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اهللا ّسلم ابنه للموت، َقدَّمه ذبيحة ألجلك أََفَال 
تعطيه جمرد قطعة اخلبز؟!

اهللا مل ُيشفق عليه ألجِلَك، فهل تزدري مبن هو ابن 
حقيقي، وترتكه يتضور جوًعا، بينما أنت تنفق على 

ذاتك من عطاياه؟! (انظر مىت ٣١:٢٥-٤٦). 
هل ميكن أن يوجد أسوأ من هذه المخالفة؟ 

فقد ُسلَِّم للموِت ألجلك، ُذبَح ألجِلَك، وجاَل 
جائًعا من أجِلَك، وأعطى لك مما له، لكي تنتفع 
أي  تُقدم  ال  فأنت  هذا  ورغم كل  ذاتك،  أنت 

شيء؟!
َمْن هم هؤالء الذين فقدوا احلسَّ كأ�م حجارة، 
الذين على الرغم من االحسانات الكثرية اليت كان 
ينبغي أن جتذ�م إىل محبة المسيح، إالَّ أ�م ال 

يزالون في هذه الجفوة أو القسوة الشيطانية؟
ألنه مل يكتِف مبوته وصلبه فقط، بل أنه َِقبَل أن يصري 
فقريًا، غريًبا، مشرًدا ،عريانًا، ومسجونًا، وحيتمل اآلالم 

لكي جيذبك إليه، حىت ولو �ذه الطريقة. 
«فالمسيح يناجيك قائًال»: «ألنك إن مل تبادلين 
العرفان باجلميل، ألين عانيت شيًئا من أجلك، قدِّم 
يل رمحة بسبب فقري، وإن مل تُرد أن ترمحين ألجل 
احتياجي أو فقري، فلتتحرك مشاعرك ألجل آالمي، 
َترفَّق يب ألجل سجين. وإن مل جيعلك كل هذا ُحمًبا 
للناس، إقْـَبِل ٱملطلب ٱلزهيد. ألنين ال أطلب شيًئا 
ُمْكِلًفا أو كثَري النفقات، إين أطلب خبزًا، ومسكًنا، 
وكلمة ُمَعـزِّيَة. لكن إن كنَت بعد كل هذا ال تزال 
قاسًيا، فعلى األقل ألجل ملكوت السموات، جيب 
أن تكون أفضل، ولو ألجل ا¶ازاة اليت ُوِعْدَت �ا. 

فهل لديك كلمة تقوهلا عن هذه األمور؟! 
ليتك ترتفُق على األقل أمام الطبيعة البشرية ذا·ا، 
ألنك تراين ُعريانًا، وَتذَكَّر ذلك الُعْرَي الذي حدث 
أن  تريَد  ال  وإن كنَت  أجلك.  من  الصليب  فوق 

تتذكر ذلك، فعلى األقل تذكَّر ُعريي يف الفقراء. 
ُسِجْنُت ألجِلَك من قَـْبُل، واآلن ُأْسَجُن ألجِلَك 
حىت تتحرََّك، سواء هنا أو هناك، لكي تصنع رمحة ما.

ُصْمُت ألجِلَك، وأيًضا أجوع ألجِلَك. 
َعِطْشُت عندما ُعلِّْقُت على الصليب، وأْعَطُش 
يف الفقراِء،حىت أْجُذَبَك إيلَّ بواسطة هذه وتلك، 

وأجعَلَك حمًبا للناس من أْجِل َخالِصَك. 
ألجل  يل  مديٌن  أنك  من  الرغم  فعلى  وهلذا 
إحسانات الُ حتصى، إالَّ أنين ال أطلب منك 
مكافأة كمن هو مدين يل، بل أنين أُتّوجك كما 
لو كنَت متنحين عطايا كثرية، وأهَبَك امللكوت 
ِعَوًضا عن ٰهذه األمور الصغرية. ألين أقوُل لك 
ال ·بين ِغًىن، رغم أنين صرت فقريًا ألجِلَك، بل فقط 
َوَمْلَبًسا،  خبزًا،  فقط  أطلب  إنين  ٱحتياجي.  َسدِِّد 
يف  أُلقيُت  قد  بعد  وإن كنُت  للجوع.  وختفيًفا 
وخترجين  القيود  حتل  أن  أطلب  ال  فإين  السجن، 
خارًجا، بل أَْطُلُب شيًئا واحًدا، أن تراين وأنا ُمَقيَّد 
ألجِلَك، وحينئٍذ َسَرتُِث ملكوت السموات، الجل 
هذا العمل فقط، على الرغم من أنين قد َحَلْلُتَك من 
قيوٍد ُمرعبة جًدا بل هي مرعبة أكثر من غريها، إالَّ أنه 
يكفيين فقط أن تراين ُمَقيًَّدا، إن أََرْدَت. إين أستطيع 
أن أُتوُِّجَك دون أن تراين هكذا، لكين أُريد أن أكون 
أنه  من  الرغم  وعلى  هذا،  أجل  ومن  لَك.  َمِديًنا 
ميكنين أن أُطعم نفسي، فإنين أجول ُمتسوًِّال، وأقف 
أمام بابك ماًدا يديَّ. ألين أشتهي أن ُتطعمين، ألنين 
أُِحبَُّك جًدا. وهلذا فإنين أشتهي مائدتك، وهذا هو 
حال الذين ُحيبون، وهم يفتخرون �ذا. وحني جيتمع 
عندئٍذ سأعرتف  الدينونة)،  (يوم  املسكونة  سكان 
بك كمنتصر، وعندما يكون اجلميع منصتني إيلَّ، 

سأعرتف أنك أطعمتين يوًما ما.» 
هذا  من  خنجل  أحد،  يطعمنا  فعندما  حنن،  أما 
ُوخنفيه، ولكن املسيح له ا¶د، ألنه ُحيبنا جًدا، فحىت 
لو َصَمْتـنـَاـ حنن، فإنه سيعلن يف ذلك الوقت ما حدث 
بإطراء كبري، ولن خيجل أن يتكلم به، وذلك عندما 
كان عرياًنا وكسوناه، وعندما كان جوعاًنا وأطعمناه .
شيء واحد فقط أريده منكم (الذهبي الفم): 
هو إثبات المحبة باألعمال، والطاعة باألفعال . 
هذا هو املديح الذي أريده، فإن ذلك يـَُعدُّ رًحبا 
على كرامة  تعلو  بالنسبة يل كرامة  ويعترب  لكم، 
االكليل  هذا  ويل  لكم  انسجوا  إًذا  اإلكليل. 
بواسطة الفقراء، حىت نتغذى مًعا بالرجاء الصاحل، 
وعندما نرحل إىل احلياة األبدية، ننال اخلريات اليت 
بالنعمة  نناهلا مجيًعا،  أن  ننتظر  واليت  الُ حتصى، 
وحمبة البشر اللتني لربنا يسوع املسيح الذي يليق 
به مع اآلب والروح القدس ا¶د والكرامة إىل أبد 

األبدين آمني.
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة حلول الروح القدس على التالمیذ األطهار - العنصرة
«اهللا روح والذين يسجدون له فبالروح واحلق 

ينبغي أن يسجدوا» (يو٢٤:٤).

أيها اإلخوة المحبوبون المسيحيون،
أيها الزوار المسيحيون الحسنو العبادة،

من  وذلك   ، املعزي  هو  األهلي  الروح  هذا 
خالل كالم املسيح مع تالميذه ، قبل آالمه 
قال :  بفرتة وجيزة ، حيث  الطوعّية وصلبه 
أَْن  َلُكْم  َخْيـٌر  إِنَُّه  احلَْقَّ:  َلُكُم  أَُقوُل  «لِكينِّ 
أَْنطَِلَق، ألَنَُّه ِإْن َملْ أَْنطَِلْق الَ يَْأتِيُكُم اْلُمَعزِّي، 
َولِكْن ِإْن َذَهْبُت أُْرِسُلُه إِلَْيُكْم. َوَمَىت َجاَء َذاَك 
َوَعَلى  ِبّر  َوَعَلى  َخِطيٍَّة  َعَلى  اْلَعاَملَ  يـَُبكُِّت 
َديـُْنونٍَة: أَمَّا َعَلى َخِطيٍَّة َفألَنـَُّهْم الَ يـُْؤِمُنوَن ِيب. 
َوأَمَّا َعَلى ِبّر َفَألينِّ َذاِهٌب ِإَىل َأِيب َوالَ تـََرْوَنِين 
أَْيًضا. َوأَمَّا َعَلى َديـُْنونٍَة َفَألنَّ رَئِيَس هَذا اْلَعاملَِ 

َقْد ِديَن.» (يو١٦: ٧-٨).
لقد بشر السيد املسيح املرأة السامرية ، بأن اهللا روح ، لكنه يف حديثه 
مع تالميذه األطهار كشف جل احلقيقة واظهرها حول الروح األهلي 

قائالً : «َسَيْأتِيُكُم ٱملَعـزِّي ..» (يو١٦: ٧-٨).
إًذا املعزي هو روح احلق أي الروح القدس، روح املسيح الذي يقول : 
يِع احلَْقِّ، ألَنَُّه َال  « َوأَمَّا َمَىت َجاَء َذاَك، ُروُح احلَْقِّ، فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ
يـََتَكلَُّم ِمْن نـَْفِسِه، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع يـََتَكلَُّم ِبِه، َوُخيِْربُُكْم بِأُُموٍر آتَِيٍة. » 

( يو ١٦: ١٣).
هلذا احلدث اجللل ، العظيم والعجائيب للمعزي ، أي الروح القدس 
من خالل حلوله على التالميذ األطهار ، سبق وتنبأ به األنبياء يف 
َأينِّ  ذِلَك  بـَْعَد  يقول: «َوَيُكوُن  إذ  يوئيل  النيب  مثل   ، القدمي  العهد 
َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، فـََيتـََنبَّأُ بـَُنوُكْم َوبـََناُتُكْم، َوَحيَْلُم ُشُيوُخُكْم 
اِإلَماِء  َوَعَلى  أَْيًضا  اْلَعِبيِد  ُرًؤى. ٢٩َوَعَلى  َشَباُبُكْم  َويـََرى  َأْحَالًما، 

َأْسُكُب ُروِحي ِيف تِْلَك األَيَّاِم» ( يوئيل ٢: ٢٨- ٢٩) 
أما النيب حزقيال، يتنبأ ويقول… هكذا قال السيد الرب:« َوآُخذُُكْم 

يِع اَألرَاِضي… َوَأْجَعُل  ِمْن بـَْنيِ األَُمِم َوَأْمجَُعُكْم ِمْن مجَِ
ِيف َداِخِلُكْم ُروًحا َجِديًدا» (حزقيال ٣٦: ٢٤-٢٧) .

الروح  حلول  بوضوح  فيذكر  الرسل  أعمال  سفر  أما 
القدس يف الُعلِّيَة يف أورشليم حيث كانوا يقيُم تالميذ 
املسيح مع النساء ومرمي أم يسوع وإخوته . (أعمال ١ : 

.(١٣
بِنـَْفٍس  َمعاً  اجلَِْميُع  اخلَْْمِسَني َكاَن  يـَْوُم  َحَضَر  «َوَلمَّا 
َواِحَدٍة َوَصاَر بـَْغَتًة ِمَن السََّماِء َصْوٌت َكَما ِمْن ُهُبوِب 
َجاِلِسَني  َحْيُث َكانُوا  اْلبـَْيِت  َوَمألَ ُكلَّ  َعاِصَفٍة  رِيٍح 
َواْستـََقرَّْت  نَاٍر  ِمْن  ُمنـَْقِسَمٌة َكأَنـََّها  أَْلِسَنٌة  َهلُْم  َوَظَهَرْت 
َعَلى ُكلِّ َواِحٍد ِمنـُْهْم. َواْمَتألَ اجلَِْميُع ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس 
َوابـَْتَدأُوا يـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنٍة أُْخَرى َكَما أَْعطَاُهُم الرُّوُح أَْن 

يـَْنِطُقوا» ( أعمال ٢: ١- ٤).
فكما أن النيب موسى تَسلَّم وصايا الناموس أي الوصايا 
العشر بعد مخسني يوًما من الفصح الناموسي يف صحراء 
سيناء ، هكذا كنيستنا املقدسة تَسلَّمت الروح القدس عند انسكابه 
على الرسل األطهار ووالدة اإلله العذراء مرمي . بعد مخسني يوًما من 
الفصح ا¶يد ، أي بعد قيامة ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح الظافر 

من بني األموات .
ومن طلبات الكنيسة يف العيد نقتبس هذه الطلبة املباركة :

« … في هذا اليوم الخمسيني الذي فيه بعد ارتقاء ربنا يسوع 
أرسل  اآلب  أيها  يمينك  السموات، وجلوسه عن  الى  المسيح 
على كل  واستقر  القديسين،  الرسل  تالميذه  إلى  القدس  الروح 
تفرغ،  التي ال  االلهية  نعمته  من  فامتألوا جميعهم  منهم  واحد 
وتكلموا بألسن أخرى وتنبأوا بعظائمك فاستجب لنا اآلن نحن 
َسْبَي  فَـُردَّ  المدانين،  الذليلين  نحن  واذكرنا  اليك.  المتضرعين 
نحن  واقبلنا  الخاص  ُحـنُـوَُّك  لنا عندك شفيٌع، وهو  إذ  أنُفِسَنا، 
من  ألقينا  وعليك  أخطأنا،  قد  اليك  والهاتفين  لديك،  الجاثين 
الحشى ومن َبْطِن أُمَِّنا أنت الهنا ِإالَّ أن أيامنا قد فنيت بالباطل، 
َوتَـَعـرَّيْـَنا من معونتك َوَعِدْمَنا كل جواب. لكن نحن واثقون برأفتك، 

3

ق 

،
ن 
ه 
 :
ْن 
 ،
ك 
ى 
 .
ين 
ملَِ 

مِِ
ِيف

ا
ا

٣

َو
ِر
َو
ع
َو
ي

ا



4

صارخون اليك: خطايا شبابنا وجهلنا ال تذكر ومن خفياتنا نَـقَِّنا وال 
ترفضنا في زمان الشيخوخة وعند فناء قوتنا ال تَـَتَخلَّ عنا وقبل أن 
ْلنا أن نعود اليك ، وٱنصت لنا باشفاٍق  نعود الى االرض ، َأهِّ

وإنعاٍم وقاِبْل مآثمنا برأفتك وكثرة جرائمنا بعمق تحنناتك » .
العيد اخلالصي ،  تُـَعيِّد كنيستنا املقدسة باحتفال ووقار هلذا  لذا 
متضرعة إىل اآلب وقائلة : « أيها الملك السماوي المعزي روح 
الكلَّ كنز  المالىء   ، وصقع  مكان  في كل  الحاضر  الحق 
الصالحات ورازق الحياة ، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس 

وخلص أيها الصالح نفوسنا ».

وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

عن فوائد المجمع - تتمة
٢)  وأيًضا فإن عمل احملبة - يف املسيح - يأمرنا بَأالَّ يطلب 
كل واحد منا ما ينفعه وحده. بل وما ينفع رفيقه. وقد قال 
القديس بولس الرسول: «إّن احملبة ال تطلب الذي هلا » (١  كو 

٥:١٣) (ما لنفسها).
٣)  والساكن وحده، إمنا يعمل ما يُرضيه وحَده. ويتداوى مبا 
الرسول  أكملها  اليت  احملبة،  ناموس  ضد  وهو  جسده.  يوافق 
بولس، ومل يطلب ما ينفعه لنفسه وحده، بل منفعة الكثريين 

وخالصهم.
٤)  وأن املتوحد، ال يعرف نقصه بسهولة، إذ ليس من يبّكته 
ويؤّدبه بشفقة، لكي يستقيم ويكّمل املكتوب: «ويٌل للواحد 
إن سقط، َمن الذي يساعده؟» (جا١٠:٤). بل جند أيًضا أن 

تبكيت العدو يصري سبًبا لشفاء املشتهي خالصه.
٥) والذين يعيشون يف مجاعة يكملون أكثر الوصايا بسهولة، 
مثل افتقاد املرَضى، ومشاركة حاجة العاجزين، وإطعام اجلائعني 
(يف  فاألعضاء  البعيدة.  األماكن  يف  العطَشى، خاصة  وإرواء 
الدير) مثل أعضاء اجلسد الواحد، الذي إذا متّجد تفرح معه 

سائر األعضاء، وإن مرض عضٌو، فإّن مجيعها مترض معه.

٦)  إن اهللا يعطي لكل واحد مواهب تلزم لغريه يف الشركة. فقد 
ذكر القديس بولس الرسول أن واحًدا يُعَطى له كالم حكمة، وآلخر 
معرفة، وآلخر مواهب شفاء. فبالضرورة إّن املتوحد إذا نال موهبة، 
فإنّه خيفيها يف ذاته، وال يقدر أن ينتفع غريه �ا، وهذه صفة غري 

حمّبذة، أما يف ا¶مع، فإنه ينفع �ا باقي اجلماعة. 
٧)  ومن فوائد االجتماع الصاحل، إن كان واحًدا ينعس وينام النوم 
املستوجب املوت (مز١٢). فيحتاج ملن يوقظه من األخوة احملرتسني، 
ألن الذي يبّكته الكثريون يبتعد عن توانيه سريًعا، ويْكُمل فيه قول 
الرسول بولس: «يكفي هذا (املتهاون) االنتهار، الذي صار له من 

كثريين».   
٨)  والذي ينمو يف الفضيلة - يف ا¶مع - يكون له عزاٌء كثٌري 
وثباٌت يف اإلميان ومنٌو ظاهٌر ملدح االخوة لفضيلته، عندما ميتحنون 
عمله - أما الواحد وحده، فقد يظن أنه قد وصل اىل كمال الفضيلة، 

وإن كان ناقًصا، وهو ال يعرف مقدار منّوه يف النعمة.
٩)  وكيف يقدر أن ُيَكمِّل التواضع والرمحة، وهو ال جيد من يّتضع 
له، وال من يتحّنن عليه؟! وليس عنده إنسان يقاوم مشيئته. فإن قيل 
أن الُكتب تكفيه، لكي تُعّلمة إقامة الفضيلة، فليعلم أنه ُيشبه إنسانًا 
يعلم، ومل يباشر عملها بالفعل. وقال الرسول بولس «ليس كل الذين 
يسمعون الناموس هم األبرار عند اهللا، بل الذين يعملون بالنانوس 
هم املربّرون» (رو١٣:٢). واملسيح السّيد مل يعّلم التواضع بالكالم 
فقط، بل قام بتكميله بالفعل، فْأتَـَزَر مبنديٍل وغَسل أرجل تالميذه. 
وأنَت تغسل أرجل َمن ؟ أو تصنع خريًا ملن؟ أو تكون أحقر ّممن إذا 

كنَت متوحًدا ؟!. 

