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نشأت ظاهرة اإلحلاد يف الغرب، وأصبحت حركة 
على مستوى العامل وكّلفت احلضارة الغربية غالًيا يف 
القرن العشرين. بدأ اإلحلاد داخل الكنيسة الغربية 
كرد فعل من جانب الرجال املتعّلمني على طبيعة 
تلك الكنيسة التعسفية وقسوdا (محاكم التفتيش 
وما شابه). يف الشرق، مل يكن هناك مشكلة من 
العلماء  بني  العالقة  حول  خاصًة  القبيل  هذا 
ثالثة  إىل  حد كبري  إىل  ذلك  ويرجع  والكنيسة، 

رؤساء كهنة عظماء حنتفل ±م اليوم.
أ)كانوا رجال تعّلم. لقد كانوا رؤساء كهنة باحثني 
مع سنوات من الدراسة وراءهم، وكانوا أكادمييني 
المعني. باسيليوس الكبير درس يف جامعة أثينا يف 
تلك األيام. يقول غريغوريوس أن باسيليوس كان 
سيِّد مجيع فروع املعرفة, فيما كان اآلخرون سادة 
فرٍع واحد فقط. لقد كانوا يف نفس الوقت علماء 
العلم  بني  العالقة  مسألة  حّلوا  لقد  وقديسني. 
واإلميان بطريقة شخصية. من خالل حياdم، أعلن 

األقمار الثالثة أن العلم واإلميان ليسا متناقضني.
الكنيسة كما أسَّسها  ب) لقد خدموا احلقيقة. 
املسيح والرسل هي عامل نور وحقيقة وحياة. من 
والنور  احلقيقة  إىل  العلماء  يسعى  أخرى،  جهة 
حقيقة  الثالثة  األقمار  خدم  اخلاصة.  بطريقتهم 
املسيحية دون أي تزييف. لقد اختلف العلماء يف 
الغرب، وكان عندهم اعرتاضات قوية على الهوت 
الكنيسة الغربية السكوالستيكي. أّما إذا قرأنا تعليم 
األقمار الثالثة، فال شّك وال اعرتاضات. ألcم 

خدموا النور واحلقيقة وال أحد يعارض احلقيقة.

اإلحلاد ليس ظاهرة روحية من الشرق. لقد تقّدم 
القرن  cاية  يف  الغرب  من  روحي  اإلحلاد كُمنَتٍج 
تلك  يف  العشرين.  القرن  وبداية  عشر  التاسع 
مع  يـَُلقَّمون  الناس  احلظ كان  لسوء  السنوات، 
التغذية - المادية والروحية- اليت مت استريادها من 

اخلارج.
حنن نعيش اليوم يف عصر آخر. كانت هناك عودة 
إىل التقليد الروحي األرثوذكسي وآباء الكنيسة. لقد 
الغرب. حان  املستوردة من  اكتفينا  «بالقشور» 
بكنوزهم،  للتمّتع  آبائنا،  بيت  إىل  للعودة  الوقت 
لالغتذاء وتغذية الناس الذين يعانون اجلوع لكلمة 

ربنا.

األقمار الثالثة
(باسیلیوس الكبیر، وغریغوریوس 
الالهوتي، ویوحنا الذهبي الفم) 

واإللحاد المعاصر
أفثيميوس أسقف أخيلوس

«وقاحة الهرطقات انهزمت»
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

 بمناسبة عید القدیس الرسول یعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة آوروشلیم 
اْلَمِسيِح،  َيُسوَع  َوالرَّبِّ  اِهللا  َعْبُد  «يـَْعُقوُب، 
يـُْهِدي السَّالََم ِإَىل االثـَْينْ َعَشَر ِسْبطًا الَِّذيَن ِيف 
ِحيَنَما  ِإْخَوِيت  يَا  فـَرٍَح  ِاْحِسُبوُه ُكلَّ  الشََّتاِت. 
تـََقُعوَن ِيف َجتَاِرَب ُمتـَنـَوَِّعٍة، َعاِلِمَني أَنَّ اْمِتَحاَن 
َلُه  فـَْلَيُكْن  الصَّْبـُر  َوأَمَّا  َصْبـرًا.  يـُْنِشُئ  ِإميَاِنُكْم 
َغْيـَر  وََكاِمِلَني  تَامَِّني  َتُكونُوا  ِلَكْي  تَامٌّ،  َعَمٌل 

نَاِقِصَني ِيف َشْيٍء.» (يع ١: ١-٤)
أيها اإلخوة  وبكالٍم آخر احسبوه كل فرٍح 
واألحزان  التجارب  داخل  تقعون  عندما 
األحزان  هذه  يف  وستفرحون  املتنوعة، 
والتجارب عندما تعلمون بأّن إميانكم ُميتحن 
عرب األحزان، فيُنشئ ذلك صربًا وقدرًة على 
التحمل، وليكن هذا الصرب غري متزعزع فيُنشئ 
مثار كماِلكم، حىت تكونوا كاملَني وتامَني وال 
القديس  يعّلمه  ما  هذا  شيء،  ينقصكم 

يعقوب أخو الرب.
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح،

أيها المسيحيون الزوار األتقياء
مبارك اهللا أبو ربنا وخملصنا يسوع املسيح الذي أهَّلنا مجيًعا يف هذا 
اليوم البهّي، وهذا النهار املبارك لكي نعّيَد لتذكار البار املؤمن شهيد 

املسيح، القديس يعقوب أخي الرب أول رئيس أساقفة أورشليم.
إن ألبينا القديس يعقوب مكانًة مميزًة يف كنيسة املسيح املقدسة 
وذلك ألن به قد اجتمعت الصفات، أو باألحرى الرُّتب الثالثة 
”الرسولية“ و“رئاسة الكهنوت“ و“عضوية ا¾مع“ كما يشهد 
بذلك ويؤكد عليه مرمن الكنيسة قائًال: «إنك بصفة تلميٍذ للرّب 
اقتبلت اإلجنيل، وبصفة شهيد ال تُـَردُّ خائًبا، وبصفة أٍخ لإلله لك 
إىل  فتشفع  الشفاعة.  لك حقُّ  رئيس كهنٍة  وبصفة  عليه.  الدالة 

املسيح اإلله يف خالص نفوسنا.»
حيثنا القديس يعقوب رئيس الكهنة يف رسالته اجلامعة أن نواجه 
بفرٍح التجارب وهذا «َألنَّ اْمِتَحاَن ِإميَاِنُكْم يـُْنِشُئ َصبـْرًا.» (يع ١: 
٣). وبكالم آخر، إّن اإلميان الطاهر واألصيل يُظهُر ويكشُف من 
هم أحباء اهللا من خالل التجارب واحملن، كما يؤكد بذلك القديس 

التجارب تصُري سبًبا  يقول «بأن  إذ  ثيوفيلكتوس 
للفرح لدى القديسني، وذلك ألن التجارب واملَِحَن 

ُتربهن وُتظهر قداستهم.»
إّن الصرب ألجل املسيح والذي يعلُِّم عنه القديس 
يعقوب، ليس له عالقة بالالمباالة الفلسفية واليت 
التجارب  هلذه  يتعرض  الذي  اإلنسان  ُتظهر 
وبدون  مضطرب  وغري  سليب  كأنه  واألحزان 
َظَفٌر  هو  املسيح  ألجل  الصرب  ولكن  إحساس. 
َوَتغُلٌب على األحزان غري ُمْنِقَصٍة أو مزيلٍة شيًئا من 
متاًما  العكس  على  بل  املؤمن،  ونشاط  شجاعة 
تُقوِّي وُتشدِّد إميانه، وحتركه حنو الشكر والعرفان هللا 
وُتكثر من قوته وتُلهبه ِغريًَة وحمبًة هللا. وعندما نصُرب 
جبالدٍة واضعني يف فكرنا بأن اهللا هو الذي مسح لنا 
±ذه التجربة، وبكل جتربة «ومهما طالت مدdا». 
فإن قَِبْلَناها (أي للتجربة) بطاعٍة إىل حٍد ال نفقد 
فيه سالمنا الداخلي، بل شاعرين بفرٍح ±ذه التجربة 

حتًما، سيكون عندها صربنا عمًال كامًال وتاًما.
إن هذا العمل الكامل ما هو إالَّ ٱكتساب النضوج الروحي والذي 
من خالله سنحصل على املواهب وكمال املسيح األخالقي كما 
يُعَنا ِإَىل َوْحَدانِيَِّة  يكرز القديس بولس الرسول: «ِإَىل َأْن نـَْنَتِهَي مجَِ
ِمْلِء  قَاَمِة  ِقَياِس  ِإَىل  إِْنَساٍن َكاِمل.  ِإَىل  اِهللا.  اْبِن  َوَمْعرَِفِة  اِإلميَاِن 

اْلَمِسيِح.» (أفسس ٤: ١٣)
وحبسب القديس يعقوب: «طُوَىب لِلرَُّجِل الَِّذي َحيَْتِمُل التَّْجرِبََة، 
لِلَِّذيَن  الرَّبُّ  ِبِه  َوَعَد  الَِّذي  اْحلََياِة»  «ِإْكِليَل  يـََناُل  تـَزَكَّى  ِإَذا  ألَنَُّه 

حيُِبُّونَُه.» (يعقوب ١: ١٢)
إّن «ِإْكِليَل اْحلََياِة» أي احلياة األبدية يف املسيح قد حاَز عليها 
قديسنا الرسول يعقوب وذلك من خالل استشهاده فأصبح بذلك 
منوذًجا ُحيتذى به يف الصرب والطاعة كما يقول بولس الرسول: «َألْن 
لَْيَس َمَلُكوُت اِهللا َأْكالً َوُشْربًا، َبْل ُهَو ِبرٌّ َوَسَالٌم َوفـَرٌَح ِيف الرُّوِح 

اْلُقُدِس.» (رومية ١٤: ١٧)
قد َتَذوََّق ُمسبًقا هذا الِربَّ والسالم والفرح يف الروح القدس مجيُع 
الذين يعرفون بأن الكنيسة ليست منظمة اجتماعية على األرض، 
«بَأنَّ  الرسول  بولس  يقول  السِّرِّي كما  املسيح  جسد  هي  بل 
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(أفسس ٥:  اجلََْسِد.»  ُخمَلُِّص  َوُهَو  اْلَكِنيَسِة،  رَْأُس  اْلَمِسيَح هو 
(٢٣

إن رئيس الكهنة الذي تكرمه اليوم كنيستنا املقدسة يدعونا لكي 
خنضع هللا، ونطيعُه وأن نقف ونصدَّ ِحَيَل الشيطان ونقرتب من اهللا 
حىت يقرتب اهللا إىل قلوبنا «فَاْخَضُعوا ِهللا. قَاِوُموا إِبِْليَس فَـيـَْهُرَب 
أَيـَُّها اْخلُطَاُة،  أَْيِدَيُكْم  إِلَْيُكْم. نَـقُّوا  فَـيـَْقَرتَِب  ِمْنُكْم.اِقْـَرتِبُوا ِإَىل اِهللا 

َوَطهُِّروا قُـُلوَبُكْم يَا َذِوي الرَّأْيـَْنيِ.» (يعقوب ٤: ٧-٨)
ويقول هذا القديس يعقوب متوجًها باألحرى إىل أولئك املسيحيني 
املشكوك بإمياcم، الذين يشبهون أمواج البحر إذ يرغُب هؤالء بأن 
ميتلكوا يف آٍن واحد اهللا واملال إذ يعبدون يف وقت واحد اهللا واملال. 
يِع  هلذا فهو يؤكد بشدٍة بأن «الَرُجُل ُذو الرَأْيـَْنيِ ُهَو ُمتـََقْلِقٌل ِيف مجَِ

طُرُِقِه.» (يع ١: ٨)
ويفسر القديس أثناسيوس الكبير أقوال القديس يعقوب هذه إذ 
يقول: «بأن الذين ذوي نـََفَسْني ”رأيني“ هم أولئك الذين ليس 
ون أفكارهم فتارًة  لديهم فكرة واحدة ثابتة، بل هم باستمرار يُـَغريِّ
ُميجدون وميدحون هذه الفكرة بأقواهلم وكالمهم، وتارة يرفضون 

ويزدرون بتلك اليت جمدوها سابقاً.»

أيها اإلخوة األحبة إّن األيام اليت حنيا فيها هي «أَيَّاٌم ِشرِّيرٌَة.» 
(أفس١٦:٦) هلذا فلنسمع القديس بولس الرسول قائًال: «فَاْنظُُروا 
َكْيَف َتْسُلُكوَن بِالتَّْدِقيِق، الَ َكُجَهالََء َبْل َكُحَكَماَء، ُمْفَتِديَن اْلَوْقَت 
القديس  مع  ولنقل  (أفسس ٥: ١٥-١٦)  ِشرِّيرٌَة.»  األَيَّاَم  َألنَّ 
يعقوب أخي الرب: «َها َحنُْن نَُطوُِّب الصَّاِبرِيَن.» (يعقوب١١:٥) 

أي فلنعترب أولئك الصابرين بأcم سعداء ومغبوطون.
ختاًما نتضرع إىل القديس يعقوب مبا له من الدالة للمسيح بصفته 
أٍخ لإلله، وبشفاعاته بصفته رئيس كهنة يتشفع إىل املسيح إهلنا 
من أجل خالص نفوسنا، وأن تتوقف احلروب يف منطقتنا ويعم 
العامل  ويف  األرض  هذه  يف  الساكنني  قلوب  يف  والسالم  اهلدوء 

أمجع. آمني

الداعي بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

الويل لزماننا: حنن اآلن نبتعد عن الطريق الضيق احملزن املؤدي 
إىل احلياة األبدية، ونسعى إىل طريق سعيد هادئ. لكن الرب 
إرادdم،  الطريق، ضد  هذا  من  الناس  من  العديد  يقود  الرحيم 
املرغوب  واألمراض غري  باألحزان  احملزِن.  الطريق  على  ويضعهم 
فيها نقرتب أكثر من الرب، ألcا تذلّنا باإلكراه، والتواضع عندما 
القديس  أعمال، حبسب  بدون  أن خيّلصنا حىت  نكتسبه ميكن 

إسحق السوري.
إن لألفكار اليت تُنـَكِّد علينا وتزعجنا العديد من االمتيازات: إن 
االستفزاز لألفكار أو هجومها ليس خطيئة بل هو اختبار إلرادتنا 
توافق  وجود  ذلك،  ومع  ملعارضته.  أو  الفكر  إىل  ومليلها،  احلرّة 
وشراكة مع هذه األهواء يُعَتَرب خطيئة وهناك حاجة للتوبة. َمن ال 

ميلك القوة بذاته ملعارضة األفكار، جيب أن يسرع إىل اهللا، يلقي 
يـُْغَلُب  عندما  اإلله.  والدة  ومساعدة  معونته  ويلتمس  عجزه 
شخص ما أمام األفكار، فهذا يدّل على أن رذيلة الكربياء قد 

سبقتها (لألفكار) وبالتايل عليه أن يكون أكثر تواضًعا.
فيما يتعلق بالصالة يف الكنيسة، أعلْم أcا أمسى من الصلوات 
يف البيت، ألcا جمموعة كاملة من الناس ترَفعها، وبينها العديد 
من الصلوات الفائقة النقاوة، وتُـَقدَّم إىل اهللا من قلوب متواضعة 
يقبلها كالبخور الزكي. ومع هذه الصلوات تُقَبل صلواتنا بالرغم 

من أcا ضعيفة وعدمية القيمة.
جتّنب صنع األصنام سواء من األشياء أو من العادات.

من أقوال القديس مكاريوس األوبتيني

عالمات الملكوت
عند القدیس یوحنا الذهبي الفم

َمْن ُجـرَِّب من بينكم بتجارب أكثر بعد ُعـمَّاده، مثل هذا يلزمه 
أالَّ يضطرب، لقد ُوِهْبُتم أسلحة ال لكي تكونوا في راحة بل في 

جهاد، فاهللا لن يبعدكم عن التجربة وذلك ألسباب كثيرة:
أوًال: حتى تعلموا أنكم قد صرتم أقوياء ...

ثانًيا: حتى ال تتكبروا بسبب عظم عطاياه لكم .
ثالثًا: لكي يتأكد الشيطان أنكم قد جحدتموه تماًما ...  

رابًعا: ألنه بالتجربة تزدادون قوة .
خامًسا: لكي يكون لكم دليل وجود الكنز الذي لكم ، 
فإنه ما كان للشيطان أن يقتفي آثاركم ويجربكم إالَّ ألنه 

أنكم قد صرتم في كرامة أعظم ومجد أبهى.
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❁ َوُسِئل القديس باسيليوس أيًضا: «هل ينبغي التواني 
عن عمل اليد، من أجل الصالة ؟! وأي األوقات التي 

يليق فيها العمل؟ وهل العمل أفضل؟!.»
فأجاب القديس وقال: (تتمة من العدد السابق)

باملزامري  الطريق  وُنَكمِّل  (الرهبان)   األخوة  مع  نسري  وأن   - ✞
والصلوات وبُنيان النفوس. وإذا ما وصلنا إىل املوقع الذي نقصده، 
فلنُقم أيًضا يف موقع واحد مًعا، لكي حيَفَظ بعضنا بعًضا، وحىت ال 

تفوتنا الصالة يف أوقاdا الليلّية والنهاريّة.
والشراء،  البيع  يف  للجدال  مييلون  الذين  للقوم  وبالنسبة   -  ✞
فليساومهم األخوة بسهولة، ألّن الظاملني ال حيبون أن يرشدهم أحد 
عن أسلوب ظلمهم، أو يشهد عليهم، ألcّم يتضايقون من التبكيت.

(يف  الشهداء  يف كنائس  وُيشرتَى  يُباع  بأن  ُيسمح  وال   -  ✞
تذكاراdم)، وهو أمٌر غريب، وال ينبغي أن ميضي أحد من املسيحيني 
إىل كنائس الشهداء (يف يوم تذكاراdم) من أجل أيِّ شيء آخر سوى 
من أجل الصالة فيها فقط، ومساع العظات، ولتذّكر األتعاب اليت 
قاساها الشهداء، وهم صابرون حىت املوِت، ولنقتدي ±م وبغريdم 

املقدسة الطاهرة النقية.
✞ - وننجو من غضب الرّب، الذي أظهره على الذين يبيعون 
ويشرتون حول اهليكل، إذ أنّه َكرَِه التجارة يف بيت الرّب، وطَرَد الذين 
يبيعون ويشرتون فيه، مع ما أظهره من الوداعة وطول الروح دائًما يف 

كل شيء.
✞ - وينبغي أن خيتار كل واحد الصناعة (اِحلرفة) اليت يريدها، أو 
العمل الذي تعّلمه يف العامل (قبل الرهبنة) ، والذي يليق بكل واحد، 
وحسب رأي رئيس الدير، ألن الراهب قد مات عن العامل رافًضا 

وتارًكا رغباته ومشيئاته الشخصّية، من أجل اخلضوع ملشيئة اهللا، من 
خالل اخلضوع لتدبري رئىس الدير، الذي يدبّر أمور الدير مبا فيهم 

الرهبان أيًضا، من الناحية الروحية واملادية على السواء.
) فهو يقصد جمد  ✞ - والذي خيتار لنفسه كشهوته (لعمل معنيَّ
العامل أو ربح الفضة واملال. أو من أجل الَكَسِل والتهاون، خيتار له 
ُشغًال خفيًفا َسهًال. ومن يفعل هكذا، مل يتخلَّص بعد من اآلالم 

الشريرة، وال َرَفَض ذاته، ألّن اهلروب من التعب هو عالمٌة لذلك.
✞ - وأن رأى أحٌد أنه تعلَّم حرفة تفيد ا¾مع، فال يرتكها. وإذا مل 
يتعّلم أحد صناعة من قَبل، فال يعمل إالَّ ما ُيصرَّح له ±ا، ويعملها 

بأمانة.
✞ - واَألصح أن نتعلَّم صناعة واحدة (َختَصُّص) لنتقنها، بدًال من 
ُنكِمل  أن  نقدر  فال  (ِحَرف) كثرية،  ذواتنا يف صناعات  نُلِقي  أن 
واحدة منها، ألّن التنقُّل من صناعة إىل ُأخرى يدل على خفة القلب 
(عدم الصرب) إالَّ ما تدعو الضرورة أحدهم ملساعدة غريه، فإذا ُرِسَم 

له بذلك فليعمله.
وا من صناعاdم بدون  ✞ - وعلى املسؤولني عن األخوة أالَّ يـَُغريِّ

حكمة، وللضرورة فقط، وإذا رأى املدير (املدبّر) أن ذلك صوابًا.
✞ - وال ينبغي لألخوة التصارع  على شيء من آالت العمل، أو 
يقاومون الرئيس، فال ُميكنه التصرُّف يف استعمال أو بيع أو إعادة أو 
تبديل آلة، من واحد إىل آخر، أو زيادة أو إنقاص اآلالت، وقد 
منعنا الرب من االهتمام بذواتنا (مت ٤٠:٢٥) او باملاديات (مت 

.(٣١:٦-٣٢
✞ - وال يعمل أحد من أجل حاجته فقط، بل يُعطي احملتاجني 

أيًضا.   

