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نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
إذا أَدنّا نفقد كل شيء. يف النهاية، انظروا إىل 
ما هو األمر عليه ببساطة. بادئ ذي بدء، جيب 
صالة  لتالوة  الصحيحة  احلالة  يف  نكون  أن 
نترك  لنا… كما  «اترك  نقول  فيها  «أبانا». 
نحن…» انتقَدين أحدهم ومل أساحمه، هذا يعين 
أنين أكذب عندما أصلي «أبانا…» نعم، لقد 
تعبُت وصليُت لكنين ال أريد أن أسامح. إًذا أنا 
تعبُت ُسًدى. الرباءة تشّد الروح القدس ليسكن 

يف قلوبنا.
عندما ننتقم من الناس نوّقع معاهدة سالم مع 
إساءات  حتّمل  حتاول  وعندما  الشياطين. 
اآلخرين، عندها فقط أنت حتاول أن تكافح ضد 
األرواح الشريرة. عندما حتاول أالَّ ُحتْزَِن الناس، 
احلكمة  ومينحك  يساعدك  القدس  الروح  فإن 

وينريك.
عندما تبدأ بالصالة ال يكن عندك شيئ ضد 
أي أحد، ألن هذا هو التقدم األعظم. ولكن 
عندما تتذكر األخطاء أثناء الصالة يكون األمر 

صعًبا للغاية.
فقط سيحصل الذين أصبحوا أغنياء بالتواضع  
على الكثري. وكلُّ ما يُعَمل بالتواضع ال يسبب 

خالفًا.
يقضون حيا�م  لو كان هناك رهبان كثريون 
بطريقة إهلية يف األديار، ُيَصلُّون ليًال وارًا، فإن 

يصري  سوف  شيء  كل 
هناك  كان  إذا  أفضل. 
العامل يتوبون  مسيحيون يف 
وحيفظون أنفسهم من إدانة 
اهللا  فإن  الكنيسة،  خدام 
أعمال  سيربط  الصاحل 
آخر  يف   – الشيطان 
بني  العامل  اية  املطاف، 

يدي اهللا.
حتفظ  أن  جًدا  املهم  من 
هو  ما  كل  من  عقلك 
يتوخى  من  كل  خطيئة. 
الصغرية  اخلطايا  من  احلذر 
أمهيتها،  تُفَهم  بالكاد  اليت 
إىل  األمر  به  ينتهي  لن 
اهللا  ألن  الكبيرة،  الخطايا  مع  معركة  خوض 

حيرسه ويرى جهاده وتواضعه.
إن حمادثة األفكار النجسة تثري األهواء، وحىت 
إذا كنَت ال توافق عليها، فسوف تعذّبك أليام 
هذه  مع  تتحادث  إذ  ألسابيع.  وحىت  كاملة 
َمثّ  فمن  مباشرة.  الشيطان  تحّدث  األفكار، 
يبتعد الروح القدس، ألنك مل ترِد أن جتاهد. لكي 
يساعدك الروح القدس جمدًدا، عليك أن تضع 
بداية طيبة من التوبة يف قدر كبري من التواضع، 
وبقدر ما تستطيع، ال ُتِدْن أحًدا، ومتنَّ اخلالص 

للجميع، وخاصة اعترب اجلميع أفضل منك.
الروح القدس رقيق جًدا ومرَهف. إن االنغماس 
يف فكرة إدانة واحدة وموافقتها، يكفيان جلعل 

الروح القدس يرحل.
التمييز ُيكَتَسب بالتواضع. إن مل تعمل على 

اقتناء التواضع سوف تسقط أمام كل خطر.
إن أردَت أن تنتصر فٱعمِل التايل: ُكْن أكثر 
صرامًة مع جسدك وارحم أخاك. لنستِفد من 
بل  أحًدا،  نعّري  وال  اآلخرين،  الرمحة إلصالح 

لنضع ذواتنا يف مكام.
الصرامة مسموحة إىل أن تصري قاتلة للمحبة. 
احتمال  تستطيع  ال  حساسة  أنفس  هناك 
الكلمات السيئة. إا ُتربعم وتنمو عندما تكون 
احلسنة  والكلمات  واللطف،  باجلمال  حماطة 

والوداعة.

توّزُع هذه املجلة مجاًنا
مجعية نور املسيح  

كفركنا - الشارع الرئيسي - ص. ب.  ٦١٩

  تلفاكس  ٦٥١٧٥٩١-٠٤
لدعم نشاطات اجلمعية تُقبل التربعات مشكورة

يف بنك العامل فرع النارصة ، حساب رقم: 
12-726-111122

e-mail: light_christ@yahoo.com
المحّرر المسؤول : هشام خشيبون -  سكرتير جمعية نور المسيح   
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة إعادة رفات القدیس سابا الى دیره العامر
األبرار  «أمَّا  الحكيم:  سليمان  يقول   
ثـََوابـُُهْم،  الرَّبِّ  َوِعْنَد  األََبِد،  ِإَىل  َفَسَيْحيـَْوَن 
. فَِلذِلَك َسيـََناُلوَن  َوَهلُْم ِعَنايٌَة ِمْن َلُدِن اْلَعِليِّ
 ، الرَّبِّ َيِد  ِمْن  اجلََْماِل  َوتَاَج  الَبهاِء،  ُمْلَك 
يَِقيِهم»  َوِبِذرَاِعِه  بَِيِميِنِه  َيْستـُُرُهْم  ألَنَُّه 

(حكمة٥ :١٥ _ ١٦) 
ء، األخوة األحباء بالمسيح، اآلباء اَألجالَّ
الزوار الحسنو العبادة، والحضور الكريم.

المتوشح  البار  ألبينا  املقدسة  النعمة  إن 
اليوم  نُعيِّد  اليوم لكي  باهللا سابا قد مجعتنا 
الستعادة رفات القديس سابا غري البالية إىل 

مكان وموضع تنسُّكه يف الربيِّة. 
النور  هو  الذي  المسيح  يسوع  ربنا  إن 

، ِبِقَياَمِة  والحياة «الَِّذي َوَلَدنَا ثَانَِيًة ِلَرَجاٍء َحيٍّ
َيُسوَع اْلَمِسيِح ِمَن اَألْمَواِت» (١بطرس ١: ٣) قد أظهر وأنار جمده 

على األبرار أي قديسيه الذين عاشوا على مدى الدهور.
لقد استبان أبونا البار سابا متفق الرأي ألبرار اهللا، فقد سلك على 
نفس منوال ِسَريِ القديسني، والذي نال ُملَك البهاء وتاج اجلمال 
من يد الرب. «فُملُك البهاء» هو ملكوت السماوات، وأما تاُج 
اجلمال فهو إكليُل جمِد الرِب البهّي، أي مكافأة األبرار القديسني. 
كما يقول القديس بطرس الرسول «َوَمَىت َظَهَر رَئِيُس الرَُّعاِة (أي 
المسيح) تـََناُلوَن ِإْكِليَل اْلَمْجِد الَِّذي الَ يـَبـَْلى». (١ بطرس ٥: ٤) 
اْليـَْوِم َيُكوُن َربُّ  وأيًضا حبسب القديس النبي إشعياء:«ِيف ذِلَك 

اْجلُُنوِد ِإْكِليَل َمجَاٍل َوتَاَج بـََهاٍء لَِبِقيَِّة َشْعِبِه». (إش ٢٨ :٥)
ويذكر القديس بولس الرسول مكافأة األبرار من ِقَبِل الرب قائًال 
َأْكَمْلُت السَّْعَي، َحِفْظُت اِإلميَاَن  «َقْد َجاَهْدُت اجلَِْهاَد احلََْسَن، 
َوَأِخريًا َقْد ُوِضَع ِيل ِإْكِليُل اْلِربِّ، الَِّذي يـََهُبُه ِيل ِيف ذِلَك اْليـَْوِم، الرَّبُّ 
ظُُهورَُه  حيُِبُّوَن  الَِّذيَن  جلَِِميِع  َبْل  فـََقْط،  ِيل  َولَْيَس  اْلَعاِدُل،  الدَّيَّاُن 
أَْيًضا.» (٢ تيم ٧:٤). ويفسر القديس يوحنا الذهبي الفم أقوال 
القديس بولس الرسول هذه، بأن الِربَّ يعين كل الفضائل مًعا. أي 
حفظ مجيع وصايا الرّب، وأما البارُّ الذي يرتجى ويرغب بظهور 
الرّب يف حضوره الثاين ا¼يد، فإنه سيفعل كل شيٍء قبل جميء 
الفم كالمه  الذهبي  يوحنا  القديس  ويدعم  الرهيب.  الثاين  الرب 

بقول الرّب: «ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد َحيَْفْظ َكَالِمي، 
َوحيُِبُُّه َأِيب، َوإِلَْيِه نَْأِيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزًِال». 

(يوحنا ٢٣:١٤).
قول  االسكندري  القديس كيرّلس  ويفسر 
فينا  يسكن  «عندما  يقول:  إذ  هذا  الرب 
الروح  خالل  من  املسيح  يسوع  خملصنا 
القدس، فإنه حتًما يسكن معه ذلك الذي 
َوَلَدُه، اآلب الذي له نفس الروح أي روح 
املسيح». وبكالم آخر فإنَّ أبانا البار سابا 
أي  اهللا  ابَن  أنَّ  حىت  املسيح،  أحبَّ  قد 
كلمته املساوي لآلب يف اجلوهر مع الروح 
للثالوث  الواحدة  األلوهة  أي  القدس، 
فإن  هلذا  قلبه.  يف  سكنت  قد  القدوس، 
جسدُه  أن  جيًدا  أدرك  قد  سابا  القديس 
أضحى هيكًال للروح القدس، كما يؤكد هذا القديس الحكيم بولس 
الذي يقول:«أَْم َلْسُتْم تـَْعَلُموَن َأنَّ َجَسدَُكْم ُهَو َهْيَكٌل لِلرُّوِح اْلُقُدِس 
الَِّذي ِفيُكُم، الَِّذي َلُكْم ِمَن اِهللا، َوأَنَُّكْم َلْسُتْم ألَنـُْفِسُكْم؟ » (١
كور ١٩:٦). هلذا فإن مرمن الكنيسة ميَدُحُه قائًال: «لقد قضيت 
حياتك على األرض يف حسن العبادة يا أبانا املغبوط سابا املتأله 
اللُّّب. فأصبحت إناًء للروح القدس طاهرًا. ينري املتقدمني إليه عن 

إمياٍن. فاطلب إىل سيِّدك أن ينري نفوسنا حنن ممتدحيك».
البار سابا، مينح االستنارة اإلهلية ونعمة  أبانا  هلذا فإن المغبوط 
غري  املقدسة  رفاته  أي  سراجه  من خالل  وذلك  القدس.  الروح 
المقدسة  وقيامته  المسيح  تجلي  على  دوًما  تشهد  اليت  البالية 

ِلِه َيُسوَع» (عرب ٢:١٢). «نَاِظرِيَن ِإَىل رَئِيِس اِإلميَاِن َوُمَكمِّ
لذلك فإن الصالة املستمرة ليست فقط تلك اليت ميارسها الرهبان 
هنا، بل أيًضا ميارسها الذين يرغبون يف خالص نفوسهم، واليت 
�دف هلذا السبب عينه أي التجلي يف املسيح والقيامة. عدا عن 
ذلك فإن أبانا البار سابا يوضح ويُبني لنا من خالل منوذج حياته 
والتجارب،  المحن  خالل  من  لنا  تصري  اليت  واملنفعة  الفائدة 
وتأديب الرب كما يقول بولس الرسول نقًال عن احلكيم سليمان 
َحتَْتِقْر  الَ  اْبِين  «يَا  ُخيَاِطُبُكْم َكَبِنَني:  الَِّذي  اْلَوْعَظ  َنِسيُتُم  «َوَقْد 
يـَُؤدِّبُُه،  الرَّبُّ  حيُِبُُّه  الَِّذي  َألنَّ  َوخبَََّك.  ِإَذا  َختُْر  َوالَ   ، الرَّبِّ تَْأِديَب 
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الداعي بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

َوَجيِْلُد ُكلَّ اْبٍن يـَْقبـَُلُه». (عرب ١٢: ٥-٦) (أمثال ٣: ١١-١٢).
اآلباء  اإلخوة  وتعليمِه  الرب  بتأديب  العاملني  هؤالء  ومثل 
األجالء، أعضاء أخوية القرب املقدس. أي الرهبان الذين يتنسكون 
هنا مع أبيهم الروحي، حتت كنف وسرت سيدتنا والدة اإلله الدائمة 
البتولية مريم الفائقة البركة ، وحتت إرشاد القيادة العقلية ملن نكرمه 
غادر  الذي  المتقدس  سابا  البار  أبونا  الصحراء  معلم  اليوم 
مع  بالروح  املالئكة  «وشارك  املرمن:  يقول  األرضيات كّلها كما 
اجلسد.  أهواِء  من  ما حضر  وأمات  باجلسد.  العامل  يف  وجوده 
بالنعمة  يشفي  أصبح  مث  ومن  القدوس.  للثالوث  خادًما  فصار 

أسقام املرضى. ويطرد األرواح الشريرة بكلمٍة. فتشفع إىل املسيح 
لتذكارك  بلهفٍة  للُمَعّيدين  الزالت  غفران  يهب  أن  طالًبا  اإلله. 

املقدس». آمني

❁ وُسِئل القديس :«عن شعور الشخص الذي يجب 
انتهاره عن سوء فعله ؟!» .

فأجاب قائًال:
✞ - كما يليق بابٍن مريض شديد الرغبة يف الصحة والعافية، 

وأبوه طبيٌب جيِّد.
✞ - فيجب أن يتعاجل لدى والده، وال يكره ُمداوته بأدوية كريهة 
(مرّة) ملعرفته حملبته، وجودة ِطبِّه، ولتألّـمه من املرض، ولكراهّيته له، 

ورغبته الشديدة للعافية (وال يتضايق من التأديب).

الخاطىء  في  رأيه  باسيليوس:«عن  القديس  وُسِئل   ❁

الذي يحزن من الذي يؤدِّبه ؟!» .
فأجاب:

✞ - هو شخص غير حكيم، ال يعرف اخلطر الداهم للخاطىء، 
وال سيما الـُمخطىء اىل اهللا، وال يعرف مقدار الربح العظيم الذي 
سيحصل عليه من التوبة، وال ُيَصدِّق القائل: «إنَّ من حيب ابنه 

يُؤّدبه» (أم ٢٤:١٢ ، عب ٦:١٢).
«إنَّ البار يُعلِّمين برمحة ويـَُبكِّتين»  (مز ١٤٠).

✞ - والذي يسلك oذا األسلوب (التضايق من التأديب) خيسر 
األخوة (وخيسر نفسه بالطبع).

الذي  دينونة  هي  باسيليوس:«ما  القديس  وُسِئل   ❁

يحامي عن الـُمخطىء وُيخاصم الناس معه ؟!» .
فأجاب:

مينع  ألنه  غريه،  يُعِثر  الذي  من  أكثر  ثقيلة،  دينونته  إنَّ   -  ✞

الـُمخِطىء من أن يتوب يف خطيته، ويعرف غريه شرّه .
✞ - وينبغي أن ُخيرَج من الدير، كقول الرّب: «فَِإْن َكاَنْت َعْينـَُك 
اْلُيْمَىن تـُْعِثُرَك فَاقـَْلْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك، ألَنَُّه َخْيـٌر َلَك َأْن يـَْهِلَك َأَحُد 
أَْعَضاِئَك َوالَ يـُْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِيف َجَهنََّم.» (مىت ٢٩:٥). (كالم 
الرّب «رمزي» فالعني هنا إشارة إىل الصديق الشرير، الذي جيب 
وبسرعة قطع كل عالقة به، حىت ال يسقط اإلنسان بعثراته، وحىت 
ولو كان غالًيا عليه كعينيه، ألنه ينبغي إبعاد اخلبيث باسرع ما ميكن.

الشخص  نقبل  باسيليوس:«كيف  القديس  وُسِئل   ❁

الذي يتوب جّيًدا ؟!» .
فأجاب:

✞ - كما قال الكتاي: إنه يدعو أصدقاَءه وجريانه ويقول: «َأيُّ 
إِْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة َخُروٍف، َوَأَضاَع َواِحًدا ِمنـَْها، َأالَ يَـْتـُرُك التِّْسَعَة 
َوِإَذا َوَجَدُه  اْلبَـرِّيَِّة، َوَيْذَهَب َألْجِل الضَّالِّ َحىتَّ جيََِدُه؟  َوالتِّْسِعَني ِيف 
َيَضُعُه َعَلى َمْنِكبـَْيِه َفرًِحا، َويَْأِيت ِإَىل بـَْيِتِه َوَيْدُعو اَألْصِدقَاَء َواجلِْريَاَن قَاِئًال 

!.» (لو٤:١٥-٦).  َهلُُم: افـَْرُحوا َمِعي، َألينِّ َوَجْدُت َخُروِيف الضَّالَّ

❁ وُسِئل :«ماذا نصنع مع الذي ال يتوب ؟!» .
فأجاب:

✞ - نصنع كما قال الرّب يسوع: «َوِإْن َملْ َيْسَمْع ِمنـُْهْم فـَُقْل 
َكاْلَوَثِينِّ  ِعْنَدَك  فـَْلَيُكْن  اْلَكِنيَسِة  ِمَن  َيْسَمْع  َملْ  َوِإْن  لِْلَكِنيَسِة. 

َواْلَعشَّاِر.» (مىت ١٧:١٨).
وعّلمنا الرسول قائًال: «ُمثَّ نُوِصيُكْم أَيـَُّها اِإلْخَوُة، بِاْسِم رَبِّنـَا َيُسوَع 
َحَسَب  َولَْيَس  تَـْرتِيٍب،  ِبالَ  َيْسُلُك  َأٍخ  تَـَتَجنَُّبوا ُكلَّ  َأْن  اْلَمِسيِح، 

التـَّْعِليِم الَِّذي َأَخَذُه ِمنَّا.» (٢ تسالونيكي ٦:٣).

الـُمخِطىء من أن يتوب يف خطيته، ويعرف غريه شرّه .❁ وُسِئل القديس :«عن شعور الشخص الذي يجب 

حياة النُّسك في حياة الرهبنة عند القديس باسيليوس الكبير
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ُوِلَد القّديس بورفيريوس يف اليوم الّسابع من شباط ١٩٠٦، يف 
قرية القّديس يوحّنا كاريستيا، قرب أليفريي، يف مقاطعة إيفيا. كان 
ليونيداس  والده  اسم  وكان  األتقياء،  الفقراء  املزارعني  من  والداه 
يف  بورفيريوس  القّديس  أُعطي  هيليني.  ووالدته  بيراكتاريس 
املعمودية اسم إيفانجيلوس، وهو الولد الرّابع من عائلة مؤلفة من 
مخسة أوالد، لكن أخته الكربى رقدت يف سن مبكرة. رغب والده 
يف  يرتل  وكان  تزّوج  بل  راهًبا،  يصر  مل  لكّنه  الّرهبانية،  باحلياة 
الواليات  إلى  الهجرة  على  ليونيداس  أجرب  الفقر  لكّن  الكنيسة. 

