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أن  ميكنك  اليت  اخلريات  هي  وعظيمة  كثرية 
جتنيها يا أخي املسيحي، إن كنت تدأب على 
بني  ومن  وحمبة.  بغرية  الرب  وصايا  حفظ 

َد لك التايل: اخلريات الكثرية، ميكننا أن نُـَعدِّ
أتريد أن جتد املسيح املعشوق، وأن تكون مع 

يسوع احلبيب واحللو؟
أن جتاهد كي حتفظ وصاياه،  إالَّ  عليك  ما 

وتذوقها. 
املسيح  الوصايا، ستجد  عندما حتفظ  فأنت 

الذي أوصى �ا. 
«المسيح ُمحتجب في وصاياه» 

(كما يقول القديس مكاريوس في «الناموس 
الروحي»)

العقلّية  القدس  الروح  نعمة  جتين  أن  أتريد 
عندما  قلبك  يف  ِسرِّي�ا  اخذ©ا  اليت  والسماوية 

اعتمدت؟
الوصايا  حفظ  يف  جتتهد  أن  إالَّ  عليك  ما 

بغرية، فتنال النعمة وتذوقها، بكل تأكيد.
لكل  ُمنحت  اليت  القدس  الروح  نعمة  ان 
مسيحي، على حنٍو ِسرِّّي عندما اعتمد، تفعل 

وتظهر حبسب درجة العمل بوصايا الرب. 
حفظ  على  اإلنسان  هذا  مثل  عمل  إذا  أما 
الوصايا قليًال، فإن النعمة ستفعل فيه قليًال أيًضا.

وكما أن شرارة النار تدفن داخل الرماد، لكننا 
جندها عندما نرفعه عنها هكذا، فكلما جعلنا 
اشتعاًال.  النار  ازدادت  حطًبا،  النار  على 
وباملثلفالنعمة اليت أُعطيت لكل مسيحي يف جرن 
املعمودية املقدسة، هي دفينة وحمتجبة يف القلب، 

وضائعة بني ركام األهواء وحطام الخطايا، لكن 
عندما حيفظ املسيحي وصايا املسيح، فإنه يَـتَـنَـقَّى 
من األهواء، وتضطرم يف قلبه نار النعمة اإلهلية 
اليت تنريه، فيستنري ويتألّه، وينادي بغرية عظيمة 
ُمردًِّدا الكلمات اليت قاهلا لوقا وكالوبا: «أمل يكن 
قلبنا مضطرًما فينا حني كان يكّلمنا؟» (لو ٢٤).

بعد  اخلطايا  يف  سقطنا  األخوة  أيها  ألنَّنا 
املعمودية، وبالتايل َدفَـنَّا نعمة الروح القدس اليت 
أُْعِطَيْت لنا يف معموديتنا، من الضروري أن نبذل 
كل جهد لكي نستعيد تلك النعمة األصلية اليت 
مثل  أهوائنا،  حتت  مدفونة  األعماق  يف  توجد 
جمرة في وسط الرماد. جيب علينا أن نذري 
مجرة النعمة هذه لتكون شعلة جديدة في قلوبنا. 
ولكي نفعل ذلك، جيب علينا أن نزيل األهواء 
من قلوبنا كما يُـزَاُل الرماد من املوقد، ونستبدله 

حبطب الطاعة لوصايا الرب الـُمْعِطَيِة احلياة. 
نستطيع أن ننفخ يف الشرارة بتوبة قلبية صادقة 
وبرتديد هذه الصالة: «ياريب يسوع املسيح، ابن 
هذه  متكث  وعندما  أرمحين».  اهللا،  وكلمة 
الصالة بشكل دائم يف قلوبنا، تطهرنا من رماد 
ُتشعل  بالداخل  النعمة  األهواء، وإذ جتد مجرة 

نارًا مدهشة وعجيبة.

استعادة
النعمة

المحتجبة
للقديس

نيقوديموس اآلثوسي

«ألنه إذا كانت لنا الحياة هي المسيح، 
حول  يكون  حديثنا  أن  إًذا  ينبغي 
وعمل  فكر  وكل  المسيح،  شخص 
صادر مّنا يكون معتمًدا على وصاياه، 

وأن تتشكل نفوسنا على صورته»
 القدیس باسیلیوس الكبیر



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید القدیس أبینا البار أونوفریوس
َوالثَِّقيِلي  اْلُمتـَْعِبَني  يَع  مجَِ يَا  ِإَيلَّ  «تَـَعاَلْوا 
َعَلْيُكْم  ِنِريي  ُلوا  أُرُِحيُكْم.ِامحِْ َوأَنَا  اَألْمحَاِل، 
اْلَقْلِب،  َوُمتـََواِضُع  َوِديٌع  َألينِّ   ، ِمينِّ َوتـََعلَُّموا 
ٌ َوِمحِْلي  فـََتِجُدوا رَاَحًة لِنـُُفوِسُكْم.َألنَّ ِنِريي َهنيِّ

َخِفيف.» (مىت١١:٢٨-٣٠) يقول الرب.
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح ،

أيها الزوار المسيحيون األتقياء،
الربية والصائر مالًكا باجلسد  إن متوطن 
وصانًعا للعجائب أبانا البار أنوفريوس قد 
مجعنا كلنا اليوم يف هذا الدير املقدس الذي 
حيمل امسه ،يف هذا املوضع املقدس «حقل 
حنتفل  لكي  (مىت١٠:٢٧)  الَفخَّارِيَّ» 

ُمعيدين لتذكاره املقدس .
َع القديس أنوفريوس األقوال الربانية  لقد مسَِ
َوالثَِّقيِلي  اْلُمتـَْعِبَني  يَع  مجَِ يَا  ِإَيلَّ  «تـََعاَلْوا 
اَألْمحَاِل، َوأَنَا أُرُِحيُكْم.» ،فأصبح يف حياته 

ُمشا�ًا للقديس إيليا النيب والقديس النيب السابق يوحنا املعمدان، 
فغادر دير الشركة متوجًها إىل الصحراء، ُجماهًدا على امتداد ستني 
سنًة مل يَر فيها إنسانًا كما يقول السنكسار (ِسَري حياة القديسني) .

و هذا ما صنعُه أبونا البار أنوفريوس ُمتم�ا َقول الرب باألعمال :« 
َوِمْن ُكلِّ  نـَْفِسَك،  َوِمْن ُكلِّ  قـَْلِبَك،  ِمْن ُكلِّ  ِإهلََك  الرَّبَّ  حتُِبُّ 
ِمثـُْلَها  َوثَانَِيٌة  اْلَوِصيَُّة األُوَىل.  ِهَي  ُقْدرَِتَك. هِذِه  َوِمْن ُكلِّ  ِفْكرَِك، 
ِهَي: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنـَْفِسَك. لَْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى أَْعَظَم ِمْن َهاتـَْنيِ» 

(مرقس ١٢: ٣٠-٣١).
إن حمبة أبينا البار أنوفريوس الكاملة وغري املرائية هللا قد أوضحته 
الكنيسة :«لقد  مرتل  يقول  القدوس» كما  للثالوث  «إناًء ومقرًا 
املغبوط  أنوفريوس  يا  السماوي  العقلي  النور  قلبك  يف  تشرَّبت 
فأصبحت َمَقـر�ا للثالوث القدوس الطاهر. واآلن فقد ُأحصيَت مع 

املالئكة ©تف :هللويا».
وأيًضا: «لقد اّحتدت نفسك باهللا، مبحبتك به أيها املثلث الغبطة، 
فشاركت ملكوته، وحصلت على اخلريات السماوية، و�ر احلياة 

حيث حلن املعيدين البهي يف الفرح السرمدي».

حًقا أيها األخوة إن بشارة إجنيل ربنا وخملصنا يسوع 
املسيح اخلالصية قد تأّسست على الوصية اإلهلية وهي: 
نـَْفِسَك،  َوِمْن ُكلِّ  قـَْلِبَك،  ِمْن ُكلِّ  ِإهلََك  الرَّبَّ  «حتُِبُّ 
اْلَوِصيَُّة  ِهَي  هِذِه  ُقْدرَِتَك.  َوِمْن ُكلِّ  ِفْكرَِك،  َوِمْن ُكلِّ 
األُوَىل. َوثَانَِيٌة ِمثـُْلَها ِهَي: حتُِبُّ َقرِيَبَك َكنـَْفِسَك. لَْيَس 

َوِصيٌَّة ُأْخَرى أَْعَظَم ِمْن َهاتـَْنيِ» (مر١٢: ٣٠-٣١).
وملاذا نقول هذا ؟ ألنه حبسب شهادة القديس يوحنا 
االجنيلي «َاهللاُ َحمَبٌَّة، َوَمْن يـَْثُبْت ِيف اْلَمَحبَِّة، يَـْثُبْت ِيف اِهللا 

َواهللاُ ِفيِه.» (١يو ٤: ١٦).
ويوضح القديس الرسول بولس اإلهلي عن عظمة احملبة ، 
بإن احملبة أعظم من الرجاء ومن اإلميان «اِإلميَاُن َوالرََّجاُء 
 ١) اْلَمَحبَُّة».  أَْعَظَمُهنَّ  َولِكنَّ  الثَّالَثَُة  هِذِه  َواْلَمَحبَُّة، 

كور١٣:١٣)
النَّاِس  بِأَْلِسَنِة  أََتَكلَُّم  ُكْنُت  «ِإْن  يقول:  وأيًضا 
َواْلَمالَِئَكِة َولِكْن لَْيَس ِيل َحمَبٌَّة، فـََقْد ِصْرُت ُحنَاًسا َيِطنُّ 

أَْو َصْنًجا يَرِنُّ» (١ كور١:١٣)
و أيًضا حبسب القديس يوحنا اإلجنيلي «ألَنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهللاُ 
اْلَعاَملَ َحىتَّ َبَذَل ابـَْنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي الَ يـَْهِلَك ُكلُّ َمْن يـُْؤِمُن ِبِه، َبْل 

َتُكوُن َلُه اْحلََياُة األََبِديَُّة».(يو١٦:٣)
،متوطن  الناسك  أونوفريوس  البار  أبينا  تذكار  اليوم  نصنع  هلذا 
الربية ، فمن جهٍة حنن ُمنجد الذي ّجمَده وقدَّسه أي اهللا اآلب ، 
ومن جهٍة أخرى فهو شهادٌة يف العامل، وبرهاٌن حملبِة املسيح اإلله 

لنا كأعضاَء يف جسد املسيح اي الكنيسة.
وبكالٍم آخر فإن الذكرى املقدسة ألبينا البار القديس أونوفريوس 
والقديس أبينا البار بطرس الذي يف جبل آثوس تُبشرنا حنن واخوتنا 
يف الطبيعة البشرية عن سّر التدبري اإلهلي الذي ال ُيْسبَـُر غوره أي 
لخالص  الالمتناهية  للبشر  المسيح  يسوع  ومخلصنا  اهللا،  محبة 

العالم.
وكما يقول املرمن: «إن كلمة اهللا من اهللا، احلكمة غري املوصوف ، 
الذي جاء ليجدد آدم (اي الطبيعة البشرية) الذي سقط بواسطة 
األكل،قد أخذ (كلمة اهللا)من العذراء جسًدا ألجلنا لكي بروٍح  

واحدة نسبحه معظمني ».
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ختاًما أتضرع اىل واهب اخلري خملصنا يسوع املسيح بشفاعات 
أبينا البار القديس أونوفريوس ان نَِرَث امللكوت السماوي.

آمني

الداعي بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم
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تكون  قد  صورة  وكل  أحالمك  واقطع  اخلاطئة،  األفكار  جتّنِب 
ُمـْحرَِجًة، ألن الشيطان «الكلي العلم» حياول أن يأخذك بعيًدا عن 
إهلك وخالقك. وعندما يلقي بالالئمة على شخص ما، من خالل 
بعض األفكار، فإن نعمة الروح القدس تبتعد مثل حنلة تطري بعيًدا 
عن الدخان السَّام، وتبقى النفس من دون نعمة، ومن دون فرح 
مألى باالكتئاب واحلزن. لكن عندما نعارض هذا النوع من احللم 
الشرِّير، عندما نتخّلص منه ونبعده فورًا، عن طريق امتشاق سيفنا 
الروحي على الفور بغرية وإميان حقيقي، أي صالة يسوع املقدسة، 
يهرب،  الشريرة)  (األفكار  الّلص  أن  الفور كيف  نرى على  فإننا 

مقّدًما النصر للعقل الذي يتعزز بنعمة اهللا ورمحته.
العدو املاكر ال حيتمل مشهد املالك املقدس، حارس نفسنا، الذي 
هو دائًما جبانبنا. فيحاول إبعاده حىت نبقى دون «حارس شخصي» 
فيغرِقنا مثل عاصفة رهيبة لكي يتسىن ألفعى أعماق الجحيم أن 

فيثري  فقط،  الفاسقة  األفكار  يطرد  املالك  أن  يعرف  إنه  تلتهمنا. 
سحابة من األفكار واألحالم املشينة، لكي ينّجس العقل والقلب 
واجلسد. ولكن عندما يدرك ا�اهد غضبه فإنه يستّل على الفور 

السالح الروحي يف املسيح ويدّمر خمططاته الشريرة.
يا بّين، كن حذرًا من احللم. ميكن لكل اخلطايا أن تنشأ من احللم. 
لذلك، كن حذرًا ومبجرد أن يتشكّل حلٌم ما، أو تبدأ يف التفّكر 
بأفعال معينة، بغّض النظر عما هي عليه، قْم بطرد ما فكرت به أو 
مسعته أو شاهدته، غاضًبا على اخلطّية مصلًيا يف فكرك. صلِّ صالة 
قصرية لكن قوية. صلِّ إىل والدة اهللا يف ذهِنك لتساعَدك. ثْق باهللا 

وسُتكافأ بالنصر.
كنَت ممتألً بالُعجب، فراح الشيطان يشّن حربًا ضدك. فتواضع 

َوَوبِّخ نفسك، واهللا يساعدك إذ يرى تواضعك.
بنفس الطريقة اليت ©رب �ا من ثعبان على وشك أن يلدغك، أو 
من نار مشتعلة، ومما هو أكثر سوًءا من ذلك، كذلك اهرْب من 

األحالم الشريرة التي تأتي من الشيطان.
أقول كْن حذرًا، من احللم املخزي. فإن رجاًال روحيني عظاًما قد 

سقطوا وهلكوا بسبب األحالم.

 دير القديس اونوفريوس في حقل الفخار

ال داَر للمرِء بعَد الموت يسكُنها
ِإالَّ الَّتــي كــاَن قـبَل المـوِت يبنـيهـا

فِإن بنـاها بخيـٍر طـــــاَب مسكـنــها
وِإن بنـاها ِبَشــــــٍر خــــــاَب بـــــانيـــها
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س (٢٦) هل نعمل شيًئا بدون شهادة الكتاب المقدَّ

❁ ُسِئل القديس باسيليوس: «هل يجب أن يعمل االنسان 
شيًئا -( أو يقول كلمة من ذاته ، كما يظن أنه جيِّد) - بغير شهادة 

من الُكتب؟!»
✞ - إنَّ الروح الُقدس يهديكم ... وليس يتكّلم من ذاته، بل 
 ، الذي يسمعه من الروح يقوله للناس. «َوأَمَّا َمَىت َجاَء َذاَك، ُروُح احلَْقِّ
يِع احلَْقِّ، ألَنَُّه الَ يـََتَكلَُّم ِمْن نـَْفِسِه، َبْل ُكلُّ َما  فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ

َيْسَمُع يـََتَكلَُّم ِبِه، َوُخيِْربُُكْم بِأُُموٍر آتَِيٍة.» (يو١٣:١٦).
✞ - «اَْلَكَالُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم ِبِه ُهَو ُروٌح َوَحَياٌة» (يو٦٣:٦).

✞ - «فـََقاَل َهلُْم َيُسوُع:«َمَىت َرفـَْعُتُم اْبَن اِإلْنَساِن، َفِحيَنِئٍذ تـَْفَهُموَن 
َأينِّ أَنَا ُهَو، َوَلْسُت أَفـَْعُل َشْيًئا ِمْن نـَْفِسي، َبْل أََتَكلَُّم ِ�َذا َكَما َعلََّمِين 

َأِيب.» (يو٢٨:٨).
✞ - ال يستطيع االبن (ناسوت املسيح) أن يعمل شيًئا من ذاته 
وحده. «فََأَجاَب َيُسوُع َوقَاَل َهلُُم:«احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: الَ يـَْقِدُر 
االْبُن َأْن يـَْعَمَل ِمْن نـَْفِسِه َشْيًئا ِإالَّ َما يـَْنظُُر اآلَب يـَْعَمُل. َألْن َمْهَما 

َعِمَل َذاَك َفهَذا يـَْعَمُلُه االْبُن َكذِلَك.» (يو١٩:٥).
✞ - من يسمع منكم يسمع مّين.. «اَلَِّذي َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع 
أَْرَسَلِين»  الَِّذي  يـُْرِذُل  يـُْرِذُلِين  َوالَِّذي  يـُْرِذُلِين،  يـُْرِذُلُكْم  َوالَِّذي   ، ِمينِّ
(لو١٩:٥). وأيًضا: «َمْن يـَْقبـَُلُكْم يـَْقبـَُلِين، َوَمْن يـَْقبـَُلين يـَْقَبُل الَِّذي 

أَْرَسَلِين.» (مىت٤٠:١٠). 
✞ - فإذا كان هذا التعليم هكذا، فمن هو الذي يتجرَّأ، ليس فقط 

أن يعمل - أو يقول كالًما - من ذاته وحده، بل وأن يضع يف قلبه 
فكرًا خارًجا عن الُكتب املقدَّسة، ألن اإلنسان ُحمتاٌج للرُّوح الُقدس 

ليهديه لطريق احلّق (الصَّواب) يف أفكاره وأقواله وأفعاله.
✞ - وهو أعمى - أو ساكن يف ظُلمة، إذا عمل شيًئا بغري مشس 
الِربِّ (املسيح) الذي ُيضيء نفوسنا بوصاياه املقدسة، كالشمس اليت 

تُنري علينا.
✞ - وهلذا قال املرّمن: «وصّية الرّب ُتضيء األبصار» (مز ١١٨).

(٢٧) هل يجب طاعة ُكل أحد؟!
❁ ُسِئل القديس باسيليوس: «إنَّ ربّنا قال: من سّخرك 

القديس  وعّلمنا  (مت ٤١:٥)  ميلين»  معه  فامِش  ميًال، 
بولس أن نخضع بعضنا لبعض، بخوف المسيح، فهل يجب 

أن نطيع الناس في كل ما يأمرونه به ؟!»
✞ - فأجاب: «ليس ألحد أن خيالف أمرًا فيه منفعة (له أو غريه). 
وموسى النّيب مل خيالف كالم ِصْهرِِه، فيما أشار به عليه من اخلري» 

(خر٢٨:١٨).
الناس ما ُيضادُّ وصايا اهللا،  ✞ - وملا كان من وصايا (نصائح) 
ومنها ما قد يُفِسدها اذا اختلطت بأشياَء رديئة. ومنها ما يُوافق وصايا 
نافعة، وموجبة إلقامة  الظاهر، وإن كانت  يُوافق يف  اهللا، ومنها ما 

وصايا اهللا.
َحتَْتِقُروا  الرُّوَح.الَ  ُتْطِفُئوا  «الَ  بولس:  الرسول  قال  لذلك   -  ✞
النُّبـُوَّاِت.اْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء. َمتَسَُّكوا بِاحلََْسِن.» (١تس٢١:٥ -١٩).

✞ - «فََأَجاَب بُْطُرُس َوالرُُّسُل َوقَاُلوا:«يـَْنَبِغي أَْن يُطَاَع اهللاُ َأْكثـََر ِمَن 
النَّاِس.» (أعمال الرسل ٢٩:٥).