اهللا المحب الرحوم أطلق بنفسه الجسد من أسره، وحرره من عبودية الهالك، 
الجسد  منح  بذلك  األبدية.  في  الخلود  ومنحه  المميتة،  المرة  العبودية 

البشري عطية األبدية المقدسة، فجعله خالًدا غير مائٍت إلى األبد

من اقوال القدیس 
اكلیمندوس 
االسكندري
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مساء ليلة رأس السنة من العام ١٩٥٦ دعت زوِيي سبعًة من 
أصدقائها لتناول العشاء يف منزهلا ليقضوا أوقاdم يف الغناء والرقص. 
خطيب  نيقوالوس  إالَّ  اآلخر  بعد  الواحد  يتوافدون  املدعّوون  راح 

زويي.
بدأ الرفاق بالرقص والغناء، ويف حلظة من اللحظات وجدت زويي 
نفسها وحيدة من دون خطيبها، فاعرتاها حزن شديد وغضب جنوّين، 
إذ كانت حتّب أن يكون خطيبها إىل جانبها يف هذه الليلة ال سّيما 
وإنّه مل يعلمها عن سبب تأخريه املفاجئ. ومن دون أن تفّكر أخذت 
العجائبّي من على اجلدار وهي تقول:  القّديس نيقوالوس  أيقونة 
القول،  النيقوالوس ألرقص معه». ُذعر رفاقها هلذا  «سآخذ هذا 
وبدأوا حيّذروcا من عملها هذا قائلني هلا بأنّه نوع من التجديف، 
بإمياcم  تستهزىء  راحت  بل  أقواهلم،  إىل  تلتفت  مل  زويي  ولكّن 
«احلّي» بالقّديس قائلة: «إن كان القّديس عجائبي�ا، كما يّدعون، 
وإن كان، فعًال، موجوًدا، فليعاقبني». وبدأْت بالرقص مع األيقونة، 
وما إن قامت بدورتني حّىت حصل ضجيج مفاجئ يف الغرفة، وزوبعة 

هوجاء أطاحت بالستائر، وضوء باهر يعمي أضاء كالربق.
حتّول الفرح إىل خوف، وهرب اجلميع من الغرفة مذعورين، فقط 
زويي وقفت من دون حراك متسّمرة يف مكاcا، وجامدة كالرخام مع 

أيقونة القّديس نيقوالوس امللتصقة بصدرها.
وصل األطّباء بسرعة، ولكّنهم رغم حماوالdم مل يستطيعوا إعادdا 

إىل رشدها. كّل احلقن اليت حاولوا حقنها ±ا تكّسرت عندما ملست 
لكّنهم عجزوا عن  املستشفى،  نقلها إىل  أرادوا  الرخامّي.  جسدها 
قدماها مسّمرتني يف األرض.  لو كانت  زحزحتها من مكاcا كما 
ولكن رغم كّل هذا كان قلبها ينبض. بقيت زويي على قيد احلياة، 

غري أcّا عادت غري قادرة على تناول الطعام أو الشراب.
ُصعقت األّم عندما رأت ما حدث البنتها، هرعت إىل الكنيسة 
مترّغ أرضها بدموعها وهي تطلب من اهللا أن يغفر البنتها إمثها، وأن 
يعيد إليها حيويّتها، مثّ جلأت إىل أيقونة القّديس نيقوالوس تطلب منه 
التدّخل خلالص ابنتها من هذه احلالة الغريبة اليت جرت هلا. وبفعل 
صالة األّم وتضّرعها احلاّر استعادت زويي َوْعَيها، وأخذت تطلب 
هي األخرى املغفرة من اهللا وقّديسه بدموع غزيرة. مل ُتشَف زويي 
الناس  وعويًال جيعالن  الدنيا صراًخا  متأل  ليلة  إذ كانت كّل  متاًما، 
يتجّمعون حول منزهلا وهم يتساءلون عن سبب هذا الصراخ املخيف.

كانت أّمها تركع إىل جانبها وهي تصّلي، وتصّلي طالبة شفاعة 
القّديس نيقوالوس، ولـمَّا أبلغوا كاهن الرعّية باحلدث، قال: «صّلوا 

إىل الذي عاقبها، فهو الذي سريمحها أيًضا».
ومنذ ذلك احلني بدأ األطّباء يتناوبون على زيارdا للتأّكد من نبض 
قلبها الذي كان ينبض بشكل اعتيادي ومنتظم، كما زارها الكهنة 
حماولني نزع األيقونة من يدْي زويي، ولكّنهم أخفقوا يف حماوالdم 
القّديس  وإىل  اهللا  إىل  يرفعوcا  اليت كانوا  احلارّة  االبتهاالت  رغم 

نيقوالوس.
بقيت زويي على هذه احلالة ثالثة أشهر حّىت كان عيد البشارة 
حني دخل الغرفَة شيٌخ َوُدوٌد بلحية بيضاء كالثلج وهو يقول لزويي 
بابتسامة عذبة: «هل تعبت من الوقوف يا ابنيت؟ أتريدين، أيًضا، أن 
ترقصي معي وأنا شيخ جليل؟ ال ختايف»، مثّ اختفى. ويف الليلة عينها 
من  وحّلين  أتى  لقد  صّلوا.  «صّلوا  عال:  بصوت  زويي  صرخت 
وثاقي. نعم، لقد أتى». ولـمَّا سألوها من تقصد، قالت: «إنّه الشيخ 

الوقور، القّديس نيقوالوس ذو اللحية البيضاء».
إىل  نقلها  من  ذووها  ومتّكن  تلني،  زويي  أعضاء  بدأت  وهكذا 
فراشها. ولـمَّا استفسروا منها كيف استطاعت أن تبقى من دون طعام 

١٢٨ يوًما، قالت: «كان الشيخ يأتيين بالطعام، ويزّودين بالقوة».
اعرتفت  حيث  الكنيسة  إىل  المجيد  الفصح  يوم  زويي  ذهبت 
الفصح  من  الثالث  اليوم  ويف  املقّدسة،  القرابني  وتناولت  خبطاياها 

انتقلت إىل الرّب لتعيش احلياة األبديّة برفقة القّديسني يف السماء.
طروبارية القديس نيقوالوس:

وتمثاًال  لإليمان  دستورًا  لرعيِّتك  األحوال  حقيقة  أظهرتك  قد 
ٱقتنيَت  فلذلك  نيقوالوس.  البارُّ  أيـُّها  لإلمساك  ومعلًِّما  للوداعة 
بالتواِضع الرِّفعة وأحرزت بالفقر الغنى. فتشفَّع إلى المسيح اإلٰله 

في خالص نفوسنا
يا قّديس اهللا نيقوالوس تشّفع بنا لدى المسيح اإلله

معجزة  القّدیس نیقوالوس

راهبات دير القديس يعقوب الفارسي المقّطع
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كنُت علمانًيا، تلميًذا يف الثانوية الكنسية يف المّيا، سنة ١٩٨٦، 
أمحل اسم يوحنا. كنت أنوي الذهاب إىل اجلبل املقدس وزيارة الشيخ 
باييسيوس، بربكة شيخي يعقوب تساليكس، لكي أطلب النصح منه 

حول أن أكون راهًبا أم ال.
وعندما  باييسيوس كثريًا،  الشيخ  يوّقر  يعقوب  الشيخ  لقد كان 
للشيخ  «قْل  يل:  وقال  كربكة  ألوصله  شيًئا  أعطاين  قصدته، 
باييسيوس، عندما تصل إىل تسالونيكي، بأن عليه أن يأيت لريانا. فمن 
جهيت يا يوحنا، صعب علّي أن أذهب لرؤية الشيخ، ألن علّي أن 
أعرب جباًال ووديانًا والبحر، فيما صحيت ال تسمح بذلك، هذا كي ال 
أذكر أن الشيخ باييسيوس قديس أّما أنا فخاطئ وغري مستحق». من 

مثّ أعطاين مخسة آالف درامخا ألضيء له مشعة يف كنيسته.
يف اجلبل املقدس، التقيت الشيخ أمام بابه. ما أن رآين، وقد كنت 

برفقة أحد اآلباء الرهبان، قال يل: «أهًال، جيد أن نراك».
راهًبا؟»  أسنسيمك  تظن؟  ماذا  «إًذا،  قال يل:  الربكة،  َأْخِذ  بعد 
أجبته: «أبونا، عندي مشكلة مع أهلي». فقال يل: «امسع ما أقوله 
لك، اترْك أهلك يبكون لشهر أو اثنني، حىت ال تبكي أنت إىل األبد، 
وقبل أن تفقد الكنز.» كان يشري بالكنز إىل الشيخ يعقوب، وهذا 

كله من دون أن أكون قد فاحتُته برغبيت يف أن أكون راهًبا.

وإْذ أردت أن أقول شيًئا، قاطعين: «معك بركة األب يعقوب من 
الذين  القديسون  هم  هؤالء  بّين،  يا  آفيا.  يف  داود  القديس  دير 
يكافحون اليوم ويصّلون بتواضع وحمبة. أنا ال أستحق أن أرى عمالق 
األرثوذكسية، ولقاؤه أيًضا بعيد جًدا، وهذا يتطّلب جهاًدا والكثري من 

اجلهد. ألن اهللا منحنا احملبة وحنن نتواصل روحًيا.»
فسألته: «أعندي بركة بأن أسجد يف كنيسة قاليتكم؟» فأجاب 

«ال ليس ضروريًا.»
فأجبته أcا للتربّك، فقال يل: «ال يا بّين، قد يكون الشيخ يعقوب 
وأنا  ±ا  أعمل  ماذا  بعد،  ماذا  لكن  درامخا،  آالف  أعطاك مخسة 

راهب؟»
مل يرتكين أسجد. أعطاين مسبحة صالة وصليًبا صغريًا ألوصلها إىل 

الشيخ.
عند عوديت إىل الدير استقبلين الشيخ يعقوب بفرح. أعطيته الربكة 
من الشيخ باييسيوس فبادرين بالقول: «اخلمسة آالف درامخا اليت مل 
يف كنيسة  وتضعها  تسجد  يرتكك  ومل  باييسيوس،  الشيخ  يقبلها 

القالية، خذها معك ملصاريفك يف مدرسة المّيا».
أصبُت بالذهول وسألته: «يا أبونا، كيف تعرف ذلك؟» فأجابين 

هامًسا يف أذين: «يا بّين، حنن نتواصل روحًيا.»

تواضع الشيخ صوفروني وفكاهته
الميتروبوليت إيروثيوس فالخوس

عندما يقرتب املرء من الشيخ، يشعر مبا عنده من تواضع عميق 
جًدا، تواضع مل يكن نتيجة جهود التقشف حبد ّذاته، وال كان 
حماولة للظهور مبظهر املتواضع، ولكنه كان تغيريًا وتبدًال يف كيانه. 
لطاملا ردَّد هو نفسه كلمات القديس سلوان الذي قال أيًضا أن 
بتجٍل  الذي يظهر  املسيح  النسكي هو شيء، وتواضع  التواضع 
كامٍل وكيان اإلنسان وتأهله هو شيء آخر. هلذا السبب، ترون 
الشيخ صوفروين يف حالة جيدة، حّىت يف حلظات مشاركته باملزاح 

ألنَّ فكاهته هادفة جًدا.

هلذا، عند لقائه، ال يستطيع املرء أن يفهم من الصفات اخلارجية 
واألخالقية أنه قديس. هو شخصًيا مل يكن يرتاح لإلحساس بأن 
الفكاهة، وحيكي  إىل  يلجأ  لذا فكان  يقاربونه كقديس.  البعض 
قصًصا متنّوعة، وخيلق جو�ا لكنك ترى فيه عمًقا. فكاهته مل تكن 
من النوع الذي يزعجك، أو الذي خيلق وضًعا مشّوًشا مبعثرًا، أو 
ينهمر كتسلية للفكر. على العكس، حّىت نكاته كانت ذات ُعمق 
من  قريًبا  املرء  يكون  اليت  اللحظات  يف كل  وبالنهاية،  عظيم. 
الشيخ،  مع  ميشي  أن  لإلنسان  اهللا  يهب  عندما  حّىت  الشيخ، 
ويتحّدث إليه ويضحك معه، يفهم املرء أن كل هذا ينبع من نفس 
نكات  حّىت  السبب،  هلذا  بشكل كامل.  جتّلى  قد  رجل  وقلب 

الشيخ وفكاهته الرفيعة تلمس اإلنسان بشكل شخصي.

العالقة بين
القديس

باييسيوس األثوسي
والشيخ يعقوب تساليكيس

شهادة األب الراهب يعقوب
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القديس غريغوريوس النيسي يستمر يف عظته السابقة فيقول: لقد 
نا منذ يومني تلك اللذة اليت تتعلق بالفم والبطن، وحتدثنا عن منفعة  وخبَّ
الضحك،  ُيسبب  الذي  اخلمر  وشرب  اللحم،  أكل  عن  االمتناع 
والذي يؤدي إىل االنغماس يف امللذات احلسية، والشهوة اليت تعقب 
األكل الكثري واإلفراط يف الشرب. لقد تكلمت يف السابق مبا يكفي 
عن هذه األمور، وسلوككم يؤكد أنكم قد التفتم ملشوريت، ومبا أنكم 
قد احتفظتم بتعاليمي السابقة يف القلب، تعالوا بنا اآلن ننتقل إىل 

تعاليم أكثر تقدًما.
الشّر، فهو وسيلة  إذ جيعل اإلنسان يرفض  تأثري روحي  له  الصوم 
ميكننا ±ا ضبط اجنذابنا للطعام. أذن فلتُصم عن الشّر، وٱمتنع عن 
الشهوات غري النافعة، وال تطلب الربح من أي سلوك منحرف، وٱذبح 

جشع حمبة املال، وال تقِنت لك ثروة بالقوة واالغتصاب.
هل تعتقد أن هناك فائدة من االمتناع عن أكل اللحم، إذا كنت 
تؤذي أخاك؟ نفس الشيء ينطبق على سلوكك الظامل جتاه الفقراء، 
ما أمهية هذه التقوى اليت ُتظهرها بشرب املاء فقط، إذا كنت يف نفس 

الوقت ختّطط للضرر وتشرب دم الظلم؟
إن يهوذا صام مع األحد عشر رسوًال، ولكنه مل ُحيِجْم عن اجلشع 
يأكل  ال  الذي  أيًضا  والشيطان  صومه.  من  بالرغم  خالصه  وفقد 
(فالكائن الروحي ال جسد له) فقد كرامته بسبب التعدي - ال أحد 

من الشياطني يأكل أو يشرب بإفراط، وال يدان بسبب تعاطي شراب 
مؤثر (ألن طبيعتهم غري اجلسدية ليست يف حاجة إىل غذاء) - ومع 
ليال وcارا كخدام متحمسني حيتالون  اهلواء  ذلك فهم يسرعون يف 
فإcم  تعدياdم  ورفضنا  اهللا،  مع  أنفسنا  وحَّدنا  إذا  ولكن  ضدنا. 

يبتعدون بعيًدا مملوئني غرية وحسًدا.
ينبغي أذن على املسيحيني أن يتدرَّبوا على حمبة احلكمة، وجيب على 
النفس أن dرب من الضرر الناتج من فعل الشّر. إن إظهار االعتدال 
فيما يتعلق بشرب اخلمر، جيعلنا نتجنب السقوط يف اخلطيئة. أنين 
أؤكد بشكل عام أن ال شيء مما نتناوله إن كان ماء أو زيًتا أو أي 
غذاء آخر - من غري دم - ميكنه أن يشابه غذاء الروح، فالغذاء له 
مظهر خارجي وتكوين داخلي، أما الصوم فقد تعنيَّ من أجل نقاوة 
الروح. إن كان الشخص ينجس نفسه باختياره، وبأفعال أخرى مشينة 
فلماذا نضيع أوقاتنا يف شرب ماء فقط ؟ ما هي الفائدة من صوم بدين 
ما مل يتنَق العقل؟ إن مركبة خفيفة احلركة جترها أربعة خيول ليست هلا 
فائدة بدون جلام. ما هي املنفعة من سفينة سريعة ما مل يوجِّهها مدير 
البيت  أساس  أن  فكما  الفضيلة،  أساس  هو  الصوم  إن  رزين؟  دفٍة 
مت  قد  يكن  إن مل  نفٌع  فاعليٌة وال  هلما  ليس  السفينة  قعر  وعارضة 
تشييدمها مبهارة وصالبة شديدة، هكذا التقشف هو غري كاٍف إن مل 

ترافقه القيم األخالقية الالئقة.
فَـْلَنْجَعِل خوف اهللا يُعلِّم اللسان أن يتكلم يف الوقت املناسب، وال 
يتفوه بألفاظ الغرور. إن فعلنا ذلك سوف نعرف الوقت املناسب، 
والقدر املناسب للكالم، وما هي الكلمة الضرورية واإلجابة املالئمة، 
ونتعلم أيضا ضرورة احلديث بتواضع، وال نتحدث بتبجُّح بل نستخدم 
(اللسان)  الصغري  العضو  هذا  يف  نتحكم  أن  ميكننا  مهذبة.  لغة 
وبأسلوب  بعد جبموح  يتكلم  آنذاك سوف ال  للفم،  بإدخال جلام 
ُمنفلت، أجعل الفم ينطق بالتمجيد ال باالفرتاء، أجعله يُرمنِّ ال أن 
يلعن، ينطق بالتسبيح ال أن يثرثر، أجعل اليد الطائشة (اليت تعتدي 
على الغري) ُتكَبُح بشدة بواسطة تذكر اهللا، لَِنُصم إذن ألجل هذه 
الغايات، ألنَّ َحـَملَـَنا املسيَح قد ُشتم وُلِطَم على وجهه، وُعومل بكل 

ازدراء، وُمسِّر على الصليب.
جيب علينا كتالميذ للمسيح أالَّ ُنظهر (مع الصوم) نفس السلوك 
ذلك  فعلنا  لو  ألننا  قديًما،  اليهودي  للشعب  الذي كان  اخلاطئ 
َوالنـِّزَاِع  لِْلُخُصوَمِة  إِنَُّكْم  :«َها  اشعياء:  كلمات  علينا  ستنطبق 
.» (أش ٤:٥٨)، لكن  َتُصوُموَن، َولَِتْضرِبُوا (المسكين) بَِلْكَمِة الشَّرِّ
لنتعلم األعمال النقية اخلاصة بالصوم من هذا النيب:«أَلَْيَس هَذا َصْوًما 
. َفكَّ ُعَقِد النِِّري، َوِإْطَالَق اْلَمْسُحوِقَني َأْحرَارًا،  َأْخَتارُُه: َحلَّ قُـُيوِد الشَّرِّ
َوَقْطَع ُكلِّ ِنٍري. أَلَْيَس َأْن َتْكِسَر لِْلَجاِئِع ُخبـَْزَك، َوَأْن ُتْدِخَل اْلَمَساِكَني 
التَّائِِهَني ِإَىل بـَْيِتَك؟س أن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل املساكني 