المتحدة حيث عمل يف بناء مضيق باناما.
طفولته:

حاول إيفانجيلوس أن ُحيصِّل بعض العلم يف مدرسة الضيعة ولكّنه 
تركها بعد سنة، إذ كان اُألستاذ غائًبا معظم األحيان بسبب املرض 
ومل يكن األوالد يستفيدون الكثري. أخذ إيفاجنيلوس يعمل يف مزرعة 
العائلة وهو يف الثامنة من العمر، مما مسح له بقراءة كتاب «القّديس 
ًئا الكلمات أثناء حراسته اخلراف يف اجلبال.  يوحّنا الكوخي» متهجِّ
راهًبا  للرحيل كي يصبح  نفسه غريًة  ومنذ ذلك احلني، اضطرمت 
دون أن يعرف أي شيء عن الّرهبنة. كان والده قد لّقنه البراكليسي 
لوالدة اإلله، وكّل ما يتعلق باإلميان على قدر استطاعته. منا الطفل 
يًا، نشيطًا  بسرعة وكان يبدو أكرب من عمره. منذ صغره كان ِجدِّ
ومثابرًا. رغم صغر سّن إيفاجنيلوس، أخذ يعمل يف منجم للفحم 
ومن هناك انتقل للعمل يف حمل للبقالة يف خلكيذا يف باروس، حيث 
كان يوجد ولدان آخران، وكانا مّتفقني على تقاسم العمل بينهما. 

إالَّ أنّه عندما جاء إيفاجنيلوس، أخذا يوكالن إليه كّل األعمال ، 
كان يقبل ويتّممها بفرح ومل يكن يعاملهما خببث.

ذات يوم عندما كان َيْكِنُس املخزن وجد حّبات من القهوة اخلضراء 
املرمّية. فاحنىن ومجعها يف كّفه وذهب ووضعها يف كيس القهوة. وكان 
صاحب احملل جالًسا يف مكتبه احملاط بالزجاج من كافة اجلهات، 
فرآه وناداه ودعا الولدين اآلخَرين وهّنأه أمامهما. ومنذ ذلك احلني 
طلب منهم توزيع األعمال بينهم. وكان سّيُد إيفاجنيلوس حيّبه كثريًا 

ويدعوه إىل بيته.
بعد عامني انتقل إىل حمل بقالة آخر ألحد أقاربه يف «بريية» فيه 
زاوية ملطعم. هناك أتى شيخان ليأكال يف احملل وحتّدثا عن الجبل 
لكنه رجع  ليتنّسك،  اجلبل  إىل  قد ذهب  أحدمها  المقدس. كان 
وندم كثريًا. بعد مغادر�ما، حتّمس إيفاجنيلوس لفكرة الذهاب إىل 
عاد  يومني  بعد  الكوخي.  يوحّنا  بالقّديس  والتشّبه  املقدس  اجلبل 
الشيخ اّلذي ذهب إىل اجلبل املقّدس، فسأله إيفاجنيلوس عن املكان 
الشيخ يف وقت الحق،  الشيخ مل جيبه بشيء ورحل. عاد  ولكّن 

وباخلفية أخربه عن اجلبل وشرح له كّل شيء.

الّرحلة إلى الجبل المقدس:
ُأضرم قلب الفىت إيفاجنيلوس حمّبًة بإهله، وأراد من كّل قلبه أن يصري 
ناسًكا يف اجلبل، لكن كيف؟!  وماذا سيقول؟! هذا سبََّب له ُحْزنًا 
بان على هيئته. الحظ صاحب البقالة ٱضطرابه وسأله عن الّسبب، 
فقال له إيفاجنيلوس إنّه َعِلَم أّن أّمه مريضة ويريد الذهاب لرؤيتها، 

القّديس بُورفيريوس الرَّاِئي (١٩٠٦-١٩٩١)
ُأعلنت قداسته من قبل بطريركّية القسطنطينية عام ٢٠١٣
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فأعطاه سّيده ماًال لشراء بطاقة الّسفر وطعاًما ألّمه ووّدعه. أسرع 
الـُمِضيِّ إذ أخذت األفكار  الشاب إىل اجلبل، لكّنه مل جيرؤ على 
وصل  وعندما  حيتمل...  ومل  أهله،  على  وأشفق  خاف  تتقاذفه: 
املركب إىل حبرية إيڤيا، نزل وعاد أدراجه إىل بريية. ذهب إىل مكان 
عمله الّسابق وكذب جمدًدا على أسياده، أّن أّمه أصبحت على ما 
يرام. وهكذا تابع عمله. أخذ إيفاجنيلوس يصّلي حبرارة ويصوم ويقوم 
الّسبب  عن  أسياده  ُجمدًدا  سأله  هيأته.  تغّريت  حّىت  بالّسجدات 

وأعطوه ماًال وطعاًما ليذهب ويزور أهله.
الطريق اعرتته كآبة  املقّدس. يف  نّيته االجتاه إىل اجلبل  ذهب ويف 
أهله  وسيفتقده  عودة،  دون  من  العامل  سيغادر  شديدة: كيف 
وحيزنون. لذا مل يكمل طريقه بل عاد إىل بريية. بعد هذه احملاوالت، 
ٱّختذ قرارًا حامسًا بأن يذهب دون عودة، وصّمم على عدم اخلروج 
من املركب املّتجه إىل تسالونيك. كانت هذه املرة الثالثة واألخرية. 
عندما وصل املركب إىل تسالونيك، بقي إيفاجنيلوس الّنهار بكامله 
على ظهر الّسفينة طالًبا من أحدهم إحضار الطعام له. وبعد الظهر 
بدأ الّرهبان بدخول املركب... كانت هذه أّول مرّة يرى فيها رهبانًا 
الّسفينة مع اجلمع شيٌخ وقور ذو حلية طويلة  ُجبًبا. دخل  يرتدون 
حيمل أكياًسا. اقرتب من إيفاجنيلوس وجلس على مقعد وطلب منه 
أن جيلس بقربه، مث سأله عن وجهة سريه. فقال له إيفاجنيلوس إنّه 
ذاهب إىل اجلبل املقّدس للعمل. فعرض عليه الشيخ أن يذهب معه 
إىل كافسوكاليفيا، إىل منسكه، حيث يعيش مع أخيه. وافق الّصيب، 
إالَّ أّن اجلبل املقّدس مينع دخول األوالد الّصغار، لذلك ٱّدعى الشيخ 

أّن إيفاجنيلوس هو ٱبن أخته وقد تيّتم وعليه االعتناء به.

منسك القّديس جاورجيوس:
وصل الشاب إىل املنسك وبدأت حياة جديدة له: ِخَدم، صلوات، 
صوم، سهرانات... كان ٱسم أبيه الّروحي، أي الشيخ اّلذي التقاه يف 
املركب، «بنداليمون»، وكان يعيش مع أٍخ له باجلسد ٱمسه الشيخ 
إيوانيكيوس. oذه الطريقة اقتىن الشاب إيفاجنيلوس أبَوين روحيَّني. 
وبفرح سّلم نفسه هلما. يقول القّديس بُورفيريوس أنّه أثناء حياته هناك 
كان حييا يف الغبطة. لكّنه مّر بتجربة يف البداية، وهي التفكري بأهله 
وحبزم عليه. فأحّس بَرغبة العودة إىل قريته. زاد على ذلك أنّه مل 
للطعام ويكتئب.  الّشهية  يفقد  أمام شيخه، فأخذ  بأفكاره  يـُْفِصْح 
الّسبب وعندما أفصح عن فكره، حتّرر كلي×ا من  فسأله شيخه عن 
الّشيخني مل  أّن  الوحيد كان  قلبه. مأخذه  الفرح ميأل  التجربة وعاد 
يكونا يطلبان منه الكثري. كان حيّبهما كثريًا رغم أّما كانا َشِديَدِي 
احلزم. مل يدرك ذلك وقتئذ. فكما كان ينظر إىل أيقونة املسيح مبهابة 
كان يوّقرمها باملهابة عينها. مل ُيسندا إليه أعماًال صعبة، فقط كان 
يسقي احلديقة ويعمل باحلفر على اخلشب. بعد فرتة أعطاه الشيخ 
مسبحة وقال له أن يردِّد صالة يسوع كّل مساء. يف املنسك تعّلم 
القراءة بشكل الئق، إذ أخذ يرّدد املزامري والعهد اجلديد والقوانني... 
يف البدء مل يسمحا له مبغادرة املنسك، ولكّنه عندما تقّوى قليًال، أخذ 

خيرج؛ ويف خروجه كان يرّدد املزامري والعهد اجلديد حّىت ال يدع ذهنه 
جاورجيوس  القّديس  كنيسة  إىل  يذهب  وأحيانًا كان  يتشّتت. 
وينصرف إىل ّصالة يسوع، والرتتيل ألّن صوته كان مجيًال. مل يكن 
يسمح لنفسه باللجوء إىل االسرتاحة أثناء محله األغراض إىل املنسك 

قائًال لنفسه: «سوف أريك، يا أيّها الحمار الّسافل الّصغير!».
مل يعرف الكسل ومل يشفق على جسده. حّىت إنّه كان أحيانًا ميشي 
ينام  وكان  بالثلوج.  واملغطّاة  الـُمْحجرة  الطرق  على  القدمني  حايف 
وكان  الّنافذة.  فاًحتا  القالية  أرض  على  واحد  بغطاء  ُمتغطًّيا  قليًال 
باالستسالم  لنفسه  يسمح  وال  املطّانيات،  من  عدًدا كبريًا  يضرب 
للّنوم. أراد أن يعيش طيلة حياته يف اجلبل ناسًكا جمهوًال من العامل. 
كانت العالمة املميزة جلهاده الّنسكي، طاعته الكاملة لشيَخْيه، رغم 
أّما ملنفعته، كانا يؤنبانه بطرق خمتلفة وقاسية، ومل يقوال له وال مرة 
«َأحسنت»!. مل تكن طاعته هلما َكرًها، بل نامجة عن احملّبة. نفعته 
الطاعة كثريًا إذ جعلته ذكًيا، يقظًا، وقويًا، نفًسا وجسًدا، وهي اّليت 
أهّلته ملوهبة الّرؤية. فالطاعة تدل على حمبتنا للمسيح، واملسيح حيّب 

املطيعني إذ هو نفسه أطاع حّىت املوت موت الّصليب.
ذات يوم استدعاه الشيخ بندالميون وسأله عن برناجمه وهل يريد أن 
يبقى معهما. فأجاب إنّه سيبقى؛ عندها طلب منه الشيخ أن يضرب 
مطانية مث ألبسه، اجلّبة وكانت قدمية مرّقعة لدرجة أنّه مل يعد يظهر 
أن  يتوّقع  إذ كان  قليًال  أزعجه  األمر  هذا  فيها.  األصلي  القماش 
أثناء  يراهم  اّلذين كان  املبتدئني  جديدة، كباقي  جّبة  على  حيصل 
وانتهى كّل  دقائق  الكربى. مّرت مخس  األديار  األعياد يف كنائس 
وكان  اخلشنة...  ومسوحهم  الّنساك  تذكر  إذ  بالفرح  شعر  شيء، 
حينئٍذ قد بلغ الرّابعة عشرة من عمره. بعد عامني أو ثالثة، حسب 
قول القّديس بُورفيريوس، أخذ اإلسكيم الكبري بٱسم «نيكيتا» يف 
يف  اشتّمه  مساوي  بطيب  الّنعمة  زارته  وقد  الكبير».  الالفرا  «دير 
طريقه إىل الالفرا، ومن مث انبعثت رائحة طيب من رفات القّديس 
«خراملبوس» أثناء تقبيله هلا. فرح فرًحا شديًدا ومن شدة التأثر اختلى 
يرغب يف  مل  راهب.  أي  مع  يتكّلم  أن  دون  الّسهرانة  بعد  بنفسه 
الرتتيل كعادته وال بأي شيء آخر. فقط كان يريد مساع صوت إهله.

زيارة الّنعمة اإللهية له:
 ذات يوم، حوايل الّساعة الثالثة والّنصف فجرًا، ذهب نيكيتا إىل 
وصل  اخلدمة.  القّدوس، حلضور  الثالوث  الكربى، كنيسة  الكنيسة 
باكرًا قبل قرع األجراس. مل يكن هناك أحد داخل الكنيسة. جلس يف 
املدخل حتت الدرج وأخذ يصّلي. بعد قليل فُتح باب الكنيسة ودخل 
راهب طويل مسّن، هو الشيخ ديماس. عندما دخل، تفّقد املكان 
بنظره فلم يَر أحًدا، فأمسك مبسبحته وأخذ يصنع الّسجدات الكبرية 
بسرعة مردًِّدا: «يا ريب يسوع املسيح ارمحين... أيتها الفائق قدسها 
والدة اإلله خّلصينا». بعد قليل دخل يف ذهول دون إرادته، فوقف 
فاًحتا يديه بشكل صليب حماطًا بالّنور اإللهي. فإذا بالّنعمة تنتقل إىل 
نيكيتا فورًا فدخل يف حالة الشيخ للحال. تأثر كثريًا وأخذ يبكي. 
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يقول القّديس بورفيريوس:« ال يوجد كالم يستطيع التعبري به عّما 
جرى له. إنّه ُسيب من اهللا. ال ميكن شرح هذه األمور على اإلطالق. 
إذا حاولُت شرحها أُخطئ. كال، كال ال ميكن شرحها وال يف الكتب، 

ال ميكن إدراكها... جيب أن تكون مستأهًال لكي تفهمها».
من تلك اللحظة أخذت املواهب تتضاعف عند الراهب نيكيتا. 

رأى  عندما  كان  هلا،  إعالن  وأّول 
الّشيَخني قادمني من طريق بعيد خلف 
أعلم  وقد  بقربه.  رآمها كأّما  اجلبل. 
يعطي  أالَّ  فأوصاه  باحلادث،  شيخه 
أكثر  أصبح  لكّنه  للموضوع.  أمهّية  
وكّل  القوانني  معظم  وحفظ  فطنًة 
كتاب املزامري. أصبح يرى أمورًا كثرية 
عيناه  انفتحت  شيء.  لكّل  وينتبه 
وأذناه، فصار ميّيز احليوانات والعصافري 
يشّم  وكان  أنفه  ِإنفتح  أنواعها.  على 
كّل شيء ويتبّني الّروائح بدقة متناهية. 
أصبح إنسانًا جديًدا: جيعل كّل ما يراه 
شيء  يُشم كل  يسمع،  يرى،  صالة 
يتأثر، يتخّشع ويصّلي.  بنعمة اهللا... 
قائًال:  املرحلة  هذه  القديس  يصف 
داخل  الّنجوم،  ضمن  أعيش  «كنت 

األبدية، يف الّسماء...».

العودة إلى العالم:
 ومع زيارة الّنعمة استمّر الّراهب نيكيتا يف جهاداته الّنسكية كسابق 
عهده بتواضع، ُحتَرُِّكُه حمّبته إلهله. لكّن الّرّب اإلله ارتضى له مسريًا 
آخر بعيًدا عن اجلبل. أراده أن يكون ُمرشًدا للّنفوس وراعًيا ألغنامه. 
مل يفّكر أبًدا باحلصول على موهبة خاصة من لدن ربّه وال مبغادرة 
اجلبل املقّدس. يف أحد األيام املاطرة ذهب ليجمع احللزون الكبري 
طاعة لألب إيونيكيوس فتعّرض حلادٍث. جنا ولكّن احلادث أثّر على 
قّديًسا  ناسًكا  رئيساه  استدعى  الرئتني.  بالتهاب  ُأصيب  إذ  صحته 
عالـًما بأمور الطب، ولكن مل ينتفع منه شيًئا. يف اية املطاف ٱضطر 
الواجبة، الستعادة صحته  بالعناية  ليحظى  العامل  إىل  أبواه إلرساله 
األطعمة كاحلليب  وال  الالزمة  األدوية  ميلكون  يكونوا  مل  ألّم 

والبيض... أخذ بركتهما، وببكاء ووجع كبري غادر عائًدا إىل إيڤيا.

في إيفيا:
وصل الّراهب نيكيتا إىل قريته، كان شكله قد تغّري متاًما. عمره آنذاك 
كان تسع عشرة سنة، شعره طويل وحليته متدلّية. فرح به أبوه كثريًا، 
الضيعة  عليه. حضرت كّل  تسّلم  ومل  ووّخبته  به  أّمه خجلت  لكن 
بفضول ملالقاة «ناسك جبل آثوس» ذي الشعر الطويل. مل يشأ نيكيتا 

أن يقّص شعره، فجعله يف ماء مغلّي فتلف وسقط وأصبح أصلع.

 أّول األمر سكن مع عّمته ألّن أّمه رفضت أن تستقبله. هناك بدأ 
يأكل طعاًما جيًدا واستعاد صحته، لكّنه مل يبَق، ألنّه شعر باخلجل 

إذ مل يقدِّم شيًئا ألهله وهم اآلن يعتنون به.
 ذهب إىل دير القّديس خرالمبوس. َفرَِح به رئيس الّدير هناك. وما 
لبث أن شعر بالتحسن فأسرع إىل اجلبل املقّدس. فرح به أبواه كثريًا، 
لكّنه مرض من جديد بعد بضعة أيام، 
القّديس  دير  إىل  عاد  جديد  ومن 
مث  وتقّوى  صحته  استعاد  خراملبوس. 
مرات.  ثالث  املقّدس  اجلبل  إىل  عاد 
إنّه رغم  أبواه  له  الثالثة، قال  املرة  ويف 
عدم رغبتهما يف إرساله إىل العامل، إالَّ 
أّن بقاءه يف اجلبل املقّدس يشّكل خطرًا 
على صحته قد يؤّدي إىل موته، معبـّرَين 

عن حمبّتهما الفائضة له.
هكذا رحل الّراهب نيكيتا عن اجلبل 
املقّدس ائًيا. ذهب إىل دير القّديس 
اجلميع  به  رغب  حيث  خراملبوس، 

وأحّبوه وفرحوا بعودته.
أما بالنسبة ألّمه املسكينة اّليت ساءها 
هلا  بعث  فقد  راهًبا،  ٱبنها  يكون  أن 
راهب من منسك القّديس نيّلس رسالة 
قّرعها فيها على قساوة قلبها، وقال هلا 
أوالدها. كتب  الربية حتب  إّن وحوش 
وتغّريت  أّمه كثريًا  ٱنسحقت  القاسي.  اجلميل  الكالم  من  الكثري 

وأصبحت شغوفة بالكنيسة.
وعندما صار ٱبنها كاهًنا، مل تعد ترتكه. كانت تدعوه «أيب» بافتخار. 
ماتت بقربه وكانت تقول: «يا ولدي، ليتين جعلُت كّل أوالدي رهبانًا! 

