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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید ختان رّبنا یسوع المسیح ، وتذكار القدیس باسیلیوس الكبیر
أقام كلَّ  الذي   . الكلمة  اإلله  الربَّ  ”َسبحوا 
الربايا حبكمٍة ال توَصف. وأخرجها من العدِم إىل 
الوجود. وبَارِكوُه يا أعمال الرّب“.هذا ما ُيَصرُِّح بِه 

ُمَرُمن الكنيسة.
أيها األخوة المسيحيون،

ايها الزوار الحسنو العبادة األتقياء،
حتتفُل كنيسة املسيح يف هذا اليوم بعيِد ختانِة ربنا 
وُمخلصنا يسوع المسيح بالجسد، وتصنُع أيًضا 
رئيِس  الكبير  باسيليوس  القديس  أبينا  تذكاَر 
أساقفِة قيصيريِة كبادوكية. ومع إطاللِة هذه السنة 
اجلديدة، ُنكرُِز بفرٍح أقواَل ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع 
املسيح :« ُروُح الرَّبِّ َعَليَّ، ألَنَّهُ َمَسَحِين ألَُبشَِّر 
اْلُقُلوِب،  اْلُمْنَكِسرِي  َألْشِفَي  أَْرَسَلِين  اْلَمَساِكَني، 
بِاْلَبَصِر،  ولِْلُعْمِي  بِاِإلْطَالِق  لِْلَمْأُسورِيَن  ألُنَاِدَي 
َوأُْرِسَل اْلُمْنَسِحِقَني ِيف اْحلُرِّيَِّة، َوَأْكرَِز ِبَسَنِة الرَّبِّ 

اْلَمْقُبوَلِة » (لو ٤ : ١٨ – ١٩ ).
إنَّ خَرب وإعالن َسَنِة الرب هو كلمة اهللا ربنا يسوع املسيح الذي 
تأنََّس وجتسَد ِألجلنا من دماء الطاهرة النقيَّة سيِّدتنا والدة اإلله الدائمِة 
البتولية مرمي، الذي أعلن لنا يف ذاته زمانًا جديًدا يتخطى هذا الزمان 
الذي يُـَبني وحيّدد فحوى وهدف األزمنة واألوقات حبسب شهادة ربنا 
يسوع املسيح الذي يقول :« لَْيَس َلُكْم أَْن تـَْعرُِفوا اَألْزِمَنَة َواَألْوقَاَت الَِّيت 

َجَعَلَها اآلُب ِيف ُسْلطَانِِه» (أعمال ١ : ٧).
ويُفسر القديس غريغوريوس النيصصي أقوال الرب هذه قائًال:”إنَّ 
اآلَب الذي ال َبدَء لهُ هو الذي ُيَسْيِطُر ويُِديُر األزمنة واألوقات، وهلذا 
السبب حنُن نُدرُك أنَّ أّي شيٍء له عالقة مع األزمنة واألوقات وأّي 

شيٍء له بداية و�اية يكون خاضًعا لسلطان اآلب“.
وبكالٍم آخر إن كلمة اهللا األزّيل وغري احملدود بزمٍن لُه بدايٌة زمنيٌة يف 
هذا العامل ”وذلك بسبب والدتِه من العذراء“ ولكنُه سيبقى حًيا إىل 
مدى الدهور يف املكان والزمان الكنسي، فإنهُ مل ولْن يتوقف حضورُه 
بيننا إذ حنُن أعضاءُ جسدِه أي جسد املسيح، الذي هو الكنيسة فنحُن 
مع املسيِح إىل األبد ألنَّ الكنيسة هي إىل األبد «ألَنَّنـَا ِبِه َحنَْيا َونـََتَحرَُّك 

َونُوَجُد». (أعمال ١٧ : ٢٨).

أعمالنا  يف  النظر  نُعيَد  أنَّ  مدعووَن  فنحُن  هلذا 
وأقوالنا ُمفتكريَن فيها وُمصِغَني إىل صوت القديس 
بولس الرسول الذي يقول :«َوأَمَّا أَْنَت يَا إِْنَساَن اِهللا 
فَاْهُرْب ِمْن هَذا، َواْتبـَِع اْلِربَّ َوالتَّقـَْوى َواِإلميَاَن َواْلَمَحبََّة 
احلََْسَن،  اِإلميَاِن  ِجَهاَد  َجاِهْد  َواْلَوَداَعَة.  َوالصَّْبـَر 
أَْيًضا،  ُدِعيَت  إِلَيـَْها  الَِّيت  األََبِديَِّة  بِاْحلََياِة  َوأَْمِسْك 
َواْعتـَرَْفَت االْعِرتَاَف احلََْسَن أََماَم ُشُهوٍد َكِثريِين »(١

تيمو ٦ : ١١_ ١٢).
وهذا ألن «ُمَصاَرَعتـََنا لَْيَسْت َمَع َدٍم َوحلٍَْم، َبْل َمَع 
الرَُّؤَساِء، َمَع السََّالِطِني، َمَع ُوالَِة اْلَعاملَِ َعَلى ظُْلَمِة 
هَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّوِحيَِّة ِيف السََّماوِيَّاِت» 

(أفسس ٦ : ١٢).
وهذه هي احلقيقـة فعًال وواقـُع األمـر أنَّ ُمصاَرَعتـَنا 
« َمَع ُوالَِة اْلَعاملَِ َعَلى ظُْلَمِة هَذا الدَّْهِر» ألنَّنا نرى 
أماَم أعيُِنَنا يف عصرِنا احلايل احلديث، الكثريين كأمثاِل 
هيردوس املشُغوفَني بالقتل الفظيع. ونرى أيًضا إهلنا 
الـُمـَتجسد، إله احملبة والسالم والرب«ُيضَطهد وُيشَتم وُجيَّدف عليه» (مىت 
َخْصَمُكْم  الدهر.«إِبِْليَس  هذا  عامل  َشَياطني  رئيُس  بينما   .(٣٤:٩

َكَأَسٍد زَائٍِر، َجيُوُل ُمْلَتِمًسا َمْن يـَْبَتِلُعهُ ُهَو.» (١ بطرس ٥ : ٨).
أيها األحبة وحنُن «نَاِظرِيَن ِإَىل رَئِيِس اِإلميَاِن.»(عرب٢:١٢). وصانِع 
حياتنا واملانح إيانا األزمنة واألوقات، نرفُع صلوات الُشكِر والتمجيد 
البن اهللا خملصنا يسوع املسيح الذي ارتضى أن ُخيتنت باجلسد ألجلنا .

وها حنن ِبُدخولنا إىل هذه السنة الجديدة ٢٠١٧ نقول مع بولس 
الرسول :«أَنَا أَْنَسى َما ُهَو َورَاءُ َوأَْمَتدُّ ِإَىل َما ُهَو ُقدَّاُم، أَْسَعى َحنَْو اْلَغَرِض 

َألْجِل َجَعاَلِة َدْعَوِة اِهللا اْلُعْلَيا ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.» (فيليب ٣ : ١٤).

َنضرُع إلى اهللا أْن تكوَن سنًة سالميًة ومباركة.
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الداعي بالرب
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َعِظيٍم  ِبَفرٍَح  أَُبشِّرُُكْم  أَنَا  فـََها  َختَاُفوا!  «َال  اْلَمَالُك:  َهلُُم  فَـَقاَل   »
َيُكوُن جلَِِميِع الشَّْعِب: أَنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم ِيف َمِديَنِة َداُوَد ُخمَلٌِّص ُهَو 

.» (لو ٢: ١٠ و١١). اْلَمِسيُح الرَّبُّ
أوًال- اليوم:

يتهّيأ للفكر- ألول وهلة- أن قصد املالك من كلمة «اليوم» هو 
األربع والعشرون ساعة، ولكن السماء، يف احلقيقة، ال تعتين أبًدا 
بتحديد أزمنة بأيام وساعات، بل هو تعبري عن استعالن غري الزمين 
داخل الزمن. فاهللا الذي ال ُحيَدُّ وجوده أو عمله باأليام َدَخَل دائرة 
الزمن واحلركة. هنا َكْسٌر للحاجز الذي يفصل الزمين عن الالزمين 
من جهة الوعي البشري فقط، فاحلاجز هو حاجز الرؤيا واإلدراك 
الوعي فيحس ويرى  ابتدأ اإلنسان يعي ما هو فوق  إذ  والوعي، 

ويسمع ويدرك اهللا الذي مل يكن يُدرك بالوعي اإلنساين قط.
ذلك  «يف  بقوهلم  اليوم»  «هذا  عن  ون  يعربِّ قدميًا  األنبياء  وكان 
اليوم»، وقد شدَّد مالخي النبي بصفته آخر األنبباء عن «ذلك 
اليوم» (مالخي ٣: ١ و١٧؛ ٤: ١ و٥). يف مواضع عّدة من 
نبوته، ألنه أصبح أقرب هلذا اليوم من مجيع األنبياء الذين سلفوه. 
أُْرِسُل َمالَِكي  اليوم «َهأََنَذا  وقد استشهدت األناجيل برؤيته هلذا 
ُ الَِّذي  فـَيـَُهيُِّئ الطَّرِيَق أََماِمي. َويَْأِيت بـَْغَتًة ِإَىل َهْيَكِلِه السَّيِّد (الرب)
َتْطلُُبونَُه،. َوَمَالُك اْلَعْهِد الَِّذي ُتَسرُّوَن ِبِه.(«أردمت أن تبتهجوا بنوره 

ساعة») (يو ٥: ٢٥). ُهَوَذا يَْأِيت قَاَل َربُّ اْجلُُنوِد.» «َوَمْن َحيَْتِمُل 
يـَْوَم جمَِيِئِه؟ َوَمْن يـَْثُبُت ِعْنَد ظُُهورِِه؟» (مالخي ٣: ١ و٢).

هنا «اليوم» مبفهومه الزمين يصفه النيب «ألنه مثل نار احملِّص»، 
فالنار تعرب عن االستعالن املفاجئ لطبيعة اهللا يف الزمن يف العامل: 

«ِجْئُت ألُْلِقَي نَارًا َعَلى اَألْرِض» (لوقا ١٢: ٤٩).
تعبري عن  أيًضا ولكنها  بالزمن  تُقاس  أما كلمة «بغتة» فهي ال 
مفاجأة الشعور والوعي عند استعالن الالزمين (اهللا)، حيث ُيصاب 
الوعي بصدمة إما تضيئه إذا كان ُمَعًدا ومستعًدا، وإما حترقه إذا كان 

معانًدا رافًضا:«َوَمْن َحيَْتِمُل يـَْوَم جمَِيِئِه؟ َوَمْن يـَْثُبُت ِعْنَد ظُُهورِِه؟»
وَُكلُّ  َكالتـَّنُّوِر.   ُ الرب) (يوم  اْلُمتَِّقد  اْليـَْوُم  يَْأِيت  «فـَُهَوَذا   -
اْلُمْسَتْكِربِيَن وَُكلُّ فَاِعِلي الشَّرِّ َيُكونُوَن َقشnا،. َوُحيْرِقـُُهُم اْليـَْوُم اآلِيت 

قَاَل َربُّ اْجلُُنوِد» (مالخي ٤: ١).
- «َوَلُكْم أَيـَُّها اْلُمتـَُّقوَن امسِْي ُتْشرُِق َمشُْس اْلِربِّ (نور) َوالشَِّفاُء ِيف 

َأْجِنَحِتَها» (مالخي ٤: ٢).
َ ُخمَلٌِّص » ال ينقطع  فيوم مجيء الرب: «أَنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم ...
املستمر  وبعمله  نفسه  الرب  بدميومة  مرتبط  ألنه  استمراره 
«اخلالص» كفعل هنا وكنتيجة هناك. وعلى هذا اليوم املمتد عرب 
اخلالص ينفرش الفرح بقوة كقوة هليب النار: «فـََها أَنَا أَُبشِّرُُكْم ِبَفرٍَح 
َعِظيٍم َيُكوُن جلَِِميِع الشَّْعِب». فالفرح العظيم لكي يستوعبه مجيع 
فهو  اليوم،  هلذا  واالمتداد  واالرتفاع  العمق  يوضح مدى  الشعب 

«يوم اخلالص األبدي.»
ويقابله يف اإلجنيل اليوم اآلخر أو اآلخرة، الذي يوازيه يف الدميومة 
ويف العمق واالمتداد، ويف استعالن عمل اهللا - إنما على مستوى 
غضب اهللا - داخل الزمن، حيث احلروب (اجلمع هنا يفيد التنوّع 
وليس جمّرد الكثرة) هي حرب اجلسد وحرب األيديولوجيات وحرب 
العداوة العنصرية وحرب القوات اخلفية املفسدة. وحيث األوبئة هي 
جماعة  واÎاعات:  واملخدرات.  واجلنس  واألخالق  األمراض  أوبئة 
إىل اخلبز وجماعة إىل الطهارة وجماعة إىل احملبة وجماعة إىل السالم. 

وزالزل تصدع األرض واألبنية والتقاليد واألفكار والثقة... إخل.
فاليوم اآلخر ممتد عرب عصور منهارة، وليس حمدًدا بفرتة  لذلك 
زمنية. وهو ال يأيت فجأة باملفهوم الزمين، أي بوقف عقارب الساعة 
لكي تعلن بدايته؛ ولكن هذا اليوم يقتحم مسار الزمن من مواضع 
اÎنونة  احلضارة  نُظم  ا�يار  يف  اهللا  غضب  ُيستعلن  حيث  عّدة 
الكاذبة من جوانبها الشاخمة، وحيث تنهار أيديولوجيات وتُفَتَضُح 
نفسه  اليت فرضها على  الضريبة  اإلنسان فداحة  نُُظم، ويكتشف 
بابتعاده عن وصية اهللا. ولكن لن تكون هناك رجعة ألن اإلجنيل 

يقول إن هذه احلروب ال بد أن تأيت ومتتد وتكمل.
ولكن يوم جميء الرب واستعالن حضرته يف هيكله، أعين به يوم 
إىل  حىت  ويتجاوزه  والقيامة  الصليب  حىت  ميتد  الذي  ميالده 
حضوره يف جميئه الثاين- ميتاز هذا اليوم عن اليوم اآلخر بأن يوم 

ُولَد لكم مخلِّص

لألب متى المسكین
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أمَّا  األبدي،  جمده  واستعالن  الثاين  الرب  مبجيء  َيْكُمل  اخلالص 
اليوم اآلخر فَيْكُمل بالدينونة األبدية. ولكن كالn من هذين اليومني 

يضرب جذوره يف أعماق الزمن ويتجاوزه إىل األبدية.
ثانًيا- ُولد لكم اليوم:

يوم امليالد هذا، الذي كان يف ليلة حالكة الظالم، صار فجر العامل 
اجلديد الذي أشرقت فيه مشس الرب اليت ال تغيب، فهو:

١- اليوم الفاصل بني الزمن الذي يصنعه اإلنسان والزمن الذي 
صنعه الرب:

فهو اليوم الذي قيل عنه يف املزمور «هَذا ُهَو اْليـَْوُم الَِّذي َصنـَُعُه 
، نـَْبَتِهُج َونـَْفرَُح ِفيِه.» (مز ١١٧: ٢٤)، وهو الذي ترتل له  الرَّبُّ
المجيد  الفصح  (في  املعروف  بالفرح والتهليل يف حلنها  الكنيسة 
للبشر  الرّب  صنعه  يوم  فهو  الصعود)،  عيد  قبل  التي  واآلحاد 
خلالصها، غريَّ مجيع أيام اإلنسان، يوم عزيز ومعتز، خيسف مجيع 
األيام ويلغيها، ليس إلغاًء جيعلها بال زمن وبال عمر، ولكنه يلغي 
كل مهومها وآالمها وأوجاعها وقصورها وخطاياها وتعّدياTا. فهو 
ته وال أوهام املستقبل  ليس يوًما زمنًيا حيمل آثار املاضي بِذلَّته وَزالَّ
غري اليقيين، ولكنه يوم ضارب جذوره يف أعماق األبدية، يف اخللود، 
يف اهللا، كل ما فيه حق وفرح ونعمة وسرور وامتداد وال موت، فيه 

انفتحت األبدية على الزمن فصار هذا اليوم.
ويف اخلربة الروحّية الدخول يف هذا اليوم هو بدء جتٍل يتغري ويتجّدد 
اليوم  األبدي،  وجتديدها  البشرية  غسيل  يوم  فهو  شيء،  فيه كل 
الذي ظهر فيه خملِّصنا الصاحل يف عامل املوت والفناء، عامل الدموع 
والتنّهد والبكاء. هو يوٌم ُوضع تاًجا على رأس مجيع األيام. ويف أيِّ 
يوم من أيام حياتنا حنزن ونكتئب، علينا فقط أن نرفع قلوبنا وعيوننا 
إىل هذا اليوم فتـُْغسَل كل مهومنا وأحزاننا وآالمنا وندخل يف الفرح 
األبدي وÓجة اخلالص اليت بال حدود، يوم فرح عظيم يكون جلميع 

الشعب.
٢- وهو اليوم الفاصل بين العهد القديم والعهد الجديد:

وقد عربَّ الرب يسوع نفسه عن هذا الفصل بني القدمي واجلديد 
ْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماِء:... َوأَمَّا أَنَا فَأَُقوُل َلُكْم: ...»  بقوله: «َقْد مسَِ
(مىت ٥). ولكنه ليس فصًال بقصد اإللغاء وإمنا للتكميل «َما ِجْئُت 
ألَنـُْقَض َبْل ُألَكمَِّل.» (مت ٥: ١٧). فهو فصل بغرض الوصل، 
الفصل بني عهدين على مستوى حياة أخفقت وحياة أشرقت، أما 
ْعُتْم أَنَُّه ِقيَل لِْلُقَدَماِء: َال تـَْقُتْل، َوَمْن  الوصل فهو التكميل: ««َقْد مسَِ
َمْن  ِإنَّ ُكلَّ  َلُكْم:  فَأَُقوُل  أَنَا  َوأَمَّا  احلُْْكِم.  ُمْستـَْوِجَب  َيُكوُن  قـََتَل 
يـَْغَضُب َعَلى َأِخيِه بَاِطًال َيُكوُن ُمْستـَْوِجَب احلُْْكِم» (مت ٥: ٢١ 
البشرية،  جلراح  وتطبيب  شفاٍء  بعمل  جاء  هنا  فالوصل  و٢٢). 
ابن  التافه  أعطاها قوة وقدرة ونعمة أن يكون يف إمكان اإلنسان 

الغضب أالّ يغضب.