التائهني إىل بيتك» (أش ٥٨: ٦،٧)
اآلن هو وقت مناسب لكي تكوَن غَري غافٍل عن احملتاج والعريان، 
ألن هناك حشًدا من املقيَّدين على أبوابنا، ليس هناك أي نقص يف 

لق قول: ف ابقة ال عظته يف تم ي النيس غريغوريوس القديس

قّوة الصوم
القديس غريغوريوس النيسي
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الغرباء والطوَّافني، واأليِدي امللتمسة لإلحسان على الدوام ممتدة، فكل 
هؤالء البشر مسكنهم يف العراء، والُنزل والساحات العامة والطرقات 
والغراب  البوم  مثل  الكهوف  يسكنون  املهجورة،  األسواق  ومواضع 
اَألْسَوِد، ويرتدون مالبس رثة، يتنبه هلم الـُمزارع ويعطف عليهم. إن 
سقط يف طريقهم طعام ينقضُّون عليه، تُقدم هلم الينابيع مياًها للشرب، 
بل  يفقد  شيًئا  يرتكون  ال  فهم  خمازن،  هلم  األرض  جحور  وتصري 
وسطح  مائدة  ُتشكل  مًعا  متالصقة  رَُكٌب  شديد.  حبرص  حيفظونه 
األرض هو فراشهم. cر أو بركة موهوبة جمانًا من اهللا تصري هلم محاًما 
بال إنشاء. مل تكن حياة ذاك الذي يطوف يف احلقول هي هكذا منذ 

البداية، بل أتت فقط نتيجة للنكبات والَعـْوِز.
الشخص الذي يصوم هو ُمزوَّد باحتياجات احلياة الضرورية - هذا 
مربِّر كاٍف لكي نكون كرماء حنو أخوتنا - أعِط الفقراء أي شيء 
املكافأة.  لك  يقدم  هللا  املستوجب  اخلوف  أجعل  جبشع.  تستهلكه 
تدرَّب على ضبط النفس بشكل صحيح ُمظهرًا تَـَعقًُّال أمام احلالتني 
األطباء  إن  أخيك.  جوع  وحالة  الزائد،  شبعك  حالة  املتعارضتني: 
يؤدون عملهم بطريقة مماثلة، يُفرُِغوَن من بعض املرضى سوائل ويعطوcا 
االثنني.  على صحة  واإلضافة  بالتفريغ  حيافظوا  آخرين حىت  ملرضى 
أستمع جيًدا إىل هذه النصيحة احلسنة. أجعل الصواب يفتح أبوابك 
تُغِن  ال  األثرياء.  يف  تؤثر  املعوزين  نصيحة  أجعل  مصراعيها،  على 

املعوزين بكالم اجلدل بل أعِط الـُمحتاج من وفرتك.
والـُمعَدمني،  الفقراء  الكثري من  اآلن، هناك  ما ذكرناه  عالوة على 
جتعل  ال  القريب.  مساندة  أجل  من  اآلالم  بعض  منا  ليتحمل كل 
dتم  وكما  ذهب.  املَِحَن كأcا  وعانق  يأخذ كنزك،  آخر  شخًصا 
بصحتك الشخصية، وتوفر األمان المرأتك وأوالدك وخدمك وكل من 

يف بيتك، أحتضن أيضا آالم الفقراء.
إن الشخص احملتاج واملريض يف نفس الوقت، هو شخص فقري على 
جيدة،  صحة  هلم  الذين  البائسون  األشخاص  أما  مضاعف،  حنو 
يستطيعون أن ينتقلوا من باب إىل باب، ويذهبون بكل حرص إىل 
األغنياء، ويتوسلون صدقًة من املارة عند تقاطع الطرق، ولكن أولئك 
الزوايا كما طُرَِح  املبتلون باملرض مقيدون يف فراشهم ومطروحون يف 
، هم يتطلعون إىل رأفتك واهتمامك بالفقراء، وكأcم  دانيال يف اُجلبِّ
أزرعها  تنتج مثرًا كثريًا،  الرمحة  حبقوق (دا ٣٢:١٤). بذرة  ينتظرون 

وستمأل بيتك بالوافر من النـَِّعم.
ِممَّا عندك. ال  بالرغم من ذلك أعِط  لعلك تقول « أنا فقير» - 
لواحد خبزك وشرابًا من  يفوق مقدرتك. أعط  ما  يطلب اهللا منك 
اخلمر وأعِط آلخر ثوبًا. هكذا باليا شخص واحد تزيلها صدقات 
الكثريين. موسى النبي مل يتقبل أمواًال ألجل خيمة العبادة من فرد 
واحد بل تقبلها من اجلميع (خر ٣٥: ٥،٦)، فالبعض أحضر ذهًبا 
كثريًا وآخرون أحضروا فضة، بينما الفقراء قدموا جلوًدا أو شعر ماعز. 
أمل تَر كيف أن تقدمة األرملة فاقت تقدمة الرجل الغين؟ فهي أعطت 
كل ما عندها وَُكلَّ معيشتها (مر١٢). ال حتتقر تقدمة الفقراء كأcا ال 

تليق، ضعها يف احلسبان، وتأكد أن قيمتها مثينة. إن خملصنا ٱختذ هيئة 
إنسان، أحب البشر وأنعم علينا بشخصه، لكي ُخيزي الشخص غري 

الـُمَبايل وأولئك الذين يشمئزون من الفقراء.
السموات  ملكوت  وحراس  لنا،  حمفوظ  نتوقعه  الذي  اخلري  إن 
(املالئكة) يفتحون أبواب الصالح اإلهلي (لألبرار) وأمام فاعلي الشّر 
األبرار)  (عن  دفاعهم  يف  بالثقة  جديرون  هم  يغلقوcا،  األردياء 
شدة  بكل  اdامات  يوجِّهون  أيًضا  وهم  عنهم،  أعذارًا  ويقدمون 
(لألشرار) ال بالكالم، لكن بالدالئل، إذ إن السيِّد املسيح يفحص 

قلوب اجلميع ويعلن على املأل ُحْكَمُه مبنتهى الوضوح.
إن الوعظ املقدس الذي مسعتموه كثريًا َيِصف الدينونة المخيفة، ومن 
خالله نرى ابن اإلنسان آتيا من السماء، وماشًيا على السحاب، كأنه 
أرض، بينما تالزمه أعداد ال ُحتصى من املالئكة (مت ٢٥). وبعد أن 
جيلس امللك على كرسي جمده، تنقاد إىل َحمَْضرِِه كل قبيلة وكل شعب 
حتت الشمس، فتقف كافة اجلموع أمام كرسي الدينونة، مث يقسمون 
أما  يُدعون خرافًا  املسيح،  السيد  الذين عن ميني  أولئك  ¾موعتني: 
الذين عن يساره فَـُيْدَعْوَن ِجَداًء - فأسلوبنا البشري ُميَكننا من رسم 
هذه املقارنة - هناك يتكلم الدَّيان، وُجييب امللك على أولئك الذين 
كانوا ُكرماء ، ويكافئ األبرار الذين سلكوا باحملبة أثناء حياdم مبلكوت 

السماوات، بينما يدخل األشرار إىل النار األبدية.

«ِحيَنِئٍذ ُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت َعْشَر َعَذاَرى، َأَخْذَن َمَصابِيَحُهنَّ 
َوَمخٌْس  َحِكيَماٍت،  ِمنـُْهنَّ  َمخٌْس  اْلَعرِيِس.وََكاَن  لِِلَقاِء  َوَخَرْجَن 
َجاِهَالٍت.أَمَّا اْجلَاِهَالُت فََأَخْذَن َمَصابِيَحُهنَّ وَملَْ يَْأُخْذَن َمَعُهنَّ َزيْـًتا، 
َوأَمَّا احلَِْكيَماُت فََأَخْذَن َزيْـًتا ِيف آنَِيِتِهنَّ َمَع َمَصابِيِحِهنَّ.َوِفيَما أَْبطََأ 
ُهَوَذا  ُصرَاٌخ:  َصاَر  اللَّْيِل  ِنْصِف  َوِمنَْن.َفِفي  يُعُهنَّ  نَـَعْسَن مجَِ اْلَعرِيُس 
اْلَعَذاَرى  أُولِئَك  يُع  مجَِ فـََقاَمْت  لِِلَقائِِه!  فَاْخُرْجَن  ُمْقِبٌل،  اْلَعرِيُس 
ِمْن  َأْعِطينَـَنا  لِْلَحِكيَماِت:  اْجلَاِهَالُت  َمَصابِيَحُهنَّ.فَـَقاَلِت  َوَأْصَلْحَن 
َزيِْتُكنَّ فَِإنَّ َمَصابِيَحَنا تَـْنَطِفُئ. فََأَجاَبِت احلَِْكيَماُت قَاِئالٍت: َلَعلَُّه َال 
ُهنَّ  َوِفيَما  َلُكنَّ.  َوابْـتـَْعَن  اْلَباَعِة  ِإَىل  اْذَهْنبَ  َبِل  َوَلُكنَّ،  لََنا  َيْكِفي 
اُت َدَخْلَن َمَعُه ِإَىل اْلُعْرِس،  َذاِهَباٌت لَِيْبتـَْعَن َجاَء اْلَعرِيُس، َواْلُمْسَتِعدَّ
َوأُْغِلَق اْلَباُب. َأِخريًا َجاَءْت بَِقيَُّة اْلَعَذاَرى أَْيًضا قَاِئَالٍت: يَا َسيُِّد، يَا 
َسيُِّد، افْـَتْح لََنا! فََأَجاَب َوقَاَل: احلَْقَّ أَُقوُل َلُكنَّ: ِإينِّ َما َأْعرُِفُكنَّ.» 

(مىت١:٢٤-١٢)
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الكتاب املقدس شرح كل هذا بتدقيق باستخدام مثال «المحكمة»، 
حىت نتعلم كيف يكون السَّخاء يف األعمال الصاحلة. احلياة املالئمة 
هي احلياة اليت تصري فيها أُم�ا للفقراء، ُمعلًما لألغنياء، ِمثاًال للشباب، 
َوسنًدا جلميع  للُمعَدِمني،  َمنفًذا  للمحتاجني،  للمسنني، َكنزًا  َمالًذا 
الذين يف حمنة من كل األعمار. وكما يستدعي صوت البوق مجيع 
املتنافسني يف مدرسة املصارعة، وحيرك طموحهم لنوال اجلوائز، كذلك 
أيًضا َعَمُل الرمحة يستدعي اجلميع، يُظهر الكرم جتاه الذين يف ِحمَْنٍة، 
ُجينِّب الباليا ويف نفس الوقت يُقدِّم اإلغاثة. عمل الرمحة هو باحلقيقة 
أمسى أنواع التمجيد، إذ أنه ترافق مع اهللا، حمبوب لصالحه، وبه تظهر 
قرابتنا له، فاهللا هو أصل ومنبع كل فضائلنا وأعمالنا الصاحلة املقدمة 

للجميع.
خلق اهللا األرض ومجال السماوات ودفء الشمس والربد، ووضع 
األوقات بشكل منظم جًدا - مع أنه ال حيتاج هذه األشياء - ويعمل 
على الدوام من أجل منفعة اإلنسان كُمعيل له، فهو الذي يزرع كل 
شيء يف وقته، ويرويه بشكل العجيب، إذ يعطي بذرًا للزارع ويُنزل 
املطر من السحاب، ويسكبه بوفرٍة على احلقول - كما قال أشعياء 
النيب - وعندما يثمر احلصاد ويظهر النبات ترحل سحب السماوات 
- اليت كانت معلقة فوقنا - ومتدُّ الشمس دفأها بأشعة شديدة حىت 
تنضج الرباعم اجلميلة. يوفر اهللا لإلنسان الطعام ِبِغًىن، وينمي الكروم، 
املناسب. هو  الوقت  بالشراب يف  أيًضا  أنواع احليوانات  ويزود كل 
مينحنا أيضا جلوًدا صوفية للحماية وتغطية أقدامنا. أنك تستطيع أن 
ترى من خالل تقدميك الغذاء والشراب للجياع، وتوفريك املالبس 

للُعراِة أن اهللا هو خالق كل هذه العطايا.
إن كنت ترغب أن تفهم كيف يشفي اهللا الشخص الـُمبتَلي بالشرِّ  
انتبه أذن هلذه الكلمات: من هو الذي علَّم النحلة أن تعمل بالشمع 
وتصنع عسًال؟ من هو الذي يقطر زيًتا من الصنوبر والضراوة وشجر 
الصمغ؟ من هو الذي جيفِّف النبات العطري املستورد من اهلند؟ من 
هو الذي أوجد الزيت بواسطة جمهود جسدي شاق؟ من هو الذي 
مييز اجلذور واألعشاب َويـَْعـَلم أنواعها؟ من هو الذي اخرتع برباعة 
األرض،  دافئة من  مياه  ينابيع  يفجِّر  الذي  الشفاء؟ من هو  أدوية 
وجعل املياه الباردة والدافئة تتدفق من أجلنا لتبديد اجلفاف واحلريق؟ 
ميكننا اآلن أن نستعري كلمات باروخ املناسبة : «اهتدى ( اهللا) إىل 
(باروخ  وإسرائيل حبيبه»  عبده  ليعقوب  للمعرفة وجعله  كل طريق 
باملياه  عالقة  هلا  وما  بالنار،  تتعلق  اليت  املهارات  ٣٧:٣). كذلك 
والتقنيات األخرى العديدة، كلها ُمَعدٌَّة خلدمتنا بطرق كثرية. اهللا أذن 

هو منبع وأصل كل سخاٍء، وهو الذي ُيسدِّد كل احتياجاتنا ِبِغًىن.
إن الكتاب املقدس يعلِّمنا أن ُحناكي الرب اخلالق بكل غرية، بالقدر 
الذي يستطيع فيه الكيان القابل للموت أن يضاهي قداسته وخلوده، 
لكن حينما نستويل على األشياء ألجل ُمتعتنا الشخصية، وخنتارها 
ألجل cايتنا وخنتزcا بأنانية، فإننا بذلك نظهر ِخزيًا. حنن ال نُظهر أي 
اهتمام باملصابني، وال نُقدِّم عونًا للفقراء. ما هذا السلوك املخزي ! 

إنسان يرى إنسانًا آخر يتضور جوًعا، ويفتقر إىل احلافز الذي يدفعه 
لسدِّ َرَمِقِه!. مثل هذا الشخص الذي ال يُعطي اآلخرين ال يهتم بأمنه 
اخلاص أيًضا، فهو لألسف يرتك النبات سريع العطب أن جيف من 
نقص املياه، ومع ذلك ال يعطيه للمحتاج، وكما أن املياه يف فصل 
واحد للربيع تسقي حقوًال كثرية، كذلك أيًضا َكـْرُم عائلة واحدة يكفي 
ملساندة الفقري، أما اإلنسان ذو الطبع البخيل والحقود فيشبه حجرًا 

واحد يَـصُّد جريان مسار املياه.

جيب أالَّ ننشغل باالهتمامات األرضية، علينا فقط أن نعيش من 
أجل اهللا. إن الطعام يُعطي لذة بدخوله من جزء صغري من اجلسم أي 
من احللق، ومن مث يدخل إىل املعدة مث ينحل، وخيرج من اجلسم (مىت 
اهللا،  ختصان  حمبوبتان  صفتان  فهما  والرأفة  الرمحة  أما   .(١٧:١٥
وعندما يقيمان يف شخص فإcما يؤهلِّانه وخيتمانه باالقتداء بالصالح، 

فنجلب إىل احلياة صورتنا األصلية غري الفاسدة اليت تتجاوز ختيُّلنا.
ما هو ذلك الذي جناهد من أجله؟ (أcا احلياة األبدية)، إذ إننا مبلِء 
الرجاء نتوقع الفرح العجيب، حينما خنلع هذا اجلسد الذي يسوُدُه 
الفساد ونلبس عدم الفساد ، وحنظى ±ذه احلياة املباركة األبدية غري 

القابلة للفساد اليت ال ميكن لنا اآلن أن ندرك أفراحها و±جتها.
أنت يا من أَنْـَعَم عليك اهللا باحلجة والعقل لكي تفسر األمور اإلهلية 
ال تَـْنَجِذْب إىل ما هو زائل، أضبط حياتك باالختيارات احلكيمة. 
علينا أن خنصِّص نصيًبا للفقراِء الذين حيبهم اهللا، ألن ما منلكه ليس 
ميلك كل شيء، وحنن مجيًعا  الذي  هو  أبونا كلنا  اهللا  لنا وحدنا. 
أعضاء ننتمي إىل جنس واحد. أنه ألمٌر رائٌع جًدا أن يقتسم األخوة 
فبقية  ما  ثروٍة  على  واحد  أخ  حاز  فلو  بالتساوي،  مرياثهم  أفضل 
األخوة أيًضا سوف ينتفعون. إنَّ من يتمىنَّ أن يكون سيًدا على كل 
شيء ويستثين بقية األخوة من الثُلث أو اخلُمس فهو طاغية مستبد، 
بربري عنيد أو وحش ال يشبع، يبتهج بالتهامه الطعام وحده دون 
غريه، أو باألحرى هو أكثر قسوة من أي وحش. اإلنسان الشَّرِه ال 
يسمح ألي شخص آخر أن يشاركه ثروته، يشبه الذئب الذي ينضم 
إىل جمموعة ذئاب أو إىل جمموعة من الكالب ملتفة حول جسد متزقه 
إْربًا. الطعام باعتدال هو كاٍف. ال تسقط يف حبر اجلشع الذي ال 
ُيشِبع. إن البحَّار عندما يكون يف موقف خطري ال يدمر سفينته على 
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الصخور املغمورة بل يفلت من هذا اخلطر الرهيب، ألنه إن سقط 
فيها ال يستطيع أن ينجو أبًدا.

استعمل ما تقدمه لك هذه احلياة وال ُتِسْئ استعماله - بالتوافق مع 
ما علَّمكم به القديس بولس، َوجِّه نفسك للتََّمتُِّع بالقدر املناسب، 
وال تأخذ متعة من عمل غري الئق، وجتنب نفس املصري الذي يلحق 
أو صعًبا  والطيور واألمساك سواء كان سهًال  باحليوانات والوحوش 
أن  أو ضئيلة. وكما  مثينة  قيمة  ذات  وان كانت  عليها،  للحصول 
اجلهد اليدوي مهما كان كبريًا، ال يستطيع أن يسد بئرًا عميًقا، هكذا 
أنت ال تقدر أن متأل البطن بالذهاب للصيد. يف تفتيشنا عن امللذات 
حنن ال نرتك حىت أعماق البحار لتبقى هادئة، ال نذهب فقط وراء 
وخنرجها  األعماق،  من  أخرى  حية  نستخرج كائنات  بل  األمساك 
قنفذ  ونصطاد  الصغري،  العظمي  هيكلها  فيظهر  واهلواء،  لألرض 
البحر، واحلبار الزاحف والكائنات ذوات األرجل الكثرية امللتصقة 
الكائنات  الصغرية من األعماق وكل نوع من  بالصخور، والقواقع 
البحرية. حنن من أجل جشعنا نوظف كل وسيلة حىت خنرج هذه 

الكائنات وحنضرها للنور.
ما هي عواقب هذا التنقيب املتواصل الذي يهدف إىل إمتاع الذَّات؟ 
ينتج عنه اإلثم بالضرورة، فهو يدخل كاملرض وُخيرِّج أي شيء صاحل 
متبٍق. فاألشخاص الذين يبسطون مائدة مليئة بكل املباهج احلسيِّة 
سبيل  يف  شيًئا  يدَّخرون  وال  رائعة،  منازل  ينشئوا  أن  مرغمون  هم 
اتِّساعها وجتميلها. هم ُمغَرمون مبواضع االسرتخاء واملالبس امللونة 
الزاهية، ومتلهفون على األثاث املنزيل، ويزينون موائدهم بكل نوع من 
الزخارف الفضية - البعض منها مصقول بدقة والبعض اآلخر منقوش 
مبهارة - لكي تقدم متعة للعني كما للحنجرة عند سرد قصص حول 
مياه وأقداح  أوعية  القوائم،  أوعية وحوامل ثالثية  كيفية صنعها - 
وأطباق طعام وكؤوس متعددة - وأيًضا تضم موائدهم ممثلني وعازفني 
على القيثارة، وخطباء ُفصحاء، ومغنني رجاًال ونساًء وراقصات، وكل 
نوع من األداء الفاسق، وفتية خمنَّثني ِبَشْعٍر طويل وبنات وقحات. 
خالعتهم جتعلهم أخوات لهيروديا اليت قتلت يوحنا المعمدان، بل 

تقتل القداسة بداخل كل منا، وتقتل العقل احملب للحكمة.
بينما حتدث هذه احلركة داخل البيت، جند يف اخلارج أخوة لعازر بال 
عدد جيلسون على األبواب، البعض ُمبتلون بقروح والبعض فاقدو 
البصر، والبعض حماصر بأقدام كسيحة بينما البعض اآلخر يسحبون 
أنفسهم بصعوبة إذ ليس هلم أطراف. هم يصرخون لكن ال يلتفت 
إليهم أحد، فصوت املوسيقى يغمرهم بأغاين املطربني، باإلضافة إىل 
كثري من الضحك املثري. إن أحدثوا ضجيًجا على الباب يقفز البوَّاب 
وبقسوة يطلق عليهم الكالَب فتصيبهم جبروح وضربات. مث ينصرف 
أصدقاء املسيح القانعون بوصاياه، وبدًال من احلصول على الشبع 
خببز وحلم حيصلون على اعتداء وضرب، أما يف داخل البيت فهناك 
أشخاص أغنياء يشرعون يف أعماهلم، وآخرون - إذ ُيشبهون السفن 
احململة حبمولة زائدة - يتقيئون، بينما أشخاص آخرون يرقدون على 

املائدة وكؤوسهم جبوارهم. هنا تكمن خطيئة مزدوجة من الخزي: 
طرف مثَلٌِ متاًما ويف نفس الوقت طرف بائس جائع مطرود.