يف البداية مل أدرك األمر، ليت كّل أوالدي كانوا رهبانًا»! 
كاهًنا:

أُوَيل الّراهب نيكيّتا ثقة كاملة يف الدير. أثناء العمل مل يكن يرتك 
عقله تائًها بل كان يؤّدبه...كان كالفتاة اهلائمة مبعشوقها. فبالرغم 
من إصابته بداء الرّئة ومرضه، إالَّ أّن ذهنه كان دائًما عند معشوقه 
احملبوب... عند املسيح. وقد أُعجب به كثريًا «املرتبوليت فوستني» 

اّلذي كان حيب الّرهبان.
 ذات مرة جاء املرتوبوليت مع رئيس كهنة سيناء، بورفرييوس الثالث، 
وحاوال إقناع نيكيتا أن يصري كاهًنا النّه مل يكن يشاء ذلك. ويف اية 
املطاف صاَر كاهًنا وأخذ اسم «بورفيريوس». بعد سنتني ُجعل أبًا 
روحًيا وأخذ يُـَعرِّف ليل ار، أحيانًا مثانًا وأربعني ساعة دون توّقف 
واضًعا كتاب  احلل  أعطاء  يف  صارًما  البدء كان  يف  طعام.  ودون 
تعّقل،  الوقت  لكّنه مع  له.  ناموًسا  نيقوديموس  للقّديس  االعرتاف 
وتذكر قانونًا للقّديس باسيليوس اّلذي يقول فيه: «من أخذ سلطان 
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الرّبط واحلّل، إذا وجد أّن اخلاطئ قد اعرتف خبطاياه وٱنسحق، عليه 
أسلوب  بل على  املدة  على  ليس  فاحلكم  العقوبة،  مدة  أن خيّفف 

العقاب».
بقي الّراهب الكاهن بورفيريوس أبًا روحًيا يف إيفيا إىل العام ١٩٤٠. 
انتشر صيته كأب  كان يستقبل أعداًدا كبرية من املؤمنني كّل يوم. 
عدد  وٱزداد  ا¼اورة،  املناطق  يف  القلوب  مبكنونات  وعارف  ُمَعرِّف 
الوافدين إىل دير القّديس خرالمبوس لالعرتاف لديه. ومبوهبة الرؤية 
التائهة وقادها إىل معرفة احلق واحلياة مع  الّنفوس  له ساعد  املعطاة 
املسيح. oذه املوهبة خّلص نفوًسا كثرية من حبائل الشيطان وأالعيبه. 
عام ١٩٣٨، صريّه مرتوبوليت كاريستيا أرشمندريًتا «خلدمته كأب 
آمال  فيه»...  املقدسة  الكنيسة  تراها  اّليت  احلسنة  ولآلمال  روحي 

حتّققت بنعمة اهللا.
كاهًنا لرعية تساكايي ودير القّديس نيقوالوس:

بورفيريوس  األب  املرتوبوليت كاريستيا  َعنيَّ  العام ١٩٣٨  حوايل 
كاهًنا لقرية تساكايي يف إيفيا. ترك األُب ديَر القّديس خرالمبوس، 
ألنّه حتّول إىل دير نسائي، وسكن يف دير القّديس نيقوالس المهّدم 
والمهجور يف منطقة «أنو فاسيا» (Ano Vathias) حتت رعاية 
مرتوبوليت خالكيذا. بقي هناك حوايل ثالث سنوات مث غادر املكان 

قبل ٱندالع احلرب اإليطالية.
 مستشفى أثينا:

عام ١٩٤٠ مع اندالع الحرب العالمية الثّانية، ُعّني األب بورفيريوس 
كاهًنا لكنيسة القّديس جرياسيموس الصغرية التابعة ملستشفى أثينا.

املرضى  تُعني  مؤسسة  يف  يعمل  أن  بورفيريوس كثريًا  األب  أحّب 
واحملتاجني. اشتعلت فيه هذه الّرغبة عندما مسع، ذات مرة، قراءة يف 
اجلبل املقدس للقّديس نيكيفوروس قال فيها: «كم من اخلري يستطيع أن 
من  يعانون  أشخاًصا  أو  متأّلمة،  نفوًسا  يُعّزي  عندما  املرء،  يفعل 

أمراض...»
مسع الّرب اإلله تضّرعاته وقاده إىل مستشفى أثينا. طلب موعًدا 
وذهب ملقابلة املدير. تأّخر هذا األخري عن املوعد، فجلس األب 
بورفيريوس يف قاعة االنتظار وفتح الكتاب املقّدس وأخذ يقرأ فيه.

حضر املدير وما إن سّلم عليه حّىت سأله ماذا كان يقرأ، فأجابه: 
«الكتاب املقدس»... مث سأله عن دراسته، فأعلمه أنّه مل يكمل الّصف 
أي  إىل  فسأله  املدير.  أعجبت  حياته  ولكن سرية  االبتدائي،  األول 
مرتبوليت يتبع، مث قام واتصل به قائًال: «لقد وجد املستشفى كاِهَنُه».

وأجربه على القيام بالذبيحة اإلهلية، رغم عدم توّفر إذن من رئيس 
األساقفة. عارض األب بورفيريوس يف البدء لكّنه بوداعته املعتادة 
لنا».  وكاهًنا  أبًا  «سنّتخذك  املدير:  له  قال  القّداس  وبعد  رضخ. 
عندها أثار أنتقاؤه حسد الكاهن ذي الكفاءة العالية، اّلذي أراد 
هذا املنصب لنفسه، فأخذه املدير بنفسه إىل رئيس األساقفة اّلذي 
ٱستجوبه قليًال مث قال: «يف هذا املكان نريد شخًصا متعّلًما وكاهًنا 

واعظًا، ألنّه مركز يعّم فيه الفساد، وينبغي على الكاهن فيه أن يعظ 
ويعّلم الّناس، لكّن الّسّيد املدير يريدك أنَت. ُميْكنين أن أقول بأّنك 
على  أن حتافظ  األقل،  على  استطعت،  إذا  ولكن  متعّلًما.  لست 
أسلوب جيِّد وهلجة حسنة، فيمكنين أن أعتربك بأسلوبك اجليِّد، قد 
تكون أفضل من كاهن الهويت، يعظ الّناس بأقوال منّمقة خطابية.»

وهكذا كان. أخذ األب بورفيريوس الربكة وانطلق يف هذه املرحلة 
اجلديدة من حياته اّليت استمّرت ثالثة وثالثني عاًما. َوَصَفها األب 
وكأّنين  عاًما،  وثالثني  ثالثة  هناك  «عشت  بورفيريوس كالتايل: 
قضيت يوًما واحًدا, عشُت حياة مجيلة. كنُت جمهوًال جًدا وخمتفًيا، 
هناك يف املستشفى... كنت ُمهَمًال جًدا، غري متعّلم، غري مهم، 
فقريًا، آخرون يرتأس آخرون الكنيسة وأنا ال أعرف شيًئا». أحّب 

القّديس جيراسيموس حب×ا كبريًا وكذلك املرضى.
ذاع صيته كأب روحي جيِّد، فتقاطر عليه الناس من أجل االعرتاف. 
الرتتيل حبسب املوسيقى، لذلك قام  القراءة وال حّىت  مل يكن جييد 
جبهود كبرية خاصة، وأّن عدًدا كبريًا من املثقّفني كان حيضر إىل كنيسة 
القّديس جيراسيموس. حّىت إنّه التحق مبعهد املوسيقى لكي يساعد 
املرتّلني. كانت أكرب جتربة مّر oا يف خدمته يف أثينا، صوت املوسيَقى 
أثناء  الكنيسة  مقابل  االسطونات  أحد حمالت  من  الّصادر  العايل 
القّداس اإلهلي. كّلم صاحب احملل ولكن من دون جدوى. فأخذ 
يصّلي... صّلى والّرب أعطاه جوابًا من خالل كتاب فيزياء لطفل 
صغري قرأ فيه: «إذا ألقينا حجرًا صغريًا يف حبرية ساكنة، نرى املياه 
تضطرب، وتصنع «أمواًجا» متتد إىل مسافات قصرية. وإذا ألقينا وراءه 
حجرًا أكرب منه، تتشّكل «أمواج» أكرب من الّسابقة، ومتتد مسافات 
أّا حتيط باألمواج األوىل وتطغي عليها». ومن تلك  أبعد، حبيث 
اللحظة حتّرر من ضغطة التجربة عليه وأخذ يقوم بالذبيحة اإلهلية مركِّزًا 
كلَّ ذهنه  على اهللا... فشعر أنّه واجلماعة احمليطة به ضمن الّنعمة 
اإلهلية مبنأى عن كّل ما حيصل يف اخلارج، ومل يعد يسمع صوتًا خارج 

الّصلوات املقامة يف الكنيسة.
ولكون األب بورفيريوس غري متعّلم كان حيصل على معاش زهيد ال 
يكفيه، وال يكفي عائلته وبعض األقارب من اّلذين كان يعوهلم، وال 
كان باستطاعته مجع املال لبناء الّدير اّلذي كان حيلم به. لذلك اشرتى 
آلة وأخذ يصنع مع أخته الفانيّالت واجلاكيّتات باإلضافة إىل البخور 
مميـِّزًا  العطورات  ميزج  بنفسه،  يصنعه  الثمن. هذا كان  الغايل  املمتاز 
صنع  يف  اخلاصة  وصفته  له  بعضها، كانت  مع  وتفاعلها  روائحها 
البخور. يف تلك املرحلة كان يقيم يف «توركوفونيا»، يف كوخ من اخلُفَّان 
مع والدته وأخته وٱبنة أخته. (اخلُفَّان: َحَجر بـُرْكاينّ خنَِر، َخفيف، وُصْلب 

جد×ا. ُيْسَتْخدم للصَّْقل).
عصا القّديس جيراسيموس:

املنحدرة، فوقع  الوعرة  الطريق  َعبَـَر  أثناء مغادرته لكوخه  ذات مرة 
وكسر ساقه. أسرعوا به إىل املستشفى حيث جّربوا الّساق. بعد مخسة 
عشر يوًما، بينما كان يصّلي مستلقًيا يف الّسرير ألقى نظرة عفوية على 
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رجله، فرأى من خالل اجلبصني بنعمة اهللا أّن الّرْجَل كانت معوجة. 
طلب من األطباء فتح اجلبصني. لكّن الطبيب األستاذ ضحك منه 
ورفض عدة مرّات تصوير الّساق رغم إصرار األب بورفيريوس. يف اية 
املطاف أنزلوه إىل غرفة األشعة واستبان أّن األب بورفيريوس على حق، 
فٱضطّر الطبيب إىل إعادة كسر الّساق وجربها بالشكل الّصحيح، مما 

سبب له آالًما قاسية.
بعدها، بقي مستلقًيا شهرين أو ثالثة مث أعطوه عّكازين لكي ميشي، 

فنصحه  عليهما،  يعتاد  أن  فخاف 
أخته  فأوصى  عصا،  بشراء  الطبيب 

بشرائها رغم عدم توّفر املال لديها.
املستشفى  بورفيريوس  األب  غادر 
واجته  عشرة  احلادية  الساعة  حوايل 
كنيسة  إىل  العّكازين  بواسطة 
سّيدة  دخلت  هناك  املستشفى. 
كنيسة  هذه  ما كانت  إذا  وسألت 
أيقونته،  وعن  جيراسيموس  القّديس 
إليها.  املكان  على  املشرفة  فدلّتها 
الّسّيدة وجثت أمام األيقونة  فذهبت 
«يا  عال:  وصوت  بدموع  وقالت 
أمسع  ومل  أعرفك،  ال  أنا  اهللا،  قديس 
بٱمسك.  حّىت  أمسع  ومل  أبًدا،  عنك 
ولكنك أكرمتين وزرتين، وطلبت مين 
العصا اّليت ٱشرتيُتها من أورشليم، لكي 

آيت oا إىل بيتك وقد حّددت يل اليوم والّساعة... وها قد أتيت». وملا 
أت صال�ا ٱجتهت حنو األب بورفيريوس وسألته عن سبب هذه 
الرؤيا؛ ففّسرت هلا املشرفة أّن األب اجلالس هنا هو كاهن هذه الّرعية 
وأنه أراد شراء عصا، رغم فقره، وشفيع هذه الكنيسة دبّر األمر بطريقته 
!!!. َأْمسَى األب بورفيريوس هذه العصا عصا القّديس جيراسيموس. 

وكان كّل من ضربه oا ُيشَفى من دائه.

في دير القّديس نيقوالوس في بندلي:
للقّديس  دير  يف  للعيش  بورفيريوس  األب  ٱنتقل   ١٩٥٥ عام 
نيقوالوس يف «كاليسيا» التابع لدير بندلي. هناك زرع األرض بكّل 
أنواع اخلضار واألشجار على أنواعها ورّكب مضّخة الحضار املياه من 

الوادي ورّىب الّدجاج.
كّل هذه األعمال واالهتمامات قام oا األب بورفيريوس مع خدمته 
يف كنيسة القّديس جيراسيموس واملستشفى التابع له، متذّكرًا دوًما 
مقولة القّديس إسحق الّسرياني: «جيد الّرب اإلله ومالئكته الفرح يف 

العمل، أما الشيطان وزبانيته فيفرحون بالبطالة».
 أراد األب بورفيريوس أن يـُْنشئ ديرًا يف هذه الناحية لكّن اهللا شاء 
غري ذلك. هناك يف كاليسيا، ذهب ذات مرة مساء مع أخته إىل 

كنيسة القّديس نيقوالوس لكي يصّليا. ذهبا خفية عن والد�ما. 
وما إن شرعا بتالوة صالة يسوع: «أيّها الّرب يسوع املسيح إرمحنا» 
حىت غمر املكان نوٌر إلهي، فتابعا الّصالة َفرَِحْنيِ فَـَرًحا ال يوصف. 
بقيا ساعات ضمن الّنور اإلهلي، مث أخذ الّنور ينحسر... وملا عادا 
«كيف  هلما:  وقالت  انتظرامها  يف  والد�ما  القالّية، كانت  إىل 
تركتمانين، أتعتقدان أّين مل أركما... لقد رأيت كّل شيء... نورًا نزل 

من الّسماء ودخل الكنيسة... نظرت وبكيت...».

«قّوتي في الضعف ُتْكَمل»:
أمراض  من  بورفيريوس  القّديس  عاىن 
املرض  جانب  إىل  حياته،  كثرية خالل 
املقّدس  اجلبل  مغادرة  أجربه على  اّلذي 

واّلذي أثّر  يف صحّته كثريًا.
أثينا،  مستشفى  يف  خدمته  اية  ففي 
ُأصيب مبرض يف ُكليتيه. أُجريت له عملية 
جراحّية عندما كان املرض قد تفاقم جًدا، 
وذلك ألنّه كان يعمل دون توقُّف واعتاد 
الموت»، وأطاع مدير  «حّتى  يطيع  أن 
املستشفى اّلذي قال له أن يُرجئ العملية 
إىل ما بعد الفصح، فدخل يف غيبوبة من 
جرّاء هذا التأخري. وقد أعلم األطباء أقاربه 
املشيئة  أّن  إالَّ  الدفن.  مراسم  بتحضري 
اإلهلية شاءت غري ذلك واستعاد القديس 
صحته رغم كّل التوّقعات الطبية. وقبل ذلك بقليل كان قد كسر رجله. 
عاىن القديس من الفتاق طيلة حياته بسبب األمحال الثقيلة اّليت كان 

ينقلها إىل بيته يف توركوفونيا.
إىل  إثرها  على  أُدخل  قلبية.  بذبحة  ُأصيب   ،١٩٧٨ عام  إنّه  مث 
مستشفى وطالت فرتة نقاهته. يف وقت الحق، عندما استقّر يف البيت 
املتنقل يف «ميليسي»، أُجريت له عملية يف عينه ولكن أخطأ األطباء 
فانطفأت عينه، وبعد بضع سنوات انطفأت عينه األخرى. وقد أعطاه 
األطباء دون إذنه جرعة من الكورتيزون كان جسمه يتحّسس منه، ما 
أدى إىل نزيف حاد يف معدته، فأعطوه ١٢ عّينة من الّدم، وأُجرب على 
التقّيد بنوعية معّينة من الطعام اّلذي يأكله. فكان يقيت نفسه ببضعة 

مالعق من احلليب واملاء يومًيا فقط.
على األثر َضُعَفْت قواه اجلسدية وأُرهق لدرجة أنّه مل يعد يستطيع 
الوقوف مستقيًما. هذه املرة أيًضا رغم اقترابه من الموت، نّجاه الّرب. 
وٱستمرت هذه القرحة إىل آخر حياته، ينزف منها كّل ثالثة أشهر 

تقريًبا.
منذ ذلك احلني، أخذت صّحته تتدهور. استمّر األب بُورفيريوس 
برعاية أغنامه على قدر استطاعته، ُمَعـرِّفًا لوقت أقل من املاضي، أحيانًا 
مع أوجاٍع مؤملة وخمتلفة. وأخذ يفقد نظره تدرجيًيا حّىت أُعمي كلًيا عام 
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١٩٨٧، ومعه خّفف من كلمات الّنصح اّليت كان ُيسديها للّناس، 
وزاد من صالته ألجلهم. صّلى بصمت وبكثري من احلب والتواضع 
لكّل من كان يستنجد به طالًبا معونة من ربّه. وبفرٍح روحّي كبري كان 

يشهد لنعمة اهللا تقودهم إىل كّل عمل صاحل.
بناء دير جديد:

رغب القّديس ببناء دير مقّدس، يكون أساًسا رهبانًيا تعيش فيه 
راهبات تقّيات من بناته الّروحيات.

