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عن المعمودية

استدعى األب باخوميوس أبّا تاردس يف يوم 
أحد وقال له:«عند خروج اإلخوة يف املساء 

حيث  وتعال  آلخر  خدمتك  سّلم  املائدة  من 
جنتمع للتعليم كل يوم أحد».

فلما جاء تادرس إىل موضع التعليم قال له األب 
باخوميوس: « قف هنا يف وسط األخوة وحتدث 
إلينا بكلمة الرب مثلما كنُت أفعل أنا». فأطاعه 
مبا  يتكلم  وبدأ  منه،  رغبة  على غري  تادرس  أبّا 
أعطاه الرب يف أمور نافعة لإلخوة، بينما أنصت 
منهم.  باخوميوس كواحد  وبينهم األب  اجلميع 
الكربياء  بسبب  القدامى  من  بعضهم  فغصب 
وعادوا إىل مساكنهم حىت ال يسمعوا ألبّا تادرس 

الذي كان شابًا حبسب تفكريهم البشري.
وبعد العظة والصالة، جلس األب باخوميوس 
فلمن  العظة،  قد مسعتم  ها  هلم:  وقال  كعادته 
عند  من  أم  املتكلم  عند  من  هي  هل  تكون؟ 
الرب؟ فبأي فكر غضب هؤالء من هذا األمر؟ 
ولد،  عندنا  هوذا  منهم؟  أصغر  لكونه  هل 
وخبصوصه قال الرب: «َوَمْن قَِبَل َوَلًدا َواِحًدا ِمْثَل 

هَذا بِامسِْي فـََقْد قَِبَلِين.» (مت ١٨: ٥).
أمل أكن منصًتا كواحد منكم؟ بل وأؤكد لكم 
إنين كمن  بل  باالستماع،  أتظاهر  أنين مل أكن 
أُنصُت بالفعل بكل قليب كمن هو عطشان إىل 
املاء. ألن كلمة الرب هي بكل نوع «مستحقة 

كل قبول» (١ يت ٩:٤) حسب املكتوب.
إVم  إذ  مساكنهم  إىل  رجعوا  الذين  لشقاء  يا 
من  وسيكون  اهللا!  رمحة  من  أنفسهم  حرموا 
عن  يتوبوا  مل  إن  حييوا  أن  عليهم  الصعب 
كربيائهم، ألنه «قريٌب هو الرب من املنكسري 

القلوب وخيّلص املنسحقي الروح» (مز ٣٤).
مث دعا األب باخوميوس أولئك الذين انسحبوا 

وسأهلم:«لماذا انسحبتم إلى قالليكم؟»
فقالوا: ألنك جعلَت صبًيا معّلًما لنا ولشيوخ 

كثريين وبقية األخوة؟.
فتنهد األب الكبري وقال هلم:أتعلمون من أين 

دخل الشر إىل العامل منذ البدء؟

فسألوه: من أين؟ 
«سقطت  بسببها  اليت  الكربياء  فأجاب:من 
وحتطمت على األرض جنمة الصبح املضيئة يف 
سكن  أيًضا  بسببها  واليت  (إش١٤)،  النهار» 
نبوخذ نصر ملك بابل بني الوحوش املفرتسة (دا 
الرب كل  «مكرهة  ما ُكتب:  تسمعوا  أمل   .(٥
القلب» (أم ١٦:٥)؟ ألن «كل من  متشامخ 

يرفع نفسه يتضع» (لو ١٤).
غري  فضيلتكم،  الشرير كل  سلب  قد  واآلن 
عاملني أن الكربياء هي أُّم كل الشرور، ألنه ليس 
من  هربتم  إنكم  بل  تركتموه  الذي  هو  تادرس 
ما  القدس. حًقا  الروح  كلمة اهللا وسقطتم من 
أبأسكم وما أحوجكم إىل كل شفقة. كيف مل 
هذا  فيكم  أثار  الذي  هو  الشيطان  أن  تفهموا 

الفكر وأنكم بذلك قد انفصلتم عن اهللا؟
آه، يا للعجب! إن اهللا يضع نفسه ويُطيع حىت 
بالطبيعة  الذين  حنن  أما  أجلنا،  من  املوت 
منخفضون فننتفخ يف أنفسنا! لقد انقلب الوضع 
بواسطتنا: فإن الذي هو فوق اجلميع واألعظم مبا 
ال يُقاس، جذب العامل إليه بتواضعه، بينما كان 
حنن  أما  ومضة!  مبجرد  حيرقه  أن  استطاعته  يف 
أننا  عاملني  غري  أنفسنا  فنرفع  شيًئا  لسنا  الذين 

بذلك ندفع أنفسنا دفًعا إىل أعماق األرض.
أمل تروين واقًفا أنصت إىل تعاليمه؟ وأقول لك 
احلق، لقد انتفعُت كثريًا جًدا من االستماع إليه، 
ألنين مل أقصد أن أختربه لـمَّا ألزمته أن يتكلم، 
ولكنين كنُت أتوقع أن أجين منفعة لنفسي. فكم 
كان يليق بكم أنتم باألكثر أن تنصتوا لكالمه 
بلهفة عظيمة واتضاع؟ أنا أباكم يف الرب كنت 
أنصُت له بكل كياين مثل إنسان ال يعرف ميينه 
من مشاله. لذلك فإنين أقول لكم أمام اهللا: إن مل 
مل  وإن  اخلطيئة،  هذه  عن  عظيمة  توبة  ُتظهروا 
تبكوا وتنوحوا على أنفسكم لكي يُغفر لكم ما 

حدث منكم فستمضون إىل اهلالك.

  

الصبّي
يعّلم الشيوخ
للقديس باخوميوس
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   
بمناسبة عید القدیس سمعان الشیخ القابل اإلله 

اإلله  فإنَّ  السماء.  باب  اليوم  «لَِينَفِتَحنَّ 
ٱختَّذ  قد  لُه  بداَءة  ال  الذي  اآلب  كلمة 
بداءًة زمنية. ومل ينفصل عن الهوته. فُتقّدمُه 
الناموسي  اهليكل  إىل  بٱختيارِه  العذراُء  امُُّه 
طفًال ابن أربعني يوًما. فَـيَـْقبَـُلُه الكاهن َعَلى 
السّيد  حنو  العبد  ُهتاف  ويهتُف  ِذراَعْيِه. 
قائًال: ”أطلقين يا سّيد النَّ عيَينَّ قد ابصرتا 
خالصك.“ فيا من أتى إىل العاِمل ليخّلص 
ما  هذا  ا¡ُدلك».  ياربُّ  البشر.  جنس 

يتفّوه بِه مرُمن الكنيسة.

إخوتنا المحبوبين بالرب يسوع المسيح
أيها المسيحيون األتقياء والزوار الكرام،

بإجالٍل  األرثوذكسّية  اليوم كنيستنا  ُتكرم 
يدرك  الذي ال  اهللا  تأنس كلمة  ووقار سَر 
أمام  ذاتُه  وإخالُءُه  َجتسده  حىت  وتنازله 
القابل  الصّديق  مسعان  القديس  شخص 

اإلله (أي أن املسيح ارتضى أن يذهب لدى مسعان الشيخ وأن 
ُحيَْمل على ذراعيِه) والذي مازال قرب القديس مسعان موجوًدا ههنا 
املؤمنون  الذي حيمل امسُه حيُث حيتفُل  الكنيسة والدير  يف هذه 
األرثوذكسيون بتذكارِه املقدس، مقدمني الشكر لإلله احملب البشر.

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

نُوَر ِإْعَالٍن ِلألَُمِم، َوَجمًْدا ِلَشْعِبَك ِإْسرَائِيَل.» (لو ٢٥:٢).
إن ربّنا يسوع املسيح _كما يقول مرمن الكنيسة_ قد برَز من األم 
املنزهة عن الفساد، أي والدة اإلله العذراء مرمي وشوهد يف هيكِل 
جمدِه طفًال حمموًال يف األحضان من القديس البار مسعان الصّديق 
ويقول القديس يوحنا الدمشقّي”أّن اإلله الكائن قبل الدهور يصُري 

أيًضا  إنسانًا وُحيمل كطفٍل على األحضان“ ويقول 
القديس كيرلس األوروشليمي ”بأّن املسيح هو الذي 
خلقنا على صورة اهللا، وهو اآلن يصُري إنسانًا على 

الصورة ذاUا“.
فمن خالل خالص البشر أصبح كلمة اهللا املتجسد 
عينا  رَأَتْـُهْم  الذي  اآلب  اهللا  «خالص»  املسيح  أي 
الشيخ مسعان الصّديق كما يقول مرمن الكنيسة: «ملا 
أبصر الشيخ بعينِه اخلالص الذي واىف الشعوب من 

اهللا هتف إليك قائًال: أنت هو إهلي».
بعينيِه  رأى  قد  مسعان  الشيخ  إّن  أكثر  وبتوضيٍح 
الشعوب  جلميع  أتى  الذي  الـُمَخلَِّص  اجلسديتني 
وهتف حنوُه بقوٍة قائًال: «أيُّها املسيح أنَت هو إهلي 
الدهور» كما  قبل كل  اآلب  اهللا  من  ُوِلْدَت  الذي 
يقول النيب العظيم الصوت اشعياء: «َويـُْبِصُر ُكلُّ َبَشٍر 

َخَالَص اِهللا» (لوقا ٣: ٦ _اش ٤٠ :٥)
وبكالٍم آخر أيها األخوة األحبة إن «خالص اهللا» 
أي المسيح ممنوٌح جلميع البشر وخاصة ألولئك من لديهم شوٌق 
َونِيٌَّة صاحلة بأن يعرفوا املسيح ويقبلوُه يف أحضاVم الروحية «أَنَا َقْد 
ِيف  َميُْكُث  َال  ِيب  يـُْؤِمُن  َمْن  َحىتَّ ُكلُّ   ، اْلَعاملَِ ِإَىل  نُورًا  ِجْئُت 
َع َأَحٌد َكَالِمي وَملَْ يـُْؤِمْن فَأَنَا َال أَِديُنُه، َألينِّ ملَْ آِت  الظُّْلَمِة.َوِإْن مسَِ

َألِديَن اْلَعاَملَ َبْل ُألَخلَِّص اْلَعاملََ». (يو١٢: ٤٦-٤٧)
إّن خالص اهللا (أي املسيح كلمة اهللا املتجسد) هو اهللا احلي الذي 
رآه الشيخ مسعان بعينيه الطبيعيتني كإنسان تام، بينما رآه بعينيه 
الروحيتني بأنُّه النوُر احلقيقي غري املخلوق أي ألوهته كما يقول قزما 
المتوحد: «ملا احنىن الشيخ وملس آثار أّم اهللا اليت مل تُذق خربة 
الزواج ملًسا إهلًيا. هتف يقول: إّنِك حتملَني نارًا يا نقّية فأنا أرتعد 

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

يِع اْلُمْنَتِظرِيَن ِفَداًء ِيف أُوُرَشِليَم.» (لوقا ٣٨:٢). َمَع مجَِ
3

ه 
ذ 
ُه 
ي 
ى 
د 
ا 
ص 
ا

ح
،

ل 
ك 
م 
ل

إإ
ا

خ
ال

أ
ال
أ

اهللا

اجل
و
ال
يق
خ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

magaly_2_2018.ai   3   23/12/17   12:42 �����magaly_2_2018.ai   3   23/12/17   12:42 �����



وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

الكرمي  بدمه  املسيح  يسوع  الرب  صنعه  الذي  الِفداَء  َهَذا  إّن 
لشعبه (لوقا٦٨:١) ، قد أوَضَح ماهّيتة القديس بولس الرسول يف 
رسالته للعربانيني إذ يقول: «َوأَمَّا اْلَمِسيُح، َوُهَو َقْد َجاَء رَئِيَس 
َكَهَنٍة…. َولَْيَس ِبَدِم تُـُيوٍس َوُعُجول، َبْل ِبَدِم نَـْفِسِه، َدَخَل َمرًَّة 
َواِحَدًة ِإَىل األَْقَداِس، فـََوَجَد ِفَداًء أََبِدي�ا. (عربانيني ٩: ١٣-١٤).

ويقول آباء الكنيسة ُمفسرين قول القديس بولس الرسول: «لَقد 
يف  األقداس  قدس  ”إىل  أي  األقَداِس»  إىل  الـَمسيُح  َدَخَل 
سبق:  ما  ُمفسرًا  الرسول  بولس  القديس  ويكمُل  السماوات“. 
َعَلى  َمْرُشوٌش  ِعْجَلٍة  َوَرَماُد  َوتُـُيوٍس  ِثريَاٍن  َدُم  ِإْن َكاَن  «ألَنَُّه 
َدُم  َيُكوُن  بِاحلَْرِيِّ  َفَكْم  اجلََْسِد،  َطَهارَِة  ِإَىل  يـَُقدُِّس  اْلُمَنجَِّسَني، 
اْلَمِسيِح، الَِّذي ِبُروٍح أََزِيلٍّ َقدََّم نـَْفَسُه ِهللا ِبالَ َعْيٍب، يَُطهُِّر َضَمائِرَُكْم 

ِمْن أَْعَمال َميَِّتٍة لَِتْخِدُموا اهللاَ احلَْيَّ!» (عربانيني٩: ١٣-١٤).
لقد َعَبَد مسعاُن الصّديق اهللا احلي وتكلمت حنة النبية أيًضا عن 
ِلُسُقوِط  ُوِضَع  َقْد  املتجسد «الذي  اإلله  املسيح  اهللا احلي، أي 
َوِقَياِم َكِثريِيَن.» (لوقا ٢: ٣٤) ويدعونا أن نلتقي به ليس حبسب 

الناموس ولكن يف الروح القدس.

فلنهتف مجيًعا يا إخويت مع أبينا القديس كريلس األوروشليمي 
قائلني: فلنرقص طربًا مع املالئكة ولنسهر مع الرعاة، ولنسجد مع 
العذراء مرمي  اإلله  ُمَعظِِّمَني والدة  ا¡وس، ولنعّيد مع بيت حلم 
ومقدمني مع يوسف فَـْرَخِي ٱليمام النفس واجلسد َوْلنـَـْقَبِل ٱملسيح 
يف أحضاننا مع مسعان الشيخ. ولنسبح الرب مع القديسة حنة 
بنعمة  الدهور  الصاحل إىل مجيع  إهلنا  أنت  النبّية هاتفني: ألنك 
ورأفات ربنا يسوع املسيح وحمبته للبشر الذي له ا¡د والعزة مع 

اآلب والروح القدس إىل دهر الداهرين.

آمين

عن رهبنة صغار السّن.
سألوا القدیس باسیلیوس:

ما مقدار القامة (الروحية) التي ينبغي أن ننذر نفوسنا فيها للرّب؟ 
وفي أي سّن يأتي إقرار البتولية؟ - فأجاب القدیس باسیلیوس:

✞ - إّن ربنا يسوع املسيح يقول: «دعوا األوالد يأتون إيلَّ وال 
متنعوهم» (مت١٤:١٩).

منذ  املقدسة  الُكتب  يتعّلم  الذي  ميتدح  بولس  والرسول   -  ✞
صباه: (٢يت١٥:٣).

✞ - وأن يرّيب اآلباء أوالدهم (من اجلنسني) بأدب وخمافة اهللا .
✞ - إذن يف كل زمان (يف أي سّن) ينبغي أن نقبل الذين يأتون 

إلينا.
✞ - األيتام من الوالدين نقبلهم، إن مل يسلمهم لنا أحد، لنصري 

مَتشّبهني بالطوباوي أيوب. 
إلينا على أيدي  ✞ - والذين هلم آباء نقبلهم، إذا ما أتوا �م 

شهود كثريين لنقطع افرتاءات األشرار يف هذا ا¡ال. (١)
(١) أتى والدا القديس أنبا شنودة رئيس المتوحدين بـــإبنهما الطفل للدير وتركاه 
عند خاله الراهب القديس «بيجول» وهو لم يزل في التاسعة من عمره. وجيء 
بالقديس «تادرس» إلى القديس أنبا باخوميوس - أب الَشركة - وهو لم يـََزل بعد 

في سن ١٥ سنة.

✞ - وينبغي أالَّ نقبلهم للوقت (فور جميئهم للدير) يف مجلة رباط 
(جمتمع) األخوة. ولكن نربيهم (نعّلمهم) كأوالد األخوة.

معيشتهم  وباقي  ونومهم  وأكلهم  الصبيان  مساكن  ومنيِّز   - ✞
(لوحدهم) لكي ال تكون هلم دالة عند الرجال (الرهبان) بل يكونون 

إذا اجتمعوا �م يستحون منهم.
إن كان  الرهبان) - ال سّيما  (من  واحًدا  يروا  ولكي ال   - ✞
عظيًما (له مكانة روحية) - يتم توبيخه بسبب خطٍأ ما، ولكي ال 
يرونا نصنع مع الشيوخ (كبار الرهبان) ما ينبغي أن نصنع معهم، 
فرييدون - هم أيًضا - أن نصنع هلم كذلك، قبل الوقت (النمو 

الروحي للشباب).
✞ - ولكي ال يكون انزعاج يف بيت الناسك، ألن قراءة األطفال 

تكون بصوٍت عاٍل.
✞ - أما بالنسبة للصلوات النهارية (السواعي) فليكن الصبيان مع 
الكبار (الرهبان) ُجمتمعني فيها، ولكي يتعّلموا من الكبار (الصالة) 

وتكون معونة للصغار منهم.
✞ - وخنّصص هلم خادًما ُمتقدًما يف السن، وَرُجًال فاضًال َجمرَّبًا 
(خمتربًا) طويل الروح (صبورًا) أكثر من الباقني، لكي - حبنان - يليق 
من  خطأ  ُيصِلح  (حكيم)  مناسب  وبكالم  األبناء،  مع  باآلباء 

خيطىء منهم.

السّن. صغار رهبنة وينبغي أالَّ نقبلهم للوقت (فور جميئهم للدير) يف مجلة رباط عن و - ✞

الُنسك في حیاة الرهبنة للقدیس باسیلیوس الكبیر
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� المسيح يُقدَّم إلى الهيكل:
بعد ٱلتطهري، كان تقدمي ٱلطفل يسوع ذي ٱألربعني يوًما إىل اهليكل 
لُيدَعى قدوًسا للرب وُمكرًَّسا له(١). والعذراء اليت كانت قد تكرَّست 
قبًال يف اهليكل منذ طفولتها، تتنازل هنا عن أولوية أمومتها لُتقدِّم 
طفلها ُمقدًَّسا للرب باعتباره املسيَّا املوعود به: «ألَنَُّه ُخيَلُِّص َشْعَبُه ِمْن 

َخطَايَاُهْم» (مت٢١:١)(٢).
وإذا كان اهللا قد خصَّص فيما بعد سبط الوي خلدمة اهليكل بدل 
كل ِبْكر يف إسرائيل (عد ٣: ٩-١٢؛ ٨: ١٨)، فإنَّ املسيح (الذي 
هو من سبط يهوذا حسب اجلسد) مل يأِت ليكون خادًما أو جمرد 
كاهن، وإمنا كرئيس كهنة إىل األبد على رتبة ملكي صادق(٣) وليس 
على رتبة هارون (الذي من سبط الوي)، والذي «لَْيَس ِبَدِم تُـُيوٍس 
نَـْفِسِه، َدَخَل َمرًَّة َواِحَدًة ِإَىل األَْقَداِس، فـََوَجَد  ِبَدِم  َبْل  َوُعُجول، 

ِفَداًء أََبِدي�ا» (عب ٩: ١٢).
كان املسيح هو الِبْكر الفريد الذي به متَّ اخلالص األبدي، فتباركت 
فيه كل أُمم األرض. وإذا كان خروف الفصح القدمي قد أَنْـَقَذ أبكار 
الِبْكر، ابن اهللا  املـُهلك، فإنَّ ذبيحة هذا  إسرائيل من ضربة املالك 
الوحيد، قد أنقذت كل َمن يؤمن به من املوت األبدي ووهبته احلياة 

األبدية (يو١٦:٣).
والعذراء، وهي هنا حتمل ابنها لتقدميه إىل اهليكل ُمكرًَّسا للرب، 
سرتاه بعد سنوات مرفوًعا على الصليب خلالص كل البشر. وعلى 
مثاهلا، فإنَّ الكنيسة حتمل جسد الرب ودمه يف سرِّ اإلفخارستيا كل 
ًدا لعشاء الرب ليلة آالمه، وتبشريًا مبوت  قداس، استحضارًا ُمتجدِّ

اخلالص  أن جييء إلعالن  إىل  السماء  إىل  وقيامته وصعوده  الرب 
األخري (يف ٣: ٢١،٢٠؛ عب ٩: ٢٨؛ ١بط ١: ٥).

