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عن المعمودية

 «تُوبُوا فـََقِد اقتـََرَب َمَلُكوُت الّسماوات» (مت 
.(٢:٣

 الّتوبُة ِهَي نِّيُة الَعوَدِة إىل اِهللا اّلذي ابتعَد اإلنساُن 
عنه. َفِمن خالِل الّتوبِة َيطُلُب اإلنساُن الّتواُصَل 

َمَع اِهللا، ويَلَتِمُس َرمحَته.
لِلَبَشر، وال   إنَّ اَهللا حمُِبٌّ 
بل  أحٌد،  يَهلَك  أن  يُريُد 
َخيُلُصوا  أن  الُكلَّ  يُريُد 
احلّق.  معرفِة  إىل  َويُقِبُلوا 
لذلك، ال يَقَبُل توبَة الّتائِبَني 
وَحْسب،  َوَوعِيِهم  بإرادِ�ِم 
اّلذين  أولئَك  َيدعو  َبل 
بسبِب  اخلطيئة  يف  تـََهوَُّروا 
أن  َويُرِيُد  اِحلّس،  فقداِن 

ُخيَلَِّصُهم.
مل  آدم،  ُسُقوِط  منُذ   

يتوقَِّف اهللا عن دعوِة اجلميِع إىل الّتوبِة والرُّجوِع 
إىل الّشركِة معه. وقد ظهرْت حمبَُّتُه الُعظمى للبشر 
اإلنساَن  َيدُعَو  لكي  الوحيَد  ابَنُه  أَرَسَل  عندما 
اّلذي َضلَّ ِبَسَبِب اخلطيئة، لكي ُيصاحلَِه. لَِننظُْر 
رازحًة  البشريُّة  َلّما كانِت  لِلَبَشر:  حمّبِته  ِمقداَر 
ثَِقِل اخلطيئة، وعاجزًة عن االّتصاِل باهللا،  حتَت 
أرسَل اهللا يوحّنا الّسابَق كمالٍك أماَم ابِنه الوحيد، 
إىل  الّناَس  وَيدُعَو  أماَمُه  الطّريَق  يـَُهيَِّئ  لكي 
معموديِّة الّتوبة لغفراِن اخلطايا. رسالُة يوحّنا، اّليت 
أُعِلَن عنها ُمسبـًَقا بنبوءِة إشعيا، كانت مثاًال كبريًا 
ا َبشََّرْت بالنـَِّعِم اإلهلّيِة  للمحّبِة اإلهلّية للَبَشر، ألّ̧

الالحمدودة.
 ولكنَّ نبوءَة كارِز الّتوبِة َشِهَدْت للحاجِة املاّسِة 
واإلجنيِل  املـَُخلِِّص  تَـَقبُِّل  أجِل  ِمن  الّتهيئِة  إىل 
والّسالم، واإلعداِد هلا. فـََلو أّن َوضَعنا األخالقيَّ 
النِّعمَة  أنَّ  ولو  اإلهلّية،  النِّعمِة  ِفعَل  يُِعْق  َمل 
أن  ُدوِن  َوِمن  متييز،  ُدوِن  ِمن  اجلميَع  َخلََّصِت 
النُُّبوءُة  كانِت  َلما  والّشّر،  اخلِري  بني  َتفصَل 
ضروريّة؛ وَلما كانت ِكرازُة يوحّنا ومعموديُّة الّتوبة 
وجميُء املخّلص ضروريّة. ملاذا؟ ألّن اهللا كان قد 
الوحيد.  ابِنِه  إرساِل  ُدوِن  ِمن  اإلنساَن  خّلَص 

نعمَة  يُِعيُق  األخالقيَّ كان  َوضَعنا  ِألنَّ  ولكن، 
اإلنساِن  اخلاطئ، أي يف  َتفعَل يف  أن  اخلالص 
اّلذي سقَط أخالقي½ا وَمل يـَُعْد قاِدرًا على النـُُّهوض، 
َبشََّر اهللاُ بالتَّهِيئِة وطاَلَب Vِا، ُمرِسًال الّسابق قَبَل 
جميِئه، ُحمَمًِّال اِيّاُه َوِصّيَة الكرازِة بالّتوبة، والّتعميِد 

ِمبَعموديِّة التَّوبة.
 جيُب أن يـُنـَقَِّي اإلنساُن ذاَتُه ويتحرََّر ِمن ُعُبوديِّة 
اهللا.  مع  الـُمصاحلِة  إىل  َيِصَل  لكي  الّشيطان، 
اآلُب السَّماِويُّ يُرِيُد أن يَـَتبـَّىن اإلنساَن َوُحيِصَيُه 
مَع املالئكِة والقّديِسني.. يُريُد 
فالتَّوبُة  ولذلك،  َه.  يُـَؤهلِّ أن 
السِّرية  َونَقاُء  ِجد½ا،  ضروريٌّة 
الّتهِيئَة  إنَّ  نعم،  ايًضا. 
ألّن  ضروريّة،  األخالقّيَة 
َعَمُل  ا  ّ̧ أ مبا  ظُلمٌة،  اخلطيئَة 
َوَأِب  الـُمظِلِم  الشَّيطان 

الظُّلمة.
الـُمَتَدنِّس،  اإلنساِن  فـََعلى   
لعنِة  يف  يَقَبُع  كان  اّلذي 
على  َيُكوَن  ِلَكي  اخلطيئة، 
أن  الُقدُّوس،  اِهللا  مَع  َتواُصٍل 
يَبَتِعَد ُمسبـًَقا عن طريِق الضَّالل، وأن يـَُتوَب عن 
َمنَِط حياتِِه اخلاطئ، وأن يـَُعوَد إىل اهللا ويتَقبََّل منُه 

مغفرَة خطاياه.
ُدوِن  ِمن  اإلنساَن  ُختَلُِّص  ال  اإلهلّيُة  والّنعمُة   
ُموافَقِتِه وتَـَقبُِّلِه هلذا الّتغيري. إذا أََرْدَت أن َختُْلَص، 
فعَليَك أن تتنّقى بالتَّوبَِة َوِحبَّماِمها الـُمَطهِّر، بـُْغَيَة أن 
َحتظى ِمبَغِفرَِة خطاياك، وتتَقدََّس، وتَـَتصاحلَ مَع اهللا.
 معموديُّة يُوحّنا كانت وسَتبقى إىل الدَّهِر ِمثاَل 
غُري  اهللا  مع  الّشركَة  أن  اجلميَع  َوَستُـَعلُِّم  الّتوبة، 
اخلطيئة.  يف  حاصًال  اإلنساُن  داَم  ما  ممكنٍة 
وأن  يَـُتوَب  أن  اإلنساِن  على  أنَّ  أيًضا  َوَستـَُعلُِّم 
َمغِفَرِة  ُعربُوِن  الـُمَطهِّر،  الدُُّموِع  ِحبَّماِم  َحيظى 
التَّوبِة  ُروُح  َيدنو  َفحيُث  اهللا.  ِقَبِل  ِمن  اخلطايا 
إبليَس  قوى  َوتَبُطُل  خطيئٍة  ُكلُّ  تُـَبدَُّد  ُهناَك 

الـُمَروِّعة، على َحدِّ تعبِري القّديِس «نِيُلس».
َيسُقُط  األخالقّي،  الّضعِف  ِبَسَبِب  ولكْن،   
اإلنساُن ُجمَدًَّدا يف خطايا متنّوعة، ُخياِطُر ِبَسَبِبها 
الّتوبُة َضرورٌة ُمطَلقٌة ِمن أجِل  ِخبالِصه. لذلك، 
أن  بل  الوقت،  نضّيَع  أّال  عَلينا  إْذ  اخلالص، 
اهلَوى،  َزماُن  َيطُوَل  ال  حّىت  الّتوبِة  إىل  ُنسارَِع 

فـََيجعَل الّنفَس عاِدمَة الشِّفاء.

توّزُع هذه املجلة مجاًنا
مجعية نور املسيح  

كفركنا - الشارع الرئيسي - ص. ب.  ٦١٩

  تلفاكس  ٦٥١٧٥٩١-٠٤
لدعم نشاطات اجلمعية تُقبل التربعات مشكورة

يف بنك العامل فرع النارصة ، حساب رقم: 
12-726-111122

e-mail: light_christ@yahoo.com
المحّرر المسؤول : هشام خشيبون -  سكرتير جمعية نور المسيح   

في الّتوبة
للقّديس نكتاريوس العجائبّي

« اَْلَمَحبَّةُ الَ َتْسُقُط أََبًدا» (١ كو ١٣: ٨)
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید القدیس سمعان الشیخ القابل اإلله
«لينفتحنَّ اليوم باب السماء. فإنَّ اإلله كلمة 
اآلب الذي ال بداَءة لُه قد اختَّذ بداءًة زمنية. 
ومل ينفصل عن الهوته. فَـتُـَقدُِّمُه امُُّه العذراُء 
باختيارِه إىل اهليكل الناموسي طفًال ابن أربعني 
ويهتُف  ِذراَعْيِه.  َعَلى  الكاهن  فيقبلُه  يوًما. 
هتاف العبد حنو السّيد قائًال: «أطلقين يا سّيد 
النَّ عيَينَّ قد ابصرتا خالصك». فيا من أتى 
إىل العاملَِ ليخّلص جنس البشر. ياربُّ اÃُد 

لك.» هذا ما يتفّوه بِه مرُمن الكنيسة.
إخوتنا المحبوبين بالرب يسوع المسيح،
أيها المسيحيون األتقياء والزوار الكرام،

بإجالٍل  األرثوذكسّية  اليوم كنيستنا  ُتكرم 
يُدرك  ال  الذي  اهللا  تأنس كلمة  سرَّ  ووقار 
وتنازَُلُه حىت َجتسُِّدِه وإخالئِِه ذاَتُه أمام شخص 
القديس مسعان الصّديق القابل اإلله (أي أن 
املسيح ارتضى أن يذهب لدى مسعان الشيخ 

وأن ُحيَمل على ذراعيِه.) والذي مازال قرب القديس مسعان موجوًدا 
ٰههنا يف هذه الكنيسة والدير الذي حيمل اَمسُه حيُث حيتفُل املؤمنون 
األرثوذكسيون بتذكارِه املقدس، ُمَقدِِّمَني الشكر لإلله احملب البشر.

وكما يَُدّوُن القديس لوقا اإلجنيلّي البشري حدَث إدخال الطفل 
يسوع إىل هيكل سليمان وحضورِه من ِقَبِل والديِه واستقبالِه من 
الصّديق مسعان الشيخ وحنة النبّيه إذ يقول:« وََكاَن َرُجٌل ِيف أُوُرَشِليَم 
اْمسُُه ِمسَْعاُن، فَأََتى بِالرُّوِح ِإَىل اْهلَْيَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل بِالصَِّيبِّ َيُسوَع 
أَبـََواُه، لَِيْصنـََعا َلُه َحَسَب َعاَدِة النَّاُموِس، َأَخَذُه َعَلى ِذرَاَعْيِه َوبَاَرَك 
َوقَاَل: اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا َسيُِّد َحَسَب قـَْوِلَك ِبَسَالٍم، َألنَّ  اهللاَ 
يِع الشُُّعوِب.  َعيـَْينَّ َقْد أَْبَصرَتَا َخَالَصَك، الَِّذي أَْعَدْدَتُه ُقدَّاَم َوْجِه مجَِ

نُوَر ِإْعَالٍن ِلألَُمِم، َوَجمًْدا ِلَشْعِبَك ِإْسرَائِيَل.» (لو ٢: ٢٥).
إن ربنا يسوع املسيح -كما يقول مرمن الكنيسة- قد برَز من األم 
الـُمنَـزََّهِة عن الفساد، أي والدة اإلله العذراء مريم. وشوهد يف 
هيكِل جمدِه طفًال حمموًال يف األحضان من القديس البار مسعان 
الصّديق. ويقول القديس يوحنا الدمشقّي: « أّن اإلله الكائن قبل 
الدهور يصُري إنسانًا وُحيمل كطفٍل على األحضان» ويقول أيًضا 

القديس كيرلس األوروشليمي: «بأّن املسيح هو 
الذي خلقنا على صورة اهللا، وهو اآلن يصُري إنسانًا 

على الصورة ذا�ا ».
اهللا  كلمة  أصبح  البشر  خالص  خالل  فمن 
الذي  اهللا اآلب  المسيح «خالص»  أي  املتجسد 
مرمن  يقول  الصّديق كما  مسعان  الشيخ  عينا  رأته 
الكنيسة: «ملا أبصر الشيخ بعينِه اخلالص الذي واىف 
الشعوب من اهللا هتف إليك قائًال: أنت هو إهلي.»
بعينيِه  رأى  قد  الشيخ مسعان  إّن  أكثر  وبتوضيٍح 
الشعوب  جلميع  أتى  الذي  الُمَخلَِّص  اجلسديتني 
وهتف حنوُه بقوٍة قائًال: «أيها املسيح أنت هو إهلي 
الذي ولدت من اهللا اآلب قبل كل الدهور» كما 
يقول النبي العظيم الصوت اشعياء: «َويـُْبِصُر ُكلُّ 

َبَشٍر َخَالَص اِهللا» (لوقا ٣: ٦ - اش ٤٠ :٥).
«خالص  إن  األحبة  األخوة  أيها  آخر  وبكالٍم 
وخاصة  البشر  جلميع  ممنوٌح  المسيح  أي  اهللا» 
يعرفوا  بأن  صاحلٌة  َونِيٌَّة  شوٌق  لديهم  من  ألولئك 
 ، املسيح ويقبلوُه يف أحضا¸م الروحية «أَنَا َقْد ِجْئُت نُورًا ِإَىل اْلَعاملَِ
َع َأَحٌد َكَالِمي  َحىتَّ ُكلُّ َمْن يـُْؤِمُن ِيب الَ َميُْكُث ِيف الظُّْلَمِة.َوِإْن مسَِ
ُألَخلَِّص  َبْل  اْلَعاَملَ  َألِديَن  آِت  َملْ  َألينِّ  أَِديُنُه،  الَ  فَأَنَا  يـُْؤِمْن  وََملْ 

اْلَعاَملَ». (يوحنا ١٢: ٤٦-٤٧)
إّن خالص اهللا (أي المسيح كلمة اهللا المتجسد) هو اهللا الحي 
الذي رآه الشيخ مسعان بعينيه الطبيعيتني كإنسان تامٍّ، بينما رآه 
بعينيه الروحيتني بأنُّه النوُر احلقيقي غري املخلوق أي ألوهته كما يقول 
قزما المتوحد: «ملا احنىن الشيخ وملس آثار أّم اهللا اليت مل تُذق ِخْبـرََة 
الزواج ملًسا إهلًيا. هتف يقول: إّنِك حتملَني نارًا يا نقّية فأنا أرتعد عند 

ملس اإلله طفًال. وهو سيِّد السالم والنور الذي ال يـَْغُرُب.»
ولشهادة  الروحية  اخلربة  هذه  يف  ومسامهًة  شريكًة  صارت  وقد 
القديس مسعان، حنة النبية امللهمة من اهللا «اليت الَ تُـَفارُِق اْهلَْيَكَل، 
َعاِبَدًة بَِأْصَواٍم َوطَِلَباٍت لَْيًال َونـََهارًا.» (لوقا ٢ : ٣٧) ، «وعندما 
، َوَتَكلََّمْت َعْنُه  رأت الطفل ّجمدت اهللا وشكرته وَوقـََفْت ُتَسبُِّح الرَّبَّ

يِع اْلُمْنَتِظرِيَن ِفَداًء ِيف أُوُرَشِليَم.» (لوقا ٢ : ٣٨) َمَع مجَِ
3
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بدمه  المسيح  يسوع  الرب  لشعبه  الذي صنعه  الِفداءُ  َهَذا  إّن 
الكريم (لوقا ١: ٦٨)، يوضح ماهيته القديس بولس الرسول  يف 
رسالته للعربانيني إذ يقول: « َوأَمَّا اْلَمِسيُح، َوُهَو َقْد َجاَء رَئِيَس 
َكَهَنٍة…. َولَْيَس ِبَدِم تُـُيوٍس َوُعُجول، َبْل ِبَدِم نَـْفِسِه، َدَخَل َمرًَّة 

َواِحَدًة ِإَىل األَْقَداِس، فَـَوَجَد ِفَداًء أََبِدي½ا.» (عب٩: ١٣-١٤)
ويقول آباء الكنيسة ُمفسرين قول القديس بولس الرسول: «لَقد 
يف  األقداس  قدس  «إىل  أي  األقَداِس»  إىل  الـَمسيُح  َدَخَل 
سبق:  ما  ُمفسرًا  الرسول  بولس  القديس  ويكمُل  السماوات». 
َعَلى  َمْرُشوٌش  ِعْجَلٍة  َوَرَماُد  َوتُـُيوٍس  ِثريَاٍن  َدُم  ِإْن َكاَن  «ألَنَُّه 
َدُم  َيُكوُن  بِاحلَْرِيِّ  َفَكْم  اجلََْسِد،  َطَهارَِة  ِإَىل  يُـَقدُِّس  اْلُمَنجَِّسَني، 
اْلَمِسيِح، الَِّذي ِبُروٍح أََزِيلٍّ َقدََّم نَـْفَسُه ِهللا ِبالَ َعْيٍب، يَُطهُِّر َضَمائِرَُكْم 

ِمْن أَْعَمال َميَِّتٍة لَِتْخِدُموا اهللاَ احلَْيَّ!» (عربانيني ٩ : ١٣-١٤)
لقد َعَبَد مسعاُن الصّديق اهللا الحي وتكلمت حنة النبية أيًضا عن 
اهللا الحي، أي المسيح اإلله المتجسد الذي «َقْد ُوِضَع ِلُسُقوِط 
َوِقَياِم َكِثريِيَن.» (لوقا ٢: ٣٤) ويدعونا أن نلتقي به ليس حبسب 

الناموس ولكن يف الروح القدس.

فلنهتف مجيًعا يا إخويت مع أبينا القديس كيرللس األوروشليمي 
قائلني: «فلنرقص طربًا مع املالئكة ولنسهر مع الرعاة، ولنسجد 
مع اÃوس، ولنعّيد مع بيت حلم معظمني والدة اإلله العذراء مرمي 
ومقدمني مع يوسف فَـْرَخِي الَيماِم النفس واجلسد ولنقبل املسيح 
يف أحضاننا مع مسعان الشيخ. َولُِنَسبِّح الرّب مع القديسة حنة 
النبّية هاتفني: ألنك أنت إهلنا الصاحل إىل مجيع الدهور». بنعمة 
ورأفات ربنا يسوع املسيح وحمبته للبشر الذي له اÃد والعزة مع 

اآلب والروح القدس إىل دهر الداهرين. آمني

❁ َوُسِئل القديس باسيليوس عن «أي الخطايا يجب 
أن نُظهرها (نكشفها) لرئيس الدير».