تعّهد األب بورفيريوس أمام اهللا أن يهتم oؤالء النسوة اللوايت ساعدنه 
قبل مفارقته الدنيا، ألّّن كن معاونات أمينات لسنوات عديدة. وقد 
شاء أن يزداد هذا الدير مع الوقت وجيمع كّل من أََرْدَن أن يكرسن 

أنفسهن هللا. 
أول فكر له كان أن يبين ديًرا في كاليسيا، بندّلي، يف املكان اّلذي 

بندلي.  دير  من  ٱستأجره 
يُقنع  أن  وتكرارًا  مرارًا  حاول 
أصحاب األرض مبنحه إيّاها 
أحّس  جدوى.  دون  ولكن 
األب بورفيريوس أّا مل تكن 
األمور  مدبّر كّل  اهللا،  مشيئة 
هذا  يف  يستمّر  أن  حبكمة، 
املكان بل أراده أن ينتقل إىل 
األب  باشر  آخر.  مكان 
عن  بالتفتيش  بورفيريوس 

أرٍض مناسبة لبناء دير.
قّدم  الوقت،  هذا  خالل 
الكنيسة  يف  املختّصة  لّلجنة 

ميثاقًا أعّده مع أبنائه الّروحيني لتأسيس دير للراهبات. ومبا أنّه مل يكن 
قد وجد العقار املناسب انتقى منطقة «توركوفونيا» يف أثينا مقرًا للدير. 
هناك كان ميلك بيًتا حجريًا صغريًا فقريًا سكن فيه منذ العام ١٩٤٨ 
إىل أن ٱنتقل إىل كاليسيا.  مل يشأ األب بورفيريوس أن يقوم بأي 
شيء من دون إذن الكنيسة. ومع أنّه قّدم األوراق عام ١٩٧٨، مل 
حيصل على اإلذن بإنشاء «دير تجّلي ربّنا وإلهنا يسوع المسيح» إالَّ 
عام ١٩٨١ وذلك بعد متاعب إدارية كثرية. أراد األب بورفيريوس أن 
يكون املكان َحمِْمي×ا من الرّياح ذا منظر مجيل. صّلى كعادته كي ينريه 
اهللا. مل يلجأ إىل املكاتب العقارية بل أخذ جيول بنفسه على األراضي 
املختلفة متفحًصا بتدقيق ميزات كّل منها. حبث بال كلل وزار مئات 

العقارات، استشار عدًدا كبريًا من الّناس.
ويف األخري أظهر اهللا له مكانًا يف «ميليسي، أتيكا»، فوق اهلضبة، 
لكي يبين ديرًا. أخربه أحد الّرعاة أّن هذا املكان يُعرف بـ «اخلالص 
املقّدس». أراد أن يعرف إذا كان يف األرض ماء... «رأى» ببصريته 
املاء، و«ذاقه» وكان جيًدا جًدا ولكن عميًقا جًدا. مث راقب الطرقات 
إذا كان باإلمكان متديد الكهرباء واهلاتف، هل املكان حممّي من الرّيح، 

وراقب مسرية  فيه رطوبة،  يصيبه، وهل  الشمايل  اهلواء  إذا كان  وما 
الشمس فيه، مرتدًدا على املكان ألشهر ألنّه أراد أن يبين ديرًا تشرق 
عليه الشمس وتغرب منه، فيسقط عليه آخر شعاع هلا. وملا كانت هذه 
األمور مؤاتية، قرر شراء األرض. ّمتت الّصفقة وابتدأت أعمال البناء عام 
١٩٨٠م باألموال اّليت اّدخرها عرب الّسنني، ألجل بناء الدير معتمًدا 

أيًضا على مساعدات األصدقاء واألقارب اّلذين شاركوه هذه الّرغبة.
 عاش أكثر من سنة هناك يف عربة متنّقلة يف ظروف صعبة جًدا 
خاصة يف الشتاء. ومبا أّن املياه اّليت «رآها» القّديس عميقة فقد اضطر 

إىل بناء خزّاٍن كبٍري جيمع مياه األمطار. ولكن هذا مل يكن كافًيا.
ذات مرة أتى رجل إىل القديس مسرتشًدا فكشف له الّرب اإلله به 
أمورًا عائلية معينة ختّصه. تعّجب الرجل وتأثر جًدا، وقال له أنّه يريد 
أن حيفر له بئر ماء. وهكذا حصل على املياه اجلوفية اجليدة بعد أن 
العمق  القّديس  له  حدَّد 
اّلذي جيب حفره للحصول 

على املياه.
لربّه  حمدود  الالَّ ُحّبه 
إىل  دفعاه   ، وللقريب 
إرشاد الكل إىل فرح جتّلي 
جبل  على  اإلله  املسيح 
الّرسول  مع  كان  ثابور. 
أوالده  يناشد  بولس، 
ُتَشاِكُلوا  «َوَال  الّروحيني: 
ْهَر، َبْل تـََغيـَُّروا َعْن  هَذا الدَّ
َشْكِلُكْم بَِتْجِديِد أَْذَهاِنُكْم 
ِإرَاَدُة  ِهَي  َما  لَِتْخَتِربُوا   ،
اِهللا: الصَّاحلَُِة اْلَمْرِضيَُّة اْلَكاِمَلُة. » (رومية ٢:١٢). أراد أن يرشدهم 
يًعا نَاِظرِيَن َجمَْد الرَّبِّ ِبَوْجٍه  إىل احلالة اّليت اختربها حيث «َوَحنُْن مجَِ
َمْكُشوٍف، َكَما يف ِمْرآٍة، نـَتـََغيـَُّر ِإَىل تِْلَك الصُّوَرِة َعْيِنَها، ِمْن َجمٍْد ِإَىل 
َجمٍْد، َكَما ِمَن الرَّبِّ الرُّوِح.» (٢ كو ١٨:٣). لذلك كّرس الدير 
لتجّلي ربّنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح وأراد أن ُتكرَّس كنيسة 
الدير هلذا العيد. ويف اية املطاف، بعد صالة حارّة، متواترة توّصل 
وضع  ّمت  للكنيسة.  ومتكامل  بسيط  ختطيط  رسم  إىل  العمال  مع 
حجر األساس يف ليلة ٢٥ شباط ١٩٩٠، خالل سهرانة للقّديس 

«بورفيريوس الغّزاوي».
مل يكن األب بورفيريوس يستطيع الّنزول إىل أسفل حيث سيوضع 
حجر  ليكون  صليبه  التأثّر  من  بكثري  فأعطاهم  األساس،  حجر 
أساس هذا  ثّبت  المسيح  «يا صليب  األساس. ومن سريره صّلى 
البيت، يا صليب المسيح، خّلصنا بقّوتك اذكر يا اهللا عبدك الحقير 
بناء  العمل يف  استمر  القدّيس  وبصلوات  ورفقته...».  بُورفيريوس 
الكنيسة دون توقف، واستطاع أن يرى بعينيه الّروحيتني (ألنّه كان قد 
فقد بصره الطبيعي منذ سنوات) الكنيسة يف مراحلها األخرية. ألنّه ما 
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إن وصل البناء إىل قاعدة قبة الكنيسة 
هذا  من  القّديس  األساسية حّىت رحل 

العامل.

عودته إلى مكان توبته األولى:
الجبل  بورفيريوس  القّديس  يرتك  مل 
بقيت  فروحه  باجلسد.  إالَّ  المقّدس 

هناك.
مل يكن مثة موضوع يهتم به أكثر من 
وباألخّص  آثوس  املقّدس  اجلبل 
عنده  لسنوات كان  «كافسوكاليفيا». 

قالية هناك ألحد تالميذه يزوره فيها.
عام ١٩٨٤، علم أّن آخر راهٍب يف 
غادر  قد  جاورجيوس  القّديس  قالية 
دير  إىل  فأسرع  آخر،  دير  إىل  وٱنتقل 
 ، القالية  له  تتبع  اّلذي  الكبير  الالّفرا 

وطلب من رئيس الدير إعطاءه إيّاها. هناك أخذ أّول نذوره الّرهبانية، 
ولسنوات متّىن العودة ليفي الّنذر اّلذي قام به منذ أكثر من ستني سنة، 
وأن يبقى يف الّدير إىل آخر نسمة من حياته. لقد أصبح اآلن ُمستعًدا 
القّديس  قالّية  بُورفيريوس  القّديس  أُعطي  حياته.  يف  رحلة  آلخر 
جاورجيوس حبسب ترتيب اجلبل املقّدس بوثيقة خمتومة يف ٢١ أيلول 

.١٩٨٤
سكن هناك مع عدد من تالميذه. يف صيف ١٩٩١ أصبح عددهم 
مخسة، وهو العدد اّلذي ذكره أمام أوالده الّروحيني منذ ثالث سنوات 

قائًال: إنّه عندما يصبح عدد تالميذه مخسة سوف ينطلق إىل ربّه.

رحلته األخيرة:
خالل آخر سنتني من حياته كان يتكّلم باستمرار عن حتضريه للمثول 

أمام الدينونة.
أعطى أوامر حمدَّدة عن رغبته يف أن يدفن يف كافسوكاليفيا. يف األخري 

قّرر أن يذهب إىل هناك بنفسه ما دام حي×ا.
عشّية عيد الّروح القدس من العام ١٩٩١، غادر األب بُورفيريوس 
باجتاه اجلبل املقّدس بعد أن كان قد اعرتف وأخذ احلّل عن خطاياه من 
أبيه الّروحي المسّن والمريض. استقّر هناك وٱنتظر الّنهاية. غادر األب 
بُورفيريوس الّدير في ميليسي ويف نّيته عدم العودة ثانية. لقد تكّلم مبا 

ُملّمًحا  الّروحيني  أبنائه  مع  الكفاية  فيه 
هلم  قائًال  أخرى  وأحيانًا  أحيانًا، 
قبل  للمرة األخرية.  يراهم  إنّه  بصراحة: 
ذلك كان كّلما ذهب إىل اجلبل املقّدس 
حياول أوالده الّروحّيون محله على العودة 
إىل أثينا بسبب صحته الرّقيقة، وصعوبة 
لتعزيتهم،  أو  كافسوكاليفيا  يف  العيش 
حّىت ٱضطر إىل العودة مرّتني، وكّل مرّة مل 
يكن يبقى إالَّ بضعة أيام مث يسرع عائًدا 
إىل اجلبل. آخر مرة غادر فيها، خشي 
أن يضطره أوالده إىل العودة خاصة أنّه 
اعتاد طيلة حياته أن يتّمم مشيئة اآلخر 
قلت  «إذا  تالميذه:  ألحد  قال  لذلك 
أثينا، ٱمنعين، ألّن  لك أن تأخذين إىل 

هذه ستكون جتربة من الشرير».
وبالفعل حاول العديد ترتيب عودته إىل 
أثينا، ولكْن دون طائل. وشاء الّرب اإلله أن حيقق للقّديس رغبته بأن 
يموت ميتة األبرار في منتهى البساطة، وبعيًدا عن األنظار ُمحاطًا فقط 

بتالميذه اّلذين كانوا ُيصّلون معه.
يف آخر ليلة من حياته األرضية، ذهب القّديس ليعرتف خبطاياه مث 
أخذ يرّدد صالة يسوع دون توّقف بصمت على الطريقة اهلدوئية. قرأ 
تالميذه املزمور اخلمسني ومزامري أخرى مث خدمة الـُمحَتَضرِيَن وأخذوا 
يصّلون صالة يسوع معه حّىت أمتوا قانون االسكيم الكبري. بكثري من 

احلّب قّدم له تالميذه ما احتاجه من تعزية جسدية وروحية.
وللحظات طالت، مسعوه يتمتم صالته إىل أن قال كلمته األخرية: 
«فلتكن مشيئتك». بعدها قال كلمة واحدة جندها يف رؤيا القّديس 
يوحّنا يف العهد اجلديد: «تعال». وجاء حمبوبه الّرب يسوع ونقل روحه 
الطاهرة إلى الّسماء، كان ذلك يف ٢ كانون األّول عام ١٩٩١ عند 

الّساعة ٤:٣١ صباًحا.
لُبَِّس القّديس على الطريقة الّرهبانية ونقل إىل كنيسة كافسوكاليفيا.

هناك حبسب التقليد قرأ اآلباء اإلجنيل املقّدس كّل الّنهار، ويف الليل 
أُقيمت سهرانية. كّل شيء ّمت وفق توصيات القّديس اّليت كتبها ليمنع 

االلتباس. 
ويف صباح ٣ كانون األّول، ُدفن القديس يف إسقيطه في كافسوكاليفيا 
حييط به عدد قليل من الّرهبان. عندها فقط ّمت إعالن وفاته كما أوصى.

سأل أحد المحررين الرئيس جورج دبليو بوش، اثناء حملة 
االنتخابات (فبراير ٢٠٠٠) عمن يكون أعظم فيلسوف – 
فأجاب: «يسوع المسيح هو أعظم فيلسوف عرفه التاريخ 

البشري، هو أعظم فيلسوف ألنه استطاع أن يُغيِّر قلبي».

قال أرنست بلوخ الفيلسوف األلماني:ليست تعاليم الموعظة 
على الجبل هي التي جعلت المسيحية تقهر الوثنية الرومانية، 
ولكن االعتقاد بأن يسوع قد قام من بين األموات هو الذي 
قهرها. تنافس أعضاء مجلس الشيوخ الروماني الحصول على 
مطامع السلطة – كانت المسيحية تنافس على الحياة األبدية.
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تروي الرّاهبة «بُورفرييّا» يف كتاoا حول القّديس بُورفيريوس عن ظهور 
عجائّيب للقّديس، مشريًة بوضوح إىل أّن احلياة تستمّر بعد املوت، 
وذلك كي ال نفقد الّرجاء بالّرّب اإلله الكلّي القدرة، والقائم من بني 

األموات.
وهذه إحدى تلك الظهورات رو�ا سائقة سيارة أجرة من «أثينا»:

كانت الّساعة الثّانية بعد الظهر يف ساحة «أثينا». أوقفين الّضوء 
الّسيارة ويسألين: «هل  األمحر عند اإلشارة. فإذا برجل يقرتب من 
تستطيعني أن تقّليين إىل «مينيدي»؟». فأجبته: «ال، ال أستطيع». 

ألنّه كان جيب علي أن أكون يف «بيريوس» عند الّساعة الثّالثة.
وقف الّرجل قباليت وكان ينتظر سّيارة أجرة أخرى. شيءٌ يف داخلي قال 
يل إنّه ينبغي علّي أن أساعده. فأومأُت إليه كي يصعد. وما إن دخل 
الّسّيارة حّىت صرخ: «مستحيل!»... أخذ صورة الّشيخ بُورفيريوس 
(اّليت كانت معّلقة يف سّياريت). أمسكها بكفَّيه وقّبلها حبرارة. يف تلك 
الّلحظة تغّري ضوء اإلشارة وتوّجهت ناحية «مينيدي». أردت أن آخذ 
الّصورة من يده، ولكّين عندما نظرت إىل احلنان اّلذي كان يف عيَين 

ذلك الّرجل، َوتَـْوِقِه إىل تقبيلها ندمت وتراجعت عن فكريت.
سألين: «هل سبق َلِك أن التَقيِت هذا الّرجل؟».

- «كال، ولكّين تعرّفُت إليه من خالل الكتب اّليت قرأ�ا عنه وأحببته 
كثريًا».

- أترغبني، يا سّيديت، أن تسمعي ما أعرفه عنه؟.
- طبًعا، أجبتُه بفرح.

للغاية،  َخِطًرا  سرطانًا خبيثًا  - لقد َشّخَص األطّباء عند زوجيت 
وأعطوها ثالثة أشهر لتعيش. خالل ذلك الوقت كان ابين البكر قد 

أى البكالوريا واتفق مع عشرة أصدقاء له على الّذهاب إىل جبل 
الّرحلة  تلك  على  وزوجيت  أنا  وافقنا  هناك.  أسبوٍع  ومتضية  آثوس 
فانطلق. ولكن ازدادت حالة زوجيت سوًءا، وقال لنا الطّبيب اّلذي 
أيّة  إذا كانت توجد  بلهفة  قريبة. فسألناه  الّنهاية  إّن  يعاجلها  كان 
القيام  باستطاعته  أنّه  فكان جوابه  الوقت.  من  املزيد  لنربح  وسيلة 
بعملية جراحّية هلا، واهللا معيننا ألنّه جيهل الّنتيجة. قبلنا طرح الطّبيب 

ألّن زوجيت رغبت يف أن ترى ابنها عند عودته قبل رحيلها.
عاد ولدي من الجبل َفرًِحا َجِذًال للغاية كما مل نره من قبل. وكان 
الّرهبان هلم حار×ا  لنا مجال املكان هناك، وكم كان استقبال  يصف 
وحّدثنا عن الّسالم اّلذي اخرتق قلبه. قال لنا إنّه أحّس حبضور اهللا 
لدرجة أنّه نسي أّن والدته مريضة ُمشرفة على املوت. وروى لنا أمورًا 

عجيبة عن الّشيخ بُورفيريوس بدت لنا غري قابلة للّتصديق.
وهنا قاطعته: «ساحمين ولكن مىت حصل ذلك؟».

- عام ١٩٩٦... روى لنا ابننا أنّه كان جالًسا مع رفاقه حتت شجرة 
يتحّدثون ويقهقهون عندما اقرتب منهم راهٌب مسّن. فوقفوا وقّبلوا يَده 
وبدأ الّشيخ يباركهم ُكال× بامسه... وباستطاعتِك أن تتصّوري مدى دهشة 
الّشّبان، إذ كان الّشيخ يعرف أمساءهم وأمساء عائال�م. وقد قال البين: 
«ُقل لوالدتك أالَّ ُجتري العملّية، ألّا ستتحّسن حالتها». فسأله الّشاب: 
«أتعرُفها؟» – «أعرُفها وأعرفكم كّلكم!» – «من أنت؟.» – «أنا 
الجبل  من  عود�م  وعند  وغادرهم.  هذا  قال  بُورفيريوس».  الّشيخ 
المقّدس توّقفوا يف «أورانوبوليس» عند صيدلّية ألّم كانوا مصابني 
فقالوا لصاحب  بُورفيريوس،  للّشيخ  رأوا صورًة  هناك  البحر.  بغثيان 
اجلبل  يف  قابلناه  اّلذي  بُورفرييوس  الّشيخ  هو  «هذا  الّصيدلّية: 
املقّدس!»... فتحّري الّصيدالينّ عند مساعه هذا، وقال هلم: «ساحموين يا 
أوالدي، هل رأيتم الّشيخ يف اجلبل املقّدس؟!... هل أنتم متأّكدون؟» - 
«بالطّبع حنن متأّكدون، كّلنا تكّلمنا معه وقد أذهلنا عندما نادانا بأمسائنا 
وأمساء عائالتنا، وإذ سألناه عن امسه قال لنا إنّه الّشيخ بُورفرييوس».
- «يا أوالدي ساحموين، إّين متأّكٌد أّنكم رأيتموه ولكن... ال ختافوا 
ممّا سأقوله لكم... إّن الّشيخ رقد منذ مخس سنني!!». وإذ أى ابين 
احلديث على هذا الّنحو، مل نصّدقه أنا وزوجيت بل ظنّنا أنّه ال بّد أن 
المقّدس  الجبل  يف  الرّهبان  إّن كّل  إذ  آخر،  شيًخا  رأى  قد  يكون 

يشبهون بعضهم البعض.
الّصّيب أصّر: «أَال تصّدقونين؟!... على كّل حال جيب أالَّ  ولكّن 

ُجترى العملّية اجلراحّية ألّين أمي ستتحسن حاهلا!».
بعد يوَمني ذهبنا إىل املستشفى. ويف صباح اليوم الّتايل أُدخلت زوجيت 
إىل غرفة العملّيات، وكنت أنتظرها يف اخلارج قَِلًقا. وما هي إالَّ حلظات 
حّىت خرجت زوجيت فهرعُت إليها وقلت هلا: «ماذا جرى؟». أجابتين: 

«لن ُجترى يل عملّية جراحّية... ألّن حايل قد حتّسنت!».
فاستدرُت حنو الطّبيب وسألته: «ماذا حصل أيّها الطّبيب؟». قال 
وهنا  العملّية!».  ُجتري  أن  تريد  ال  زوجتك  ألّن  أعرف،  «ال  يل: 

تدّخلت زوجيت قائلًة يل: «قُلُت لَك إّن حايل حتّسنت!».

ظهور ظعن بُورفيريوس القدّّيس حول ايفكتاoا «بُورفرييّا» الرّاهبة اتروي

ظهور عجیب للقّدیس ُبورفیریوس.
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- يا عزيزيت هل ُجِنْنِت؟... وأخذ�ا بني ذراَعي حماوًال إقناعها.
ُجنري  حتّسنت...دعنا  حايل  إّن  لك  «قُلُت  أصّرت:  لكّنها 
إّين  أفضل...  أّين أصبحت يف حاٍل  لنتأّكد وسرتى  الفحوصات، 

أشعر بذلك!».
فقال الطّبيب: «حسًنا!. ال جنربها إن كانت تشعر بتحّسن».

الّالزمة  الفحوصات  فلُنجِر  حسًنا!...  تصدقونين؟!...  أال   -
لنتأّكد!.

