية 
حياة جديدة مل تعرفها من قبل، فال ُيسمى بعد، اخلروج من هذا 

العامل موتًا، بل نوًما أو انتقاًال.
من أين يتضح هذا؟ امسع املسيح يقول: «ِلَعاَزُر َحِبيبـَُنا َقْد نَاَم. 

لِكينِّ أَْذَهُب ألُوِقَظُه» (يو١١:١١). 
فكما هو سهل بالنسبة لنا أن نوقظ نائًما، فإنه سهل بالنسبة 
فإن  غريًبا وجديًدا  ميًتا. وألن كالمه هذا كان  يُقيم  أن  للمسيح 

التالميذ أنفسهم مل يفهموه.
ومعلم املسكونة القديس بولس يكتب اىل أهل تسالونيكي «ُمثَّ 
َحتْزَنُوا  ِلَكْي الَ  الرَّاِقِديَن،  أَيـَُّها اِإلْخَوُة ِمْن ِجَهِة  َأْن َجتَْهُلوا  أُرِيُد  الَ 
َكاْلَباِقَني الَِّذيَن الَ َرَجاَء َهلُْم.» (١تس١٣:٤). ويقول أيًضا: «إِنـََّنا 
َنْسِبُق الرَّاِقِديَن.» (١تس  ، الَ  َحنُْن اَألْحَياَء اْلَباِقَني ِإَىل جمَِيِء الرَّبِّ
١٥:٤)، وأيًضا «ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا نـُْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوقَاَم، َفَكذِلَك 

الرَّاِقُدوَن بَِيُسوَع، َسُيْحِضُرُهُم اهللاُ أَْيًضا َمَعُه.» (١تس١٤:٤).
أرأيت أن املوت ُيسمى رقاًدا أو نوًما؟!. إن املوت الذي كان له 
اسٌم خميٌف صار اآلن حمتقرًا بعد القيامة. أرأيت اء جمد القيامة؟! 
ِحَيُل  أُبيدت  بالقيامة  حمدودة.  غري  خريات  اكتسبنا  بالقيامة 
الشياطني وخداعهم. بالقيامة ٱنُتزَِعت شوكة املوت. لذلك، فالقيامة 
قلوبنا خريات  بكل  ونشتهي  احلاضرة،  باحلياة  نتمسك  ال  جتعلنا 

الدهر اآليت.
القيامة جعلتنا يف مستوى ال يقل عن القوات الروحية، مع أَنـَّنا 
موجودون يف اجلسد. إذن فلنفرح كلنا ولنبتهج، ألن هذه النصرة، 
نصرة املسيح على املوت، هي نصرة لنا، ألنه صنع كل هذا ألجل 

خالصنا. 

عن عدم االنشغال باألرضیات
ضرورة حمل صليب المسيح:

(بفرح  (املادية) وحنمل صليبنا  نفوسنا  َترُفض  أن  فينبغي   ✝
وشكر وصرب) ونتبع املسيح ربّنا. 

وان  األوىل،  عوائدنا  ننسى مجيع  أن  هو  نفوَسنا  ورفُض   ✝

نبتعد عن أهوائنا (رغباتنا اجلسدية).
✝ ومحلنا صليًبا، واتباعنا الرّب ، معناه أن نكون مستعدين أن 
منوت مع املسيح (حنمل األمل والظلم بال تذّمر بل بشكر) وأن 
ُمنيت أعضاءنَا األرضّية، وأن نكون حمَتِملني كّل ضيٍق يأيت علينا 
من اجل املسيح، ونضبط قلوبنا حبيث ال متيل إىل أمور هذا 

العامل املادي.

لماذا ال نستطيع ذلك وسط الناس:
✝ هذه األمور ال ميكن إجنازها مع االختالط بغري املتحّفظني، 

ألّن النفس اذا رأت كثرة اجلموع غري املتديّنة:
١) ال حتس خبطاياها، فال تتوب عنها.

٢) أ�ا تقارن حالتها بالنسبة إىل حالتهم، فتظّن أ�ا أفضل منهم.
٣) ال تتفرّغ النفس للعيش يف أمور احلياة الروحانية يف وسط جلبة 
الناس الصاخبة، فتخسر الفرح بالرّب، وال تستطيع القول: «ذكرُت 
اهللا ففرحت». وال: «ما أحلى كالمك يف حلقي، أكثر من العسل 

بشمعه يف فمي» (مز ١١٨).

عن فوائد المجمع
الذي يتوّحد قبل قضاء فترة في المجمع.

الذي يتوحَّد بدون إرشاد أب روحي.
الذي يغلق على أخطائه قبل عالجها.

المتوحِّد غير المحب للناس.
المتوحِّد الذي يخفي مواهب اهللا له.

المتوحِّد بغير إفراز (حكمة)
سؤال: هل الذي يفترق عن القوم الرافضين لوصايا اهللا، يجب 
له أن يبقى وحده؟! أم يقيم مع إخوة آخرين - بقلب واحد - في 

عبادة اهللا.؟! 
✝ اجلواب: أنا أرى أن ُسكَىن مجاعة رهبانية بعضهم مع بعض 

جيد ونافع  ملا يلي:
١) أن الفرد وحده ال يقدر أن يكفي ذاته يف حاجةاجلسد، ألن 
بعض  الضرورية، كٱحتياج  االحتياجات  يف  لبعٍض  حيتاج  بعضنا 
(أعضاء) اجلسد اىل بعض، ألن اهللا خلقنا هكذا - منذ البدء - 

مرتبطَني بعضنا لبعض. 

عن عدم االنشغال باألألرضیات

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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كيف، أنا أفرام اخلاطئ األدىن من الكل املليء بالزالت، أستطيع أن 
أتكلم على ما يفوق قدريت؟ غري أن خملصنا الذي، بفضل رأفته، علَّم 
الذي يشدِّد لساين  املؤمنني قاطبة، هو  أنار  ٱِحلَكَم لألُميِّني، وم 
ألستفيد أنا أيًضا وكذلك السامعون لكالمي. سأتكلم بوجع وتنهد 
على �اية هذا العامل احلاضر، وعلى الوحش الرهيب الذي هو مزمٌع 
أن جيعل املسكونة كلها تضطرب، وأن يبث يف قلوب البشر اجلزع 
واالمهال واإلحلاد الرهيب، يصنع عجائب وخيتلق صورًا رهيبة «ولو 
املختارين» (مىت ٢٤:٢٤) فيخدع اجلميع  استطاع أن يضل حىت 

بصنائعه الكاذبة وخوارقه اخليالية.
فقد ارتضى اهللا أن يأخذ الوحش سلطة ليخدع البشر، ألن عدم 
اإلميان قد انتشر يف العامل وهذا، من دون شك، يؤدي إىل شدائد 
وأحزان يف كل مكان. وذلك أن السيد العدمي العيب يسمح بتجربة 
العامل وبضالله، ألن الناس جحدوا وابتعدوا عن اهللا، والتحقوا مبحبة 

الشرور.
تلك  يف  سيكون كبريًا  اجلهاد  أن  املؤمنون،  األخوة  أيها  وٱعلمو 
الوحش سيظهر نفسه كإله ويصنع عجائب وخوارق  األزمنة. ألن 
بقوة عظمته: يطري يف اهلواء مع مالئكته األشرار، يصرخ بقوة مغريًا 

أشكاله وجالًبا للناس كلهم خوفا عظيًما.
ترى من سيبقى عندها أيها األخوة بدون رعدة وتزعزع، حافظًا يف 
نفسه حضور ابن اهللا املقدس، خصوًصا عندما يعاين ذلك احلزن غري 
املوصوف، خيرتق كل نفس وليس من تعزية أو راحة ال يف البَـرِّ وال يف 
العامل كله يضطرب ويهرب اجلميع إىل اجلبال: ميوت  البحر؟ يرى 
العطش  من  اآلخر كالشمع  البعض  ويذوب  اجلوع،  من  البعض 
الرهيب وليس من رمحة؟ عندما يرى العيون تذرف الدموع وهي تسأل 
إن كان يوجد بعد على وجه األرض كالم إهلي ولن جتد؟ من يستطيع 
تأيت  عندما  الشدَّة  تلك  على  يصرب  من  األيام؟  تلك  حيتمل  أن 
له صارخة  وتسجد  الطاغي،  لتعاين  األرض  أقاصي  من  الشعوب 
برعدة (أنت مخلصنا). البحر يضطرب وجيّف، والسموات لن متطر 
بعد ، والعشب يذبل. من كانوا يف الشرق يهربون إىل الغرب، والذين 
يف الغرب يهربون إىل الشرق، وكلهم مرتعدون. عندما يأخذ الوحش 
"لقد  بوقاحة:  ليكرزوا  اجلهات كلها  إىل  الشياطني  ويرسل  سلطته 

ظهر الملك العظيم بمجد، تعالوا وانظروا واسجدوا له".
من ستكون له نفس قوية ليحتمل العثرات كلها بشجاعة؟ ألنين 
أيها األخوة حمبو املسيح، أخشى ذكر الوحش عارفًا بعظمة الِشدَّة 
اليت سوف يواجهها الناس يف تلك األياْم وكم سيكون الوحش قاسًيا 
على اجلنس البشري، وخصوًصا على املؤمنني املالكني قدرة التغلب 
اهللا  يرضون  ممن  يظهر كثريون  سوف  ألنه  اخليالية،  خوارقه  على 
وتضرعات  طلبات  مقدمني  املقفرة  واألماكن  اجلبال  إىل  ويلجأون 
الشقاء  هذا  مثل  يف  يراهم  عندما  القدوس،  اهللا  أن  وأعلم  كثرية. 
واإلميان واحلق، سوف يكشف هلم عن رأفته كأب رؤوف وحيفظهم 
عن  يتوقف  لن  الرذيل  الوحش  أن  غري  اختبائهم.  مكان  يف  منه 
البَـرِّ والبحر ألنه يعترب أنه أصبح ملك األرض وكل  مالحقتهم يف 
الساعة  أنه سوف يصمد يف تلك  الشقّي  يعتقد  له.  شيء خيضع 
الرهيبة اليت يأيت فيه الرب من السموات، الرب الذي يعرف ضعفه 
وتكربه الذي كان سبب سقطته. مع كل ذلك جيعل هذا الوحش 

األرض تضطرب، ويرهب الكون بعجائبه السحرية الكاذبة.
عندما يأيت الوحش يف تلك األيام، لن يكون سالم وال راحة على 
اضطراب وضياع، موت وجوع يف  بل حزٌن كبٌري وشدة،  األرض، 
العامل كله. ألن ربنا نفسه بفمه اإلهلي قال إن هذه العالمات مل تظهر 
منذ بدء اخلليقة. «ألَنَُّه َيُكوُن ِيف تِْلَك األَيَّاِم ِضيٌق َملْ َيُكْن ِمثـُْلُه ُمْنُذ 
(مىت١٣:  َيُكوَن.»  َوَلْن  اآلَن،  ِإَىل  اهللاُ  َخَلَقَها  الَِّيت  اْخلَِليَقِة  ابِْتَداِء 
١٩).أما حنن اخلطأة فكيف نصرب على هذا الضيق الذي يفوق كل 
َحدٍّ ووصف؟ فَـْليُــَوجِّه إًذا كل واحد منا ذهنه بتدقيق إىل كلمات ربنا 
الشدة وعظمتها  أنه «بسبب صعوبة  يقول:  إذ  املقدسة،  وخملصنا 

مجيء الرب ثانیة 
ونهایة العالم ومجيء 

المسیح الّدجال

 القديس أفرام السرياني
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وذلك  (مىت ٢٤: ٢٤)  األيام»  تلك  سوف خيتصر 
بداعي رأفته حاثًا إيانا بقوله: «َوَصلُّوا ِلَكْي الَ َيُكوَن 
َهرَُبُكْم ِيف ِشَتاٍء َوالَ ِيف َسْبٍت» (مىت٢٤: ٢٠) وأيًضا: 
« ِاْسَهُروا ِإًذا َوَتَضرَُّعوا ِيف ُكلِّ ِحٍني، ِلَكْي ُحتَْسُبوا أَْهًال 
اَم اْبِن  يِع هَذا اْلُمْزِمِع َأْن َيُكوَن، َوَتِقُفوا ُقدَّ لِلنََّجاِة ِمْن مجَِ
اِإلْنَساِن» (لوقا٢١: ٣٦) ، «َألنَّ اْلَوْقَت َقرِيٌب.» (رؤ