� شهادة سمعان الشيخ:
ولكي تكتمل أبعاد املشهد، ويتكلَّل بروح النبوَّة، يأيت إىل اهليكل 
يف وقته متاًما مسعان الشيخ الذي كان على موعد حدَّده الروح له قبل 

سنني كثرية.
كان مسعان (أو مشعون) واحًدا من معلِّمي الكتاب، و«وََكاَن َرُجٌل 
تـَْعزِيََة  يـَْنَتِظُر  َتِقي�ا  بَار�ا  الرَُّجُل َكاَن  َوَهَذا  ِمسَْعاُن،  اْمسُُه  أُوُرَشِليَم  ِيف 
اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيِه.» (لو٢٥:٢)، وحبسب التقليد  ِإْسرَائِيَل، َوالرُّوُح 
اختري ضمن اثنني وسبعني شيًخا - ستة من كل سبط - اختارهم 
أليعازر رئيس كهنة أورشليم ليقوموا برتمجة أسفار العهد القدمي من 

العربية إىل اليونانية (٤).
وكان على مسعان ترمجة سفر إشعياء. وملا جاء إىل اآلية السابعة من 
األصحاح الرابع عشر: «َها اْلَعْذرَاُء َحتَْبُل َوتَِلُد ابـًْنا َوَتْدُعو اْمسَُه « 
ِعمَّانُوئِيَل»»، توقَّف أمامها وتردَّد متحيِّـرًا. فالكلمة العربية ”عاملاه 
اليونانية ”بارثينوس parthenos“ أي  الكلمة  alma“ تقابلها 
”العذراء“ غري املرتبطة بزوج. وَخَطَر له أنَّ الكلمة غري مالئمة أو 
ليست مقصودة لذاUا، وقد تتعرَّض ترمجته يف هذه احلالة لالنتقاد. 
وفكَّر أنه قد يكون األوفق أن يستخدم الكلمة اليونانية ”نيانيس 
nianis“ أي ”شابة“، وهي كلمة عامة ميكن أن تعين امرأة صغرية 
السن، متزوجة أو غري متزوجة. ولكن الروح القدس تدخَّل، وحبسب 
التقليد، فإنَّ مالًكا ظهر له يف رؤيا وأكَّد له صحة الكلمة املكتوبة، 
«وََكاَن َقْد أُوِحَي إِلَْيِه بِالرُّوِح اْلُقُدِس أَنَُّه الَ يـََرى اْلَمْوَت قـَْبَل َأْن يـََرى 
.» (لو٢٦:٢)، أي ليس فقط يُعاين األُم العذراء، بل  َمِسيَح الرَّبِّ

والطفل اإلهلي، وقد أتت به لتقدميه للرب.
يشهد  اهليكل كي  إىل  الشيخ  مسعان  القدس  الروح  ساق  هكذا 
حتقيق الوعد القدمي الذي عقده اهللا مع إبراهيم: «َويـََتَباَرُك ِيف َنْسِلَك 

يُع أَُمِم َاَألْرِض » (تك٣:١٢). مجَِ
الكاهن  يفطن  ومل  الدم،  ورش  واحلرق  والذبح  التطهري  متَّ  �دوء 
اخلدمي (الذي يُتمِّم اخلدمة يف اهليكل) أنه كان أمام ملك امللوك، كما 
أن مرمي ويوسف أيًضا كانا حيسبان أن األمر لن يتعدَّى التقدمة مث 

العودة. ولكن كان هناك مثة فصول باقية لن تُنَسى آثارها.
وها هو الشيخ الوقور يقرتب من العائلة املقدسة وهو يئنُّ حتت وطأة 
السنني اليت طالت(٥) يف انتظار ”تعزية إسرائيل“ مبخّلص العامل. 
وإذ جتتاحه البهجة مبرأى «مسيح الرب» يتوق متجاسرًا أن حيمله، 
فُتقدِّمه له أُمه وميدُّ ذراعيه ليحمله(٦). وتقفز إىل ذهنه الوعود اإلهلية 
، َألنَّ الرَّبَّ َقْد َعزَّى  بتعزية إسرائيل وكل األُمم: «لُِتِشِد اْجلَِباُل بِالتـََّرمنُِّ
ِخَرَب  يَا  َمًعا  ي  تـََرمنَِّ َأِشيِدي  يـَتـََرحَُّم....   بَاِئِسيِه  َوَعَلى  َشْعَبُه، 
أُوُرَشِليَم، َألنَّ الرَّبَّ َقْد َعزَّى َشْعَبُه. َفَدى أُوُرَشِليَم،  َقْد َمشََّر الرَّبُّ 
اَألْرِض  َأْطرَاِف  فـَتـََرى ُكلُّ  األَُمِم،  ُعُيوِن ُكلِّ  أََماَم  ُقْدِسِه  ِذرَاِع  َعْن 

دخول السّید المسیح الى الهیكل
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َخَالَص ِإهلَِنا.» (إش ٤٩: ١٣؛ ٥٢: ١٠،٩).
وإذ يتم الوعد القدمي لسمعان بعد االنتظار الطويل، يشعر أنه أخريًا 
قد حانت ساعة االنطالق من العامل. وبفرحة األسري، وهو يتحرَّر 
من قيود سجنه، يرفع عينيه حنو السماء هاتًفا: «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا 
َسيُِّد َحَسَب قـَْوِلَك ِبَسَالٍم، َألنَّ َعيـَْينَّ َقْد أَْبَصرَتَا َخَالَصَك» (لو ٢: 

.(٣٠،٢٩
ولكن قبل أن ميضي من اهليكل، ُحيرِّك الروح القدس مسعان كي ينطق 
بشهادته ُمنبًئا عن املهمة الُعظمى للطفل اإلهلي، فُيواصل قوله عن 

«خالص الرب»: «َخَالَصَك،. الَِّذي أَْعَدْدَتُه 
يِع الشُُّعوِب. نُوَر ِإْعَالٍن ِلألَُمِم،  ُقدَّاَم َوْجِه مجَِ
 (٣٢،٣١ (لو٢:  ِإْسرَائِيَل.»  ِلَشْعِبَك  َوَجمًْدا 
صًدى لكلمات الكتاب: «فـََقْد َجَعْلُتَك نُورًا 
اَألْرِض»  أَْقَصى  ِإَىل  َخَالِصي  لَِتُكوَن  ِلألَُمِم 
(إش ٤٩: ٦). فاألُمم اليت كانت يف الظلمة 
وظالل املوت ُيشرق عليها نور، وإسرائيل الذي 
(يو٢٢:٤)  اخلالص  وعد  على  اهللا  ائتمنه 

يتمجَّد بأن يأيت منه املخلِّص ابن داود.
يستودعها  مزدوجة  خاصة  رسالة  بَِقَيت  مث 
لألُم القديسة، وجزؤها األول عن ابنها الذي 
ُوِضَع  َقْد  هَذا  ِإنَّ  «َها  ويقول:  إليه  ُيشري 
َوِلَعَالَمٍة  ِإْسرَائِيَل،  ِيف  َوِقَياِم َكِثريِيَن  ِلُسُقوِط 
ينقسم  املسيح  خالص  فأمام  تـَُقاَوُم.»(٧). 
الناس فريقني: فالرافضون واملقاومون سُيقطعون 
يف Vاية األمر، أما املؤمنون فينجون من املوت 

ويستوطنون يف ملكوته األبدي.
الكهنة  رؤساء  واجه  خدمته  خالل  والرب 
أنَّ:  نفسه  عن   (١٦  :٢٨) إشعياء  بنبوَّة 
«احلََْجُر الَِّذي َرَفَضُه اْلبـَنَّاُؤوَن ُهَو َقْد َصاَر رَْأَس 

الزَّاِويَِة؟ ُكلُّ َمْن َيْسُقُط َعَلى ذِلَك احلََْجِر يـَتـََرضَُّض، َوَمْن َسَقَط ُهَو 
َعَلْيِه َيْسَحُقُه!» (لو٢٠: ١٨،١٧). وقد أشار القديس بولس كيف 
أن اليهود اصطدموا حبجر الصدمة كما هو مكتوب (إش١٤:٨): 
«... َها أَنَا َأَضُع ِيف ِصْهيـَْوَن َحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخرََة َعثـْرٍَة، وَُكلُّ َمْن 

يـُْؤِمُن ِبِه الَ ُخيَْزى» (رو ٩: ٣٣،٣٢).
العذراء ليقول هلا اجلزء اخلاص �ا: «َوأَْنِت  مث يلتفت مسعان إىل 
أَْيًضا َجيُوُز ِيف نـَْفِسِك َسْيٌف، لِتـُْعَلَن أَْفَكاٌر ِمْن قـُُلوٍب َكِثريٍَة(٨)» (لو 

.(٢: ٣٥
القادمة احلافلة  ومسعان هنا ميدُّ بصره إىل بعيد ُمستبًقا األحداث 
حملها  لتحل  احلالية  األفراح  ترتاجع  حني  والدموع  والدم  بالعذاب 
اآلالم الساحقة ”كسيٍف“ حاد خيرتق قلبها بكل شدَّته، واالبن 
احملبوب، وهو يف الثالثة والثالثني، يتعرَّض حلصار الظلم والكراهية 

قبل أن يرتفع نازًفا على صليب العار حىت املوت، « لِتـُْعَلَن أَْفَكاٌر ِمْن 
قـُُلوٍب َكِثريٍَة»: بعضها يؤمن ويتبع ويُبشِّر خبالصه، وبعضها يرفض 

ويضطهد ويُعادي إىل النهاية.
مسعان  مساع كلمات  عند  قلبها  وانقبض  جفلت  العذراء  ولعل 
بكل  اختربUا  قلبها، حىت  يف  �ا  ُمتفكِّرة  حتفظها  وظلَّت  الشيخ، 

حقيقتها القاسية وحجمها اهلائل يوم الصليب.

� شهادة َحنَّة النبيَّة:
مث جتيء النبيَّة «وََكاَنْت نَِبيٌَّة، َحنَُّة بِْنُت فـَُنوئِيَل ِمْن ِسْبِط َأِشَري (٩)، 
أَيَّاٍم َكِثريٍَة، (اليت جتاوز  َمٌة ِيف  ُمَتقدِّ َوِهَي 
عمرها القرن) َقْد َعاَشْت َمَع َزْوٍج َسْبَع 
اهليكل  تُفارق  مل  ُبُكورِيَِّتَها،  بـَْعَد  ِسِنَني 
أربًعا ومثانني سنة، وهي مثل مسعان كانت 
ممتلئة من الروح: «عابدة بأصوام وطلبات 
ليالً وVارًا». وهي قد أقبلت بالروح يف 
الصغرية  اجلماعة  حنو  الساعة  تلك 
الرب  ُتسبِّح  معهم  ووقفت  الـُمباركة 

وتُقامسهم فرحهم (لو ٢: ٣٦-٣٨).
التقية،  الشيخة  مغبوطة هذه  كم هي 
اللذان  الشيخ،  مسعان  أيًضا  هو  كما 
تصري  عندما  ُمضيًئا  منوذًجا  يُقدِّمان 
الشيخوخة بركة وُصحبة سعيدة مع اهللا، 
وليست جمرد أيام طويلة متشا�ة تُقَضى 
والسأم،  والعجز  الضعف  مع  بصعوبة 
يِع  ومها اللذان عاشا على الرجاء «َمَع مجَِ
أُوُرَشِليَم.»  ِيف  ِفَداًء  اْلُمْنَتِظرِيَن 
السعيدة،  اجلائزة  وكانت  (لو٣٨:٢). 
لقاء املخلِّص مع بداية قدومه إىل العامل. 
الروحية خيزيان  بإمياVما وحيويتهما  ومها 
الشباب الذين يُبدِّدون أيامهم خضوًعا لرغبات اجلسد، أو احنصارًا 
يف مهوم العيش، ومنهم َمن يسحقهم االكتئاب بال رمحة(١٠)؛ كما 
مصريهم،  عن  ويغفلون  حكمتهم،  يفقدون  الذين  الشيوخ  خيزيان 
أو  بالشهوات،  يتعلَّقون  أو  احلياة،  ورفاهية  الِغَىن  بغرور  وينشغلون 

ُميضون ما بَِقَي من أيامهم يندبون حظهم وجيرتُّون األحزان.
الرب. ولعلها أخذت  تتكلَّم عن  بالروح، بدأت حنَّة  تنفعل  وإذ 
األتقياء،  من  اهليكل  يف  َمن كانوا  مع  املسيَّا  عن  النبوَّات  تستعيد 
املواعيد  نظروا  بعيد  األيام، وهم «من  الذين طوUم  اآلباء  وتتذكَّر 

وصدَّقوها وَحيُّوها» (عب ١١: ١٣).
اشرتك  وكما  الرجاء.  على  فداءه  املنتظرين  ُيكافئ  الرب  هو  وها 
الرجال يف خدمة اخلالص كقادة وقضاة وأنبياء وملوك وكارزين، ها 
ُهنَّ النساء ينلن كرامة مبرمي العذراء وحنَّة النبية وكل َمن ُكنَّ حول 
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الرب كي تتعزَّى �ن حواء أُم كل البشر (تك ٢:٣)، بإسهامهن يف 
اخلطة اإلهلية لتدبري اخلالص.

+ + +
على أنَّ احتفال الكنيسة بتقدمي املسيح إىل اهليكل ال يصح أن يـَْعُرب 
علينا كأنه تذكار خاص باملسيح ورسالته اخلالصية، ولكنه ميكن أن 
ُحيقِّق غاية ذاتية ُجمدِّدة للحياة إِن ٱنتبهنا إليه كعيد لكلٍّ منَّا، كبارًا 
تالميذ  له  بتكريسنا  الرب  مع  فيه  حنتفل  ونساًء،  رجاًال  وصغارًا، 

وخدَّاًما.
بل إنَّ التزامنا اإلمياين يقتضي أن يكون دخولنا إىل الكنيسة يف كل 
مرة ال «َكَما ِلَقْوٍم َعاَدٌة» (عب ٢٥:١٠)، وإمنا جتديًدا دوريًا لعهدنا 
«كُمقدَّسني للرب» (خر ٢٢: ٣١؛ ال ١١: ٤٥،٤٢؛ يو ١٧: 
١٩)، ورجوًعا بالتوبة إىل اهللا وتأكيًدا على السري على ُخَطى املخلِّص 
بالفرح شركة  وقابلني  إجنيله، حاملني عاره (عب١٣:١٣)،  وطاعة 
آالمه (يف١٠:٣)، وصائرين نورًا للعامل وملًحا لألرض، ُمقدِّمني حمبة 
للقريب والغريب والعدو، وغالبني الشر باخلري، وكارزين للكل خبالص 
الرب، ومستعدِّين كل يوم كسمعان للخروج من هذا العامل إىل الُعرس 
السماوي، ويف كل صالة Vتف معه مبتهجني: «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا 

َسيُِّد َحَسَب قـَْوِلَك ِبَسَالٍم»(١١).
وهو نداء كل املؤمنني احلقيقيني رفاق املسيح الذين اختربوا خالص 
الرب «َذاُقوا اْلَمْوِهَبَة السََّماِويََّة، َوَذاُقوا َكِلَمَة اِهللا الصَّاحلََِة» (عب ٦: 
٥،٤)، الذين ينطبق عليهم قول الرسول بولس: «َألْن لَْيَس لََنا ُهَنا 
َمِديَنٌة بَاِقَيٌة، لِكنـََّنا َنْطُلُب اْلَعِتيَدَة.» (عب ١٣: ١٤). أما املرتدِّدون 
الذين مل حيسموا أمرهم بعد يف تبعية الرب، فاخلوف ُحياصرهم من 
وكل  مسعان  قاله  ما  ينطقوا  أن  يستطيعون  وال  األخرية،  الساعة 
مات  قد  ألنه  أيًضا،  هؤالء  مثل  طالٌب  الرب  ولكن  املستعدِّين. 
ألجلهم. وهو قادر على خالصهم، ويقول هلم: « فَِإْن َحرَّرَُكْم االْبُن 

فَِباحلَِْقيَقِة َتُكونُوَن َأْحرَارًا.» (يو ٨: ٣٦).
دكتور ج. ن. سليمان

(١) باعتباره الِبْكر، أي االبن األول فاتح الرحم (وهو يكون البكر ولو مل يُوَلد له 
إخوة من بعده)، وهو خيدم اهللا ِعَوض أن يُقدِّم ذبيحة، إذ أنَّ اهللا افتدى كل أبكار 
إسرائيل يف ضربة قـَْتل أبكار املصريني: «يـَْوَم َضرَْبُت ُكلَّ ِبْكٍر ِيف أَْرِض ِمْصَر َقدَّْستـُُهْم 
ِيل.» (خر ١٣: ١٥،٢؛ عد ٣: ١٣؛ ٨: ١٧). ويف دخول املسيح اهليكل حتقيق 

لنبوَّة مالخي: «َويَْأِيت بـَْغَتًة ِإَىل َهْيَكِلِه السَّيُِّد الَِّذي َتْطلُُبونَُه» (مل ٣: ١).
الثالث  ابنها صموئيل ذا  (٢) قبل املسيح بأكثر من ألف عام، قدَّمت َحنَّة 
سنوات كي خيدم اهليكل قائلة: «َألْجِل هَذا الصَِّيبِّ َصلَّْيُت فََأْعطَاِينَ الرَّبُّ ُسْؤِيلَ 

.» (١صم: ٢٨،٢٧).  الَِّذي َسأَْلُتُه ِمْن َلُدْنُه. َوأَنَا أَْيًضا َقْد أََعْرتُُه لِلرَّبِّ
(٣) ملك شاليم الذي عشَّر له إبراهيم - والوي يف ُصلبه - ونال بركته (تك 

١٤: ١٨-٢٠؛ عب ٧: ١٠،٦).
 Septuagint بالسبعينية  واملعروفة  القدمي  للعهد  ترمجة  أول  وهي   (٤)
املقدوين  مصر  ملك  فيالدلفوس  بطليموس  من  بتكليف  وذلك   ،LXX
(٣٠٩-٢٤٦ق.م) حوايل سنة٢٨٠ق.م، الستكمال مكتبة اإلسكندرية العظيمة 
وخلدمة يهود الشتات يف مصر الذين صاروا يتكلَّمون اليونانية السائدة بعد أن 
فقدوا لغة آبائهم العربية. ويف اإلسكندرية متَّت أوًال ترمجة أسفار موسى اخلمسة يف 
٧٢ يوًما، واسُتْكِمَلت ترمجة باقي األسفار خالل املائيت سنة التالية، وقد ُمسِّيت 

.Alexandrian Version هذه الرتمجة فيما بعد بالنسخة اإلسكندرانية
(٥) وقد سكت الكتاب عن اإلشارة إىل سنوات عمره (على غري ما جرى مع 
يـُْقرِن امسه بالشيخ. والبد أنه كان معروفًا متاًما يف  التقليد  النبيَّة) وإن كان  حنَّة 

أورشليم، فقد عاصر أجياًال كثرية. 
اهللا  ومتلقِّي   ،Host of God اهللا  مضيف  مسعان:  ُيسمَّى  لذا   (٦)
God-Receiver، وحامل اهللا Theophoros. وألن يوم دخول املسيح 
اهليكل كان أيًضا يوم لقائه بسمعان وحنَّة، فُيسمَّى هذا اليوم يف التقومي اليوناين: 

”عيد التالقي“. 
(٧) «وهو عالمة من اهللا يُقاوموVا»، حسب الرتمجة العربية املشرتكة، أي أنَّ 
املسيح نفسه هو العالمة (أي صورة اهللا وخالصه) اليت تُقاَوم. ولكن ميكن أن 
صليبه.  وهي  (مت٣٠:٢٤)،  اإلنسان»  ابن  «عالمة  على  األمر  ينسحب 
ومكتوب «فَِإنَّ َكِلَمَة الصَِّليِب ِعْنَد اْهلَاِلِكَني َجَهاَلٌة ، َوأَمَّا ِعْنَدنَا َحنُْن اْلُمَخلَِّصَني 
َفِهَي قـُوَُّة اِهللا» (١كو١٨:١). كما أنَّ املسيح املصلوب هو للرافضني « لِْليـَُهوِد 
َعثـْرًَة، َولِْلُيونَانِيَِّني َجَهاَلًة!»، وأما للمدعوين منهم فهو «قـُوَُّة اِهللا َوِحْكَمُة اِهللا» (١

كو٢٣:١-٢٤).
(٨) ومن نبوَّة مسعان هذه استوحت الكنيسة هذه الفقرة من ِقَطع صالة الساعة 
بفرح كل  املختلطة  الصليب  حتت  املكلومة  اُألم  مشاعر  مستعيدة  التاسعة 
املـُخلَّصني: ”عندما نظرت الوالدة اَحلَمل خملِّص العامل على الصليب ُمعلًَّقا، قالت 
وهي باكية: أما العامل فيفرح لقبوله اخلالص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إىل 

صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابين وإهلي“.
(٩) «َحنَّة» يعين: (نعمة) أو (حنان) أو (حنون)؛ و«فنوئيل» (تك ٣: ٣١) 
يعين: (وجه اهللا)؛ و«أشري» (تك ٣: ١٢) يعين: (سعيد) أو (مغبوط)، وهو واحد 
من األسباط العشرة اليت كوَّنت اجلزء الشمايل من مملكة إسرائيل اليت انقسمت بعد 

سليمان.
املصابني  لعالج  سنة  دوالر كل  بليون   ٥٠ املتحدة  الواليات  تنفق   (١٠)
باالكتئاب. كما أن هناك ٣١,٠٠٠ ينتحرون من كل الفئات كل عام، فضًال عن 
واإلجنيل  النوم  إجنيل صالة  من   (١١) العامل.  أحناء  يف  ينتحرون  غريهم  آالف 

اخلتامي لصالة نصف الليل.