فأجاب القديس وقال:
✞ - كما أنه ليس جيًدا أن يسرت اإلنسان أمراًضا (بدنية) ُمهِلكة 
يف ذاته، بل جيب أن يُعلنها للطبيب، أو أن يعرِّفها آلخر، إذا مل 

يتوّفر إبالغ الطبيب، لكي يعاجله.
✞ - كذلك هو موت (هالك) لإلنسان الذي خيفي خطيئته، أو 
ُخيفيها آخر، اذا ما عرف Vا. (وهذا هو رأي املغبوط أُغسطينوس، 

الذي يرى أن ذلك ليس إدانة لآلخرين) ألنه قد قيل:
* «إن شوكة املوت هي اخلطيئة» (١ كو ١٥: ٥٦)

* «تبكيت ظاهر، أفضل من ُمصادقة ُخمفِّية»
✞ - من أجل هذا، ال جيب أن خيفي أحد خطيئة أخيه، لئال 
يكون قاتل (ُمهِلك نفس) أخ، عوًضا عن أن يكون حمُِب½ا لألخ، 
خلطايا  ُمشارًكا  اإلنسان  يكون  السليب)  (املوقف  اإلعالن  وبعدم 

صديقه (أو زميله أو جاره).
ملحوظة: اإلعالن عن خطأ اآلخرين - آلباء اعترافهم - ضرورة 
لعالجهم، ولكن بدون ذم، أو تجريح، بل بهدف التَّدخل لسرعة عالج 

العادات الضَّارة قبل تمّكنها من المريض بالروح (كاالدمان) والقضاء 
عليه روحًيا ونفسًيا أو بدنًيا.

✞ - ومن احتقر (عدم تنفيذ) أمر الرئيس يف شيء. فَـْلـَيُبْح الواحد 
لآلخر مبا عنده (سر½ا) ويُظهر له السبب (يف عدم طاعته له) وإن مل 
يتفقا فليكن بينهما وسيط، لكي إذا ما ظهر أنَّ ما تكلم به الرئيس 
خبالف ما جاء يف الكتاب املقدس، فليتخّلصوا منه مجيًعا، مها وباقي 
األخوة. وإن مل يكن كما ظن، فيكون يف َحلٍّ من الشّك، ألن 
الرسول يقول:«َوأَمَّا الَِّذي يـَْرتَاُب فَِإْن َأَكَل يَُداُن، َألنَّ ذِلَك لَْيَس ِمَن 

اِإلميَاِن، وَُكلُّ َما لَْيَس ِمَن اِإلميَاِن فـَُهَو َخِطيٌَّة.» (رومية ٢٣:١٤).
✞ - واما الذين يتذمرون خفية، ويستمرون هكذا، ال يُظهرون 
أوجاعهم (ما ُيضايقهم من الرئيس) بل يصريون عّلة شك (عثرة) 
فلُيطردوا  (العناد)،  الرقاب  للخالفات وغالظة  لآلخرين، ومصدرًا 
من اÃمع، لئال ينزلق (يسقط) بسببهم األخوة الساذجون (البسطاء 

والقليلو املعرفة أو احلكمة)  ألنه قد قيل:
* «َأخرِجوا واحًدا شريرًا، فيخرج الـُمحزِن (املعاند او املقاوم معه)»

* «فَاْعزُِلوا اْخلَِبيَث ِمْن بـَْيِنُكْم»» (١كو ١٣:٥).
ُر اْلَعِجَني ُكلَُّه؟» (١كو  * «أََلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ مخَِريًَة َصِغريًَة ُختَمِّ

.(٦:٥

ح
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

ا الخطا أ ل ا القد ل ُ َ القضا❁ ان) (كاالد ال ض ال ّكنها ت ل ق ة الضَّا ادات ال

حياة النُّسك في حياة الرهبنة عند القديس باسيليوس الكبير

4

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

magaly_2_2019.ai   4   05/01/19   9:02 ������



5

من  الثاين  يف  المقّدسة  الكنيسة  حتتفل 
املسيح  السّيد  تقدمة  بتذكار  شباط  شهر 
طفًال إىل اهليكل (وهو العيد املعروف باسم 
القّديس  يروي  اهليكل).  السّيد إىل  دخول 
لوقا هذا احلدث يف إجنيله (٢ :٢٢-٤٠). 
ما سنرّكز عليه، هنا، هو موقفا مسعان الشيخ 
احلقبة  يف  ميّثالنه  وما  فانوئيل  ابنة  وحّنة 

الفاصلة بني العهدين العتيق واجلديد.
عندما أتى يوسف ومريم إىل اهليكل يف 
التقيا مسعان  يسوع،  لوالدة  األربعني  اليوم 
َتِقي½ا  بَار½ا  «َكاَن  الذي  التَِّقيَّ  الباّر  الرجل 
اْلُقُدُس َكاَن  َوالرُّوُح  ِإْسرَائِيَل،  تـَْعزِيََة  يـَْنَتِظُر 
َعَلْيِه.» (لو٢: ٢٥)، فحمله على ذراعيه 
وأنشد: «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا َسيُِّد َحَسَب 

اَم  قـَْوِلَك ِبَسَالٍم، َألنَّ َعيـَْينَّ َقْد أَْبَصَرتَا َخَالَصَك، الَِّذي َأْعَدْدَتُه ُقدَّ
ِإْسرَائِيَل»  ِلَشْعِبَك  َوَجمًْدا  ِلألَُمِم،  ِإْعَالٍن  نُوَر  الشُُّعوِب.  يِع  مجَِ َوْجِه 
(٢: ٢٣-٢٩). واملقصود بإسرائيل، هنا، هو الشعب الذي كان، 
يف العهد القدمي، يتوق إىل جميء املسيح ورؤيته. ومن املعلوم أّن هذا 

النشيد تتلوه الكنيسة يف كّل صالة غروب تقيمها.
ينتظر  الشيخ كان  أّن مسعان  اإلجنيلّية  الرواية  النظر يف  يلفت  ممّا 
اليت كانت منتشرة يف فلسطني  «تعزية» شعبه. وعبارة «التعزية»، 
منذ كاتب سفر إشعيا (١: ٤٠) إىل جميء السّيد املسيح، تشري إىل 
املسيحاّين.  الزمن  عالمات  من  وهي  األخري،  الزمن  يف  اهللا  جميء 
 ،١٥) القدس  الروح  على  «املعزي»  لقب  يطلق  يوحّنا  واإلجنيلّي 
٢٦)، ولكن أيًضا على السّيد املسيح (١يوحّنا٢:١). يرّكز اإلجنيلّي 
لوقا على حضور الروح القدس وفعله يف حدث تقدمة املسيح إىل 
أوحى  قد  القدس  الروح  أّن  منها  مرّات،  ثالث  فيذكره  اهليكل، 
 ٢)  «. الرَّبِّ َمِسيَح  يـََرى  َأْن  قـَْبَل  اْلَمْوَت  يـََرى  «َال  أنّه  لسمعان 

:٢٦)، ويف هذا إشارة إىل استمرار النبوءة يف ذلك العصر.
إّن نشيد مسعان الشيخ هو عمل عبادّي طقسّي وتسبحة شكر 
طقسّية  أعمال  هي  اهللا  ومباركة  ذراعيه  على  الطفل  َفَحْمل  هللا. 
العهد  من  رموزًا  حمّملة  النشيد  مفردات  إّن  مثّ  باملناسبة.  خاّصة 
وصفوا  الذين  األنبياء  من  املستمّدة  النصوص  وخباّصة  القدمي، 
اخلالص يف الزمن األخري، كعبارات «رأى اخلالص» و«كّل جسد 
يعاين اخلالص» (إشعيا ٤٠: ٥) و«عّزوا، عّزوا شعيب» (إشعيا ٤٠ 
«جمد  موضوع  أّما   .(٦:  ٤٩ (إشعيا  األمم»  «نور  وعبارة   ،(١:

إىل  أيًضا  فيعود  «للوثنّيني»،  أو  يتجّلى «لألمم»  الذي  إسرائيل» 
إشعيا النّيب الذي قال: «فرتى األمم بِـرََّك ومجيع امللوك جمدك» (٦٢ 
:٢). ما ميكن أن نستشّفه من نشيد مسعان الشيخ هو أّن موضوع 
اخلالص الذي يتجاوز شعب إسرائيل القديم إىل كّل األمم، جيد 
جذوره عند األنبياء يف العهد القدمي. ويف الزمن الذي أتى فيه السّيد 
المسيح، ميّثل مسعان الشيخ اخلّط النبوّي 
ذاته الذي كان ينتظر أن يعّم اخلالص كّل 

العامل.
به  سيقوم  مبا  إًذا،  الشيخ،  مسعان  يتنّبأ 
اخلالص  باب  فتح  وهو  الحًقا  املسيح 
للناس كاّفة. لقد رأى النّيب بعينيه ما وعد 
الرّب به شعبه، ولذلك رأى ما كان ينتظره، 
فصار بإمكانه أن يرّمن: «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك 
يَا َسيُِّد َحَسَب قـَْوِلَك ِبَسَالٍم». هنا، املوت 
يّتسم بالسالم، ألّن اخلالص قد أتى ولن 
ميلك املوت إىل األبد. ويندرج حضور حّنة 
ذاته، فهي «نبّية»  فانوئيل يف اإلطار  ابنة 
(لوقا ٢: ٣٦)، ووجود النبّيات يف التاريخ 
القدمي أمٌر مألوٌف، وهي أيًضا سّبحت اهللا 
يِع اْلُمْنَتِظرِيَن  ا رأت مسيح الرّب، «َوَتَكلََّمْت َعْنُه َمَع مجَِ ومحدته ألّ̧
يرمزان إىل  الشيخان  أُوُرَشِليَم» (لو٣٨:٢). مسعان وحّنة  ِيف  ِفَداًء 
ذلك الشعب الذي عاش أحداث العهد القدمي ومالمحه، فقط من 

أجل أن يروا جمد اهللا حمّقًقا بمجيء المسيح.
واكتمال  باهليكل  ويربطه  التقدمة  حدث  لوقا  اإلجنيلّي  لنا  يسرد 
النبوءات املتعّلقة مبجيء املسيح. فلوقا انطلق من واقع احلدث ليمّده 
يكون  لذا،  الدينّية.  والطقوس  باهليكل  مرورًا  األخري،  الزمن  إىل 
رسالة  والذبيحة.  الوحيد  والكاهن  الحقيقّي  الهيكل  المسيح 
التقدمة تتلّخص يف أّن المسيح بتقدمته إىل اهليكل أنهى وظيفة 
الهيكل القديم ليصري هو الهيكل الوحيد. مل يعد االنضمام إىل 
اهليكل نتيجة وراثة جسديّة يأخذها االبن عن أبيه وأّمه، بل أضحى 
إىل  إىل جسده،  نفسه،  المسيح  إلى  انتماًء  اهليكل  إىل  االنتماء 

الكنيسة اليت تضّم كّل األعراق واألمم.
تقدمة  ملناسبة  له  عظة  يف  الفم،  الذهبّي  يوحّنا  القّديس  يقول 
املسيح إىل اهليكل: «إّن من واجب كّل مسيحّي أن يصري مسعان 
آخر حيمل يسوع على ذراعيه ويقّدمه للعامل، وVذا فقط ينبغي أن 
يفرح اإلنسان: «إذا أراد اإلنسان االنعتاق من كّل عبوديّة، فعليه أن 
إىل صدره،  ويضّمه  الشيخ)  (كسمعان  ذراعيه  بني  املسيح  حيمل 
وقبل كّل شيء أن حيمل املسيح يف قلبه، وحينئذ فقط يفرح ويذهب 
على  اإلنسان  حاثـ½ا  الفم  الذهّيب  ويتابع  قلبه».  يرغب  حيث  إىل 
االجتهاد بأن «يكون الروح مرشدك وقائًدا لك للدخول إىل هيكل 

الرّب، اهليكل املصنوع حبجارة حّية، أي الكنيسة».

دخول السید المسیح إلى الهیكل 
وعید البَّار سمعان الشیخ
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الكاتب
كتب سرية القديس البار أفثيميوس الكبير أحد تالمذة القّديس 
لطلب  بناء  (سكيثوبوليس)،  البيساين  كريللس  الراهب  سابا، 
القّديسني  الثاين) وإثر معاينته  الهدوئي (٨ كانون  القديس يوحنا 
القديس  من  والربكة  العون  وتلّقيه  رؤيا  يف  وسابا  أفثيموس 
الكتابة.  يُؤَت  فلم  الورق وجلس  أخذ  روى.  ما  على  أفثيميوس، 
كانت الساعة الثانية، أو الثامنة صباًحا حسب ترتيبنا اليوم. فجأة 
سابا  فقال  عينه،  باجللباب  متجلببني  رؤيا  يف  القّديسان  أتاه 
ألفثيميوس:«هوذا كريللس ميسك بالدُّرج ومل يباشر الكتابة بعد!». 
فأجابه أفثيميوس:«أّىن له أن يُتّم واجًبا كهذا ومل تنزل عليه نعمة إهلية 
األب  أيها  نعمة، كهذه،  أنت  فأردف سابا:«هبه  ُخطَاُه؟»  ترشد 
القّديس!» فجعل أفثيميوس يده يف حضنه وأخرج إناء مرمريًا فضًيا 
إىل  ومّدها  مرّات  ثالث  ريشة  طرفها  يف  أداة  فيه  وغمس  ناعًما 
احلالوة  من  مذاقه  الزيتون،  سائًال كزيت  فمه  يف  فبدت  كريللس. 
حبيث لو ُشبِّه بالعسل لبخس الَعَسل حّقه. مث صحا وكانت نكهة 

السائل بعد يف فمه، وإذ امتأل من مسرّة اهللا باشر بكتابة السرية.

مولود العقر
ولد أفثيميوس قرابة العام ٣٧٧ م يف مالطية األرمنية، قريًبا من ¸ر 

أمه  واسم  بولس  أبيه  اسم  غراتيانوس.  األمبراطور  زمن  الفرات، 
ديونيسيا. كالمها كان بارًا وفاضًال. لكنهما أقاما مكتئبني سنوات 
القديس  الرتّدد على كنيسة  اعتادا  وإذ  ذرّية.  أل¸ما كانا من دون 
بوليفاكتوس املالطي (٩ كانون الثاين) دأبا على االبتهال إىل اهللا أن 
فُقبلت طلبتهما وأنعم  لوعتهما.  البطن ويسّكن  بثمرة  ميّن عليهما 
عليهما الرب اإلله مبولود ذكر أمسياه افثيميوس اي املسرّة. هذا نذراه 
هللا من قبل أن يولد. فلما بلغ الثالثة رقد أبوه وقّدمته أّمه للكنيسة 

نظري حّنة أم صموئيل واقتبلت هي الشموسية.

راهب ومدبّر 
املقّدس وأخبار  الكتاب  ِعْشَرة  الفتّوة يف  أفثيميوس سنوات  قضى 
القّديسني ملتصًقا بأكاكيوس معّلمه، أسقف مالطية العتيد، خادًما 
له، سالًكا يف السرية املالئكية حبرص وانتباه. وقد سامه معّلمه كاهًنا 

وكّلفه العناية باألديرة التابعة ألبرشيته.
أحّب أفثيميوس اهلدوء والرتّدد على كنيسة القّديس بوليفاكتوس. 
فيها اعتاد قضاء سحابة أيامه كّلما وجد إىل ذلك سبيًال. وكان يرتك 
املدينة مرة يف السنة، بعد الظهور اإلهلي، ليعتزل يف بعض اجلبال يف 

الربّية إىل عيد الشعانني.
أضنت القّديَس مهّمُة اإلشراف على األديرة فيما اشتاقت نفسه 
إىل املزيد من اهلدوء والسكينة فخرج سر½ا إىل أورشليم وهو يف التاسعة 
والعشرين. مهّه كان أن حيّج إىل هناك وأن حيادث اآلباء القّديسني 
إىل  مال  ونصائحهم  العديدين  بأمثلة  تزّود  فبعدما  منهم.  ويتعّلم 
مكان يبعد سبعة أميال عن أورشليم، إىل اجلهة الشمالية الشرقية، 
يدعى فارا فأقام بقرب عني املاء وأشجار النخيل يف هدوء. هناك 
تعّرف إىل ناسك يف اجلوار هو القّديس البار ثيوكتيستوس (٣ أيلول) 

الذي أضحى وإيّاه كنفس واحدة.

من فارا إلى المغارة
بقي أفثيميوس يف فارا مخس سنوات انتقل بعدها ورفيقه إىل صحراء 
كوتيال، صوب البحر امليت، ناحية قمران. هناك هدامها الرب اإلله 
طويًال  زمًنا  فيها  فأقاما  للوحوش.  مالًذا  فسيحة كانت  مغارة  إىل 
أن  إىل  باهللا  الرجاء  بغري  يباليان  وال  الربّية  األعشاب  من  يقتاتان 

كشف مكا¸ما رعيان من بيت عنيا.
ذاع  فلما  عليهما.  يرتّددون  فأخذوا  فارا  رهبان  باÃاِهَدْين  ومسع 
صيتهما وكثر طّالب الرهبنة عليهما حّول أفثيميوس الكهف إىل كنيسة 
وابتىن فوقها الفرا َعِهَد بعنايتها إىل ثيوكتيستوس. الالفرا، يف األساس، 
جمموعة قالٍل للمتوحدين حول مركز يضّم كنيسة وفرنًا. واستعمال 
اللفظة فلسطيين أوًال. املتوّحدون كانوا ميضون أيامهم يف قالليهم، إالَّ 
وتبادل كالم  احملبة  ومائدة  الشكر  سّر  ليشرتكوا يف  واألحد  السبت 
إليه  املقبلني  يُرشد  وكان  املغارة  يف  فٱختلى  أفثيميوس  أما  املنفعة. 
واملعرتفني لديه معّلًما إيّاهم الزهد والطاعة واالتضاع وأن جيعلوا ذكر 

املوت حي½ـا فيهم َوُحيَصُِّلوا طعامهم بتعبهم وحيفظوا الصمت.

القّدیس البار
أفثیمیوس الكبیر
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البدو 
وحدث، يف ذلك الزمان، أنه كان ألحد زعماء 
البدو ابن يدعى ترافون عاىن من ضغطة شيطانية 
فانشّل نصفه األمين. وأتت الصيبَّ رؤيا قيل له فيها 
أن يذهب إىل مغارة أفثيميوس الراهب وهو يشفيه. 
فقام ووالده َوَصْحُبُه وذهبوا إىل املوضع كما ُأشري 
طالعهم  وصلوا  فلما  الرؤيا.  يف  إليهم  به 
ثيوكتيستوس فأخربوه مبا أتوا من أجله وما حدث 
فقال  عادته.  على  منكفًئا  أفثيميوس  وكان  هلم. 
وأطّباء  السحرة  إلى  التجأت  ترافون:«لقد 
شيًئا.  أنتفع  ولم  جزيًال  ماًال  وأنفقت  العربية 
فأيقنت أن ما نوليه قيمة ال يعدو كونه حكايات 
وأخذت  احلقيقي  اإلله  إىل  فصّليت  وأوهاًما». 