.(٢٢: ١٠
الرغم من كل ذلك منكث يف مثل هذا الشّر  على 
وعدم اإلميان، بدموع وصلوات جاثني حنن اخلطأة على 
ليًال و�ارًا حىت َخنُْلص. كل من عنده  أمام اهللا  ركبنا 
دموع وختشع فَـْليـَــتَـَوسَّل إىل الرّب حىت نَـْعبـُر « َساَعِة 
» (رؤ ٣: ١٠)، وال  التَّْجرِبَِة اْلَعِتيَدِة َأْن تَْأِيتَ َعَلى اْلَعاملَِ
َجمَاَعاٌت  «َوَتُكوُن  ألنه  الرهيبة.  األمور  تلك  نسمع 
َوأَْوبَِئٌة َوَزَالزُِل ِيف أََماِكَن.» (مىت ٢٤: ٧). الذي يريد 
أن حيافظ على حياته وسط هذه الفضائح والعثرات 
إن  اإلنسان  نفس شجاعة. ألن  له  تكون  أن  ينبغي 
أَالعيب  قليًال، تسود عليه بسهولة  نفسه، ولو  أمهل 
الشّر ومعجزات الوحش، فيصبح يف يوم الدينونة بال 

عذر كونه استسلم للطاغي مبلء إرادته.
حىت  صلوت كثرية  إىل  األحباء،  أيها  حباجة،  حنن 

نقف غري متزعزين يف التجارب. فمعجزات الوحش اخليالية سوف 
تكثر. هو حيارب اهللا لذلك ينوي هالك اجلميع. يستخدم مثل هذه 
األساليب حىت يكون للكل ختم الوحش عندما يأيت يف وقته ليخدع 
العامل كله بالعجائب. بعدها يقدم األطعمة وكل جتارته «َوَأْن الَ يـَْقِدَر 
َأَحٌد َأْن َيْشَرتَِي أَْو يَِبيَع، إِّالَّ َمْن َلُه السَِّمُة أَِو اْسُم اْلَوْحِش أَْو َعَدُد 

ِه.» (رؤ ١٣: ١٧). وسوف يُـَعـنيِّ حكاًما ينفذون أوامره. امسِْ
انتبهوا يا أخويت إىل شّر الوحش الكبري ومكائده الشريرة، فإنه يبدأ 
من البطن، فيضطر من كان حمروًما من الطعام إىل تقبل ختمه، ال يف 
أي جزء من اجلسد، بل على يده اليمىن او على جبهته (رؤ١٣: 
١٦-١٧)، حىت ال تبقى لإلنسان قدرة على رسم إشارة الصليب 
بيده اليمىن أو على جبهته، وال أن نذكر اسم الرب يسوع القدوس 
خملصنا. يعرف الشقي أن عالمة صليب الرب إن ُرمست جتعل قدرته 
كلها مضمحلة، لذلك خيتم يد اإلنسان اليمىن اليت ختتم اعضاءنا 
كلها، وأيًضا جبهة اإلنسان اليت هي مبثابة منارة عالية حتتوي النور 

رمز خملصنا.
أيها األخوة إن جهاًدا كبريًا ينتظر حميب املسيح كلهم حىت ال جيزعوا 
كما يف ساعة املوت، وال يظلوا غري مبالني، ويرفضوا ختم الوحش 
الذي يعطيه بدًال من صليب املخلص لئال يستخدم أحد ٱسم الرب 
املخوف. فمن ال يتقبل ذلك اخلتم لن يـُْؤَسر بأالعيبه اخليالية، ولن 

يبتعد الرب عنه بل ينريه وجيذبه إليه.
علينا أن ندرك أيها األخوة ان أَالعيب العدّو لن ترمحنا، غري أن ربنا 

الشيطان،  مكائد  بسهولة كل  عنا  يبعد  سوف 
بالمسيح  القويم  اإليمان  بصدق  متسكنا  فإن 
تتبدَّد قوة الطاغي، وتنسكب فكرًا ثابتا، ويبتعد 

عنا القوّي منهزًما.
تكونوا  ال  املسيح،  حمبو  األخوة  أيها  أرجوكم 
إن  الصليب.  بقوة  مقتدرين  بل كونوا  متهاملني 
ِمنَّا. لنحمل  اجلهاد الذي ال بدَّ منه هو قريٌب 
ونستعّد كعبيد   (١٩  :٦ (أف  اإلميان  ترس 
السارق  ألن  املسيح،  غري  نَـْقبَـلَـنَّ  فال  صاحلني، 
الراعي  ثياب  حق  غري  عن  املتخذ  الطاغي، 
الصاحل، سوف يأيت أوًال مريًدا أن يسرق القطيع 
املختار ويقتله ويقوده إىل اهلالك (يو ١٠:١٠).

تأيت  سوف  شكل  بأي  األحباء،  أيها  لنتعلم 
ينقذ  ان  املخلص  أراد  الحيل.  الكثيرة  الحية 
وصار  العذراء  من  ُوِلَد  البشري كله.  اجلنس 
ألوهيته  بقدرة  العدو وهو باجلسد  إنسانًا، وقهر 
شكل  يأخذ  أن  العدو  ارتأى  لذلك  املقدسة. 
حضور الرب لَِيْخَدَعنا. لكن ربنا سوف يأيت على 
(مىت ٢٤: ١٧).  رهيب  املنرية كربق  السحب 
بينما العدو لن يأيت بالطريقة ذا¸ا كونه جاحًدا. 
ومن جهة أخرى سوف يولد من فتاة رديئة. يأيت بشكل سارق ليخدع 
عن  يبتعد  الظلم،  يبغض  أنه  يدعي  مقتدر،  متواضع،  العامل كله: 
األصنام بداعي التقوى، صاحل وحمب للفقراء، ذو مجال فائق، هادئ 
َفرٌِح مع اجلميع، محٌب كثيًرا لجنس اليهود الذي ينتظرونه. إىل جانب 
ذلك خيدع العامل بأالعيب رهيبة تتسم بالقوة، حياول أن يرضي اجلميع 
لكي حيبه الكثريون، ال يتكلم بغضب، ال يظهر عابًسا بل حياول أن 

يتصرف حسًنا. سوف خيدع العامل لكي ميلك عليه ويسوده.
عندما تعاين الشعوب واألمم الكثرية مثل هذه الفضائل والعجائب 
يوجد  قائلة: ال  ملكا حبماس كبري  أعالنه  على  تتفق كلها  سوف 
إنسان صاحل وعادل مثل هذا اإلنسان. ستقوم هكذا مملكته بسرعة 
فيطرد بشدة ثالثة ملكوك عظام (دانيال ٧: ٢٤). بعدها سوف 
يتعظم قلبه ويُْظِهر الوحش مرارته: جيعل املسكونة تضطرب إىل أقاصي 
األرض، ينتشر الضيق وتفسد النفوس، أما هو فال يعود تقًيا، بل 
يصبح قاسًيا جتاه الكل، وقًحا، غضوبًا، مرهًبا، بشًعا، كارًها، هازئا، 
متوحًشا، ُمْهِلًكا، مستعًدا أن يلقي اجلنس البشري كله يف مستنقع 
اإلحلاد. تكثر عجائبه الكاذبة يف اجلمع، وميدحه الناس بسب أَالعيبه 
اخليالية، ويصرخ أمام هذه اجلموع: ”اعرفوا يا شعوب كلكم قدرتي 
وسلطاني“. فينقل اجلبال أمام أعينهم، وترتفع اجلزر عن البحر. كل 

ذلك يصنعه خداًعا حىت يؤمن به الكثريون وميجدونه كإله مقتدر.
نتيجة ذلك سوف تتنهد كل نفس وحتزن، ويعاين الكل من شدٍَّة ال 
الطعام  من  قليًال  يشرتي  اخلتم سوف  إن كان ألحد  فيها.  هوادَة 
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املتوفر. عندها ميوت األطفال على أيدي امها¸م 
وبعدها األم مع ولدها وكذلك األب... من كل 
الرهيبة،  الكريهة  املوت  رائحة  تصعد  ذلك 
فيتساءل اجلميع مىت يطلع النهار فنأخذ شيًئا من 
الراحة؟ مىت ينتهي هذا الضيق؟ إىل أين نذهب؟ 
أين �رب؟ لذلك سبق الرب وقال: «ِاْسَهُروا ِإًذا 
َوَتَضرَُّعوا ِيف ُكلِّ ِحٍني، ِلَكْي ُحتَْسُبوا أَْهالً لِلنََّجاِة 
اَم اْبِن  يِع هَذا اْلُمْزِمِع َأْن َيُكوَن، َوَتِقُفوا ُقدَّ ِمْن مجَِ

اِإلْنَساِن» (لوقا ٢١: ٣٦).
البَـرِّ  يف  واضطرابات  وجماعات  زالزل  ستكون 
والبحر. الذهب والفضة واملالبس الثمينة لن تنفع 
أين خيتبئ،  فيحاول اجلميع  الشدَِّة...  تلك  يف 
ولكن إىل أين؟... فريثي األب ولده والولد أباه 
واألم ابنتها... فتذبل وجوه الناِس الرجال والنساء 

من احلزن حىت املوت.
عندها، الذين تقبلوا ختم الوحش سوف يسرعون إليه طالبني املعونة 
قائلني: أعطنا لنأكل ونشرب ألننا منوت كلنا من شدَِّة اجلوع، َوأَْبِعد 
عنَّا الوحوش املفرتسة. فلن يستطيع أن يلبيهم بل جييبهم بقساوة "من 
أين لي أن أطعمكم أيها الشعوب". فينوحون أل�م ال جيدون تعزية 
لشقائهم، بل يزيد على حز�م حزنًا أل�م آمنوا بالطاغي. أما هو فَال 
تكون له االمكانية أن يساعد حىت نفسه فكيف يرحيهم؟... وكل 
الذين قبلوا اخلتم وسجدوا للمسيح الدجال كإله صاحل لن يكون هلم 

ميراث في ملكوت المسيح، بل يطردون مع الوحش إىل اجلحيم.
طوىب للذي يبقى يف كل شيء قديًسا ويف كل شيء أميًنا، هذا الذي 
قلبه ملتصق على الدوام باهللا، الذي سوف جييب بال خوف عن أسئلة 
الوحش كلها مزدريًا بالتعذيبات وبآالعيبه اخليالية. قَـْبَل هذه احلوادث 
كلها سوف يرسل الرب الرؤوف «إيليا التسبييت وأخنوخ» (رؤ ١١: 
٣) لكي يُـَعـلَِّما التقَوى للناس ويكرزا للكل مبعرفة اهللا، حىت ال يؤمنوا 
بالطاغي وخيافوا منه. فيقوالن: «أيها الناس ال تنخدعوا وال تؤمنوا به، 
ال تخضعوا لِـُمَحارب اهللا، ال تخافوا منه ألنه َسـيُـْقَضى عليه سريًعا. 

ها إن الرّب يأتي من السماء ليدين أولئك الذين آمنوا بعجائبه».
لكن قليلون هم الذين سوف يسمعون كرازة األنبياء ويؤمنون ا. 
هذا يفعله املخلص ليدل على حمبته الكبرية للبشر، ذلك ألنه لن يدع 
شعبه بدون كرازة حىت يف تلك األيام العصيبة، لئال يكون ألحد عذر 

يف يوم الدينونة.
الدجال،  المسيح  الطاغي  جميء  عند  املؤمنني،  من  إًذا  كثريون 
سوف يسكبون �رًا من الدموع بتنهد من أجل اهللا القدوس لينجوا 
من الوحش. يهربون سريًعا إىل الرباري وخيتبئون يف اجلبال واملغاور 
ويعفرون رؤوسهم بالرتاب والرماد متوسلني ليًال و�ارًا بتواضع كثري، 
املغاور  آمنة، وينجون يف  اماكن  إىل  َويُـَقاُدون  اهللا،  فيستجيب هلم 
وثقوب األرِض دون أن يروا عجائب املسيح الدجال وأعماله الرهيبة، 

الدنيوية  األشياء  يف  فكرهم  الذين  أما  سريًعا.  قدومه  ُمييِّزون  فإ�م 
والشهوات األرضية، فال يكون التمييز عندهم سهًال. ألن الذي يرتبط 
باألمور املعيشية حىت ولو مسع يبقى غري مؤمن، َويَـتـََهرَّب مما يُقال له. 
يَـتـََقوَّى املؤمنون أل�م َطَرُحوا عنهم األمور الدنيوية ومهوم هذه احلياة.