احلصة  ترى  فكيف  األشياء  هذه  ُقرب  عن  يالحظ  اهللا  إن كان 
الزهيدة املخصصة للفقراء؟ أنت تتعجب ملاذا حيدث هذا وتستنكر 

حدوثه ألن اإلجنيل املقدس يشهد ضّد كل هذه األمثلة السيئة.
األعمال  هذه  يالحظ  واهللا  يزداد،  األعماق  من  واألنني  الصياح 
الشرِّيرة اليت خترج من مثل هذه اهلوَّة الكريهة. هناك مثال آخر حيكم 
اهللا فيه على شخص مبوت مفاجئ، ألنه أراد أن حيوز على وجبته 
الصباحية (املستقبلية باالكتناز يف املخازن) مع أنه يف املساء (أي 

cاية حياته)، إال أنه مل يَر أشعة الفجر (لو ١٢: ٢٠).
أما أنت كإنسان فاٍن قابل للموت ال تبتهج باملتع الدنيوية وترفض 
اإلميان باآلخرة، إذ قد شا±نا أولئك الذين يسعون ملداهنة اجلسد 
يسود  وملوك  ورثة  بال  أسياد  هم  هؤالء  مثل  ممكنة،  وسيلة  بكل 
نفوذهم على األرض فقط. جيب علينا أن نكون حريصني جًدا على 
إننا  الغَـْرِس.  زمن  يف  وحنن  احلصاد  لفرح  بشوق  ونتطلع  احلصاد، 
نَـْغِرس شجرة ونتوقع ظالل فروعها الرفيعة، وننتظر الثمر الوفري من 
النباتات يف اخلريف  تنضج هذه  الزيتون، وعندما  شتالت أشجار 
سنوات  احلصاد)  (على  بعد  يتبقى  ال  الشتاء،  يف  املوت  ويقرتب 

عديدة بل ثالثة أيام أو أربعة فقط.
َمِلي�ا أذن يف حياتنا العابرة سريعة الزوال، ويف طبيعة هذا  لنفكر 
النهر املندفع الذي جيرف كل شيء  الزمن غري املستقرة اليت تشبه 
بدون  والقصرية  الفانية  احلياة  هذه  نكمل  ما  حىت  للدمار،  أمامه 
معصية، وحيث أننا معرضون لألخطار يف كل ساعة جيب أن نكون 

مستعدين دائًما للوقوف أمام الديان العادل.
إن صاحب املزامري املبارك يعطي صوتًا هلذا الشعور، راغًبا يف معرفة 
cاية حياته ُمسبًقا. فهو يتوسَّل إىل اهللا لكي يُـْعِلَمُه عدد األيام املتبقية 
له حىت يكون مستعًدا للموت، وال يكون مكروبًا - كمسافر غري 
مستعد - يف غمرة رحلته واملشاكل املرتبطة ±ا : ««َعرِّْفِين يَا َربُّ 
cَِاَيِيت َوِمْقَداَر أَيَّاِمي َكْم ِهَي، فََأْعَلَم َكْيَف أَنَا زَاِئٌل. ُهَوَذا َجَعْلَت 

أَيَّاِمي َأْشَبارًا، َوُعْمرِي َكالَ َشْيَء ُقدَّاَمَك.» (مز٣٨: ٤-٥).
أنِعم ٱلنظر يف تكوين النفس الصاحلة وكرامتها امللوكية، وتأمل يف 
ملك الملوك ورب األرباب ، وٱسَع أن حتيا حبسب الوصايا وأن 
تسلك فيها حسًنا ، حىت ننال مجيعا - مبسلكنا هذا - احلياة اليت 
ال عيب فيها يف تلك املدينة السماوية، بالنعمة واحملبة اليت لربنا يسوع 

الذي له ا¾د إىل األبد آمني .

َوَال َتْمِش فَـْوَق ٱْألَْرِض إالَّ تَـَواُضًعا   
َفَكْم َتْحتَـَها قَـْوٌم ُهْم ِمْنَك أَرَْفُع

فَــــِإْن ُكْنــَت ِفي ِعـــزٍّ َوَخـْيــٍر َومـَـــْنـَعٍة  
َفَكْم َماَت ِمْن قَـْوٍم ُهُم ِمْنَك أَْمَنُع
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ْ ُ ْ ُّ ُ َ ْ َّ ْ َأ َأل

خلقنا على صورته ومثاله : اهللا خالق وصاحل، خلق اهللا اإلنسان 
من الَعَدم، على صورته ومثاله، وكان قصده أن يبقى اإلنسان ىف سعادة 
ويف غري فساد، ماًحنا إيَّاُه - بنعمة الكلمة - احلياة األبدية إن هو أبقى 
اهللا يف معرفته ومل خيالف الوصية ، كما يقول سفر احلكمة: «اهللا خلق 

اإلنسان لعدم الفساد وجعله على صورة أزليته» (حك ٢٣:٢)
السقوط وحكم الموت: ولكن البشر َحوَّلوا وجوههم عن األمور 
تعدوا  الشيطان  ومبشورة  ورفضوه،  اهللا  التفكري يف  وٱحتقروا  األبدية، 
أنفسهم  هم  وصاروا  الطبيعي،  الفساد  أعمال  إىل  وحتوَّلوا  الوصية 

السبب فيما حدث هلم من فساد بالموت.
نتيجة السقوط هي موت اإلنسان ألنه ٱنفصل عن اهللا مصدر احلياة 
وفقد كل معرفة عن اهللا، وبالتايل بدأ الفساد َيسود البشر ، ونزعت 
عنهم نعمة ُمماثِــَلة صورة اهللا. هذه النعمة اليت كانت ُمتكِّنهم من أن يبقوا 

يف شركة احلياة وعدم الفساد...
متادى البشر يف الشرِّ فلم يقفوا عند حدٍّ ُمَعنيَّ يف خطاياهم بل صاروا 
وصاروا  جديد..  شرٍّ  إىل  يقودهم  شرٍّ كان  وكل   .. الشرَّ خيرتعون 
يسلكون يف الفساد والظلم أفرادا ومجاعات.. فنشبت احلروب وقامت 

األمم ضد بعضها ومتزقت املسكونة كلها..
المشكلة اآلن ..

١) من المستحيل التهرب من حكم الناموس
٢) من غير الالئق أالَّ يُـنَـفِّذ اهللا حكم الموت وإالَّ أصبح اهللا كاذبا 

أو طبيعته غير ثابتة.
٣) من غير الالئق أن تهلك خليقة اهللا العاقلة بسبب غواية الشيطان.
٤) من غير الالئق أن يصبح اإلنسان العاقل المخلوق على صورة 

اهللا آخذا في التالشي واالنحالل.
٥) لو أهمل اهللا خليقته وتركها تهلك لدلَّ ذلك على ضعفه.

٦- لو ترك اهللا البشر ينقادون للفساد دون تدخل لتعارض ذلك مع 
صالحه.

من یستطیع :
أن يوفي الدين عن الجميع

أن ُيحوِّل الفساد إلى عدم فساد
أن يعيد َخلَق البشر، ليكونوا على صورة اهللا

أن يجعل اإلنساَن المائت غير مائت
أن يُعلِّم البشر عن اآلب، ويقضي على عبادة األوثان

+ هل تستطیع التوبة:
التوبة ال تستطيع أن تغري طبيعة اإلنسان اليت صارت إىل الفساد بل 

كل ما تستطيعه هو أن متنعهم عن أعمال اخلطيئة..
+ هل یكفي إصدار أمر لخالص البشریة:

ملاذا مل يُتمِّم اهللا أمر خالص البشرية بإصدار أمر بدون جتسُّد ، أي 
بنفس الطريقة اليت أَوَجَد ±ا البشرية ؟

« يف البدء مل يكن شيء موجوًدا باملرّة، فكل ما كان مطلوبًا هو جمّرد 
نطق مع إرادة (إهلية) إلمتام اخللق، ولكن بعد أن خلق اإلنسان وصار 
موجوًدا استدعت الضرورة عالج ما هو موجود، وليس ما هو غري 
موجود، ألن األشياء غري املوجودة مل تكن هي احملتاجة للخالص، بل 
(املخلوق)  اإلنسان  ولكن  أمر،  صدور  أو  جمرد كلمة  يكفيها  كان 
يأيت  أن  إىل  احملتاج  هو  واهلالك،  الفساد  إىل  واملنحدر  فعًال  املوجود 

الطبيب أو الـُمَخـلَِّص لكي يشفي اخلالئق املوجودة »
+ هل یستطیع إنسان أو مالك أن یعید تجدید الخلیقة؟

ال البشر وال املالئكة، كانوا قادرين على جتديد خلقة اإلنسان على 
صورة اهللا، وذلك ألن اإلنسان هو جمرد خملوق على مثال تلك الصورة، 

وليس هو الصورة نفسها، كما أن املالئكة ليسوا هم صورة اهللا.
وكذلك البدَّ أن يصبح كلمة اهللا معروفًا مرَّة أخرى بني البشر وبه يُعرف 
البشر  ذلك كان  ومع  بالفعل،  موجودة  اخلليقة كانت  ألن  اآلب، 
يسقطون يف نفس الضاللة عن اهللا ، ومل يعودوا يعرفون اهللا عن طريق 
أعمال اخلليقة، بل ما عادوا يرفعون أعينهم إىل فوق بل صاروا يشخصون 

إىل أسفل.
ضرورة تجسد كلمة اهللا: إذن ال ميكن أن يُقضى على فساد 
البشرية بأي طريقة أخرى سوى املوت نيابة عن اجلميع. ووفاء الدين 
املستحق على اجلميع، إذا كان اجلميع مستحقني املوت، فالبدَّ من أن 
يَقدِّم نفسه ذبيحه عن اجلميع، يربّرهم وحيّررهم من المعصية األولى 
ويعيدهم حلالتهم األوىل قبل السقوط. ويثبت أن جسده اخلاص أقوى 

من الموت وأنه عدمي الفساد وهو باكورة لقيامة الجميع.
كما أن الفساد الذي جرى مل يكن خارج اجلسد، بل كان ملتصًقا به 
لذا البدَّ وأن تلتصق احلياة به بدًال من الفساد، حىت كما صار املوت 

ىف اجلسد تصري احلياة داخل اجلسد أيًضا.
كلمة اهللا وحده هو الذي يستطيع أن يُعيد لإلنسان تلك النعمة ويَـرُّده 
إىل حالته األوىل، فهو الذي َخَلَق يف البدء كل شيء من العدم وهو 
وحده القادر أن يأيت بالفاسد إىل عدم الفساد وأيًضا أن يصون صدق 
اآلب من جهة اجلميع. وحيث إنه هو كلمة اآلب ويفوق الكل، كان 

ملخص كتاب « تجسد الكلمة»
للقديس أثناسيوس الكبير
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هو وحده القادر أن يُعيد خلق كل شيء وأن يتأمل وميوت عوض 
اجلميع، وأن يكون شفيًعا عن الُكل لدى اآلب.

تجسد كلمة اهللا: أخذ جسًدا من جنسنا، وليس ذلك فحسب، 
بل أخذه من عذراء طاهرة نقية لم تعرف رَُجًال، جسًدا طاهرًا وبدون 
زرع بشر. ألنه وهو الكائن الكّلي القدرة وبارئ كل شيء أعدَّ اجلسد 
يف العذراء ليكون هيكًال له، وجعله جسده اخلاص متخًذا إيَّاه أداة 
لطبيعة  مماثًال  جسًدا  اختذ  وهكذا  به.  ذاته  ويُظهر  فيه  ليسكن 

أجسادنا.
ولَـمَّا كان اجلميع خاضعني للموت والفساد، فقد بذل جسده للموت 
عوًضا عن اجلميع، وقّدمه لآلب. كل هذا فعله من أجل حمبته للبشر.

أوًال: ولَـمَّا كان اجلميع قد ماتوا فيه، فإنه يُبطل عن البشر ناموس 
املوت والفناء، ذلك ألن سلطان املوت قد استنَفذ يف جسد الرب، 
فال يعود للموت سلطان على أجساد البشر (املماثلة جلسد الرب).

ثانًيا: وأيًضا فإن البشر الذين رجعوا إىل الفساد باملعصية يعيدهم إىل 
عدم الفساد وحيييهم من املوت باجلسد، الذي جعله جسده اخلاص، 

وبنعمة القيامة يبيد املوت منهم كما تُبيد النار القش.
ثالثًا: إنَّ كلي القداسة ابن اهللا وهو صورة اآلب قد أتى إىل عاملنا  
لكي ُجيدِّد اإلنسان الذي ُخِلَق مرة على صورته، وخيلص ما قد هلك 
مبغفرة اخلطايا، «احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمْن فَـْوُق 
الَ يَـْقِدُر أَْن يَـَرى َمَلُكوَت اِهللا» (يو٣:٣)، «احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلَك: ِإْن 
َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّوِح الَ يـَْقِدُر أَْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اِهللا. 
(يو٥:٣) ، فالبد من إعادة ميالد النفس وجتديد خلقتها على صورة 

اهللا ومثاله..
رابًعا: ُوِلَد َوَظَهر كإنسان، َكوََّن لنفسه جسًدا من عذراء وحدها 
وأظهر  األشياء،  اإلله صانع مجيع  أنه  للجميع  ليثبت  رجل  بدون 
سلطانه على كل األشياء (حول املاء إىل مخر ، وأظهر سلطانه على 
البحر ، وشفى األمراض وطهَّر البُـْرَص وجعل الُعْمَي يبصرون والُعـرَْج 
ميشون وأقام املوتى وأظهر سلطانه على األرواح النجسة) حىت يبصروا 
األعمال اليت عملها باجلسد ويعرفوا أنه كلمة اهللا املتجسد ومن خالله 

يعرفون اآلب..
موته وقیامته من بین األموات:

عن  نيابة  ميوت  أن  احملتَّم  من  ولكن كان  اهللا،  وكلمة  احلياة  هو 
اجلميع، هلذا وألنه هو احلياة والقوة فقد نال اجلسد منه قوة. ولكن ال 
ميكن أن تكون هناك قيامة ما مل يسبقها موت. ولذا فهو مات أمام 

شهود، لتكون قيامته أيًضا معلومة للجميع.
قد مات ألجل فداء اجلميع، لكنه مل ير فساًدا. فقد قام جسده 

سليًما متاًما إذ مل يكن سوى جسد ذاك الذي هو احلياة عينها.
أتى ليقبل املوت املستحق على اآلخرين، وميوت لينتصر على املوت  

ُمقدًما قيامته دليًال على انتصاره األكيد على املوت.
ترقب مجیئه الثاني ویوم الدینونة: ُختربنا الُكتب املقدَّسة 

بأن كلمة اهللا سيأيت يف ظهوره الثاين ا¾يد، اإلهلي واحلقيقي. حيث 
ال يظهر بعد يف فقر بل يف جمد، وال يظهر بعد ُمتخفًيا متواضًعا بل 
يف عظمته. وهو سيأيت ال ليتأمل ثانية، بل ليقدم للجميع مثر صليبه، 
أي القيامة وعدم الفساد. وال لكي ُحيكم عليه بعد بل ليدين اجلميع 
حبسب ما صنع كل واحد يف اجلسد خريًا كان أم شرًا حيث أعدَّ 
فالنار  السيئات  عملوا  للذين  أما  السموات،  ملكوت  للصاحلني 
األبدية والظلمة الخارجية. ألنه هكذا يقول الرب نفسه أيًضا «ِمَن 
اآلَن تُـْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن َجاِلًسا َعْن ميَِِني اْلُقوَِّة، َوآتًِيا َعَلى َسَحاب 
أيًضا كلمة  جند  عينه  السبب  وهلذا   .(٦٤:٢٦ السََّماِء».(مىت 
أَْيًضا  أَنْـُتْم  «ِلذِلَك ُكونُوا  يقول  إذ  اليوم  لذلك  dُيِّئنا  للمخلِّص 
(مىت   «. اِإلْنَساِن  اْبُن  يَْأِيت  َتظُنُّوَن  الَ  َساَعٍة  ِيف  ألَنَُّه  ُمْسَتِعدِّيَن، 
يًعا  ٤٤:٢٤). ألنه حبسب قول الرسول بولس: «ألَنَُّه الَبُدَّ أَنـََّنا مجَِ
نُْظَهُر أََماَم ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لِيـََناَل ُكلُّ َواِحٍد َما َكاَن بِاجلََْسِد ِحبََسِب 

َما َصَنَع، َخيـْرًا َكاَن أَْم َشر�ا.» (٢ كورنثوس ١٠:٥)
إعتراضات على التجسد:

١) هل كان العالم بدون إله وقت تجسُّد السيِّد المسيح؟
مل يكن كلمة اهللا حمصورًا يف اجلسد كما قد يتوهم البعض، أو أنه 
بسبب وجوده يف اجلسد كان كل مكان آخر خالًيا منه، أو أنه بينما 
كان حيّرك اجلسد، كان العامل حمروًما من أفعال قدراته وعنايته. غري 
أن األمر العجيب واملدهش جًدا هو أنه مع كونه هو الكلمة الذي ال 
حيويه شيء، فإنه هو نفسه حيوي كل األشياء. وبينما هو موجود يف 
كل اخلليقة، فإنه حبسب جوهره هو متميز عن كل اخلليقة. فهو 
ضابطًا كل  جبوهره)،  (وليس  فقط  بقدرته  األشياء  يف كل  حاضر 
األشياء وُمظهرًا سيادته على كل شيء، وعنايته بكل شيء، وواهًبا 
احلياة لكل شيء. ومع أنه حيوي كل األشياء وال حيتويه شيء، إالَّ أنه 

كائن كلية يف أبيه وحده.
مل يكن ُمقيًدا بسبب اجلسد، بل باحلرّي كان يستخدم جسده، 
ولذلك فهو مل يوجد يف اجلسد فقط، بل كان موجوًدا بالفعل يف كل 

شيء. وبينما كان خارج الكائنات فقد كان يف أبيه وحده مستقرًا
٢) كيف يسكن اهللا كلي القداسة في جسد اإلنسان؟

رغم وجود كلمة اهللا يف كل األشياء إالَّ أنه ال يستمد منها شيًئا، بل 
العكس فإن كل األشياء تستمد منه احلياة وتعتمد عليه يف بقائها.