✞ - «َوأَمَّا اْلَغرِيُب َفالَ تـَْتبـَُعُه َبْل تـَْهُرُب ِمْنُه، ألَنـََّها الَ تـَْعِرُف َصْوَت 
اْلُغرَبَاِء». (يو٥:١٠).

َما  ِبَغْريِ  السََّماِء  ِمَن  َمَالٌك  أَْو  َحنُْن  َبشَّْرنَاُكْم  ِإْن  «َولِكْن   -  ✞
َبشَّْرنَاُكْم، فـَْلَيُكْن «أَنَاثِيَما»!(غالطية ٨:١).

س من ذاته وحده، بل وأن يضع يف قلبه(٢٦) هل نعمل شيًئا بدون شهادة الكتاب المقدَّ أن يعمل - أو يقول كالًما -
ُ ُّ ُ أل َّ ُك ك

حياة النُّسك في حياة الرهبنة عند القديس باسيليوس الكبير

القدیس 
باسیلیوس 
الکبیر 
رئیس 
أساقفۀ 
کباذوکیۀ

«أريد أن أصير طبيًبا لألهواء، وها أنا رازح تحت وطأتها. 
أنا أعمى وأوّد أن أقود  ِعوَض أن أطَبَِّب المريض أوّبخه. 
عميانًا. لذلك ألتمس أن تقام الصلوات من أجلي حتى أعود 
إلى نفسي، وتظللني نعمة اهللا وتنير قلبي المظلم، فتسكن 

فيه النعمة اإللهية ذلك أن ال شيء مستحيل عند اهللا»
مار إفرام السریاني
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الصعود اإلهلي هو حدث ارتفاع املسيح اىل السماء، وهو حدث 
كنسي مبعىن أنه يَـْعبُـُر بنا اىل زمن الكنيسة. إنطباع الرحيل فيه ال يسمح 
للمستنريين أن يتحّسروا َحتسُّرًا عقيًما على املاضي، وال أن يلقوا نظرة 
عالقة  و�اية  حامسًا  َمفرقًا  الصعود  فمع كون  املستقبل،  اىل  سراب 
خارجية مع يسوع إالَّ أنه، بنوع خاص، افتتاح عالقة إميان جديدة ُكلِّي�ا 
وإعالن زمن جديد. والصعود تالًيا، هو عيُد الكنيسة ألنه بالنسبة اليها، 
حيوي أكثر الوعود متجيدا، لكونه باكورة صعودها هي اىل السماء. 
فاملسيح الرّب مبا أنه رأس اجلسد - الكنيسة - (أفسس ١: ٢٠ – 
(أعمال ٧: ٥٥؛  اإلهلية  العظمة  ميني  عن  قائم جبسده  وهو   (٢٣
عربانيني ١: ٣ و٨: ١) فالكنيسة تعلم علم اليقني أ�ا تشرتك با�د 
ذاته ولو كان عليها أن جتاهد إىل حني، جهادات األرض. هذا ما بّينه 
القديس يوحنا الذهبي الفم إذ قال:﴿ لقد دخلت إنسانية اجلميع �ائًيا 
يف ناسوت املسيح يف الصعود السماوي، وقد حتققت أبديتنا من دون 

رجعة.... وأصبح منذئذ «موطننا يف السموات» (فيليب ٣: ٢٠)﴾.
حادثة الصعود هذه على عظمتها وقوَّة معناها، مل تشغل يف العهد 
اجلديد سوى بضعة أسطر. الكتابان األساسيان اللذان يوردان احلدث 
إيراد هذه احلادثة على يد  الرسل.  مها كتابا لوقا: اإلجنيل وأعمال 
له  خمتلفني،  ومكانني  وقتني  يف  وجعلها  يف كتابني،  واحد  كاتب 
خصوصية الهوتية سنحاول الوقوف أمام بعض معانيها. يف إجنيل لوقا 
يكشف يسوع القائم من بني االموات خلاصته برباهني كثرية أنه َحيٌّ، 
النص:«انفصل عنهم  يقول  فيحّدثهم ويعّلمهم ويؤاكلهم ومن مث، 
ورُفع اىل السماء» (٢٤: ٥١). إالَّ أنَّ يسوع، قُبيل رحيله، يعمل 

معهم عمال خاص�ا:«يباركهم»، والتالميذ يسجدون له.
أل�ما كعملني  للغاية،  مهّمان  والسجود)  (الربكة  األمران  وهذان 
َطْقِسيَّـْنيِ وخيتصان باهليكل(هيكل اورشليم) يتّممُهما يسوع يف «بيت 
عنيا» اي خارج منطقة اهليكل فيعلن، يف آخر حلظة له على االرض، 
أنه وتالميذه أحرار من اهليكل وأ�م هم اهليكل. وإذا رجع التالميذ 
بعد هذا اىل اهليكل والزموه (لوقا ٢٤: ٥٣) حقيقتهم أ�م ينّفذون 

وصية الرب اليت قاهلا هلم: «امكثوا انتم يف املدينة إىل أن تلبسوا قوة 
من العالء» (لوقا ٢٤: ٤٩). أي انتظروا موعد اآلب الذي مسعتموه 
هللا  َمَقر�ا  القدس)  هو(الروح  سيجعلكم  الذي  اخلمسني)  (يوم  مين 

وشاهدين لقياميت يف العامل أمجع.
الصعود الذي جيري، يف كتاب أعمال الرسل، يف جبل الزيتون (١: 
٤-١١)، هو تتمة السّر الِفْصِحيِّ، ويشكل نقطة ابتداء زمن الكنيسة، 
ذلك أنه كْشُف ُمسبق و©يئة للحدث العظيم الذي هو «العنصرة». 
فالروح آٍت، والرّب باٍق معنا (ولعله هذا يفّسر فرح التالميذ يف إجنيل 
الروح  إالَّ مبظاهر  بعد اآلن  أننا ال ميكننا رؤيته  لوقا ٢٤: ٥٢).إالَّ 
القدس. لذلك كان ال بّد للمسيح أن ينطلق «ألنين إن مل أنطلق ال 
إىل  بالكنيسة  يفضي  ال  وهذا   ، (يوحنا١٧:١٦)  الـُمَعزِّي»  يأتكم 
احلزن، وإمنا اىل الفرح،كما قال هو نفسه لتالميذه. فالصعود اإلهلي 
ليس َحَدثًا يؤكد على رحيل الرب - ولو كان هذا ظاهره - وإمنا على 
حضوره معنا إىل األبد، كما قال لتالميذه: « هاءنذا معكم كل األيام 

إىل منتهى الدهر» (مىت٢٠:٢٨) ولكن بروحه القدوس.
استعمل املسيحيون األوائل لغات متعدِّدة ليصفوا قوة هذا احلدث 
اخلالصي (لغة القيامة، لغة االرتفاع) وذلك أن عملية الفداء تفرتض 
تتوًجيا، والصعود - من هذه الناحية - يشري إىل دخول المسيح يف 
ُملكه. يقول نرساي المعّلم الملقب بلسان الشرق (٣٩٩-٥٠٢) يف 
حديثه عن صعود الرب:«حني نظرُت ِطيَننا انذهلت كثريًا كم ُعظِّم، 
فمع أنه تراب نال السلطان وَمَلَك على الكون». إالَّ أنَّ الفارق الزمين 
الذي جنده يف كتاَيب لوقا (يف اإلجنيل يتم الصعود يوم القيامة، بينما يف 
أعمال الرسل فبعد أربعني يوما) له بال ريب، أبعاده الالهوتية. ففي 
اإلجنيل يتم كل شيء (القيامة وظهورات القائم لتالميذه والصعود) يف 
اليوم ذاته، ألن متجيد يسوع يفرتض صعوًدا إىل اآلب، وهذا مبنطق 
القيامة ال يُـْعوِزُُه زمن أبعد من حلظة القيامة ذا©ا، فيسوع القائم من 
بني االموات ال ميكن ألي مكان أو زمان أن َحيُدَّ من سلطانه. أّما يف 
كتاب أعمال الرسل فيتّم احلدث عينه بعد أربعني يوًما من القيامة، 

الصعود
اإللــهـي
س املقدّ
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ومما ال شك فيه ان هذا الرقم التقليدي ال يشري اىل زمن الصعود، ذلك 
أن ما أراده الكاتب هو أن يوازي بني يسوع وكنيسته، فكما استعد 
يسوع لرسالته أربعني يوما يف الربية (لوقا ٤: ٢) فهو يهىيء كنيسته 
أربعني يوما فيكّلمها عن «ملكوت اهللا» (أعمال الرسل٣:١). صعود 
السيد اىل السماء هو حدث مالزم للقيامة، ولكن مع انتشار تقليد 
«األربعني يوما» (أعمال١: ٣) أصبحت القيامة تعين جتدُّد العالقة 

األرضية بني املسيح وتالميذه، ويشكل الصعود حدثًا منفصال.
وحتتفل الكنيسة يف اليوم األربعني للفصح المجيد بعيد صعود السّيد 
المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين اآلب. والراجح أّن الكنيسة، 
حّىت القرن الرابع امليالدّي، كانت تُعّيد هذا العيد مع عيد العنصرة 
يف  للفصح)  اخلمسني  اليوم  يف  التالميذ  على  القدس  الروح  (نزول 
من  جعلت  َمن  أّول  هي  أورشليم  كنيسة  وكانت  واحدة.  مناسبة 

الصعود عيًدا مستقال� سرعان ما أصابت عدواه الكنائس كّلها.
مل تفصل الكنيسة األوىل بني أحداث الفصح والصعود والعنصرة، 
بعضها  وتكّمل  واحًدا  حدثًا  ُتشّكل  األحداث  هذه  أّن  واعتربت 
بعًضا. وقد قال القّديس بطرس الرسول يف خطبته األوىل يوم العنصرة: 
يًعا ُشُهوٌد ِلذِلَك. َوِإِذ اْرتـََفَع بَِيِمِني  «فـََيُسوُع هَذا أَقَاَمُه اهللاُ، َوَحنُْن مجَِ
اِهللا، َوَأَخَذ َمْوِعَد الرُّوِح اْلُقُدِس ِمَن اآلِب، َسَكَب هَذا الَِّذي أَنـُْتُم اآلَن 
ُجيِْمُل  هنا،  الرسل٣٢:٢-٣٣).  (أعمال  َوَتْسَمُعونَُه.»  تـُْبِصُرونَُه 
إليه ال ميكن  بالنسبة  الثالثة بعبارة واحدة، ألّ�ا  الرسول األحداث 
فصلها، وال يمكن القيامة أن تكتمل إالَّ بصعود المسيح وجلوسه 

عن يمين اهللا، وحلول الروح القدس على التالميذ.
يذكر القّديس لوقا اإلجنيلّي الصعود يف موضعني خمتلفني: يف الفصل 
األخري من إجنيله، ويف الفصل األّول من سفر أعمال الرسل. ففي 
اإلجنيل يذكر لوقا أّن املسيح ارتفع إىل السماء يف اليوم نفسه الذي قام 
فيه (لوقا ٢٤: ٥٠-٥٣). أّما يف سفر أعمال الرسل فيذكر لوقا نفسه 
أّن يسوع تراءى لتالميذه مّدة أربعني يوًما، يكّلمهم مبا خيتّص مبلكوت 
اهللا، «َوَلمَّا قَاَل هَذا اْرتـََفَع َوُهْم يـَْنظُُروَن. َوَأَخَذْتُه َسَحابٌَة َعْن أَْعيُِنِهْم.» 

(أعمال الرسل ١: ٩).
يبدو كأّن يف هذين النّصني تناقًضا من حيث إّن الرّب يسوع صعد 
القول بأنّه صعد بعد أربعني  يف اليوم األّول للقيامة إىل السماء، مثّ 
يوًما. ولكّن هذا التناقض يزول إذا ما أدركنا أّن املسيح بقيامته من بني 
حدثًا  وصعوده  قيامته  حدث  فيكون  شيء،  أّمت كّل  قد  األموات، 
فيها  يرتاءى  يسوع  اليت كان  املّدة  فهي  يوًما  األربعون  أّما  واحًدا. 

لتالميذه، لكي يهّيئهم لنوع جديد من حضوره بينهم.
إّن عدد األربعني يف الكتاب املقّدس هو عدد رمزّي يدّل على مّدة 
طويلة متّهد حلدث عظيم. فشعب العهد القدمي سار أربعني سنة يف 
الصحراء قبل دخول أرض امليعاد، والرّب صام أربعني يوًما قبل البدء 
ببشارته. هكذا مل ينتظر السّيد املسيح أربعني يوًما لكي يصعد إىل 
السماء، بل صعد منذ اللحظة األوىل للقيامة، وما األربعون يوًما إالَّ 
لتهيئة التالميذ حلضور خمتلف للرّب يف ما بينهم. أّما السحابة اليت 

رفعت الرّب يسوع عن عيون تالميذه فهي رمز حلضور اهللا.
فاهللا ال ميكن أن يُرى بأعني اجلسد، لذلك يُرمز إليه دوًما يف الكتاب 
املقّدس بالسحابة. ففي التجّلي يروي القّديس لوقا أّن سحابة قد 
ظّللت احلاضرين، وكان صوت من السحابة يقول: «هذا هو ابين 
السّيد  إًذا دخول  (لوقا ٩: ٣٤-٣٥). يكون  فله امسعوا»  احلبيب 

املسيح يف السحابة إشارة إىل دخوله يف جمد اهللا.
أّما «السماء» اليت ارتفع إليها الرّب يسوع فليست الفضاء اخلارجّي 
بالقدرات  إليه  الصعود  ميكن  مكانًا  وليست  باألرض،  حييط  الذي 
البشريّة. إنّه عاَمل ال تدركه حواّسنا وخمّيلتنا، ولكّنه عامل حقيقّي ثابت 
أكثر حقيقة وثباتًا من عاملنا احلايل، وقد دّشنه الرّب عندما قام من بني 
األموات. إّن لفظ «السماء»، هنا يف هذا املقام، لفظ معنوّي يشري إىل 
اهللا. إًذا، يكون الصعود إىل السماء صعوًدا إىل جمد اهللا. يف السياق 
عينه، عندما نقول إّن السّيد املسيح «جلس عن ميني اآلب» ال نقصد 
مييًنا مكانّية، إذ ال ميكن حصر الالحمصور يف مكان حمّدد. ولكّننا، كما 
يقول القّديس يوحّنا الدمشقّي، «نعين بيمني اآلب جمَد الهوته وكرامته 
اللذين يقيم فيهما ابن اهللا قبل الدهور، بصفته إهلًا، مساويًا لآلب يف 

اجلوهر، مثّ بصفته قد جتّسد، هو جيلس باجلسد (عن ميني اآلب)».
اىل خالص  بالنسبة  اهللا  واجللوس عن ميني  الصعود  أمهّّية  هنا  من 
البشر، فالرسول بولس يشّدد على هذه الناحية يف رسالته إىل أهل 
طَايَا َأْحَيانَا َمَع اْلَمِسيِح   بِالنـِّْعَمِة  ُن أَْمَواٌت بِاخلَْ أفسس حني يقول:«َوحنَْ
لَُّصوَن  َوأَقَاَمَنا َمَعُه، َوَأْجَلَسَنا َمَعُه ِيف السََّماِويَّاِت ِيف اْلَمِسيِح  أَنـُْتْم خمَُ

َيُسوَع،» (افسس٢: ٥-٦).
ويف هذا املنحى أيًضا يذهب كاتب الرسالة إىل العربانّيني حني يعترب 
أّن السّيد املسيح قد دخل إىل قدس األقداس، أي إىل السماء، من 
أجل أن يشفع بنا: «َألنَّ اْلَمِسيَح َملْ َيْدُخْل ِإَىل أَْقَداٍس َمْصُنوَعٍة بَِيٍد 
اِهللا  َوْجِه  أََماَم  اآلَن  لَِيْظَهَر  َعْيِنَها،  السََّماِء  ِإَىل  َبْل  احلَِْقيِقيَِّة،  َأْشَباِه 

َألْجِلَنا.» (عب ٢٤:٩).
واملسيح، حبسب الرسالة ذا©ا، هو سابٌق لنا قد أعّد لنا مصريًا أفضل 
إذا قبلنا الدخول معه إىل حضرة اهللا األبديّة، فيقول صاحب الرسالة 
إىل العربانّيني: «َحىتَّ بَِأْمرَْيِن َعِدميَِي التـََّغريُِّ، الَ ُميِْكُن َأنَّ اهللاَ َيْكِذُب 
بِالرََّجاِء  لُِنْمِسَك  اْلَتَجْأنَا  الَِّذيَن  َحنُْن  َقوِيٌَّة،  تـَْعزِيٌَة  لََنا  َتُكوُن  ِفيِهَما، 
اْلَمْوُضوِع أََماَمَنا، الَِّذي ُهَو لََنا َكِمْرَساٍة لِلنـَّْفِس ُمْؤَمتََنٍة َوثَابَِتٍة، َتْدُخُل 
ِإَىل َما َداِخَل احلَِْجاِب، َحْيُث َدَخَل َيُسوُع َكَساِبق َألْجِلَنا، َصائِرًا َعَلى 
رُتـَْبِة َمْلِكي َصاَدَق، رَئِيَس َكَهَنٍة ِإَىل األََبِد.» (٦: ١٨-٢٠). لقد 

صعد املسيح إىل السماء. رجاؤنا أن نكون معه حيث هو يف جمده.
الصعود بواقعه ومداه هو صعودنا حنن أيًضا. فالبشرية اجلديدة تأيت 
من السماء حياة وسلوكا وشوقا ال ينقطع اىل املوطن احلقيقي. فإن 
َعيَّدنا للصعود، منتظرين الروح االلهي، فلنتذكر أننا مواطنو امللكوت 

وأننا مدعوون كل يوم ألن نعلن هذه املواطنة.
عن نشرة رعييت ١٩٩٦+٢٠٠٣ بتصرف
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ِإسأِل اهللا أن يزيد يقظَتك ال إيماَنك*
آريك هايد**

يبدو  هذا  ال؟  وَِملَ  إميا�م.  يزيدوا  أن  املسيحيني  من  الكثري  يُريُد 
طبيعًيا وحسب. لكن أمل يقرأوا أّن املسيح وّبخ تالميذه أل�م طلبوا 
إميانًا بقدر حّبة  املقطع حيث خيربهم أن  إنه  إليه ان يزيد إميا�م؟ 
خردل يكفي، وما حيتاجونه هو أن يزيدوا طاعتهم واتضاعهم (لوقا 

.(٥:١٧-١٠
يبدو العديد من املسيحيني مهووسني بشكل إجيايب بزيادة إميا�م، 
متخيلني أن كل نقص عندهم، وأّن ا�زامهم وانعدام أمنهم ومرضهم 
ومعانا©م وما إىل ذلك، يرجع إىل افتقارهم إىل اإلميان. وبالتايل فإن 

املزيد من اإلميان مينحهم القوة على هذه األمور.
أعتقد أ�م على حق بشكل جزئي فقط. صحيح أ�م يفتقدون 
اإلميان (ورمبا حّىت اإلميان الذي حبجم حّبة اخلردل)، لكنهم خمطئون 
أل�م  اإلميان  إىل  يفتقرون  إ�م  إليه.  افتقارهم  سبب  حتديد  يف 
يتعاملون مع اإلميان كمفهوم وليس كصيغة للوجود. إ�م يفتقرون 
إىل اإلميان لألسباب اليت ذكرها املسيح يف الكتاب املقدس على وجه 
التحديد: بسبب االفتقار إىل الطاعة والتواضع أي أعمال اإلميان. 
لكن اإلصالح الوحيد هلؤالء ليس مزيًدا من الرتكيز على اإلميان بل 

