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اآلن  اإلضطهاد  زمان  أين  أحد:  يقول  قد 
لكي أصري شهيًدا؟

فأقول له: إن أردت أن تكون شهيًدا فُمت 
على  اليت  أعضائك  «أمت  اخلطيئة:  عن 

األرض» (كو ٥:٣) فتصري شهيًدا بنيِّتك.
ووالة  ملوًكا  يقاتلون  الشهداء  كان  لقد 
ملك  الشيطان  فتقاتل  أنت  أمَّا  جسديني، 
الظلمة. كان  والة  هم  والشياطين  الخطيئة، 
لتقدمي  مذابح  للشهداء  ينصبون  أولئك 
الضحايا لعبادة األصنام وجناسة الزىن، واآلن 
هي  فها  الروحانية  ببصريتك  أدركت  إن 
أمامك مائدة للذبائح، ومذبح وصنم روحي 
مرذول يف النفس، وقد تدفعك كل هذه إىل 

السجود أمامها. 
فالمائدة هي شره البطن، 

والمذبح هو شهوة الملذات، 
والصنم هو شهوة الزنى المرذولة. 

نفسه  ويسلم  للترف  ُيستعبد  فالذي 
للصنم،  وسجد  يسوع  جحد  فقد  للملذات 
عند  الجمال  آلهة  صنم  ذاته  في  له  ألن 
الشهوة  مسرَّة  أي  «أفروديت»،  اليونان 

الجسدية المخجلة.
ولم  والغيظ  الغضب  من  مغلوبًا  ومن كان 
يقطع من نفسه جنون هذا الوجع فقد أنكر 
«أريز»  الحرب  إله  نفسه  في  وله   ، يسوع 
الذي هو  للغضب  صنًما، ألنه صار خاضًعا 

صنم الجنون.
وأغلق  والرفاهية  الفضة  حب  غلبه  والذي 
أحشاءه عن إخوته، وال يرحم قريبه فقد كفر 
نفسه  في  أقام  ألنه  األصنام،  وعَبد  بيسوع 
صنم اإلله «هرمس»، وقد عبد الخليقة بدًال 
لكل  أصل  املال  حمبة  «ألن  الخالق،  من 

الشرور» (١يت ١٠:٦).
من  ويتحفَّظ  نفسه  يضبط  فالذي  إذن 
هذه األوجاع الطائشة، ويطأ هذه األصنام 
يكون هو  األباطيل  بقدميه، ويجحد هذه 
احلسن»  االعرتاف  «يعرتف  الذي  الشهيد 

(١يت ٦). 

بقلم القديس أثناسيوس الكبير
رئيس أساقفة اإلسكندرية االعتراف الحسن

إنجاز علمي، لكن الحق هو معرفة شخص المسيح ذاته.  « الحق ليس مجرد معرفة عقلية أو فلسفية، وليس هو 
نحن نحتاج أن نعرف المسيح ذاته وليس بعض المعلومات 
عنه، ألن المسيح ذاته هو الحق. والحق في شخص المسيح 
ألن  متبادلة،  محبة  في  وكشركه  شخصية  يُعرف كعالقة 

الشخص ال يمكن معرفته إالَّ من خالل عالقة شخصية».
      األسقف جیراسیموس بابادوبولوس 
Bishop Gerasimos Papadopoulos
(Reflections of Our Christian Faith and Life)
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید الرسل القدیسین األطهار
 « ملا أهلتين بإفراط حمبتك للبشر وغزارة 
صالحك، للحضور إيل أنا اإلنسان واختاذ 
اجلسد يا خملصي النور الذي قبل الدهور. 
أنوارًا  الرسل  تالميذك  أظهرت  حينئذ 
وأرسلتهم  ³ائك،  بربق  يتألألون  ثانوية، 
ينريون اخلليقة كلها بنورك اإلهلي، ويبتهلون 

اليك أن تنري وختلص نفوسنا» .
أيها األخوة األحباء

أيها المؤمنون والزوار الحسنيو العبادة.
مبارٌك انت يا رب يف كنيسة جمدك، ألنا 
الرُّوح  بنعمة  َسوِيًَّة  اجتمعنا  أيًضا  اليوم 
القدس يف هذا املكان املقدس قرب حبرية 
ذاتك  عن  فيه  كشفت  حيث  طربيا، 
قيامتك  بعد  األطهار  ورسلك  لتالميذك 
(يوحنا١:٢١)  األموات.  بني  من  الظافرة 
مكرمني احتفالًيا محفل الرسل اإلثني عشر 

القديسين األطهار.
إن ظهورات السيد املسيح لتالميذه الرسل القديسني ، بعد قيامته 
هلا منحى خاص، فقد ظهر هلم مرارًا ليشّد من أزرهم ويعدهم لعمل 
البشارة بعد صعوده اىل السموات ، وها هو يقلِّدهم عمل الكرازة 
َويـَُعمِّدوا مجيع األمم داعني إياهم لقبول عمل املسيح  لـِــيُـتَـلّـمذوا 
اخلالصي. فتقدم يسوع وكلم رسله القديسني قائًال: «ُدِفَع ِإَيلَّ ُكلُّ 
األَُمِم  يَع  مجَِ َوتـَْلِمُذوا  فَاْذَهُبوا  اَألْرِض،  َوَعَلى  السََّماِء  ِيف  ُسْلطَاٍن 
َوَعمُِّدوُهْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّوِح اْلُقُدِس.» ( مىت ١٨:٢٨- 

.(١٩
إن كلمات الرب يسوع إذهبوا وتلمذوا هلا مفعول خاص وقوة 
إهلية فريدة، فقد مألت التالميذ بالنور اإلهلي لصبحوا أنوارًا ثانوية 
النور جلميع املسكونة لتستنري بالنور  لنور المسيح، مشعني ³ذا 
اإلهلي غري املخلوق وغري املدرك، لبناء روح اإلميان واحلق الراسخ 
على تعاليم املسيح اخلالصية، بتشييد الكنائس يف املعمورة قاطبة، 
لذا اعترب الرسل القديسون احلجر األساسي لبنيان جسد الكنيسة، 
القدوس  الثالوث  باسم  واملعمودية  اإلميان  قبلوا  الذين  ألولئك 

اهللا  لكلمة  السري  اجلسد  هذا  يف  أعضاًءا  ليصبحوا 
يسوع املسيح. كما يكرز الرسول بولس: «َمْبِنيَِّني َعَلى 
َحَجُر  نـَْفُسُه  اْلَمِسيُح  َوَيُسوُع  َواألَنِْبَياِء،  الرُُّسِل  َأَساِس 
َهْيَكًال  يـَْنُمو  َمًعا،  ًبا  ُمرَكَّ اْلِبَناِء  ِفيِه ُكلُّ  الَِّذي  الزَّاِويَِة، 
َمًعا،  َمْبِنيُّوَن  أَْيًضا  أَنـُْتْم  ِفيِه  الَِّذي   . الرَّبِّ ِيف  ُمَقدًَّسا 

ِِهللا ِيف الرُّوِح.» ( أفسس ٢: ٢٠-٢٢). َمْسَكًنا 
النعمة  سكبتها  مقدَّسة  رتبة  هلي  الرسولية  الرتبة  إن 
اإلهلية يف أشخاص التالميذ لتستمر من خالهلم اخلالفة 
الرسولية، تتميًما لقول السيد املسيح: «َوَها أَنَا َمَعُكْم 
إنَّ  (مىت٢٠:٢٨).  الدَّْهِر».  اْنِقَضاِء  ِإَىل  األَيَّاِم  ُكلَّ 
السيد املسيح الضابط الكل وتواجده بشكل مستمر مع 
تالميذه األطهار وخلفائهم من بعدهم من خالل روحه 
القدوس، هلي قوة إهلية جبارة حتافظ على متاسك بنيان 
الكنيسة واّحتادها، َوُ¼يِّمن عليها وحتفظها باستمرار من 
تسكب  اليت  فهي  واإلحنراف،  والضياع  التفكك 
اإلستنارة فيها، َوتُـَنمِّي مفاعيل الروح فيها واليت يشهد 
هلا الرسول بولس إذ يقول: «َما ُهَو َشرَِكُة السِّرِّ اْلَمْكُتوِم 
ُمْنُذ الدُُّهوِر ِيف اِهللا َخاِلِق اجلَِْميِع بَِيُسوَع اْلَمِسيِح. ِلَكْي يـَُعرََّف اآلَن 
ِعْنَد الرَُّؤَساِء َوالسََّالِطِني ِيف السََّماِويَّاِت، ِبَواِسَطِة اْلَكِنيَسِة، ِحبِْكَمِة 

اِهللا اْلُمتـَنـَوَِّعِة» ( أفسس ٣: ٩-١٠).
في  َوُمميَّز،  فريٍد  بدوٍر  تتمتَّع  الرسولية  الخالفة  آخر  بكالم 
التعاليم  وفصلها عن  والقويمة،  الصحيحة  التعاليم  الحفاظ على 
بتعاليمهم  الكذبة،  والرسل  األنبياء  سمها  ينفث  التي  الكاذبة 
الكاذبة كما ينوه بذلك الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس : « يَا 
الدَِّنِس،  اْلَباِطِل  اْلَكَالِم  َعِن  ُمْعرًِضا  اْلَوِديَعَة،  اْحَفِظ  تِيُموثَاُوُس، 
َوُخمَاَلَفاِت اْلِعْلِم اْلَكاِذِب االْسِم، الَِّذي ِإْذ َتظَاَهَر ِبِه قـَْوٌم زَاُغوا ِمْن 

ِجَهِة اِإلميَاِن.» (١ تيمو٢٠:٦-٢١).
باإلضافة لذلك فإن هذه اخلالفة الرسولية تقوم بإدارة الكنيسة 
القدس  الروح  العامل بأكمل وجه، مقادة مبفاعيل  ومؤسَّسا¼ا يف 
فيها، حيث يسوع املسيح اإلله اإلنسان، رأس الكنيسة ومدبرها 
القديسني  الرسل  إن  الفم: «  الذهبي  القديس يوحنا  يقول  كما 
األطهار بعدما جالو مسرعني يف أرجاء املسكونة لنشر اإلميان، 
أصبحوا هم املسيطرين والرؤساء املدبرين للكنيسة وإدار¼ا، ال بل 
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أصبحت منزلتهم أمسى بال قياس من منزلة امللوك وباقي الرؤساء، 
فتحققت  والنواميس،  القوانني  املسكونة  يف كل  وضعوا  أل¿م 
هيمنتهم على الكنيسة ودستورها، األمر الذي ما زال مستمرًا حىت 

بعد رقادهم».
إن هذه القوانني اليت وضعها الرسل القديسني، املتمحورة على 
التعليم اخلالصي لإلجنيل املقدس، كانت حصيلتها الزيادة والكثرة 
يف حماصيل مثار الروح القدس، اليت وزعت يف املسكونة، كما يقول 
الرسول بولس: « الَِّذي َقْد َحَضَر إِلَْيُكْم َكَما ِيف ُكلِّ اْلَعاملَِ أَْيًضا 
ْعُتْم  يـَْوَم مسَِ ُمْنُذ  أَْيًضا  ِفيُكْم  ُمْثِمٌر َكَما  َوُهَو  (اإلنجيل المقدس)، 

َوَعَرفـُْتْم نِْعَمَة اِهللا بِاحلَِْقيَقِة.» (كولوسي ١: ٦ ).
هذه هي نَِعم اهللا باحلقيقة، أي مواهب الروح القدس اليت كان 
الرسل يوزعو¿ا إىل الرعاة واألساقفة الذين رمسوهم إلدارة الكنائس 
اليت تزداد وتتكاثر بنعمة الروح القدس، كما شهد بذلك كتاب 
قوانني الرسل: « أننا حنن الرسل قد أملينا عليكم التعاليم والقوانني 
فعليكم  الكنيسة،  إلدارة  املسيح  من  بقرار  عليها  حصلتم  اليت 

لكنكم  جتهلون كنهها،  ال  اليت  الرسولية  الوصايا  ³ذه  التقيد 
حفظتموها عن ظهر قلب، فالذين يسمعون فإ¿م يسمعون من 
، َوالَِّذي يـُْرِذُلُكْم يـُْرِذُلِين،  املسيح» «اَلَِّذي َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع ِمينِّ

َوالَِّذي يـُْرِذُلِين يـُْرِذُل الَِّذي أَْرَسَلِين» ( لو١٠: ١٦).
هلذا التقليد الرسويل الذي أُعَِْطي من لدن اهللا، ما زالت كنيستنا 
املقدسة تسري ³ذا التدبري اإلهلي، مكرمة وممجدة التذكار املقدس 
بالرتانيم قائلة: « لقد أخذمت من لدن السيِّد سلطان حل طرائق 
الزالت يا معايين اهللا، فاحموا عن حنو منكم خطايا مسيحيكم 

وأهلوهم للخالص».

(٢٨) كيف نتعبَّد هللا؟!
❁ ُسِئل القديس باسيليوس: «ما هي 

الصفة التي يجب أن نعبد الرّب بها ؟!» 
.

فأجاب القديس وقال:
✞ - أنا أرى أّن الصفة احلسنة األوىل، هي 

العمل حسب مرضاة اهللا.
الفهم  يف  تكون  الثانية،  والصفة   -  ✞
اهللا،  ومتجيد  تعظيم  ومداومة  (احلكمة) 
والِفْكر الصَّاحل الـُمستقيم. وَتذَكُّر خريات اهللا 

الـُمعطاة لنا، وحمّبة اهللا الكاملة.
✞ - أن «حتُِبُّ الرَّبَّ ِإهلََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك، َوِمْن 

ُكلِّ ِفْكرَِك.» (مىت ٣٧:٢٢).
✞ - «َكَما َيْشَتاُق اِإليَُّل ِإَىل َجَداِوِل اْلِمَياِه، هَكَذا َتْشَتاُق نـَْفِسي 

إِلَْيَك يَا اهللاُِ.» (مزمور ١:٤١).
ْيٌق أَِم اْضِطَهاٌد  ✞ - «َمْن َسيـَْفِصلَُنا َعْن َحمَبَِّة اْلَمِسيِح؟ َأِشدٌَّة أَْم ضَِ
ِمْن  َمْكُتوٌب:«إِنـََّنا  ُهَو  َسْيٌف؟ َكَما  أَْم  َخَطٌر  أَْم  ُعْرٌي  أَْم  ُجوٌع  أَْم 
َأْجِلَك ُمنَاُت ُكلَّ النـََّهاِر. َقْد ُحِسبـَْنا ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّْبِح». َولِكنـََّنا ِيف هِذِه 

يِعَها يـَْعُظُم انِْتَصارُنَا بِالَِّذي َأَحبـََّنا. فَِإينِّ ُمتـَيـَقٌِّن أَنَُّه  مجَِ
َوَال  ُرَؤَساَء  َوالَ  َمالَِئَكَة  َوالَ  َحَياَة،  َوالَ  َمْوَت  الَ 
قـُوَّاِت، َوالَ أُُموَر َحاِضرًَة َوالَ ُمْستـَْقبـََلًة، َوالَ ُعْلَو َوَال 
ُعْمَق، َوالَ َخِليَقَة أُْخَرى، تـَْقِدُر أَْن تـَْفِصَلَنا َعْن َحمَبَِّة 
رَبـَِّنا.».  َيُسوَع  اْلَمِسيِح  ِيف  الَِّيت  اِهللا 

(رو٣٥:٨-٣٩).
(٢٩) عن كيفّية معاملة اإلخوة؟!

هو  «ما  باسيليوس:  القديس  ُسِئل   ❁

الِفكر الذي ينبغي على الرئيس أن يجعله في 
ويأمرهم  األخوة،  يكّلم  عندما  عقله، 

باألعمال ؟!» .
فأجاب القديس وقال:

✞ - أن يُراعي رقابة اهللا، وحسب وصاياه، كوكيل لسرائره َوُمنـَفِّذ 
لوصاياه، لئال يعمل أو يقول كلمة، أو يتصرَّف خبالف مشيئة اهللا 
املعروفة يف كتابة املقّدس، أو يرتك شيًئا مما يُرضي اهللا، فيصري شاهد 

زور هللا، ووكيًال غري أمني، وغري حكيم (يف إدارته).
ام األخوة، فيكون مثل الوالد مع أوالده، فيتعامل  ✞ - وأّما قدَّ
أجل  من  (يو١٣:١٥).  َوَبْذل  (يو٣٤:١٣).،  واحد  لكل  حبّب 

إصالحه و¼ذيبه، وليس عقابه.

الداعي بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

يِعَها يـَْعُظُم انِْتَصارُنَا بِالَِّذي َأَحبـََّنا. فَِإينِّ ُمتـَيـَقٌِّن أَنَُّه(٢٨) كيف نتعبَّد هللا؟! مجَِ
َك َ

حياة النُّسك في حياة الرهبنة عند القديس باسيليوس الكبير
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مع أن هذا املقطع ُكِتب على أثر األزمة اليت حّلت يف اليونان يف 
٢٠٠٨، إالَّ أنَّ احلالة اليت حيكي عنها الشيخ موجودة يف كل العامل 
املؤمنني  على  ضغطًا  تشّكل  أزمات  من  يعاين  العامل كله  ألن 

(املرتجم).
العقاب  على  ُمَصمًِّما  وال  َغُضوبًا  ليس  اهللا  أنَّ  سابًقا  قُلنا  لقد 
واالنتقام وإالَّ كان سيًئا. ٰلكن ليس يف األلوهة أي أثر للسوء. كّل 
جتربة هي تربية من اهللا وشكل من اجلهاد الروحي الذي نفيناه عمًدا 
من حياتنا. بطرق خمتلفة، حياول اإلٰله الصاحل أن جيذبنا إىل قُـْرِبِه. يف 

عيين الرب، كلنا جناهد اجلهاد احلسن.
إن األزمة االقتصادية احلالية هي جتربة عظيمة، امتحان وتربية. اهللا 
هو مربٍّ رائع. إنه جيرّبنا ملصلحتنا ولنصرنا. اليونان تعّرضت، إ¿ا 
غري آمنة، خائفة، تغلي، روحًيا بال دفاع، أغوتها الحياة الجيدة، 
التخمة، االستهالك المفِرط، الزخرفة والتمّتع المتهّتك. انجذاب 
الحزن  المادية جلب  الخيرات  المغنطيسي نحو  الحياة  أسلوب 
طُبع  لقد  والشرب,  األكل  هو  به  نفكر  ما  المّرة. كل  والخيبة 
الكثير من الكتب المليئة بوصفات األكل الغريبة. في سعينا إلى 
هو كسُر  وجدناه  ما  زمان، كل  وأي  مكان  أي  في  السعادة 

الشظايا، البؤس، واألخطاء وعدم المساءلة.
والناس  يزداد  األمل  انتشارًا،  يزداد  الفقر  نسبها،  أعلى  البطالة يف 
يشعرون بالفشل والوحدة وفقدان الرجاء. من دون اهللا، كل هذه 
تصري إىل األسوأ بشكل يثري القلق. مع اهللا، ال تنحّل دفعة واحدة 
كالسِّحر. بل على األقّل يشعر الناس بوجود اهللا وحمبته وبنعمة الروح 
ييأسون يف وسط صعوبا¼م  وباألمل. وهكذا ال  بالتعزية  الُقُدس، 
العامل من دون أن حتملهم األشياء  العيش يف  اليومية. يستطيعون 
اخلسيسة والوقحة بعيًدا. اإلميان غري املتزعزع جيلب التفاؤل. احملبة 
اÌروحني  قلوب  تستنري  ³ذا،  والصدقة.  اإلحسان  تقّدم  احلقيقية 

وتدفأ.
إن الذين ما زالوا يتبعون آهلة كاذبة أو يصنعون من الناس آهلة يف 
السياسة والفنون والعلوم سوف خييبون بشكل ُمْزٍر. من دون اهللا، 

كل األزمات تستبد بالناس وتجعلهم يعانون من األوهام المروعة 
الساذجني  الناس  يوقعون  الذين  املخادعون  الكبيرة.  والمصاعب 
باألوهام والرؤى املستقبلية واألحاديث عن ضد المسيح خمطئون 

ويرتكبون خطيئة. حنن حباجة إىل اهتمام ومتييز ورزانة.
أنه وقت مناسب للغفران بصدق ومن القلب، لالتضاع والرمحة، 
للمحبة وممارسة اللطف والتسامح والرفقة واخلري. حنن نفتقد اللمسة 
والتوهج،  بالقسوة  مشوهة  الوجوه  خمفية.  االبتسامات  اإلنسانية. 
وهذا ما خييم على احلركات والكلمات والقرارات. الوضع الصعب 
الذي جند أنفسنا فيه ال ميكن حتسينه باملزيد من األمحال والتدابري 
اإلضافية والرفض والرغبة يف االنتقام. ميكن للشرطة أن تلقي القبض 
أن  بالقضاة  ينبغي  ال  للعنف.  تلجأ  أن  ال  ضروريًا  يكون  عندما 
يقدمون  إ¿م  فقط.  األشخاص  بعض  على  قسو¼م  يستنفدوا 
أنفسهم كمنفذين صارمني للقانون، ولكن يف بعض األحيان يثبت 
يساعدون  ال  املستويات  مجيع  من  املعلمون  بشدة.  أخطؤوا  أ¿م 
طال³م بأن يكونوا شرسني، صارمني بال مربر ومثريين للسخرية. 