عن فوائد المجمع - تتمة

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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إّن التعامل مع ا¶تمع، يف أيّامنا هذه، أمٌر ليس قليل األمهّيـّـة أو 
السهولة، وخباّصة بالنسبة إىل شباب هذا العصر، وهلذا نراهم مرّات 
كثرية حيارى يف اّختاذ موقف صحيح من بعض األمور اليت تواجههم، 
واليت غالًبا ما تسيطر عليهم. وهلذا سنحاول حصر املشاكل الرئيسِة 

اليت يّتسم �ا جمتمعنا.
١) االستهالكّية:

الرغبة املتواصلة الستهالك خريات هذه األرض، بدأت منذ زمن 
على  فأكثر،  أكثر  األخرية،  اآلونة  يف  انصّبت  ولكّنها  طويل. 
احلواّس. إّ�ا تسعى، من دون انقطاع، إىل إثارة احلواّس و·ّيجها، 
وتعمل، من دون كلل أو ملل، على إيقاظ الشهوة واملتعة ليصبحا 
مرتبَطْني �ا ارتباطًا وثيًقا ال ينفصم، وبذلك تصطاد اجلميع بإصرار، 
بداعي االنشراح واللّذة. انظروا مثًال الدعايات اخلاّصة باملأكوالت 
كيف ترّكز على الذوق والشهّية، واليت تدعو اجلميع إىل اإلقبال على 
الطعام بِنـََهٍم، فينقادون هلا صاغرين، وغري مدركني اخلطورة النامجة 
عن ذلك. على كّل األحوال يسّمي علم النفس اخلضوع إىل الشهوة 

واللّذة انحرافًا.
٢) فّن االبتكار: 

تسيطر الصورة بشكل منقطع النظري يف عصرنا، وهذا ما نلحظه يف 
الدعايات إن كان يف التلفزيون أو يف الشوارع. ورغم أّن احملاوالت 
جتري أحيانًا حلصرها، إالَّ أّن قّو·ا تبقى نافذة، وجاذبّيتها تتغلغل 
بشكل ِسحرّي، وهذا يعود إىل فّن اإلعالن املثري يف غالب األحيان، 
والذي يضغط على مشاعر الناس ويسبيها بواسطة الصورة وهكذا، 
شيًئا فشيًئا، يتكّون مثاٌل إلنسان سطحّي حمّب للمظاهر، يويل كّل 
األمهّية واالعتبار للمظهر وليس للجوهر، جميزًا لنفسه كّل ”ما يلمع“ 

فيما هو فقري روحي�ا ومهشَّم نفسي�ا.

٣) التكنولوجيا:
إّن الراحة اليت نتنّعم �ا نتيجة لتطّور التكنولوجيا مذهلة وخطرية يف 
آن مًعا، ألّ�ا متّدنا بقّوة كاذبة، وأحيانًا بقّوة فائقة، إذ جتعلنا مرّات 
كثرية، نشعر وكأنّنا أسياد العامل، قادرين على كّل شيء. وختّولنا ثقة 
كبرية، متمّلقة إيّانا بأّن كّل التكنولوجيا هي حتت إمرتنا وخدمتنا، 
إليه. وبشكل  الذي سبقت اإلشارة  منسجمة بذلك مع اإلعالن 
طبيعتنا  عن  السهو  سيطر  بالتكنولوجيا،  الشغف  ونتيجة  عاّم، 
الفاسدة وأضعفها لدرجة أنّنا بتنا ال منيِّـُز اجلوهر من املظهر، واألساس 

من الثانوي، والكامل من النافل.
إزاء كّل هذا ماذا كان رّد الكنيسة؟ النسك واإلمساك. أي التقليل 
الطوعّي من ازدراد امللّذات إن كان عن طريق الصوم، أو التمّرس على 
املغريات  إزاء  النفس  خشونة احلياة وقساو·ا، أو عن طريق ضبط 

والـُمْغوِيَات.
ولسنا كّلّيي  آهلة،  لسنا  بأنّنا  الدوام،  اإلمساك، على  يذّكرنا هذا 
القدرة وغري مائتني، فال نعود ونتشّدد يف حتقيق مطالبنا، ألّن من 
يتشّدد يف جتسيدها هو دائًما شخص تعيس ال يشبع، فال حيّقق 
ولزوًما،  أمهّّية  أكثر  يكون  وقد  آخر،  أمامه  ينتصب  حّىت  مطلًبا، 
وهكذا… ونتعّلم بأّن  كّل ما هو زائد عن احلاجة يصبح ثقالً وعبًئا. 
باإلمساك ندخل إىل أعماق األمور واألشياء، فال يعود هلا سلطان 
نسك  يف  مبشاركتنا  وهكذا  علينا.  فتسود  مبظاهرها،  لتغرينا  علينا 
الكنيسة األرثوذكسّية، والذي يرافقه االشرتاك يف األسرار املقّدسة، 
احلرّيّة  إىل  نصل  اإلجنيلّية  احملّبة  وعيش  الصالة،  على  واالنعكاف 
الداخلّية. ال يرفض النسك األرثوذكسّي املاّدة يف حّد ذا·ا وال ميقتها 
- فلقد أوجدها اهللا خلدمتنا ومنفعتنا - إذ يعترب أّن املشكلة ليست 
يف املاّدة، وإّمنا يف عبوديّتنا هلا. فنحن عبيد طاملا تسودنا احلاجة، 
ونتحّرر عندما نؤمن بأّن احلاجة الوحيدة واألساس هي الوصول إىل 

الملكوت العلوّي ، وكّل ما عدا ذلك يُزاد.
عن مجّلة الشباب الیونانّیة.

مملكة الحاجة
أو حاجة الممكلة؟

إعداد 
راهبات مار 

يعقوب 
الفارسي – 

دده، 
الكورة
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ما هو بالتحديد ما شّد الروس إىل الكنيسة؟ العقائد األرثوذكسية أم 
الروم  لدى  خاصًة  املاضي،  يف  هذا كان  األرثوذكسي؟..  التعليم 
الناس مهتمني  ليس يف روسيا. يف زمان ما كان  البيزنطيين، لكن 
باألسئلة اإلميانية، حّىت العلمانيني منهم. لكن الروس، ما عدا جمموعة 
من املتعلمني الهوتًيا منهم، مل يبلغوا نقطة االهتمام مبسائل الفكر 
الالهويت ا¶رد، وباحلقيقة مل يكونوا مهتّمني بكل املسائل الالهوتية. قد 
يكون السبب أن الكنيسة فشلت يف تنمية االهتمام بالالهوت بني 
املؤمنني. لكن السبب احلقيقي يف انعدام هذا االهتمام، هو أن الروس 
مل يهتّموا وال يفهموا الوجه النظري لتحقيق أو جتسيد الـُمُثل العليا اليت 
الطقسي  بالوجه  يهّتمون  البشر. إىل هذا، فإ�م  للكنيسة يف حياة 
للدين: مجالية اِخلَدم، األيقونات، األحلان وما شابه… إن للطقوس 
قيمة عاطفية وتربوية، لكن قّلة الذين يفهمو�ا جيًدا، واألغلبية ال 
يعرفون احلقيقة اليت تشهد عليها، أو ترمز إليها هذه الطقوس. خاصًة 
أن الطقوس حبد ذا·ا تؤثّر وحتّرك وترفع وتوحي بغض النظر عن معناها.

أمَّا إذا كان هذا الوصف دقيًقا ملقاربة الروس للمسيحية هو أمر غري 
الكنيسة  مكّونات  لبعض  بالنسبة  منوذجي  املوقف  لكن  مبتوت. 
يتعّلمون  األرثوذكسيني  أن  يؤّكدون  الكّتاب  من  العديد  الروسّية. 
املسيحية ال من الكتاب املقّدس، بل من حياة القديسني. كما أ�م 
حياة.  بل  عقيدة  ليست  عام  بشكل  األرثوذكسية  أن  يؤّكدون 

األرثوذكس ال ينشغلون بالنظم العقائدية بل باحلياة. إ�م ال يفهمون 
احلقيقة من خالل الفهم العقلي، بل من خالل القلب بطريقة مجالية. 
على املرء أن ينظر إىل التعليم األرثوذكسي ال من خالل النُُّظم، بل 
من خالل الصَور، أي الطقوس واأليقونات. حّىت أن البعض يؤّكدون 
أّن يف الشرق األرثوذكسي ال توجد ”نظرية املسيحية“ بل باملقابل 

يوجد قديسون وأيقونات وقصائد وغريه.
ما من أرثوذكسي أو كاثوليكي ينكر األمهية األساس للطقوس وحياة 
القداسة. لكنَّ الـُمْرِبَك يف الصياغات اليت أشرنا إليها هي اقتصاريتها 
(exclusiveness)، وتركيزها على النفي واالستلحاق ( إستلحقه 
: ادعاه ونسبه إىل نفسه) ”ال… بل“. يتساءل املرء ملاذا تُقيَّد النظم 
العقائدية والفهم العقلي ويُزَدرى �ا ويُقضى عليها تقريًبا. يبدو امليزان 
مكسورًا. يف مطلق األحوال، هذا التشديد الزائد على الوجه الفّين 
للطقس ال يّتفق مع التقليد احلقيقي للفن األرثوذكسي. وإذا كان ممكًنا 
أن يتعّلم املرء من الرتتيل واأليقونات األرثوذكسية فهو بالتحديد أل�ا 
نظريٌة مسيحيٌة حمّددٌة جمّسدٌة ويعّرب عنها هناك. النظرية تعين قبل أي 
تَـَبصٌُّر شعري ورؤيا عقلية. حبسب  تَـَبصٌُّر ورؤيا،  التأّمل، إ�ا  شيء 
التقليدي الروحي األرثوذكسي، النوس: هو القوة احلاكمة يف احلياة 
الداخلية. الرتتيل األرثوذكسي الشرقي التقليدي الذي ورثه الروس عن 
اليونان ليس جمّرد كلمات، وال هو ُمَعلَّم بالعاطفة بل بالرزانة. إنه شعٌر 
ساٍم لكنه باحلقيقة شعر ميتافيزيكي، أو باألحرى شعر الهويت وال 
يرتدد باستعمال مصطلحات الهوتية حمّددة. بالواقع، إن بعض أهّم 
الرتانيم يف الكنيسة الشرقية هي ببساطة، إعادة صياغة للتحديدات 
العقائدية: ”ابًنا متجسًدا بغري أب، هو املولود من اآلب قبل الدهور 
بغري أمٍّ ومل يـََنلُه تغيري أو انعجان أو انقسام، بل حفظ خاّصَة كّل من 
اجلوهرين ساملًة“ (ثيوطوكيون باللحن الثالث). هذا هو حتديد جممع 
خلقيدونيا وهو يتطّلب فهًما الهوتًيا. لقد قيل حبق أن األيقونات 
األرثوذكسية هي ”حتف عقائدية“ (بولوتوف) أل�ا تشهد للحقيقة 
نفسها اليت حتددها العقائد، وحبسب ا¶مع املسكوين السابع، جيب 

ضبط األيقونات بعقيدة صحيحة.
بالطبع، العقائد ينبغي عيشها وليس تقييمها بالتفكري ا¶ّرد وحسب، 
أمرًا  العقيدة  ال  احلياة  على  اإلحلاح  يصري  بالّذات،  السبب  وهلذا 
مضلًال. عادة االنقسام واالنفصال تشّوه احلياة نفسها. ال ميكن فصل 
الروحانية عن الالهوت عند القديس يوحنا الدمشقي، أو القديس 
غريغوريوس النزينزي. قد ال يصل املرء إىل لّب روحانية القديس يوحنا 
كرونشتادت عندما يستخرجها عمًدا من رؤيته الالهوتية. القداسة يف 
التقليد األرثوذكسي تُفسَّر دائًما ”الهوتًيا“، وليس من خالل فئات 
العاطفة اجلمالية أو التمجيد، بل من خالل تصنيفات الرزانة الروحية 

باألمانة للحقيقة.
من احملرج باحلقيقة أن االهتمام بالنُُّظم العقائدية قليٌل، على غرار 
األرثوذكسي  ا¶تمع  دوائر  خمتلف  يف  الكنيسة،  بعقيدة  االهتمام 
وأماكنه يف أيامنا، وأن ”التقوى“ غالًبا ما تكون منفصلة بالقّوة عن 
”اإليمان“. هناك الكثير من االهتمام باألوعية والقليل منه بالكنز 

عدم االهتمام بالعقيدة بني 
املؤمنني األرثوذكس

األب جورج فلوروفسكي
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مرَكبات  هي  والطقوس  الرموز  ثمينة.  األوعية  جيعل  وحده  الذي 
ما  لألسف كثريًا  وظيفتها.  تفقد  إيصاهلا  فشلت يف  إذا  للحقيقة، 
نسمع أن ”االهتمام بالعقائد“ هو أمر بالغالب قدمي، ويعكس موقًفا 
يونانًيا أكثر منه روسًيا. ال يوجد إالَّ تقليد إميان أرثوذكسي واحد. وهو 
يسمو فوق كل احلواجز القومية. عيد األرثوذكسية الذي ما زلنا حنتفل 
به يف األحد األول من الصوم، هو عيد الهويت بشكل فائق الدّقة. إن 
تراث اآلباء هو حمور تقليدنا األرثوذكسي وهو تراث الهويت. تعليم 
اآلباء العقائدي هو ربيع األرثوذكسية يف احلياة. يستطيع املرء أن يؤّكد 
أن التشّوش القائم اليوم يف احلياة سببه املباشر هو اإلمهال املعاصر 

للتعليم السليم، واالفتقار للتعّلم السليم يف شؤون اإلميان.
تَـثْـُبت األرثوذكسية بأمانتها للمجامع املسكونية السبعة. يف أغلب 
األحيان، يُنسى أن ما شغل ا¶امع هو بالتحديد صياغة العقيدة 
املسيحية، وتفصيل النُُّظم العقائدية. أهي خطوة حنو األمام أننا اليوم 
ال حيركنا وال يثري إعجابنا هذا التعليم العقائدي الذي وضعه هؤالء 
الرجال العظماء، الذين قّدموا حيا·م بكاملها لتثبيت األرثوذكسية، 
الكبري  (باسيليوس  الثالثة  األقمار  منتدح  حنن  الصحيح؟  اإلميان 
وغريغوريوس الالهويت ويوحنا الذهيب الفم) قبل كل شيء كمعلمني 
يف  الدائمة  ملسامهتهم  نبايل  ال  غريب  وبشكل  لكننا  للمسكونة، 
وتفسريهم  والهو·م،  تعليمهم  بالتحّديد  أي  الكنيسة:  حياة 
العقل. أال حنتاج كأولوية، أن تستنري  للحقيقة املسيحية بكلمات 
عقولنا بنور املنطق يف هذه األيام اليت يسيطر فيها التشّوش العقلي؟ 
من دون توجيه رزين ومن دون عامِل العقيدة الصحيحة الراسخ ال 

تستطيع مشاعرُنا إال أن ختطئ وقلوبُنا إالَّ أن َتعمى.
علينا أن نقبل إحياء الدين ويقظة القلب احلاليني كعطية من النعمة 
وعالمة للرمحة اإلهلية، لكنهما أيًضا استدعاء جذري ودعوة للدرس 
والفهم، إىل معرفة احلّق الذي حيتضن حياتنا األبدية. يوجد حتامل بائس 
من مصادر غري أرثوذكسية مفاده أن العقائد جمّردة، والالهوت هو 
 the) ربّنا وخملصنا هو الكلمة .(intellectualism) نشاط فكري
Logos) وهو ينري كل الناس، والروح القدس معطي احلياة هو روح 
احلّق. العواطف هي أمزجة بشرية بينما احلق إهلي. فلنزّين األوعية من 
دون أن ننسى أ�ا خزفية، لكن فيها خيتبئ كنز أبدي هو كلمة احلياة.

النص أعاله كتبه األب جورج فلوروفسكي يف الثالثينيات من القرن 

املاضي وعنوانه الكامل ”انتقاد لعدم االهتمام بالعقيدة بين المؤمنين 
األرثوذكس الروس“.

مذهل مطابق وصف فلوروفسكي للوضع الروسي يف حينه والوضع 
األنطاكي اليوم. دراسة عالقة الالهوت باحلياة أمر كان وما زال ضرورة 
للحياة نفسها يف كل مكان. ينتقد األب فلوروفسكي عدم اهتمام 
”المؤمنين“ بالعقيدة، ويف هذا االنتقاد يقّدم تعليًما متكامًال حول 
عالقة الالهوت باحلياة ودوره فيها. ماذا تراه يقول عن أنطاكية اليوم، 
أي بعد مثانني سنة تقريًبا من كتابة هذا املقال، وهي املدة نفسها منذ 
انتشار العمل النهضوي يف أنطاكية على املستوى الشعيب، مع نشوء 
حركة الشبيبة األرثوذكسية بشكل أساسي، وما تبعها ونتج عنها الحًقا 
من إنعاش للحياة الليتورجية وإحياء للحياة الديرية؟ ينتقد فلوروفسكي 
عدم اهتمام املؤمنني بالعقيدة، فماذا تراه يقول لو قرأ حماضر ا¶مع 
األنطاكي، أو اجتماعات كهنة األبرشيات (حيث تُعَقد)، حيث يرِد 
أنطاكية، ال  الالهوتية؟ يف  المناقشة  أو  الالهوت  إّال  كل شيء 
تواجد  إذا  الدمشقي،  يوحنا  القديس  معهد  لالهوت خارج  مكان 
هناك، إذ ال يستطيع فكر أن يستمر ما مل جيد تصريًفا له. لو كان 
فلوروفسكي، أو أي الهويت آخر يسلك طريقه، يف أنطاكية لكانت 
تعاملت معه اإلدارة الكنسية كعبء من احلالل إقالته وإسكاته ونفيه.

من  شا�ه  وما  األربعينيات،  يف  لروسيا  فلوروفسكي  انتقاد  إن 
املسامهات الغيورة، هي اليت سّهلت وقوف روسيا على قدميها بعد 
سبعِة عقوٍد من الَقْمِع. وغياب الفكر الالهويت هو بالتحديد أول مانع 
ألنطاكية من الوقوف على قدميها. «تـََعاَل أَيـَُّها الرَّبُّ َيُسوُع» (رؤيا 

.(٢١:٢٠

الصراع  فيليميروفيتش:  نيقوال  العدو:القديس  أعمال 
مستمر ودون هوادة، يف اخلارج والداخل. يف بعض األحيان، يعمل 
الناس واألشياء، وأحيانًا أخرى  العدو بشكل واضح، من خالل 
األحيان،  بعض  يف  أفكارهم.  من خالل   ، بتخفٍّ الناس  يهاجم 
يظهر علًنا مهامجًا بعنف وبال رمحة َكَعدٍو، ولكن يف أحيان أخرى 

يكون متنكرًا يف زّي صديق يغري مضلًال إياك مبَكرِه.

أمل  احلياة  مسار  أريزونا: كّل  أفرام  الحياة:الشيخ  طريق 
ودموع، وأشواك ومسامري. تتشّكل الصلبان يف كل مكان، التوتر 

واحلزن حييطان بكل شيء. كل خطوة هي جتسمانية، كل تّلة هي 
جلجلة، كل حلظة هي رمح. إذا استطعنا أن نضغط على األرض 

مثل اإلسفنج، فإ�ا تنّقط الدم والدموع.

ليس الكّل خونة:الشيخ جاورجيوس كابسانيس، رئيس دير 
الكّل  الكّل خيونون وال  غريغوريو في أثوس: يف كل جيل، ليس 
يفّرون. البعض يبقون خمِلصني. البعض يتابعون الصراع. البعض ال 
أو دهري. يف  بأي شيء عاملي  احلقيقي  باإلله  إميا�م  يستبدلون 

مطلق األحوال، هذا هو سبب وجود الشهداء.
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تقي  باييسيوس وشاب  األب  بني  يدور  الذي  احلوار،  هذا  ُنشر 
ُخدع بتعاليم البروتستانتية، يف نشرة ”القديس غريغوريوس“ السنوية 
الصادرة عن دير غريغوريو في الجبل المقدس، في العام ١٩٩٥.

الشاب  أسئلة  على  بسيطة  أجوبة  قّدم  الذي  الشيخ،  هذا 
حضن  إىل  وأعادها  الضياع  من  النفس  هذه  خّلص  الوجودية، 
األرثوذكسية. وقد مسح األرمشندريت جاورجيوس، رئيس  الكنيسة 

دير غريغوريو، بإعادة نشر نّص هذا احلوار.