املزيد من الرتكيز على اليقظة.
يف كل أجزاء الكتاب املقدس هناك تعليم عن اليقظة كما عرب يف 
تاريخ املسيحية  عند القديسني والنّساك. يف الفيلوكاليا (وهو كتاب 
من اربعة جملدات حيتوي على كتابات الرهبان املسيحيني األرثوذكس 
والنساك من القرن الرابع إىل القرن اخلامس عشر) تُفهم اليقظة على 
ِبَورٍَع. إ�ا  الرصانة واالنتباه والسهر  الثمالة. إ�ا  أ�ا حرفًيا عكس 
النفس  حفظ  إ�ا  التفاهة،  وأوهام  الداخلية  األفكار  مراقبة  فعل 
املستمر. اليقظة جتعل عمل الصالة املستمرة ممكًنا، وتغّلف جمموعة 

الفضائل كاملة مبا فيها نقاء القلب والسكون.
مستوى  ملراقبة  حاجة  ال  عامًال.  اإلميان  هي  اليقظة   ، باختصار 
اإلميان طوال اليوم وكل يوم، وببساطة مىت اخنرط اإلنسان يف اليقظة 
يتحقق هدف اإلميان. وكما ذكرنا أعاله، اإلميان ليس مفهوًما عقلًيا 
بل هو منط وجود. يف اإلميان يكون اإلنسان على غرار ما يكون يف 
احملبة. ال ميكن أن يتّم اإلميان إالَّ من الداخل؛ ال يالحظ املرء اإلميان 
إذا  اإلميان سفينة حمطمة  يعمل.  اخلارج، ويتصّور عقلًيا كيف  من 

كان فقط يف الدماغ.
ومبا أن اإلميان ليس بناًء فكريًا، فال جدوى من التفكري يف أن املرء 
يقرتب من اإلميان مبجرد التفكري فيه. لقد رأيت الكثري من الناس 
يصابون بالعصبية ألن زيادة إميا�م استحوذت عليهم. كل ما ميكننا 

فعله هو زيادة يقظتنا، و�ذا نلّيب دعوة اإلميان.
* اليقظة هي أحد أهّم املواضيع اليت يتناوهلا اآلباء النّساك، حىت 
الفيلوكاليا، امسه الكامل  أن أهّم الكتب اليت جتمع تعاليمهم، أي 

«نيبسيس»  باليونانية  اليقظة  اليقظني».  اآلباء  «فيلوكاليا 
العريب هذه الكلمة منذ زمن طويل،  (nepsis). وقد عرف تراثنا 
النفس  «يقظة  اإلهلي  الفم  الذهيب  قداس  نصوص  يف  ترِد  حيث 
ترمجت  فجميعها  العربية  يف  اآلباء  ترمجات  أّما  اخلطايا».  ومغفرة 
ترجم كتابات  الذي  الرابع  الياس  فالبطريرك  اليقظة.  إىل  نيبسيس 
مرقس الناسك، ودير احلرف الذي ترجم القديس يوحنا السلمي، 
غزة،  دوروثاوس  القديس  ترجم  الذي  حداد  استفانس  واألسقف 
أكثر من كتاب ومنها «اليقظة  ترجم  الذي  منيف محصي  واألب 
والصالة» حيث أفرد فصًال طويًال لتحديد اليقظة، مجيعهم ترمجوا 

νίψις إىل اليقظة.

مؤّخرًا ٱسُتعمَلت عبارة «النباهة» بدًال من اليقظة. فكتاب خدمة 
الكهنة الصادر عام ٢٠٠٠ عن دير احلمرياء يذكر «نباهة النفس 
ومغفرة اخلطايا»، وكتاب الفيلوكاليا الصادر مؤخرًا عن تعاونية النور 

أيًضا معنون «فيلوكاليا اآلباء النبهاء».
أو  الشُّْهرَُة  أو  الشََّرُف  الوسيط هي:  املعجم  قاموس  النباهة يف  إن 
الِفطنُة. ِملَ قد حيكي اآلباء عن الشهرة وهم قد هربوا منها؟ أّما الفطنة 
والتمييز.  الذكاء  حدة  البصرية،  مجيعها:  تنطبق  ال  معاٍن  عّدة  فلها 
هي  الذكاء  وِحّدة   ،“οξύνοια ”أوكسيِنيَّا  باليونانية  فالَبِصريَة 
 “διάκριση ِذيَاْكرِِسي ”أوكسيِتيَتا οξύτητα“، والتمييز هي ” 
ويستفيض اآلباء ، خباصة القديس يوحنا السلمي، بالتعليم عنها. يبقى 
أن املعىن األرجح للنباهة هو الشرف. هل القديس نيقودميوس األثوسي 
آباء الفيلوكاليا بالشرفاء أو املشرّفني؟ رمبا إمنا ملاذا، قد يطلب القديس 
يوحنا الذهيب الفم شرف النفس ومغفرة اخلطايا؟ يف اليونانية، الشرف 
 .“εξοχότης  أو”إكُسوخوتيس “υπεροχήقد يكون ”إپريوكِسي
اليونانية، أي دراسة  اليقظة. يف اآلتيمولوجيا  νίψις لطاملا كانت 
أصول الكلمات، ال يوجد أي تفسري هلذه الكلمة. كل ما يَرُِد عنها 
أ�ا من اليونانية القدمية. التفسري املطّول هلذه العبارة هو يف املراجع 
اآلبائية واليت تُرَمجت إىل العربية باليقظة، على يد أشخاص يعرفون 
اللغتان مسَتعَملتني يف أوساطنا، وقد ترجم  اللغتني يف زمان كانت 
املذكورون أعاله عن النص األصلي، وليس عن نص مرتَجم إىل لغة 

أخرى كاإلنكليزية أو الفرنسية.
يبقى أخريًا تعليق حول مفعول العبارات. وهذا أمر حيّمل املرتجم 
مسؤولية كبرية. إن استبدال اليقظة بالنباهة خطر. باملنطق اآلبائي، 
اليقظة حالة والنباهة صفة. احلالة يبلغها اإلنسان باجلهاد أما الصفة 
األب  (المترجم،  أصًال  من صفاته  تكون  قد  أو  يكتسبها  ال  فقد 

أنطوان ملكي)
** آريك هايد أرثوذكسي من أصل مورموين. قضى بعض الوقت يسعى 
إىل الكمال يف الزان. هذه اخلربة وجهته حنو النسك األرثوذكسي. حتّول إىل 
األرثوذكسية ودرس الالهوت والرعاية. هو يف األصل متخصص يف علم 
النفس اإلرشادي ويعمل يف هذا امليدان. لديه مدّونة غنية لكونه جيمع عدًدا 

من اخلربات يف قالب أرثوذكسي رزين .
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الرسالة:
(أعمال الرُّسل ١:٢-١١)

َمًعا يف مكاٍن واحد  الرُُّسُل ُكلُُّهم  اَخلمسَني، كاَن  يوُم  َلمَّا َحلَّ 
َفَحَدَث بـَْغَتًة َصوٌت مَن السَّماِء َكَصوِت ريٍح شديدٍة تَـْعِسُف، َوَمَأل 
ُكلَّ البيِت الذي كانُوا جالسَني فيه َوَظَهَرْت َهلُْم أَلِسَنٌة ُمتـََقسَِّمٌة 
ا ِمْن نَاٍر، فاستـََقرَّْت على ُكلِّ واحٍد ِمنُهم فامَتألوا ُكلُُّهْم ِمَن  َكأ�َّ
الرُّوح الُقُدِس، َوَطِفقوا يتكلَّموَن بلغاٍت أُخرى، َكَما أعطاُهُم الرُّوُح 
أْن ينِطقوا وكاَن يف أورشليَم رِجاٌل يَهوٌد أتقياءٌ ِمن ُكلِّ أُمٍَّة َحتَت 
وا ألنَّ ُكلَّ  السَّماِء فـََلمَّا صاَر هذا الصَّوُت اجتمَع اُجلْمهوُر فَـَتَحريَّ
واحٍد كاَن َيسَمُعُهم يَنِطقون بُِلغِته َفَدِهُشوا َمجيُعُهم وتـََعجَّبوا قائلَني 
بَعُضُهم لَِبعٍض: أليَس هؤالِء الـُمَتَكلِّموَن كلُُّهم جليليِّني؟ فكيَف 
نسَمُع ُكلٌّ منَّا لَُغَتُه اليت ُوِلَد فيها حنُن الفرتيِّني واملاديِّني والعيالميَِّني، 
وسكَّاَن ما َبَني النَّهريِن والَيهوديَِّة وكبادوكيََّة وبنُطَس وآسية وفرجييَّة 
ومبفيليَة وِمصَر ونواحي ليبية ِعنَد الَقْريوان، والرُّومانيِّني الـُمستوِطنني 
بأَلِسَنِتنا  يَنِطقوَن  َنسَمُعُهم  والعرَب  والكريتيَِّني  والدُّخالَء  والَيهوَد 

بعظاِئِم اهللا.
اإلنجيل:

(يوحنَّا ٧: ٣٧-٥٢ و٨: ١٢)
يف الَيوِم اآلِخِر الَعظيِم ِمَن العيِد، كاَن َيسوُع واقًفا فصاَح قاِئًال: 
إْن َعِطَش َأَحٌد فليأِت ِإَيلَّ وَيشَرب َمْن آمَن ِيب َفَكَما قاَل الِكَتاُب 
َا قاَل هذا َعِن الرُّوِح الذي كاَن  سَتجرِي من َبطِنِه أ�اُر ماٍء حيٍّ (إمنَّ
املؤمنوَن ِبِه ُمزِمعَني أْن يَقبـَُلوُه إْذ َملْ يُكِن الرُّوَح الُقُدَس بَعُد. ألنَّ 
ُعوا كالَمُه  يسوَع َملْ َيُكن بَعُد َقْد ُجمَِّد) فَكثريوَن ِمَن اَجلمِع َلمَّا مسَِ
قالوا: هذا باحلقيقِة ُهَو النَّيبُّ. وقاَل آخروَن: هذا هَو املسيح وآخروَن 
قاُلوا: أَلَعلَّ املسيَح من اجلليِل يأيت َأَمل يـَُقِل الِكَتاُب إنَُّه من َنْسِل 
داوَد من بيَت َحلَم القريِة حيُث كاَن داوُد يأيت املسيح؟ َفَحَدَث 
ِشقاٌق بَني اجلمِع ِمْن أجِلِه. وكاَن َقوٌم ِمنُهْم يُريدوَن أن ُميسكوُه، 
الَكَهَنِة  رؤساِء  إىل  اخلُدَّاُم  َفجاَء  يًدا  عليِه  أحٌد  يـُْلِق  َملْ  وَلِكْن 

تأتوا بِه؟ فَأَجاَب اخلُدَّاُم: ملَْ  َملْ  ِملَ  والَفرِّيسّيَني، فقاَل هؤالِء َهلُم: 
يـََتَكلَّْم قطُّ إنساٌن هكذا ِمْثَل هذا اإلنسان فأجابـَُهُم الَفرِّيسّيوَن: 
ألعلَُّكْم أَنُتْم أيًضا قد َضَللُتم هْل أحٌد ِمَن الرُّؤساِء أو ِمَن الفرِّيسيَني 
آَمَن ِبِه؟ أَمَّا هؤالِء اجلمُع الذيَن ال يعرِفوَن النَّاموَس فـَُهْم َملعونون 
فقاَل َهلم نِيقوِدُميُس الذي كاَن قد جاَء إليِه ليالً وُهَو واحٌد ِمْنهم: 
فـََعل  ما  ويَعَلْم  أوالً  ِمْنُه  َيسَمْع  َملْ  إْن  إنسانًا  َيِديُن  ناموَسنا  ألعلَّ 
أجابُوا وقالوا لُه: ألعلََّك أنَت أيًضا مَن اجلليل! اَحبْث وانظُْر، إنَُّه ملَْ 
يـَُقْم َنِيبٌّ مَن اجلَليل ُمثَّ َكلََّمُهْم أيًضا يسوُع قاِئًال: أنا ُهَو نُوُر العاَمل، 

من يتبـَْعِين فال َميِشي يف الظَّالم، بل َيكوُن َلُه نُوُر احلياة.

سنكسار أحد العنصرة العظيم المقّدس
بنسمٍة عاصفة وبنوع لسان من نار

يوزع المسيح الروح اإللهي للرسل اإلطهار
لقد انسكب الروح في نهار عظيم على صيادي البحار

 كما العربانيني يعّيدون العنصرة بأ�م بعد الفصح أجازوا مخسني يوًما 
فأخذوا الشريعة من اهللا على يد موسى النّيب،  هكذا حنن بعد الفصح 
خبمسني يوًما نأخذ الروح الكلي قدسه، الـُمشرتع واملرشد إىل كّل حق 

واملرّتب األشياء املرضية هللا.
al-anssara .كبار أعياد اليهود ثالثة: الفصح والعنصرة والمظال 

- فأّما الفصح فكانوا يعملونه لتذكار عبورهم البحر األمحر، ألنّه 
ُيرتجم التحرر من عبوديّة املصريّني والدخول إىل أرض امليعاد، وها هو 
يرتجم عند املسيحيني العبور من املوت إىل احلياة، من اخلطيئة املظلمة 

إىل النعمة املنرية ومن أرض اخلطيئة إىل فردوس السماء.
- وأّما العنصرة فكانوا يعّيدو�ا لتذكار َتَسلُِّم موسى النيب الشريعة 
من اهللا بعد مخسني يوًما من خروجهم من مصَر، وكيف أ�م بشقاء 
وضرر كثريين دخلوا أرض امليعاد ومتّتعوا بثمر احلنطة واخلمر ، كذلك 
املسيحيون بعد شقاء الخطيئة والتحّرر منها ندخل الكنيسة لتناول 

الجسد والدم اإلٰلِهيَّـْين.

أحد العنصرة
العظیم المّقدس

حلول الروح الُقدس
على التالميذ األطهار 

في علّية صهيون
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- وأما العيد الثالث فهو عيد املظال الذي كان يـَُعـيَُّد بعد قطف 
األمثار أي بعد مخسة أشهر من عيد الفصح، فيكمل هذا لتذكار 
اليوم الذي فيه أوًال نصب موسى املظلة اليت نظرها بواسطة الغمامة 
يف جبل سينا، وأُتقنت من بسالئيل رئيس النجارين فكانوا يكملون 
هذا العيد صانعني مظاال� ومقيمني يف احلقول، وكانوا جيمعون أمثار 
أتعا�م شاكرين هللا. وهذا أيًضا للمسيحيني رسُم لقيامتهم من بني 
بعد  األبدية  املظالِّ  يف  معّيدين  أتعا�م،  بأمثار  فيتمّتعون  األموات 

احنالل مظالِّنا اجلسدية وانتصا�ا أيًضا.
١ - معنى االسم: إسم العيد باللغة الفرنسية Pentecote وهو 
مشتق من مخسة Penta  يف اللغة اليونانية. أما كلمة عنصرة يف اللغة 

العربية تعين «إجتماع».
٢- العيد: «َلمَّا َحلَّ يوُم اَخلمسَني، كاَن الرُُّسُل ُكلُُّهم َمًعا يف 
مكاٍن واحد َفَحَدَث بـَْغَتًة َصوٌت مَن السَّماِء َكَصوِت ريٍح شديدٍة 
َهلُْم  َوَظَهَرْت  فيه  جالسَني  الذي كانُوا  البيِت  َوَمألَ ُكلَّ  تَـْعِسُف، 
ِمنُهم  واحٍد  على ُكلِّ  فاستـََقرَّْت  نَاٍر،  ِمْن  ا  ُمتـََقسَِّمٌة َكأ�َّ أَلِسَنٌة 
فامَتألوا ُكلُُّهْم ِمَن الرُّوح الُقُدِس، َوَطِفقوا يتكلَّموَن بلغاٍت أُخرى» 

(أع١:٢-٤).
- كان ذلك اليوم الخمسين بعد الفصح اليهودي

كان أيًضا اليوم الخمسين بعد قيامة السّيد.
- كان ذلك اليوم ذكرى َتسلُّم موسى الشريعة                                        

في هذا اليوم تسلَّم تالميذ يسوع شريعة الروح القدس.
- كان اليوم الذي أعلم موسى شعبه بوصايا اهللا                   

في هذا اليوم يعلن بطرس مجد يسوع للشعب.
- كان اليوم الذي خاطب فيه موسى الشعب الذي يستّعد لدخول 

أورشليم األرضية.
أورشليم  الشعب ودعاهم لدخول  اليوم خاطب بطرس  في هذا 

السماوية.
٣- العنصرة وارتباطها بالعهد القديم:

من الطبيعي أن يكون هلذا العيد ٱرتباٌط زراعيٌّ يعكس حياة الشعب 
الزراعية كانت تشّكل  اليهودي آنذاك وعمله يف األرض. فاملواسم 

احملاور األساسية لذاك الشعب.
يف أول األمر، ُعرف هذا العيد «بعيد الحصاد» وهذه اآلية من 
سفر اخلروج تعكس لنا ذلك: «َوِعيَد احلََْصاِد أَْبَكاِر َغالَِّتَك الَِّيت تـَْزرَُع 
ِمَن  َغالَِّتَك  َجتَْمُع  ِعْنَدَما  السََّنِة  ِ�َايَِة  ِيف  اجلَْْمِع  َوِعيَد  احلَْْقِل.  ِيف 
احلَْْقِل.» (خروج١٦:٢٣) وكان يدعى أيًضا عيد األسابيع  وحتّدد 
هذه التسمية ميعاده، بعد سبعة أسابيع من الفصح (خر٢٢:٣٤).

ولكن ابتداًء من القرن الثاين قبل امليالد أخذ هذا العيد مفهوًما آخر. 
فأصبح ُمرتبطًا بإقامة العهد بني اهللا والشعب يف سيناء، ونزول الشريعة 
على الشعب اليهودي على يد موسى النيب، كون هذه الشريعة نزلت 

عليهم بعد مخسني يوًما من عبورهم البحر األمحر.

وهناك محوران یجب التوقف عندهما:
١- المحور األول:  برج بابل القديم وبرج بابل الجديد:

ما حيصل هنا هو عكس ما حصل يف برج بابل متاًما. هناك كانوا 
يتكلمون لغة واحدة فنزل الّرّب، وبلبل ألسنتهم فباتوا يتكلمون لغات 
بلغات  فتكلموا  أما هنا  البعض،  يفهمون على بعضهم  خمتلفة وال 

خمتلفة وفهموا مجيعهم اللغة املوّحدة، لغة الروح القدس.
ففي املاضي افرتق اإلنسان عن اآلخر بسبب تلك البلبلة واما اآلن 

أصبحوا مجيًعا عائلة واحدة، عائلة امللكوت.
هذه هي لغة اهللا اليت يكّلم �ا مجيع الشعوب، ويدعونا دائًما أن 
نكّلم �ا بعضنا بعًضا. فكّلما ابتعد اإلنسان عن اهللا انقسم على ذاته 
وتبلبلت لغته مع اآلخرين. فأهل بابل قصدوا االعتماد على أنفسهم 

وهذا ما سّبب َتَشـتُّتـَُهْم.