ليبّلغنا  الّتايل  اليوم  الطّبيب يف  الفحوصات وجاء  أُجريت  وبالفعل 
الّنتيجة، وكان وجهه جاًدا للغاية. فسألته بقلٍق: «ما هي الّنتائج؟». 
إىل  ينظر  وكان  البّتة!!!»...  مترض  مل  «...كأّا  جوابه:  فكان 
فقد  كمن  ويتعّجب،  باجلديدة  ويقارا  القدمية  الفحوصات 
صوابه!...ويقول: «مستحيل!!»... وطلب أن ُجترى هلا فحوصات 
مرّة أُخرى يف اليوم الّتايل. بعد قليل وصل ابين إىل املستشفى وعرف 
أّن الطّبيب طلب فحوصات جديدة فقال يل: «ملاذا ال ُتصّدق ما 
قاله يل الّشيخ بُورفرييوس يف اجلبل املقّدس؟». فانتبه الطّبيب لألمر 

وسأل: «ماذا قُلَت؟. هل ذكرَت الّشيخ بُورفرييوس؟!».
فأجابه ابين: «لقد قال يل إّن أّمي ستتحّسن وجيب أالَّ ُجترى هلا 
عملّية». إذ ذاك أخرج الطّبيب من جيبه صورًة للّشيخ وسأل الّصّيب: 

«هل رأيت هذا الّرجل يف اجلبل املقّدس يا بّين؟».
- نعم هذا هو!.

- إًذا الفحوصات صحيحة!. وزوجُتَك خبري، واآلن بإمكانكم أن 
تغادروا بسالم... هيا اذهبوا واستعّدوا للعودة إىل املنزل!".

لقد أعطى الطّبيب زوجيت ثالثة أشهٍر لتعيش. واآلن قد مضى سنتان 
الّشيخ  أُجلُّ  فإّين  هلذا  مرضها!!.  قبل  ممّا كانت  أفضل  وحاهلا 
بُورفرييوس كثريًا وأحّبه حب×ا مج×ا، وإنّنا قمنا بزيارة ديره مرّاٍت عديدة... 

وكّلما اشتّدت الّصعاب علينا فإنّه يقّوينا ويشّددنا».
أخريًا وصلنا إىل «مينيدي» وترّجل هذا الرّاكب «الـُمرسل من اهللا» 
وإّين مل أجد كلمات أصُف oا شعوري، غري أّنين متتمت بامتناٍن: 

«شكرًا جزيالً! وا¼ُد هللا على كّل شيء».

* جاِبْه كّل األمور مبحّبة، بطيبة، بوداعة، بصرب وتواضع. كن دوًما 
كالصخر الذي ميّر فوقه املوج مثّ يعود ثانية من حيث أتى. كن ثابًتا 
غري متزعزع. قد تتساءل هل هذا ممكن يا أبانا؟! نعم بنعمة اهللا هذا 
ممكن. أّما إذا جاoنا األمور بقوانا البشريّة، طبًعا سيكون هذا غري 

ممكن. 
* ال تّتخذ موقًفا معاديًا ضّد من جيّدف على اهللا. أبغض أقواهلم 

وأفعاهلم. وأّما هم فأحّبهم كبشر ضعفاء وصلِّ من أجلهم. 
* أحبب اجلميع وخاّصة أولئك الذين يسّببون لك املتاعب. أظهْر 
أو  لتحّبهم  ُجمَرب  بأّنك  يشعروا  أن  دون  بساطة  بكّل  احملّبة  هلم 

لتتحّملهم. 
* التذّمر من اآلخرين يؤذي نفسك بالدرجة األوىل، ألنّه ال يدعك 
تصّلي بارتياح. والروح القدس ال يقرتب أبًدا من نفس متذمرة وال 

يسكن فيها. 
* أيّها املسيح أنت حّيب. أنا ال أفّكر باملوت. أنا أوّد أن أفّكر فقط 
باملسيح. افتحوا أيديكم وارمتوا يف أحضان املسيح، وعندئذ سوف حييا 
التفتوا فقط حنو  هو داخلكم. ازدروا األهواء وال �تّموا للشيطان. 

املسيح. ولكي يتّم هذا اطلبوا أّوًال نعمته. 
* وّجهوا أذهانكم دوًما حنو العالء، حنو املسيح. اعملوا مع املسيح، 
عيشوا مع املسيح، تنّفسوا املسيح، تأّلموا مع املسيح وافرحوا أيًضا معه. 
ليكن املسيح كّل شيء بالنسبة إليكم. املسيح هو عروس نفوسكم، 
هو أبوكم، هو كّل شيء. ال يوجد أمر أمسى يف هذه احلياة من حمّبة 
املسيح. املسيح كّله فرح، كّله غبطة. النفس السكرى مبحّبة املسيح هي 
دوًما فرحة وسعيدة مهما واجهت من أتعاب وبذلت من تضحيات. 

* حنن سعداء بقدر ما حنّب كّل البشر، وعندئذ سوف نشعر بأّن 
الكّل أيًضا يبادلوننا احلّب. ال يستطيع أحد أن يصل إىل اهللا إن مل ميّر 

أّوًال بالبشر. 
* ال يستطيع املسيح أن حيّبنا إن مل نكن حنن أهًال هلذه احملّبة. لكي 
دوًما  نفسك  هّيئ  مميـّزًا.  شيًئا  داخلنا  يرى  أن  جيب  املسيح  حيّبنا 
الكتساب ما حيّب املسيح أن متلكه داخلك. وما هو هذا الشيء؟ إنّه 

التواضع. إن مل منلك التواضع ال نستطيع أن حنّب املسيح. 
* ال يستطيع أحد أن يعّلمك الصالة، ال الكتب وال األب الروحّي 
وال أحد. األستاذ الوحيد للصالة هو النعمة اإلهلّية. فقط الروح القدس 
هو الذي يعلِّم الصالة. إن مل تدخل يف جو النعمة فال تستطيع أن 

ُتصّلي. 
* ال تنشغلوا باقتالع أشواك نفوسكم، بل وّجهوا كّل قواكم الداخلّية 
حنو عمل الصالح، حنو املسيح، واألشواك سوف تنقلع من نفسها. 
(هنا يريدنا األب القّديس أن نوّجه جهادنا نحو اإليجابّيات ال نحو السلبّيات). 
* إّن طريقة اجلهاد األكثر ضمانة وسهولة هي طريق احملّبة. ال ترهقوا 
أنفسكم بطرد الظالم منها. يكفي أن تفتحوا ثقًبا صغريًا داخلكم 
مع  حيصل  ما  وهذا  حاًال.  الظالم  فيتالشى  املسيح،  نور  ليدخل 
ضعفاتنا وأهوائنا، ازدروها واحتقروا الشّر، والتفتوا فقط حنو املسيح. 
جاهدوا ببساطة وبدون عصبّية أو تشّنج. وّجهوا كّل قواكم إىل اقتناء 
حمّبة املسيح وإىل االلتصاق به، وهكذا يتحّول الشّر يف داخلكم خريًا 
بشكل سّرّي، دون أن تعلموا كيف وحىت دون أن تتعبوا. اقرأوا الكتب 
املقّدسة، رتّلوا ورّمنوا املزامري وقوانني الكتب الكنسّية، وهكذا يّتجه 

الفكر تلقائي×ا حنو املسيح، َوحتَِلُّ احلالوة اإلٰلهّية يف القلب.

من أقوال األب بُورفيريوس الرائّي  - إعداد راهبات دير مار يعقوب الفارسي المقّطع – دده، الكورة
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رّبي
امنحين أن أمكث معك لكي أستقر وأسرتيح فيك. لكي أطمئّن إىل 
وجودي بك، لكي تقودين آليت إليك. ساعدين ألثّبت قدمّي على 
ألين  يب  حتيق  اليت  املخاطر  من  َوَجنِِّين  معي،  امكْث  صخرتك. 
اعتمدُت على امسك. فأنا غريب يف هذه احلياة، ضيف عابر ميّر، ال 
َمِبْيَت له. فاجعْل يل من ثروتك عونًا يل يف السفر لئال أتعّوق عن 

الوصول إليك. جدِّد ِقواي ألكمل طريقي حنوك.
دعوَتين فها أنا أتوّسل إليك، خذين إىل ما وعدتين به. أنِعْش ّيف 
يالحقين.  املوت  إىل  سباق  حيايت  زمن  ألن  إليك،  العودة  شوق 
فامنحين أن أسري على خطاك أتّبعك حيث تسري، فأعود إىل نفسي، 
بالتعب والعرق والفساد.  أيامي مألى  أختّبط يف ظلمايت. ألن  وال 
وقيود  اجلهل  ظلمات  قبلُت  عنك،  ختلّيت  حني  جبساريت  كّونتها 

املوت، أنتظر شروق نورك علّي ألعود عن ضاليل.
فَاْبُسْط إّيل ذراعك وشّدين صوبك، وانتقْم يل من خطاياي، دافع 
عين أمام خصمي حّىت أحترر من األفكار الشريرة، وأظفر على عدوي 
وأرتاح من سهامه امللتهبة ضدي. فتختم آثار جراحي ألين رزحت 
حتت وطأة االمث، شّوهُت نفسي وبعتها إىل اإلمث، وقبضُت مثنها لّذة 

عابرة وموتًا أكيًدا وحياًة دنسة.
لذلك أريدك أن حتررين من أسري ومتنحين ما أسألك: كْن حيايت! 
أِطْل أناَتك ورمحَتك علّي فََأْطَمِئنَّ. استدرْك حيايت بنظرة منك، ألن 
يف نفسي أملاً يعّذبين ويقّض علّي مضجعي. فكيف آيت إليك؟ أو 

كيف أدعوك إّيل؟
أتوّسل إليك ألين عاجز عن أن أنزع من قليب ما مينعك. فكيف يل 
أللهّم  أناله منك.  أن أدعوك لكي تدخل؟ شيًئا سألتك راجًيا أن 
اذكرين حبسب رمحتك. أمتّىن أن تأتيين حسب وعدك. ألين سأعتذر 
لـَمن جبَلين ونسيُته، ولـَمن مات عّين ومل أمسع له. أّي عذاب أستحق، 
أو كيف ستكون مرامحه علّي، إن مل أُتب. إينِّ أعرف أنك طبييب، 
ألنه ليس ّيف عافية رجوتك فاشِفين. اترْك يل ديوين. رمحتك ضرورية 
يل. لقد هربت وها أنا أعود باحثًا بعد أن خرجُت من سجن املوت. 

أحبُث لكي تعفيين.
صغري أنا. فاسرتين بظل جناحيك، ألين قلق من هّم خطيئيت. فكيف 

سأذهب إىل النار بدونك، كيف سأحتمل إن مل تكن محاييت؟ ألنك 
بذاتك صرَت يل طريَق خالص أسافر عليه وأسلكه فال أضّل، وال أعثر 
وال أقع. بل افتْح يل بابك الذي أوصدته بوجهي لسوء أخالقي، حىت 
تبعد عين متاعب احلياة وختففها، وتؤدي يب إىل اخلالص واحلياة. ألين 
كنت تائًها أحبث عنك بعيًدا عنك. فانزع عين ما تشاء وال تتخلَّ 
عين. كْن مرياثي فإين حباجة إليك. ألين يف أرض األموات، وأنا راحل 
عنها ال أعرف إىل أين أرحل، كيف أتوّجه، أخشى أن أتوه وأالَّ أجد 

ملجأ أعود إليه، ألن بييت سقط خرابًا يف غيابك.
أكلت خبز الدموع لفقدانك، وصارت نفسي يف اليبوسة واجلفاف 
قاحلة أمامك. فتعّثرت يف سريي وتأخرُت يف الوصول، وجنحُت حنو 
هاوية سحيقة. ففاتين جمدك ومل أستطع أن ألتقي بك. ُحرِمت عونك 
صداقتك،  خسرت  منك،  اقتنيُته  ما  فخسرت كّل  ومساعدتك. 

واعتدت اخلطأ وُدِفنُت يف أغالل عادته.
فكم من حواجز متنعين من املثول أمامك؟ مل أجد راحًة يف غيابك. 
هل ستفوز عيناي بعذوبة تأّمل سعادتك، ألين أجهل ما ستكون 
اييت. هل سأفوز باجللوس بقربك وتقبيل قدمّي إهلي، والتخّلص من 
عبء املاضي ألن القلق الدائم يالزمين والغّصة ال تفارقين ألين حمروم 

من قُرِبك.
فامنِح السالَم للسائل الـُمَتَضرِِّع اجلريح القلب باإلمث. حيملين شوقي 
للخالص إىل أن أدعوك. انظر إنَّ جهلي يقف عثرة يف طريقي، فاعِنت 
يب، ألين اسُري عاريًا يف هذه الطريق، مريًضا أبكي وأنتحب ألين أحبث 
عن احلياة احلقيقية اليت فيك ومنك، وأتأّمل من غربيت. أحاول أن أجّد 

السعي للوصول إىل الوطن هربًا من منفاي.
رجوتك رّبي أنا الواقف ببابك، الفقري املستعطي أَِن ٱفتْح يل. دعين 
أمّر يف هذا الطريق املوِصل إىل احلياة األبدية. دعين أعرب ولو بقربك 
فأشعر بوجودك، ألين َتِعٌب. أشهد رحيَلك أحبث عن الطريق اليت 
سلكَت وأحصي خطواتك يف سفرك. أحاول أن أتبعك لتحيي األمل 

يف داخلي يف أعماقي ويف كياين.
اليوم رحيَلك، بل يكون حضورك دائًما يف  هْبين أالَّ أخشى بعد 

داخلي. رجائي بكلّيته قائم على رمحتك الواسعة.
لك المجد يا إلهي.
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أول عظة قاهلا السيِّد للشعب، من بعد معموديته، كانت «تُوبُوا ألَنَُّه 
َقِد اقـْتـََرَب َمَلُكوُت السََّماَواِت» (مىت ١٧:٤)، فهو يدعوهم للتوبة 
وهذا أمٌر أساسّي يف حياتنا. يقول إشعياء النيب «اَلشَّْعُب السَّاِلُك ِيف 
الظُّْلَمِة أَْبَصَر نُورًا َعِظيًما.» (سفر إشعياء ٩: ٢)، فهل من ارتباط بني 
التوبة والنور؟ طبًعا، ألن النُّور احلقيقّي هو الذي يأيت من المسيح 

الذي ال نعرفه من دون توبة.
فالتوبة كما يعرّفها اآلباء القديسون هي «تغيري الذهن أو العقل». 
التوبة ليست الندامة وحسب بل هي تغيير الذهن وطريقة التفكير، 
التوّقف عن التفكير بالخطيئة والبدء بالتفكير باألمور الصالحة، فهكذا 
يكون تغيري الذهن عن التفكري بالشر للتفكري باألعمال الصالحة، 
أو  نفسية  ليست حالة  التوبة  إًذا  للتوبة.  احلقيقي  الشكل  هذا هو 
عصبية، ليست أن يتوّتر اإلنسان ويصرخ «قد تبت، قد تبت»، بل 
هي بناء الذات، أي أن يعود لذاته ويبنيها بناًء صاحلًا، ال أن يبكي 
َويـُْعِول أو أن يعاتب نفسه. هي تغيري الذهن إلصالح احلياة، إلصالح 

الّذات والتحول إىل إنسان جديد.
التائب هو الذي ال ينظر إىل الوراء، بل إىل فوق إىل اهللا المحب 
البشر. التوبة هي عودة إىل النُّور، هي عبور من الظلمة إلى النور. إذا 
كان اإلنسان غارقًا في الظلمة سيحتاج إىل نور كي يفضح نفسه 
ويكشفها فرياها على حقيقتها، يرى أهواءها، ويرى خطاياها. لكن 
يوم  اجلميع  أخذه  الذي  المسيح،  نور  عن  نتكلم؟  نور  أي  عن 
املعمودية، لكن أَما يزال مشتعًال فينا؟ أَما زال يُنري الظلمة اليت دخلنا 
فيها بسبب خطايانا؟ كل إنسان ُمعّمد لديه نور املسيح، وخصوًصا 
َمن يشرتك جبسد املسيح ودمه، أما الذي ال يشرتك oما فال يـَُغذِّي 
هذا النور بل يدعه ينطفئ. اإلنسان التائب هو الذي يهيئ نفسه 

التقاد النور يف داخله.
أن يتوب اإلنسان ُمغَـيِّـرًا ذهنه عن اخلطيئة، ُمصلًحا ذاته، ُموجًها 
عقله حنو السماء، حنو اهللا، هو هدف التوبة، عندها يكتشف أنه ابن 
هللا، ابن النور، والمسيح يدعوه ليكون ابًنا للنور. لن يشتعل النور 
احلقيقي، الذي بداخله من يوم املعمودية، بدون التوبة، فيمكن أن 
يكون هذا النور عند أي مسيحي خاِمًدا ولكنه سيكون ُمتقًدا عند 

التائب فيقدسه. نور الرب هو الذي يَُطهِّر.
ما عالقة النور بالتوبة؟ كي نتوب جيب أن يدخل فينا النور، وما 
التوبة؟ من  نتائج  ما  لكن  النور.  فنحن منلك هذا  معتمدين  دمنا 
نتائج التوبة أن يسكن فينا نور املسيح، وينضح مّنا هذا النور. هذه 
اإلنسان  تاب  إن  أي  متبادلة،  عالقة  بالتوبة،  النور  عالقة  هي 
لن  النور  بدون  أخرى  جهة  ومن  احلقيقي،  النور  على  سيحصل 
ُتكشف خطاياه، ولن يستطيع أن يتوب توبة حقيقية ُمغَـيِّـرًا ذهنه 
امللكوت  إىل  العلى  إىل  لفوق  ناظرًا  إيَّاها  ُمطّهرًا  ذاته،  وُمْصِلًحا 

السماوي.
اإلنسان التائب هو اإلنسان الذي ميتلك حياة جديدة ملؤها السالم 
واحملبة والتواضع، وبالنهاية يكون امللء من روح اهللا، هذا هو هدف 
اإلنسان المسيحي الحقيقي الذي يسعى لملكوت السموات. التوبة 
ليست عمًال مؤقًتا، بل هي عمل مستمر حىت اية العمر، أي ال 
ميكننا القول أننا تبنا اليوم فقد َخُلْصَنا، طبًعا ال، ومن ناحية أخرى إن 
مل نكن تائبني العمر كله فلن خنلص، ولن حنصل على النور احلقيقي 
وال على ملكوت السموات. يدعونا املسيح أن نكون من أهل التوبة 
ألننا سنخلص oا «تُوبُوا ألَنَُّه َقِد اقـْتـََرَب َمَلُكوُت السََّماَواِت» (مىت 
١٧:٤) أي ال تنوحوا، ال تبكوا، بل غّريوا أنفسكم وطريقة تفكريكم 
الكفر  على  واملعتاد  فليُصم،  الصوم  عدم  على  فاملعتاد  وحياتكم، 
فليكّف عنه، واملعتاد على الكذب فليتمّسك بالصدق، عندها تكون 
التوبة قد بدأت، والقلب يّتسع لسكىن املسيح ويصري ُمفيًضا للنور 

فيتّم الخالص.