المرض الشديد يتطّلب مستشفى كبيًرا:
اعرتفُت  األرثوذكسية.  الكنيسة  إىل  الذهاب  قّررُت  النهاية،  يف 
أسئلة  عّدة  تراودين  بقَيْت  لكن  بتواتر.  القدسات  بتناول  وبدأُت 
ية مل أستطع إجياد أجوبة عليها. فّتشُت عن هذه األجوبة عرب  ِجدِّ

لقاء الهوتيني وكهنة، لكن دون جدوى. 
”كوستا، مهما حاولُت، فلن أرضيك بأّي جواب. أنت تريد أن 

تفهم أسرار اهللا بواسطة عقلك، وهذا ليس أرثوذكسًيا. أمٌر وحيٌد 
سيخّلصك: لنذهب إىل اجلبل املقدس، أتأيت؟“

كان هذا رأي أرمشندريٍت أؤمن بأّن اهللا قادين إليه. وبعد موافقيت 
على الذهاب، أخربين عن جرّاح عظيم (وهذا وصٌف من عندي) 
أّن  علمُت الحًقا  وقد  باييسيوس.  األب  امسه  فقصدناه.  هناك، 
األب  استقبله  ”إذا  عين:  قال  بريغوس  من  آخر  مبارًكا  شيًخا 
باييسيوس، فهناك أمل، وإالَّ فسيضيع يف كربيائه“. وكان على حق. 
حلسن احلظ أّن املسيح أهرق دمه من أجل خطايانا، ا¶د المسه 

القدوس.  
سأنقل بأكثر دقة ممكنة حواري مع األب باييسيوس.

س: يعّلمنا الكتاب املقدس أّن يسوع املسيح وحده خيّلصنا. أّما 
يف الكنيسة األرثوذكسية، فنطلب من العذراء مرمي أن ختّلصنا. هل 

هذا صائب؟
الوحيد، لقد بذل ذاته من أجلنا. لكن  ج: يسوع هو املخّلص 
مع  املدينة  إىل  ودخلَت  عظيمة  قدرة  ذا  إذا كنَت شخًصا  امسع، 
والدتك، فجميع الذين ينتظرونك هناك سريّحبون بك وبوالدتك، 
وسيمدحو�ا بأمجل الكلمات، حىت لو مل يعرفوا أّي شيء عنها. 
وأنت ستبتهج عندما تسمعهم وستفخر بوالدتك. لذلك فاملسيح 
أيًضا يبتهج ويفتخر بوالدته حني يسمع مدحينا هلا. انظر، إذا أتت 
توظّفها،  أن  منك  لتطلب  إليها  وتوّسلْت  والدتك  إىل  فقرية  امرأة 
وأنت صنعَت هذا املعروف ألمك، فستقول هذه املرأة الفقرية إّن 
إّن  نقول  هلذا  وظّفها. حسًنا،  َمن  أنت  أنك  رغم  أنقذ·ا،  أمك 
والدة اإلله ختّلصنا. وابنها الذي هو القدير وحده، لكن متواضع، 

سيبتهج لسماعه مدحينا لوالدته.   
س: عّلمنا الرب أّن نصّلي هللا اآلب. أما الكنيسة األرثوذكسية 
عمل  هذا  هل  بشر.  هم  الذي  والقديسني  اإلله  لوالدة  فتصّلي 

صحيح؟
ج: امسع، الصلوات كّلها تذهب حنو اهللا. نصّلي للعذراء مرمي . 
وللقديسني، أي نطلب منهم أن يصّلوا من أجلنا للرب، وصلوا·م 

هلا قدرة كبرية.
س: أجل (قاطعته) لكّن العذراء مرمي والقديسني كانوا بشرًا وماتوا. 
هم ال يسمعوننا وليسوا موجودين يف كّل مكان. رمبا يغضب اهللا 

ألننا نصّلي هلم؟
(هنا جيدر يب أن أشّدد بتأكيد على ما حصل يل. يف اللحظة اليت 
قلُت فيها كلمة ”لكن“، شعرت حبربة تثّبتين إىل األرض من دون 
أن تؤملين، ومن دون أن أصدر أّي صوت، لكّن شيًئا ما انفتح يف 

داخلي وامتّص كّل ما قاله يل الشيخ.)
ج: يا بّين، بالنسبة هللا، ال أحد ميوت. عندما ميوت أحدهم، فهو 
ميوت بالنسبة لنا حنن الذين على األرض، ال عند اهللا. وإذا امتلك 
هذا الشخص داّلة أمام اهللا، يُـَعلِّمه املسيح بأننا نطلب منه أن يصّلي 

القدیس باییسیوس
والشاب ذو المیول البروتستانتیة*
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من أجلنا، فيفعل ذلك ويسمعه املسيح ويبتهج. صالة الصّديق هلا 
قّوة عظيمة.

س: يقول الرب: «أنا الرب إهلك. ال يكن لك آهلة أو صور. ال 
تسجد هلن وال تعبدهن، ألين أنا الرب إهلك إله غيور». والكنيسة 

األرثوذكسية تكّرم األيقونات، فهل هذا تصّرف صحيح؟
وليًال،  �ارًا  عليه  احلرب وختاف  ولد يف  هلا  أّم  هناك  امسع،  ج: 
وتشعر بالقلق الكبري من أجله. وفجأة، تصلها رسالة من ابنها ويف 
داخلها صورة له. ماذا تفعل عندما تراها؟ حتملها بيديها وتقّبلها مث 
تضعها يف حضنها لتلمس قلبها. إًذا ماذا تظّن؟ أتؤمن هذه األم، 
اليت تشعر بالعاطفة املّتقدة جتاه ابنها، بأ�ا تقّبل الصورة؟ هي تؤمن 
بأ�ا تقّبل ولدها. واألمر ذاته بالنسبة ملن ميلكون حمّبة مّتقدة للعذراء 
مرمي أو القديس املرسوم يف األيقونة اليت يكّرمون. ال نكّرم األيقونات 
من أجل األيقونات، بل من أجل القديسني، وليس من أجلهم حبّد 
ذا·م، بل أل�م جاهدوا من أجل املسيح. صحيح أّن اهللا غيور، إمنا 
ال  أوالده.  من  األب  يغار  ال  الشرّير.  بسبب  بل  أجله  من  ليس 

تقلق، يبتهج الرب عندما يرانا نكّرم وحنب أّمه والقديسني.      

س: ماذا عن الربوتستانت، اإلجنيليني، اخلمسينيني؟
ج: كان للوثر مأخذ على البابا، وهلذا كان مربَّرًا. لكن إن كان 
صادقًا، فلَم مل يذهب إىل الكنيسة األرثوذكسية اليت مل يكن له أّي 
مأخذ عليها؟ بدًال من ذلك، أنشأ لنفسه ”كنيسة“ أخرى. اتركهم 
وشأ�م، وال تذهب إىل هناك ثانية. اذهب إىل الكنيسة، واعرتف أنت 

وزوجتك لدى األب الروحي ذاته، وسيكون كّل شيء على ما يرام.
س: أيها األب باييسيوس، ال أعرف كيف أصّلي. كيف علّي أن 

أصلي؟
ج: عليك أن تشعر بأنك طفل صغري وبأّن اهللا أبوك. إًذا، احبث 
عنه. ال حتزن إذا طلبَت منه أمورًا تافهة، فهو لن يغضب. هو يرى 
قلبك وسيمنحك األنسب لك. ذلك مثل طفل يسأل والده أن 
يشرتي له دراجة نارية، ألنه يظن أنه كبري كفاية. لكّن األب، الذي 
النهاية  خياف أن يقع سوء البنه، سيبطئ يف منحه ما يريد، ويف 

سيشرتي له سيارة. 
أشكر اهللا وأّجمده ألنّه جعلين مستحق�ا أن أعرف رجًال قديًسا عندما 

كان حي�ا، وأن يرشدين وأن يصّلي من أجلي ومن أجل عائليت. 
الرمحة! ا¶د  حًقا كم اهللا عجيب. كم هو كثري اإلحسان وكثري 
المسه القدوس. هكذا أصبحُت - بل اهللا هو من جعلين - مسيحي�ا 
أرثوذكسي�ا، من دون أن أنسى بالطبع أمرًا قاله يل األب باييسيوس، 

وهو أنّنا يف كّل حلظة حتت االمتحان. 
،Dialogos عن جملة *

ترجمة إلى اإلنكليزية جون سانيدوبولوس.
نقلتها إلى العربية جولي عطية.

 اإلنسان املأخوذ يف اَجلَدل يصري سيًفا مزدوج احلّد ضد نفسه، من 
ٱلْـُموَلُع  دون أن يعرف ذلك، مغرِّبًا نفسه عن امللكوت. اإلنسان 
بالَجَدل يسّلم نفسه عمًدا إىل ملك أعدائه. حجته هي خيط صيد 
الذات  وتربير  احلقيقة  عن  الدفاع  الصدق:  من  مع شيء  متداخل 
والدفاع عنها، وهذا ما يشّده إىل ابتالع صنارة اخلطيئة. من مثّ تسلبه 
الفقرية، بعد أن عقفته من لسانه وحلقه. نفسه  أرواح الشر نفسه 
اخلطيئة  هاوية  تغرق يف  وتارًة  فوق،  إىل  تارًة  ترتفع  باجلدل  املتعّلقة 

املشّوشة، و�ذا ُحيَكم عليها مع األرواح املطرودة من امللكوت.
الرجل الذي حيمل جرًحا عميًقاً من التحجج االستفزازي والتعسفي 
يؤوي يف أعماق نفسه أفعى اخلطيئة القدمية. إذا احتمل ضربات جداله 
بصمت، أو أجاب باتضاع كبري جيعل هذه األفعى بال قوة، أو رمبا 
يقتلها. لكن إن جادل مبرارة أو استكبار فهو يزيد من قوة األفعى 
لتصّب مس�ا أكرب يف قلبه، أو تبتلع أحشاءه من غري رمحة. باكتسا�ا 

القوة يومًيا، تنتهي األفعى بالتهام نّية نفس الرجل املسكني وقدرَته على 
تغيري أسلوب حياته. ومن مثّ يسلك الرجل يف اخلطيئة وميوت عن احلق.

بالصلوات والدموع والتحرر من األهواء، توسَّْل إىل اهللا ألن يرسل 
لك معّلًما قديًساً. ادرْس أيضاً الكتب املقدسة، خاصًة كتابات اآلباء 
ومؤّدبك.  معّلمك  إياك  يعّلمه  مبا  تقار�ا  لكي  العملية  القديسني 
تتطابق. احفْظ يف  وهكذا سوف ترى كما يف مرآة إىل أي مدى 
أفكارك ما يتطابق مع الكتابات اإلهلية. وبعد تأنٍّ حكيم ضْع جانًبا 

ما ال يتطابق حّىت ال تسقط يف اخلطيئة.
إن االزدياد من معرفة اهللا يقّلل االهتمام مبا عداها. بقدر ما يزداد 
الرجل معرفًة باهللا، يقّل اهتمامه باألمور األخرى. ويزداد إدراكه لقّلة 
معرفته باهللا وضوًحا. بقدر ما يشّع اهللا المًعا يف نفس اإلنسان يصري 
أكثر احتجابًا، وبقدر ما حيّلق اإلنسان حبّسه فوق أحاسيسه تقّل 

حاجته إىل اإلحساس باألمور اخلارجية.

اإلنسان الموَلع بالَجَدل -   للقدیس سمعان الالهوتي الحدیث
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أحد األهواء الرئيسة اليت تسود على اإلنسان هي محبة الذات. كما 
سنرى فيما يلي، حمبة الذات هي أم كل األهواء والرذائل ومرضعتها.

قال املسيح مشريًا لمحبتنا لذواتنا تلك: « َمْن حيُِبُّ نـَْفَسُه يـُْهِلُكَها، 
أََبِديٍَّة.»  َحَياٍة  ِإَىل  َحيَْفظَُها  اْلَعاملَِ  هَذا  ِيف  نـَْفَسُه  يـُْبِغُض  َوَمْن 
إ�ا  «نفس».  أيًضا  تعين  «حياة»  املرتمجة  الكلمة  (يو٢٥:١٢). 
حقيقة أن أيًا من حيب حياته وذاته لدرجة مبالغ فيها يهلك متاًما. 
عندما يصف القديس بولس األهواء اليت سوف متيز الناس يف األزمنة 
أول  أنه يضعها يف  بل  بينها،  محبة الذات من  فإنه يذكر  األخرية 
القائمة: «َولِكِن اْعَلْم هَذا أَنَُّه ِيف األَيَّاِم اَألِخريَِة َسَتْأِيت أَْزِمَنٌة َصْعَبٌة، 
ُمتـََعظِِّمَني،  لِْلَماِل،  حمُِبَِّني  ألَنـُْفِسِهْم،  حمُِبَِّني  َيُكونُوَن  النَّاَس  َألنَّ 
ِفَني، َغيـَْر طَائِِعَني ِلَواِلِديِهْم، َغيـَْر َشاِكرِيَن، َدِنِسَني،»  ُمْسَتْكِربِيَن، ُجمَدِّ

(٢يت١:٣-٢).
هذان املرجعان من الكتاب املقدس كافيان يف حد ذا·ما إلظهار 
الضرر الكبري الذي يسببه هوى محبة الذات للجنس البشري. سوف 
نتائجها  أحدد  لكي  وحتليلها  الذات،  محبة  وصف  اآلن  أحاول 

األليمة، ولكي نرى يف النهاية كيف ميكن أن نتحرر منها.
١) - ما هي محبة الذات

القديس  حبسب  لذواتنا.  وطاغية  عظيمة  حمبة  هي  الذات  محبة 
جيعل  للجسد  جمنون  «ُحب  هي  الذات  محبة  ستيثاتوس،  نيكيتا 
الراهب حمًبا لنفسه، أي لنفسه وجسده». إ�ا تغرّبه عن ملكوت اهللا، 
وعن اهللا نفسه. لو أن أحًدا أحب جسده بطريقة زائدة وحصرية، 
متجاهًال اهللا وأخاه اإلنسان متاًما ، فإننا نقول أنه حيب ذاته ويعاين من 
هوى محبة الذات. يقول القديس مكسيموس املعرتف: «حمبة الذات 
هي هوى التعلق باجلسد». يشري نفس القديس يف موضع آخر هلذا 

اهلوى على أنه «حمبة جمنونة للجسد».
نستطيع أن نقول بوجه عام مع القديس مكسيموس أن محبة الذات 
هي «حمبة شهوانية جمنونة للجسد، وعكسها هي احملبة وضبط النفس». 

تضاد محبة الذات احملبة وضبط النفس، متاًما كما تضاد احملبة وضبط 
النفس محبة الذات. من الواضح أننا ال نعين بمحبة الذات االعتناء 
باجلسد يف إطار طبيعي، لكننا نعين االهتمام الزائد الشهواين بكل من 

اجلسد والنفس.
يكتب القديس مكسيموس حملًال السَِّمات املميزة لمحبة الذات 
قائًال أن هوى محبة الذات «يقرتح على الراهب أنه ينبغي عليه أن 
بشكل  رعايته  مسمى  عليه حتت  ينبغي  وأنه  على جسده،  يشفق 
قليًال،  قليًال  هكذا،  املعتاد».  من  أكثر  طعاًما  يأخذ  أن  مناسب 
يسقطه يف فخ االنغماس يف امللذات على حني أنه جيعل العائشني يف 
العامل «ُيشبعون احتياجات اجلسد دفعة واحدة». حيثنا هوى حمبة 
وامللذات  بالطعام  باالستمتاع  مما جيب  أكثر  �تم  أن  على  الذات 
األخرى والراحة والُيسر، وأن نشبع الشهوات األخرى املتنوعة. جيعلنا 
هوى محبة الذات نفضل «راحة اجلسد على آالم الفضيلة»، وجيعلنا 
نكف عن أن نضع على أنفسنا بإرادتنا أعماًال متنوعة «خصوًصا من 
جهة اجلهادات اخلفيفة املتعلقة مبمارسة الوصايا». من مث جيعل النفس 
يقول  اهلدوئية، كما  طريق  يف  العبور  جهة  من  ومرتاخية  متباطئة 
ا¶اهدين يف  نفوس  السينائي. ال شيء جيعل  غريغوريوس  القديس 
النسك «متباطئة ومهملة وغافلة» مثل هوى محبة الذات. هكذا 
أ�ا  على  الذات  محبة  أيًضا  ستيثاتوس  نيكيتا  القديس  يصف 

«خبيثة»، مشريًا إليها على أ�ا «رذيلة حمبة الذات اخلبيثة».
َمَثِل  يف  الغيب  الغين  هو  ذاته  يحب  شخص  على  الدقيق  املثال 
املسيح. لقد كان يفكر يف بناء خمازن جديدة لكي جيمع فيها كل 
خرياته مث يقول لنفسه:« يَا نـَْفُس َلِك َخيـْرَاٌت َكِثريٌَة، َمْوُضوَعٌة ِلِسِنَني 
َكِثريٍَة. ِاْسَرتِِحيي وَُكِلي َواْشَرِيب َوافـَْرِحي!» (لو١٩:١٢).مل يكن الرجل 
األناين مهتًما باملّرة بشفاء نفسه أو مبجد اهللا، وال خبدمة إخوته. لقد 

كان مهتًما متاًما بنفسه، وبنفسه فقط.
كل ما قيل حىت اآلن لوصف هوى محبة الذات يقودنا إىل فحص 

نتائجه األليمة.
٢) - نتائج هوى محبة الذات

يرى القديس نيكيتا ستيثاتوس أن محبة الذات هي «عقبة ضد 
ذوا·م  تكريس  الناس من  متنع  إ�ا  املتقدمني جيًدا».  أولئك  تقدم 
ملمارسة وصايا املسيح. «إ�ا توحي هلم بأمراض وعلل جسدية خبيثة، 
وبالتايل تتضاءل غري·م ويقتنعون بالتخلي عن جهادهم الروحي على 
أساس أنه يشكل خطرًا على حالتهم الضعيفة». بكلمات أخرى، من 
خالل خلق أفكار عن األمراض املختلفة، تكف النفس عن جهادها 
النسكي لكي حتفظ وصايا املسيح، ولكي ُتشفى من األهواء املختلفة 
اليت تزعجها. بالتايل تكون محبة الذات، كما يقول القديس يوحنا 
السلمي، حجاب. إ�ا ليست فقط متنع النفس من حتقيق شفائها، 
لكنها أيًضا ختفي األهواء املوجودة داخلها. ال يريد الشخص األناين 

أن يرى نفسه. إنه ال يريد أن يكون واعًيا بفقره الروحي.
يسمي القديس مكسيموس محبة الذات أم كل الرذائل، أل�ا تلد 

َمَحبَُّة ٱلذَّاِت
الميتروبوليت إيروثيوس فالخوس
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«األفكار الثالثة األوىل واألكثر عمومية اليت للشهوة والغضب». 
هذه األفكار الثالثة هي النَّـَهُم، والبخل، وتقدير الذات. يرى نفس 
األب أن محبة الذات هي أم الثرثرة واشتهاء األطعمة اللذيذة التي 
تسبب اإلباحية، وهي أيًضا أم البخل والكربياء. بوجه عام، لو كان 

لدى املرء محبة الذات «فمن الواضح أن لديه كل األهواء».
لكل  أم  أيًضا  ولكنها  فقط،  األهواء  أم  الذات  محبة  ليست 
األفكار الشهوانية. يتولد فكر النجاسة من فكر النَّـَهِم. يحبل فكر 
تقدير الذات بفكر الُعجب. تنبع من أفكار النَّـَهِم والبخل وتقدير 
واالمتعاض،  والحزن،  كالغضب،  األخرى  األفكار  الذات كل 
والحسد، والنميمة الخبيثة وما إىل ذلك. تُـْوَلُد كل هذه األفكار 

من محبة الذات (القديس مكسيموس).
يعلِّم القديس هيزخييوس القس أنه ال يوجد 
شّر أعظم من محبة الذات. محبة الذات 
محبة  أطفال  أطفاًال كثريين.  تلد  أم  هي 
الذات هم: «الُعجب، الرضا عن النفس، 
الغيرة،  الذات،  تقدير  النجاسة،  النَّـَهُم، 

ورأس كل هذه هو الكبرياء».
محبة الذات هي حجاب يغطي النفس، 
«حبيث أنه ال ميكن أن تتكشف فيها أسس 

إيليا  قول  وذلك حبسب  لألشياء»،  الداخلية  اجلواهر  أي  العامل، 
القس. يكون الشخص األناين أعمى متاًما حيث أنه ال يستطيع 
الشخص  أن  والتاريخ. حيث  العامل  اهللا  يوجه �ا  اليت  القوة  رؤية 
الذي حيب ذاته ال يستطيع أن يتجاوز ذاته فريى اهللا واآلخرين، فإنه 
يكره كًال من اإلنسان واهللا. هذا هو السبب الذي جيعل القديس 
مكسيموس يأمر قائًال: «ُكف عن إرضاء ذاتك فال تكره إخوتك 

من البشر؛ ُكف عن حمبة ذاتك فتحب اهللا».