مثال: الشمس : ألنه أن كانت الشمس اليت خلقها هو واليت نراها 
األجسام  أشعتها  تلمس  عندما  تتدنس  ال  السماء  يف  تدور  وهي 
األرضية، وال تفقد نورها بسبب ظلمة هذه األجسام، لكنها بالعكس 
تنريها وتطهرها أيًضا؛ فباألوىل جًدا كلمة اهللا كّلي القداسة، خالق 
الشمس ور±ا، ال يتدنس مبجيئه يف اجلسد، بل بالعكس، فلكونه 
عدمي الفساد، فقد أحيا اجلسد املائت وطهَّره، فهو الذي ُكتب عنه  

«الَِّذي َملْ يـَْفَعْل َخِطيًَّة، َوالَ ُوِجَد ِيف َفِمِه َمْكٌر» (١ بط٢٢:٢).
٣) لماذا مات كلمة اهللا ؟ لماذا لم يمنع حدوثه بقدرته ؟
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اختذ كلمة اهللا ألجل هذا (الموت) جسًدا، ومل يكن الئًقا أن مينع 
املوت لئال تتعطل القيامة أيًضا. ومل يكن الئًقا أيًضا أن يسبق املرض 
موته لئال يُظن أن ذاك الذي كان يف اجلسد كان ضعيًفا. أمل يعان اجلوع 
إذن؟ نعم إنه جاع ألن (اجلوع) هو من خواص جسده، على أن (هذا 
اجلسد) مل يهلك من اجلوع ألن الرب لبس هذا اجلسد. هلذا فإنه وإن 
كان قد مات فداًء للجميع، لكنه مل ير فسادا. فقد قام جسده سليًما 

متاًما إذ مل يكن سوى جسد ذاك الذي هو احلياة عينها.
أتى ليقبل املوت املستحق على اآلخرين، وميوت لينتصر على املوت 
ُمقدًما قيامته دليًال على انتصاره األكيد على املوت. وأيًضا ألنه مل 

يكن ممكًنا أن ميوت من الضعف وهو الذي يشفي اآلخرين.
وقد يقول أحد: كان من األفضل أن خيتفي من مؤامرات اليهود لكي 
حيفظ جسده كلية من املوت. فليسمع مثل هذا أن ذلك األمر أيًضا 

مل يكن الئًقا بالرب. ألنه كما مل يكن الئًقا 
على  املوت  يُوِقع  أن  احلياة  وهو  اهللا  بكلمة 
جسده بنفسه، كذلك مل يكن الئًقا أن يهرب 
بل  عليه،  اآلخرون  يوقعه  الذي  املوت  من 
وهلذا  عليه.  يقضي  حىت  يتعقبه  أن  باحلري 
السبب فإنه بطبيعة احلال مل يسّلم جسده من 
تلقاء نفسه، كما أنه مل يتهرب من مؤامرات 
اليهود ضده. وهذا بَـنيَّ أنه هو املخلِّص وهو 
احلياة، إذ إنه أوًال: انتظر إىل أن يأتيه املوت 
فإنه  املوت  إليه  ُقدَِّم  عندما  وثانًيا:  ليبيده، 

عّجل بإمتامه ألجل خالص اجلميع.
٤) لماذا لم ُيسلِّم جسده بكرامة (على فراش للموت وفى 
موضع خاص) بدًال من أن يحتمل موت الصليب الُمِشْيَن هذا ؟.
ما فعله املخلِّص فهو حقاً عمل إهلي والئق بالهوته ألسباب كثرية.

بسبب ضعف  يأتيهم  عادة  البشر  يصيب  الذي  املوت  إن  أوًال: 
طبيعتهم، فهم ال يستطيعون البقاء لزمن طويل فإcم ينحلون يف الزمن 
(احملدد). وبسبب هذا أيًضا تنتا±م األسقام فيمرضون وميوتون. أما 

الرب فإنه ليس ضعيًفا بل هو قوة اهللا، وكلمة اهللا، وهو احلياة عينها.
ثانًيا: جاء املخلِّص لكي يتمِّم موت البشر، لذلك قَِبل يف جسده 
ذلك املوت الذي أتاه من البشر، لكي يبيد ذلك املوت متاًما عندما 
يلتقي به يف جسده. ولكي يؤكد للكل أنه أزال الفساد، وأنه منح 
أجسادهم عدم الفساد من ذلك احلني فصاعًدا. وكضمان وبرهان 

على القيامة الـُمَعّدة للجميع فقد حفظ جسده بغري فساد.
ثالثًا: لو أنه وضع جسده (للموت) يف مكان خاص وعلى فراش 
كما ميوت البشر عادة لكان الناس قد ظنوا أنه ذاق ذلك (املوت) 
بسبب ضعف طبيعته، ولظنوا أيًضا أنه مل يكن فيه ما ميّيزه عن سائر 
البشر. أما وأنه هو احلياة وكلمة اهللا، وكان من احملتم أن يتم املوت نيابة 

عن اجلميع، هلذا وألنه هو احلياة والقوة فقد نال اجلسد منه قوة.
رابًعا: الموت البُدَّ وأن يسبق القيامة، ألنه ال ميكن أن تكون هناك 

قيامة ما مل يسبقها موت. فلو أن موت جسده كان قد حدث سرًا 
يف أي مكان ومل يكن املوت ظاهرًا، ومل حيدث أمام شهود، لكانت 

قيامته أيًضا خمفّية وال يوجد دليل عليها.
وكيف يكون لتالميذه اجلسارة على أن يتكلموا عن القيامة إن كانوا 
ال يستطيعون أن يقولوا إنه مات أوًال؟ أو كيف ميكن أن يصدق أحد 
قوهلم إن املوت حدث أوًال، مث بعد ذلك القيامة لو مل يكن هناك 

شهود على موته من بني الذين يكلموcم؟
أما عن موت الصلیب: ألنه إن كان قد جاء ليحمل اللعنة 
املوضوعة علينا، فكيف كان ُممكًنا أن (يصري لعنة) بأي طريقة أخرى 
ما مل يكن قد قَِبَل موت اللعنة الذي هو (موت) الصليب؟ ألن هذا 

هو املكتوب:«َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة»(غل ١٣:٣).
وإضافًة إىل ذلك، إن كان موت الرب هو فدية عن اجلميع وبواسطة 
اْلُمتـََوسَِّط»  َياِج  السِّ َحاِئَط  «نـََقَض  هذا  موته 
(أف١٤:٢). وصارت الدعوة جلميع األمم، فكيف 
كان ممكًنا أن يدعونا إليه لو مل يكن قد ُصِلَب؟ ألنه 
على الصليب وحده ميكن أن ميوت إنسان باسطًا 
ذراعيه. هلذا كان الئقا بالرب أن حيتمل هذا املوت 
ويبسط ذراعيه، لكي بأحدمها جيتذب الشعب القدمي 
وبالذراع اُألخرى جيتذب الذين هم من األمم, ويّوحد 
اَألْرِض  َعِن  اْرتـََفْعُت  ِإِن  «َوأَنَا  االثنني يف شخصه. 

َأْجِذُب ِإَيلَّ اجلَِْميَع» (يو٣٢:١٢).
وأيًضا، إن كان الشيطان عدو جنسنا إذ قد سقط 
من السماء، جيول يف أجوائنا السفلية ويتسلط فيها 
على األرواح األخرى املماثلة له يف املعصية، وحياول أن خيدع الذين 
تغويهم هذه األرواح كما أنه يعوق الذين يرتفعون إىل فوق، وعن هذا 
، َحَسَب رَئِيِس ُسْلطَاِن اْهلََواِء،  يقول الرسول: «َحَسَب َدْهِر هَذا اْلَعاملَِ
الرُّوِح الَِّذي يـَْعَمُل اآلَن ِيف أَبـَْناِء اْلَمْعِصَيِة» (اف ٢:٢) ، فإن الرب قد 
جاء ليطرح الشيطان إىل أسفل ، ويطّهر اهلواء ويُِعّد لنا الطريق الصاعد 
(عب   « َجَسِدِه  َأْي  بِاحلَِْجاِب،   » الرسول  يقول  السماء كما  إىل 
٢٠:١٠) ، وهذا يلزم أن يتم باملوت. فبأي نوع آخر من املوت كان 
ممكًنا أن يتمَّ هذا، إالَّ باملوت الذي مت يف اهلواء، أي (موت) الصليب؟ 
فإن الذي ميوت بالصليب هو وحده الذي ميوت (ُمعلًقا) يف اهلواء. 
ولذلك كان الئًقا جًدا بالرب أن ميوت ±ذه الطريقة. ألنه إذ رُفع هكذا 
فقد طّهر اهلواء من كل خبث الشيطان، وكل األرواح النجسة كما 
يقول: «رَأَْيُت الشَّْيطَاَن َساِقطًا ِمْثَل اْلبـَْرِق ِمَن السََّماِء.» (لو١٨:١٠)، 
وافتتح طريًقا جديًدا للصعود إىل السماء كما هو مكتوب «ارفعوا أيها 

الرؤساء أبوابكم وارتفعي أيتها األبواب الدهرية » (مز ٧:٢٤).
فلم يكن الكلمة نفسه هو احملتاج النفتاح األبواب إذ هو رب الكل، 
بل حنن الذين محلنا يف جسده اخلاص. ألنه كما قّدم جسده للموت 
عن اجلميع، هكذا بنفس هذا اجلسد أيًضا، أعّد الطريق للصعود إىل 

السموات.
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٥- لماذا قام في الیوم الثالث بالتحدید ولم یقم قبله 
أو بعده؟

أظهر كلمة اهللا نفسه على الصليب بل باحلرّي فإنه جعل الطبيعة 
كلها تشهد حلضور خالقها، وبعد ذلك مل َيدَع هيكل جسده يظل 
وقًتا طويال ميًتا، إالَّ بالقدر الذي أظهر فيه أن اجلسد مات باحتكاك 
املوت به، مث أقامه حاًال يف اليوم الثالث، حامًال عدم الفساد وعدم 

التأمل اللذين حصال جلسده، كعالمة للظفر واالنتصار على املوت.
١)كان يستطيع أن يقيم جسده بعد املوت مباشرة، ويظهره حًيا، 
ولكن املخّلص حبكمة وبـُْعِد نظر، مل يفعل هذا ألنه لو كان قد أظهر 
القيامة يف احلال لكان من احملتمل أن يقول أحدهم إنه مل ميت باملرة 

أو إن املوت مل يلمسه بشكل كامل.
٢) ورمبا لو كانت القيامة قد حدثت يف اليوم التايل للموت مباشرة 
ملا ظهر جمد عدم فساد جسده. ولذلك فلكي يتأكد موت اجلسد 
فإن الكلمة أبقاه يوًما آخر، وىف اليوم الثالث أظهره عدَمي الفساد أمام 

اجلميع. إًذا فلكي يتأكد موت اجلسد لذلك أقامه يف اليوم الثالث.
٣) ولكن لو أنه أقام اجلسد بعد أن بقَي فرتة طويلة، وبعد أن يكون 
قد َفَسَد متاًما، فقد ُيَشك فيه كأنه قد استبدل جسده جبسد آخر. 
ألن اإلنسان مبرور الزمن قد يشك فيما سبق أن رآه، وينسى ما قد 
حدث فعًال. هلذا السبب فإن الرب مل ينتظر أكثر من ثالثة أيام، كما 
القيامة معلقني لفرتة طويلة.  الذين سبق فأخربهم عن  أنه مل يرتك 
ولكن بينما كانت أقواله ال تزال َترِنُّ يف آذاcم، وكانت عيوcم ال تزال 
يف حالة توقع وعقوهلم معّلقة حائرة، وإذ كان الذين قتلوه ال يزالون 
أحياَء على األرض وىف نفس املكان، وميكن أن يشهدوا مبوت جسد 
الرب؛ فإن ابن اهللا نفسه بعد فرتة ثالثة أيام أظهر جسده الذي كان 
قد مات غري مائت وعدمي الفساد. وقد اتضح للجميع أن اجلسد قد 
مات ليس بسبب أي ضعف يف طبيعة الكلمة الذي احتد باجلسد، 

بل لكي يُباد املوت فيه (يف اجلسد) بقوة املخّلص.

«المسيح ُوِلَد فمجدوه. المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه. 
المسيح على األرض فارفعوه. رتّلي للرب أيتها األرض كّلها ويا 

شعوب سّبحوه بابتهاج ألنه قد تمجد.»
املسيح يف اجلسد فابتهجوا: «يا مجيع األمم صفقوا بَِأُكفُِّكم وهللوا 
هللا بصوت الرتمن» (مزمور١:٤٦) ، «ألنه ولد لنا ولد، وأُعطينا ابًنا، 
وتكون الرئاسة فوق منكبه ويدعى امسه عجيًبا مشريًا إهلا جبارًا أبا 
الكيان وخيلق غري  يبتدئ  به  (أشعياء٦:٩).  السالم»  رئيس  األبد 
املخلوق. فيا هلا من حمبة للبشر ال توصف يظهرها السيد. إن املولود 
منذ األزل بال أم يولد ثانية بال أب. إن ابن اهللا يصري ابن البشر من 
أجلنا، حنن الساقطني من السعادة بسبب اخلطيئة ليعيدنا إىل احلالة 
األوىل بواسطة جتسده. فالغين يفتقر إىل جسدي ألغىن أنا بألوهيته، 
والكامل يضعف يف ا¾د ألشاركه يف كماله. فيا له من سر ال يوصف.

يأخذ  فالسيد  عليها.  أحافظ  ومل  اهللا  صورة  على  حصلت  إين 
الكل  الضابط  إن  خالًدا.  اجلسد  وجيعل  الصورة  لينقذ  جسدي 
يدخل ثانية معنا يف الشركة بصورة أعجب من األوىل، ألنه وهبنا 
األحسن، أّما اآلن فيأخذ األسوأ، ولكن هذا األخري أشد ارتباطًا 
باهللا من األول وأكثر ُعلو�ا للعقل. فحفلتنا عظيمة جًدا ألننا نُـَعيِّد 
اليوم ¾يء الرب إىل البشر. الرب الذي أرجعنا إىل اهللا. «فلنطرح 
اإلنسان العتيق ولنتشح باجلديد» (افسس٢٢:٤-٢٣)، «وكما أننا 
متنا بآدم كذلك سنحيا باملسيح» (١كور٢٢:١٥). باملسيح يولد 
ويتجدَّد املصلوبون واملدفونون واألحياء ألنه ال بُـدَّ لنا من أن حنتمل 
هذا االنقالب اخلالصي حىت ينتج احلزن من السرور فينقلب احلال، 
ونرى السرور من احلزن ألنه «حيث تكثر اخلطيئة تزيد النعمة أكثر» 

(رو ٢٠:٥). فإن كانت اللذة قد جلبت الدينونة فإن آالم املخلص 
قد حقَّقت تربيرنا. 

وعليه فلنـَُعيِّد، ال باأل±ة والتفاخر، بل بالسالم! ليس العيد عيدنا 
بل عيد السيِّد، وال عيد الضعف بل عيد الشفاء، وال عيد اخلليقة 
نفنت  أالَّ  ذلك؟ جيب  نكمل  أن  فكيف جيب  عيد جتديدها،  بل 
البصر، وندنس السمع، ونرفه الشم، ونروي غليل الذوق، ونلهي 

اللمس؛ فان هذه الطرق كلها تؤدي إىل اخلطيئة وتفتح أبوا±ا.
وال  والسكر،  بالقصف  «ال  النهار،  يف  باستقامة كما  لنسع   
يسوع  الرب  البسوا  بل  واحلسد،  باخلصومة  وال  والعهر  باملضاجع 
املسيح وال يسبق اهتمامكم بشهوات اجلسد» (رو١٣:١٣-١٤)، 
احلبوب  ان  يقال  أن  واألفضل  رديء،  الرديء  املعلم  تعليم  الن 
الرديئة تعطي زرًعا رديًئا، فال تدِع األرض أو املياَه تقّدم لك األقذار 
بشكل هدية مثينة. فإن الزينة اليت تشّوه الطبيعي dني صورة اهللا؟ وال 
ينافس أحدنا اآلخر يف اإلفراط، ألّن كل ما يزيد عن احلاجة هو 

اإلفراط بعيـِنِه.
فبأي شيء جيب أن نتلذَّذ حنن الساجدين للكلمة؟ جيب أن نتلذَّذ 

بكلمة اهللا، وباحلديث عن أسباب احلفلة احلاضرة.
لنقدم ا¾د لبيت حلم الصغرية اليت أرجعتنا ثانية إىل الفردوس لنسجد 
أمام املذوذ الذي هذبّنا بالكلمة بعد أن شا±نا البهائم! لنمجد املولود 
مع الرعاة ولنقدم له اهلدايا مع ا¾وس! لنفرح مع املالئكة، ولنرسل مع 
رؤساء املالئكة ا¾د هللا يف العلى وعلى األرض السالم. ولتكن احلفلة 
عامة بني القوات السماوية واالرضية ألن قوات السماء تفرح اآلن 

وحتتفل معنا، ألcا حمبة اهللا وللبشر أيًضا، آمني.

- للقدیس غریغوریوس الالهوتيسرور العالم بميالد السيد المسيح 
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التفسريي  الكبير  باسيليوس  القديس  أسلوب  عن  مثال  أَْوَضُح 
الخليقة»، وهو سلسلة من تسع عظات  أيام  والوعظي هو «ستة 
السحرية واملساء خالل موسم  ألقاها حول هذه األيام يف صلوات 

الصوم، يبقى حتديد تاريخ إلقائها بشكل دقيق أمرًا صعًبا.
القديس غريغوريوس النزينزي، صديق القديس باسيليوس األقرب، 
عّرب عن إعجابه العميق بعمل القديس باسيليوس لتصويره الواضح 
ملعجزة اخللق وخالقها. «عندما أعاجل كتابه وآخذ كلماته يف فمي، 
ُأَمحل إىل حضرة خالقي، وأفهم معىن اخللق، ويزداد إعجايب باخلالق 

أكثر من قبل، مّتكًال على معلمي كوسيليت الوحيدة للنظر».
أحد املالمح البارزة يف تفسري القديس باسيليوس هو الرفض القاطع 
للرمزية يف تفسريه لقصة اخللق. بالطبع، برفض الرمزية يُلقي ظالًال من 
الشكِّ على قيمة الكثري من أعمال أوريجنس التفسيرية. هذا أمر 
مفاجئ بشكل خاص على ضوء إعجابه بأوريجنس. ما الذي كان 
يفكر فيه القديس إًذا؟ لقد مجع مبكرًا ومبساعدة القديس غريغوريوس 
النزينزي جمموعة كبرية من أعمال أوريجنس يف ما أمساه الفيلوكاليا. 
ولكنه عندما ابتدأ يفّسر ويعظ حول الفصول األوىل من التكوين، 

استبعد الرمزية كأداة تفسريية قابلة للحياة. ملاذا؟
َزْخَرف.)  (زيَّن،  دّبج  الستة،  اخللق  أيام  حول  التاسعة  العظة  يف 
القديس باسيليوس ما وصفه ياروسالف باليكان على أنه «أحد أكثر 
االنتقادات قّوة للتفسري الرمزي يصدر عن الهويت أرثوذكسي يف القرن 
الرابع، أو يف أي قرن آخر». «أعرف قوانني الرمزية، مع أين أعرفها من 
نفسي وليس من أعمال اآلخرين. هناك أشخاص باحلقيقة ال يعرتفون 
مادة  بل  ماًء  ليس  عندهم  فاملاء  السليمة،  املقدس  الكتاب  بفطرة 
أخرى، الذين ال يرون يف النبتة أو يف السمكة إالَّ ما ترغبه أهواؤهم، 
الذين يغّريون طبيعة الزواحف والوحوش الضارية مبا يّتفق مع رمزياdم، 
كِمثل مفسري األحالم الذين يشرحون رؤى النوم لكي ختدم غايتهم. 
الوحوش،  السمك،  النبات،  عشب،  هو  العشب  يل،  بالنسبة 