على نفسي أن أصري مسيحًيا ِإْن بَرِْئُت. وفيما كنت أصّلي على 
عّليت  عن  يسألين  اللحية  طويل  راهًبا  شيًخا  عاينت  النحو  هذا 
ما  تتّمم  أن  عليك  لكان  ُشفيَت  «لو  يل:  فقال  له،  فكشفتها 
وعدت به». فقلت:«أجل يا سّيد! سوف أفعل ذلك!» إذ ذاك 
كشف يل عن نفسه قائًال:«أنا أفثيميوس، أقيم يف ناحية السيول، 
على بعد عشرة أميال عن أورشليم، فلو رغبت يف أن ُتشفى فأِت 
أنا  علمت  قائًال:«ملا  ترافون كالمه  وتابع  يشفيك».  والرب  إّيل 
يف  أن  ثيوكتيستوس  فأدرك  إليك».  وأتينا  والدي،  أخربت  بذلك 
األمر تدبريًا إهلًيا فنقل اخلرب إىل أفثيميوس الذي خرج من املغارة لِتَـوِِّه 

وقابل البدو وصّلى على الصيب فأبرأه باسم الرب يسوع.
تعّجب البدو جًدا وآمنوا باملسيح وطلبوا العماد بيد قّديس اهللا. 
للحال جعل أفثيميوس من زاوية الكهف مكانًا للمعمودية. فاعتمد 
والد الصيب َوُدِعَي بطرس وكذلك ماريس، زوج أخته، وكان فهيًما 
أن  ووعظهم  القّديس  عّلمهم  وقد  والباقون.  ترافون  مث  فاضًال، 
إالَّ ماريس  قاموا وارحتلوا  يوًما، مث  أربعني  التقوى، وصاموا  حيفظوا 
الذي ترّهب ودخل يف طاعة القّديس. وهو الذي صار، فيما بعد، 
رئيًسا لالفرا. وقد ورد أن العديد من البدو اهتدوا واعتمدوا بفضل 
أفثيميوس وتعليمه، وأن بطرس سيم أسقًفا  القّديس  بطرس وبركة 

عليهم.

إلى قمة مردان
وتقاطر الناس إىل قّديس اهللا من كل صوب وطلب الكثريون الربء 
أحب  ألنه  سر½ا  موضعه  غادر  وطأ�م  اشتّدت  فلما  يديه،  على 
السكون، ورافقه راهب فاضل يدعى دوميتيانوس. وقد قصدا مكانًا 
بقرب روبا وصعدا قّمة مردان اليت هي مسعدا املعروفة يف تاريخ بين 
اسرائيل. هناك وجدا ماء وبعض اخلرائب، فأصلحا لنفسيهما كنيسة 
وأقاما فيها. هناك أيًضا اهتدى الناس إىل أفثيميوس فأخذوا يرتّددون 
عليه  الشيطان، كثر  عّذبه  ولًدا  اهللا،  باسم  شفى،  وإذ  عليه. 

القادمون وابتنوا ألنفسهم ديرًا بعنايته.

إالَّ أنَّ أفثيميوس عاد بعد حني إىل الكهف وإىل رهبان الالفرا، 
لكنه أقام على بُعد ثالثه أميال منهم وصار يرتّدد عليهم بانتظام.

ضيوف ومائدة
يف ذلك الزمان تاه أربعمائة من األرمن نزلوا من أورشليم إىل األردن 
تلميذه  دعا  املغبوط  رآهم  فلما  أفثيميوس.  القّديس  الفرا  فبلغوا 
ال  دوميتيانوس:«ولكن،  فأجابه  استضافتهم.  وطلب  دومتيانوس 
طعام لنا وال ليوم واحد!» فقال له أفثيميوس:«اذهب يا بـَُينَّ وانظر 
كم ختتلف أفكار الناس عن نعمة اهللا وقدرته!» فخرج دوميتيانوس 
فأتوا  بآخرين  فصاح  يقدر.  مل  الباب  فتح  رام  وملا  املخزن.  إىل 
وساعدوه. فلما فتحوا الباب وجدوا اخلبز يف املخزن فائًضا. كل ما 
ميكن أن حيتاجوا إليه من الطعام كان موجوًدا يف الداخل: خبز ومخر 
وزيت وغريه! فعاد دوميتيانوس إىل معّلمه وسجد عند قدميه فأقامه 
القّديس قائًال: «من يزرع بالربكات، فبالربكات أيًضا حيصد!» من 
أن  ما جيب  باألكثر، هذا  نفسه  ينفع  الفقراء  ويقبل  الغرباء  خيدم 
تفعله إذا ما اشتهيت بركة اهللا عليك وأن تقوى ما فيه الكفاية يف 

الدهر احلاضر وتنعم باحلياة األبدية يف الدهر اآليت.
عدم الطاعة

أحدهم،  اخلمسني.  قرابة  الالفرا  يف  الرهبان  عدد  وبلغ 
أوكسنديوس، حافظ البهائم، مل يكن ُمطيًعا. فنّبهه اإلخوة ونّبهه 
القّديس: سوف تلقى مثرة عصيانك  له  القّديس فلم يرعو. فقال 
بعد قليل! وإذا بروح اخلوف يستبّد به لدرجة أن قواه خارت وسقط 
فاتعظ  ووعظه  اهللا،  بنعمة  وشفاه،  اهللا  قديس  فأقامه  أرًضا. 

واستقامت قناته.
راهبان يطلبان ترك الدير 

مرة أخرى، طلب راهبان، مارون وكليماتيوس، ترك الدير. فعرف 
إسقاطهما.  وطلب  رأسيهما  لجم  الشيطان  أن  بروحه  القّديس 
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فحّذرمها مبيّـًنا هلما، بأمثلة عديدة عن الطاعة، أنه إذا أراد أحد ترك 
اليت  هي  احلياة  طريقة  تغيري  ألن  ُخيطىء  الفضيلة  يف  راغًبا  مكانه 
ختّلص اإلنسان ال تغيير موضعه. وكما أن الشجرة اليت تُقلع وتُزرع 
من جديد يف موضع آخر ال تزدهر كذلك الراهب ال ينجح يف حياة 
الفضيلة إذا أدام التنّقل من موضع إىل آخر. فلم يشأ الراهبان أن 

يفهما إىل أن مسح اهللا بروح رعدة استبدت بهما فتابا.

جهادات القّديس 
ونقل كريياكوس الناسك الذي رافق القديس وعرف صرامة عيشه 
أنه مل يَـَرُه مرَّة يأكل أو يتلّفظ بكلمة واحدة، مخسة أيام يف األسبوع، 
إالَّ عند الضرورة القصوى، وال اعتاد النوم ممّدًدا بل جالًسا أو معّلًقا 
قائًال:  النوم  وينادي  قليًال  إالَّ  ينام  ال  القّالية. كان  زاوية  حببٍل يف 

«هيا، أيها العبد الشرير!»
اعتزاًال  أيار)،   ٨) أرسانيوس  ُخطى  يف  أفثيميوس  سلك  كذلك 
قَـْلٍب  وخنَس  وأسهارًا  وإمساًكا  امللبس  يف  وفقرًا  وصمًتا  واتضاًعا 

ودموًعا واحتماًال.

امليانوس الراهب
أحد إخوة الالفرا وامسه أمليانوس سلك يف الفضيلة منذ صباه وكان 
طاهرًا حكيًما، فحسده الشيطان وهاجمه بحرب جسدية رهيبة لم 
يحتملها، وإذ مال إىل تلك األفكار قبلها أخريًا. فلما خرج القّديس 
عند الفجر إىل صالة السحر مّر بذلك األخ فاشتم رائحة كريهة 
تنبعث منه فأدرك أن يف األمر فًخا من الشيطان فانتهره. وإذا باألخ 
يسقط إىل األرض، ويتشّنج ويزبد فطلب القّديس ضوًءا ألن املكان 
منذ  الذي كان  هذا  إخوة  يا  لآلباء:«انظروا  وقال  مظلًما  كان 
الطفوَلِة حكيًما وفاضًال كيف هو اآلن مغلوٌب ألفكار النجاسة. انه 
ألمر خميف ُمْبٍك! لذلك أقول لكم ليحطم كل واحد منكم أفكاره 
إذا  أما  قوية.  بعد  تكون  ال  حني  بأول،  أوًال  ويطردها  الشرّيرة 
نعرف  مل  ولو  Vا، حىت  ومتتعنا  معها  وصال  ودخلنا يف  َالطَـْفَناَها 
جسًدا فإن النفس تكون قد خطئت، إذ ذاك، كما عّلمنا ربّنا، نَُداُن 

كزناة يوم ُتكشف دواخلنا».
وبعدما نّبه اإلخوة إىل ضرورة احلذر والتأمل يف خروج النفس على 
الدوام، صّلى على أمليانوس فخرجت منه رائحة نتنة ال حتتمل. وإذا 

بصوت يقول:«أنا هو روح الزنى!».
بعد ذلك عاد أمليانوس إىل صوابه وتأّدب.

القّداس اإللهي
ملا بلغ القديس السادسة والسبعني نزل من الروبا إىل الالفرا وخدم 
أشخاص كانوا  بضعة  سبًتا.  وكان  اإلهلي،  القداس  الشكر،  سّر 
وترافون البدوي. فلما بلغت اخلدمة  حمتفني به كتلميذه دوميتيانوس
حّد الرتنيمة املثلثة التقديس، فجأة نزلت نار من السماء وغلَّفت 
القّديس وتلميذه دوميتيانوس، من تلك اللحظة وإىل ¸اية القّداس 

اإلهلي.
كذلك أفاد عارفو القّديس أن الرب اإلله َمنَّ عليه بنعمة خاصة 
أتاحت له معرفة اجلميع، واحًدا واحًدا، من جمّرد منظرهم، كما مرآة. 
كان يعرف حركات قلوVم وأهواء نفوسهم ميّيز اهلوى الذي سقط 
فيه األخ، وكذا األهواء اليت مل يتغلَّب عليها. من هذا املنطلق، كان 
ينظر بعض املقبلني إىل الكأس املقّدسة حسين املنظر، ذوي Vاء، 

فيما كان سواهم مسود½ا، كئيًبا.
إليه يف  يأتون  وقد الحظ بعض اإلخوة أن مالئكة خموفني كانوا 

اخلدمة اإلهلية ويعاونونه كشمامسة.

عن القّديس سابا 
ملا بلغ القديس أفثيميوس الثانية والثمانني أتى املغبوط سابا املتقّدس 
راغًبا يف االنضمام إليه، فعرف القّديس بروحه على أية قامة سوف 
إىل  به  بعث  سّنه  لصغر  يقبله  مل  وإذ  حياته.  يف  سابا  يكون 
يف  باهتمام  َوُقْدُه  وأرشده  الشاب  هذا  قائًال:«اقبل  ثيوكتيستوس 
دروب النسك والرهبنة بدّقة، ألنه يبدو يل سوف يتقّدم تقّدًما كبريًا 
يف احلياة النسكية، وسيشّع على العديدين بإجنازاته الفائقة العجيبة».

وداعية القّديس
َوُخربِّ عن خروجه  فقد عرف  اهللا  عند  دالة  للقّديس  ولـمَّا كانت 
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العتيد إىل ربّه وما سوف حيدث لالفرا اليت أنشأها بتعٍب وَكدٍّ. فبعد 
العديد من اآلباء،  إليه  الظهور اإلهلي، اجتمع  أيام من عيد  مثانية 
بعضهم ليوّدعه وآخرون ليذهبوا معه إىل الصحراء. كانوا يظّنون أنه 
سوف خيرج كعادته إىل خلوته السنوية. وإذ الحظوا أنه مل يعّد العّدة 
مث  األسبوع،  هذا  معكم كل  باق  فأجاVم:«أنا  سألوه،  للذهاب 
أغادركم يوم السبت يف نصف الليل». كّلمهم عن مغادرته هلم ال إىل 

الصحراء بل إىل ربّه فلم يفطنوا.
بعد ثالثة أيام، كان عيد القّديس أنطونيوس الكبري فأمرهم أن يقيموا 
السهرانة ففعلوا. يف ¸ايتها، دعا اخلّدام وقال هلم:«اعلموا هذا، يا 
فليجتمع  اآلتية.  احلياة  اىل  احلياة  هذه  من  دعاين  الرب  ان  إخوة، 

اإلخوة كّلهم غًدا فُأخربكم كيف تسلكون بعد رحيلي عنكم».
اآلباء  قائًال:«أيها  فاه وكّلمهم  ففتح  اجتمع اإلخوة  الصباح،  يف 
اية  واإلخوة احملبوبون يف الرب، يا أوالدي األعزاء! يف ثالثة أيام أطأ̧ 
طريق آبائي. لذا عليكم أن حتفظوا الوصايا اليت أستودعكم إيّاها 
لكي تستبني تقواكم وحمّبتكم يل. أهّم الفضائل اليت عليكم اقتناؤها 
ا ال ميكن ألحد أن حيّقق شيًئا. كل الفضائل تعرف  احملبة اليت بد̧و
باحملبة والتواضع. التواضع يرفع الفاضل إىل قمم اإلجناز فيما تعصمه 
أمام  خبطايانا  نعرتف  أن  دائًما  علينا  منها.  السقوط  عن  احملبة 
اهللا...اثبتوا أنقياء يف النفس واجلسد. احفظوا القانون الذي وضعته 
لكم وداوموا على التمجيد يف اجتماعاتكم. اهتموا باملتأّلمني قدر 
طاقتكم. على اإلخوة القلقني من أفكار فاسدة كريهة أن يعرتفوا Vا 
الصاحل  واملثال  بالوعظ  األكثر خربة  اآلباء  يصلحهم  وأن  للحال، 
ال  فاحفظوه حبرص:  أوصيكم  Vذا  الشيطان.  Vم  يطيح  ال  حىت 
للمسافرين  مفتوًحا  ليكن  إليكم!  املقبلني  وجه  يف  الباب  توصدوا 
املنهوكني وللفقراء. ضعوا ما تقتنون يف خدمة احملتاجني إذا ما رغبتم 
إىل اهللا يف أن يزّودكم مبا حتتاجون إليه بوفرة...». مث ختم القّديس 
بالقول:«وأنا إذا أَِذَن يل الرب فلسوف أسأله أن أكون مع الشركة 

دائًما يف الروح».
فلما قال هذا صرف اجلميع إالَّ دوميتيانوس الذي بقي معه ثالثة 
بالرب  السبت، كما سبق فخّرب، رقد يف سالم  أيام. مث يف مساء 
ممتلًئا أياًما، سًتا وتسعني سنة، كان ذلك يف ٢٠ كانون الثاين من 

السنة ٤٧٣ م.

مالمح القّديس
كيف بدا القّديس أفثيميوس لناظره؟

مثة َوْصٌف له أورده كريللس البيساين الراهب. قال: «كان القديس 
بطبعه لطيف املعشر، موّطد العزم، مليح التقاسم، َوِسيًما، دائري 
الوجه، Vج الطلعة، حلو الشمائل، ممدود اللحية إىل وسطه ويزيد. 
كل ما فيه كان صحيًحا سليًما. وكان كامل األعضاء؛ حىت أسنانه 

ال نقص فيها.»

عجائبه
ينقل كريللس الراهب للقديس عن تالميذه عجائب ّمجة بينها أشفية 
وطرد لألرواح الشريرة. من أخباره هذه احلادثة الفريدة اليت جرت بعد 
وفاته. يف قرية تدعى فاران، إىل الشرق، كان راع امسه كيرياكوس 
أّمنه جار له فقري على عشر خراف يرعاها. بعد حني عّضت الفقري 
بيعها، فلما جاء إىل كيرياكوس وطلبها منه مل  احلاجة ورغب يف 
يعرتف إالَّ بثمانية واحتفظ لنفسه خبروفني. فتجادال كثريًا، ولكن دون 
قرب  عند  تقسم  أن  مستعًدا  الفقري:«إذا كنت  له  فقال  جدوى. 
القديس أفثيميوس فال بأس عندي إن خسر�ا!» فقبل كرياكوس 
أن  إليه  الـُمَساُء  رأى  القديس  قرب  من  اإلثنان  دنا  وإذ  العرض. 
وقال  اإلمث  فخشي  مييًنا كاذبة  حيلف  أن  وشك  على  كيرياكوس 
له:«لنعد يا أخي وأنا أعترب كأنك أقسمت!» فلم يرَض كيرياكوس، 
وكأن احلق جبانبه، وأصّر، بوقاحة، ان ينفَِّذ القسم. وإذ اقرتب من 
القرب جتاسر وحلف مييًنا كاذبة، مث عاد إىل بيته. يف تلك الليلة، فيما 
كان كيرياكوس يف السرير، بدا له كأن الباب انفتح ودخل راهب يف 
يده عصا ومعه مخسة فتيان. فجأة امتأل البيت نورًا. كان الراهب هو 
القديس أفثيميوس بالذات وكان متجهِّم الوجه. وإذا به يصرخ يف 
البطّال، كيف جترؤ على حلف ميني  قائًال:«ايها  كيرياكوس  وجه 
كاذبة عند قرب أفثيميوس؟» فخرس كيرياكوس ومل يستطع جوابًا. 
فأمر القديس أربعة من الفتيان أن يضربوه بالسوط واخلامس بالعصا 
أخرى  مرة  اهللا  إهانة  على  َجيُرؤ  قّوتك حىت ال  بكل  قائًال:«اضربه 
ويقسم قسًما كاذبًا ويأخذ ما ليس له!» وبعدما ضربوه ما فيه الكفاية 
أوقفهم القّديس وقال للمفرتي:«أمل تعلم، أيها األثيم، أن هناك إهلًا 
عليك، ال خلريك،  العقاب  هذا  وهو جيعل  بالعدل؟  األرض  يدين 
ألنك غًدا متوت وآخرون يأخذون ما مجعته بغري حق، بل إلصالح 
القسم  وجيتنبوا حىت  الكاذب  القسم  من خطر  يفّروا  سواك، حىت 
حبق!» قال القّديس هذا وانصرف. كانت آالم كيرياكوس ال تطاق. 
وإذ صرخ اجتمع عليه اجلريان فأراهم جراحه واعرتف بأنه أقسم مييًنا 
كاذبة. مث رجاهم أن يأخذوه إىل قرب القّديس ليسرتحم لديه. فلّما 
أحاطوا به خافوا أن يلمسوه من كثرة جراحه. فاحضروا كيسني من 
مبا جرى. ومجيع  وأخربوا  الدير  إىل  وأخذوه  بينهما  القش ووضعوه 
الذين مسعوا انتابتهم القشعريرة وخافوا خوفًا عظيًما. فلم يعد أحد 
جيرؤ، مذ ذاك، على حلف ميني، صادقة كانت أو كاذبة. وبعد يومني 
ساءت حال كيرياكوس وانفتحت معدته وكان يتقيأ باستمرار فجاء 

أقرباؤه وأخذوه إىل البيت، ويف اليوم الثالث مات.
ملحوظة: تذكر القديس أفثيميوس الكبير اليوم كل الكنيسة يف 

الشرق والغرب.
المرجع:

القّديسني  ِسيَـُر   ، لبنان   ،(١٩٩٧) (بيطار)  توما  األرمشندريت 
وسائر األعياد يف الكنيسة األرثوذكسية (السنكسار) - اجلزء الثاين، 

عائلة الثالوث القدوس - دير القديس يوحنا املعمدان - دوما
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أحد األهواء الرئيسية التي تسود على اإلنسان هي محبة الذات. 
كما سنرى فيما يلي، محبة الذات هي أّم مرِضعة لكل األهواء 

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

(٢يت٣: ١-٢).
ٰهذان املرجعان من الكتاب املقدس كافيان يف حدِّ ذا�ما إلظهار 
البشري.  للجنس  الذات  محبة  هوى  يسببه  الذي  الكبري  الضرر 
سوف أحاول اآلن وصف حمبة الذات، وحتليلها لكي أحدد نتائجها 

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

حمبة الذات هي حمبة عظيمة وطاغية لذواتنا. حبسب القديس نيكيتا 
ستيثاتوس، حمبة الذات هي «ُحب جمنون للجسد جيعل 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 حمبة 
هي  الذات  «حمبة  المعترف:  مكسيموس  القديس  يقول  الذات. 
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 حمبة الذات 
وضبط  احملبة  هي  وعكسها  للجسد،  جمنونة  شهوانية  «حمبة  هي 
متاًما كما  النفس،  وضبط  المحبة  الذات  محبة  تضاد  النفس». 
تضاد احملبة وضبط النفس حمبة الذات. من الواضح أننا ال نعين مبحبة 
الذات االعتناء باجلسد يف إطار طبيعي، لكننا نعين االهتمام الزائد 