٢- المحور الثاني:  لكلمة «روح» مدلوالت عدة في أسفار 
العهد القديم:

   ١- ريح: ففي اللغة العربية ال فرق بني الكلمتني. فالروح أو 
الريح هنا هي نسمة اهللا الـُمْحِيَية، كما يف التكوين٢:١. وميكن أن 

تعين  «نسيم».
٢- قوة: عندما عصى شاول األمر اإلهلي فارقه روح اهللا وأحّل حمّله 
روًحا شريًرا. وعندما مسح صموئيل داود حّل روح الّرّب عليه(١ص

(١:١٦-١٣
وهذا «الروح امللكي» هو «الروح النبوي» نفسه. من هنا قال ميخا 
ُألَخبـَِّر  َوبَْأًسا،  َوَحق�ا  الرَّبِّ  ُروِح  (مع)  قـُوََّة  َمآلٌن  أَنَا  النيب:«لِكنَِّين 

يـَْعُقوَب ِبَذنِْبِه َوِإْسرَائِيَل ِخبَِطيَِّتِه.» (ميخا ٨:٣)
٣- «نبؤة»: «َوَيُكوُن بـَْعَد ذِلَك َأينِّ َأْسُكُب ُروِحي َعَلى ُكلِّ َبَشٍر، 

فـََيتـََنبَّأُ بـَُنوُكْم َوبـََناُتُكْم...» ( يوئيل٢٨:٢)
 وعالمات كثرية ظهرت قدميًا يف هذا السياق، منها:

- يوسف وفرعون: قال فرعون لعبيده «فـََقاَل ِفْرَعْوُن ِلَعِبيِدِه: «َهْل 
ِفيِه ُروُح اِهللا؟» (تك٣٧:٤١).  جنَُِد ِمْثَل هَذا  (أي يوسف) َرُجالً 
فيوسف إًذا استطاع التنبوء وتفسري حلم فرعون النه كان ميتلىء من 
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روح اهللا أي الروح القدس.   
حتمل  النيب  موسى  بوسع  يكن  مل  شيًخا:  والسبعون  موسى   -
املسؤولية وحده، «..َوَمجََع َسْبِعَني َرُجالً ِمْن ُشُيوِخ الشَّْعِب َوأَْوقـََفُهْم 
الرُّوِح  ِمَن  َوَأَخَذ  َمَعُه،  َوَتَكلََّم  الرَّبُّ ِيف َسَحابٍَة  فـَنـََزَل  اْخلَْيَمِة.  َحَوايلَِ 
َعَلْيِهِم  َحلَّْت  فـََلمَّا  الشُُّيوَخ.  َرُجالً  السَّْبِعَني  َعَلى  َوَجَعَل  َعَلْيِه  الَِّذي 

الرُّوُح تـََنبَّأُوا..» (عدد٢٥:١١).
- روح قدس: يف مزمور التوبة نقرأ بشكل َجِليٍّ وواضح وللمرة األوىل 
أن هذا الروح هو الروح القدس عينه «وروحك القدوس ال تنزعه مين».

 - روح الّرّب: «ُروُح السَّيِِّد الرَّبِّ َعَليَّ، َألنَّ الرَّبَّ َمَسَحِين ألَُبشَِّر 
اْلَمَساِكَني» (إش١:٦١)

٤- عيد الخمسين في المسيحية:
يف العهد اجلديد أخذت كلمة روح معناها الواسع، فاّلذي تلّفظ به 
إشعياء النيب حتقق  مبلئه يف الّرّب يسوع: «َوَخيْرُُج َقِضيٌب ِمْن ِجذِْع 
، ُروُح احلِْْكَمِة  َيسَّى، َويـَْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِه، َوَحيُلُّ َعَلْيِه ُروُح الرَّبِّ
 « الرَّبِّ َوَخمَاَفِة  اْلَمْعرَِفِة  ُروُح  َواْلُقوَِّة،  اْلَمُشورَِة  ُروُح  َواْلَفْهِم، 

(اش١:١١-٢). 
فإذا كان سكب الروح يف العهد القدمي يتم على رأس امللوك بسكب 
الدُّْهِن على الرأس على يد نّيب، ففي العهد اجلديد يتم مباشرة من 
اهللا نفسه لنكون كلنا ملوًكا هللا امللك، الذي جعلنا أبناًء وورثة بٱبنه 

يسوع املسيح.
فالعنصرة هي تتويج للفصح. فكّل األحداث اليت حصلت مع الّرّب 
يسوع، وكّل كلمة قاهلا َوتَـَفـوََّه �ا، سيفهمها الرسل اليوم. وهذا ما قاله 
هلم يف اخلطبة الوداعية:«َوأَمَّا اْلُمَعزِّي، الرُّوُح اْلُقُدُس، الَِّذي َسيـُْرِسُلُه 
اآلُب بِامسِْي، فـَُهَو يـَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويُذَكِّرُُكْم ِبُكلِّ َما قـُْلُتُه َلُكْم.» 

(يو٢٦:١٤) من اآلن وصاعًدا، سيبّشرون املسكونة مجعاء. 
والرسل  رسالته،  يبدأ  أن  قبل  يسوع  اعتمد  لقد  ملحوظة:   -  ٥
اعتمدوا بالروح القدس قبل قيامهم بالبشارة، وكذلك حنن جيب أن 

نولد من جديد قبل قيامنا بعمل البشارة.
وهذا تأكيٌد ملا قاله الّرّب على لسان النيب حزقيال:« َوأُْعِطيُكْم قـَْلًبا 

َجِديًدا، َوَأْجَعُل ُروًحا َجِديَدًة ِيف َداِخِلُكْم..» (حز٢٦:٣٦).
األموات.(كما  سبُت  العنصرة  أحَد  يسبق  العيد:  ليتورجية   -٦

يسبق بدء صوم الفصح)
 هناك ثالث محطات يجب التوقف عندها:

١- غروب العيد: تتميز هذه اخلدمة اليت تقام السبت مساًء بثالث 
قراءات من العهد القدمي، وبقطع صالة تشرح معىن العيد ومفهومه:
 أ- من سفر العدد: النيب موسى جيمع سبعني شيًخا (عدد١١).

ب - من سفر يوئيل النبي: «أسكب روحي على كّل بشر» (يوئيل
.(٢٨:٢

ج- من سفر حزقيال النبي: أعطيكم قلًبا جديًدا (حز٢٤:٣٦).

ملحوظة هامة: نقول وألول مرة بعد القيامة «أيها امللك السماوي».
املؤمن يف  تدخل  قطع صالة  وتشمل  العيد:  ٢- سحر وقداس 

روحانية العيد.
لنتوقف أمام إجنيل العيد: يُقرأ مقطع من إجنيل يوحنا من اَألصحاح 
إّيل  فليقبل  أحد  عطش  العريض:«إن  وعنوانه  بالتحديد  السابع 

ويشرب».
ويكّمل يسوع قائًال: «من آمن يب كما قال الكتاب جتري من بطنه 

أ�ار ماء حّي».
اهللاُ  النيب:«ُهَوَذا  أشعياء  جييبنا  احلّي؟  املاء  هو  ما  السؤال:  لنطرح 
َخَالِصي... َوَقْد َصاَر ِيل َخَالًصا... فـََتْستـَُقوَن ِمَياًها ِبَفرٍَح ِمْن يـََنابِيِع 

اخلََْالِص.» (إش١٢)
 ، يبدأ اإلنجيل «يف الَيوِم اآلِخِر الَعظيِم ِمَن العيد». إنه عيد الـَمظَالِّ
فيه مجوع كثرية لرتفع صال©ا من أجل  تأيت  له طابع زراعي،  الذي 
املطر، كما كانت الطقوس حتيي تذكار أعجوبة املياه وتتلى نبؤات عن 

تفجر املياه (حز١:٤٧ وزك٨:١٤).
فاملاء احلّي هو الروح القدس، فنرتل يف نصف اخلمسني ( األربعاء ما 
نفسي  ِإْسِق  العيد  ٱنتصاف  العنصرة):«يف  وعيد  الفصح  عيد  بني 
العطشى من مياه العبادة احلسنة أيها املخّلص». من هنا يقول يوحنا 
فَِبَيُسوَع  َواحلَْقُّ  النـِّْعَمُة  أَمَّا  أُْعِطَي،  ِمبُوَسى  النَّاُموَس  اإلجنيلي:«َألنَّ 

اْلَمِسيِح َصارَا.» ( يو١٧:١)
٣- صالة السجدة: تتلى أفاشني تدعو اىل التوبة وتبدأ: بإحناء 

الركب من الّرّب نطلب:
ملحوظة هامة: أول أحد بعد العنصرة يكون أحد مجيع القديسني، 
ألن الروح القدس هو مقّدس املؤمنني، وهذه خصوصية في الكنيسة 
االرثوذكسية، مثًال نعيد للقديس يوحنا املعمدان يف اليوم التايل لعيد 

الظهور اإلهلي.
خالصة:

يقول القديس سريافيم ساروفسكي:« إن غاية احلياة املسيحية هي 
إكتساب الروح القدس». واالكتساب يتطلب سعًيا وتصميًما وجهًدا 

ومثابرة.
أظهرت  يا من  إهلنا،  املسيح  أيّها  أنت  العنصرة: «مبارك  طروبارية 
و�م  القدس،  الروح  عليهم  سكبت  إذ  احلكمة،  غزيري  الّصيادين 

ٱصطدت املسكونة يا حمّب البشر وحدك».
خالصة، كما يف هذا اليوم اخلمسيين، وهذه أصل التسمّية باللغة 
اليونانّية، حضر الروح القدس إىل التالميذ وأعطاهم القّوة من العلى، 
الروح  هياكل  أصًال  ألننا  إلينا  يَْأِت  بصدقٍ،  طلبناه  إن  هكذا حنن 

القدس.
ارحمنا  إلهنا  المسيح  أيها  األطهار  القّديسين  الرسل  فبشفاعات 

وخّلصنا آمين
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ال تبكوا على الراقدين
(عظة عن الموت) (الجزء الثاني)

إن موقف ابرام هو مثال عظيم للوالدين اللذين يفقدان 
ابنهما الوحيد:

ابنه  يذبح  أن  اهللا  أمره  فعندما  اإلنسان،  هذا  وبسالة  تأمَّل َكَرم 
احملبوب والوحيد، ابنه الذي أُعطي له بعد أن انقطع رجاؤه، البّد أن 
األفكار هامجته بشّدة، ولكنه أبعَدها عنه، لقد ارتعبت منه مثلما 
منه، وال جيرؤ  بنظرٍة  اجلميع  ينضبط  إذ  امللك،  احلراس من  يرتعب 
الواحد منهم على أن ينطق ببنت شفة، هكذا أيًضا توقفت األفكار 
منحنية إلبراهيم احرتاًما، ال خوفًا. تأمَّل احتماله وصربه، لقد ُهزِمت 
الطبيعة وكل أسلحتها (٣) طُرِحت أرًضا بينما وقف إبراهيم شاًخما 
بيده املرفوعة واملمسكة - ليست بتاٍج - ولكن بسكٍني تلمع أكثر 
من أي تاج، وصفوف املالئكة تصفق له من أجل عمله هذا، ومن 
السموات يُِظهُر اهللا إبراهيم منتصًرا. أّي رمٍز لالنتصار إذن يساوي 
هذا الرمز؟ عندما يفوز أحد الرياضيني يف حلبة السباق، ويقوم امللك 
بنفسه ـ وليس مذيع احللبة ـ بإعالن هذا االنتصار من على املنصة، 
أال َيعترب هذا البطل أن إعالن امللك بنفسه عن فوزه يفوق جمًدا و�اًء 
أي تاج يكلَّل به؟ إن ذلك - بدون شكـ  سوف يلفت إليه نظر كل 
َمْن ُهْم باإلستاد (امللعب) . إذن، عندما يُعلن اهللا نفسه ـ ال إنسان 
حىت ولو كان ملًكا - يف إستاٍد يشمل كل املسكونة - ال إستاد 
عادي - بنداٍء من أعلى السموات، انتصار إبراهيم، يف أي مكاٍن 
إذن سوف نضع هذا القديس؟ أخربين، إذا كان من الصعب على 
اآلباء أن حيتقروا أوالدهم حىت ولو كانوا أشرارًا وضالني، بل وحيزنون 
عليهم إذا ماتوا، فمن يستطيع إذن أن يعربِّ - بالكالم - عن طاعة 
م ابنه املتزن والعاقل، الوحيد واحملبوب، ذبيحًة  هذا اإلنسان الذي قدَّ

هللا؟

آه كم هي مغبوطة يد إبراهيم، يا لشرف السكِّني اليت أمسكتها 
هذه اليد! إ�ا سكٌني تستحق كل إعجاب! ألي استخداٍم ُجعلت؟ 
أيُة خدمٍة قدَّمت؟ وألي منوذٍج أو مثاٍل رمزت ودلَّت؟ كيف ُصبغت 
يف الدم دون أن ُتصَبغ؟ ملاذا؟ ال أعرف ما أقوله. لقد كان هذا السّر 
ُمرعًبا جًدا: مل تقرتب السكني من عنق الولد، وال طعنت رقبته، ومل 
إىل  اقرتبت  باحلري  بل  البار، ال  إسحق  بدم  تِصر محراَء مصبوغًة 
عنقه، وثقبت رقبته، وامحرَّت، وُصِبغت يف الدم ومل ُتصَبغ. رمبا يبدو 
لكم أنين أهذي قائًال أمورًا متناقضًة. ال أنا ال أقول كالًما متناقًضا، 
لكين - بالتأكيد - ُمْتـرٌَع بالدهشِة إذ أنين أتأمل يف عظمة إبراهيم 
البار؛ ألن َيَد ذلك اإلنسان البار غرزت السكني يف رقبة الولد، لكن 
يد  السكني مل تكن فقط يف  تتلوَّث بدمه؛ ألن  يد اهللا مل ترتكها 
إبراهيم، بل يف يد اهللا أيًضا، وألن إبراهيم غرس السكني بالنِّـيَِّة، أمَّا 

اهللا فأعاقها بصوته.
تسلَّح  وللتوِّ  ذبيحًة،  ابنك  قدِّم  اهللا  قال  آَخَر:  أمرًا  لكن الحظ 
ِم ٱبَنَك ذبيحًة،  ابراهيم بسكني الذبيحة. بعد ذلك قال اهللا له ال تُـَقدِّ
معرتفًا  عبًدا  يبدو  أن  فضَّل  ألنه  السالح.  إبراهيم  ترك  فللحال 
ممن  ُحيرم  أن  قَِبل  وألنه  ولده،  بواسطة  أبًا  يُدَعى  أن  عن  باجلميل 
ينتمي إليه ألجل اهللا، لذلك منحه اهللا ما هو إهلٌي إىل جوار ما هو 
له، وأوقف تنفيذ أمره عندما أظهر إبراهيم طاعًة واستعداًدا إلجنازه.

بـََىن املذبح، ووضع  وليس هناك ما يدعو أن تقول يل: إنه فقط 
احلطب فوقه، ولكنه عندما مسََِع صوت ولده يسأله: أيب أين اخلروف 
للمحرقة؟ طغته أمواج األفكار من كل جهة، وزعزعت فكره ومزقت 
قلبه كأ�ا سهام نارية. أقول إنه ليس هناك ما يدعو أن تقول يل 
ذلك؛ ألنه بالرغم من أن كثريين - حىت من هؤالء الذين مل يصريوا 
آباء بعد - يتأثرون من هذا املوقف، لكن دعونا نرى هل تسببت 
مثل هذه األفكار يف معاناة إلبراهيم: صحيٌح أنه ولد إسحق ورباه، 
له يف  الذي  أنه وحيده  له يف شيخوخته، كما  تعزيًة  وكان إسحق 
العامل، الذي يسمعه ويراه، واآلن ينوي أن يذحبه! ولكين أؤكد أن أيًا 

ال تبكوا عىل 
الراقدين

للقديس
يوحنا الذهبي الفم
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من هذه األفكار مل ختُِف ذلك الذي يشبه الماس في معدنه، وال 
زعزعته، فلم يقل البنه: ال َتْدُعين أبًا ألين بعد قليل لن أكون أباك، 
لكن ماذا قال؟ «اهللا يرى له اخلروف للمحرقة يا ابين» (تك٢٢: 
٨). ولعلنا نالحظ أن ُكًال منهما خياطب اآلخر باأللفاظ اليت تدل 
يدعو  وإبراهيم  أبًا،  إبراهيم  يدعو  إسحق  الطبيعية:  القرابة  على 
اجلانبني،  من  عاتية ©ب  وريٌح  رهيبة،  أفكاٍر  ابًنا. حرُب  إسحق 
ولكن ال غرق! ألنه عندما مسَِع إسحق أن اهللا سوف يتكفل �ذا 
األمر، مل يقل شيًئا، وال فحص عن األمر بالتفصيل، كم كان ابًنا 

مطيًعا مؤدبًا وهو يف ريعان الشباب!
أمل يباغتكم غليان الدماء يف رؤوسكم؟ أمل يعانق كل منكم - يف 
فكره - اسحق الشاب؟ َأملَْ يُِثركم تفهمه للموقف، فتحرتموا تقواه؟ 
مل  وملَ  احلطب؟  فوق  وُوِضع  قُـيِّد  عندما  بالذهول  ُيَصب  مل  ملاذا 
يشرع يف اهلروب، أو يتهم أباه باجلنون؟ لقد قَِبل أن يُـَقيََّد ويوضع 
على املذبح، بل وحتمَّل كل شيء دون أن يتفوه بكلمة، كما لو 
كان َمحًَال وديًعا، أو باحلرّي مثل رب الكل تشبَّه بصالحه، إذ رمز 
فَاُه.  يـَْفَتْح  فـََتَذلََّل وَملَْ  ُهَو  أَمَّا  إليه كذبيح، ألن ربنا «ظُِلَم  بذلك 
يـَْفَتْح  فـََلْم  َجازِّيَها  أََماَم  َصاِمَتٍة  وََكنـَْعَجٍة  ْبِح،  الذَّ ِإَىل  ُتَساُق  َكَشاٍة 

فَاُه. » (إش٥٣: ٧).
إذن ال يسألين أحدكم كيف مل يُعاِن 
اآلباء  يتأمل  مثلما  يتأمل  ومل  إبراهيم 
الوقت ال حياول  الطبيعيون، ويف نفس 
أحدكم الربهنة على أن إبراهيم مل يكن 
مديــٍح  يف  حـقه  يسـلبه  حىت  يبايل 
يستحقه. ألننا عندما يتصادف أن نرى 
- يف السوق - أُناًسا منَّا كــانوا غارقني 
احلاضرة،  احلياة  مبلذات  االستمتاع  يف 
جزاًء  اإلعدام  حكم  لتنفيذ  يساقون 

وفاقًا على أعماهلم السيئة، فإننا نتأمل ألجلهم متضايقني، رغم أ�م 
غري معروفني لدينا ومل نرهم من قبل، بل ونبكي حبرقٍة شفقًة عليهم. 
إذا كان األمر كذلك، فكم وكم ما جيول خباطر َمن أُِمر أن يذبح 
ابنه، وُيصعده حمرقًة كذبيح ُمقدَّس فوق نار املذبح؟ ابنه املنحدر 
من صلبه، ابنه الوحيد الذي ُوِلد بعد مرور سنني كثرية وكان عزيز 
املنال، ابنه الذي كان يف ريعان شبابه يف الوقت الذي كان فيه أبوه 
شيًخا طاعًنا يف السن! لو كان قلب إبراهيم قد ُقدَّ من حجٍر، أو 
كان من احلديد، أو حىت من املاس، أمل يكن يتأثر بضياع زهرة 
شباب ابنه، أال يؤثر فيه كالمه املتعقل، أو تقوى نفسه؟ لقد مسع 
إسحق أباه يقول ««اهللاُ يـََرى َلُه اْخلَُروَف لِْلُمْحَرَقِة يَا اْبِين»، ولكنه 
مل يسأل عن شيء آخر. رأى أباه يقّيده، فلم تصدر عنه ردُة فعٍل. 
ُوِضع فوق احلطب، فلم حياول القفز أو اهلرب. رأى السكني جاهزًا 
لذحبه، فلم يرتعب. أي نفٍس تستطيع أن تكون أكثر تقوى من 
نفس إسحق؟ َمن سيجرؤ بعد ذلك على القول بأن إبراهيم - بعد 
كل ذلك - مل يعاِن أي اضطراب؟ لو فُِرض أن عدًوا كان ينوي 

أن يذحبه، أو لو وحًشا افرتسه، أمل تكن تتأمل نفسه؟ بالطبع هذا 
غري ممكن، ال ميكن أن تصري األمور هكذا. لذلك أتوسل إليك 
بإفراٍط، أو  تبكي  ابنًة، أالَّ  أو  ابًنا لك  إذا فقدت  أيها اإلنسان، 
ترشم نفسك بإشارة الصليب باستهتار، لكن تأمَّل يف أن إبراهيم 
ذبح ابنه دون أن ُيِسيَل دمعًة وال تَـَفوََّه بكلمٍة ُمرٍَّة. وأيوب أيًضا تأمل 
بالتأكيد، بقدر ما هو طبيعٌي أن يتأمل أٌب حيب أوالده، لكن ما 
نفعله حنن - يف مثل هذه املواقف - يتناسب فقط مع ما يفعله 
البالط  إىل  ُدعي  شخٍص  على  وانتحبت  بكيت  فلو  األعداء. 
الناس أنك صديٌق هلذا  امللك، فلن يقول  ُيَكرََّم من  امللكي لكي 

الشخص بل عدٌو.

