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عن المعمودية

«عند مساع ألقاب الرُّوح من ال َيْسُمو روحًيا 
ومن ال يرتقي إميانه إىل الطبيعة اإلهلية؟

فالرُّوح يدعى «روح اهللا» وروح احلّق الذي من 
عند اآلب ينبثق، والروح املستقيم، وروح رئاسة.

الرُّوح  فهو  املعروف  ولقبه  اخلاص  امسه  أما 
الُقُدس، وهو اسم ال يدل باملرّة على أنه حمسوس 

بل روح محض بسيط.
وعندما أراد الرَّب أن يعلم املرأة اليت اعتقدت 
بأن اهللا حمصور يف مكان ينبغي عبادته فيه، قال 
يف  حصره  ميكن  وال  اجلسد  عن  منزه  اهللا  أن 

مكان، قائًال: «اهللا روح».
فمن الخطأ أن  وذلك إذا مسعنا كلمة الرُّوح،
خاضعة  محدودة،  طبيعة  عن  صورة  ُنَكوِّن 
للتغيير والظروف أو تشبه المخلوق، بل ُحتَتِّم 
علينا كلمة روح أن َنْسُمو إىل ما هو أعلى، إىل 
ال  والَعَظَمة،  القّوة  حمدودة  وغري  عاقلة  طبيعة 
تُقاس بالزمان أو العصور، بل ُحمسن يعطي من 
التقديس  إىل  حيتاجون  الذين  وكل  خرياته، 
يلتفتون إليه، ويسعى إليه كل الذين يعيشون يف 
الفضيلة، والكل كما لو كان يشرب من إهلامه 

وبه يتقدم حنو غاية َخْلِقِه.
هو ُيكمِّل كل شيء، وهو ال ينقص شيًئا حىت 
ال حيتاج إىل جتديد حياة. فهو ينبوع احلياة، ال 
ينمو، وال يضاف إليه، بل هو دائًما مآلن، كائن 
يف كل مكان، ينبوع التقديس، ونور ال يدركه إالَّ 
العقل، يُعطي من لدنه االستنارة لكل قوة عقلية 

تطلب احلّق.
بطبيعته غري ُمدرك، ولكن ميكن االقرتاب منه 
ومعرفته بصالحه، ميأل كل األشياء بقدرته (حك 
١) ويعطي املستحقني فقط، وال يعطي مبكيال، 

بل يوزع هو قوَّته على قدر اإلميان (رو١٢).
جوهره بسيط وقوَّته متنوعه، حاضر كله يف كل 

أحد ألنه حاضر يف كل مكان.
موزِّع على الكل دون أن يعاين التقسيم، يشرتك 

فيه الكل دون أن يفىن.
مثل أشعة الشَّمس تسقط على كل من يريد أن 

يتمتع Zا كما لو كانت أشعة الشمس لكل فرد 
على ِحَدة، لكنها ُتضيء األرض والبحر ومتتزج 
باهلواء. هكذا الرُّوح الُقُدس بالنسبة ملن يأخذه 
يكون كمن أُعطي له وحده، إالَّ أنه يُرسل نعمته 

اليت تكفي الكل واليت متأل اإلنسانية.
والذين ينالونه يتمتعون به على قدر ما حتتمل 

طبيعتهم وليس على قدر قّوة الرُّوح الُقُدس.
بالنفس  يتحد  ال  الرُّوح  أنَّ  نقول  أن  ويبقى 
تختفي  عندما  إالَّ  منها،  مكان  يف  ويستقر 
األهواء فكيف حتدث صلة حمسوسة مبن هو غري 

حمسوس؟!
وإمنا ٱحتاد ٱلرُّوح بٱلنفس حيدث عندما تختفي 
ٱتحادها  بسبب  النفس  يف  تنمو  اليت  األهواء 
ومحبتها للجسد وهو ما يجعل النفس تتغرب عن 
عار  من  النفس  تَتنقَّى  وعندما  مع اهللا.  الشركة 
الدنس الذي لحق بها بسبب فسادها وتعود إىل 
مجاهلا الطبيعي تتمسَّك بالصورة امللوكية وتسرتد 

شكلها األول. 
عند ذلك فقط ميكن أن تقرتب من البراقليط.

العني  يساعد  الشمس  مثل  الُقُدس  والرُّوح 
النقية فرتى عينيك يف الرُّوح الُقُدس نفسه صورة 
هلذه  املباركة  وبالرؤيا  اهللا،  أي  املنظور  غري 
الصورة ترى اجلمال الفائق الذي تعجز عن أن 

تنطق به.
مبعونته ترتفع إىل فوق وميسك بأيدي الضعفاء، 

أما الذين يتقدمون فهو يكملهم.
وصمة،  من كل  تطهَّروا  الذين  على  يشرق 

وجيعلهم روحيني بشركتهم معه. 
ويكون ذلك مثل سقوط أشعة الشَّمس على 
بدورها  فتصبح  الالمعة.  الشفافة  األجسام 
روحانية وتشع منها نعمة لآلخرين وتنال هذه 
النفوس من الرُّوح معرفة املستقبل وفهم األسرار 
وإدراك اخلفايا وتوزيع العطايا الصاحلة واملواطنة 
املالئكة  تسبيح  خورس  يف  ومكانًا  السماوية 
وفرًحا بال �اية، وبقاًء دائًما يف اهللا والتشبه به 

وأمسى من كل هذا أن نصري آهلة (بالنعمة).

وح الُقُدس  للقديسشمس الرُّ
باسيليوس الكبير
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«إن هذا اليوم املدعو املقدس الذي هو 
إمنا هو  السبوت وملكها وسيدها  أحد 
فيه  الذي  املواسم  وموسم  األعياد  عيد 
ما  هذا  األدهار»،  مدى  املسيح  نبارك 

يصدح به القديس يوحنا الدمشقي.
في  المحبوبون  واإلخوة  اآلباء  أيها 

المسيح
نور  مساء  يعروه  ال  الذي  النُّور  إنَّ 
بني  من  القائم  خملصنا  املسيح  يسوع 
الدير  هذا  في  اليوم  مجعنا  قد  األموات 
الخوزيفي جاورجيوس  للقديس  التاريخي 

لكي نُعّيد هلذا اليوم املدعو املقدس أي 
التجديد وإعادة والدتنا يف املسيح إهلنا

ُهَوَذا  َقْد َمَضْت،  اْلَعِتيَقُة  ألن «اَألْشَياُء 
َجِديًدا.» (٢كور١٧:٥) َصاَر  َقْد  اْلُكلُّ 

كما يكرز القديس بولس الرسول.
أُوُرَشِليَم، وََكاَن  التَّْجِديِد ِيف  ِعيُد  «وََكاَن 
ِشَتاٌء.» (يو١٠: ٢٢). وكان المسيح مع 
يصدقوُه،  لم  الذين  المؤمن  غير  الشعب 
نفس  يف  أيًضا  واهليكُل  اإلله  هو  الذي 
األبدي،  اإلله  هو  (فاملسيح)  الوقت، 
واهليكُل اجلديد العتيد أن يكون، فإنَّ هذا 
اهليكل (أي هيكُل سليمان) َسُيهَدُم يوًما 
ما ، ويف غضون ثالثة أيام (أي بعد قيامة 
إعادُة  سيّتُم  األموات)،  بني  من  املسيح 
املسيح)  جسِد  هيكِل  (أي  اهليكل  بناء 

وسيدوُم هيكَل جسدِه قائًما إىل منتهى الدهر حىت أخُلَص أنا من 
سقطيت القدمية وكي يدعوين جمدًدا ويُعيُد جبلي من خالل حمبتِه 
للبشر حىت أصبَح خليقًة جديدًة، كما يعلُم القديس غريغوريوس 

الالهوتي.
المسيح  يسوع  ومخلصنا  ربنا  قيامة  إن 
الثالثية األيام ُتشكل إمتام سّر التدبري اإلهلي

من  الذي هو تأّنس وتجسُّد كلمة اهللا المسيح
دماء العذراء النقية والدة اإلله الدائمة البتولية 
مريم، هلذا فإنه في هذا العيد الفصحي نبارك 

المسيح إلى جميع األدهار.
نعّيد  الفصح  من  الثاين  األحد  هذا  يف 
توما  القديس  وتفتيش  املسيح قيامة  لتجديد 
«َوبـَْعَد َمثَانَِيِة أَيَّاٍم َكاَن َتَالِميُذُه أَْيًضا  الرسول.
َواألَبـَْواُب  َيُسوُع  َفَجاَء  َمَعُهْم.  َوتُوَما  َداِخًال 
ُمَغلََّقٌة، َوَوَقَف ِيف اْلَوْسِط َوقَاَل: َسَالٌم َلُكم، 
َوأَْبِصْر  ُهَنا  ِإَىل  ِإْصِبَعَك  لُِتوَما: َهاِت  ُمثَّ قَاَل 
َيَديَّ، َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِيف َجْنِيب، َوَال َتُكْن 
َلُه:  َوقَاَل  تُوَما  .َأَجاَب  ُمْؤِمًنا  َبْل  ُمْؤِمٍن  َغيـَْر 