ويف هذا حتقيق لنبوة إرميا النيب القائلة: «َها أَيَّاٌم تَْأِيت يـَُقوُل الرَّبُّ 
لَْيَس  َجِديًدا.  َعْهًدا  يـَُهوَذا  بـَْيِت  َوَمَع  ِإْسرَائِيَل  بـَْيِت  َمَع  َوأَْقَطُع 
بَِيِدِهْم ُألْخرَِجُهْم  أَْمَسْكتـُُهْم  يـَْوَم  آبَائِِهْم  َمَع  َقَطْعُتُه  الَِّذي  َكاْلَعْهِد 
. َبْل هَذا  ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِحَني نـََقُضوا َعْهِدي فـََرَفْضتـُُهْم، يـَُقوُل الرَّبُّ
يَقـُوُل  األَيَّاِم،  تِْلَك  بـَْعَد  ِإْسرَائِيَل  بـَْيِت  َمَع  أَْقَطُعُه  الَِّذي  اْلَعْهُد  ُهَو 
:َأْجَعُل َشرِيَعِيت ِيف َداِخِلِهْم َوَأْكتُبـَُها َعَلى قـُُلوÓِِْم، َوَأُكوُن َهلُْم  الرَّبُّ
ِإهلًا َوُهْم َيُكونُوَن ِيل َشْعًبا. َوَال يـَُعلُِّموَن بـَْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحَبُه، وَُكلُّ 
ِمْن  َسيـَْعرُِفوَنِين  ألَنـَُّهْم ُكلَُّهْم   ، الرَّبَّ اْعرُِفوا  قَائِِلَني:  َأَخاُه،  َواِحٍد 
، َألينِّ َأْصَفُح َعْن ِإمثِِْهْم، َوَال أَذُْكُر  َصِغريِِهْم ِإَىل َكِبريِِهْم، يـَُقوُل الرَّبُّ

َخِطيَّتـَُهْم بـَْعُد.» (إر ٣١: ٣١- ٣٤).
بين ماٍض ُحِسَب ميًتا كتاريخ، وبين  الفاصل  اليوم  ٣- وهو 

حاضر دائم ال يموت ألنه يمتُّ إلى األبدية:
فهو اقتحام من الالزمين يف الزمن، طعََّم الزمن باخللود. إذ أخذ 
جسدنا احملدود ووحَّده بالهوته فصار غري حمدود! وهكذا رفع عن 

احملدود حمدوديته، وأزال كل عوائق اإلحتاد باهللا.
وهذه هي شهادة يوحنا الحبيب يف رسالته األوىل: « لَِّذي َكاَن 
َشاَهْدنَاُه،  الَِّذي  ِبُعُيونَِنا،  رَأَيـَْناُه  الَِّذي  ْعَناُه،  مسَِ الَِّذي  اْلَبْدِء،  ِمَن 
َوَلَمَسْتُه أَْيِديَنا، ِمْن ِجَهِة َكِلَمِة اْحلََياِة. فَِإنَّ اْحلََياَة أُْظِهَرْت، َوَقْد رَأَيـَْنا 
َوَنْشَهُد َوُخنِْربُُكْم بِاْحلََياِة األََبِديَِّة الَِّيت َكاَنْت ِعْنَد اآلِب َوأُْظِهَرْت لََنا.  
ْعَناُه ُخنِْربُُكْم ِبِه، ِلَكْي َيُكوَن َلُكْم أَْيًضا َشرَِكٌة َمَعَنا.  الَِّذي رَأَيـَْناُه َومسَِ
َوأَمَّا َشرَِكتـَُنا َحنُْن َفِهَي َمَع اآلِب َوَمَع ابِْنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح. َوَنْكُتُب 

ِإلَْيُكْم هَذا ِلَكْي َيُكوَن فـََرُحُكْم َكاِمًال.» (١يو ١: ١- ٤).
ويف التسبحة يف ثيوطوكية األربعاء نسّبح مع الكنيسة قائلني:(غري 
املبتدىء ابتدأ، وغري الزمين صار زمنًيا، غري املدرك ملسوه وغري املرئي 

رأوه..)- كتاب التسبحة السنوية.
يف هذا اليوم اقتحم الرّب الزمن امليت وعامل اإلنسان بتارخيه احلقري 
أخرى حاضرًا  مرة  إلينا  ويعيده  السوداء  منه كل صفحاته  ليمحو 
دائًما ضاربًا أعماقه يف املاضي حىت آدم، حىت قلب اهللا، وضاربًا 
جذوره يف املستقبل املبهم ليجعله خاضًعا للوعي البشري وخاضًعا 

للرؤية واملشاهدة.
يف هذا اليوم صار جسدنا امليت قابًال أن حيمل الروح القدس، وأن 
صفاته  منه كل  ميحو  جتديًدا  يأخذ  أن  وقابًال  هللا،  هيكًال  يصري 
الوراثية اليت أخذها من آدم، إذ يولد والدة جديدة من اهللا فيصري 

ابًنا هللا.
٤- وهو اليوم الفاصل بين السّر المخفى منذ الدهور الذي 

لم يُعّرف به بنو البشر (أف ٣: ٥) وبين استعالن هذا السّر:
ألهل  يقول  الرسول  بولس  فهوذا  املسيح،  يسوع  هو  السّر  ألن 
. َكَما َسبـَْقُت َفَكَتْبُت بِاِإلَجياِز.  أفسس: «أَنَُّه بِِإْعَالٍن َعرََّفِين بِالسِّرِّ
الَِّذي ِحبََسِبِه ِحيَنَما تـَْقَرأُونَُه،تـَْقِدُروَن َأْن تـَْفَهُموا ِدرَاَيِيت ِبِسرِّ اْلَمِسيِح. 
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اْلَبَشِر، َكَما َقْد أُْعِلَن اآلَن  ِبِه بـَُنو  الَِّذي ِيف َأْجَيال ُأَخَر ملَْ يـَُعرَّْف 
يِسَني َوأَنِْبَيائِِه بِالرُّوِح: َأنَّ األَُمَم ُشرََكاُء ِيف اْلِمريَاِث َواجلََْسِد   ِلُرُسِلِه اْلِقدِّ

...» (أف ٣: ٣- ٦).
األمم شركاَء  الذي صار  املقصود  اجلسد  هو  هذا 
فيه، اجلسد املولود يف بيت لحم، الذي استطاع أن 
يكشف لنا سّر اهللا املكتوم منذ البدء منذ اخلليقة، إذ 
كشف لنا حب اهللا للبشرية وقدرته على ختليصها من 
يتصّوره  أن  ميكن  ال  بشيء  وآالمها  وآثامها  ذنوÓا 
عقل بشري! جبسٍد نأخذه ونأكله وحيتل كل كياننا 

الفكري واجلسدي والروحي.
فهو يوم فاصل بني اجلهل مبحبة اهللا وحنوِِّه ورمحته 
وبني استعالن هذه احملبة استعالنًا ليس على مستوى 
ومأكول  مأخوذ  عملي  واقعي  بل  واإلدراك  الفكر 

ومشروب.
ومرامحه  اهللا  حبب  جاهًال  إنسان  يبقى  ال  فلكي 
األبدية وحتننه وقربه العجيب لإلنسان، مل يقرتب إلينا 
بفكر أو بعمل حمدود يفصله عنا شيء زمين أو مادي، 
بل صارت الُقرىب احتاًدا جبسدنا، بلحمنا وعظمنا لكي 
. ألن سرَّ  يؤهَّل اإلنسان هلذا اجلسد عينه فيأكله بالسرِّ
اهللا ال يكفي أبًدا أن نعيه حسًيا بل أن نأخذه روحًيا 
يف قلوبنا باإلميان. فنحن حينما نأكل القربانة من على 
املذبح نأخذ جسد املسيح الكلي، جسده الذي احتد 
بالهوته، مثلَما قال القديس إيرينيئوس عندما كان 

حياجج رجًال يهوديًا: (حنن الذين أكلنا اإلفخارستيا كيف ميكن أن 
ال نقوم يف القيامة وحنن قد أكلنا القيامة؟)

٥- وهو اليوم الفاصل بين الظلمة والنور:
«الشَّْعُب  بقوله:-  القدمي  العهد  يف  النيب  إشعيا  ذلك  عن  عبـََّر 
اْلَمْوِت  ِيف ُكوَرِة  َواْجلَاِلُسوَن  َعِظيًما،  نُورًا  أَْبَصَر  ظُْلَمٍة  ِيف  اْجلَاِلُس 

َوِظالَلِِه َأْشَرَق َعَلْيِهْم نُوٌر» (إش ٩: ٢، مت ٤: ١٦).
نبوَءة  إىل  فأضاف  المعمدان  يوحنا  أبو  الكاهن  زكريا  جاء  مث 
ِمَن  اْلُمْشَرُق  افـْتـََقَدنَا  Óَِا  الَِّيت  ِإهلَِنا  َرْمحَِة  «بَِأْحَشاِء  قوله: -  إشعيا 
ِلَكْي  اْلمـَْوِت،  َوِظـَالِل  الظُّْلَمِة  ِيف  اْجلَاِلِسَني  َعَلى  لُِيِضيَء  اْلَعَالِء. 

يـَْهِدَي أَْقَداَمَنا ِيف َطرِيِق السََّالِم» (لو ١: ٧٨ و٧٩).
وملا محل مسعان الشيخ الرب يسوع على ذراعيه بارك اهللا قائًال:

- «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا َسيُِّد َحَسَب قـَْوِلَك ِبَسَالٍم، َألنَّ َعيـَْينَّ َقْد 
نُوَر  الشُُّعوِب.  يِع  مجَِ َوْجِه  اَم  ُقدَّ َأْعَدْدَتُه  الَِّذي  َخَالَصَك،  أَْبَصَرتَا 

ِإْعَالٍن ِلألَُمِم، َوَجمًْدا ِلَشْعِبَك ِإْسرَائِيَل» (لو ٢: ٢٩- ٣٢).
أما يوحنا الرسول فيصف دخول هذا النور إىل العامل بقوله:

- «ِفيِه َكاَنِت اْحلََياُة، َواْحلََياُة َكاَنْت نُوَر النَّاِس، ٥ َوالنُّوُر ُيِضيُء ِيف 

يُِنُري ُكلَّ  الَِّذي  احلَِْقيِقيُّ  النُّوُر  ُتْدرِْكُه... َكاَن  ملَْ  َوالظُّْلَمُة  الظُّْلَمِة، 
.» (يو ١: ٤ و٥ و٩). ِإْنَساٍن آتًِيا ِإَىل اْلَعاملَِ

هذه  نور  يعيش يف  باهللا  اإلنسان حينما كان حيnا  يوحنا  يصف 
احلياة، بغرائز مهذبة كما خلقها اهللا. مث 
ملا خالف اهللا علَّم غرائزه التوحش باحنرافه 
هذه  أصبحت  حىت  وراءها،  واندفاعه 
ُجبٍّ  يف  تعيش  ضارية  الغرائز كوحوش 
أشرق  أن  إىل  املوت،  عليها  مظلم خييم 

عليها النور ثانية ليعيد إليها احلياة.
على  يؤخذ  احلقيقة  يف  هنا  والنور 
حمملني: حممل ذايت، وحممل موضوعي. 
ففرق بني أن أعيش يف النور وأن أعيش 

مع النور.
فالنور العادي هو شيء موضوعي ميثل 
واالنسجام  الطهارة  وميثل  املعرفة 
واالستقامة، فهو عامل النور الذي نعيش 
الذي هو المسيح  النور نفسه  أما  فيه، 
نور العالم وأبو األنوار فهو النور الذايت، 
النور نفسه الذي يسلِّم لنا هذه األشياء 
فيصري لنا النور. ففرٌق بني أن أمشي يف 
«النُّوُر  اإلنسان  واجب  من  وهذا  النور 
َداَم  َما  َفِسريُوا  بـَْعُد،  قَِليًال  َزَمانًا  َمَعُكْم 
أن  النُّوُر » (يو ١٢: ٣٥)، وبني  َلُكُم 
آخذ النور فأصري نورًا، وهذه عطية اهللا وِهَبة لنا باملسيح «أَنـُْتْم نُوُر 
اَم النَّاِس» (مت » (مت ٥: ١٤)، «فـَْلُيِضْئ نُورُُكْم هَكَذا ُقدَّ اْلَعاملَِ

٥: ١٦)، «فََأْحَيا َال أَنَا، َبِل اْلَمِسيُح َحيَْيا ِيفَّ.» (غل ٢: ٢٠).
فإشراقة النور على اجلالسني يف الظلمة ليست نورًا حميطًا، وال هي 
معرفة جمّرد معرفة، بل هي إشراق ذايت، إشراق اهللا كنور أبدي يشرق 
على اجلالسني يف الظلمة وظالل املوت، فريفع عنهم الظلمة ويرفع 

عنهم املوت ويعطيهم الفرح والسرور والبهجة.
داخل  ووجود  وعامل  جمال  للشيطان  العظيم كان  اليوم  هذا  قبل 
اإلنسان وهذا ما نسميه عامل الظلمة « َمْن يـُْبِغُض َأَخاُه فـَُهَو ِيف 
الظُّْلَمَة  َألنَّ  َميِْضي،  أَْيَن  يـَْعَلُم  َوَال  َيْسُلُك،  الظُّْلَمِة  َوِيف  الظُّْلَمِة، 
أعمت  والعداوة  البغضة  أن  أي  (١يو١١:٢)،  َعيـْنـَْيِه.»  َأْعَمْت 
حواس اإلنسان الروحية، وأعمت وسائل الرؤية ووسائل املعرفة لديه 
وبالتايل اُحلّب، وأفقدت وسائل اإلبصار اإلهلية اليت فينا أي املقدرة 
على رؤية اهللا، وهكذا يصري اإلنسان يف ظلمة وال يعلم أين ميضي 

ويفقد أعضاء اإلحساس باهللا وأعضاء احلب اليت خلقها فينا اهللا.
ولكن اليوم أشرق املسيح، النور الذي أضاء يف الظلمة والذي مل 

تدركه الظلمة، لكي يعيد البصر حلواسنا اليت أعمتها الظلمة.

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
د
ن

ا كيف ميككن أأنن 

َم
َلك
آخذ النور فأصري نورًا، وهذ

 
. السََّماُء ُكْرِسيٌّ ِلي، َواَألْرُض َمْوِطٌئ ِلَقَدَميَّ
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٦- وهو اليوم الفاصل بين الخوف والحزن والبكاء والتنهد 
في أغالل الخطيئة وبين الفرح العظيم بالخالص:

- «فـََقاَل َهلُُم اْلَمَالُك:«َال َختَاُفوا! فـََها أَنَا أَُبشِّرُُكْم ِبَفرٍَح َعِظيٍم َيُكوُن 
«. جلَِِميِع الشَّْعِب:أَنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم...ُخمَلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ

يُرعب  دائًما  إنسان  ألي  املالك  ظهور  القدمي كان  العهد  يف 
وُخييف، فيقول له املالك: ال ختف. وكان ملا ينكشف الستار قليًال 
لألنبياء فريون شيًئا من اهللا يرتعبون ويقعون على وجوههم. حدث 
ذلك لدانيال الرجل احملبوب الذي وصف حاله قائًال: « َورَأَْيُت هِذِه 
الرُّْؤيَا اْلَعِظيَمَة. وَملَْ تـَْبَق ِيفَّ قـُوٌَّة، َوَنَضاَرِيت َحتَوََّلْت ِيفَّ ِإَىل َفَساٍد، وَملَْ 
َعَلى  ُمَسبًَّخا  َصْوَت َكَالِمِه ُكْنُت  ْعُت  مسَِ َوَلمَّا  قـُوًَّة...   َأْضِبْط 
َوْجِهي، َوَوْجِهي ِإَىل اَألْرِض.َوِإَذا بَِيٍد َلَمَسْتِين َوأَقَاَمْتِين ُمْرجتًَِفا َعَلى 
ْعُت  رُْكَبَيتَّ َوَعَلى َكفَّْي َيَديَّ... فـََقاَل ِيل:َال َختَْف يَا َدانِيآُل...َوأَنَا مسَِ

َوَما َفِهْمُت.» (دا ١٠: ٨- ١٢، ١٢: ٨).
هذا هو ما حدث يف العهد القدمي... ومل يستطع دانيال الرجل 
احملبوب أن يفهم شيًئا من الرؤيا. أما اليوم يف العهد اجلديد فقد قال 
املالك للرعاة «َال َختَاُفوا! فـََها أَنَا أَُبشِّرُُكْم ِبَفرٍَح َعِظيٍم َيُكوُن جلَِِميِع 

«. الشَّْعِب:أَنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم...ُخمَلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ
ملا ظهر هلم املالك «خافوا خوفًا عظيًما»، لذلك قال هلم املالك: 
«ال ختافوا»، وهذا أمر طبيعي، فكل إنسان يقرتب من اهللا ال بّد أن 
يشعر باخلوف. ففي حضرة اهللا تنكشف الضمائر والقلوب ويرتد 
اإلنسان إىل ماضيه وخطاياه فريتعب. إشعياء النيب حدث له ذلك 
حينما انكشف له جمد اهللا: « رَأَْيُت السَّيَِّد َجاِلًسا َعَلى ُكْرِسيٍّ َعال 
َهَلْكُت،  ِإينِّ  ِيل!  «َوْيٌل  فـَُقْلُت:  اْهلَْيَكَل....  َمتْألُ  َوأَْذيَالُُه  َوُمْرَتِفٍع، 
َألينِّ ِإْنَساٌن جنَُِس الشََّفتـَْنيِ، َوأَنَا َساِكٌن بـَْنيَ َشْعٍب جنَِِس الشََّفتـَْنيِ، 
َألنَّ َعيـَْينَّ َقْد رَأَتَا اْلَمِلَك َربَّ اْجلُُنوِد» (إش ٦: ١- ٥). «َفطَاَر ِإَيلَّ 
َواِحٌد ِمَن السَّرَاِفيِم َوبَِيِدِه َمجَْرٌة َقْد َأَخَذَها ِمبِْلَقٍط ِمْن َعَلى اْلَمْذَبِح، 
َوَمسَّ Óَِا َفِمي َوقَاَل: «ِإنَّ هِذِه َقْد َمسَّْت َشَفتـَْيَك، فَانـُْتزَِع ِإْمثَُك، 

وَُكفَِّر َعْن َخِطيَِّتَك» (إش ٦: ٦ و٧).
ال بّد أن نرتجم ما حدث إلشعياء النيب بأنه رؤية حقيقية سليمة 
بالنسبة حلياتنا وسلوكنا يف حضرة اهللا. ففي حضرة اهللا َمْن ال خياف 

فهو مل يَر شيًئا، ومن ال يرتعب فمعناه أنه مل يقرتب...
وأما يف حضرة املسيح ويف رؤية اخلالص الدائم، ويف انفجار هذا 
حتول  فقد  إهلنا،  رمحة  بأحشاء  العالء  من  لنا  أشرق  الذي  النور 

اخلوف العظيم إىل فرح عظيم جًدا، فرٌح «ال يُنزع منكم.»
فاليوم يا أحبائي ُولد لنا: احلد الفاصل أو احلد الواصل ما بني 
رعبة اخلوف وما بني شّدة الفرح. هذه هي إحدى الوجبات اليت 
قُرَىب  إىل  الرعبة  فيها حنوِّل  الرب،  مائدة  يوم من على  نتناوهلا كل 
نتعلم كيف  أن  جيب  وجبة  هذه  عظيم!  فرح  إىل  اخلوف  وحنول 
ويقرع  خطاياه  ويرى  نفسه  إىل  اإلنسان  يرجع  فحينما  نأكلها! 
اخلالص  منه  ليستمد  املسيح  على  عيناه  تنفتح  أن  بّد  ال  صدره، 

والقوة والفرح.

ولكن إذا كان إنساٌن يفرح دون أن يكون عنده املخافة ففرحه هذا 
مزّيف، إنسان يتهّلل ويدعي أنه َخُلَص وهو ما زال غارقًا يف خطاياه 
فهو كذَّاب. ولكن الفرح نفرح به ونتهلل حينما نشعر أن عنصر 
التحويل قائم فينا حيوِّل اخلوف إىل فرح والضعف إىل قوة واخلطيئة 
. وهل هذا ممكن؟ نعم، وبكل تأكيد «َحْيُث َكثـَُرِت اخلَِْطيَُّة  إىل برٍّ
اْزَداَدِت النـِّْعَمُة ِجدnا» (رو ٥: ٢٠). وكيف يكون هذا؟! ألنه كلما 
ازدادت اخلطيئة وكلما شعرت بازديادها جًدا عرفَت من أنت وابن 
من أنت، وأنك ابن الرتاب وابن األموات وابن اخلطيئة؛ تستغيث 

فتأخذ وتنال النعمة والقوة والفرح باملغفرة.
٧- وهو اليوم الفاصل بين الغضب اإللهي الذي أغلق على 
الجميع في العصيان (التعّدي) وبين الرحمة اإللهية، لكي يرحم 

الجميع:
فقد أغلق اهللا على اجلميع يف العصيان بواسطة الوصية والناموس، 
ألَنَُّه  َلْعَنٍة،  َحتَْت  ُهْم  النَّاُموِس  َأْعَماِل  ِمْن  ُهْم  الَِّذيَن  يَع  مجَِ «َألنَّ 
ِيف  َمْكُتوٌب  ُهَو  َما  يِع  ِيف مجَِ يـَْثُبُت  َال  َمْن  «َمْلُعوٌن ُكلُّ  َمْكُتوٌب: 

ِكَتاِب النَّاُموِس لِيـَْعَمَل ِبِه» (غل ٣: ١٠).
فإن  الروح،  أما  يقتل؛  الذي  احلرف  هو  هذا  الناموس،  هو  هذا 
ِيف  َمِعي  َتُكوُن  «اْليـَْوَم  لك:  يقول  اخلطأة»  أخطأ  «أنا  قلَت: 
اْلِفْرَدْوِس». هذا اللص الذي مل َيُصم ومل يسجد ومل يسبح ومل حيفظ 
اإلجنيل وال املزامري... ولكنه صرخ من كل قلبه قائًال: ««اذُْكْرِين يَا 
ِيف  َمِعي  َتُكوُن  «اْليـَْوَم  له:  قال  َمَلُكوِتَك»»،  ِيف  ِجْئَت  َمَىت  َربُّ 

اْلِفْرَدْوِس...!!».
هذه هي الصرخة اليت تستطيع أن تنقل أخطأ اخلطأة إىل ِبرِّ اهللا! 
وعوض احلزن والكآبة والتنهد جيعلك تعيش يف حضن اآلب بنور 

أبدي نور القديسني، هنا وهناك.
فالغضب اإلهلي مل يكن ظلًما، ولكنه كان وصايا وقانونًا وضعه 
موتًا  به  يعمل  ال  ومن  به،  حيَي  به  يعمل  من  أن ُكلَّ  حىت  اهللا 
يَـُمـْت... ولكن «اجلَِْميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. لَْيَس َمْن يـَْعَمُل َصَالًحا 
اجلميع  نعم،  األنبياء؟!  حىت   .(١٢ (رو٣:  َواِحٌد.»  َوَال  لَْيَس 
زاغوا... وليس من يعمل الصالح! أغلق على اجلميع يف العصيان 
لكي يرحم اجلميع، لكي يرى اإلنسان معدنه احلقيقي ويعرف َمن 

هو بالنسبة للقانون اإلهلي وبالنسبة لعدل اهللا.
فهذا هو اليوم الفاصل بني الغضب اإلهلي والرمحة الكلية، الغضب 
الذي هو نصيب اجلميع، كل من خيطئ، والرمحة الكلية اليت هي 

نصيب كل من يصرخ!!
هذا ما عرفته السيِّدة العذراء القديسة مريم فصرحت قائلة:

ِإَىل  َنَظَر  ألَنَُّه  ُخمَلِِّصي  بِاللَِّه  ُروِحي  َوتـَْبَتِهُج  الرَّبَّ  نـَْفِسي  «تـَُعظُِّم 
يُع اَألْجَياِل ُتَطوُِّبِين َألنَّ اْلَقِديَر َصَنَع  اتَِّضاِع أََمِتِه. فـَُهَوَذا ُمْنُذ اآلَن مجَِ
ِيب َعظَاِئَم َواْمسُُه ُقدُّوٌس َوَرْمحَُتُه ِإَىل ِجيِل اَألْجَياِل لِلَِّذيَن يـَتـَُّقونَُه....» 