٣) - شفاء محبة الذات
حيتاج اإلنسان أن يتحرر من هذا اهلوى الرهيب الذي «للمحبة 
الخبيثة للذات». لو أنه تصرف بطريقة ما لكي يزيل حجاب حمبة 
الذات ويرى بوضوح األهواء اخلفية املرتعرعة، فإنه سينتحب مبرارة 
وستصبح كل حياته غري كافية للتوبة حىت لو عاش مئات السنني، 
وتدفقت الدموع من عينيه مثل �ر األردن. «إنه لن يهتم بشيء 
آخر يف هذه احلياة، معتربًا أنه ليس لديه الوقت الكايف لكي يبكي 
لو رأى  السنني، وحىت  لو كان سيعيش مئات  نفسه، حىت  على 
دموًعا تنفجر من عينيه مثل �ر األردن بكامله» (القديس يوحنا 

السلمي).
الطرق  أينما وجدت.  الذات  محبة  اصطياد  الشفاء يف  يكمن 

الرئيسة لتحقيق ذلك هي كالتايل.
ينبغي علينا أن نستسلم بالكامل إلنكار الذات. ينبغي علينا أن 
نكون مستعدين لتقدمي أي نوع من التضحية، وأن خنضع بإرادتنا 
ألي نوع من احلرمان �دف حفظ وصايا املسيح. يقدم لنا بولس 

َلْسُت  يقول:«َولِكنَِّين  عندما  ذلك  نفعل  لكي  دافًعا  الرسول 
َسْعِيي  ِبَفرٍَح  أَُمتَِّم  َحىتَّ  ِعْنِدي،  َمثِيَنٌة  نَـْفِسي  َوالَ  ِلَشْيٍء،  َأْحَتِسُب 
َواخلِْْدَمَة الَِّيت َأَخْذتُـَها ِمَن الرَّبِّ َيُسوَع، َألْشَهَد بِِبَشارَِة نِْعَمِة اِهللا.» 
(أع٢٤:٢٠). ينبغي على املسيحي لكي ُيشفى من محبة الذات، 
وبالتايل من كل األهواء املرتبطة �ا، أن يكون مستعًدا ألي تضحية. 
ينبغي عليه أن يعمل عكس ما متليه محبة الذات واألهواء العديدة 

الناجتة عنها. إنه حيتاج لضبط النفس يف كل ما يعمله.
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي على النوس (النوس: هو القوة احلاكمة 
يف احلياة الداخلية) أن يلجأ إىل اهللا. يتأتى ذلك من خالل الصالة 
يتذوق  عندما  األرثوذكسي.  للتقليد  الذي  العالجي  املنهج  وكل 
هوى  من  نتحرر  فإننا  اهللا،  محبة  حالوة  نوسنا 
محبة الذات، وجند شجاعة لكي حنفظ ناموس اهللا 

ولكي نراعي مشيئة اهللا يف حياتنا.
ينبغي علينا أن نبذل جمهوًدا لكي نظهر احملبة حنو 
اآلخرين من الناس. حيث أن محبة الذات جتعلنا 
على  ننفتح  ألن  حنتاج  فإننا  أنفسنا،  على  ننغلق 
نضحي  أن  علينا  ينبغي  ذلك،  أجل  من  إخوتنا. 
متاًما بأي شيء جيلب لنا االرتياح والراحة اجلسدية. 
يف  الباذل  احلب  هذا  عن  القديسون  عربَّ  لقد 
اآلخرين على خالصهم. ال  فضلوا خالص  أ�م  حيا·م، حيث 
ينبغي إظهار هذه احملبة من خالل عطايا املال فقط، لكن «باألكثر 
حاجا·م  يف  بالناس  واالعتناء  الروحية  املشورة  إعطاء  من خالل 

اجلسدية» (القديس مكسيموس).
بوجه عام، ينبغي أن تنمو بغضة الذات املقدسة. فكلما أبغضنا 
ذواتنا، حتررنا من محبة الذات، واتسع أفقنا الروحي.لقد علَّم املسيح 
قائًال: «َوَمْن يـُْبِغُض نـَْفَسُه ِيف هَذا اْلَعاملَِ َحيَْفظَُها ِإَىل َحَياٍة أََبِديٍَّة.» 
(يو٢٥:١٢).يف نص آخر يعلن املسيح ويطلب أيًضا: «ِإْن َكاَن 
َأَحٌد يَْأِيت ِإَيلَّ َوالَ يـُْبِغُض أَبَاُه َوأُمَُّه َواْمرَأََتُه َوأَْوَالَدُه َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواتِِه، 
َحىتَّ نـَْفَسُه أَْيًضا، َفالَ يـَْقِدُر أَْن َيُكوَن ِيل تِْلِميًذا.» (لو٢٦:١٤).  
هذه البغضة املقدسة اليت جيب أن ترتسخ فينا تظهر بصورة رئيسة من 
خالل التوبة. فالتوبة احلارة املستمرة سوف متنعنا من أن حنب أنفسنا 
برغباتنا الشريرة وأهوائنا الساقطة. جتعلنا التوبة نقسو على أنفسنا 
حبيث نرضي اهللا ونتبع مشيئته. إ�ا قاعدة للحياة الروحية، أننا كلما 

أحببنا ذواتنا كرهنا اهللا، وكلما كرهنا ذواتنا أحببنا اهللا.
ينبغي علينا أن نتحرر من «محبة الذات الخبيثة». لألسف، حنن 
نالحظ أن كل طريقة احلياة حمكومة �ذا اهلوى. حىت املسيحيون 
واقعون بشدة يف قبضته، أ�م ال يعيشون حياة احملبة. حنن مسيحيون ، 
ألننا  املسيح  لتالميذ  املمّيزة  السَِّمة  تنقصنا  حنب.  ال  ذلك  ومع 
أنانيون، ذاتيون، منفردون. ينبغي أن توجه كل جهودنا حنو التخلص 
من حجاب محبة الذات الذي مينعنا من أن نصبح أشخاًصا وبالتايل 
أعضاًء حقيقيني يف كنيسة املسيح ومواطنني يف ملكوت السموات.
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اإلیمان القویم
القدیس نقوالي فیلیمیروفتش

١١- ال تسَأل اإلنسان املسيحّي َهل يؤمُن باهللا، بل هل يؤِمن 
ُحكِمِه  وفَق  باهللا  يؤِمُن  أنُّه  يؤّكد  َمن  ألّن  بالبشارَة،  أي  باإلجنيل، 
ومن  الغامضة،  الِبدَع  أصحاب  من  هو  اإلجنيل،  ِوفَق  ال  اخلاّص، 
عابدي األوثان، ألنّه يُقاِرُب اإلميان مقاربة فالسفة الدِّيانات الشرقّية 
وبالد اإلغريق منُذ ألَفي سنة. فلماذا إًذا نَـَزل املسيح من الّسماء؟ 
وملاذا َخَتَم بدِمه اعتالنَُه للعامل وبشارَتُه؟ حق�ا إّن مسيحي�ا كهذا يُلقي 
على رأِسِه الّدم الطاهر البن اهللا، على منوال اّلذين َصَرخوا من قَبل: 

”اصلْبُه، اصلْبُه!“
١٢- الكنيسة األرثوذكسّية وحَدها يف كنائس املسيح مل تنفكَّ منذ 
البدء تعرتف بإميا�ا باإلجنيل، من غري أن تنَحِرَف ال ُميَنًة وال ُيسرة، 
والفلسفات  الّديانات  ترتكَز على سواها من  أن  وكذلك من دون 
الوثنّية، والعلوم الطبيعّية. ألنّه من السخافة والَعَبث أن نستدّل طريقنا 

من أناٍس َحسريي الَنظر أو ُعميان، فيما لنا دليٌل مبِصٌر وَبصري.
١٣- إّن آباء الكنيسة ومعّلميها رفضوا بشّدة الفلسفات اإلغريقّية 
وأسرار األديان اآلسيويّة الشرقّية واألفريقّية، بعَد أن آمنوا اميانًا كامًال 

باملسيح وببشارته. وهذا ينطبق أيًضا على اّلذين تلّقنوا العلوم الفلسفّية 
الفم، وباسيليوس الكبري، وغريغوريوس  الّذهّيب  أثينا، مثل يوحنا  يف 
العربّية  اجلزيرة  أو يف  اّلذين نشأوا يف مصر  إىل  باإلضافة  الالهوّيت، 
والبالد ا¶اورة هلا، أمثال أنطونيوس الكبري، ومكاريوس، واسحق وأفرام 

السُّريانّيني، وسواهم.
١٤- هؤالء اآلباء املتضّلعون من الفلسفات الوثنّية وأسرار الديانات 
األخرى، هم بالّضبط أشرس الـُمدافعني عن اإلميان اخلالصّي الوحيد 
باالجنيل، اإلميان ببشارة ابن اإلنسان الّنازل من الّسماء، سّيما أ�ّم 
عرفوا تلك املذاهب من مصدر مباَشر، وبلغِتها األّم. مل يقَبلوا بأيّة 
تسوية، وال بأي تنازل حيال ما َميُتُّ اىل األمور األرضّية الّدنيويّة، وال 
إىل االنسان وفكر اإلنسان، وال إىل ما ينشأ أو َيظهُر خارج املسيح 

واإلجنيل…
١٦- هذا مل َيُكن شأَن املعّلمني املنحرفني. فمن ُضعِف إميا�م 
باإلجنيل ومن خوِفهم العاَمل، استعانوا بالفلسفة اهلّلينّية وأسرار األديان 
اآلسوية الّشرقّية واإلفريقّية، كما بالعلوم الطّبيعّية الشائعة يف الَغرب، 
لكي يـُبـَْرِهنوا حقيقة اعتالن املسيح. هكذا ظهرت مدارس متنّوعة 
أفالطون، وبعضها اآلخر من  بَعُضها مستوحى من  ومتعارضة… 
أرسطو، ومدارس ثالثة مستوحاة من الفالسفة الّرواقّيني، ورابعة من 
واملصريّة  السوريّة  السرّيّة  الّديانات  خرافات  من  وخامسة  أفلوطني 
والفارسّية، ومدارس سادسة مستوحاة من التصّوف اهلندّي، وخمتـََلف 
أشكال الّسحر والّتنجيم. ولكن يف األزمنة احلديثة، ارتكزت هذه 
املدارس ُكلِّي�ا على أُُسس العلوم الطبيعّية، حاسبًة إيّاها أقّل ُخرافة من 

الّديانات السرّيّة الّشرقّية.
ِعلم  وأُدِخَل  املسيح  لدعم  بعلزبول  استدعاء  متَّ  هكذا   -١٧
الّشياطني على الفلسفة املسيحّية يف الغرب كركيزة وأساس هلا! ونتيجة 
ألوهُته، وُميجَّد  ذلك، صار املسيح ُخيفَُّض أكَثر كأكثر من حيث 
أكثر كإنسان، إىل أن عاد وانتصر هذا الـُمهِلك، أي آريوس، وَغَلَب 

يف خطابات اهلراطقة املعاصرين.
١٨- ُمثَّ ال نظلمنَّ الشياطني. فهي نفسها أدركت واعرتفت أّن يف 
شخص املسيح كائًنا أمسى، كائًنا إهلي�ا مساوي�ا، وذلك بشكل أفضل من 
عدد كبري من الالهوتّيني املنحرفني عن اإلميان… َترى أََما َصَرَخت 
الّشياطني: « يا يسوع ابن اهللا العلّي؟» أمل تعرتف قائلًة: « حنن نعلم 
َمن أنت : قّدوُس اهللا» ؟ وكذلك «أنت هو املسيح ابن اهللا »؟ أَما 
جاء يف اإلجنيل أّن «األرواح الّنجسة، عندما رَأْتُه، ارَمتَْت عند قدَميه 
وصرَخت: ”انَت ٱبن اهللا“» «أّما املسيح فلم َيدَع الشياطني تتكّلم 
ألّ�ا َعرَفـَْتُه» (مىت٢٩:٨، لو٢٨:٨ و ٤١:٤، مر٢٤:١ و ٣٤:١، 

و١١:٣).
٢٠- ملاذا، يا َترى، َمَنَع املسيح الّشياطني عن تعريف البشر بأنّه 
املسيح، أي الـَمِسّيا ابن اهللا؟ ألّن السّيد احلكيم احملّب البَشر أَىب أن 
َيدَع الّشياطني تعّلم الّناس، ومل َيشْأ أْن تُعِلَنه الّشياطني للّناس. ال بل 
أراد أن يعرَفُه الّناس، وأن يعرتفوا به، من تلقاء ذوا·م، كمخّلص وإله 
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من خالل كالمه، وأعمالِه وحمّبِتِه، ونَفَحِتِه، وروحه. فهكذا لن تتمّكن 
الّشياطني اخلبيثة من التباهي بأّ�ا أسهَمت يف عمل املسيح، وال من 

الّتصريح بأّن املسيح مل يستِطع أن ينري جنس البَشر وخيّلَصُهم.
تبين  املنحرفة  الكنائس  بعض  بدأت  إلينا،  أقرب  زمن  يف   -٢٢
دعامات لإلجنيل من ماّدة الّنظريّات العلمّية. فتمَّ استنباط نظرّيات 
كثرية على أساس أّ�ا حقائق مطلقة، رغَم أّن أبرز علماء عصرنا كّفوا 
عن  ناهيَك  مطلقة،  الوضعّية كحقائق  العلوم  إىل  الّنظر  عن  حىت 

الّنظريات العلمّية.
٢٣- كما ألبَس جنوُد بيالطس املسيَح رداًء أرجواني�ا رخيص الّثمن، 
الالهوتّيون  ألبس  هكذا  أبيض،  بثوب  هريودوس  وّشحه  وكما 
املنحرفون عن اإلميان املخّلص رداًء رخيًصا من الفلسفة الوثنّية والعلوم 
الزّائفة. زعموا ان يزيّنوه هكذا ويلبسوه ثيابًا ُفضلى. ولكّن املسيح يف 

احلالتني تعّرض للسخرية واإلذالل.
اإلميان  َحِفَظت  العامل  يف  األرثوذكسّية  الكنيسة  وحَدها   -٢٤
باإلجنيل كحقيقة واحدة مطلقة، حقيقة ال حتتاج ألّي دعم وال معونة 

من أّي فلسفة او علم ممّا يف هذه الدُّنيا.
على  يطلقون  اإلميان  عن  املنحرفني  من  الالهوتّيني  إّن  مثّ   -٢٥
الكنيسة االرثوذكسّية إسم ”الكنيسة المتحّجرة“ من باب اإلهانة. 
”تجري  الكنيسة هذه  أّن  يقولون، هو  السبب، كما  الّسبب؟  وما 
بخالف الزمن“، و ”ال تواكب العصر“! ولكن هنا متاًما تكمن قيمة 

األرثوذكسّية، يف أّ�ا جتري خبالف الّزمن، وال تواِكُب التطوُّر، وفق 
وصّية بولس الرسول: «ال تسريوا حبسب هذا الّدهر» ( أف ٢٢:٢)

الّزمن؟ وكيف  األبديّة مبَجرى  َجترِي  أن  ُميِكن  ٢٦- ولكن كيف 
يواِكُب الـُمطَلق الزّائالت؟ كيف يتماشى الملكوت الّسماوّي مع 
الملكوت األرضّي؟ كيف يلتصق ما هو جزيل القيمة ِمبا ال قيمة َلُه؟ 
«حىت لو كان العامل كّله حتت سلطان الشرّير» (١يو ١٩:٥)، كما 
هو مكتوب، فهل ندَعم اخلري األزّيل بالشّر، أو هل نزيد بريق الّنور 

السماوّي بُدخان حريق الفحم وبزيت الّنفط؟
٢٧- طبًعا ال ختلو حىت الكنيسة األرثوذكسّية من الهوتّيني اتّبعوا 
ُخطى االحنراف، وظّنوا أّن االجنيل ليس على القّوة الكافية لَيثُبَت من 
ذاته ويواجَه هياج الرياح العاملّية. لذا سيطرت عليهم أفكار املنحرفني 

عن اإلميان وأساليُبهم…
وال  هؤالء…  ترفض  واحد  األرثوذكسّية كجسد  الكنيسة   -٢٨
يتوبوا  أن  بانتظار  أّوًال  لسببني.  معهم  تتسامح  ولكّنها  تتبّناهم. 
ويتغّريوا، وثانًيا لكي ال ُتضاِعف الشّر بفصِلهم عنها، فتتسّبب يف 

سقوِطهم، ودفِعهم إىل َحظرية اهلراطقة…
٢٩- لقد قال سّيُدنا له ا¶د: «أنا ال أطُلُب جمًدا من الّناس»  يو

ملوقف  متاًما  معاكٌس  فموقفهم  املنحرفون  الالهوتّيون  أّما   .(٤١:٥
خمّلص العامل. إّ�م يطلبون جمًدا من الناس، وخيافون جانِبـَُهم. لذلك 
يتمّسكون بأهداب الـَمدعّوين ”مشاهير“ يف تاريخ اإلنسانّية، لكي 

قبر السّید المسیح بعد االنتهاء من أعمال الترمیم التي استمرت قرابة التسعة أشهر
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فأكثر.  أكثر  الّدنيا  رجال  ويتمّلقوا  اإلجنيل،  لكالم  إثباتات  جيدوا 
للّضالل!  يا  نَرَبَحهم“.  أن  نوّد  ”هكذا  بالقول:  أنفسهم  ويربّرون 
فِبقدِر ما يَغرقون يف إطراء العامل، حبجة أن يـَُقرِّبوه من الكنيسة، بقدر 
ما يبتعد هذا العامل اّلذي َميدحونَه عن الكنيسة. وبقدر ما يزدادون من 
”الِعلم“ و”قّلة الروحانّية“ و”الحداثَة“، بقدر ما يزداد العامل احتقارًا 
ذلك، كّل  إىل  واهللا.  العاَمل  بني  نوّفق  أن  يستحيل  إنه  واحلّق  هلم. 
مسيحّي يعلم باخلربة أنّه قد يتوّصل إىل إرضاء اهللا، أقلُُّه باحلّق والعدالة، 
أّما العامل، فال ُميكن إرضاؤه ال باحلّق، ال بالكذب، ال بالعدل، وال 

بالظّلم. ألّن اهللا تعاىل أزيلٌّ ال يتغّري، فيما العامل زمّين ومتقّلب.
وأنتم  تؤمنون  «كيف  للعربانّيني:  ا¶د  له  سّيدنا  قال  لقد   -٣٠
تطلبون جمَد بعضكم بعًضا، وا¶د اّلذي من الّله الواحد ال تطلبونه»؟ 
اإلميان  املنحرفني عن  الالهوتّيني  متاًما على  ينطبق  (يو٤٤:٥).هذا 
… فلو طََلبوا جمد اهللا آلَمنوا باإلجنيل، وما اَحنرَفوا مييًنا ويسارًا. ولكّنهم 
رغبوا يف جمد الّناس ونيل الثّناء منهم، ولذلك مالوا إىل إثبات شهادة 
اهللا وتأكيدها من خالل شهادات الناس … ذلك أّن السَّعي ملوافقة 
شهادات الناس كربهان على شهادة اهللا، أي كربهان بشرّي يثبت قول 