فـإن كْنـَت تَـْبغـي الِعـّز فـابْـِغ تَـَوّسـطـــًا 
فـعـنـَد التّـنــــاهـي يَـْقــُصـُر المــُــتـطــــاِول

تَـَوقّــــى البُــدوُر النـقـَص وْهــَي أِهـلَّـــــٌة 
ويُْدرُِكـهــا النُّـْقـصــــاُن وْهـــَي َكـَواِمــــــُل

The looks of jealousy and envy
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إن نعمة مماثلة الصورة اإلهلية كانت كافية يف َحدِّ ذاUا لكي جتعلنا 
نعرف اهللا الكلمة، ونعرف اآلب بواسطته. غري أن اهللا إذ كان يعرف 
ضعف البشر، وضع يف ٱعتباره أيًضا إمهاهلم ملعرفة اهللا حىت اذا مل 
يهّتموا أن يعرفوا اهللا من تلقاء أنفسهم استطاعوا بواسطة املخلوقات 

أن يتجنبوا اجلهل خبالقها. 
وألن إمهال البشر احندر قليًال قليًال حنو الُسفليات فقد أعّد اهللا مرَّة 
معروفني  وأنبياَء  ناموًسا  هلم  فأرسل  هذا،  لضعفهم  عالًجا  أخرى 
اخلالق  ليعرفوا  السماء  إىل  عيوVم  يرفعوا  مل  إذا  أVم  حىت  لديهم، 
استطاعوا أن يتعّلموا (عن اهللا) ّممن يعيشون بينهم، وذلك ألن البشر 
بطريقة  العليا  األمور  عن  أمثاهلم  البشر  من  يتعلموا  أن  يستطيعون 

مباشرة. 
وهكذا كان ُمتاًحا هلم إذا رفعوا عيوVم إىل عظمة السماء وأدركوا 
تناسق اخلليقة أن يعرفوا مدبرها كلمة اآلب (املسيح)، الذي بتدبريه 
لكل األشياء يـَُعرِّف اآلب للجميع، وهو ٱلذى حيرِّك كل األشياء هلذه 

الغاية عينها حىت يستطيع ٱجلميع أن يعرفوا اهللا بواسطته. 
أو لو َصُعَب عليهم هذا لكان يف مقدورهم على األقل أن يلتقوا 
بالرجال القديسني، وبواسطتهم أن يعرفوا اهللا خالق الكل، أبا املسيح، 

وأن عبادة األوثان هي كفر باهللا ومملوءة بكل جحود وفساد. 

أو كان متيسرًا هلم مبعرفتهم للناموس أن يّكفوا عن كل تَـَعٍد. وأن 
يعيشوا حياة الفضيلة ألن الناموس مل يكن فقط لليهود، وال أُرِسل 
ومن  لليهود  أُرِسلوا  قد  وإن كانوا  ولكن،  فقط.  اليهود  إىل  األنبياء 
م كانوا معّلمني مقدسني للمسكونة كلها،  َّVٱليهود ٱّضطُِهُدوا إالَّ أ

يُعّلمون عن معرفة اهللا وعن سلوك النفس. 
وبالرغم من ِعَظِم (عظمة) صالح اهللا وحمبته للبشر فإن البشر إذا 
غلبتهم شهواUم الزائلة والضَّالالت والغوايات الىت أرسلتها الشياطني 
فإVم مل يقبلوا احلق بل ثـَقَُّلوا أنفسهم بالشرور واخلطايا إىل احلدِّ ٱلذي 
تصرفاUم  طريقة  من  بل  عاقلة،  بعد كخالئق  يظهرون  ال  جيعلهم 

ُحيسبون ُجمَرَِّديَن من العقل. 
غواية  وسادت  العاقلة،  غري  هكذا كاحليوانات  البشر  صار  وإذ 
الشيطان ىف كل مكان حىت ُحِجبت معرفة اإلله احلقيقي، فما الذى 

كان على اهللا أن يفعله؟
بتأثري  يضلون  البشر  وَيدَع  العظيم  الضالل  هذا  أمام  أيصمت 

الشيطان وال يعرفون اهللا؟
وما هي الفائدة من خلق اإلنسان أصًال على صورة اهللا؟

كان من األفضل له لو أنه ُخلق مثل خملوق غري عاقل من أن ُخيلق 
عاقًال مث يعيش كاحليوانات غري العاقلة. أو هل كانت هناك ضرورة 
على اإلطالق أن يُعَطى فكرة عن اهللا منذ البداية؟ ألنه إن كان حىت 
اآلن هو غري جدير أن يناهلا، فكان األوىل أالَّ تُعطى له من البداية. 

وما الفائدة الىت تعود على اهللا الذي خلقهم وكيف يتمّجد إن كان 
البشر الذين خلقهم ال يعبدونه بل يظنون أن آهلة أخرى هي اليت 
خلقتهم؟ ألنه �ذا يظهر أن اهللا قد َخَلَقهم  ال لنفسه بل لآلخرين. 
ومرة أخرى نقول: أي ملك، وهو جمرد إنسان بشري، إذا ٱمتلك 
يدعهم  ال  وهو  يستعبدوVم؟  آلخرين  مواطنيه  يرتك  بالًدا  لنفسه 
يلتجئون لغريه، لكنه ينذرهم برسائله مث يُرسل إليهم أصدقاءه مرارًا، 
حبضوره،  هم  يوخبِّ لكي  بشخصه،  اليهم  يذهب  ٱألمر  اقتضى  وإن 
لغريه  ُخداًما  يصريوا  لكي ال  ذلك  إليها. وكل  يلجأ  كآخر وسيلة 

فيذهب عمله هباًء. 
أفال يشفق اهللا باألوىل على خليقته كي ال َتِضلَّ عنه وتعبد األشياء 
اليت ال وجود هلا، وباألكثر عندما يظهر أن هذه الضاللة هي سبب 
هالكهم وخرا�م؟ وليس الئًقا أن يهلك هؤالء الذين قد كانوا مرّة 

شركاء يف صورة اهللا. 
إذن فما هو الذى كان ممكًنا أن يفعله اهللا؟ وماذا كان يمكن أن 
يتم سوى تجديد الخليقة التي ُوجدت على صورة اهللا، مّرة أخرى، 
ولكي يستطيع البشر أن يعرفوه مّرة أخرى؟ ولكن كيف كان ممكًنا 
هلذا األمر أن حيدث إالَّ حبضور نفس صورة اهللاـ  خمّلصنا يسوع املسيح؟ 
كان ذلك األمر مستحيًال أن يتم بواسطة البشر ألVم هم أيًضا ُخِلقوا 
على مثال تلك الصورة.(وليس هم الصورة نفسها)، وال أيًضا بواسطة 
املالئكة ألVم ليسوا ُصَورًا (هللا) وهلذا أتى كلمة اهللا بذاته لكي يستطيع 

وهو صورة اآلب، أن جيدِّد خلقة اإلنسان، على مثال الصورة. 

تجسد صاحب الصورة
القدیس أثناسیوس الرسولي
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أيًضا دون أن يُباد  يتم  وإضافة إىل ذلك فهذا مل يكن ممكًنا أن 
الموت والفساد. 

وهلذا فقد كان من الالئق أن يأخذ جسًدا قابًال للموت حىت ميكن 
أن يُبيد فيه املوت وجيّدد خلقة البشر الذي خلقوا على صورته. إذن 

فلم يكن ُكْفًؤا ِلَسدِّ هذه احلاجة سوى صورة اآلب. 
وكما أنه لو كانت هناك صورة لشخص مرسومة على قماش مثبَّت 
على لوحة خشبية وتلّطخت هذه الصورة من اخلارج باألقذار، مما 
أدى إىل ٱختفاء مالحمها، ففي هذه احلالة البُدَّ من حضور صاحب 
الصورة نفسه ثانية لكي ميكن إعادة جتديد الصورة على نفس قماش 
اللوحة، فال يُلقى بالقماش، ألن صورته ُرِمسَت عليه ، بل ُجيدِّد الرسم 

عليه مرّة أخرى. 
وعلى هذا النحو، فقد أتى إىل عاملنا كّلي القداسة ابن اآلب، إذ هو 
صورته،  على  مرة  ُخِلق  الذي  اإلنسان  جيّدد  لكى  اآلب،  صورة 
األناجيل  يف  هو  يقول  اخلطايا، كما  مبغفرة  َهَلَك  قد  ما  وخيّلص 
«جئت لكي أطلب وأخّلص ما قد هلك». وألجل هذا أيًضا قال 
لليهود «إن كان أحد ال يولد ثانية» وهو ال يقصد �ذا كما ظنوا  
الوالدة من امرأة، بل قصد التحدث عن إعادة ميالد النفس وجتديد 

ِخْلَقِتَها حبسب الصورة . 
ولكن إن كانت العبادات الوثنية واملعتقدات اإلحلادية قد سيطرت 
على املسكونة، وإن كانت معرفة اهللا قد أُخفيت، فمن ذا ٱلذي كان 
قادرًا أن يقوم بتعليم املسكونة عن اآلب؟ وإن قال أحد إن هذه هي 
يطوف  أن  إنسان  ٱستطاعة  يف  يكن  مل  أنه  أجبناه  إنسان؛  مهمة 
املسكونة كلها وليس من طبيعته أن تكون لديه القدرة على الركض 
ملثل هذه املسافات الشاسعة، وال هو يستطيع أن يّدعي القدرة على 
القيام �ذا العمل. كما أن البشر ال يستطيعون من تلقاء أنفسهم أن 

يقاوموا غواية األرواح الشريرة َوِحَيِلَها. 
ألنه طاملا أن اجلميع ضلُّوا واضطربت نفوسهم بسبب غواية األرواح 
الشريرة وأباطيل األوثان فكيف كان ممكًنا هلم أن يغّريوا نفوس البشر 
(اآلخرين) وعقوهلم وهم أنفسهم عاجزون عن رؤية النفس والعقل؟ 

وكيف ميكن ألي كائن أن يغّري النفس وهو ال يراها أو يعرفها؟ 
وقد يقول أحد إن اخلليقة كانت كافية. لكن لو كانت اخلليقة كافية 
موجودة  اخلليقة كانت  ألن  الفظيعة،  الشرور  هذه  حدثت كل  ملا 

بالفعل ومع ذلك كان البشر يسقطون يف نفس الضالل عن اهللا. 
فإىل َمْن إذن كانت احلاجة ِإالَّ إىل كلمة اهللا الذي يبصر (ويعرف) 
النفس والعقل، وهو الـُمحرِّك لكل ما يف اخلليقة، واليت من خالهلا 
لكل  وتدبريه  عنايته  بأعمال  الذي  ذلك  معروفًا؟ ألن  اآلب  جيعل 
ذلك  جيّدد  أن  أيًضا  يستطيع  الذى  هو  اآلب  عن  يعلم  األشياء، 

التعليم عينه. 
وكيف كان ممكًنا أن حيدث هذا؟ رمبا قال امرٌؤ إن هذا كان ممكًنا 
أنه مرة أخرى، عن طريق  السابقة، حىت  الطريقة  بنفس  أن حيدث 
أعمال اخلليقة ميكن أن يـُْعَلَن معرفة اآلب. لكن هذه الوسيلة مل تَـُعد 

مضمونة، وبالتأكيد هي غري مضمونة، ألن البشر قد أمهلوها سابًقا، 
بل أVم مل يعودوا يرفعون أعينهم إىل فوق بل صاروا يشخصون إىل 

أسفل. 
وهلذا كان من الصواب، إذ أراد منفعة البشر، أن يأيت الينا كإنسان 
آخًذا لنفسه جسًدا شبيًها جبسدهم من أسفل. حىت يستطيع الذين 
ال يريدون أن يعرتفوا به، من خالل أعمال عنايته وسلطانه على كل 
األشياء، أن يبصروا األعمال اليت عملها جبسده، هنا على األرض. 
ويعرفوا كلمة اهللا احلال يف اجلسد ومن خالل الكلمة املتجسد يعرفون 

اآلب. 
وكما أن املعّلم الصاحل، الذي يعتين بتالميذه، إذ يرى أن بعًضا منهم 
إىل  يتنازل  فإنه  إدراكهم،  فوق  َتْسُمو  اليت  العلوم  من  يستفيد  ال 
مستواهم ويعّلمهم أمورًا أبسط، هكذا فعل كلمة اهللا كما يقول بولس 
« إذ كان العامل يف حكمة اهللا مل يعرف اهللا باحلكمة استحسن اهللا أن 

ُخيّلص املؤمنني جبهالة الكرازة». 
وألن البشر قد تركوا التأمل يف اهللا واحنطَّت نظراUم إىل أسفل كأVم 
قد غاصوا يف األعماق باحثني عن اهللا يف عامل احلسّيات، صانعني 
ألنفسهم آهلة من البشر املائتني ومن الشياطني، هلذا فإن ُحمّب البشر 
َ كإنسان  وخمّلص اجلميع كلمة اهللا أخذ لنفسه جسًدا َوَمِشَي (َساَر)
بني البشر، وجذب أحاسيس كل البشر حنو نفسه، لكي يستطيع 
أولئك الذين يظنون أن اهللا له جسد مادي، أن يدركوا احلق عن طريق 
األفعال اليت يعملها الرب بواسطة جسده، وعن طريقه يعرفون اآلب. 
وألVم بشر، ويفهمون كل شيء بطريقة بشرية، فعندما يستخدمون 
إحساساUم اجلسدية لتفسري هذه األفعال وحياولون فهمها بدقة فإVم 
يرون أنفسهم قد قوبلوا يف منتصف الطريق، وهكذا يتعلمون احلق من 
كل ناحية. فإن نظروا إىل اخلليقة وعبدوها عن خوف فإVم يرون مع 
ذلك أVا تعرتف باملسيح ربًا. وإن ٱجتهوا بأفكارهم إىل البشر، ظانني 
أVم آهلة وجدوا رغم ذلك، أن أعمال املخّلص إن قورنت بأعمال 
البشر فإVا ُتظهره هو وحده أنه ابن اهللا دون سائر البشر، ألنه مل يقم 
بينهم قط َمِن ٱستطاع أن يعمل األعمال اليت عملها كلمة اهللا. أو إن 
ٱحنرفوا وراء ٱألرواح الشريرة، فعندما يرون الكلمة يطردها جيب أن 
يدركوا أن كلمة اهللا وحده هو اهللا وأن تلك األرواح ليست آهلة. أو إن 
كانت عقوهلم قد هبطت إىل األموات، فعبدوا األبطال واآلهلة اليت 
حتّدث عنها ُشعراؤهم، فإVم بعد أن رأوا قيامة املخّلص فيجب عليهم 
أن يعرتفوا أن تلك اآللهة كاذبة، وأن الرّب وحده هو اإلله احلق، 

كلمة اآلب، وهو الذي يسود على املوت أيًضا. 
وألجل هذا السبب ُوِلد وظهر كإنسان، ومات، وقام. وهو قد أظهر 
بأعماله اليت غّطت على أعمال كل من سبقوه من البشر، أن أعماهلم 
هناك  من  يسرتدهم  فإنه  ناحية  أية  إىل  ٱحنرفوا  إذا  وحىت  ضعيفة. 
ويعّلمهم عن أبيه احلقيقي، كما يقول عن نفسه: « أنا قد جئت لكي 

أطلب وأخّلص ما قد هلك».
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تعطفوا عليَّ أيها األخوة إن كان يف أحشائكم رأفة. أمل يذكر الكتاب 
يف سفر األمثال ما يلي: «أخ يساعده أخوه يصبح كمدينة شاهقة 
حصينة واالثنان مًعا كمملكة ذات اساسات متينة» (أم ١٨: ١٩ 
س). ويقول الرسول يعقوب أيًضا: «ِاْعَرتُِفوا بـَْعُضُكْم لِبـَْعٍض بِالزََّالِت، 
َوَصلُّوا بـَْعُضُكْم َألْجِل بـَْعٍض، ِلَكْي ُتْشَفْوا.» (يع ١٦:٥). تقّبلوا مين 
يا ُخمتاري اهللا توسل من يَِعدَُكم بأن يسري يف رضى اهللا مع انه قد ظهر 
اليت  خطاياي  من  أخلص  بطلباتكم  أنين  جابله، حىت  أمام  كاذبًا 
ُتكبلين وأVض معاىف من سرير اخلطيئة الـُمفسدة للنفس ألنَّين منذ 
صغري أضحيت إِناء فارًغا ال قيمة له. واآلن وقد مسعُت عن الدينونة 
اآلتية أَزدري �ا وكأنَّين مل أرتكب أي خطأ أو جرمية. أَرشد اآلخرين 
ليبتعدوا عن األمور غري النافعة وأنا نفسي غارٌق فيها وبصورة مضاعفة.

ويلي يف أية دينونة وقعُت؟ يف أي خزٍي أضحيُت؟ الويل يل ألن 
خفاياي ليست كظواهري. لذلك إن مل تتداركين سريًعا رأفات اهللا لن 
يبقى يل أي رجاء خالص. أحتدث عن الطهارة وفكر الزىن مل أَْقِصِه 

عين. أتكلَّم عن الالهوى وهاجُس األهواِء املعادية ال يفارق تأمُّلي ليل 
Vار. الويل يل أي دفاٍع أعطي؟ أي ُحْكٍم سأنال؟ إنين باحلقيقة ُمـزَيٌَّن 
مبظهر التقوى ال بفعلها. بأي وجه اتراَءى أمام الرب اإلله العارف 
خفايا قليب. أنين وأنا ا¡رم بأهوائي الكثرية أجزع من الوقوف للصالة 
لئال تنزل نار من السماء وحترقين. إن الرب قد أحرق أبناء هارون 
ناداب وأبيهو فأنزل عليهما نارًا من السماء ألVما قّدما له يف الصحراء 
تقدمة نار غريبة. فماذا أنتظر إًذا أنا احملاط مبثل هذا الِثَقِل من الزّالت؟!

ماذا أفعل إًذا؟ أأفقد الرجاء في خالصي؟ حاشا!
ذلك أن العدو حيّرض اإلنسان ويدفعه إىل اليأس وهكذا يسيطر 
عليه. أّما أنا فال أيأس ألن يل رجاء يف رأفات اهللا ويف شفاعتكم، 
فتوسلوا دوًما إىل اإلله احملب البشر من أجل أن حيّرر قليب من عبودية 
األهواء الشنيعة. لقد فسد قليب وتشّوه فكري وأظلم عقلي. صرت 
أعود كالكلب إىل قيئه. وليس يف ذهين نقاوة وال دموع يف عيين ابّان 

الصالة. إن تنهدت عبس وجهي املخزي.
ألقرع إًذا صدري محط األهواء!

ا¡د لك أنت يا من حتتملين. ا¡ُد لَك يا طويل األناة. ا¡ُد لَك يا 
عدمي الشر. ا¡ُد لَك أيها الصاحل. ا¡ُد لَك أيها احلكيم. ا¡ُد لَك 
أيها املـُحسن إىل نفوسنا وأجسادنا. ا¡ُد لَك يا مشرق الشمس على 
الصاحلني، واألشرار واملمطر اخلريات على العادلني والظاملني. ا¡ُد 
لَك يا من ُتطعم األمم كلها كمن يطعم انسانًا واحًدا. ا¡ُد لَك يا 
يغذي  والبشر، كمن  والزحافات  والوحوش  السماء  طيور  مغذِّي 
عصفورًا صغريًا واحًدا. الكل يتطلعون إليك من أجل أن تعطيهم 
أعمالك  ظاهرة يف كل  ورأفاتك  عظيمة  قدرتك  املناسب.  الطعام 
يارب. من أجل ذلك أطلب منك أالَّ تقصيين وحتصيين مع الذين 
يقولون لك يارب يارب وال يتمِّمون مشيئتك، بشفاعات مجيع الذين 

أرضوك أيها العارف أهواء نفسي.
يارب أيها العارف جراح نفسي إشفني ألنني أريد أن أتعافى.

أيها األخوة جاهدوا معي يف صلواتكم. استمطروا رمحة من لُدن 
صالحه. قطروا حالوة يف نفسي اليت مرمرUا خطاياي. أنتم أغصان 
الكرمة احلقيقية فارووا نفسي من َمِعني احلياة. لقد ُوِلدمت أبناًء للنور 
فأنريوا قليب وأرشدوين أنا الضَّال إىل ُسَبل احلياة اليت ثبتم فيها. أنتم 
وارثو امللكوت فأدخلوين الباب امللوكي كما يُدخل الّسيد عبده اخلاص 
ألن قليب ال يقوى على احلراك. لتتداركين رأفات اهللا بتوسالتكم قبل 
فَاِعُلو اإلمث. هناك ستكشف األعمال اليت صنعت يف  أن يسوقين 
اخلفية ويف العلن فأي خزي سيعرتيين عندما سأدان أمام الذين يظنونين 

بال عيب.
لقد تخليت عن الجهاد الروحي وخضعت لألهواء.