عندئذ سوف تنوح األرض والبحر واهلواء، وأيًضا احليوانات الربية 
وكواكب  السهل  وشجر  والتالل  اجلبال  ستنوح  السماء.  وعصافري 
باَخلدَّاِع  وآمنوا  اهللا  عن  ٱبتعدوا  أل�م  البشر،  جنس  على  السماء 
وأباطيله، قَِبُلوا ختم حمارب اهللا بدل صليب املخلص احمليي. ستنوح 
ستنوح  البشر.  فم  من  والصالة  الرتانيم  وتنقطع  والبحار،  األرض 

كنائس املسيح نوًحا كبريًا وال تُقام الذبيحة اإلهلية فيما بعد.
بعد مضي السنوات الثالث (رؤ١٢: ١٤) لسلطة الطاغي ونشاطه 
الرهيب  ا½يد  إهلنا  سيأيت   (٢٤  :٢٤ (مىت  األرض  على  وعثراته 
القدوس مبجد ال يوصف، فتسرع أمام جمده طغمات املالئكة ورؤساء 
الشاروبيم  بالنار:  املليء  النهر  املالئكة كلهم كنار ملتهبة، فيجري 
وأرجلهم  وجوههم  خمبئني  يطريون  والسارفيم  أسفل،  إىل  ونظرهم 
باجلوانح النارية (اشعيا ٦: ٢)، يصرخون: «استيقظوا أيها النائمون 
ها إن الختن قد أتى»، فتتفتح القبور وتقوم القبائل كلها ويوجهون 
املالئكة  من  وربوات  ألوف  اجلميل.  القدوس  العريس  إىل  أنظارهم 
القديسون  مًعا.  يفرحون  هلا  عّد  ال  اليت  واجلنود  املالئكة  ورؤساء 
والصديقون وكل الذين مل يتقبلوا ختم الوحش سيفرحون أيًضا. ويقاد 
الذين  ُمـَقيـًَّدا من املالئكة مع شياطينه وكل  املنرب  الوحش إىل أمام 
تقبلوا اخلتم واجلاحدين واخلطأة، فتجري الدينونة ويذهبون إىل النار 
األبدية (رؤ١٩: ٢٠). أما الذين مل يتقبلوا عالمة الوحش فسوف 
يفرحون مع اخلنت يف اخلدر السماوي األبدي مع كل القديسني إىل 

دهر الداهرين. آمني.
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إن العقائد والتعاليم احملفوظة يف الكنيسة، منها ما حصلنا عليه من 
تقليد  من  لنا  ُمَسلًَّما  سّر»  تقّبلناه «يف  ما  ومنها  الكتايب،  التعليم 
الرسل. ولالثنني نفس الفاعلية بالنظر إىل التقوى. وليس من يعرتض 
على ذلك، إذا كان هناك خربة ولو يسرية عن األوضاع الكنسّية. فإذا 
باشرنا يف رفض ما ليس مكتوبًا من عوائدنا كأن ليس هلا أمهية كبرية، 
نكون بال وعي جنرح اإلجنيل يف ما هو مصلحتنا نفسها، فضًال عن 

حتويلنا التعريف العام إىل جمرد صياغة بال مضمون.
على سبيل املثال، من علمنا كتابًة أن نرسم باشارة الصليب أولئك 

الذين يرجون ربنا يسوع املسيح؟
أية كتابة علمتنا اإلجتاه يف الصالة حنو املشارق؟

ِمَن  َمن  الربكة  الشكر وكأس  إظهار خبز  االستدعاء يف  وكلمات 
القديسني استودعنا إياها كتابة؟

أجل أننا ال نكتفي مبا ذكره الرسول أو اإلجنيل، بل نبدأ وخنتم بأقوال 
أخرى تسلمناها من التعليم الذي مل ُيكتب، وهي يف غاية األمهية 

. بالنسبة للسِّرِّ
وأننا نبارك ماَء املعمودية وزيت املسحة والـُمْعَتِمد أيًضا. فَـِبَمْوِجِب أية 

كتابات؟
أليس ذلك مبوجب التقليد الصامت والسرّي؟

وماذا عن مسحة الزيت نفسها، أيُّ قول مكتوب عّلمنا إياها؟
وتغطيس اإلنسان ثالث مرات، من أين هو؟

بل كل ما حييط بطقس املعمودية، من أّي سفر كتايب نأخذ طقس 
جحد الشيطان ومالئكته؟

أليس هو من ذلك التعليم غري املنشور السرّي، الذي حفظه آباؤنا 
يف صمت، بعيًدا عن حتقيق الفضوليني؟ مدركني جيًدا أ�م بصمتهم 
حيفظون كرامة األسرار املهيبة؟ فالذي ال جيوز كشفه حىت للموعوظني، 

كيف يُعقل أن يُذاع تعليمه يف وثائق مكتوبة؟!
وماذا كان يقصد موسى العظيم لـّما جعل أحناء اهليكل غري متاحة 
املقدسة، ومسح  األسوار  األطهار خارج  أوقف غري  لكنه  للجميع؟ 
لألكثر طهارة بدخول األروقة األوىل، وحكم لآلويني وحدهم حبقهم 
الكهنوتية  اخلدم  وسائر  واحملرقات  فالذبائح  الكهنوت.  خدمة  يف 
انتدب هلا الكهنة للقيام ا، وارتضى بواحد فقط منتخب من مجيعهم 
لولوج اَحلَرِم. وليس هذا دوًما، بل يوًما واحًدا فقط كل سنة، ويف ساعة 
منه حمدَّدة، مسموح له فيها أن يقف كي يشاهد يف ذهول غريب 
وفريد قدس األقداس. إن موسى يف حكمته كان ُحيسن املعرفة بأن 
جهاته،  من كل  واملنال  الولوج  سهل  ما كان  نصيُب  االحتقار 

والتهافت خليف طبيعي ملا كان بعيًدا ونادرًا.
أجل، على هذا املنوال، شرَّع الرسل واآلباء منذ البدء لكل ما خيتص 
بالكنائس، ففي اخلفاء والصمت حفظوا لألسرار هيبتها، ألن ما يُروَّج 
وُيشاع على مسامع العامة ليس بسّر. هذا هو سبب وجود تقليد غري 
مكتوب بالوصايا واملمارسات، ذلك لئال ترتك معرفة العقائد عرضة 
الحتقار الكثريين بسبب العادة واأللفة. فالعقيدة غري التعليم. العقيدة 
ُيْصَمُت عنها، أما التعاليم فَـتُـْنَشر للعامل كله. شكل من أشكال هذا 
الصمت هو الغموض الذي يستعمله الكتاب املقدس جلعل مفهوم 

العقائد عسري االدراك، وذلك لفائدة الشخص ذاته الذي يُطالعه.
هكذا، كّلنا نّتجه يف صلواتنا حنو املشارق، وقليل مّنا يفهم اننا نبغي 
بذلك الوطن القدمي، الفردوس الذي نصبه اهللا يف عدن حنو املشارق.

يعرفون  اجلميع  وليس  األسبوع  اول  يف  وقوفًا  الصلوات  نتمم  أننا 
السبب. فليس فقط اننا نعيد بذلك إىل الذاكرة، بوقوفنا للصالة، مثال 
قيامنا مع املسيح وواجب التماسنا العلويات يف يوم القيامة (األحد)، 
الذي ُمتنح لنا فيه النعمة، بل يبدو أن هذا النهار هو نوٌع ما صورة 
الدهر اآليت ... اليوم الذي ال �اية له، وال مساء له وال غد، ذاك 
الدهر الذي ال ينتهي وال يشيخ. انه ضروري إذن للكنيسة أن ُتدرب 
اوالدها على ان يتمموا الصالة وقوفًا يف هذا اليوم، حىت إذا ما واصلت 
التذكري باحلياة اليت ال �اية هلا، ال �مل االستعداد الضروري ليوم 

االنقضاء ذاك.
وايام اخلمسني كلها تذكري لنا بالقيامة املنتظرة يف الدهر اآليت. فذاك 
اليوم الواحد واألول، مضروب سبعة بسبعة، يتمم األسابيع السبعة اليت 
تؤلف ايام اخلمسني املقدسة، فتبدأ باألول وتنتهي به، ُمعيدة اياه يف 
األثناء مخسني مرة متماثلة. لذا فهي أيًضا ُمتّثل األبدية وُتَشبِّـُهَها ، يف 

حركة دائرة حيثما ابتدأت هناك تنتهي.
يف هذا النهار (األحد) قد درَّبتنا شرائع الكنيسة على تفضيل الشكل 
املنتصب يف الصالة. فبهذا التذكري الواضح يتحول ذهننا نوًعا ما من 
أننا  بالفعل  نُظهر  وقيام  ركعة  املستقبالت. ويف كل  إىل  احلاضرات 
سقطنا باخلطيئة إىل احلضيض مث اننا ُدعينا مبحبة خالقنا إىل السماء.

انه لينقضي يب النهار، وال أكون قد انتهيت من سرد اسرار الكنيسة 
اليت مل تكتب.

تقلید الكنیسة السرّي
للقديس باسيليوس الكبير
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فَاْعَمُلوا  ِفْعل،  أَْو  ِبَقْول  َعِمْلُتْم  َما  «وَُكلُّ 
اْلُكلَّ بِاْسِم الرَّبِّ َيُسوَع، َشاِكرِيَن اَهللا َواآلَب 

ِبِه.». (كول١٧:٣)
إن فعلنا ذلك لن يكون شيء سيًئا وال دنًسا 
إن  أكلت،  إن  املسيح.  باسم  ندعو  طاملا 
افعل كل  سافرت،  إن  تزوجت،  إن  شربت، 

ذلك باسم اهللا، أي طالًبا معونته.
يف كل شيء صلِّ أوًال، مث بادر إىل أعمالك. 
إن شئت أن تقول شيًئا فٱدُع اسم الرب يسوع 
رسائلنا كلها  نبدأ  حنن  لذلك  أوًال.  املسيح 
باسم الرب. حيث يكون اسم اهللا هناك كل 

شيء يسهل.
باألحرى  املكتوبة، كم  الرسائل  الرؤساء تضمن  أمساء  إن كانت 
أكثر يضمنها اسم الرب يسوع املسيح. هذا يعين أن تقولوا وتفعلوا 
الطعام  قبل  اهللا  فاشكر  إن أكلت  لوصايا اهللا...  كل شيء وفًقا 
وبعده، إن منت فاشكر اهللا قبل النوم وبعده، إن تبضعت يف السوق 
إفعل كذلك. ال تفعل شيًئا حبسب العامل بل كل شيء باسم الرب، 

عندها يسري الكل حسًنا.
إن كان  لفائدتك.  تتدبر  األمور  هناك  االسم  هذا  تضع  حيث 
ُيسهل  باألحرى  األمراض، كم  يبعد  الشياطني،  يطرد  هذا  االسم 

األمور األخرى. لكن ماذا يعين الرسول بقوله: «أن تعمل بقول أو 
فعل؟» أي حتكم بكالم أو تفعل أي شيء.