توبوا فقد اقترب ملكوت السموات
األب أنطوان ملكي
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كان الشيخ سرجيوس الذي يف فاف أحد الشخصيات األكثر 
موهبًة يف القرن العشرين يف أوروبا الغربية. ُولد يف هولندا سنة ١٩٠٣ 
إحدى  هي  اليت   (Vanves) فاف  يف  حياته  غالبية  قضى  لكنه 
ضواحي باريس. كان تلميًذا روحًيا للشيخ خاريطن آخر رئيس لدير 

برلعام قبل أن أغلقه الشيوعيون.
إالَّ  فيه  ليس  بلد  يف  حياته  قضى  سرجيوس  الشيخ  أن  صحيح 
ألبنائه  املنفعة  تعليمه كان كثري  إنَّ  إالَّ  األرثوذكسيني،  من  القليل 
الروحيني يف أوروبا الغربية العلمانية. كان رجًال اجتمعت فيه تقاليد 
برلعام القدمية مع الغرب ما بعد املسيحي. كان أبًا روحًيا لعدد من 
لوسكي  فالديمير  ومنهم  العشرين  القرن  يف  الالمعني  األشخاص 

ونيقوال برداييف وراسم االيقونات الراهب غريغوري كروغ.
الشيخ سرجيوس كان مغمورًا بروحانية الشرق األرثوذكسي املنرية. 
من أعماله أنه مجع كتاب «فن الصالة». كان على اتصال مباشر 
له:  األخرية  قلبه كلماته  يف  أخذ  وقد  األثوسي  سلوان  بالقديس 

«اذهب وأخبر الناس على قدر استطاعتك: توبوا».
يف فرنسا كان ا¼اهدون من أجل األرثوذكسية قليلني والالمباالة 
بالدين كبرية. إرشاداته ألبنائه الروحيني نافعة جًدا لنا، حنن الذين 

شهادة  حيمل  هو  إذ  الدهري،  المجتمع  يف  بالعيش  معهم  نشرتك 
لتقاليد اآلباء. يذّكرنا الشيخ بأن اهللا ليس خيارًا يف حياتنا. إن أردنا 
احلياة فليس بإمكاننا أن نوقف الصالة كما أنه ال ميكننا أن نوقف 
الكثري من  لنا  يقّدم  أنه  من  بالرغم  عاملنا،  أن  يعّلمنا  إنه  التنّفس. 
الكثري  يقّدم  النفس  علم  أن  من  وبالرغم  والرفاهية،  الراحة  وسائل 
للتخلص من اضطراباتنا، يبقى أنه ما من سبب الستمراريتنا سوى 
اهللا وما من شاٍف جلراحنا النفسية إالَّ اهللا، وما من حافز للعيش إن 

مل يكن هناك أبدية.

الصالة
ال ينبغي أن تعتمد الصالة على مزاجنا أو نيتنا الطيبة. إذا ُكنا يف 
حال حمدَّد، فهو أننا ممتلئون بالخطايا. لذا علينا أن نتوب. كل يوم 
افحصوا ضمريكم وتوبوا. اجربوا أنفسكم على الصالة يومًيا. إن مل 
تفهموا مدى  أن  على هذا. جيب  تتوبوا  أن  فعليكم  ذلك،  تريدوا 
يبيد  أن  ويريد  يرتّبص  الشيطان  أن  اعلموا  األمر.  هذا  ضرورة 
نفوسكم، وأنكم دوًما يف خطر. وحدها الصالة متنح نفوسكم القوة 

للمقاومة.
لكي تربّوا عضالت روحية، عليكم أن تذهبوا إىل النادي الروحي.

ال ينبغي أن تتحّول الصالة إىل طقس باملعىن السيء للكلمة. وإن 
أن تكون  نتوب عن ذلك. جيب  أن  فعلينا  صارت عندنا طقًسا، 
املاء على صخرة  الصالة منتظمة بشكل مطَلق. متاًما كما يسقط 

وشيًئا فشيًئا يقطعها، كذلك الصالة خترتق نفوسكم.
من خالل صالة يسوع، يدخل فكركم يف قلبكم. إن الصالة تتيح 

لنا أن نفهم األمور بقلبنا.
صالة يسوع من دون اتضاع هي كارثة.

* * * * * * * * *
التوبة:

التوبة هي بداية ووسط ونهاية الحياة الروحية.
هناك نوعان من التوبة:

١) عن خطيئة حمدَّدة  و٢) عن حالة اخلطيئة عامًة.
النوع األول هو األكثر حيوية.

هناك ثالث مراحل حنو التوبة عن خطايا حمدَّدة. 
١) التوبة عن اخلطيئة يف الفكر دون أن نرتكب اخلطيئة.

٢) يف آخر النهار، عندما نفحص ضمائرنا، نتذّكر اخلطيئة ونطلب 
من اهللا املغفرة ُجمدًدا. 

٣) اعرتف خبطيئتك وُتْب عنها يف سرِّ االعرتاف.
املرحلة األوىل تتيح لنا احلصول على املغفرة من اهللا، عندما نتعامل 
مع خطايانا األخف وأفكارنا غري الطاهرة. إذا جاءك فكر شر وتبت 

الشیخ سرجیوس
الذي في فاف

(Vanves)( )
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ُمتحى  خطيئتك  فإن  خبالفه،  تعمل  أو  تفكر  أن  يف  بالرغبة  عنه 
مباشرة.

للتوبة يف آخر كل يوم أمهية كربى. يف هذا الوقت علينا أن نشرَع 
بنقد روحي لكل ما قمنا به يف ذلك اليوم، مراجعني الشّر والخير 
اللذين قمنا oما. بعد تفحصنا لضمائرنا علينا أن نطلب املغفرة من 
اهللا بإخالص وندامة عن كل ما مل نكن فيه خمِلصني هللا. جيب أن 
تكون ضمائرنا حاّدة حىت أننا يف كل ليلة ميكننا أن نتفّحص ذواتنا 
وما قمنا به خالل النهار، وأن نتوقف عند ما قمنا به من اخلطأ، أّي 
خري مل نعمله، وما هو الذي عملناه بشكل سيء. من مث جيب أن 

نطلب املغفرة من اهللا على كل هذه األشياء.
اثبتوا دائًما يف التوبة، ليس ألنكم بالضرورة قد قمتم بعمل خاطئ 
بل ألن طبائعنا ضعيفة. علينا أن نتوب على ما حنن عليه. عندما 
نتوب علينا أن نأخذ بعني االعتبار ليس ما قمنا به خطًأ وحسب، 

بل كل اخلري الذي مل نقم به.
االعتراف أمام كاهن، أي املرحلة الثالثة، ملزِمة ألا تؤّهلنا لتاليف 

البقاء ُمثَقلني نفسًيا وروحًيا باخلطايا اليت اقرتفناها يف املاضي.
النوع الثاين من التوبة يتعّلق بشخصيتنا. هناك خطايا كثرية ال نِعيها 
وصارت جزًءا من طبائعنا. يف االعرتاف، جيب أن نسأل اهللا: «اغفر 

خطاياي اليت ال أعرفها واليت من دون وعي».
نعطي  أن  ينبغي  وقلة كفاءتنا. ال  َفَشلنا  نتوب عن كل  أن  جيب 
أنفسنا أعذارًا، إذ ال يوجد أي سبب خارجي ميكن أن يربّر ضعفاتنا.

َمن  دون خطيئة.  إنسان من  إذ ال يوجد  للجميع  التوبة ضرورية 
يعتقد أنه غري خاطئ يعيش يف الوهم. التوبة هي موقف داخلي من 
خوف اهللا، وِذكر الموت وقبل كل شيء التواضع. إا مفتاح احلياة 

الروحية.
يفّضل اهللا شخًصا خيطأ ويتوب على شخص يظن أنه ال َخيْطَأُ أبًدا 

وال يتوب.
الذين مل يتوبوا منذ زمان، عليهم أن يطلبوا الغفران من اهللا على قدر 
توبتهم. يعرف اهللا جهادنا اخلاطئ وحالتنا القابلة للموت وهو يغفر 

برمحة المتناهية للذين يتوبون باستمرار.
إن موقفنا من ملكوت السماوات جيب أن يكون كمثل مسافر ال 
ينبغي به أن يكون مذعوًرا من كل ما عليه فعله، عند وصوله إىل 
مقصده، بل عليه أن يتابع خمططًا لرحلته احلالية. علينا أن ندرك أننا 
ال نعرف مىت يأيت القطار الذي سوف يأخذنا إىل امللكوت، حىت 
نكون مستعدين عند جميئه. علينا أن نكون مثل العذارى العاقالت 
وأن حنمل الزيت دائًما يف مصابيحنا. علينا أن ال نعتقد أن حالتنا 
الساقطة غري قابلة لإلصالح. بل أن نكون على ثقة بأن دائًما هناك 

مغفرة لنا. كل ما حنتاجه للغفران هو أن نطلبه.
حالة مجيع  وهي  الثابتة،  املسيحي  حالة  هي  دائمة  التوبة كحالة 

القديسني. لذا علينا أن نسعى حنو هذا اهلدف بكل قدرتنا وبكل 
التقّدم  من  خارقة  لنا كقوة  ذا�ا  تكشف  سوف  مثّ  ومن  صلواتنا. 

الروحي.
التوبة هي مفتاح احلياة الروحية. إا تؤّهلنا للباس العرس الذي من 

دونه نُطرَح خارًجا.

مثل العشر عذارى
خمٌس عاقالت، وخمٌس جاهالت

«ِعنَدِئٍذ يكون َمَثُل َملكوِت السََّمواِت َكَمثِل َعْشِر 
الَعريس،  لِِلقاِء  وَخَرجَن  َمصابيَحُهنَّ  َأَخذَن  َعذارى 
فَأخَذِت  عاِقالت.  وَمخٌس  جاِهالت،  ِمنُهنَّ  َمخٌس 
وأَمَّا  زَيتاً.  مَعُهنَّ  يَأُخذَن  وَمل  َمصابيَحُهنَّ  اجلاِهالُت 
العاِقالت، فََأَخذَن مَع َمصابيِحِهنَّ زَيتاً يف آنِية. وأَبطََأ 
الَعريس، فنـََعسَن َمجيعاً وِمنَْن. وِعنَد ِنْصِف اللَّيل، َعال 
الصِّياح: «ُهوذا الَعريس! فَاخرُْجَن لِِلقائِه!» فقاَم أُولِئَك 

الَعذارى مجيعاً وَهيَّأَن َمصابيَحُهنَّ.
 َفقالِت اجلاِهالُت لِلعاِقالت: «أَعطيَننا ِمن زَيِتُكنَّ، 
فِإنَّ َمصابيَحنا تَنَطِفئ». فَأجاَبِت العاِقالت: «َلَعلَّه 
الباَعِة  ِإىل  َتذَهَنب  أَن  فَاَألوىل  وَلُكنَّ،  لَنا  َغُري كاٍف 
وَتْشَرتيَن َلُكنَّ». وبيَنما ُهنَّ ذاِهباٍت لَِيشَرتيَن، َوَصَل 
الَعريس، فدَخَلت َمَعه الـُمسَتِعدَّاُت ِإىل َردَهِة الُعْرس 
وأُغِلَق الباب. وجاَءت آِخَر األَمِر سائُر الَعذراى فُقلَن: 
أَقوُل  "اَحلقَّ  فَأجاب:  لَنا».  اِفَتْح  رّب،  يا  رّب،  «يا 

َلُكنَّ: ِإينِّ ال أَعرُِفُكنَّ!»
 فَاسَهروا ِإذاً، ألَنَّكم ال َتعَلموَن اليوَم وال السَّاعة». 

(مىت ٢٥: ١ - ١٣).
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† اإلنسان خملوق للسعادة، وفقط من خالل االنتصارات اليومية، 
ميكنه أن حيصل على الفرح، واحلالة اليت جتلب النور إليه وإىل كل 

اآلخرين.
† كل احلياة هي يف العالقات بني األشخاص. علينا أن ننري هذه 

العالقات بنور حقيقة املسيح.
† إن كان هناك سالم يف النفس، فذاك الفرح ال يُنتَـزَع أبًدا. غياب 

السالم ال جيلب السعادة.
نتعّلم أن نسلك حبكمة يف  احلياة هي عمل عظيم. علينا أن   †
قيمة  ويكتسب  معىن  له  يصري  ما هو حولنا  ّمث كل  ومن  املسيح، 

لألبدية.
† كل انتصار على اخلطيئة هو انتصار على ذواتنا، وعلى اآلخرين 

من أجل الفهم املشرتك حلياة كل الناس.
† إن رعاية اإلنسان الداخلي ال تتم يف عامل اجلهادات املذهلة، بل 

يف احلياة اليومية.
† إن وجود السعادة يف احلياة يكمن يف وجود حياتنا الروحية. مهما 
كانت أشكال احلياة مجيلة، لن يكتسب اإلنسان السعادة احلقيقية 

ما مل يغلب الخطيئة يف نفسه.
† ليست املسألة يف تفاهتنا، بل يف عدم رغبتنا بتحمل املسؤولية.

† البشر هم أزهار اهللا، وحنن مثل النحل علينا أن نعرف كيف جنمع 
العسل من هذه األزهار، إلغناء ذواتنا بشخصيات اآلخرين وكشف 

شخصياتنا هلم.
† هناك مجال يف كل شخص، وخطيئتنا وحدها هي ما مينعنا عن 

رؤيته.
† حياة اجلماعة هي هبة من اهللا، ويف حال مل نكن اجتماِعّيِي 
عمل  هو  بالناس  لالختالط  لنصري حمبني  أنفسنا  تغيري  فإن  النزعة 

نسكي، من أجل أن نكّمل فقر شخصياتنا.
† علينا أن جند الكنز املخّبأ يف كل قلب. غالًبا ما يبحث الناس 

عن الكنوز، لكن ليس عن كنوز النفس. لكننا حباجة ألن نسعى إىل 
كنوز النفس. قد يتساءل البعض ما الداعي؟ وجنيب: لكي نصري 

أغنياء.
† إن مهمتنا تكمن يف توجيه انتباهنا ال إىل اخلارج بل للبحث يف 

أنفسنا ويف اآلخرين عما عندنا من اهللا.
† إن نفوسنا خملوقة لألبدية، لكننا ال نعريها أي اهتمام باملطلق. 
حنن جناهد لنكسب كل الكنوز املمكنة، ما عدا كنوز األبدية. حنن 

ّجتار فقراء، نضع سعًرا رخيًصا لنفوسنا.
† إن مهمة املسيحي املباشرة هي حتقيق احلياة اإلهلية على األرض.

† من املستحيل إجياد الصالح إن مل منِش على درب املسيح. فقط 
باتّباع املسيح جيد املرء صالحه الذايت.

† ليست احلياة اإلهلية مثاًال نظريًا، بل ضرورة عملية.
† إن الوحدة بني الناس، هي اخليط املمتد من األرض إىل السماء، 
املمتدة من قلب إىل آخر هي  الوحدة  املوّحد.  املركز  إىل اهللا، إىل 
موّجهة إىل مركز واحد، اهللا. ألن الوحدة بني الناس هي الحياة بينما 

االنقسام هو الموت.
† مع اخلطيئة، يكون اإلنسان خائًفا من اإلنسان اآلخر، وال خيطو 
ببهجة على األرض. يفتكر يف نفسه كيف يتهّرب من لقاء هذا أو 
ذاك… عندما يغلب اخلطيئة، يقدر اإلنسان أن يقرتب من اآلخر 

ويصيبه بالصالح.
† علينا أن نعرف كيف ننري عالقاتنا املتبادلة بنور حقيقة املسيح، 
حّىت جنلب الصالح إىل هذه العالقات. يف حبثنا عّما هو مشرتك بيننا 

من اهللا، نصري مشاركني هللا يف العمل على األرض.
† ما هو من اهللا هو الصالح الحقيقي هنا على األرض، إنه الفرح 

بالروح القدس. ومن مثّ تُفتح لنا احلياة السماوية.

مختارات 
من أقوال المطران سرجيوس  
(براغ)

1
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هل أعضاء الكنيسة هم الوحيدون الذين يتقّبلون نعمة اهللا، أم ممكن 
أن يكون هناك نعمة خارج الكنيسة؟ هل المسيحيون األرثوذكس فقط 
هم الذين َيْخُلصون؟ قبل أن نعاجل هذه األسئلة، فلنشرح بإجياز ما 
هي النعمة. «النعمة هي الطاقة اإلهلية غري املخلوقة، أو قوة الثالوث 
األقدس املعطاة لنا من اهللا اآلب َعْبـَر اهللا االبن باهللا الروح القدس». 
الثالوث القّدوس يعمل دائًما يف اخللق بعمل مشرتك. بدون نعمة اهللا 
ال يوجد خالص، وال حياة روحية، وال حياة أبدية. على الرغم من 
أن النعمة بسيطة وواحدة، إالَّ أا متنح هبات خمتلفة للذين يشرتكون 
فيها، وهذا يتوقف على حاجة كل واحد منهم، وعلى درجة تَـَقبُّل 
يكن  مل  وإن  أساسي،  بشكل  اهللا  بنعمة  نشارك  إننا  هلا.  اإلنسان 
املعمودية  من خالل  املقدسة، خاصة  األسرار  من خالل  حصريًا، 
واملناولة املقدسة، ومن خالل احلياة النُّْسِكيِة ويف املقام األول الصالة.

والعقل  واحلياة  الوجود  وتشمل  لإلنسان،  اهللا  هبة  هي  النعمة 
اخلليقة  باالماس،  غريغوريوس  القديس  تعليم  حبسب  واخلالص. 
بأكملها تشرتك يف قوى اهللا املقدسة. كل شيء يشارك يف قوة اهللا 
اخلالقة (الكائنات اجلامدة). بعض الكائنات تشارك أيًضا يف قوى 
الكائنات  بعض  ذلك،  على  وعالوة  احلية).  (الكائنات  احملرِّكة  اهللا 
تشارك يف قوى اهللا اليت متنح العقل (كائنات ذكية، بشر ومالئكة). 
أخريًا «ال أحد من املالئكة غري الذين احتفظوا برتبتهم، وال أحد بني 
البشر غري الذين عادوا إىل الكرامة الفائقة، للطبيعة املمنوحة من العلى 
إىل الكائنات العقلية، يشاركون أيًضا يف قوة اهللا ونعمته» (القديسون 
واملالئكة). هذه النعمة األخرية هي النعمة اليت نتحدث عنها هنا. 