"َريبِّ َوِإِهلي".» (يوحنا ٢٠: ٢٦-٢٨)
شهادة  اإلسكندري  القديس كيرلُّس  ويُـفسِّر 
القديس توما اليت وردت يف إنجيل يوحنا قائًال: 
«إذن فلهذا السبب حنن معتادون أن تكون لنا 
اليوم  في  الكنائس  يف  مقدسة  اجتماعات 
الثامن (أي يوم األحد) وإذا أخذنا املعىن الرمزي 
للنص كما يقتضي األمر بالضرورة، فنحن نُغلق 
األبواب ومع ذلك فإن املسيح يزورنا ويظهر لنا 
مجيًعا بصورة غري منظورة وأيًضا بصورة منظورة. 
بصورة غري منظورة كإله وأيًضا بصورة منظورة يف 
اجلسد، فهو يدعونا أن نلمس جسده املقدس 
يف  باالشرتاك  لنا  يسمح  اهللا  نعمة  بواسطة  ألننا  إياه  ويُعطينا 
أيدينا  املسيح يف  نأخذ  إذ  اإلهلي)  (القداس  املباركة  اإلفخارستيا 
بقصد أن نؤمن بكل يقني أنه أقام حًقا هيكل جسده من املوت.»
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الداعي لكم بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

اإلهلية الربكات  إىل  باإلضافة  اإلهلية  األسرار  فاالشرتاك يف  إًذا 
فهو اعتراف حقيقي وتذكار لموت المسيح وقيامته. هلذا فإن أبينا 
وملس  (املناولة  بعد  أنه  قائًال:  انتباهنا  جيذب  القديس كيرلُّس 
جحود تام،  ينبغي علينا أن �رب من عدم اإلميان به فهذا املسيح)

بل علينا أن نكون ثابتني متاًما يف ملء يقني اإلميان.
هّلموا إذن يا إخويت لنجّدد نفوسنا أيًضا يف يوم القيامة البهي

إن  (١كو١٩:٦).  اْلُقُدِس»  لِلرُّوِح  «َهْيَكٌل  هي  أجساَدنا  َألنَّ 
هذه الشهادة احلقيقية يشهدها (عدم الفساد) أي قيامة املسيح 
اليت أصبح القديس جاورجيوس ويوحنا الخوزيفي، والقديس يوحنا 

الخوزيفي الجديد مسامهني ومشاركني فيها. 
والدة اإلله المجد البهي التي هي أرفع سمًوا من  ختاًما نتضرع إىل
جميع الخالئق لكي تتشفع إلى ابنها وإلهنا من أجلنا نحن جميًعا.

المسيح قام من بين األموات ووطىء الموت بالموت 
ووهب الحياة للذين في القبور.

املشهور  القيامة  يوم  يف  بنا  «هلّموا 
الكرمة  عصري  املسيح  ملكوت  نشارك 
للفرح اإلهلي مسبحينه مبا  الذي  اجلديد 

أنه اإلله إىل الدهور.»
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح

أيها المسيحيون األتقياء
الصلب  احتمل  الذي  إهلنا  املسيح  إنَّ 
وحّطم املوت وقام من بني األموات قد 
مجعنا اليوم كلنا يف هذا املكان واملوضع 
لِبَدايَِة  نُعّيد  املقدس يف قانا اجلليل لكي 
اآليَاِت اليت فَـَعَلَها َيُسوُع ِيف قَانَا اْجلَِليِل، 
(يوحنا  َتَالِميُذُه.  ِبِه  َفآَمَن  َجمَْدُه،  َوَأْظَهَر 

.(٢: ١١
إن عيد اليوم أَال وهو ُأعجوبة تحويل الماء إلى خمر في عرس 
قانا الجليل والذي نُعّيُد له يف األحد األول من التجديدات أو ما 
قيامة ربنا  له أمهية ومكانًة خاصة وذلك ألن  يُعرف بأحد توما 
يسوع املسيح ُتشكل احلقيقة األساسية لإلميان املسيحي من جهة 
كما ُيكرز القديس بولس: « فَِإْن ملَْ َتُكْن ِقَياَمُة أَْمَواٍت َفَال َيُكوُن 
فَبـَـاِطَلٌة ِكرَاَزتُـَنا  قَاَم،  َقْد  اْلَمِسيُح  َيُكِن  َوِإْن ملَْ  قَاَم!  َقْد  اْلَمِسيُح 
َوبَاِطٌل أَْيًضا ِإميَاُنُكْم،» (١كور١٣:١٥-١٤)، ومن جهة أخرى 

في كنيستنا  فإن الفصح ُيشكل قمة األعياد
الّرومّية األرثوذكسية الشرقية كما يؤكد هذا 
القديس بولس الرسول قائًال: «َألنَّ ِفْصَحَنا 
١) َألْجِلَنا.»  ُذبَح  َقْد  اْلَمِسيَح  أَْيًضا 

كور٧:٥).
بداية  يصنع  أن  املسيح  يسوع  اختار  لقد 
آياته اإلهلية أي عجائبه يف يوم ُعرس صديقه 
القديسة  والدته  وحبضور  القانوي  سمعان 
ويدعو  مريم.  البتولية  الدائمة  اإلله  والدة 
عظيًما سًرا  الزواج  الرسول بولس  القديس 

«إن هَذا السِّرُّ َعِظيٌم، َولِكنَِّين أَنَا أَُقوُل ِمْن 
َحنِْو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسِة.» (أفسس ٥: ٣٢)

أقوال  الدمشقي  يوحنا  القديس  ويُفسر 
يتعلق  فيما  هذه  الرسول  بولس  القديس
بتعليمِه عن احتاد المسيح بكنيسته قائالً: «إن زواج الرجل باملرأة 
يرمز إىل سّر خفي حقيقي أَال وهو احتاد املسيح السِّري بالكنيسة.»

وبكالٍم آخر إن ما حدث يف هذا العرس املقدس يف قانا اجلليل 
الروحي  الُعرس  اليت هي  اخلفية،  احلقيقة  يرمز إىل  حيث مت سٌر 
القديس  بوضوح  ذلك  ُمَعلًِّما  يؤكد  الكنيسة. كما  مع  للمسيح
بولس الرسول: «أَيـَُّها الرَِّجاُل، َأِحبُّوا ِنَساءَُكْم َكَما َأَحبَّ اْلَمِسيُح 
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أَْيًضا اْلَكِنيَسَة َوَأْسَلَم نَـْفَسُه َألْجِلَها،» (أفسس ٥: ٢٥)
عالوة على ذلك إن هذا التعليم للقديس بولس الرسول تؤكده 
شهادة القديس يوحنا اإلجنيلي يف سفر الرؤيا قائًال: «لِنَـْفرَْح َونَـتَـَهلَّْل 
َونُـْعِطِه اْلَمْجَد! َألنَّ ُعْرَس اْخلَُروف «أي املسيح» َقْد َجاَء، َواْمرَأَتُُه 
نَـْفَسَها.» (رؤيا يوحنا ١٩: ٧) وُيضيف  َهيََّأْت  «أي الكنيسة» 
«َوقَاَل ِيلَ «أي املالك»: «اْكُتْب: طُوَىب لِْلَمْدُعوِّيَن ِإَىل َعَشاِء ُعْرِس 
يوحنا  الصَّاِدَقُة». (رؤيا  اِهللا  أَقْـَواُل  ِهَي  َوقَاَل: «هِذِه  اْخلَُروِف!». 

(١٩: ٩
يوحنا  القديس  رؤيا  من  ذكره  ما سبق  إنَّ 
الكنيسة  اإلنجيلي ُتشري لفرح املشرتكني يف 
إليها  يُرمز  واليت  اهللا  ملكوت  أي  الظافرة 
ِإنَّ َكِثريِيَن  َلُكْم:  َوأَُقوُل   » اخلروف  بُعرس 
َويـَتَِّكُئوَن  َواْلَمَغاِرب  اْلَمَشارِِق  ِمَن  َسَيْأتُوَن 
َمَلُكوِت  َويـَْعُقوَب ِيف  َوِإْسَحاَق  ِإبـْرَاِهيَم  َمَع 
كما يقول الرَّب. السََّماَواِت.» (مىت١١:٨)
وأما اندرياس الكبادوكي فُيفسر قول الرَّب

فيقول:  اخلروف،  عشاء  إىل  املدعوين  عن 
الذين  الـُمخلَّصني  املسيح هو عيد  «عشاء 
وهم  وانسجاٍم  وابتهاٍج  حببوٍر  سيفرحون 
مع  بالدخول  سيفوزون  الذين  املغبوطني 
العرس  خدر  إىل  الطاهر  نفوسنا  عريس 

األبدي.»
تسليم سّر  عند  أي  السِّري  العشاء  وعند 
قد  المسيح  يسوع  ربنا  فإن  اإلهلي الشُّكر 
أخذ خبزًا وقال لتالميذه: «ُخُذوا ُكُلوا. هَذا 

ُهَو َجَسِدي». َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعطَاُهْم قَاِئًال: «اْشَربُوا ِمْنـَها 
ُكلُُّكْم، َألنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي لِْلَعْهِد اجلَِْديِد ... َوأَُقوُل َلُكْم: 
ِإينِّ ِمَن اآلَن َال َأْشَرُب ِمْن نَِتاِج اْلَكْرَمِة هَذا ِإَىل ذِلَك اْليَـْوِم ِحيَنَما 