الشهواني بكل من اجلسد والنفس.
يكتب القديس مكسيموس حملًِّال السِّمات املميزة حملبة الذات قائًال: 
أن هوى حمبة الذات «يقرتح على الراهب أنه ينبغي عليه أن يشفق 
على جسده، وأنه ينبغي عليه حتت مسمى رعايته بشكل مناسب أن 
يأخذ طعاًما أكثر من املعتاد». هكذا، قليًال قليًال، يسقطه يف فخ 
االنغماس يف امللذات يف حني أنه جيعل العائشني يف العامل «ُيشبعون 
احتياجات اجلسد دفعة واحدة». حيثنا هوى حمبة الذات على أن 
نبالغ َّباالستمتاع بالطعام وامللذات األخرى والراحة واليسر، وأن نشبع 
الشهوات األخرى املتنوعة. جيعلنا هوى حمبة 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 متباطئة ومرتاخية من جهة 
السلوك يف طريق اهلدوئية، كما يقول القديس غريغوريوس السينائي. 
ال شيء جيعل نفوس اÃاهدين يف النسك «متباطئة ومهملة وغافلة» 
مثل هوى حمبة الذات. هكذا يصف القديس نيكيتا ستيثاتوس أيًضا 
حمبة الذات على أ¸ا «خبيثة»، مشريًا إليها على أ¸ا «رذيلة محبة 

الذات الخبيثة».
املثال الدقيق على شخص حيب ذاته 
هو الغني الغبي يف َمَثل السيِد املسيح. 
لقد كان يفكر يف بناء خمازن جديدة 
يقول  مث  خرياته  فيها كل  جيمع  لكي 

ِلِسِنَني َكِثريٍَة.  َمْوُضوَعٌة  َخيـْرَاٌت َكِثريٌَة،  َلِك  نـَْفُس  يَا   » لنفسه: 
الرجل  يكن  مل  (لو١٩:١٢).  َوافـَْرِحي!»  َواْشَرِيب  وَُكِلي  ِاْسَرتِِحيي 
األناين مهتًما باملرة بشفاء نفسه أو مبجد اهللا، وال خبدمة إخوته. لقد 

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

نتائجه األليمة.
٢- نتائج هوى محبة الذات

يرى القديس نيكيتا ستيثاتوس أن حمبة الذات هي «عقبة أمام تقدم 
أولئك املتقدمني جيًدا». إ¸ا متنع الناس من تكريس ذوا�م 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 
جهادها  عن  النفس  تكف  املختلفة،  األمراض  عن  أفكار  خلق 
النسكي لكي حتفظ وصايا املسيح ولكي ُتشفى من األهواء املختلفة 
اليت تزعجها. بالتايل تكون حمبة الذات، كما يقول القديس يوحنا 

محبة الذات
حسب القديس يوحنا السلمي، ومكسيموس 

المعترف، ونيكيتا ستيثاتوس وايسيخيوس الكاهن

الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
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النفس من حتقيق شفائها وَحْسب،  متنع  إ¸ا ال  حجابًا.  السلمي، 
لكنها أيًضا ختفي األهواء املوجودة داخلها. ال يريد الشخص األناين 

أن يرى نفسه. إنه ال يريد أن يكون واعًيا لفقره الروحي.
يسمي القديس مكسيموس محبة الذات أّم كل الرذائل، أل¸ا تلد 
«األفكار الثالثة األولى واألكثر عمومية التي للشهوة والغضب». 
هذه األفكار الثالثة هي النهم، والبخل، وتقدير الذات. يرى نفس 
األب أن حمبة الذات هي أم الثرثرة واشتهاء األطعمة اللذيذة التي 
تسبب اإلباحية، وهي أيًضا أم البخل والكبرياء. بوجه عام، لو كان 

لدى املرء حمبة للذات «فمن الواضح أن لديه كل األهواء».
«ليست حمبة الذات أم األهواء فقط، ولكنها أيًضا أم لكل األفكار 
الشهوانية. يتولد فكر النجاسة من فكر النهم. حيبل فكر تقدير الذات 
الذات كل  وتقدير  والبخل  النهم  أفكار  من  تنبع  الُعجب.  بفكر 
األفكار األخرى كالغضب، واحلزن، واالمتعاض، واحلسد، والنميمة 
الذات»  حمبة  من  األفكار  هذه  تُوَلد كل  ذلك.  إىل  وما  اخلبيثة 

(القديس مكسيموس).
يعلِّم القديس إيسيخيوس الكاهن أنه ال يوجد شر أعظم من حمبة 
الذات. حمبة الذات هي أم تلد أطفاًال كثريين. أطفال حمبة الذات هي 
«الُعجب، الرضا عن النفس، النـََّهُم، النجاسة، تقدير الذات، الغيرة، 

ورأس كل هذه هو الكبرياء».
أن  أنه ال ميكن  النفس، «حبيث  يغطي  الذات هي حجاب  حمبة 
تتكشف فيها أسس العامل، أي اجلواهر الداخلية لألشياء»، وذلك 
حبسب قول إيليا الكاهن. يكون الشخص األناين أعمى متاًما حيث 
أنه ال يستطيع رؤية القوة اليت يوجه Vا اهللا العامل والتاريخ. حيث أن 
اهللا  فريى  ذاته  يتجاوز  أن  يستطيع  ال  ذاته  حيب  الذي  الشخص 
واآلخرين، فإنه يكره ُكال½ من اإلنسان واهللا. هذا هو السبب الذي 
جيعل القديس مكسيموس يأمر قائًال: «ُكفَّ عن إرضاء ذاتك فال 

تكره إخوتك من البشر؛ ُكفَّ عن حمبة ذاتك فتحب اهللا».
٣- شفاء محبة الذات

الذي «للمحبة  الرهيب  اهلوى  يتحرر من هذا  أن  اإلنسان  حيتاج 
الخبيثة للذات». مىت تصرف بطريقة تزيل حجاب حمبة الذات ورأى 
بوضوح األهواء اخلفية املرتعرعة، فإنه سينتحب مبرارة وستصبح كل 
حياته غري كافية للتوبة حىت لو عاش مئات السنني، ولو تدفقت الدموع 
من عينيه مثل ¸ر األردن. «إنه لن يهتم بشيء آخر يف هذه احلياة، 
معتربًا أن ليس لديه الوقت الكايف لكي يبكي على نفسه، حىت لو كان 
سيعيش مئات السنني، وحىت لو رأى دموًعا تنفجر من عينيه مثل ¸ر 

األردن بكامله» (القديس يوحنا السلمي).
يكمن الشفاء يف اصطياد حمبة الذات أينما وجدت. الطرق الرئيسية 

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 Vدف حفظ وصايا املسيح. يقدم لنا بولس الرسول 
دافًعا لكي نفعل ذلك عندما يقول: «َولِكنَِّين َلْسُت َأْحَتِسُب ِلَشْيٍء، 
َوالَ نـَْفِسي َمثِيَنٌة ِعْنِدي، َحىتَّ أَُمتَِّم ِبَفرٍَح َسْعِيي َواخلِْْدَمَة الَِّيت َأَخْذتـَُها ِمَن 
الرَّبِّ َيُسوَع، َألْشَهَد بِِبَشارَِة نِْعَمِة اِهللا.» (أع٢٤:٢٠). ينبغي على 
املسيحي لكي ُيشفى من حمبة الذات، وبالتايل من كل األهواء املرتبطة 
Vا، أن يكون مستعًدا ألي تضحية. ينبغي عليه أن يعمل عكس ما 
متليه حمبة الذات واألهواء العديدة الناجتة عنها. إنه حيتاج لضبط النفس 

يف كل ما يعمله.
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي على النوس أن يلجأ إىل اهللا. يتأتى ذلك 
التقليد األرثوذكسي.  من خالل الصالة وكامل املنهج العالجي يف 
حمبة  هوى  من  نتحّرر  فإننا  اهللا،  حمبة  حالوة  نَـْوُسنا  يتذوق  عندما 
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 حمبة الذات جتعلنا ننغلق على أنفسنا، فإننا حنتاج ألن ننفتح 
على إخوتنا. من أجل ذلك، ينبغي علينا أن نضحي متاًما بأي شيء 
جيلب لنا االرتياح والراحة اجلسدية. لقد عربَّ القديسون عن هذا احلب 
الباذل يف حيا�م، حيث أ¸م فضلوا خالص اآلخرين على خالصهم. 
ال ينبغي إظهار هذه احملبة من خالل عطايا املال فقط، لكن «باألكثر 
حاجا�م  يف  بالناس  واالعتناء  الروحية  املشورة  إعطاء  خالل  من 

اجلسدية» (القديس مكسيموس).
أنكرنا  فكلما  املقدس.  الذات  إنكار  ينمو  أن  ينبغي  عام،  بوجه 
ذواتنا نتحرر من محبة الذات، ويّتسع أفقنا الروحي. لقد علَّم السيد 
املسيح قائًال: «َمْن حيُِبُّ نـَْفَسُه يـُْهِلُكَها، َوَمْن يـُْبِغُض نـَْفَسُه ِيف هَذا 
اْلَعاملَِ َحيَْفظَُها ِإَىل َحَياٍة أََبِديٍَّة.» (يو٢٥:١٢). يف نص آخر يعلن 
السيد املسيح ويطلب أيًضا: «ِإْن َكاَن َأَحٌد يَْأِيت ِإَيلَّ َوَال يـُْبِغُض أَبَاُه 
َوأُمَُّه َواْمَرأََتُه َوأَْوَالَدُه َوِإْخَوَتُه َوَأَخَواتِِه، َحىتَّ نـَْفَسُه أَْيًضا، َفَال يـَْقِدُر َأْن 
َيُكوَن ِيل تِْلِميًذا.» (لو ٢٦:١٤). هذا اإلنكار املقدس الذي جيب 
أن يرتّسخ فينا يظهر بصورة رئيسية من خالل التوبة. فالتوبة احلارّة 
الشريرة وأهوائنا  أنفسنا برغباتنا  املستمرة سوف متنعنا من أن حنب 
ونتبع  اهللا  نرضي  حبيث  أنفسنا  على  نقسو  التوبة  جتعلنا  الساقطة. 
مشيئته. من قواعد احلياة 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 Vذا اهلوى. المسيحيون واقعون 
نحن  المحبة.  حياة  يعيشون  ال  أنهم  حتى  قبضته  في  بشدة 
لتالميذ  المميزة  السمة  تنقصنا  ُنحب.  ال  ذلك  ومع  مسيحيون، 
المسيح ألننا أنانيون، ذاتيون، منفردون. ينبغي أن توجه كل جهودنا 
نصبح  أن  من  مينعنا  الذي  الذات  حمبة  من حجاب  التخلص  حنو 
ومواطنني يف  املسيح  حقيقيني يف كنيسة  أعضاَء  وبالتايل  أشخاًصا 

ملكوت السموات.
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 من املعروف أّن القّديس يوحّنا وهو يف سّن احلادية والعشرين، وبعد 
إ¸اء دراسته يف فّن اخلطابة والّالهوت، أقام أربع سنوات قرب شيخ 
ناسك يف أحد اجلبال ليس بعيًدا عن أنطاكية. وبعد هذه السنوات 
املقّدس  فمه  من  تلّقف  الذي  الشيخ،  هذا  على  وتتلمذه  األربع، 
أسس احلياة الرهبانّية، بقي وحده ناسًكا سنتني يف إحدى املغاور.

أحّب يوحّنا الثاوريا واحلياة النسكّية حمّبة مجّة، حّىت إنّه، وبسبب 
حياته  يف كّل  املرض  هذا  ورافقه  مرض،  النسك،  يف  مبالغته 

االستشهاديّة املقّدسة.
لشيخ سورّي،  تلميًذا  يوحّنا كان  القّديس  أّن  املؤثّرة  األمور  ومن 
الناسك، ولكّنه، ولكونه  أنّنا ال نعرف شيًئا عن هذا الشيخ  ومع 
احلياة  باب  فتح  الذي  السورّي،  إسحق  بالقّديس  يذّكرنا  سوري½ا، 
اهلدوئّية على مصراعيه لألجيال اليت أتت بعده، ُمْطِلًعا إيّاها على 
دقائق السرية الرهبانّية، وعلى أسرار احلياة السماويّة اليت بات عيشها 
اخلربة  صاحب  إسحق،  القّديس  ويقول  األرض.  لسّكان  ممكًنا 
الواسعة النطاق يف هذا اÃال، بأنّه عندما يرتك اهللاُ البشَر يتذّوقون 
حلظات من الثاوريا وحلول النعمة اليت تسمو Vم فوق أمور العامل، 

ال بّد، عندئذ، أن يطرق اجلميع باب الربيّة.
وعلى السؤال ما هي الرهبنة، وكيف نتعّرف إليها؟ يأتينا اجلواب 
واضًحا من مثال القّديس يوحّنا الذهبّي الفم، أْي جيب أن يكون 
لديك معّلٌم صاحلٌ وخمتِربٌ حٌر بالروح وحاٌر باحملّبة اإلهلّية. هذا هو 
مجيع  مع  لتحيا  روحي½ا  يلدك  أن  بإمكانه  الذي  املتواضع  املتوّحد 
القّديسني يف قلب الكنيسة، ويلّقنك التعليم الصحيح، ويقودك إىل 

املسيح، فيما يكون هو نفسه قد بلغ احلّد األقصى من ذلك.
إّن أمثال هؤالء املعلِّمني جيعلونك تدرك، وبسرعة، أّن الرهبنة هي 
َغْصٌب للطبيعة، وقتل لألهواء، وليس قتًال للطبيعة. فالراهب ال ينشغل 
بأّي موضوع  خارج عن نفسه كالعلم أو الفّن أو املهنة أو... أو... 
كما ال ينشغل بتنظيف أّي حقل خال حقل نفسه، وال حياول أن حيرث 
هذا احلقل إالَّ مبا يتوافق والتوبة والنسك، مقدًِّما ذاته كّلها للمسيح.  

اليومّي: اخلدم الكنسّية،  يبدأ اجلهاد، ويدخل الراهب يف الربنامج 
واملطالعة، والقانون الشخصّي يف القالّية، والعمل اليدوّي باإلضافة إىل 
أعمال الدير اليومّية. يف كّل هذا ال يطلب املتوّحد إالَّ أمرًا واحًدا ، 
وهو إتمام مشيئة اهللا ال مشيئته. مثّ هناك، أيًضا، البوح باألفكار، وهو 
أمر يتطّلب من الراهب استقامة وأمانة مع نفسه ومع اهللا ومع شيخه. 
كما ال ننسى التجارب والضيقات اليت تعصف به بسبب الضعف 

البشرّي، روحي½ا كان أو جسدي½ا، أو بسبب احلروب الشيطانّية.
سبب  حتديد  يستطيع  به  الذي  التمييز،  القتناء  الراهب  يسعى 
أو تمّرد لشهوات  خبث شيطانّي،  أو  إلهّي،  افتقاد  َأِهَي  حمارباته 
الجسد وأهوائه. بيد أّن الراهب، يف عراكه هذا، ال جيابه مبفرده، 
وإّمنا يقف شيخه إىل جانبه يسنده ويشّجعه من جهة، وصلوات 
النّساك اآلخرين الدعم الثاين والقوّي له من جهة أخرى. وإن ثابر 
الراهب يف تتميم املشيئة اإلهلّية، متيّقًنا بأّن اهللا صاحل وكّلّي القدرة، 
يكون، عندئذ، قد وضع رجله يف السّكة الصحيحة، مبتدئًا حياة 
جديدة تنبثق من داخله، يشعر فيها بقّوة جديدة حتّفزه للسري ُقدًما 
يف معركته املقّدسة. وعندئذ يتحّول ضعفه إىل قّوة، وينبع من جراحه 

إحساس مرهف باخلطيئة، ورّقة شعور ورأفة حنو اآلخرين.
شيًئا  وهكذا،  الطفولّية،  أفكاره  من  بتحّرره  جهاده  الراهب  يبدأ 
وتضعف  والشّر،  اجلهل  وجيتاز  اإلميان،  حرارة  فيه  تتوّقد  فشيًئا، 
األهواء، وتبدأ الفضيلة باإلزهار، وخيترب مواقف جديدة تؤول به إىل 
النضوج الروحّي، وحيّس بأّن أمًرا ما جديًدا قد جرى داخله ال عالقة 
له مبحاوالته وجهاده، ولكّنه عطّية ّجمانّية من النعمة اإلهلّية. يف هذه 
املرحلة اجلديدة ال يقوم الراهب بأّي جمهود شخصّي، بل باألحرى 
الروحّية  احلياة  بتقّدمه يف  فأكثر، ويشعر  أكثر  السماويّات  يتذّوق 

حيث كّل شيء يعرب من دون عناء بالصالة.
ويف ¸اية املطاف، يصل الراهب إىل مرحلة متقّدمة جد½ا، إذ يدخل 
يف غبطة اÃد العلوّي، فتسكن نفسه، وخيّيم عليها صمت وهدوء 
داخلّيان، وبتعبري آخر يصبح حبالة صالة دائمة. ونستطيع القول بأّن 
الراهب، بعد حتّرره، يصل إىل حالة من التجّلي، إذ يتبّدل كّل شيء يف 
حياته ويتحّول إهلي½ا: تصري له قّوة أخرى، وخيلع عنه كّل رأي خاّص، 
ويعود ال يقود نفسه بنفسه، بل تقوده الروح حنو املعرفة احلقيقّية اليت 

تصل به إىل احلرّيّة، حرّيّة أبناء اهللا. نعم، لقد تغّري فيه كّل شيء.
العامل  هلذا  بالنسبة  املوجود  غري  اإلنسان  هو  احلقيقّي  املتواضع 

املخلوق والفاين، فهو له وجود آخر، وجود يف النعمة اإلهلّية.
حدود  وجتاوزوا  النعمة،  من  الدرجة  هذه  إىل  توّصلوا  الذين  إّن 
لو حظي بربكة وجود  البشرّي  اÃتمع  قليلون. وغبطة  الطبيعة هم 
واحد، فقط، نظريهم يف كّل جيل، إذ إّن وجودهم هو بركة للجميع.

ذا  يكون  أن  عليه  احلدود،  هذه  الراهب  يتجاوز  ولكي  ولكن، 
طبيعة صاحلة رقيًقا منسحًقا، ألّن هذا االنسحاق يقوده إىل اخلضوع 
لقواعد  ختضع  حياته  تعود  ال  وعندئذ  اهللا.  ملشيئة  خضوًعا كّلي½ا 

ورغبات بشريّة، بل تسري وفق اإلرادة اإلهلّية.

القّديس يوحّنا الذهبّي الفم
والرهبنة 
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احلياة يف جمملها هي سّر! فعندما نقرأ يف الكتاب املقّدس بأّن اهللا 
«يـَْرَحُم َمْن َيَشاءُ، َويـَُقسِّي َمْن َيَشاءُ. َفَستـَُقوُل ِيل:«ِلَماَذا يـَُلوُم بـَْعُد؟ 
َألْن َمْن يـَُقاِوُم َمِشيَئَتُه؟» (رو٩: ١٨-١٩) ندرك بأنّه علينا أن نقبل 
كّل ما يصادفنا بشكر وعرفان مجيل، ألّن الرّب يدبّر كّل شيء حبكمة، 
ومن البديهّي القول إنّنا ال نصل إىل هذا إّال بعد تعب وصرب جزيلني.