الصالة واإلحسان من أجل نفوس اآلخرين، فلتحزن 
على هؤالء الذين يموتون غير تائبين:

رمبا تقول يل: لكين ال أعرف أين ذهب؟ ملاذا ال تعرف ذلك؟ 
أخربين، فسواء عاش حياته باستقامة أم ال، فمعروف أين سوف 
يذهب. عندئذ تقول يل: ولكين أبكي ألجل هذا بالضبط، فلقد 
رحل حممًال بكثري من اخلطايا. وأنا أيًضا أقول لك ألجل هذا عليك 
أن تفرح! ألنه توقف عن فعل اخلطية، ولن ُيِضيَف على محله املزيد 
تساعده  أن  بإمكانك  وألنه  الشرور،  من 
بالتأكيد، ال بالدموع والنحيب لكن بالصلوات 
والتوسالت واإلحسانات والتقدمات. ألن هذه 
األمور مل تتقرر اعتباطًا، وليس بدون سبٍب يقف 
تُرَفع  الذي  املقدس  املذبح  بالقرب من  الكاهن 
الذين  أجل  «من  مصلًيا  الرهيبة  األسرار  عليه 
حتل  الذين  أجل  من  وأيًضا  املسيح،  يف  رقدوا 
ذكرى رقادهم»، لكن كل هذا يصري بعد استنارة 
اليت كان  الذبيحة  فإذا كانت  القدس.  الروح 
يقدمها أيوب تطهر أوالده من اخلطايا، فلماذا 
تتشكك أنت عندما ترفع تقدماتك ألجل أولئك الذين رحلوا عن 
هذه احلياة. ال شك أن ذلك يسبب هلم بعض الراحة والتخفيف. 
إذن دعونا نبكي ال على على األموات عموًما، بل باحلري نبكي 
على أولئك الذين يف غناهم ميوتون دون أن يُؤمِّنوا ألنفسهم بعض 
وميلكون  اإلمكانيات،  لديهم  من  على  فلنبِك  الِغَىن،  �ذا  الراحة 
الوسائل اليت تطهرهم من خطاياهم، ولكنهم مل يفعلوا شيًئا، فلنبِك 
على هؤالء. وال ننسى أنفسنا خاصة، بل وكل الناس بشكل عام، 
ما  بقدر  ولنساعدهم  حياتنا،  أيام  بل كل  اثنني،  أو  ليوٍم  ليس 
نستطيع، فلنفكر بطريقة أو بأخرى كيف مندهم مبساعدٍة ما، أو 
نصلي  عندما  ذلك؟  ميكننا  بسيطة، كيف  ولو كانت  راحٍة حىت 
ألجل نفوسهم، ونرتجى اآلخرين أن ُيصلُّوا أيًضا من أجلهم، أو 
نصنع دائما إحسانًا وصدقًة للفقراء من أجل نفوسهم، فهذا األمر 
يعطي بعض التعزية للموتى، ألنه ماذا يقول اهللا عن ذلك «َوُأَحاِمي 
َعْن هِذِه اْلَمِديَنِة ُألَخلَِّصَها ِمْن َأْجِل نـَْفِسي َوِمْن َأْجِل َداُوَد َعْبِدي» 
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(٢مل٣٤:١٩)، فإذا كانت ذكرى شخص بار هلا قوة �ذا املقدار، 
إذ ُتصَنع أعمال صاحلة من أجله، أال يكون هلا نتائج عظيمة؟ ليس 
اعتباطًا (أي ليس بدون ِعلٍَّة) شرّع اآلباء الرسل ذكر األموات أثناء 
تتميم األسرار العظيمة، فقد عرفوا مقدار الربح وِعَظَم الفائدة اليت 
جينيها املوتى من ذلك. فكيف ال نُرِضي اهللا عندما يقف كل الشعب 
اإلكلريوس  مع  وباالشرتاك  السماء،  إىل  بالضراعة  أكفهم  رافعني 
الدموية، نرتجاه من  املهيبة غري  الذبيحة  أمام  أثناء الصالة  املقدس 
أجل إخوتنا الراقدين؟ كل هذا يقتصر بالتأكيد على املوتى املسيحيني 
الـُمَعمَِّديَن، لكن املوعوظني (الذين لم يعتمدوا بعد) ال يتمتعون بأية 
معونة سوى ما يقدَّم إحسانًا إىل الفقراء من أجل راحة نفوسهم، هذا 
اإلحسان ميدهم ببعض الراحة. بناء على ما تقدم، فإن املوت ال يُعترب 

شرًا، إالَّ ِلَمن ميوت غارقًا يف خطاياه.

لماذا نخاف الموت؟
أتريدون يا أحبائي أن أقول لكم ملاذا ختافون املوت؟ إذا أردنا أن 
نعرف ذلك، جيب أن نسأل أنفسنا: ملاذا ال يستويل علينا عشق 
ملكوت السموات؟ ملاذا ال يشغلنا االشتياق للخريات العتيدة؟ ألنه 

عندما حيدث هذا، فسوف حنتقر كل 
خريات احلياة احلاضرة، بل ومن كان 
سابًقا خياف جهنم أو اجلحيم، فإنه 
للملكوت  لالشتياق  يتحول  عندما 

فإنه لن يباِيل باملوت.
إخويت  يا  امسحوا يل  املناسبة  و�ذه 
ال  النصائح:  بعض  لكم  أعطي  أن 
لكن  األطفال،  مثل  تفكريكم  يكن 
ال  أل�م  الشّر،  يف  أطفاًال  كونوا 
ما  بقدر  املشتعلة،  النار  خيافون 

خيافون من اخلياالت، فهم خيافون األقنعة، لكن إذا أجلسهم أحد 
جبوار املصباح فسرعان ما حياولون إمساك اللهب.

أتريد أن أقول لك سبًبا آخر جيعلنا خناف املوت؟ حنن ال نعيش 
حياًة فاضلًة، وليس لدينا ضمري طاهر، فلو كنا نعيش حياًة فاضلًة، 
ولدينا ضمري نقي، فليس من سبب جيعلنا خناف املوت. قد تقول: 
برهن يل على أنين سوف أرث ملكوت السموات، ومن مث اذحبين لو 
أردت، عندئٍذ سوف أكون لك مديًنا، إذ ترسلين إىل تلك اخلريات 
سريًعا. ولكين أخاف أن أموت ظلًما، أي بال فائدة! ما هذا الذي 
تقوله؟ أخربين، أختاف أن متوت ظلًما، ولذلك تريد أن متوت ألجل 
احلق؟! كيف ملن هو ضائٌع ومعذب �ذا القدر أن يعتقد أنه ميوت 
ظلًما، وليس للحق؟ إذا كان ينبغي أن ختاف املوت، فكان جيب 
عليك أن ختاف اهللا، ذاك الذي يأيت باحلق. إن من ميوت ظلًما هو 
من تشبَّه بالقديسني؛ ألن أكثر الذين أرضوا الرب، خضعوا للموت 
ظلًما. واألول هابيل الذي مل يُذبح بسبب وقوعه يف خطأ جتاه أخيه 
قايين، أو أنه أحزنه، لكن ألنه قد كرَّم اهللا. وإذا كان اهللا قد مسح 

�ذا، فهل ألنه كان حيب هابيل أم ألنه كان يكرهه؟ من الواضح 
جًدا أنه فعل هذا ألنه كان حيبه، وأراد أن يصنع له تاًجا أكثر �اًء 
بسبب هذا الذبح الظامل. أرأيت أنه ال ينبغي أن ختاف املوت ظلًما، 
ُمثقًال خبطايا كثرية. وبينما مات هابيل ظُلًما،  بل َخف أن متوت 
عاش قايين هائًما مرعوبًا. َمن ِمن االثنني كان مغبوطًا، أخربين؟ أذاك 
الذي كسب الِربَّ إذ توقفت حياته، أم ذاك الذي ما يزال عائًشا في 
الخطية؟ أذاك الذي مات ظلًما، أم من يعيش مرتعًبا عن حق؟ وأية 
جرمية هي أسوء من القتل، أخربين؟ لكن ليس كل قتل يُعَترب جرمية، 
إمسعين:  ذلك؟  قوية، كيف  مربرات  لديه  يكون  قد  الفاعل  ألن 
املديانيون (٤) أرادوا أن جيعلوا اهللا َعُدو�ا لليهود، أل�م إذ حيرمو�م من 
معونة الرب، ُحييون األمل يف االنتصار عليهم، فزينوا بعض الفتيات 
وأخرجوهن أمام جيش اليهود، و�ذه الطريقة أغروهم وجذبوهم إىل 
الزنا، فعندما رأى فينحاس ذلك استل سيفه وقتل اثنني من اليهود 
أثناء اللحظة اليت كانا يفعالن فيها اخلطية، ليس ألنه يكره القتيلني 
قتًال، لكن  يُعترب  العمل  الباقني. ال شّك أن هذا  ينقذ  لكن لكي 
النتيجة أنه صار سبب خالص أولئك الذين ُوجدوا يف خطر االنزالق 
أنقذ آالًفا كثرية. فمثل األطباء  اثنني، ولكنه  قتل  لقد  يف اخلطية. 
الذين إذ يَـْبُرتوَن العضو الفاسد ينقذون 
فينحاس،  فعل  هكذا  اجلسد،  كل 

لذلك فعمله يُعترب ُمبَـرَّرًا.
دعونا ال نبِك - إذن - بغري متييز على 
الذين  أولئك  على  لكن  ميوتون،  من 
ميوتون ُمثقلني خبطاياهم الكثرية. هؤالء 
ألن  واحلزن.  للنحيب  املستحقون  هم 
مثقلني  يرحلون  ملن  يوجد  رجاء  أي 
من  التطهر  بينما  الكثرية،  خبطاياهم 
اخلطايا هناك مستحيٌل. لن أعيقكم إذ 
ينوؤون حتت وطأة  العامل؛ وهم  يرحلون عن هذا  تبكون على من 
خطاياهم، لكن ليكن بكاؤنا بطريقٍة الئقة، ال شاذة، أي ليس بأن 
نرخي شعورنا ومنزق مالبسنا، ونغري هيئة وجوهنا، لكن فلنرتك دموعنا 
تنساب �دوء من عمق نفوسنا، هذا يفيدنا حنن؛ ألن من حيزن �ذه 
الطريقة على من مات، سيحاول أالَّ يسقط هو يف ذات اخلطايا. 
عندما ترى شخًصا ميًتا ُحيمل إىل مسكنه األخري، يتبعه أوالده األيتام 
وأرملته وهم حزاىن، ويبكيه عبيده وأصدقاؤه، فكِّر كيف أن أمور هذا 
العالم الحاضر ال قيمة لها، وأنها ال تختلف في شيء عن الظالل 
صارت  اليت  واملشهورة  العظيمة  املباين  أُنظر  واألحالم.  واألوهام 
الطُّغاِة  ِمَن  الكتاب: « َكثٌري  أنقاًضا بعد أن ا�ارت، لذلك يقول 
اب واخلاِمُل الذِّْكِر لَِبَس التَّاج.» (حكمة بن سرياخ َجَلسوا على الرتُّ
١١: ٥) أال يكفيك كل هذا؟ تفكر إذن - قبل املوت - عندما تنام 
أية قيمة لك. رمبا تفتك بك حشرة ضعيفة جًدا، كم من مرٍة حدث 
أو  عينه  فُخلعت  احلجرة  سقف  من  أحدهم  سقط  أن  لكثريين 

تسببت يف شٍر أعظم.
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إنَّ الموت يكشف عبث األمور البشرية:
تفكَّر يف هذا دائًما، ال تعجب جبمال الوجه اإلنساين، وال اعتدال 
ومن  جياد  من  متلكه  ما  وال  الفاخر،  امللبس  وال  وتناسقه،  القوام 
عبيد. ينبغي أن تُـَفكَِّر يف أمٍر واحد: أين ينتهي كل هذا؟ لكن لو 
كنت تُعجب باملظاهر، فسأوجهك إىل ما ذُِكر يف الكتب املقدسة 
اليت هي أكثر �اًء من كل هذا. علينا أن ننظر إىل جوهر األشياء 
اليت نعجب �ا بسبب مظهرها اخلارجي، الذي هو كفخار سيؤول 

مصريه إىل تراب. أرين هذا اإلنسان إذا ما 
على  ُمشرفًا  عندئٍذ  ويكون  ُحبمَّى،  ُأصيب 
حوارًا  سندير  فقط  ساعتها  املوت. 
يمشون  الذين  أولئك  أين  وسأسألك: 
يتبعو�م يف  إنَّ كثريين  ها  وتكبُّر،  بخيالء 
يلبسون  الذين  هم  أين  السوق.  طريق 
الحرير؟ أين هم الذين أمسكوا الطعام عن 
دائًما  كانوا  بينما  احملتاجني،  من  الكثري 
سهرا©م  هي  أين  ملذاتهم؟  على  ُمنكبِّين 
الفاخرة، أين فرق املوسيقى، أين املتملقون، 
أين هي ضحكا©م الكثرية َوتَـَرُف نفوسهم، 
أين هي شهوا©م، أين هي حياتهم الرخوة 
كثيرة النفقات؟ الكل رحل وتالشى بعيًدا. 
ماذا حدث للجسد الذي نال عنايًة ونظافًة 

فائقتني؟ اقرتب من القرب، هل الحظت الرتاب والرماد والسوس وكم 
فقط  يقتصر  األمر  ليت  ويا  مبرارٍة،  وتأوه  أنظر،  املوجودة؟  القذارة 
على هذا الوضع السيئ، لكن اآلن انقل تفكيرك من القبر إلى تلك 
الحلقة التي ال تنتهي، إلى صرير األسنان، إلى الظلمة الخارجية، 
إلى النار التي ال ُتطفأ، إلى تلك العقوبات الـُمّرة غير المحتملة، 
تلك التي تستمر بدون نهاية في األبدية، وهو األمر الذي خيتلف 
عما حيدث يف احلياة احلاضرة، فكال األعمال الصاحلة والشريرة هلما 
�اية سريعة هنا. أمَّا هناك يف احلياة األخرى فكالمها مستمران إىل 
األبد، وذلك رغم اختالف طبيعة األعمال الصاحلة، وشرور احلياة 
احلاضرة مبا ال يقاس عن احلياة األخرى. إذن ماذا حدث لتلك الزينة 
الفاخرة؟ أين هي مجيع التملُّقات واملداهنات، أين ما كان يقوم به 
العبيد من عناية وسهر، أين وفرة املال َوِغَىن املمتلكات؟ أّي ريح 

عاتية أتت يف الداخل وزعزعت كل هذا َوَشتَّـتَـْتُه؟
وما احلاجة إىل كل تلك النفقات الكبرية اليت تُنَفق على اجلنازة، 
وبينما يتسبب ذلك يف ضرر مادي كبري للُمَشيِِّعَني، فإن امليت ال 
يربح شيًئا. عندما تسمع أن املسيح قام من املوت عريانًا، ُكفَّ عن 
املسيح:  قول  تسمع  وعندما  باملوت.  تتعلل  وال  املظاهر  حمبة 
وعريانًا  فسقيتموين،  وعطشانًا  فأطعمتموين،  جوعانًا  «رأيتموين 
فكسومتوين»، أِضف «وميًتا فدفنتموين»؛ ألنه إذا كان قد أخربنا - 
وحنن أحياء - أالَّ يكون لدينا أكثر من ثوب، فكم باحلري عندما 

منوت. وأي مربٍر نعطي إذا كنا نُزيَّن اجلسد الذي يتحلل ويصبح 
عندما  أو  وعطشاَن،  جائًعا  املسيح  حنتقر  بينما  للسوس،  مأكًال 

يتجول عاريًا وكغريب؟
وإذا كنا نُـَقدِّم رموز التفاخر والغىن للميت، فنغطيه باملالبس الفاخرة، 
وُتشيَّع جنازته يف مشهٍد مهيب، واألغنياء والفقراء ميدحونه، فاعلم 
أن هذا املشهد سرعان ما خيتفي، وكأنه يشبه وردة تذبل، يظهر ذلك 
عندما منر على عتبات أبواب املدينة راجعني عقب تسليمنا اجلسد إىل 
السوس. وإالَّ فدعين أسألك: أين ذهب 
أسكت  الذي  ما  كله؟  اجلمع  هذا 
أين  والضجة؟  النحيب  أصوات 
النساء الاليت كن  املصابيح، وأين فرق 
أين  ذلك حلًما؟  أََو هل كان  يندبَن؟ 
اليت  األصوات  تلك  أين  الضجيج، 
نفقد  أالَّ  على  وحتثنا  تنادي  كانت 
ملاذا  خالًدا؟  أحد  ليس  ألنه  شجاعتنا 
ختاطب تلك األفواه اآلن من ال يسمع؟ 
كان واجًبا أن حتثه على أن يكون لديه 
قناعة عندما خطف وطمع، وأن تنبهه 

إىل أنه ليس أحٌد خالًدا.
أحًدا  أن  لو  تتضايق  أنك  تعتقد  أال 
تسكن  لن  وأنت  حلسابك  بيوتًا  يبين 
فيها؟ فلماذا إذن تريد أن تغتين يف هذا العامل الذي قد خترج منه قبل 
وال  العنيفة،  شهوتك  هوسك، سكِّن  إذن  اضبط  الليل؟  حيل  أن 

تكتِف بأن تقول ملن ظُِلم: ال تفقد شجاعتك.
وبالرغم من أن هذا الكالم غري مفيد ملن خرج من إستاد مسابقات 
احلياة احلاضرة، فعلى األقل دعونا ُنسِمع أولئك الذين يصاحبونه إىل 
القرب وهلم نفس األخطاء، أل�م ال يفكرون يف شيء من مثل هذا 
إذ أ�م سكارى من شهوة الغىن، ولكن يف ساعة اجلنازة هذه، تؤكد 
مواجهة املوت صحة ما قلته. دعونا نتعفَّف، دعونا نتعلم أنه بعد 
املخيفة  احملكمة  إىل  يقودو�م  الذين  يأخذهم  سوف  قليل  وقت 
ال  وحىت  احلياة.  هذه  يف  شرور  من  ارتكبوه  عما  حسابًا  ليقّدموا 
نشرتك مع أولئك يف معانا©م، دعونا نبذل حماولة لكي نتغري لنصري 
أفضل، بقدر ما تسمح به قوانا، لكي نفوز باخلريات العتيدة بنعمة 
ربنا يسوع املسيح الذي له ا�د والقدرة مع اآلب والروح القدس 

احمليي، اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني.