َأْشَربُُه َمَعُكْم َجِديًدا ِيف َمَلُكوِت َأِيب». (مىت ٢٦: ٢٦-٢٩)
مراسيم  إلمتام  أساسي  عنصر  هو  اخلمر  أي  الكرمة  نتاج  إن 
للدم  ُمسبًقا  وتذوقًا  صورًة  السِّري  العشاء  يف  وُيشكل  الزواج، 
املسفوك من اجلنب اإلهلي املطعون إلهلنا وخملصنا يسوع املسيح. 
فها هو السبب ملاذا املسيح من جهة قد بارك الزواج ومن اجلهة 
األخرى بارك اخلمر من خالل إظهار قوته اإلهلية عرب تحويل الماء 

إلى خمر في قانا الجليل.
هلذا يرمن القديس يوحنا الدمشقي بفرح وابتهاج صادًحا:« هلموا 
بنا يف يوم القيامة املشهور نشارك ملكوت املسيح عصري الكرمة 

الدهور.» إىل  اإلله  أنه  مبا  اإلهلي مسبحينه  للفرح  الذي  اجلديد 
وبكالم آخر فإن املسيح من خالل دمه الكرمي املسفوك واملهراق 
جدَّد  قد  قيامته  يوم  أي  �وضه  يوم  خالل  ومن  الصليب  على 
طبيعة البشر وألبسها البهاَء وعدم الفساد وجعلها شريكًة مللكوته 
السماوي األبدي وكما يقول داود النبي: «الرَّب قد ملك والبهاء 
شهادة  حبسب  األبدي  امللكوت  لعشاء  ويدعوه  لبس»،  قد 
القديس لوقا اإلنجيلي قائًال: «طُوَىب ِلَمْن يَْأُكُل ُخْبـًزا ِيف َمَلُكوِت 

اِهللا» (لوقا ١٤: ١٥)
أيها اإلخوة األحبة ها قد أصبح واضًحا 
الكنيسة  يف  يُتّمم  الذي  الزواج  سّر  بأن 
تمنحه الكنيسة النعمة اإللهية وهي نعمٌة 
تقديسّيه تُقوي الزوجني وجتعلهما قادران 
واحلب  التفاين  يف  باملسيح  حييا  أن 
أَْيًضا  اْلَمِسيُح  َأَحبَّ  «َكَما  املتبادل، 
نَـْفَسُه َألْجِلَها» (أفسس  َوَأْسَلَم  اْلَكِنيَسَة 
إىل  يرمز  السّرّي  واشرتاكهم   (٢٥  :٥
السّر الذي ال يُدرك وال ُيسرب غوره، سّر 
اتحاد المسيح العريس بالكنيسة عروسه.

إن هذا السّر الفصحي اإلهلي الذي ال 
يُدرك للُعرس الّسري مع العشاء قد أصبح 
مشارًكا به من ُنكرمه اليوم من خالل عدم 
الرسول  القديس  وهو  أَال  احلسن  إميانه 
وعدم  إميانه  عدم  من خالل  الذي  توما 
تصديقه «بقيامة املسيح» طلب أن يضع 
يف  يده  يضع  وأن  املسامري  بأثر  اصبعه 
يتحّقق  جعله  للبشر  بمحبته  والمسيح  القائم.  املسيح  جنب 
غري  جسده  ملس  خالل  من  الظافرة  قيامته  حقيقة  ويستكشف 

الفاسد ، ليصرخ توما الرسول جهارا : «ربي وإلهي».
وحنن أيها اإلخوة األحبة قد استنرنا بالنور الذي ال يعروه مساء 
األموات  بني  من  القائم  املسيح  يسوع  وخملصنا  وربنا  إهلنا  نور 

صارخني:
المسيح قام من بين األموات ووطىء الموت بالموت 

ووهب الحياة للذين في القبور.

 
 

الداعي لكم بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

« نأخذ المسیح في أیدینا بقصد أن نؤمن بكل یقین أنه أقام حًقا هیكل جسده من الموت» (القدیس كیرلُّس االسكندري)
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« أَنَا أَُعمِّدُُكْم ِمبَاٍء لِلتَّـْوبَِة، َولِكِن  �(يقول القديس يوحنا المعمدان):
َل ِحَذاَءُه.  ، الَِّذي َلْسُت أَْهًال َأْن َأمحِْ الَِّذي يَْأِيت بـَْعِدي ُهَو أَقْـَوى ِمينِّ

ُهَو َسيـَُعمِّدُُكْم بِالرُّوِح اْلُقُدِس َونَاٍر.» (مت ٣: ١١).
«ِجْئُت ألُْلِقَي نَارًا َعَلى اَألْرِض، َفَماَذا أُرِيُد  �(يقول الرب يسوع):

َلِو اْضَطَرَمْت؟» (لو ١٢: ٤٩).
بِنـَْفٍس َواِحَدٍة...  يـَْوُم اخلَْْمِسَني َكاَن اجلَِْميُع َمًعا  «َوَلمَّا َحَضَر  �
َوَظَهَرْت َهلُْم أَْلِسَنٌة ُمْنـَقِسَمٌة َكأَنـََّها ِمْن نَاٍر َواْستَـَقرَّْت َعَلى ُكلِّ َواِحٍد 

ِمنـُْهْم...» (أع ٢: ٣،١).
يف مواقف كثرية َعْبـَر التاريخ املقدس، ُمتثِّل النَّار ظهورات واستعالنات 
ال  اليت  وطبيعته  المطلقة  اهللا  قداسة  عن  لُتعربِّ  األرض،  على  إهلية 

تحتمل الشر، والقادرة أن تُنري وتُلِهب وُتطهِّر وتقدِّس.
فأول ذِْكر للنار هو لهيب السيف المتقلِّب الذي في يد الكاروبيم 
من  بعد سقوط آدم وحواء وطردهم الحياة لحراسة طريق شجرة 

(تك ٣: ٢٤). الفردوس
ألبرام يف الرؤيا وقال  مث يأيت ذِْكر النار بعد ذلك عندما ظهر الرَّب
له: «الَ َختَْف يَا أَبْـرَاُم. أَنَا تُـْرٌس َلَك. َأْجُرَك َكِثٌري ِجدÐا» (تك ١٥: ١). 
ووعده الّرب أن يُعطيه نسًال خيرج من أحشائه لريث األرض اليت تغرَّب 
بالّرب فَحِسَبه له برÐا، والتمس عالمة  فيها طاعًة ألمر الرَّب. فآمن أبرام
عهد من الرَّب ملرياث هذه األرض، فأمره الرَّب أن يُقدِّم ذبائح من 
َفَصاَرِت  الشَّْمُس  َغاَبِت  «ُمثَّ  ومحامة،  وميامة  وكبش  وعنزة  ِعْجلة 
اْلَعَتَمُة، َوِإَذا تَـنُّوُر ُدَخاٍن َوِمْصَباُح نَاٍر َجيُوُز بـَْنيَ تِْلَك اْلِقَطِع.» (تك 

.(١٥: ١٧
بلهيب نار من وسط ُعلَّيقة وهو يف جبل  ملوسى مث ظهر مالك الرَّب
حوريب بينما كان يرعى غنم محيه. فنظر موسى وإذا الُعلَّيقة تتوقَّد 
بالنار وال حترتق!! فلما دنا موسى لينظر هذا املنظر العجيب، ناداه 
إسرائيل من  لُيخلِّص بين  العلَّيقة وأرسله إىل مصر  الرَّب من وسط 
عبودية فرعون (خر٣: ٣،٢). وكانت النار املشتعلة يف العلَّيقة رمزًا 

للتجسُّد اإلهلي.
وعند خروج بين إسرائيل من مصر «َكاَن الرَّبُّ َيِسُري أََماَمُهْم نـََهارًا ِيف 
َعُموِد َسَحاٍب لِيـَْهِديـَُهْم ِيف الطَّرِيِق، َولَْيالً ِيف َعُموِد نَاٍر لُِيِضيَء َهلُْم. 

ِلَكْي َميُْشوا نَـَهارًا َولَْيالً.َملْ يَبـْــرَْح َعُموُد السََّحاِب نـََهارًا َوَعُموُد النَّاِر لَْيًال 
ِمْن أََماِم الشَّْعِب.» (خر ١٣: ٢٢،٢١). وكان ذلك رمزًا ملرافقة الرَّب

لنا وُسكناه فينا بشخصه وبروحه يف العهد اجلديد: «َها أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ 
األَيَّاِم ِإَىل اْنِقَضاِء الدَّْهِر» (مت ٢٨: ٢٠)، «َوأَمَّا َمَىت َجاَء َذاَك، ُروُح 