داود  أن  اهللا، كيف  باسم  خادمه  أرسل  ابراهيم  أن  إمسع كيف 
غلب جوليات باسم اهللا (تك ٢٤ و ١ مل ٤٥:١٧). االسم هذا 
اْلَقِديُر  «َواهللاُ  قائال:  أبناءه  أرسل  يعقوب  أيًضا  وعظيٌم.  عجيٌب 
يـُْعِطيُكْم َرْمحًَة أََماَم الرَُّجِل » (تك ١٤:٤٣) ألن الذي يفعل كذلك 
عنده اهللا ُمَشارًكا له وحماربًا عنه. بدونه ال نتجرأ على فعل أي شيء. 
يف  لنا  يستجيب  سوف  امسه،  باستدعاء  االكرام  له  قدمنا  كوننا 
ترتيب أمورنا الصعبة كلها. ادع باسم الرب يف الكّل واشكر اهللا على 

كل شيء.
باسم اآلب، وان شكرنا اهللا اآلب  االبن ندعو  باسم  ان دعونا 
نشكر االبن أيًضا. وال نتعلم ذلك بالكالم فقط، بل نطبقنه بالعمل 
أيًضا. ال شيء يساوي مثل هذا االسم. يف كل شيء هو عجيب. 
يقول الكتاب «ِلرَاِئَحِة أَْدَهاِنَك الطَّيَِّبِة. اْمسَُك ُدْهٌن ُمْهرَاٌق» (نشيد 
األنشاد٢:١). ويقول الرسول بولس: «َولَْيَس َأَحٌد يـَْقِدُر َأْن يـَُقوَل: 
اْلُقُدِس. » (١ كور٣:١٢). هذا االسم  بِالرُّوِح  » ِإالَّ  «َيُسوُع َربٌّ
يعمل أعماًال عظيمة. إن قلت باسم اآلب واالبن والروح القدس 
وبإميان فعلت ذلك، كل شيء عندها يتحقق. الحظ ماذا حصل يف 
املعمودية: حصل إنساٌن جديد باسم اآلب واالبن والروح القدس. 
أمراضنا.  هكذا يصري عندما نضع االسم على 
لسنا هنا أمام عبادة للمالئكة أو للشروبيم أو 
تتقبل عدم إكرام را  أيًضا ال  السريافيم، هذه 
أن  منَك  وطلبُت  أكرمُتَك  لقد  املسيح.  يسوع 

تدعو بٱمسي وأنت تبتعد عين!؟
إن رتلت بإميان مثل هذا املزمور تُبعد األمراض 
ِيف  ِجد�ا  يٌد  َومحَِ الرَّبُّ  ُهَو  «َعِظيٌم  والشياطني: 
ذا  (مز ١:٤٧).  ُقْدِسِه.»  َجَبِل  ِإهلَِنا،  َمِديَنِة 
ينحل  القومي،  الدرب  املسكونة إىل  تعود  االسم 
تنفتح  الشيطان،  على  يُداس  اخلطيئة،  طغيان 
ذا  ثانية  ولدنا  قد  حنن  السماوات.  أمامك 
بذلك  يشهد  نستنري.  امتلكناه  إن  االسم. 
الشهداء واملعرتفون. لنمتلكه كنزًا مثيًنا، عطية غالية 
كي حنيا مبجٍد ونُرِضي اهللا، ونستحق خرياته اليت وَعَدها للذين حيبونه، 
بنعمة ورأفات ربنا يسوع املسيح الذي يليق به، مع اآلب والروح، ا½د 

والقدرة والكرامة اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني.

 العبارة «باسم الرّب يسوع» كانت على األرجح مستخدمة يف 
االجتماعات الليتورجّية املسيحية األوىل. (راجع ١ كور٤:٥ «بِاْسِم 
َيُسوَع  َربـَِّنا  قـُوَِّة  َمَع  ُجمَْتِمُعوَن  َوُروِحي  أَنـُْتْم  ِإْذ  اْلَمِسيِح  َيُسوَع  َربـَِّنا 
ْسُتْم، َبْل تـَبـَرَّْرُمتْ  اْلَمِسيِح». وأيًضا ١ كور١١:٦ «اْغَتَسْلُتْم، َبْل تـََقدَّ

بِاْسِم الرَّبِّ َيُسوَع َوِبُروِح ِإهلَِنا.»).

اسم الرب يسوع
للقديس يوحنا الذهبي الفم

القديس يوحنا الذهبي الفم
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✞ األطفال المرَضى ✞
✟ ياروندا، هذا الطفُل المريُض الذي يحضره والداه الى الدير 

يُعاني ويتألَّم كثيًرا.
ضعٍف  نقطُة  لديه  ستبقى  لكن  تدرجيي�ا،  َسُيشَفى   ، حسًنا   ✝

بسيطٌة لُِتذَكِّره مبرضه، وستفيده روحي�ا بشكٍل كبري.
✟ ياروندا، األطفال الصغار الـُمصابون باللوكيميا يعانون أيًضا.
✝ ينتفع هؤالء األطفال كثريًا إذا أخذوا املناولة املقدَّسة، وقد ُشِفَي 
الكثري منهم ِبَسَبِبَها. عندما نقرأ املزمور ١٤٥، الذي به نطلب من 
الصغار  األطفال  اهللاُ  لُيساعد  أيًضا  فلُنَصلِّ  النزيف،  إيقاف  اهللا 
لألطفال  املشايف  الالزم يف  الدّم  يؤمِّن  ولكي  باللوكيميا  الـُمَصابني 
من  أعَظم  باستشهاٍد  األطفال  هؤالِء  ميـرُّ  بالتالسيميا.  الـُمصابني 
م كاملة  الذي مرَّ به األطفال الذين قتلهم هريودس. وسينالون جائ̧ز
الجتيازهم ُمعاناًة فظيعًة يف مرضهم، أو لكو�م بال خطيئة. سنرى 
طغمة  مصفِّ  يف  األخرى  احلياة  يف  الصغار  األطفال  من  العديد 
شهرين  عمرهم  يبُلغ  الذين  األطفاُل،  َخيضُع  املالئكيِّة!  الشهداِء 
فقط، حلقن اِإلبَر، وللعمليَّات اجلراحّيِة. وللعذاباِت األليمِة. كيَف 
َسَتِجُد املمرضات وريًدا يف هؤالِء املالئكة الصغار؟ ُحيَقُنون باِإلبَِر 
رأسهم،  يف  أورام  من  يُعانون  الذين  األطفال  أمَّا  وهناك.  هنا 
فسيخضعون للعالج باألشعة. كم هو صعٌب رؤية تلك األسالك 
وحىتَّ  احلدَّ،  يفوُق  َأَملٌ  هذا  الصغرية،  برؤوسهم  املوصولة  الطويلة 
الشخص البالغ يعجُز عن احتمال َأملٍَ كهذا، فكيف ُميكن هلؤالِء 

األوالد الصغار أن يتحمَّلوه.

✟ ياروندا، في النهاية هل ُيشَفى هؤالء األطفال أم يموتون؟.
✝ قد ميوُت العديُد منهم، لكن، كيف سيسَمُح األهُل هلم بالرحيل؟
األوالد  إلبقاء  األطباُء  يبذله  الذي  الجهد  هل  ياروندا،   ✟

الُخدَّج حديثي الوالدة أحياًء، يستحق العناء؟.
✝ جيب أن حياول األطباء بذل كل ما يستطيعون إلنقاذهم، لكن 

ُيَصلُّوا  أن  ميكنهم  أيًضا.  هلم  ُيصلَّوا  أن  عليهم  الوقت  نفس  يف 
قائلني: «يا إهلي، إذا كان هذا الطفل سيقضي حياته كّلها باألمل 
والـُمعاناِة، فأتوسَُّل إليَك أن تأخذه وتُرحيه». كما يتوّجب عليهم أن 
ُحيضِّروا ما يلزم ملعموديّة هؤالء الصغاِر، الذين سَيحملون الشموع 

الـُمضاءة الستقبال األطباء عندما يصلون الفردوس.
وعندما يكون األطفال أكرب سن�ا، فعلى األطباء أن يكونوا َحِذرين 
لدى اخبارهم بتشخيص مرضهم. أخبَـَر أحد األطباء طفًال يبلغ من 
أمام  الوالد وأخربين  فأَتى  بالَعَمى»  أعوام: «سُتصاب  مثانية  العمر 
أنَّه  فأخربونا  اخلارج،  يف  ُخمتصني  أطباء  إىل  أخذناه  «لقد  ابنه، 
سُيصاب بالعَمى». حىتَّ لو كان الطفل سليًما، فمجرَّد القلِق من 
عنده،  احلّساسِة  املواضع  إحدى  يف  سيضربُه  احلديث  هذا  مثِل 

فكيف إذا كاَن الطفُل مريًضا!

✞ التضحیة من أجل المرَضى ✞
إذا طلبنا من اهللا طلًبا ما، دون أن نُـَقدِّم أي تضحيٍة، فلن نستفيد 
شيًئا. لو جلسُت وقلُت: «يا اهللا اشِف هذا االنسان»، دون القيام 
ببعض التضحياِت، فهذا سيكوُن جمرَّد ألفاظ وكلماٍت حلوٍة. أمَّا إذا 
َقدَّمُت بعض التضحياِت، فسريَى املسيح حمبَّيت وحيقِّق طليب، هذا 
طبًعا إذا كان ملصلحة الشخص اآلخر. لذلك، عندما يطلُب منِك 
البعُض الصالَة ألحد املرَضى، فيجب أن تطليب منهم أن يصلُّوا ُهم 
أيًضا من أجله، أو على األقل أن ُجياهدوا للتخلِّص من عاداتاهم 

السيَّئة.
أتى أحد األشخاص وأخربين: «أيها األب، اشفين. لقد مسعُت 
أنَّك تستطيُع مساعديت». مثل هؤالء الناس يسألون املساعدة دون 
تقدمي أيِّ جهٍد من طرفهم. على سبيل املثاِل، قد تنصحني أحدهم: 
واهللا  البسيطِة،  التضحية  ذه  ُقم  فقط  احللويات،  تأكل  «ال 
ُمساعديت  اهللا  يستطيع  أَال  «ملاذا؟  لكنَّه سيجيُبِك:  سيساعدك». 
أجل مصلحتهم  يقدِّموا تضحيًة من  فإذا مل  األمر ؟».  دون هذا 
الشخصّية، فكيف سُيَضحُّون من أجِل غريهم؟ من ناحيٍة ُأخرى، 
يوجُد أشخاٌص سيمتنعون عن أكِل احللويات، لكي ُيساِعد املسيح 
مرضى السكَّري، أو قد ال ينامون لكي يهب املسيح القليل من النوم 
للذين يعانون من األرِق. هؤالء األشخاص يتمثَّلون باهللا، وهو بدوره 

َسيَـَهبُـُهم نعمته. 
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الذكرانیَّات المقدَّسة
مداخلة للمغبوط الذِّكر األستاذ یوحنا فوندوّلیس

موضوُع هذه املداخلِة هو «الذكرانيَّاُت املقدَّسة»، أي الطلباُت 
اليت ترفُعها الكنيسُة املقدَّسُة من أجِل إخوتِنا الراقدين، وهي تنقسُم 
عن  تارخييًة  صورًة  نعطَي  أن  حناوُل  األوَّل،  اجلزِء  يف  جزءين.  إىل 
املوضوع، أي سنرجُع إىل التقليِد حوَل الذكرانيَّاِت وكذلك ممارسِة 
الكنيسِة منُذ البداية، إىل أن صاَر الرتتيُب الليتورجيُّ جامًدا. هذا 
التطرُُّق اىل التاريخ، حىتَّ يف هذه احلالة، ويف أيِّ موضوٍع عباديٍّ 
جوهريٍّ  لسبٍب  بل  تارخييَّة،  فضوليٍَّة  ألسباب  يصُري  ال  آخر، 
وأساسّي. هكذا، حنمي شرعيََّة ممارساتِنا الليتورجيَِّة وبالتايل الطلباِت 
نفوِسهم  أجِل راحِة  الكنيسُة من  تُتمُِّمها  اليت  الراقدين،  أجِل  من 
التقليديَّة،  األرثوذكسيَُّة  الكنيسُة  تُفكُِّر  هكذا  االحياء.  وتعزيِة 
ويؤِكُد  احلاليََّة  ممارسَتنا  التقليُد  ُيربُِّر  وتعمل.  الالهوِت  يف  وتتكلَُّم 
ُد بل نتَّبُع الرتتيَب الذي تسلَّمناه من ربِّنا يسوَع  صحََّتها. حنُن ال ُجندِّ
نَثُبُت  فبالتقليد،  الكنيسة.  وآباِء  القدِّيسَني  والرسِل  المسيح، 
أحضاِن  يف  والِعَباديََّة  الروحيََّة  احلياَة  نُتابُع  وباِمسه  وثقة،  بتواضٍع 
ستغلُب كثرَة  مراَمحه  أنَّ  مؤمنَني  اهللا,  رمحَة  ُمستدعَني  الكنيسة 
غروِب  يف  الركِب  إحناِء  أفاشِني  يف  بدالٍَّة  هذا  نقوُل  خطايانا. 
مآمثَنا  قاِبل  للراقدين:«  صلواٌت  األساِس  يف  هي  اليت  العنصرة، 
برأفِتك، وتغاَض عن كثرِة زالَّتِنا بلجَِّة حتنُناِتك» (اإلفشني األول).