(لو ١: ٤٦- ٥٠).
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لقد رأت العذراء هذه الرمحة غري احملدودة فنطقت Óذه التسبحة 
لقد  بواسطتها،  عظائم  بنا  صنع  أو  َعظَاِئَم»،  ِيب  َصَنَع  «ااْلَقِديَر 
عرفت بالعظائم اليت يف بطنها وتكلمت عنها وهو ما زال يف بطنها.

والَمِعيَّة  اهللا  عن  الكلية  الُغربة  بين  الفاصل  اليوم  وهو   -٨
الكلية مع اهللا:

- «َوأَنـُْتُم الَِّذيَن ُكْنُتْم قـَْبالً َأْجَنِبيَِّني َوأَْعَداًء ِيف اْلِفْكِر، ِيف اَألْعَماِل 
الشِّرِّيرَِة، َقْد َصاحلََُكُم اآلَن ِيف ِجْسِم َبَشرِيَِّتِه...» (كو٢١:١ و٢٢).
الَِّذي  «ِعمَّانُوئِيَل  لكم  ُولد  واآلن،  َأْجَنِبيَِّني»،  قـَْبًال  «ُكْنُتْم   -
تـَْفِسريُُه: َاهللاُ َمَعَنا."»! غربة كلية عن اهللا، واآلن َمِعيَّة كلية مع اهللا!

- «َوَأْعَداًء ِيف اْلِفْكِر، ِيف اَألْعَماِل الشِّرِّيَرِة»: «َحمَبََّة اْلَعاملَِ َعَداَوٌة 
ِهللا» (يع ٤: ٤) و«اْهِتَماَم اجلََْسِد ُهَو َعَداَوٌة ِهللا» (رو ٨: ٧). فكل 
 :٨ (إر  بِأَبَاِطيِلِهْم»  «َأَغاظُوِين  اهللا:  قلب  يغيظ  الشر  يعمل  من 

١٩)، وهكذا يدخل يف حالة عداوة مع اهللا.
رئيس  ُولد  أن  إىل  طويلة  ألجيال  العداوة  هذه  اهللا كل  واحتمل 
السالم: «ألَنَُّه يُوَلُد لََنا َوَلٌد َونـُْعَطى ابـًْنا، َوَتُكوُن الرِّيَاَسُة َعَلى َكِتِفِه، 
َويُْدَعى اْمسُُه َعِجيًبا، ُمِشريًا، ِإهلًا َقِديرًا، أَبًا أََبِديnا، َرئِيَس السََّالِم.» 

(إش ٩: ٦).

َأْجَنِبيَِّني  قـَْبًال  الَِّذيَن ُكْنُتْم  «َوأَنـُْتُم  املصاحلة:  متت  الحظوا كيف 
َوَأْعَداًء ِيف اْلِفْكِر، ِيف اَألْعَماِل الشِّرِّيَرِة، َقْد َصاحلََُكُم اآلَن ٢٢ ِيف 
ِجْسِم َبَشرِيَِّتِه...» (كو ١: ٢١ و٢٢). املصاحلة متت يف جسم 
بشريته، يعين يف جسم املولود يف يوم امليالد. لذلك فيوم امليالد يوم 

فاصل بني الُغربة الكلية والقرىب الكلية «االحتاد».
فاملصاحلة متت بتجسده يف يوم ميالده، متت املصاحلة للجميع بال 
استثناء وهي ال حتتاج من اإلنسان إالَّ أن يُـؤمن بيسوع لتتم املصاحلة 
الكليَّة وتنتفي العداوة وشبه العداوة، وتصري املعيَّة الكليَّة حىت إىل 

االحتاد إىل ملء قامة اهللا إىل ملء اهللا...
لذلك ُدعي اسم املسيح «ِعمَّانُوئِيَل» الذي تفسريه «َاهللاُ َمَعَنا»، 
هذا هو اسم املصاحلة، اسم املعيَّة الكلية مع اهللا وموضوعها الكلي! 
اهللا معنا معيَّة الوجود الكامل إىل االحتاد غري املنظور وغري املنفصل.

٩- وهو اليوم الفاصل بين ما هو تحت حكم الموت بسبب 
الذنوب والخطايا وبين الخالص بسبب ميالد المخلص:

نُوِب َواخلَْطَايَا، الَِّيت َسَلْكُتْم ِفيَها قـَْبًال  - « َوأَنـُْتْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْمَواتًا بِالذُّ
... َاهللاُ الَِّذي ُهَو َغِينٌّ ِيف الرَّْمحَِة، ِمْن َأْجِل  َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاملَِ
َحمَبَِّتِه اْلَكِثريَِة الَِّيت َأَحبـََّنا Óَِا، َوَحنُْن أَْمَواٌت بِاخلَْطَايَا َأْحَيانَا َمَع اْلَمِسيِح 

» (أف ٢: ١ و٢ و٤ و٥).
َمَعُه،  َأْحَياُكْم  َجَسدُِكْم،  َوَغَلِف  اخلَْطَايَا  ِيف  أَْمَواتًا  «َوِإْذ ُكْنُتْم   -

ُمَساِحمًا َلُكْم ِجبَِميِع اخلَْطَايَا.» (كو ٢: ١٣).
 . كّنا أمواتًا، فأحيانا... ألن «ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم ُخمَلٌِّص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ
»، ألنه ملا ظهر املخلِّص باجلسد ظهر اخلالص طبًعا... واخلالص من 
املوت هو احلياة، وهذا مطابق متاًما لقول يوحنا الرسول: « فَِإنَّ اْحلََياَة 
أُْظِهَرْت...» (١يو٢:١) فاحلياة األبدية اليت كانت عند اآلب أُظهرت 

لنا!
فاخلالص معناه احلياة األبدية، وهذا هو اليوم الفاصل بني املوت 
واحلياة، املوت مبفهوم اخلطيئة واحلياة مبفهوم اخلالص. وميالد الرب 
يشمل أساًسا مفهوم اخلالص « َفَسَتِلُد ابـًْنا َوَتْدُعو اْمسَُه َيُسوَع. ألَنَُّه 
ُخيَلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخطَايَاُهْم» (مت ١: ٢١)، فٱمسه يعربِّ عن وظيفته 
وعمله القادم «ألَنَُّه ُخيَلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخطَايَاُهْم»، و«َولَْيَس بَِأَحٍد 
بـَْنيَ  أُْعِطَي  َقْد  اْسٌم آَخُر َحتَْت السََّماِء،  لَْيَس  َغْريِِه اخلََْالُص. َألْن 

النَّاِس، ِبِه يـَْنَبِغي َأْن َخنُْلَص» (أع ٤: ١٢).
فٱسم يسوع هو اسم اخلالص، وكل من يدعو بٱسم الرب خيلص. 
ألن االسم يعربِّ عن احلضرة، ومن ينادي بٱسم اهللا يدخل يف حضرة 
اهللا؛ وكل من ينادي بٱسم يسوع ينال احلضرة اإلهلية وينال اخلالص.

واليوم يوم ميالد املخلِّص هو اليوم الفاصل بني حكم املوت بسبب 
الذنوب واخلطايا، وبني اخلالص األبدي واحلياة األبدية اليت أُظهرت لنا. « ثُمَّ يـَُقوُل اْلَمِلُك ِللَِّذيَن َعْن َيِميِنِه: تـََعاَلْوا يَا ُمَبارَِكي أَِبي، رِثُوا 

اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلُكْم ُمْنُذ تَْأِسيِس اْلَعاَلِم.» (مت ٢٥: ٣٤)
إذا اخَضرَّ منها جانٌب جفَّ جانُب

أال إنّما الدنيــا نضــارُة أَْيَكـــــٍة
إذا اخَضرَّ منها جانٌب َجفَّ جانُب

اُر ما اآلماُل إالَّ فجائٌع هي الدَّ
عليها وال الّلّذات إالَّ مصائب

فال تكتحل عيناَك فيَها ِبَعبـَْرٍة
على ذاهٍب منها فأنَك ذاهُب
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١- مل يكن جديًرا Óريودس أن يغضب بل أن يرتعش ويعتدل 
ويدرك أنه يُـْقدم على أموٍر ال ِقَبل له على إمتامها. غري أنه مل حيبس 
عنان نفسه ألن النفس مىت كانت غبية وال يُرجى بُرُؤها ال ينفعها 
الدواء الذي يعطيه اهللا نفسه. فانظر إىل هذا امللك كيف يصّر على 
أعماله األوىل واصًال جناية جبناية ومندفًعا إىل اهلاوية يف كل مكان. 
فال  رأسه  يف  لعب  قد  واحلسد  الغضب  شيطان  أصبح كأن  وإذ 
حيسب لشيء حسابًا بل يثور ضد الطبيعة نفسها. وهذا الغضب 
الذي بات يزفر يف صدره على اÎوس الذين خدعوه يصبُّ جامه 
اليت جرت  املأساة  تلك  فلسطني  يف  جمدًدا  األبرياء  الصبيان  على 
يَع الصِّبـَْياِن الَِّذيَن ِيف بـَْيِت حلٍَْم  وقائعها يف مصر ألنه «أَْرَسَل َوقـََتَل مجَِ
َوِيف ُكلِّ ُختُوِمَها، ِمِن اْبِن َسَنتـَْنيِ َفَما ُدوُن، ِحبََسِب الزََّماِن الَِّذي َحتَقََّقُه 
يفّرطون يف  أُُذنًا صاغية. إن كثريين  اْلَمُجوِس.». أعريوين هنا  ِمَن 
ظلًما.  احلوادث  هذه  يف  أن  زاعمني  الصبيان  هؤالء  عن  الكالم 
فطائفة منهم حيارون رأفًة Óم، وطائفة أخرى تأخذهم نوبة السخط 
واحلمق. فلكي ننقذ الطائفة الثانية من جنو�ا، واألوىل من حريTا 
اصربوا قليًال على ما نقوله لكم يف هذا الصدد. فاذا ما اTموا العناية 
اإلهلية بأ�ا مل تباِل بأمر قتل الصبيان فبوسعهم أن يتهموها أيًضا 
بقتل اجلنود الذين كانوا حيرسون بطرس. ألنه كما ان الصيب ملا هرب 
يومئٍذ إىل مصر القى آخرون حتفهم مكانه. كذلك حينما َأخرج 
ذلك  ُمسَّي  حبيث  السالسل  عنه  ونزع  السجن  من  بطرس  املالك 
مكانه  قتل  وإذ مل جيده  السجني،  عن  خلقه  وشبيهه يف  الطاغية 
انه ال حيل  اجلواب؟  هذا  ما  تقولون  الذين كانوا حيرسونه.  اجلنود 
املسألة بل هو إضافة تزيدها تعقيًدا. اين أعلم هذا أيًضا وألجل ذلك 
أبرز األمور املتشاÓة كلها يف آٍن واحد واجعل هلا كلها حالn واحًدا.
وما هو حلُّها؟ وأي قول مقبول نستطيع أن نقول؟ نقول أن املسيح 
مل يكن السبب يف قتل أولئك الصبيان، بل قسوة الملك. كما مل 
يكن بطرس سبب قتل أولئك اجلنود بل َعَتُه هيرودس. ألن هذا 
الطاغية لو رأى يف اجلدار ثغرة أو شاهد األبواب مفتوحة َألمكَنُه أن 

الذين كانوا حيرسون الرسول. أما وقد كان كل شيء  يّتهم اجلنود 
على حالته إذ كانت األبواب ال تزال مغلقة والسالسل مشدودة إىل 
أيدي احلراس ألن السجني كان مقّيًدا، فقد كان بوسعه أن يستنتج 
من ذلك، لو عدل يف حكمه على احلوادث، انه مل يكن هنالك أمر 
بَشري وال تواطؤ بني السجني واحلراس، بل قوة إهلية عجيبة. وحينئٍذ 
كان جيب عليه أن يسجد لصانع تلك اآليات بدل أن يشهر حربًا 
ضد احلراس األبرياء. وقد صنع اهللا كل ما صنع ال لينقذ احلراس فقط 
بل ليهدي Óم امللك إىل احلقيقة. فإذا كان هذا امللك جحوًدا فليس 
ذلك ذنب طبيب النفوس احلكيم الذي مل يدع وسيلة ليصلح Óا ما 
فسد من خلق هذا املرض. فيجب أن نقول الشيء نفسه عن أمر 
الصبيان- فلماذا حتنق يا هريودس إذا كان اÎوس سخروا بك؟ أمل 
تعلم أن املولود كان إهليّــًا؟ أمل تدُع أنت نفسك رؤساء الكهنة؟ أمل 
جتمع علماء الناموس؟ أمل يوضحوا أمام ديوانك النبوءة اليت أخربت 
من قبل عن هذه احلوادث؟ أمل تَر األمور القدمية تنطبق على األمور 
احلديثة؟ أمل تسمع أّن جنًما يثبت النبوءة؟ أمل حترتم غرية الربابرة؟ أمل 
تدهش جلرأTم وثبات عزمهم؟ أمل يرهبك أن النبوءة قد صَدَقت؟ 
أمل تدرك النهاية من البداية؟ فلماذا مل تستخلص بذاتك من كافة 
هذه األمور أّن ما جرى لك مع اÎوس مل يكن خدعة منهم إمنا 
كان فعل قدرة إهلية قد دبّرت كل ما جيب أن يكون؟ وَهْب أن 

اÎوس قد خدعوك فلماذا قتلت الصبيان وال جناح عليهم؟
٢- إنكم تقولون نعم لقد أصبت وأفحمت هريودس وأوضحت 
أنه قاتل ال يربأ من اللوم، ولكنك مل حتّل االعرتاض بعُد على الفعل 
ذاته من حيث هو ظلم. فإذا كان هذا الرجل ظاملــًا فلماذا مسح اهللا 
بالظلم؟ مباذا ُأجيب على ذلك؟ ُأجيب مبا مل أفتأ أقول يف الكنيسة 
ويف كل مكان وهو ما أريد أن حترصوا عليه كل احلرص. ألنه يوجد 
قاعدة عامة تطبق على كل صعوبة تعرض لنا مثل هذه. وما هي 
القاعدة وما هو احلل؟ إن كثريين يظلمون وال أحد يطيق الظلم. 
فلكي ال يقلقكم هذا اللغز أُبادر إىل حّله. إنَّ ما نعانيه ظلًما من 

ِعَظة: عن 
قتل األطفال 
والرجوع من 

مصر 
للقدیس

یوحنا الذهبي الفم
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لزيادة  أو  للتكفري عن خطايانا  إما  الناس حيسبه اهللا  أيٍّ كان من 
أجرنا فتوضيًحا هلذه القضية أُقّدم لكم مثًال: لنفرض أن عبًدا مدين 
فُسِلَب  أُناٌس أشرار  اعتدى عليه  العبد  لسّيده وان هذا  مبال كثري 
السالب  صّد  على  القادر  سّيده  ان  فلو  مقتنياته،  من  قسٌم كبٌري 
الطّماع مل يستوِف ماله ذاك، وَحِسَب األشياء املسلوبة ممَّا يلتزم به 
العبد حنوه فهل يكون هذا العبد مظلوًما؟ كال. وما قولك لو عوَّض 
عليه بأكثر مما فقد؟ أفلم يربح رًحبا عظيًما؟ إن ذلك ألمر مبني. 
فلنعتقد أن األمر نفسه يكون لنا مما نعانيه حنن أيًضا. إننا ألجل ما 
ينالنا من األذى إّما نكّفر عن خطايانا وإّما حنرَز َأكاليَل برَّاقًة إذا مل 
نكن مثقلني باخلطايا. هذا امسعوه من بولس حيث وّجه كالمه حنو 
ِلَكْي  اجلََْسِد،  ِهلََالِك  لِلشَّْيطَاِن  هَذا  ِمْثُل  ُيَسلََّم  «َأْن  قائًال:  الزاين 
َختُْلَص الرُّوُح.» (١ كورنثس ٥: ٥). ورمبا تقولون وأي عالقة هنا 
Óذا النص؟ كان الكالم يدور حول األضرار اليت تلحق بنا من سوانا 
ال على ما يصلحنا به مؤدبونا. نعم ليس هذا مدار البحث بل كان 
البحث عمَّا إذا كان حتّمل األذى ال يضّر مبن يتحّمله. لكن لكي 
داود  تذكَّر  البحث،  موضوع  إىل  أقرب  هو  ما  إىل  أسوق كالمي 
ه مبصائبه ويقذفه  الذي حينما أبصر يومئٍذ مشعي يسري يف أثره ويعريِّ
عليه.  القضاء  يريدون  الذين كانوا  قّواده  َردَّ مجاح  الشتائم.  بشىت 
وقال هلم: «َدعوه يَلَعن، ِألَنَّ الرَّبَّ قاَل َله ذلك. َلَعلَّ الرَّبَّ يَنظر ِإىل 
َمَذليت وَجيْزيين الرَّبُّ َخريًا عن َلْعِن هذا يل الَيوم » (٢ ملوك ١٦: 
١١ و١٢). وكان يقول منشًدا يف أحد مزامريه: « اْنظُْر ِإَىل ُذيلِّ 
َقْد َكثـُُروا،  َأْعَداِئي ألَنـَُّهْم  ِإَىل  اْنظُْر  يَع َخطَايَاَي.  َواْغِفْر مجَِ َوتـََعِيب، 
َوبـُْغًضا ظُْلًما أَبـَْغُضوِين.» (مزمور ٢٤: ١٨ و١٩). وان لعازر يتمتع 
براحة أبدية ألنه حتمَّل عذابًا كثريًا يف هذه احلياة. فالذين يبدو أ�م 
جنان  بثبات  النائبات  احتملوا  ما  إذا  يكونون كذلك  ال  مهانون 
أم من  اهللا  الضربة من  أجاءت  نفًعا كبريًا سواء  منها  أل�م جينون 
أية خطيئة ارتكبها الصبيان ليكفِّروا  الشيطان. - ولعلكم تقولون 
عنها؟ إن هذا اجلواب ينطبق على الذين هم يف عمر ارتكبوا فيه 
خطايا كثرية فهذا أمر معروف. أما الذين ال يزالون يف صباهم فعن 
أي خطايا كثرية يكّفرون Óذه النوائب؟ أما مسعتموين أقول أن األجر 

يُزاد ملن يتحّملو�ا إن مل يكونوا مثقلني باخلطايا؟
فأّي ضرٍر إًذا حلق Óؤالء الصبيان الذين قُتلوا ألجل هذه القضية 
ا�م كانوا  أيًضا  تقولون  قد  اهلادىء؟  امليناء  إىل  سريًعا  ودخلوا 
ليس  بعمرهم. لكن  اهللا  أمدَّ  لو  أجورًا كثرية  أن حيوزوا  يستطيعون 
بالشيء القليل ما استحق هلم موTم من األجور ألجل قضية مثل 
هذه. وإالَّ ملا مسح اهللا أن تنتزعهم املنون لو قُـيَِّض هلم فيَما بعد أن 
الذين  أولئك  أناته  بطول  حيتمل  إذا كان  ِعظاًما.  رجاًال  يكونوا 
تنقضي حياTم يف اِإلمث فانه باألحرى ال يسمح بأن يهلك أولئك 

الصبيان قبل األوان لو كانوا أُِعّدوا ألعمال خطرية.
٣- هذه هي بعض األسباب اليت لدينا ال كلها إمنا يوجد غريها 
بعيدة املنال يعلم Óا ذاك الذي يدبّر هذه األمور. فاجتنابًا للخوض 

يف أمور هي على غاية من الغموض والدقة لنتمسك حنن مبا سأبسط 
لكم فيَما يلي ولنتعّلم من مصائب غرينا أن نتحّمل بالصرب (ألن 
المأساة التي اجتاحت يومئٍذ بيت لحم ليست أمًرا ضئيًال إذ الصبيان 
فإذا  الجائرة).  المجزرة  تلك  إلى  وُأِخذوا  أمهاتهم  ثُِديِّ  من  انُتزعوا 
كانت نفسك يف منتهى الضعف، وتقصر عن بلوغ هذه الفلسفة 
السامية، لتكن �اية هذه اجلنايات على األقل عربة لك، وخّفف من 
نفسك بعض الشيء، ألن االنتقام مل يلبث أن حلَّ Óريودس، وأنزل 
به أشد العقوبة جزاء ما قّدمت يداه إذ ُمين مبوت شنيع يدعو إىل 
الرثاء ترافقه ألوف من الويالت، الشيء الذي بوسعك أن تتحققه إذا 
طالعت كتاب يوسيفوس المؤرخ، هذا الكتاب الذي ال آيت على 
تفاصيله هنا لئال نطيل عليكم هذا اخلطاب أو نقطع اتصال سلكه.