قد يستطيع جهاد يوم واحد، من الصباح حّىت املساء، أن يصل 
الدرجة اإلهلّية، وقد جيلس راهب آخر  بالراهب اÃاهد، إىل هذه 
مئات السنني يف قالّيته، غري قادر على إدراك هذا القول. ولكّن اهللا 
بل  األشخاص،  يفّرق بني  اجلهاد ال  النجاح يف  بظامل، ألّن  ليس 
يوّحدهم. ففوز الواحد، احلقيقّي ال الومهّي، هو فوز اجلميع. النجاح 
Vا  يشرتك  بل  فقط،  وحده  الراهب  Vا  يتمّتع  ال  والرجاء  والتعزية 
الفاشلون، رغم حماوال�م، والذين ال عالقة له Vم، بل والغرباء أيًضا.
النقاوة  يف  التقّدم  أو  الروحّية،  احلياة  يف  النجاح  إن كان  وأّما 
والفضيلة سبًبا لتكّرب الراهب واستعالئه على اآلخرين، فإنّه يسّبب 
لنفسه السقوط وفقدان كّل بِـرٍّ وصالح. فاهلدف من النسك هو أن 
الداخلّية  احلرّية  إىل  يقوده  الذي  التواضع  إىل  الراهب  يصل 

الفردوسّية، ويُؤاخيه مع اجلميع.
 فََأْحِبِب ٱلرّب، إًذا، َوَحتَسَّْس حضوره اإلهلّي، وحمّبته اليت ال تقاس، 
واليت جعلت كلمة اهللا أن يصري إىل ما ليس هو عليه لكي خيّلصك. 

لقد تواضع الرّب، بل بلغ التواضع األقصى، 
هذا التواضع الذي كان خيفي وراءه جمده وحمّبته 
اللذين ال يُعربَّ عنهما. أحبب المصلوب الذي 
َضحَّى من أجل حياة العامل وخالصه. ِإْعَشْق 
هذا الصليب، وهذه التضحية، من دون ملل 
إغناطيوس  القّديس  مع  ورّدد  كلل،  وال 
َأْحِبِب  ُأصلب».  أن  شهوة  «ويل  األنطاكّي 
الذاّيت، وعندها  التواضع حّىت درجة اإلخالء 
القول  حبسب  لتجدها  نفسك  تفقد  سوف 
اإلجنيلّي. ال تشته أمرًا بشري½ا، وسوف تُـْعطَاُه 

ّجمانًا. لقد طلب األب بمفو أالَّ يتمّجد على هذه األرض، فأشرق 
وجهه ساعة موته بلمعان مل يستطع أحد أن يتحّمله. واألب سيصوي 
َحِسب نفسه حتت اخلليقة كّلها، فربح كّل ما هو مساوّي حّىت بات 
مشارًكا جلوق املالئكة. قدََّم كّل شيء هللا حمّبة باهللا، فأعاد له اهللا كّل 
عليه  وأغدق  أيًضا،  اهللا  فأعطى، وعاد  عاد  ومقدًَّسا.  مبارًَكا  شيء 
بعطاياه. قضى كّل حياته يعطي، معتربًا أّن السّر األّول واألخري للحياة 

هو حمّبة العطاء والتضحية، واهللا أخذ، بدوره، يفيض عليه بركاته.
املاّدّي،  للعامل  بالنسبة  املوجود  غري  املتواضع  الراهب  هو  هكذا 

موجود هو بطريقة أخرى خفّية بالنسبة هللا وللعامل أمجع.
ا مدرسة الفلسفة احلقيقّية  ّ̧ الربّيّة هي املدرسة الّالهوتّية للكنيسة، إ
اليت اغرتف منها اآلباء علمهم. الربّيّة هي رحم الروح القدس الذي 

يلد للكنيسة أناًسا جدًدا.

ال وجود للراهب خارج الكنيسة، وال خارج احلياة، وال هو بعيد 
العامل.  وقلب  الكنيسة،  قلب  بل هو موجود يف  العامل،  آالم  عن 
ا نتيجة  ّ̧ فالرهبنة ُخلقت وُحفظت وعملت داخل جسم الكنيسة. إ

التدبير اإللهّي، وتجّسد كلمة اهللا.
يعيش الراهب وجياهد لكي يصل، بعد مروره جبسمانّيته اخلاّصة، 
ألن يقول: «لتكن مشيئتك»، وعندها يهيمن داخله على السالم 
والشكر ورهافة احلّس. إنّه دائم الوالدة، ألنّه دائم التضحية ودائم 
املوت. هو مولود أبًدا وحمتضر أبًدا. هو موجود، دائًما، بني يدي 
منظور. ال اختالف، بالنسبة إليه، بني النفس واجلسد،  حمّبة اهللا الالَّ
وال بني التحّرك والتوّقف، وال بني السكون والنشاط، بل هو ينشد 
قائًال: «قّدوس واحد ورّب واحد يسوع املسيح، الذي هو الكّل يف 
الكّل.» وهذا ما يعظ به املتوّحدون احلقيقّيون بصمتهم، بل ومبجّرد 

حضورهم فقط.
تتحّقق رسالة الرهبان داخل جسم الكنيسة، ال بل داخل اخلليقة 
ليصبح  بانسحاق وتواضع،  النعمة  تقّبل ملء  كّلها. رسالتهم هي 
م يعملون بصمت يف جسد الكنيسة،  ّ̧ وجودهم متجيًدا صامًتا هللا. إ
وال حيتاجون ألن ينظرهم أحد، ألّن جمّرد وجودهم يساعد اجلسد برّمته 
الرهبان هم شهود هللا، وظهور سّرّي حملّبته احملتجز  ويسنده. وأخريًا 

وصفها.
اآلخرون،  يرتفع  لكي  بالكبرياء  التواضع  الراهب  يُـْؤثُِر 
ويسعى إىل التخّفي وعدم الوجود لكي يـُْوَجَد اآلخرون. إنّه 
مجرة غري ماديّة تدفئك وتنّديك يف آن إن كنت قريًبا منها أو 
بعيًدا عنها. إنّه يقظ دائًما ملا حيتاجه اآلخرون لكي يعيشوا 
ويتقّدموا. الراهب متوّحد وحيد، ولكّنه حييا مع اجلميع، وله 

رسالة خفّية، ولكّن نتائجها ظاهرة للعيان. 
هدفهم  إىل  الوصول  يف  جنحوا  الذين  احلقيقّيون  الرهبان 
وجتاوزوا حدود الطبيعة هم قليلون. وهذه القّلة ال حتصى، 
لقد  حّسي½ا.  حمصورة  غري  ا  ّ̧ إ إذ  للعدد،  ختضع  ال  ا  ألّ̧
هذا  وبتحّررها  الدنيويّة،  القيود  من  بتواضعها،  حتّررت، 
استطاعت أن تقّدم الكّل ملنفعة الكّل. وهذه القّلة هي منوذج الراهب 
اآلخرين،  ألجل  وتوَجد،  تعيش،  ا  ّ̧ إ احلقيقّي.  واإلنسان  احلقيقّي 

وتصّور الرّب القائم، والـُمِقيَم معه املسكونة كّلها.
وهكذا، فعندما يوَجد الراهب يف هذه احلالة من التجّدد الدائم، 
يبقى منفصًال عن اجلميع ومّتحًدا باجلميع حسب تعبري إفاغريوس 
البنطّي، وموجود يف كّل مكان، وغري موجود يف آن على حّد قول 

القّديس أفرام السورّي.
ولقد حصل القّديس الذهبّي الفم على هذه النعمة، ونقلها إىل 

العامل بطريقته اخلاّصة وأقواله اخلاّصة.
أن  تستطيع  وال  النبيذ.  تشرب  مل  ما  تسكر  لن  بالطبع،  فأنت، 
تستدفئ ما مل تقرب ِمَن النار، وال أن حترتق ما مل تصل إليك النار 
بكّلّيتك. هكذا الراهب، ال يستطيع أن يصبح راهًبا ما مل يصبح 
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جبملته نارًا تلتهب حمّبة بالرّب.
أتى القّديس يوحّنا إىل الرهبنة، وعاش بقرب شيخه أربعة أعوام، 
الرهبان  النار كما حصل عليها  وبقي مبفرده عامني، وحصل على 
«جّهال املسيح» وغري املوجودين، وبقي ذاك الراهب امللتهب، ومل 

يربح البّتة بعيًدا عن مناخ النعمة والقوة، مناخ حرّيّة الفردوس.
أّىن حّل الراهب، وحيثما ُوجد، فهو باق أبًدا يف حالة واحدة، منفصًال 
عن الكّل، ومّتحًدا باجلميع. وهذا ما حصل مع القّديس الذهّيب الفم، 
وتستطيع أن ندركه بوضوح من طريقة كالمه، وكيفّية شرحه الكتاب 
املقّدس، ومن أين كان يستمّد غذاءه الروحّي، وماذا كان يقّدم للعامل، 
وكيف أحّب العامل، وكيف أحّبه العامل. كيف واجه األمور، وكيف أ¸ى 

حياته االستشهاديّة بقوله: «اÃد هللا على كّل شيء».
الذي  احلقيقّي  املتوّحد  خربة  جبالء  يُظهر  هذا  الفم  الذهّيب  قول 
يكّلمك بسكون وهدوء، وينقل إليك الفرح والتأكيد بأّن اهللا محّبة 
«َاهللاُ َحمَبٌَّة، َوَمْن يـَْثُبْت ِيف اْلَمَحبَِّة، يـَْثُبْت ِيف اِهللا َواهللاُ ِفيِه.» (١يو ٤ 
:١٦). وهكذا، فالذهّيب الفم أينما حّل كان ينقل نعمة الربّيّة. فهو 
مل يعرب عبورًا بسيطًا يف الرهبنة، مثّ انتقل بعد ذلك إىل معرتك آخر 
خيتلف اختالفًا كّلي½ا. بل بقي يف املناخ الرهباّين، واملنطق الرهباّين مبا 
فيه من قّوة وحمّبة ممّيزين، هذا املناخ جعله، بالنعمة، مكانًا يستقّر فيه 
غري املوسوع يف مكان، وبوقًا يصدح باحلرّيّة الداخلّية إحدى أبرز 
أبناء اهللا وطفولتهم، وعمل النعمة اليت جتمع  مثار الربّيّة، وببساطة 

املضاّدات، وترفض كّل ما هو خداع وكذب وافرتاء.
لقد أصبح الذهّيب الفم راهًبا، وهذا يعين أنّه ُجبل على حّب السكون 
والوحدة، فما عادتا تفارقانه البّتة. عاش مع املسيح، وعاش، أيًضا، 
الرهبنة منطًقا آخر، منطق جتسيد  لآلخرين ومع اآلخرين. أكسبته 

وصّية احملّبة الشاملة الذي يرفع الوجود إىل درجة عدم الوجود.
ومبا أنّه كان حييا احلدث بكيانه كّله، فقد آمن بعمق أّن اهللا حمّبة، 
فراح يعظ Vا، وينشرها بدويِّ الفرح والتعجب اللذين كانا ميآلن قلبه، 

واللذين جعال منه خطيًبا، بل باحلرّي خطيب الّالهوت بامتياز. 
ويبدعون  مبا خيلقون  املساعدة  وقّديسوها  الكنيسة  فّنانو  يقّدم  ال 
فقط، بل بشذا النعمة الذي يضوع من تواضعهم ال من فضيلتهم 
البشر،  خيّلصون  هذا  بتواضعهم  فهم  وحسب،  الصاحلة  وأعماهلم 
النقاوة  التواضع الذي يُظهر مدى  التأّله. هذا  م يف طريق  ويقود̧و

اليت اشتملت عليها حيا�م وأعماهلم. 
اليت  الليتورجّية  احلياة  وداخل  الرهبنة،  رحم  يف  الفم  الذهّيب  ُولد 
يرتجم  الذي  اإللهّي  القّداس  بوضعه  النعمة  ملء  ونقل  للكنيسة، 
جتّلي العامل كّله بالروح، وجيعل احلياة كّلها متجيًدا وتسبيًحا شكري½ا. 
هذه الليتورجيا اليت حتيي الكنيسة، وتغّذي اجلميع سواء كانوا رهبانًا 
يف الربّيّة، أو مؤمنني جماهدين يف اÃتمع. وVذا ُعرف الذهّيب الفم 

مغّذيًا روحي½ا، ومعّلًما للرهبان والعلمانّيني على حّد سواء.
واحد،  الفم  الذهّيب  وعظات  اهلدوئّيني  لدى  الصمت  إّن هدف 
فهم يصدحون بالشيء نفسه، وينقلون الفرح ذاته، واإلميان األكيد 

م طروباريّة متشاVة، وترتيلة واحدة هلا عمق احملّبة املالئكّية  ّ̧ عينه. إ
وهكذا  (يو٩:١٥).  أَنَا.»  َأْحَبْبُتُكْم  اآلُب َكذِلَك  َأَحبَِّين  «َكَما 
بصمتك،  تعّلم  إذ  املسيح  تعيش  عندما  الثالوثّي  احلياة  سّر  يظهر 
فالرهبان والوّعاظ يغتذون من  الربّيّة وهدوءها.  وتالًيا تنقل سكون 
نبع واحد، وحييون بالقّوة نفسها، وينقلون النعمة ذا�ا، وجيّسدون، 

بتعليمهم، حقيقة واحدة هي حقيقة اّحتاد طبيعّيت املسيح. 
ففي الكنيسة األرثوذكسّية جيد املتوّحد نفسه، بعد انفصاله عن العامل، 
واحًدا مع كّل إخوته يشّددهم ويسندهم. والذهّيب الفم عاش اهلدوئّية 
اليت أكسبته نقاوة الذهن، فعاد وعاش يف العامل بعد أن حتّرر داخلي½ا من 
العامل  يف  تعيش  يعّلمك كيف  بوجوده،  فاهلادئ،  العامل.  صخب 
بشكل صحيح، والذهّيب الفم الذي عاش يف العامل ميلؤك، بواسطة 

الليتورجيا اخلاّصة به وبعظاته الناريّة، بالنعمة وحبرّيّة الدهر اآليت.
لقد بّني الذهّيب الفم بأقواله وحياته ماهّية الرهبنة، وكذلك الناسك 
املفرح،  البكاء  حالوة  واملتذّوق  البهّي،  للنوح  املستسلم  املتوّحد 
ا  ّ̧ يكشف، بدوره، ماذا قدمت عظات الذهّيب الفم العطرة الشذا. إ
حياة واحدة لكال االثنني: ناسك الربّيّة واملؤمن اÃاهد يف العامل، 
ألّن الكنيسة هي واحدة يف السماء وعلى األرض، والذهّيب الفم هو 
ولذلك  الوحدة،  هذه  وحّقق  عاش  الذي  الشهري  األسقف  ذاك 

تسّميه الكنيسة «اإلنسان السماوّي واملالك األرضّي».
إّن ما تشعر به قرب أّي ناسك حقيقّي هو التحّرر من العاملّيات، 
وعظمة التواضع، والداّلة لدى اهللا، ومنطق الدهر اآليت. وهذا ما تراه، 
أيًضا، لدى الذهّيب الفم مبا أنّه أ¸ى دراساته العليا يف الفضيلة يف مناخ 
الربيّة النقّي. لقد تقّدس، وسيبقى حي½ا إىل األبد. لقد غدا قّديسنا 
مّر  البشر على  لكّل  تعزية وحياة  أقواله  فأتى عطر  شعلة متوّهجة، 
وّحد  إذ  المجيدة،  القيامة  بيوم  اخلاّصة   عظته  سّيما  ال  العصور، 
اللحظة احلاضرة باألبديّة، منعًشا الكون ال مبفردات بشريّة عقلّية، بل 
بكلمات ناريّة ترينا َظَفَر الحياة على الموت، وتفّوق المحّبة على كّل 
ظلم أو عدالة أرضّية. هذه القيامة اليت تبطل كّل شيء دنيوّي، وتدعو 
اجلميع لالشرتاك بالفرح السماوّي: «فادخلوا كّلكم إىل فرح رّبكم... 
تناولوا كّلكم مشروب اإلميان... املائدة مملوءة فتنّعموا كّلكم! العجل 
مسني، فال ينصرف أحد جائًعا... ال يتحّسر أحد شاكًيا... وال يندب 
معّدًدا آثاًما ألّن الفصح قد بزغ من القرب مشرقًا. املسيح قام وال ميت 

يف القرب...».
لذا أضحى من الواجب، بعد هذا الميمر* الرائع، أن نرّمن مباشرة 
طروباريّة القّديس: «لقد أشرقت النعمة من فمك مثل النار، فأنارت 
املسكونة، ووضعت للعامل كنوز عدم حّب الفّضة، وأظهرت لنا مسّو 
االّتضاع يا أيّها األب املؤدِّب بأقواله يوحّنا الذهّيب الفم، فتشّفع إىل 

الكلمة املسيح اإلله يف خالص نفوسنا».