يِع احلَْقِّ» (يو١٣:١٦). ، فـَُهَو يـُْرِشدُُكْم ِإَىل مجَِ احلَْقِّ
ويف برية سيناء تراءى الرَّب جلميع شعب إسرائيل، ورآه كل الشعب 
عندما حلَّ على اجلبل: «وََكاَن َجَبُل ِسيَناَء ُكلُُّه يَُدخُِّن ِمْن اْجِل انَّ 
الرَّبَّ نـََزَل َعَلْيِه بِالنَّاِر َوَصِعَد ُدَخانُُه َكُدَخاِن االتُوِن َواْرَجتََف ُكلُّ اْجلََبِل 
ِجّدا. َفَكاَن َصْوُت اْلُبوِق يـَْزَداُد اْشِتَدادا ِجّدا َوُموَسى يـََتَكلَُّم َواهللاُ جيُِيُبُه 
ِمْن  َوَوقَـُفوا  اْرَتعـَُدوا  الشَّْعُب  رََأى  «َوَلمَّا  (خر٢٠:١٩).  ِبَصْوٍت.» 
بَِعيٍد، َوقَاُلوا ِلُموَسى: «َتَكلَّْم أَْنَت َمَعَنا فَـَنْسَمَع. َوالَ يَـتـََكلَّْم َمَعَنا اهللاُ 
َا َجاَء ِلَكْي  لَِئالَّ َمنُوَت». فَـَقاَل ُموَسى لِلشَّْعِب: «الَ َختَاُفوا. َألنَّ اهللاَ ِإمنَّ
َميَْتِحَنُكْم، َوِلَكْي َتُكوَن َخمَافَـُتُه أََماَم ُوُجوِهُكْم َحىتَّ الَ ُختِْطُئوا». فَـَوَقَف 
الشَّْعُب ِمْن بَِعيٍد، َوأَمَّا ُموَسى فَاقْـتَـَرَب ِإَىل الضََّباِب َحْيُث َكاَن اهللاُ.»
(خر٢٠: ١٨-٢١). «وََكاَن َمْنَظُر َجمِْد الرَّبِّ َكَناٍر آِكَلٍة َعَلى رَْأِس 

اْجلََبِل أََماَم ُعُيوِن َبِين ِإْسرَائِيَل.» (خر ٢٤: ١٧).
ويف أيام إيليا النبي، عندما رأى الشعب قد مال بعيًدا عن عبادة اهللا

وعبدوا البعل، دعا مجيع الشعب وكهنة البعل وقال هلم: «ِإْن َكاَن 
الشَّْعُب  جيُِْبُه  فَـَلْم  فَاتَِّبُعوُه».  اْلبـَْعُل  َوِإْن َكاَن  فَاتَِّبُعوُه،  اهللاَ  ُهَو  الرَّبُّ 
ِبَكِلَمٍة. ُمثَّ قَاَل إِيِليَّا لِلشَّْعِب: «أَنَا بَِقيُت نَِبيÐا لِلرَّبِّ َوْحِدي، َوأَنِْبَياُء 
اْلبـَْعِل أَْرَبُع ِمَئٍة َوَمخُْسوَن َرُجالً. فَـْليُـْعطُونَا ثَـْورَْيِن، فَـَيْخَتاُروا ألَنْـُفِسِهْم 
ثَـْورًا َواِحًدا َويُـَقطُِّعوُه َوَيَضُعوُه َعَلى احلََْطِب، َولِكْن الَ َيَضُعوا نَارًا. َوأَنَا 
أُقَـرُِّب الثـَّْوَر اآلَخَر َوَأْجَعُلُه َعَلى احلََْطِب، َولِكْن الَ َأَضُع نَارًا. ُمثَّ َتْدُعوَن 
. َواِإللُه الَِّذي جيُِيُب بَِناٍر فَـُهَو اُهللا» بِاْسِم آِهلَِتُكْم َوأَنَا أَْدُعو بِاْسِم الرَّبِّ

إلى  البعل  أنبياء  وصرخ  فعلوا،  وهكذا   .(٢١-٢٤  :١٨ (١مل 
إلى  آلهتهم حتى الظُّهر، ولم يكن صوٌت وال ُمجيب. مث صرخ إيليا
َواحلَِْجارََة  َواحلََْطَب  اْلُمْحَرَقَة  َوَأَكَلِت  الرَّبِّ  نَاُر  «َفَسَقَطْت  الرب

(١مل ١٨: ٣٨). َوالتُّـرَاَب، َوحلَََسِت اْلِمَياَه الَِّيت ِيف اْلَقَناِة.»
مجيع هذه كانت ظهورات إلهية تُعلن عن حضرة ذاك الذي قيل عنه 
(مز ١٠٣: ٣٢)، وإنه «َيْسُكُن ِيف َوقَاِئَد  إنه: «ميّس اجلبال فُتدخِّن»

(عب ١٢: ٢٩). (إش٣٣: ١٤)، «َألنَّ ِإهلََنا نَاٌر آِكَلٌة » أََبِديٍَّة؟»
أما يف يوم اخلمسني فقد ظهر الرُّوح القدس، روح احلّق املنبثق من 
منقسمة على رأس كل واحد من تالميذ  اآلب، على شكل ألسنة نارية
الرَّب اÒتمعني بروٍح واحدة ونفٍس واحدة يف انتظار وعد الرَّب هلم بأن 

(لو ٢٤: ٤٩). يُلبسوا قوة من األعايل

� فماذا قال اآلباء عن نار الرُّوح الُقُدس هذه؟ �
� يقول القديس يوحنا الذهبي الفم:

«كما حترق النَّار األشواك، هكذا ميحو الرُّوح الُقُدس اخلطايا» (١).
� وُيصوِّر لنا القديس كيرلُّس اإلسكندري هذا احللول مبثال احلديد 

املشتعل بالنار، فيقول:
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قد  الـُمحيي،  الفاسد  اهللا غري  إليها كلمة  قَِبَلت  اليت  البشرية  «إن 
حترَّرت من الفساد واستنارت بأشعة معرفة اهللا احلقيقّية، كما ُيشارِك 

.(٢) احلديد املشتعل يف قوة النار»
يف  الُقُدس  الرُّوح  عمل  عن  الكبير  باسيليوس  القديس  ويُعربِّ   �

تقديس النفوس بقوله:
«كما أننا ال نستطيع أن نفصل النار عن فعل التدفئة، وال النور عن 
فعل اإلضاءة؛ هكذا ال نستطيع أن نفصل عن الرُّوح الُقُدس فعل 

.(٣) التقديس وجتديد احلياة واإلصالح والتقومي»
والقديس باسيليوس وهو يشرح رؤيا العلَّيقة املشتعلة، يقول: �

« إن النار ظهرت (ملوسى النيب) بلمعا�ا فقط، واحتجزت إىل حني 
قو\ا احلارقة، كيما تُعلِّمنا أنه يف يوم اÒازاة ستتقسَّم اخلواص الطبيعية 
للنار، وسيكون النور ليتنعَّم فيه األبرار؛ أما اإلحراق الرهيب فسيكون 

.(٤) ِلَمن يستحقون العقاب»
� لقد ظهر الرُّوح الُقُدس على شكل ألسنة نار كيما يُلقِّنا منوذج 
احملبة اليت يبلغ تشبيهها إىل سرِّ األقنوم الثالث؛ هكذا يقول المغبوط 

أوغسطينوس يف إحدى عظاته الفصحية للمعتمدين اُجلُدد:
«إن الرُّوح الُقُدس َأظَهر نفسه يف شكل ألسنة نار، ألنه يوصي باحملبة 
اليت جتعلنا حارين فيما هللا، وجتعلنا حنتقر العامل. إنه حيرق فينا شوائب 
املسحة  سرُّ  هو  هذا  الذهب.  مثل  قلبنا  ويُطهِّر  العتيق،  اإلنسان 

.(٥) املقدسة اليت \بنا نار الروح القدس بعد املعمودية باملاء»
� ويذكر المغبوط أوغسطينوس يف موضع آخر أنَّ:

«النار اإلهلية حتل ليس فقط يف النفس، بل يف اجلسد أيًضا، وحترق 
منه كل ما هو بشري حىت يُبتَلع املوت إىل نصرة» (٦).

اُجلُدد  للمعتمدين  أوغسطينوس  المغبوط  ُيصوِّر  وبتعبري مجيل   �
كيف صاروا خبزًا واحًدا، فيقول:

إىل  االنضمام  ورغبة  والصلوات،  املقدسة،  األربعني  صوم  «إن 
الكنيسة، قد طحنوكم مًعا كحبوب احلنطة حتت الرََّحى. مث إنَّ ماء 
املعمودية قد بلَّل ُجبلتكم هذه، فُعجنتم مًعا وُشكِّلتم خبزًا، ولكن 
ليس من خبز بدون نار. لقد جاءت النار مع مسحة التكريس اليت 

هي سّر التثبيت بالرُّوح الُقُدس.
فالرُّوح الُقُدس الذي ظهر على شكل ألسنة نارية يف يوم البنتيقسطي، 
هو الذي يُلهمنا احملبة، وجيعلنا حنرتق من أجل اهللا، وحنتقر العامل. 
فالنار تأيت بعد املاء، وأنتم قد صرمت خبزًا الذي هو جسد املسيح، 

.(٧) وهذا ُميثِّل الوحدة بينكم بصورٍة ما»
وتلميذه لوط، يقول  � ويف حوار دار بني الناسك يوسف الكبير

البار يوسف لتلميذه:
«إنك ال ميكن أن تصري راهًبا إن مل تصبح ملتهًبا كلِّيًة بالنَّار».