َع ِيف الرَّاَمِة،  «ِحيَنِئٍذ َمتَّ َما ِقيَل بِِإْرِمَيا النَِّيبِّ اْلَقاِئِل: ١٨«َصْوٌت مسُِ
نـَْوٌح َوُبَكاءٌ َوَعوِيٌل َكِثٌري. رَاِحيُل رَاِحيُل تـَْبِكي َعَلى أَْوَالِدَها َوالَ تُرِيُد َأْن 
تـَتـََعزَّى، ألَنـَُّهْم لَْيُسوا ِمبَْوُجوِديَن»» (ارميا١٥:٣١). فاإلجنيلي إًذا مَأل 
قلوب مستمعيه فَـَرقًا إذ وصف هلم تلك اÎزرة اهلائلة الظاملة الوحشية 
األثيمة. فهو يعود يعزّيهم قائًال أن تلك احلوادث مل تتم ضد قدرة اهللا 
وبغري علمه بل سبق فعرفها وأخرب عنها بواسطة نبّيه. فال تضطرب وال 
تـَُهن عزميتك بل باحلري حوِّل بصرك إىل عنايته اليت يتعّذر وصفها، 
واليت تبدو خصوًصا سواء يف ما يفعل أو يف ما يسمح به. وهذا ما 
عربَّ عنه هو نفسه يف حمل آخر إذ كان يتحدث إىل تالميذه ملا سبق 
فأعلن هلم أ�م سيسلمون إىل احملافل ويُقادون إىل املوت وان العامل 
سيبغضهم ويصليهم حربًا ال هدنة فيها. فكان لِيـَُقوِّي عزائمهم ويعّزي 
نفوسهم قائًال: «أَلَْيَس ُعْصُفورَاِن يـَُباَعاِن ِبَفْلٍس؟ َوَواِحٌد ِمنـُْهَما َال 
السََّمأَواِت» (مىت١٠:  ِيف  الَِّذي  أَبِيُكْم  ِبُدوِن  اَألْرِض  َعَلى  َيْسُقُط 
٣٩). فكان يقول هلم ذلك مبيًنا أنه ال يتم شيء هو جاهله، لكنه 
يعلم كل شيء ويفعل كل شيء. فهو يقول ال تضطربوا وال تقلقوا ألن 
الذي يعلم ما تعانونه ويستطيع منعه، ال مينعه ألنه يدرك استعدادكم 

ويعتين بكم، األمر الذي جيب أن نفكر به إبَّان املَِحن.
وقائٍل أي شركة لراحيل مع بيت حلم؟ ورمبا يسأل أحٌد أيًضا ما 
حمّل هذا القول: «رَاِحيُل تـَْبِكي َعَلى أَْوَالِدَها » وأي شركة للرامة مع 
راحيل؟ كانت راحيل أُم بنيامني وملا ماتت ُدفنت يف مرماح سبق 
قريًبا وداخًال يف نصيب  فلما كان قربها  البلدة.  اخليل جبوار هذه 
ابنها بنيامني (ألن الرامة كانت يف قبيلة بنيامني) كان اإلجنيلي على 
صواب إذ يدعو الصبيان املقتولني بين راحيل نظرًا إىل رئيس القبيلة 
وإىل مكان قرب أُّمه. مث بعد إذ يبني أن ذلك اجلرح كان بليًغا ال يربأ 
ذلك  إن  ِمبَْوُجوِديَن».  لَْيُسوا  ألَنـَُّهْم  تـَتـََعزَّى،  َأْن  تُرِيُد  «َوالَ  يقول: 
يعلِّمنا أيًضا ماكنت أقول لكم قُبيل هذا وهو أن ال نضطرب حينما 
بل  الذي جاء خلالص شعبه  فذاك  اهللا.  وعد  ما خيالف  بنا  حيّل 
خلالص العامل ماذا كانت أوائله: أمه تلجأ إىل اهلرب، وطنه يقع يف 
شدائد ال ميكن التغلب عليها، واجُرتئ فيه على قتل أشد مرارًة من 
كل قتل، بكاء وعويل كثري وحنيب يف كل مكان. لكن ال تقلق ألن 
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اهللا يروق له دائًما أن تتم تدابريه مبا يناقضها إذ يعطينا بذلك دليًال 
قاطًعا على قدرته. على هذا النحو هذََّب تالميذه وأعدَّهم ليحسنوا 
أعظم  األعجوبة  لتكون  بالضّد  الضّد  مدبرًا  شيء  يف كل  العمل 
وأبني. حىت إذا ما ُجلدوا هم أيًضا وطُردوا وحتملوا ضروب الشدائد 

ديهم وطارديهم. ينتصرون على َجالَّ
ُحْلٍم  ِيف  َظَهَر  َقْد  الرَّبِّ  َمَالُك  ِإَذا  ِهريُوُدُس،  َماَت  «فـََلمَّا   -٤
أَْرِض  ِإَىل  َواْذَهْب  َوأُمَُّه  الصَِّيبَّ  َوُخِذ  "ُقْم  قَاِئًال:  ِمْصَر  ِيف  لُِيوُسَف 
بعد  الراحة تعود  أترى  ِإْسرَائِيَل». مل يعد يقول اهرب بل اذهب. 
الشّدة؟ مث اخلطر بعد الراحة؟ ألن املسيح بعد عودته من املنفى إىل 
بالده وجد أن قاتل الصبيان قُتل، إالَّ أنه بعد عودته هذه وجد بقايا 
األخطار السالفة إذ كان ابن الطاغية ال يزال حيnا ومالًكا. وكيف 
كان ميلك اركيالوس على اليهودية بينما كان بيالطس البنطي والًيا 
قد  اململكة  تكن  ومل  العهد  قريبة  هريودس كانت  وفاة  إن  عليها؟ 
جتزأت بعد. لكن لـمَّا َقضى ذلك امللك أَجلَـُه مل يلبث ابنه أن مَلَك 
مكان هريودس أبيه ألن أركيالوس كان له أخ امسه هريودس وكان 
اإلجنيلي «مكان هريودس  أعقب  السبب  اجلليل. هلذا  ميلك على 
أبيه». فاذا كان املسيح خياف أن يقيم يف اليهودية بسبب أركيالوس 
أيًضا أن يقيم يف اجلليل بسبب هريودس.  ينبغي أن خياف  فكان 
فلكي خيفي خربه كان عليه أن يغّري ُمقامه ألن الطغيان كان على 
أشّده ضد بيت حلم وختومها. فبعد وقوع املذحبة ُخيِّل إىل أركيالَّوس 
انتهى وان الصيب املطلوب قُتل بني  ابن السفاح أن كل شيء قد 
الكثريين. وملا رأى من ناحية أخرى، أن أباه قد أ�ى حياته على 
ذلك النحو، أصبح يتورّع من التمادي يف خمالفة الشريعة والنضال 
ضّدها. فجاء يوسف إىل الناصرة إّما هربًا من اخلطر وإّما حبnا لوطنه. 
فلكي يزداد اطمئنانًا يتقّبل من املالك إشارة Óذا اخلصوص. بيد أن 
لوقا ال يقول ذهب بإشارة إىل هناك بل انه بعد تتميم كافة مراسيم 
التطهري رجع إىل الناصرة. فماذا يعين هذا القول؟ إن لوقا يقول هذا 
خمربًا عن الزمن الذي سبق االحندار إىل مصر ألن يوسف مل يذهب 
Óما إىل هناك قبل التطهري. إذ ال يتّم شيء خمالف للناموس بل يبقي 
ليتمم مراسيم التطهري ويذهب إىل الناصرة وآنذاك ينزل إىل مصر. مث 
بعد مغادرTم هذه البالد يأمرهم املالك بالرجوع إىل الناصرة. ويف املرة 
األوىل مل يشر إليه املالك باÎيء إليها بل فعلوا ذلك من تلقاء ذاTم 
رغبة يف اإلقامة يف وطنهم ومبا ا�ما مل يصعدا إىل بيت حلم لسبب 
آخر إالِّ لالكتتاب فضًال عن أنه مل يكن هلما هنالك منزل يقيمون 

فيه، فبعد أن أمتَّا ما صعدا ألجله عادا إىل الناصرة.
فألجل تلك األسباب إذا يـَُهدِّئ املالك روعهم ويعيدهم من مصر 
إىل منزهلم ومل يفعل ذلك عبثًا بل لكي يتم املقول باألنبياء ««ِإنَُّه 
تبحث بال  قال هذا؟ ال تسأل وال  نَاِصرِيnا»». وأي نيب  َسُيْدَعى 
جدوى. ان كثريًا من الكتب النبوية قد فُقد كما ميكن أن يالحظ 
اليهود بسبب إمهاهلم وسقوطهم أكثر  يف تاريخ سفر األيام. ألن 
األحيان يف هاوية الكفر فقدوا بعضها وأحرقوا هم أنفسهم أو قطَّعوا 
البعض اآلخر. وارميا خيربنا عن أحد تلك األشياء، وخيربنا عن بقية 

الكتاب الرابع من سفر امللوك إذ يقول: ان تثنية االشرتاع املفقود 
والـُمخفى يف أحد األماكن مل يعثر عليه إالَّ بعد مشّقة كبرية وزمن 
بينهم  بربري  من  وليس  هكذا  يهملون كتبهم  فان كانوا  طويل. 

فباألحرى كثريًا لـمَّا غزاهم الربابرة.
مث مبا أن األنبياء سبقوا فتكلموا عن ذلك كان الرسل يدعونه يف 
النبوءة  يبهم  ذلك  أن  أحدكم  يقول  قد  ناصريnا.  األحيان  أكثر 
الناس  تنبيه  ذلك  من  الغاية  أن  لعمري  ال  حلم.  ببيت  املختصة 
نثنائيل  يقبل  هكذا  املسيح.  عن  يقال  عما  البحث  إىل  وحفزهم 
مستخربًا عنه: ««أَِمَن النَّاِصَرِة ُميِْكُن َأْن َيُكوَن َشْيٌء َصاِلٌح؟»؟ (يو
١٠: ٤٦) ويف الواقع إن تلك الناحية كانت حقرية أو باحلري ليس 
تلك الناحية وحدها بل أيًضا نواحي اجلليل كلها. لذلك كان يقول 
الفريسيون: «فَـتِّْش َواْنظُْر! ِإنَُّه ملَْ يـَُقْم َنِيبٌّ ِمَن اْجلَِليِل»» (يوحنا ٧: 
٥٢). ومع ذلك هو مل يأنف أن ينتسب إىل وطنه. مبيًنا من مث أنه 
اجلليل  أنفسهم من  تالميذه  وانه خيتار  البشر  معونة  إىل  ال حيتاج 
مفّنًدا حجج الذين مييلون إىل الكنيسة ومبيًنا يف الوقت نفسه أن 
األشياء اخلارجية ليست ضرورية لنا. هلذا السبب مل يتخذ له منزًال 
فهو نفسه يقول «أَمَّا اْبُن اِإلْنَساِن فـََلْيَس َلُه أَْيَن ُيْسِنُد رَْأَسُه» (لوقا 
٥٨:٩). وهلذا السبب نفِسِه هرب ملا تَـآَمـَر عليه هريودس، وملا ولد 
واضجع يف مذود، وملا لزم مقرّه اختذ له أمnا فقرية، معلًما إيانا بذلك 
كله أالَّ نزدري بشيء وانه داس الكربياء البشرية منذ األوائل ودعانا 

إىل التمسك بأهداب الفضيلة وحدها.
٥- فيبدو أنه يقول لنا: ما بالك تفاخر يف وطنك حينما أدعوك 
تكون  أن  بوسعك  يكون  حينما  األرض،  وجه  على  غريًبا  لتكون 
حبيث ال يكون العامل كله جديرًا بك. ألن األشياء األرضية هي من 
اهلوان حبيث مل تستحق كلمة من فالسفة اليونان وليس هلا يف نظرهم 
ِجَهِة  «ِمْن  يقول:  يأباها ألنه  فال  بولس  أما  األخري.  املقام  سوى 
اِإلجنِْيِل ُهْم أَْعَداٌء ِمْن َأْجِلُكْم، َوأَمَّا ِمْن ِجَهِة االْخِتَياِر فـَُهْم َأِحبَّاُء 
ِمْن َأْجِل اآلبَاِء» (رومة ١١: ٢٨). ولكن قل يل مىت وملن يوّجه 
الرسول كالمه وباألحرى من خيص به؟ إنه يوجه كالمه إىل الذين 
معَجبني بإميا�م من األمم الذين كانوا حيتقرون اليهود ويقاطعو�م 
إليه هؤالء مثريًا يف  يُـَطمئن من ِكَرب أولئك وجيذب  فكان يريد أن 
اجلميع شعورًا واحًدا. وحينما يتكلم عن أولئك الرجال الكرام رجال 
هَذا  ِمْثَل  يـَُقوُلوَن  الَِّذيَن  «ِإنَّ  يصفهم:  امسع كيف  القدمي،  العهد 
يُْظِهُروَن أَنـَُّهْم َيْطلُُبوَن َوطًَنا. فـََلْو ذََكُروا ذِلَك الَِّذي َخَرُجوا ِمْنُه، َلَكاَن 
َهلُْم فـُْرَصٌة لِلرُُّجوِع. َولِكِن اآلَن يـَْبتـَُغوَن َوطًَنا أَْفَضَل،» (عربانيني ١١: 
َأْمجَُعوَن،  َماَت هُؤَالِء  اِإلميَاِن  قبل هذا: «ِيف  قال  ١٤و١٦). وقد 
َوَحيُّوَها»  ُقوَها  َوَصدَّ َنَظُروَها  بَِعيٍد  ِمْن  َبْل  اْلَمَواِعيَد،  يـََناُلوا  َملْ  َوُهْم 
«وال  إليه:  يقبلون  للذين  يقول  ويوحنا كان  (عربانيني١٣:١١). 
جتعلوا تقولون أن أبانا ابراهيم» (لوقا ٨:٣). وبولس يقول أيًضا يف 
ِإْسرَائِيِليُّوَن،  ُهْم  ِإْسرَائِيَل  ِمْن  الَِّذيَن  يُع  لَْيَس مجَِ هذا الصدد: «َألْن 

ولَْيَس أَْوَالُد اجلََْسِد ُهْم أَْوَالَد اِهللا،» (رومة ٩: ٦).
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يوحنا  والسابق  إشعياء  النبي  من   nأن ُكال مًعا كيف  لنتأمل 
يستخدمان  ال  أ�ما  رغم  الرسالة،  نفس  لنا  يوصِّالن  المعمدان 
نفس التعبريات، فالنيب يسبق فيـُْنبئنا أنه ال بّد سيأيت املسيح، فيقول: 
يوحنا  السابق  أما  ُمْسَتِقيَمًة».  ُسبـَُلُه  اْصنـَُعوا   ، الرَّبِّ َطرِيَق  «َأِعدُّوا 
تَِليُق  أَْمثَارًا  قائًال:«اْصنـَُعوا  رسالته  بدأ  أتى،  فعندما  املعمدان 
َطرِيَق  املعىن متاًما مثل: «َأِعدُّوا  الدعوة هلا نفس  بِالتـَّْوبَِة.»، وهذه 

الرَّب». فكلُّ ما قيل بالنيب أو باملعمدان، فهو يعين نفس األمر.
إن السابق أتى لكي يُعدَّ الطريق ال أن يقّدم للناس عطّية املغفرة، 

بل باحلري لُيعدَّ نفوس أولئك الذين سينالون هبة اهلبات.

ولكن القديس لوقا البشير يضيف شيًئا أكثر، فهو مل يكتِف بأن 
َوَأَكَمٍة  َجَبل  وَُكلُّ  َميَْتِلُئ،  َواٍد  «ُكلُّ  النبوة:  بل كل  بعض  يعطي 
َسْهَلًة،  طُرُقًا  َوالشَِّعاُب  ُمْسَتِقيَمًة،  اْلُمْعَوجَّاُت  َوَتِصُري  يـَْنَخِفُض، 

َويـُْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر َخَالَص اِهللا» (لو ٣: ٥ و٦؛ إش ٤٠: ٤ و٥).
مث تأمل كيف أن النيب منذ أمٍد طويل يسبق فينبئ بكل شيء: 
جتمُّع الناس مًعا، تغريُّ األمور إىل األفضل، بساطة األمور املستعلنة، 
والداعي لكل هذه اÎريات؛ حىت وإن كان يتكلم بالرموز. نعم ألنه 
كان ينبئ بأمور آتية. ألنه عندما كان يقول: «ُكلُّ َواٍد َميَْتِلُئ، وَُكلُّ 
يعين  ُمْسَتِقيَمًة»: كان  اْلُمْعَوجَّاُت  َوَتِصُري  يـَْنَخِفُض،  َوَأَكَمٍة  َجَبل 
خشونة  وأن  سيخفض،  املتكّرب  وأن  سُريَفع،  املتواضع  أن  بذلك 
الناموس ستُبدَّل بعذوبة اإلجنيل، ليس بعد «عَرٌق ووجٌع»، بل نعمٌة 
وغفراٌن للخطيئة. هذا هو افتتاح طريق اخلالص الرحب. مث إنه يبني 
الغاية من كل هذا، قائًال: «َويـُْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر َخَالَص اِهللا»؛ ليس 
هم  وحدهم،  واملتهّودون  اليهود  حيث كان  سابًقا،  كما كان 
املختصون بالرؤية، بل «كلُّ َبَشٍر»، أي سائر اجلنس البشري. وأما 
اليت  الفاسدة  احلياة  نوع  Óا  يعين  فهو  واملْعَوّجة»  الَوِعَرُة  «الطُُّرق 
بالسحر:  مشتغلون  لصوص،  زناة،  «ظََلَمة»،  عّشارون  كانت: 
الذين كانوا قبًال معوّجني يف طرقهم؛ ومن َمثَّ دخلوا الطريق املستقيم، 
َوالزََّواِينَ  اْلَعشَّارِيَن  ِإنَّ  َلُكْم:  أَُقوُل  «احلَْقَّ  نفسه:  الرب  قال  كما 
َيْسِبُقوَنُكْم ِإَىل َمَلُكوِت اِهللا» (مت٣١:٢١). ذلك ألن هؤالء كانوا 

قد آمنوا به.
ْئُب  بتعبريات أخرى: «الذِّ الشيء ولكن  النيب عن نفس  ويتكلم 
َواحلََْمُل يـَْرَعَياِن َمًعا» (إش ٦٥: ٢٥). فكما تكلم قبل هذا عن 
اجلبال واألودية معلنا بذلك أن الطبائع املختلفة ستتآلف إىل واحد 
عن طريق معرفة احلكمة أي معرفة اخلالص، كذلك هنا باملثل: فهو 
طبائع  تباين  يعين  الُعجم،  للحيوانات  اليت  املتباينة  بالطبائع  يعين 
متآلفة  واحدة  حياة  إىل  مًعا  ستأيت  أ�ا  وينبئ كيف  الناس، 
العّلة هلذا قائًال: «  مستقيمة. وهنا أيًضا، كما فعل سابًقا يُعطي 
القاِئُم رايًَة لِلشُّعوب، ِإيَّاه تـَتـََرجَّى األَُمُم،» (إش١٠:١٠؛ مت ١٢: 
٢١)، الذي يقصد به نفس املعىن عندما يقول: «َويـُْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر 
َخَالَص اِهللا»، مبيًنا Óذا أن قوة ومعرفة اإلجنيل ينبغي أن ينادى Óما 
إىل أقاصي األرض، وهذه ستؤول إىل تغيري جنس البشر من الطرق 

البهيمية وشراسة النفس إىل وداعة ولطف اخلُُلق.

أِعدُّوا طريق الرب

للقديس يوحنا الذهبي الفم

 Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου يف اللغة اليونانية 
- John the Baptist :يف اللغة اإلجنليزية

هو ُمهيئ طريق املسيح، وابن زكريا الشيخ وزوجته أليصابات (لو 
١: ٥ - ٢٥ و٥٧ - ٨٥). وكالمها من نسل هارون ومن عشرية 

كهنوتية. ويستدل من (لوقا ١: ٢٦) أن والدته كانت قبل والدة 
املسيح بستة أشهر. وقد عينت الكنيسة يوم ميالده يف ٢٤ حزيران 
النقصان،  النهار يف  الواقع في ٧ تموز شرقي، أي عندما يأخذ 
وعيد ميالد المسيح في ٢٥ كانون األول، أي عندما يأخذ النهار 

Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου أن والدته كانت قبل والدة يف اللغة اليونانية (٢٦ كهنوتية. ويستدل من (لوقا ١:

القدیس الشهید یوحنا المعمدان (السابق - الصابغ - نبي العهدین)
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يف الزيادة استناًدا على قوله: «يـَْنَبِغي َأنَّ ذِلَك يَزِيُد َوَأينِّ أَنَا أَنـُْقُص» 
(يو٣٠:٣). وكان أبواه يسكنان اليهودية، ولرمبا يوطة، يطا احلاضرة 
بقرب حربون، مدينة الكهنة. وكانا حمرومني من بركة النسل. وكانت 
صالTما احلارة إىل اهللا أن ينعم عليهما بولد. ويف ذات يوم، إذ كان 
زكريا يقوم خبدمة البخور يف اهليكل، ظهر له املالك جربائيل وَسكََّن 
زوجته،  وصالة  صالته  استجاب  قد  اهللا  بأن  وأعلمه  روعه،  من 
إىل  بالنسبة  البشر  واعني  أعينهما  يف  مستحيلة  االستجابة  وبدت 
سنهما. وأعطاه املالك االسم الذي جيب أن يسمى الصيب به َمَىت 
لوالديه  ليس  وابتهاج،  فرح  ابنه سيكون سبب  أن  له  وأعلن  ُوِلَد، 
فحسب، بل أيًضا لكثريين غريمها، وأنه سيكون عظيًما، ليس يف 
أعني الناس فقط، بل أمام اهللا. وأن مصدر عظمته الشخصية هو 
امتالؤه من الروح القدس، ومصدر عظمته الوظيفية يف أنه سيكون 
مهيًئا طريق الرب، وزاد املالك ما هو أعظم من ذلك أي أن يوحنا 
يكون املبشر بظهور املسيح املوعود. فيتقدم أمامه متمًما النبوة اليت 
ء للرب  كان يتوق إليها كل يهودي بأن إيليا يأيت قدام املسيح، ويهيِّ
شعًبا مستعًدا (مل ٤: ٥ و٦ ومت ١١: ١٤ و١٧: ١ - ١٣).