لقد سخر منا سياسيونا، واحلكومة غري موجودة.
إن األزمة احلالية هي فرصة للنظر إىل أنفسنا بشدة وإىل اآلخرين 
املتبادل  واالحرتام  املتبادل  التفاهم  إن  مجيل.  اللطف  بلني. 
واإلعجاب املتبادل هم أكثر أمهية اليوم. يف املنزل املغلق هناك نافذة 
مفتوحة. نافذة جتلب أشعة الشمس واهلواء النقي. الربيع هو موسم 
عظيم. يف الظالم، مشعة ختفف من الكآبة. دعونا نفتح نافذة قلوبنا 

مع اإلنسانية واللطف اللذين حيتاجهما اجلميع.

النافذة المفتوحة
الشیخ موسى 

األثوسي
نقلها إلى العربية

األب أنطوان ملكي

« أما نحن الذين نعبد الكلمة، فإذا 
كان لنا أن نستمتع ونتنعم، فلنستمتع 
بالكلمة والناموس اإللهي ومعامالت 
إستمتاعنا  يكون  حتى  وتدابيره،  اهللا 

الئقاً وغير ُمخالف لمن دعانا».
  القديس غريغوريوس الالهوتي
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- اختار الرب يسوع المسيح اثنى عشر تلميًذا وسماهم ُرُسًال 
وذلك يف بداية خدمته (مر١٤،١٣:٣) وملا اتَّسع حقل اخلدمة اختار 

السبعين تلميًذا وأرسلهم للخدمة اثنني اثنني (لو١٠:١) .
اإلجنيلي  لوقا  القديس  بشارة  من  العاشر  االصحاح  يف  وجاء 
اثـْنـَْنيِ  َوأَْرَسَلُهُم  أَْيًضا،  َ الرَّبُّ َسْبِعَني آَخرِيَن  قائًال:«َوبـَْعَد ذِلَك َعنيَّ
َأْن  ُمْزِمًعا  ُهَو  َحْيُث َكاَن  َوَمْوِضٍع  َمِديَنٍة  ِإَىل ُكلِّ  َوْجِهِه  أََماَم  اثـْنـَْنيِ 
أن دعمهم بوصايا  بعد  للخدمة  أرسلهم  يَْأِيتَ.» (لو١:١٠)، وقد 

كثرية ومواهب متعدَِّدة إلجناح خدمتهم .
وقد جنحت خدمتهم جناًحا باهرًا كما خيربنا لوقا البشري وهو واحد 
الشََّياِطُني  َحىتَّ   ، قَائِِلَني:«يَاَربُّ ِبَفرٍَح  السَّبـُْعوَن  قائًال:«فـََرَجَع  منهم 
َختَْضُع لََنا بِامسَِْك!». فـََقاَل َهلُْم: «رَأَْيُت الشَّْيطَاَن َساِقطًا ِمْثَل اْلبـَْرِق 

ِمَن السََّماِء.» (لو١٨،١٧:١٠).
االثين عشر على عدد أسباط إسرائيل االثين عشر ، والسبعون على 

عدد األمم اليت تفرعت من نوح بعد الطوفان:
٣٠ (سام) + ٢٦ (حام) + ١٤ (يافث) = ٧٠

السبعون  أما   ، اليهود  من  االثين عشر كلهم  الرسل  وهكذا كان 
تلميًذا فكان غالبيتهم من األمم الداخلني إىل اإلميان باملسيح.

† عند جميء يعقوب (إسرائيل) إىل مصر كان أبناؤه اثين عشر الذين 
مصر  إىل  جاءت  اليت  يعقوب  بيت  نفوس  ومجيع   ، األسباط  هم 

سبعون (تك٢٧:٤٦).

† يف قصة خروج بين إسرائيل من مصر وعبورهم البحر األمحر ويف 
بداية إرحتاهلم يف برية سيناء «ُمثَّ َجاُءوا ِإَىل إِيِليَم َوُهَناَك اثـَْنَتا َعْشرََة 
(خر٢٧:١٥)  اْلَماِء.»  ِعْنَد  ُهَناَك  فـَنـَزَُلوا  َخنَْلًة.  َوَسبـُْعوَن  َماٍء  َعْنيَ 

ومازال هذا املكان معروفًا يف جنوب سيناء َوُيَسمَّى عيون موسى.
† بعد خروج بين إسرائيل من مصر بأسباطهم االثين عشر كان 
موسى هو القائد واحلاكم والقاضي والـُمَدبِّر لكل أمور الشعب الكثري 
العدد وملا َكـثُـَرت مشاكلهم ومطالبهم واحتياجا¼م وثقلت املسؤلية 
َسْبِعَني  ِإَيلَّ  قائًال: «اْمجَْع  الرب  فأمره  للربِّ  أمره  َشَكا  على موسى 
ِمْن ُشُيوِخ ِإْسرَائِيَل الَِّذيَن تـَْعَلُم أَنـَُّهْم ُشُيوُخ الشَّْعِب َوُعَرفَاُؤُه،  َرُجالً 
َوأَْقِبْل ³ِِْم ِإَىل َخْيَمِة االْجِتَماِع فـََيِقُفوا ُهَناَك َمَعَك. فَأَْنزَِل أَنَا َوأََتَكلََّم 
َمَعَك ُهَناَك، َوآُخَذ ِمَن الرُّوِح الَِّذي َعَلْيَك َوَأَضَع َعَلْيِهْم، فـََيْحِمُلوَن 
أَْنَت َوْحَدَك... َفَخرََج ُموَسى وََكلََّم  َحتِْمُل  ثِْقَل الشَّْعِب، َفالَ  َمَعَك 
، َوَمجََع َسْبِعَني َرُجالً ِمْن ُشُيوِخ الشَّْعِب َوأَْوقـََفُهْم  الشَّْعَب ِبَكَالِم الرَّبِّ
َحَوايلَِ اْخلَْيَمِة. فـَنـََزَل الرَّبُّ ِيف َسَحابٍَة َوَتَكلََّم َمَعُه، َوَأَخَذ ِمَن الرُّوِح 
الشُُّيوَخ. فـََلمَّا َحلَّْت َعَلْيِهِم  الَِّذي َعَلْيِه َوَجَعَل َعَلى السَّْبِعَني َرُجالً 
ورعايتهم  الشعب  خدمة  معه يف  واشرتكوا  (عد١١)  تـََنبَُّأوا»  الرُّوُح 

ومساع شكواهم وحل مشاكلهم.
الكهنه  من  ُعضًوا  سبعني  به  اليهودي كان  السنهدرمي  جممع   †
للشئون  الشعب وعلمائه، وكان هو اÌمع واملرجع األعلى  وشيوخ 

الدينية عندهم.
† إختيار السبعني وإرساليتهم ذُكر يف اإلصحاح العاشر من بشارة 
القديس لوقا وهو أحد السبعني.أما إختيار االثين عشر وورود قائمة 

بأمسائهم فذُكر يف (مىت١٠)، (مر٣)، (لو٦)، (اعمال الرسل ١).
اجلديد  العهد  ذكرهم كتاب  وقد  عشر  االثين  أمساء  نعرف   †

كمرافقني ومالزمني للمعلم األعظم يسوع املسيح .
أما السبعون تلميًذا فلم يذكر اإلجنيل أمساؤهم كما ذكر امساء االثين 
عشر إمنا وردت عنهم إشارات يف مواضيع متعددة من اسفار العهد 

اجلديد مثل:
* عند رجوع املرميات من القرب أخربن االثين عشر ومجيع الباقني ³ذا 

كله (لو٩:٢٤) والسبعون تلميًذا تشملهم عبارة «مجيع الباقيىن».
* ظهر الرب بعد قيامته لتلميذي عمواس لوقا وكليوباس وكانا من 

السبعني تلميًذا .
* وملا رجع هذان التلميذان إىل أورشليم ودخال العلية وجد األحد 
عشر جمتمعني والذين معهم (لو٣٣:٢٤) والشك أنَّ السبعني تلميًذا 

او على األقل بعًضا منهم تشملهم عبارة «والذين معهم».
* وملا أراد الرسل األحد عشر تعيني واحًدا بدل يهوذا االسخريوطي 
يكون معدوًدا معهم ويكون شاهًدا معهم بقيامته (أع٢٢:١) وقف 
مائة  حنو  مًعا  أمساء  عدة  وكانوا  التالميذ  وسط  يف  الرسول  بطرس 
عشر  األحد  الرسل  تشمل  وعشرون  واملائة  (أع١٥:١)  وعشرين 
والسبعني تلميًذا والنسوه تلميذات الرب وخادماته وغريهم من حميب 

الرب.

ًُال ُ ا ًذا ل ش اث ال ال ا ا

اآلباء الرسل األطهار
اإلثني عشر
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بَاْرَسابَا  يُْدَعى  الَِّذي  اثـْنـَْنيِ: يُوُسَف  * ويف هذا االجتماع «فَأَقَاُموا 
اْلُمَلقََّب يُوْسُتَس، َوَمتـَِّياَس. َوَصلَّْوا قَائِِلَني:«أَيـَُّها الرَّبُّ اْلَعاِرُف قـُُلوَب 
قـُْرَعَة هِذِه  لَِيْأُخَذ  اْختـَْرَتُه،  أَي�ا  االثـْنـَْنيِ  ِمْن هَذْيِن  أَْنَت   ْ اجلَِْميِع، َعنيِّ
اخلِْْدَمِة َوالرَِّساَلِة الَِّيت تـََعدَّاَها يـَُهوَذا لَِيْذَهَب ِإَىل َمَكانِِه». ُمثَّ أَْلَقْوا قـُْرَعتـَُهْم، 
فـََوقـََعِت اْلُقْرَعُة َعَلى َمتـَِّياَس، َفُحِسَب َمَع اَألَحَد َعَشَر َرُسوالً.» (أع 
١٦:١-٢٣)كان يوسف وبرسابا ومتياس من السبعني تلميًذا وبعد 

القرعة صار متياس من االثين عشر وظل يوسف يف عداد السبعني.
* بعد أن ضرب الرب مثل الزارع أمام اجلموع وهو يعلمهم إنفرد 
بتالميذه ، وملا كان وحده سأل الذين حوله مع االثين عشر عن املثل 
(مر اِهللا.»  َمَلُكوِت  ِسرَّ  تـَْعرُِفوا  َأْن  َلُكْم  أُْعِطَي  َهلُْم:َقْد  «فـََقاَل 
١١،١٠:٤) فالبد أن الذين حوله خبالف االثين عشر رسوالً كانوا 

هم السبعون تلميًذا.
* يف معجزيت الربََكَة وإشباع اجلموع (مت٢١:١٤:٤، مر ٨ : ١ - 
وأعطى  وكسر  بارك  يسوع  الرب  أنَّ  املقدس  اإلجنيل  خيربنا   (١٠
ان كلمة  أعتقد  وال   ، اجلموع  اعطوا  والتالميذ  للتالميذ  األرغفة 
«التالميذ» هنا تعين االثين عشر فقط ال¿م ال يستطيعون خدمة هذه 
اجلموع الغفرية، فمن احملتمل جًدا أن يكون معهم السبعون تلميًذا  
مث  الناس  من  اهلائل  العدد  هذا  على  الطعام  توزيع  يستطيعوا  حىت 

جيمعون الكسر والفضالت وينظفون املكان كما كان.
* السيد املسيح بعد قيامته قال للمرميات «ِاْذَهَبا ُقوالَ ِإلْخَوِيت َأْن 
َيْذَهُبوا ِإَىل اْجلَِليِل، َوُهَناَك يـََرْوَنِين» (مت ١٠:٢٨) «َوأَمَّا اَألَحَد َعَشَر 
تِْلِميًذا فَاْنطََلُقوا ِإَىل اْجلَِليِل ِإَىل اْجلََبِل، َحْيُث أََمَرُهْم َيُسوُع.» (مت

حوايل  معهم  أخذوا  بل  وحدهم  يذهبوا  مل  ولكنهم   (١٦:٢٨
اخلمسمائة أخ (١كو ٦:١٥) وملا رأوه سجدوا له (مت ١٧:٢٨) 
وهؤالء اخلمسمائة أخ الذين ذهبوا مع األحد عشر رسوالً كان من 

ضمنهم السبعون تلميًذا.
* إجنيل القديس مرقس هو أقدم األناجيل األربعة وكاتبه القديس 

مرقس من السبعني.
* يليه إجنيل القديس لوقا الطبيب احلبيب وهو إجنيل سهل وسلس 
ومدقق كما قال هو يف بدايته «ِإْذ َقْد تـََتبـَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن اَألوَِّل 

بَِتْدِقيق »(لو٣:١) والقديس لوقا اإلجنيلي من السبعني .
* األناجيل األربعة كتبها أربعة إجنيليني ، إثنان من الرسل االثنا عشر 

وإثنان من السبعني.
* عندما مت القبض على الرب يسوع وساقوه إيل احملاكمة تركه اجلميع 
وهربوا ولكن تبعه شاب البًسا إزارًا على ُعريه ، فأمسكه الشبان فرتك 
اإلزار وهرب منهم عريانًا (مر ٥٠:١٤) وهذا الشاب هو القديس 

مرقس الرسول أحد السبعني وكاروز الديار املصرية بعد ذلك.
* وردت أمساء الكثريين من السبعني تلميًذا يف سفر أعمال الرسل 
ويف رسائل الرسل وبالذات يف رسالة القديس بولس الرسول إىل أهل 

رومية إصحاح ١٦ ورسالته األوىل إىل أهل كورنثوس إصحاح ١٦.
القديس بطرس  الكنيسة يف ٢٩ حزيران ذكرى ٱستشهاد  * تعيد 
الرسول أحد االثىن عشر والقديس بولس الرسول ثالث عشر الرسل 

، ويف اليوم التايل له وهو ٣٠ حزيران عيد حافل للّرسل األطهار.

١) القديس مرقس اإلنجيلي الرسول
٢) القديس برنابا الرسول

٣) القديس لوقا اإلنجيلي الرسول
٤) القديس متياس الرسول

الملقب  يوسف  القديس   (٥
يسطس الرسول

٦) القديس كليوباس الرسول
الرسول  استفانوس  القديس   (٧

والشماس
٨) القديس فيلبس الشماس والرسول

الرسول  بروخورس  القديس   (٩
والشماس

الشماس  نيكانور  القديس   (١٠
والرسول

الشماس  تيمون  القديس   (١١
والرسول

الشماس  برميناس  القديس   (١٢
والرسول

١٣) نيقوالس الشماس المبتدع
١٤) القديس حنانيا الرسول

١٥) القديس لعازر الرسول حبيب 
الرب

١٦) القديس أندرونيكوس الرسول
١٧) القديس يونياس الرسول

١٨) القديس أرستوبولوس الرسول
١٩) القديس فرسكا الرسول

٢٠) القديس يهوذا الملقب برسابا 
الرسول

٢١) القديس سلوانس الرسول
٢٢) القديس أولمباس الرسول

٢٣) القديس تيطس الرسول
٢٤) القديس أغابوس الرسول
٢٥) القديس فورس الرسول

٢٦) القديس كاربوس الرسول
٢٧) القديس أبفراس الرسول

٢٨) القديس أبفرودتس الرسول
٢٩) القديس مناسون الرسول
٣٠) القديس أمبلياس الرسول

٣١) القديس أوربانوس الرسول
٣٢) القديس سمعان الدباغ الرسول

٣٣) القديس إستاخيس الرسول
٣٤) القديس أبلس الرسول

٣٥) القديس أبينتوس الرسول
٣٦) القديس هيروديون الرسول
٣٧) القديس قدراطس الرسول

٣٨) القديس أسينكريتس الرسول
٣٩) القديس فليغون الرسول
٤٠) القديس غايس الرسول

٤١) القديس أرسترخس الرسول
٤٢) القديس أفتيخوس الرسول

٤٣) القديس سمعان كلوبا الرسول
٤٤) القديس مناين الرسول

٤٥) القديس هرماس الرسول
٤٦) القديس لينس الرسول

٤٧) القديس كوارتس الرسول
٤٨) القديس بتروباس الرسول

الناموسي  زيناس  القديس   (٤٩
الرسول

٥٠) القديس سوستانيس الرسول
٥١) القديس فليمون الرسول

٥٢) القديس أرخبس الرسول
٥٣) القديس أنتيباس الرسول
٥٤) القديس ترتيوس الرسول

القيرواني  لوكيوس  القديس   (٥٥
الرسول

٥٦) القديس أنسيفورس الرسول
٥٧) القديس تيخيكوس الرسول
٥٨) القديس نركيسوس الرسول
٥٩) القديس أخائيكوس الرسول

٦٠) القديس أرتيماس الرسول
٦١) القديس بوديس الرسول

٦٢) القديس تروفيمس الرسول
٦٣) القديس سوباترس الرسول

٦٤) القديس فرتوناتوس الرسول
٦٥) القديس نيروس الرسول

٦٦) القديس أرسطوس الرسول
٦٧) القديس أكيال الرسول

٦٨) القديس ألكسندروس الرسول
٦٩) القديس روفس الرسول
٧٠) القديس ياسون الرسول

�  أسماء الرسل السبعين األطهار � � �
�

� �
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القدیس بولس الرسول
مثل بارز إلمكانیات الطبیعة 

البشریة في الفضیلة

تُعترب حياة الرسول بولس مثاًال حي�ا المكانيات االنسان الفائقة يف 
احلياة املقدسة، بعمل النعمة اإلهلية، فلم يَعد لنا أن حنتج بضعف 

طبيعتنا، فإنه ليس من طبيعة ختتلف عن طبيعتنا.
كانت حمبة املسيح هي املصدر الرئيسي جلهاده وملء مسرته، َوَظلَّ 
هدفه األوحد هو خالص النفوس. كان مالئكًيا يف نقاوته، حازًما يف 

قراراته، يشارك الكل معه يف إجنازاته.