(٣) يقصد بأسلحة الطبيعة ـ حبسب الذهيب الفم ـ احملبة واحلنان.
(٤) «َفَكلََّم الرَّبُّ ُموَسى قَاِئًال: «ِفيْنَحاُس ْبُن أَِلَعازَاَر ْبِن َهاُروَن اْلَكاِهنُِ 
َقْد َردَّ َسَخِطي َعْن َبِين ِإْسرَائِيَل ِبَكْونِِه َغاَر َغيـَْرِيت ِيف َوَسِطِهْم َحىتَّ ملَْ أُْفِن 
َبِين ِإْسرَائِيَل ِبَغيـَْرِيت. ِلذِلَك ُقْل: هأََنَذا أُْعِطيِه ِميثَاِقي ِميثَاَق السََّالِم، فـََيُكوُن 
ِِهللا وََكفََّر َعْن َبِين  َلُه َولَِنْسِلِه ِمْن بـَْعِدِه ِميثَاَق َكَهُنوٍت أََبِديٍّ، َألْجِل أَنَُّه َغاَر 

ِإْسرَائِيَل» (عد:١٠:٢٥ -١٣)
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* «فَِإنَُّه َألْجِل هَذا ُبشَِّر اْلَمْوتى أَْيًضا، ِلَكْي يَُدانُوا َحَسَب النَّاِس 
بِاجلََْسِد، َولِكْن لَِيْحيـَْوا َحَسَب اِهللا بِالرُّوِح.» (١بط ٤: ٦).

تتمة يف العدد املاضي - عند أقوال القديس أثناسيوس الكبري يف 
الرتاتيل  بأحلان  الـُمعطَّرة  اجلحيم،  إىل  املسيح  نزول  عن  عظته 
الليتورجية من الكنيسة املقدَّسة. ويف هذا العدد سنعرض عظات آباء 

العصر الذهبي لكتابات اآلباء.
كتابات اآلباء الكبادوك (نسبة إلى كبادوكية في تركيا اآلن):

ونبدأهم بالقديس باسيليوس الكبري (٣٢٩-٣٧٩م) رئيس أساقفة 
(القداس  بامسه  الـُمسمَّى  القدَّاس  وصاحب  كبادوكية  قيصرية 

الباسيلي):
الـذي  باسيليوس يف شرحه ملزمـور ٤٩ (٤٨)،  القديس  يقول   †
اجلحيم،  إىل  املسيح  «مسيَّا»  نزول  عن  املزمور  فيه كـاتب  يتكلَّم 
باعتبار هذا النزول تكميًال خلدمته اخلالصية حينما كان على األرض:

يتغذَّى  سوف  واملوت  اجلحيم كخراف،  يف  ُمْلقني  ﴿لقد كانوا 
عليهم، هذا الذي رحَّلهم إىل اَألْسر، أولئك الذين كأ�م وحوش، 

والذين ُيشبَّهون بقطيع بال وعي، كخراف بال فهم وبال قدرة على 
الدفاع عن أنفسهم. واملوت الذي هو عدوُّهم، قد ألقاهم يف سجنه 
مث سلَّمهم إىل املوت ليلتهمهم. ألن املوت قد تعهَّدهـم منذ عهد آدم 
وحىت خدمـة موسى (انظر رو١٤:٥). وإىل أن جاء الراعي احلقيقي 
الذي بذل حياته من أجل رعيَّته، فجعلهم يقومون مًعا، وهو ُخيرجهم 
من سجن الجحيم إلى نهار القيامة، مث ُيسلِّمهم إىل األبرار الذين 

هم املالئكة القديسون، الذين سوف يتعهَّدو�م﴾ .

القديس غريغوريوس الالهوتي: أسقف سازيما (٣٢٩-٣٩٠م):
وهو صاحب القدَّاس الـُمسمَّى بامسه (القداس الغريغوري). ويرجع 
القديس غريغوريوس إىل نـزول املسيح إىل اجلحيم، سواء يف عظاته 
أو يف أشعاره الالهوتيـة. ففي مقـال «رقم ٤٥» املشهور، الذي صار 
لعدة قرون جزًءا ال يتجزَّأ من خدمة الفصح الليتورجية لدى الكنيسة 
البيزنطيـة؛ يقتبس القديس غريغوريوس مـن املدائح الفصحية ويصف 

«سرَّ الفصح» بنغمات شعرية رائعة:
﴿اليوم أتى اخلالص إىل العامل، سواء العامل املنظور أو غري املنظور. 
املسيح قام من بني األموات، فُقْم أنت معه. املسيح رجع مرة ثانية 
إىل حياته، فلرتجْع أنت أيًضا. املسيح حترََّر من القرب، وأنت حترَّْر من 
وآدم  قد حتطَّم،  املوت  انفتحت،  اجلحيم  أبواب  اخلطية.  رباطات 
القدمي قد تنحَّى جانًبا، وآدم اجلديد قد صار حاضرًا، فهو خليقة 
جديدة؛ فـَْلتتجدَّد أنت... فصح الرب، الفصح، ومرة ثالثة أقول: 
الفصح، قد صار عابًرا إىل كرامة الثالوث. إنه بالنسبة لنا هو عيد 

األعياد، واحتفال االحتفاالت﴾ (פַָּסח = َعبَـَر).
واستكماًال لنفس االجتاه، خاطب القديس غريغوريوس سامعيه:

﴿وإن كان قد نزل إىل اجلحيم، فانزل أنت معه. تعلَّم أن تعرف 
النزول  من  اإلهلية  العناية  ما هو غرض  أيًضا:  هناك  املسيح  أسرار 
املزدوج؟ أن ُخيلِّص كل البشر باستعالنه، هنا على األرض، أو هناك 

يف اجلحيم ُخيلِّص أيًضا الذين يؤمنون﴾ .
املزدوج»  النص يتكلَّم عن «النزول  والقديس غريغوريوس يف هذا 
البن اهللا: النزول على األرض (أي التجسُّد)، والنزول إىل اجلحيم 
الكتابات  يف  النزوَلْني كانا  أو  اَحلَدثـَْني  وِكال  الصليب).  ِقَبل  (ِمن 

املسيحية الـُمبكِّرة يف ارتباٍط تام.

القديس يوحنا الذهبي الفم 
بطريرك القسطنطينية (٣٤٧-٤٠٧م):

يُعَتَرب القديس يوحنا الذهيب الفم يف املقام األول أحد آباء القرن 
الرابع الذي كتب يف كثري من كتاباته وعظاته عن نزول املسيح إىل 
«أبواب  على  يُعلِّق  والصليب»،  «القرب  على  عظته  ويف  اجلحيم. 
النحاس»، ويصف انتقال األموات الذين يف اجلحيم (أي النفوس) 
إىل الفردوس بعد نزول املسيح إىل اجلحيم، حيث أضاء املسيح بنوره 

أرجاء الفردوس:

المسیح
قاهر الجحیم (٢)
في كتابات آباء الكنيسة * في العصر الذهبي لآلباء

اكتشاف «مخطوطة باللغة اليونانية القديمة 
ُكِتَبت سنة ١٤٠م في آسيا الصغرى»
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﴿اليوم ذهب املسيح إىل مواضع اجلحيم. اليوم كسََّر أبوابه النحاس 
إْربًا إْربًا، وقصف مغاليقه احلديد (إش ٤٥: ٢). الِحظ دقة التعبري. 
ِمْصراَعي  «َكسََّر  بل:  النحاس»،  أبواب  «فـََتح  يَـُقل:  مل  فهو 
مصراعي  يفتح  مل  منفعة.  بال  السجن  جيعل كل  لكي  النحاس»، 
وإن كان  فائدة.  بال  جيعلها  حىت  إْربًا،  إْربًا  قصفها  بل  النحاس، 

متناثرة،  قطع  إىل  قد َكسَّره  املسيح 
فَمن ميكنه إصالحه؟... وَكسَّر أبوابه 
قد  املوت  أن  يُظِهَر  لكي  النحاس، 
«من  إنه  قيل  لقد  �اية.  له  صار 
ِفْعًال مصنوٌع من  ليس ألنه  حناس»، 
مدى  يُظِهَر  لكي  بل  النحاس،  مادة 
اللتين  الرحمة  وانعدام  القسوة 

للموت...
املوت  تعلم كم كان  أن  تريد  هل 
ُمزعًجا، وعدمي الرمحة ما ال ميكن قهره؟ 
أنه  يتصوَّر  أن  ألحٍد  ُممكًنا  يكن  مل 

ممكن ألحد أن يفلت منه، إىل أن جاء ربُّ املالئكة، ونزل إليه وأجربه 
أن يفعل هذا! لقد سبق الرب أوًال ورََبَط «القويَّ» أوًال، مث «نـََهَب 
َويـَنـَْهَب  اْلَقِويِّ  بـَْيَت  َيْدُخَل  َأْن  َأَحٌد  َيْسَتِطيُع  «أَْم َكْيَف  أمتعته». 
بـَْيَتُه؟»(مت ١٢:  يـَنـَْهُب  َوِحيَنِئٍذ  أَوًَّال،  اْلَقِويَّ  يـَْرِبِط  َملْ  ِإْن  أَْمِتَعَتُه، 
النيبَّ  جعل  الذي  السبب  هو  وهذا  املوت.  هو  و«القويُّ»   ،(٢٩
ُيضيف: «ذخائر الظلمة، وكنوز املخابئ (أو «الكنوز الـُمخبَّأة» كما 
السبعينية)» (إش ٤٥: ٣)... وموضع اجلحيم هذا هو  الرتمجة  يف 
مظلم وكئيب وغري منظور. حق�ا هو مظلم، إىل أن نزل مشس الِربِّ إىل 
اجلحيم وأَنارَه، وجعل اجلحيم مساًء، ألنـه حيث يكـون املسيح فهناك 

تكـون السماء﴾ .
ويف عظاته على إجنيل مىت، يُردِّد القديس يوحنا الذهيب الفم التعليم 
التقليدي عن انتصار املسيح على الشيطان وعن إبادة املوت مبوت 

املسيح:
﴿تأمَّل يف هذا الكالم الذي تسمعه، كيف أنَّ اهللا من جانبه يف 
السماء قد تناَزل من على عرشه امللوكي، ونزل إىل األرض، مث نزل 
بِنَـْفِسِه الَبَشرِيِِّة إىل اجلحيم ذاته، ووقف يف ساحة املعركة؛ وكيف أنَّ 
الشيطان قد وقف يف اجلانب اآلخر، ونصََّب نفسه أمام اهللا الذي 
مل يكن مكشوف الوجه، بل ُخمتبًئا يف طبيعة اإلنسان. وأعجب مـن 
هـذا، فسوف تـرى املوت قد أُبيد مبوت املسيح، واللعنة قد بطلت 
ما  بنفس  ا�ارت  قد  الشيطان  الصليب، ومملكة  املوت على  بلعنة 

تسلَّط به املوت على البشر﴾.
ويف نفس عظاته «على إجنيل مىت» يوضِّح القديس يوحنا الذهيب 
الفم أنَّ الذين كانوا يؤمنون باهللا احلقيقي يف العهد القدمي قد حترَّروا، 
ويقول إنه بالرغم من أن نزول املسيح إىل اجلحيم قد أَْبَطَل سلطان 
واحد حترَّر من مسئولية خطاياه وهو يف  ليس كل  أنه  إالَّ  املوت، 

حياته األرضية:

﴿احلياة احلاضرة هي طبًعا زمان احلياة الصاحلة، لكن بعد املوت فهناك 
الدينونة وجمازاة كل واحد حسب أعماله. وقد قيل: «ليس يف املوت 
َمن يذُكرَك، وال يف اهلاوية (اجلحيم) َمن يعرتف لك» (مزمور ٦: ٥ 
–الرتمجة السبعينية). فكيف يكون إذن، َكْسر أبواب النحاس، وَقْصف 
مغاليقه احلديدية؟ إنه جبسد املسيح الذي كان أوًال جسًدا منظورًا، قابًال 
للموت، لكنه حطَّم العدوَّ الذي له 
من  باحللِّ  وليس  الموت،  سلطان 
اخلطايا للذين ماتوا قبل جميئه. فإن مل 
يكن األمر هكذا، لكان خلَّص كل 
الذين كانوا يف اجلحيم قبل نزوله إىل 
المسيح: «ِإنَّ  يقول  هناك، فكيف 
َأْكثـَُر  َحاَلٌة  َهلَا  َتُكوُن  َسُدوَم  أَْرَض 
(مت  َلِك»  ِممَّا  الدِّيِن  يـَْوَم  اْحِتَماالً 
الذي  القول  هذا  ألن   !(٢٤:١١
أيًضا  هؤالء  أن  يفرتض  للمسيح 
كانت  لو  حىت  يُدانون  سوف 
وأيًضا  يُدانون.  وأولئك سوف  هؤالء  ولكن  وطأة.  أخفَّ  دينونتهم 
سوف يُدانون هنا بدينونة شديدة، ولن يعفيهم شيء من الدينونة على 

كلِّ حال﴾.
والقديس يوحنا الذهيب الفم يشرح لرعيته نزول املسيح إىل اجلحيم 
على أنه حجَّة بأ�م ال ينبغي أن يتجاهلوا وجود دينونة بعد املوت، إْن 

مل يكونوا قد مارسوا األعمال الصاحلة، وهم يف احلياة على األرض.

القديس إبيفانيوس أسقف قبرص (أو االسم
القديم Salamis) (٣٢٠/٣١٠-٤٠٣م):

يف كتابه:  اجلحيم،  إىل  النزول  مبوضوع  إبيفانيوس  القديس  وميتدُّ 
 Πανάριον باليونانية  (وُيسمَّى  اهلراطقة»،  الوافية ضد  «اخلالصة 
panarion پاناريون)، ويعين: «خزانة األدوية ضد مسوم اهلرطقات». 
ويف هذا الكتاب يُركِّز القديس إبيفانيوس، على األخص، بأنَّ النفس 

البشرية للمسيح نزلت إىل اجلحيم وهي متَّحدة بالهوته:
﴿(املسيح) تأملَّ جبسده، ومات جبسده، ولكنه باحتاد جسده بالهوته 
أقام املوتى من اجلحيم. لقد ُقِربَ جسده فعًال وحق�ا، وبَِقَي بدون نفسه 

وبدون  تنفُّس،  وبال  البشرية، 
بَكَفٍن،  ملفوفًا  وكان  حركة، 
وُوِضَع يف قرب ُمغَلق حبجٍر كبري 
خمتوم خبامت السلطات الرومانية؛ 
إالَّ أنَّ الهوته، ال هو ُخِتَم وال 
متَّحًدا  بل فقط كان  ُقِربَ،  هو 
نفسه  أمَّا  القرب.  يف  جبسده 
املقدَّسة وهي متَّحدة بالهوته، 
فقد نزلت إىل األرض السُّفلى، 
النفوس  هناك  من  وحرَّرت 



18

املأسورة. لقد كسَّرت (نفس الرب املتَّحدة بالهوته) شوكة الموت، 
مث  اجلحيم،  أوجاع  فكَّت  وقوَّ©ا  الحديد،  وأقفال  مزاليج  ودمَّرت 
صعدت منه. نفسه البشرية مل تَـْبَق يف اجلحيم، وجسده (يف القرب) مل 
يـََر فساًدا (مز ١٠٦: ١٠)؛ بل الهوته أقامه؛ أو باحلري، الرب نفسه، 

كلمة اهللا وابـن اهللا، قـام بنفسه وجسده، بكـل أعضائه﴾ .

اآلباء السريان:
السرياني  أفرآم  مار  القديس 
ملوضوع  خاًصا  اهتماًما  أعطى 
وهو  اجلحيم،  إىل  املسيح  نزول 
الـُمخلِّص  موت  حادثة  يسرد 
لقيامة  كسبب  الصليب  على 
وهو  األموات.  بني  مـن  الناس 
ُيشري أيًضا إىل انتصار المسيح 
وإبادة  وَسْحق  الموت،  على 

اجلحيم:
﴿ لكن الرب بدوره أباد املوت 
من خالل صرخته الـُمدوِّية على 

الصليب قبل أن ُيْسِلَم الروح. فحينما ربط املوت شخًصا ما على 
السريانية  (الكلمة  «شيئول»  يف  املربوطني  كل  فإنَّ  الصليب، 

للجحيم)، قد حترَّروا بسبب قيود شخص واحد…
واليدان اللَّتان خلَّصتانا من رباطات املوت، اللتان تثبَّتتا بـاملسامري 
يف خشبة الصليب؛ هاتان اليدان َكسَّرتا سالسل موتنا، وربطتا أولئك 

الذين ربطونا حنن﴾ .

آباء القرن الخامس:
ابتداًء من القرن اخلامس، أشار كثريون من الُكتَّاب الكنسيني إىل 
نزول املسيح إىل اجلحيم، ولكن بدون تعليقات ُمفصَّلة. مث صارت 
أمرًا مألوفًا يف عظات الفصح، لإلشارة فقط إىل أنَّ املسيح قد قهر 
املوت مبوته، وأباد قوة الشيطان. وكَمَثل لذلك: العظات الِفْصِحيَِّة 
للقديس باسيليوس (أسقف سيلوقية)، والقديس مرقس الناسك (يف 
أورشليم،  أسقف  وهيزخييوس  نيقوالوس)،  املتوحِّد  إىل  رسالته 

باإلضافة إىل:
القديس كيرلس الكبير (اإلسكندري) (٣٧٥-٤٤٤م):

إنَّ عقيدة نزول املسيح إىل اجلحيم تشغل حيـِّزًا حيويًا يف كتابات 
الرابع  القرن  أواخر  اإلسكندرية يف  أسقف  الكبري  القديس كريلس 
وحىت قُـْرب منتصف اخلامس. ففي عظاته الفصحية كان ُيشري مرارًا 
وتكرارًا إىل أنه كنتيجة لنزول املسيح إىل اجلحيم، فقد صار الشيطان 

مرتوًكا وحده متاًما، بينما قد ُدمِّر اجلحيم :
﴿ألنه إذ دمَّر اجلحيم، وكسََّر أبوابه اليت كان متعذِّرًا اجتيازها لئال 
هناك  وحده  الشيطان  تُرَِك  فقد  املسجونة؛  األرواح  منها  ترحل 

مهجورًا ووحيًدا﴾.

ويف عظاته الفصحية، توسَّع يف موضوع كرازة املسيح يف اجلحيم، 
العالَّمة  منذ  اإلسكندرية  تقليد كنيسة  يف  السائد  املوضوع  وهو 
هذه  أنَّ  يرى  فقد كان  (١٥٠-٢١٥م)،  اإلسكندري  كليمندس 

الكرازة هي حتقيٌق لتدبري اخلالص الذي بدأ مع جتسُّد ابن اهللا:
﴿لقد أظهر الطريق إىل اخلالص، ليس فقط لنا، بل وأيًضا لألرواح 
ُعصاة، كما  قبًال  الذين كانوا  وبشَّر  نزل،  لذلك  اجلحيم؛  اليت يف 
وصفهم القديس بطرس الرسول (١بط ٣: ٢٠،١٩): «الَِّذي ِفيِه 
أَْيًضا َذَهَب َفَكَرَز ِلَألْرَواِح الَِّيت ِيف السِّْجِن، ِإْذ َعَصْت َقِدميًا، ِحَني 
َكاَنْت أَنَاُة اِهللا تـَْنَتِظُر َمرًَّة ِيف أَيَّاِم نُوٍح». إذ ال نتصوَّر اهللا يف حمبته 
لإلنسان أن يكون متحيِّـزًا، لكن هذه احملبة كانت ممتدة لكل الطبيعة 

البشرية…
اَألْسرى  أيها  «َهُلمَّ  قال:  وإذ  اجلحيم،  اليت يف  األرواح  بشَّر  فإذ 
اْخُرُجوا من الظالم، واْظِهروا أنفسكم» (إش ٤٩: ٩)؛ ففي اليوم 
الثالث أقام هيكل جسده، ومرة أخرى فـََتَح لطبيعتنا طريق الصعود 
ًما نفسه لآلب، باعتباره (أي املسيح) رأس وبداية  إىل السماء، ُمقدِّ
ًما للذين على األرض عربون نعمة الشركة يف الروح﴾ . البشرية، ُمقدِّ

واضٌح من عظة القديس كريلس أنَّ انتصار املسيح على اجلحيم 
واملوت هو كامل ونهائي. وجسد الرب القائم من بني األموات هو 
ضمان اخلالص لكل َمن آمن باملسيح، هذا اإلميان الذي هو الطريق 

املؤدِّي بالطبيعة البشرية إىل اخلالص والتأليه النهائي.