اهللا، إّمنا هو ضرٌب من اإلهانة هللا تعاىل!
٣١- تُرى ما عواقب هذه الّتنازالت للعامل الضاّل؟ إ�ا كارثة! حق�ا 
إ�ا كارثة حبّق اإلجنيل وحبّق احلياة الفرديّة واالجتماعّية… إّ�ا كارثة 
إميانّية، ثقافّية، اقتصاديّة، سياسّية وُخُلقّية، تطال أيًضا احلياة الزوجّية. 
أجل، هي كارثة لنا مجيًعا، ولكّل شيء، ألّن عالقتنا باملسيح، وهو 
اآللة  بدّقة  باآلخرين  باخلالص، حتّدد عالقاتنا كّلها  البشارة  رسول 

احلاسبة.
٣٢- لقد قال املسيح:«من دوين ال تستطيعون شيًئا» (يو٥:١٥)، 
فيما العامل الّضاّل يعّرب بآالف الطّرائق عن الفكرة الّتالية: ”من دون 
المسيح نستطيع كّل شيء“. الثقافة العصريّة كّلها َحتَدٍّ للمسيح. 
العلوم احلديثة كّلها تتنافس يف إسداِء ِعْلم املسيح الّضربة األعَنف. إّن 
ثورة علوم هذه الدُّنيا ضدَّ علم املسيح الّسماوّي أشَبه بثورة اجلواري 
الّسفيهات ضّد معّلمتهّن. أّما يف أيّامنا، فتنتهي هذه الثورة بتحقيق 
ما هو مكتوب على أوضح ما يكون: «زعموا أّ�م ُحكماء، فصاروا 

َمحقى» ( رو٢٢:١).
٣٣- َلَعمري، مل نَـُعْد نَعَلم أين تكمن احلماقة الُكربى هلذا العامل 
انفَصَل عن املسيح: أيف احلياة الشخصّية للفرد، أم  اّلذي  املعاصر 
ضمن الّزواج، أم يف املدرسة، أم يف احلياة السياسّية، أم يف الّنظام 
االقتصادّي، أم يف القوانني، أم يف احلرب، أم يف السِّلم. يف كل مكان 
االبتذال،  األمرَين:  هذين  عن  تعبري  أقصى  إىل  وصلنا  أنّنا  يظهر 
والوحشّية. وكلما غاب املسيح، تضاعف االبتذال والوحشّية. كذٌب 

وُعنٌف يف أَوج الظّفر.
٣٦- لقد وّجه اّلالهوتّيون املنحرفون عن اإلميان الضربة األقسى 
لإلجنيل عندما شّكوا بألوهّية املسيح. بعضهم شّكّك �ا واكتفى، 
فيما بعضهم اآلخر رفضها متاًما. هذا سرعان ما َأسَفر عن سلسلة 

من التنكُّرات للحقائق الروحّية، كإنكار وجود املالئكة والشياطني، 
للقّديسني  األبدّي  ا¶د  وإنكار  واحلجيم،  الفردوس  وجود  وإنكار 
والّصّديقني، وإنكار الصوم، وإنكار قّوة الصليب، وقيمة الصالة وما 

إىل ذلك.
٣٧- ورأس الكالم أّن الالهوتّيني يف الغرب انصرفوا إىل تكييف 
األمور وتوحيد املقاييس، سّيما يف السنوات املئة واخلمسني األخرية. 
”مؤسِّسي  سائر  مع  واملسيح  األرض،  حبسب  السماء  لقد كّيفوا 
واإلسالمّية  اليهوديّة  العبادات  مع  اخلالص  وبشارة  الّديانات“ 
والوثنّية. هذا كلُّه حتت شعار ”الّتسامح“ املزعوم، من أجل ”مصلحة 
الّسالم“ بني الناس واألمم. ولكن هذا متاًما ما َخَلق وأطلَق ثورات 
وحروب ال سابق هلا، يف تاريخ العامل. فإّن احلّق األمسى ال ميكن أن 

يتكّيف مع احلقائق الّناقصة واألكاذيب املفتعلة.
٣٨- إّن املذهب الّصوّيف اّلذي يقول بأّن احلقيقة منتشرة يف األديان 
لدى  استَقّرت كذلك  الّسرِّيّة  والّديانات  الفلسفات  وسائر  كّلها، 
الّالهوتّيني املنحرفني عن اإلميان يف الغرب. لذلك قالوا إّن املسيحّية 
حتوى بعض احلقيقة، كما يف اإلسالم، واهلندوسّية، والبوذيّة، أو عند 
أفالطون وأريسطو أو يف الزارادشتّية أو تعاليم أهل الّتيبت وصلوا·م 
(التانرتا واملانرتا). فلو كان األمر حًقا على هذه احلال، هلاَم مرَكُب 
القامت، من دون  احلياة  البشريّة هياًما بال رجاء على صفحة حميط 

قبطان وال بوصلة.
٣٩- فلماذا إًذا لفَظ املسيح هذا القول العجيب: « أنا هو احلق»؟ 
(يو٦:١٤) فهو مل يـَُقْل: « أنا جزء من احلق» بل « أنا هو احلق». 
وقال أيًضا: « أنا هو نور العامل» (يو١٢:٨). هو إًذا احلّق كّله والنور 
كّله. وحبسب كالمه أيًضا، هو الطريق الوحيدة إىل احلياة األبديّة. 
قال  وقد  اهللا،  َعَرَف  اّلذي  الوحيد  هو  أيًضا،  وحبسب كالمه 
للعربانّيني: «أنتم ال تعرفونه، أّما أنا فأعرفه، ولو قلُت إّين ال أَعرفُه 
كنُت مثَلكم كاذبًا» (يو ٥٥:٨). ألعّل املسيح أخطأ أم َخَدَعنا ؟! 

أال ساحمنا اهللا على طرح مثل هذا السؤال!
املسيح  بأّن  وتعرتف  تؤمن  األرثوذكسّية  الشعوب  إن   -٤١
[يسوع]هو املاسّيا املنتظر وحَده، خمّلص العامل وفادي جنس البشر، 
وُجمَدِّد اإلنسان، وابن اهللا اّلذي جتسَّد من مرمي العذراء ومن الروح 
القدس، اإلله من اإلله، احلّق الكامل، ينبوع احلياة، غالب املوت، 
مصدر القيامة، الطريق احلقيقّية الوحيدة إىل اهلدف احلقيقّي، وديّان 

األحياء واألموات.
*  من ”اإلميان  احلياة حبسب اإلجنيل، بشرى اخلالص يف الكنيسة 
 (Lioubostinia مئويّة ليوبوستينيا) األرثوذكسّية، مقتطفات من
ترَمجته عن الفرنسّية بتصّرف السيدة مايا اسطفان، مراجعة راهبات 

دير رقاد السيدة – كفتون، املصدر األساسي:
 Centurie de Ljubostinia» in Vélimirovitch, St Nicolas. La»
 foi et la vie selon l’Evangile. Editions l’Age d’Homme (10
 mai 2007). Col.Grands Spirituels Orthodoxes du XXe
siècle. Traduit du serbe par Zorica Torzic
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✞ 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. 
عندما ُخيربين أحدهم أنّه ال يستطيع الصالة من أجل مريٍض ما، 
فأَنا أطلب منه أن يقدِّم تضحيَة ما من أجل هذا املريض. وعادًة ما 

َأطلُب منه ِفعل شيٍء ما يُفيد ِصحته أيًضا.

أَتى إىل ِقّالييت أٌب من أملانيا وأخربين عن ابنته اليت تعاين من الشلِل 
يف أُوىل مراحِله. وقد قاَل األطباء أنّه ال يوجد شيءٌ أكثر ُميكن فعُله 
ببعِض  «ُقم  له:  فقلُت  يائًسا،  التعيُس  الوالُد  الطفلة. كان  هلذه 
التضحية من أجل ابنتَك. انَت ال تستطيُع القيام بالسجداِت وال أن 
فاعرتف  يومي�ا؟»  ُتدّخنها  اليت  السجائر  عدد  حسًنا. كم  ُتَصلِّي. 
قائًال: «أربع علٍب ونصف». فطلبُت منه: «دخٍّن فقط علبة واحدة، 

وأَعِط املال الذي سَتّدخرُه َألحد الفقراِء».
أجاَب قائًال: «إشِف ابنيت، أيّها األُب، وسأُقِلع عِن التدخني فيما 

بَعد».
لكّنين َأَصرَّيُت قاِئًال:«لكن عندها، ستذهب تلك التضحية ُسدًى، 
جيب أن ترتَك التدخني اآلن. اْرِم تلك السجائر بعيًدا». مث سألته، 
ابنتك؟» فصرََخ قائًال: «أنا، هْل يُعَقل أالَّ أحبَّها؟ أنا  «هل ُحتب 

مستعٌد من أجل حمبيت هلا أن أقفز من الطابِق اخلامس!».
«أنا ال أطلب منك أن ترمي بِنفِسك من الطابق اخلامِس، َبل أطلب 
منك أن ترمي السجائَر. إذا قمَت �ذا العمل األمحق وقفزَت من 
الطابق اخلامس، فستبقى ابنُتَك يف الشارع بال محايٍة،وستخسر أنَت 

نفسَك. ما أطلبه منَك سهُل للغاية. اآلن، وُهنا، ارِم َسجائرَك».
لِكن مل ُجتِد كّل الكلمات نفًعا يف دفعه للتخّلص من السجائر. 
وبالنهاية، غادَر باكًيا وعلبة السجائِر يف يدِه. كيف ميكُن مساعدة 
شخٍص كهذا؟ أمَّا الذين ُيصغون بانتباٍه ويقبلون النصيحَة فينتفعوَن 

كثريًا.
َرجٌل ثاٍن أتى لزيارِيت، وهو يَلهُث ِمن املشي. وقِد استنتجُت أنَّه 
ُمدخٌِّن من العيار الثقيِل، «أيّها الرجُل املبارك، أنَت ُتَدخِّن كثريًا وهذا 
قاَل يل،  الكالم  واستطاع  انفاَسه  التقط  سيضرُّ صحتَك». وحاملا 
«زوجيت مريَضٌة جد�ا وهي ُحتَْتَضُر.أرجوَك َصلِّ لكي حتدث أعجوبٌة 
معها. فقد رفع األطباء أْيِديـَُهم ومل يـَُعد بوسعهم القيام بأّي شيء».

سألته: «هْل ُحتّب زوجتَك؟». فأجابين: «نعم، أنا أُحبها». «إًذا، 
ملاذا ال تفعُل أنَت أيًضا شيًئا ما لكي ُتساعدها؟ لقد قاَمت بكلِّ َما 
ُميكنها ِفعله، وكذلك األطباء. وأنت اآلن تَأيت إىل ُهنا طالًبا مينِّ أن 
أفعل شيًئا ما، وأن ُأَصّلي إىل اهللا ليساعدها. ماذا فعلَت أنَت لُتساعَد 

زوجتَك».
فسألين: «ماذا ميكن أن أفعل، أيّها األب؟». 

«إذا أقلْعَت عن التدخني. فسوَف تتحسَُّن زوجتَك».
وقد فّكرُت أنّه إذا كان شفاءُ الزوجة ال يُفيدها روحًيا، فعلى األقل 
سيَتجّنب الزوُج األذى الناتج عن التدخني. وبعد مرور شهٍر، عاَد إَيلَّ 
سعيًدا وشكرين قائًال: «ياروند، لقد تركُت التدخَني. وصحُة زوجيت 
جيِّدة». لكن بعد فرتٍة من الزمِن، رجَع حزيًنا ليخربين أّ�ه بدأ يُدخِّن 
ثانيًة بالسّر، وأّن زوجته مرضت ثانيًة. فقلُت له: «أنَت تعرف الدواء. 

اقلع عن التدخني».
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ها حنن حنتفل بعيد اخلمسني وحلول الروح القدس وبالوقت الذي 
اَكَتَملت فيه املواعيد وأيًضا بتحقيق ما كنَّا نرجوه.

بكل  السرُّ وكم هو عظيم، وكم هو جدير  فائق هذا  فكم هو 
أو  املسيح  جسد  خيص  ما  عن كل  احلديث  انتهى  فلقد  توقري! 
باحلري عن كل ما يتعّلق مبجيئه كإنسان، ليبتدئ الكالم عن الروح. 

فما هي تلك األمور المتعّلقة بالمسيح؟
الذين كانوا  واملالئكة  األقماط،  واملذود،  وامليالد  العذراء  هي   
ميجدَّونه، والرعاة الذين أسرعوا حنوه، وا¶وس الذين سجدوا أمامه، 
ويسوع  هريدوس،  قتلهم  الذين  األطفال  له،  ُقّدمت  اليت  واهلدايا 

الذي هرب إىل أرض مصر مث رجع منها بعد ذلك.
 يسوع الذي ُخنت، وتّعمد وشهدت له السماء، وُجرّب. ُورِجَم 
حبجارة من أجلنا حنن الذين كان ينبغي أن يعطينا مثاًال للتأّمل من 

أجل الكلمة.   
يسوع الذي ُسلَِّم وُصِلَب على الصليب َوُدِفَن وقام َوَصِعَد. وكثريًا 
ِقَبِل الذين ميقتونه، وهو حيتمل ألنه طويل  ما يناله حىت اآلن من 

األناة، وأيًضا مِن ِقَبِل ُحمبِّيه بسبب سخطهم الدائم.
 وكما يؤّخر الزجر عن أولئك كذلك يؤَّخر الصالح عن اآلخرين، 
فعن األولني ميهلهم الوقت لعلهم يقّدمون توبة، وعن اآلخرين كي 
ميتحن حمبتهم، وهو يفعل هذا كي يُعِطي فرصة لألولني للحزن على 

ما يفعلون، ولآلخرين للجهاد يف ُحسن العبادة، كما يَتّحدد من 
فوق بواسطة العناية اإلهلية، وكما يتّبني من أحكامه اليت يقود �ا 

بكل حكمه ما يتعّلق بشؤننا. 
فهذه أذن هي األمور اليت ختص املسيح وسنبصرها بأكثر جمد فيما 

بعد لنشرتك حنن أيًضا يف متجيده ألجلها. 
أما األمور اخلاصة بالروح القدس، فَـْلَيْحُضرين الروح ألحتَّدث عنه، 
وليهبين أن أتكّلم خبصوصه، مبقدار ما أشتهي، وإالَّ فليهبين على 

األقل ما هو مناسب هلذا احلدث. 
وعلى كل حال هو سيحضُر كَسيٍِّد وربٍّ وليس كعبٍد ودون أن 
ينتظر أمًرا من غريه كما يظن البعض، «اَلرِّيُح تـَُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، 
َوَتْسَمُع َصْوتـََها، لِكنََّك الَ تـَْعَلُم ِمْن أَْيَن تَْأِيت َوالَ ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب. 
هَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّوِح» (يو٨:٣) وعلى َمْن يشاء، ومىت شاء، 
وبالقدر الذي خيتاره هو، وهكذا يلهمنا كي نعتقد ونتكلَّم يف الروح. 
(يقصد  املخلوقات  مرتبه  إىل  القدس  بالروح  ينزلون  الذين  أما 
اهلراطقة الذين كانوا ينكرون الوهية الروح القدس حاسبني أياه ضمن 
املخلوقات.)، فهم شتَّامون وعبيٌد أشراٌر، بل َوَشـرُّ من كل األشراِر 
عليه  ويتمردون   ، الربِّ ينكرون سلطة  َمْن  األشرار هم  العبيد  ألن 

جاعلني َمْن هم أحراٌر عبيًدا مثلهم.
أما َمْن يؤمنون أن الروح هو اهللا فهم مملوُءون باهللا إذ أن أذها�م 
مستنرية.وَمْن يدعونه أنه هو اهللا، فإن فعلوا هذا أمام أناس عقالء، فهم 
يَـتَِّصُفون باالستنارة، أما إن فعلوا هذا أمام ضعفاء العقول فهم يَـتَِّصُفون 
بعدم الفهم، وكأ�م يأمتنون أن يضعوا اللؤلؤة يف الطني أو أن يسمع 
اّما  األصم صوت الرعد، أو أن يتطلَّع ضعيف النظر يف الشمس، 
الذين مازالوا يشربون اللنب على األكل الدسم، ألنه من الواجب أن 
يقود املرء مثل هؤالء خطوة خطوة لألمام، وأن ُيصِعدهم رويًدا رويًدا 

إىل العالء، منريًا هلم الطريق بضوء قوي، َوُمَهـيِّــًئا هلم احلق بالصدق.
 وهلذا السبب فإذ نرتك حنن أيًضا اآلن الكالم األكمل (ألنه مل 
تأت ساعته بعد) فلنتكلم مع هؤالء مبثل هذه الطريقة ونقول هلم:إن 
كنتم يا َمْن تؤمنون �ذه األمور ال تقبلون الروح، وال حىت بكونه 
خملوقًا وال حىت بكونه غري زمين، فهذا كما هو واضح فعل الروح 
أن  لغرييت  ستسمحون  اعتقد)  (وكما  ألنكم  (املعاند).  النجس 
من  مقدارًا  األقل  على  أظهرمت  إْن  أمَّا  قليًال،  احلديث  يف  تتجاوز 
مبا  ومتسَّكتم  هذا،  الواضح  التقوى  عدم  عن  حتيدوا  حىت  التعقل 

جيعلنا أحرارًا من العبودية، فحينئذ افحصوا بالروح معنا ما يلي: 
وسأفحص  القدس،  الروح  شركاء  أيًضا  أنتم  أنكم  أعتقد  ألين 
معكم هذه األمور معتربًا أياَّكم من األخصاء، فالروح القدس هو 
كائن يف كل حني، ومل تكن له بداية، ولن يكف على أن يكون هو 
دائًما مع اآلب واالبن، ألنه ال يليق أن يكون اآلب بدون االبن، 

أو االبن بدون الروح.
ألنه لو حدث هذا لكانت اإللوهه وكأ�ا قد فقدت جمد عظمتها، 
ولكانت وكأ�ا قد تدرَّجت من وضع إىل وضع حىت وصلت إىل 

الكمال.