ال أريد أن أتعلم وأنا أُرشد اآلخرين. ال أريد أن أطيع وأنا أسعى 
إلخضاع اآلخرين. ال أريد أن أتعب وأنا أّمحل اآلخرين باملشقات. ال 
أريد أن أعمل وأنا أراقب أعمال اآلخرين. ال أريد أن أكرم أحًدا وأنا 
أدعو اآلخرين إىل تكرميي. ال أريد أن أَُذلَّ وأنا أَُذلُّ اآلخرين. ال أريد 

«َكْلٌب َقْد َعاَد ِإَلى قَـْيِئِه» 
 (٢بط٢٢:٢)

مار إفرام السریاني
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أن يتم ٱغتيايب وأنا أمارس النميمة. ال أريد أن أعرف فضائل الغري وأنا 
أنتظر من الكل املديح. ال أريد أن ميّجد اآلخرون وأنا أسعى إىل أن 
أمتّجد. ال أريد أن أُستعَبَد وأنا أْستـَْعِبُد اآلخرين. أبدو حكيًما يف 
إرشاد الغري أما أنا فال أفعـل. ما جيـــب أَّال يُعمل إياه أعمل وما جيب 

أالَّ يُقال إياه أقول.
من ال يوّد أن يرثي لنفسي وأنا على هذا الحال!

أرثوا يل أيها األبرار والصديقون أنا القابع يف اآلثام.أرثوا يل أنتم الذين 
أحببتم النور وأبغضتم الظلمة بينما أحببت أنا أعمال الظلمة وابتعدت 

عن أعمال النور.أرثوا يل يا ذوي اخلربة احلسنة أنا العدمي اخلربة. 
أرثوا يل أيها الرمحاء واملتحننون انا الشقِّي الـُمَمْرَمْر.أرثوا يل يا عدميي 
اللوم انا الغارق يف اآلثام. أرثوا يل يا ُحميب الصالح ومبغضي الشر أنا 
يا ممارسي  للصاحلات.أرثوا يل  واملبغض  الشريرة  لألعمال  الـُمحـب 
احلياة الفاضلة أنا السالك يف السرية املالئكية يف الشكل فقط.يا من 
يرضون اهللا أرثوا يل أنا االـُمرضي ذاته. يا من ٱمتلكتم احملبة الكاملة 
أرثوا يل أنا الذي حيب قريبه بالكالم فقط ويبغضه باألعمال. يا من 
اآلخرين  بنفوس  الـُمهتم  أنا  يل  أرثوا  نفوسكم  خبالص  ٱهتممتم 
والناسي نفسي. يا من صربمت وأمثرمت باهللا أرثوا يل أنا العدمي الصرب 
والثمر. يا من رغبتم يف تأديب ذواتكم وتعليمها أرثوا يل أنا العاصي 
البطال. يا من طلبتم من اهللا ِبَدالٍَّة أرثوا يل أنا غري املستحق ألن أنظر 
إىل علّو السماء. يا من ٱكتسبتم وداعة موسى أرثوا يل أنا الذي 
فقدUا بإراديت. أيها احلاصلون على عفة يوسف أرثوا يل أنا الذي 
نبذUا. يا من ُسررمت بصوم دانيال أرثوا يل أنا الذي حرمت منه طوًعا. 
يا من حصلتم على صرب أيوب أرثوا يل أنا الغريب عنه. أيها العدميو 
القنية كالرسل أرثوا يل أنا البعيد عنها جًدا. يا من آمنتم ووثقتم بثبات 
يف الرب أرثوا يل أنا الغارق يف الشك واجلنب وعدم اخلربة. يا حافظي 
هيكل اهللا طاهرًا أرثوا يل أنا الذي دّنسه. يا ذاكري ٱنفصال النفس 
واملوت الـُمَحتَّم أرثوا يل أنا الذي ال أذكره. يا مالكي ذكر املوت 
والدينونة يف ذهنهم أرثوا يل أنا املعرتف به والعامل بعكس ما ينطوي 
عليه. يا وارثي ملكوت السموات أرثوا يل أنا املستحق نار جهنم. 

ويلي ألن الخطيئة لم تدع فيَّ أي عضو سليًما، وال أية حاسة 
بال فساد.

يا أخوة النهاية على األبواب. ها قد بَيــَّـْنُت لكم جراحات نفسي فال 
تنسوين إذاً أنا الشقي، لكن توّسلوا إىل الطبيب من أجل املريض، إىل 
الراعي من أجل اخلروف، إىل امللك من أجل األسري، إىل احلياة من 
أجل املائت. حىت أجد بربنا يسوع املسيح اخلالص من خطاياي اليت 
تتسلط عليَّ، فُريسل حينئذ نعمته وميسك بنفسي املنزلقة ألين على 
استعداد ملقاومة األهواء. أنين يا أخوة أتصارع معها، والشيطان يأيت 
بأالعيبه الشريرة ليشل حيويّة نفسي عن طريق اللذات، فََأْضُحو أسريًا 
هلا، مث أعود وأجاهد يف سبيل التخلص من احلريق لكن النار جتتذبين 
مرة أخرى. وأسارع ألنقاذ الغريق الغارق يف أمواج اخلطيئة فأغرق أنا 

معه بسبب عدم خربيت.

أريد أن أصري طبيًبا لألهواء وها أنا رازح حتت وطأUا. عوض أن 
أطّبب املريض أوّخبه. أنا أعمى وأوّد أن أقود عميانًا. لذلك ألتمس 
أن تقام الصلوات من أجلي حىت أعود إىل نفسي وتظللين نعمة اهللا 
شيء  ال  أن  ذلك  اإلهلية  النعمة  فيه  فتسكن  املظلم  قليب  وتنري 
الذي  البحر  جيتاز  أن  شعبه  َمّكن  الذي  هو  اهللا.  عند  مستحيل 
يستحيل عبوره، وهو الذي أمطر عليهم املّن وأرسل هلم السلوى 
مثل رمل البحر، هو الذي رّوى العطشى ماًء من صخرة صّماء. 
هو الذي بصالحه أنقذ الساقط يف أيدي اللصوص. فليرتأف عليَّ 
بصالحه أنا الواقع يف اخلطايا واملوثوق كاألسري يف الكراهية. فكيف 
ميكنين أن أَْمُثل أمام ذلك الذي يفحص القلوب والكلى. ال أحد 
يستطيع أن يشفي أمل نفسي سواك أنت يا من تعرف أعماق قليب.

األثيمة،  اخلطيئة  وبني  بيين  أسوارًا  نفسي وشّيدت  كم عاهدت 
لكن ذهين خرق احلدود واVدمت األسوار. ذلك أن العهود مل تكن 
توبة  ُمَشيَّدة على  القدير، واألسوار مل تكن  اهللا  ُمثَـبََّتة على خمافة 
صادقة. لذلك أعود اآلن وأقرع من أجل أن يفتح يل. أداوم على 

االبتهال َعلِّي أحظى بإستجابة لتوسلي.
أطلب منك الرحمة يارب رغم وقاحتي.

أنت متنح الصاحلات أيها املخلص وأنا آيت بأعمال شريرة. أصرب 
باطلة  ألقوال  غفرانًا  أنشد  ال  أنا  الـُمْعَوجُّ.  أنا  آناتك  بطول  عليَّ 
فحسب، بل غفران خطايا أعمايل الرديئة. فاغفر يل يارب وحرِّرين 
من كل عمل شرير قبل أن تدركين النهاية، وبذلك اجد نعمة من 
َلُدِنَك يف ساعة املوت إذ من يعرتف لك يف اجلحيم يارب؟ خلص 
لباسي  وصالحك  برأفاتك  َوَنقِّ  اآليت،  اخلوف  من  نفسي  يارب 

الـُمَدنَّس، حىت أصري أهًال مللكوتك املضيء أنا غري املستحق.
وإذ َأِصُل إىل الفرح الذي ال يوصف أهِتُف: ا¡ُد لَك يا من أنقذ 
نفسي الشقية من فم األسد ووضعها يف فردوس النعيم. ألنه لك 

أيها الكلي القداسة ينبغي ا¡د إىل كل الدهور آمني.

قُـــل ِللَــِذي ظَـــنَّ ٱلَحـَياَة تَـعـِيَســـًة
َوَمَضى يُـُفـتِّــُش َعـــْن َسَعاَدِة قَـْلِبِه 

لَـْن َتْستَـِقيَم َحـَياُة َعـْبٍد ُمْعـــــِرِض 
َعــْن رَبـِّــــــِه َحـتَّى يَــــُعـــــــــــــوَد لِـــَربـِّـــِه

ال عودة االبن الضَّ
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فال بُّد لكم مجيًعا واحلالة هذه من غرية شديدة ومحّية مّتقدة حىت 
خيتار الروح القدس راعًيا ال تتطّلع عيناه إالَّ إىل أمور اهللا، وال يلتفت 
نظره إىل أي شيء ما يستهوي أبناء هذه احلياة. هلذا، يف رأيي كانت 
شريعة الالويني حترم الالوي من املرياث األرضي، حىت ال يكون له 
نصيب، على حّد ما كتب إالَّ اهللا، وُحيافظ على هذا النصيب أبًدا، 

فال متيل نفسه إىل أّي شيء مادّي. 
إذا كان هنالك غري ُمبالني، أو كنا حنن كذلك، فال يضطرب أحٌد 
يف سلوكه بسبب ذلك: ما يفعله البعض مما ال يليق ال يُتيح لآلخرين 
ان يسلكوا سلوًكا غري الئق. عليكم أنتم خبالف ذلك، أن تسلكوا 
سلوًكا يساعد الكنيسة على التطوُّر حنو األفضل بعودة املشتَّتني إىل 
اّتساق اجلسد الواحد، وعودة الروح القدس إىل التوهُّج يف مجهوِر َمن 
ميجدون اهللا بتقوى. ألجل ذلك أرى من اجلدير بكم أن تتوّجهوا إىل 
شخص يريد صاحل الكنيسة، حبيث يكون املـُنتخب قادرًا على إدارUا. 
أن يُطلب ما بني صفات األسقف األصل، والغنى، والجاه، ليس 
ذلك ما يطلبه الرسول (١ يت ٣). إذا كانت إحدى هذه الصفات 
ُتالزم طبيعًيا من يتولَّون مناصب اإلدارة، وتكون كالظل الذي يُرافق 
احلقيقة، فال مانع، ولكن إذا كان األمر غري ذلك فان تقديرنا يكون 

ملا هو أغلى قيمًة وان مل ترافقه الصفات السابقة. 
وكذلك  مسك،  صياد  وبطرس  ماعز،  راعي  عاموس كان  النيب 
أندراوس أخوه، وكذلك يوحنا السامي القدر. بولس كان صانع خيام، 
أو  قُـوَّاًدا، وال حّكاًما،  قناصل، وال  الباقون  يكن  عّشارًا، ومل  ومىت 
أشخاًصا ُعرفوا بالبالغة أو الفلسفة، بل كانوا بؤساء، جّهاًال، ومن 
أصل وضيع. ومع ذلك «فقد ذاع صوUم يف مجيع األرض، وكالمهم 

إىل أقاصي املسكونة» (مز ١٨).

لَْيَس َكِثريُوَن  َأْن  اِإلْخَوُة،  أَيـَُّها  َدْعَوَتُكْم  «فَاْنظُُروا  الرسول:  قال 
ُحَكَماَء َحَسَب اجلََْسِد، لَْيَس َكِثريُوَن أَْقوِيَاَء، لَْيَس َكِثريُوَن ُشَرفَاَء، َبِل 
اْخَتاَر اهللاُ ُجهَّاَل اْلَعاملَِ لُِيْخزَِي احلَُْكَماَء.». قد يكون اليوم أيًضا يف 
نظر الناس من اجلهل واحلقارة أن يفقد اإلنسان رصيدُه وأن يكون 
الفقُر َوِضَعُة األصل يف أساس بؤسه (القاعدة لبؤسه هو شّدة فقره). 
ومن يدري، قد يكون هذا هو الذي تُفرغ عليه النعمة قرن الزيت 

املقدس، وإن كان دون العظماء والوجهاء قيمًة اجتماعّية؟
ما كان األفضل لمدينة روما في البدء؟ أن تّتخذ الدارUا أحد 
األشراف والنُبالء املتعجرفني من جملس الشيوخ أو الصياد بطرس، 
ما كان  الشهرة؟  له  العامل جيلب  هذا  من  له شيء  يكن  الذي مل 
مسكنه؟ من كان خّدامه؟ أّي األمالك كانت مداخيُلها يف أساس 
ترفه ورفاهيته؟ وهذا الغريب احملروم من السقف واملائدة كان أشّد ِغًىن 
من الذين ميلكون كل شيء، النه بفقدانه كل شيء كان ميلك اهللا 

بكامله.
بذخ وغىن،  الذين كانوا مجاعة  النهرين،  بني  ما  أن سكان  وكما 
اختاروا توما لقيادUم، والكريتيني تيطس، وسكان أورشليم يعقوب، 
وحنن سكان كبادوكية قائد المائة الذي اعرتف يف أثناء اآلالم بألوهة 
الرب - يوم كان فيهم شرفاء كثريون، وساسة َخْيل، ومتقدمون يف 
جملس الشيوخ. وقد جند يف كل كنيسة ان العظماء عند اهللا قد أُوثروا 
على البهارج العاملية. أرى انه جيب عليكم أنتم أيًضا يف احلالة احلاضرة 
أن تنظروا إىل هذه األمثلة، وذلك إذا كنتم ترغبون يف إحياء ما كان 

لكنيستكم من مقام قدمي ...
انه أَِمَن ٱملـُخجل، أيها األخوة، ومما ال معىن له، أن يقود قبطان 
السفينة وهو ال يعرف فن القيادة، فكم باحلري ميكن اإلنسان أن 
يقبض على سكان الكنيسة وهو جيهل قيادة نفوس املبحرين معه إىل 
مرفأ اهللا. كم من كنيسة غرقت بأبنائها بسبب قصور رؤسائها! من 
يستطيع أن ُحيصي النكبات اليت نبصرها بعيوننا واليت كانت لتقع لو 

كان الرؤساء على شيء من اخلربة يف القيادة!
ُصنع  يف  اخلربة  تنقصهم  أناس  إىل  احلديد  ُيسّلم  ال  آخر:  مثٌل 
األدوات، بل إىل أولئك الذين يعرفون فّن احلدادة. جيب إذن تسليم 
القدس، وبأدوات  الروح  تليينها حبرارة  يعرف  أيًضا إىل من  النفوس 
تشكيل روحية يستطيع أن يصنع من كل واحد منكم «إناًء خمتارًا» 

َحيُسن استعماله. 
إىل هذا التبصُّر باألمور يدعونا الرسول، يف رسالته إىل تيموثاوس، 
فيسّن قوانني جلميع مستمعيه قائًال إنَّ األسقف جيب أن يكون بغري 
املنتدُب  هكذا  يكون  ان  يف  الرسول  رغبة  تنحصر  هل  ُمشتكى. 
للكهنوت دون سواه؟ أّي فائدة ألن يكون اخلري حمصورًا يف واحد؟ 
الرئيس  الرسول يعلم أن األدىن يتشبه باألعلى، وأن فضائل  ولكن 
على  التلميذ  يشّكل  املعلِّم  ألن  يتبعونه،  من  مجيع  فضائل  تصبح 
شكله. ال ميكن ان يكون من نشأ على فّن احلدادة أن ميارس فّن 
احلياكة، ومن تدّرب على احلياكة أن يكون خطيًبا أو مهندًسا، ولكن 

اختیار الراعي
القدیس غریغوریوس النیسي

هذا هو الرَّاعي المختوم بختم وهبة الروح الُقُدس
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من يراه التلميذ يف معلمه ينتقل إليه. هلذا قيل: «كل تلميذ إذا اكتمل 
يكون مثل معلمه» (لو ٦).

لّني  متواضًعا،  يصري  أن  املمكن  أمن  األخوة؟  أيها  إذن  فماذا 
اجلانب، موزونًا، مرتفـًِّعا عن املكسب، حكيًما يف األمور اإلهلية، أليًفا 
للفضيلة والّدعة يف سلوكه، َمن ال يرى هذه الصفات عند ُمعلِّمه؟!!!

ال، ال أدري كيف يصري روحانًيا من كان تلميًذا البن ُدنيا: كيف 
ال يكون على صورته َمن تشّكل بشكله. 

أّي فائدة للعطاش يف عظمة البئر إذا خلت من املاء؟ حىت إذا ارتفع 
مدخلها على أعمدة مّتِسقة اهلندسة، يف تنوّع أشكاهلا، فماذا يطلب 
العطشان لريوي عطشه: أن ُيشاهد حجارة حسنة التنسيق، أو أن 
جيد ماًء، حىت إذا كان جاريًا يف جمرى خشيب ينسرُب منه سائل صاحل 
للشرب؟ هكذا، أيها األخوة، من نظر بعني االعتبار إىل التقوى مل 
يهتٌم بالظواهر اخلارجية. حىت إذا كان أحٌد فخورًا بأصدقائه، ومزهو�ا 
بقائمة مراتبه، وكان َدخُله السنوي ضخًما، وكان يستعلى بساللته، 

ويغرق من مجيع النواحي يف ُدخان عجرفته، فيجب امهاُل مثل هذا 
كما Uُمل البئر اجلافة، إذ انه ال ميلك الصفات اجلوهرية يف احلياة. 

جيب باألحرى السعي، ما أمكن ذلك، وعلى ضوء مصباح الروح 
القدس، إىل اختيار من هو «جنٌة ُمقفلة وينبوع خمتوم» على حد قول 
الكتاب. وهكذا إذ تصبح لنا أطايُب اجلّنة، بالرسامة، يف ُمتناولنا، 
يتمكن ماء الينبوع من اجلري، وتصبح النعمة اليت فيها امللك املشرتك 

للكنيسة كلها. 
فليمنحكم الرب أن جتدوا سريًعا يف ما بينكم مثل هذا الرجل فيكون 
األمور  أن  الرب  يف  ثقتنا  وقاعدته».  احلق  «عمود  خمتارًا»،  «إناًء 
ستجرى هكذا إذا اجتمعتم على توّخي اخلري العام، مقّدمني إرادة 
وما  صاحل،  هو  «ما  اخلاصة،  إرادتكم  على  املسيح  يسوع  سيدنا 
يرضيه، وما هو كامل»، حىت يتسىن لكم من النجاح ما يكون لنا 
سبب فخار، ولكم عّلة االبتهاج، وإلله اجلميع داعي التمجيد، هو 

الذي ينبغي له ا¡د إىل األبد. آمني

الجنس قبل الزواج
الشيخ أبيفانيوس ثيودوروبولوس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
يتساءل الكثريون من املسيحيني: إذا أقمنا عالقة جنسية قبل 
الزواج خبمس دقائق يكون األمر خطيئة، أّما إذا أقمنا هذه العالقة 

بعد الزواج خبمس دقائق فنكون على ما يرام؟
هذه هي بالضبط طبيعة األسرار وقّوUا: تغيري األشياء، تبديل 
الظروف، حتويل األحداث، تقديس اخلاطئ، مباركة املمنوع، ورفع 

األرضي إىل السماء.
”مخس دقائق“ قبل أن يبارك الكاهن اخلبز واخلمر على املائدة 
املقدسة يكون اخلبز خبزًا واخلمر مخرًا، ولكن بعدها خبمس دقائق 

يكون أمامنا جسد ربنا ودمه!
هي  معموديتهم  من  دقائق“  ”مخس  قبل  املوعوظني  مناولة 
أساسي  عمل  فاملناولة  دقائق  مخس  بعد  أما  خطيئة كبيرة، 

ومقّدس.
قبل ”مخس دقائق“ من سيامة األسقف، يبقى الـُمنَتَخب كاهًنا 
وال يستطيع سيامة إكلرييكي، ولكن بعد مخس دقائق من إمتام 

سيامته يف القداس اإلهلي، ميكنه سيامة كهنة ومشامسة.
ولكن ملاذا نبقى يف إطار أسرار كنيستنا اإلهلية الفائقة الطبيعة؟ 

لرمبا يوجد ما يوازي هذه األمور يف حياتنا، أي حياتنا األرضية.
العدل  من كاتب  ما  عقٍد  توقيع  من  دقائق“  ”مخس  قبل 
بعد مخس  ولكن  وحسب،  ورقًا  العقد  يكون  املعنية  واألطراف 
دقائق يصري مستنًدا عمومًيا غير قابل للجدل ذا نتائج (حقوق 

وواجبات) قانونية ال يسرب غورها أحيانًا.
قبل ”مخس دقائق“ من توقيع اتفاقية ما، ال تكون االتفاقية 
قوة  هلا  دقائق“ يصري  بعد ”مخس  سوى ورٍق وغالٍف، ولكن 

حتديد مصري مئات املاليني من املمتلكات.
قبل ”مخس دقائق“ من تنصيب رئيس يكون مواطًنا عاديًا ال 
سلطة خاصة له، ولكن بعد ”مخس دقائق“ تُعطى له القدرة على 

حل احلكومة والربملان.
نعم، إVا ”مخس دقائق“ قبل الزواج تكون فيها العالقة اجلسدية 

خطيئة، وبعده خبمس دقائق تصري شيًئا آَخَر.