- فقال له تلميذه:
« يا أيب، إين على قدر استطاعيت أُكمل خدميت الصغرية، وأصوامي 

املتواضعة، والصالة والتأمُّل، وأحفظ السكون، وبقدر اإلمكان أحفظ 
أفكاري نقية. إذن، فماذا يبقى عليَّ أيًضا ألفعله؟»

أصابعه  وصارت  السماء،  حنو  يديه  وبسط  فنهض  الشيخ  أما   -
كعشرة مصابيح نار، وقال له:

«إن أردَت، تستطيع أن تصبح جبملتك مثل النَّار» (٨).
� أما القديس أنطونيوس الكبير فُيوصينا يف رسائله:

« وكونوا عاملني بقلوبكم بالذي يطلب من اهللا ألجلكم النار اليت 
ألقاها الرَّب يسوع على األرض (مت ٦: ١٩) يُلقيها يف قلوبكم، 
لتستطيعوا أن تتدرَّبوا يف عزائمكم وحواسكم، ومتيِّزوا بني اخلري والشَّر، 

.(٩) وبني أهل اليمني والشمال، واألمور الثابتة وغري الثابتة»
� ويقول أيًضا القديس أنطونيوس الكبير:

« هذا وأُريدكم أيًضا أن تعرفوا ما أقوله لكم وأشهد به. باحلقيقة، يا 
أوالدي األحبَّاء، أنَّ كل َمن مل يُبغض ما خيتص بالطبيعة اهليوالنية (أي 
املادية) األرضية مع كل أعماهلا بكل قلبه، ويبسط عقله حنو العالء 
آلب الكل؛ ال يستطيع أن خيُلص. أما َمن يعمل هكذا كما قلُت، 
فإن ربنا يرتاءف على أتعابه، ويُنِعم له بالنار غري املرئية وغري اهليوالنية 
(أي غري املادية) لتحرق كل األوجاع اليت فيه وُتطهِّر عقله. عند ذلك 
يسكن فيه الروح الذي لربنا يسوع املسيح، ويكون معه، ليستطيع أن 

.(١٠) يسجد لآلب كما جيب...»
� أما القديس مكاريوس الكبير فيقول يف عظاته:

لكل  النُّور  أعطوا  أنوارًا!!  نفوسهم  يف  الرسل  حيث كان  «فمن 
املؤمنني، فأناروا قلوب الناس بنور الرُّوح السَّماوي، ذلك الذي هم 

.(١١) أنفسهم كانوا مستنريين به»
« إن النفس حتتاج إىل املصباح اإلهلي، وهو الرُّوح الُقُدس، الذي يُنري 

.(١٢) بيت النفس الـُمظلم»

.PG 52,805 - (1) عظة على البنتيقسطي
.PG 77,785-788 - «(2) كتاب: «عظات فصحية

.PG 31,469 - (3) عظة على اإلميان
.(PG 29 (2 D (4) عظة على اهلكسامريون (ستة أيام اخلليقة) -3،6

.PL 38,1100 (5) عظة -4،227
.PL 36,599 B (6) يف شرح املزامري -23،50

.PL 38,1100 B (7) عظة -4،227
(8) أقوال اآلباء عن أبـَّا يوسف من بانيفو 7،6.

(9) «رسائل القديس أنطونيوس»، الرسالة الثالثة، الطبعة الثالثة 2009، ص 
.19

(10) «رسائل القديس أنطونيوس»، الرسالة اخلامسة، الطبعة الثالثة 2009، 
ص 23.

الطبعة  األول،  الكتاب  الـُمحيي»،  الرب  القدس  «الروح  األوىل،  العظة   (11)
الثالثة 2006، ص 89.

(12) العظة 11، « الروح القدس الرب لـُمحيي»، الكتاب األول، الطبعة الثالثة 
.89 ،2006
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عن رسالة إلفسابیوس القیصري
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كان القديس ديونيسيوس الكبير بابا وبطريرك اإلسكندرية ما بني 
عامي ٢٤٨ و٢٦٤. يف تلك الفرتة عانت كنيسة اإلسكندرية من 
اضطهاد مريع. وما أن انتهى االضطهاد حىت ضرب المدينة وباء مع 
اقرتاب عيد القيامة. وصف القديس ديونيسيوس هذا الوباء وردة فعل 
رسالة  إ�ا  اإلسكندرية.  خارج  أبنائه  بعض  إىل  رسالة  يف  الكنيسة 
ڤيروس  مع  التعاطي  حتاول  الكنيسة  فيما  األيام  هذه  يف  مناسبة 
الكورونا، وذلك فيما حنن ما بين القيامة والعنصرة. أورد هذه الرسالة 

إفسابيوس في تاريخ الكنيسة، الفصل السابع:ـ
«الحًقا عندما تبع الحرَب الوباء القاسي فيما كان االحتفال بعيد 
اجلماعة  مع  ديونيسيوس كتابًة  القديس تواصل  يقرتب،  (القيامة) 

املسيحية كاشًفا أهوال الكارثة:-
ال يعتقد اآلخرون أن هذا وقت لالحتفال… اآلن، لألسف! كل 
شيء هو رثاء، اجلميع يف حداد، واملدينة صاخبة بالنوح بسبب أعداد 
الذين ماتوا وميوتون كل يوم. الوضع يشبه ما خيربه الكتاب املقدس عن 
أبكار المصريين، لذلك هناك صرخة عظيمة اآلن: ال يوجد منزل ليس 

فيه ميت واحد - وكم كنُت أمتّىن لو كان واحًدا فقط!ـ

قبل ذلك. يف  الفظيعة حىت  األشياء  العديد من  لنا  لقد حدثت 
البداية كنا ُمداسين يحاصرنا المضطهدون والقتلة، ومع هذا ُكنَّا 
الوحيدين الذين حافظوا على االحتفال يف ذلك احلني. كل مكان 
تعرضنا فيه لهجوم أصبح لنا مكانًا لالحتفال، سواء أكان ميدانًا أو 
صحراء أو سفينة أو نزًال أو سجًنا. أبهُر المواسم على اإلطالق كان 
الذين عّيدوا. من مثّ جاءت الحرب والمجاعة احتفال الشهداء 

اليت ضربت املسيحيني والوثنيني على حدٍّ سواء. كان علينا وحدنا أن 
فعلوه  مما  استفدنا  لكننا  لنا،  Zا  تسببوا  اليت  اإلصابات  نتحمل 
لبعضهم البعض وما عانوه على أيدي بعضهم البعض؛ ولذلك ومن 
وجدنا الفرح في السالم الذي أعطاه المسيح لنا وحدنا.  جديد
ولكن عندما مسح لنا وهلم حبّيز صغري للتنفس، جاء هذا المرض من 
العدم، وهو أمٌر أكثر رُعًبا لهم من أي إرهاب، ومخيف أكثر من 
(ثوسيديديس) مؤرخيهم  أحد  مهما كانت، وكما كتب  أي كارثة 

ذات مرة: «الشيء الوحيد الذي تجاوز كل التوقعات». مل يكن 
ا كمثل مجيع  األمر كذلك بالنسبة لنا، بل كان تعليًما واختبارًا قَـيمًِّ
على  سقط  الكامل  تأثريه  أن  رغم  يغلبنا  مل  ألنه  السابقة؛  جتاربنا 

الوثنيني …
غالبية اإلخوة المسيحيين أظهروا حمبة ال حدود هلا والتزاًما، غري 
موّفرين ذوا\م ومفّكرين فقط ببعضهم البعض. من دون خوف من 
اخلطر، اخذوا املرضى على عاتقهم مهتّمني بكل حاجا\م وخادمني 
هلم يف املسيح، ومعهم تركوا هذه احلياة فرحني بصفاء؛ أل�م أصيبوا 
كاآلخرين باملرض آخذين على أنفسهم مرض إخو\م مقتبلني آالمهم 
بسعادة. كثريون، يف تطبيبهم وشفائهم لآلخرين، نقلوا موت اآلخرين 
إىل أنفسهم وماتوا يف أماكنهم، عاكسني الصيغة املشرتكة اليت هي 
بالعادة جماملة فارغة يف احلقيقة: إن عبدك املتواضع يقول لك وداًعا. 
الكهنة،  من  عدد  الطريقة،  Zذه  حيا\م  خسروا  إخوتنا  أفضل 
Zذا  املوت  أن  حىت  ثناًء،  الذين كسبوا  والعلمانيين  الشمامسة، 
الطرق  بشّتى  يظهر  قوي،  وإيمان  عظيمة  لتقوى  نتيجة  الشكل، 
مساويًا للشهادة. بأيدي مريدة رفعوا أجساد القديسين إىل أحضا�م؛ 
أغلقوا أعينهم وأفواههم، محلوهم على أكتافهم وأضجعوهم؛ تعّلقوا 
Zم، عانقوهم، غسلوهم، ولّفوهم بأكفا�م. وسريًعا بعد ذلك أقيمت 

هلم اخلدمة نفسها ألن الباقني يتبعون السابقني ...
الوثنيون تصرفوا بصورة معاكسة تماًما. عند أول ظهور للمرض، 
أبعدوا الذين يعانون وابتعدوا عن أحبائهم، رموهم في الطرق قبل أن 
يموتوا وعاملوا الجثث غير المدفونة كالقذارة، معتقدين أنهم يوقفون 
وجدوا  عملوه،  ما  مع كل  ولكن  َوَعْدَواُه؛  القاتل  المرض  انتشار 

النجاة عسيرة.»