روح البنّوة
القدیس غریغوریوس النزینزي
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فالروح القدس هو دائًما َمْن يُعِطِي وال يأُخذ، َمْن يُتمِّم وال يُتـَمَّم، 
وَمن ُيكمُِّل وال ُيَكمََّل، وَمْن يُقدُِّس وال يُقدَُّس، يؤِلِّه وال يُؤلَّه هو 
الذين يعمل فيهم. غري مرئي، ال حيتويه  واحد يف ذاته وواحد يف 
أو  تتغري  أن طبيعته ال  املستحيل (أي  زمان وال يسعه مكان غري 
تستحيل إىل طبيعة أخرى.)، ال كمية له وال كيّفية وال صورة له، غري 
امللموس، ذايت احلركة ودائم احلركة، املستقل يف فعله، الذايت يف قوته 
االبن  أو  الروح  يفعله  ما  وإن كان كل  (حىت  قدرته  يف  والكّلي 

الوحيد، منسوب للعله األوىل) (يقصد اهللا اآلب.).
االستقامة،  روح  هو  (اخلريات)،  الصالح  ومعطي  احلياة  وهو 
واملرشد، والقائد والـُمرَسل، روح التمِييز، صانع اهلياكل لذاته، روح 
اإلرشاد الفاعل بسُلطة (يرد هذا التعبري عن الروح القدس يف صالة 
استدعاء الروح القدس بالقداس الكريلسي، وهو يوضح الوهيه الروح 
القدس وفعله اإلهلي فينا.)، موزَّع املواهب، روح البنّوة واحلق واحلكمة 
والفهم واملعرفة والتقوى والرأي، والقوَّة واملخافة، وهو روح كل تلك 

األشياء اليت سبق التنبؤ �ا (إشعياء١٠:٩) . 
والذي به نعرف اآلب وُمنّجد االبن. وباآلب واالبن والروح القدس 

حنن نعرتف بإميان واحد وعبادة وسجود وتقديس وكمال واحد. 
وليس هناك ما يدعوين كي أطيل الكالم فكل ما لآلب هو لالبن 
ما عدا أن اآلب غري مولود (أما االبن فهو مولود). وكل ما لالبن هو 
للروح القدس، عدا كون أن االبن هو مولود (والروح منبثق). وهذا 
كله ال يُقّسم اجلوهر الواحد حسب ما أقول، بل هو متايز (لألقانيم) 

يف اجلوهر الواحد. 
إكرم يوم الروح (أي إكرم يوم اخلمسني.) وأمسك لسانك عن 
الكالم قليًال لو كان هذا ممكًنا. فاحلديث اليوم هو عن ألِسنة أخرى 
إما أن تقدرها أو ختاف منها وأيًضا تراها وقد نزلت مع النار (أنظر 

أع٣:٢ وما بعدها.) .
لقد عمل الروح القدس يف اآلباء واألنبياء فمنهم َمْن قد ختيَّل اهللا 
وعرفه، ومنهم َمْن كان قادرًا على التنبؤ مبا سيحدث، إذ كان الروح 
القدس مطبوًعا يف عقلهم فكانوا يعيشون املستقبل وكأنه حاضر. 
ألن هذه هي قدرات الروح. مث بعد ذلك عمل الروح القدس يف 
تالميذ املسيح. ودعين أقول إنه كان مع املسيح، ليس كفاعل فيه 

لكن كمساٍو له يف الكرامة واملرافق له يف كل ما فـََعَل. 
ولقد كان عمل الروح القدس يف التالميذ بثالثِة وجوه مبقدار ما 
كان يف طاقتهم أن يسعوه يف أوقات ثالثة: منها قبل أن يتمجَّد 
املسيح باآلالم ـ وبعد متجيده بالقيامة ـ وبعد صعوده إىل السموات، 

أو كما يُقال عند استعادته لكل شيء إىل الصواب. 
ولقد اتضَّح هذا يف أول معجزة شفاء ويف طرد األرواح النجسة، 

واليت مل تكن حتدث إالَّ بعمل الروح القدس. 
وأيًضا، نفخة الروح القدس بعد متام التدبري، واليت كان من الواضح 
أن فيها عمًال إهلًيا قويًا، وما حنتفل به اليوم من نزول ألسنة النار 

املنقسمة على كل واحد من التالميذ. 

إالَّ أنه يف احلالة األوىل كان حقيقًيا والثاين كان اوضَح، أما اليوم 
فهو بشكل أمتَّ من كل مرَّه، وهذا ليس ألنه حاضر بفعله، كما كان 

من قبل لكن كما ميكن أن يقال ـ
االبن كان  يعِضدنا. وألن  لكي  معنا  إنه حاضر حسب جوهره 
البدَّ أن خياطبنا جسديًا لذا فقد َظَهَر يف اجلسد. وملا صعد املسيح، 
حلَّ الروح علينا، ومع أَنَّه أَتى كَربٍّ إالَّ أنه أُرِسَل ليس كبديل هللا. 
ألن هذه األمساء توّضح باألكثر الوحدة وليس التقسيم يف الطبيعة. 
ألجل هذا جاء الروح بعد أن صعد املسيح كي ال نفتقد املعزي. 
أنت أن  تتذكر  إنه ُسريِسل «معزَّيًا آخًر» كي  املسيح  قال  ولقد 
الروح هو مساٍو يف الكرامة للمسيح. ألن كلمة «آخر» معناها أنه 
«آخر» مساٍو يل (أي للمسيح). ألين أعرف إن كلمة «آخر» تقال 

ليس َعمْن هو غريب وخمتلف، لكن َعمْن له اجلوهر نفسه. 
الكلمة  بعمل  عمله  لتَشابُه  ألسنة،  هيئة  علي  الروح  حلَّ  ولقد 
ونتساءل ملاذا كانت هذه األلسنة تشبه النار (أعمال٣:٢ ...إخل.).

ونقول كي يَُطهِّر. ألننا نعرف خاصيَّة النار يف التطهري أو بسبب 
(خاصية) جوهر الروح، ألن إهلنا نار ونار آكلٌة كلَّ الشرور. 

ونقول عن الروح إنه إله حىت لو كان هذا الكالم مزعًجا للبعض 
بسبب القول إن الروح واحد يف اجلوهر (مع اآلب واالبن). 

وأما َأنَّ األلسنة كانت منقسمة فذلك كان الختالف املواهب، 
وكو�ا كانت مستقرة فذلك بسبب مصدرها امللوكي، وأ�ا البد أن 
تسرتيح فوق رؤوس القديسني مثلما يستقر اهللا يف عرشه الذي حيمله 

الشاروبيم (إش١٦:٣٧.).
أكن  مل  (إن   (.٢:٢ (أع  الُعليِّة  يف  ذلك  حدوث  سبب  أما   
سيقبلونه  ملَِن كانوا  الروحي  السمّو  فبسبب  الكالم)،  يف  متجاوزًا 
وعّلوهم عن األرضيني، ألن بعض العاليل مبنّيه على مياه إهلية فيها 

ُيسَّبح اهللا (مز٣:١٠٣). 
كما أن املسيح نفسه يف عّلية قد أّسس السّر، مع هؤالء الذين 

كانوا مزمعني أن خيدموا األمور الفائقة. 
(وقد كان حلوله �ذا الشكل) كي يثبت أنه ينبغي أن يأيت الرَّب 
إلينا، كما حدث يف القدمي مع موسي (يف العليقة. أنظر خر٢:٣)، 
حنن،  نرتقي  أخرى كي  ناحية  ومن  ناحية  من  هذا  نعرف،  كما 
وهكذا تتم الشركة بني اهللا واإلنسان بامتزاج الرتبة (أي يصبح أبن 

اهللا ٱبًنا لإلنسان كي يصري ٱبن اإلنسان ٱبًنا هللا). 
ألنه طاملا ظلَّ كل منهما فيما خيصه، أحدمها يف رفعته واآلخر يف 
مذلّته، فال جمال لالشرتاك يف الصالح، وال تفعيل حملبة البشر، بل 
ستكون هناك هوَّه سحيقة بني الطرفني ال سبيل لعبورها، واليت مل 
متنع فقط الغين من أن يقرتب من أَِلعاَزر ومن أحضان إبراهيم (لو

٢٦:٦)، بل وأيًضا تلك الطبيعة املخلوقة والفاسدة من أن تقرتب 
من الطبيعة غري املخلوقة وغري الفاسدة. 

وهذا هو الروح الذي نادى به األنبياء كما قيل: « روح الرب عّلي 
 ، ألن الرب مسحين ألبشّر املساكًني وأيًضا ، َوَحيُلُّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ
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َوَخمَاَفِة  اْلَمْعرَِفِة  ُروُح  َواْلُقوَِّة،  اْلَمُشوَرِة  ُروُح  َواْلَفْهِم،  احلِْْكَمِة  ُروُح 
» (إش٢:١١)، «ونزل روح الرب وقادهم» (إش١٤:٦٣). الرَّبِّ

وما   ٣٠:٣٥ (خر  اخليمة  لبناء  بصلئيل  أرشد  الروح  أن  كما 
بعدها). كما أنه هو الروح الذي حزن (إش ١٠:٦٣)، والروح هو 
الذي أَصَعَد إيليا مع مركبته وهو الذي طلب منه إليشع نصيبَـْني (٢ 
مل٩:٢). وهو روح الصالح واملشورة الذي اعتمد عليه داود وقاد 

طريقه (مز١٠:٥٠).
 ولقد سبق الروح فوعد قدميًا على لسان يوئيل قائًال: «َوَيُكوُن 
بـَْعَد ذِلَك َأينِّ َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، فـََيتـََنبَّأُ بـَُنوُكْم َوبـََناُتُكْم، 

َوَحيَْلُم ُشُيوُخُكْم َأْحَالًما، َويـََرى َشَباُبُكْم ُرًؤى» (يوئيل
٢٨:٢)... إىل آخر النبوة،

 مث بعد ذلك ما قاله املسيح عن الروح 
ِيل  ِممَّا  يَْأُخُذ  ألَنَُّه  ُميَجُِّدِين،  «َذاَك 

مثلما   .(١٤:١٦ (يوحنا  َوُخيِْربُُكْم» 
حيدث أيًضا مع اآلب واالبن اللذين 

ُميجد كالمها اآلخر (يو ٥٤:٨). 
بفيض  (باملعزي) هو  الوعد  وألن 
لذا فسوف يستمر وسيبقي إىل األبد 

مع  اآلن  سواء  (يو١٦:١٤ـ١٧). 
أولئك الذين حييون يف قداسة، أو بعد 

ذلك مع َمْن سيستحقون احلياة األبدية، 
به ليس فقط يف كل  وذلك إن حنن متّسكنا 

سريتنا، بل وأيًضا أن مل نطرحه بعيًدا بكثرة خطايانا. 
والروح القدس هو شريك مع االبن يف اخللق والقيامة، كما هو 
ُكلُّ  ِفيِه  َوبَِنَسَمِة  السََّماَواُت،  ُصِنَعِت  الرَّبِّ  «ِبَكِلَمِة  مكتوب 
ُجُنوِدَها» (مز ٦:٣٢ يرى آباء الكنيسة أن نسمه فيه هي تعبري عن 
الروح القدس.) وأيًضا يقول أيوب: «ُروُح اِهللا َصنـََعِين َوَنَسَمُة اْلَقِديِر 
ُروَحَك  «تُـْرِسُل  يقول  آخر  موضع  ويف   (٤:٣٣ (أيوب  َأْحَيْتِين» 

ُد َوْجَه اَألْرِض» (مز٣٠:١٠٣).  فـَُتْخَلُق، َوُجتَدِّ
والروح القدس هو الذي حيقق امليالد الثاين، وذلك ألنه ال ميكن 
أن يرى أحد ملكوت السموات، أي أن يصل إليه إن مل يكن قد 
بقايا  ـَر من  َتَطهَّ قد  بالروح (يو٥:٣)، وإن مل يكن  ُولَد من فوق 
القديس  (يشري  الليل  أسرار  من  هو  الذي  اجلسدي  امليالد 
عن  وحديثه  ليًال  للمسيح  نيقودميوس  مقابلة  إىل  �ذا  غريغوريوس 
امليالد اجلسدي) (يو١:٣ـ٦).بأن يقتين كل منَّا نور النهار الساطع. 
والروح القدس ُكّلّي احلكمة وحمب للبشر جًدا، فإن تعهد راعًيا 
فإنه جيعله منشًدا للمزامري وطارًدا لألرواح النجسة، بل ويقيمه ملًكا 
لثمر  وجامًعا  للغنم  راعًيا  أخذ  وإن  (ملوك١٢:١٦).  إلسرائيل 
داود (١صم١١:١٦ـ١٣)  فعل يف  مثلما  نبًيا،  فإنه جيعله  التوت، 
أكثر  فإنه جيعله  تعَّهد غالًما ذكيَّاً  (عاموس ١:١)،وإن  وعاموس 
حكمة من الشيوخ بالرغم من حداثة سنه، كما حدث مع دانيال 
(دانيال ١٩:٢ـ٢٣) الذي انتصر وهو يف جب لألسود. وإن َوَجَد 

إياهم  جاعًال  املسيح  حلساب  يصطادهم  فإنه  صيادين،  الروح 
يف  فعله  ما  ذلك  على  وكمثال  الكلمة.  بقوة  للعامل كّله  صيادين 
اللذان كرزا  الرعد (مر١٧:٣)  وابنا  واندراوس(مت١٨:٤)  بطرس 

كالرعد، بالروحيات.
 وعندما جيد الروح عشارين فإنه يصنع منهم تالميَذ له وجيعلهم 
لألموال، وصار  باألمس جابًيا  الذي كان  مثل مىتَّ  للنفوس  جتارًا 
اليوم بشريًا (مىت ٩:٩) وإن تعهَّد مضطهدين متحمسني َحوَّلَـُهم 
إىل «بولس» بدًال من «شاول»، واهًبا إياهم حياة تقوى بقدر ما 

كانوا يرتكبون من خطايا (أع ٣:٨). 
الوداعة، واحملتد على اخلطأة  الروح ُكلِّي  هذا هو 
فياليتنا نتمتع بوادعته ونتجنَّب حّدته معرتفني 
مبكانته، هاربني من التجديف عليه. فال 
عدم  لدرجة  حمتًدا  نراه  أن  نُـْؤثُِر 

الغفران (مت٣١:١٢). 
بألسنة  (الرسل)  تكّلم  لقد 
ألسنة  عن   (٤:٢ (أع  خمتلفة 
آبائهم، واملعجزة عظيمة إذ أ�م 
تكّلموا بلغة مل يتعّلموها، واآلية 
وليست  املؤمنني  لغري  هنا 
للمؤمنني، وما حدث فيه إدانة لغري 
املؤمنني كما هو مكتوب: «ِإينِّ ِبَذِوي 
هَذا  َسُأَكلُِّم  ُأْخَرى  َوِبِشَفاٍه  ُأْخَرى  أَْلِسَنٍة 
 « الشَّْعَب، َوَال هَكَذا َيْسَمُعوَن ِيل، يـَُقوُل الرَّبُّ

(١كو ٢١:١٤، إش ١١:٢٨، تثنية ٤٩:٢٨). 
يقول الكتاب « فـََلمَّا َصاَر هَذا الصَّْوُت، اْجَتَمَع اجلُْْمُهوُر َوَحتَيـَُّروا، 
إذن  (أع ٦:٢).  بُِلَغِتِه»  يـََتَكلَُّموَن  َيْسَمُعُهْم  َواِحٍد َكاَن  َألنَّ ُكلَّ 
توقف قليًال هنا ولنسأل كيف ميكن أن نفهم املكتوب ألنه يوجد 
يف هذه اجلملة ما مييَّزها. فهل كل واحد كان يسمع كالًما بلغته، 
حيث ميكننا القول بإنه مع أن الرسل كانوا يتكّلمون لغة واحدة إالَّ 
أنَّ ما محله اهلواء، ووصل إىل إمساع اجلمهور كان عدة لغات، ولكي 
أوضِّح أكثر أقول إن اللغة الواحدة صارت عدة لغات أو أن نقول 
وقد مسعها  هلم،  بالنسبة  غريبة  لغات  بعدة  تكّلموا  قد  الرسل  إن 

احلاضرون وفهمها كل واحد منهم حبسب لغته. 
ألن املعجزة ـ يف حالة االحتمال األول ـ تكون قد حدثت باحلري 
بلغة  تكّلموا  الذين  الرسل  مع  وليس  اجلمهور،  من  السامعني  مع 
مع  حدثت  قد  تكون  املعجزة  فإن  نقول  ما  أما حسب  واحدة. 
املتكّلمني والذين قد ٱ·ُِموا كذبًا بأ�م سكارى (أع ١٥:٢)، وهم 

الذين قد تكّلموا بإ�ار بلغات عدة، بوحي من الروح. 
لقد كانت بلبلة األلسنة يف القدمي (عندما اتفق البشر على اخلطيَّة 
ومعاندة اهللا ـ األمر الذي يفعله الكثريون حىت اليوم ـ وقرروا بناء برج 
تبددت  هكذا  ألنه  بالتقدير  جديًرا  أمرًا  (تك١:١١ـ٩)،  بابل) 
أهدافهم وتوقف العمل. أمَّا ما هو أكثر جدارة بالتقدير فهو األمر 

ل ئ (ي ُبُكْم ُرًؤى»
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (١٠١)
(ب) ُحكم المكابیین (الحشمونیین) 

تتمة من العدد السابق
والحظ أليعازر أخو يهوذا أّن الفيل املتقدِّم ضخٌم وهودجه كبٌري 
عليه،  جالٌس  أنطيوخوس  امللك  أن  خطًأ  فظّن  بالسالح  ومدّجج 
فاندفع أمام اليهود مّتجًها ناحية هذا الفيل وحينما أدرَك أنه لن يتمّكن 
من الوصول اىل راكبه إذ كان مرتفًعا عن األرض، انَدَفَع حتته وطعنه 
يف أحشائه بسيفه فسقط عليه الفيل وسحقه، وكان أليعازر الشجاع 
بطل هذا اليوم إذ أشعل احلماس يف نفوس اليهود ولكن يهوذا فَقَد 
كثريًا من الرجال يف هذه املعركة (١مك١٨:٦-٦٣)، ولكي يُنقذ ما 
أثناء ذلك اضطّر  ليحتمي، ويف  اجلبال  إىل  اجليش هرب  بَِقَي من 
اجليش السوري للعودة بسبب حدوث اضطرابات يف أنطاكية، ونزاع 
حول العرش حيث أنه يف سنة ١٦٢ ق.م. بدأ الصراع الطويل على 
عرش اململكة السلوقية، وحتت هذا الضغط عقدت معادة للسلم ينال 
فيها اليهود حريتهم على أن يتّم إخالء احلصن على جبل اهليكل، 
ومنذ ذلك الوقت ومع هذه اهلدنة والسالم النسيب َكفَّ احلسيديون 
عن احلرب، وختلَّى ُمعظم رفقاء السالح عن يهوذا، لكنه صمََّم على 
مواصلة الثورة حىت االستقالل، ومع تزايد اخلطر املكايب قاد دميرتيوس 

جيوًشا جرّارة لسحق اليهود، وحتاَلَف يهوذا مع الرومان الذين حتّمسوا 
لعمل أي شّيء إلقالق السلوقيني، ومل يستطع يهوذا الوقوف أمام 
هذه القوة يف معركة بيت زكريا فانَسَحَب أمامها، ودخل دميرتيوس 
اهليكل وهدم أسواره وترك حامية قويّة يف املدينة، ويف خريف نفس 
السنة أرسل نيكانور يقود جيًشا قويًا، لكنه ا�َزَم يف معركة بيت ساملة 
إذ وقع يف كمني يقوده يهوذا فقتله بينما كان القائد السوري يرتاجع 
هم الذعر،  إىل بيت حورون، وحينما رأى اجلنود إصابة قائدهم توالَّ
وكان هرو�م غري النظامي يف أرٍض جبلّية جتربة قاسية إذ ضرب يهوذا 
باألبواق فخرج القرويون وهامجوا اجلنود السوريني املنهكني وقتلوا عدًدا 
كبريًا، وازدادت نريان الثورة اشتعاًال ومرّة أخرى أصبح يهوذا قّوة يُعَتدُّ 
�ا، وكانت هذه املعركة يف ١٣ آذار سنة ١٦١ق.م. (١مك٤٩:٧ 
، ٢مك٣٦:١٥)، وأرَسَل دميرتويس جيًشا ضخًما بقيادة بكيديس 
ثالثة  ومعه  (ليس)  بالشع  يهوذا يف  فقابلهم  أورشليم  حنو  وزحف 
آالف رجل من جبابرة احلرب يف أبريل نيسان سنة ١٦١ق.م.، لكن 
جيش يهوذا مل يبَق منه سوى مثاين مئة رجل ألّن الباقي تفرّقوا، ويف 
شجاعة منقطعة النظري صّمم يهوذا على تكملة احلرب، ووقعت هذه 
الفرقة الضئيلة بني قّوتني سوريّتني َوقُِتَل يهوذا يف املعركة يف خريف 

١٦١ق.م. ورثاه كل اليهود (١مك ٥:٩-٢٢).