*«ميمر»: هي كلمة سريانية معناها (قول) وهو مقال أو سيرة 
قديس، والجمع هو ميامر (الميامر).  وهي قصيدة تقرأ وال تُـَنشد 

وتكون تعليمية قصصية.
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إن كان كلمة اهللا يف حبه لنا نزل إلينا بروح التواضع ليحملنا فيه 
العطية  نثبت يف هذه  بنا لكي  يليق  فإنه  املقدس،  أعضاء جسده 
وُحنَْسَب باحلق أحباء وأصدقاء أن حنمل روح التواضع فينا. لذلك 

قدم لنا مثل الفريسي والعشار.
ضد  اخلامسة  عظته  يف  الفم  الذهبي  يوحنا  القديس  قال   ✞
أنوميانوس: «أن الفريسي ركب مركبة جيرها الّرب مع الكربياء بينما 
التواضع؛ األوىل حتطمت وهوت،  العشار جترها اخلطيئة مع  مركبة 

والثانية ارتفعت وعلت بعد أن ُغفرت خطايا العشار بتواضعه.»
هلما  أن  وافرتضت  والعشار،  الفريسي  إىل  أخريًا  أشرت  عندما 
مركبتني مها الفضيلة والرذيلة، أشرت إىل حقيقة كل منهما، كم هو 

مفيد تواضع الروح، وكم هي مفسدة الكبرياء؟!
مركبتها  فإن  العشور  وتقدمي  واألصوام  الّرب  الزمها  وإن  فالكربياء 
تتقهقر، وأما تواضع الروح وإن الزمته اخلطيئة، لكنه يسبق حصان 
الفريسي، ولو كان الذي يقوده فقريًا (يف أعمال الّرب)! ألنه من كان 
أشّر من العشار، ومع ذلك إذ كانت روحه متواضعة ودعا نفسه 
خاطئًا، وهو حبق خاطىء، إالَّ أنه مسا على الفريسي الذي كان له 

أن يتكلم عن أصوامه ودفع العشور...
لقد نُزعت الشرور عن العشار، إذ اُنتزعت عنه أم كل الشرور، أي 
الباطل والكربياء. وعلى هذا األساس يعلمنا الرسول بولس،  اÃد 
قائًال: «َولِكْن لَِيْمَتِحْن ُكلُّ َواِحٍد َعَمَلهُ، َوِحينَِئٍذ يَُكوُن لَهُ اْلَفْخُر ِمْن 

ِجَهِة نـَْفِسِه فـََقْط، الَ ِمْن ِجَهِة َغْريِِه.» (غل ٦: ٤).
أما الفريسي فتقدم متهًما العامل كله جهرًا، حاسبًا نفسه أفضل من 
مجيع البشر. ومع أنه ولو َفضَّل نفسه عن عشرة فقط أو مخسة أو 
اثنني أو حىت عن واحد، فإن هذا ليس مبقبول؛ لكنه مل يقف عند 
البشرية كلها، وVذا  العامل كله، بل وا�م  حّد تفضيل نفسه على 

ختلف عن الرَّكب كله.
احملصية  غري  األمواج  بسبب  جرت كثريًا  إن  السفينة  أن  وكما 
والعواصف الشديدة، تتحطم على الصخور يف داخل امليناء وتفقد 
كل ما حتمله من كنوز، هكذا فعل الفريسي، إذ قدم أصواًما، وصنع 
داخل  نفسه  فتحطمت  لسانه،  حيكم  مل  أنه  إالَّ  فضائله،  بفيض 
امليناء، ورجع إىل بيته بعد الصالة - أي يف داخل امليناء - وقد 

أصابه دماٌر عظيٌم، وبدًال من أن ينال نفًعا أدركه التحطيم!!
أيها اإلخوة، إذ عرفنا هذا كله فلننظر إىل أنفسنا أننا آخر الكل، 
ولو كنا قد بلغنا قمة الفضيلة عينها، عاملني أن الكربياء قادرةٌ أن 
تُسِقط حىت السمائيني إن مل حيذروا، بينما تواضع الفكر يرفع من 
الذين يعرفون كيف يسمون، وهذا ما جعل  هاوية اخلطايا أولئك 

العشار يسبق الفريسي.
غري  القوات  من  حىت  أقوى  النفس،  غرور  أقصد  الكبرياء، 
اإلنسان  ومعرفة  النفس  تواضع  بينما  الشيطان،  أي  املتجسدة، 

خلطاياه اليت ارتكبها جعلتا اللص يسبق الرسل إىل الفردوس...
إنين ال أنطق Vذا لكي ¸مل الّرب، وإمنا لكي نتجنب الكربياء، وال 
لكي خنطئ، بل نسمو بأفكارنا، فتواضع الروح هو ينبوع احلكمة 
اخلاصة بنا.                             القديس يوحنا الذهبي الفم

الفريسي يصلي ويشكر اهللا من أجل فضائله مل  ✞ عندما كان 
يكذب بل نطق باحلق، ومل يَُدْن من أجل هذا... لكنه عندما التفت 

حنو العشار وقال: «إين لست مثل هذا العشار» ارتكب اإلدانة!
القديس دوروثيوس

✞ مع أن الفريسي كان يصوم يومني يف األسبوع إالَّ أنه مل يستفد 
شيئًا، ألنه افتخر بذلك على العشار. القديس أثناسيوس الرسولي

✞ صلوات العشار غلبت اهللا الذي ال يُغلب!

كرئيس  مسوه  الشيطان  فقد  خالله  التواضع،  ضد  الكربياء 
مالئكة... َفكِّر أيها األخ أية خطيئة هذه اليت يقاومها اهللا؟!

القديس جيروم

✞ يف كل كلماته مل يطلب (الفريسي) شيئًا من اهللا، لذلك مل ينل 
شيئًا. صعد ليصلي لكنه مل يفكر يف الصالة هللا، وإمنا يف متجيد 

ذاته. أكثر من هذا استخف بذاك الذي كان يصلي.
وقف العشار من بعيد لكنه باحلقيقة كان قريبًا من اهللا. بإحساس 

ضمريه كان بعيًدا لكن بتقواه اقرتب.

العبادة المتضعة (الفريسي والعشار)
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ضمريه  إذ كان  فوق،  إىل  ينظر  أن  جيسر  مل 
يضغط عليه إىل أسفل، أما رجاؤه فقد رفعه إىل 

فوق.
صار الفريسي ملوًما لكونه متكربًا، وليس ألنه 

يشكر اهللا.
لقطيع  فتنتمي  اعرتافك  قلبك يف  َدَنُس  ليظهر 
يستدعي شفاء  باخلطايا  االعرتاف  فإن  املسيح، 
إىل  والعشار  الفريسي  يصعد  أَمل  الطبيب... 
اهليكل؟! واحد ظن أن حالته جيدة واآلخر أظهر 
الفريسي  يكن  مل  بالتأكيد  للطبيب...  جراحاته 
سليًما، لكنه ادعى ذلك، فنزل بدون شفاء. أما 
أن  جيسر  ومل  أسفل  إىل  عينيه  فأحىن  اآلخر 

يرفعهما للسماء، وقرع صدره قائًال: «الّلهم ارمحين أنا اخلاِطىِء». 
فماذا قال الرب: «أقول لكم إن هذا نزل إىل بيته مربرًا دون ذاك، 

ألن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع» .
من  أما  يسقط،  بل  يدخل  ال  االفتخار  يطلب  من  ترون  كما 

يتواضع فيدخل من الباب بواسطة الراعي وال يسقط.
المغبوط أغسطينوس

مسع  يف  ليس  به  نطق  صدق،  هو  مبا  (الفريسي)  نطق  لقد   ✞
النساء  فيها  تسقط  عقوبة  فأية  دين...  فقد  هذا  ومع  إنسان، 
الثرثارات وهن يتكلمن بالكذب يف كل موضع حىت يف األمور اليت 

ال يصدقنها؟!
«لِنُِقْم بابًا ومزالًجا على الفم» (ابن سرياخ ٢٨: ٢٥)، فإن شرورًا 
وتتمزق  عائالت،  تتحطم  فبسببها  الثرثرة،  عن  تصدر  حصر  بال 
صداقات، وتقع مآٍس. ال تشغل يا إنسان نفسك مبا خيص قريبك 

(ال تدنه)!                           القديس يوحنا الذهبي الفم

إن  قيل  حبكمة.  صالته  يقدم  مل  ألنه  َفِدْيَن،  صلى  واحد   ✞
الذين  (املسيح)  فيدعو  ليصليا...  اهليكل  إىل  صعدا  «إنسانني» 
يصلون بشرًا دون النظر إىل غناهم أو سلطا¸م... إنه يتطلع إىل كل 

سكان األرض كبشٍر دون حماباة ألحد على حساب اآلخر.
كثرية هي أخطاء الفريسي، أوًال ألنه كان متعجرفًا بال إحساس، 
الغريب  «ليمدحك  يصرخ:  املقدس  الكتاب  أن  مع  نفسه  ميدح 

(قريبك) ال فمك، األجنيب ال شفتاك» (أم ٢٧: ٢)...
أنت  للسانك.  ومزالًجا  بابًا  وضع  الفريسي،  أيها  معتدًال  كن 
تتحدث مع اهللا العارف كل شيء، انتظر حكم الدَّيّاِن. ليس أحد 
من املهرة يف ممارسة الصراع يضع األكاليل لنفسه، وليس أحد يقبل 
به احلكم. احنِن بكربيائك،  ينتظر ما يقضي  إمنا  التاج من نفسه، 
تصوم،  أنك  مع  عينيه.  يف  ولعينة  اهللا،  لدى  مكروهة  فالكربياء 
متزج  ألنك  يُكلل،  ال  تعبك  شيئًا.  به  تنتفع  ال  املتعايل  فبذهنك 
القاذورات بالروائح الطيبة. حىت حسب الشريعة املوسوية ال ميكن 

تقدمي ذبيحة هللا Vا عيب، فقد قيل له: «إن كل 
غنم أو ثور يقدم ذبيحة ال يكون فيه عيب» (ال 
٢١:٢٢). لذلك فكل صوم يصحبه كربياء توقع 
أن تسمع عنه من اهللا: «أليس هذا صوًما أختاره» 
(إش٦:٥٨). أنت تدفع العشور لكنك إذ تَِدْيُن 
البشر عامة ختطئ إىل ذاك الذي كرَّمته. مثل هذا 
العمل غريب عن الفكر الذي خياف اهللا، إذ قال 
َعَلى  تـَْقُضوا  تَُدانُوا. الَ  َفالَ  تَِدينُوا  املسيح: «َوالَ 
ويقول  (لو٣٧:٦).  َعلَْيُكْم»  يُـْقَضى  َفالَ  أََحٍد 
أحد تالميذه: «واحد هو واضع الناموس... فمن 
أنت يا من تدين غريك؟!» (يعقوب ٤: ١٢). 
ليس أحد بصحٍة جيدٍة حيتقر مريًضا ملقيًا على 

فراش، إمنا خياف لئال يسقط هو نفسه حتت نفس اآلالم...
ولكن ماذا عن العشار؟ يقول إنه وقف بعيًدا، مل جيسر حىت أن 
نطق  من كل  خاليًا  تراه  أنت  ها  فوق.  إىل  عينيه  يرفع  أو  ينطق 
بتوبيخات  بل كان مضروبًا  له حق يف ذلك،  ليس  جسور، كمن 
ضمريه، خيشى حىت من أن ينظره اهللا، بكونه إنسانًا أمهل يف شرائعه، 

حياته منحلة غري طاهرة.
من  خائًفا  لقد كان  منظورة...  بطريقة  نفسه  يتهم  تراه  أنت  ها 
إىل  مرضه كما  ويكشف  خبطاياه،  ويعرتف  صدره،  يقرع  الديان، 
يقوله  ما  امسع  النتيجة؟  ماذا كانت  الرمحة.  نوال  ويسأل  الطبيب، 

الديان: «نزل (هذا اإلنسان) إىل بيته مربرًا دون ذاك» .
القديس كيرلس الكبير 

✞ صلى (الفريسي) مع نفسه وليس مع اهللا، ألن خطية الكربياء 

ردته إىل ذاته.                          القديس باسيليوس الكبير

✞مل يكفه االزدراء بكل جنس البشر لكنه هاجم أيًضا العشار. 
رمبا كان خطأه أقل لو مل يهامجه، لكن بكلمة هاجم الغائبني، وجرح 
من هو حاضر.                       القديس يوحنا الذهبي الفم

✞ هذا وقد أراد القديس باسيليوس الكبري يف تعليقه على تصرف 
عجرفة  اململوء  املتعايل  الفكر  بني  الفارق  موضًحا  الفريسي  هذا 
وكربياء، والفكر السامي النبيل الذي يرتفع فوق األهواء، ال حيطمه 
احنطاط  يعين  ال  التواضع  آخر  مبعىن  الزمنيات.  تشغله  وال  اليأس، 
املتواضع،  املسيح  بالسيد  احتاده  خالل  وارتفاعه  مسوه  بل  الفكر 

فنحمل مع الرسول بولس فكر املسيح.
أخريًا فقد محل هذا املثل صورة رمزية عامة، فالفريسي ميثل بوجه 
دون  بالناموس  أبرارًا  أنفسهم  حسبوا  الذين  اليهود  مجاعة  عام 
سواهم، أما العشار فيشري إىل مجاعة األمم اليت اشتاقت إىل اخلالص 
رغم فقرها يف املعرفة، وحرما¸ا من كل ما سبق فتمتع به اليهود من 

عهود ووعود وشريعة ونبوات اخل.

القديس كيرللس اإلسكندري
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زمن الرتيودي هو احلبل املشدود بني اإلفراط واحلاجة، وبني السلوك 
االجتماعي واجلوهر الداخلي، وبني التحرُّر والطَّاعة. عن طريق ترانيم 
يف  اإلفراط  الكنيسة  تشجب  القديسني  اآلباء  وكلمات  الرتيودي، 
اإلفراط يف  الوقت حتذر من  نفس  الطعام دون حدود، ولكنها يف 
الصوم السيما على سبيل الكربياء. أ¸ا ال �دف إىل تعذيب اجلسد 
األهواء،  والتشجيع على حتويل  الداخل،  التفكري من  تغيري  إىل  بل 
على  حاثة  والشهوة،  الغضب  على  املسيطر  هو  الدماغ  وجعل 
الرمحة.  أفعال  فيه على  الذي حتث  القدر  بنفس  الصمت والصالة 
والكنيسة تلهم الطاعة إلرادة اهللا يف املسيح ولكل اخلليقة ألن هذه 

هي حرية المحبة.
آباء  وضعها  اليت  الشروط  والطاعة حتت  الروحية  احلياة  تقدم  إن 
الكنيسة. واالنعتاق مما هو ليس هللا يأيت جنًبا إىل جنب مع تطور 
العالقات االجتماعية، وازدهار السلوك االجتماعي وليسا متضادين. 
عالقاتنا  جناح  باحلقيقة  هو  الروحية  حياتنا  صحة  معيار  أن  كما 
االجتماعية هو جتسيد سالم  واختبار صحة عالقاتنا  االجتماعية، 
يف  والتواضع  الذهنية  قلوبنا  عيون  باستنارة  املرتافقة  الروحية  قوانا 
اليت  الصالة  حبسب كلمات  األفكار  عبودية  من  والتحرر  أفكارنا 

نقرأها بعد كل مناولة إهلية.
ُوِضَعت  اليت  وقوانينها  الكنيسة  لنظام  احلقيقية  الطاعة  هذا،  إىل 
بوحي من الروح القدس هو، التنسيق بني وجودنا وحرية كوننا أبناء 
استقاللية  تغيري  حركات  املؤمنني  جمتمع  يف  يوجد  ذلك  ومع  اهللا. 
حديثة تدمر جامعية طريقة احلياة الكنسّية. وبالتايل احلركات التحّررية 
وتقليد  واإلميان  الشعب  روح  يف  التغيريات  من  سلسلة  هي  اليت 
احلياة  تتطابق  وهكذا  والليتورجي.  الكنسي  األرثوذكسية  الكنيسة 
الداخلية مع الرتاخي والكسل، وُيسَتَخّف Vا وُتستبَدل بالنشاطات 
االجتماعية. وعلى العكس، إن اخلدمة واألعمال االجتماعية تأيت يف 
مرتبة أدىن من احلياة اهلدوئية، وتعد تعبريًا عن حالة روحية مزيفة. أّما 

الطاعة فتعترب انضباطًا واالنفالت يعترب مترًدا.
احلياة  تفرتض  اليت  بالعبادة  األرثوذكسية  الكنيسة  يف  اإلميان  يرتبط 
النسكية والطاعة لرئاسات الكنيسة. فالرؤساء يف الكنيسة هم أولئك 
الذين يعّلمون احلياة يف املسيح لشعب اهللا. هكذا فإن احلياة االجتماعية 

واحلياة الروحية، الطاعة واحلرية يف احلياة وتعاليم كنيستنا ليست حصريًا 
تبادلية وال ُمْرِبَكة وال تقصي الواحدة منها األخرى بل على العكس من 

ذلك الواحدة منها تفرتض الثانية.
هلذا هم يسمون احلياة الروحية تدمريًا لألعمال اخلارجية، ما يدفع 
صالته  إىل  الرحلة  يف  خملوق  شيء  من كل  التحّرر  إىل  بالنوس 
املستدامة، باحثًا عنها من خالل األعمال املادية واحملدودة اخلاضعة 
قد جتسد  املسيح  أن  ينسون  إ¸م  الدولة.  وأحكام  الفساد  لقوانني 
طوًعا خاضًعا ليس لألب السماوي وحسب بل أيًضا لقوانني قابلية 

الفساد وضرائب الدولة.
أخريًا فإن رجل الكنيسة ليس ببساطة من ينسحب من العامل وال من 
خيتار العمل يف العامل، وال هو َمن يتغري بأدوات حميطه التقنية وليس 
َمن يرفض وسائل الراحة احلديثة، إمنا هو َمن حيّول قلبه وجتاربه بقوة 
نعمة اهللا ويعيش اخلليقة بأكملها كهيكل هللا. هو ذاك الذي جيعل من 
نفسه هيكًال حًيا هللا من خالل الطاعة املطلقة والطوعية للكنيسة، 
ويساعد من خالل حياته وسلوكه اآلخرين ليصريوا هم أيًضا بدورهم 

هياكل حية هللا القدوس.
يف هذا العمل العظيم جنعل أنفسنا واخلليقة من حولنا كنيسة. وجند 
مساعدة فعالة يف فرتة الرتيودي بشكل أساسي يف الصوم عن الطعام. 
لكن الصوم غري حمدود باألكل فقط، بل هو يعرض طريقة حياتنا 
ويعلمنا بتحديد أكثر كيف يتوجب على الناس أن يبحثوا عن اهللا 
قبل القيامة العامة. هذا ما يفسر ضرورة أن جناهد اجلهاد احلسن يف 
الصوم وخوض ميدان الفضائل عن طريق الصوم الكبير، ال بسيف 
الصوم الذي جيتث الشرور من القلب وحسب، بل إىل جانبه كل 
أسلحة اإلميان األخرى كالصالة والصدقة. والصوم عن الطعام ال 
يعترب مقبوًال إذا مل يرتافق بصراع أقوى ضد األهواء كما نقرأ يف صالة 

السحرية يف أسبوع البياض.
فباطًال  اآلالم  من  تتنقي  ومل  األغذية  عن  صمِت  إذا  نفس  «يا 
تفرحني برتك األكل ألن الصيام إن مل يصر علة لتقوميك فإنك متقتني 
يأكلون  ال  الذين  األردياء  الشياطني  وتضاهني  اهللا ككاذبة  من 

بالكلية…»

حبل
التريودي المشدود

للمتقدم في الكهنة
األب توماس فامفينيس

نقلتها إلى العربية شيم حموي
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عمًقا  األرثوذكسي حيمل  الكنسي  الصوم  فإن مضمون  هذا  إىل 
واتساًعا يعرب عنه القديس يوحنا السينائي يف ( كتابه السلم إىل اهللا) 
ِبَقوٍل يقرأ عادة يف األديار األرثوذكسية خالل الصوم الكبري وهو 

يعطي تعريًفا شامًال للصوم حيث يكتب:
«الصوم هو اقتسار الطبيعة، وإقصاء لكل ما يستلذه احللق وبرت 
اللتهاب الشهوة، وقطع لألفكار السيئة وحترر من األحالم الليلية 
وتنقية للصالة، ونور للنفس ويقظة للذهن، وجالء لقساوة القلب 
وسبيل  للثرثرة  و�دئة  فرح  وحتسر  منسحق  وتنهد  خشوع،  وباب 
ووسيط  للجسد  وعافية  للنوم  وخفة  للطاعة  وحارس  للسكينة، 

لالهوى، وغفران اخلطايا وباب للفردوس ونعيمه».
جند  السلمي  ليوحنا  للقديس  املوجزة  املختصرة  الكلمات  Vذه 
املعىن الكامل للصوم األرثوذكسي. لن أشرح النص ولكنين أريد أن 

ألفت االنتباه إىل العنف ضد طبيعة اإلنسان الساقطة. إن النسك 
ُخيضع اجلسد للذهن املتحرِّر من األفكار الرديئة ويصلي بنقاء.

هذا املقياس الداخلي للصوم يرتبط بالتوبة والتنهد املتواضع والتوبة 
وندامة القلب اليت ال تغرقه باليأس واحلزن، بل تعطي فرح األمل بأن 
للتائبني،  مفتوًحا  الفردوس سيكون  باب  تغفر وأن  اخلطايا سوف 
وهناك شيء مهم يف الصوم هو السكينة وسط الثرثرة وأداة للصمت 

وحارس للطاعة.
ال تغتذي الكنيسة بالكلمات الكثرية ال سيما الغامضة واملربكة 
منها إمنا بكلمات الكلمة (يسوع المسيح). حنن ومجيع الناس من 
صمت  عن  خترج  أن  جيب  وهذه  قليلة  إىل كلمات  حنتاج  حولنا 

القلب الذي يطيع يف عمق اعماقه إرادة اهللا الصانعة السالم.