13

التوبة تمنحنا الرجاء في الخالص, وهي عدّوة للیأس, هي التي تمنحنا مفاتیح السماء, وهي التي 
تسمح لنا بأن نصل للفردوس وهي إلى النهایة تنتصر على الشریر َوُتَقوِّي رجاءنا في األفالت منه.

 القديس يوحنا الذهبي الفم 
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١- من ال يقبْل القديسة مرمي كوالدة اإلله فليس له عالقة باإلله.
 ٢- ومن يَـُقْل أن اإلله قد جاء عن طريق العذراء (كما من قناة)، 
ولكنه مل يتكوَّن فيها بصورة إهلية وبشرية ("إهلية" ألVا بدون زوج، 

و"بشرية" حبكم قانون احلمل)، فهو أيًضا غري مؤمن باهللا.
٣- ومن يَـُقْل أن اإلنسان قد تكوَّن (أوًال)، مث بعد ذلك لبسه اهللا 

فهو ُمدان، فإن هذه ليست والدة هللا، ولكن إنكار للوالدة.
بابنني، واحد من اهللا اآلب، وابن ثان من األم،  يَـُقْل  ٤- ومن 
وليس ابن واحد وذات االبن، فإنه يفقد التبين (أف ١: ٥) املوعود 
للذين يؤمنون إميانًا صادقًا. هناك طبيعتان: اهللا واإلنسان، (حيث أن 
هناك نفًسا وجسًدا) ولكن ليس ابنان أو إهلان. وإن كان بولس قد 
حتدث عن «إنساننا الداخل» و«إنساننا اخلارج»، فإننا ال نتعامل مع 

إنسانني.
وكخالصة، فإن عنصري خملصنا خمتلفني (فإن األشياء املرئية وغري 
املرئية والزمنية وغري الزمنية خمتلفة وليست نفس الشيء) ولكنهما ليسا 

كائنني بشريني خمتلفني– حاشا هللا أن يكونا هكذا.
إن االثنني واحًدا باالندماج، حيث أن اهللا تأنس، واإلنسان تألَّه، 

وميكن التعبري عن هذه احلقيقة بأي تعبري آخر.
وأنا أقول هنا «شيئني خمتلفني» (أي الالهوت والناسوت) كعكس 
حالة الثالوث األقدس، ففي هذه احلالة نقول «آخرين» (متمايزين) 
لكي ال خنلط األقانيم، ولكن ال نقول «أشياء أخرى»، ألن الثالثة 

واحد وهم نفس الشيء: اهللا.
٥- ومن يتكلم عن «التنشيط بالنعمة» كما حيدث مع األنبياء، وال 
يتحدث عن «االتصال» (انضمام السيد املسيح للبشرية)، فكالمه 
خاٍل من أي وصف للعمل السامي للتجسد، بل هو مليء بالعكس.

٦- ومن ال يعبد املصلوب فهو حمروم، ويُعد مع قتلة اهللا (اليهود 
الذين صلبوا املسيح).

٧- ومن يَـُقْل أنه قد وصل للكمال بأعماله، أو أنه - كما يسجل 
الوثنيون أمساء الغرباء يف السجل املدين - أُعُترب مستحًقا للتبين بعد 
أن اعتمد أو بعد قيامته من األموات، فهذا حمروم. فرغم أن الكالم 
هنا أساٌس فيما خيص إعالنه عن ذاته تدرجيًيا، إالَّ أن من يبدأ ويتقدم 

ويكمل ليس هو اهللا.

٨- ومن يَـُقْل أن جسد املسيح قد استبعد اآلن، وجتردت ألوهيته 
من اجلسد، وينكر أنه موجود جنًبا إىل جنب مع الشكل الذي أخذه 

وسوف يأيت به فلن يُعاين ا¡د اآليت. 
أين جسد املسيح اآلن إن مل يكن مع الذي لبس هذا اجلسد؟

مجاعة  هلذيان  طبًقا  الشمس  يف  بعيًدا  ُخمزنًا  يكون  أن  ميكن  ال 
املانويني، وال ميكن أن يكون قد تبعثر يف اجلو، واحنّل مثل الصوت 

احلي أو كعطر خيتفي، أو برق يظهر بسرعة دون أن يبقى طويًال.
ومباذا نفسر مشاهدة التالميذ له بعد قيامته أو ظهوره يف وقت ما 
مستقبًال ملن طعنوه (يو١٩: ٣٧؛ زك١٠:١٢). إن األلوهية بطبيعتها 
غري مرئية، ولكنين أقول أنه سيأيت مع جسده، مثل الذي ظهر به 
للتالميذ على اجلبل (مت ٢:١٧)، وتكون األلوهية مسيطرة على 
اجلسد الضعيف. وحنن نذكر اجلسد البشري واأللوهية مًعا: اجلسد 

لكي ندحض الشك، واأللوهية لتصحيح الِبدَِع.
٩- ومن يَـُقْل أن جسد املسيح قد نزل من السماء. وليس من 

مصدر هنا على األرض بيننا فهو حمروم.
إن اآليات «اإلنسان الثاين الرب من السماء» (١ كو ١٥: ٤٧)، 
و«كما هو السماوي هكذا السماويون أيًضا» (١ كو ١٥: ٤٨)، 
ابن  السماء  من  نزل  الذي  إالَّ  السموات  إىل  صعد  أحد  و«ليس 
اإلنسان» (يو ٣: ١٣)، وأي نصوص أخرى من هذا النوع جيب أن 
تؤخذ على أVا تنطبق على االحتاد مع السماوي، بنفس الطريقة مثل 
يف  باإلميان  املسيح  و«ليحل  (يو٣:١)،  به كان»  شيء  «كل 
بالظهور  اهللا  استعالن  ناحية  ليس من   ، قلوبكم» (أف ٣: ١٧) 
الطبيعتني  أن  وكما  فقط.  بالعقل  خيترب  اهللا كما  ناحية  من  ولكن 
متتزجان فهكذا أيًضا األمساء اليت ميكن استخدامها بالتبادل بناًء على 

أVما (الطبيعتان) متحدتان.
١٠- ومن وضع أمله يف إنسان بال عقل، فإنه أيًضا بال عقل، 

وغري مستحق للخالص ككل.
 وما مل يؤخذ ال خيلص، ولكن ما يتحد باهللا خيُلص.

ولو كان نصف آدم هو الذي سقط كان نصفه أيًضا هو الذي 
خيُلص، ولكن إذا سقط الكل فإن اهللا يتحد بكل الشخص املولود 
وخيلصه كله. لذلك فإن على جمادلينا أال يقلِّلوا من خالصنا الكلي، 
أو يبتدعوا ُخمَلًِّصا مكونًا من عظام وأوتار عصبية وصورة إنسان فقط. 
وإذا كان اإلنسان بدون نفس فإن هذا ما يقوله األريوسيون أيًضا، 
بقصد انطباق املعاناة على األلوهية، حبيث يكون من حيرك اجلسد 
(اإلله) هو أيًضا من يعاين، وإذا كان له نفس وليس له إدراك عقلي 
فهل ميكن أن يكون بشرًا؟ اإلنسان ليس حيوانًا بدون عقل! وطبًقا 
لرأيهم البد أن الشكل (اخليمة اجلسدية) كان بشريًا، ولكن النفس 
ميكن أن تكون نفس حصان أو بقرة أو حيوان آخر غري عاقل. كان 
هذا هو ما سوف يتم خالصه! ولكن إذا كان لإلنسان إدراك عقلي، 
يتوقفوا عن  أن  الناس  له عقل وليس جمرًدا منه، فعلى هؤالء  وكان 

التصرف �ذه الطريقة اليت ختلو من العقل.

الحرومات
العشر
القدیس

غریغوریوس
الالهوتي
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عندما قربت Vاية القديس سابا املتقّدس (القرن السادس) أخرب رهبانه بأن يتوّقعوا 
يف يوم ما يف املستقبل البعيد أن أحد رؤساء األساقفة وهو رجل هللا وحيمل امسه 
نفسه سوف يأيت من الغرب. وطلب من الرهبان أن يعطوه عصا الرعاية خاصته 
(pateritsa) وأيقونة لوالدة اإلله. وهم سوف يعرفون الشخص املناسب إذ إن 

العصا سوف تقع على األرض يف حلظة سجوده لقرب القديس.
بعد مائيت سنة تقريباً من رقاد القديس، أضاف القديس يوحنا الدمشقي أيقونة 
األيقونة  الدير.  إىل كنوز   (Tricherousa) أيدي  الثالث  ذات  اإلله  والدة 
بعد  الدمشقي  يوحنا  القديس  يد  رد  اليت من خالهلا ّمتت معجزة  املذكورة هي 

قطعها.
بعد سبعمائة سنة من رقاد القديس سابا، زار القديس سابا الصريب الدير، وهو 
كان رئيس أساقفة صربيا يف حينها، وعند زيارته لألراضي املقدسة مّر للتربك من 
قرب شفيعه. وكان رهبان دير القديس سابا ما زالوا حيفظون نبوءة أبيهم ومؤسس 
ديرهم. فما أن سجد القديس سابا الصريب أمام قرب القديس سابا املتقّدس حىت 
وقعت العصا على األرض. تكرر األمر يف اليوم التايل ما أزال كّل شّك لدى رهبان 
الدير، وتأّكدوا أّن القديس الصريب هو رئيس األساقفة الذي كانوا ينتظرونه لقرون. 

فأهدوه العصا (pateritsa) وأيقونة العذراء ذات الثالث أيدي.
من هنا وصلت األيقونة والعصا إىل دير خيالنداري يف جبل أثوس. فالقديس بعد 
أن كان ملكاً على صربيا، مث رئيس أساقفة، ترك الدنيا وتنّسك يف دير خيالنداري 

حيث رفاته إىل اليوم حمجة لألرثوذكسيني.
امسها  دير خيالنداري  إىل  تعود  قالية  اجلبل  عاصمة  يوجد يف كارياس  اليوم، 
الباتاريتسا (pateritsa)، حيث العصا األبنوسية املطّعمة بأنياب الفيل، حمفوظة 

يف خزانة يف املمر الشمايل يف كنيسة التجّلي اليت يف القالية.
فبشفاعة قديَسيك سابا املتقّدس وسابا الصريب أيها الرب ارمحنا.

 معجزة رد يد القديس يوحنا الدمشقي

أيقونة والدة اإلله ذات الثالث أيدي

العصا األبنوسية المطّعمة بأنياب الفيل

عصا القديس سابا
(Pateritsa باتيريتسا)
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محل  يف  به  يُعتّد  نصيًبا  قرطاجة  يف  املسيح  نالت كنيسة  لقد 
الصليب، فهي قد عاصرت اضطهاد داكيوس، وعانت اَألَمـرَّْين من 
جرّاء ما أنزله �ا الفرس يف العام ٢٥٢م من خسائر وأضرار مجّة، 
وكذلك من الرعب الذي ساد املوقف يف كّل مكان. ومل تكد هذه 
االضطهادات اليت أرهقت الشعب تكّف حّىت تفّشى وباء الطاعون 
يف كّل البالد، حاصًدا الكثري الكثري من نفوس العباد، فأصبح املوت 
رفيق الناس الوّيف الذي يأىب أن ينأى بظّله عنهم. لذا هّب األسقف 
القّديس كبريانوس الشهيد (٢٥٨م) ليضّمد كلوم أوالده األليمة، 
منظار  من  ومعناه  املوت  فيها  تناول  مقاالت  مشّدًدا  هلم  فكتب 
مسيحّي إمياّين قائًال: «إّن املؤمن ال يُعفى من التجربة الواقعة، بل 
جيب أن خيوضها بشجاعة وينتصر عليها. فاملؤمن ينظر إىل املوت 

نظرته إىل الراحة بعد الصراع، من خالل نداء املسيح له».
املكافأة  جلين  ويساعده  األبديّة،  أبواب  للمسيحّي  املوت  يفتح 
النهائّية. لذا ال خيشى املسيحّي املؤمن من االنطالق إىل عامل أفضل 
حيث الغبطة الدائمة املوعود �ا يف الكتب اإلهلّية. و�ذا املعىن يقول 
القّديس كربيانوس: «دعونا نفّكر، أيّها اإلخوة األعزّاء، بأنّنا منذ 
اآلن قد زهدنا يف العامل، وختّلينا عن مسرّاته، وبأنّنا نعيش على هذه 
يا  لكم،  بّد  ال  وقتّيني.  بل كنزالء  ال  وغرباء،  األرض كضيوف 
إخويت، أن تقتنوا فكرًا حازًما، وإميانًا ثابًتا أكيًدا غري عابئني باخلريات 

و  العامل،  هذا  الضطرابات  يتصّدى  شجاًعا  إميانًا  الفانية،  الزائلة 
ذاته من  املؤمن  بإميان كهذا يصون  الكاذبة، ألنّه  أوهامه  يتحّدى 
الغرق يف صعاب هذه احلياة. لِنَـُتْق إىل اليوم الذي فيه سُيحدَّد لكّل 
وإىل  الفردوس  إىل  فيه  نعود  الذي  اليوم  إىل  اخلاّص،  مسكنه  مّنا 

ملكوت السماوات، وقد ُحرِّرنا من قيود هذه الدينا.
إّن أمهّية اإلميان وقيمته تكمنان يف مقاومة التجارب. إّين أالحظ 
البعض بينكم ال يشهدون جبّدية وحزم لعمل الروح القدس الكائن يف 
داخلهم، رّمبا بسبب ضعف إمياVم، أو بسبب تعّلقهم مبباهج هذه 
احلياة وملّذاUا، أو بسبب جهلهم للحّق اإلهلّي. لن أتواىن عن حتذيركم 
فأقول: ثقوا بوعود اهللا، وارهبوا فتور اهلّمة واالنقياد لألفكار الباطلة. 
وطننا احلقيقّي هو السماء حيث ينتظرنا عدد ال حيصى من األحّباء 
واإلخوة واآلباء واألّمهات واألبناء، الذين يشتاقون إىل حضورنا بينهم، 
إليهم وااللتحاق �م،  الوصول  إًذا، يف  فلنسرع،  مرتّجني خالصنا. 

متطّلعني حبرارة نفس أن نكون يف أقصر وقت عندهم مع املسيح.
ال يليق مبن جتّند هللا أن يبدي أّي اضطراب أو قلق جتاه العواصف 
اليت تعّكر عاملنا، بل باألحرى أن يتمّسك باهللا، واضًعا رجاءه عليه. 
لقد سبق املسيح وأنبأنا عن احلروب وا¡اعات والزالزل هنا وهناك، 
حياتنا،  مسرية  يف  تطالعنا  سوف  اليت  األخرى  احلوادث  وعن كّل 
مشّجًعا ومثّبًتا إيّانا، حنن أعضاء كنيسته، لكيما نكون قادرين على 
مواجهة ما سوف حيدث يف Vاية العامل. إّن إعالنه عن الكوارث اليت 
ستظهر كعالمات لنهاية الزمان احلاضر، واليت تتحّقق تدرجيي�ا، تظهر 
الذين  به  للمؤمنني  بكاذبة، وكذلك وعوده  ليست  إعالناته  أّن  لنا 
ينتظرون جميئه الثاين مع مالئكته القّديسني لكي حياكم كاّفة أجناس 
البشر من كّل أطراف األرض، وها هو يدعونا لنسمع قوله: «َمَىت رَأَيـُْتْم 
هِذِه اَألْشَياَء َصائِرًَة، فَاْعَلُموا أَنَّ َمَلُكوَت اِهللا َقرِيٌب.» (لوقا ٣١:٢١).

أيّها اإلخوة األحّباء، لقد أُعّدت لنا األبديّات عوًضا عن الفانيات، 
عن  عوًضا  اجلليلة  واألمور  األرضّيات،  عن  عوًضا  والسماويّات 
للخطيئة، كالفرح  خبضوعنا  فقدناها،  اليت  األشياء  إّن  الباطلة. 
احلاضرة،  احلياة  هذه  يف  جهادنا  عن  األبدّي كمكافأة  باخلالص 
والرجوع إىل الفردوس، والغبطة الدائمة، سوف تعود إلينا مع ٱنتهاء 
العامل. كّل من ال يُـَقدِّر قيمة هذا املرياث، يرتعب من املوت وهو 
املوت ال يرغب يف  فالذي خياف من  اإلميان.  الرجاء وقليل  عدمي 
املضّي إىل املسيح. ومن يا تُرى ال يريد ذلك؟ هو ذاك الذي ال يؤمن 

بأنّه سوف ميلك مع املسيح إىل األبد.
أيًضا  هكذا  األبديّة،  بالراحة  الشيخ  مسعان  الباّر  نَـُعَم  وكما 
سيتذّوقها كّل رجل صّديق، ألنّه مكتوب:«أَمَّا اْلَبارُّ فَِباِإلميَاِن َحيَْيا» 
(رو ١٧:١). فاإلنسان الباّر حييا باإلميان إن كان حق�ا يؤمن باهللا. 
ملاذا ال تثق بوعود اهللا غري الكاذبة يا من أنت َمْدُعوٌّ لكي تكون مع 
املسيح؟ إّن وعوده ما هي إّال دعوة صادقة لِِلَقائِِه، ونوال احلريّة من 

قبضة الشيطان، أفال يفّرحك هذا؟!
لقد حفظ مسعان الشيخ الصّديق والباّر ومثال الشوق لالنطالق، 

موقف المسيحّي إزاء الموت
للقديس كبريانوس أسقف قرطاجة

نقلتها عن الفرنسية، راهبات 
دير القديس يعقوب الفارسي المقطع، دده – الكورة
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وصايا اهللا، وأيقن بوعده بإميان كّلّي، وبوحي إهلّي عرف بالروح بأنّه 
بالطفل  أتى  إن  فما  الرّب،  املسيح  يعاين  أن  قبل  املوت  يرى  لن 
يسوع أبواه إىل اهليكل، وعرفه الشيخ، حّىت أدرك أنّه ال بّد له أن 
ينطلق من هذا العامل. لقد ترّقب املوت وانتظره بفرح. مل ينزعج، بل 
احتضن الطفل بذراعيه، وهتف مبارًِكا السّيد: «آلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا 
أَْبَصَرتَا َخَالَصَك» (لو  َقْد  َعيـَْينَّ  ِبَسَالٍم، َألنَّ  قـَْوِلَك  َسيُِّد َحَسَب 
٢٩:٢). شهد مسعان بأّن خادم اهللا، عندما يتحّرر من عواصف 
املريرة، ويدركه السالم  العامل  هذه احلياة، يفلت من عذابات هذا 
واحلريّة واهلدوء والطمأنينة. إنّنا باملوت نبلغ امليناء اخلالصّي حيث 

جتد النفس راحتها الدائمة وسالمها احلقيقّي وأماVا األبدّي.
فاحلياة هي كفاح مستمّر ضّد األهواء والشيطان والعالم. املؤمن 
الشهوات  ضّد  فيها  هوادة  ال  حرب  يف  هو  األرض،  هذه  على 
اجلسديّة وإغراءات هذا العامل، وهو يف جهاد دائم ضّد سهام إبليس 
الذي حياصر فكر اإلنسان من كّل جانب، وباجلهد يستطيع هذا 

ا¡اهد األمني أن يقاومها. فإن استهان مثًال 
حبّب املال، أثار عليه الشهوات األخرى، وإن 
انتصر على الشهوات، أسره حبّب الظهور، 
حاربه  والشهرة،  الظهور  حبّب  ازدرى  وإن 
بالغضب والكربياء، وأغراه بالسكر باخلمر، 
اآلخرين،  مع  وفاقه  ومّزق  باحلسد،  وطعنه 
وأفسد صداقاته بغرية مرّة (لديه غريٌة شديدة)   
فيصبح  لسانه،  قرين  واحللف  اللعن  وجعل 

متعّديًا الناموس اإلهلّي ال عامًال به.
كم من االضطرابات جتا�ها النفس كّل يوم، 
وما أكثر األخطار اليت حتدق بالقلب من جرّاء 
ضغط امللّمات وحروب الشياطني، ورغم ذلك 
بينما كان  األرض  على  طويًال  ببقائنا  نفرح 