بولس الرسول كمثاٍل حي إلمكانيات اإلنسان!
كان القديس بولس من أنبل الرجال ومثاًال واضًحا لسمّو الطبيعة 
البشرية وإمكانيتها (خالل النعمة) يف الفضيلة. خالل حديثه عن 
شخص السيد (املسيح) وحثٌنا على الفضيلة أدان (بولس الرسول) 
الناطقني باالفرتاءات،  أفواه  البشرية، وأبكم  الطبيعة  املنادين بفساد 
مؤكًدا أن الفرق بني املالئكة والبشر طفيف جًدا إن أرادوا الوصول إىل 

درجة الكمال.
مل تكن طبيعة بولس الرسول ختتلف عن طبيعتنا؛ وال نفسه خمتلفة 
عن نفوسنا، وال عاش يف عاٍمل آخٍر، بل سكن يف نفس العامل واملدينة 
وخضع لنفس القوانني والعادات، لكنه فاق يف الفضيلة كل البشر يف 

املاضي واحلاضر. اآلن، أين هؤالء املعرتضني على صعوبة الفضيلة 
الرجل يدينهم بكلماته: «َألنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا  وسهولة اخلطية؟ فهذا 
اْلَوْقِتيََّة تـُْنِشُئ لََنا َأْكثـََر فََأْكثـََر ثَِقَل َجمٍْد أََبِدي�ا.» (٢ كو١٧:٤). فإن 
كانت ضيقاته حمتملة وخفيفة، فكم باألحرى ضيقاتنا اليت إن قارناها 

بضيقاته صارت كال شيء أو جمرد لّذات؟

 اتقاد غيرته وسط اآلالم
يف  حلياته  املصاحبة  باآلالم  تشِعرُه  ملُ  الزائدة  غريته  إن  باحلقيقة   
الفضيلة. ومل يكن ذلك األمر هو الوحيد العظيم يف حياته، وإمنا أيًضا 
مل يكن له دافع خفٌي وراء سعيه حنو الفضيلة. إنَّنا نتخاذل يف َحتمُّل 
اآلالم من أجل الفضيلة حىت لو ُعرضت علينا املكافأة ُمَقدًَّما، لكن 
بولس ٱحتضن اآلالم مبحبة بال ُمقابل، َوَحتَمََّل بكِل َفرٍح ما ٱعرتضه 
من صعوبات وعوائق يف طريق الفضيلة. فلم يتضايق من ضعف اجلسد 
أو ضغوط املسئولية أو بطش العادات وال من أي شئ آخر. ِعالوة 
على ذلك فاقت مسؤولياته كل مهام القادة وامللوك، لكنه كان يزداد يف 
الفضيلة يومي�ا. وصار ٱزدياد املخاطر سبًبا يف ٱلتهاب غريته باألكثر، 

فقال «أَْنَسى َما ُهَو َورَاءُ َوأَْمَتدُّ ِإَىل َما ُهَو ُقدَّاُم» (يف ١٣:٣).

 مفاهيم جديدة للموت واأللم والفقر االختياري
قائًال:  الفرح،   عندما ٱقرتب منه املوت دعا اجلميع ملشاركته هذا 
«َو³َِذا َعْيِنِه ُكونُوا أَنـُْتْم َمْسُرورِيَن أَْيًضا َوافـَْرُحوا َمِعي.» (يف١٨:٢). 
أهل  إىل  مذلة. َكَتَب  واألمل ويف كل  الضيق  فرًحا يف  يتهلل  فكان 
َوالضَُّرورَاِت  َوالشََّتاِئِم  بِالضََّعَفاِت  أَُسرُّ  كورنثوس:«ِلذِلَك 
َواالْضِطَهاَداِت َوالضِّيَقاِت َألْجِل اْلَمِسيِح.» (٢ كو١٠:١٢). وَدعا 
ذلك أذرع العدالة موًضًحا أ¿ا مصدر مثمر لفائدته، فصار ال يُهَزم 
أمام أعدائه. وبالرغم من الضرب واالضطهاد والشتم كان كمن يف 
عرٍس مبهٍج، ُمَصحًِّحا الكثري من مفاهيم النصرة، ُمتـََهلًِّال َفرًِحا، شاكرًا 
ِِهللا الَِّذي يـَُقوُدنَا ِيف َموِْكِب ُنْصرَتِِه ِيف اْلَمِسيِح  هللا بقوله: «َولِكْن ُشْكرًا 
ُكلَّ ِحٍني» (٢ كو١٤:٢). ويف كرازته ٱزدادت كرامته بقبوله اإلهانات 
واالضطهادات، ناظرًا للموت كما ننظر حنن إىل احلياة، وقابًال للفقر 
كقبولنا للغىن، َوُمَتَمتِّـًعا باألتعاب ِلَسْعِيَنا حنو الراحة، وُمَفضًِّال الضيقة 
عوض عن اللذة، وُمَصلِّـًيا ألجل أعدائه أكثر من املصلني ضدهم. 
نا تلك  لِنَـُقل إنَّنا حنن الذين َغريَّ فـََقَلَب موازين األمور، أو باألحرى 
الُنظم. إذ أنَّه ببساطة حافظ على شرائع اهللا، ألن ما سعى إليه يتفق 
مع الطبيعة البشرية أمَّا َسْعَينا حنن فهو ضد الطبيعة، والدليل على ذلك 
أن بولس مع من أنه إنسان إالَّ أنَّه َجدَّ فيما كان يعمله وليس فيما حنن 
نعمله. شيء واحد فقط كان خيافه وخيشاه، أَال وهو التعٌدي على 
شرائع اهللا. فسعى حنو لذٍة واحدة فقط وهي أن يكون موضع سرور 
اهللا، ليس مبعىن السرور احلاضر فقط، بل السرور العتيد أن يكون أيًضا.

 محبة المسيح الفائقة!
 ال حتدثوين عن املدن أو الشعوب وامللوك واجليوش واملال والواليات 

عظة للقديس يوحنا الذهبي الفم
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والسلطات، فهذه كلها فانيات، ولكن اهتموا بالفرح السماوي لرتوا 
احملبة الفائقة اليت يف املسيح.

جمد املالئكة ورؤساء املالئكة وأي شئ آخر أقل شأنًا عنده من حمبة 
املسيح، فٱْمَتلك يف أعماقه الداخلية أعظم ما ميكن لإلنسان ٱمتالكه، 
أي حمبة املسيح اليت ³ا اعترب نفسه أسعد الناس، وبدو¿ا يفقد كل 

رغبة يف أية سلطة أو مبادئ أو قوات. ³ذا 
الرُتب  ضمن  ُحيسب  أن  َفضََّل  احلب 
أعظم  ضمن  ُحيسب  أن  على  الوضيعة 
النبالء بدونه. كان العقاب الوحيد يف نظره 
أن يتجًرد من هذا احلب، فذاك هو اجلحيم 
على  األبدي.  والشر  والتأديب  نفسه، 
المسيح  محبة  امتالك  فإن  ذلك  عكس 
هي السماء، وهي احلياة، وهي العامل كله، 
وهي أن يصري مالًكا، وهي الفرح احلاضر، 
والفرح املقبل، وهي أن يصري َمِلًكا، وهي 

الوعد، وهي الصالح األبدي.
خارج هذا ال يوجد أي شيء آخر سواء 
العامل  ٱحتقر  ُمْؤلـًِما.  أو  ا  ُمْبهجًِ كان 
املنظور كله كأنه ورقة شجرة جافة متعفنة، 

فالطغاة والناس اململوءين بنار الغضب يف نظره جمرد حشرات صغرية، 
املوت واالستبداد واالضطهاد يف نظره كلهو األطفال، طاملا أنه من 
أجل املسيح. فٱحتضن كل هذا ِبَفرٍَح، وٱعترب قيوده يف سالسل جائزة 
نيرون، فصار سجنه مساًء واحتمل جراحات  تاج  أمثن وأغلى من 
السياط باشتياق كاشتياق املتسابق حنو اجلائزة، لذلك َدَعى اآلالم، 

دعوين أشرح ما أقصده بذلك.
إن املكافأة احلقيقية هي أن ينطلق ويكون مع املسيح، فذاك أفضل 
من أن يكون يف اجلسد، ألن تلك هي الضيقة والتجربة. وبالرغم من 
ا أكثر ضرورة له. أن يكون  ذلك َفضََّل الضِّيقة عن املكافأة، وقال أ¿َّ
حمروًما من املسيح فذاك هو القضاء املؤمل الذي يفوق كل أمل، ولكن 
من أجل املسيح َفضََّل أن يكون هو نفسه حمُروًما منه عن أن يكون 
مع املسيح.«فَِإينِّ َحمُْصوٌر ِمْن االثـْنـَْنيِ: ِيلَ اْشِتَهاءٌ َأْن أَْنطَِلَق َوَأُكوَن َمَع 
ِمْن  أَْلَزُم  اجلََْسِد  ِيف  أَبـَْقى  َأْن  ِجد�ا.َولِكْن  أَْفَضُل  َذاَك  اْلَمِسيِح، 

َأْجِلُكْم.» (يف٢٣:١-٢٤) 
قد يقول قائل أن تلك األشياء كانت موضع سروره بسبب املسيح. 
إًذا ملاذا أذكر األخطاء  وأوافق على أن الذي حيزننا كان يفرحه... 
َوأَنَا َال  َيْضُعُف  الدائمة جعلته يقول: «َمْن  واإلهانات؟ ألن آالمه 

َأْضُعُف؟ َمْن يـَْعثـُُر َوأَنَا الَ أَْلَتِهُب؟» (٢ كو٢٩:١١)

 مسرته في شركة آالمه لآلخرين
 يُقال أنَّه يوجد نوع من السرور ُمْسَتِرت يف عمق األمل. فكثري ممن 
حيزنون ملوت أبنائهم جيدون عزاًء إذا ما تُركوا وحدهم مع دموعهم، 

لكن إن حبسوا تلك الدموع يشعرون بٱزدياد عمق األمل. باملثل فإن 
بولس مل ينقطع عن ٱكتشاف العزاء من خالل البكاء ليًال و¿ارًا. ومل 
حيزن أحد قط على آالمه مثلما حزن هو على آالم اآلخرين. ما أعظم 
اهتمامه خبالص اليهود، وذلك حينما َصلَّى أن ُحيرم من جمد السماء 
لو كان ذلك سبيَال خلالصهم (رو ٣:٩)! أَال يوضح ذلك أن فقدان 
اآلخرين خلالصهم أشد ألـًما من فقدانه خالص نفسه، وإالَّ ِلما صلى 
يكون  أن  َفضََّل  لقد  ذكر.  كما 
من  عظيًما  عزاًء  واستمد  حمروًما 
فكرًا  هذا  يكن  ومل  الفكر،  هذا 
طائرًا، بل كان اشتياقًا متأصًِّال يف 
ِيل  «ِإنَّ  قائًال:  عنه  عربَّ  أعماقه، 
َال  قـَْلِيب  ِيف  َوَوَجًعا  َعِظيًما  ُحْزنًا 
مباذا  إًذا   .(٢:٩ (رو  يـَنـَْقِطُع.» 
من  يومًيا  يئن  الذي  بولس  نقارن 
أجل كل إنسان يف هذا العامل، من 
أجل كل جنس ومدينة، من أجل 
كل نفٍس؟ لقد كانت عزميته أشد 
من  حزًما  وأكثر  احلديد،  من  قوة 
الصُّلب، فبأية كلمات تصف هذه 
الروح؟! هل نشبُهها بالذهب أم بالصُّلب؟ إ¿ا أكثر احتماًال وأقوى 
ميكن  شئ  فبأي  واملاس،  الذهب  من  وأمثن  وأنقى  الصُّلب،  من 
مقارنتها؟ ال شيء! ألنه ال ميكن مقارنتها! فإن كان الذهب يف نفس 
قوة الصلب أو أن الصلب له نفس قيمة الذهب ألمكننا وضع أُسس 
للمقارنة، لكن ملاذا نقارن نفس بولس بالصلب أو الذهب؟ ناشد 
العامل كله وحينئذ ستجد أن العامل كله غري مستحق لنفس بولس، 
وإن تطابق هذا القول على الذين هاموا يف الرباري البسني املسوح 
وساكنني يف شقوق األرض (عب ١١: ٣٧-٣٨)، ينطبق هذا القول 

على نفس بولس.
فإن كان العامل ال يستحق فمن يستحقه؟ رمبا السماء؟ حىت إّن هذه 
السموات  على  الرَّب  حمبة  َفضََّل  إذ  ألنه  معه،  تتوافق  ال  ُوجدت 
يفوق  ما  بقدر  صالًحا  يفوق  الذي  الرّب  إّن  فباألوىل  وسكا¿ا، 
الصالح على اخلطية سُيفَضله عن مسوات كثرية! ألن ُحب اهللا ال 

ميكن مقارنته مبحبتنا، ألنه يفوقه كثريًا وبشكل ال يُنطق به!
إىل  ٱْخُتِطَف  فقد  ومواهب،  نَِعم  من  بولس  به  متتع  ما  لنتأمل 
الفردوس إىل السماء الثالثة ومتتع بالشركة يف كلمات سرائرية ال ينطق 
³ا (٢ كو١٢: ٢، ٤)، فاستحق كل كرامة. ألنه حينما جال يف 
األرض كان كمن بصحبة املالئكة، وبالرغم من فخاخ اجلسد املائت 
نقاوته، وبالرغم من ضعف بشريته جاهد ليصري  كان مالئكًيا يف 
مالئكًيا كالقوات العلوية، وكان سلوكه يف العامل كمن يسكن على 
املصاعب  احتقر كل  للفساد.  قابل  غري  وككائن  طائر  جناحي 
واألخطار. احتقر كل شئ على األرض، كمن امتلك السماوات، ملن 
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هناك أفكار متضاربة عن السعادة. البعض يظن أ¿ا جمموعة أشياء 
أرضية حسنة، أو نوًعا من ُحزمِة رفاٍه اجتماعي جتعل حياة اإلنسان 
مرحية وبال مهوم، فيما كل واحد لذاته. ولكن يف هذه احلالة أنت إما 
حمظوظ وسعيد أو مرتوك لتجّر الوجود املثري للشفقة يف قلة احلظ. 

هذه الفكرة عن السعادة بدائية ومبسطة جًدا.
الناس  يفهم  بالطبع،  النفس.  يف  حالة  إ¿ا  مادية.  غري  السعادة 
السعادة بطرق خمتلفة. البعض جيدها يف عائال¼م، غريهم يذهب إىل 
دير ليكّرس كل حياته هللا. بالنسبة للراهب هذه هي السعادة. البعض 
ال عائلة له لكنه جيد السعادة يف العمل خلري الناس، ألن هذا العمل 
جيلب الفرح له ولآلخرين. قد ال ميلك إنسان ما شيًئا، لكنه سعيد، 
رمبا ألن الطقس يف اخلارج جيد وهو بصحة جيدة يف ذلك الوقت. 
هناك أنواع كثرية من الناس. وعلى العكس، قد ميتلك إنسان ما كّل 
شيء: الصحة، الثروة املادية، العائلة اجليدة، لكنه يبقى غري سعيد، 

وال يقّدر كّل ما لديه، ودائَم االستياء من هذا الشيء أو ذاك.

إًذا، السعادة ليست وقًفا على أوضاع احلياة املادية، إ¿ا يف داخل 
َمَلُكوُت  يَْأِيت  اْلَفرِّيِسيُّوَن:«َمَىت  َسأََلُه  «َوَلمَّا  نفسه:  يف  اإلنسان، 
اِهللا؟» َأَجابـَُهْم َوقَاَل:«َال يَْأِيت َمَلُكوُت اِهللا ِمبُرَاقـََبٍة، َوَال يـَُقوُلوَن: ُهَوَذا 
(لوقا  َداِخَلُكْم.»  اِهللا  َمَلُكوُت  َها  َألْن  ُهَناَك!  ُهَوَذا  أَْو:  هُهَنا، 
على  القدرة  النفس:  يف  حالة  هذه  ذكرنا،  ٢٠:١٧-٢١). كما 

تقدير كّل ما يُعطى لنا وشكر اهللا عليه.
ميكن أن يعطينا كلُّ يوم سعادًة، لكن ينبغي أن نكون قادرين على 

رؤيتها.
اعتاد أحد الكهنة أن يرشد ابناءه بأن ينهوا كّل يوم بكتابة ما ال 

اخترب رؤية سرمدية، كمن عاش وسط املالئكة يف السماء. إن مهمة 
املالئكة كانت خدمة البشر وحراستهم ولكن مل يستطع أحد القيام 
باملهام اخلاصة لكل فرد واحتياجاته اخلصوصية مثلما فعل بولس لكل 

األرض.
 نعمة اهللا ال تُـَقلِّل من كرامته!

أوافقك لو اعرتضت أن بولس مل يعمل هذه األشياء بنفسه، ولكن 
حىت وإن مل حيقِّق هذه األعمال بقوته الشخصية فذلك ليس ذلك 
ُمربِّرًا للحد من تكرميه ألنه أثبت جدارته واستحقاقه للنعمة املـُعطاة له.

ذِلَك  «َوِيف  اليهود.  بشعب  االهتمام  هي  ميخائيل  رسالة  كانت 
اْلَوْقِت يـَُقوُم ِميَخائِيُل الرَّئِيُس اْلَعِظيُم اْلَقاِئُم لَِبِين َشْعِبَك، َوَيُكوُن َزَماُن 
ِضيق َملْ َيُكْن ُمْنُذ َكاَنْت أُمٌَّة ِإَىل ذِلَك اْلَوْقِت. َوِيف ذِلَك اْلَوْقِت يـَُنجَّى 
َشْعُبَك، ُكلُّ َمْن يُوَجُد َمْكُتوبًا ِيف السِّْفِر». (دا ١:١٢)، أما مهمة 
بولس الرسول فكانت لألرض والبحار املسكونة منها وغري الساكنة، 
أن  اوّضح  لكنىن  املالئكة! حاشا!  التقليل من رسالة  يعىن  وهذا ال 
اإلنسان ميكنه التمتع بشركة املالئكة بل يصري يف نفس الرتبة واملكانة.