«إذن يا أخي دعنا نقيم الحرب ضد أنفسنا ألن الظلمة 
تسقط علينا من جوانب مختلفة. لقد امتألت الكنائس 
الرهبانية  والجماعات  والغضوبين،  المتشاجرين  من 
صارت ُمحبة للشهرة والمجد، وتمّلك الكبرياء، ولم يبق 
أحد يهب نفسه لقريبه، بل على العكس، كل واحد قد 
سحق قريبه. لقد ُغصنا في المعاناة، وال يوجد نبي وال 
عارف. وال يوجد أحد يستميل اآلخر إليه، ألن قساوة 
القلب قد عمَّت وكثرت .... فلتكن إذن، يا أخي، في 

سالم مع أخيك» 
القديس باخوميوس الكبير

 «ابتعد عن الحزن فهو أخو الشك والغضب ..
فإن اإلنسان الحزين .. ُيحزن الروح القدس الذي 

أعطي بفرح لإلنسان.
ما  القوة  من  لها  ليس  الحزين  اإلنسان  وصالة 

يرفعها إلى مذبح اهللا»
من كتاب الراعي لهرماس
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ربِّي
یسوع المسیح

إرحمني
أنا الخاطىء

١ ـ حياة القديس كيرلس :
ولد القديس كيرلس على األرجح حوايل سنة ٣٧٥م باألسكندرية . 
وهو ابن أخت البابا ثاوفيلس بطريرك األسكندرية الـ٢٣ . تعلم كريلس 
حضور  على  وواظب  ثاوفيلس،  البطريرك  برعاية  األسكندرية  يف 
اجتماعات الكنيسة اليومية حيث كان الكهنة والشمامسة يعّلمون 
برية  اإلميان. قضى كريلس حوايل مخس سنوات يف  الشعب أصول 
شيهيت (٣٩٤-٣٩٩). وكان عمره حني ذهب للربية حوايل عشرين 
سنة ، وهناك قرأ العهدين القدمي واجلديد على يدي األب سرابيون 
الشيخ خليفة القديس مقاريوس الكبير ، ورمبا يشري القديس كريلس 
إىل هذه الفرتة من حياته بقوله : « منذ الصغر تعلمنا الكتب املقدسة 

على أيدي آباء أرثوذكس وقديسني » .
كان كريلس حيفظ النص مبجرد قراءته مرة واحدة . وكان يقضي الليل 
ساهرًا حيفظ الكتب املقدسة لكي ُيسّمع يف الصباح ما حفظه أمام أبيه 
الروحي. وقد تقابل كيرلس مع القديس مقاريوس األسكندري قبل 
الالهوتية  املدرسة  دروس  وحضر كريلس   . ٣٩٤م  سنة  يف  رقاده 

باألسكندرية على يدي ديديموس الضرير .
مث استدعاه خاله البطريرك ثاوفيلس ليكون مشاًسا معه يف األسكندرية 
ورمسه قارئًا، وطلب منه أن يشرح الكتب املقدسة للشعب . وبدأ يظهر 

نبوغه ومقدرته يف التعليم وشرح الكتب املقدسة .
ويف سنة ٤٠٣م أخذه البطريرك ثاوفيلس معه إىل القسطنطينية حيث 
اشرتك كشماس في أعمال مجمع السنديانة الذي عزل القديس 

يوحنا الذهبي الفم (من المعروف أن القدیس كیرلس أعاد ذكر اسم 
القدیس یوحنا ذهبي الفم في قائمة اآلباء القدیسین الذین تذكرهم 
الكنیسة في صالة المجمع في القداس ، وكان إجراء إلغاء الحرم 
على الذهبي الفم بتأثیر القدیس إیسیذوروس الفرمي سنة ٤١٧م ، 

أي بعد أن صار بطریرًكا بخمس سنوات) .
ويف سنة ٤٠٤م ُرسم كريلس قًسا بكنيسة األسكندرية وانطلق كريلس 
يعظ ويعّلم الشعب ويفسر الكتب املقدسة ، ويوضح من خالهلا تعليم 
التعليمية  موهبته  الفرتة  تلك  يف  تظهر  وبدأت  الصحيح،  اإلميان 

وشخصيته الروحانية .
درس القديس كريلس مؤلفات آباء األسكندرية مثل أوريجينوس ، 
مؤلفات  على  أيًضا  أطلع  الضرير. كما  وديديموس   ، وأثناسيوس 
القديسين باسيليوس القيصري وغريغوريوس النيزينزي . كما درس 
القديس كريلس اللغات القدمية الشائعة يف أيامه وهي العربية والسريانية 

ولكنه كتب باليونانية ورمبا القليل بالقبطية .
اختياره بطريرًكا لألسكندرية :

 ملا خال الكرسي البطريركي بنياحة األنبا ثاوفيلس يف ١٥ أكتوبر سنة 
٤١٢م اجتهت أنظار اجلميع إىل القديس كريلس ابن شقيقته . وعبثًا 
حاول الوالي ابوداكس أن يثين الشعب عن انتخابه ، وعبثًا هّددهم 
فلم خيضعوا ومل يرهبوا، إذ كانوا متيقنني أن كيرلس هو الشخص الوحيد 
الذي َيْصُلح لرعاية كنيسة األسكندرية بعد البطريرك ثاوفيلس . فتم 
انتخابه وقام األساقفة برسامته أسقًفا لألسكندرية وبطريرًكا لكرازة مار 

مرقس رقم ٢٤ يف نفس السنة وله من العمر حوايل ٣٨ سنة .
واصل البطريرك كيرلس جهاده يف تعليم املؤمنني بالوعظ وتفسري 
الكتب املقدسة ، وتعليمهم أصول اإلميان املستقيم ، وكان ينبه الشعب 
لكي حيذروا من تأثري الكتابات الوثنية اليت مل تكن بقاياها قد تالشت 
متاًما بعد . ورمبا بسبب ِكَفاِحِه الصُّْلِب واملتِني ضد بقايا الوثنية ، نسب 
إليه بعض املؤرخني ظلًما بعض املسئولية عن مقتل الفيلسوفة الوثنية 
الشهيرة هيباشيا اليت مزقها بعض من غوغاء املسيحيني يف األسكندرية 
يف عصره سنة ٤١٥م، ولكن ال يوجد أي دليل على مسئولية القديس 

كريلس عن تصرف هؤالء الغوغائيني وجرميتهم .
وابتداء من ٤٢٨م بدأ القديس كريلس َيظهر كعالمة بارزة وعامل 
 ، الكنسية  العالقات  وتاريخ  األرثوذكسية  العقيدة  تاريخ  حاسم يف 
وذلك بظهور هرطقة نسطوريوس بطريرك القسطنطينية إذ قام كريلس 

بدور املدافع األول عن األرثوذكسية ضد الِبْدَعِة النسطورية .
 كان نسطوريوس يؤكد يف عظاته بكنيسة القسطنطينية أنه يوجد 
شخصان يف املسيح شخص إهلي هو اللوغوس الكلمة ، الذي يسكن 
يف شخص إنسان هو اإلنسان يسوع وأن العذراء القديسة مرمي ال 
ميكن أن تدعي « والدة اإلله ثيئوطوكوس Theotokos ». وقد رد 
القديس كيرلس على تعاليم نسطوريوس هذه ابتداء من ربيع ٣٢٩م 
يف رسالته الفصحية لتلك السنة . وحدثت مراسالت بني البطريرك 
كيرلس والبطريرك نسطوريوس منذ ذلك احلني، انتهت بانعقاد جممع 

القدیس كیرّلس

رئیس أساقفة اإلسكندریة
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اإلمبراطور  إليه  دعا  الذي  ٤٣١م  سنة  الثالث  املسكوين  أفسس 
وحرمه  نسطوريوس  بعزل  ا�مع  وحكم  الصغير.  ثاؤدوسيوس 
النحراف إيمانه وإصراره على أفكاره غير المستقيمة . وثبَّت ا�مع 
تعاليم  األثين عشر . وحكم على  القديس كريلس  املسكوين حروم 
نسطوريوس بالضالل . وأيَّد استعمال لقب «ثيئوطوكوس (أي) والدة 
اإلله » للعذراء مرمي . وهذا اللقب كان استخداًما قدميًا سابًقا على 

ظهور الِبْدَعِة النسطورية بكثري .
وقد تعرَّض القديس كيرلس للسجن لعدة شهور أثناء فرتة وجوده يف 
أفسس بسبب دفاعه عن اإلميان . وعند عودته إىل األسكندرية يف ٣٠ 
أكتوبر سنة ٤٣١م ، اسُتقبل يف األسكندرية استقبال األبطال ، إذ نظر 
إليه املؤمنون على أنه أثناسيوس جديد وهكذا لقبه األرثوذكسيون بلقب 

« عمود الدين ».
وبعد كفاح طويل وصمود شامخ يف الدفاع عن اإلميان ضد أخطر 
بدعتني متسان اإلله املتجسد يسوع املسيح ومها اآلريوسية والنسطورية ، 
وبعد جهاد متواصل وسهر ويقظة روحية يف رعاية املؤمنني وتعليمهم 
وحفظهم يف اإلميان املستقيم ، رقد القديس كيرلس يف الرب يف ١٠ 

يوليو ٤٤٤م .

٢ ـ كتابات القديس كيرلس :
القديس كيرلس هو واحد من أعظم رموز الفكر املسيحي يف القرون 
 Migne األوىل . فكتاباته متأل عشرة جملدات ضخمة من جمموعة

اليونانية (جملدات من ٦٨ إىل ٧٧ Mg أي ما يعادل حوايل ١٥٠ 
كتاب كل منها ١٠٠ صفحة حجم متوسط أو يزيد) وذلك حىت بعد 
أن فُقد الكثري من كتاباته . وقد بدأت ترمجة كتاباته من اليونانية إىل 

لغات أخرى وهو ال يزال على قيد احلياة فقد قام :
١) «ماريوس مركاتور Marius Mercator» برتمجة بعض كتاباته 

إىل الالتينية .
٢) ترجم «رابوال الرهاوي» بعضها إىل اللغة السريانية .

 وبعد ذلك ظهرت ترمجات أرمينية وقبطية مث عربية لبعض كتاباته .
وتتميز كتابات القديس كيرلس بالعمق وثراء األفكار، والدقة والوضوح 
التأملية واجلدلية، ومما جيعل من كتاباته  النقاش مما يثبت موهبته  يف 
مصادر من الدرجة األوىل يف األمهية لتاريخ العقيدة والتعليم اإلمياين . 
ودرج علماء اآلباء على تقسيم كتابات القديس كريلس إىل مرحلتني :

املرحلة األوىل : تنتهي بظهور الِبْدَعِة النسطورية سنة ٤٢٨م ، وهذه 
املرحلة كانت مكرسة لتفسري أسفار الكتاب املقدس بعهديه والدفاع 

عن اإلميان ضد البدعة اآلريوسية .
املرحلة الثانية : تبدأ من سنة ٤٢٨م بظهور البدعة النسطورية وتنتهي 
برقاد القديس كيرلس ، ومعظم كتابات هذه املرحلة مكرسة للدفاع عن 

التعليم الصحيح يف التجسُّد ، ضد الِبْدَعِة النسطورية .
 ، واجلديد  القدمي  العهدين  : ألسفار  التفسيرية  الكتابات  أ) 
وتشكل اجلزء األكرب من إنتاجه الالهويت ، إذ تشغل ٧ جملدات من 
مجموعة ميني وهي ا�لدات من ٦٨ - ٧٤ من برتولوجيا جريكا . 
تشغل شروحاته على أسفار العهد القدمي مخس جملدات منها (من ٦٨   
- ٧٢) بينما تشغل شروحه للعهد اجلديد جملدي ٧٣ ، ٧٤ من 
مجموعة ميني وشذرات يف جملد ٧٢ ، وجزءًا صغريًا من جملد ٧٧ . 
وأهم شروحه للعهد اجلديد هو شرحه إلجنيل القديس يوحنا الذي 
يشغل جملد ٧٣ كله ونصف جملد ٧٤ . أما تفسريه إلجنيل لوقا فلم يبق 
من األصل اليوناين سوى ٣ عظات كاملة وبعض شذرات متفرقة . 
ولكن وصلتنا نسخة مرتمجة للسريانية ترجع إىل القرن السادس امليالدي 
 Payne Smith حتوي ١٥٦ عظة على إجنيل لوقا وهي اليت ترمجها
بأكسفورد سنة ١٨٥٩م .  باين مسيث » إىل اإلجنليزية ونشرها   »
وحيوي جملد ٧٤ عدة أجزاء من تفاسري مفقودة للقديس كيرلس على 
رسالة رومية وعلى رساليت كورنثوس ، وعلى الرسالة إىل العربانيني وعلى 

إجنيل مىت .
ب )كتاباته العقيديةـ  الدفاعية ضد اآلريوسيين :

 كتابان : ١) الكنز يف الثالوث . 
 ٢) حوارات حول الثالوث ويشغالن معظم جملد ٧٥ .

ج )كتاباته العقيديةـ  الدفاعية ضد النسطورية :
وهي ثمانية كتب :

١) ضد جتاديف نسطوريوس .

األيقونة العجائبّية لوالدة اإللة «بواجب اإلستحقاق»
جبل آثوس - اليونان
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. De Recta Fide ٢) قاعدة اإلميان
٣) احلروم األثين ضد نسطوريوس.

٤) االحتجاج لدى اإلمرباطور ثاؤدوسيوس الصغري .
٥) شرح جتسد االبن الوحيد .

٦) ضد من ينكرون أن العذراء مرمي هي والدة اإلله .
٧) ضد ديودوروس الطرسوسي وثيئودوروس أسقف املصيصة ُمَعلَِّمي 

نسطوريوس .
٨) املسيح واحد : وهو حوار حول وحدة شخص املسيح . 
وتشغل هذه الكتب جزءًا من جملد ٧٥ وجزءًا من جملد ٧٦ .

د ) الرد على كتب يوليانوس الجاحد ضد المسيحيين : 
ويشغل جزءًا من جملد ٧٦ ويرجح أنه كتب بني سنيت ٤٣٣و٤٤١م .

هـ ) الرسائل الفصحية : وعددها ٢٩ رسالة للسنوات من ٤١٤ 
إىل ٤٤٢ وتشغل جزءًا كبريًا من جملد ٧٧ .

و ) العظات : مل يتبق من كل العظات اليت ألقاها القديس كيرلس 
طوال ِسِين بطريركيته الطويلة (٤١٢ إىل ٤٤٤) سوى ٢٢ عظة ، وقد 
بينها وبني  للتمييز  الناشرون حتت عنوان «عظات متنوعة»  وضعها 

العظات الفصحية أو الرسائل الفصحية .
العظات الثماين األوىل من هذه ا�موعة ألقاها القديس كيرلس يف 
صيف سنة ٤٣١م أثناء انعقاد جممع أفسس املسكوين ، العظة رقم ٤ 
هي العظة الشهرية جًدا عن والدة اإلله اليت ألقاها يف كنيسة القديسة 
مرمي بأفسس يف ٢٣ يونية ٤٣١م . وهذه العظات تشغل جزءًا صغريًا 

من جملد ٧٧ .
ز ) الرسائل : عدد كبري من مراسالت القديس كريلس ال تزال 
 ١٠٥ Migne باقية، فقد ُنشرت يف جملد رقم ٧٧ من جمموعة ميين
رسالة ؛ ٨٨ رسالة منها أرسلها القديس كريلس و١٧ مرسلة إليه من 
آخرين. كما نشر شوارتز E. Shwartz مخس رسائل أخرى فتكون 

مجلة الرسائل ١١٠ رسائل.
 هذه الرسائل هامة جًدا بالنسبة لتاريخ «الكنيسة والدولة» وبالنسبة 
للتعليم الكنسي، والقانون الكنسي، وللعالقات بني الشرق والغرب 

والتنافس القائم بني املدارس الالهوتية والكراسي األسقفية :
١) رسالة رقم ٥٥ حتوي شرًحا لقانون اإلميان .

٢) بينما هناك ٣ رسائل هلا األمهية األوىل يف تاريخ العقيدة املسيحية 
وهي الرسالتان الثانية والثالثة إىل نسطوريوس (رقم٤ ورقم١٧) والرسالة 
إىل يوحنا األنطاكي (رقم٣٩). هذه الرسائل الثالث ُتسمى الرسائل 
املسكونية. رسالة رقم (٤) مسيت بالرسالة العقائدية. وقد اعتمدها 
جممع أفسس باإلمجاع يف جلسته األوىل يف ٢٢ يونيو ٤٣١م وشهد هلا 
اجلميع بأ�ا تتفق متاًما مع قانون إميان جممع نيقية. ورسالة رقم (١٧) 
حتوي احلروم األثين عشر وقد ضمت إىل أعمال جممع أفسس املسكوين 

، وقد اعتمدها جممع خلقيدونية أيًضا فيما بعد سنة ٤٥١م .
أما الرسالة رقم ٣٩ واليت مسيت « قانون إميان أفسس» فتحوي بيان 
اإلميان خبصوص طبيعة املسيح الذي على أساسه مت االحتاد بني يوحنا 
القديس كريّلس وكنيسة  أنطاكية من جهة، وبني  األنطاكي وكنيسة 
األسكندرية من جهة أخرى سنة ٤٣٣م بعد انشقاق استمر سنتني بعد 

جممع أفسس املسكوين ، ولذلك مسيت «رسالة االحتاد».
٣)  كتاب شرح إنجيل يوحنا :

 هذا الكتاب هو أضخم ُكتب القديس كريلس التفسريية بل اضخم 
كل كتبه على اإلطالق . وهذا الشرح له طابع عقائدي دفاعي. فقد 
اهتم فيه القديس كريلس أن يربهن من اإلجنيل الرابع أن ابن اهللا هو من 
نفس جوهر اآلب وأن ُكًال منهما له أقنومه اخلاص ، ويرد فيه على 
ملدرسة  اخلريستولوجي  التعليم  وعلى  واألنوميني  اآلريوسيني  تعاليم 
تعبري  فيه  يرد  اسم نسطوريوس كما مل  فيه  يَرِْد  ، ولكن مل  أنطاكية 
«ثيئوطوكوسـ  والدة اإلله» وال التعبريات املستعملة يف كتابات القديس 
كريلس املتأخرة . لذلك فمن املؤكد أن القديس كريلس قد كتب هذا 
الشرح قبل ظهور بدعة نسطور أي قبل ٤٢٩م . ويتكون هذا الشرح 
الضخم (جملد ٧٣ ونصف جملد ٧٤ من جمموعة ميين Migne). من 

١٢ كتاب كل منها منقسم إىل فصول .
طروبارية القديس كيرلس باللحن الثامن: ظهرَت أيها الالهج باهللا 
كريلُّس، مرشًدا إىل اإلميان املستقيم ، ومعلًما حلسن العبادة والنقاوة، يا 
كوكَب املسكونة ومجال رؤساء الكهنة احلكيم، وبتعليمَك أنرَت الكل 

يا معزفة الروح فتشفع إىل املسيح اإلله أن خيّلص نفوسنا.
قنداق باللحن الرابع: لقد حللَت معاقد البدع بقوة املسيح، وأغنيَت 
املغبوط  أيها  نسطور  زَؤان  وانتزعَت كل  اإلهلية،  بأقوالك  الكنيسة 
كريلُّس، فلذلَك أنَت ماثٌل مع مصاف املالئكة، متشفًعا على الدوام 

إىل املسيح، أن مينح الكل غفران الزالَّت.