األجدر بنا أن نوّجه كّل اشتياقاتنا ورغباتنا يف اإلسراع لاللتقاء باملسيح. 
فالرّب عّلمنا قائًال: «اَحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: إِنَُّكْم َسَتْبُكوَن َوتـَُنوُحوَن 
َواْلَعاَملُ يـَْفرَُح. أَنـُْتْم َسَتْحزَنُوَن، َولِكنَّ ُحْزَنُكْم يـََتَحوَُّل ِإَىل فـَرٍَح.» (يو
٢٠:١٦). فمن مّنا ال يشتاق أن يتحّرر من هذا احلزن؟ ومن مّنا ال 
يتطّلع لنوال هذا الفرح؟ ومىت يتحّول حزننا إىل فرح؟ هذا ما أعلنه لنا 
َأَحٌد  يـَْنزُِع  َوالَ  قـُُلوُبُكْم،  فـَتـَْفرَُح  أَْيًضا  َسَأرَاُكْم  «َولِكينِّ  بقوله:  الرّب 
فـََرَحُكْم ِمْنُكْم» (يو٢٢:١٦). ما دام فرحنا هو يف رؤية املسيح، فأّي 
غّم يصيب أذهاننا، وأّي جنون ينتابنا حّىت حنّب أحزان العامل وضيقاته 
ودموعه أكثر من الغبطة اليت ال ميكن ألحد أن ينتزعها مّنا؟ إّن مصدر 
املتناقضات واملضاّدات اليت تعوقنا عن لقاء املسيح يكمن يف نقص 
إمياننا. وكما ذكرت سابًقا إّن سبب ارتباطنا بالعامل وحمّبتنا له يعود، يا 

إخويت األحّباء، إىل ضعف إمياننا، وعدم ثقتنا بوعود اهللا لنا.
اهللا صادق، وكلمته ثابتة ملن يؤمن به، ال بل هي حقيقّية أبديّة. 
فإذا وعدكم إنسان ذو مكانة مهّمة وشأن عظيم بأمر ما، أال تثقون 

بوعده من دون أن تشّكوا يف إمكانّية خداعه لكم؟ طبًعا اجلواب 
فكم  بوعده.  ويفي  يف كالمه،  صادق  أنّه  تعرفون  ألّنكم  نعم، 
باألحرى جيدر بنا أالَّ نشّك إطالقًا يف وعد اهللا لنا باحلياة األبديّة؟ 
فإن ساورنا الشّك وعدم اإلميان، نكون قد أظهرنا جحودنا وأخطأنا 
إىل املسيح، وأثبتنا عدم معرفتنا العميقة به، وهذا ما يثري سخط اهللا 
باملسيح معّلمنا وسّيدنا.  الشّك والكفر  علينا، وأعين �ذا خطيئة 
اإلميان؟  منلك  ال  وحنن  واإلميان  الكنيسة  أبناء  نكون  أن  أيعقل 

السعادة الحقيقّية، يا إخوتي، هي خارج هذا العالم.
يا هلا من فائدة جليلة ننعم �ا بانطالقنا من هذا العامل!! لقد رأى 
السّيد املسيح ما فيه خري نفوسنا إذ عندما الحظ، مثًال، مدى حزن 
تالميذه عندما أزمع أن ميضي إىل اآلب قال هلم: «َلْو ُكْنُتْم حتُِبُّوَنِين 
َلُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن َألينِّ قـُْلُت أَْمِضي ِإَىل اآلِب» (يو٢٨:١٤). يعّلمنا 
السّيد �ذا القول كم ينبغي أن نفرح عند رحيل أحد أحّبائنا من هذا 
العامل، وأالَّ حنزن متذّكرين قول الرسول بولس: «َألنَّ ِيلَ اْحلََياَة ِهَي 
هنا  (يف٢١:١).  رِْبٌح.»  ُهَو  َواْلَمْوُت  اْلَمِسيُح 
احلياة، وال  أعظم من  رًحبا  املوت  الرسول  يعترب 
يستطيع أن نناله يف هذا العامل. باملوت نلّيب دعوة 
املسيح لنا ونفرح باخلالص األبدّي. باملوت ننعتق 
من خطايا اجلسد ورذائله، ونتخّلص من ضغط 
العامل احملزن، ونتحّرر من أنياب الشيطان الساّمة.

هناك من يعتقد بأن املرض ال يصيب إالَّ غري 
املؤمنني. ومن هذا املنظار، فاملسيحّي ُمعفى منه 
اتّقاء  هي  املسيحّي  إميان  غاية  لو كانت  كما 
األمراض واألخطار، والتمّتع بسعادة هذا العامل، 
ناجًيا من كّل أذى، وارثًا الغبطة األبديّة من دون 
وآالمه.  وضيقاته  العمر  هذا  هلموم  يتعّرض  أن 
والبعض يتعّجب كوننا معّرضني للموت كالوثنّيني 
دام  ما  وبينهم  بيننا  إًذا  الفرق  ما  قائلني:  ويتساءلون  املؤمنني  وغري 
جسدنا خاضًعا للموت نظريهم؟ جنيب هؤالء بقولنا إنّنا نشرتك مع 
كاّفة البشر يف كّل خصائص هذا اجلسد طاملا حنن يف هذا العامل. إالَّ 
أنّنا نتمّيز عنهم يف الروح، أي «َألنَّ هَذا اْلَفاِسَد الَبُدَّ أَْن يـَْلَبَس َعَدَم 
ِمَن  اْلَماِئُت  يـُْبتـََلَع  ِلَكْي  َمْوٍت،  َعَدَم  يـَْلَبُس  اْلَماِئَت  َوهَذا  َفَساٍد، 

اْحلََياِة.» (٢كو ٤:٥)، مثّ يقودنا الروح القدس بعد ذلك إىل اآلب.
حصلت  فإذا  شيء.  يف كّل  املؤمنني  غري  مع  إًذا  نشرتك  فنحن 
احملاصيل  إالَّ  تنتج  عادت  وما  قحط  األرض  أصاب  أو  جماعة، 
الضعيفة، فإّن هذه الظواهر تشمل اجلميع. وإن غزا العدّو مدينة، 
وسبا سّكاVا أو شّردهم، فهذا يطال الكّل أيًضا من دون أّي متييز 
بني مؤمن وغري مؤمن. كذلك عندما حيتبس املطر ويتهّددنا اجلفاف. 
أو إذا حتّطمت سفينة فإّن الغرق يهّدد كّل من على متنها من دون 
واحلّمى وغريها…  العيون  أمراض  من  اجلميع  يعاين  فرق. وهكذا 

طاملا حنمل كّلنا هذا اجلسد الفاين الواحد بصفاته وضعفاته.
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التجربة ُتطّهر اإلنسان املؤمن. فإذا عرف املسيحّي بأّي ناموس هو 
يؤمن، ألدرك حتًما بأّن عليه أن يتأّمل ويتحّمل أكثر من غري املؤمنني 
الكتاب  يقول  لذلك  باألكثر،  الشيطان  حلروب  عرضة  هو  طاملا 
اْلِربِّ  َعَلى  فَاثـُْبْت  اِإللِه،  الرَّبِّ  ِخلِْدَمِة  أَقْـبَـْلَت  ِإْن  بـَُينَّ،  «يَا  املقّدس: 
َوالتـَّْقَوى، َوأَْعِدْد نـَْفَسَك لِلتَّْجرِبَِة» (بن سرياخ ١:٢-٢) وأيًضا «كّل 
ما أتاك فاقبله واصرب على األمل يف اتضاعك. كن صبورًا، ألّن الذهب 
ُجيرَّب بالنار والناس املقبولون جيرَّبون يف أتون التواضع» (بن سرياخ 
٤:١٢-٥). هاك أيّوب مثاًال إذ مل َختُـْر عزميته ومل ينهزم بعد أن فقد 
على  إّمنا  ودوده،  قروحه  جانب  إىل  األعزّاء  وأبنائه  ممتلكاته  كّل 
العكس، أظهر صربًا وسط بالياه وأتعابه فقال: «ُعْريَانًا َخَرْجُت ِمْن 
َبْطِن أُمِّي، َوُعْريَانًا أَُعوُد ِإَىل ُهَناَك. الرَّبُّ أَْعَطى َوالرَّبُّ َأَخَذ، فـَْلَيُكِن 
جلهلها،  زوجته،  استفزّته  وعندما  (أي٢١:١).  ُمَبارًَكا»  الرَّبِّ  اْسُم 
«تـََتَكلَِّمَني َكَالًما َكِإْحَدى  هلا:  قال  وجيّدف  اهللا  إىل  خيطئ  لكي 
اْجلَاِهَالِت! أَاْخلَيـَْر نـَْقَبُل ِمْن ِعْنِد اِهللا، َوالشَّرَّ الَ نـَْقَبُل؟». ِيف ُكلِّ هَذا 
َملْ ُخيِْطْئ أَيُّوُب ِبَشَفتـَْيِه.» (أي١٠:٢)، ولذلك شهد له الرّب قائًال 
إلبليس: «َهْل َجَعْلَت قـَْلَبَك َعَلى َعْبِدي أَيُّوَب؟ ألَنَُّه لَْيَس ِمثـُْلُه ِيف 
» (أي٨:١). اَألْرِض. َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْسَتِقيٌم، يـَتَِّقي اهللاَ َوحيَِيُد َعِن الشَّرِّ

أّما طوبّيا بعد أن عمل اخلري والرمحة بِنُبٍل وإخالص، احتمل فقدان 
بصره، ثابًتا يف خمافة اهللا، ومبارًِكا إيّاه يف ِخَضّم آالمه: «َولِكنَُّه ثـََبَت 
ِيف َخْوِف اِهللا، َشاِكراً َلُه طُوَل أَيَّاِم َحَياتِِه.» (طو١٤:٢). وإذ بدأت 
زوجته تعّريه أيًضا قائلة: أين هو رّبك؟ فليأت وينظر ما تتحّمله من 
بإميانه،  متسّلًحاً  اهللا  خبوف  ويتقّوى  يتشّدد  فكان  هو  أّما  آالم، 
طوبّيا  تزّكى  وهكذا  زوجته.  لضعف  مستسلم  غري  اآلالم  وحمتمًال 
أيًضا باألكثر ومدحه المالك رافائيل بعد ذلك: أَمَّا أَنَا فَُأْعِلُن َلُكَما 
احلَْقَّ َوَما َأْكُتُم َعْنُكَما أَْمراً َمْسُتوراً. ِإنََّك ِحَني ُكْنَت ُتَصلِّي ِبُدُموٍع 
َوَتْدِفُن اْلَمْوَتى َوتـَتـُْرُك َطَعاَمَك َوَختَْبأُ اْلَمْوَتى ِيف بـَْيِتَك نـََهاراً َوَتْدِفنـُُهْم 
لَْيًال، ُكْنُت أَنَا أَْرَفُع َصالََتَك ِإَىل الرَّبِّ َوِإْذ ُكْنَت َمْقُبوًال أََماَم اِهللا َكاَن 
َألْشِفَيَك،  أَْرَسَلِين  َقْد  الرَّبَّ  فَِإنَّ  َواآلَن  بَِتْجرِبٍَة.  ُمتَْتَحَن  َأْن  بُدَّ  َال 
َأَحُد  اْلَمَالُك  رَافَائِيُل  أَنَا  فَِإينِّ  الشَّْيطَاِن.  ِمَن  َسارََة َكنََّتَك  َوُأَخلَِّص 

» (طو١١:١٢-١٥). السَّبـَْعِة اْلَواِقِفَني أََماَم الرَّبِّ
كذلك مل يتذّمر أيًضا الرسل األبرار بسبب الضيق الذي حلق �م، 
بل كانوا يتقّبلون كّل ما يأيت عليهم بشجاعة وصرب كبريين خبالف 
الشعب اليهودّي الذي أسخط اهللا يف الربيّة بتذّمره الدائم كما يشهد 
عليهم سفر العدد بقوله: فـََتُكفَّ َتَذمُّرَاتـُُهْم َعينِّ ِلَكْي الَ َميُوتُوا» (عد

األحّباء،  اإلخوة  أيّها  تذّمر،  من كّل  ذواتكم  احفظوا   .(١٠:١٧
واحتملوا بصرب وشجاعة كّل ما حيدث لكم إذ إنّه مكتوب: «القلب 
املتخّشع واملتواضع ال يرذله اهللا» (مز١٧:٥٠)، والروح القدس حيّذرنا 
على فم موسى النبّي يف سفر التثنية فيقول: «َوتـََتذَكَُّر ُكلَّ الطَّرِيِق الَِّيت 
ِفيَها َساَر ِبَك الرَّبُّ ِإهلَُك هِذِه اَألْربَِعَني َسَنًة ِيف اْلَقْفِر، ِلَكْي يُِذلََّك 
َوُجيَرَِّبَك لِيـَْعِرَف َما ِيف قـَْلِبَك: َأَحتَْفُظ َوَصايَاُه أَْم َال؟ »(تث ٢:٨). 
وأيًضا: «َألنَّ الرَّبَّ ِإهلَُكْم َميَْتِحُنُكْم ِلَكْي يـَْعَلَم َهْل حتُِبُّوَن الرَّبَّ ِإهلَُكْم 

ِمْن ُكلِّ قـُُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ أَنـُْفِسُكْم.» (تث٤:١٣).

وكذلك أيًضا جتربة إيمان إبراهيم أتت صورة واضحة على رضى اهللا 
عليه لعدم تذّمره عندما أمره أن يقّدم اسحق ابنه ذبيحة. إّن إبراهيم 
مل يرتّدد، ومل َخيَْش فقدان وحيده. فإن كان اإلنسان حبالته الطبيعّية 
املقرتنة بالضعف البشرّي ال يستطيع أن حيتمل فقدان ابنه عندما يأيت 
موته طبيعي�ا، فكيف يكون حاله إًذا إن أُمر أن يقوم هو بذحبه؟ حيتاج 
يكون  حّىت  القوّي  واإلميان  اهللا  خمافة  إىل  وقت،  اإلنسان، يف كّل 
ماديّة كفقدان  خسارة  سواء كان  ُحمزن  طارئ  لقبول كّل  مستعد�ا 
املمتلكات، أو خسارة يف األرواح كموت زوجته أو أوالده أو أحد 
أحّبائه. على املؤمن احلقيقّي أن جياهد وال يدع إميانه يضعف أو خيور 
أو ُيسحق، بل باحلري، فليظهْر إميانُه قوَة نضاله ومدى ثقته باخلريات 
املنتظرة اليت جتعله يزدري بأحزان هذا الزمان احلاضر. وعلينا أن نعلم 
بأنّه إن مل تكن هناك معركة، فلن يكون هناك انتصار، وبالتايل لن 
تكون هناك أكاليل للظافرين. إّن الربّان املاهر يـُْعـَرُف وسط العاصفة، 
واجلندّي ُخيْـتَـبَـُر يف ميدان القتال. وهكذا أيًضا، فٱجتياز الضيقات هو 
اختبار للفضيلة وإظهار للشجاعة احلقيقّية. إّن الشجرة ذات اجلذور 
الضخمة ال تتزعزع مهما عنفت العاصفة، والسفينة اليت يقودها طاقم 
ماهر ال ترتّنح مىت لطمتها األمواج وال تتكّسر. وهكذا أيًضا عندما 
يدرس الفّالح القمح يف األجران ال يرتّسب منها يف األسفل سوى 

احلّبات الثقيلة، أّما التنب فيتطاير بعيًدا عند أّول نفخة ريح.
كم من مرّة تعّرض القّديس بولس للغرق والنكسار السفينة إالَّ أنّه 
اجللدات  له  محلت  بل  تأّسف،  وال  حزن  ينله  مل  راسخاً  بقي 
والعذابات القاسية جزيل الفائدة، إذ بقدر ما احتمل من أحزان بقدر 
ما نال من تزكية وتعزية وشجاعة لذلك يقول: «َولَِئالَّ أَْرَتِفَع ِبَفْرِط 
اِإلْعالَنَاِت، أُْعِطيُت َشوَْكًة ِيف اجلََْسِد، َمَالَك الشَّْيطَاِن لِيـَْلِطَمِين، لَِئالَّ 
أَْرَتِفَع. ِمْن ِجَهِة هَذا َتَضرَّْعُت ِإَىل الرَّبِّ َثَالَث َمرَّاٍت َأْن يـَُفارَِقِين. 
فـََقاَل ِيل: «َتْكِفيَك نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف الضَّْعِف ُتْكَمُل» (٢كو

٧:١٢-٩). فمىت ُكّنا ضعفاء وعاجزين عندئذ تكمل قّوتنا، وإن 
جاهدنا يتثبت إمياننا ونتكّلل، كما هو مكتوب: «آنَِيُة اْخلَزَّاِف ُختَْتبـَُر 

بِاألَتُوِن، َواِإلْنَساُن ُميَْتَحُن ِحبَِديِثِه. » (بن سرياخ ٥:٢٧).
إّن الفرق شاسع بيننا وبني من ال يعرفون اهللا إذ نراهم دائمي التشّكي 
والتذّمر إبّان الضيقات، أّما حنن املؤمنني، فالضيق ال يثنينا عن حياة 
اجلهاد لبلوغ الفضيلة وعن اإلميان باحلّق. مبكابدتنا اآلالم يقوى إمياننا 
ونزداد صالبة وقّوة على االحتمال. فاملؤمن بثباته يف االحتمال ينال 
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املكافأة على الضيق واألمراض اليت تستنِفُد كّل قواه اجلسديّة. كّل هذه 
اإلصابات واخلسائر اجلسديّة تساهم يف تزكية اإلميان، وتعطي جمًدا 
وبركة للروح اليت حتتمل بقّوة وهدوء اهلجمات املتعّددة واملتكّررة. فيا 
لسمّو لتلك النفس اليت تنتصب ثابتة وسط هذه األمراض وال تسقط 
مع الذين ال رجاء هلم يف املسيح، بل تفرح منتهزة الفرصة اليت وهبها 
هلا اهللا لكي تتقّدم وتسري يف الطريق الضّيق الذي سار فيه الرّب، وتنال 
املكافأة على أتعا�ا اليت كابدUا بإميان وطيد. فمن خياف من املوت 
يربهن أنّه مل يولد بعد من املاء والروح ومل خيترب صليب املسيح وآالمه. 
النار األبديّة  إنّه خياف املوت ألنّه ينتظر بعد املوت موتًا آخر أي 
والعقاب الدائم. من خياف املوت يفرح بعمره املديد إذ يُتاح له تأجيل 
تنّهداته وتأّوهاته. اإلنسان الباّر ال خيشى املوت أبًدا. املسيحّي املؤمن 
حق�ا يُعترب املوت انتقاًال وحتّررًا من رباطات هذا العامل. إذا كان املوت 
هو كارثة بالنسبة لليهود وللوثنّيني وملن ال يعرفون املسيح، فهو على 
نياح وراحة وخالص. من  إنّه سبب  إذ  بالنسبة خلّدام اهللا  العكس 
الواضح أّن املوت يصيب اجلميع األبرار واألشرار، وكّلهم خيضعون 
جلسد املوت هذا الصاحلون والطاحلون على السواء، إالَّ أّن األبرار 
لقد  األبدّي.  العذاب  فإىل  األشرار  أّما  األبديّة  الراحة  إىل  يذهبون 
استفاد الصاحلون الذين أرضوا اهللا من مناسبات عديدة يف هذه الدنيا 
لكي يرحبوا امللكوت. فالعذارى انتقلن من هذا العامل بسالم داخلّي 
مكّلالت بإكليل ا¡د بال وجل من Uديدات أعداء املسيح، وبال 
خوف من شّر احلّكام واضطهادهم، وال من إفساد عّفتهّن. باملوت 
الربيء  عمرهم  قدرة  تفوق  اليت  الضيقات  حتّمل  من  األوالد  ينجو 
وعودهم الطري إذ يتخّلصون من التجارب الصعبة، وينالون السعادة 
والغبطة بفضل نقاوUم. باملوت ال تعود الفتاة املدلّلة Uاب مضطهديها 
ومعّذبيها. إّن اخلوف الذي ُحيدثه املوت احلتمّي يف النفوس وخباصة 
يف األوقات العصيبة (كاليت تفرضها علينا احلروب أو األمراض وما 
شا�ها…) ميد النفوس الالمبالية أو رّمبا اخلائرة باحلمّية والقّوة، وحيفز 
التوبة، ويدعو  الكّفار إىل  غري املؤمن لكي يعود إىل إميانه، ويدعو 
الشباب إىل دخول املعركة، والشعب املؤمن إىل طلب الراحة األبديّة. 
أعداد وافرة من فئات خمتلفة من الناس تستعّد ملواجهة املوت يف كّل 

وقت وساعة طاملا حتمل هذا اجلسد القابل املوت والفساد.
أيّها اإلخوة األحّباء، ما املغزى من تردادنا هذا لذكر املوت؟ نعم، 
قد يكون املوت وباًء مرعًبا يفتك بالناس وال ينجو منه أحد. بيد أنّه 
الناس،  أفكار  وُمتتحن  إنسان،  بّر كّل  فيه  ُخيترب  ذاته  الوقت  يف 
وُيكشف مدى اهتمام األصّحاء باملرضى، وترّفق اإلنسان بقريبه، 
وعطف السادة على اخلّدام، واستجابة األطّباء لصرخات املصابني. 
القساة لكي يتخّلوا عن قساوة قلو�م،  الوباء حيّث  نعم، إّن هذا 
ويوحي للجشعني باالبتعاد عن حمّبة املال، وينّبه املتشاخمني ليحنوا 
شّرهم  عنهم  ينزعوا  أن  األشرار  ويأمر  واّتضاًعا،  وداعة  رقا�م 
جيعلهم  إذ  خيافوا  أالَّ  املسيحّيني  يعّلم  الوباء  هذا  إّن  وفسادهم. 
يشتاقون لالستشهاد، فيمسي ذكره تدريًبا هلم على الثبات يف اإلميان 
والتأّمل يف ساعة خروج النفس من اجلسد استعداًدا لربح اإلكليل.