 سلطانه الرسولّي الفائق
 ملاذا مل تُرسل املالئكة يف مهمة الكرازة باإلجنيل؟ لكي ال يكون 
لإلنسان عذر يف كسله أو إمهاله، فيُبَـرَِّر نفسه ُحبجة اختالف الطبيعة 
البشرية عن املالئكية، ألن الفرق عظيم. ومن العجيب حًقا إن الكلمة 

املنطوقة من لسان ترايب هلا القدرة على اقتالع املوت، وغفران اخلطايا، 
وتعيد النظر للعميان، وحتول األرض مساًء، وهذا جيعلين أتعجب من 
قدرة اهللا ويزداد إعجايب وإكرامي لغرية بولس لنواله تلك النعمة و¼يئة 

نفسه وإعدادها حىت يستحق نواهلا.
 إين أُحّثك ال لتتعَجب، بل لتقتدي باملثال األعلى للفضيلة، و³ذه 
ألي  ميكن  بأنه  تُفاَجأ  وال  إكليله،  يف  ُتشاركه  أن  تستحق  الطريقة 
شخص أن يصري كبولس يف خدمته لو َمتثَّل وٱقتدى به ولريدِّد يف قلبه 
السَّْعَي،  َأْكَمْلُت  احلََْسَن،  اجلَِْهاَد  َجاَهْدُت  «َقْد  بولس:  كلمات 
َحِفْظُت اِإلميَاَن، ٨َوَأِخريًا َقْد ُوِضَع ِيل ِإْكِليُل اْلِربِّ، الَِّذي يـََهُبُه ِيل ِيف 
اْلَعاِدُل، َولَْيَس ِيل فـََقْط، َبْل جلَِِميِع الَِّذيَن  اْليـَْوِم، الرَّبُّ الدَّيَّاُن  ذِلَك 
حيُِبُّوَن ظُُهورَُه أَْيًضا.» (٢ تيمو ٤: ٧، ٨). رأيت كيف يدعو اجلميع 
ملشاركته يف إجنازاته، وبالتايل فاملكافأة أيًضا معروضة ومفتوحة للجميع. 
فلنجتهد مجيعنا لنثبت استحقاقنا للربكات املوعودة لنا، ولننظر ليس 
فقط لعظمة وجمد احلياة يف الفضيلة، لكن نتأمل أيًضا يف ثبات اهلدف 
الذي من خالله حنقق هذه النعمة. ولنعرف أن بولس مل خيتلف عن 
طبيعتنا بأية حال من األحوال، ولكنه كان مثلنا، وهذا جيعل ما يبدو 
صعًبا ومستحيًال بالنسبة لنا قد صار سهالً وخفيًفا، ألنه بعد هذا 
الوقت القصري من العمل واجلهاد سنرتدي إكليل عدم الفساد األبدي 
بواسطة نعمة وصالح ربنا يسوع املسيح الذي له اÌد والكرامة اآلن 

وكل أواٍن وإىل أبد اآلبدين. آمني

األب بافل 
غوماروف السعادة

نقلها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
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يقل عن مخسني شيًئا «يشكرون اهللا عليها». من دون القدرة على 
رؤية شيء مفرح والمع يف كل يوم، ال ميكن أن نكون سعداء، وال 
حىت أن نعيش حياة طبيعية. ألكسندر سولزنتسني كتب قصة «يوم 
يف حياة إيفان دينيسوفيتش» وفيها وصف يوًما عاديًا لسجني يف 
عن  ليست  فالقصة  هذا،  مع  صارم.  لنظام  تابع  اعتقال  معسكر 
أهوال حياة املعسكر بل عن كيف جنح إنسان يف رؤية بعض األمور 

حسنة وإجيابية يف وقت كانت تبدو ظالًما ُمطَلًقا.
ويفكر يف  تذوقها،  ميكنه  وبالكاد  اخلبز  من  إضافية  قطعة  يتلقى 
اليت سيأكل ³ا. فجأة جيد وبشكل غري متوقع قطعة من  الطريقة 
منشار وهو قادر على حتويلها إىل سكاكني وكسب القليل من املال. 

احلبس  جتنب  على  قادر  إنه 
االنفرادي - وهذا فرح كبري. جيد 
يف  متعة  دينيسوفيتش  إيفان 
العمل. بادئ ذي بدء، ميكنه أن 
يدفئ نفسه عن طريق العمل، فال 
وثانًيا،  بشدة،  إليه  الصقيع  يصل 
العمل،  حيب  سابق  فالح  إنه 
جييدها.  بأعمال  القيام  وحيب 
أن يرى  دائًما  القصة  حياول بطل 
صفات إنسانية جيدة يف كل َمن 
حوله. وهو يقّدر تقديرًا عالًيا دعم 

ومساندة رفاقه املساجني. حىت يف السجن، يف احلبس االنفرادي ال 
يفقد هذا الشخص احلياة، وكل يوم جيلب له السعادة.

غوريانوف  نيقوالي  األب  الشيخ  لزيارة  الكهنة  أحد  مرة  ذهب 
وليخربه عن األحزان واملشاكل اليت يواجهها. استمع له األب وقال 
له «افرح»، «ما هناك للفرح؟» فّكر الكاهن يف نفسه. لكن الشيخ 
يف  ألنك  وافرح  ُمعّمد،  ألنك  وافرح  ُولدت،  ألنك  «افرح  تابع: 
اإلميان األرثوذكسي، وافرح ألنك ما زلت حًيا!» هل أن قول الرسول 
بولس: «افـَْرُحوا ُكلَّ ِحٍني. َصلُّوا ِبَال اْنِقطَاٍع. اْشُكُروا ِيف ُكلِّ َشْيٍء، 
 ١) ِجَهِتُكْم.»  ِمْن  َيُسوَع  اْلَمِسيِح  ِيف  اِهللا  َمِشيَئُة  ِهَي  هِذِه  َألنَّ 
تسالونيكي ١٦:٥-١٨) هو صيغة السعادة؟ إ¿ا القدرة على الفرح 

باحلياة، بالكون مع اهللا، وبشكره على كل ما يرِسل إلينا.
يقول القديس يوحنا الذهيب الفم: «إذا حصل أمر حسن، بارك 
اهللا، وسوف يبقى حسًنا. إذا حصل أمر سيء بارك اهللا، وسوف 

يتوّقف السوء. اÌد هللا على كل شيء».
السعادة يف حياتنا وحسب، بل  ليس علينا أن نعرف كيف نرى 
علينا أيًضا أن نكون منتبهني من جهتها فال ¿درها. هناك خرافة 
هي  «ما  أباه:  الشباب  أحد  سأل  املوضوع.  هذا  حول  شرقية 
السعادة؟» فأرسله أبوه إىل رجل معروف حبكمته. فمضى الشاب إىل 
املعّلم الشهري متوقًعا أن يرى ناسًكا، فإذ بالرجل ثري ميلك قصرًا مملًؤا 
بالتحف الفنية. أتى الشاب إىل القصر وسأل الرجل احلكيم: «أيها 

املعّلم أخربين ما هي السعادة». فأعطاه املعّلم ملعقة صغرية مألها 
زيت زيتون وقال له: «جتّول يف قصري، انظر إىل كل الكنوز وأعمال 
الفن اجلميلة يف الداخل، وعندما تعود أخربين ما رأيت. ولكن يف 
هذا، تأّكد أن ال ¼در الزيت من امللعقة». بعد قليل عاد الشاب 
وأخرب الرجل عن كل ما رآه، وأضاف بأنه أثناء تفّرجه على الكنوز، 
اندلق كل الزيت من ملعقته. فمأل الرجل احلكيم امللعقة من جديد 
بالزيت وكرَّر طلبه. عندما عاد الشاب سأله املعّلم عن ماذا رأى، 
فأجاب الشاب: «مل أستطع أن أرى أي شيء يف قصرك ألين كنت 
منتبًها أالَّ أسكب الزيت». ويف احلقيقة أعاد امللعقة ال ينقص منها 
أي نقطة. فقال له الرجل احلكيم: «السعادة هي يف هذا. يف أن 
تكون قادرًا على احلفاظ على 
اهلبة اليت متلك وال تضيعها». 
«يف  أنه  ختربنا  القصة  هذه 
واجلمال  الثروة  إىل  النظر 
اللذين ليسا ملكيتنا، واللذين 
مل يـُْعطََيا لنا، فلن نعجز عن 
رؤيتهما بوضوح وحسب، بل 

سوف خنسر ما منلك».
بعض الناس (وهناك الكثري 
حيا¼م  يقضون  منهم) 
عصفور  وراء  راكضني 
السعادة، املثال الذي ال يُبَلْغ إليه، طالبني السعادة يف زواج، مثّ يف 
ًدا.  زواج ثاٍن، مث ثالث، حيث خييبون ومن مث يقعون يف احلب جمدَّ
سعيدين  غري  هؤالء  ³م.  احلياة  وتعرب  بسعاد¼م  يعربون  إ¿م 

بعمق…
بشكل خاص،  العائلية  والسعادة  عامة  السعادة  عن  احلديث  يف 
والسعادة  احملبة  ألن  احملبة،  موضوع  عند  التوقف  عدم  يستحيل 
احلكماء:  أحد  قال  ببعضهما.  مرتبطان  األمران  هذان  أختان. 
«السعادة ال تعين أنك أنت سعيد، بل أن جتعل الناس سعداء». 
ميكن توسيع هذه الفكرة: «كل َمن جيعل اآلخرين سعداء هو نفسه 
يكون سعيًدا». يف النهاية، إمكانية احملبة، منح السعادة لآلخرين، 
نفسه.  اهللا  على شبه  أنفسنا  فينا. ³ذا جنعل  اهللا  لصورة  َجتَلٍّ  هي 
الرّب خيلق العامل واإلنسان من حمبته بالذات. ال يستطيع اهللا إالَّ أن 

يسكب حمبته ويهتّم بالبشر ألنه هو نفسه المحبة.
وبالطبع الشخص الوحيد السعيد فعًال هو الشخص الذي يعرف 
احلَكم  إحدى  تقول  لآلخرين.  والسعادة  احملبة  ومينح  حيّب  كيف 
هذا  يبدو  األوىل  للوهلة  سعادته».  صانع  هو  «اإلنسان  الشعبية: 
الكالم متغرطًسا بعض الشيء، لكن إن فّكرت به، فهو ال يتعارض 
مع املسيحية. بالنهاية، تتوّقف السعادة بشكل مباشر على عالقتنا 
ما  ونقّدر كّل  باآلخرين،  ونرتبط  حياتنا،  نبين  على كيف  بالواقع، 

يرسله اهللا إلينا.



12

سنسكار
القّدیسین بطرس وبولس

 هامتا الرسل (القرن األول م)
القّديس بطرس الرسول

هويته:
الذي  االسم  هو  الصخرة  أو  بطرس  سمعان.  األساس  يف  امسه 
أطلقه عليه الرّب يسوع (يو٢٤:١). اسم أبيه يونا من سبط نفتايل. 
ُولد يف بيت صيدا على الضّفة الشمالية من حبرية جنيسارت املعروفة 
أرستوبولوس  ابنة  امرأته كانت  أّن  الرتاث  يف  تزّوج.  اجلليل.  ببحر 
برتونيال.  امسها  ابنة  ُرزق  أنّه  يذكر  َمن  ومثّة  الرسول.  برنابا  شقيق 
احرتف وأخوه أندراوس صيد السمك. كانت له سفينة وكان كالمها 

شريكني ليوحّنا ويعقوب ابين زبدى.
تلمذته ليسوع:

َأَخاُه  َوأَْنَدرَاُوَس  ِمسَْعاَن  أَْبَصَر  اْجلَِليِل  َحبِْر  ِعْنَد  َميِْشي  ُهَو  «َوِفيَما 
َهلَُما  ١٧فـََقاَل  َصيَّاَدْيِن.  فَِإنـَُّهَما َكانَا  اْلَبْحِر،  ِيف  َشَبَكًة  يـُْلِقَياِن 
َيُسوُع:«َهُلمَّ َورَاِئي فََأْجَعُلُكَما َتِصريَاِن َصيَّاَدِي النَّاِس». ١٨فَِلْلَوْقِت 

تـَرََكا ِشَباَكُهَما َوتَِبَعاُه.» (مر١٦:١-١٨).
بشارته:

بّشر بطرس الرسول يف السامرة واللَد وقيصرية. وقد ورد يف الرتاث 
أنّه ساَم إيفودس على أنطاكية أسقًفا وبروخوروس على نيقوميذية 
وكورنيليوس، قائد المئة، على هليوبوليس وأوركانوس في طرسوس 
وأبّلس على أزمير وأوليمباس على فيلبي المقدونية وياسون على 
وقد  البتراء.  على  وهيروديون  على كورنثوس  وسيال  تسالونيكي 
وسام  عّلم  هناك  بنكراتيوس.  القّديس  تلميذه  رومية  يف  استقبله 
لينوس على رومية وأبينتوس، في إسبانيا، على تراسين وكريسنثوس 
على قرطاجة. وفي مصر قيل إنّه جعل روفوس أسقفاً على الطيبة 

والقّديس مرقص على اإلسكندرية.

استشهاده:
نيرون  زمن  في  رومية  في  استشهاًدا  بطرس كان  القّديس  رقاد 
قيصر بعد ما سام إكليمنضوس على رومية خلًفا للينوس. قضى 

مصلوبًا ورأسه إلى أسفل حتى تكون عينه على السماء.
 

القّديس بولس الرسول:
هويته:

عرباين من سبط بنيامين. ُولد يف طرسوس الكيليكية حوايل السنة 
العاشرة امليالدية يف إحدى الرعايا اليهودية يف الشتات. هذه أقامت 
بامتياز  أبيه،  شاول ومتّتع من جّهة  اختذ اسم  آبائها.  أمينة لرتاث 
على  غريته  اهليلينية.  واحلضارة  احتكاك  يف  الرومية. كرب  املواطنية 
إىل  انضم  حيُث  أورشليم  إىل  إيفاده  على  والديه  الناموس محلت 
شيعة الفرّيسّني ودرس على الربّان غماالئيل الشيخ. اشرتك يف حقد 
آبائه على املسيحّيني الذين اعتربهم متعّدين خطرين للشريعة. وكان 
ينفث ¼ّدًدا وقتًال على تالميذ الرّب. يقتحم البيوت وخيرج الرجال 
الكهنة  وإذ أخذ رسائل من رئيس  السجون.  ويلقيهم يف  والنساء 
انطلق إىل جممع دمشق «َحىتَّ ِإَذا َوَجَد أُنَاًسا ِمَن الطَّرِيِق، رَِجاًال أَْو 

ِنَساًء، َيُسوقـُُهْم ُموثَِقَني ِإَىل أُوُرَشِليَم.» (أع ٢:٩).
اهتداؤه إلى المسيحية:

لـمَّا اقرتب من دمشق، اشتمله فجأة، نور من السماء. وإذ وقع 
على األرض مسع صوتًا يقول له:«شاول, شاول، ملاذا تضطهدين؟» 
أنَت  الذي  يسوع  «أنا  الرب:  فقال  سّيد؟»  يا  أنت  «من  فقال: 
تضطهده!... قْم وادخل املدينة». ¿ض شاول عن األرض ومل يكن 
يبصر شيًئا, فاقتادوه بيده وأدخلوه إىل دمشق. بقي ثالثة أيّام ال 
يأكل وال يشرب إىل أن أتاه تلميذ امسه حنانيا أنبأه مالك بشأن 
البيت ووضع عليه يديه لكي يبصر وميتلئ من  شاول. هذا دخل 
الروح القدس. فأبصر يف احلال وقام واعتمد. على األثر شرع بولس 
يكرز بيسوع ابن اهللا يف اÌامع فأثارت مناداته استغرابًا بني اليهود 
ومن مثّ حنًقا وحقًدا فسعوا للتخلص منه، لكن املسيحّيني متّكنوا من 

القديسان الرسوالن
بطرس وبولس
هامتا الرسل

(٢٩ حزيران شرقي، الواقع
١٢ تموز غربي)
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إرساله، من هناك  يف الوقت املناسب. وقد 
إىل  فانطلق  دمشق  سور  من  سلٍّ  يف  دّلوه 
منطقة حوران يف  هي  األرجح  وعلى  العربية 
سورية. هناك أمضى سنتني يعّد نفسه للعمل 
به  يقوم  أن  اإلله  الرب  شاءه  الذي  الكبري 

بالصوم والصالة.
بشارته:

صار هم بولس الوحيد بعد أن عرف اإلميان 
يكرز  أن  اهللا  لدى  حظوًة  ونال  احلقيقي 

بالكلمة اإلهلية يف كّل مكان دون خوف من أي اضطهاد قد يتعرَّض 
له. فبعد أن أعّد نفسه للبشارة انطلق من العربية إىل دمشق مث إىل 
أورشليم حيث ُخشي منه بادئ األمر، إىل حني قدَّمه برنابا للرسوَلني 
معهم كارزًا  يدخل وخيرج  أخذ  ذاك  مذ  وَضِمنُه.  ويعقوب  بطرس 
بيقني شديد باسم الرب. مثّ بعد أن عزم يهود متهّلنني على قتله نقله 

بعض التالميذ إىل قيصرية مثّ إىل موطنه طرسوس.
تابع بولس بشارته. فانطلق من طرسوس إىل أنطاكية مع برنابا وبقي 
سنة كاملة عّلم خالهلا مجهورًا من الناس. بعدها عاد إىل أورشليم. مث 
انطلق بثالث رحالت تبشريية بعدها أُسر يف رومية. حيث من هناك 
كتب بولس رسائل إىل كنائس كولوسي وفيليب وأفسس عارًضا لعمق 

سّر املسيح املخبوء يف اهللا منذ البدء واملكشوف يف ملء األزمنة.
استشهاده:

سفر  أعمال الرسل يتوّقف عن الكالم عند أسْر بولس يف رومية. 
ويُظّن أّن حماكمة الرسول لدى قيصر انتهت بإطالق سراحه وأنه 
ذهب إىل أسبانيا كما كان يرغب (رو ٢٤:١٥). ومثّة َمن يقول إنّه 
قام، بعد ذلك، برحلة أخرى إىل الشرق ومرَّ بكريت وآسيا الصغرى 

وترواس ومقدونيا. كذلك يبدو أنّه أُوقف من جديد يف حدود العام 
٦٧م يف ظروف ال نعرفها، فاقتيد إىل رومية مع لوقا وعاَىن أسرًا 
طريق  على  رأسه  قطع  وجرى  روماين  حوكم كمواطن  مثّ  قاسًيا، 

أوستيا، خارج املدنية.
رفـــاته:

بازيليك  الرسل بطرس وبولس حمفوظتان يف  ُيشار إىل أن هامَيت 
القّديس يوحنا التران. بعض جسده حتت مذبح بازيليك القّديس 
بولس خارج األسوار والقسم الباقي مع جسد القّديس بطرس حتت 

مذبح بازيليك القّديس بطرس يف الفاتيكان.
سبب التعييد في هذا اليوم:

 ٢٩ أي  التاريخ  ³ذا  الرسوَلني  نقل جسدي  مت  الرابع  القرن  يف 
طريق  على  سباستيانوس،  القّديس  دياميس  إىل  شرقي  حزيران 
اضطهاد  عملية  خالل  احملتمل  التدنيس  من  هلما  حفظًا  أبيوس، 
اإلمبراطور فاليريانوس سنة ٢٥٨م. فلّما عاد اهلدوء أعادمها البابا 

سلفسرتوس إىل مثوامها األول.

« ويل لمن يهرول نحو الشارع ويجلس بعيًدا، ويترك ملك 
الكل واقًفا مع من يخدمونه (في الكنيسة).

أنفسهم من حياتهم  لمثل هؤالء ألنهم قد حرموا  الويل 
بأيديهم .