الذي حيدث اآلن وبطريقة معجزيِّة.
إْذ أنَّ الروح القدس الذي حلَّ على الكثريين، قد جعلهم يعملون 
يف تناسق، وصار الفرق يف املواهب حمتاًجا إىل موهبة أخرى يف متّييز 
األفضل، وإالَّ فكلها لن ختلو من شيء ممدوح. كما أنه ميكننا أن 
نصف االنقسام يف األلسنة الذي يتحدَّث عنه داود، أنه مفيد، إذ 
، فـَرِّْق أَْلِسَنتـَُهْم، َألينِّ َقْد رَأَْيُت ظُْلًما َوِخَصاًما  يقول « َأْهِلْك يَا َربُّ
املهلك  الكالم  أحبوا  أل�م  وملاذا؟  (مز٩:٥٤)،  اْلَمِديَنِة»  ِيف 
واللسان الغاش (مز٣:٥١). ولو كان املرمنِّ معنا اليوم الشتكى علينا 
على األلسنة اليت بيننا واليت تُـَقسُِّم اجلوهر اإلهلي (رمبا يقصد ألسنة 
اهلراطقة اليت كانت تنطق بالتعاليم اخلاطئة خبصوص أقانيم الثالوث 
تعاليم  سواء كانت  اجلوهر،  يف  واحدة  ليست  وأ�ا  القدوس، 
األريوسني الذين انكروا ألوهيه االبن أو حماريب الروح الذين أنكروا 

ألوهيه الروح القدس.)، وهنا لن أزيد يف الكالم. 
يف  القاطنني  األتقياء  اليهود  ختاطب  األلسنة كانت  هذه  وألن 
اورشليم، ويف بالد الفرس وأهل خراسان ومن مصر وليبيا وكريت ومن 
بالد  من  عشرييت  وأهل  النهرين،  بني  ما  بالد  ومن  العرب،  بالد 
الكبادوك، وإىل كل اليهود من كل أمة حتت السماء، والذين اجتمعوا 
هناك، فإنه من الواجب أن ننظر َمْن كان هؤالء، ومن أي شعوب 

اليهود املسبَّية قد أتوا.

 ألن السيب يف مصر وبابل كان حمدوًدا مث توقف بعودة اليهود من 
هناك، بينما َأْسُرُهْم وتشتُّـتـُُهم من قِبل الرومان مل يكن قد حدث 
جسار·م  على  هلم  حيدث كعقاب  أن  وشيًكا  فقد كان  بعد، 
وأصرارهم على صلب املسيح، وينبغي أن نذكر أيًضا السيب الذي 
حدث أيام انطيوخس (أنظر مكابني ١، ٢)، والذي حدث ليس 
قبل تلك األيام بكثري (يقصد وقت حلول الروح القدس بعد صعود 

املسيح). 
إذن كان من الطبيعي أن يوجد يف تلك األيام بعض من هؤالء 

الذين تشتتوا يف أمم كثرية، كي يشاركوا يف هذه املعجزة.
ولقد حبث حمبو املعرفة يف هذه األمور من قبل، ورمبا بدون أي 
حب استطالع، غري أنه من املؤكد أن املرء يستطيع أن يضيف شيًئا 
آخر خبصوص هذا اليوم، وقد اعده خصيًصا لنا. غري أننا البّد أن 

ننهي ٱجتماعاتنا اآلن، (ألن احلديث قد طال). 
أما احتفالنا فيجب أالَّ ينتهي باملرَّة. فإن كان جيب أن حنتفل اآلن 
وحنن يف اجلسد إالَّ أنه بعد قليل سنحتفل وحنن يف الروح، وحينئذ 
أيًضا سنعرف بأكثر وضوًحا، وبطريقة جلّية أقوال الرسل بواسطة اهللا 
الكلمة، ربنا يسوع املسيح، الذي هو العيد احلقيقي والفرح لّكل 
الـُمَخلَِّصَني، والذي له ومع اآلب والروح القدس ا¶د والكرامة اآلن 

وإىل دهر الدهور آمني. 
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أسقف المدن الخمس
 

بأْنواٍع  ُمَزيَّنٌة  بالذََّهِب،  موشَّى  بِثـَْوٍب  َمييِنَك  َعْن  املِلكُة  «قاَمت 
َكثريٍة.» (مز ٤٤).

اآلن هو يتكلم عن الكنيسة، يتكلم عمَّا تعلمناه يف النشيد أن 
واليت  (نش٨:٦)،  الوحيدة  الكاملة  املسيح  محامة  هي  الكنيسة 
تسمح ألولئك املعروفني بأعماهلم احلسنة بالوجود عن ميني املسيح، 
عن  اخلراف  يفصل  الذي  الراعي  مثل  األشرار،  عن  إياهم  فاصلة 
غري  عريسها،  بالكلمة  املرتبطة  النفس  أي  امللكة  لذا،  اجلداء. 
اخلاضعة للخطيئة بل املشرتكة يف ملكوت املسيح، تقف عن ميني 
املخلِّص بثوٍب ُمَوش�ى بالذََّهِب، أي ُمزيّنة نفسها بشكل �يج َوَساٍم 
ليست  التعاليم  أن  مبا  مًعا.  واملنسوجة  املتنوعة  الروحية  بالتعاليم 
بسيطة، لكنها متنوعة ومتعددة، وتتضمن كلمات أخالقية وطبيعية 

وباطنية، لذلك يدعو املزمور لباس العروس أنه مزين بأنواع كثرية.
«ِاْمسَِعي يَا ابْـَنيت َواْنظُرِي، َوأَِميِلي أُْذَنِك، َواْنَسْي َشْعَبِك َوبَيـَْت أَبِيِك، 
فإن اْلَمِلك قد اْشتـََهى ُحْسَنِك ألَنَُّه ُهَو ربُِّك وَلُه تْسُجِدين». هو 
ومبخاطبتها كٱبنة،  الوصايا،  وتطيع  تسمع  أن  الكنيسة  من  يطلب 
يربطها بنفسه من خالل هذا اللقب، إذ أنه قد تبناها من خالل احلب. 
أن  املزمور  يُعّلم  «أنظري»،  بكلمة  َواْنظُرِي».  ابْـَنيت  يَا  «ِاْمسَِعي 
امللكة هلا ذهن متدرب على التأمل. فيقول: راقيب بدقة اخلليقة ومن 

خالل تأمل الرتتيب والنظام فيها ٱرتفعي حنو تأمل اخلالق. 
َوبِثَـْينِ رقبتها العالية الفخورة، يقول «أميلي أذنك». ال تركضي حنو 
الروايات اليت من خارج، بل أقبلي الصوت املتواضع الذي لإلجنيل. 
املفسدة،  العادات  تلك  تنسي  ما  حىت  التعليم  هلذا  أذنك  أميلي 

ودروس آبائك. 
لذلك «َواْنَسْي َشْعَبِك َوبَـْيَت أَبِيِك،»، ألن كل من يفعل اخلطيئة 
هو من إبليس (١يو ٨:٣). فيقول أتوسل إليك أن تطرحي عنك 
تعاليم األرواح الشريرة، أنسي القرابني، والرقصات الليلية، واحلكايات 
اليت تُلهب شهوة الزىن، وكل شكل من أشكال الِفْسِق. هلذا السبب 
قد َدَعْوُتِك ٱبنيت اخلاصة، لكي ال تكرهي الوالد الذي أجنبك قبًال 

للهالك. 
وهكذا إذا حموت عيوب تعليمك السابق املفسد، وتزينت جبمالك 

األصيل، سوف تظهرين مرغوبة لعريسك وملكك. «ألَنَُّه ُهَو ربُِّك 
وَلُه تْسُجِدين». هو يُلمح باحلاجة إىل اخلضوع من خالل عبارة: 
بِاْسِم  «ُهَو ربُِّك وَلُه تْسُجِدين» - أي كل خليقة. لذلك «َجتْثـَُو 
َيُسوَع ُكلُّ رُْكَبٍة ِممَّْن ِيف السََّماِء َوَمْن َعَلى اَألْرِض َوَمْن َحتَْت اَألْرِض» 

(يف ١٠:٢).
«وبنت صور وأغنياء الشعب يستعطفون باهلدايا وجهك»، كانت 
عبادة األصنام متارس بإفراط يف كنعان، وعاصمة كنعان هي صور، 
وأغنياء  «بنت صور  يقول:  الطاعة  على  الكنيسة  حثه  املزمور يف 
«يستعطفونِك  يقل  مل  وجهك».  باهلدايا  يستعطفون  الشعب 
باهلدايا»، بل قال «يستعطفون وجهك»، ألن الكنيسة ال ُمتجَّد بل 
الذي ُميجَّد هو املسيح رأس الكنيسة، الذي يدعوه املزمور بكلمة 

«وجه».
«كل جمد ابنة امللك من الداخل، مشتملة بأطراف موشاة بالذهب 
متزينة بأشكال كثرية. تدخل إىل امللك عذارى يف أثرها». بعد أن 
ونسيت  للوصايا،  وانتبهت  السابقة،  الشريرة  التعاليم  من  تطهرت 

شعبها وبيت أبيها، يسرد الروح القدس ما خيصها. 
ومبا أنه يرى النقاوة خمفية يف أعماقها، يقول: «كل جمد أبنة امللك 
من الداخل»، أي جمد عروس املسيح - الذي صارت بالتبين أبنة 
امللك - «من الداخل». حيثنا هذا على تأمل األسرار العميقة للمجد 
نفسه  جيعل  الذي  ذاك  إن  باطين.  العروس  أن مجال  إذ  الكنسي، 
مستعًدا لآلب الذي يرى يف اخلفاء، والذي يصلي ويفعل كل شيء 
ال لكي يراه الناس، بل لكي يكون معروفًا هللا وحده (مت ٦)، هذا 
واألطراف  امللك.  متاًما كٱبنة  باطنه،  يكون كل جمده يف  الشخص 

املوشَّاة بالذََّهِب اليت تكتسي وتتزين �ا هي من الداخل.
اهتموا  لكن  اجلسمانية،  والزينة  اخلارجي  الذهب  وراء  تسعوا  ال 
اليت على حسب صورة اخلالق. كما  النفس  بتزيني  بالثوب اجلدير 
َولَِبْسُتُم  أَْعَمالِِه،  َمَع  اْلَعِتيَق  اِإلْنَساَن  َخَلْعُتُم  ِإْذ   » الرسول:  يقول 
(كو  َخاِلِقِه»  ُصورَِة  َحَسَب  لِْلَمْعرَِفِة  ُد  يَـَتَجدَّ الَِّذي  اجلَِْديَد 
َوتـََواُضًعا،  َوُلْطًفا،  رَأْفَاٍت،  «َأْحَشاَء  لبس  الذي  ذاك   .(٩:٣-١٠
َوَوَداَعًة» (كو٣) قد اكتسى من الداخل وزيَّن اإلنسان الداخلي. 
حبسب  ليس  (رو١٤:١٣)،  يسوع  الرب  نلبس  بأن  بولس  حيثنا 
اإلنسان اخلارجي، بل حىت ما يغطي ذهننا بالكامل تذكرنا الدائم 
هللا. أنا أعتقد أن الثوب الروحي يُـْنَسج عندما يُـْنَسج عمل اإلنسان 
اخليط  بتشابك  اجلسد  ثوب  يُـْنَسج  وكما  التعليم.  لكلمة  طبًقا 
بالنسيج، كذلك عندما تكون الكلمة املقدسة هلا أسبقية، وإن كانت 
األعمال متوافقة مع الكلمة، يتم صنع ثوب رائع جًدا للنفس، اليت 
متتلك حياة الفضيلة، ُحمققة فيها بالكلمة والعمل. واألطراف املتدلية 

من الثوب هي أيًضا زينة روحية، إذ أنه قيل أ�ا موشاة بالذهب.
يتبعون  اخلاطئة،  التعاليم  بذور  يقبلوا  مل  لكو�م  األنفس،  بعض 
عروس املسيح (الكنيسة)، وبكو�م يتبعون عروسه سوف ينقادون 

إىل امللك.

أْ ٌ َّ َّ َّ َ كُ مل
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ما هو هذا املسكن (اخليمة) الذي مل يصَنع بيٍد بشرية، والذي ُقدِّم 
ملوسى على اجلبل، وأمره اهللا بأن يتخذه كنموذج لكي يصنع على 

مثاله العجيب مسكًنا من ُصنع يٍد بشرية.
 قال اهللا: «َواْنظُْر فَاْصنـَْعَها َعَلى ِمثَاِهلَا الَِّذي أُْظِهَر َلَك ِيف اْجلََبِل.» 

(خر ٤٠:٢٥).
ومزينة  الفضة،  من  قواعد  على  قائمة  ذهبية  أعمدة  هناك  كانت 
بتيجان فضية مماثلة، كما كانت هناك أعمدة أخرى من تيجان وقواعد 
من النحاس ولكن قضبا�ا من فضه. وكان قلب كل األعمدة من 
خشب ال يسوس. ويف كل أرجاء املكان كان يسطع بريق هذه املعادن 

الثمينة. 
ُمغطى  يسوس،  ال  الذي  اخلشب  من  تابوت  هناك  وباملثل كان 
بقاعدة  منارة  إىل ذلك كانت هناك  نقي المع. وباإلضافة  بذهب 
واحدة مقسمة يف أعالها إىل سبعة سرج (فروع)، وكانت املنارة من 
الذهب الصايف وليست من اخلشب املغطى بالذهب. وكذلك كان 
تغطي  اللذان  الكاروبان  وفوقه  الرمحة)  (بساط  وغطاء  مذبح  هناك 
أجنحتهما التابوت (عب٥:٩). وكانت كل هذه من الذهب، ليس 

فقط مظهر خارجي للذهب، ولكن ذهب خالص. 
كانت هناك أيًضا ستائر منسوجة بفٍن من ألوان خمتلفة، منسوجة مًعا 
حبيث تنتج نسيًجا مجيًال، وكانت الستائر تفصل املسكن إىل جزئني: 
جزء مرئي وميكن لكهنة معينني دخوله، وجزء آخر سرّي وال ميكن 
دخوله وكان اسم اجلزء األمامي (الذي ميكن دخوله) القدس، واجلزء 
املخفي «قدس األقداس» وكانت هناك مغاسل وجمامر وأستار معلقة 
حول الفناء اخلارجي وستائر من الَشعر، وأغطية من جلد مدبوغة 

باللون األمحر، وسائر ما ذُِكَر يف الكتاب املقدس.
فما المعنى الدقيق لهذه األمور كلها؟ 

وما مثالها في عالم الحقائق غير المرئية؟
وما الفائدة من النسخة الماديّة للحقائق التي تأملها موسى، عند 

الذين ينظرون إليها؟
يبدو يل من األفضل َترُك التفسري األصيل يف هذه األمور، للذين 

ُمنحوا الِنعمة «لفحص كل شيء بالروح حىت أعماق اهللا» (١ كو٢)، 
ينطقوا  أن  «بالروح   - الرسول  قول  حد  على  ـ  يستطيعون  والذين 
بأسرار» (١كو٢:١٤). أما ما نقوله حنن يف هذا املوضوع فهو على 
سبيل االفرتاض، ونرتك حلكم قرّائنا أمَر إسقاطه أو تبنّيه وفَق ما يتبّني 
هلم. فنقول، ُمنطلقني من بولس الذي كشف جزئًيا ما تنطوي عليه 
، نقول أن موسى قد أُنبئ ُمسبًقا - عن طريق  هذه األمور من ِسرٍّ

منوذج - بسّر املسكن (اخليمة) الذي حيوي الكل. 
هذا املسكن هو المسيح، قدرة اهللا وحكمته، الذي هو يف ذات 
طبيعته مل ُيصنع بيٍد بشريٍّة، ولكنه يّتِخُذ وجوًدا خملوقًا عندما يُقاُم 
املسكن فيما بيننا. وهكذا فاملسكن نفسه هو خملوق وغري خملوق، غري 

خملوق بسابق وجوده، وخملوٌق باّختاذه وجوًدا ماديًا.
لن تكون هذه األقواُل غامضة عنَد من تلقوا سرَّ إمياننا بدقة. انه 
وحيٌد بني اجلميع ذاك الذي «كان قبل الدهور» والذي «جاء يف آخر 
األزمان» (كو١). مل يكن حباجة إىل أن يُـْوَلَد زمنًيا. وكيف يكون 
حباجة إىل والدة زمنية من كان سابًقا بوُجوده األزمان والدهور؟ ولكن 
من أجلنا، حنن الذين فقدنا الكينونة با�يار إرادتنا، تنازل وُولد بشريًا 
لكي يُعيَد إىل الكينونة َمن خرج منها. انه اإلله، االبن الوحيد، الذي 
(يو١).  بيننا»  فيما  «مسكًنا  له  أقام  والذي  ذاته،  الكل يف  جيمع 

(َنَصبَّ خيمته يف وسطنا).
إذا مسينا اإلله «مسكًنا» فإن هذا جيب أال يزعج أي شخص حمب 
للمسيح، أو جيد يف هذه الفكرة تقليًال من عظمة طبيعة اهللا. فليس 
هناك أي اسم آخر جدير �ذه الطبيعة، فإن مجيع األمساء تُقّصُر عن 

الداللة عليه بدقة، سواء كانت للتعظيم أو لغري التعظيم. 
وكما أنه من املمكن أن ُتستعمل مجيع األمساء األخرى استعماًال 
تقويًا ولكل منها بعض الداللة على القدرة اإللهية، كطبيب، وراٍع، 
وحاٍم، وُخبز، وكرمة، وطريق، وباب، وماء، وصخرة، وينبوع، وما إىل 
ذلك مما يقال هلا، هكذا أُطلق عليها اسُم «مسكن» للداللة على 
الطبيعة اإلهلية. فالقدرة اليت حتتوي الكون، واليت «حيّل فيها كل ملء 
الالهوت» (كو٢) واملالذ العام للكل، الذي حيتوي الكل يف ذاته، 

ُدعي جبدارة «مسكًنا».