الدواجن، أنا آخذ كل شيء مبعناه احلريف.»
يف عظة سابقة، كان القديس باسيليوس قد انتقد أولئك الذين حاولوا 
تفسري فصل املياه عن اليبس يف (تكوين ١:٦) بطريقة رمزية. الرمزيون 
للداللة على  املياه سوى صورة  يروا يف  باالستعارة» ومل  «استفاضوا 
يكمن  السماء،  فوق  العليا،  األماكن  يف  واملعنوية.  الروحية  القوى 
األفضل؛ يف األماكن السفلى، الرتاب واملادة مها مكان اخلبثاء. وهلذا 
يَقول املزمور: «َسبِِّحيِه يَا َمسَاَء السََّماَواِت، َويَا أَيـَّتـَُها اْلِمَياُه الَِّيت فـَْوَق 
اليت  الصاحلة،  القوات  أيتها  سبحيه  أي   ،(١٤٨:٤) السََّماَواِت» 
حتت  اليت  املياه  أما  اهللا.  لتسبيح  مستحقة  نفوسها  طهارة  جتعلها 
ُعُلوَِّها  من  وقعت  اليت  اخلاطئة،  األرواح  إىل  تشري  فهي  السماوات 

الطبيعي إىل هاوية الشر.
يعرتف القديس باسيليوس بطريقة لبقة بأن هذه النظرية عبقرية من 
دون أن يستطيع تبّين حقيقتها. كما يف العظة التاسعة فهو يقارن هذا 
النوع من التأويل ا¾ازي باحللم أو بقصص العجائز. باملقابل، يشدِّد 
على أن املاء يعين املاء. انتقد القديس باسيليوس نقص التفسري عند 
ا¾ازيني رابطًا هذه الرغبة بالتأويل ا¾ازي بعدم رضى أساسي باملعىن 
العادي يف اإلجنيل. فهو يرى أن اهللا أخربنا بوضوح ما حنن حباجة إىل 
معرفته لتحقيق النمو الروحي، والتقديس واملعرفة الالهوتية الصحيحة. 
أّما الرغبة يف جتاوز وضوح اهللا املعَلن إىل معىن آخر َخِفيٍّ فهو عالمة 

على الشعور بالضيق الروحي.
«أال ينبغي يب أن أجمده وهو الذي قد نّظم كل التدبري يف الكتاب 
املقدس على ضوء تقديس وتكميل نفوسنا، كونه ال يرغب بأن نعبئ 
فكرنا ±ذه التفاهات؟ هذا ما يبدو يل غري مفهوٍم عند أولئك الذين 
سلطان  فرض  على  ويعملون  املشوش،  ا¾ازية  معىن  إىل  استسلموا 
اخرتاعهم على الكتاب املقدس. إcم يؤمنون بأcم أكثر حكمة من 

الروح القدس، ويقّدمون أفكارهم اخلاصة حبجة التأويل.»
يذّكر القديس باسيليوس أن جمموعات كالمانيخيين والماركيونيين 
والفاالنتيين استعملوا التأويل ا¾ازي يف حتريفاdم التفسريية. ففيما يورد 
كتاب التكوين: «َعَلى َوْجِه اْلَغْمِر ظُْلَمٌة»، يقول القديس باسيليوس 
أن الظلمة هي كما تعين باحلقيقة، أي أنه ال نور يف اجلو، كالظل الناتج 

القديس باسيليوس الكبير
والتفسير المجازي للتكوين

كریستوفر هول

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
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لبعض  فيه  ضوء  ال  أن  أخريًا كما  أو  األجسام،  أحد  توسط  عن 
األسباب. بينما المانيخيون والماركيانيون والغنوصيون كانوا سريعني يف 
ختّيل معىن أعمق. فبالنسبة هلم، الظلمة هي قوة شريرة، أو باألحرى 
جتسيد للشر الصادر من ذاته يف تعارض مع صالح اهللا ويف صراع دائم 

معه.
يشدِّد القديس باسيليوس على أن التفسري األكثر أمانًا هو احلفاظ 
على الصمت حول هذه االستعارات والرموز، وببساطة اتّباع كلمات 
الكتاب املقدس من دون أي فضول َعَبِثيٍّ، آخذين من الظلمة الفكرة 
اليت تعطينا إياها العبارة. ربط القديس باسيليوس سلطة نص التكوين 
حبركة الروح القدس يف موسى التبي مشدًِّدا على أن كلمات النص 
بذاته مقدًسا،  النص  لذا، كون  فارغ».  ُمْوًحى ±ا: «ما من مقطع 
صادرًا عن عمل الروح القدس، على املفسرين مقاربته بوقار. ينبغي أن 

يتطابق كل ما يُقال عن النص مع طبيعة أصله اإلهلية السامية.

يٍَة ينبغي أن تتهيأ النفس لِتـََقبُِّل هذه الدروس السامية! كم  «بأي ِجدِّ
القلق  من  وخالية  اجلسدية،  التأثريات  من  متطهرة  تكون  أن  ينبغي 
العاملي، وناشطة ومتقدة يف أحباثها، وتائقة إىل أن جتد يف حميطها فكرة 

تليق باهللا!»
لقد وضع القديس باسيليوس بشكل فعَّال أساًسا لتفسريه من ثالث 

طبقات:
أوًال، شدَّد على أن الكتاب املقدس يأيت من الروح القدس. إنه موحى 

من اهللا. 
ثانًيا، كرَّر وجوب مقاربة النص املقدس بوقار وبفكر مستعد وبقلب 

متلقٍّ ملا يقدمه النص نفسه.
ثالثًا، رفض القديس باسيليوس ا¾ازية كاسرتاتيجية تفسريية مناسبة. 
ما يقدمه املعىن احلريف للنص من املادة للتأمل والتبصر والتطبيق هو 

أكثر من كاٍف.

المارك  مثل  علماء  طّورها  املعاصرة كما  العلوم  ندرس  «عندما 
العلم  بني  القائم  التام  اخلالف  بل  التناقض ال  نرى  فإننا  وداروين، 
والدين، حول موضوعات تتعّلق باملشاكل األساسية للوجود واملعرفة. 
هلذا، ال ميكن للعقل املتنّور أن يقبل يف آن واحد هذا وذاك بل عليه 

أن خيتار بني الدين والعلم».
إرنست  المعروف  األلماني  الحيوان  عالم  الكلمات كتبها  هذه 
هاكل Haeckel (١٨٣٤-١٩١٩) الذي كان من أتباع داروين 
املميزين، قبل ٦٥ عاًما يف كتابه «لغز الكون» الذي حقق جناًحا كبريًا 
على ما يبدو وأثبَت سخافة اإلميان. وعليه، يقول هاكل أن على كل 
رجل متنّور أن خيتار بني العلم والدين، وجيب أن يَـْتَبَع إما هذا أو ذاك. 
اإلنسان  الدين ألن  املتنّورون  الرجال  ينكر  أن  الضروري  واعترب من 

املنطقي ال يستطيع إنكار العلم.
العديد من  أن  نعلم  أحًقا هذا ضروري؟ ال على اإلطالق، ألنَّنا 
مؤمنني عظماء. على سبيل  الوقت  نفس  العظام كانوا يف  العلماء 
املثال، هكذا كان عالم الفلك البولندي كوبرنيكوس الذي وضع 
أساس كل علم الفلك املعاصر. مل يكن كوبرنيكوس مؤمًنا فحسب، 
بل كان أيًضا رجل دين. عامل عظيم آخر هو نيوتن الذي كان كّلما 
ذكر كلمة اهللا أزال قبعته. لقد كان مؤمًنا عظيًما. عامل بكترييات 
اجلراثيم  علم  أساس  وضع  الذي  باستور،  وهو  عصرنا  يف  عظيم 
عشر  قبل  اهللا.  إىل  بصالة  علمي  عمل  يبدأ كل  املعاصر، كان 
سنوات، تويف مواطننا عامل الفيزياء بافلوف الذي كان عاملــًا عظيًما 
ومبتكر الفيزيولوجيا اجلديدة للدماغ. هو أيضا كان مؤمًنا عظيًما. هل 

جيرؤ هاكل على القول 
ليس  الرجال  هؤالء  إن 
مستنرية  عقول  لديهم 

ألcم يؤمنون باهللا؟
ملاذا  اآلن؟  إًذا  ماذا 
بعض  يوجد  اليوم  حّىت 

العلماء وهم أساتذة يف اجلامعات وأعرف بعضهم شخصًيا ومؤمنني 
العلماء الدين بل فقط أولئك الذين  عظيمني؟ ملاذا ال ينكر مجيع 
يفكرون مثل هاكل؟ ألن هؤالء يؤمنون فقط باملادة وينكرون العامل 
الروحي، فهم ال يؤمنون باحلياة بعد املوت، وال يقبلون خلود الروح 
وبالطبع ال يقبلون قيامة األموات. يقولون أن العلم قادر على كل 
شيء، وأنه ال أسرار يف الطبيعة ال يستطيع العلم اكتشافها. مباذا ميكننا 

أن جنيبهم؟

حول العلم 
والدين

القديس لوقا الجّراح
Cرئيس أساقفة سيمفروبول
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علينا أن جنيب ±ذه الطريقة. أنتم حمّقون متاًما. ال ميكننا حّد العقل 
البشري الذي يبحث يف الطبيعة. حنن نعلم اليوم أن العلم ال يعرف 
أن  أيًضا  ندرك  الطبيعة. حنن  لدينا يف  اليت  األشياء  سوى جزٍء من 
إمكانات العلم عظيمة. يف هذا هم على حّق وحنن ال نشّك بذلك. 
إًذا مباذا نشّك؟ ملاذا ال ننكر الدين مثلهم ونعتربه خمالًفا للمعرفة العلمية؟

ألننا نعتقد بإخالص، ومن كل قلوبنا بأنه يوجد عامل روحي. حنن 
متناٍه  عامل روحي غري  هناك  املادي،  العامل  أنه غري  من  يقني  على 
ومتفوق بشكل ال مثيل له. حنن نؤمن بوجود كائنات روحية تفوق 
البشر ذكاًء. حنن نؤمن بإخالص أّن فوق هذا العامل الروحي واملادي 

يوجد اهللا العظيم القدير.
ما نشّك فيه هو حّق العلم يف البحث يف العامل الروحي مستعمًال 
طرقه. ألنه ال ميكن دراسة العامل الروحي باستخدام الطرق املستخدمة 
للبحث يف العامل املادي. مثل هذه الطرق غري مالئمة أبًدا للبحث يف 

العامل الروحي.
كيف نعرف أن هناك عالـًما روحًيا؟ من أخربنا أنه موجود؟ إذا طلب 
بالتايل:  أن جنيبهم  فعلينا  اإلهلي،  بالوحي  يؤمنون  أشخاص ال  منا 
«يخبرنا قلبنا». هناك طريقتان ليعرف اإلنسان شيًئا ما، األوىل هي 
اليت يذكرها هاكل، ويستخدمها العلم لدرس العامل املادي. وهناك 
طريقة أخرى ال يعرفها العلم، وال يرغب مبعرفتها. إcا املعرفة من خالل 
القلب. قلبنا ليس اجلهاز املركزي يف نظام الدورة الدموية وحسب، بل 
هو جهاز به نعرف العامل اآلخر وحنصل على أرفع معرفة. إنه العضو 
الذي مينحنا القدرة على التواصل مع اهللا والعامل األعلى. يف هذه فقط 

خنتلف مع العلم.
وإذ نشيد بالنجاحات العظيمة واإلجنازات اليت حققها العلم، فإننا ال 
نشكك على اإلطالق يف أمهيتها العظيمة وال نقّيد املعرفة العلمية. حنن 
نقول للعلماء فقط: «أنتم ال تستطيعون أن تبحثوا بطرقكم يف العامل 

الروحي، بينما حنن نستطيع بقلبنا».
هناك العديد من الظواهر غري املفّسرة، وتتعّلق بالعامل الروحي وهي 
حقيقية (كما هو بعض أنواع الظواهر املادية). فبالتايل هناك ظواهر 
لن يكون العلم قادرًا على تفسريها أبًدا ألنه ال يستخدم األساليب 

املناسبة.
فلتشرح العلوم كيف ظهرت النبؤات عن قدوم 
املسيح واليت حتققت مجيًعا. أيستطيع العلم أن 
خيربنا كيف أن النبي العظيم إشعياء، قبل حوايل 
بأهم  تنبأ  املسيح،  ميالد  من  سنة   ٧٠٠
ّمسي  بسببها  واليت  يسوع  حياة  يف  األحداث 
إجنيلي العهد القدمي؟ أتستطيع العلوم أن تفّسر 
النعمة النبوية اليت ميتلكها القديسون وختربنا بأي 
النعمة،  هذه  القديسون  ورث  فيزيائية  طرق 
وكيف استطاعوا أن يفهموا القلب ويقرؤوا أفكار 
يروا  أن  ما  به؟ كانوا  لقاء  أول  من  الشخص 

اإلنسان للمرة األوىل حىت ينادونه بامسه. ومن دون انتظار ألن يسأل 
الزائر كانوا جييبون عّما يزعجه.

تنبأ  طريقة  بأي  يشرحون  دعوهم  لنا.  فليشرحوا  استطاعوا  إن 
بدقة كما  حتققت  اليت  العظيمة  التارخيية  األحداث  عن  القديسون 

تنبؤوا. فليشرحوا الزيارات من العامل اآلخر وظهور املوتى لألحياء.
لن يستطيعوا أن يشرحوا ذلك لنا أبًدا ألcم بعيدون جًدا عن أساس 
الدين أي اإلميان. إذا قرأمت كتب العلماء الذين حياولون إعادة بناء 
الدين سرتون كيف أcم ينظرون بشكل سطحي إىل األشياء. إcم ال 
يفهمون جوهر الدين ومع ذلك ينتقدونه. إن انتقاداdم ال متس جوهر 
اإلميان ألcم عاجزون عن فهم أنواع الشعور الديين والتعبريات عنه. 
جوهر الدين هم ال يفهمونه. ملاذا؟ ألن الرب يسوع املسيح يقول: « 
الَ يـَْقِدُر َأَحٌد أَْن يـُْقِبَل ِإَيلَّ ِإْن َملْ َجيَْتِذْبُه اآلُب الَِّذي أَْرَسَلِين» (يوحنا 

.(٦: ٤٤
لذلك من الضروري أن نصري مشدودين إىل اآلب السماوي، ومن 
الضروري أن تنري نعمة الروح القدس قلوبنا وعقولنا. ليسكن يف قلوبنا 
وعقولنا من خالل هذه االستنارة، الروح القدُس ومعه الذين استحقوا 
موهبة الروح القدس الذين يعيش يف قلو±م املسيح وأبوه وهم يعرفون 
جوهر اإلميان. ال يستطيع اآلخرون، أولئك الذين خارج اإلميان، أن 

يفهموا أي شيء.
لِنسمع نقد الفيلسوف الفرنسي إميل بوتروكس (١٨٤٥-١٩٢١) 
لهاكل: «إن انتقادات هاكل تطال األساليب أكثر مما تطال اجلوهر، 
فهو يالحظ الطرق برأي مادي ضيق ال يستطيع املتدينون قبوله. هلذا 
ال ُيشار إىل نقد هاكل للدين، وال حىت يف أي من املبادئ اليت تشّكل 

الدين».
هذا هو رأينا بكتاب هاكل «لغز الكون» الذي يعتربه مجيع الذين 
للدين  إنكارهم  يف  املقدس»  «الكتاب  اليوم  حىت  الدين  ينتقدون 
واعتبارهم إياه خمالًفا للعلوم. أترون احلجج الفقرية اليت ال طعم هلا اليت 
يستخدموcا؟ ال تغتاظوا عند مساع ما يقولونه عن الدين، ألcم هم 
أنفسهم ال يستطيعون فهَم جوهرِه. إن الذين عالقتهم بالعلم ضعيفة 
وال يعرفون الكثري عن الفلسفة، يتذكرون دائًما البدايات البسيطة اليت 
كانت معروفة لدى املسيحيني األوائل. إcم يعتربون الشخص الذي 
يعرف كل العلوم دون أن يعرف اهللا فقريًا. 
أن  يعتربون  اcم  أخرى،  ناحية  من 
الشخص الذي يعرف اهللا مبارًَكا حىت لو مل 

يكن يعرف شيًئا عن األشياء الدنيوية.
احفظوا هذه احلقيقة مثل أفضل كنز يف 
القلب، سريوا باستقامة دون أن تنظروا إىل 
اليمني أو اليسار. فال نعبأ مبا نسمعه ضد 
بإمياننا  لنتمسّكّن  اتزاننا.  ونفقد  الدين، 
نزاع  ال  اليت  الخالدة  الحقيقة  هو  الذي 

فيها. آمني.
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حياته: إن رسائل القديس إغناطيوس هي مبثابة املصادر الوحيدة 
ملعرفة سرية حياته. وألن هذه النصوص ليست تارخيية وسرية ذاتية له 
القديس  املؤرخ. كان  يوسابيوس  من  عن كتابتها  القليل  نعرف  فإننا 
ثاني أسقف على أنطاكية. بدأت أسقفيته من سنة ٧٠م.  إغناطيوس 
معرفته بالرسل هي مؤكدة. املناخ الذي ُوِلَد فيه وترعرع هو يوناين، كما 
تشهد بذلك فصاحة لغته يف رسائله. نصوص القديس إغناطيوس ال 
تبني فقط مدى تربيته احلسنة، بل وموهبته القيمة يف الكتابة والشعر. يف 
أنطاكية، كانت يف ذلك الوقت بلًدا ليس له أمهية كبرية تقع على احلدود 
بني تركيا وسوريا وختضع اآلن لرتكيا، وتَعرَّف القديس إغناطيوس على 
تيارات عصره الثقافية والدينية. يف أي سنة صار أسقًفا؟ ال نعرف. لكن 
بالتأكيد سيادته الروحية وتأثريه ختطى حدود أنطاكية، وامتدَّ إىل كل 
سوريا. وهذا يبدو من الثقة العظيمة واالحرتام املتناهي الذي ظهر يف 
آسيا الصغرى وروما جتاهه. حنن إذن أمام أسقف له مصداقية مسكونية.

قُبض على القديس إغناطيوس أثناء االضطهاد يف عصر اإلمبراطور 
تراجان (١٠٧ـ١١٧م)، أقتيد القديس إغناطيوس إىل روما بُصحبة 
جنود قد وصفهم يف رسالته إىل رومية، قائًال: {من سوريا حىت رومية، 
البَـرِّ والبحر، يف الليل والنهار، وأنا أصارع الوحوش، ضد عشرة  يف 
تزداد  أي ضد جنود كانت ضراوdم  بقيودها،  تُـَقيِّدين  فهود كانت 
شراسة كلما ٱزدادت مالطفتنا هلم. إن معاملتهم السيئة كانت مدرسة 

أتتلمذ عليها "لست هلذا أتربر" (١كو٤:٤)} إىل رومية١:٥.
ويعلن القديس إغناطيوس أنه غري خائف من االستشهاد صارًخا: 
وشأنه،  يرتكوه  بأن  املؤمنني  ويرتجى  املسيح»  عن  مينعين  «ال شيء 
قائًال: «أرجوكم أن ترتكوين وشأين أين أعرف ما يوافقين، لقد ابتدأت 
غري  أو  املنظورين  من  أحد  حياول  فال  للمسيح.  تلميًذا  أكون  أن 
فلتسقط  مينعين.  باملسيح. ال شيء  احلظوة  من  مينعين  أن  املنظورين 
ويبرتوا  عظامي  وليشتتوا  قطًعا  وليقطعوين  متزيًقا  يفَّ  وليعملوا  النار، 

الوحوش  قطعان  ولتزحف  وليطعنوا جسدي،  أعضائي، 
وعذابات الشيطان الشريرة» (رومية ٣:٥).