يف األسئلِة اليت يطرُحها املؤمنوَن وغُري املؤمنني عن األمهـِّيَِّة والفائدِة 
الراقدين،  نفوِس  راحِة  اجِل  من  األحياُء  يرفُعها  اليت  الطلباِت  من 
طاملا أنَّه ليس من توبٍة يف اجلحيم، سنجيُب حنن بأنَّ هذا ما درجت 
السذاجُة ظاهري�ا «هكذا  اُألوىل. هذه  العصوِر  الكنيسُة منُذ  عليه 
الثابِت واحليِّ برمحِة اهللا،  الكلِّيَِّة ورجائِنا  ثقِتنا  تسلَّمنا»، ُتشُري اىل 
كذا التأكيُد على أنَّ ممارسَة الكنيسة، اليت تُعربِّ عن إمياِ�ا وحقيقِة 
أنَّ  الضمانَة  لنا كلِّنا  ُتشكُِّل  للعامل،  املسيِح  ِيف يسوَع  اهللا  كشِف 
بأيَِّة  املنتقلني.  لنفوِس  مفيدٌة  وهي  اهللا  مشيئِة  وفَق  تصُري  صلواتِنا 
هو  هذا  اهللا.  حمبَِّة  لعمِق  األمَر  سندَُع  األمر،  هذا  سيصُري  طريقٍة 
جوابُنا تقريًبا على املوضوع، الذي يتعلَُّق بالذكرانيَِّات من وجهِة نظٍر 

ليتورجيَّة. كيف يُواَجه املوضوع نظري�ا، على أساِس تعليِم الكنيسِة 
عن األخرويَّات، واحلياِة بعَد املوِت والقيامِة وشركِة القدِّيسني، هذه 
مواضيُع متَّ حتليُلها يف مداخالٍت نظريٍَّة سابقة. ولكنَّنا سنبقى يف 

اإلطاِر التارخييِّ - الليتورجيِّ فقط.
لقد حدَّدِت الكنيسُة، مباشرًة منُذ البدء صلواٍت خاصًَّة من أجِل 
اإلمياِن  نتيجَة  يشكُِّل  هذا  الراقدين.  وإخوتِنا  آبائنا  نفوِس  راحِة 
وتعليَمه أنَّ املؤمنَني الراقديَن يعيشون، حىتَّ بعَد املوِت، يف املسيِح 
وأن شركَة اإلمياِن واحملبَِّة بَني األحياِء واألمواِت ال تنقطع، يعبَّـُر عنها 
بالصلواِت املتبادلة. يطلُب األحياُء من أجِل املوتى واملوتى من أجِل 
ُد  األحياِء، بالطبِع القديسوَن، الذين هلم داَّلٌة عنَد اهللا. هكذا تتحدَّ
الصلواُت واخلدُم من أجِل الراقديَن يف ذكراهم ، أي الذكرانيَّات. 
ذه الطريقة تُتابُع الكنيسُة التقليَد واملمارسَة العمليَّة، أي العاداِت 
يف اخلدِم اخلاصَِّة باألموات اليت كانت موجودًة يف زمِن جميء املسيِح 
باجلسِد وإنشاِء الكنيسِة وانتشارِها. وبعَد امتداِد حضورِها، أعطِت 

الكنيسُة لبعِض االعتقاداٍت معًىن جديًدا وتابَعت فيها.
قبل  اليهوديِة  املمارسِة  عن  شهاداٌت  القدِمي  العهِد  يف  توجُد 
املسيح. ففي (طوبيا ٤، ١٧) يوجُد التعليُم التايل: «ضع خبَزَك عنَد 
قِرب األبرارى»، وهذا ُيشُري إىل إقامِة مائدٍة عنَد القبوِر أو تقدماِت 
رمحٍة للفقراء، وهذا بكلِّ وضوٍح من اجِل ذكرى املنتقلني. وقد أرسَل 
تتَِّم  لكي  مطلوٌب  هو  ما  أوَرشليم كلَّ  هيكِل  إىل  املكايبُّ  يهوذا 
املمارسِة  مع  فالقرابُة  احلرب.  يف  سقطو  الذين  أجِل  من  الذبيحُة 

املسيحيِة الالحقِة واضحة.
كان عابدو األوثان أيًضا، يقدِّموَن ضحايا وتقدماٍت من أجل 
املوتى. من عهِد هوميروس، كانت موائُد الرمحِة بعَد الدفِن معروفًة، 
والكلُّ كاَن يعتقُد بأنَّ امليَت ُيشارُك اجلالسَني الطعام. هذه املوائُد 
كانت أيًضا تُقام برتتيٍب يف أيَّاٍم حمدَّدٍة بعَد الدفِن ويف اليوِم الثالِث 
ويف التاسِع والثالثَني ويف كلِّ سنٍة يوَم ميالِد امليت. القرابُة هنا مع 

املمارسِة املسيحيَِّة أكثُر وضوًحا.
لقد تابَع املسيحيُّوَن ما ذُكَر أعاله بطريقٍة مزدوجة اإلحساَن من 
من  يصلُّوَن  الذين  وجتاَه  ُجتاههم  احملبَِّة  عن  املنتقلني، كتعبٍري  اجِل 
القرن  (أواخر  الرسوليَّة  االوامِر  يف  ورَد  وكما  والصلوات.  أجِلهم، 
الرابع) يتوجَُّب أن تُقدَم حسناٌت للفقراِء من «ممتلكاِت» امليت و 
إيرومنوس،  الفم،   الذهيبُّ  ذلك  على  وحيثُّ  ذكراه».  أجِل  «من 
وترتليانوس، أثناسيوس وآباٌء آخروَن وكتَّاب كنسيُّون. ولكن باملقابل 
كانت تُقاُم مواِئُد عنَد قبوِر املوتى أو حسنات ، وهذه ما زالت حىتَّ 
يوِمنا هذا، ولكنَّها خمتلفٌة بَني منطقٍة وُأخرى. واملائدُة اليت تُقام من 
أجِل راحِة نفِس الراقِد ليست منفصلًة عن عمِل الرمحة، ألنَّ اجلميَع 
يشرتُك فيها، ليس فقط األهُل واألقارُب وأصدقاُء الراقد بل الكهنُة 
تُعطيِه  الذي   ، الروحيُّ املعىن  هو  بالذكِر  جديٌر  والغرباء.  والفقراُء 
«التعاليُم الرسوليَّة»، للذين يشاركوَن يف هذه املوائد: كعمِل صالِة 
وشفاعِة األحياِء من أجِل الراقدين، «مبا أنَّكم مدعوُّوَن إىل ذكراهم، 
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فُكلوا برتتيٍب، وخوِف اهللا، ذلك أنَّكم قادروَن أن تتشفَّعوا من أجل 
املنتقلني» (األوامر الرسوليَّة)

وعلى أيِّ حال، يوجُد يف «األوامر الرسوليَّة»، ليس فقط صلواٌت 
يف  هي  واليت  املسيح»،  يف  الراقدين  إخوتِنا  أجِل  «من  وطلباٌت 
األساِس حاويٌة أيًضا الطلباِت املستخدمَة يف األفاشِني املألوفِة عنَدنا 
« أغفر له كلَّ خطيئٍة فعَلها طوعًيا أو كرهًيا و …. رتِّبه يف بلدِة 
األتقياء، وأسكنه يف أحضاِن إبراهيم, وإسحاَق ويعقوب… حيُث 
ال وجَع وال حزَن وال تنهُّد» بل أيًضا شهاداٌت على أنَّ الذكرانيَّات، 
اليت تُقام يف اليوِم الثالِث،التاسِع،األربعَني والسنة، قد حدَّّدها الرسُل 
القدِّيسون. وقد أُعطَي تربيٌر الهويتٌّ وكتايبٌّ لكلِّ يوٍم من هذه األيَّام: 
«متِّموا ذكرانيًَّة يف اليوِم الثالث، باملزامِري  والقراءاِت والصلواِت للقائِم 
تذكُِّر  أجِل  من  التاسِع  ويف  الثالث،  اليوِم  يف  األمواِت  بِني  من 
الراقدين واليوِم األربعني حبسِب العادِة القدمية، ألنَّ موسى هكذا امَر 
الشعب، وتذكارًا سنويًا من اجِل تذكاره». وقد ُقدِّمت شروحاٌت 
لألرقاِم  الالهويتِّ  املعىن  أو  القدِمي  بالعهِد  مماثلٌة واستشهاٌد  الهوتيٌِّة 
وخاصًَّة يف حياِة السيِد، وظهوراتِِه بعَد القيامة، وذلك لتربيِر اختياِر 
أيَّام  لثالثِة  السِّيد  دفُن  القدُّوس،  الثالوُث  الذكرانيَّات:  تتميِم  أيَّاِم 
(الثالث)، الطغماُت املالئكيَُّة التسعة، أو العدُد املقدَّس ٣x٣ أو 
ظهوُر السيِّد يف اليوِم الثامِن بعَد يوِم القيامة (التاسع)، وصعوُده إىل 
السماِء بعد أربعَني يوًما من القيامِة (األربعني). يورُد القدِّيُس مسعاُن 
التسالونيكيُّ تفاسَري ُأخرى كانت منتشرًة يف عصرِه، كانت تُقابُل 
ِلِه من جهة،  احنالِل  أيَّاَم الذكرانيَّاِت مبراحِل احلمِل باجلنَني وتشكُّ
التفاسُري  هذه  ثانية. كانت  جهٍة  من  الدفِن  بعَد  الطبيعيِّ  اجلسِد 
تستنُد إىل العلوِم الطبِّـيَِّة يف ذلك العصر، ومل يتبنَّها القدِّيُس مسعان، 
وال  وإهلًيا،  روحًيا  شيء  يفهم كل  فضَّل«أن  استقامة  بكلِّ  الذي 
على كلِّ  األحاسيس».  أساِس  على  بالكنيسِة  خيتصُّ  ما  يفسُِّر 
حال، املهمُّ هو أنَّ الكنيسَة حمافظة على أخالِق ما قبل املسيحيَّة، 
مسيحًيا  معىن  عليها  أسبغت  وقد  تعليِمها،  مع  تتعارض  مل  واليت 
جديًدا وعدَّلت بعضا منها ألسباٍب الهوتيَّة. هكذا عملت عندما 
بدَّلت الثالثَني يوًما إىل أربعني، والواضُح أن ذلك جاَء بسبِب التأثِري 
الذكرانيَّاُت  تُتمَُّم  وهكذا  السيِّد.  صعوِد  مع  وليتناسَب  اليهوديِّ، 
السنويَّة، وليس ذكرى بال معىن كاليت تُقاُم يف يوم ميالِد الناس، بل 
يف يوِم الوالدِة باملسيِح والرقاِد والولوِج إىل احلياِة احلقيقيَّة، أي يف يوِم 

«رقاد»،املؤمنني، « يوِم ميالدهم» ترتيٌب حكيٌم جًدا.
نتعلَُّم من خمتلِف تيبيكوناِت األدياِر احملفوظِة تقاليَد خدِم اجلنَّاز، 
واليت حتفظُها األدياُر والكنائُس اليت يف العامل. تصري كلَّ يوم على 
مدى أربعَني يوًما، يف خدِم الغروِب والسحر، طلبٌة خاصٌة من أجِل 
يتطرَُّق  الدموية.  غري  الذبيحُة  نفسِه  راحِة  أجل  من  وتُقدَُّم  الراقِد 
أجل  من  اإلهليِّ  القداس  إقامة  أمهية  إىل  خاصٍّ  بشكٍل  اآلباء، 
اآلباِء  هؤالِء  بِني  ومن  منه،  واالستفادة  فيه  ذكرِه  وأمهيِة  املنتقل، 
ُد على «  القديس كريلُلس األوراشليمّي ( القرن الرابع)، الذي ُيشدِّ