«طوبى لمن يمسك أطفالك ويضرب بهم 
الصخرة» (مز ١٣٦)

أطفال بابل هي «األفكار الشريرة» التي تزعج 
وتشوش قلبنا.

- ألن هذا ما تعنيه كلمة «بابل» (بلبلة أو 
تشويش)

 - يجب أن نقبض على هذه األفكار وهي 
مازالت صغيرة في مهدها،

ونضربها تجاه الصخرة، أي «تجاه المسيح»
العالمة أوریجانوس
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✞ الفصل الحادي عشر ✞.
الضعيف  األمل  حتوَّل  الشتاء،  �اية  ومع  آذار  شهر  بداية  يف 
واملرتعش الذي كان يراود نكتاريوس إىل حقيقة: فقد جاءه خرب تعيينه 

مديرًا للمدرسة الالهوتية يف أثينا بــ: «ريزاريو».
شعور  نفسه  يف  وفاَض  داخلي كبري،  بفرح  أحّس  جديد  من 
باالمتنان: إّن الرّب، آدم الثاين، املخّلص املمتلىء باحلنان قد أعطى 
موافقته ... وهكذا فقد آن األوان لوضع حدٍّ لألسفار املستمرة يف 
على  قليًال  للرتكيز  واألسهار؛  اجلسيمة  وللمتاعب  الريف،  مناطق 
الدراسة والكتابة، ونشر بعض الُكتب اليت ©دف بشكٍل رئيسي إىل 
التبشري �ذا الالهوت احلّي الذي ينساه الناس. فكانت املسألة إذن أن 
جياهد إلنشاء نواة من شبان قد يصبحون منارات ومرشدين، ومبثابة 

خنبة يف الكنيسة األورثوذكسّية اليونانية.
وقبل أيام من صدور القرار الرمسي بتعيينه، كتب إليه أحد أصدقائه 
احلميمني، ويُدَعى زوسيماس فالندليس رسالة. وكان مسيحًيا مؤمًنا، 
يَُدرِّس اللغات األجنبية ألوالد العائالت الثَّريِّة. ومل يتسنَّ لنكتاريوس أن 
يلتقيه ألنه أُصيب فجأة باملرض، واضطر ملالزمة الفراش قبل أيام من 
بتعيني  خيتص  ما  بالسّر كل  يتابع  الرجل  هذا  وكان  البشارة.  عيد 
نكتاريوس. وكثريًا ما كان يكتب له عن هذا املوضوع بصورة ُمَفصَّلة: 
«بحسب املواد املرعيةاألجراء الواردة تحت األرقام ١٩ و ٢٠ و ٢١ من نظام 
املدرسة، وبناًء عىل اقرتاح وزير الشؤون االكلرييكيّة والتعليم الرسمي، 
السيّد د. كاليفورنا، فقد تقّرر تعيينكم. إالَّ أن مصاعب كثرية جًدا  قد 

برزت، وخصوًصا بسبب ورود معلومات من مرص لغري صالحكم».
وقد تأثّر نكتاريوس كثريًا  عند قراءته هذه الكلمات األخرية فتساءل:

- «ملاذا يتابعون اضطهادي؟» وراح يتفّكر طويًال.
ويف اليوم التايل قَـِبَل دعوة عائلة السّيد خارملبوس، صاحب املنزل، 
للغداء. وقبل ذلك بوقٍت قصري، كان قد تكّلم يف موضوع رحيله مع 
صديقه الصغري قسطنطني، فبدا الصيب حزيًنا، وتراجع إىل زاوية بقرب 
املكتبة، وراح يراقب نكتاريوس من مكانه بصمت وبنظرات متوسلة. 
وبعد وقٍت قصري فاضت عيناه بالدموع. وفّكر نكتاريوس يف نفسه أّن 
هذا األمر حًقا غريب، كيف أنَّ التجاذب بينهما متبادل، وأّن هذا 

الصيب يرغب فعًال يف التكريس. فقال له حماوًال ©دئته:
ماذا  يدري  ومن  عظيٌم،  فاهللا  ولدي كوسيت،  يا  تقلق  ال   »  -

سيحدث؟».
وكان هذا الغداء الوداعي ُمفعًما باحلّب والتأثر. وكان أفراد العائلة 
السّيد  حنو  واستدار  نكتاريوس،  فتكّلم  أملهم.  إلخفاء  جيهدون 

خاراملبوس الطّيب وزوجته، وقال: 
- «هل تريدان أن تسديا يل خدمة؟» 

- «بالطبع يا صاحب السيادة، اطلب ما تريد  من اخلدمات.
- «أريد أن توافقا على أن أصطحب معي قسطنطني ليتابع دروسه 
يف مدرسة «ريزاريو». فهي مدرسة عادية ومدرسة كهنوتية يف الوقت 

نفسه».
وفوجىء اجلميع وصمتوا، إذ مل يكونوا يتوّقعون شيًئا من هذا. فتابع 
نكتاريوس:- شرط أن يكون ولًدا طيًبا وأن يستحق ذلك. أعدكم 
مبراقبته على الدوام وبشكل صارم؛ وسأكون مسؤوًال عن مستقبله».

فسأل الوالد الصيب بلطف:
- « كوسيت، هل تريد الذهاب مع صاحب السيادة».

فسكت الصيب قليًال وهو يفّكر َمِلي�ا لُيخرج نفسه من املأزق. مث 
غمز بعينه ومتتم: «سآيت لزيارتكم يف الصيف».

فسألته شقيقته ديسبينا اليت تبلغ من العمر أربع سنوات:
- «وهل ستصبح كاهًنا».

فأجاب نكتاريوس:
- « إّن هذا يتعّلق بأموٍر كثرية ... وأّوهلا واجباته العائلية. ومبا أنه 

يرغب مبساعدة أهله وإخوته وأخواته ... فقد ال ُيصبح كاهًنا».
وعندها التقت نظرات الكاهن والصيب، ورأى الولد يف عيين األسقف 
زوجته  إىل  ينظر  وهو  الوالد  قال  مث  الظل.  مرور  يشبه  ما  الربّاقتني 

وابتسامٌة تضُىي وجهه:
- «نشكرك يا صاحب السيادة، فهذا شرٌف عظيم لنا وحنُن ممتنون 

لَك من ُكل قلوبنا.
- «ال داعي ِلشكري. أرجو أن يعطينا الرّب احلنون بركته فتسري 

األمور بالشكل األفضل. وله وحده كل الشرف وكل االمتنان».

✞ عشر الحادي ✞الفصل ا✞

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

« ِإًذا يَا ِإْخَوِتي اَألِحبَّاَء، ُكونُوا رَاِسِخيَن، َغيـَْر ُمتـََزْعزِِعيَن، 
ُمْكِثرِيَن ِفي َعَمِل الرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍن، َعاِلِميَن َأنَّ تـََعَبُكْم لَْيَس 

.» (١ كو ١٥: ٥٨) بَاِطًال ِفي الرَّبِّ
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وبمعمودّیة واحدة لمغفرة الخطایا
« تتمة »

تأسيس السّر:
آَمَن  «َمْن  املعموديّة:  سِر  أّسس  الذي  هو  املسيح  يسوع  ربّنا  إنَّ 
األَُمِم  يَع  َوتـَْلِمُذوا مجَِ َخَلَص» (مرقس ١٦:١٦)، «فَاْذَهُبوا  َواْعَتَمَد 
 ،(١٩:٢٨ (مىت  اْلُقُدِس.»  َوالرُّوِح  َواالْبِن  اآلب  بِاْسِم  َوَعمُِّدوُهْم 
«احلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلَك: ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ يُوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّوِح الَ يـَْقِدُر 

َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت اِهللا.» (يوحنا ٥:٣).
إنَّ النموذج الكبري ِلُعمَّادنا هو معمودية يسوع يف �ر األردن، مع أنه 
كان بال خطيئة. إنَّه اعتمد لُيقيم لنا املثال، لِيُبـَنيِّ لنا أمهيَّة املعمودية 
خلالصنا. وعندما اعتمد الرّب حلَّ الروح الُقُدس واستـََقرَّ عليه يف شبه 
محامة. لذلك جند أنَّه يف الكنيسة األورثوذكسّية فإنَّ ِسّر العماد يـُْلَحق 
للتو بسرِّ الـِمْسَحة املقدَّس باملريون، والذي من خالله ننال نفس الروح 
وعند  والروح».  «املاء  ِمن:  اعَتَمدنا  أننا  حقيقة  فينا  ويتم  الُقُدس، 
واملعموديَّة  عجيبة،  بطريقة  السماوات»  «انفتحت  يسوع:  اعتماد 
تفَعل لنا هذا، فإنَّ السموات اليت كانت مغلقة أمام وجهنا بسبب 
اخلطيئة، صار لنا اآلن دخول اليها من اهللا، وصارت لنا دالة وُجرأة أن 
َع أيًضا أثناء ُعمَّاد املسيح صوُت  ندعو اهللا: «أبًا أو أبانا». كذلك مسُِ
اهللا من السماء يقول: « هَذا ُهَو اْبين اْحلَِبيُب الَِّذي ِبِه ُسرِْرُت» (مىت 
نفسه  اهللا  َنسمع صوت  ُعمَّادنا  أيًضا وقَت  ١٧:٣). وهكذا حنن 
يتكلَّم ويقول: « هذا هو ابين الذي أُحّبه الذي صار يل، الذي سوَف 

أقوده وأُساحمه وأُقـَوِّيه، ويوًما ما سوف آخذه إىل السماء».
استجابه ومسؤوليَّة شخصيِّة:

املعموديِّة يَلزمها قبول شخصي من ِجَهة 
ِسن  يبُلغ  أن  بعد  اعَتَمد وهو طفل  من 
عمله  ما  الطفل  يَقَبل  أن  يَلَزم  اإلدراك. 
فاملعموديِّة  العماد،  عند  ألجله  املسيح 
السماء  ُتدخلنا إىل  َتذَكرًة روحيِّة  ليست 
نيكوس  الالهوتي  الدكتور  يقول  آلِيــ�ا. 

نيسيوتيس: «إنَّ املسيحي الـُمَعمَّد، خاصَّة يف الكنائس اليت ُمتاَرس 
فيها معموديَّة األطفال، حيتاج إىل أن يُعِلن قراره الشخصي خبصوص 

اإلميان املسيحي الذي ناله أو توارثه سلبي�ا (بدون إرادته) من البيئة 
املسيحّية». «إنَّه بدون هذا القرار الشخصي ُتصبح املعمودية جمرَّد 
شكل بال قوَّة، نظن بسببه أننا مسيحيِّون، والواقع يشهد بغري ذلك». 
يشبه ذلك أننا عندما نذهب لنزور بعض أقطار الشرق األقَصى، فإنّه 
أوَّل حقنة ُحنقن �ا جتعلنا  إنَّ  الكولريا.  ُحنَقن ونَُطعَّم ضّد  أن  يلزم 
بطريقة  باملرض  ُنصاب  احلقيقة حنُن  يومني، يف  أو  يوم  ملدَّة  َمرَضى 

خفيفة، وهذه حتفظنا ِمن اإلصابة باملرض احلقيقي.
م  يوجد اآلن عدٌد ال ُحيَصى من املسيحيِّني باإلسم الذين يعرتفون أ�َّ
جيعلهم  وهذا  معموديّة»  «شهادة  على  حاصلون  أل�م  مسيحيِّون 
م يف ِغَىن عن تكوين عالقة شخصيِّة صادقة باملسيح. يلزم أن  وكأ�َّ
يتبع املعموديّة إدراك شخصي ويقظة هائلة لعطايا اهللا املتعّددة اليت 

وهبها لنا بسبب حمّبته من خالل هذا السّر العظيم.
اتَّحدنا بالمسيح:

املسيح يُطهِّرنا ِمن خطايانا باملعمودية، ويدعونا أوالده وبناته، وجيعلنا 
وارثني لكل غناه، وجيعلنا أعضاء يف أُسرته. ومبا أنـَّنا أعضاء يف عائلة 
اهللا، فنحُن أقرباء لكل واحد ومسؤولون عن ُكل واحد. ومع ذلك فإنَّ 
باملسيح،  ونتَّحد  نرتبط  فبها  حنُن  ذلك،  من  أكثر جدَّا  املعموديَّة 
ونصري أعضاء جلسده، وُيصَبح كل مسيحي ُمعَتِمد امتداًدا للمسيح. 
نصري مسيًحا آَخر يف العامل. نصري عينيه ويديه ولسانه وقدميه. املسيح 
ا  إ�َّ جسده.  أعضاء  حنن  خاللنا،  من  العامل  يف  يعمل  أن  اختار 
مسؤوليتنا اخلاصَّة كمسيحيني ُمعتمِدين أن جنعل املسيح حاضرًا حيثما 

نذهب حنن أو نقيم يف أّي مكان يف العامل.
سأل شخٌص ُملحد طفًال فقريًا ُمرتديًا ثيابًا بسيطة فيما كان 
عائًدا من مدارس األحد إىل منزله: «ماذا تعّلمت اليوم؟» أجاب 
الطفُل على ذلك الذي يتهّكم عليه: «تعلَّمُت أّن اهللا حمبة». 
فسأله: «إن كان اهللا حمبة، فَِلَم مل تطلب من أي شخص أن 
يعطيَك مالبس أو حذاًء نظيًفا؟». بعد حلظات ِمَن الصمت 
أجابه الطفل يف ُحزٍن: «أظن أّن اهللا قال هذا لشخٍص ما ولكن 
يبدو أن هذا الشخص قد َنِسَي». جيب من خالل أعضاء جسد 
املسيح أن يتعلَّم العامل أّن اهللا حمبَّة، ِمن خالل اهتمامنا كُل واحد 

باآلخر وبالعامل احمليط.

(٨٢)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

ِلَواِحٍد  ٨فَِإنَُّه  لِْلَمنـَْفَعِة.  الرُّوِح  ِإْظَهاُر  يـُْعَطى  َواِحٍد  ِلُكلِّ  «َولِكنَُّه 
يـُْعَطى بِالرُّوِح َكَالُم ِحْكَمٍة، َوآلَخَر َكَالُم ِعْلٍم ِحبََسِب الرُّوِح اْلَواِحِد، 
اْلَواِحِد.  بِالرُّوِح  ِشَفاٍء  َمَواِهُب  اْلَواِحِد، َوآلَخَر  بِالرُّوِح  ِإميَاٌن  َوآلَخَر 
َوآلَخَر َعَمُل 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.» (١كور٧:١٢-١١)
١- الروح الُقُدس في العهد الجديد: 

لقد قّدمنا إىل حمّبتكم يف عظتنا السابقة، بقدر استطاعتنا، جزءًا يسريًا 
من الشهادات عن الروح الُقُدس. ويف هذه العظة، سنعاجل على قدر 
اإلمكان، الشهادات اُألخرى املستخرجة من العهد اجلديد، إن شاء 
اهللا. وكما يف عظتنا السابقة مل حناول االسهاب (اذ الكالم عن الروح 
الُقدس ال يَـْنـَفُد) لعدم جتاوز احلدود مع مستمعينا، كذلك لن نقول، 
هذه املرّة أيًضا، إالَّ اليسري مما تبقَّى قوله، ألنّنا نعرتف بكل صراحة 
اآلن، مع ما حنُن عليه من ضعف، حبريتنا إزاء عظمة امور الكتاب 
ملقّدس. واليوم كذلك، ، لن نستشهد باحلجج البشرية (اذ ال فائدة 
منها) على حد قول الطوباي بولس الرسول: «الَِّيت نـََتَكلَُّم ِ�َا أَْيًضا، َال 
اْلُقُدُس، قَارِِنَني  الرُّوُح  يـَُعلُِّمهُ  ِمبَا  َبْل  إِْنَسانِيٌَّة،  تـَُعلُِّمَها ِحْكَمةٌ  بِأَقـَْوال 
الرُّوِحيَّاِت بِالرُّوِحيَّاِت.» (١كور ١٣:٢). سنفعل كاملسافرين بر�ا أو حبرًا 
الذين يقصدون بلًدا نائًيا، اّ�م يسعون اليه بكّل مهة ونشاط؛ ولكّنهم 

اعتادوا ان حيّطوا رِحاهلم يف الـُمدن، أو يُلقوا مراسيهم يف املواىنء.
٢- الروح الُقُدس ال يتجّزأ: 

حنُن وال شك نقّسم تعاليمنا عن الروح الُقدس؛ أما هو فيّظل واحد، 
. ففي ِعظاتنا السابقة عن اآلب، تكّلمنا مرّة عن  ال يتجزّأ وال يتغريَّ
ملكيته، ومرّة أخرى قُلنا كيف انه ُدِعَي أبا ضابط الُكل، ومرّة ثالثة 
كيف انّه خالق ُكّل شيء. فكوننا قّسمنا العظات ال يعين اننا جزّأنا 

االميان، ألنّه كان وال يزال موضوع عبادتنا الوحيد. وكما اّن يف عظاتنا 
عن ابن اهللا الوحيد، علَّمنا مرّة ألوهّيته، ومرّة اخرى عن طبيعته البشرية، 
مقّسمني اىل عّدة عظات منفصلة ما خيّص ربّنا يسوع املسيح، مع 
ا�اهرة بأّن إمياننا به ال يَنَقِسم، كذلك حنن نقسِّم اآلن عظاتنا عن 
الّروح الُقدس، ولكّننا نبّشر بإميان ال يتجزأ يف إقنومه؛ «َولِكنَّ هِذِه 
ُكلََّها يـَْعَمُلَها الرُّوُح اْلَواِحُد ِبَعْيِنِه، قَاِمسًا ِلُكلِّ َواِحٍد ِمبُْفَرِدِه، َكَما َيَشاءُ.» 
(١كور ١١:١٢)، بينما يظّل هو نفسه غري منقسم. ألّن املعزي ليس 
كائًنا آخر خيتلف عن الروح الُقدس، بل هو نفس الكائن األَحد الذي 
ندعوه بِأمساَء خمتلفٍة: الكائن احلّي القائم بذاته، املتكّلم والعامل؛ وهو 
الذي يُقّدس مجيع الكائنات(املالئكة والَبشر) اليت خلقها اهللا باملسيح.

٣- اسماؤه كثيرة وهو واحد: 
وخوفًا من أن َيِظّن البعض عن جهٍل أّن هناك عّدة أرواح، بسبب 
تعّدد امساء الروح الُقدس - وانه ليس واحًدا وليس هو الروح عينه، يف 
حني انه واحد - أدرجت الكنيسُة اجلامعة يف قانون اإلميان، ِحرًصا 
على سالمتك، ان تؤمن «بالروح الُقدس املعّزي األَحد الذي تكّلم 
يف األنبياء»، لكي تعرف اّن هناك تسميات عديدة، ولكن الروح 
إالَّ  نتناول  لن  حنن  العديدة  التسميات  هذه  ومن  واحٌد.  الُقدس 

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

العظة السابعَة عشرَة
ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

«في الروح القدس»
(تابع)

 « ال تبخل بإيقاد شمعة أمام أيقونة السيد أثناء الصالة، وتذكر أنك 
توقدها أمام النور الذي ال يدنى منه،  وأمام الذي ينيرك بنوره، فشمعتك 
أشبه بتقدمة موقدة هللا،  فلتكن عطية اهللا من كل قلبك ولُتذكرك بأنك 

أنت نفسك  يجب أن تكون سراًجا موقًدا ومنيًرا»
القدیس یوحنا كرونشتادت

الصليب
راية

الظفر
وطريق

االنتصار
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