القدیس دیونیسیوس ووباء االسكندریة
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إن االشرتاك باألسرار الطاهرة، أن نتناول جسد الرَّب ودمه، هو السِّرُّ 
يَْأُكْل  «َمْن  يقول:  املخلص  ألن  وقداسة،  وصالًحا  رهبة  األكثُر 

َجَسِدي َوَيْشَرْب َدِمي يَـْثبـُْت ِيفَّ َوأَنَا ِفيِه.» (يو٦: ٥٦)
لكن الشَّرِكة مع املسيح يف كنيسته ممكنٌة، حًقا، عرب مخسة طرق:

الشَّرِكة األولى واألهم هي جسد الرَّب ودمه.
الشَّرِكة الثانية، حبسب القديس باسيليوس الكبير، هي الشَّرِكة الروحّية 
عرب طريق الصالة القلبية الَورَِعة. حىت إن أوقفَك الكاهن عن املناولة 
لعّدة أعوام، ميكنك أن تأيت إىل الكنيسة، وأن َتقتبَل املسيح آالف 
املرات يف اليوم وأكثر، من خالل طريق آخر، طريق الصالة. إذا كنَت 
تأيت إىل الكنيسة، وتقول الصالة: «يا ربِّي يسوع المسيح، يا ابن اهللا، 
ارحمني أنا الخاطئ»، من كل قلبك، فبعدد املرات اليت تتنهَّد فيها ذاكرًا 
اسم يسوع، تشرتك معه كما لو أنك أخذت بامللعقة األسرار اإلهلّية. 
هذه هي الشَّرِكة عرب طريق الصالة القلبية الَورَِعة، واليت من خالهلا 
ميكن لإلنسان أن يقتبَل املسيح مرّات كثرية يف اليوم وليس ملرّة واحدة 

فقط، كما لو أنه يتناول بامللعقة من الكأس املقّدسة ...
السبيل الثالث للشَّرِكة، هو عرب تطبيق وصايا املسيح. الن المخّلص

لنا كيف نصوم ونصّلي.  لنا فرائض الصوم والصالة، وأظهر  وضَع  
كذلك تتميم الوصايا الروحية: االهتمام بالغريب وحسن الضيافة، أن 
نروي ظمأ العطشان، أن نُطِعم اجلائع، أن نزوَر احملبوسني، وأن نغفر ملن 
خيطئ إلينا. عندما نقوم Zذه الوصايا، نقتبُل املسيح عَرب تطبيق وصاياه؛ 
هذا هو السبيل الثالث للشَّرِكة. ومن خالله، ميكنك أن تدخل يف شركة 
مع املسيح ملرّات كثرية يف اليوم، بعدد املرات اليت تطّبق فيها وصاياه. 
« املسيح خيتبئ يف  يف الفيلوكاليا: امسع ما يقوله مكسيموس اإلٰلهي
وصاياه، من يطّبق وصّيًة يقتِبُل املسيَح، وليس فقط املسيح، بل كل 
الثالوث القّدوس». وامسع ما يقوله الكتاب المقّدس: «ِإْن َأَحبَِّين َأَحٌد 
َحيَْفْظ َكالَِمي،َوحيُِبُّهُ َأِيب، َوإِلَْيِه نَْأِيت، َوِعْنَدُه َنْصَنُع َمْنزِالً.» (يو٢٣:١٤). 
اآلُب  يأيت. وحيث  أيًضا  واآلُب  بل  فقط،  االبن  ليس  أنه  يّتضُح 
واالبُن، يقتبُل كلَّ الثالوث القدوس ذاك الذي يعمل وصايا اهللا، حىت 
لو كان ُموقًفا، من قبل الكاهن، عن املناولة املقّدسة. أتفهمون؟ هذا 

هو السبيل الثالث للشَّرِكة، عن طريِق تطبيِق وصايا املسيح.
الشَّرِكة الرابعة هي بالسماع. كيف؟ أنا ُموَقٌف من قبل كاهن ألعوام 
القداس  إلى  بورٍع  وأستمع  الكنيسة  إىل  أذهب  لكنين  املناولة،  عن 
اإللهي؛ الرسالة، واإلنجيل، والشيروبيكون، وبواجب االستئهال، وِعَظة 
الكاهن. إذا كنُت أستمع خبشوع لكلمة الّرب، فبعدد املرّات اليت آخُذ 
فيها فهًما روحًيا بالسماع، أكوُن قد اقتبلُت املسيح. هذه َشرِكة مع 
املسيح عرب األذنني. هذا هو السبيل الرابع للشَّرِكة، ويقول الرسول 
اِهللا.» (رو ١٠:  ِبَكِلَمِة  َواْخلَبـَُر  بِاخلََْربِ،  اِإلميَاُن  بشكٍل واضح: «ِإًذا 
١٧). أنت تقتبل املسيح بامللعقة، وأنا أقتبله باألذنني، عندما أمسع 
بورع القّداس اإلهلي، والرتاتيل، وعظة الكاهن، أقتبُل املسيح آالف 
املرات دون أن تعرف أنت. إذا مل تتهيأ أنت بشكٍل جّيد، ميكن أن 
تكوَن املناولة دينونًة لَك، أّما أنا فأمكُث يف الكنيسة بإمياٍن كذاك 
الذي للعشار، وأمسُع اخلدمة بورٍع، وأقتبُل املسيح عرب األُذنني. هذه 

طريقٌة رابعٌة في الشركة.ـ
السبيل الخامس للشَّرِكة هو عرب الذكرانّيات، أي األجزاء اليت تُقتطع 
من أجلنا يف القّداس اإلهلي، لذلك ال ُميكننا أن نذكر (يف الذبيحة) 
الذين يعيشون يف  الشّتامني، أو  أولئك املدمنني على الكحول، أو 
املساكنة، أو اهلراطقة، أو القتلة، ألنَّ ذلك اجلزء الذي يُقتطع ميثل 
حضور تلك النفس. هذه األجزاءُ تُقدَُّس عند االستحالة، من خالل 
استدعاء الرُّوح الُقُدس. ويف �اية اخلدمة، بعد أن يوَضع يف الكأس 
جزء احلمل الذي عليه اسم يسوع، يقال: «كمال كأس اإليمان بالروح 
(٢)، وبعدها توضع األجزاء اليت تُقتطع من أجل املؤمنني يف  القدس»
(٣)، هناك حيث يوجد جسُد املسيح  الدم اإلهلي، يف الكأس املقّدسة
احلي ودمه. من القربانة الرابعة تُقتطع األجزاء اخلاصة باألحياِء، ومن 
اخلامسة األجزاء اخلاصة بالراقدين (٤)، وتُوَضع يف الكأس املقّدسة. 
من خالل هذه األجزاء الصغرية كحبات الطحني واليت تُرّوى بالدم 
اإلهليِّ يف الكأس، تقتبل آالف النفوس، ال بل املاليني، الشركة اإلهلية 
واملباشرة مع يسوع املسيح جبسده ودمه. إًذا هذه هي الطُرق األربعة 
للشركة عرب سلوك طريق األعمال الصاحلة، واليت ال حتل مكان األوىل 

.(٥) (الشَّرِكة جبسد املسيح ودمه)

العنوان األصلي للحديث هو «األنواع اخلمسة للشَّرِكة»، ارتأيُت تعديل  (١)
العنوان ليكون أكثر وضوًحا  للقارئ باللغة العربية.

يف الرتمجة العربية املستخدمة نقول: «كمال الرُّوح الُقُدس». (٢)
باألحياء  اخلاصة  األجزاء  توضع  الرومانية،  الكنيسة  تقليد  حبسب   (٣)
واألموات يف الكأس املقدسة قبل املناولة، وليس بعدها، مع االحتفاظ باحلمل 
دون تقطيع إىل أجزاء صغرية، ويقوم الكاهن أثناء املناولة باقتطاع أجزاء من 

احلمل ملناولة املؤمنني.
يستخدم الكاهن الروماين لتحضري الذبيحة يف القداس اإلهلي مخس  (٤)

قرابني.
يف حال دنو األجل (االحتضار) يركز األب كليوبا على ضرورة املناولة  (٥)

اإلهلية كشركة يف املسيح ال بديل عنها.

األب
إيليا كليوبّا

تعريب 
عمار عوض
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بالسجود  األسبوَع الرابع من الصوم تبدأ الكنيسة الّرومية األرثوذكسية
الصليب يف وسط  أنَّ  بذلك تشّدد على  المقدس، وهي  للصليب 
األرض كما هو يف وسط الصوم. يف صالة املساء من يوم اخلميس يف 
نشاهد  أن  استحقينا  قد  «إذ  الكنيسة  ترتل  أن  بعد  األسبوع،  هذا 
من كتاب  بابل  برج  قصة  تُقرأ  بفرح»،  ونصافحه  املقدس  صليبك 

التكوين (١:١٠-٩).
يف هذه القصة، نتعّلم كيف انتشر اجلنس البشري على وجه األرض. 
ألن البشر، يف كربيائهم، رغبوا ببناء برج طويل يصل إىل السماء، لكن 
اهللا بلبل ألسنتهم. إنَّ هذه الرواية هي نقطة حتوُّل عظيم يف تاريخ البشر 
الذين بعد الطوفان مالوا عن اهللا َوَسُعوا إلى تمجيد جهودهم الخاصة، 
متناسني السالم الداخلي الذي منحهم إياه اهللا بعد الطوفان. هلذا يفهم 
املسيحي أن تنوّع لغات البشر هو رمحة كبرية من اهللا، إذ منعهم من 
التكاتف مًعا من أجل الشّر، وعّلمهم التواضع. من هنا أن ارتفاع 
الصليب بدًال من البرج هو لتذكري اإلنسان بأن عالج الطرد من اجلنة 

هو Zذا الصليب، وليس بأي أمر آخر.
العديد من آباء الكنيسة تكّلموا عن برج بابل منذ القديس أفرام 
يف  حديثًا  الراقد  الروماني(١)  يوحنا  القديس  اليوم.  إىل  السوري 
١٩٦٠، حيّدثنا بكالم نفهمه جيًدا ألنه من عصرنا. للقديس رسالة 

بعنوان «برج بابل اليوم» من كتاب سريته يقول فيها:-
«بعد الطوفان ابتعد الناس ُجمدًدا عن اهللا، وأل�م ابتعدوا صاروا ُجمدًدا 
يتوّقعون طوفانًا. هلذا قّرروا بناء برج بابل أو القلعة البابلية. وقد شاؤوا أن 
يبنوها أعلى من الغمام حىت ال تعود املياه مصدر \ديد هلم. وبسبب 

هذه العتاهة بَـْعـثَـَر اهللا ألسنتهم وما عادوا قادرين على إمتامه.