أما زكريا فلم يصدق هذه البشارة ألن املوانع الطبيعية كانت أبعد 
من أن يتصورها العقل. ومل يكن معذورًا ألنه كان يعلم جيًدا ببشائر 
نظريها، السيما بشارة املالك للشَيخني إبراهيم وسارة. وهلذا ُضِرَب 

بالصََّمِم واخلرس إىل أن متت البشارة.
ولد القديس يوحنا سنة ٥ ق.م. وتقول التقاليد أنه ُوِلد يف قرية 
عني كارم املتصلة بأورشليم من اجلنوب (لو ١: ٣٩). ولسنا نعلم 
ساعًيا  زاهًدا،  ناسًكا  رجولته  يف  ونراه  حداثته.  عن  القليل  إالَّ 
إلخضاع نفسه والسيطرة عليها بالصوم والتذلل، حاذيًا حذو إيليا 
النيب يف ارتداء عباءة من وبر اإلبل، شاًدا على حقويه منطقة من 
جلد، ومغتذيًا بطعام املستجدي من جراد وعسل بري، مبكًتا الناس 
على خطاياهم، وداعًيا إياهم للتوبة، ألن املسيح قادم. وال شك أن 
والده الشيخ قد روى له رسالة املالك اليت تلقاها عن مولده وقوله 

ُم أََماَمُه ِبُروِح ِإيِليَّا َوقـُوَّتِِه» (لو ١: ١٧). عنه « َويـَتـََقدَّ
والتشابه يف  يوحنا  به  نادى  وما  إيليا  به  نادى  ما  بني  والتقارب 
مظهرمها اخلارجي ولبسهما ومعيشتهما واضح للعيان من مقارنة قصة 

حياTما.
ومل يظن يوحنا عن نفسه انه شيء وقال انه: «َصْوُت َصارٍِخ ِيف 
اْلبـَرِّيَِّة» (يو ١: ١٣). وكرس حياته لإلصالح الديين واالجتماعي. 
وبدأ كرازته يف سنة ٢٦ ب. م. وعلى األرجح يف السنة السبتية مما 
َمكَّن الشعب الذي كان منقطًعا عن العمل من الذهاب إليه إىل 
غور األردن. وقد شهد يف كرازته أن يسوع هو المسيح (يو ١: 
١٥)، وأنه حمل اهللا (يو ١: ٢٩ و٣٦). وكان يعمد التائبني بعد 
أن يعرتفوا خبطاياهم يف �ر األردن. (لو ٣: ٢ - ١٤). وكانت 

املعمودية اليهودية تقوم:
(١) بالغسوالت والتطهريات الشعبية (ال ١١: ٤٠ و١٣: ٥٥ - 

٥٨ و١٤: ٨ و١٥: ٢٧ وار ٣٣: ٨ ٢: ٢٢ وحز ٣٦: ٢٥ اخل 
وزك ١٣: ١ قابل مر ١: ٤٤ ولو ٢: ٢٢ ويو ١: ٢٥). فأضفى 
يوحنا عليهما معىن أدبًيا (مت ٣: ٢ و٦) وعمَّق معناها الروحي.

على  يوحنا  فأصر  اليهودي.  الدين  إىل  املهتدين  بإدخال   (٢)
ضرورة تعميد اجلميع بصرف النظر عن جنسهم وطبقتهم (مت ٣: 
٩). إذ على اجلميع أن يتوبوا ليهربوا من الغضب اآليت (مت ٣: ٧ 
ولو ٣: ٧). الن معمودية املسيا اآليت ستحمل معها دينونة (مت 
٣: ١٢) و (لو ٣: ١٧)، وقد طلب يسوع أن يعمِّده يوحنا، ال 
ألنه كان ُحمتاًجا إىل التوبة، بل ليقدم بذلك الدليل على اندماجه يف 

اجلنس البشري وصريورته أًخا للجميع.
وكانت املدة اليت عمل فيها يوحنا قصرية ولكن جناحه بني الشعب 
كان باهرًا. وحوايل �اية سنة ٢٧ أو مطلع سنة ٢٨ ب.م. أمر 
ه على فجوره  هيرودس انتيباس رئيس الربع بزجه يف السجن ألنه وخبَّ

(لو ٣: ١٩ و٢٠).
االول  زوجها  عهد  خانت  قد  هيرودس  زوجة  هيروديا  وكانت 
وحبكت حبائل دسيسة ضده مع أخيه هيرودس. وقد مسعت بذلك 
زوجة هيرودس الفتاة العربية فهربت إىل بيت أبيها الحارث وأخلت 
مكا�ا يف القصر لهيروديا الخائنة اليت حنقت على يوحنا وكبتت 
غيظها َوَحتيَّنت الفرصة لإليقاع به ألنه قال هلريودس بأنه ال حيق له 
أن يتزوجها. ويف السجن اضطرب يوحنا ونَـَفـَد صربه بسبب بطء 
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املسيح يف عمله. ولرمبا أحس بأن املسيح نسيه وإالَّ ملاذا ال يسعفه 
يف الظلم الذي حلق به كما يسعف اآلخرين. وطغت على أعصابه 
عوامل الوحشة والوحدة والقيود ألنه كان يرتقب حدوث أحداث 
جسام وأراد أن يرى قبل موته حتقيق أحالم حياته. وبعث تلميذين 
ليستعلم من يسوع أن كان هو املسيح وأشار يسوع إىل معجزاته 

وتبشريه (لو ٧: ١٨ - ٢٣).
 وكانت قلعة مخيروس املطلة على مياه البحر امليت واليت زُجَّ يوحنا 
يف إحدى خباياها، كافية لكسر قلب الرجل اجلريء الذي نادى 
بقوله احلق يف وجه الفريسيني والكهنة وأعطى للزىن امسه احلقيقي، 
ولو أن الزاني كان ملًكا عظيًما. وبعد ثالثة أشهر حيل عيد هريدوس 
وإذا Óريوديا ترسل ابنتها اجلميلة سالومة لتؤانس ضيوف امللك وسط 
اÎون واخلالعة ورنني الكؤوس. واذ Óريودس الثمل ينتشي برقصها 
املثري فيقسم أمام ضيوفه بأن يعطيها ما تطلب فتطلب، حسب رغبة 
أمها، رأس يوحنا على طبق. وبعد حلظات يهوي اجلالد بسيفه على 

عنق الرجل العظيم. ومل ُيرتك جثمانه دون كرامة، ألن تالميذه جاؤوا 
حاًال ورفعوه ودفنوه.

السامرة  عاصمة  سبسطيا  إىل  أ�م محلوه  جيروم  القديس  يقول 
فتذكروا  تالميذه  أما  وعوبديا.  اليشع  ضريح  جبانب  هناك  ودفنوه 
شهادة معلمهم عن محل اهللا وتبعوا املسيح (مت ١٤: ٣ - ١٢ 
ومر ٦: ١٦-٢٩ ولو ٣: ١٩ و٢٠). ويقول يوسيفوس المؤرّخ 
اليهودي، أن اهلزمية النكراء اليت حلقت احلارث Óريودس بعد ذلك 
(تاريخ  شره  بسبب  به  نزلت  إهلية  ودينونة  جزاًء  التاريخ كانت 

يوسيفوس (١٨ و٥ و٢).
وحسب يوحنا أن املسيح شهد فيه أعظم شهادة إذ قال: «َملْ يـَُقْم بـَْنيَ 
اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء أَْعَظُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن» (مت ١١: ١١).
ويف افسس وجد بولس أناًسا قد تعمدوا مبعمودية يوحنا (اع ١٩: 
٣). وظن بعضهم أنه كان لالسينيني يف قمران بالربية تأثري على 

يوحنا املعمدان.

على ما أعتقد أن هذا هو سر عظمة إيليا، وَمن 
جاء بعده بروح إيليا وقوته، الذي َ«ْم يـَُقْم بـَْنيَ 
اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّساِء أَْعَظُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن» 
(مت ١١:١٢). إن كان تاريخ حياTما يعطي 
دروًسا كثرية، فمن املؤكد أن الذي نتعلمه قبل 
كل شيء هو منٌط. فاإلنسان الذي ثبتت أفكاره 
عن كل  بالضرورة  ينفصل  يُرى،  ال  ما  على 
تشويش  ميكن  وال  العادية،  احلياة  نشاطات 
أحكامه عن الصالح احلقيقي وتضليلها، باخلداع 

الذي ينشأ من احلواس.
كالمها عزل ذاته من صباه عن اÎتمع البشري، 

من  املعتادة  لألنواع  بتجاهلهما  البشرية،  الطبيعة  عن  ما  وبصورة 
الطعام والشراب، وتغرÓما يف الربية. لقد أشبعا حاجتهما بالغذاء 
لديهما  التذوق  حاسة  تبقى  طريقهما، حىت  الذي صادفهما يف 
بسيطة وغري مدلَّلة. وإذ حترَّرت أذنيهما من كل ضجيج مشوش، 
للنفس ال  بلغوا إىل حالة صفاء  وأعينهما من كل نظرات زائغة، 
تتعكر، ووصلوا إىل ذلك العلو من اإلستحسان اإلهلي، الذي سجله 

لنا الكتاب املقدس عن كل منهما.
فقد صار إيليا مثًال هو املوزع لنعم اهللا األرضية، فكان له سلطان 
أن يغلق - كما يريد - السماء ضد اخلطأة، وأن يفتحها للتائبني. 
وبالفعل، مل يُقل عن يوحنا أنه صنع أية معجزة، ولكن املوهبة اليت 

فيه قد أعلنت وانكشفت من خالل ذلك الذي 
يرى األسرار، كأعظم من مجيع األنبياء.

إىل  البداية  من  هكذا،  باحلقيقة  هذا  كان 
النهاية، ألن كليهما قد قدَّسا قلبيهما للرب، 
حىت أ�ما مل يتلوَّثا بأيِة أهواء أرضية، ألنه مل 
خيالط حبهما هللا حمبة زوجة أو طفل أو أي 
قوTم  حىت  حيسبوا  مل  بل  آخر،  بشري  نداء 
اليومي مستحًقا للتفكري أو القلق. إذ أظهروا 
مالبس  أي  من  أمهية  أكثر  أ�ما  أنفسهما 
املصادفة،  إليهما  قدمته  مبا  وتدَّبروا  فاخرة، 
أحدمها كان يلبس جلود معزى، واآلخر كان 

يلبس من وبر األبل.
أنين أعتقد أن روحهما ما كانتا تصالن إىل هذه الدرجة الرفيعة، لو 

أن زواًجا أضفى عليهما ليونته. 
إن هذا ليس جمرد سرد للتاريخ، بل هذا ُكِتَب إلنذارنا حنن (١ كو 

١١:١٠)، لكي ما نوجه حياتنا حبياTم. 
فماذا نتعلمه إذن؟ نتعلم أن اإلنسان الذي يشتاق لالحتاد باهللا، 
من كل   - القديسني  هذين  مثل   - ذهنه  ُحيرِّر  أن  عليه  جيب 
االهتمامات العاملية، ألنه مستحيل على الذهن املشتت يف أمور 

كثرية أن جيد طريقة إىل معرفة وحمبة اهللا.

فيه قد أعلنت وانكشفت من خالل ذلك ما أعتقد أن هذا هو سر عظمة إيليا، وَمن

أعظم موالید النساء - القدیس غریغوریوس النیسي
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« َوَيُكوُن بـَْعَد ذِلَك َأينِّ َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، فـََيتـََنبَّأُ بـَُنوُكْم 
َوبـََناُتُكْم، َوَحيَْلُم ُشُيوُخُكْم َأْحَالًما، َويـََرى َشَباُبُكْم ُرًؤى. َوَعَلى اْلَعِبيِد 

أَْيًضا َوَعَلى اِإلَماِء َأْسُكُب ُروِحي ِيف تِْلَك األَيَّاِم».
يَِعد الرب بشكل واضح عطية ٱنسكاب الروح القدس بغزارة، ليس 
بشكل ٱنتقائي على نيب واحد أو اثنني، بل من دون متييز، على مجيع 
املسيح  بقيامة  حتقق  الذي  األمر  عليها،  احلصول  املستحقني 
النعمة  هذه  مثل  منح  لقد  الواقع،  املوت. يف  قوة  على  واالنتصار 
اجلليلة واجلديرة بالثناء لتالميذه القديسني كباكورة، عندما نفخ يف 
وجوههم قائًال: «اقـْبـَُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس» (يو ٢٠:٢٢). كما ترون، 
كان من الضروري ملرشدي الكنيسة الروحيني ومعلمي املستقبل لكل 
القدس،  الروح  بعطية  اجلميع  قبل  يتزينوا  أن  الشمس،  العامل حتت 
ومثل الثمار األوىل أن يتحلوا بالنعمة اإلهلية من السماء كمدعويني 

إىل القداسة من خالل اإلميان. 
يف يوم عيد العنصرة، عندما كان التالميذ جمتمعني يف منزل واحد، 
لتقدمي الصلوات املعتادة إىل اهللا، «َصاَر بـَْغَتًة ِمَن السََّماِء َصْوٌت َكَما 
اْلبـَْيِت َحْيُث َكانُوا َجاِلِسَني، ٣  َعاِصَفٍة َوَمألَ ُكلَّ  ُهُبوِب رِيٍح  ِمْن 
َوَظَهَرْت َهلُْم أَْلِسَنٌة ُمنـَْقِسَمٌة َكأَنـََّها  ِمْن نَاٍر َواْستـََقرَّْت َعَلى ُكلِّ َواِحٍد 
بِأَْلِسَنٍة  يـََتَكلَُّموَن  َوابـَْتَدأُوا  اْلُقُدِس  الرُّوِح  ِمَن  اجلَِْميُع  َواْمَتألَ  ِمنـُْهْم. 

ُأْخَرى َكَما أَْعطَاُهُم الرُّوُح َأْن يـَْنِطُقوا» (أع ٢). لقد اعطوا أن ينطقوا 
بنبوءة وفهم وترديد للشهادات اخلاصة بالسيد املسيح من األنبياء 
القديسني، واليت لعلها مقصوٌد Óا أن ُحتضر املستمعني إىل الطاعة، 
واإلميان الواضح، بأن الوقت املقبول قد حضر، والنبوءات السابقة 

خبصوص املسيح يف الناموس واألنبياء قد مت حتقيقها اآلن.
لذلك تنبأوا، وحتدثوا بكل لسان، وهو األمر الذي سبق وأنبأ عنه 
ِبَذِوي  الكتاب: «ِإينِّ  يقول  إذ  القديسني،  الُكّتاب  اهللا من خالل 
أَْلِسَنٍة أُْخَرى َوِبِشَفاٍه أُْخَرى َسُأَكلُِّم هَذا الشَّْعَب، َوالَ هَكَذا َيْسَمُعوَن 
» (إش ٢٨، ١ كو ١٤). بولس الـُملهم أيًضا َفِهَم  ِيل، يـَُقوُل الرَّبُّ
أُعطيت كعالمة  قد  بألسنة  التكلم  موهبة  أن  قال  إذ  األمر،  هذا 
لليهود. وحقيقة أنه مع نزول الروح القدس من السماء امتأل عدد كبري 
بروح النبوة، يوضحه بولس قائًال: «  أَمَّا األَنِْبَياءُ فـَْلَيَتَكلَِّم اثـَْناِن أَْو 
َثالَثٌَة، َوْلَيْحُكِم اآلَخُروَن. َولِكْن ِإْن أُْعِلَن آلَخَر َجاِلٍس فـَْلَيْسُكِت 
يُعُكْم َأْن تـَتـََنبَّأُوا َواِحًدا َواِحًدا» (١كو ١٤).  اَألوَُّل.ألَنَُّكْم تـَْقِدُروَن مجَِ
يف األزمنة السابقة، عندما كانت إسرائيل ختالف اهللا بعنادها الشديد، 
، أُْرِسُل ُجوًعا ِيف اَألْرِض،  قال اهللا: «ُهَوَذا أَيَّاٌم تَْأِيت، يـَُقوُل السَّيُِّد الرَّبُّ
  .. . الَ ُجوًعا لِْلُخْبِز، َوالَ َعَطًشا لِْلَماِء، َبْل الْسِتَماِع َكِلَماِت الرَّبِّ
فـََيُجوُلوَن ِمْن َحبٍْر ِإَىل َحبٍْر َوِمَن الشَِّماِل ِإَىل اْلَمْشرِِق يـََتَطوَُّحوَن لَِيْطلُُبوا 
َكِلَمَة الرَّبِّ َفالَ جيَُِدونـََها.» (عا ٨). وحزقيال املبارك قال:«وألصُق 
بيت  أل�م  ُموخبًا،  رجًال  هلم  تكون  وال  فتبكُم،  حبنكك  لسانك 
ُمتمرِّد» (حز٣). وكما يقول املرتل: «الرب هو اهللا وقد ظهر (أنار) 
لنا» (مز ١١٧)،  قد أشرق علينا ربنا يسوع املسيح، غافرًا لتعدياتنا، 
خملًصا إيانا من املالمة، وغالًقا فم اخلطيئة. قد مت منح فيض الروح 
إيَّاها من فوٍق  البشرية، ُمتوًجا  لنا اآلن، واهللا يُفرِّح الطبيعة  القدس 
باÎد األصلي، ُمعيًدا إياها بكل ُحبٍّ ومودة إىل احلالة اليت كانت 

تتمتع Óا يف األصل، عندما مل تكن اخلطيئة قد حرمتنا منها بعد. 
يف الواقع، عندما مل يكن آدم قد جتاوز بعد الوصية اإلهلية، ال جنده 
وُمزيًنا بكل  ثابًتا ومستقرًا  يزال  بل كان ال  النبوءة.  حمروًما من روح 
اخلريات الطبيعية. على سبيل املثال، عندما شّكل اهللا املرأة وأحضرها له، 
على الرغم من أنه مل خيربه أحد من هي، أو من أين جاءت، أو كيف 
جاءت إىل الوجود، أعلن على الفور: «هِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعظَاِمي 
َوحلٌَْم ِمْن حلَِْمي. هِذِه ُتْدَعى اْمرَأًَة ألَنـََّها ِمِن اْمرٍِء أُِخَذْت»،(تك ٢). 
النعمة اليت أعطيت لإلنسان (األول) صارت غري ُمثمرة، ولكنها قد مت 

جتديدها يف املسيح، آدم الثاين. 
ما الطريقة التي تم بها هذا التجديد؟

يف احلقيقة، االبن كإله - إذ هو بالطبيعة أيًضا من اهللا، ومولود حًقا 
من اهللا اآلب -  خيصه الروح وفيه، ومنه - أي من اهللا اآلب بالطبع. 
ومن الناحية األخرى، يُقال أن الروح ُمنح إليه بقدر ما صار االبن 
إنسانًا، وأصبح مثلنا. نزل الروح وحلَّ عليه يف شكل محامة عندما 
أصبح مثلنا، وتعمَّد كواحد منا حبسب التدبري اإلهلي. ومن مث، الروح 
الذي خيصه يُقال عنه أنه يُعطى له من فوق بسبب إنسانيته، وهذا 

انسكاب 
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هو ما يعنيه سر االخالء. ليكن هذا هو معىن اآلية اليت تقول: « أَنَُّه 
ِمْن َأْجِلُكُم افـْتـََقَر َوُهَو َغِينٌّ، ِلَكْي َتْستـَْغُنوا أَنـُْتْم ِبَفْقرِِه.» (٢ كو ٨). 
يف الواقع، الروح كان قد أعطي آلدم يف البداية، كما قلت، ولكنه مل 
ميكث مع الطبيعة البشرية، اليت احنرفت يف ٱجتاه اخلطيئة، واختذت 