رّمبا يعرتض البعض قائلني: إّن املرض الذي حّل بنا سبََّب لنا الكدر 
الكبري إذ حرمنا من نعمة االستشهاد واحتمال اآلالم، و�ذا يضّيع 
علينا فرصة مثينة. جيب أن تعلم، أّوًال، بأّن االستشهاد هو هبة من اهللا 
فاحص القلوب والُكلى، والعارف اخلفّيات، وهو سوف يكافئك على 
هذا الشوق الذي يعتمر يف قلبك، وإن كنت مل حتققه بالفعل. هل 
قتل قايين أخاه عندما كان يقوم بتقدمي الذبيحة؟ إّن اهللا، بسابق 
علمه ومعرفته، أدان القتل الذي رآه داخل قايين. فكما رأى اهللا هذا 
الفكر الشرّير والنّية السّيئة، هكذا أيًضا يرى هذا االشتياق لالستشهاد 
داخل من يشتهيه. فاهللا الديّان يكّلل القصد والنّية يف عمل الفضيلة. 
من الثابت أّن هناك فرقًا بني أن تكون لديك هذه النّية أو ال تكون، 
أو إن مل تسمح لك الظروف بتحقيقها رغم ترقّبك هلا، واعلم أّن 
دينونة اهللا ستكون على حسب ما يف قلبك. فاهللا نفسه شهد قائًال: 
يُع اْلَكَناِئِس َأينِّ أَنَا ُهَو اْلَفاِحُص اْلُكَلى َواْلُقُلوِب» (رؤ « َفَستـَْعِرُف مجَِ

٢٣:٢). إّن اهللا ال يطلب منك الدَّم بل اإلميان. فإبراهيم واسحق 
ذلك، ُكّرموا  رغم  ولكّنهم،  الدم،  بسفك  يستشهدوا  مل  ويعقوب 
لعظيم إمياVم َوِبرِِّهْم، فاستحّقوا أن ينالوا ا¡د واإلكرام. وسوف جيتمع 
على مائدUم السماويّة كّل من كان أميًنا وبارًا وجديرًا باملديح. لنكن 
علينا  اهللا  ميّن  أن  صالتنا  يف  نطلب  إذ كيف  ذواتنا  مع  منطقّيني 
باخلضوع ملشيئته حتقيًقا للصالة اليت عّلمنا إيّاها (لتكن مشيئتك)، 
بينما نعصى أمر املوت كالعبيد املتكّربين املتصّليب الرأي، فيكون رحيلنا 
السماويّة يف  املكافأة  ننتظر  اهللا، وبعدها  ُكرًها وليس طاعة إلرادة 
السماء من الذي أتينا إليه رغًما عّنا وبعكس رغبتنا؟!! فلماذا نطلب 
حبرارة أن يأيت ملكوته إذا كانت تأسرنا هلذا احلّد األمور األرضّية؟ وهل 
نرغب حق�ا يف البقاء هنا على هذه األرض مستعبدين للشيطان عوًضا 

أن منلك مع املسيح؟ إن كان اجلواب ال، فلماذا التأجيل إًذا؟
أن يتفّجع اإلنسان أمام املوت، هذا يعين أنّه ناقص اإلميان. لقد 
طلب الرّب مّنا تكرارًا، حنن الضعفاء وآخر الناس، بأن ننّبه إخوتنا بأالَّ 
ينتحبوا على أحّبائهم الذين نقلتهم دعوة الرّب من هذا العامل، عاملني 
أVّم مل يذهبوا للهالك، بل هم سبقونا، فقط، يف الرحيل، وغادرونا 
كمسافرين، وأسرعوا يف اإلحبار قبلنا. فال ينبغي إًذا أن نبكيهم بل أن 
نغار منهم وحنسدهم، وال أن نّتشح بالسواد فيما هم يتألألون بثياب 
الفرح البيضاء الالمعة البهّية! ال يليق بنا أن نعطي فرصة لغري املؤمنني 
كي يسخروا منا بسبب حزننا املفرط على أولئك الذين نّدعي بأVّم 
كانوا حييون مع اهللا، كما لو كانوا هالكني. إنّنا �ذا التصّرف ننكر 
إمياننا، وخنون رجاءنا، ويبدو ما ننادي به وكأنّه وهم وإدعاء كاذب. 
ال يصّح أن نظهر الشجاعة يف الكالم فقط، مثّ ننقض بأفعالنا ما 
نقول. يوّبخ الرسول بولس ويعّنف بشّدة أولئك الذين يغالون يف 
احلزن على ارحتال ذويهم قائًال: «ُمثَّ الَ أُرِيُد َأْن َجتَْهُلوا أَيـَُّها اِإلْخَوُة ِمْن 
ِجَهِة الرَّاِقِديَن، ِلَكْي الَ َحتْزَنُوا َكاْلَباِقَني الَِّذيَن الَ َرَجاَء َهلُْم.ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا 
نـُْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوقَاَم، َفَكذِلَك الرَّاِقُدوَن بَِيُسوَع، َسُيْحِضرُُهُم اهللاُ 
: إِنـََّنا َحنُْن اَألْحَياَء اْلَباِقَني  أَْيًضا َمَعُه. فَِإنـََّنا نـَُقوُل َلُكْم هَذا ِبَكِلَمِة الرَّبِّ
فهو  (١تسا ١٣:٤-١٤)،  الرَّاِقِديَن.»  َنْسِبُق  الَ   ، الرَّبِّ جمَِيِء  ِإَىل 
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َرَجاَء  الَ  «بالَِّذيَن  أحّبائهم حزنًا شديًدا  الذين حيزنون على  يصف 
َهلُم». أّما حنن الذين حنيا بالرجاء، ونؤمن بأّن املسيح تأّمل ألجلنا وقام 
من بني األموات، وإنّنا نقيم فيه، وحنيا به، فيجب إًذا أن نؤمن، أيًضا، 
أنّنا سنقوم معه ثانية. «وُكلُّ َمن َحيْيا ويُؤِمُن يب لن َميوَت أَََبداً.». قولوا 
يل، يا إخويت، ملاذا ال نوّد االنتقال من هذا العامل إن كّنا فعًال نقيم يف 
املسيح، وحنيا به ومعه؟ وملاذا نبكي ونكتئب على فراق أحّبائنا كما لو 
كّنا قد خسرناهم إىل األبد؟ إّن املسيح ربّنا وإهلنا يشّددنا بقوله: «أَنَا 
ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ َمْن َكاَن َحي�ا 
َوآَمَن ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبِد.» (يو٢٥:١١-٢٦). فإن كّنا نؤمن 
باملسيح، وإن كانت لنا ثقة يف كالمه ويف مواعيده، وإن كّنا أُناًسا 
خالدين، فلنتقّدم إًذا إليه بفرح وثقة، لكي حنيا ومنلك معه إىل األبد، 

ألنّه هو الذي وعدنا بذلك، َوَوْعُدُه صادق.
يف الواقع حنن نعرب باملوت إىل احلياة، وال ميكن أن حنظى باحلياة 
اخلالدة إن مل خنرج أّوًال من العامل. فاملوت إًذا ليس حمطّة Vائّية حلياتنا 
على األرض، إّمنا هو انتقال ونقطة إنطالق من حياة مؤقّتة إىل أخرى 

اخلري  هذا  حنو  إًذا  ٱخلَُطى،  حيّث  ال  فمن  أبديّة. 
األعظم؟ ومن ال يشتاق ألن يتغّري ويتحّول إىل صورة 
املسيح، ويتمّتع بشرف ا¡د السماوّي؟ لقد أعلن لنا 
ِيف  ِهَي  َحنُْن  ِسريَتـََنا  «فَِإنَّ  قائًال:  بولس  الرسول 
الرَّبُّ  ُهَو  ُخمَلًِّصا  نـَْنَتِظُر  أَْيًضا  ِمنـَْها  الَِّيت  السََّماَواِت، 
تـََواُضِعَنا  َسيـَُغيـُِّر َشْكَل َجَسِد  الَِّذي  اْلَمِسيُح،  َيُسوُع 
َجمِْدِه»(يف٢٠:٣-٢١).  َجَسِد  ُصورَِة  َعَلى  لَِيُكوَن 
صالته  وّجه  عندما  السّيد  به  وعدنا  ما  أيًضا  وهذا 
لآلب لكيما نكون معه يف املساكن األبديّة، ونشاركه 
َأنَّ  أُرِيُد  اآلُب  «أَيـَُّها  قال:  حيث  ملكوته  يف  الفرح 
هُؤَالِء الَِّذيَن أَْعطَْيَتِين َيُكونُوَن َمِعي َحْيُث َأُكوُن أَنَا، 

.» (يو لِيـَْنظُُروا َجمِْدي الَِّذي أَْعطَْيَتِين، ألَنََّك َأْحَبْبَتِين قـَْبَل إِْنَشاِء اْلَعاملَِ
٢٤:١٧). فمن ينعم مبجد امللكوت السماوّي وِبصحبة املسيح ال 
يليق به أن حيزن وينوح إذ إّن املوت يُعتق املختارين من فساد هذا 
الدهر واحنالله. أّن اهللا نقل أخنوخ ألنّه أرضاه «َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع اِهللا، 
وََملْ يُوَجْد َألنَّ اَهللا َأَخَذُه.» (تك ٢٤:٥). فاهللا، إًذا، يؤّهل كّل من 
ُيسّر به لالنتقال من تأثري هذا الدهر ومغرياته. ويعّلمنا الروح القدس 
بفم سليمان الحكيم بأّن الذين أرضوا اهللا يؤخذون باكرًا حّىت ال تغّري 
الرذيلة عقوهلم وال تدّنسها ببقائهم أكثر يف هذا العامل فيقول: «إِنَُّه 
َكاَن ُمْرِضًيا ِهللا فََأَحبَُّه، وََكاَن يَِعيُش بـَْنيَ اخلَْطَأَِة فـَنـََقَلُه. َخِطَفُه ِلَكْي َال 
يـَُغيـَِّر الشَّرُّ َعْقَلُه، َوالَ يُْطِغي اْلِغشُّ نـَْفَسُه. » (حك ١٠:٤-١١). 
القّوات  رّب  يا  مساكنك  أحّب  «ما  املزامري:  سفر  أيًضا يف  ونقرأ 
فالنفس  (مز١:٨٤-٢)،  الرّب»  ديار  إىل  نفسي  وتتوق  تشتاق 
عن  إًذا،  وشوق.فلنتغّرب،  بلهفة  السّيد  حنو  تسارع  إلهلها  املرضّية 

العامل، ألّن كّل شيء فيه باطل!!
إّن من يرغب البقاء طويًال يف هذه الدنيا، يثبت أنّه جيد فيها �جته، 
وتستهويه ملّذاUا وتغريه. إذا كان العامل يبغض املسيحّي، فلماذا إًذا 

يؤثر هذا املسيحّي البقاء يف أرض الشقاء على ٱتّباع املسيح الذي 
افتداه وأحّبه؟!! إّن يوحّنا الحبيب يف رسالته حيثّنا على أالَّ نسعى إىل 
. ِإْن  حمّبة العامل إذ يقول: «الَ حتُِبُّوا اْلَعاَملَ َوالَ اَألْشَياَء الَِّيت ِيف اْلَعاملَِ
: َشْهَوَة  َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَملَ فـََلْيَسْت ِفيِه َحمَبَُّة اآلِب. َألنَّ ُكلَّ َما ِيف اْلَعاملَِ
ِمَن  َبْل  اآلِب  ِمَن  لَْيَس  اْلَمِعيَشِة،  َوتـََعظَُّم  اْلُعُيوِن،  َوَشْهَوَة  اجلََْسِد، 
. َواْلَعاَملُ َميِْضي َوَشْهَوتُُه، َوأَمَّا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اِهللا فـََيْثُبُت ِإَىل  اْلَعاملَِ
يا إخويت األحّباء، ذوي  إًذا،  فلنكن،  األََبِد.» (١يو١٥:٢-١٧). 
يف  سريعني  صلبة،  وشجاعة  متزعزع  غري  وإميان  مستقيمة  نفوس 
اخلضوع إلرادة اهللا، ونُقِص عّنا كّل خوف من املوت، وآملني باخللود 
موت  على  مبرارة  متأّلمني  غري  إمياننا،  مع  يتوافق  مبا  يتبعه،  الذي 
أحبائنا. وعندما حيني وقت خروجنا من هذا اجلسد الفاين تلبية لدعوة 
اهللا لنا، فَـْلـَنِسْر حنوه دون ترّدد أو تلكؤ. فلنتحّرر، يا إخويت، من القيود 
األرضّية، وال ننسى بأنّنا غرباء، ولنبارك اليوم الذي سيعود فيه كّل 
واحد مّنا إىل منزله احلقيقّي يف فردوس النعيم ويف ملكوت السماوات. 
فها هوذا العامل يعلن بذاته عن زواله إذ سيفىن بدوره. يا لغبطة أبناء 
تّيارات  من  ختّلصوا  ألVّم  عّنا،  املنتقلني  اهللا 
نرتّقب  وحنن  سّيما  وعواصفها  الشرّيرة  اهلجمات 
أمورًا أكثر أسًى مزمعة أن تأيت علينا، لذلك، ومن 
هذه احليثّية، ُحيسب لنا االنطالق مكسًبا كبريًا. لو 
كانت جدران بيتك Uتّز أما كنت تغادره بسرعة؟ 
العواصف  ودامهتها  سفينة،  يف  تبحر  ولو كنت 
واألمواج أما كنت تطلب العودة إىل امليناء؟ هوذا 
العامل يرتّنح ويتداعى ليس بفعل الزمن إّمنا بسبب 
النهاية اليت ال بّد منها، أفال تفرح ألّن اخلالص أتاك 
�ذا الرحيل املبّكر؟ أال تشكر اهللا ألّنك حتّررت من 

املتاعب والكوارث اليت كانت تتهّددك؟
علينا إًذا، أيّها اإلخوة األحّباء، أن نفّكر دائًما، حنن الذين جحدنا 
فأّي  هذا،  العبور  مكان  يف  قصريًا  زمًنا  نقيم  أنّنا  العامل،  ملّذات 
مسافر ال يبادر بالعودة إىل وطنه تارًكا بالد االغرتاب البعيدة؟ وأّي 
مّالح ال يسرع لرؤية أهل بيته؟ بل كم يتمّىن حبرارة لو Uّب ريح قويّة 
متّكنه سريًعا من معانقة أحّبائه؟ وطننا هو الفردوس حيث يرتع آباؤنا 
على  التحّية  وإلقاء  ملالقاUم  Vرع  ال  فلماذا  القّديسون،  البطاركة 
أحّبائنا  من  ومجاعات  مجاعات  سبقونا؟  الذين  واألقارب  األهل 
وذوينا ينتظروننا هناك، يرتقّبون رؤيتنا ومشاطرUم الفرح. ما أحلى أن 
األبديّة حيث  العيش يف  أهنأ  وما  دون جزع،  من  اإلنسان  ميوت 
الشهداء  من  حتصى  ال  وقوافل  األنبياء  ومجاعات  الرسل  أجواق 
املكلَّلني با¡د النتصارهم على األعداء وعلى اآلالم اليت كابدوها 
حمّبة مبسيحهم. هناك تتألأل بالنور اإلهلّي العذارى اللوايت دفعن مثن 
على  املكافآت  الصاحلون  نال  هناك  الشهوات.  ضّد  جهاداUّن 
إحساناUم َوِبرِِّهم. فلنسرع إًذا، حنن أيًضا، لكي جنتمع �م ونظهر 
ظافرين أمام املسيح الناظر إىل شوقنا ورغبة نفوسنا وتوّقد إمياننا، هو 

الذي جيازي با¡د ويكّرم من يتوقون إليه حبرارة وشوق.
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الباب الرابع
مواجهة الموت
✞ تذّكر الموت ✞

✟ ياروندا،َأظَهَر التّشخيُص أنَّ ورََمك سرطانيٌّ وسريع التطّور .
✝ َأحضري يل منديًال ورقًيا لَكي أَرقص على أغنية، «الوداُع لَك، 
أيّها العامل البائس!». أَنا ملَْ أَرقص أبًدا يف حيايت، لكينِّ َسأَفعُل اآلن 

فـََرًحا بدنُـوِّ مويت.
✟ ياروندا،قال الطبيُب أنّه يرغُب في البدايِة بٱستعمال األشعة 

لَتقليص الورم ثمَّ يقون بإجراء العملية َلَك.
 ، ✝ أنا أفَهم! أوًَّال، سيقوُم سالح الطرياِن برمي القذاِئِف على العدوِّ
مثَّ يبدأُ اهلجوُم! سَأصعُد وُأحضُر َلِك األخباَر! ُيصاُب بعض الناس، 
الطبيُب،  ُخيربهم  عندما  الشديِد  باحلزن  منهم،  السِّن  حىتَّ كبار 
«ستموت» ، أو «نسبة شفائَك خمسون بالمئة». فُهم يُريدوَن أن 
يعيشوا. مثّ ماذا؟ أَنا أتساءل! إذا كان اإلنسان شابًا، فهذه الرغبُة 
ٌمبـَرَّرٌة. أمَّا الكبُري الذي حياول بائًسا التعلُّق باحلياِة، فهذا ما ال أفهُمه 
ليـَُروِّض  للعالِج  اخلضوَع  أحدهم  يُريُد  عندما  ُخمتلٌف  األمُر  طبًعا، 
األملَ. فهَو ليَس ُمهتًما بإطالة ُعمرِه، بل فقط جبعُل األمل ُحمَتَمًال لكي 

يستطيَع االهتمام بنفِسه حىتَّ ساعة موتِه، وهذا َتفكٌري َمفهوٌم.
✟ ياروندا،نحُن ُنَصّلي لكي يُطيل الله عمرَك.

✝ ملاذا؟ أال يقول املزمور، «أيّام حياتنا سبعون سنة»؟ (١٠:٨٩).
✟ لكن كاتب المزامير يضيُف أيًضا، «وإن كانت مع القّوة 

فثمانون ...».

✝ نعم، لكنَّه يقول: «ومعظمها َكدٌّ وعناء»، يف هذه احلالِة من 
األفضِل إجياد السَّالِم يف احلياة األخرى.