قل لي، يا من تجلس خارج باب الكنيسة، أية بركة تنتظر؟
فسالم المسيح ال يحل عليك وأنت جالس خارج باب 

الكنيسة ..
في  وقوفك  في  تستمر  لم  لماذا  الجاهل،  أيها  لي،  قل 

الكنيسة حتى تغسل خطاياك؟
لماذا لم تصبر حتى يَُمزَّق صُك خطاياك؟

قد مأل الكاهن الكنيسة من سالم المسيح وهو يقول: «السالم لجميعكم» وَحَمل الشعب إكليل السالم، أما أنت فلم 
توجد في وسطهم،  وقد صرت غريًبا عن كل نعمة روحية سمائية،  ومضيت إلى بيتك عريانًا »             

 القدیس مكاریوس المصري 
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أين األرثوذكسية اليوم؟ ماذا تعين املالحظات التارخيية بالنسبة لنا 
اآلن؟ هل للعامل األرثوذكسي كما هو عليه أي وعي لتقليده؟ هل 
جًدا  نظري  الهو¼ا  هل  بعصرها؟  صلة  ذو  األرثوذكسية  خطاب 
وبالتايل غري واقعي؟ هل هناك نقطة مرجعية مشرتكة بني الشعوب 
األرثوذكسية اليوم، قاعدة وحدة أم أن القومية والطموحات احمللية 

تظلل أفق رابطة احملبة؟
هذه األسئلة، وغريها أيًضا، تلزمنا بصياغة أفكار متهيدية معينة قد 
البداية،  تؤدي إىل نقد ذايت أكرب، إلدراك مسؤوليتنا ورسالتنا. يف 
حنتاج إىل أن نشري جمدًدا إىل أن الشرق يف القرن احلادي والعشرين 
لإلعراب عن  تتحداها جديًا  تواجه حاالت  األرثوذكسية  أن  جيد 
شهاد¼ا. يعتقد الكثريون أن زمان األرثوذكسية قد أتى. يف اجلوهر، 
حنن نعيش في عالم من القلق، ولكن أيًضا من الترّقب الشديد. 
التكنولوجيا،  بعد عقود من اهلدوء واالزدهار االقتصادي وانفجار 
فقدت جاذبيتها، حنن  قد  الروحية  القيم  بأن  االعتقاد  وفيما ساد 
بالتساؤالت  ُمثكًال  احلديث  العامل  لرؤية  نندهش  باحلقيقة 
امليتافيزيقية. فالناس اليوم، مرهقون مما حققوه، عبيد للتقدم الذي 
خلقوه، هم أنفسهم يتحولون، طوعًيا أو كرهًيا، إىل ما هو خارج 
نطاق نفوذهم. ُتالحظ مشاركة الكنيسة بشكل خاص يف أماكن 
والسلوك  للسياسة  وسيلة  هي  للدين  املعادية  الدعاية  حيث 

االجتماعي.
أن  فقط  استطاعت  للكنيسة  باضطهادها  االستبدادية،  الدول 
تؤّكد كلمات القديس يوحنا الذهبي الفم: «كثريون قاتلوا الكنيسة 
هي  هذه  السماوات.  فوق  ارتفعت  قد  أل¿ا  اختفوا؟  واملهامجون 
يلعنو¿ا  فتزدهر.  عليها  يتآمرون  فتفوز.  حياربو¿ا  الكنيسة:  عظمة 
فتزداد إشعاًعا». وإىل جانب هذا االلتزام مع الكنيسة، الذي كما 
فيها  اليت حتّكم  األماكن  اإلعجاب بشكل خاص يف  يثري  ذكرنا، 
العنف على مدى عقود، ال جيدر بنا أن نبقى غري مبالني إزاء حقيقة 
الديانات  وشبه  الشرقية  األديان  عن  فضًال  اهلرطوقية،  الفروع  أن 
أخذت تتزايد ليس فقط يف البيئة الغربية تقليديًا، بل أيًضا يف الشرق 

األرثوذكسي. وبطبيعة احلال، ال يسعنا التغاضي عن صعود اإلسالم 
اليوم  إنه  إالَّ  التقليدية،  مناطقه  منطويًا يف  قرون كان  الذي ولعدة 
حتّرك سكاين  اليوم  يوجد  أخرى.  بلدان  إىل  ينتقل  أن  إىل  يطمح 
ألسباب تتعّلق بالعمل أو االستجمام أو رمبا بسبب سهولة السفر 
جانب  فإىل  مسيحّية.  تقليديًا  كانت  اليت  البلدان  يف  خاصًة 
االقتناص املنظم من اجلماعات الدينية وشبه الدينية تتسبب حركة 

السفر هذه مبشاكل إضافية.
أركانًا  يخلقون  األخرى  الدينية  والمعتقدات  التقاليد  أَتْـَباع  إن 
واألعراف  امليزات  يغّريون  وبالتايل  املسيحية  البيئات  داخل 
دون  من  األرثوذكسية  البلدان  ترتك  مل  الظاهرة  هذه  االجتماعية. 
املدى  يف  املوجودة  تلك  سيما  وال  الغربية،  فالكنائس  تأثّر. 
بطريقة  بل  ال  مرجتلة  بطريقة  الظاهرة  هذه  تعاجل  الربوتستانيت، 
رومانسية. وهم يذهبون بالفعل إىل حد احلديث عن ضرورة التعددية 
واالعرتاف باإلسالم والديانات الشرقية األخرى كشركاء على قدم 
املساواة. وكثريًا ما ينشأ االنطباع بأن اإليمان المسيحي في تقهقر، 
ُمْفِسًحا اÌال لظاهرة دينية جديدة، سمتها الرئيسية هي التلفيقية 

.(syncretism)
في العالم األرثوذكسي، كثريًا ما تثري هذه الغارات اليت تقوم ³ا 
األديان األخرى حالة من الذعر، وتُواجه املشكلة برمتها بشعور من 
واإلعداد  اجلادة  الدراسة  هو  مفقود  هو  ما  بالتأكيد،  الدفاعية. 
يف  عاشوا  الذين  األخرى  األرثوذكسية  الشعوب  جتربة  واستخدام 
االجتماعات  سياق  ويف  احلال،  وبطبيعة  مسيحية.  غري  بيئات 
أرثوذكسي  لتوفري خطاب  تُبَذل جهود  األرثوذكسية،  واالتصاالت 
واألحداث  احلاجات  ولكن  التحديات،  هذه  مواجهة  يف  جّدي 
جتري مبعدل سريع تعجز اآلليات األرثوذكسية عن اللحاق به. فهل 
ميكننا القول أننا إمجاًال نفتقر إىل الشغف الرعائي واإلرسايل، ما من 

شأنه أن يؤدي حًقا دورًا حامسًا يف هذه املواجهة؟
يف حماولتنا رسم واقع اليوم وتسجيل بعض التحديات اليت يواجهها 
العامل األرثوذكسي اليوم، ال ميكننا جتاهل احلقائق اليت ختترب بالفعل 

أفكار معاصرة 
حول

األرثوذكسیة
قسطنطين سكوتيريس
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َي القرن العشرين قرن اللقاء  صحة العالقات بني املسيحيني. لقد مسُِ
املسكوين، وحوار احلقيقة واحملبة. ولكن إىل أي مدى كانت هذه 
االتصاالت حقيقية وكان احلوار صادقًا؟ هل كان هناك، رمبا، نوع 
من الدافع الطائفي املخفي وراء االجتماعات املسكونية؟ بالطبع، 
واالجتماعات  املسيحية  احلوارات  يف  األرثوذكسي  للوجود  كان 
املسكونية منظور ثابت ووحيد، منظور الشهادة. ال ميكن التوفيق 
اليت  النظرة  مع  االقتناص، كما وال  تكتيك  مع  الشهادة  بني هذه 

تنادي بالتسوية.
بني  املمكنة  الصِّلة  هي  ما  هو:  نورده  أن  نود  الذي  والسؤال 
البحث  وعقلية  الشرقية  أوروبا  يف  اليوم  تتكشف  اليت  األحداث 
املسكوين واحلوار الالهويت احلقيقية؟ إن الشعوب األرثوذكسية، اليت 
حتتاج إىل الوحدة بعد ليل وظلم طويل من الشمولية، واالضطهاد، 
واإلهانة اإلنسانية، تنقسم مرة أخرى. املأساة هي أن العامل األهم 
مسيحيي  وعقلية  الديين،  التعصب  هي  اخلالفات  هذه  تأليب  يف 
القرون الوسطى التوسعية ومفهوم السلطة، وهذا كّله تشّكل يف أزمنة 

االحنطاط الروحي.
ويف ٢٠ كانون الثاين ١٩٩٢، أعربت كلية الالهوت في جامعة 
للفاتيكان  المنسقة  ل «الجهود  ارتياحها  عدم  عن  قرار  يف  أثينا 
لتفعيل بقايا االتحادية في أوكرانيا ومولدوفا ويوغوسالفيا وألبانيا 
المنكوبة،  األرثوذكسية  الشعوب  على حساب  وتشيكوسلوفاكيا 

بهدف فرض سيطرة البابوية في أوروبا الشرقية». 
يف عيد الكرسي املسكوين (عيد القديس أندراوس يف ٣٠ تشرين 
الثاين) ١٩٩١، البطريرك بارثولومايوس، يف خطابه أمام وفد البابا، 
صرّح جبالء أن احلوار بني األرثوذكسية والكاثوليكية الرومانية «في 
خطر ليس فقط لكونه تأّجل إىل أجل غري مسمى، مع عواقب ال 
ميكن التنبؤ ³ا، بل قد يتم إلغاؤه متاًما على الرغم من كون اإللغاء 
أمرًا مؤسًفا، بسبب الوضع غري املقبول الذي أنشأه االحتاديون يف 
الكنائس  مع  بعالقا¼م  يتعلق  فيما  والوسطى  الشرقية  أوروبا 
يف  انتشارًا  األقدم  املسيحية  العقيدة  وهي  احمللية،  األرثوذكسية 
املنطقة، واليت على األكيد من الضروري إظهار املزيد من االحرتام 

والثقة األخوية حنوها».
واالحتجاجات  املالحظات  من  العديد  تسجيل  املمكن  ومن 
املماثلة من أجزاء خمتلفة من العامل األرثوذكسي وحىت من الدوائر 
املسكونية. كل هذه املالحظات تؤّكد أوقات التجربة واألزمة في 
بعد  ما  حقبة  بداية  يف  رمبا،  حنن،  هل  المسكونية.  االتصاالت 
صعًبا،  وتفكريًا  معضالت  األرثوذكسي  العامل  يواجه  املسكونية؟ 
أكثر  تواجد  حنو  وأال  اخلطط،  تغيري  إىل  يؤدي  قد  الذي  األمر 
مسؤولية. قد حان الوقت لتفضيل املسائل األرثوذكسية الداخلية، 
الوقت  لقد حان  مطلًبا.  األرثوذكسية  الشعوب  تكون وحدة  ألن 
لكي ندرك أننا ال نستطيع أن نكون أرثوذكسيني، يف عاملنا املتغري، 

إذا استمر كل واحد منا يف العيش يف برج عاجي.

إ¿ا لضرورة وجودية أن نسعى إىل اخلروج من حدودنا اإلقليمية 
الضيقة حىت نتمكن من مواجهة واختبار األرثوذكسية املسكونية. 
َأْن  «ُجمَْتِهِديَن  تعليمنا ورعايتنا:  يكون الهوتنا وخدمتنا،  أن  جيب 
َحتَْفظُوا َوْحَدانِيََّة الرُّوِح ِبرِبَاِط السََّالِم» (أفسس ٣:٤). ومن واجبنا 
أن نعرتف بأننا غالًبا ما نتميز ِبَكَسِلَنا، ويف احلقيقة غالًبا ما منضي 
رؤية  مع  نعيش  نحن  بالبكم.  مصابون  أننا  لو  طويلة كما  فرتات 

األبدية، لكن ننسى الحاضر.
يف بعض األحيان تزيد متالزمة االحرتاف من ثقل مهمتنا، فتفتقر 
فقدان  نرى  أن  واجلرأة. ميكننا مجيًعا  واخليال  احلماس  إىل  خدمتنا 
غريزية،  أكثر  بشكل  نعمل  حنن  أعمالنا.  يف  واملسؤولية  اجلاذبية 
ِبرَِخاٍء»  الرَّبِّ  َعَمَل  يـَْعَمُل  َمْن  «َمْلُعوٌن  بأنه  وأقل شعورًا  كاهلواة، 
على  أساًسا  جتري  نعيشها  اليت  األحداث  إن   .(١٠:٤٨ (إرمياء 
عن  للرضا  جماًال كبريًا  يرتك  ال  إلينا  يصل  وما  األورويب،  املسرح 
يف  سلبيني  متفرجني  نكون  أن  ميكن  ال  األرثوذكس  حنن  النفس. 
ختتم  سوف  واليت  لألرض  واملدمرة  السريعة  التطورات  مواجهة 
إن كنيسة  اليوم،  ظروف  يف  قادمة.  لعقود  أوروبا  تاريخ  بالتأكيد 
الغرب، أعني الفاتيكان، جعلت وجودها واضًحا بشكل خاص. 
الدبلوماسية  تصرفها،  تحت  التي  القوى  جميع  تعبئة  خالل  من 
والتجمعات السياسية التي تعترف بالسلطة البابوية، وخاصة في 
إعادة تشكيل االتحادية، إنها تسعى إلى إنتاج واقع جديد حيث 

للشعب األرثوذكسي قرون من التاريخ.
على  للتأثري  الدهرية  القوة  لدينا  ليس  األرثوذكس  بالتأكيد، حنن 
األحداث، ونشكر اهللا على ذلك، وال تسمح روحنا مبواجهٍة تقوم 
على آليات سياسية. ولكن لدينا عاصمة روحية تركها لنا اآلباء، 
الكنائس  جمتمع  يف  أعضاء  وحنن  ثمين،  ليتورجي  كنز  ولدينا 
األرثوذكسية املتحدة يف إميان واحد وفكر واحد. إن واجبنا األمسى 

هو حتقيق أفضل استخدام لوحدتنا.
ال ينبغي أن يبقى ضوءنا حتت مكيال (مىت ١٥:٥). لقد حان 
الوقت حىت أن كل واحد منا، باالعتدال وبقدر مستطاعنا، يستغل 
الكنز الذي عندنا، والذي مع كونه يف آنية ترابية إالَّ إنه ال يزال 

إجنيل جمد املسيح (٢كورنثوس٧:٤). 
الرسالة يف هذا اليوم العظيم، إذ حنتفل بانتصار األرثوذكسية، 
وعدم  املتفّشي  اليأس  ظل  يف  تفاؤل.  رسالة  بالتأكيد  هي 
اليقني، ترتفع األرثوذكسية كإمكانية حقيقية وفريدة من األمل 
واحلياة. يقع على عاتق كل منا، من خالل البحث املتواصل 
عن إرادة اهللا، وضع هذا األمل موضع التنفيذ يف حياتنا اليومية 
وعملنا، إذ يف الواقع «إن الذين يسعون إىل إرادة اهللا وحيققو¿ا 
البليغة  واألعمال  العملي  اخلطاب  وعندهم  الفالسفة  هم 

»(القديس غريغوريوس باالماس).
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عرف آدم، أب كل البشرية، لطف وعذوبة حب اهللا يف الفردوس، 
بسبب خطيئته  طُرد من جنة عدن  عندما  بمرارة،  توّجع،  وهكذا 
وخسر حب اهللا. فأنتحب بزفرات عظيمة، ومأل عويله كل الصحراء 
ألن روحه كانت معّذبة بالفكر التايل: «إين أغضبت اهللا الذي أحبه 
وحيبين». مل يندم آدم كثريًا على فقدان اجلنة ومجاهلا، لكنه ندم ألنه 

خسر حب اهللا الذي يف كل حلظة يشد الروح إليه بدون توقف.
كذلك كل نفس عرفت اهللا بالروح القدس، مث فقدت النعمة، متّر 
بالعذابات اليت مر ³ا آدم. الروح مريضة وتجّرب بندم مؤلم أل¿ا 

جرحت حّب سيدها.
إكتأب آدم على األرض وانتحب مبرارة. العامل مل يكن حنونًا وعذبًا 

معه، فتنهد أمام اهللا وصاح:
«إن روحي تكتئب إليك يا سيدي، وأطلبك بدموع. كيف ال أحبث 
عنه؟ إذ كنت معه، كانت روحي فرحة مستكينة والعدو مل يكن له 
أي وصول إيلَّ، لكن اآلن، َأْحَكَم الروح الشرير علي قبضته ليضرم 
نفسي ويعذ³ا. هلذا تتوق روحي ألن تفىن يف السيد، نفسي تَـْنَشّد 
إىل اهللا، وال شيء يف العامل يفرحين. ال شيء يعزيين أبًدا، إن روحي 
ًدا ألن تُعاين السيِّد، وأن متتلئ منه. ال أستطيع أن أنساه  تشتاق ُجمدَّ
حلظة واحدة، ونفسي تضىن باتباعه، حزين عظيم جًدا، لذلك أبكي 

بشهيق وبزفرات: ترأف يب، يا اهللا، حتنن على عبدك الساقط».
الدموع من وجهه على صدره  وانتحب، وسالت  آدم  ناح  هكذا 
وتأّوهاته.  نواحه  صدى  رّددت  الصحراء  وكل  الرتاب،  وحىت 
احليوانات والعصافري خرست من األمل، لكن آدم بكى، وبكى ألنه 

أضاع كل شيء بسبب خطيئته: السالم والحب.
عظيم ٌكان ضيق آدم، عندما طُرَِد من الفردوس، لكنه ملا رأى قايين 
باألمل  الروح  وانسحقت  عذابه،  تضاعفت  هابيل،  أخاه  يقتل 

فانتحبت يف رؤيا قائلة:«مين ستخرج وتتكاثر شعوب برّمتها، كلهم 
سيتعذبون، وسيحيون يف العداء وسيقتلون بعضهم بعًضا». 

إالَّ من خربت  يفهمه  اليم، وال  مثل  عظيًما جًدا  األمل كان  هذا 
روحهم السيِّد، ويعرفون كم حيّبنا الرب اإلله. 

أنا أيًضا فقْدُت النعمة، وصرْخُت مع آدم بصوت واحد: 
«ُكن رحوًما معي، يا سيد، كن رحوًما. إمنحين روح اتضاع، روح 

حب».
يا لرأفات سيدي! يا لتعطفه! يا حلنانه!

فالذي عرفك، بال سأم وبدون إعياء، يبحث عنك، يطلبك ليل 
¿ار صارًخا:

«أتوق إليك يا سيدي وأفتش عنك بدموع. كيف يل أالَّ أرومك؟ 
املعرفة اإلهلية تشّد  القدس، وهذه  بالروح  أنت أعطيتين أن أعرفك 

روحي للبحث عنك نائحة».
وانتحب آدم أيًضا قائًال: «ليس يل مكان يف اجلبال العالية، وال يف 
املراعي، وال يف الغابات، وال يف تغاريد العصافري، ال هناء يف نفسي 
وال أفرح بأي شيء حويل. إن روحي غارقة يف شجن عميق ألين 
أغضبت إهلي. وإذا ما اسرتّدين السيد جمّدًدا إىل الفردوس، فإين هناك 
سأتوجع وأنتحب أيًضا قائًال: «ملاذا أسأُت إىل اإلله الذي أحب؟»

وتوّجع آدم يف روحه، ملا طُرَِد من الفردوس، ويف أمله، سكب الدموع 
مدرارًا. هكذا كل نفس عرفت السّيد تنتحب صارخة يف أثره كل 

حني: 
«أين أنت يا سّيد؟ أين أنت يانوري؟ ملاذا أشحت بوجهك عين؟ 
منذ زمان بعيد تفتقدك روحي وال تراك، تنزع إليك، تطلبك دامعة. 
أين سّيدي؟ ملاذا ال تعانيه روحي بعد؟ ماذا يعيق سكناك يفَّ؟  ..... 

ألين ال أمتلك تواضع املسيح وال حمبة األعداء».