يف  أجِلها  من  تُقدَُّم  «اليت  للنفوس  حتصل  اليت  الكربى»  الفائدة 
الذبيحِة املقدسِة الرهيبة» ( التعليُم امليستاغوجّي، الفصل اخلامس)، 
التسالونيكّي (القرن اخلامس عشر) الذي  وكذلك القدِّيُس مسعان 
الطريقة  ذه  ألنَّه   ، اإلهليِّ القدَّاِس  الليتورجيَّ حول  التقليَد  يُطابُق 
بواسطِة أجزائِهم املوضوعِة على الصينيَِّة املقدَّسة، يشرتكوَن أسراري�ا، 
وخيلصوَن  ويطلبون،  ويتناولون،  بالنعمة،  منظوٍر  غِري  وبشكٍل 
ويبتهجوَن يف املسيح السيِّد ( احلوار، فصل ٣٧٣). اذا رقَد أحٌد ما 
يف فرتِة الصيِام األربعيينِّ، حيث ال ميكن أن يُقاَم أربعوَن قداًسا له، 
عندئٍد يصُري التدبُري التايل: يُتمَُّم الثالُث يف أوَِّل سبت، والتاسُع يف 
السبِت الثاين وتُتـَمَُّم القداديُس األربعوَن ابتداًء من يوِم االثنني الذي 

يلي أحد توما. هذا الرتتيُب مهمٌّ جًدا.
سنأيت االَن إىل اجلزِء الثاين من املداخلة. فلنحافظ على التعليِم 
، وهو أنَّ ما هو أساسٌي يف ذكرانيَِّة الراقِد يصُري يف القدَّاِس  األساسيِّ
 ، ُمرتبط  للذكرانيَِّة  احلقيقيََّة  اخلدمَة  إنَّ  ُأخرى،  وبكلماٍت  اإلهليِّ 
، كما رأينا من قبُل يف سّر  بشكٍل ثابت، بتتميِم سرِّ الشكِر اإلهليِّ

املعموديِة والزواِج والزيت….
والتاسِع  الثالِث  اليوِم  تصُري يف  اليت  الفرديَِّة  الذكرانيَّاِت  عدا عن 
واألربعِني يف الذكرى السنويَِّة لرقاِده، أدخَلِت الكنيسة، يف كلِّ اخلدِم 
وإخوتِنا  آلبائِنا  األبديَِّة  والغبطِة  النفوِس  راحِة  أجِل  من  طلباٍت 
الراقدين، أي طلباٍت عامًة أو أفاشني، ُتذكُر فيها األمساء. هكذا 
لدينا طلباُت صالِة الغروب، والسحريَّة والقدَّاِس اإلهلّي «إرمحنا يا 
األبديِة  والراحِة  املغبوِط  الذكِر  أجل  من  نطلب  وأيًضا  أهللا …. 
لنفوس …»، وخدمة التقدمة، والطلباُت « لنصلِّ…» يف صالِة 
نصِف الليِل والنوم، والطروباريَُّة اخلاصة باألمواِت يف الساعة الثالثة، 
وبشكل خاصٍّ يف القسم الثاين من صالِة نصِف الليِل اليوميَّة، اليت 
ُتصنَّف يف املصادِر «تريصاجيون من أجِل املوتى»، وحتتوي على 
مزمورين (١٢٠ و ١٣٣) مث قدوس اهللا وثالُث طروباريَّاٍت خاصَّة 
ووالديَّه   ، صاحل…)  أنَّك  مبا  عبيدك  ربُّ  يا  أُذكر   ) بالراقدين 
رجاِء  على  رقدوا  الذين  وإخوتَنا  أباَءنا  رُب  يا  أُذكر   ») وإفشني 

القيامِة واحلياِة األبديَّة…»)
أجِلهم.  والطلباِت من  للراقديَن  السنِة كلَّها خمصَّصٌة  إنَّ سبوَت 
بالراقديَن من طروباريَّاٍت وقوانَني حبسِب  يُرتَُّل كلُّ ما خيتصُّ  فيها 
وهناك  قانوّين.  بشكٍل  الذكرانيَّاُت  وتُتمَُّم كذلك  األسبوع،  حلِن 
سبتاِن خاصَّاِن يف السنَّة، السبُت الذي يقُع قبَل أحد مرفِع اللحم 
والسبُت الذي قبَل أحِد العنصرة، مها يوماِن مشرتكاِن تُقاُم فيهما 
ذكرانيَّاٌت عامٌَّة إذ «نتمُِّم ذكرى مجيِع املسيحيَِّني األرثوذكسيِّني، من 
آبائنا وإخوتنا الراقدين منذ الدهر». يرجُع اختياُر يوِم السبِت كيوِم 
ذكرى الراقدين، من ناحيٍة إىل خاصيَِّتِه كيوم «راحة» كما جاَء يف 
التكويِن أنَّ اهللا اخلالَق اسرتاَح من أعماِل اخللق (تك٢:٢)، وكذلك 
«سَبَت»  حيُث  املقدَّسِة  اآلالِم  أسبوِع  من  السبِت  لذاك  بالنسبِة 
يسوُع املسيُح السيُِّد يف القرب. كانت توجُد أعياٌد سنويٌة للموتى يف 
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أسقف المدن الخمس
العاٍمل ما قبل املسيحيَّة، وقد قابلتها الذكرانيَّاُت العامَُّة اليت 
يف  الراقدة.  النفوِس  لذكرى  احملدَّديِن  السبَتني  يف  تُقام 
اللحم، يوجُد بَني األوديِة  الواقِع قبل أحد مرفع  السبِت 
كتَبه  سنكساٌر  السحر  قانوِن  من  والسابعِة  السادسِة 
التعليَم  فيه  ُحيلُِّل  نيكيفوروس كاليستوس كسانثوبوليس، 
عن  تفصيًال  ويعرُض  املوت،  بعد  احلياِة  عن  الكنيسِة 

الذكرانيَّاِت وكم تستفيُد نفوُس الراقديَن منها.
من كتاب «مواضيع ليتورجيَّة» الجزء الثالث

لألستاذ المغبوط الذِّكر يوحنا فوندولّيس
إصدار الخدمة الرسوليَّة أثينا ٢٠٠٧ (ص٢٩-٣٦ ) 
نقله إلى العربيَّة رهباُن دير رقاد والدة اإلله- حمطوره.

العهد القدیم في الكتاب المقدس  (١٠٠)
(ب) ُحكم المكابیین (الحشمونیین) 

تتمة من العدد السابق

ووصلت األخبار إىل أنطيوخس عن هزمية جيوشه يف عمواس ، فابتدأ 
يعّىبء قّواته بأعداٍد غفرية، وبعد عام من اهلزمية يف عمواس قاد ليسياس 
الوايل السوري بنفسه هذا اجليش العظيم حنو اليهوديّة، لكن يهوذا 
أثبت حكمته العسكريّة يف مبادرته حسب العادة باهلجوم ممَّا سبََّب 
ارتباًكا بني قّوات اعدائه وإن كانت املعركة طاحنة والقتال سجاًال إالَّ 
أنَّ النصر كان يف جانب املكَّايب مما أجرب ليسياس أن ينسحب إىل 
بيت صور (بيت زور) وهي مدينة حصينة واقعة يف جبال يهوذا على 
بُعد ٤ أميال (٥،٦كم) إىل الشمال من حربون (يش ٥٨:١٥ ، 
٢أخ٧:١١) وحتصََّن ليسياس يف القلعة اليت يف بيت صور، لكن يهوذا 
فَأُِعدَّت  القلعة،  واقتحام  االستحكامات  إىل  بالزحف  جنوده  أمر 
السالمل املصنوعة من جذوع الشجر وأسرع جنود املكايب بالصعود إىل 
القلعة يف شجاعٍة نادرة حتت وابل من السِّهام املنطلقة من املدافعني 
عن القلعة من اجلنود السوريني، وجاهد يهوذا وجنوده حىتَّ جنح أخريًا 
يف اخرتاق القلعة، وارتفع علم املكابيني فوق أبراج القلعة يف بيت صور 
(١مك٢٦:٤-٣٥)، وكانت انتصارات بيت صور هلا األثر العظيم يف 
رفع روح املعنويّة للسكان يف أورشليم، فقد أصبح الطريق ُمَعد�ا للزحف 
إليها، وحينما راحت قوَّات يهوذا تدق ابواب املدينة املقّدسة شارك 
الشعب الذي يف الداخل يف عمليات املقاومة اليت ألقت الّرعب يف 
قلوب السوريني الذين انسحبوا يف النهاية من املدينة إىل قلعة أكرا، 
متنع  اليت كانت  األوامر  وأُلِغَيت  معاهدة سالم  يهوذا على  وحَصَل 
يهوذا على جبل  واستوىل  عباد¸م،  اليهود من ممارسة حقوقهم يف 
اهليكل ودخل اهليكل يف ٢٥ كسلو (نوفمرب - ديسمرب) عام ١٦٤ 

ق.م. ومتكَّن من تطهريه، وأُعيد تكريسه بعد ثالث سنوات ونصف 
من ابطال الذبيحة، فأُوِقَدت الُسرج مرّة أخرى ليسطع نورها، وارتفعت 
ترانيم الشكر وبدأت العبادة من جديد وقام الشعب بإزالة كل أثر من 
َ هذا  أثار الوثنّية البغيضة يف املدينة، ولتخليد ذكرى تطهري اهليكل ُعنيِّ
اليوم عيًدا َوُمسَِّي عيد التدشني أو التجديد (يو٢٢:١٠)، ومازال اليهود 
حيتفلون به إىل هذا اليوم وُيَسمَّى (حانوكا) Hanukkah  واليهود فيه 
يوقدون الشموع وُيصلُّون صالة شكر. ولكي يكون يهوذا يف مأمن 
من مهامجة احلامية السورية له واليت تُقيم يف حصن أكرا بالقرب من 
اهليكل، َحصََّن أورشليم (١مك٦٠:٤)، ويف السنة التالية ١٦٣ ق.م. 
حارَب يهوذا أعداء اليهود القدامى شرق األردن وقد حترّكوا ملناوشته، 
األدوميني  وأخَضَع  (١مك٣:٥-٨)  واملوآبيني  العمونيني  فحاَرَب 
وبذلك متكَّن من َنشر سلطانه على جنوب اليهودية، وأرسل أخاه 
اجلليل  يف  سلطانه  ليثبِّت  اجلنود  من  فرقة  رأس  على  مسعان 
(١مك٩:٥-٢٣)، كما استوىل على جلعاد وأخَضَع ُمُدنًا يف مناطق 
أُخرى (١مك ٢٤ :٥ -٦٨). وبعد موت أنطيوخوس عام ١٦٤ 
أكرا مصدر  ليستويل على حصن  ُمَهيَّأة  الفرصة  يهوذا  وَجَد  ق.م. 
باحلصن  املقيمة  السورية  احلامية  وهاجم  فَتَسرَّع  التهديد ألورشليم، 
أنطيوخس  الجديد  الملك  من  النجدة  تطلب  احلامية  واستغاثت 
و  حمارب   ١٠٠٠٠٠ قوامه  جرَّارًا  جيًشا  َجرََّد  والذي  الخامس، 
٢٠٠٠٠ فارس، ٣٢ فيًال ودفع ا يف منطقة التالل َوثَـَبَت أّن األفيال 
اليت حتمل على ظهورها هوادج مملوءة برجال احلرب هو الذي سيحسم 
املعركة وكانت الفيلة قد شربت اخلمر وعصري التوت وكادت جتّن، 
وأثارها سائِقوها هؤالء املرتزقة من اهلنود فهجمت الفيلة على صفوف 
اليهود، والحظ أليعازر أخو يهوذا أّن الفيل املتقدِّم ضخٌم وهودجه 

كبٌري ومدّجج بالسالح.... (التتمة بالعدد القادم) 
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املستمع القاسي القلب، اذ له مثل هذا اآلب السماوي، عليه أالَّ 
يسلك سلوًكا ارضًيا، ألن دعوته هي من السماء. ألننا ال ينبغي أن 
جيعلنا  شيء  وال  أيًضا،  بأعمالنا  لكن  فقط  بالنعمة  أوالده  نكون 
متشبهني باهللا بقدر أن مننح غفرانًا لألشرار ولكل الذين يسيئون الينا .