هل توجد هذه النعمة المخلِّصُة المقِدسُة والُمَؤلِّهُة خارج الكنيسة؟
حبسب تعاليم الكنيسة األرثوذكسية، حنصل على نعمة اهللا فقط يف 
الكنيسة، إذ خارج الكنيسة اليت هي جسد املسيح، ال توجد النعمة 
املقدِّسة،- النعمة التي من خاللها نحصل على الخالص، أو االتحاد 
مع اهللا - واليت توجد فقط يف تابوت اخلالص، الكنيسة املقدَّسة، 
جسد املسيح اإلهلى البشري، ألن املسيح هو خملصنا وخالصنا. لقد 
عّرب القديس كبريانوس القرطاجي عن موقف الكنيسة بشكل قاطع: 
.«(Extra ecclesiam nulla sulus) ال خالص خارج الكنيسة»

هل كل الذين هم خارج الكنيسة ملعونون؟ أبًدا. يف حماولتهم شرح 
كيف يكون هذا األمر ممكًنا، يعطي بعض الالهوتيني جوابًا يتضارب 

مع اإلميان بوحدانية الكنيسة وتفردها وهو أمر ذو نتائج مدّمرة.
األرثوذكسي يف  املوقف  عن  الكبير  أثناسيوس  القديس  عّرب  وقد 
شرحه لماذا لم يخّلص اهللا اإلنسان من خالل أمر أو عمل إرادة، 
فيقول: إنه مل يتصرف oذه الطريقة ألنه وإن كان سيُثِبت قوته، فإن 
اإلنسان كان سيصري كما كان آدم قبل السقوط. «كان من الممكن 
إن النعمة التي سيتلقاها ستكون خارجية وغير مندمجة في جسمه». 
هذا التمييز بني اخلارجي والداخلي، هو املفتاح لفهم كيف ميكن أن 
يكون اخلالص خارج الكنيسة. يقّدم القديس ذياذوخوس أسقف 
شرًحا  أثناسيوس،  القديس  إىل  استناًدا  اخلامس)،  (القرن  فوتيكي 
الِربِّ من  النفس حنو  النعمة  ُتشّجع  املعمودية،  ُمَباَشَرًة: «قبل  أكثر 
اخلارج، بينما الشيطان يرتّبص يف قعرها، حماوًال صّد كل طرق العقل 
لالقرتاب من اإلٰلهي. ولكن من حلظة إعادة والدتنا باملعمودية، يصري 
الشيطان خارًجا، والنعمة يف الداخل. وهكذا، فيما قبل املعمودية 

حيكم الخطأُ النفَس، فمن بعدها حتكمها الحقيقة».
تقدم لنا هذه املصطلحات احلل الصحيح هلذه املشكلة الشائكة. 
الكنيسة  أي  املسيح  جسد  داخل  فقط  الداخل  من  النعمة  تعمل 
األرثوذكسية. يولد اإلنسان روحًيا من خالل املعمودية. تُزرَع النعمة 
وتنمو من خالل األسرار املقدسة، وال سيما المناولة المقدسة. إن غري 
َهم غري مولودين، هلذا ال تعمل النعمة فيهم من داخلهم.  املَعمَِّدين 
ولكن بقدر تلّقي اإلنسان ميكنه أن يتفاعل مع نبضات الروح الُقُدس 
الذي يعمل على كل اخلليقة من خارج. «ما كان لموسى والذي أشرق 
من  رؤيته  الرجال  يستطع  لم  حتى  اهللا،  مع  محادثته  بعد  وجهه  على 

السطوع، كان الرسل يلبسونه في روحهم باستمرار وبدرجة أكبر».
يف شرحه لآلية (٧: ٣٩) من يوحنا، «قَاَل هَذا َعِن الرُّوِح الَِّذي َكاَن 
اْلُمْؤِمُنوَن ِبِه ُمْزِمِعَني َأْن يـَْقبـَُلوُه، َألنَّ الرُّوَح اْلُقُدَس َملْ َيُكْن َقْد أُْعِطَي 
سيرافيم  القديس  يقول  بـَْعُد.»  ُجمَِّد  َقْد  َيُكْن  َملْ  َيُسوَع  َألنَّ  بـَْعُد، 
على  العامل  يكن يف  اهللا مل  أن روح  يعين  هذا ال  أن  ساروفسكي، 
حنن  فينا  أو  آدم  يف  واضًحا كما  يكن  مل  وجوده  لكن  اإلطالق، 
املسيحيني األرثوذكس. لقد كان يظهر خارجًيا فقط؛ ومع ذلك كانت 
عالمات وجوده يف العامل معروفة للبشرية… نعمة الروح الُقُدس اليت 
كانت تعمل خارجًيا تنعكس يف كل أنبياء العهد القديم وقديسي 
إسرائيل… وإن مل تكن بنفس القوة كما يف شعب اهللا، إالَّ َأنَّ حضور 
روح اهللا عمل أيًضا يف الوثنيني الذين مل يعرفوا اهللا احلقيقي، ألنه حىت 

بينهم وجد اهللا لنفسه أناًسا خمتارين.
يف النهاية، يلّخص االستاذ فيداس املوقف األرثوذكسي من النعمة 
واخلالص خارج الكنيسة: «يعّلم التقليد اآلبائي أن املسيح مبجمل 
هو  الُقُدس  والروح  اإلهلية،  النعمة  مصدر كل  هو  اخلالصي  عمله 
معطيها، ومفّعل النعمة اإلهلية هو املؤمن». كما يضيف: «التقليد 
األرثوذكسي، بقبوله أن الروح الُقُدس هو معطي النعمة اإللهية التي 
تنبع من عمل المسيح الخالصي، ال يعترف بفعالية النعمة اإللهية 

خارج الحدود القانونية للكنيسة األرثوذكسية».
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كثريًا ما تكرَّر، على مدى القرون املاضية، بأن الناس أغو�م النظريات 
الفلسفية، واملشاريع االقتصادية والنظم االجتماعية، فنسوا اهللا وأعلنوا 
االستقالل عنه. إذ نتعثر بوعود السعادة األرضية، ونتكّرس للسعي 
خلف السلع املادية، ليس لدينا ال القوة وال الرغبة لرفع رؤوسنا من غبار 
طبيعتنا القاتلة، والنظر إىل أبينا السماوي. وحىت عندما نكون عالقني 
يف املستنقع املستمر من املشاكل املتعدِّدة، ونسمع اآلخرين يقولون 
أخالق  أزمة  أساًسا  هي  بل  اقتصادية،  ليست  األزمة  بأّن  بسلطة 
وروحانية، فإننا نرفض عملًيا حتويل هذه املوافقة إىل أفعال من شأا أن 
جتلب قيامتنا الروحية، وتوقف االنحدار الفوضوي نحو المزيد من 

التعاسة.
 وعالوة على ذلك، مبا أن كل واحد منا يسعى إىل ما هو أفضل له 
شخصًيا، فإننا نقصر ذواتنا على املسائل الشخصية، وال نبايل بشؤون 
ا¼تمع والبلد وإخوتنا… نعتقد أن رعاية املصاحل الذاتية هي واجبنا 
إىل  نتوصل  النهاية،  الوحيد، ونتصّرف وكأننا مركز كّل شيء. ويف 
استنتاج مفاده أن آراءنا  وحدها ونظرياتنا هي الصحيحة والدقيقة. 
هذا يكّمل عملية عبادة الذات عندنا، وهي عملية خمتلفة جًدا عن 

طريقة التأّله بالنعمة التي يدعونا إليها المسيح.

وقت الصالة:
يشري مثل الفريسي والعّشار إىل بداية أكثر فرتات السنة روحانية، وقت 
إعدادنا للفصح، أعظم أعياد الكنيسة. هذه الفرتة تأخذ امسها من 

الكتاب الليتورجي، تريوديون، ألن استخدامه يبدأ يف 
الغروب مساء يوم األحد الذي فيه يُقرأ املثل، وميتد إىل 
سهرانية يوم السبت العظيم. وبالتايل فإن هذه الفرتة هي 

فرتة صالة تصاعدية، من حيث الكمية والنوعية.
وألن هذا الوقت هو بالضبط مناسبة لصالة ومحاسة 
عن  نفسه  املسيح  بتعليم  تبدؤه  فالكنيسة  أكثف. 
كيفية إرضاء اهللا بصالتنا. ويأيت هذا التعليم يف قصة، 
يف هذا املثل األنفع عن الفريسي والعشار، الذي ّمت 
حتليله على نطاق واسع على مّر القرون، وأثار الكثري 

من النقاش والتفكري.

البسيطة  املالحظة  هي  الرئيسية  ِمسََتُه  إن   
للمخاطر الروحية اليت تبّدد الصالة وجتعلها 
من  واألسوأ  بل  أو  الُقُدس،  للروح  إهانة 
ذلك، تدنيس املقدسات. ففي الوقت نفسه، 
يشري الرب إىل الطريقة اليت oا َتِصُل الصالة 
وجتلب  له،  مرضية  وتكون  اهللا،  عرش  إىل 
طريق  ويطأون  يصّلون  الذين  ألولئك  نعمة 

القداسة والتمجيد.
«كان يصلي لنفسه»

 يبدو األمر وكأن ناس هذه األيام كانوا يف 
الواضح،  ألفي سنة. ومن  قبل  الفريسي  املسيح عندما وصف  بال 
وبدون تنميق كلمات، أن املسيح يشّدد على أنه رغم وجود الفريسي 
يف املعبد، فإنه مل يكن يصّلي إىل اهللا، بل لنفسه، التي كان يعبدها. 
هذا يفسر صالته، اليت كانت مفعمة بالغرور واخلُـَيالِء. «أنا كامل»؛ 
كل شخص آخر عنده الكثري من العيوب. «أنا أفعل ما علّي، بل 
أكثر من ذلك؛ ال يفعل اآلخرون ما عليهم، وهم مسؤولون عن كل 
اآلخرون  أبًدا؛  أخطئ  وال  أخطاًء  أرتكب  ال  أنا  العامل.  يف  الِعَلِل 
مملؤون باخلطيئة، هم دائًما على خطأ، واألسوأ من ذلك كله، أم 
مملكة  احتمال  عن  شيء  ال  عليهم».  متفوق  بأنين  يعرتفون  ال 
السماء، ال شيء عن إمكانية األبدية، ال إشارة إىل اآلب وغريه من 
الناس، ال بل باألحرى، فصل عام لآلب وامشئزاز جتاه اآلخرين، أو 
الناس  إدانة قوية لآلب بسبب مجيع أخطاء  حىت أسوأ من ذلك، 
إخوة  األحوال  من  حال  بأي  اعتبارهم  ميكن  ال  الذين  اآلخرين، 

وأخوات.
لطاملا صّلى الناس دائًما. ومع ذلك، فإن املشكلة هي لـَمن يوجهون 
صال�م. وهذه املشكلة واضحة بشكل خاص هذه األيام، إذ يتوّجه 
معظم الناس نحو أنفسهم وليس نحو اهللا. إم حياولون إجياد حلوهلم 
على  فقط  معتمدين  والضيقات،  واملصاعب  للمشاكل  اخلاصة 
ُحكمهم وعلى ما قد يكون لديهم من قدرات، يف وقت ال يثقون 
فيه باآلخرين. كل ما حيققونه من خالل هذا، هو رفع اجلدران اليت 
تعزهلم عن اهللا ، وغريهم من الناس واليت حتاصرهم يف الوحدة واليأس.

لقد أصبح زماننا مدّمًرا. حنن ُنَشّجع على االعتقاد 
بذاتنا غري الكاملة والضعيفة وحسب. حنن حمرومون 
من خيار احلياة الروحية، كما من االعتماد على اهللا 
ومثقلون  واآلن»،  «اهلُنا  يف  حماصرون  حنن  وحمبته. 
باستمرار،  فيها  نتوّرط  حىت  الشائكة،  باملشاكل 
ونضّيع الوقت من حياتنا وُحنَرم من االتصال مبصدر 
احلياة وسبب وجودنا . يف كل هذا، هناك حّل واحد 
فقط من شأنه أن يتوّفر لنا: الركوع على ركبتينا أمام 
األيقونات، بندامة العّشار وتوبته، مصّلين «يا اهللا 

ارمحين أنا اخلاطئ».
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†... إّن الكاهن يف اشرتاكه املتواتر بسّر الشكر، ُمينح نعمة اهللا 
بدون حدود، وعلى اجلميع أن يأخذوا منه نعمة اهللا الغزيرة، وعليه 
هو أن يسعى جاهًدا إىل أن متتّد نعمة اهللا أكثر فأكثر وأالَّ حيتفظ 

oا لنفسه. 
† الكاهن يتأّمل ألجل العامل بأسره. يصري كّل شيء للكّل .

† ما نقاوة شفيت الكاهن اللتني oما يلفظ دوًما االسم القّدوس، 
اسم اآلب واالبن والروح القدس! ما نقاوة القلب حّىت حيوي حالوة 

هذا االسم ا¼يد وoاءه ويشعر oما!
يبتعد بشكل قطعّي عن كّل شهوة جسديّة، وال  † كم عليه أن 

يسمح هلا بأن تصري جسًدا، حيث روح اهللا ال ميكن أن يقيم . 
† كيف ميكن لكاهن أن يهتّم بملّذات أرضّية عندما تكون حاجته 

امللّحة هي إلى اهللا، وسعادته الوحيدة هي فيه؟
† ما هي الملّذات األرضّية بالنسبة إلى كاهن عندما جيب عليه أن 

يكون باستمرار يف الكنيسة ألجل الخدمة وأمام مذبح اهللا ؟ 
† الكاهن، كمالك اهللا العلّي، عليه أن يرتفع عن كّل هوى، وكّل 
شهوة وكّل باطل، فهذه من أعمال الشيطان. عليه أن يكون مّتحًدا 

عملي×ا باهللا.
† إيّاه وحده حيّب، وإيّاه وحده خياف. أّما خوف البشر فداللة 

على عدم تسليمه الكّلّي هللا.
† الكاهن إنسان عظيم وساٍم أثناء احتفاله باخلدم اليومّية، وعلى 

حنو خاّص أثناء إمتامه سّر الشكر. منحه اهللا سلطة عظيمة.
† هو كّلّي االقتدار، وباستطاعته أن يدافع أمام اهللا عن العامل بأسره

† الكاهن الذي يتّمم القّداس اإلهلّي بدون استحقاق هو يهوذا 
آخر، وسيعذَّب في نار الجحيم األبدّي أكثر من ذاك.

على  الذي  أرضّي،  اجنذاب  عن كّل  الغريب  النقّي  القلب   †
للمحّبة  اإلهلّية،  للمحّبة  إناء  يكون  أن  ألجل  امتالكه  الكاهن 
املقّدسة، للمحّبة امللتهبة جتاه اجلنس البشرّي كّله. على الكاهن أن 
يكون مالًكا عدمي األهواء، مساوي×ا بالكّلّية، شعلة حمّبة هللا وللناس .

† الكاهن وسيط بني اهللا والناس. إنّه الصديق األقرب إىل اهللا! 
كأّمنا هو اهللا بالنسبة إىل البشر، ممنوًحا السلطة لغفران اخلطايا وحمو 
الذنوب، وإقامة األسرار الـُمْحِيَيِة الرهيبة اليت oا يتأّله هو واآلخرون. 

(القّديس يوحّنا كرونشتادت).

† َمْن هذا اإلنسان العظيم؟ هذا الكاهن! تراه دائًما يف حديث 
صالة  يف كّل  خدمة،  يف كّل  له!  يستجيب  دوًما  واهللا  اهللا،  مع 
له.  يستجيب  صالة  وكّل  خدمة  يف كّل  واهللا  اهللا،  مع  يتحّدث 

الكاهن مالك وليس إنسانًا.
† نفس الكاهن جيب أن تكون أنقى من أشّعة الشمس حىت ميكن 

للروح أن يسكن فيها.
† وجيب أن يكّرر القول دائًما مع بولس املغبوط «لست أنا أحيا 

بل املسيح حييا ّيف» (غال٢:٢). (القّديس يوحّنا الذهبّي الفم).
† بقدر ما ُيصّلي الكاهن للعامل أثناء الذبيحة اإلهلّية، بقدر ما 

يُرَحم هو من اهللا. (األب جرمانوس القبرصّي).
† الكهنوت هو تقديس النفوس، يصل اإلنسان باهللا واهللا باإلنسان. 

هو سّر نكّرمه، وال نقدر أن نفّسره (القّديس غريغوريوس الكبير).
† حىت ولو كان الكاهن مهتم×ا بأن تكون حياته مقّدسة، وهو ال 
األبديّة  النار  في  سيعذَّب  يسمعونه،  الذين  نفوس  خبالص  يهتّم 

كزاٍن فاسق (القّديس مكسيموس المعترف).
بكّل  أحبب صانعك  وكّرْم كهنته.  نفسك  بكّل  الرّب  اخَش   †
سيراخ  (ابن  الكاهن  وأكرم  الرّب  اّتِق  خّدامه،  �مل  وال  قّوتك 

.(٢٩:٧-٣١

املرتامية  أبرشّيته  يتفّقد  أن  األساقفة  أحد  أراد  أن  مرّة  حدث 
عن  فسأل  جد×ا.  بعيدة  قرية  إىل  وصل  جتواله  وأثناء  األطراف. 

كاهنها، فقيل له إنّه يعمل يف األرض.
وبعد فرتة وجيزة حضر الكاهن، فوجد األسقف أمامه رجًال بسيطًا 
يتصّبب عرقًا  وثيابه موحلة، فلم يبد األسقف ارتياًحا ملنظر الكاهن 

هذا ولكّنه لزم الصمت.
ويف اليوم الثاين أراد األسقف أن حيتفل مع الكاهن بالذبيحة اإلهلية 
واثًقا بأّن هذا الكاهن ال بُّد أن يقع يف أخطاء ال عّد هلا، لذا راح 
يراقبه مراقبة شديدة مسّمرًا عينيه عليه. ولكن يا للعجب العجاب 

ماذا رأى األسقف؟!
الكاهن متوّشح بالنور اإلهلّي منذ اللحظة اليت بدأ oا اخلدمة وحىت 
ايتها. وما إن انتهى الكاهن من توزيع اخلبز املقّدس على املؤمنني 

حىت انطرح األسقف على قدمي الكاهن طالًبا أن يباركه.
فأجابه الكاهن: كيف ميكن أن يبارِك األصغُر األكَرب؟ أنت باركين 
النور  لّفه  من  أبارك  وكيف  تأثّر:  بكّل  األسقف  فرّد  السّيد.  أيّها 

اإلهلّي؟ باركين أيّها األب.
فأجاب الكاهن مستغربًا: وهل يوجد أيّها السّيد أسقف أو كاهن 
أو حىت مشاٌس ال يلّفه النور اإلهلّي أثناء اخلدمة. وهنا الذ األسقف 
الكاهن ونقاء  وأمام بساطة  اللطيف،  التوبيخ  أمام هذا  بالصمت 

قلبه.
وهكذا غادر األسقف القرية وهو ممتلئ خشوًعا وفائدة روحّية.

عظمة
الكاهن

إعداد راهبات
دير مار يعقوب 

الفارسي
– دده، الكورة
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الجزء الثالث ✞ الفصل الثاني ✞. 
«َوأَيَُّة ُمَوافـََقٍة ِهلَْيَكِل اِهللا َمَع اَألْوثَاِن؟ فَِإنَُّكْم أَنْـُتْم َهْيَكُل اِهللا احلَْيِّ، 
َكَما قَاَل اهللاُ:«ِإينِّ َسَأْسُكُن ِفيِهْم َوَأِسُري بـَيـْنـَُهْم، َوَأُكوُن َهلُْم ِإهلًا، َوُهْم 

َيُكونُوَن ِيل َشْعًبا. » (٢كو ١٦:٦).
ويف صباح اليوم التايل ُدِعَي الطالب إىل الصالة الكربى اليت كانت 

ُتستعمل للحفالت، وكان أمني السّر العام يبتغي 
تقدمي املدير اجلديد. وكان بعضهم من أثينا والبعض 
اآلخر من اجلُزر أو من تّساليا، أو من مسرينا أو حىت 
من كريت، إالَّ أنَّ غالبيتهم كانوا من زاغور اخوريا 
ومن يانَنا، أي من مسقط رأس الـُمَؤسَِّسْني مانتوس 

وجورج ريزاريس.
- لقد وصل األسقف - الراهب! انتبهوا جيب ان 

نقضَي عليه!
واجاب آخرون:

- انه يبدو صارًما، لكن هذا لن يطول!.
باستاَذْين  السّر مصحوبًا  أمني  دخل  قليل  وبعد 

وباملدير العام اجلديد إىل الصالة اليت كانت ممتلئة باجلّبات وبالصراخ. 
ووقف الطالب، فتحرّكت اجلّبات حمدثة حفيًفا.