الطريق التعدي، وسقطت يف كل شكل من أشكال النجاسة. 
هكذا، االبن الوحيد، مع أنه غين صار فقريًا، وتلقى كإنسان الروح 
الذي خيصه (كإله) كما لو أنه ممنوح له، «وأستقر عليه» - كما قال 
يوحنا اإلجنيلي -  حىت ميكن أن يسكن فينا حنن أيًضا اآلن ويستقر 
أي  الثاين،  جنسنا  باكورة  على  بالفعل  واستقر  مكث  علينا، كما 
املسيح. يف الواقع، هذا هو السبب يف أن يُطلق عليه لقب آدم الثاين، 
إذ أننا من خالله قد أعطينا إعادة تشكيل على حنو أفضل مبا ال 
يُقاس، والتمتع مبكاسب عظيمة بالوالدة اجلديدة يف الروح، فلم َتعد 
الوالدة األوىل اليت حبسب اجلسد، اليت تؤدي إىل الفساد واخلطيئة، 

كما يقول الكتاب: «َألنَّ اْهِتَماَم اجلََْسِد ُهَو 
الثانية  الوالدة  بدًال من ذلك، هناك  َمْوٌت». 
اَلَِّذيَن  بالروح، «  اهللا  اليت من  اليت من فوق، 
ُوِلُدوا لَْيَس ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َوَال 
من  (يو١).  اِهللا.»  ِمَن  َبْل  َرُجل،  َمِشيَئِة  ِمْن 
بني  من  املعدودين  أولئك  أن  إذن،  الضروري 
أوالد اهللا أن يغتنوا ويتقّوّوا بنعمة الروح القدس. 
لنا،  العطية  املسيح جلب وحقق هذه  السّيد 
كما أكدَّ بطرس الـُملهم قائًال: « َوِإِذ اْرتـََفَع 
ِمَن  اْلُقُدِس  الرُّوِح  َمْوِعَد  َوَأَخَذ  اِهللا،  بَِيِمِني 
تـُْبِصُرونَُه  أَنـُْتُم اآلَن  الَِّذي  اآلِب، َسَكَب هَذا 
هو  بينما  احلقيقة،  يف  (أع٢).  َوَتْسَمُعونَُه.» 
كإنسان يتلقى من اآلب ما هو فيه بالطبيعة، 
ألنه   ،(٦  :٣ (يت  علينا»  بغىن  «يسكبه 

بالطبيعة إله، حىت لو صار جسًدا. لقد سكبه على كل جسد. هذا 
ال يتضمن فقط أولئك الذين من اخلتان، بل مجيع املدعوين باإلميان 
بدون متييز، سواء أن كانوا من الوثنيني يف أخطائهم، سواء أن كانوا 
صغارًا أم كبارًا، عبيًدا أم أحرارًا، برابرة أو سكيثيني، فنعمة اخلالص 
ألن  السماء،  العامل حتت  أحناء  مجيع  للناس يف  ُمتاحة  املسيح  يف 

املسيح هو «انتظار الشعوب» (تك ٤٩: ١٠). 
َوبـََناُتُكْم»، مما يعين ٱنفتاح النعمة ومساواة  بـَُنوُكْم  يقول، «فـََيتـََنبَّأُ 
تدفقها على اجلميع، لن ترفض اإلناث من اهللا إذا فعلن بغرية ومحاس 
املكافأة  املبارك، كما أن هلنَّ نصيًبا يف  السلوك  ما يرضيه، واخرتن 
والتقديس، إذا اثبنت أ�نَّ جديرات بالثناء من خالل إميا�نَّ وصالح 
أعماهلنَّ. كيف ذلك؟ لقد صرَن ُمستحقات من اهللا النعمة واحلنان، 
وتلَقْنيَ من اهللا «عربون الروح» (٢ كو١)، وُحِسْنبَ من بني أطفاله.

وعندما يقول: «َحيَْلُم ُشُيوُخُكْم َأْحَالًما َويـََرى َشَباُبُكْم ُرًؤى»، إمنا 
والنضج  الفضيلة  من  الناجتة  واألولوية  التفّوق  بالشيخوخة  يعين 

املثري  الناضج  والتفكري  واملتميزة،  الرائعة  اإلجنازات  مع  الروحي، 
لإلعجاب. لقد كان بولس الـُملهم هكذا. رأى يف ُحلم رجًال من 
أهل مقدونيا يتوسل إليه قائًال: «اْعبـُْر ِإَىل َمِكُدونِيََّة َوأَِعنَّا!»، كما نقرأ 
يف سفر األعمال. حنانيا أيًضا كشيخ قوي يف اإلميان، رأى شخص 
بولس املبارك يف رؤيا، عندما ذهب إىل دمشق وظهر له املسيح يف 
الطريق، وفقد بصره بصاعقة برق، ومت شفاءه من قبل املسيح. ُيسجل 
َحَنانِيَّا،  اْمسُُه  تِْلِميٌذ  ِدَمْشَق  ِيف  قائًال: «وََكاَن  احلادثة  الكتاب هذه 
 ١١ .« فـََقاَل َلُه الرَّبُّ ِيف ُرْؤيَا: «يَا َحَنانِيَّا!». فـََقاَل: «هأََنَذا يَا َربُّ
اْلُمْسَتِقيُم،  َلُه  يـَُقاُل  ِإَىل الزُّقَاِق الَِّذي  : «ُقْم َواْذَهْب  َلُه الرَّبُّ فـََقاَل 

َواْطُلْب ِيف بـَْيِت يـَُهوَذا َرُجالً طرسوسًيا امسه شاوول» (أع ٩).
أتسمع كيف حتدث مع حنانيا يف رؤيا؟ كان قويًا يف اإلميان، شابًا 
يف انتظار الرب، ذهنه متجٌه حنو الصالح، راسٌخ يف بسالة، إنساٌن 
املقدوين  قدَّم  حلم  يف  أنه  أيًضا  ويبدو  واضح.  هو  روحًيا، كما 
مناشدته لبولس، كان شيًخا يف موقفه، ناضًجا 
يوحنا  العلوية.  احلكمة  من  مملوًءا  ذهنه،  يف 
املسيح  يف  املقدسني  ألولئك  يعلن  احلكيم 
باإلميان: «َكَتْبُت إِلَْيُكْم أَيـَُّها اآلبَاُء، ألَنَُّكْم َقْد 
أَيـَُّها  إِلَْيُكْم  اْلَبْدِء. َكَتْبُت  ِمَن  الَِّذي  َعَرفـُْتُم 
ثَابَِتٌة  اِهللا  وََكِلَمُة  أَْقوِيَاُء،  ألَنَُّكْم  اَألْحَداُث، 
ِفيُكْم، َوَقْد َغَلْبُتُم الشِّرِّيَر.» (١يو٢). لذا فهو 
بانسكاب  الرب  خيدمون  الذين  أولئك  يعد 
هؤالء  هم  من  أخرى،  مرة  القدس.  الروح 
الذين اخضعوا  أولئك  الناس؟ بال شك، هم 
عن  متخلني  اإلجنيل،  لوصايا  أذها�م  عنق 

عبادة الرمز، وتاركني خداعات الوثنية.
َدًما  َواَألْرِض،  «َوأُْعِطي َعَجاِئَب ِيف السََّماِء 
َونَارًا َوأَْعِمَدَة ُدَخاٍن. تـََتَحوَُّل الشَّْمُس ِإَىل ظُْلَمٍة، 

َواْلَقَمُر ِإَىل َدٍم قـَْبَل أَْن جيَِيَء يـَْوُم الرَّبِّ اْلَعِظيُم اْلَمُخوُف». (يؤ ٢)
كرد فعل على سلوك اليهود األثيم، أعين ما اقرتفوه ضد املسيح، حىت 
الطبيعة انزعجت، واخلليقة حزنت لرؤية رÓا وهو يُهان. اهليكل املقدس 
النادبني، وعاىن  املساواة مع  التعبري - على قدم  تأسى - إن جاز 
التمزق، كما قال الكتاب: « َوِإَذا ِحَجاُب اْهلَْيَكِل َقِد اْنَشقَّ ِإَىل اثـْنـَْنيِ، 
ِمْن فـَْوُق ِإَىل َأْسَفُل. ». الشمس خفضت سطوعها وقمعت شعاعها، 
ومل تتنازل لتتألق بعد على سكان األرض. هذا تسبب، يف الواقع، 
بالظالم من الساعة السادسة إىل الساعة التاسعة. الصخور تشققت، 
ورمبا حدث شيء غري معتاد أيًضا ملدار القمر، مما تسبب يف أن يظهر 
مبنظر الدم. بينما كان هناك صمت من جانب اإلجنيليني عن مثل هذا 
احلدث، إال أنه جدير بالتصديق ألنه مت على أساس النبوة، إذ أنه مل 
تقتصر العالمات على الشمس حبسب إرادة اخلالق، بل اخلليقة كلها 
اختذت منظرًا قبيًحا غري مألوف، وذلك واضح من كلمات اهللا يف 
إشعيا: «أُْلِبُس السََّماَواِت َظالًَما، َوَأْجَعُل اْلِمْسَح ِغطَاَءَها» (٥٠). 

للقدیس كیرللس اإلسكندري
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٩٦)
(أ) الیهود تحت الُحكم الیوناني

 (٣٣٢-١٤٢ ق.م.)
ثالثًا: اليهود تحت ُحكم السلوقيين:

بعد أن أخذ سلوقس األّول (٣١٢-٢٨١ ق.م.) ُحكم سوريا، 
أّسس مدينة سلوقية على �ر دجلة لكنه انتقل إىل عاصمته اجلديدة 
بني  اليت مجعت  الفخمة  املدينة  تلك  العاصي،  �ر  على  انطاكية 
الثقافة والثراء يف آسيا وظّلت مقًرا للحكام السلوقيني مئتني ومخسني 
اليونانيون  سوريا  ملوك  اسرتجع  حىت  طويل  زمٌن  ميِض  ومل  سنة. 
(السلوقيون) السيادة على فلسطني من أيدي البطالسة وهم احلكام 
السلوقيني  إىل  فلسطني  ُحكم  انتقل  ان  وما  مصر،  يف  اليونانيون 
يف  والعداء  العنف  أشّد  أظهروا  حىت  سوريا  يف  اليونانيني  احلكام 
البطالسة،  مع  السابق  اليهود  حتالف  بسبب  اليهود  مع  التعامل 
فكانت فرتة ُحكم السلوقيني من أحلك العصور ظلمة في التاريخ 
اليهودي، وقد تزايدت االضطرابات يف البالد حينما أرسل سلوقس 
فقابله  اهليكل،  خزينة  ليحمل  أورشليم  إىل  هليودور  خازنه  الرابع 
لكنه  يقتنع  فلم  عزمه،  عن  يُثنيه  أن  حماوًال  الكهنة  رئيس  أونياس 
انَصَرَف مبعجزة إهلّية (٢مك ١٤:٣-٣٢)، وخلفه أنطيوخس الرابع 
تركت  اليت  اليهودية  لألّمة  تأديب  عصا  الذي كان  (أبيفانوس) 
احلّكام  أسوأ  أنطيوخوس  اهللا وكسرت وصاياه، وكان  مع  عهودها 

البالد،  يف  اليونانية  والفلسفة  الثقافة  نشر  على  وعمل  السوريني 
وشّجع قيام حزب سياسي من اليهود (املرتدين) الذين تأثّروا بالثقافة 
اليونانية Hellenism يف أنطاكية مركز احلركة اليونانّية اجلديدة، وهم 
املشار إليهم بأبناء طوبيا كجماعة أشرار (١مك ١٥:١١)، وهم 
من  وطردهم  احلزب  هذا  أونياس  وقاوم  الصدوقيني،  طائفة  نواة 
أورشليم ولكن أنطيوخوس ساند احلزب اليوناين حىت َقوَِيت شوكته 
يف أورشليم خاصة بعد أن خلع أنطيوخوس أونياس رئيس الكهنة 
لكنها  باملال،  الوظيفة  واشرتى  أسرََع  الذي  ياسون  مكانه  وعّني 
حتّولت عاجًال إىل منيالوس الخائن الذي اشرتاها أيًضا وصار تابًعا 
ُخمِْلَصا للحكم السوري، وبعد أن كانت وظيفة رئيس الكهنة تنتقل 
بأمانة ، احنطَّت ودخلت إليها األطماع، وأصبحت احلكومة تبيعها 

باملال إىل أعلى ُمزاِيد ومن يكتسب رَِضى احلزب اليوناين.
واستمّر أنطيوخس يف نشر أفكاره اليونانّية فأنشأ مدرسة لأللعاب 
الرياضّية للشباب ميارسون فيها الرياضة وهم ُعراه (١مك ١٥:١)  
وهي من العادات املذمومة عند اليهود وضْد عوائدهم، واصطبغت 
اليونانّية،  اآلهلة  بتماثيل  املنشآت  وتزيّنت  اإلغريقّية  بالفنون  املباين 
ُدنيويّة يظهر فيها اجلسم  اليوناين ينتشر وهو ذو طبيعة  وبدأ الفن 
عاريًا تاًما وهو ما ميقته اليهود، وامعانًا يف حتويل األمة اليهودية إىل 
مثل  إغريقّية  أمساء  وأُعطَيت  يونانّية  ُمدن  ُشيِّدت  اإلغريقّية  الروح 

بتوليمايس (عكا) وفيالدلفيا.

السماء قد  بالتمام يف  عندما يقول «السََّماَواِت»، يعين كل شيء 
تغّلف بالظالم مثل املسوح باحلزن واحلداد، كما لو كانت تظهر باكية 

بصوت عاٍل. 
والنار  الدم  السماء،  يف  عالمات  هي  األمور  هذه  أن  حني  يف 
وسحب الدخان على األرض تشري يف رأيي إىل املصائب اليت حلَّت 
الرومان،  بأيدي  اليت ُشنت عليهم  باليهود، واحلرب األكثر ضراوة 
فتدفق الدم يف أرضهم كلها. كان ُمقدرًا للهيكل الشهري بأن حيرتق 
بالنار إىل جانب املدن واملنازل اليت تُركت يف حالة خراب. حىت قبل 
يوم الرب العظيم املخوف، عند إقامة احملكمة اإلهلية أمام اجلميع، 
وجمازاة السيد املسيح كل واحد حبسب أعماله، أشار الوحي ملا حلق 

باليهود بقوله «قـَْبَل َأْن جيَِيَء يـَْوُم الرَّبِّ اْلَعِظيُم اْلَمُخوُف.». 
عالوة على ذلك، جتدر املالحظة أنه حىت ربنا ذاته، عندما ُسئل 
من قبل الرسل احلكماء بشأن �اية العصر وأحداث سقوط أورشليم. 
أعطى إشارات متضاربة، رمبا لكي يرتكهم يف جهل عمَّا سيحدث 

يف ذلك اليوم.

«َوَيُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ يـَْنُجو. ألَنَُّه ِيف َجَبِل ِصْهيـَْوَن 
َيْدُعوُه  َمْن  اْلَباِقَني  َوبـَْنيَ   . الرَّبُّ قَاَل  َجنَاٌة، َكَما  َتُكوُن  أُوُرَشِليَم  َوِيف 

.« الرَّبُّ
يقول أنه سيكون هناك دون أي شك، عالمات وآيات يف السماء 
وعلى األرض فيما يتعلق بأعمال اليهود اآلمثة. وÓذه الطريقة، سوف 
يُتاح هلم مفاعيل رمحة اهللا، أي اخلالص باإلميان، التربير يف املسيح، 
عربون الروح، التقديس، رجاء ملكوت السموات، غفران اهللا حىت 
الـُملهم، على سبيل  املسيح. بطرس  املرتكبة ضد  للجرائم  بالنسبة 
قتلوا  أ�م  جبرأة  وصرخ  اليهودي  للشعب  بشدة  اللوم  وجه  املثال، 
أَْنَكْرُمتُ  «أَنـُْتْم  الصليب.  على  إياه  ُمعلقني  الكل  وفادي  املخلص 
، َوطََلْبُتْم َأْن يُوَهَب َلُكْم َرُجٌل قَاِتٌل.»، مث أكمل قائًال:  اْلُقدُّوَس اْلَبارَّ
«أَنَا أَْعَلُم أَنَُّكْم ِجبََهاَلٍة َعِمْلُتْم، َكَما ُرَؤَساؤُُكْم أَْيًضا.  فتوبوا َوْليـَْعَتِمْد 
ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعَلى اْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح ِلُغْفرَاِن اخلَْطَايَا، فـَتـَْقبـَُلوا 
َعِطيََّة الرُّوِح اْلُقُدِس. ٣٩ َألنَّ اْلَمْوِعَد ُهَو َلُكْم َوَألْوَالدُِكْم » (أع 
رب  يتخذ  من  وآيات، كل  عالمات  هناك  لو كانت  فحىت   .(٢

السماء واألرض كسيده سوف خيلص. 
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هذا هو اليوم الذي أÓج األنبياء وامللوك والكهنة
ففيه حتققت كلماTم وََكُمَلت نبوTم.

ألن العذراء قد ولدت اليوم عمانوئيل يف بيت 
حلم.

ما نطق به إشعياء قدميًا، صار اليوم حقيقة.
ما تغىن به داود يف املزامري، حتقق اليوم.

ما حتدث به ميخا يوًما ما، مت اليوم فعًال.
ما تنبأ به بلعام، وجد له تفسريًا.

لقد أتى إلينا النور السري، وظهر مجاله باجلسد.

من آدم الرجل الذي مل يكن له والدة، خرجت أّمنا حواء.
فكم باحلري يلزمنا أن نصدق أن ابنة حواء تلد طفًال بغري رجل.
األرض البكر محلت آدم األول الذي كان رأًسا على كل األرض.

الذي كان رأًسا على كل  الثاين  البكر آدم  العذراء  واليوم محلت 
السماوات.

عصا هارون أفرخت، والعود اليابس أمثر.
لقد ٱنكشف سّر هذا اليوم ، ألن رحم البتول حيمل طفًال.
محلت مرمي الطفل الصامت الذي فيه ختتفي كل األلسن.
محل يوسف من فيه ختتفي الطبيعة وهي أقدم من الزمن.

صار العايل طفًال، وفيه خيتفي كنز احلكمة الذي يُغين الكل.
مع أنه «العايل جًدا» إال أنه رضع اللنب من مرمي.

هذا الذي كل اخلليقة ترضع من صالحه.
عندما كان يرضع اللنب من أمه، كان يُرضع الكل باحلياة.

بينما كان يرمتي على صدر أمه، كانت اخلليقة كلها ترمتي يف أحضانه.
كرضيٍع كان صامًتا، لكن كانت اخلليقة كلها تنفِّذ أوامره.

يف السنوات الثالثني (٣٣) اليت قضاها باجلسد على األرض كان 
يدبر كل اخلليقة، فكان يتقبل كل تسابيح السمائيني والسفليني.

هو بكليته يف األعماق، وهو بكليته يف األعايل.
هو بكامله مع كل األشياء، وهو بكامله مع كل منها على حدة.
بينما احلمل باالبن يتم يف األحشاء، كان يكَّون األجنة يف الرحم.
مع أن جسده كان ضعيًفا يف األحشاء، إالَّ أنَّ قوته مل تكن ضعيفة

وهكذا أيًضا كان جسده ضعيًفا على الصليب. 
بينما مل تكن قوته ضعيفة على الصليب، إذ كان حييي املوتى.

أنظر كيف حيرك اخلليقة كلها بقدرته وهو على الصليب.
ألن به أظلمت الشمس، وتزلزلت األرض، وتفتحت القبور، وخرج 

األموات.
أنظر كيف وهو بكليته على الصليب كان بكليته يف كل مكان

هكذا وهو بكليته يف األحشاء، هو بكليته يف كل 
مكان.

وهو ُيصلب كان يفتح القبور، وهو يف األحشاء 
كان يكَّون األجنة.

الواحد  ابن  خبصوص  امسعوا  األخوة  أيها  تعالوا 
السرّي الذي ظهر يف اجلسد، بينما قوته كانت خمفاة.
ألن سلطان االبن مطلق. الرحم ال حيده، واجلسد 

ال يقف قدامه.
أحضر له اÎوس مرًا (ولبانًا) وذهًبا، بينما ختتفي 

فيه كل كنوز الغىن.
املر واللبان (والذهب) الذي خلقه وأوجده، أحضره له اÎوس.

فمما له أحضروه له.
بقوة منه استطاعت مرمي أن حتمله يف حضنها، هذا الذي حيمل كل 

األشياء.
أرضعته لبًنا هو هيأه فيها، وطعاًما هو صنعه.

كإله أعطى مرمي لبًنا، مث عاد فرضعه منها كابن اإلنسان.
يداها كانت تعريانه، إذ أخلى هو نفسه.

ذراعاها احتضنتاه، من حيث كونه قد صار صغريًا.
قوته عظيمة، من يقدر أن حيدها؟ لكنه أخفى قياسها حتت الثوب

فقد كانت أمه تغزل له وتُلبسه، إذ أخلى نفسه من ثوب اÎد.
البحر سكن وهدأ عندما محله، فكيف استطاع حضن يوسف أن 

حيمله؟
أحشاء اجلحيم أدركته، فانفجرت أبوابه، فكيف احتوته أحشاء مرمي؟
احلجر الذي على القرب تدحرج بقوة، فكيف اشتملته ذراعا مرمي؟

لقد تنازَْلَت لرتفع الكل إىل احلياة.
البًسا  جاء  الذي  السرّي،  الواحد  ابن  عن  يتكلم  أن  يقدر  من 

اجلسد من الرحم؟ 
جاء ورضع اللنب كطفٍل، وبني األطفال ابن اهللا كان يزحف.
رأوه كطفٍل صغٍري يف الطريق، بينما يسكن فيه حب اجلميع.