مراثي
آدم

القديس سلوان اآلثوسي
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اهللا هو احلب األزيل، احلب املستحال وصفه. ومشى آدم على وجه 
األرض، وبكى، بكى بكاًء مر�ا. بكى من أوجاع ال حّد هلا يف قلبه. 
وتالشت  جسده،  ا¿ّد  وعندما  باهللا،  مشغوفة  ظلت  أفكاره  لكن 
قواه، ومل يعد بإمكانه حىت سكب الدموع، ظلت روحه منشّدة حنو 
اهللا، ألنه مل يستطع نسيان اجلنة ومجاهلا، لكن آدم أحب اهللا أكثر 

من الكل، وهذا احلّب أطلقه بقوة إىل العلّي. 
آدم .. آدم .. أين أكتب عنك، لكنك تعرف أن روحي ضعيفة 
جد�ا حىت تعي شغفك باإلله. وكيف َحتِْمل عبء التوبة. يا آدم، 
أنت ترى كيف، أنا ابنك، أتعذب على األرض، وليس من نار يفَّ 
بعد، وهلب حيب يرجتف لينطفئ. آدم، آدم، رّتل لنا ترتيلة السيِّد، 
حىت ترتقص روحي فـََرًحا بالرب. وترتقي لتتهلل وتعظم اإلله. كما 
تسبحه الشريوبيم والسريافيم يف السماوات. وكل الطغمات العلويّة 
ترّتل له الرتتيلة الثالوثية: قدوس .. قدوس .. قدوس. آه آدم، يا 
أبانا، رّتل لنا الرتتيلة السّيدية، حىت تصغي إليها كل األرض، وحىت 
يرفع مجيع أوالدك نفوسهم حنو اهللا، ويتهللوا لصوت أناشيد السماء، 

وينسوا شقاءهم على األرض. 
إن الروح القدس هو حب ورّقة وحنان للنفس، للعقل واجلسد. إن 
الذي عرف اهللا بالروح القدس يغرق بفيض النعمة ¿ارًا وليًال، فيمتّد 
صوب اإلله احلي، ألن رمحة اهللا وحنانه وحبه عظيم هو. وإذ تفقد 
إليها من  الروح القدس  تتنهد بالدموع طالبة رجوع  النعمة،  النفس 

جديد. 
لكن اإلنسان الذي مل يعرف اهللا بالروح القدس ال يستطيع طلبه 
بدموع، فتهامجه األهواء بدون هوادة، وتنشغل روحه باالهتمامات 
الدنيوية فال يستطيع بلوغ التأمل اإلهلي وال معرفة يسوع املسيح. أما 

حنن فنعرف يسوع املسيح بالروح القدس.
عرف آدم اهللا والفردوس، مث بعد السقوط ابتغى الفردوس ُجمَدَّد�ا 

بحرقة وبدموع.
آه آدم، يا أبانا، حّدثنا عن السيِّد، حنن أبناءك. فإن روحك قد 
عرفت اهللا على األرض، وعرفت أيًضا الفردوس، حالوته وعذوبته 
لنا  فَـُقل  السيِّد.  جمد  وتعاين  السماوات  ساكن  أنت  اآلن  وفرحه. 
السماء  يف  ترّتل  اليت  الرتانيم  عن  خّربنا  بآالمه،  ممّجد  ربنا  كيف 
وعذوبتها، حّدثنا عن جمد اإلبن. قل لنا كم هو رؤوف وكم حيب 
خليقته وصنعة يديه. وأيًضا حّدثنا عن الكلية القداسة والدة اإلله، 
خّربنا كم هي ممّجدة يف السماوات وبأية نشائد تُـَعظَّم!. فَـرِّحنا بفرح 
القديسني وكيف يتألقون ويشّعون بالنعمة، وكم حيبون السيِّد وبأي 

تواضع يقفون يف حضرة اهللا. 
تعاين يف  ماذا  لنا،  َأْحِك  املكروبة.  نفوسنا  وفرح  عزِّ  آدم،  يا  آه 
السماوات. ملاذا إًذا تلزم الصمت، بينما تئن األرض كلها غرقى يف 
العذاب؟ أو أنت مبهور باحلب اإلهلي فنسيتنا؟ أو أنت تعاين والدة 
اإلله مبجدها، فال تستطيع االنسالخ عن الرؤيا؟ ملاذا ال تعزينا بكلمة 
واحدة عذبة؟ حنن الغارقني يف األحزان، حىت تنسينا حرارة األرض 

وهذا العامل؟ آه يا آدم، يا أبانا، ملاذا، وأنت ناظر أثقال أوالدك على 
األرض، ملاذا إذا تلزم الصمت؟ 

ونطق آدم:
«يا أوالدي، أتركوين بسالم.

لست أقوى االنسالخ عن حب اهللا للتحدث معكم.
روحي منجرحة حبب سيدي وتنتشي بفائق مجاله،

فكيف يل أن أتذكر األرض؟»
أنَّنا  مع  يُـَتَماك.  عنا، هجرتنا حنن  ختّليت  أنت  أبانا،  يا  آدم،  آه 
غارقون، في اآلالم، في العذابات هنا على األرض. ُقل لنا ما علينا 
وجه  على  املبعثرين  أوالدك  إىل  الَتِفْت  اهللا.  نرضي  حىت  إمتامه 
املسكونة. مذرّين، مشتتني أيًضا يف أفكار قلو³م، والعديد نسوا اهللا، 

إ¿م يعيشون في الظلمات ويسلكون في عتمات الجحيم. 
أن  يل  وكيف  جمدها.  يف  اإلله  والدة  أعاين  إين  تضايقوين.  «ال 
أنسلخ عن هذا اإلبصار ألتكلم معكم؟ ها إين أرى الرسل األطهار 
اهللا.  ابن  املسيح،  يسوع  ربنا  مياثلون  القديسين، كلهم  واألنبياء 
تقّدمت جبنائن الفردوس، فأبصرت جمد السيِّد يف كل مكان. ألن 
الرب ساكن يفَّ وقد جعلين شبيًها له. إن اهللا ميّجد اإلنسان وجيعله 

مشا³ًا له».
آه يا آدم، مع ذلك حنن أوالدك. ُقل لنا، حنن الذين ُجناَزى على 
األرض. كيف لنا أن نرث اجلّنة؟! حىت نعاين حنن أيًضا مثلك جمد 
أنت  تسكن  بينما  ربنا،  إثر  يف  ينتحب  قلبنا  إن  ونتأمله؟!  السيِّد 

السماوات َوُتسّر باÌد اإلهلي. َعزِّنا .. حنن املتضرعني إليك. 
«ملاذا ترفعون الصوت إيلَّ، يا أوالدي؟ السيِّد حيبكم، وقد أعطاكم 
الوصايا. طّبقوها، أحبوا بعضكم بعًضا، فتجدوا السالم يف اهللا. توبوا 
يف كل ساعة عن خطاياكم، حىت تتمكنوا من مقابلة السيِّد، ألن 

الرب قال: «إين أحب الذين حيبونين وأجمد الذين ميّجدونين»
باآلالم  مثقلة  فنفوسنا  أوالدك،  حنن  ألجلنا،  صّل  آدم،  آه 
والسيئات. آه آدم، يا أبانا، أنت ساكن يف السموات وتتأمل السيِّد 
جالًسا يف اÌد عن ميني اهللا اآلب، وتعاين الشاروبيم والسيرافيم 
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وجميع القديسين، أنت تسمع األغاين السماوية، أنستك حالو¼ا 
غرقى في األحزان،  الذين على األرض، حنن  األرض. لكننا حنن 
السيِّد  فينا حىت حنب  نار  بعد من  يـَُعد  اهللا. مل  إىل  نبقى  ِعطَاًشا 

بنشاط. أَهلِْْمَنا: ماذا علينا أن نعمل حىت نستعيد الفردوس؟
وأجاب آدم:

«ال تُـْقِلُقوا سالمي يا أوالدي، ألين ملا ُذقت عذوبة الرب سهوت 
عن األرض. 

لنا كلمة  قل  بالغّم.  منسحقون  وحنن  تنتحب  نفوسنا  آدم،  آه 
تصغي كل  حىت  السماء.  أناشيد  من  أنشودة  لنا  أنشد  تُـَعزِّينا. 

األرض، فينسى الناس شقاءهم. آه آدم، حنن ُمثقلون باألحزان. 
. مجال السماوات  «ال تُزعجوا سالمي. فزمان نوحي وعذايب قد َوىلَّ
وعذوبة الروح القدس ينسياين األرض. لكن إمسعوا قويل لكم: إن 
السيِّد حيبكم، وأنتم أيًضا حتيون يف احلب اإلهلي، أطيعوا كل رئاسة، 
إىل  يأيت بسكون  أنه  فيكم.  القدس  الروح  فيسكن  قلوبكم.  ذلِّلوا 
النفس، مينحها السالم، وبدون ألفاظ أو كلمات، يشهد خلالصها. 

رتلوا هللا حبب وباتضاع نفس، ألنه ³ذا يفرح السيِّد ويتهلل».
آه يا آدم، يا أبانا، ماذا نفعل إًذا؟ حنن نرتل، ولكن، ال ُحّب عندنا 

وال اّتضاع. 
«توبوا إىل السيِّد التمسوه. فهو حيب الناس ومينحهم كل خري. وأنا 
أيًضا .. تُبت كثريًا، توجعت كثريًا ألين أغضبت السيِّد، ألينِّ بسبب 
خطاياي أضعت السالم واحلب يف العامل. دموعي سالت جداول 
على ُحمَيَّاي وأغرقت صدري حىت األرض، والصحراء مسعت زفرايت. 

ففي  والفردوس.  اهللا  بكيت  وال كيف  وشجين  حزين  تفهموا  لن 
الفردوس كنت سعيًدا َفرًِحا: وروح اهللا كانت تطربين، ومل أعرف أي 
والعري  الجوع  بدأ  الفردوس  من  طُردت  إذا  لكين   .. عذاب 
يف  يل  وحمّبة  أليفة  اليت كانت  والعصافري  واحليوانات  يعّذباني، 
الفردوس، صارت شرسة، ختافين و¼رب مين. واألفكار السيئة باتت 
األرض  وآالم  أوجاع  وكل  واألمراض  يبللين،  واملطر  توّسخني، 
تمرمرني. لكين حتّملت كل شيء .. إذ تيقنت متشدًدا باهللا إهلي. 
أضعفوا  واألحزان،  اآلالم  أحبوا  التوبة:  أعمال  أمتّوا  أيًضا،  أنتم 
يأيت  حىت  أعداءكم،  أحبوا  إتَِّضُعوا،  تذلَّلوا،  واحنلوها.  أجسادكم 
ملكوت  وجتدوا  فتعرفوا  مسكًنا  عندكم  ويصنع  القدس  الروح 
السماوات. لكن، ال تزعجوين: اآلن قد أنساين حيب لإلله األرض 
وكل ما فيها. ونسيت أيًضا الفردوس املفقود، ألين أعاين جمد السيِّد 
وجمد القديسني. هم أيًضا يشّعون متألقني بالنور املتدفق من وجه 

اهللا، مماثلني الرب».
آه آدم، رتل لنا ترتيلة مساوية، حىت تسمعها كل أقاصي األرض، 
فتتهلل بسالم اهللا وحببه. حنن نتوق إىل مساع هذه األغنيات. إ¿ا 

رقيقة وعذبة أل¿ا مرتلة بالروح القدس. 
«يا  باكًيا:  عنه  يبحث  وبدأ  األرضي  الفردوس  فقد  آدم  إن 
فردوسي، يا فردوسي، يا فردوسي العجيب واملذهل»". لكن السيِّد، 
بعظيم حبه على الصَّليب، فتح له باب فردوس آخر، أفضل من 

األول، فردوًسا يف السماوات حيث يشرق نور الثالوث القدوس. 
ونحن، ماذا نقدم للسيِّد عن حبه العظيم لنا؟

ما هي مشیئة اهللا؟
الشیخ سمعان كراغیبولوس

نسمع بني الفينة واألخرى الناس يقولون: «لكن، ما هي مشيئة 
اهللا؟ أنا ال أعرف ما يريده اهللا.»

ما الذي ال تعرفه؟ أال تعرف، مثًال، أن عليك أن تصلي قليًال 
أكثر مما تصلي اآلن؟ أأنت حباجة إىل أن خيربك أحد بذلك؟ أَال 
القليلة اليت تقوم ³ا جيب أن تكون من كل  تعرف أن الصالة 
قلبك؟ أَال تعرف أنه ال ينبغي بك أن جتاوب أحًدا، أو أن تتوّجه 
إليه بطريقة حتزنه؟ أَال تعرف أن عليك أن تساعده؟ أَال تعرف أن 
عليك أن تساحمه؟ أن حتتمله؟ أن حتبه؟ أن تصلي من أجله؟ أَال 

تعرف أن عليك أن تكون صبورًا ؟ وأنَّ عليك أالَّ تغضب؟
إرادته  ملعرفة  الصادق  تصرفك  يرى  إذ  واهللا،  تعرفه.  ما  اعمل 
باستمرار، سوف جيد، يف كل مرة، طريقًة يوضح فيها لك ماَ ال 

تعرفه.
بأمور ال  أننا سوف نقوم  نبدأ كل مرة من جديد ال يعين  أن 

نتوقعها. باألحرى، سوف نقوم بأشياء نعرفها، أشياء مألوفة، لكن 
بروح أخرى، وميل آخر.

فيما ندرس املوضوع برمته سوف نفهم ويكون لنا بداية جديدة، 
اليوم ، غًدا، واليوم الذي بعده؛ وهذا ال ينتهي. ما من أحد سوف 
يتعب يقول: «أنا تعبت من تكرار البداية». على العكس، سوف 
يكون  سوف  وهذا  يوم.  ضروري كل  هذا  أن  بداخلك  تشعر 
شهادة، عالمة، برهانًا، بأن قطعة أخرى من الوعيك خرجت من 
القبو المظلم وهي اآلن حتت سيطرتك. عند هذه النقطة تضعها 
حتت نعمة اهللا حّىت أ¿ا تتقّدس. كل ما هو شرير، كل ما هو 

مشّوه، يتبدد ويتطهر بالنعمة، وروحك وحدها تبقى طاهرة.
وهكذا، كل حلظة، يف كل حمطة، أن تتذّكر أنك بدأَت من جديد 
وأّنك جمدًدا سّلمت نفسك إىل اهللا، فسوف حتاول أن ال ترتك هذه 
القطعة اليت فيك تغلبك، وال أن تفعل ما تدفعك إىل فعله. لكن 
ماذا بعد؟ تعمل ما يعمله القديس، ما يقول لك يسوع أن تعمل.

على هذا املنوال أنت تكون يف كل حلظة ضمن إرادة اهللا وليس 
ضمن إرادتك.
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كان الشيخ بورفيريوس يكّلمين يومًيا على اهلاتف من الرابعة إىل 
السادسة يف الصباح ونقرأ السحرية. لذا قد فّكرُت أنه كون االتصال 
بعيد املدى، فال بّد أنه يدفع كثريًا إىل شركة اهلاتف. هلذا عندما قبضت 

راتيب وضعُت مخسني ألف درامخا يف مغّلف ألعطيها له.
«أيها الشيخ، لقد جلبُت بعض املال، إذ ينبغي أن فاتورة اهلاتف 

كبرية».
«ما الذي تتحدثني عنه كاملغّفلة؟ حنن هنا نبين كنيسة. ملا نعطي شركة 

اهلاتف الكثري من املال؟ ضعيه يف صندوق دعم بناء الكنيسة».
وضعُته يف الصندوق لكن أفكاري استمّرت: يبدو أن شركة اهلاتف 

أعطته خطًا، أو أن أحًدا ما يدفع الفاتورة.
«ارفعيين. أعطيين حذائي ألنتعله واربطيه».
من مثّ التقط عصاه وقال يل: «لنذهب».

ماضيان؟  حنن  أين  إىل  فّكرت:  أمسكته  وعندما  متفاجئة.  كنت 
خرجنا من باب الشرفة وتوّجهنا إىل املبىن اجلديد الذي كان يف حينه 
ورشة عمل. صعدنا بعض الدرجات وأراين القاليل اجلديدة. كما أراين 

أيًضا الباطون اخلفيف الوزن الذي كان يوَضع كمادة عازلة.
من  البحر  يبان  مدمج حيث  فيها سرير  قالية  إىل  صعدنا  مثّ  من 

النافذة.
«أيعجبك هنا؟».

«نعم، إنه مجيل جداً، نسكي».
يف كافسوكاليفا،  دائًما  فكري  السبب  هلذا  النساك كثريًا.  «أحب 

لكنهم ال يرتكونين أذهب. يوًما ما سوف أذهب وأبقى هناك».
عدنا إىل باب الشرفة وانتظرته هناك ليطلب أن يتمدد ويرتاح. تقدم 
حنو باب القالية وقال يل: «اآلن سوف نذهب إىل القاليل القدمية 

الفارغة».
خارًجا يف املمر كان هناك الكثري من األشخاص ينتظرون وظنوا أنين 

كنت يف قاليته معه كل هذا الوقت. كانوا ينتظرون أن أمضي حىت 
يدخلوا. عندما رأوا الشيخ واقًفا يف املمر خابوا. بالنسبة للبعض منهم 
كانت أول مرة يرون الشيخ واقًفا. كانوا متفاجئني وركضوا ألخذ الربكة. 

تقدمنا وصعدنا إىل الطابق الثاين. كانت أبواب القاليل مغلقة.
«يف هذه القالية عندهم خبور»

فّكرُت: لرّمبا اشتّمها. قرأ أفكاري ورأى قّلة إمياين. «هنا يرّشون القمح 
املغسول ليطحنوه للتقدمة».

ُجمَدًَّدا قالت يل أفكاري: حسًنا. للطحني الرطب رائحة ما أيًضا.
أدرك الشيخ افكاري مرة أخرى وقال عن القالية الثالثة: «هنا خزان 
احلمام قد صدأ ألننا ال نضخ فيه للتنظيف. امِض وادفقي بعض املاء 

فيه».
بالواقع فتحت الباب وما أن سحبت خزان احلمام حىت تدفق املاء وفيه 
صدأ. ففكرُت الصدأ ال يعطي رائحة. وعندما عدُت مسعُته جييب على 

مكاملة هاتفية من أحد االشخاص.
«مرحبا! تابع! نعم، نعم، اعمل كذلك…»

لقد كان يعطي نصيحة ألحد ما. لكن مل يكن هناك هاتف يف يديه. 
إىل  يتحّدث  جامدة. كيف  وقفت  أنا  فقط.  اإلثنان  حنن  لقد كنا 

أحدهم من دون هاتف؟ سألت نفسي.
«حسًنا. أَْنِه املكاملة اآلن وتعاَل يف يوم ما حىت نرى».

من مثّ قال يل: «انظري. كان حباجة ألن يسألين عن أمر ما فكان 
يطلبين إىل قالييت أسفل. لكوين لسُت حتت أجبت من هنا».

شركة  عرب  إيل  يتكّلم  يكن  مل  الشيخ  أن  وفهمت  وعيت  عندها 
اهلاتف. كان يكلمين بطريقة روحية، هلذا طلب مين أن أضع املال يف 

صندوق بناء الكنيسة.
«تعايل لنذهب اآلن».                         عجيٌب اهللا في قديسيه
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«َوَرُجٌل اْمسُُه َحَنانِيَّا، َواْمرَأَتُُه َسفِّريَُة، بَاَع ُمْلًكا َواْختـََلَس ِمَن الثََّمِن، 
َواْمرَأَتُُه َهلَا َخبـَُر ذِلَك، َوأََتى ِجبُْزٍء َوَوَضَعُه ِعْنَد أَْرُجِل الرُُّسِل.... » (اع 

(١:٥-٢
هذه القصة تمس األساقفة أيًضا وبمنتهى القوة.