وبعد الصالة املعتادة تكّلم أمني السّر قائًال:
- يا طّالب مدرسة طَـيَِّيب الذكر مانتوس وجورج، انا اليوم سعيٌد 
الينا  وَصَل  الذي  اجلديد  العام  مديرها  تستقبل  مدرستنا  ألن  جد×ا 
متروبوليت  نكتاريوس،  سيادته  يتسلَّم  سوف  اآلن  ومنذ  البارحة. 
تقّي  جدير،  وهو كاهن  العليا.  مهماته  السابق  الخمس  المدن 
ومثقف، وصاحب مؤلفات الهوتية عدة. وقد كـلَّـفين مكتب ا¼لس 
املعّلم، وأن تؤّدوا  اليكم ان تكونوا اهًال لروحانية مثل هذا  الطََلب 
لسيادته االحرتام الكبري والطاعة واحملبة. إالَّ أن سيادته يرغب منذ اآلن 

بالتحدث إليكم والتعرُِّف بكم.
شابًا  وأربعني  مئة  على حوايل  الوديع  نَظرُه  نكتاريوس  ركََّز  عندها 
وهم  اخلفية،  يف  تتحرك  أيديهم  وكانت  السوداء.  اجلّبات  يرتدون 
يدفعون بعضهم بعًضا باملرافق. ويدوسون على أقدام بعضهم البعض 

ُحمِْدثني جلبة عامة.
وبدأ نكتاريوس كالمه ببطء قائًال: « يا أوالدي، يا أوالدي، اا 
لسعادة كبرية يل أن أكون بينكم. فأباشر عملي خبوف اهللا يف جمال 
أجل  من  وسعي  يف  ما  أفعل كل  بأن  وأِعدكم  املقّدسة.  تربيتكم 
تقّدمكم الروحي وحتقيق آمال ذويكم واملؤسَِّسْنيِ الطَِّيَيب الذِّْكِر اللذين 
ُوِلدا من السماء، وكذلك آمال أّمتنا النبيلة بأسرها». وعلى أثر هذه 

الكلمات مسَُِعت ضحكة مكتومة َوَعَلِت الّضجة. فامحرَّ وجه أمني 
السّر وجتّهم، وبدت منه حركة وكأنه ينوي اقتحام الّصالة.

لكن املدير اجلديد تابع oدوء ومن دون أن خيرج عن طوره!
- يا اوالدي، إنَّ إكلريوس الغد سيكون مكّونًا من كل واحٍد منكم، 
املعّذبة وحيا�ا.  تاريخ بالدنا  العنصر األهم يف  أنكم ستؤلفون  أي 
افتخروا يا أوالدي بالثوب الذي تلبسونه، وصـلُّوا 
من أعماق القلب إىل ربِّنا وخملِّصنا حىت جيعلكم 
على  القّيمني  املستقبل  يف  ُتصبحوا  ألن  أهًال 
أمام  العلّي  للرب  ايدكيم  لتعريوا  وأهًال  كنيسته، 
مذحبه الـمقدَّس من أجل إمتام الذبيحة املرهوبة وغري 
الدمويّة، وإلمتام سّر اجللجلة اإلهلي واالحتفال به.

تبدأ  املهنية  الناس واهتماما�م  «إنَّ كل أعمال 
فوق  الدموع،  وادي  األرض،  هذه  على  وتنتهي 
أرضنا العجوز املخّضبة بالدم واملرجتفة من األمل. أما 
عملكم أنتم فليس هو مهنة، وهو ليس مؤقًتا؛ انه 
مهمة تبدأ هنا على األرض وتتواصل يف السماء، 
يف وسط الطغمات املالئكّية. فأرجوكم أن تُعريوا 
كلمايت البسيطة االنتباه، وأن َتَدُعوا نفوسكم الفتية ُحتلِّق حنو احلقائق 

األبدية، حنو احلقيقة الوحيدة وا¼يدة، حقيقة إجنيلنا املقّدس».
يف هذه اللحظات بالّذات توقف الضجيج واختفت االبتسامات 

فتابع:
- «يا أوالدي، علينا أيًضا أن نفخر بكوننا أعضاء مسيحية الشرق 
القدمية، األرثوذكسّية اليت ال تُقَهر. إنَّ األرثوذكسّية هي كنزنا، ولؤلؤتنا 
الثمينة، والنور الذي ال يَـْغـُرب. وإذا فقدنا هذا الكنز فإنّنا سنتبدَّد 
كغمامة من غبار يف أرجاء األفق، فتختفي أّمتنا وُساللتنا. وسوَف 
على  اهللا،  مبعونة  إيّاها  سأعطيكم  اليت  القادمة  الدروس  يف  أعمل 
التوّسع يف األوجه املخفّية هلذا الكنز الذي ال يُـَثمَّن، فتفهمون أمهيته 
غري املتناهية وقيمته كلها. أما اليوم فسأكتفي بالكالم بسرعة عن 
على  فيه  نتعّرف  الذي  األول  لقائنا  الصغرية، خالل  األمور  بعض 
بعضنا. إن حياة اإلنسان يا أوالدي هي كلوحة تطريز بيضاء حتّدها 
بداية واية وجودنا. وأما ما سوف متثّله هذه اللوحة يف اية املطاف، 
الذي  اإلنسان  إىل  نتعّرف  أن  ميكننا  خالله  ومن  علينا.  فيتوقف 
استطاع أن ميأل اللوحة باألعمال اجليدة اليت يرَضى اهللا عنها، ذلك 
اإلنسان الذي سوف يُظهر لألجيال القادمة أعماًال نزيهة وخالدة 
بفضل قّوته وإرادته وخصوًصا صربه. يف كل يوم ترسم يداك وحتيك 
النسيج عقدة بعد عقدة. فإذا أحسّنا شّك اإلبرة، وكان اخليط مناسًبا 

واللون مجيًال، فان العمل كله يسري باجتاه إرادة اهللا...».  

✞ الثان ل ✞الف ا✞ ااالللثثثااالللثثث أمني✞ااالللجزززء وجه فامحَّ الّضجة َوَعَلت مكتومة ضحكة ُمسَعت الكلمات

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

(١٠) الثياب الجديدة:
ُتشري الثياب اجلديدة اليت يرتديها الطفل الـُمَعمَّد إىل احلياة اجلديدة 
لِْلَمْوِت»  بِاْلَمْعُموِديَِّة  (اْلَمِسيِح)  َمَعُه  «ُدِفنَّا  أن:  بعد  نناهلا  اليت 
الطفل  يُلِبُسوا  ال  أن  األوىل  الكنيسة  يف  املؤمنون  اعتاد  (رو٤:٦). 
ا يلَبس ثوبًا أبيَض جديًدا. يظلُّ الطفل  الـُمَعمَّد املالبس اليت خلعها، إمنَّ
أغلب  (كانت  الفصح  أسبوع  ِخدمات  طوال  الثوب  هذا  ُمرتديًا 
املعموديِّات تتم يف سبت النـــور). يُـَعـربِّ الثوب األبيض عن نقاوة النفس 
اليت اغَتَسَلت من اخلطيِّة، كما تُـذَكِّرنا أيًضا بالثوب البـَهِِّي الذي ظهر به 
والرب  الـُمَعمَّد  بني  تشابه  اآلن  يوَجد  أصبح  التجلِّي.  أثناء  املسيح 
الـُمَتَجلِّي، ال بل إنَّه أكَثر من تشابه، إنَّ القديس بولس يسمِّيه لِبس 
يًعا أَبـَْناءُ اِهللا بِاِإلميَاِن بِاْلَمِسيِح َيُسوَع. َألنَّ ُكلَُّكُم  المسيح: «ألَنَُّكْم مجَِ
الَِّذيَن اْعَتَمْدُمتْ بِاْلَمِسيِح َقْد لَِبْسُتُم اْلَمِسيَح» (غالطية ٢٦:٣-٢٧)، 
«ِإًذا ِإْن َكاَن َأَحٌد ِيف اْلَمِسيِح فـَُهَو َخِليَقٌة َجِديَدٌة: اَألْشَياءُ اْلَعِتيَقُة َقْد 
َمَضْت، ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا.» (٢كو ١٧:٥). املعموديِّة شيء 
ا تَـَحوَّل جذري عميق.  آخر يَـفوُق االغتسال أو الـتطهري اخلارجي. إَّ
يـَُقرِّر القديس غريغوريوس النيصي أنَّ الرداء األبيض الذي يَرَتديه الـُمَعمَّد 
يرمز إىل رداء النور الذي كان يتَّشح به اإلنسان قبل السقوط فيقول: 
«لقد َأْخَرْجتَـَنا من الفردوس مث دَعْوتَـَنا ثانية. إنََّك أَبعدَت أوراق شجرة 

التني اليت هي رداء شقائنا، وألبسَتنا ثانية رداء ا¼د». 
ماذا يعين هذا الوجود اجلديد؟ ماذا يعين بالضبط: «لِبس املسيح» 
هل هذا يعين أن شخصيَّة الـُمَعمَّد تذوب حىت ُتشابه شخصيَّة آخرى 
وهي شخصّية املسيح؟ طبًعا ال. إنَّه اهللا هو الذي منحنا شخصيَّتنا 
املستقّلة، وهو بالتأكيد ال يُريدنا أن دمها بأن جنعلها تذوب بتقليد 
غري طبيعي يف شخص آخر. أن: «نلبس املسح» يعين أن نكون كما 
حنن ولكن يف املسيح، ال بأن نقلِّده ولكن بأن نوضحه ونُظِهره ِمن 
فهو  فينا،  املسيح  حييا  عندما  والـُمَميَّزة.  الفريدة  شخصــيِّـتنا  خالل 
الكفيل والضــاِمن أن تنمـــو شخصيَّـتنا الـُمتميِّزة اليت أعطانا اهللا وأن 

تزَدهر إىل كماهلا.

(١١) إضاءة الشموع:
مهما بَلَغ  الظالم والليل احمليط بنا، فإنَّ املعموديِّة تظل هي ِسرُّ الدخول 
ا تفتح َعيين الروح ِلَرتى املسيَح نوَر العامل (يو١٩:١).  إىل النور. إَّ

وجتعلنا أبناء النور ( ١ تس٥:٥).

كان الـُمَعمَّد يف الكنيسة األوىل حيتفظ دائًما بشمعة املعموديَّة، وكان 
ُحيِضرها معه إىل الكنيسة أيَّام األعياد، ويف يوم تذكار عمَّاده، ويف قداس 
عيد القيامة ا¼يد. وإن تَـزوَّج الـُمَعمَّد بعد أن يكرب كانت ُتَضاء مشعة 
الـُعمَّاد يف حفل زفافه. كذلك إن ُرِسَم الـُمـَعمَّد كانت الشمعة ُتَضاء يوم 
رسامته. ويف النَـَفس األخري وبينما الساعة الـُمَحتَّمة تقرب، كانت مشعة 
العماد ُتَضاء بينما الروح تستعد لتذهب لتُـَقابل الديَّان. مشعة العماد هي 

تذكار دائم مستِمر للمسيحي ليحيا وميوت يف نور املسيح.
الَعذارى  َمَثل  يف  املستخَدمة  باملصابيح  العماد  مشعة  مقارنة  ميكن 
احلكيمات الـُمنَتِظرَات جميء العريس املسيح يف ظلمة الليل. عندما 
يُـعَطى الـُمعَتِمد حديثًا الشمعة الـُمَضاءة، فإنَّ هذا حيثّه على أن ُحيافظ 
عليها إىل أن يُـَقاِبل املسيح عند جميئة مثل الــعذارى الـحكيمات اللوايت 
احــَتفظَن مبصابيحهنَّ ُمَضاءًة عند جميء العريس. oذا فإنَّ الشمعة 

ُتصبح رمزًا ملثابرة نفس الـُمَعمَّد إىل وقت جميء املسيح. 
كان من عادة اليونانيِّني القدامى أن الفائز يف السباق، ليس فقط هو 
الذي يبلغ خّط النهاية يف أقصر وقت، ولكن أيًضا َيِصل إليه والشمعة 

اليت حيملها ال تزال ُمَضاءة. 
ليتنا حنُن أيًضا َنِصل إىل شاطىء األبديِّة ونور مشعة معموِديَّتنا يظل 

ُمضاًء ُمـتَـَوِهًجا.

(٨٦)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

١٤- العماد في الروح الُقُدس: 
أَنْـُتْم  «َوأَمَّا  قال:  الرب  ألن  ويعمَِّدُهْم،  القّوَة  الرسَل  لِـُيلِبَس  نزل 
ِبَكِثٍري» (اعمال  بـَْعَد هِذِه األَيَّاِم  اْلُقُدِس، لَْيَس  َفَسَتتـََعمَُّدوَن بِالرُّوِح 
٥:١). ليست هذه نعمة جزئّية بل هي القدرة بأكملها، ألنه كما أن 
الذي يغطس يف املياه ويُـَعمَّد، يغمره املاء من كل جانب، كذلك ُهم 
ـُدوا يف الروح الُقُدس كامًال. ولكن بينما املاء يغمر اجلسم من  ُعـمِّ
اخلارج، فان الروح يعمِّد النفس من الداخل دون أن يرتك فراًغا. وملاذا 
تستغرب؟ ُخذ مثًال ماديًا صغريًا متواضًعا، ُمفيًدا للناس البسطاء؛ اذا 
اخرتقت النار َمسَْك احلديد حىت باطنه، حّولت الكّل اىل نار. فما كان 
بارًدا ُيصبح ُحمرقًا، وما كان قامتًا ُيصبح المًعا. فاذا كانت النار، وهي 
جسم، باخرتاقها احلديد، قامت oذا العمل من دون عائق، فلماذا 

تستغرب من قدرة الروح الُقُدس على الدخول اىل باطن النفس؟

١٥- صوت من السماء وألسنة نارية: 
ببوق  أشبه  النازلة، حدث صوت  النعمة  عظمة  جتهل  ال  وحىت 
رِيٍح  ُهُبوِب  ِمْن  َصْوٌت َكَما  السََّماِء  ِمَن  بـَْغَتًة  «َوَصاَر  مساوي. 
اغتصاب  قّوة  البشر  مينح  الذي  جميء  ُمـعِلًنا  (اع٢:٢).  َعاِصَفٍة» 
ملكوت اهللا (مىت ١٢:١١). وذلك لكي ترى األعُني األلسنة النارية، 
َجاِلِسَني»  َحْيُث َكانُوا  اْلبـَْيِت  الصوت. «َوَمألَ ُكلَّ  اآلذان  وتسمع 
(اع٢:٢)، وأصبح البيت أشبه بوعاء للماء الروحي. فامتأل التالميذ 
الذين كانوا جالسني فيه، وامتأل البيت كّله. وهكذا ُعـمِّدوا بأكملهم 
خالصًيا.  إهلًيا  ثوبًا  النفس  ويف  اجلسد  يف  وأُلِبُسوا  للوعد؛  وفًقا 
«َوَظَهَرْت َهلُْم أَْلِسَنٌة ُمنـَْقِسَمٌة َكأَنـََّها ِمْن نَاٍر َواْستـََقرَّْت َعَلى ُكلِّ َواِحٍد 
ِمنـُْهْم. َواْمَتألَ اجلَِْميُع ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس» (اع ٣:٢-٤). تلّقوا نارًا ال 

حترق، ولكّنها نار خالصية حترق أشواك اخلطايا وتنري النفس. وهو 
الذي سيأيت إليكم اآلن ويقتلع خطاياكم اليت أشبه بأشواك وحيرقها. 
وجيعل كنوز نفوسكم أكثر ملعانًا ومينحكم النعمة، ألنه َسَبَق ومنحها 
للرسل. لقد استقّر عليهم بشكل ألسنة نارية، لكي تتّوج رؤوسهم 
بتيجان روحية من نوٍع جديد. يف املاضي كان سيف من نار حيول 
دون اجتياز أبواب الفردوس؛ واليوم لساٌن من نار خالصي يستعيد 

النعمة.
١٦- هبة اللغات: 

«َوابـَْتَدأُوا يـََتَكلَُّموَن بِأَْلِسَنٍة ُأْخَرى َكَما أَْعطَاُهُم الرُّوُح َأْن يـَْنِطُقوا.» 
الفارسية  يتكّلمان  الجليَلْيِن  واندراوس  بطرس  فكان   .(٤:٢ (اع 
واملادية، وكان يوحنا والرسل واآلخرون يتكّلمون كّل لغة مستعملة بني 
الشعوب. ألنه ليس يف أيامنا بدأت مجاهري الغرباء جتتمع هنا، بل 
منذ ذلك الوقت. أّي معّلم كبري يف استطاعته أن يُـعلِّم حشًدا كبريًا 
أشياَء مل يسبق هلم أن تعّلموها؟ ال بُد من دراسة قواعد اللغة والفنون 
وليس  اليونانية،  باللغة  التحّدث  إجادة  ميكن  طويلة حىت  سنوات 
الكّل جييدون احلديث oا. فإذا كان اخلطيب ُجييد احلديث oا، فإنَّ 
معلِّم  قواعد اللغة ال جييدها أحيانًا. والذي يعرف قواعد اللغة جيهل 
العلوم الفلسفّية. ولكن الروح الُقُدس يعّلم يف آٍن واحد عّدة لغات، 
يتعّلموها، وإن خّصصوا هلا  الرجال أن  كان يستحيل على هؤالء 
طيلة حيا�م. هذه هي احلكمة الُعظمى، هذه هي القدرة اإلهلية. أّي 
وجه للمقارنة بني جهل أُولئك الذين َقضوا معظم حيا�م يف الدرس، 

وهذا التَّدفُّق الفجائّي العاّم الـُمْذِهل لشىت اللغات فجأة؟
١٧- دهشة اليهود: 

فوقعت بلبلة يف مجهور املستمعني (أعمال ٦:٢). وهذه ثاين بلبلة 
حتدث، مضادة لألوىل الشريرة اليت حدثت يف بابل (تك١:١١-٩). 
وهناك بلبل اهللاُ ألسَنتهم ألّن نيتهم كانت شريرة ضّد اهللا؛ أما هنا، 
إليها صاحلًا.  الدافع  إذ كان  األفكار،  توحيد  منها  املقصود  فكان 
وحيُث حصلت املعصية هناك حصل التجديد. فدهش الناس وقالوا: 
(اعمال  ِفيَها؟»  ُوِلَد  الَِّيت  لَُغَتُه  ِمنَّا  َواِحٍد  َحنُْن ُكلُّ  َنْسَمُع  «َفَكْيَف 
٨:٢). ال عجب إن كنتم ال تعلمون، ألن نيقودُمس نفسه كان 
جيهل جميء الروح؛ وقد قيل له: «اَلرِّيُح تـَُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع 
َصْوتـََها، لِكنََّك الَ تـَْعَلُم ِمْن أَْيَن تَْأِيت َوالَ ِإَىل أَْيَن َتْذَهُب. هَكَذا ُكلُّ 
َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّوِح» (يو٣:٨). إن كنُت حني أمسع صوته ال أعرف 

من أين يأيت، فكيف يل أن أفسِّر جوهره؟.

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

«في الروح القدس»العظة السابعَة عشرَة
(تابع)
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