د َن مل الذي ة) (اخل ك امل هذا ه ا

 المسكن
السمائي
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الفصل العاشر
وقد سامه البطريرك بنفسه كاهًنا يف كنيسة القديس سابا البطريركّية، 
بكثري من األّ�ة وبكل روعة الليتورجيا البيزنطية: كان ذلك �ار أحد، 
وقبل يومني من عيد البشارة، منذ أربع سنوات (١٨٩٦) ... وكانت 
الكنيسة مكتظة لدرجة انه مل يـَُعد هناك مكان لعصفوٍر صغري. ورد�ا 
على كلمات البطريرك املليئة باإلطراء، أجاب نكتاريوس �دوء وبتأثّر 
ودون تصّنع، متكلًما عن َمَثِل الزارع: فقد قّدمه صفرونيوس خالل 
سيامته على أنه زارٌع للكلمة اإلهلّية. إالَّ أن الشفتني الُكّلييتَِ القداسة 
قد قارنتا الكلمة اإلهلّية يف هذا املثل البديع حبّبة القمح، دون أن يكون 
هناك َشَبه مادي بالطبع ألّن الكلمة هي روح، فهي تنتقل كالروح. 
ولكن هلا بعض صفات حّبة القمح. فإّن حّبة القمح شيء ال أمهية 
له، وميكن أن يسحقها أصغر وزن. انه األمر بالنسبة إىل الكلمة اإلهلّية 
الصغرية جد�ا ظاهريًا، واليت ال أمهية هلا على شفيت الكاهن، وحيتقرها 
دائًما كبار هذا العامل. أمَّا إذا وقعت حّبة القمح يف األرض اجلّيدة، 
فإّ�ا تتحّلل ومتوت. وبعد ذلك تعود إىل احلياة وتنبت بقوة ال مثيل 
هلا، وخترتق الرتاب لتزهر وتعطي مثرًا قد يصل إىل املئة. وهكذا وبدرجة 
أو  الراهب  أو  الكاهن  اإلهلّية من شفيت  الكلمة  بكثري، خترج  أكرب 
قلب بشري  ليس كل  لكن  البشر.  قلوب  املندفع، وتقع يف  املؤمن 
كاألرض اجليدة. فبعضها حمجر أو مليء باألشواك، والبعض اآلخر 

متسّمم. آه لو كلنا نستطيع أن ُنصبح أرًضا خصبة!
هذه األرض اجليدة هي مباركة جد�ا! سّرها هو الصرب، الصرب املمتزج 
باالتضاع ... «الصرب، ذلك السماد احمليي، التربير الذي ال يناِقُض 

أبًدا، اإلكليل األبدي».
وبعد أن أصبح كاهًنا، واعظًا، وأبًا روحًيا، تلقَّى بعد مخسة أشهر 
القديس  يف كنيسة  النوبة  مرتوبوليت  يدي  من  األرمشندريت  رتبة 

السّر  وأمني  الواعظ  مسؤوليات  حاًال   َوأُْعطَِى  بالقاهرة.  نيقوالوس 
َ ُمَدبـِّـرًا إداريًا للبطريركّية. البطريركي يف القاهرة، وبعد شهرين ُعنيِّ

ا¶د غري  وهذا  االكلرييكي،  السلك  االرتقاء يف  هذا  أربكه  فهل 
املنتظر؟ خالل كل هذه الفرتة، حاَفَظ على الصوم الكامل مساء كل 
ليلة، فلم يكن يأكل أو يشرب على اإلطالق، بغية درء سهام الشرير 
احملّماة. كان يتلو بتقوى، جاثًيا على ركبتيه، قانون أندراوس الكرييت، 

ويصلي لينال احلكمة واملعونة اإلهلّية.
اذ ذاك بدأ يعرف الشعب، وصادف لديه حاًال املصائب واألمل، 
واحنىن حنو تلك الصحراء احملرتقة ليحمل إليها بعض الطراوة. عمل جبهد 
يف حقل الرّب ليزرع الكلمة اإلهلّية. كما عمل جبهد لتجميل الكنيسة 
نيقوالوس  القديس  املتواضع،  البحارين  لشفيع  العائدة  البطريركّية 
العجائيب، املعروف بعجائبه الكثرية يف البحار. وقد أحضر أفضل فنان 
واألنبياء،  األربعة،  اإلجنيليني  لريسم  اإليقونات  (رسم)  كتابة  يف 
واملخّلص، والعذراء ا¶يدة مرمي، والثالوث القدوس الكلّي التسبيح. كما 

قام مبساٍع وخطوات، وأتعاب وتوسالت، جلمع التربعات.
«تبارك اهللا يف قديسيه».  

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

الحرية ملزِمة،القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس
تدفعنا أخالقياتنا إىل اختاذ خطوات حنو خالصنا، إذ بغري ذلك 
نضيع. االعرتاف الرمسي حبريتنا األخالقية من ِقَبل املخلص يعّلمنا 
أّن خالصنا ال يعتمد فقط على عمل نعمة اهللا، ولكن أيًضا على 

موافقتنا الشخصية ونشاطنا يف وقت واحد.

الفضائل كلها واحدة:
الشيخ جاورجيوس كابسانيس، رئيس دير غريغوريو في أثوس:

فضيلة  هي  واحدة  عظيمة  لفضيلة  جوانب  هي  الفضائل  مجيع 
احملّبة. عندما تكتسب احملّبة كمسيحي تكتسب كّل الفضائل. إّن 
احملّبة هي ما يطرد من روحنا جذر كّل الشرور وكّل األهواء الذي، 

وفقاً لآلباء، هو األنانية.

الخطأ الَعَرضي، جبرائيل المعترف الجديد:
كل ما جيري للناس هو من قبيل الصدفة. ال تنظر إىل أحد حىت 
لو كنت ترى كم هو غري أخالقي، ومستعد للسكر أو للتجديف. 

إن صورة اهللا فيه، يف مكان ما أيًضا، حّىت ولو مل يعرف ذلك.
من الطبيعي للَعُدوِّ أن يأيت ويلّوث تلك الصورة. ليس من السهل 
مثل  ويتصرفون  منك  يسخرون  الذين  أولئك  يف  اهللا  صورة  رؤية 
املتوحشني حنوك. جيب أن تشعر بأسف أكرب حنوهم ألن نفوسهم قد 
تشّوهت، إىل حّد أ�م قد يرون أنفسهم فوق التصحيح، وهذا ما 

سوف يدينهم بالعذاب األبدي. كم هو صعب أن حتّب أعداءك!



ماذا يُعلِّمنا المجيء الثاني؟ - تتمة
قال يسوع مَثل السيِّد الـُمسافر ليؤّكد مسؤولّية اإلنسان أمام اهللا. 
َا ِإْنَساٌن ُمَساِفٌر تـََرَك بـَْيَتُه، َوَأْعَطى  نقرأ يف إجنيل مرقس الرسول: «َكَأمنَّ
َيْسَهَر.»  َأْن  اْلبـَوَّاَب  َوأَْوَصى  َعَمَلُه،  َواِحٍد  َوِلُكلِّ  السُّْلطَاَن،  َعِبيَدُه 
(مرقس ٣٤:١٣). إنَّ السيِّد الغائب ال يتوّقع من خّدامه أن يكونوا 
ساهرين فقط، منتظرين عودته، بل أيًضا أن يعملوا بنشاط َوِجدٍّ يف 
استثمار أعماله. اهللا هو السيِّد الغائب يف املَثل. إنّه أعطانا وزنات 
وتَرَك لنا مسؤولّية رعاية حياتنا واالهتمام باألرض اليت خلقها لنعيش 
َم حسابًا له  عليها، ويف يوٍم ما ال نعلم مىت يكون سوف يعود لنُـَقدِّ
عن كيف أدرنا ُملكيَّاته. من األشياء اليت تدل على عظمة اإلنسان 

هي أنّه ال ينتسب آلخر سوى اهللا، إله الكون.
٣) كما يعّلمنا ا¶يء الثاين أالَّ نتسرّع يف ُحكم إدانة اآلخرين. 
أنِصت إىل ما يقوله القّديس بولس: «ِإًذا َال َحتُْكُموا ِيف َشْيٍء قـَْبَل 
آرَاَء  َويُْظِهُر  الظََّالِم  َخَفايَا  َسيُِنُري  الَِّذي  الرَّبُّ  يَْأِيتَ  َحىتَّ  اْلَوْقِت، 
اْلُقُلوِب. َوِحيَنِئٍذ َيُكوُن اْلَمْدُح ِلُكلِّ َواِحٍد ِمَن اِهللا.» (١كو٥:٤).

إن قانون اإلميان يدعونا أن نتذّكر أنّه ال يوَجد سوى قاٍض واحد، 
وهو فقط الذي يعرف كل شيء عن كل أحد. هو وحده الذي ميكنه 
القضاء. جيب أالَّ نتَّخذ ألنفسنا اختصاصات اهللا. والدينونة شيء ال 
النهاية. قد يرتكب شخص ما خطأ كبريًا يف  ميكن أن يتّم إالَّ يف 
احلياة، وكثري منَّا سوف يكونون ُمسرعني جد�ا يف اُحلكم عليه بسبب 
ذلك، ولكن كيف نعرف �اية هذا اإلنسان؟ قد يتوب ُمَتأخٍّرًا وبنعمة 
اهللا َختُلص نفسه وتكون بقيَّة أيام حياته بـَرََكة للجنس البشري. ال ميكن 
ألحد يَرى جزءًا صغريًا فقط من حياة إنسان أن َحيُكم عليه بكلِّيته.

إّن ا¶يء الثاين ليسوع يُعّلمنا مسؤوليتنا وحماسبتنا أمام اهللا.

كيف نُعّد أنفسنا للمجيء الثاني ؟
انتهاء مدارس األحد وسألت  بعد  فتاة صغرية إىل منزهلا  عادت 
والد·ا: «إّن املدّرس قال لنا اليوم إّن اهللا وَضَع الناس يف العامل حىتَّ 
يستعدوا للسماء».فأجابتها األُم: «هذا حق يا عزيزيت». جتّعدت 
جبهة الفتاة الصغرية مث سألت: «إن كان األمر حًقا يا أُمَّاه، فلماذا 
اليوم، أو إن َذَهبَت  إًذا ال جند أحًدا ُمسَتِعد�ا ؟» إن عاد املسيح 

ا ؟ فجأة لتقابل إهلك، هل تكون ُمستعد�
إّن موضوع االستعداد لـُمقابلة السيِّد هو من األفكار الثابتة اهلامَّة 
يف العهد اجلديد:«َوأَمَّا اَألْزِمَنُة َواَألْوقَاُت َفالَ َحاَجَة َلُكْم أَيـَُّها اِإلْخَوُة 
َأْن َأْكُتَب إِلَْيُكْم َعنـَْها، ألَنَُّكْم أَنـُْتْم تـَْعَلُموَن بِالتَّْحِقيِق َأنَّ يـَْوَم الرَّبِّ 
َوأََماٌن»،  يـَُقوُلوَن:«َسَالٌم  ِحيَنَما  جيَِيُء.ألَنَُّه  هَكَذا  اللَّْيِل  ِيف  َكِلصٍّ 
ِحيَنِئٍذ يـَُفاِجئـُُهْم َهَالٌك بـَْغَتًة، َكاْلَمَخاِض لِْلُحبـَْلى، َفالَ يـَْنُجوَن. َوأَمَّا 
 . أَنـُْتْم أَيـَُّها اِإلْخَوُة فـََلْسُتْم ِيف ظُْلَمٍة َحىتَّ يُْدرَِكُكْم ذِلَك اْليـَْوُم َكلَِصٍّ
يُعُكْم أَبـَْناءُ نُوٍر َوأَبـَْناءُ نـََهاٍر. َلْسَنا ِمْن لَْيل َوالَ ظُْلَمٍة. َفالَ نـََنْم ِإًذا  مجَِ
يـََناُموَن،  فَِباللَّْيِل  يـََناُموَن  الَِّذيَن  َألنَّ  َوَنْصُح.  لَِنْسَهْر  َبْل  َكاْلَباِقَني، 
َوالَِّذيَن َيْسَكُروَن فَِباللَّْيِل َيْسَكُروَن. َوأَمَّا َحنُْن الَِّذيَن ِمْن نـََهاٍر، فـَْلَنْصُح 
الَِبِسَني ِدرَْع اِإلميَاِن َواْلَمَحبَِّة، َوُخوَذًة ِهَي َرَجاءُ اخلََْالِص. َألنَّ اهللاَ ملَْ 
َجيَْعْلَنا لِْلَغَضِب، َبْل الْقِتَناِء اخلََْالِص ِبرَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َماَت 
يًعا َمَعُه. ِلذِلَك َعزُّوا بـَْعُضُكْم  َألْجِلَنا، َحىتَّ ِإَذا َسِهْرنَا أَْو ِمنَْنا َحنَْيا مجَِ
بـَْعًضا َوابـُْنوا َأَحدُُكُم اآلَخَر، َكَما تـَْفَعُلوَن أَْيًضا.» (١تس ١:٥-١١).

«لَِتُكْن َأْحَقاؤُُكْم ُممَْنَطَقًة َوُسُرُجُكْم ُموَقَدًة،َوأَنـُْتْم ِمْثُل أُنَاٍس يـَْنَتِظُروَن 
َلُه  يـَْفَتُحوَن  َوقـَرََع  َجاَء  ِإَذا  َحىتَّ  اْلُعْرِس،  ِمَن  يـَْرجُع  َمَىت  َسيَِّدُهْم 
لِْلَوْقِت.طُوَىب ُألولَِئَك اْلَعِبيِد الَِّذيَن ِإَذا َجاَء َسيُِّدُهْم جيَُِدُهْم َساِهرِيَن. 
ُم َوَخيُْدُمُهْم. َوِإْن أََتى ِيف  َاحلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه يـََتَمْنَطُق َويـُْتِكئـُُهْم َويـَتـََقدَّ
اْهلَزِيِع الثَّاِين أَْو أََتى ِيف اْهلَزِيِع الثَّاِلِث َوَوَجَدُهْم هَكَذا، َفطُوَىب ُألولَِئَك 
َا اْعَلُموا هَذا: أَنَُّه َلْو َعَرَف َربُّ اْلبـَْيِت ِيف أَيَِّة َساَعٍة يَْأِيت  اْلَعِبيِد. َوِإمنَّ
يَن، ألَنَُّه  السَّارُِق َلَسِهَر، وََملْ َيدَْع بـَْيَتُه يـُنـَْقُب. َفُكونُوا أَنـُْتْم ِإًذا ُمْسَتِعدِّ

ِيف َساَعٍة الَ َتظُنُّوَن يَْأِيت اْبُن اِإلْنَساِن». (لو  ٣٥:١٢-٤٠).
كيف يمكننا على وجه التحديد أن نستعّد لمجيء الرّب؟

بولس  سألوا  فيليّيب  أهل  إّن   (١
الرسول نفس السؤال: «ماذا نفعل قبل 
أن يأيت يوم الرّب؟». والقديس بولس 
اإلجابة  يعطيهم  إليهم  رسالته  يف 
الـُملَهمة: «إىل أن يأيت، عيشوا يف سرية 
مقّدسة، عيشوا للمسيح حىت ميكنكم 

أن تقولوا: «يل احلياة هي املسيح». أن حتيا حياتك مع املسيح وألجل 
املسيح كل يوم. فهذا يعين أَنََّك تستعّد ¶يئه.

23

(٦٠)



العظة الرابعَة عشرَة
«... وقام من بين األموات في اليوم الثالث، وصعد 

إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب» - تتمة
٥- نبوءة نشيد األناشيد على مكان القيامة:

هل تريد أن تعرف املكان؟ يعود فيقول يف سفر األناشيد: «نزلت 
اىل جّنة اجلوز» - ألّن املكان الذي ُصِلَب فيه يسوع كان بستانًا 
(يو٤١:١٩) - إن كان املكان مزيـًّنا اآلن باهلبات امللكّية، فذلك ال 
مينع أنه كان بستانًا ال تزال آثاره قائمة. «جّنة معّلقة وعني خمتومة» 
(نشيد١٢:٤) من اليهود الذين قالوا : «لقد تذّكرنا أنَّ ذلك الـُمضّل 
قال وهو بعُد حّي: إّين بعد ثالثة أيام أقوم. «فَـُمْر أن ُيضَبط القرب ... 
(مىت  احلراس»  وإقامة  احلجر  خبتم  القرب  وضبطوا  فمضوا 
٦٣:٢٧-٦٦) ؛  ولالنتقام منهم، قال واحد: «يف الراحة متنحهم» 

«العني  هو  َمن   .(٧:١٨ (أيوب 
مياه  «بئر  معىن  ما  أو  املختومة»؟ 
حّية»؟ (نشيد١٥:٤ ). إنّه املخّلص 
نفسه الذي ُكِتَب عنه: «إّنك يا رّب 

ينبوع احلياة» (مز١٠:٣٥).

٦- شهادة ُصفنيا:
للتالميذ  صفنيا  يقول  ماذا  ولكن 

أفسدوا مجيع  فقد  الباكر،  الصباح  يف  ُقم  «تأّهب،  يسوع؟  باسم 
أعماهلم» (صفنيا ٧:٣)، أي اليهود الذين مل يبَق لديهم وال عنقود 
خالص، ألّن كرمتهم ُقطعت. أنظر كيف يتحّدث اىل التالميذ: «قم 
يف الصباح الباكر، وعند الفجْر إنتظر القيامة». ويتابع َنص الكتاب 
بقوله:« ولذلك إنتظرين، يقول الرب، إىل يوم قياميت حىت تشهد» 
(صفنيا ٨:٣). أال ترى أن النيب سبق فرأى مكان القيامة، فدعاه 
«الشهادة» (مرترييوم»؟ وبسبب هذه الكلمة، مل يُدَع كان اجللجلة 
والقيامة «كنيسة» كباقي الكنائس، بل ُدعي «شهادة» (مرترييوم)، 

كما لو كان النيب يقول: «إنتظرين يف الشهادة اىل يوم أقوم».

٧- صفنيا يعطي عالمات القيامة:
َمن هو هذا؟ وما هي عالمة قيامته؟ وتتابع النبوءة فتقول بوضوح: 
إذ بعد  الشعوب» (صفنيا ٩:٣)،  «ألّين حينئذ ُأحوَّل لساين اىل 
القدس (أعمال  الروح  التالميذ موهبة األلسنة حبلول  ُمنح  القيامة، 

٤:٢) «لكي خيدموا الرب حتت نري واحد» (صفنيا ٩:٣). وما هي 
العالمة األخرى اليت أُعطيت يف هذه النبوءة لالستدالل �ا على أ�م 
سيخدمون الرب حتت نري واحد؟ «من عرب أ�ار كوش ... يقرّبون 
يل تقدمة » (صفنيا ١٠:٣). أنت تعلم ما ورد يف أعمال الرسل، أن 
خصي�ا جاء من أقاصي أ�ار احلبشة (أعمال ٢٧:٨). وإذا تتحدث 
الكتب عن زمن القيامة، وطبيعة مكا�ا، والعالمات اليت أعقبتها، 
فآمن إذن �ا، وال مينعك أحد من االعرتاف بأن املسيح قام من بني 

األموات.
٨- المزمور ٨٧ وساعة القيامة:

يتحدث  حيث  والثمانني  السابع  املزمور  يف  أخرى  شهادة  إليك 
املسيح على لسان األنبياء (ألن الذي حتّدث عندئذ قد جاء فيما بعد) 
«أيها الرّب إله خالصي، صرخت إليك �ارًا، وإين بني يديك ليًال»؛ 
وبعده بقليل: «وأصبحت كإنسان ليس له معني، حر�ا بني األموات». 
انه ال يقول: «أصبحت إنسانًا ليس له معين» بل «كإنسان 
ليس ليس له معين». ألنه ُصِلَب ال عن ضعف ولكن بإرادته 
احلرّة، ومل يأتِه املوت نتيجة مرض ال إرادي. «لقد ُحسبت 
مع َمن ورد املنون».-وما كانت عالمة ذلك؟ «أبَعدَت عّىن 
معاريف»  (ألّن التالميذ هربوا) (مىت ٥٦:٢٦). «أِلالموات 
رب  يا  «إيّاك  ذلك:  بعذ  وورد   - املعجزات؟»  تصنع 
أترى كيف  إليك»،  تبادر  صاليت  الغداة  ويف  استغيُث، 

يتحّدث األنبياء بكل دقة عن ساعة اآلالم وعن القيامة!
٩- نشيد األناشيد يحّدد القيامة:

وأين يقوم املخّلص؟ يقول نشيد األناشيد: «قومي يا خليليت، يا 
إنّه  الصخرة».  «يف كهف  فيقول:  يستطرد  مث  وهلّمي»،  مجيليت، 
يسّمي «كهف الصخرة» الكهَف الذي كان قبل أن يصبح باب 
القرب اخلالصي، وقبل أن يُـْنَحت يف هذه الصخرة، كما هو العادة 
هنا، ليكون قربًا. يف الواقع انه ال يظهر اآلن مبا انه، إلقامة هذا املبىن 
احلايل، كان ال بّد من هدم املغارة. ألنه قبل بناء املبىن بفضل سخاء 
أين الصخرة  أمام الصخرة. ولكن  املغارة  االمرباطور وكَرِمِه، كانت 
اليت كان فيها الكهف؟ هل هي يف وسط املدينة، أم يف طرفها، أم 
حول األسوار؟ هل هي بداخل األسوار القدمية ؟ أم داخل األسوار 
ختاريب  «يف  النشيد:  يف  جييب  بعد؟  فيما  بنيت  اليت  اخلارجّية 

الصخر، ويف خفايا املعاقل» (نشيد ١٣:٢-١٤).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