الصوم وصية من اهللا
الشيخ يعقوب تساليكيس

نقلتها إلى العربية راما مخول
كان الشيخ يعقوب من جزيرة إيفيا اليونانية 
فوائده  بتجربٍة  اخترب  حيث  الصوم  حمّيب  من 
احملاربات  أوقات  ففي  والروحية.  اجلسدية 
على  شيء  أي  يأكل  يكن  مل  الروحية 
اإلطالق، إالَّ القليل من القربان املقدس. كما 
القديس  األعلى  ومثَله  شفيعه  يفعل  كان 
يأكل  حيث كان  عديدة.  لسنوات  داوود 
وجبة بسيطة فقط يوم السبت عند الظهرية - 
فالرب  األحد.  ويوم   - دائًما  ليس  ولكن 
النظام  هذا  حيتمل  يعلم كيف كان  وحده 
من  للكثري  باإلضافة  الصوم  من  الصارم 

األعمال اليدوية.
أبنائي،  يا  الرب، ولذلك  الصوم وصية من 

ينبغي علينا أن نصوم أيًضا. فأنا مل أمهل الصوم طوال سنوات 
حيايت السبعني، ألن والديت عّلمتين أن أصوم منذ الطفولة. كما 
أنين ال أتظاهر بذلك عندما أصوم، لكنين أقوم مبا عّلماين إياه 
أبنائي. فالصوم مل  والداي وحافظت عليه حىت يومنا هذا، يا 

يعرضين للمرض أبًدا.
جًدا  مفيد  املقتصد  الصوم  أن  واألساقفة  األطباء  يقول 
لإلنسان. ذات مرة، قال يل طبيب: «أبانا، ال تأكل أي شيء 
نقوم  ماء، ألننا سوف  أيام وال تشرب حىت قطرة  ملدة مخسة 

صمت  ولذلك  جسمك».  يف  سيجري  ما  لتحّري  باختبار 
مخسة أيام. فكان هلذا االختبار أثر عظيم علّي، فكم باحلرّي 
تكون الفائدة أكرب ألرواحنا عندما نصوم! فألن داخل جسدنا 

تسكن روح أبدية، دعونا نعتين بروحنا اليت هي حًقا خالدة.
الذين  هلؤالء  تستمعوا  وال  األحباء،  أبنائي  يا  نصوم  دعونا 
إنه  ويقولون  الصوم  وجود  يستنكرون 
بدعة من عند الرهبان. ال يا أبنائي، إنه 
ليس بدعة من عند الرهبان، اغفروا يل، 
اهللا يقول لنا أن نصوم. وصية اهللا األوىل 
هي الصوم، كما أن املسيح أيًضا صام.

نستطيع القول أننا نصوم مع أننا نأكل 
كثريًا. إًذا ما هو الصوم الذي نقوم به، 
اليت  األغذية  تكون  عندما  أبنائي؟  يا 
نتناوهلا بدون زيت، اغفروا يل، حىت لو 
فذلك كاٍف  منها.  الكثري  نتناول  كنا 
ويبقى  صحته  على  ليحافظ  لإلنسان 

لديه رغبة بالصوم.
يل:  وقال  أحدهم  جاءين  ما  يوما 
«أخَربين الكاهن أن الصوم غري موجود»، فأجبته: «وَمن أخربك 
أن الصوم غري موجود؟ اذهب وأخرب الكاهن أن يفتح الكتاب 
املقدس ويرى اآليات اليت تتحدث عن الصوم: «إالَّ بالصالة 
املسيح،  قاهلا  اليت   ،(٢٩:٩ مرقس  (مىت ٢١:١٧،  والصوم» 
إالَّ  خترج  ال  والشهوات  واألمراض  فالشياطني  أخرى.  وآيات 
يف  يأكل  ماذا كان  املقدس  املتقّدم  األب  أن  بالصوم. كما 
طوال  ميضي  يأكل؟ كان  ماذا كان  املبجَّل  وداوود  الصحراء؟ 

األسبوع، مع القربان املقدس، يف قاليته ُمتعبًدا».
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إن إظهار ضرورة تدريب اإلرادة هو مثل إثبات أن جائًعا حيتاج 
اخلبز أو أّن مريًضا حيتاج الدواء: الكّل يعلم أنَّ اإلرادة القوية الثابتة 
يف حتقيق الفضيلة تساعد اإلنسان يف كل خطوة من احلياة. َمن ميلك 
ضعيف  من  أكثر  بسرعة  السماء  ملكوت  يدخل  قويًة  إرادًة 
الشخصية الـُمسَتعبد للعواطف والعادات السيئة. الرجل الضعيف، 
لكونه ُيسَحر بسهولة بالشّر، ولكونه بال أسلحة وال إرادة من نفسه، 

فهو يقع بال حول وال قوة يف شباك العدّو.
الرجل ذو اإلرادة الضعيفة غالًبا ما يكون على علم متاًما بأنه خيالف 
ضمريه. ومع ذلك، فهو يسمح لسموم اخلطيئة اليت تعّفن قلبه بأن 
تقرّبه أكثر من أي وقت مضى إىل التهلكة. ألنه يعلم أن الشيطان 
الواقف أمام أبواب قلبه يسعى للحصول على مدخل ليغدر به، 
لذا يفتح األبواب، ويقع ضحية  املقاومة.  ولكن ال قوة لديه على 

تراخيه.
إن األرواح النجسة وقد وضعت العديد من األفخاخ لإليقاع بنا، 
وحنن نسّميها أهواء. إن بذورها مزروعة بالفعل فينا عند الوالدة، إذ 
«باخلطايا ولدتين أّمي». إ¸ا تبدأ عملها املفسد منذ نعومة األظفار، 
ومبجرد احلصول على موطئ قدم، من املستحيل تقريًبا هّزها. جيب 
أن تبدأ املعركة ما أن تظهر األهواء. إّن سالحنا الرئيس يف املعركة هو 
اإلرادة القوية الصاحلة املتحالفة مع اهللا، ومن واجب كّل مسيحي أن 
التدريب  من  النوع  هذا  السالح.  هذا  تكون  ألن  إرادته  يَُدرِّب 
على  احلصول  يكون  عندما  الطفولة،  مرحلة  يف  ضروري خصوًصا 
اللذة الذي ُيكتسب يف الشباب  امليل حنو  العادات سهًال، إذ إن 

يطارد اإلنسان كّل حياته.
عندما توَجد املشاعر اليت تدّمر النفس لدى األطفال، تقع اخلطيئة 
على عاتق اآلباء واألمهات الذين ال يولون اهتماًما لنشاط أطفاهلم 
املشاعر  يوضحوا  أن  السن  على كبار  إصالحهم.  يف  ويفشلون 

للشباب ويرشدوهم ليكونوا على أهبة االستعداد. لسوء احلظ، فإن 
العكس حيدث عادة، ويقع ذنب زرع بذور اخلطيئة يف الساللة على 
اجليل األكرب سًنا. على سبيل املثال، غالًبا ما يستفيض األهل يف 
الثناء على أطفاهلم ومكافأ�م، وبالتايل، تعليمهم اÃد الباطل وحب 
الذات واحلسد واملشاكسة. وباملثل، بدًال من تشجيع الرباءة الطبيعية 
والغرور  الكربياء  منهجي  بشكل  تعّلم  املدارس  فإّن  الشباب،  يف 
التافه، الذي يتعاون مع الطبيعة البشرية الساقطة على خنق النفس. 

هنا اخلطيئة ختِرتق بسهولة كبرية أل¸ا ُمَقـنَّعة كفضيلة.
عند توجيه االهتمام حنو الروحيات يف اجلهاد ضد الشرير، جيب أالَّ 
يف  نفسه  مجاح  يكبح  أن  عليه  ينبغي  درجة  أي  إىل  املرء  ينسى 
إرادته. إن االنضباط اجلسدي هو بنفس  املاديات من أجل تعزيز 
أمهية االنضباط الروحي يف تدريب اإلرادة. الرجل الذي يسيطر على 
وقته  ويستخدم  جبد،  ويعمل  قليًال،  يأكل  باكرًا،  ينهض  نفسه 
على  بسهولة  تتغّلب  املشاعر  فإن  سبق،  ما  غياب  يف  حبكمة. 
اإلنسان وتصري شيًئا فشيًئا جزًءا من حياته، فيما يصري هو بكلّيته 

فريسة إلرادته الضعيفة.
ضارٌّ جًدا أن يتعّلق اإلنسان ببعض األطعمة الشهية منذ شبابه. 
َمن مل يُنمِّ طعمها لن يكون حباجة هلا يف ما تبّقى من حياته. أّما َمن 
ترّىب منذ حداثته على الطّيبات فسوف يسعى جاهًدا يف شبابه ليؤّمن 

ِحلََنِكِه االكتفاء من األطعمة واملشروبات اخلاصة أو من التدخني.
كّل ما هو مفيد لتقوية اإلرادة يف اجلهاد من أجل اخلري ينبغي تثبيته 
يواصاف  األمري  لتلميذه  برلعام  القديس  كالم  الشباب.  قلوب  يف 
أنواع  جبميع  ممتلئ  عجوز  نفسه  هو  بأنّه  له  يقول  فهو  تعليمي. 
الِضعة، لذا فإن تعليم املسيح النقي يُـَبّث يف قلب األمري يواصاف 

الذي ال يزال شابًا.
يويل  الفضيلة،  عن  الشهرية  العظة  صاحب  دوروثايوس،  األنبا 
هذه  إرادتنا.  تعزيز  عملية  يف  الصغرية  بالتفاصيل  خاًصا  اهتماًما 
التفاصيل الصغرية على ما يبدو واضحة خصوًصا يف جمتمع رهباين. 
ما من شيء يفسد حياتنا أكثر من الكسل. حنن كساىل جًدا عن 
الوقوف للصالة، كساىل جًدا عن السجدات، كساىل جًدا لُنشغل 
أنفسنا بشيء مفيد. أحيانًا نكون كساىل جًدا حّىت عن رسم إشارة 
الصليب بشكل صحيح. إّن غياب رقابتنا حيثّنا على البدء بتناول 
الطعام أو شرب الشاي قبل املبارَكة. غياب ضبط النفس يلد عادة 
التدخل يف حمادثات اآلخرين. إذا نادى شخص آَخَر، فإن رأَسي 
الثاين والثالث يدوران باجتاهه ملعرفة ما جيري، ما جيعل جمموعة من 
الناس �تم مبا جيري احلديث عنه. يأيت الناس إىل اثنني منشغَلني يف 
حمادثة خاصة بأسئلة مثل «حسًنا، ما الذي حيدث، ما الذي جيري 
الفضول هو  هنا؟» إخل.. يكتب األنبا دوروثايوس أن الصراع مع 

واحد من أساسيات تدريب اإلرادة.
أشخاص  هناك  حيوية.  أيًضا  هي  الذاتية  اإلرادة  املعركة ضد  إن 
لديهم هذه الطاقة اليت يبدو أ¸ا قادرة على حتريك اجلبال، ولكن 

بعض األفكار حول تدريب اإلرادة
األرشمندريت كبريانوس بيزوف

 نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
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فقط إذا مل يتعارض هذا مع إراد�م. أ¸م يعجزون عن القيام حىت 
مبهمة صغرية إن مل تتناسب مع أفكارهم اخلاصة، وال يتحّملون أدىن 
تدخل يف ما يريدون. إ¸م مغرورون ال يثقون إالَّ يف قدرا�م اخلاصة 
وإراد�م، بالرغم من أ¸ا تبدو للخارج قوية، إالَّ إ¸ا يف الواقع ضعيفة 
م مثل الشجرة اليت تزهر بشكل رائع يف الربيع ولكن من  ّ̧ واهية. إ
مثّ ال حتمل أّي مثر. الشخص املتمحور حول ذاته غالًبا ما يؤّدي 
الضخمة،  الفنّية  األعمال  ينتج  املثال،  على سبيل  الكربى.  املهام 
لكنه يعجز عن التواضع أمام اهللا، وبالتايل ال جيلب أي مثرة طيبة. 
إّن شجرة بال مثر ال تنفع إالَّ للحطب، كما أن نفًسا عقيمة ال تلد 

إالَّ روًحا مكتئبة ُمثَقلة.

إّن تطوير اإلرادة هو علم صعب ولكنه حيوي، ولكن إذا دّرب 
اإلنسان إرادته وأرشدها جبّد فسوف تصبح مساعدًة جيدًة يف كّل 
األعمال احلسنة والرفيق املخلص حنو اخلالص. َمن اكتسب إرادة 
جيدة وقوية يتحمل بسهولة اإلهانات ويكون حكيًما يف التعامل مع 
األحزان اليت تأتيه. ضعيف اإلرادة يقع يف احلزن املفرط واالكتئاب. 
فهو ينسى أن املساعدة تأيت من اهللا ويسعى إىل الراحة يف أصدقاء 
مثله ضعفاء ومتخاذلني، كما يف أصدقاء خفاف العقل يلقونه يف 

مزيد من احلزن واالكتئاب.
إن ملكوت اهللا يُغَتَصب اغتصابًا والذين يغصبون ذواتهم يدخلونه.

مختارات آبائية حول الصوم
القديس باسيليوس الكبير

إن الصوم احلقيقى هو سجن الرذائل أي ضبط اللسان وإمساك 
الغضب وقهر الشهوات.

القديس ثيوفان الحبيس
أفكار  بأي  لتعرف  بدقة  قلبك وافحصه  ادخل إىل  الصوم  ىف 

وأوجاع هو يرتبط.
القديس إسحق السرياني

صوم اللسان خري من صوم الفم وصوم 
القلب خُري االثنني.

القديس يوحنا الدمشقي
اذا تناولت الكأس لتشرب فاذكر اخلل 
أجلك  من  يسوع  شرVا  اليت  واملرارة 

وبذلك تضبط نفسك.
القديس موسى األسود

اعلم يقيًنا ان كل انسان يأكل ويشرب 
بال ضابط، وحيب أباطيل هذا العامل فانه 
ال يستطيع أن ينال شيًئا من الصالح بل 

ولن يدركه، لكنه خيدع نفسه.
والشرب  باألكل  الشياطني  قاتلتك  إذا 
واللبس فارفض كل ذلك منهم وبني هلم 

حقارة ذاتك فينصرفوا عنك.
القديس أفرام السرياني

مع  أطعمة شريفة  من  أفضل  وراحة،  مع سكوت  وملح  خبز 
مهوم وأحزان.

مثني هو الصوم الطاهر أمام اهللا، وهو حمفوظ ككنز يف السماء، 

الصوم سالح أمام الشرير، وترس نقاتل به سهام العدو.
القديس مكسيموس المعترف

من غلب احلنجرة فقد غلب كل األوجاع.
القديس يوحنا الذهبي الفم

ليتنا ال نثق ان الصوم اخلارجى عن أطعمة منظورة يكفي وحده 
لنقاوة القلب وطهارة اجلسد ما مل يصاحبه صوم النفس.

كرامة الصوم ليست ىف االمتناع عن الطعام بل ىف االنسحاب 
من األعمال الشريرة.

القديس يوحنا السّلمي
لطريق  يؤدى  الصوم  طريق 
الشهوة  برت  هو  الصوم  النقاوة. 
نقاوة  وهو  الشريرة  واألفكار 
وضبط  النفس  واستنارة  الصالة 
العقل والتخلص من قساوة القلب 

وهو الباب للندم.
من بستان الرهبان

ال بد أن يرتبط الصوم بالتوبة، 
ألن املهم هو القلب النقي وليس 

اجلسد اجلائع.
أن إمساك البطن هو أن تقلل 
كان  وان  قليًال،  شبعك  من 

عليك قتال فاترك قليًال أكثر.
وأنت  وامللح،  باخلبز  تصم  ال 
أنك صائم صوًما  تقل  بالدينونة واملذمة. ال  الناس  تأكل حلوم 

نظيًفا وأنت مّتسخ بكل الذنوب.
من يضبط فمه فان أفكاره متوت كجرّة فيها حيات وعقارب، 

إن ُسّد فم اجلرّة متوت.
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اكتسب أحد مرفع الجبن تسميته ألنه يف األسبوع السابق له مل 
نأكل اللحم، بل فقط منتجات األلبان مثل احلليب، اجلنب، …اخل 
الكنسي  القانون  البعض هذا  أيًضا. جيد  البيض والسمك  وكذلك 
غري مربّر، قائلني: «كيف يكون حليب اَحلَمل مسموًحا بينما حلمه 
وليس  بالبيض  يسمح  أيًضا، كيف  منه  ينتج  احلليب  طاملا  ممنوع 

بالدجاجة طاملا األوىل تنتج الثانية؟ …».
بالطبع، لرمبا هناك وجهة نظر يف حديث هؤالء لو أنه كان هناك 
حترمي ألكل حلم اخلروف أو الدجاج وهلذا السبب ال نأكلهما لذلك 
ال نأكل ما ينتج منهما ألن اللحوم أيًضا ستصبح حمّرمة، لكن يف 
كنيستنا ما من طعام حمّرم، وهذا ما عّلمه القديس بولس في رسالته 
إلى تيموثاوس (٤:٣-٥). يف الواقع وّزعت الكنيسة األطعمة إىل 
النفس، هي تسمح بالبعض ومتنع  استهالك أكرب أو أقّل ولضبط 

البعض اآلخر يف أوقات حمددة.
الرّد الدقيق هلؤالء األشخاص الذين قالوا ما سبق متَّت اإلجابة عليه 
من قبل أثناسيوس من باريوس وهو معلم وحكيم مهم يف الكنيسة، 
عندما كتب ألحد األطباء «أنت تدين صديًقا ألنه يف أسبوع مرفع 
اجلنب يأكل البيض ولكن ليس الدجاج الذي يعطي البيض احلياة، 
لكن ما هو وجه الشبه بني البيض غري احلّي والدجاج احلّي؟ البيضة 

أدىن بكثري من الدجاج، وكإثبات سأحتكم إىل رأيك الذي هو رأي 
طبيب، هل تنصح مريًضا بدأ يتماثل للشفاء ِبَفرُّوٍج صغري أو بديك 

كبري كغذاء وملاذا تفعل هذا؟
فكما تقول أنت إن األغذية الدمسة والدهنية ستؤذي صحته اليت 
بدأت بالتعايف من مرضها، طاملا أن معدته ليس لديها القوة لتتحمل 
الَفرُّوِج الصغري والدجاجة  إًذا هناك فرق بني  الطعام.  و�ضم هذا 
الكبرية. إن الفروج كغذاء أقل قوة من الدجاجة. لذا ليس أحد من 
مناسبة  وهي  نفسها  هي  الدجاجة  أو  البيضة  إن  يقول  األطباء 
للمريض. أليس من غري الواضح أ¸م وبدون سبب ينتقدوننا ألكل 
البيض وليس الدجاج؟ ينتقدوننا أننا نأكل الزيتون ولكن ليس زيت 
الزيتون على الرغم من أنه داخل الزيتون يوجد الزيت لكن داخل 
ال  نأكله  الذي  العنب  حال، كل  على كل  اخلمر.  يوجد  العنب 

جيعلنا نسكر. على األكثر سيجعل معدتنا متخمة.
إىل جانب ذلك إنه من املعروف أنه مع زيت الزيتون ميكن طهي 
عدد غري ُمْنَتٍه من االطعمة اللذيذة، على الرغم من أن الزيتون يعترب 
طعاًما صيامًيا. الصوم هو عدم أكل الطعام املطبوخ بل غري املطبوخ 

مثل اخلبز والزيتون والثمار اجلافة وغريها.
نقلتها إلى العربية عال مقصود

لماذا نصوم عن اللحم فقط في أسبوع مرفع الجبن؟
الشیخ أبیفانیوس ثیوذوروبولوس
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✞ الفصل العاشر ✞.
:«فَِبَمْن أَُشبِّهُ أُنَاَس هَذا اْجلِيِل؟ َوَماَذا ُيْشِبُهوَن؟ ُيْشِبُهوَن  «ُمثَّ قَاَل الرَّبُّ
أَْوالًَدا َجاِلِسَني ِيف السُّوِق يـَُناُدوَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا َويـَُقوُلوَن: َزمَّْرنَا َلُكْم 
فـََلْم تـَْرُقُصوا. ُحنَْنا َلُكْم فـََلْم تـَْبُكوا. ألَنَّهُ َجاَء يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن الَ يَْأُكُل 
ُخبـْزًا َوالَ َيْشَرُب َمخْرًا، فـَتـَُقوُلوَن: ِبِه َشْيطَاٌن. َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن يَْأُكُل 
َوَيْشَرُب، فـَتـَُقوُلوَن: ُهَوَذا إِْنَساٌن أَُكوٌل َوِشرِّيُب َمخٍْر، حمُِبٌّ لِْلَعشَّارِيَن 

يِع بَِنيَها». (لو٣١ :٧-٣٥ ). َواْخلُطَاِة. َواحلِْْكَمةُ تـَبـَرََّرْت ِمْن مجَِ
األوريبوس  ممر  املركب  فيه  يغادر  أن  متوقًعا  الذي كان  اليوم  ويف 
السيد  الربيد  ساعي  فتيوتيس، كان  مرفأ  ستيليس،  حنو  متجًها 

خراملبوس، يبحث عن نكتاريوس يف كل مكان. وإذ وجده قال له:
- َأِمحل رسالة إليك يا صاحب السيادة.