الشديدة  رغبته  على  إغناطيوس  القديس  يؤكد 
لالستشهاد (استشهد يف روما يف ٢١ديسمرب سنة ١٠٧

فريسة  «أُتركوين  هللا:  قربانًا  جسده  يقدم  لكي  م). 
للوحوش. إcا هي اليت توصلين سريًعا إىل اهللا. أنا قمح 
نقًيا  خبزًا  ألخبز  الوحوش،  أضراس  حتت  أُطحن  اهللا 
للمسيح. أغروا الوحوش لتصري قربًا يل فال ترتك شيًئا من 
جسدي. حىت إذا ُمت ال أكون ثَِقًال على أحد إذ ذاك 
أصبح تلميًذا ليسوع املسيح، أي عندما خيتفي جسدي 
وال يراه العامل. أضرعوا إىل املسيح حىت جيعل من الوحوش 

واسطة ألكون قربانًا هللا» (إىل رومية ١:٤ـ٢).
حامل  إغناطيوس  القديس  التعليمية:  مساهمته 
اإلله هو أول أب ومعلم للكنيسة، وكذلك هو أيًضا أول الهويت عظيم 
بعد الُرسل. حقيقة ويقينية أقواله املباشرة تعطي انطباًعا بأنه حًقا رجل 
رسويل. مضت الكنيسة - بالقديس إغناطيوس - إىل تأسيس التعليم 
لقد  تعليمية الهوتية.  بطريقة  مشاكلها  وواجهت  الالهويت ملسريdا، 
دشَّن النظام التعليمي الذي سوف يسري على كل مسرية الكنيسة: 
املشاكل احلياتية ُحتَّل مبحاولة تعليمية إلظهار احلّق الذي يتعلق ±ذه 
املشاكل. الكنيسة يف شخص إغناطيوس تتخطى مرحلة الكالم عن 
األخالق والفضيلة الذي أُثري يف اإلطار اليهودي واليوناين. لقد بْرَهَن 
الفكري  املناخ  لغة  يستخدم  أن  ميكن  الالهويت  املسيحي  أن  على 
به جوهريًا.  يتأثر  أن  بدون  اليونانية)  ـ  الغنوسية  ـ  (اليهودية  املعاصر 
(بأساسيات)  بشروط  خاص  طريق  هو  للكنيسة  الالهويت  التعليم 
وتطلعات، جيب أن يفتش عنها املرء يف جمال احلق الكنسي. هكذا يف 
اليهودية  مناخ  على  الكنيسة  انتصرت  إغناطيوس،  القديس  شخص 
ومضت يف إنشاء تعليم الهويت، تعليم ال يُوصف بأنه تعليم نظامي أو 

مدرسي يف حتليل املفاهيم واملواضيع.
تعليم القديس إغناطيوس هو تعليم أصيل، وصار هذا التعليم مبثابة 
تقليد للكنيسة، ألنه تعليم رعائي ميثل تعبريًا وامتداًدا للتقليد الرسويل، 
القدس، كما يؤكد هو نفسه. هذا  الروح  بإرشاد  التعليم  ونشأ هذا 

التعليم يتميز بثالثِة حماور:
١ـ تعليم عن األسقف القائم بالخدمة الليتورجية.

٢ـ تعليم عن وحدة الكنيسة.
٣ـ تعليم عن اإلفخارستيا.

١ـ تعليم عن األسقف القائم بالخدمة الليتورجية:
يف  االشرتاك  ليس ضروريًا  إنه  اعتربوا  عصره  املؤمنني يف  من  كثري 
املؤمنني  أن  أي  احمللية.  يتمِّمها أسقف كنيستهم   اليت  اإلفخارستيا 
تشكَّكوا وتردَّدوا يف قبول فرادة وسيادة األسقف يف مكانه، لذا فقد 
اإلفخارستيا.  تتميم  فيها  يتم  منفصلة  جمموعات  تكوين  يف  شّرعوا 

د. جورج عوض إبراهیم
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هكذا األسقف وعمله الليتورجي يف الكنيسة صار رتبة ظاهرية بدون 
أساس الهويت وخصوصية فريدة (كانت هذه المشكلة كبيرة منذ زمن 
كليمنضس أسقف روما). واجه القديس إغناطيوس جذريًا والهوتًيا 
املشكلة رابطًا مصداقية اإلفخارستية وأصالتها باألسقف الذي هو 
«صورة اآلب»: «من الضروري أن تتجنبوا كل عمل ال يتفق مع 
إرادة األسقف وهذا ما تصنعون، وأن ختضعوا للكهنة كخضوعكم 
لرسل املسيح رجائنا الذي نقامسه احلياة اخلالدة... علينا أن نُرِضي 
الشمامسة الذين هم خدام يسوع املسيح أيًضا»(١). وأيًضا يشرح 

بأكثر وضوًحا نفس الفكرة بأكثر عمًقا الهوتًيا:
«على اجلميع أيًضا أن حيرتموا الشمامسة كاملسيح يسوع واألسقف 
كصورة لآلب، والكهنة كمجلس اهللا ومصاف الرسل. بدون هؤالء 
ألنه  اهللا،  عن  نائُب  وهو  األسقف  هكذا  توجد كنيسة»(٢).  ال 

«صورة اآلب»، إنه ٱمتداد لعمل الرب والُرسل.
٢ـ تعليم عن وحدة الكنيسة:

األسقف صار عالمة حمسوسة وحقيقية لوحدة الكنيسة. االرتباط 
باالسقف هو شرط وحدة اإلنسان باهللا ويف نفس الوقت برهان هلذه 
الوحدة، أي برهان أن اإلنسان هذا ينتمي إىل الكنيسة. إن مل يكن 
«جامعية  أيًضا  لدينا  يكن  فال  باألسقف،  املؤمنني  وحدة  لدينا 
الكنيسة»: «حيث يكون األسقف هناك جيب أن تكون الرعية كما أنه 

حيث يكون املسيح هناك، تكون الكنيسة اجلامعة» (إىل أزمري: ٨).
مصطلح  يستخدم  أول كاتب كنسي  هو  إغناطيوس  القديس 
أزمري٢:٧) و  اجلامعة» وكذلك مصطلح «إجنيل» (إىل  «الكنيسة 

«املسيحية» 
"Καθολικὴ Εκκλησία  " ، "Εύαγγέλιον" ، "Χριστιανισμός ".

 ٣ـ تعليمه عن اإلفخارستيا
واجه القديس إغناطيوس يف تعليمه عن اإلفخارستيا األفكار اخلاصة 
بهرطقة الخياليين الذين كانوا يزعمون بأن املسيح تأمل ظاهريًا فقط. 
يف  احلقيقي  للحضور  شرط  هي  وقيامته  املسيح  آالم  حقيقة  إن 
اإلفخارستيا. واليت يشدِّد القديس إغناطيوس على اإلحتاد احلقيقي 
للمؤمن باملسيح يف اإلفخارستيا. ونظًرا ألن كتاباته كلها يغلب عليها 
التأكيد على حقيقة اإلفخارستيا كٱحتاد بني املؤمنني واملسيح جعل 
بعض الدارسني يتحدثون عمَّا ُيسمى بسرائرية إغناطيوس. لكن ليس 
لديه سرائرية هلا مراحل ودرجات غري معروفة. لكن لديه محاس غري 
منقطع النظري، وشوق ملتهب لإلتحاد بالمسيح والذي َوَصَل إىل 
ذروته يف استشهاده وهو سائر كما يشتاق اإليُِّل إىل جداول املياه. 
اه متجلًيا حامًال  إن حمبته جتاه الرب واحتاده احلقيقي به أشعاله وصريَّ
لإلله. تعليم يوحنا وبولس يتقابالن يف روح إغناطيوس، الذي ميضي 

يف تعليمه عن االحتاد بالرب وتعليمه عن الشهادة.
أول أب ومعلم للكنيسة يعتمد يف تعليمه على إستنارة وقيادة اهللا. 
إجابة القديس إغناطيوس على املشاكل اليت ختص احلّق اإلهلي هي 

نتيجة اإلستنارة. يعرب «برأيه» على مواضيع حياتيه وخالصية فقط 
«خصوًصا إذا كان الرب يكشف يل ذلك» (أفسس ١:٢٠). يؤكد 
له  يقوله عن وحدdم باألسقف يظهره  ألهل فيالدلفيا أن كل ما 
الروح: «إذا كان البعض يشكون ألين أرى مسبًقا شقاقات البعض 
فأين أشهد هللا أن اللحم مل يكشف يل ذلك. أن الروح يقول ال تفعلوا 
شيًئا بدون األسقف واحتفظوا بأجسادكم كهياكل، وأحبوا الوحدة، 
(إىل  باهللا»  كاقتدائه  املسيح  بيسوع  وٱقتدوا  الشقاقات،  وجتنبوا 
إغناطيوس  للقديس  الالهويت  التعليم  أساس  إذن  فيالدلفيا ٢:٧). 
ليس هو انشغاله مبشاكل املؤمنني احلياتيه بل بٱستنارة الروح القدس.

إن مسامهة القديس إغناطيوس التعليمية متثل خطوة هامة وجريئة يف 
واضح  نظام  إغناطيوس  القديس  عند  لدينا  الكنيسة.  حياة  مسرية 
للترتيب الكنسي: األسقف والكاهن والشماس. الكتاب املقدس 
واخلريستولوجية  الكنسيني.  الُكتَّاب  األساسي ألعمال  املصدر  هو 
هي واضحة عند القديس إغناطيوس كما تشهد سطوره على ذلك.

 إلى رومية ٥:٧
« أريد خبز اهللا الذي هو جسد املسيح من نسل داود، أي أريد 

شرايب دمه الذي هو احملبة غري الفاسدة».
إلى بوليكاربوس ٢:٣

«ترجى من هو فوق الزمان، ترجى من ال زمان له، غري املنظور، 
الذي صار منظورًا ألجلنا، الذي ال ُيَالمس والذي ال يتأمل وتأمل من 

أجلنا وأحتمل كل شيء».
 إلى أفسس٢:٧

« ال يوجد غري طبيب واحد، طبيب جسدي وروحي، مولود وغري 
مولود، إله متجسد ويف املوت حياة حقيقية، ُوِلَد من العذراء ومن 

اهللا، قابًال لآلالم قبًال وغري متأمل اآلن، يسوع املسيح ربنا».
 كتاباته

رسائل: مخس  سبع  االستشهاد كتب  لينال  روما  إىل  طريقه  ويف 
رسائل إىل اجلماعات املسيحية يف أفسس ومغنيسيا وترال وفيالدلفيا 
ومسرينا، وهي املدن اليت بعثت مبمثليها إليه لتحيته بينما كان يعرب 
أراضيها يف طريقه إىل روما. ورسالة أخرى كتبها إىل أسقف سميرنا 
القديس بوليكاربوس، وكذلك الرسالة اهلامة اليت أرسلها إىل كنيسة 
روما متوسًال إليهم أال يتخذوا أية إجراءات من شأcا أن تعوقه عن 
رغبته احلارة يف أن ميوت للمسيح: «أطلب فقط أن ترتكوين ألقدم 
ا، وأن ترتلوا، وقد  دمي ضحية على مذبح الرب مادام املذبح ُمَعد�
َجـَمَعـْتُكم جوقة احملبة، ترتيلًة لآلب بيسوع املسيح ألن اهللا ارتضى 
أن يأيت أسقف سورية من الشرق إىل الغرب. مجيل أن نُِغيَب عن 

العامل بٱجتاه اهللا لنشرق فيه» (رومية٢:٢).
عن  عرَّبَُه  الرسوليين،  اآلباء  عن كتاب  تراليان ٢:٢ـ٣  إلى  الرسالة    (١)

اليونانية ، مطران حلب إلياس معوض، منشورات النور، صـ١٢٠.
(٢)  المرجع السابق١:٣.
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الباب السادس
الحیاة بعد الموت
✞ الدَّْیُنـوَنُة اآلِتَیُة ✞

في  الموجودون  سَيرى  هل  اُألخرى،  الحياة  في  ياروندا،   ✟
الجحيم أولئك الذين في الفردوس؟

✝ كما أنَّ املوجودين يف اخلارِج يف الليِل يشاهدون اجلالسني يف 

غرفٍة ُمضاءٍة، كذلك سَريى من يف اجلحيم املوجوديَن يف الفردوس. 
بينما لْن يستطيع املوجودون يف الغرفة املضاءِة رؤية من يف اخلارج يف 
الظالم، كذلك لْن ُيشاهَد املوجوُدون يف الفردوِس أولئك الذين يف 
اجلحيم. فلو استطاَع الـُمَخلَّصون رؤيَة الـُمدانني يف اجلحيم، لتألَّموا 
َوَحزِنوا من أجلهم، ولن يستمتعوا بالفردوِس، حيُث «ال وجع وال 
حزن وال تنّهد ...» وهم لن يروcم فقْط، بل لْن يذكروا حىتَّ إن كان 
لديهم أٌب أو أُمٌّ أو َأٌخ، ما مل يكونوا هم أيًضا يف الفردوس. يقول 
(مزمور  أفكاره»  مجيع  dَلُك  اليوم  ذلك  «يف  املزامري:  كاتب 
٤:١٤٦). فلو تذكَّروهم، فكيَف سيكوُن ذلك فردوًسا؟ إضافًة إىل 
ذلَك، لْن يدرَك املوجوُدون يف الفردوس وجوَد غريهم، ولْن يتذّكروا 
حيتملوَن،  فال  خطاياهم،  تذّكروا  إذا  م  َّcأل اقرتفوها.  اليت  اخلطايا 

م قد أحزنوا اهللا. َّcبسبِب تفانيِهم، فكرَة أ
آلخر.  شخٍص  من  الفردوِس  يف  الـُمخَتِرب  الفرِح  مقداُر  خيتلف 
فبعضهم قد يفرح مبقدار كشتبان، وغريه مبقداِر كأٍس، واآلخر مبقدار 
َخزَّاٍن كامل. لكنهم سيشعرون ُكلُّهم بالفرِح الكامل ولْن يعرَف أحٌد 
منهم حجم َفرِح اآلخِر وُسروره. لقد رتَّب اهللا الـُمحِسن هذه األمور، 
ألنّه لو أدَرَك أحُدهم أنَّ غريه يتمتَّع بفرٍح أكرب منه، ملا عاَد ذاك 
فردوًسا، إذ سُتطرح األسئلُة: «ملاذا فَـرَُح ذلَك أعظُم من َفرحي؟». 

تبًعا  يعين هذا الكالُم أنَّ ُكلَّ َشخٍص يف الفردوِس سريى جمد اهللا 
الرؤية لن حيّددها اهللاُ، بْل تَتوقَّف على  لَنقاوِة َعيْين نفسه. فدرجة 

طهارِة ُكلِّ واحٍد.
✟ ياروندا، اليؤمن البعُض بوجود الفردوس والجحيم.

يبَقى  أن  ُميكن  واجلحيم؟ كيَف  الفردوس  بوجود  يؤمنون  أَال   ✝
واإلنسان كذلك  خالٌد  اهللا  نفوٌس؟  م  َّcأ مبا  وجوٍد،  بال  األموات 
بالنعمِة. وبالتايل، سيكون اإلنسان خالًدا حىتَّ يف اجلحيم. فالنفس 
ختتُرب الفردوس واجلحيم هنا يف هذه احلياة، إىل َحدٍّ يتوافُق مع احلالة 
الداخلية لكل شخص. فعندما خيترب أحُدهم وخَز الضمري ويشعر 
وغُري  احلسُد  الُبغُض،  يتملَّكه  أو  اليأِس،  الَقلِق،  احلزن،  باخلوف، 
ذلَك، فعندها سيختُرب اجلحيم. لكن، عندما يكوُن أحدهم ُمفعًما 
باحملبِة، الفرِح، السَّالِم، اللطافِة، الدَّماثِة، وغريها، فسيخترب الفردوَس. 
ِمَن الواضِح إًذا أنَّ النفَس هي حجر  األساِس، فهي اليت ختتُرب الفرح 
واألمل. اذهيب إىل إنساٍن مْيٍت وأخربيه بأكثر األمور إثارًة للفرح. ُقويل 
له على سبيل املثال، «أَتى أخوَك من أمريكا!»، فلن يفهم أو يشعر 
أيًضا.  أو رِجليه فلن حيّس بشيٍء  بأيِّ شيء. ولو َكسَّرِت ذراعيه 
فالنفس هي اليت تشعُر وتفهُم، َأال يتَساءُل الـُمَشكِّكون عن ذلك؟ 
أو لَنفرتْض أنَِّك شاهدِت ُحلًما ُمفرًِحا ومجيًال، فُسرِرِت وَفرَِح قلُبِك 
بِه، حىتَّ َوَدْدِت أالَّ ينتهي. لكنَِّك تستيقظني وخييُب ظَنُِّك ِعندها. 
فتتألَّمني  رِجَلْيِك،  وتكسريَن  فيه  تقعني  ُمزعًجا،  تريَن كابوًسا  وقد 
وتُعانني. فتنهضني من النوم، قلقًة باكيًة، وتدركني أنَِّك حباٍل جيِّدٍة 

وَتقولني: «نشكر اهللا، لقد كان جمرَّد ُحلٍم!».
قْد يعاين  اليت تشرتُك ±ذه األموِر.  النفُس هي  بكلمات أخرى، 
أحدهم من ُحلٍم ُمزعٍج، أكثر ممَّا يُعاين يف الواقِع، متاًما كما يتأملَُّ 
املريُض يف الليل أكثر من النهار. األمُر ذاته ينطبُق على َمن ميوُت 
ويذهب إىل اجلحيم، إذ سيكوُن ذلك اختبارًا أكثر إيالًما. حاويل أن 
تتخيَِّلي احلياة يف كابوٍس أزّيل ومَدى العذاِب األبديِّ عندها! ُميكننا 
دقائق.  بضع  تتجاوُز  ال  ملّدٍة  َبِشًعا  ُحلًما  بصعوبٍة  َحنتمَل  أن  ُهنا 
فتخيَّلي إًذا حتمَُّل ذلك أبدي�ا - ال مسح اهللا - وسط احلزن واألسى! 

فاألفضُل َأالَّ نذهَب إىل اجلحيم. ماذا تعتقدين؟
✟ ياروندا، نحُن نجاهُد منذ وقٍت طويٍل لكي ال نذهب إلى 

الجحيم. فهل تعتقد أنَّنا بالّنهاية سنذهب إلى هناك؟
✝ لو مل َيُكن لدينا َعقٌل، فسوَف نذهُب إىل هناك. وأنا ُأصلِّي 
لَكي نذهَب ُكلُّنا إىل الفردوِس وأن ال َيذهَب أحٌد إىل اجلحيم. أليَس 
هذا الكالُم َصائًبا؟ إنَُّه ألمٌر حمزٌن أن نذهَب إىل اجلحيم وُحنزُن اهللا، 
بعَد ُكلِّ ما فعله من أجلنا حنُن الَبَشر. فلَيحِم اهللا اجلميَع، ليَس البشَر 
فقط، بل اخلالئق أيًضا، كالطيور وغريها، من الذهاب إىل اجلحيم.

حبالٍة  املوُت  جيَِدنا  لكي  توبًة كاملَة وصادقًة،  الطَيُِّب  اهللا  فليهبنا 
روحّيٍة َجيِّدٍة، فنثُبت ونقيم يف ملكوتِه السَّماوي، آمني.
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✞ الفصل التاسع ✞.
«فَابـَْتَدأُوا َيْطلُُبوَن إِلَْيِه أَْن َميِْضَي ِمْن ُختُوِمِهْم.» (مر١٧:٥)

«بِبـَرََكِة اْلُمْسَتِقيِمَني تـَْعُلو اْلَمِديَنُة، َوِبَفِم اَألْشرَاِر تـُْهَدُم .» (امثال 
(١١:١١

يف بداية السنة الثانية تقريًبا ويف منتصف الشتاء، تويف خريستوفورس 
ستاماتياديس، أسقف شالكيس. وكان ذلك يف الرابع من شهر كانون 
الثاين. ومبا أن مكاريوس أسقف كاريسيت كان غائًبا، فقد طُِلَب من 

. نكتاريوس أن يرأس خدمة الدفن ويقوم برثاء الـُمَتوىفَّ
ومبحبة  عميق،  قلٍب  بانسحاق  املهمة  هذه  نكتاريوس  أدَّى  وقد 
وخبوف اهللا. وألَقى موعظة خارجة عن املألوف من حيث الشكل، 
فبقيت حمفورة يف القلوب. وخرج اجلميع من الكاتدرائية كبارًا وصغارًا 
وحىت الشيوخ، بنفس متحّولة، وهم غارقون يف أفكار عميقة ويتمتمون: 
«يا لنكتاريوس هذا، يا لنكتاريوس ...» وفّكر الكثريون بأنه قد يصبح 
خصبة  أرٍض  يف  الفكرة  هذه  وسقطت  اجلديد.  شالكيس  أسقف 
وأزهرت: فتناقلها الناس بسرعة كبرية، وصار اجلميع يتحدثون عنها 

حبماس. ووصلت إىل الصحف.
إالَّ أن محاس الشعب وحمبته العفوية هلذا األسقف ورغبته يف اختياره 
ليكون له املرشد والراعي، قد أّدت إىل نتائج سيئة: فحّل احلزن واملرارة 
بعد وقٍت قصري. يف البداية حصل حادث مكّدر مع جملس شؤون 
املطرانية الشاغرة، بعد عودة نكتاريوس من كزيلوخوري يف الصيف 
التايل. وقد أحزنه هذا احلادث لدرجة أنه قّدم استقالته. إالَّ أنه وجد 
أنطونياديس  األرمشندريت خريسانتوس  للمواجهة مع  نفسه مضطرًا 
الذي كان يصبو إىل الكرسي األسقفي، مما دفعه إىل بذل كل اجلهود 
املمكنة والتواطؤ، وحياكة املؤامرات ليل cار للوصول إىل هذا اهلدف.