فكم يستحقون العقاب الذين بعد كل هذا ليس فقط ال يغفرون، 
أصل كل  احملبة هي  أعدائهم!…  من  ينتقم  لكي  اهللا  يدعون  بل 
صالح… ولكي نتخلص من خطايا كثرية أعطانا اهللا طريًقا سريًعا 
وسهًال، ال جيلب علينا أي متاعب (املغفرة)، فهل يصعب عليك أن 
تغفر للذي أخطأ اليك؟! انك ال حتتاج أن جتوب البحار، وال أن 
تسافر أسفارًا طويلة، وال أن تتسلق قمم اجلبال، وال أن تقرتض نقوًدا، 
وال أن تعذب جسدك، بل يكفي فقط أن تبغيها وسوف ُمتَحي كل 

خطاياك.
فأي رجاء لك لَِتْخُلص ان كنَت ال تغفر لعدوك! بل باالضافة اىل 
ذلك تصلي إىل اهللا ضّده! لرمبا تظهر كأنك تصلي بينما انت يف 
احلقيقة تصرخ بصراخ ”وحشي“ وحتوِّل سهام الشرير اىل نفسك!… 
فكيف تكون يف حاجة اىل رمحة اهللا وتتمسك بغضبك! بالرغم من 
انك تعرف جيًدا أنك مبوقفك هذا تصوب سهام الشرير (الشيطان) 
ايل ذاتك! مىت تصري اذن ُحمب�ا ؟! ومىت تطرد عنك هذا السُّمَّ الشرير؟!
عندما يأيت اليك شخٌص يطلب رمحتك جاثـًيا على االرض مث وقتما 
يضربه  وأخذ  للتوِّ  فنهض  قادًما  عدُّوه  رأى  هذا  توسله  من  انتهى 
ويهدِّده! أَلْن تغضب منه أكثر مما كنت؟… تأمل… فان نفس 

األمر حيدث بينك وبني اهللا! فبينما أنت تتضرع اىل اهللا، اْذ ِبَك ترتك 
تضرعك وتضرب بكالمك عدوك! بل تفعل أكثر من هذا اذ انك 
الذين يسيئون  الـُمَشرّع (اهللا) حىت يصبَّ جام غضبه على  حترض 
اليك! وكأنك ال تكتفي بأن ختالف ناموس اهللا، بل تريد أن يفعل اهللا 
مثل  اهللا  أن  أتظن  لنا!!  أعلنه  ما  نسيت كل  هل  األمر!!  نفس 

االنسان؟...
ال تقل يل انك مل تغرس اسنانك يف جسد الذي أساء اليك، فانك 
قد فعلت شيًئا سيًئا جًدا، وذلك عندما أعلنت رغبتك يف أن يسقط 
فوقه غضب السماء، ألنك توّد أن تسلمه لعقاب أبدي! وتوّد أن 
تدّمره هو وكل عائلته! اليس هذا األمر هو اسوأ من كل اللدغات؟! 
أليس هو أكثر الـًما من كل النبال؟! أمل يعلمك املسيح بأن مثل هذه 
األمور هي أسوأ من األفواه امللطخة بالدماء؟! كيف بعد ذلك تريد 
أن تقرتب من الذبيحة؟! وكيف لك أن تتذوق دم الرب؟! فانك 
عندما تصلي وتقول: ”اسحقه! دمر بيته! دمره من كل جهة !“، 
فأنت مل ختتلف يف شيء عن أي ”قاتل“! وال اختلفت بشيء عن 
أي ”وحش مفترس!“ ليتنا نوقف هذا املرض وهذا اهلوس! ودعونا 
نقدم حمّبة للذين اساؤوا الينا، لكي نصري متشبهني باهلنا السماوي .

فان كنُّا نلعن أعدائنا يف صلواتنا ! فمن أين ننال رجاء اخلالص؟ هل 
سنناله من اخلطايا اليت نفعلها؟!! بل ونضيف اليها هذا اهلذيان الذي 
نقوله يف الصالة!! ليتنا نطرد السموم من داخلنا، ونصلي كما يليق 
بنا. دعونا ننال ”هدوء املالئكة“ بدًال من ”ضوضاء الشياطين“، 
ليتنا نلجم غضبنا أمام كل املظامل اليت أصابتنا طاملا حنتفظ يف ذهننا 
نكبح مجاح  ليتنا  الوصية،  تنفيذ  بعد  ينتظرنا  الذي سوف  باألجر 
اىل  نصل  اضطراب حىت  بال  احلاضرة  احلياة  نقضي  لكي  األمواج 

الرب.
ولو كان هذا األمر نعده ثقيًال وخميًفا، فدعونا جنعله خفيًفا وحمبوبًا ، 
ليتنا نفتح كل األبواب البهية املؤدية حنوه. حىت ان ما مل حنققه بالكفِّ 
عن خطايانا ميكننا ان حنققه بأن نصري مساملني جتاه هؤالء الذين 
يذنبون الينا، وهذا ليس ثقيًال وال صعًبا، اذ باحساننا اىل األعداء 
نكون جديرين برمحته اجلزيلة علينا. وبفعلنا هذا يف هذه احلياة سوف 
حيبنا اجلميع وسيحبنا اهللا أكثر من اجلميع، سوف حيبنا ويكللنا وجيعلنا 
مستحقني للخريات العتيدة واليت مجيعنا نناهلا بنعمة وحمبة ربنا يسوع 

املسيح الذي له ا½د والقوة اىل أبد اآلبدين. آمني.

ال تدِع على أعدائك
وتطلب من اهللا هالكهم!

للقدیس یوحنا الذهبي الفم
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الفصل العاشر
وكانت احلياة صعبة جد�ا يف أثينا يف تلك احلقبة من الزمن. وكثريًا ما 
الذين مات  كان نكتاريوس يتخلَّى عن طعامه النقاذ أحد أولئك 
البؤس  يضنيهم  حوله،  من  يراهم  الذين كان  ألجلهم،  «الكلمة» 
والشقاء. ما زال يذكر أرملة شابة من كاريستوس كانت قد فقدت 
ولدها الوحيد وأصيبت باجلنون من األمل واليأس. وصارت ¸يم يف 
شوارع أثينا عارية القدمني، منشوبة الشَّْعِر، حتمل على وجهها املرارة 
والوجع. كان منظرها مؤثرًا جد�ا، يفّتت القلوب. ورغم ذلك فقد تعب 
نكتاريوس كثريًا القناع بعض رفاقه يف الدراسة باقتطاع جزء صغري من 

طعامهم إلنقاذ هذه املسكينة. كان يقول هلم:
- «إ�ا مشيئة اهللا يا  رفاقي األعزاء، إ�ا مشيئة اهللا».

فتجرَّأ احدهم واجاب بوقاحة (وقد اصبَح فيما بعد مرتوبوليًتا):
- «وهل هذه مشيئة اهللا أن أؤِذي صحيت وَأحرِم نفسي، وأُعاين من 
اجلوع لكي أنزع نقطة ماء واحدة من حميط البؤس الذي حييط بنا؟».

فنظر اليه نكتاريوس بدهشٍة، ويذكر انه ردَّ عليه بالقول:
- «إّن ُكل ما يؤدِّي إىل حتقيق أحالمنا والوصول إىل أهدافنا البشرية 
يعّزز إرادتنا الشخصية. فهل طموحنا مثًال بتعليم اإلميان املسيحي، هو 

مشيئة اهللا؟».
- فأجاب أحدهم: - «بالتأكيد».

- «آه ... ال نعرف. لقد باشرنا هذا العمل برأينا اخلاص، وإرادتنا، 
واختيارنا».

ومن املمكن جد�ا أن تكون هذه احملادثة قد أتت مثارها االجيابية. 
ومن مثّ برز يف هذا اجلو الروحي املوحل، مثّقف علماين غيور، وعارٌف 
معرفة واسعة بالكتاب املقّدس: هو أبولستوس ماكراكيس. وقد كرَّس 
السموم  من  اليونانية  الكنيسة  لتخليص  ونشاطه كّله  حياته كّلها 
وتطهريها. فهاجم بكل قوى كتاباته وخطاباته البليغة، التيار السيموين 
(نسبة الى سيمون الساحر -أي التجارة والربح من خالل التعامل المادي 
بالكنيسة)، والتجمعات السريّة املاسونّية، ومجيع النظريات املادية اليت 
كانت مستشرية يف اجلامعة. ولكنه متادى لألسف يف اعتقاداته حول 
رغب  وقد  السياسي.  احلقل  يف  أيًضا  عمل  النفس، كما  ماهية 
نكتاريوس كثريًا يف لقاء هذا الرجل، لكن الفرصة مل تسنح له أبًدا. 
فكان يقرأ كتبه ومقاالته، ورغم انه كان خيالفه الرأي يف بعض مواقفه 
املتطرّفة، (وقد شرح ذلك بوضوح يف إحدى دراساته)، فكان جيد فيه 
بسالة جنود املسيح. ويف النهاية، وعندما اختلف ا½مع املقّدس مع 
ماكراكيس حول ماهية النفس، رأى نكتاريوس أن واجبه ككاهن ميلي 

عليه الطاعة «لألقدمني»، فوقف عن االهتمام مباراكيس.
وقد كانت حلياته الطالبية أوقا¸ا احللوة أيًضا: فهو يتذّكر تلك النزهة 

اليت قام ا مع اثنني أو ثالثة من زمالئه يف فالرييا، يف يوم مشمس. 
وقد تشاركوا يف دفع مصاريف إجيار عربة حصان، وذهبوا إىل شواطىء 
تسالونيكي حيث تأملوا بانشراح كبري بساطة الطبيعة، ومشس أتيكي 
الشقراء واملياه الزرقاء. وكثريًا ما كانوا يف أُمسيات مماثلة ينشدون ترنيمة 
الغروب الظافرة: «يا نورًا ي�ا لقدس جمد اآلب ...» بقلٍب َفرٍِح أمام 

الـُمحسن الكبري. وكم وكم من الذكريات األخرى ...
ويف النهاية كل شيء ميّر ويزول، فال يبقى إالَّ ِظّل الذكرى. يف �اية 
تلك األعوام حصل نكتاريوس على شهادته. إّن كل ما نبتغيه يفقد 
معناه، ويصبح باهًتا عندما حنصل عليه. كل شيء يصبح باهًتا ويرتك 
فراًغا يف النفس، إالَّ إذا بقينا يف املكان الذي أراده اهللا لنا. فإذا كان 
ُمبتغانا يف املوطن األبدي اذ ذاك يربز يف حياتنا لون جديد: اخضرار 

األمل.
إىل  عائًدا  جديد  من  الباخرة  واستقّل  شهادته  نكتاريوس  محل 

اإلسكندرية حيث استقبله البطريرك فاًحتا ذراعيه.
حىت ذلك احلني كانت العناية اإلهلّية تنري حياته كالّشمس، وكان 
قلبه يفيض باالمتنان. كل ذلك كان كالديون اليت تراكمت عليه ...

«ِإنَّ احلََْصاَد َكِثٌري، َولِكنَّ اْلَفَعَلَة قَِليُلوَن.». 
مل يكن ينسب لنفسه شيًئا. ال شيء على اإلطالق: فكل ذلك من 
نَِعم اهللا، ومن الكنيسة األرثوذكسّية الشهيدة. ولكي ال ينسى ذلك 
أبًدا، وال يدخل ا½د الباطل قلبه من ثغرٍة ما، فقد أحضر قطعة من 
الكرتون األبيض السميك وكتب عليها حبروف مجيلة تاريخ رحيله من 

سيليفريا يوم كان صغري السِّن ال ميلك قرًشا واحًدا.
وقد أعلن له البطريرك مراٍت عّدة:

-« يا نكتاريوس، إن بطريركية االسكندرية تعتربك واحًدا من أكثر 
عناصرها الذين يُتَوّقع هلم املستقبل الباهر. وأنت منذ اآلن جاهٌز يا 

بّين».
ما زال  أيًضا،  واليوم  الدوام»  ممتًنا لك على  يرّد: «سأكون  وكان 

شعوره هو نفسه.

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس



َعزُّوا بعضكم بعًضا بهذا الكالم
(٥) ا½يء الثاين: «يعزِّينا» ألنّه يؤكِّد لنا ويطمِئنُـَنا أنَّه يف النهاية 

سوف تكون النُّصرة للمسيح ولنا إن ُكنَّا خملصني له.
سأل مراسل صحفي املمثلة دبورِة كر Debora Kerr  عن مشاعرها 
وهي تؤِدي دورها يف الفيلم: «كو فاديس Quo vadis» يف الوقت 
الذي اندفعت فيه األسود حنوها، فأجابت: «إّنين من املمّثالت اللوايت 
يقرأن املسرحّية بأكملها وليس جمرَّد دورها فقط، وقد قرأ¸ا إىل النهاية، 
وعرفُت جيًٍّدا أّن روبرت تايلور  Robert Taylor سوف يأيت وينقذين». 