وزوجة حنانيا إذ كان هلا علم مبا جرى، استجو³ا بطرس الرسول، 
لكن رمبا من يقول أن بطرس تعامل معها مبنتهى الشدَّة. ماذا تعين يا 
من تقول هذا؟ أية شّدة؟ إذا كان من أجل مجع عيدان حطب كان يتم 
رجم الشخص، فكم باألوىل يُعاقب من انتهك املقدسات ودنسها، 
ألن هذا املال صار ُمقدًَّسا. ألن الذي اختار أن يبيع ممتلكاته ويوزع 
مثنها مث نكص وعده، يكون متهًما جبرمية انتهاك املقدسات. لكن إن 
كان أحد يسرتجع شيًئا مما كان له يُعترب منتهًكا للمقدسات، فكم 
له (هنا يقصد رجال األكليروس).  باألوىل من يأخذ مما هو ليس 
وليتك ال تظن أن جرميتك ستمر بدون عقاب ما دام مل حيدث معكما 

كما حدث هلما. 
هل تالحظون أن هذه هي التهمة الموجهة ضد حنانيا وهي: أنه بعد 

أن كّرس المال هللا اخفاه وافرزه بعد ذلك؟
قال بطرس له: أمل ميكنك بعد أن بعت ملكك أن تستخدم مثنه 
أن  بعد  ملاذا تصرفت هكذا  بتقدميه؟  أمرك أحد  كملك لك؟ هل 

وعدَت اهللا بتقدميه له؟
انظروا كيف من البداية ذا¼ا شّن الشيطان هجومه، إذ يف وسط مثل 

هذه اآليات والعجائب، هذا اإلنسان تقسى قلبه. 
شيء من هذا القبيل حدث يف زمن العهد القدمي. طمع عخان بن 
كرمي يف شيء مما حرمه اهللا (يش ٧)، إذ الحظوا هناك أيًضا االنتقام 

الذي ترتب على هذه الخطية. 
أيها األحباء، إن تدنيس املقدسات هي أفظع خطية ومملوءة باإلهانة 

واالزدراء هللا. 
قال الرسول: حنن مل جنربك على بيع ملكك، وال أيًضا أجربناك على 
أن تقدم مثن ما بعته، بل أنت من تلقاء ذاتك فعلت هذا، فلماذا 

سرقت من املال املكرس هللا؟
فقال بطرس: «فـََقاَل بُْطُرُس: «يَاَحَنانِيَّا، ِلَماَذا َمألَ الشَّْيطَاُن قـَْلَبَك 

لَِتْكِذَب َعَلى الرُّوِح اْلُقُدِس َوَختَْتِلَس ِمْن َمثَِن احلَْْقِل؟». (اع ٣:٥)
حسًنا، إن كان الشيطان قد فعل هذا األمر، فلماذا ُأدين حنانيا؟ 
إنه دين لقبوله إيحاء الشيطان ولكونه تركه ميأل قلبه به. رمبا تقول: 
ما كان سيقبل  لكنه  يدينوه.  أن  يقّوموه ال  أن  للرسل  ينبغي  كان 
تقوميًا، ألن الذي رأى مثل هذه األشياء اليت رآها ومل ينصلح أبًدا، 
بالتأكيد لن ينصلح حاله بأي شيء آخر ميكن أن يُعمل له. مل يكن 
األمر باحلادثة اليت ميكن جتاوزها، بل كمثل غرغرينة يلزم استئصاهلا 
وإالَّ فسوف تؤذي بقية اجلسد. و³ذا فإن اإلنسان نفسه انتفع لكونه 
بأ¿م  ينتفعون  اآلخرون  وكذلك  الشّر،  يف  أكثر  ليتمادى  ُيرتك  مل 

يصريون أكثر اجتهاًدا، وإالَّ سيحدث عكس ذلك. 
بعد ذلك مت برهنة جرم حنانيا ومت إظهار أن الفعل مل يكن خمفًيا عن 
يـَبـَْقى  بطرس وبعد ذلك نطق حبكمه عليه. «أَلَْيَس َوُهَو بَاق َكاَن 
َلَك؟ َوَلمَّا بِيَع، َأَملْ َيُكْن ِيف ُسْلطَاِنَك؟» (اع ٤:٥). هل كان هناك 
«َفَما  إرادتك؟  عن  رغًما  اضطرناك  عليك؟ هل حنن  وإلزام  إجبار 
بَاُلَك َوَضْعَت ِيف قـَْلِبَك هَذا اَألْمَر؟» (اع ٤:٥). وألجل أي غرض 
أن  ينبغي لك  بالثمن؟ كان  تود االحتفاظ  فعلت هذا؟ هل كنت 

حتتفظ بكل الثمن وال تقّر أبًدا أنك اعطيته كله. 
أن سرقة المقدسات هي خطية شنيعة أيها األحباء. رمبا يشتهي 
اإلنسان ويطمع فيما هو ليس له، لكن كان ميكنك مبنتهى احلرية أن 
حتتفظ مبا هو لك. فلماذا قدسته أوًال، وبعد ذلك أخذته خلسة؟ إنك 
فعلت ذلك بدافع من االزدراء المفرط هللا ومقدساته. مل يكن الفعل 

ليقبل املغفرة وقد جتاوز مرحلة الدفاع عنه. 
لذلك ليتنا ال نكون حجر عثرة ألحد، ليته ال يوجد يف احلاضر أيًضا 
أشخاص يستبيحون املقدسات. إن كان يوجد مثل هؤالء األشخاص 
آنذاك، فكم باألوىل اآلن حيث الشرور كثرية. لكن ليتنا  «نُـَوخبُِّْهْم أََماَم 
اجلَِْميِع، ِلَكْي َيُكوَن ِعْنَد اْلَباِقَني َخْوٌف.» (١ يت ٢٠:٥). كان يهوذا 
مستبيًحا للمقدسات لكنه مل يكن حجر عثرة للرسل. هل ترون كم 

الشرور اليت تنتج من حمبة املال؟
َع َحَنانِيَّا هَذا  «أَْنَت َملْ َتْكِذْب َعَلى النَّاِس َبْل َعَلى اِهللا». ٥فـََلمَّا مسَِ
ُعوا  مسَِ الَِّذيَن  يِع  مجَِ َعَلى  َعِظيٌم  َخْوٌف  َوَصاَر  َوَماَت.  َوَقَع  اْلَكَالَم 

ِبذِلَك.» (اع ٥:٥)

سرقة المقدسات -  القديس يوحنا الذهبي الفم
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عوقب ذلك اإلنسان واآلخرون انتفعوا من هذا املوقف. وكان هناك 
ما يربّر هذا احلكم. ومع أن آيات قد أجريت من قبل، لكن باحلقيقة 
مل يكن مثل هذا اخلوف. صادق جًدا هو ذلك القول: «يُعرف الرب 
بكونه صانع أحكام» (مز ٩:١٦سبعينية)، ونفس الشيء حدث يف 
حادثة تابوت العهد: عوقب ُعّزة واخلوف وقع على اآلخرين (٢ صم 
٦). لكن يف ذلك املوقف ختلى داود امللك عن التابوت بدافع من 

اخلوف، أما هنا فصار الرسل منتبهني باجتهاد أكثر. 
«فـَنـََهَض اَألْحَداُث َوَلفُّوُه َوَمحَُلوُه َخارًِجا َوَدفـَُنوُه.ُمثَّ َحَدَث بـَْعَد ُمدَِّة 

َحنِْو َثَالِث َساَعاٍت، أَنَّ اْمرَأََتُه َدَخَلْت، َولَْيَس َهلَا َخبـَُر َما َجَرى.»
كان بطرس يتوق أن خيّلص املرأة ألن رجلها هو الذي دبّر للخطية، 
ولذلك أعطاها بطرس الوقت لتربئ ساحتها وأعطاها فرصة للتوبة بقوله 
هلا: «ُقوِيل ِيل: أ³ََِذا اْلِمْقَداِر ِبْعُتَما احلَْْقَل؟ فـََقاَلْت:نـََعْم، ³َِذا اْلِمْقَداِر».

بطرس  أن  السؤال  تستشف حىت من هذا  أن  ولكن كان ميكنها 
عرف السّر، ألنه ملاذا دونَا عن كل من باعوا ممتلكا¼م يسألك أنِت؟ 
أمل يكن واضًحا أنه سألك ألنه عرف السّر؟ لكن قساوة قلبها كانت 
عظيمة، فلم تدعها حتاول أن تفلت من اجلرمية، فأجابت مبنتهى الثقة 
أل¿ا ظنت أ¿ا كانت تتحدث إىل إنسان وحسب. وشناعة اخلطية 
اتفقا على اقرتافها كما بنفس واحدة، كما لو أن  كانت يف أ¿ما 

اتفاًقا مقررًا ُأجري بينهما. 
؟ ُهَوَذا أَْرُجُل  فـََقاَل َهلَا بُْطُرُس:«َما بَاُلُكَما اتـََّفْقُتَما َعَلى َجتْرِبَِة ُروِح الرَّبِّ
الَِّذيَن َدفـَُنوا َرُجَلِك َعَلى اْلَباِب، َوَسَيْحِمُلوَنِك َخارًِجا َفَصاَر َخْوٌف 

ُعوا ِبذِلَك.» يِع الَِّذيَن مسَِ يِع اْلَكِنيَسِة َوَعَلى مجَِ َعِظيٌم َعَلى مجَِ
َفَمْن بعد ذلك ال تصيبه الرهبة؟ َمن الذي لن يخاف من الرسول؟ 
َمن الذي ال يندهش؟ َمن الذي ال يرت عب؟ وبعد هذه اخلوف الذي 

وقع عليهم، أجرى بطرس وبقية الرسل مزيًدا من املعجزات ... 
إن كان حنانيا وسفيرة قد كابدا مثل هذه العقوبة ألجل الكذب، فما 
أكدت  سفيرة  أن  بسبب  القسم؟  حينثون يف  من  يكابده  ال  الذي 
ببساطة «نعم ³ذا املقدار»، رأيتم ما كابدته، فتأملوا ما الذي يستحقه 
من عقاب الذين حيلفون مييًنا كاذبًا؟ بل إّن ما تصادف قراءته اليوم من 
العهد القدمي يُظهر لكم شناعة اليمني الكاذب. إذ يقول النص: «كان 
هناك منجل طائر عرضه عشرة أذرع» (زك ٥). كون املنجل طائرًا فهو 
يدل على اÌئ السريع للنقمة اليت تطارد احلالفني زورًا. وكون طوله 
عشرين ذراًعا وعرضه عشرة، فهذا يعين قوة الويالت وشّد¼ا، وكونه 
يأيت من السماء طائرًا، فهذا ليبّني أن االنتقام يأيت من منرب الدينونة يف 
السماء، وكونه يف شبه منجل فهذا يشري إىل حتمية العقوبة، ألنه كما 
املنجل كذلك أيًضا النقمة اليت تأيت على احلالفني صارمة ولن تكف 
حىت تتم عملها. لكن لو حنن حلفنا وأفلتنا من العقوبة، ليتنا ال نطمئن 
وال خندع أنفسنا بأننا سننجو من الويل املعّد لنا. ألنه ماذا تظن؟ كم 
عدد الذين جتاسروا على عمل نفس اخلطأ منذ حادثة حنانيا وسفيرة؟

وأنت ستقول: فكيف أ¿م مل يالقوا نفس املصري؟ ليس ألنه قد مت 
لعقوبة  بالنسبة هلم، بل بسبب أ¿م حمفوظون  العقوبة  التجاوز عن 

أعظم. ألن الذين خيطئون كثريًا وال يُعاقبون، عليهم باألحرى أن خيافوا 
باألكثر. ألن االنتقام يتزايد بالنسبة هلم، نظرًا إلعفائهم احلايل من 
العقوبة وطول أناة اهللا. لذلك ليتنا ال ننظر إىل كوننا غري معاقبني اآلن، 
بل لننظر إن كنا أخطأنا أم ال، ويف حالة لو حنن أخطأنا ومل نُعاقب، 

فلنا سبب أكثر ألن نرتعب ...
ألن العقوبة هنا وقتية، أما هناك فأبدية، فلو كان لواحد منا ال يشعر 
بضربة املنجل، فليته ال ينظر هلذا األمر، بل باألوىل ليت كل واحد 

يتأمل إن كان قد اقرتف مثل هذه اخلطايا أم ال. 
قبل  ُعملت  اليت  تلك  وتشبه  اآلن  تُقرتف  أخرى كثرية  إن خطايا 
الطوفان، ومع ذلك مل يرسل اهللا طوفانًا على العامل. خطايا كثرية من 
اليت فعلها أهل سدوم تُعمل اآلن، ولكن مل تنزل نار من السماء، ألنه 
يوجد ¿ر من النار ُمعّد ملن يعمل هذه اخلطايا. كثريون ينهجون ¿ج 
فرعون، لكن مل ُيصب أحد ما أصاب فرعون، ومل يغرقوا يف البحر 
األمحر، حيث البحر الذي ينتظرهم ال قرار له وحيث العذاب هناك ال 
ينتهي. كثريون تذمروا مثل اإلسرائيليين، لكن مل تلدغهم احلّيات، إذ 
ينتظرهم هناك الدود الذي ال ميوت. كثريون هم الذين مثل جيحزي، 
لكن مل ُيصابوا بالربص مثله، ألنه بدًال من الربص هم باقون للهالك 
وهم حمسوبون يف عداد املنافقني. كثريون هم الذين حيلفون وحينثون يف 
اليمني، لكن لو هم أفلتوا من العقوبة اآلن، فلن يفلتوا من صرير األسنان 
الذي ينتظرهم، بل إ¿م هنا سيكابدون ويالت شديدة، ولو أن هذا لن 

يتم يف احلال، بل بعد تعديات أخرى إضافية لتصري النقمة أعظم.
لذلك عندما حيدث لك أي شيء (فيه ضرر) تذكر تلك اخلطية 
املعينة اليت ختصك، وإختذ أبناء يعقوب مثاًال لك. تذكر إخوة يوسف 
كيف أ¿م باعوا أخاهم، بل وحاولوا أن يقتلوه، بل إ¿م قتلوا بقدر ما 
مضت إليه نيتهم لقتله، وتذكر أ¿م خدعوا وأحزنوا والدهم الشيخ ومل 
يصيبهم شيء. ولكن بعد سنوات كثرية تعرضوا ملوقف خطري جًدا 
فذكرهم هذا املوقف خبطيتهم. وامسع ما قالوه لبعضهم البعض: «َحق�ا 
إِنـََّنا ُمْذنُِبوَن ِإَىل َأِخيَنا الَِّذي رَأَيـَْنا ِضيَقَة نـَْفِسِه َلمَّا اْستـَْرَمحََنا وََملْ َنْسَمْع. 
³ذه  ٢١:٤٢). كذلك  الضِّيَقُة».(تك  هِذِه  َعَليـَْنا  َجاَءْت  ِلذِلَك 
باحلقِّ  حنن  شيء:  أي  لكم  عندما حيدث  أيًضا  أنتم  قولوا  الطريقة 
مذنبون، ألننا مل نُطع املسيح، ألننا حلفنا، وحلفاننا الكثري والكاذب 

قد وقع على رأسنا. اعرتفوا مثلما اعرتفوا هم أيًضا فتخلصوا. 
لكن ما سبب عدم عقاب اهللا لنا في الحال؟ 

إنه يعطيك ُمتَّسًعا من الوقت لتغتسل عن خطاياك، لكن لو ثابرت 
على عمل اخلطية، فهو سريسل يف النهاية نقمته. انظروا ما هو مصري 
إن  اخلطية.  االستمرار يف هذه  هذا وكّفوا عن  تأملوا  زورًا،  احلالفني 
حلفانا كاذبًا واحًدا يكفي ألن يُنهي كل شيء ويسكب علينا املكيال 
الكامل للنقمة اإلهلية. لذلك ليتنا ننتبه ألنفسنا لكيما نفلت من العقوبة 
املستوجبة هلذه اخلطية ولكي نُعترب جديرين برأفة اهللا، بنعمة ومراحم ابنه 
الوحيد اجلنس الذي له مع األب والروح القدس اÌد والقوة واإلكرام 

اآلن وإىل دهر الدهور آمني.
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✞ الفصل الحادي عشر ✞.
اÌاورة،  املدن  تقريًبا وسّكان  لَـِمـيَّا  اجتمع كل سّكان  أيام  وبعد 
مرفأ  حىت  املوقَّر،  اخلمس  املدن  قديس  احملبوب،  ملرافقة كاهنهم 

ستيليس وصعوده إىل املركب الذي سوف ينقله إىل البرييه.
وقد ُأصِعَد نكتاريوس بأ³ّة كبرية إىل عربة جيّرها حصان، وطُِلَب من 
السَّائق أن يقودها ببطء شديد حىت يستطيع اجلميع أن يسريوا وراءه.

كانت الفتيات حيملن باقات من الزهور، واألوالد يلّوحون بأعالم 
صغرية. وكان الرجال حيملون رايات كبرية صنعوها بأنفسهم. وكان 
ذلك االحتفال عفويًا ومؤثـِّرًا جد�ا، كما حدث يف ايبوس لكنه كان 

أكثر أ³ُّة وتأثريًا.
كانت أرض الوطن اليوناين احلرّة بأكملها، بريفها وجباهلا وسهوهلا 
ُتشيِّع هذا الكاهن املتواضع، حبرارة وحبّب مؤثـِّر. وكان اجلميع يرافقون 
هذا الكاهن املتواضع الذي أرسله اهللا إليهم ليزرع البزرة، وإلرشادهم 

بالكلمة واملثال حنو ضياء جبل ثابور ونور امللكوت.

الجزء الثالث
✞ الفصل األّول ✞.