- من أين هي ؟
- - من خاريستوس

فابتسم نكتاريوس، وتناول الرسالة بتأثر صامت، وفّضها ليقرأ ما ورد 
فيها:

- إّن شبان وشابات خاريستوس يعّربون لسيادتكم عن عرفا¸م 
باجلميل لنصائحكم األبوية وسهركم على حيا�م الروحية ...

وكان يف أسفل الصفح مئة توقيع.

وبعد مخسة عشر يوًما، تلقَّى نكتاريوس يف لمّيا الرسالة التالية من 
كيمي:

«إمسح يل يا صاحب السيادة أن أنقل إليك بتكليف من مدينيت 
واملنطقة كلها، احلزن الذي يسببه لنا رحيل قداستكم عن أيبوس 
بعد مكوثكم فيها سنتني ونصًفا، ممارسني الوعظ، كما تعّرب لكم 
املنطقة كلها عن حمبتها الكبرية لقداستكم. وأنَّ االحرتام الكامل 
ِقَبل اجلميع كبارًا وصغارًا هو خري تعبري عن مشاعر اجلميع  ِمن 
الصادقة يف بلد استطعتم أن تأسروه بفضل مواعظكم وحياتكم 

املسيحية. إنَّ كيمي وكامل منطقة أوخاريسيت سوف تتذكران على 
الدوام وبفرٍح كبري إقامتكم بيننا. كما أنَّ مؤلفاتكم الروحّية اليت 
جهدمت يف كتابتها ونشرها، سوف تُبقي تذكاركم يف األذهان إىل 
لنا وزارة األديان  األبد. ولقد كان من دواعي حظّنا لو حّققت 
أننا حظينا بسعادة االحتفاظ بكم لسنوات أخرى  أمنياتنا، ولو 
عديدة بيننا، ولكن ومبا أن الَقيِِّمني على الكنيسة احلريصة على 
أوالدها قد كان هلم رأى آخر، فإنَّنا حنرتم قرارهم ونرجو لقداستكم 
بكل صدق سفرًا موفًقا وأعواًما عديدة. كما نضرع لقداستكم بأالَّ 
بصلواتكم  الثقة  ملء  لنا  إذ  الدوام.  على  صلواتكم  يف  تنسونا 

وبركاتكم، نُـَقـبِّل يدكم الُيمىن مع عرفاننا باجلميل إىل األبد»

كيمي يف ١٠ أيلول ١٨٩٣
مختار المدينة: ك. سارافينوس

✞ اش ال ل ✞الف ا✞

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

رفات 
القديس 

نكتاريوس 
في 

كنيسته 
في

إيچينا
واُألْسُد لوال ُفراُق الغاِب ما ٱْفتـَـَرَسْت

والسَّْهُم لوال ُفراُق القوِس لم ُيِصِب

َوِإْخَوَتُه  َوَأْوَالَدُه  َواْمَرأََتهُ  َوأُمَّهُ  أَبَاُه  يــُـْبِغُض  إَِليَّ َوالَ  يَأِْتي  َأَحٌد  «ِإْن َكاَن 
َوَأَخَواتِِه، َحتَّى نـَْفَسهُ أَْيًضا، َفالَ يـَْقِدُر َأْن َيُكوَن ِلي تِْلِميًذا.» (لو ٢٦:١٤)
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وبكنیسة واحدة جامعة ُمَقدَّسة  
رسولیة

عليك أن تكون الكنيسة:(تتمة)
يقول الهويت:

« عندما تبدأ يف أن تكون كنيسة،
توقَّف عن أن َجتَعل الكنيسة مكانًا تذهب إليه،

بل اجعل شيًئا موجوًدا حي½ا فيك».
دعنا نتمعَّن يف السؤال: «أين تقع كنيسة القديس جوارجيوس؟» 
قد تكون اإلجابة: «يف العنوان الفالين». هذه إجابة صحيحة جزئي½ا 
عن املكان الذي تقع فيه الكنيسة. ولكن ال تزال توَجد إجابة أفَضل 
شعب  يكون  حيث  تكون  جوارجيوس  القديس  أنَّ كنيسة  وهي 
القديس جوارجيوس. عندما تكون يف املنزل فأنَت كنيسة يف منزلك، 
وعندما تكون يف الَعَمل فأنَت الكنيسة يف مكان َعَملك، يف السوبر 
ماركت، يف املدرسة، يف املكتب، يف املطعم، يف الشوارع املزدمحة. هنا 
طوال  جوارجيوس  القديس  فيه كنيسة  تقع  الذي  احلقيقي  املكان 

األسبوع. الكنيسة توجد حيثما تُوَجُد أنَت. 
عظة  بابكوك  ملتي  لرعيَّته  ا  جد½ واحملبوب  الشهري  الكاهن  ألَقى 
عنوا¸ا: «كوارتس األخ». بُِنَيت هذه العظة الشهرية على قول بولس 
الرسول: « ُيَسلُِّم َعَلْيُكْم .... وََكَواْرُتُس اَألُخ.» (رو٢٣:١٦). ألَقى 
هذا الواعظ العظة الرنَّانة إىل أعضاء كنيسته وقال فيها: «يا أحّبائي، 

حبياتنا  له  ندين  الذي  املسيح  يسوع  إنَّ 
يُرسلنا إىل اخلارج لِنعَمل عَمله يف العامل. 
وأرجله. كيف  أياديه  نكون  أن  جيب 
سيعرف العاَمل ِمن يسوع األخبار السَّارة 
عن الغفران والرجاء والقوَّة والعزاء واحملبة؟ 
كيَف يعيش الناس حياة البنوة والصداقة 
واألخويّة؟ يقول السيِّد: «أنتم شهودي، 
ا إرساليتكم لتنوبوا  َّ̧ ها قد أرسلتكم»، إ
السيِّد. َمن يستطيع أن يذهب إىل  عن 
املستشفيات،  البنوك،  إىل  املخازن، 

املدارس، اجلامعات ، املصانع، مكاتب العمل، احملاكم؟ َمن يقدر أن 
يدُخل إىل منازلنا كلها؟ َمن يقدر أن يذهب إىل جمالس الَعمل أو 
يذهب  أن  يقدر  من  السياسيِّني؟  أو  األموال  رؤساء  اجتماعات 
لَيحَضر اجتماعات القادة واملديرين؟ َمن الذي يعرف كلمة السّر؟ 
من الذي يعرف الطريق؟ إنّه َكَواْرُتُس األخ!  َكَواْرُتُس األخ هو الذي 
ميكنه أن يذهب يف كل مكان. إنَّه يستطيع أن يدخل يف كل قسم 
من احلياة: قانوين أو سياسي أو جتاري أو تعليمي أو اجتماعي .. 
كما ميكنه أن يأخذ مكانه هناك ويقول ماذا يفكِّر، ويُديل بصوته يف 
حريّة كما يعتقد، إنّه يستطيع أن يقف َكـ «شاهد أمني» وكما يليق 
بأخ أمني يُرحِّب بالصَّواب ويلفظ اخلطأ، وإن َوَجَد شيًئا رديًئا يقول 
إنَّه رديء، وإن َوَجَد شيًئا جيًِّدا يقول عنه إنّه جيِّد. إنَّه يوبِّخ طرق 
األعمال الغاشة الفاسدة ويُنِذر: إمَّا أْن تقلع الشّر أو تتنحَّى. األخ 
كوارتس يَِعظ: ُكن حبَّة ملح، شعاع نور، أسند الضعيف، تعاطف 
اخلطأ  ويُقاوم  الصواب،  ُيساند  يعيش:  أخ  مثل  وُكن  املنزعج،  مع 
املدى  وعلى  اآلن  يُفَعل،  أن  ُميكن  الذي  الصالح  حنو  ويتطلَّع 

البعيد».
هذه هي إرساليَّة الكنيسة من خالل علمانيِّيها، ولكن كيف ميكن 
قد  يكن  إن مل  الكنيسة  يعمل عمله خارج  أن  العلماين  لكوارتس 
أكمله داخلها، حيث ُميِسك برؤية اهللا وباإلهلام للخدمة. إنَّ السبب 
الذي ألجله نبين كنيسة، وحنضر إىل الكنيسة، ونَُدعِّم احتياجات 
الكنيسة املاديِّة، وخندم الكنيسة، أينما نكون. الكنيسة ليست فقط 

أن نأخذ اهللا بل أيًضا أن ُنِشعَّ اهللا.
كان هناك مشهد يف فيلم: «على جبهة املياه» يُرى 
فيه رجل وهو ُيضَرب بعنف ألنه َفِشَل يف اتِّباع قوانني 
العصابة. أُلِقَي بالرُجل على األرض وهو يرتعش وسط 
دائرة من الرجال وهم ساكنون خائفون من التدخُّل أو 
وسط  من  إليه  يندفع  بكاهن  إذا  وفجأة  التحرُّك. 
اجلمع، فقال له رئيس العصابة: «أيها األب، ُعد إىل 
كنيستك اليت أتيت منها»، فأجابه الكاهن (مشريًا 
إىل اÃروح):«هذا هو كنيسيت»، مثّ إنَّه اختطَّ طريقه 

حنو الرُجل ليمسح الدم ِمن على وجهه. 

(٧٨)
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١٧- أمثلة بطرس وأليشع: 
مل يكن بطرس مع حننيا  وسفرية عندما باعا ممتلكا�ما، ولكنه كان 
حاضرًا بالروِح، اذ قال: «يَاَحَنانِيَّا، ِلَماَذا َمألَ الشَّْيطَاُن قـَْلَبَك لَِتْكِذَب 
َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس» (أعمال ٣:٥). مل َيُكن هناك ُمتَّهم وال شاهد، 
فكيف عرَف ما َحدث؟  «أَلَْيَس َوُهَو بَاق َكاَن يـَبـَْقى َلَك؟ َوَلمَّا بِيَع، 
اَألْمَر؟»  قـَْلِبَك هَذا  ِيف  َوَضْعَت  بَاُلَك  َفَما  ُسْلطَاِنَك؟  َيُكْن ِيف  َأَملْ 
(أعمال ٤:٥). لقد َعَرَف بطرس األُمِّيُّ بنعمة الروح الُقدس ما مل 
يعرفه ُحكماء اليونان انفسهم. ولديك مثل يشاVه عند أليشع. ألنه 
عندما ُشِفَي نعمان جمانًا من بـََرِصِه، أخذ جيحزي أجرًا؛ تلقَّى أجر 
عمل خري صنعه آخر. وملا أخذ املال من نعمان أخفاه (٤ ملوك 
٢٤:٥ ٢٧). ولكن «الظلمة ال ُتظلم لدى القديسني» (مز١٣٨: 
١٢). فلما عاد سأله أليشع، كما سأل بطرس: «ُقل يل: أVذا الثمن 
بعتما الضيعة»؟ (اعمال ٨:٥)، إذ قال: «من أين أتيت يا جيحزي» 
؟ (٤ ملوك٢٥:٥). مل َيُكن جيهل، ولكنه كان يف منتهى األسف: 
األبرص  شفاء  بعت  لقد  تذهب.  الظالم  وإىل  أتيت  الظالم  من 
وسرتت برصه. كأن به يقول: أنا نّفذت أمر القائل: «أخذمت جمانًا 
فمجانًا أعطوا» (مىت ٨:١٠). ولكن انت بعت النعمة، فتلقَّ أجر 
بيعك. ولكن ماذا قال اليشع؟ - «أمل يكن قليب معك»؟ (٤ملوك 
٢٦:٥)؛ لقد كنت هنا باجلسد، ولكن الروح الذي أعطاين الرّب رأى 
ما كان بعيًدا، وأراين بوضوح ما كان حيدث يف مكان آخر. هل ترى 
املعرفة  يبدِّد ظلمات اجلهل فحسب، بل مينح  الروح ال  أنَّ  كيف 

أيًضا؟ هل ترى كيف أنَّ الروح الُقدس ينري النفوس!
١٨- ومثل اشعيا: 

كان أشعيا يعيش منذ ألف سنة (قبل القديس كريللس األورشليمي)، وقد 
رأى صهيون كخيمة، تلك اليت كانت مدينة حصينة تزيّنها الساحات 
َسُتحرث  صهيون  «إّن  قال:  ما  واليك  باجلالل.  متسربلة  العامة، 
كحقل» (ارميا ١٨:٢٦ ، ميخا ١٢:٣)، معلًنا بذلك ما حدث يف 
ايامنا. وانظر إىل دّقة النبوءة، اذ يقول: «تبقى ابنة صهيون كمظّلة يف 
كرم، كمبيت يف مقثاة» (أشعيا ٨:١). وها هو املكان ممتلىء اليوم 
حبقول اخليار. هل ترى كيف الروح الُقدس ينري القديسني؟ فال تَنَسق 

إذن إىل آخرين بسبب تشابه اللفظ، بل متّسك مبا هو صحيح.
١٩- الروح يُوعز بالمشورات اإلنجيلية ... 

وإذا طرأْت يف خاطرك فكرٌة عن الطهارة أو البتولية، وانت جالس، 
فهي من وحيه. أال حيدث غالًبا ان �رب عذراء، وهي على عتبة 

الزواج، بوحي منه عن مجال البتولية! أال حيدث غالًبا أنَّ رجًال ذا نفوذ 
يف البالط امللكي، حيتقر الغىن واجلاه بوحي من الروح الُقدس؟  أال 
حيدث غالًبا أن يغّض شاب الطرف عن رؤية فتاة مجيلة خوفًا من 
الدنس؟ هل تبحث عن سبب ذلك؟ - هو الروح الُقدس الذي َعلَّم 
نفس الشاب. العامل مليء باجلشع، ويفّضل املسيحيون الفقر، ملاذا؟ 
- بسبب تعليم الروح الُقدس. يف الواقع يستحّق الروح الُقدس كل 
والروح  واالبن  اآلب  باسم  ُمَعمَّدون  حنن  فبحق  واجالل.  اكرام 
شريرة؛  شياطني كثرية  ضد  اجلسد  يف  االنسان  يكافح  الُقدس. 
والشيطان الذي كثريًا ما ال ختضعه السالسل احلديدية، تقهره صالة 
االنسان بقوَّة الروح الُقدس احلاّل فيه، وُتصبح نفخة الـُمَعزِّم» البسيطة 
نارًا ُحمرقة للشيطان غري املنظور. لدينا إذن، من لدن اهللا، مَؤيِّد عظيم، 
وقائد ومعّلم كبري للكنيسة وحارٌس هلا. فال خوف علينا من األبالسة 
وال من الشيطان، ألن مؤيّدنا أقَوى. فلنفتح له أبوابنا «ألنه جيول يف 

طلب الذين هم أهل له» (حكمة ١٧:٦) ليمنحهم عطاياه.
٢٠- ... ويعّزينا ويشّجعنا ويعضدنا... 

إلنه يُدَعى املعزِّي ألنه يعزِّينا ويشّجعنا ويعضد ضعفنا. «وََكذِلَك 
َألْجِلِه َكَما  ُنَصلِّي  َما  نـَْعَلُم  َلْسَنا  َضَعَفاتَِنا، ألَنـََّنا  يُِعُني  أَْيًضا  الرُّوُح 
يـَْنَبِغي. َولِكنَّ الرُّوَح نـَْفَسُه َيْشَفُع ِفيَنا بِأَنَّاٍت الَ يـُْنَطُق Vَِا.» (رومية 
٢٦:٨).أي عند اهللا. كثريًا ما حيدث ان يُهان االنسان ظُلًما ألجل 
املسيح، وُيْشِرُف على االستشهاد، وُحتيق به مجيع ضروب العذاب من 
كل جانب: النار والسيف، والوحوش الضارية، واهلاوية. ولكن الروح 
الرّب»  وارُج  قلبك،  وليتشّجع  «تشّدد  بلطف:  له  يهمس  الُقدس 
(مز١٤:٢٦). إنَّ ما يصيبك اآلن، أيها اإلنسان، لشيء تافه بالنسبة 
إىل املكافأة العظيمة اليت ستحصل عليها. تعّذب قليًال من الوقت، 
الزََّماِن  آَالَم  َأنَّ  َأْحِسُب  «فَِإينِّ  لألبد.  املالئكة  مع  ُتصبح  وسوف 
اْحلَاِضِر الَ تـَُقاُس بِاْلَمْجِد اْلَعِتيِد َأْن ُيْستـَْعَلَن ِفيَنا.» (رومية ١٨:٨). 
إنه يصف لإلنسان ملكوت السماوات ويريه فردوس النعيم. والشهداء 
القضاة، كانوا  امام  أجسادهم  يعرضون  الضرورة  الذين كانوا حبكم 

حيتقرون اآلالم الظاهرية وإذ كانت نفوسهم مّتجهة إىل الفردوس.  

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

العظة السادسَة عشرَة
ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

«... وبالّروح القدس، المعزِّي،
الناطق في األنبیاء»

والشَّْمُس َلْو وقَـَفْت ِفي الُفْلِك َداِئَمًة
 َلَملََّها النَّاُس ِمْن ُعْجٍم َوِمْن َعـَرِب

االنسان  كان هذا  تدوم ألحٍد مهما  الدنیا ال 
سواء كان صالًحا أو طالًحا
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