يسمح اهللا لنا أن نقرأ مسرحّية احلياة كّلها إىل النهاية يف الكتاب 
املقدَّس، ويسمح لنا أن نَرى أنَّ النهاية سوف تكون جميئه إىل األرض 

لينقذنا من اخلطيئة واملوت والشّر ويُرحِّب بنا يف ملكوته.
اخلطيئة واملوت قهرمها املسيح. هذا ليس رجاًء بل حقيقة يف التاريخ. 
ومع ذلك فهي اآلن تظّل نصرة خمفيَّة عن أنظار العاَمل، تُـَرى فقط بأعني 
اإلميان. إنَّ جميء املسيح الثاين سوف ميثِّل تلك النقطة اليت يف التاريخ، 

حيُث سوَف ُتستعلن نصرة املسيح أمام اجلميع.
يوجد أكثر من ٥٠ شاهًدا يف سفر الرؤيا يُعلن: «عرش اهللا» إّن 
الرسالة واضحة مهما حدث، فاهللا جالٌس على العرش من قَبل أن ُتدان 

األمم والشعوب. لذلك: «عّزوا بعضكم ذا الكالم».
قد يتساءل البعض: «أيُّ عزاء هذا إن عرفنا أنَّ الرب يسوع سوف 
يأيت ثانية ليديننا؟ كيف ميكن أن يكون عزاًء يف هذه الدينونة؟». العزاء 
يف أنَّه عند جميئه يف النهاية كديَّان، إالَّ أنَّه لن يتوقَّف عن أن يكون أبًا. 

إنـَّه سوف يدين كما يدين األب. وهذا يعين أ�ه لن يدين ولن حيكم 
على أولئك الذين أخطأوا، فجميعنا أخطأنا، ولكنه سوف يدين أولئك 
الذين أخطأوا دون أن يتوبوا: «أَنَّ اهللاَ َملْ َجيَْعْلَنا لِْلَغَضِب، َبْل الْقِتَناِء 
اخلََْالِص ِبرَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح» (١تس ٩:٥). وبكلمات أخرى، اهللا مل 
الكاملة حنو  اهللا  السماء. هذه هي خطّة  ولكن  اجلحيم  لنا  يقصد 
اإلنسان، وهلذا أَرَسل لنا يسوع املسيح، وهلذا السبب سامَح يسوع 
بعًضا ذا  بعضكم  العظيمة. «عّزوا  اهللا  لُرييهم رمحة  خطأًة كثريين 

الكالم».
ماذا يُعلِّمنا المجيء الثاني؟

١) إّن عقيدة ا½يء الثاين ليسوع تعّلمنا أّن المسيح هو الحقيقة 
الُعظمى التي نواجهها في الحياة، وأن موقفنا وعالقتنا معه اآلن ُحتدِّد 
ما إذا كنَّا يف النهاية سوف نواجه الدينونة واليأس أم أننا سوف ندُخل 
السماء معه. كّل واحد منَّا سوف يقف أمامه للمحاكمة، فهل هناك 
أمٌر يف احلياة يُعتَرب أكثر أمهّية من ذلك؟ كّل قرار نّتخذه، وكّل فكر 
نُفكِّر فيه، وكّل عمل نعمله، وكل كلمة نقوهلا سوف توَزن يف ضوء 

جميء الرب للدينونة.
٢) إّن تعليم ا½يء الثاين ُخيربنا أننا مسؤولون أمام اهللا. يقول دانييل 
ويسرت Daniel Webster : «إّن الفكر األكثر أمهّية والذي َشَغَلين على 

اإلطالق هو مسؤولّييت الشخصّية أمام اهللا».
إنَّ فريق ُكرة القدم يتكوَّن من أحد عشر العًبا، وكل العب له مكانه 
اخلاص يف الفريق، وطوال فرتة املباراة على كل واحد مسؤولّية االلتزام 
مبكانه بكل قدرته، كل حركة يتحرّكها حمسوبة عليه، وجناح الفريق ككل 
َ لكل واحد منَّا جوابًا  يعتمد عليه. هكذا مسؤوليتنا جتاه اهللا. اهللا َعـنيَّ

له عن كيفية الطريقة اليت أجنز ا دوره املنوط به تنفيذه.
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(٥٩)

عتب – عاتب – عتابًا
عتب عليه عتًبا وعتابًا أو عاتبه ، المه وراجعه فيما كرهه منه . ونقرأ : 
و «عاتب إبراهيم أبيمالك ( ملك جرار) لسبب بئر الماء التي اغتصبها 
عبيد أبيمالك» ، كانت النتيجة أنهما «قطعا كالهما ميثاقًا» (تك ٢١ 

. (٢٥-٢٧:
بينك  وعاتبه  فاذهب  إليك  أخطأ  «إن   : قائًال  الرب  أوصى  وقد 
وبينه وحدكما . إن سمع منك فقد ربحت أخاك» (مت ١٨ :١٥).



العظة الرابعُة عشرة
«... وقام من بين األموات في اليوم الثالث، وصعد 

إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب»
وال  وقبلتموها،  ا  بّشرتكم  اليت  البشارة  األخوة  أيها  اذّكركم   »
تزالون عليها ثابتني، وا ختلصون اذا حفظتموها كما بّشرتكم ا 
... إّن املسيح قد مات من أجل خطايانا كما جاء يف الكتب، وانه 
ُقِربَ وقام يف اليوم الثالث كما جاء يف الكتب ... هذا ما نبشِّر به 

وهذا ما به آمنتم» (١كو١:١٥-١١).
١- المسيح قام فلنفرح:

افرحي يا أورشليم، وأنتم يا مجيع من حيّبون يسوع، اجتمعوا، ألنه 
قام. ابتهجوا أنتم يا من كانوا قبًال حمزونني (أشعيا ١٦٦) لسماعكم 
جبرأة اليهود ومعاصيهم. ألن الذي أهانوه آنئٍذ، قام من األموات. 
فليفرح  حزنوا،  الصليب،  عن  العظة  اىل  استمعوا  الذين  أّن  وكما 
احلاضرون اآلن بنبأ القيامة. ليتحوَّل احلزن إىل فرح، والنوح إىل سرور 
(مز١٢:٢٩)، وليمتلىء فمنا فرًحا وابتهاًجا (مز٨:٧٠). ألّين اعرف 
احلزن الذي شعر به أصدقاء املسيح، يف هذه األيام املاضية. يف الوقت 
الذي اقتصرْت فيه عظاتنا على املوت والدفن، مل َنكن قد أعلنا نبأ 
القيامة. لذلك كانت أذهانكم معّلقة مبا ترغب يف مساعه. لقد قاَم إذن 
هذا الذي مات، وكان ُحـر�ا بني األموات، وحرَّر املائتني. هذا الذي يف 

آالمه ُكلَِّل بالشوِك خزيًا له، قاَم متوًَّجا بإكليل الغلبة على املوت.
٢- اقامة الدالئل على القيامة:

وكما أننا قّدمنا األدله على صلبه، كذلك سنقدِّم اآلن الدليل على 
اليوم  قال: «ُقِربَ وقام يف  الذي كان حاضرًا  الرسول  أنَّ  قيامته. مبا 
الثالث على ما يف الُكتب»، فالرسول حييلنا إذن اىل شهادات الكتب 
يف  برجائنا  يتعّلق  فيما  نعرف كل شيء  أن  لنا  (املقدسة). حسٌن 
اخلالص، وأن نتعّلم أوًال إن كانت الكتب اإلهلية تتحّدث عن زمن 
قيامته. هل كانت يف الصيف أو يف اخلريف أو يف الربيع، ويف أّي 
مكان قام املخلِّص، وما اسم مكان قيامته الذي أتى على ذكره أشهر 
األنبياء؟ وإن كانت النساء اللوايت ُكنَّ يبحثن عنه ومل جيدنه، َفرِْحَن 
عندما َوَجْدنَُه فيما بعد؟ حىت اذا قرأنا الَقَصَص اإلجنيلّية، ال نظّن أّ�ا 

حكايات خمتلفة أو أساطري.
٣- الكتب المقدسة َتْشَهر بموت يسوع:

عظة  يف  بوضوح  مسعتموه  ما  فهذا  ُدفن،  قد  املخلِّص  يكون  ان 

(أشعيا  سالم»  يف  مثواه  «ويكون  أشعيا:  لسان  على  سابقة، 
١٠:١١)، ألنه بدفنه صاحلَ السماء مع األرض داية اخلطأة اىل اهللا. 
ويقول أيًضا: «انّه من وجه الشّر ضّم الصّديق، ومضجعه يستقّر يف 
املنافقني  «وُمِنَح  آخر:  موضٍع  ويف  ؛   (١:٥٧-٢ (أشعيا  سالم» 
«َجَثَم  الكتب:  يف  يعقوب  نبوءة  وتقول   .(٩:٥٣ (أشعيا  بقربه» 
ورََبَض كأسد وكشبل أسد، فمن ذا يُقيمه»؟ (تك٩:٤٩). وجاءت 
نفس الشهادة يف سفر العدد: «جثا ورَبض كأسد، فمن ذا يثريه»؟ 
(عدد ٩:٢٤). وكثريًا ما مسعتم صاحب املزامري يقول: «اىل تراب 
املوت ُحتدرين» (مز١٦:٢١). أمَّا املكان قد أُشري إليه ذا القول: 
«أُنظروا اىل الصخر الذي حنّتموه» (أشعيا ١:٥١). ولنأِت اآلن على 

الشهادات اخلاصة بالقيامة.
٤- شهادة المزامير النبويّة:

يقول أوًال يف املزمور احلادي عشر: «إّين ألجل اغتصاب البائسني 
َوتَـنَـهُّد املساكني أقوم اآلن، يقول الرّب» (مز٦:١١). ولكّن البعض 
يرون يف هذه العبارة غموًضا، إذ غالًبا ما يقوم الرّب يف غضبه لينتقم 
من أعدائه (مز٧:٧). فتعاَل إذن اىل املزمور اخلامس عشر الذي 
يقول بوضوح: «اللهم إحفظين، فإّين بَك اعتصمت». ويقول بعده: 
«أما أنا فال ُأَضّحي بالدم كما يضّحون، وال تذكر شفتاي األوثان» 
- إذ نكروين ونادوا بقيصر ملًكا عليهم (يو٥:١٩) - وجاَء أيًضا: 
يؤّكد  ذلك  وبعد  ليًال».  يُرشدين  فِسرِّي  يَعظين،  الذي  اهللا  «بارك 
بوضوح: «إّنك لن ترتك نفسي يف اجلحيم، ولن تدع قّدوسك يرى 
الفساد». إنه مل يقل: «لن تدع قدوسك يرى الفساد». إنه مل يقل: 
«لن تدَع قدوسك يرى املوت»، وإالَّ ملا كان قد مات، بل يقول: 
عّرفتين  «قد  يضيف:  مثّ  املوت.  أبقى يف  ولن  الفساد»  أرى  «لن 
املوت.  أعلنْت ا احلياة بعد  اليت  الكيفية  سبيل احلياة». ها هي 
فقد  رب،  يا  «أعّظمك  والعشرين:  التاسع  املزمور  اىل  اآلن  وهلمَّ 
من  أُْنِقْذَت  ماذا حدث؟ هل  االعداء»  ُتَشمِّت يب  انتشلتين، ومل 
أعدائك أم تُركت كي ُتضَرب؟ إنه يرّد بوضوح: «يا رّب انتشلت 
نفسي من اجلحيم». هناك (يف املزمور السابق) كان يقول متنبًئا: 
«إّنك لن ترتك نفسي يف اجلحيم»؛ أّما هنا، فيتحّدث، ال عن شيء 
سيحدث يف املستقبل، بل عن شيء حدث: «انتشلَت نفسي ... 
القبور». مىت سيحدث هذا؟ - «يف  َمن وردوا  وَأحييَتِين من بني 
احلزن  حّل  املساء  يف  ألنه  الرتنيم»،  الُبكرة  ويف  بكاء  الغروب 

بالتالميذ، ويف الصباح غمرهم فرح القيامة.   
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