كان األطفال املرئيون حييطون به يف الطريق.
وكان املالئكة غري املرئيني حييطون به يف خوف.

كان بشوًشا مع الصغار كطفٍل، خموًفا لدى املالئكة كآمٍر.
كان خموًفا لدى يوحنا أن ينحين ليحل سيور حذائه.

وكان (الرب) رقيًقا مع اخلطأة الذين قبَّلوا قدميه.
املالئكة كمالئكة رأوه، وكل إنسان حسب قياس معرفته أدركه.

لكن هو واآلب هلما املقياس الكامل للمعرفة.
فاآلب وحده هو الذي يعرفه كما هو.

كان یرضع وُیرضع الكّل - للقدیس أفرام السریاني
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ألن كل اخلليقة علوية أو سفلية تنال قياسها يف املعرفة (وإن أدركته كإله 
لكن ال تدركه كما هو) أما رب الكل فهو الذي يهب كل شئ لنا.

الليلة ليلة مجيلة، إذ جاء كلي اجلمال لكي جيعلنا مجيلني.
فلننزع إًذا من سهرنا كل ما يفسد نقاءها.

لُتحفظ األذن نقية، والعني طاهرة، وتأمالت القلب مقدسة، وكالم 
الفم مملًحا.

يف ليلة املصاحلة هذه، ليصرف كل إنسان عنه الغضب واحلزن.
يف هذه الليلة اليت فيها هدأ روع اجلميع، ليته ال يكون فيها من 

يهدد أو يضايق.
يف ليلة اإلله الواحد احللو، ليته ال يكون فيها مرارة أو قسوة.

يف ليلة اإلله الوديع، ال يكون فيها متشاِمٌخ أو متعاٍل.
يف يوم الغفران، ال نزيد فيه األخطاء.

يف يوم الفرح، ال ننشر فيه أحزان.
يف يوم العذوبة، ال نكون قساة.

يف يوم الراحة والسالم، ال نكون فيه غضوبني.
يف اليوم الذي نزل فيه اهللا إىل اخلطأة، ال ينتفخ فيه األبرار على اخلطأة.

السادة  لينزل  العبيد،  إىل  أحد  فيه سيِّد كل  نزل  الذي  اليوم  يف 
بلطف إىل عبيدهم.

يف اليوم الذي صار فيه اإلله الغين فقريًا من أجلنا فليشارك األغنياء 
الفقراء يف موائدهم.

ملن  صدقة  فلنقدم  نطلبها،  مل  عطايا  فيه  وهبنا  الذي  اليوم  يف 
يصرخون متوسلني إلينا إحسانًا.

يف اليوم الذي فيه ُمهِّد لصلواتنا طريق يف األعايل لنفتح أبوابنا حنن 
أمام الذين أساءوا إلينا وطلبوا منا العفو.

اليوم أخذ اهللا الطبيعة غري اليت له.
ليته ال يكون صعًبا علينا أن نغري إرادتنا الشريرة.

اليوم ُختم الطبع البشري بالالهوت، حىت يتزين بنو البشر بطبع 
الالهوت.

ينبغي أن نفتح قلبنا جلميع الفقراء. وأحقُّ البؤساء خاصة 
بشفقِتنا ُهُم املصابون بداء البـََرص وقد قرَض املرُض حلومهم 

حىت العظام.
إنَّ أمامنا مشهًدا ُمرعًبا حقيًقا بالرأفة، ال ُيصدُِّق من مل يَر 
فظاعته: هناك بشٌر قد أمسوا جثثًا وهم أحياء، مشوَّهون يف 
مواضع كثرية من جسومهم، حىت لَيجهَلهم من كان يعرفهم 
أو  والدTم،  أو  والدهم،  بأنفسهم بذكر  يعرِّفون  قبل.  من 
أخيهم، أو بذكر موطنهم؛ فيقولون لنا: «أنا ابن فالن، أُمي 

فالنة، امسي كذا؛ كنت قبًال صديقي وزميلي...»
من  قبًال  هلم  مبا كان  تعرفهم  أن  ميكن  ال  لغتهم،  تلك 
أهلهم  وفقدوا  ماُهلم،  ذهَب  الداء،  َرعاهم  املالمح، 
وأصحاÓم وجسمهم نفسه. هم وحدهم حينُّون على ذواTم 

من  فقدوا  ما  على  يتحسَّروا  أن  ينبغي  هل  يدرون  وال  ويكرهو�ا، 
جسومهم، أو على ما بقي منها، وعلى ما َقرَض املرض، أم على ما 

سيقرضه؟ جزءٌ ذهَب قبل الدفن، واجلزء اآلخر لن جيَد من يدفنه.
حىن أفضل الناس وأكثرهم حمبًَّة، ال شعور عندهم حنوهم. ننسى 
أمامهم أنَّنا حلٌم وأنَّنا نلبس جسًدا بائًسا، وأنَّنا أبعُد من أن نُعَىن Óؤالء 
البشر الذين من جنسنا، وقد يظهر لنا أنَّ اهلرب منهم أضمُن لوقاية 
اجسادنا. فكثريون منا يقرتبون عند احلاجة من جثة نَِتَنة، وكثريون 
أما  األوحال؛  يغوصوا يف  أن  أو  البهائم،  َنِنت جثث  على  يصربون 
الُربُص فإنّا نتهرَُّب منهم جهَدنا، يا للقساوة! ونأَنُف أن نتنسََّم اهلواء 

الذي يتنسَّمونه.

َمن أكرم من والٍد على ولد؟ ومن أحنُّ من أُمٍّ؟ أمَّا األبرُص 
فالطبُع ينُفُر منه. فالوالُد وإن حتسَّر على ولِدِه الذي ولده 
وربَّاه، وعدَّه حملَّ عينه ورفع من أجله ِهللا كثريًا من الدعوات، 
ما  تتذكَّر  واألُمُّ  ُرغمه.  وعلى  باختياره  يطرُده،  هذا  والُده 
حتمَّلت من األِمل من أجل ولِدها، وُتكلِّمه وقلُبها يتمزَّق، 
بلهجٍة مؤملة. تراه أمامها وتَبكيه كأنه قد مات، تقول: «يا 
لك ولًدا َتِعًسا لوالدة َتِعسة، ناَزعين إياك املرض فنزَعَك مين، 
يا لَك من ولٍد يُرثى له، ولٍد ال أعرفه، وكأين ما ربَّيتك إالَّ 
الربيَّة،  احليوانات  مع  والقفار! ستعيش  وللجبال  للمهاوي 
الجًئا إىل الكهوف وشقوق الصخور، ولن يراك غري أفراد 

قالئل من أتقياء البشر!»
تقول هذا وتذرف الدمع الغزير، تودُّ أن تُقبِّل ولَدها ولكنَّ 
هذه األُمَّ الشقيَّة ختشى حلم ابنها خشيَة العدّو... يَرضى اإلنسان أن 
يعيش مَع قاتل، ويستقبل يف بيته زانًيا، وُجيلُسُه إىل مائدته ويشاركه يف 
نِفاقه، وُيصاِدق من صنَع إليه شرnا؛ ولكنه يهرُب ممن مل ُيسىء إليه، 

ملرضه، كأنَّ مرَضه جرمية. فالرذيلة يف رتبٍة أفضل من املرض.
مينُع الناس الُربص عن املدن، وعن املنازل، والساحات العامة، وعن 

الطرقات، واألعياد والوالئم، ومينعو�م -يا لَلبؤس- من املاء.
العظيم االسم  الذين سامهنا يف االسم  فما عسى أن نفعل، حنن 
الوديع  املسيح  تالميذ  حنن  باملسيح.  نلناه  الذي  االسم  اجلديد، 
أفكارنا  تكون  أن  عسى  ما  أمراضنا،  محل  الذي  املسيح  الطيِّب، 

وموقفنا جتاه هؤالء املرضى؟

خاصة البؤساء وأحقُّ الفقراء. جلميع ومنا ولد؟ على والد من أكرم َمن

البرص - للقدیس غریغوریوس النزینزي
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أسقف المدن الخمس

تابع عن محّبة اهللا
† واحتمل (الفادي) املوت الـُمهني 
دفعة  (األبديّة)  احلياة  إىل  لريّدنا 
أخرى. وأنَعَم علينا بشرف الالهوت 
(التمّتع بثمار ومواهب الروح القدس 
الراحة  مواضع  لنا  وهيَّأ  النفس).  يف 
األبدية (يف امللكوت) هذه اليت تعلو 
ِعَظَم  يصَف  أن  اإلنسان  فكر  على 
 .(٢١ الرؤيا  سفر  (راجع  Óجِتَها. 
تـََر  َملْ  «َما  بولس:  القديس  {قال 
َعْنيٌ، وََملْ َتْسَمْع أُُذٌن، وََملْ َخيْطُْر َعَلى 
نعيم  (يف  اهللاُ  أََعدَُّه  َما  ِإْنَساٍن:  بَاِل 

امللكوت) لِلَِّذيَن حيُِبُّونَُه» (١كو ٩:٢)}.
† فما هو الذي جنازي به الرّب، ِعَوًضا عما صنعه بَِنا ؟! وهو  ال 
يطلب منَّا أي مقابل (عن إحساناته)، بل من أجل ِعَظِم حمّبته لنا، 

أراد منَّا أن حنّبه.
† أمَّا إبليس (فهو يف غريته وَحَسِده وكراهيته خلالصنا) فيجلب 
علينا الغفلة والتهاون) والشهوات العاملّية (شهوات اجلسد والطعام 
بقّلة طاعتنا (هللا).  نفتخر  أن  ويريدنا  اخل).   ... واملناصب  واملال 
وحنن بامهالنا لوصايا ربّنا، نعطي العدّو سبًبا لالرتفاع عليه، ومن 

أجل ذلك يقوى علينا عدّو اخلري.
† فلتكن - يا أحبائي - حمّبة اهللا كائنة فينا (يف قلبنا) كل حني، 
لكي تعمل يف نفوسنا، وننال بركة طاعة اهللا، وتنفيذ وصاياه، من 

خالل حمّبتنا له بكل القلب والفكر والنفس دون إكراه.
عن محّبة القریب

محّبة القریب طبیعٌة فینا، ُتقویها وتَُنمیِّها وصایا اهللا.
 محّبة اهللا والقریب مرتبطتان مًعا.

محّبة القريب: (القريب: ليس هو قريب الّنسب والدَّم فقط. بل 
ُكّل َمن يقرتب مّنا: كاجلار والرفيق والزميل والّصديق. وكّل حمتاج 
ملساعدتنا، بدون النظر إىل جنسه أو دينه أو لونه، كما َصوَّره الرّب 

لنا يف َمَثل «السَّامري الصَّاحل» ((لو٣٠:١٠-٣٧).
† أمرنا الرّب أن حنّب قريبنا مثل أنفسنا (ال ١٨:١٩، مت ٣٩:٢٢).

† وقد زرع اهللا احملّبة يف طبيعتنا، منذ االبتداء، وأّن اإلنسان وحده 
- دون مجيع احليوانات - أنيٌس بطبعه، مشارٌك لغريه. (يذكر علماء 

النفس واالجتماع أّن اإلنسان «حيوان اجتماعي».

† وهذه الزروع (الفضائل) اليت غرسها اهللا فينا، يطلب اهللا مثارها 
وحمصوهلا منا، ألنه قال لنا: «َأِحبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا» (يو٣٥:١٣).
† ومل يطلب الرّب من تالميذه - اإلهتمام مبا أعطاهم من عمل 
طبيعتهم  يف  البداية  يف  غرسه  ما  منهم  طلب  لكنه   - املعجزات 
املشرتكة فقال: «Óَِذا يـَْعِرُف اجلَِْميُع أَنَُّكْم َتَالِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم 

ُحبٌّ بـَْعًضا لِبـَْعٍض» (يو٣٥:١٣).
† وهكذا يف كل موضع (َعـلََّم فيه)طلب هاتني الوصّيتني مرتبطتني 
إحدامها باألخرى. (خلَّص الفادي أساس املسيحّية احلقة يف كلمتني 
مًعا): «حتُِبُّ الرَّبَّ ِإهلََك ِمْن ُكلِّ قـَْلِبَك، َوِمْن ُكلِّ نـَْفِسَك، َوِمْن ُكلِّ 
ُقْدرَِتَك، َوِمْن ُكلِّ ِفْكرَِك، َوَقرِيَبَك ِمْثَل نـَْفِسَك» (لو٢٧:١٠).حىتَّ 
اهللا كأّن  يعتربه   - اهللا  أجل  من   - برفيقنا  نصنعه  الذي  اخلري  إّن 
اإلحسان مّوجٌه إليه، وكأنـَّنا صنعناه له ذاته، فقال: «َألينِّ ُجْعُت 
فََأْطَعْمُتُموِين ...» إىل آخر قوله: «ِمبَا أَنَُّكْم فـََعْلُتُموُه بَِأَحِد ِإْخَوِيت 

هُؤَالِء اْألََصاِغِر، َفِيب فـََعْلُتْم.» (مت ٣٥:٢٥-٣٩).
† فمن جهة الوصّية األوىل، تستطيع أن تنفِّذ الوصّية الثانية، ومن 

أجل الثانية نعود إىل األوىل.
† والذي حيب اهللا، هو حيّب قريبه حًقا، ألن الرب يقول: «اَلَِّذي ِعْنَدُه 
َوَصايَاَي َوَحيَْفظَُها فـَُهَو الَِّذي حيُِبُِّين» (يو٢٣:١٤). وقال أيًضا: «هِذِه 
ِهَي َوِصيَِّيت َأْن حتُِبُّوا بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َكَما َأْحَبْبُتُكْم» (يو٣٤:١٣).

† وهلذا فإّن عبد اهللا األمني - النبي موسى - أظهر حمّبته إلخوته 
لدرجة أنه طََلب من اهللا ان ميحو ٱمسه من سفر احلياة، إنه رفَض 

(اهللا) طلبته أن يغفر خطايا شعبه (خر ٣٢:٣٢).
أن يكون مفروزًا (حمروًما) من  بولس جتاسر وطلب  والقديس   †
املسيح باجلسد، عن إخوته اإلسرائيليني (رو ٣:٩). وَبَذَل ذاته عن 

خالصهم متشبِّـًها بالفادي.
† ويكفينا أن نعلم منه، أن القديسني إمنا بلغوا إىل مقدار رتبته 

(الروحّية العالية) مبقدار حمّببتهم للقريب.
† أما الذين دخلوا اآلن اىل عبادة اهللا (بعد إميا�م) وهم غرٌس 
تنفعهم، ألن «رَْأُس  يتعّلموا خمافة اهللا، وهي  أن  فيكفيهم  جديد، 

احلِْْكَمِة َخمَاَفُة اِهللا.»، كما قال سليمان احلكيم.
تعودوا  ومل  بالنعمة)  (منومت  الطفولية  جتاوزTم  الذين  أنتم  أما   †
اإلنسان  تكمِّلوا  أن  على  (روحية)  قّوة  ولكم  اللنب،  اىل  حتتاجون 
أن  عليكم  فيجب   ،(١٣:٥-١٤ (عب  القوي  بالطعام  اجلّواين 
جتتهدوا يف (حفظ) الوصايا الُعظمى، اليت هي أركان أساسّية (كاحملبة 

والرمحة واالتضاع واحلكمة...اخل) وÓا تُقام حمّبة املسيح احلقيقّية.
† فلنتحفَّظ يا أحبائي خبوف ورعدة (من السقوط يف اخلطايا) لئال 
كثرة عطايا اهللا ُتَصريِّ لنا دينونة صعبة، فإنّه قد ُكِتَب: «من اسُتودع 
كثريًا يُطاَلب بكثري» (لو ٤٨:١٢). فلنشكر كرامات (عطايا) اهللا 

الكثرية، اليت أنَعَم Óا علينا، ومنّجده دائًما، وإىل األبد، آمني.

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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٠
✟ ياروندا، األلم الَّذي َأعرُف أنّه ال يُؤثِّر على باقي جَسدي، 
خطيٍر،  أذى  وجوِد  إلى  األلُم  ُيشير  عندما  لكن  يُقلقني.  ال 

فعندها أشعر بالقلق.
نظامنا  على  يُؤثر  ال  قْد  املثال،  سبيل  على  الظهِر،  وجع   ✝

اجلسدّي، لكّنه قد يشلُّ جسمَنا كلَّه، يف حني ُميكن للجسِد أن 
حيتمل آالًما ُأخرى.

✟ ياروندا، عندما يتأّلُم الجسُد، فهل تتأّلُم النفس أيًضا؟
✝ عندما ميرُض السائُق ال تستطيُع السيارُة إكمال الطريق. تعاين 
 ُ النفُس ال تستطيُع السيارُة إكماَل الطريِق. تعاين النفُس عندما يتأملَّ
اجلسُد. هل تفهمني؟ تفقُد النفُس مزاجها الَّذي كانت تتمتَُّع به 
عندما  النفس  مترُض  آخر،  مبعىن  صحيًحا.  اجلسُم  يكوُن  عندما 

ميرُض اجلسُد.

✟ ياروندا، هل يجعل األلُم البَشَر أشبَه بالوحوش؟
ُقساًة  فسيجعلهم  روحّيٍة،  بطريقٍة  األمل  الناُس  يُواجه  مل  إذا   ✝
فسوَف  روحّي،  بُأسلوب  معه  يتعاملون  عندما  لكن،  كالوحوش. 
يصريون هادئني وخيتربون تعزيًة إهلّيًة، فيتحوَُّل املرُض إىل عيٍد واحتفاٍل. 
َنِسَي  لقد  والشهداء.  املعرتفني  عداد  ُحيَصى يف  عندما  املرءُ  يبتهُج 

الشهداء القدِّيسون أََلَمهم، ألّن حمبَّتهم للمسيِح كانت أقَوى منه.

✟ هل يُمكن أن يتنقَّى اإلنسان الَّذي ال يُواجُه أَلمه بطريقٍة 
روحّيٍة؟

✝ إذا كان هذا اإلنسان علمانًيا، فسوف يتنّقى، أما إذا كان راهًبا 
فال ميكنه أن يتنَقى.

 ✞ مشاركة اآلخرین ألمهم ✞
عندما ُيشارُك اإلنسان أَملَ ِإخوته الَبَشر، يتأثّـُر اهللا Óذا ويبتهج، 
ألّن هذا اإلنسان، باحملّبة اليت يُظهرها، ُمياثُل اهللا الَّذي يـََهبه تعزيًة 

، َلْن يستطيَع حتمَّل آالم إخوته الَبشر. إهلّيًة. وإالَّ
ِ✟ ياروندا، كيف تشعر بألم اآلخرين؟.

✝ عندما تتأملني، تفّكرين بأوجاع الَغري، وتضعني نفَسِك مكا�م 
أََلُمِك  يساعُدِك  ُأخرى،  بكلماٍت  أكَثر.  بآالمهم  وتشعرين 
بَفرٍَح،  أَلَـَمِك  َتقبلني  وعندما  اآلخرين.  أملَِ  فهم  على  الشخصّي 

تستطيعني أن تُعطي التعزية للـُمتأّلمني.
على أيّة حال، هناك فرٌق كبٌري بني مساِعِك مبرِض أحدهم، وبني 
أن مترضي أنِت بنفِسِك. إذ َستفهمني عندها جّيًدا معاناة املرَضى. 
العالج  من  نوٌع  أنَّه  واعتقدُت  الكيماوّي،  بالعالِج  أمسُع  كنُت 
الطبيعة!  واألطعمة  الفاكهِة  عصائر  من  دوائّيًة  نوعياٍت  َيستعمُل 
كيف كنُت سأعرُف ماهّيته؟ أمَّا اآلن فقد فهمُت معناه وأدركُت 

مقدار التدمري الَِّذي يسّببه.
العالج  أو  الكيماوّي  العالُج  أصَعب:  أيُّهما  ياروندا،   ✟

باألشعة؟.
أنـَّهما  األمر  يف  ما  وأسوأ  َصعب.  أصَعب؟ كالمها  أيُّهما   ✝
ال  جيًِّدا،  تأكلي  أن  عليِك  يتَوجَُّب  فبينما  الشهّية.  يقطعان 
تستطيعني ذلك. وينصُحِك األطباُء: «جيب أن تأكلي». حَسًنا، 
كيَف ستأُكلني وكُل األدوية والعالجات اليت تأُخذينها ال تُفِقُدِك 
أنَِّك كاجلثّة! عندما  أيًضا، فتشعرين  الشهّية فحسب بل طاقـََتِك 
َمل  ولكينِّ  أحرتُق،  وكأينِّ  أحسسُت  باألشعة،  للعالج  خضعُت 
أمتكَّن من ُشرب املاِء إطالقًا. كنُت أشعُر بأنَّين سأتقّيأ ومَقتُّ املاء. 
رقاد  من  شهٍر  قبل   ،١٩٩٤ سنة  حزيران  في  التعليقات  هذه  (ُأعطيت 

الشيخ. وفي نهاية محنته مع مرض السرطان التي دام ثمانية أشهر).