اْبِن  أَيَّاِم  ِيف  أَْيًضا  َيُكوُن  نُوٍح َكذِلَك  أَيَّاِم  ِيف  «وََكَما َكاَن   ✞
اْليـَْوِم  ِإَىل  َويـَتـََزوَُّجوَن،  َويـَُزوُِّجوَن  َوَيْشَربُوَن،  يَْأُكُلوَن  اِإلْنَساِن: َكانُوا 
الَِّذي ِفيِه َدَخَل نُوٌح اْلُفْلَك، َوَجاَء الطُّوفَاُن َوأَْهَلَك اجلَِْميَع.» (لو 

(٢٦:١٧-٢٧
✞ «ِإًذا َحنُْن ِمَن اآلَن َال نـَْعِرُف َأَحًدا َحَسَب اجلََْسِد. َوِإْن ُكنَّا َقْد 

بـَْعُد.» (٢كو  نـَْعرِفُُه  اْلَمِسيَح َحَسَب اجلََْسِد، لِكِن اآلَن َال  َعَرفـَْنا 
(١٦:٥

الزمان ١٨٩٤.
أثينا،  مدينة  إنَّ 
الريفّية  العاصمة 
الصغرية  للمملكة 
اليت حتّررت من نير 
التركي  االحتالل 
يف ذلك الربيع من 

برائحة  وتعبق  بيو¼ا،  وبقرميد  أزهارها  بكل  تزهو   ،١٨٩٤ العام 
والسَّاحات  واحلدائق  القرميد  بيوت  فوق  تلمع  والشمس  اليامسني. 
تعمي  اليت  احلارقة  أشعتها  وتُرسل  األكروبوليس،  َحّي  وزواريب 

االبصار فوق الوحل الذي ما زال ندي�ا.
أرض  فتبدو  شيء:  َوُيضىيء كل  يَُذهِّْب  الذي  الّنارّي  والشَُّعاع 

األتيك، أرض احلكماء والسياسيني العظام والفّنانني البارعني، وكأّ¿ا 
وغيمة  وزاٍه،  صاٍف  األزرق  السماء  لون  إّن   ... باأللوان  مرشوشة 
واحده بيضاء صغرية جتذب االنظار على قّمة الليكابيتوس، وكأّ¿ا رمٌز 
للنقاوة. بينما يلمع األخضر يف احلدائق احمليطة فوق تالل السرتيغي 
وعلى جبال توروكوفانياس، كشعاع أمل وسط ُحلٍم رائع. أّما اللون 
الربيع اخلالد، فيرتاءى على أغصان األشجار يف  الزهري، لون فرح 

أكاليل براعم األزهار املضيئة اليت تفّتحت لتّوها.
بالزبائن،  تغّص  املقاهي  الشوارع، كانت  زوايا  ويف  الّساحات  يف 
وتلعب دورها كمركز لالسرتاحة وللنقاشات السياسية. وكانت تشتهر 
برائحة احللقوم، وفناجني القهوة خاّصتها، ونراجيلها املتعّددة األلوان. 
وكان يرتادها الناس من مجيع األنواع: من ريفيني، وأثينائيني، ومثّقفني 
متّيزهم عصاهم وقبعا¼م العالية وزهرة الغاردينيا على صدورهم. كانوا 
يتناقشون يف أمور اللغة، ويصرخون عالًيا يف بعض األحيان،  ويّتخذون 
يف زحيان أُخرى وضعّيات متكلفة إلنشاد قصائد كانت تتحّدث عن 
أحجار رُخامية قدمية وحمّطمة، أو عن حسناوات «أبولونية». يف حني 
كان رجال العامة بلهجا¼م املختلفة وبتنور¼م املعروفة «بالفوستانيلال» 
يضربون الطاوالت بقبضا¼م، مستعدين للتعارك خبصوص االجتماع 
األخري Ìلس الشيوخ، ويتخاصمون حول األمور السياسية بال ¿اية. 
ويف مكان أبعد كان جيلس «الشيوخ» متّيزهم شوار³م الطويلة وحلاهم 
على  يبدو  وال  يهتزون،  وال   ، «السكابيلي»  يلعبون  وهم  البيضاء 

وجوههم غري تقطيٍب بسيط من وقٍت آلخر. 
وكانت العاصمة بأسرها تقريًبا غارقة يف نوم ربيعي تقطعه من وقٍت 
آلخر األحالم واملناظرات اخلطابية. وكان الناس ينتظرون حصول كل 
األحداث الواحد بعد اآلخر: الوالدات والوفيات واألمل واملرض واحلب 
والزواج ... دون دهشة أو اضطراب، ودون قلق. ومل تكن هذه كّلها 
غري مراحل يف دورة وحيدة ومتواصلة ال تنقطع أبًدا. ويف أسفل املدينة، 
بسور  الـُمحاط  «ريزاريو»  مبىن  هناك  امللكي، كان  القصر  وقرب 
اليوم جاّدة  الذي صار امسه  املشهور،  أمبيلوكييب  مهيب، يف شارع 

كفيّسا. وكان بعض اجلريان يسّمونه: «مدرسة الكهنة والرهبان».

✞ عشر الحادي ✞الفصل ا✞

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس
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وبمعمودّیة واحدة لمغفرة الخطایا
شرح لطقس المعموديّة

مجيع املمارسات واَحلرَكات اليت ُجتَرى أثناء سّر املعموديّة يف الكنيسة 
األرثوذكسّية ليست طقًسا بال معىن. املسيحّية حياة، وكل َعَمل ُجيــَرى 
أثناء إمتام السّر يُعربِّ متاًما عمَّا يعمله املسيح حقيقة فينا ولنا من خالله:

(١) اإلشبين:
فيها  اليت كان  األيـَّـام  تلك  إىل  املعموديَّة  اإلشبني يف  يرجع وجود 
اإلمبراطور نيرون يضطهد المسيحّيين، وكان املسؤولون الكنسيُّون 
ُخيَوُّلون هلؤالء األشابني مسؤولّية تعليم األطفال اإلميان املسيحي يف 

حالة استشهاد الوالدين.
أمَّا اآلن، فإنَّ اإلشبني وإن كان خيتاره الوالدان، إالَّ أنَّه ال ميثّلهم يف 
الواقع ولكنَّه ميّثل مجاعة الكنيسة. لذلك فإنَّه عندما يُؤَتى بشخص ما 
لينضّم إىل الكنيسة بواسطة املعموديَّة، فإنَّ أعضاء الكنيسة ُجمتمعني 
يلزم أن يتولُّوا مسؤولّية منو الطفل يف اإلميان. اإلشبني ال يتكّلم عن 
نفسه ولكن عن ُكل اجلماعة، إنَّه يتعهَّد بأن يُعِلن للكنيسة أن الطفل 
ينمو ويزداد يف اإلميان األرثوذكسي. الكنيسة ¼تم جد�ا مبوضوع التغذية 
الروحي  النمو  ما مسؤوليَّة  ُختوِّل لشخص  ا  إ¿َّ للطفل حىت  الروحيَّة 
الوالدين  اجلماعة كّلها، مع  ميّثالن  الكاهن واإلشبني، ومها  للطفل. 
اللذين ُميثالن املنزل، اجلميع يتعّهدون أن يُنشئوا الطفل ُمـتَـَغذِّيًا بكالم 
وتعاليم املسيح. من الـُمهم أن يُرشَّح األشابني ليس بسبب مسائل 
ا أل¿م أشخاص ُحيبُّون اهللا والكنيسة. جيب أن  اجتماعّية أو ماديَّة، وإمنَّ
يكون األشابني مسيحيِّني أُرثوذكسيِّني حىت ميكنهم أن يُنشىئوا األطفال 

على اإلميان الصحيح املـستقيم، وليس على إميان آخر خاص ³م.
املعموديَّة هي بداءة رِحلة أو سياحة، متاًما مثلما يقول الـَمَثل الصيين: 
ا تبدأ باخلطوة األوىل». إنَّ املعموديَّة هي  «ُكل رحلة مهما طالت فإ¿َّ
اخلطوة األوىل يف الرحلة العظيمة إىل اهللا. إن مل يهتم الوالدان اللذان 
مها الكاهنان يف املنزل بأن يأُخذا بيد الطفل يف عمره الغّض وطفولته 
ليهِديَاه ويُرشداه ويُقوِّياه يف خطواته األوىل حنو اهللا، فإنـَّهما يصريان 
أمَّا  حياه،  وتُعطي  تَِلد  أن  ميكنها  احليوانات  حىت  فاِشَلْني.  َواِلَدْين 
الوالدان املسيحيِّان فهما فقط اللذان ُميكنهما أن يـَُقدِّما املولود إىل 

واهب احلياة نفسها.
(٢) التعزيم على جحد الشيطان:

أّول ما جيري يف خدمة املعموديَّة يكون عند مدخل الكنيسة، وهذا 
ِمن  اهلدف  إنَّ  الكنيسة.  يف  ُعضًوا  بعد  َيِصر  مل  الداخل  أّن  يبنيِّ 

املعموديِّة هو أن ينتقل الشخص ليصري داخل الكنيسة.
أن يدخُل اإلنسان اهليكل، فهذا يلزمه أن يكون مع املسيح ليكون 

ُعضًوا يف جسده.
َيطُلب الكاهن ِمن اإلشبني أن جيحد الشيطان وُكل أعماله الشرِّيرة 
نيابة عن الطفل، فيقول له: «هل تجحد الشيطان وجميع مالئكته 
وأعماله وِخدمته وكّل كبريائِه». يشرح األب ألكسندر مشيمن معىن 
التخلِّي أو إنكار الذَّات أو جحد الشيطان بقوله: «إّن أوَّل عمل يف 
املسيحيِّة هو إنكار الذَّات، اعرتاض، حتدٍّ. ال ُميكن َألحد أن يكون 
للمسيح إْن مل يُاجه الشيطان أوًال، ويصري مستعد�ا حملاربته ..القصد من 
التعزمي هو هذا: مواجهة الشرِّير، اعرتاف حبقيقته، معرفة قوَّتِه، مثَّ اجلهر 
واملناداة بقوَّةاهللا إلبادة الشيطان. إنَّ املعزمني يُعلنون أنَّ املعموديِّة التيهي 

على َوَشك أن ُجتَرى هي عمل انتصاري ساحق على الشيطان».
يتم جحد الشيطان بينما الشخص ينظر إىل الغرب، ألن اجتاه الغرب 
يُعلن اختفاء الشمس، كما كان يُنظر إليه لدى اليوانيِّني القدامى على 
أنَّه مكان أبواب اجلحيم. بعد هذا ينظر الكاهن إىل الشرق من حيث 
ُتشرق الشمس يسأل اإلشبني: «هل َتقَبل للطفل َمن هو نور الَعامل؟ 
واالحتاد  الشيطان  جحد  إنَّ  باملسيح؟»  تـَتَّحد  نفَسَك  جتعل  هل 
ان عن اإلميان بأّن الطفل حديث املعموديِّة قد انتقل من  باملسيح يُعربِّ

سيِّد إىل سيِّد آخر، من الشيطان إىل املسيح.
(٣) عالمة الصليب:

بعد هذا يقوم الكاهن برشم الـُمـَعمَّد بعالمة الصليب على جسمه. 
وهذا ُيكرَّر عدَّة مرات أثناء خدمة املعموديِّة. إنَّ عالمة الصليب هي 
العبيد يف  يهرب. كان  الشيطان  جتَعل  اليت  النصرة  بالتأكيد عالمة 
األزمنة الغابرة ُيَشمون، متاًما كما يُفَعل اآلن يف بعض احليوانات، إنَّ 
عالمة الَوْشم هذه تـَُعربِّ عن امللكيِّة، عن تبعيِّة العبَد لسيِّده. أمَّا اليوم 

فإنَّ عالمة الصليب َتِشُمنا كتابعني وَمِلك املسيح. 

(٨٣)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

٤- مختلف اسماء الروح الُقُدس: 
إنّه يُدَعى «روًحا» حبسب ما تُِلَي عليكم اآلن: «فَِإنَّهُ ِلَواِحٍد يـُْعَطى 
بِالرُّوِح َكالَُم ِحْكَمٍة» (١كور ٨:١٢)، ويُدَعى «روح احلّق» وفًقا لقول 
املخّلص: «َمَىت َجاَء َذاَك، ُروُح احلَْقِّ ...» (يو ١٣:١٦)، ويُدَعى 
«املعزِّي أو املؤيِّد»، بناء على ما جاء يف هذه اآلية: «ألَنَّهُ ِإْن َملْ أَْنطَِلْق 
الَ يَأْتِيُكُم اْلُمَعزِّي» (يو ٧:١٦).  وتدل هذه اآليات بوضوح على أنَّ 
نفس الكائن األحد ُيسمَّى بامساء خمتلفة. اّما عن كون الروح الُقدس 
واملعزِّي مها اقنوم واحد ، فقد جاء: «ولكن املعّزي، الروح الُقدس ...» 
(يو٢٦:١٤)؛ كما انه جاء عن وحدة املعزِّي وروح احلّق: «َوأَنَا أَْطُلُب 
ِمَن اآلِب فـَيـُْعِطيُكْم ُمَعزِّيًا آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم ِإَىل األََبِد، ُروُح احلَْقِّ..» 
(يو ١٦:١٤). وأيًضا: «َوَمَىت َجاَء اْلُمَعزِّي الَِّذي َسأُْرِسُلهُ أَنَا إِلَْيُكْم ِمَن 
اآلِب، ُروُح احلَْقِّ...» (يو ٢٦:١٥). ويُدعى «روح اهللا» كما هو 
مكتوب: «رأيُت روح اهللا ينزل ...» (يو ٣٢:١).  وأيًضا: «َألنَّ ُكلَّ 
(رومه ١٤:٨).  اِهللا.»  أَبـَْناءُ  ُهْم  فَأُولِئَك  اِهللا،  ِبُروِح  يـَنـَْقاُدوَن  الَِّذيَن 
ويُدَعى  «روح اآلب» على حد قول المخّلص: « َألْن َلْسُتْم أَنـُْتُم 
اْلُمَتَكلِِّمَني َبْل ُروُح أَبِيُكُم الَِّذي يـََتَكلَُّم ِفيُكْم.» (مىت ٢٠:١٠). بولس 
كذلك: «ِبَسَبِب هَذا َأْحِين رُْكَبَيتَّ َلَدى َأِيب رَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،... 
ِلَكْي يـُْعِطَيُكْم ِحبََسِب ِغَىن َجمِْدِه، أَْن تـََتأَيَُّدوا بِاْلُقوَِّة ِبُروِحِه » (افسس 
١٤:٣-١٦). ويُدَعى «روح الرّب» كما يقول الرسول بطرس: «َما 
؟» (اعمال ٩:٥). ويُدعى «روح  بَاُلُكَما اتـََّفْقُتَما َعَلى َجتْرِبَِة ُروِح الرَّبِّ
اهللا واملسيح» كما يكتب بولس الرسول: «َوأَمَّا أَنـُْتْم فـََلْسُتْم ِيف اجلََْسِد 
َبْل ِيف الرُّوِح، ِإْن َكاَن ُروُح اِهللا َساِكًنا ِفيُكْم. َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد لَْيَس 
َلهُ ُروُح اْلَمِسيِح، َفذِلَك لَْيَس َلُه. » (رومه ٩:٨). ويُدعى «روح ابن 
ُروَح ابِْنِه ِإَىل  اهللا» وفًقا هلذا الَنص : «ُمثَّ ِمبَا أَنَُّكْم أَبـَْناءٌ، أَْرَسَل اهللاُ 
قـُُلوِبُكْم َصارًِخا:«يَا أَبَا اآلُب».(غال ٦:٤). ويُدعى «روح املسيح» 
كما هو مكتوب: «بَاِحِثَني َأيُّ َوْقٍت أَْو َما اْلَوْقُت الَِّذي َكاَن َيِدلُّ َعَلْيِه 
ُروُح اْلَمِسيِح » (١بطرس ١١:١). وأيًضا: « ...َألينِّ أَْعَلُم أَنَّ هَذا 
يـَُؤوُل ِيل ِإَىل َخَالٍص ِبطَْلَبِتُكْم َوُمَؤاَزرَِة ُروِح َيُسوَع اْلَمِسيِح» (فيلييب 

.(١٩:١
٥- اسماء ُأخرى: 

وعالوة على هذه األمساء، جتد أمساء أُخرى للروح الُقدس، اذ هو 

َ اْبَن اِهللا ِبُقوٍَّة ِمْن ِجَهِة  يُدَعى «روح القداسة» كما هو مكتوب: «َوتـََعنيَّ
» على حّد قول  التبينِّ اْلَقَداَسِة» (رومه ٤:١). ويُدَعى «روح  ُروِح 
بولس: «ِإْذ َملْ تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبوِديَِّة أَْيًضا لِْلَخْوِف، َبْل َأَخْذُمتْ ُروَح التَّبـَينِّ 
الَِّذي ِبِه َنْصرُُخ:«يَا أَبَا اآلُب» (رو١٥:٨). ويُدعى «روح الوحي» 
رَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَبُو  كما هو مكتوب: «... َكْي يـُْعِطَيُكْم إِلهُ 
اْلَمْجِد، ُروَح احلِْْكَمِة َواِإلْعَالِن ِيف َمْعرِفَِتِه» (افسس ١٧:١).  ويُدعى 
«روح املوعد» كما يقول بولس ذاته يف الرسالة نفسها: «لَِّذي ِفيِه أَْيًضا 
ْعُتْم َكِلَمَة احلَْقِّ، ِإجنِْيَل َخَالِصُكُم، الَِّذي ِفيِه أَْيًضا ِإْذ آَمْنُتْم  أَنـُْتْم، ِإْذ مسَِ
«روح  ويُدعى   .(١٣:١ (افسس  اْلُقدُّوِس»  اْلَمْوِعِد  ِبُروِح  ُخِتْمُتْم 
النعمة» كما يقول بولس أيًضا: «َفَكْم ِعَقابًا َأَشرَّ َتظُنُّوَن أَنَّهُ ُحيَْسُب 
ُمْسَتِحق�ا َمْن َداَس اْبَن اِهللا، َوَحِسَب َدَم اْلَعْهِد الَِّذي ُقدَِّس ِبِه َدِنًسا، 
َواْزَدَرى ِبُروِح النـِّْعَمِة؟» (عرب ٢٩:١٠). ويدعى بأمساء  أُخرى كثرية 
مماثلة. فقد َمسعَت، وال شّك، يف العظة السابقة، أنّه يُدعى أحيانًا 
باملزامري «قّدوًسا» واحيانًا «رئاسي�ا» (مز ١٣:٥)، ويُدعى يف أشعياء: 
، ُروُح احلِْْكَمِة َواْلَفْهِم، ُروُح اْلَمُشورَِة َواْلُقوَِّة، ُروُح  «َوَحيُلُّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ
هذه  مجيع  من  ويتضح   .(٢:١١ (اشعيا   «  . الرَّبِّ َوَخمَاَفِة  اْلَمْعرَِفِة 
األلقاب اليت عّددناها، سواء من قَبل أو اآلن، أّن هناك تسميات كثرية، 
ولكّن الروح الُقدس هو نفس الروح اَألحد، احلّي القائم بذاته، واحلاضر 
دائًما مع اآلب واالبن. إنه ليس فقط اًمسل يتلفظ به اآلب واالبن، 
وليس منتشرًا يف اهلواء، بل هو كائن جوهري، وهو ذاته الذي يعمل 
ويتكّلم ويدبّر ويقّدس، مبا أّن تصميم اخلالص فينا مستمّر منسجم 
ووحيد. هذا التصميم املنحدر من اآلب باالبن يف الروح الُقدس، كما 
سَبَق وقلنا، وأّود ان تتذّكروا ما قُلنا سابًقا وأن تعرفوا بوضوح أنه ليس 
،الرُّسل،  األناجيل  الناموس واالنبياء، ،و،ح آخر يف  هناك روح يف 
ولكّنه هو الروح الُقدس األحد ذاته الذي تكّلم يف الُكتب اإلهلّية يف 

العهد القدمي واجلديد.

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

العظة السابعَة عشرَة
ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

«في الروح القدس»
(تابع)

«اآلباء الذين لهم أطفال معاقين، يجب أن ال يحزنوا 
على  بل  بالفعل.  خلصت  قد  نفوسهم  ألن  عليهم، 
أقتنوا  قد  أوالدهم  ألن  يفرحوا،  أن  يجب  العكس، 
الفردوس بدون أي عناء. أي شيء آخر يمكن لآلباء 
أن يتمنونه ألوالدهم؟ إذا واجه الوالدين إعاقة الطفل 
بطريقة روحية، هم أيضاً سينتفعون ويكافأوا من ِقبل 
اهللا»                           األب باییسیوس اآلثوسي
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