كان هذا األرمشندريت مديرًا للمدرسة االكلرييكية يف شالكيس. وقد 
استعر غضبه واضطرب، وتأّجج حقده عندما رأى اندفاع الشعب 
العارم وحمبته لنكتاريوس. فبدأ يكتب يف صحيفة  L‘EURIPE مقاالت 
ودراسات حامية موّجهة ضد الواعظ. يف البداية كان يذّيل مقاالته 
بنجوم ثالث. وفيما بعد، ونزوًال عند طلب الشعب، صار يوّقع امسه. 
وإذ فتَّش يف القانون الكنسي األرثوذكسي الشرقي، اكتشف ما يلي: 
حّق  املقدسة،  جمامعها  طريق  عن  املقدسة  منعت كنيستنا  «أوًال:، 
انتخاب األسقف من ِقَبل الشعب، ألcا أرادت جتّنب االضطرابات 
اليت قد تنشأ عن مثل هذه االنتخابات من ناحية، وألcا قد تؤّدي من 
ناحية أخرى إىل وصول أشخاص أُمّيني إىل أعلى منصب يف الكنيسة. 
هؤالء الذين قال عنهم القديس يوحنا الذهيب الفم: إcم ال يصلحون 
أحد  يرتك  أن  املسموح  غري  من  أنه  احليوانات. كما  لرعاية  سوى 

األساقفة الكنيسة اليت أوكلها اهللا إليه، ليهتم بكنيسة أخرى. اخل ...»
وقد حضر إىل نكتاريوس اثنان أو ثالثة من األصدقاء من شالكيس، 
اليت كتبها  أعاله  املذكورة  املقالة  فقرأ  إىل غرفته.  بالصحيفة  وجاؤوه 
األرمشندريت احلكيم، حبججها العلمية، وابتسم. لكنه كان قد تلقى 

ضربة خنجر جديدة يف صدره. وبقي متفكرًا لبعض الوقت مثّ متتم:
- أنا مل أترك كنيسيت.

- حنن نعرف ذلك يا صاحب السيادة. هو اآلخر يدينك ظُلًما 
ويفرتي عليك. حضِّر رّدك عليه وأنّبه. وحنن بانتظار أن تكتب اجلواب 

حاًال لنأخذه معنا، وجنعل الصحيفة تنشره يف عددها التايل.
فرفع نكتاريوس نظراته املعّربة وقال:

- ليجعله اهللا الرؤوف مستحًقا للدرجة األسقفية، فهو يبدو نشيطًا 
ومتعلًما.

- ماذا تقول يا صاحب السيادة؟ وهل أنَت جدّي يف قولك؟ إذا 
مل تؤنبه، فماذا يقول الذين يعتمدون عليك، والذين يتعبون ويعملون 

كثريًا من أجلك ...
- قد تؤدي رساليت اجلوابية إىل تكدير بطريرك االسكندرية، وهذا ما 

ال أريده. أمــا الرّب فيعرف كل شيء. إنه يعرف أخطاء اجلميع.
- طبًعا طبًعا، ولكن يف ظّل الظروف احلالية ...

- ال أمهية هلذا األمر، فالناس يعربون، إالَّ أنَّ كلمة الرّب تبقى على 
مّر األجيال. ال حتزنوا يا أصدقائي، فال بأس عليَّ. ال ، لن أشتكي من 

كتابات خريسانتوس.
ولكن اهللا الكلّي القدرة «يفحص الكلى والقلوب»، فإّن خريسانتوس 
كان يبذل قصارى جهده للفوز بكرسي شالكيس، حىت إنه مل يوّفر 
النميمة الكاذبة ضّد هذا الواعظ املسامل. إّن خريسانتوس هذا مل ُيصبح 
أسقًفا رغم أنه كان مرشح ا¾مع املقّدس، كما أنه مل يصبح أسقًفا يف 
أي مكان آخر. وقد سيم مكانه أوجينس ديباستا يف أوائل شهر آب.

✞ التا ل ✞الف ا✞

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس
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وبكنیسة واحدة جامعة ُمَقدَّسة  
رسولیة (تتمة)

بناء الكنيسة:
قاَرَن القديس بولس الكنيسة، مببَىن وبناء، حجر 
الزاوية فيه هو يسوع (أف٢٠:٢-٢٢)، واألساس 
يتكوَّن من الرسل واألنبياء (أف٢٠:٢)  و«احلجارة 

الكرمية» اليت يُقام عليها البناء هم الـُمؤمنون.
إنَّ صورة الكنيسة كبناء ويسوع حجر الزاوية فيه 
يُعيد إىل أذهاننا ما قاله منذ زمان واحٌد من ملوك 

أسبارطة: كان يَُظّن أنّه ال توَجد أُّمة يف العامل هلا أسوار مثل أسبارطة، 
وحدث أن جاء أحد الزائرين إىل اسبارطة فلم جيد فيها أيّة أسوار، 
فسأل امللك أين األسوار؟ أشار امللك إىل مجاعة من اجلنود البواسل 
وقال: «هؤالء هم أسوار أسبارطة، وكّل واحد منهم مثل حجر». 
هكذا احلال مع كل مسيحي، إنه مدعو ليكون حجرًا حي�ا يف بنيان 

الكنيسة.
قال يسوع يف سفر الرؤيا: «َمْن يـَْغِلُب َفَسَأْجَعُلُه َعُموًدا ِيف َهْيَكِل 
ِإِهلي» (رؤيا ١٢:٣). اعتادوا يف غابر الزمن عندما ينهي أحد القادة 
ِسين خدمته أن يكرِّموه بأعظم تكرمي بأن ُيَشيِّدوا عموًدا بامسه يف 
معابد األوثان. وأحيانًا تكون تلك األعمدة حنًتا حقيقي�ا لألشخاص 
الذين ُيَكرَّمون كما هو احلال يف: «رواق العذارى يف األكروبل». إcّم 
كما لو كانوا َيرفعون بالفعل أسوار وسطح اهليكل وميسكون به. كل 
واحد منِّا َمدعوٌّ ليكون عموًدا حي�ا يف كنيسة املسيح، يؤدِّي نصيبه 

املوكوَل إليه لَريَفع خيمة شهادة اهللا يف العامل.
جسد المسح:

ا شعب  َّcا بناء. إcَوضَّحنا سابًقا أن الكنيسة هي شيء أكثر من كو
اهللا. وكشعب اهللا، فإننا ُنَكوِّن اليوم جسد املسيح الَنِشط يف العامل. إنَّنا 
طُعِّمنا باملعمودية يف جسد املسيح وصرنا أعضاَء له، وبالتناول حنن 
ننال جسد املسيح ودمه، وهكذا يتكوَّن جسد املسيح: «فَِإنـََّنا َحنُْن 
اْخلُْبِز  ِيف  َنْشَرتُِك  يَعَنا  مجَِ ألَنـََّنا  َواِحٌد،  َجَسٌد  َواِحٌد،  ُخبـٌْز  اْلَكِثريِيَن 
العامل يف  املسيح حاضرًا يف  اْلَواِحِد.» (١كو١٧:١٠). وكما كان 

جسده الطبيعي ملدة ثالث وثالثني سنة، هكذا اآلن املسيح يستمر 
حنن  فينا،  وجوده  خالل  من 
جسده السرِّي الذي يسكن فيه، 
«فَِإنَُّكْم  الكتاب:  قال  ألننا كما 
قَاَل  احلَْيِّ، َكَما  اِهللا  َهْيَكُل  أَنـُْتْم 
َوَأِسُري  ِفيِهْم  َسَأْسُكُن  اهللاُ:«ِإينِّ 
َوُهْم  ِإهلًا،  َهلُْم  َوَأُكوُن  بـَيـْنـَُهْم، 
اْخُرُجوا  ِلذِلَك  َشْعًبا.  ِيل  َيُكونُوَن 
 . ِمْن َوْسِطِهْم َواْعَتزُِلوا، يـَُقوُل الرَّبُّ
َوَأُكوَن  فَأَقـْبـََلُكْم،  َمتَسُّوا جنًَِسا  َوالَ 
، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ  َلُكْم أَبًا، َوأَنـُْتْم َتُكونُوَن ِيل بَِنَني َوبـََناٍت، يـَُقوُل الرَّبُّ

َشْيٍء». (٢كو١٦:٦-١٨).
هذا يعين أنَّ املسيح يَعتمد على الكنيسة، وكما يقول القديس يوحنا 
الذهبي الفم: «كم هي حمبة املسيح للكنيسة، حىت إنَّه يَعَترب نفسه كما 
لو كان غري كامل إن َملْ يُـَوحِّد الكنيسة بشخصه كجسده اخلاص». 
هذا يعين أننا آالت يعمل املسيح من خالهلا يف العامل اليوم، وكما 

كَتَب األديب آني جونسون فلنت:
أرُجل، ولكن  له  ليَس  اليوم.  َتعَمل معه  أيادينا  أيٍد، ولكن  له  «ليس 
أقدامنا تهدي الناس إلى طريقه. ليس له صوت، ولكن أصواتنا ُتخبر الناس 

كيف مات. ليَس له ُمعني، ولكن نحن َعوُنه لنجذب الناس إلى جانبه».
يقول بعض الناس بعَد أن ُيَصابوا بأمراٍض خطرية أو تَِلمَّ ±م مآسي 
احلياة: «لسُت أَعَلم كيف كنُت سأتصرَّف بدون الكنيسة». طبًعا إن 
هؤالء الناس ال يقصدون مبىن الكنيسة، ولكن مجاعة املؤمنني الذين 
هم جسد املسيح. الكنيسة صارت جسًدا وهؤالء الناس أصبحوا يف 
حاجة إىل قُـوdَّا، كما أنَّ أعضاءها قد ارتبطوا أيًضا ببعض بالصالة، 
بالزيارات،  (الدعوات)،  والكروت  اخلطابات  طريق  عن  باملراسالت 
التعزية والشفاء من خالل  قادرًا على توصيل  املسيح  وهكذا يصري 
م أذرع املسيح اليت ميكن للشخص احملتاج إليها أن  َّcأعضاء جسده. إ
م أقدام املسيح اليت تزور الذين يف حاجة إىل راحة  َّcيتَّكىء عليها. إ
م  َّcم صوت املسيح الذي يُعزِّي بكلمات احلياة األبدية. إcّوعزاء. إ
أيدي املسيح اليت َتِصل إىل من هو يف ساعة احتياج. إن كان هؤالء 

م واحٌد، جسد املسيح، الكنيسة اخلادمة. َّcاألعضاء كثريين، إالَّ إ
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١٠- جريمة سيمون الساحر: 
ملاذا ُحِكَم على سيمون السَّاحر؟ أليس ألنه اقرتب من الرسولني 
وقال هلما: «أَْعِطَياِين أَنَا أَْيًضا هَذا السُّْلطَاَن، َحىتَّ َأيُّ َمْن َوَضْعُت 
يـَُقل:  مل  إنّه   .(١٩:٨ (أعمال  اْلُقُدَس»  الرُّوَح  يـَْقَبُل  َيَديَّ  َعَلْيِه 
«أعطياين أنا أيًضا أن أشرتك يف الروح الُقُدس، بل السلطان»، لكي 
يبيع لآلخرين هذه الوديعة اليت ال تُقدَّر بثمن، ومل يكن هو ميلكها. 
عرض املال على الذين مل يكونوا ميلكون شيًئا. إذ هو ملا رأى الذين 
يأتون بأمثان مبيعاdم ويلقوcا عند أقدام الرُّسل، مل يفكِّر يف أن هؤالء 
الذين يدوسون بأقدامهم األموال املقدسة إلعالة الفقراء، لن يعطوا 

سلطان الروح الُقُدس مقابل املال. ولكن ماذا أجابا  
ألَنََّك  لِْلَهَالِك،  َمَعَك  ِفضَُّتَك  «لَِتُكْن  سيمون؟ 
(أعمال ِبَدرَاِهَم!»  اِهللا  َمْوِهَبَة  تـَْقَتِينَ  أَْن  ظَنـَْنَت 

تبيع  أن  ظننت  إذ  الثاين،  يهوذا  ألّنك   ،(٢٠:٨
بالنقود نعمة الروح الُقُدس. اذا كان سيمون الذي 
أراد أن حيصل على السلطان بالشراء، قد ُسلِّم إىل 
اهلالك، فكم عظيم ُكفر ماين الذي قال عن نفسه 
يستحقون  من  إذن  نكره  إننا  الُقُدس؟  الروح  إنه 
الكراهية، وننبذ عنا من ينبذهم اهللا. وسنقول حنن هللا 
أُبغض  «َأمل  اهلراطقة:  عن  متحّدثني  ثقة،  بكل 
(مز  مقاوميك؟»  أمقت  أمل  رّب،  يا  مبغضيك 
لعداوة حسنة كما هو مكتوب:  ٢١:١٣٨).إcا 
َنْسِلِك  َوبـَْنيَ  اْلَمْرأَِة،  َوبـَْنيَ  بـَيـَْنِك  َعَداَوًة  «َوَأَضُع 
احلّية  مع  الصداقة  (تك ١٥:٣)، ألّن  َوَنْسِلَها.» 

عداوة مع اهللا «تولِّد املوت» ، «ُمثَّ الشَّْهَوُة ِإَذا َحِبَلْت تَِلُد َخِطيًَّة، 
َواخلَِْطيَُّة ِإَذا َكَمَلْت تـُْنِتُج َمْوتًا.» (يعقوب ١٥:١).

١١- العودة إلى الُكتب المقدسة: 
الُكتب  اىل  لنرجع  ولكن  املنبوذين.  عن  قوله  ما كان جيب  هذا 
اإلهلّية، ولنشرب من مياه أحواضنا اآلباء، ومن ينبوع آبارنا. لنشرب 
من املاء احلي «الـُمتَـَفجِّر ِإَىل َحَياٍة أََبِديٍَّة.» (يو ١٤:٤). «قَاَل هَذا 
َعِن الرُّوِح الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعَني َأْن يـَْقبـَُلوُه» (يو٣٨:٧). 
إليك ما يقول: «َمْن آَمَن ِيب،(فكما ورد يف اآلية إنه حييلك إىل العهد 
القدمي) َكَما قَاَل اْلِكَتاُب، َجتْرِي ِمْن َبْطِنِه أَنـَْهاُر َماٍء َحيٍّ» (يو٣٨:٧ 
تنبت  اليت  األرض  تروي  مادية  أcار  ال   ،  (١:٥٥-٣ أشعياء  ؛ 
آخر:  موضع  يف  ويقول  النفس.  تنري  أcار  بل  وأشجارًا،  أشواًكا 

«َولِكْن َمْن َيْشَرُب ِمَن اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه أَنَا فـََلْن يـَْعَطَش ِإَىل األََبِد، 
أََبِديٍَّة»  َحَياٍة  ِإَىل  يـَْنَبُع  َماٍء  يـَْنُبوَع  ِفيِه  َيِصُري  أُْعِطيِه  الَِّذي  اْلَماُء  َبِل 

(يو١٤:٤). نوع جديد من املاء احلي يتفّجر على َمن يستحقونه.
١٢- كيف ترمز المياه إلى الروح الُقُدس: 

وملاذا دعا النعمَة الروحية ماًء ؟ ألنه من املاء تأخذ مجيع األشياء 
كياcا: املاء ينبت النبات واحليوان، ألنه من السماء يهطل ماء املطر 
وينزل بشكل واحد، ولكنه ينتج أشكاًال كثرية متنوعة. عني واحدة 
تروي الفردوس كّله، ومطر واحد يسقي العامل بأسره، فيصري أبيض يف 
الزنبقة، وأمحر يف الوردة، وأُرجواني�ا يف البنفسج واليامسني، ويتنوّع بتنوّع 
يف  عنه  خيتلف  النخلة  يف  وهو  األشكال. 
طبيعته  أّن  على  األشياء،  ويف كل  الكرمة 
واحدة يف حّد ذاdا. فاملطر هو هو ال ينزل 
ولكنه  آخر،  بشكل  وطورًا  بشكل   تارة 
فيأيت  تتقّبله،  اليت  العناصر  بتكّيف  يتكّيف 
لكل منها ما يالئمه. هكذا الروح الُقُدس، 
فهو واحد بسيط ال يتجزّأ، يوزّع النعمة على 
اخلشب  أّن  وكما  يشاء.  واحد كما  كل 
اجلاف، اذا ارتوى باملاء أزهر، كذلك النفس 
الروح  مينحها  اليت  التوبة  بنعمة  اخلاطئة، 
. ومع أنه بسيط، إالَّ  الُقُدس، تُنبت فروع بِـرٍّ
اهللا  بإرادة  حسنة،  بأشياء كثرية  يأيت  أنه 
إنسان  لسان  فيستخدم  املسيح:  وباسم 
لطرد  سلطانًا  هذا  مينح  ؛  النبوءة  يف  اآلخر  نفس  وينري  للحكمة، 
الشياطني، ويعطي ذاك هبة تفسري الُكتب اإلهلية ؛ يقّوي القناعة يف 
هذا، ويُـَعلِّم ذاك الرأفة ؛ يعّلم الواحد الصوم والزهد ، واآلخر احتقار 
أفعال اجلسد، ويهيء اآلخر إىل االستشهاد. إنه خيتلف يف اآلخرين 
ويظّل هو هو يف ذاته بدون اختالف، كما هو مكتوب : «َوأَنـَْواُع 
أَْعَمال َمْوُجوَدٌة، َولِكنَّ اهللاَ َواِحٌد، الَِّذي يـَْعَمُل اْلُكلَّ ِيف اْلُكلِّ. َولِكنَُّه 
ِلُكلِّ َواِحٍد يـُْعَطى ِإْظَهاُر الرُّوِح لِْلَمنـَْفَعِة. فَِإنَُّه ِلَواِحٍد يـُْعَطى بِالرُّوِح 
َكَالُم ِحْكَمٍة، َوآلَخَر َكَالُم ِعْلٍم ِحبََسِب الرُّوِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر ِإميَاٌن 
َعَمُل  َوآلَخَر  اْلَواِحِد.  بِالرُّوِح  ِشَفاٍء  َمَواِهُب  َوآلَخَر  اْلَواِحِد،  بِالرُّوِح 
قـُوَّاٍت، َوآلَخَر نـُبـُوٌَّة، َوآلَخَر َمتِْييُز اَألْرَواِح، َوآلَخَر أَنـَْواُع أَْلِسَنٍة، َوآلَخَر 
تـَْرَمجَُة أَْلِسَنٍة. َولِكنَّ هِذِه ُكلََّها يـَْعَمُلَها الرُّوُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه، قَاِمسًا ِلُكلِّ 

َواِحٍد ِمبُْفَرِدِه، َكَما َيَشاُء.» (١كو ٦:١٢-١١).

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

العظة السادسَة عشرَة
ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

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