الناس يف هذا العصر ليسوا أفضل من ناس ذاك الزمان. اليوم، اجلميع 
يعرفون أ�م ابتعدوا عن اهللا، وهم يتوّقعون عقابًا من السماء. ولكنهم 
بدًال من اختيار فُلك الخالص، أي الكنيسة، باإليمان القويم والتوبة،

وبدًال من السعي إىل اهللا، هم متسّممون باحلضارة يبنون من جديد 
بُرًجا ألنفسهم كما يف بابل قدميًا. إن «برج بابل» زماننا ليس بناًء من 

حجر وقرميد، بل هو السِّباق احملموم إىل االخرتاعات.
يقول الناس أن اخرتاع السيارات واألسلحة جعل حياة اإلنسان أكثر 
سهولًة وَضِمن أما�ا، أي حفظه. ولكن كم هو خاطئ هذا الرأي! يف 
النهاية، واضح جًدا أن على َقْدر حتديث العامل وزيادة االخرتاعات ازداد 
الشّر وصارت حياة اإلنسان أكثر مرارة وحمفوفة باملخاطر. مل يكن 
الناس يوًما ملتاعني من القلق واليأس كما يف أيامنا، عندما ازدادت 

احلضارة ...
وكما ترون، إن هذه احلضارة الزائدة بأزيائها اجلديدة، عّلمت الناس 
بأن يتجوَّلوا ُعراة، أي أ�ا قَضت على احلياء فيهم. لقد عّلمت الناس 
أن يكّفوا عن البحث عن اهللا أي أ�ا أمخدت اإلميان املقدس. لقد 
عّلمت احلكام أن خيدعوا الشعب ِمبَكر، وأن يستعبدوهم بشكل أكثر 
ال إنسانية من أيام فراعنة مصر. بتعبري آخر، إن العطش إىل احلضارة 
قمع احلقيقة وحرية الناس. إن احلضارة الكاذبة عّلمت الناس كيف 
وبالتايل  الناس  ملسح  رعًبا  األكثر  األسلحة  اختلقت  أي  خيرتعون، 

أطاحت باحملبة خارًجا من العامل.
العلم احلديث أتاح لإلنسان أن يطري يف اهلواء ويسافر على املاء يف 
قالع عائمة. العلم أعطى اإلنسان جناحي طري ورِجلني من حديد 
لكي يندفع على طريق الباطل ولكنه سّد عليه طريق الصالة. لقد بىن 
العلم احلديث أبنية عمالقة على طريق الكنيسة فيما عّبد باألسفلت 
طريق املعصية ورّشها بالزهور. بفضل سرعة السيارات قصَرت املسافات 
بني البلدان وتقاربت آذان الناس باهلواتف والراديو. الفنون احلديثة دللت 
تقّدم لكن  العقل  القلوب.  أبعدت اهللا عن  األجساد وقرّبتها لكنها 
القلب بَــَرد. العلوم أخصَبت لكن اإلميان يعاين اخلسران. حضارة اليوم 
قّصَرت ثياب الناس وقّصت ذقو�م وشعرهم ومن مث َحمَت األديار عن 

وجه األرض.
وهكذا باختصار، هذا اخلطر أي احلضارة أو التقدم، ال يرتك لكل 
املولودين على األرض ما يتباهون به: كما مل يكن من قبل أبًدا، هذه 
احلضارة غمرت األرض بالدموع، َوسََّعْت املقابر يف احلروب بشكل 
ُمرعب، فرشت األُفق بدخان احملركات، ومألت السماء بطيور عمالقة 
ذوات مناقري معدنية، جاهزة لتبخري العامل. ولكي تكسب وقًتا إلجناز 
”برج بابل“، أي االخرتاعات العلمية، فإن مقاويل البلدان املسّمنة 
يدعون دائًما إىل مؤمترات سالم. لكن اهللا، إذ رأى حنكتهم، شّوش 
عقوهلم كما شّوش األلسنة البابلية، فلن يكونوا قادرين بعد اآلن على 

فهم بعضهم البعض»(٢).
بابل  يزيد برج  الروماني، كل اخرتاع  حبسب نظرة القديس يوحنا 

بقلم األب انطوان ملكي

«برج بابل الیوم»
للقدیس یوحنا الروماني
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ارتفاًعا. رقد القديس قبل أن يصل العامل إىل الدور العليا من الربج. 
مل يتسنَّ له أن يقرأ عن حرب النجوم، االستنساخ، الرجال اآلليين، 
المعززة البشرية  الجينية،  الهندسة   ،(humanoids) الناس أشباه 

واألنثروبولوجيا  األعضاء،  وهب   ،(Augmented Humanity)
(digital anthropology). َرَحَل قبل أن يأيت التواصل  الرقمية
االجتماعي وحىت قبل اإلنرتنت ومل يَر الناس يتباهون بأ�م جعلوا 
العامل قرية صغرية تشّدها األلياف الضوئية كما تغطيها شبكة طريان 

تصل إىل كل مكان.
مل يِعش قديسنا أيًضا ليتعّرف على الكورونا. على تلك الجرثومة التي 
عطّلت شركات الطيران وأعادت القرية الصغيرة، ُدَوًال تُغلق حدودها 
على بعضها، حتى أن بعضها يتخلى عن أبنائه وال يسمح لهم بالعودة 
إليه. مجتمعات تضطر إلى اختيار َمن يموت. اقتصادات الدول تهتز، 
برج بابل ُمهّدد ألن الذين  وشركات ضخمة وعالمية تصِرف موظفيها.
بنوه يتبادلون التُّهم والتشكيك يف َمن هو الذي أنتج اجلرثومة. الطّب 
الذي تنّطح بأنه صار قريًبا من تركيب إنسان جديد، يقف ُمشتًتا أمام 
جرثومة صغرية. كمية املعلومات اليت ترد يصعب حصرها خاصة مع 

الكم الكبري من التناقضات اليت فيها.
برج بابل مهّدد ألن اللغة الواحدة اليت سعت إليها البشرية يف العلوم 
ليست لغة اهللا، بل لغة العقل واملنطق والبحث واملنهجيات والنفعية 
أُلِّه العقل وأُلِّه العلم وأُلِّه اإلنسان إالَّ اإلله الحقيقي بات  والتجارة.
ُمبَعًدا، َمنسًيا أو ُمستغّالً. برج بابل قد ال توقعه الكورونا، لكنها تدعو 
العامل ليعيد النظر بأولوياته وحججه ومشاريعه. إ�ا مرحلة. وحنن واثقون 

أن يف النهاية اهللا يقوم وحيكم يف األرض ألنه ميلك مجيع األمم.

(١) القديس من رومانيا مولود ١٩١٣ بدأ حياته الرهبانية يف دير 
نيمتس يف رومانيا مث انتقل إىل دير القديس جاورجيوس اخلوزييب يف 
فلسطني حيث بقي إىل حني رقد يف ١٩٦٠. كان راهًبا صارًما وأبًا 
روحًيا. َمنَّ اهللا عليه بعدة فضائل. َعِلَم ُمسبًقا مبوعد رحيله. يف ١٩٨٠

ُكشف قربه فُوِجد جسده غري متحلل. يف ١٩٩٢ أعلنت الكنيسة 
الرومانية قداسته. له قصائد ورسائل عديدة.ـ

Orthodox Life, Vol. 34, No. 5 (September-October (٢)
1984), pages 16-30. Translated from the Romanian by
.Borislav P. Svrakov