✟ ياروندا، ماذا لو أجريَت العملية بوقٍت أَبَكَر بقليل؟
✝ ملاذ؟ أنا ال ُأَصلي لَيزول مرضي، حىتَّ أُعاين مَع املتأملني وأُشاركهم 
أوجاعهم. كما أنَّ املرَض يُفيدين روحيnا. أنا ال أسأُل اهللا أن جيعلين 

قادرًا على خدمِة نفِسي واآلخرين. لكن، فلتكْن مشيئُته.
 إذا ُكنِت تُعانني من مشكلٍة صحّيٍة، وال تستحوُذ عليِك، فلديِك 
عندها احلقُّ بأن تسأيل اهللا أن ُحيَسَِّن صحة اآلخرين. لكن، حىتَّ الَِّذي 
ال يُعاين من مشكلة صحّيٍة، ميكنه على األقل أن يتعاطف مع املتأّلمني 
وُيشاركهم آالمهم. «دعِين آخُذ عنَك مرَضَك»، هذا ما كان يقوَله 

وا عن تعاطفهم مع آالم الغري، وقلقهم أو مرارTم.  أهل ڤاراسا لُيعربِّ

إذا قال لي قاِئٌل كيـــَف أنَت
ِألَشياء منها الّرضا بالَكفاِف

أقــوُل لـــه أنـــا فــي عــــافيـــة
ومـا كــلُّ نــفٍس بـــِه راضـــــَيّه
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الفصل التاسع
ْعُت َعْنَك، َواآلَن رَأَْتَك َعْيِين ... ِلذِلَك أَْرُفُض  «ِبَسْمِع األُُذِن َقْد مسَِ

َوأَْنَدُم ِيف التـُّرَاِب َوالرََّماِد» (أيوب ٥:٤٢ - ٦).
«قَاَل َلُه بُْطُرُس: «َلْن تـَْغِسَل رِْجَليَّ أََبًدا!» َأَجابَُه َيُسوُع: «ِإْن ُكْنُت 

الَ أَْغِسُلَك فـََلْيَس َلَك َمِعي َنِصيٌب». (يو ٨:١٣).
ملا حانت  حياته،  رغبة يف  أول  حتّققت  هناك يف جزيرة خيوس، 
الساعة املبارَكة اليت لبس فيها ثوب «احلداد الذي هو مصدر الفرح»، 

زِّي جنود الكنيسة. ومسع رئيس الدير املسّن يسأله:
- «ملاذا أتيت يا أخي؟ ... هل ترغب يف اعتناق احلياة املالئكّية؟

- «أجل مبؤازرة الرّب أيها األب اجلليل».
يف ذلك الدير املشهور يف خيوس، يف خريف عام ١٨٧٦، صار 
العلماين، بل صار  املدّرس  أنستاز كيفاالس،  السيِّد  يـَُعد  راهًبا. ومل 

يُدَعى األخ لعازر.
وحينذاك َغرَِق كيانه كّله يف حبٍر من اجلزع إذ محل على عاتقه هاجس 
املسؤولية، كان قلبه خيفق بشدَّة، فقد اختار الطريق اليت يهرب منها 
الكثريون. إنّه إنسان من األرض، يتحدى الرّب إهله بقبوله عهًدا علنًيا 
يُلزِم فيه نفسه بالصالة ِطوال حياته من أجل الشعب اجلاهل، وألجل 

التنقية من اخلطايا واخلالص األبدي.
لقد تعلَّم من تعليم الكنيسة التقليدي ما هو الرّاهب األرثوذكسي: 
إنّه منارة ونور يضيء يف الظلمات. فقد اعتنق العّفة والفقر والطَّاعة 
أّن هذا  الِعلم  يعلم حّق  ُيكرهه أحد. وكان  أن  بطيبة خاطر ودون 
إليه،  احملسن  اهللا  تُلـزم  ال  التزمها  اليت  البطولّية  احلياة  وهذه  التنّسك 
بتشريفه يف منزَلٍة ممّيزة على اإلطالق. ولكن ومبا أنه اختار يف أعماقه 
هذه الطريق، وطلبها يف صالته إىل املشارف السماوية يف كنيسة املسيح 
اÎاهدة، فهو اآلن َكَرجٍل أرضيٍّ وكراهٍب ُملَزٌم بأن حيارب الشياطني 
املرعبة ليل �ار ويقهرها، ويتدرَّب على العيش بفرٍَح وأَمل، ويُنِقل كّل 
ذلك إىل مجيع الذين حييطون به. لقد قَِبَل مبلء إرادته أن َيصبح هو 
أيًضا بانفراده، متشفًعا متواضًعا إلخوته يف العماد واالعرتاف باإلميان.

كانت ُكّل دمعة يذرفها بَصمت، وكّل تنّهد داخلي وكل نظرة يلقيها 
حنو السماء َصالًة يرفعها من أجل قريبه، ذلك األخ اÎهول، صالة 
الذين  البحَّارة  أجل  من  املوت،  ضّد  يف كفاحه  العامل  أجل  من 
احلروب،  خيوضون  الذين  اجلنود  أجل  ومن  الَغَرِق،  خلطر  يتعرَّضون 
واألسرى الذين يفنيهم العفن يف الزنزانات، واملرَضى الذين يقضون يف 

َأِسرTَّم يغّلف الربد أجسادهم ...
اجليش  هذا  احلياة يف  مدى  لينخرط  وعائلته،  بيته  لرتك  تأملَّ  لقد 

مع  �اية  دون  امللتحم  الصراع  فيه  يتحمَّل  أن  عليه  الذي  املقدَّس 
الرئاسات والقوات الشريرة ورئيس هذا العامل.

ومع كّل هذا فقد اختار مبلء إرادته طريق التضحية والضيق، ألّن هذا 
االختيار ُجييب على السؤال الـُمقلق الذي كان يساور أعماقه: «أين 

هو اهللا؟ وأين هو قرييب؟» كبرية هي الكرامة، عظيمة هي املسؤولّية.
وقد أمَضى يف الدير ثالث سنوات يف الُنسك والتقشُّف، فاستنارت 
روحه من النور الذي يفوق ُكّل األنوار. وصار يقرتب يوًما بعد يوم من 
السّر األعظم ويتعّلم منه التواضع الذي هو ينبوع السَّالم. «لنهربّن من 

كالم الفريسي املتشامخ، ونتعّلم تواضع العشَّار بالتنهدات ...».
ميكن  ماذا  ألنه  شيء!  يف كّل  لعظيمة  احملسن  الرّب  حكمة  إّن 
لإلنسان أن حيّقق يف هذا العامل الزَّاِئل عن طريق الطموح؟ إنه ال جيىن 
ليس سوى  الطموح  إن  احلقيقة  والندم: يف  واملرارة  االعرتاض  سوى 
إحَدى ِحَيل الشياطني. يف حني أّن السّر األعظم يفتح األبواب الدهريّة 
ودروب البطولة واملعرفة والصداقة واحملّبة. ما َهّم إن كان العمل َصعَبا، 
وإن زادت األتعاب تعًبا جديًدا؟ وإن نقَص الطعام قليًال؟ فإّن سالم 

الروح كنٌز ال يـَُثمَّن، والرّب حبكمته هو احملِسن إلينا، وأبونا الـُمعيل.
بقليل من اجلهد استطاع أن حيّب مجيع رهبان الدير، ويف املقابل وبال 
َقصد، اكتسب حمّبة اآلخرين من غري أن يعترب نفسه مستحًقا هلذا احلّب.

ويف ذكرى دخوله الدير َرَمسه املرتوبوليت غريغوريوس مشاًسا، وأعطاه 
اسم بطريرك القسطنطينّية اجلليل الذي محله حىت رقاده: نكتاريوس. 
القديس  هذا  ميناس،  القديس  يف كنيسة  سيامته  حفل  جَرى  وقد 
الذي يستجيب  العجائب  الالبس اجلهاد والصانع  الالمع والشهيد 

طلبات كّل الذين يطلبون معونته.

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

كم ضاِحٍك والمنايا فوَق هامته
لو كان يعلُم غيًبا ماَت من َكَمِد

َمن كان َلم يـُْؤَت ِعلًما في بقاء َغِد
ماذا تـََفكُُّرُه في رزِق بعِد َغِد



وأيًضا يأتي بمجٍد ليدين األحياء واألموات
أخبار سارة:

لم يتكّلم يسوع عن مجيئه الثاني ليخيفنا أو يروِّعنا: «سوف آتي 
أيًضا (ثانية) وآخذكم إَِليَّ حتى حيُث أكون أنا تكونون أنتم أيًضا» 
شخص  إنَّها كلمات  ُتخيف،  ال  الكلمات  هذه  (يو٣:١٤). 
يحّبنا، سوف يأتي ليأخذنا في حضرته، فإن ُكـنَّا ُنِحبُّ أن نكون في 
حضرته اآلن، فإنّنا سوف نبتهج عند رؤياه في مجيئه الثاني. إن ُكّنا  
مجيئه  نتمنَّى  فسوَف  اآلن،  حياتنا  على  ورّب  قبلناه كَسيِّد  قد 
متوقِّعين البـَرَكات األعَظم التي سوَف يأتينا بها: «تـََعاَلْوا يَا ُمَبارَِكي 
(متى  اْلَعاَلِم.»  تَْأِسيِس  ُمْنُذ  َلُكْم  اْلُمَعدَّ  اْلَمَلُكوَت  رِثُوا  أَِبي، 
يـُْنونَِة اآلَن  ٣٤:٢٥). يقول القديس بولس الرسول: «الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
َخُلصوا  َقْد  إنـََّهم  (رو١:٨).  َيُسوَع»  اْلَمِسيِح  ِفي  ُهْم  الَِّذيَن  َعَلى 
وتطّهروا وافُتُدوا بدم الَحَمل، إنَّما الذين اختاروا أن يعيشوا ألنفسهم 

ورفضوا يسوع، فسوَف يُترَكون ليعيشوا لذواتهم إلى أبد الدهر.
كان مجيء المسيح ُيَشكِّل أخبارًا سارّة للمسيحيِّين األّولين، وال 
زالت هي أخبار سارَّة للّتابعين الـُمْخِلصين ليسوع إلى كل األجيال. 
سوف يعود المسيح، سوف يعود ظافرًا لِـُيَخلِّص شعبه، وفي سماٍء 
جديدة وأرٍض جديدة سوف يمسح اهللا  كل دمعة من العيون. لن 
يكون فيما بعد موٌت وال ُحزن وال صراخ وال أَلم، ألن األُمور األولى 

قد َمَضت.
إن َبَدت األُمور صعبة اآلن أو مؤلمة، فإّن رسالة المجيء الثاني 
هي: ال تستسِلم، ال تقَطع األمل، ال تيأس، ِثق بالّرب، َضع حياتك 
بين يديه، إقبل َصفَحُه وُغفرانه، تمسَّك بإيمانك، وسوف تكتشف 
يوًما ما أّن آخريَن قد سبقوا واكتشفوا قبًال منَك أنَّ آالم الزمان الحاضر 

ال تُقاس بالمجد العتيد أن ُيسَتعَلن لَك عندما يأتي الرّب ثانية.
بعضهم  تحيِّتهم  في  واحدة  األوائل كلمة  المسيحيُّون  استخدم 
لبعض: «ماراناثا». إنّنا نجدها في (١كو٢٢:١٦) وتعني (تعال أيُّها 
الرّب). البّد أنَّها كانت شعارًا، إنذارًا، وربُّما كلمة سّر كان يستخدمها 
مع  بعضهم  بها  ويتهامسون  الـُمضَطهدون  المسيحّيون  المؤمنون 
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بعض، وكانوا عن طريقها يتعارفون بعضهم على بعض، كذلك كانوا 
ُيحيُّون بعضهم بعًضا: «تعال أيُّها الرّب» مع كل صباح جديد، كما 
كانوا يعزُّون بها بعضهم بعًضا عندما كانوا يتقدَّمون بشجاعة لمواجهة 
االستشهاد. توَجد هنا كلمة من واجبنا نحن أيًضا أن نحيا ونموت بها 
آتي  الرّب: «إّنى  يقول  المشؤوم،  المستقَبل  بها كل  نطرُد  وكذلك 

ثانية»، ويجيبه المسيحي: «ماراناثا تعاَل أيُّها الرب».

متى سوف يأتي:
إنَّ يسوع نفسه أجاب عن هذا السؤال عندما قال: «َوأَمَّا ذِلَك 
ِفي  الَِّذيَن  اْلَمالَِئَكُة  َوالَ  َأَحٌد،  ِبِهَما  يـَْعَلُم  َفالَ  السَّاَعُة  َوتِْلَك  اْليـَْوُم 

السََّماِء، َوالَ االْبُن، ِإالَّ اآلُب.» (مر٣٢:١٣).
ولكن شيًئا واحًدا قيل لنا: إنَّه سوف يأتي فجأة كلّص في نصف 
الليل، أي دون أن يكون الناس مستعدِّين له، ولهذا السبب َوَجَب علينا 

بالضرورة كمسيحيِّين أن نحيا كما لو كان يسوع سوف يأتي اليوم.
والرونق  والجمال  اإلبداع  في  غاية  إيطاليا  في  زار سائح حديقة 

والرِّفعة في التهذيب، وكَتَب لنا هذه المحادثة بينه وبين الُبستاني:
- كم لك في رعاية هذه الحديقة ؟ خمسة وعشرون عاًما.
- وكم مرَّة أتى صاحب البستان لرؤيته خاللها؟ أربع مرّات.

- متى جاَء آخر مرّة؟ منذ اثني عشر عاًما.
- أعتقد أنّه يراسلك. كال على اإلطالق.

- ومن أين تحُصل على التعليمات الخاصَّة بالَعَمل؟
من وكيل صاحب الُبستان في ميالنو.

- هل يأتي كثيرًا هنا؟ لم يأِت على اإلطالق.
- َمن يأتي إذن ليعتني باألُمور هنا؟

لحدٍّ ما فإنَّني أُتَرك ِبُمفَرِدي.
- آه! ومع ذلك تعتني بالبستان وتحفظه بهذا الرونق حتى يكاد 

اإلنسان يظن أنَّك تتوقَّع مجيئه غًدا ..
، ليس الغد ولكن اليوم يا سيَِّدي ! كالَّ

(٥٤)



٢٩- الخّل والمرارة:
أما هو فقد حتمَّل ذلك ألنه جاء خلالص اجلميع، لكن الشعب مل 
ُحيسن مكافأته. قال يسوع: «أنا عطشان» (يو٢٨:١٩)، هو الذي 
أخرج هلم املاء من صخرة صمَّاء. وحبث عن مثار من الكرمة اليت زرعها 
الطبيعة،  اليت، حبسب  الكرمة  هذه  هي  ما  ولكن  (ارميا ٢١:٢)، 
تنحدر من األجداد القديسني، وأصبحت بإرادTم تنحدر من سدوم 
{ألّن «من جفنة سدوم جفنتهم ومن كرم عموره» (تثنية٣٢:٣٤)}. 
وللرب العطشان أتى فرع الكرمة بإسفنجة مَألى من اخلل ووضعها يف 

زوَىف (يو٢٩:١٩). «جعلوا يف طعامي مرارة، ويف 
ترى  هل  (مز٢٢:٦٨).   « nسقوين خال عطشي 
وضوح نبوءة األنبياء؟ ولكن أية مرارة أَدنوها من 
فمه؟ - «أعطوه مخرًا ممزوجة مبّر» (مر٢٣:١٥). 
هذا املّر شديد املرارة وطعمه كالعلقم. هل هذا ما 
تقّدمونه للرّب؟ لقد كان أشعيا يف الواقع يبكي 
رابية  يف  حلبييب كرٌم  قال:«كان  عندما  عليهم، 
ذات خصب (ولكننا لن نقرأ النّص كّله) «فما 
بايل انتظرت أن يثمر عنًبا فأمثر حصرًما بريnا؟» 
(أشعيا ١:٥-٢)، هل ترى اإلكليَل الذي زُينُت 
أالَّ  السحب  اآلن؟ «سأُوصي  أصنع  فماذا  به؟ 

ُمتِطر عليه مطرًا» (أشعيا ٦:٥)، السحب أي األنبياء، ُسحبوا من 
بينهم وصاروا للكنيسة، كما يقول بولس: «أما األنبياء، فليتكلَّم منهم 
إثنان أو ثالثة وليحكم اآلخرون» (١كور ٢٩:١٤). وأيًضا: «لقد 
أعَطى اهللا لكنيسته أن يكون البعض ُرُسًال والبعض أنبياء والبعض 
مبّشرين ...» (أفسس ١١:١٤)؛ «كان أغاُبس نبيnا، هو الذي أوثق 

يديه ورجليه» (أعمال ١٠:٢١-١١).

٣٠- اللصان:
وفيما يتعلَّق باللصني اللَذين ُصلبا معه، كتب: «وقد ُأحِصَي مع 
األمثة» (أشعيا ١٢:٥٣). كان كالمها أثيمني قبًال، ولكن أحدمها مل 
يعد كذلك. والذي ظّل أثيًما رفض اخلالص إىل النهاية. وملا كانت 
فًا. وكان اليهود املاّرون يهّزون  يداه موثقَتني، كان يضرب بلسانه جمدِّ
رؤوسهم ساخرين باملصلوب، حىتَّ يتّم ما ُكتب: «َنظروا إَيلَّ فأنغضوا 
رؤوسهم» (مز٢٥:١٠٨). ولكن اآلخر كان ينهره. كان هذا �اية 
حياته وبداية توبته، فأسلم روحه وتلقَّى اخلالص. إذ أنه بعد أن وبََّخ 
رفيقه قال: «أُذكرين يا رّب، ألينِّ إليَك َأصرُخ، أترْك هذا ألّن َعيين 

ألّ�ا  أعمايل،  أُذكر  أقول  ال  أنا  أُذكرين.  ولكن  ُمغلقتان،  فهمه 
ختيفين. كّل إنسان على استعداد طَّيب حنو رفيق سفره. وأنا ال أقول 

أذكرين اآلن، ولكن عندما تأيت يف ملكوتك» (لو٤٠:٢٣-٤٢).

٣١- اهتداء اللص الصَّالح:
الـُمحتـََقر  هذا  تعبد  أن  َعلََّمَك  َمن  اللص؟  أيها  أنارتك  قّوة  أيَّة 
واملصلوب مَعك؟ أيها الّنور األزيل الذي يضيء ملن هم يف الظلمة! 
َفِمَن الَعدل ان كان هو َمسع: «ِثق، ال ألّن أعمالك تدعو اىل الثقة، 
بل ألن امللك الذي يعفو موجوٌد هنا. يستغرق 
بسرعة.  تأيت  النعمة  ولكن  وقًتا طويًال،  الطلب 
«احلّق أقول لك: اليوم تكون معي يف الفردوس» 
ومل  صويت،  مسعت  اليوم  «ألّنك  (لو٤٣:٢٣)، 
تُـَقسِّ قلَبك» (مز٨:٩٤). بلحظة طردُت آدم، 
وبلحظة أعفو عنك. لألول قيل: «يوم تأكل منها 
موتًا متوت» (تك١٧:٢)، ولَك أنَت الذي أذَعَن 
لإلميان، أقول: لقد خلصت اليوم. لقد سقط آدم 
تدخل  الشجرة  بسبب  وأنت  الشجرة،  بسبب 
تطردك  لن  فإ�ا  احليَّة  من  َختَف  ال  الفردوس. 
خارًجا، أل�ا هَوت من السماء (لو١٨:١٠). أنا 
ال أقول لك: «اليوم تذهب» بل «ِثق اليوم تكون معي». أنَت لن 
يا  ربّه.  انه خيشى  (تك٢٤:٣)،  السيف  بريق  من  َختَف  ُتطَرد. ال 
لعظمة نعمتك الفائقة الوصف، يا رب! إِبراهيم املؤمن مل يدخل بعد، 
اخلارج عن  بعد، واللص  َدَخل! موسى واألنبياء مل يدخلوا  واللص 
القانون دَخَل. ولقد سَبَق لبولس أن تعجََّب قبلك قاِئًال: «حيُث 
َكثـَُرت اخلطيئة طفحت النعمة» (رومه ٢٠:٥). هؤالء الذين حتمَّلوا 
َحـّر النهار الـُمحرِق مل يدُخلوا بعد، والذي جاء يف الساعة احلادية 
عشرة َدَخَل. ال يتذّمر أحٌد منكم على رّب البيت، مبا أنه هو نفسه 
أََفما حيّق يل أن أتصرف يف  يقول: «يا صديقي، ما ظلمتك ... 
أموري كما أشاء»؟ (مىت ١٢:٢٠-١٥). كان اللص يريد أن يعمل 
أعمال الّرب، ولكن املوت سبقه. أنا ال أنتظر منه عمًال (إذ هو مات) 
السوسن، جئُت ألتغّذى يف  الراعي بني  أنا  إميانه. جئُت  أقَبُل  بل 
اجلّنات (نشيد ١:٦-٢). لقد َوَجدُت اخلروف الضَّال فحملته على 
منكّيب (لو٤:١٥-٥). إنه آمن مبا أنه قال: «لقد ضللُت كاخلروف 
الضائع» (مز١٧٦:١١٨). «اذُْكْرِين يَا َربُّ َمَىت ِجْئَت ِيف َمَلُكوِتَك» 

(لو٤٢:٢٣).
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