✟ ياروندا،هل يُمكُن أن يرغَب اإلنساُن الذي َيشعُر، بداِعي 
لوقٍت  يحيا  أن  األخرى،  للياِة  روحي�ا  ٱستعداده  ِبَعَدِم  تواضعه، 

أطول لكي يتجهَّز ويَتَحهضر؟ .
✝ هذا أمٌر جيِّد، لكن كيَف َسيعرُف زنه لن يصَري إىل حالٍة روحيٍِّة 

سيَّئة، حىتَّ لْو ٱمَتدَّ به الُعمر؟
✟ ياروندا،متى نستطيُع القوَل أنَّ إنسانًا ما ُمَتصالٌح مع الموت ؟

✝ مىت؟ عندما حييا املسيُح بداخله، يستحيل املوُت فَـَرًحا وسرورًا. 
لكن، جيُب أالَّ يبتهَج املرُء يف املوِت فقط ألنّه قد تِعَب من حياته. 
فعندما تَبتهُج باملوِت، باملعىن املالئم، فهو يذهُب باحثًا عن شخٍص 
آخر خياف منه! عندَما ترغب باملوِت، فلن متوَت. ُكلُّ من حييا حياًة 
سهلًة خياف من املوِت ألنّه مسروٌر وراٍض باحلياِة العاملّيِة، وال يريُد 
ويقول:  برفٍض  يتصرَُّف  املوِت،  غن  الناُس  ثَُه  حدَّ وإذا  ميوَت.  أن 
راحًة  املوَت  املتوجُِّع، فريى  املتأّمل  اإلنساُن  أمَّا  هنا!»  «اذهبوا من 
سارون  يأِت  مل   ... اآلن  إىل  لألسف،  يا   » ويقول:  وانعتاقًا 

ليأخذين. ال بدَّ من وجود سبٍب َأعاقه عن ا¡يء!».
لديهم  الناِس  فمعظم  باملوِت.  يُرحِّبون  الذين  الَبشُر  هم  َقالئل 
أن  دبَّر  الصاَحل  اإلله  لكنَّ  املوَت.  يريدون  وال  ُمنَجـَزٍة  غري  أعماٌل 
الرُّوحاّين،  اإلنسان  يفرح  بالكامل.  ينضجون  عندما  الكلُّ،  َميوَت 
َسواًء  كان شابًا أم ُمِسنَّا، باحلياِة وباملوِت. لكن جيُب أالَّ َيسعى 

وراَء املوِت ويُطارَدُه، َفهذا سيكون انتحارًا.
َمن مات عن األموِر األرضّيِة وقام روحاني�ا، َلْن يُعاين الَكَرَب، اخلوَف 
أو القلَق، بل ينتظر املوَت بَفرٍح، ألنّه سيكون مع املسيِح وسيتهُج يف 
ُحَضوره. لكنَّه يفرُح بكونه حي�ا أيًضا، ألنّه ُمتَّحٌد مع املسيِح منُذ اآلن 
بَِتفاٍن  الناِس  الفردوِس هنا. ُجياهُد مثل هؤالء  َفرِح  ِمْن  وَخيَتُرب قليًال 
وإنكاٍر للذَّات. وإذ يضعون املوَت ُنصَب أعينهم ويتذّكرونه يومي�ا، 

يســـــــــتعدُّون روحي�ا ُجماهدين جبرأٍة، ويَغلبوَن َتفاهَة العاِمل وبطالنه.
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22

✞ الفصل الرابع ✞
✝ «الذين خيافون الّرب قلبهم ُمستعٌد على الدوام» (يشوع بن 

سرياخ ١٧:٢)
اهللا  متجيد  عن  يتوقف  وال  الشارع،  يف  الظهرية  عند  يسري   كان 
ومحده. مل يكن يرى املارة وال العربات، وال يسمع موسيقى األُرغات 
الصغرية املتنقلة، وال أصوات حوافر اخليل، وال صراخ باعة الصُّحف. 
كان ما يزال يبكي، ولكنها دموع الُشكر واالمتنان. مل تُكن هذه 
احلقيقة لتخطر بباله: هو الذي كان يف األمس القريب أُسقًفا وممثًال 
بطريركي�ا، وُمرشًحا العتالء عرش اإلسكندرية، يشَقى اليوم ويتوسَّل 
كثريًا لكي يُعنيَّ  يف وظيفة واعظ بسيط يف منطقة من اليونان تكاد 
تكون مقفرة ... مل يكن هذا قد حصل قبل اآلن. كان األمر ُمذهًال 
وال مثيل له يف تاريخ الكنيسة. وكان يرّدد عند ُكل خطوة: «اهللا حّي 
وروحي حّية ... الرّب راعّي فال يعوزين شيء ... تُبارِك نَفسي الرّب».
وعند وصوله إىل بيت غارغاريتا الصغري، كان جهه ُمِشًعا وحتوًِّال. كان 
كالولد متاًما. وكأنّه عاد إىل أيام طفولته األوىل يف سيليفريا، عندما كان 

يستمع يف دفء ذراعْي جّدته ما ختربه عن أسرار امللكوت اخلفية.
وما أن دخل باحة البيت حىت قال للسيدة أندروماك بابتسامِة فرٍَح 

طفولية:
إىل  سأرحل  يب!  اهللا  ترأف  أندروماك،  سيدة  يا  أخريًا  أخريًا   -

خالكيس * خالل بضعة أيام.
فشحبت املرأة وبدا عليها الذهول. 

- سوَف ترحل يا صاحب السيادة؟ اآلن؟.
فأجاب:

- سأسّدد لِك كل ديونك ... كما أين سوف أذكرك يف صلوايت 
أندروماك كم  يا سيدة  آه  العزيزة.  أهلي وجّديت  مع  الدوام،  على 

.َ كنِت طَـيِّـَبًة معي أيام الـِمَحن 
- فاحننت أندروماك لتقّبل يده باحرتام، ومل تستطع متالك نفسها 

عن البكاء. فقالت بيأس: يا لألسف ... يا لألسف ...
- ماذا؟

وأن  معك،  اهللا  أّن  تعلم  أال  السيادة،  صاحب  يا  تفهم  أال   -
وجودك يشّع بالَربكة املقّدسة؟.

الغربي  الساحل  مدينة خالكيس على  تقع   *
لجزيرة إيفيا التي توازي األرض اليونانية وتنفصل 
عنها عبر مضيق إفريبوس، حيث تقع المدينة في 
مالصقة  الجزيرة  فيه  تكون  تكاد  الذي  المكان 
المضيق في هذا  اليونانية، ويبلغ عرض  لألرض 

المكان أقل من كيلومتر واحد.

✞ الفصل الخامس ✞
✝ «قد كّلمتكم �ذا ليكون لكم سالم. إنكم يف العامل ستكونون 

يف ضيق ولكن ثقوا فإّين قد غلبُت العامل» (يو٣٣:١٦)
✝ «فلذلك طالت عليهم أناة الرّب وأفاض رمحته. رأى وعلم أن 

منقلبهم هائل» (يشوع بن سرياخ ١٧:٢)
 كان الشتاء يقرتب من Vايته عندما وصل نكتاريوس بالباص إىل 
مدينة خالكيس الرائعة اجلمال وذات التاريخ الغين، عن طريق ثيبوس. 
كان املنظر َأخَّاًذا، ألن اشجار اللوز واخلوخ والكرز كانت كّلها ُمزهرة. 
أشعة  حتت  باملطر  امللتمعة  احلقول  خضرة  يتأّمل  نكتاريوس  وراح 
الشمس النازلة من بني غيمتني. وفاضت روحه باإلعجاب لفن اخلالق 
وحكمته. ومل يتوّقف عن الرتتيل: «تفتح يدك فيمتلىء الكّل خريًا». 
كان حيس بعمق وقّوة بوفرة النباتات وتالعب األلوان، وسحر ساقية 
صغرية، أو أغصان مهيبة متفرعة من شجرة كبرية يف وسط احلقول. 

وكان يشعر بأنه يولد من جديد.
لقد مّر يف منطقة األوريبوس من قبل: عندما كان ال يزال طالًبا 
ومشاًسا بسيطًا، وقد جاء إليها يف رحلة مع أصدقاء له. يف ذلك الوقت 
أيًضا تأثّر جبمال طبيعة بالده. إVّا باحلقيقة ظاهرة فريدة من نوعها يف 
العامل: هذا املضيق الذي تسري فيه املياه ملدة ست ساعات يف اجتاه، 
ويف الست ساعات التالية يف االجتاِه ٱملعاكس. لقد كان هذا دائًما 

مدعاة للدهش.
قبل أن يسافر كتب، رسالة إىل أحد أصدقائه يف القسطنطينية كان 
قد دبّر له غرفة يف منزل من طابقني، خلف مبىن احملكمة. كانت الغرفة 
هادئة، متجهة إىل الناحية الشمالية الشرقية، حسب رغبته. وهلا شرفة 

صغرية من ناحية الشرق.
موظفو  فاستقبله  غائًبا.  ستاماتيادس  األسقف كريستوف  كان 
املطرانية بربودة وحذر. إالَّ أنه مل يالحظ شيًئا من ذلك: فقد كان قلبه 
مليًئا بالفرح، سعيًدا ألنه حيمل تقدمة جديدة للشعب األرثوذكسي.

✞✞✞ ااابع اااللل ✞✞ااالللفففصللل ااا✞✞✞

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس
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5 الربُّ الُمحیي 5
 رَبَط اليهود بني روح اهللا وعمل اخلليقة، إنّه من خالل روحه أجرى 
اهللا عَمَله يف اخلَْلق. كان روح اهللا يّرف على وجه املياه وخلق العامل من 
الفوضى (الفوضى = اختالط العناصر األربعة األساسّية الهواء والماء والتراب 
والّنار بعضها ببعض) (تك٢:١). يقول املرّمن : « ِبَكِلَمِة الرَّبِّ ُصِنَعِت 
أيًضا:  ُجُنوِدَها.» (مز٦:٣٢). ويقول  ِفيِه ُكلُّ  َوبَِنَسَمِة  السََّماَواُت، 
«ترسل روحك فُيخلقون» (مز٣٠:١٠٣). ويقول أيوب: «ُروُح اِهللا 
يَرسم  النيب  (أي٤:٣٣). وحزقيال  َأْحَيْتِين.»  اْلَقِديِر  َوَنَسَمُة  َصنـََعِين 
صورته الـُمـَروِّعة والرائعة من وادي العظام اليابسة، وحيكي كيف أتت 
العظام الياَبسة إىل احلياة، وَيسمع اهللا يقول: «هأََنَذا أُْدِخُل ِفيُكْم ُروًحا 
فـََتْحيـَْوَن» (حز١:٣٧-١٤). وها الرب ينفخ روحه يف تلك العظام 
اليابسة فتحيا. إنَّ نفس الروح الذي أتى بالنظام من التشويش الذي 
كان عند بدء اخلَلق، والدي نفَخ فيما هو عادم احلياة، يأيت لينفخ احلياة 
يف أولئك املوتى يف الفكر والروح والقلب، لُيجدِّد ويُعيد خلقة احلياة 
عندما يفقد الناس كل معىن وَطعم احلياة. كان وسوف يظل الروح 

الُقُدس إىل األبد «الروح الـُمحيي».

الروح
يوجد كثري من املعاين تدلّنا عليه كلمة: «الروح» خبصوص الشخص 
الثالث يف األلوهة. تعين كلمة «روح» أيًضا يف لغات متعّددة: «نَفـَس» 
. ويف احلقيقة فإنَّ املسيح عندما أعطى الروح الُقُدس أوًال ِلُرُسِلِه عشيَّة 
(يو  اْلُقُدَس.»  الرُّوَح  اقـْبـَُلوا  َهلُُم:  َوقَاَل  نـََفَخ   » فإنّه:  القيامة،  أحد 
الذي  الُقُدس هو كاهلواء  الروح  أن اهللا  يدلّنا على  ٢٢:٢٠). وهذا 
نتنّفسه، إنَّه موجود دائًما حىت وإن كنَّا ال نلحظه باستمرار، إنَّه موجود 
داخلنا وخارجنا ويف كل ما ُحييط بنا. إنَّه نَـَفس اهللا الذي ميألنا باحلياة 
والقوَّة، وكما أنَّه عن طريق التنفُّس الصِّناعي نُعيد احلياة إىل شخص 
توقَّف تنفُّسه، هكذا فإنَّ اهللا ينُفخ حياته فينا من خالل الروح الُقُدس. 
إّن روح اهللا موجوٌد دائًما لروح اإلنسان، ُحميٌط بنا وُمَغلِّفنا حبضور اهللا. 

هذا هو فحوى الروح الُقُدس لإلنسان.
اذهب يف ليلة ما خارج األبواب َوِقْف والْـحـَْظ يف املساء السماء 
الصافية. دَع عينيك تبُلغان أبعد جنم ميكنك أن َتراه، َوَحـلِّق يف باليني 

وباليني النجوم يف الفضاء الـُمتَّسع الـُمَرتامي األطراف، َفكِّر يف اهللا 
املوجود هناك، أََولْيَس هذا هو األُفق الذي حيدُّ به كثري منَّا حضور اهللا؟ 
فنقول: «إّن موجوٌد هناك يف مكاٍن ما»، وإذا استمررَت بالنظر إىل 
تلك النجوم اليت تبعد باليني السنني الضوئيَّة هناك، َفدَع نسيم هذه 
األُمسية ُيالطف َوجنتيَك ويداعب َشعر رأسك. إنَّ الروح الُقُدس هو 
اهللا قريٌب منَك كاهلواء الذي يالطف وجنتيك. أنَت تتنهَّد وهو يسمع!

«انُفخ ِيفَّ نسمَة اهللا، امألين حبياٍة جديدة، حىت َأِحبَّ ما ُحتب، 
وأعمل ما تعمله».

حمامة وألسنة من نار:
أظَهَر الروح الُقُدس ذاته لألعني البشرية مرَّتني، فعند عماد يسوع ظهر 
الروح بشكل محامة، ويف يوم البنتيقسطي ظهَر بشكل ألسنة من نار 
التالميذ. دعنا نتأّمل باختصار املعىن املخفي وراء هاتني  على رأس 

الطريقتني اللتني َظَهَر �ما:
أوًال: احلمامة .. حبسب ما لدينا من معلومات وسجِّالت بشريِّة، 
حني. عندما يُريد البحَّارة  فإنَّه ِمن املعلوم أنَّ احلمامة تُـتَّخذ َكُمرِشٍد للمالَّ
او  م يطلقون محامة  َّVفإ الشاطىء،  املسافة من  او  يعرفوا االجتاه  أن 
محامتني من األقفاص، فيتَّجه الطائر خبفَّة فوق ُسحب الزوابع، ويتعلَّق 
حني  يف اهلواء للحظة مثَّ يطري كالسَّهم إىل أقرب أرٍض، وعندئذ فإنَّ املالَّ
يُوجِّهون َدفَّة سفينتهم يف هذا االجتاه وهم متأّكدون إنَّ هذا هو االجتاه 
حني والصيَّادين  إىل اليابسِة. ال تزال هذه ُمـتَّـَبعة إىل يومنا هذا لدى املالَّ
يف اهلند. إنَّ عادة استخدام احلمامة كرمز للروح الُقُدس يُبنيِّ لنا أنَّ 
الروح الُقُدس يقود الكنيسة إىل املسيح احلّق، ويف أوقات احلرية والرتّدد، 
فإنَّ الروح الُقُدس ُحيَلِّق كاحلمامة فوق ُسحب الشكوك ويقودنا يف 

طريق اىل اإلمان واالطمئنان.
ثانًيا: وخبصوص األلسنة الناريَّة اليت َظَهرت على رأس التالميذ يوم 
اخلمسني، فهذا يُبنيِّ لنا أنَّ الروح الُقُدس هو كالنَّار، أينما ُوجد يكون 
الناس ملتهبني محاًسا، ويف احلقيقة فإنَّ كلمة «محاس» هي مشتقَّة يف 
أصلها اليوناين من كلمتني تعنيان: «اهللا يف الداخل». حق�ا عندما يكون 
اهللا الروح الُقُدس يف الداخل ، فنحن نكون على نار، ممتلئني حيويَّة 
يصقلنا  الُقُدس  الروح  فإنَّ  النَّار،  َتفَعل  ولذَّة، وكما  َوِسْحرًا  ونشاطًا 

ويُطهِّرنا من الشَّر ويُنقِّينا من اخلطيَّة. 
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٤- تاريخ آخر الزمن غير متوقَّع. المسيح الدّجال: 
منها.  أمجل  املنتظرة  األشياء  وتأيت  املنظورة،  األشياء  ستزول  إذن 
ولكن ال يشغل أحٌد باله يف زمن جميئها: «لَْيَس َلُكْم َأْن تـَْعرُِفوا اَألْزِمَنَة 
َواَألْوقَاَت الَِّيت َجَعَلَها اآلُب ِيف ُسْلطَانِِه» (اعمال ٧:١). وال تذهب 
بك اجلرأة يف حتديد زماVا، وال Uمل نفسك وتستسلم للنوم ؛ إذ 
يقول الرب: « َفُكونُوا أَنـُْتْم ِإًذا ُمْسَتِعدِّيَن، ألَنَُّه ِيف َساَعٍة الَ َتظُنُّوَن يَْأِيت 
اْبُن اِإلْنَساِن» (مىت ٤٤:٢٤). ولكن مبا أنه كان يقتضي علينا أن 
أننا ننتظر املسيح، وخوفًا من أن  نعرف عالمات آخر الزمن، ومبا 
من  الُرسل  ٱقتَـَرَب  لذلك  الدّجال،  املسيح  ويضّلنا  منوت خمدوعني 
السّيد احلقيقي، بدافع من الوحي اإلهلي وحبسب تصميم اخلالص، 
َواْنِقَضاِء  جمَِيِئَك  َعَالَمُة  ِهَي  َوَما  هَذا؟  َيُكوُن  َمَىت  لََنا  وسألوه:«ُقْل 
الدَّْهِر؟» (مىت ٣:٢٤). إننا ننتظر جميئك الثاين، لكن إبليس يغّري 
َفَطْمِئنَّا حىت ال نعبد أحًدا  شكله اىل مالك نور (٢كو١٤:١١). 
غريك. ففتح فمه اإلهلي الطوباوي، وقال: «اْنظُُروا! الَ ُيِضلَُّكْم َأَحٌد.» 
أعني  اآلن  افتحوا  السامعون،  أيها  أيًضا،  وانتم   .(٤:٢٤ (مىت 
أذهانكم كأنكم تريدون رؤيته، وامسعوه يعيد عليكم أنتم أيًضا هذه 
األمور: «اْنظُُروا! الَ ُيِضلَُّكْم َأَحٌد». هذه العبارة حتّثكم على التمسُّك 
مبا يُقال لكم، ألنه ليس تاريخ املاضي، إمنا نبوءة ما سيحدث أكيًدا. 
لسنا حنن الذين نتنّبأ (ألنّنا غري أهل لذلك)، ولكننا جناهر مبا هو 
مكتوب، وخنرب بعالمات منتهى الدهر. فالحظ أنَت إذن ما حتّقق 

منها وما مل يتحقَّق، واحرص على نفسك.

٥- عدم تصديق المضّلين:
«اْنظُُروا! الَ ُيِضلَُّكْم َأَحٌد»! « فَِإنَّ َكِثريِيَن َسَيْأتُوَن بِامسِْي قَائِِلَني: أَنَا 
ُهَو اْلَمِسيُح! َوُيِضلُّوَن َكِثريِيَن..» (مىت ٥:٢٤). هذه األمور حدثت 
جزئي�ا: فإنَّ سيمون السَّاحر ومينندر، وآخرين من قادة اهلرطقات، 

قالوا �ذا، وسيتحّدثون هكذا يف زماننا، وغريهم سيتحّدثون بعدنا.
٦- عالمات الحروب:

العالمة الثانية: «َوَسْوَف َتْسَمُعوَن ِحبُُروٍب َوَأْخَباِر ُحُروٍب.» (مىت 
٦:٢٤). أليست احلرب قائمة اآلن بني الرومان والُفرس ألجل بالد 
«ما بني النهرين»؟ أال «تـَُقوُم أُمٌَّة َعَلى أُمٍَّة َوَممَْلَكٌة َعَلى َممَْلَكٍة، َوَتُكوُن 
هذا  (مىت ٧:٢٤). كل  شَّى؟»  أََماِكَن  ِيف  َوَزَالزُِل  َوأَْوبَِئٌة  َجمَاَعاٌت 
عظيمة.  وعواصف  السماء،  يف  خميفة  ظهورات  «وتكون  حدث. 
(مىت  رَبُُّكْم.»  يَْأِيت  َساَعٍة  أَيَِّة  ِيف  تـَْعَلُموَن  الَ  ألَنَُّكْم  ِإًذا  «ِاْسَهُروا 

.(٤٢:٢٤

٧- عالمة فتور المحبة:
ولكننا نبحث عن عالمة ¡يئنا؛ حنن رجال الكنيسة، نبحث عن 
عالمة يف الكنيسة، يقول املخّلص: «َوِحيَنِئٍذ يـَْعثـُُر َكِثريُوَن َوُيَسلُِّموَن 
بـَْعُضُهْم بـَْعًضا َويـُْبِغُضوَن بـَْعُضُهْم بـَْعًضا.» (مىت ١٠:٢٤). عندما 
تسمع أن االنقسامات بني األساقفة ورجال االكلريوس والشعوب 
بلغت حىت الدّم، فال تقلق، ألنه سبق وَُكِتَب عن ذلك. ال Uتم مبا 
سيحدث بل مبا ُكِتَب. حينئذ حىت إن هلكُت أنا الذي يعّلمك، ال 
Uلك أنَت أيًضا معي. إذ من احملتمل ان يصبح املستمع أفضل من 
معّلمه، واألخري أفضل من األّول (مىت ٢٠:١٦)، مبا أن الرّب يقول 
أيًضا َمْن يأتون يف الساعة االدية عشرة (مىت٧:٢٠). لقد ُوِجَدت 
اخليانة بني الُرسل، فال تعجب أن جتد الكراهية بني األساقفة، بني 
األخوة. ولكن هذه العالمة ال تكون بني القادة فحسب، بل وبني 
الشعوب أيًضا؛ إذ يقول الرب: «َوِلَكثـْرَِة اِإلمثِْ تَـْبـرُُد َحمَبَُّة اْلَكِثريِيَن.» 
يفخر  أن  هنا  احلاضرين  أحد  ٱستطاعة  يف  هل   .(١٢:٢٤ (مىت 
بصداقة خالصة حنو القريب؟ يف غالب األحيان أليست الشفاه هي 
اليت تقّبل، والوجه يبتسم، والعيون تضحك، بينما القلب خيدع ويعّد 

الشّر، وهو يتحّدث بالسالم.
٨- عالمة بشارة الملكوت في العالم:

وإليك أيًضا هذه العالمة: «َوُيْكَرُز بِِبَشارَِة اْلَمَلُكوِت هِذِه ِيف ُكلِّ 
اْلَمْسُكونَِة َشَهاَدًة جلَِِميِع األَُمِم. ُمثَّ يَْأِيت اْلُمْنتـََهى.» (مىت ١٤ : ٢٤). 

وها العامل كّله، كما نرى، قد امتأل تقريًبا بتعاليم املسيح.

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد
العظة

الخامَس عشرَة

ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم
«... وسیأتي في مجده لیدین األحیاء واألموات، 

الذي لیس لملكه انقضاء»

تعالوا ِإليَّ
یا جمیع
المتعبین
والثقیلي
األحمال

وأنا
أریحكم
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