11



12

لنقرأ من أعمال الرسل ٢٢: ١-١٦:
«أَيـَُّها الرَِّجاُل اِإلْخَوُة َواآلبَاءُ اْمسَُعوا اْحِتَجاِجي اآلَن َلَدْيُكْم». فَـَلمَّا 
ُعوا أَنَُّه يُـَناِدي َهلُْم بِاللَُّغِة اْلِعْبـرَانِيَِّة أَْعطُوا ُسُكوتاً َأْحَرى. فَـَقاَل: «أَنَا  مسَِ
َرُجٌل يَـُهوِديٌّ ُوِلْدُت ِيف َطْرُسوَس ِكيِليِكيََّة َوَلِكْن رَبَـْيُت ِيف َهِذِه اْلَمِديَنِة 
ُمَؤدَّباً ِعْنَد رِْجَلْي َغَماالَئِيَل َعَلى َحتِْقيِق النَّاُموِس األَبَِويِّ. وَُكْنُت َغُيوراً 
اْلَمْوِت  الطَّرِيَق َحىتَّ  َهَذا  َواْضَطَهْدُت  اْليَـْوَم.  يُعُكُم  أَنْـُتْم مجَِ لِلَِّه َكَما 
ُمَقيِّداً َوُمَسلِّماً ِإَىل السُُّجوِن رَِجاالً َوِنَساًء. َكَما َيْشَهُد ِيل أَْيضاً رَئِيُس 
يُع اْلَمْشَيَخِة الَِّذيَن ِإْذ َأَخْذُت أَْيضاً ِمْنـُهْم َرَساِئَل ِلِإلْخَوِة  اْلَكَهَنِة َومجَِ
ِإَىل ِدَمْشَق َذَهْبُت ِآلِيتَ بِالَِّذيَن ُهَناَك ِإَىل أُوُرَشِليَم ُمَقيَِّديَن ِلَكْي يُـَعاقَـُبوا. 
َفَحَدَث ِيل َوأَنَا َذاِهٌب َوُمتَـَقرٌِّب ِإَىل ِدَمْشَق أَنَُّه َحنَْو ِنْصِف النَّـَهاِر بـَْغَتًة 
ْعُت  أَبْـَرَق َحْوِيل ِمَن السََّماِء نُوٌر َعِظيٌم. َفَسَقْطُت َعَلى اَألْرِض َومسَِ
َصْوتاً قَاِئالً ِيل: َشاُوُل َشاُوُل ِلَماَذا َتْضَطِهُدِين؟. فََأَجْبُت: َمْن أَْنَت يَا 
َسيُِّد؟ فَـَقاَل ِيل: أَنَا َيُسوُع النَّاِصرِيُّ الَِّذي أَْنَت َتْضَطِهُدُه. والَِّذيَن َكانُوا 
الَِّذي َكلََّمِين.  َصْوَت  َيْسَمُعوا  َملْ  َوَلِكنَّـُهْم  َواْرتَـَعُبوا  النُّوَر  َنَظُروا  َمِعي 
ِدَمْشَق  ِإَىل  َواْذَهْب  ُقْم   : فَـَقاَل ِيل الرَّبُّ ؟  أَفْـَعُل يَا َربُّ َماَذا  فَـُقْلُت: 
يِع َما تَـرَتََّب َلَك َأْن تَـْفَعَل. َوِإْذ ُكْنُت الَ أُْبِصُر  َوُهَناَك يُـَقاُل َلَك َعْن مجَِ
ِمْن َأْجِل بَـَهاِء َذِلَك النُّوِر اقْـَتاَدِين بَِيِدي الَِّذيَن َكانُوا َمِعي َفِجْئُت ِإَىل 
َلُه ِمْن  َتِقّياً َحَسَب النَّاُموِس َوَمْشُهوداً  ِدَمْشَق. «ُمثَّ ِإنَّ َحَنانِيَّا َرُجالً 
َشاُوُل  اَألُخ  أَيـَُّها  ِيل:  َوقَاَل  َوَوَقَف  ِإَيلَّ  أََتى  السُّكَّاِن.  اْليـَُهوِد  يِع  مجَِ
أَْبِصْر! َفِفي تِْلَك السَّاَعِة َنَظْرُت إِلَْيِه. فَـَقاَل: إَِلُه آبَائَِنا انْـَتَخَبَك لِتـَْعَلَم 
َمِشيَئَتُه َوتُـْبِصَر اْلَبارَّ َوَتْسَمَع َصْوتاً ِمْن َفِمِه. ألَنََّك َسَتُكوُن َلُه َشاِهداً 
ْعَت. َواآلَن ِلَماَذا تَـتَـَواَىن؟ ُقْم َواْعَتِمْد َواْغِسْل  جلَِِميِع النَّاِس ِمبَا رَأَْيَت َومسَِ

واÒد هللا دائًما أبديًا آمني. «. َخطَايَاَك َداِعياً بِاْسِم الرَّبِّ
هذا الَنّص يتكّرر يف سفر أعمال الرسل ثالث مرات: عند ظهور 
يتكّرر يف  مث  إصحاح ١٣،  دمشق يف  إىل  طريقه  لشاول يف  الرَّب

أصحاح ٢٢، وأصحاح ٢٦. من الواضح أنه عندما يتحدث شخص 
عن قصته وُحتَْكى وُتسجَّل ثالث مرات، فالبُّد من وجود أمهية كبرية 

هلذه القصة؛ أل�ا قصة غري عادية.
« َفَحَدَث ِيل َوأَنَا َذاِهٌب َوُمتَـَقرٌِّب ِإَىل ِدَمْشَق أَنَُّه َحنَْو ِنْصِف النـََّهاِر» 
(أي كانت الشمس مشرقة). «بـَْغَتًة أَبْـَرَق َحْوِيل ِمَن السََّماِء نُوٌر َعِظيٌم». 
عندما نرتمجها ترمجة حرفية سُتقرأ كالتايل: « أَبْـَرَق َحْوِيل نُوٌر حويل». 
مرتين يف هذه اآلية. يقول إن النُّور الذي  نرى أنه يكّرر كلمة «حويل»
ظهر مل يكن أمامي، مل آراه بعيين، لكنه كان حويل. وكّرر بعد ذلك 
حويل، مؤكًدا أنه يقصد شيًئا من هذه الكلمة. أراد أن يقول إنه كان 
مغمورًا يف وسط النور. أنا موجود والنور حييط حويل من كل مكان. هذا 

املنظر أَثَّر يف حياة بولس الرسول وتعاليمه على مدى رسائله كلها. 
كيف نفهم وجوده مثل نقطة يف وسط نور غامر حييط به من كل 
ناحية؟ كلنا نعرف قصة بولس الرسول اليت امتدت من أول معرفته 
باملسيحية وقت رجم القديس اسطفانوس، وكان راضًيا بقتله، مث أخذ 
خطابات من كهنة اليهود، وذهب ليضطهد بقية املسيحيني. وهناك 
على الطريق ظهرت له هذه الرؤية. يف هذه الرؤية يقول بعدما سقط 
على األرض وسط النُّور الشديد:«َشاُوُل َشاُوُل،! ِلَماَذا َتْضَطِهُدِين؟.» 
أنا مل أضطهدك. أنا أضطهد املسيحيني أتباع الطريق، وال أضطهدك 
أنت. هنا بدأ بولس يتعلم الدرس من أول حلظة، أن اضطهاد هؤالء 
الناس الذين يضطهدهم، يقع هذا اإلضطهاد عليه هو. وبالتايل يوجد 

شيء غريب يف األمر.
(أي  هم  أو  فيهم،  موجود  الصوت)  (صاحب  أنه  الواضح  من 
اضطهده هو.  اضطهدهم كأين  فعندما  فيه.  املسيحيون) موجودون 
وبالتايل توجد وحدة بني هؤالء الناس والشخص الذي يكلمين. مبجرد 
أن أْضَطِهُد هؤالء الناس فأنا أْضَطِهَدُه هو. ابتدأ بولس يدرك مفهوم 
يأخذه عن أحد. وإمنا استمده من  املفهوم مل  المسيح». هذا  «في 
الرؤية. نُور حييط به من كل ناحية، وصوت يقول له أنت تضطهدين. 
بعد ذلك عندما عرف أن هؤالء الناس يتناولون جسد الرب ودمه، َفهم 
وقتها أن املسيح فيهم، وهم صاروا أعضاءه من حلمه ومن عظامه. 
وبالتايل فأي اضطهاد يقع عليهم يقع عليه هو. هذا أول درس الهوتي 
جّبار يتعلمه الرسول بولس من الرَّب نفسه. يقول له:«َمْن أَْنَت يَاَرْب؟»، 

من أول حلظة أدرك أن الذي أمامه هو الرَّب، وليس شخًصا عاديًا.
ومن هنا بدأ يدرك «ِسّر المسيح». ما هو ِسّر املسيح؟ عندما عرف 
أن الرَّب يُقيت هؤالء جبسده ودمه، َفِهَم ملاذا ميثل هؤالء كيانًا واحًدا 
مع الرَّب. الرَّب أعطاهم جسده ليأكلوه، فهؤالء الرجال والناس فيهم 
جسد الرَّب ... كل مفاعيل الصليب ، وكل ما فعله المسيح لنا، ينتقل 
إلينا عن طريق اإلفخارستيا. ليس األمر أننا نتعمَّد ونصري مسيحيني، 
وماذا بعد هذا؟ ميكن أن منوت بعد ذلك! البُّد أن يصري منو، البُّد أن 
نأكل حىت نعيش. الغذاء الوحيد لإلنسان الروحي هو اإلفخارستيا. 
عندما تدخل فينا اإلفخارستيا نصري يف الرَّب، متحدين بالرَّب. فأي 

اضطهاد يقع علينا، يقع على شخص الرَّب نفسه.

للقدیس
إبیفانیوس
األسقف
والشهید
 جورج ن. قزمان

نحن في المسیح
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األب
د. جورج ميتيلينوس

من هذه اللحظة بدأ بولس يستوعب حقيقيَّة املسيح وحقيقيَّة وجودنا 
فيه. وزاده الرُّوح فهًما وإعالنًا ودراية هلذا الِسّر، حىت صار هذا الِسّر 
ميتلك كل كيانه، وميأل فكره وقلبه، َويـَُهيِِّمن على ُكل كتاباته، على 
مدى رسائله كلها. نحن في المسيح، والمسيح فينا. كتب القديس 
١٤ رسالة، وردت عبارة «في المسيح» يف ١٣ رسالة منهم،  بولس
ووردت حوايل ١٧٥ مرة. إذا قرأمت رسالة أفسس، األصحاح األول، 
يف األصحاح  تكرَّرت هذه العبارة ١٤مرة. ويكّرر عبارة «في المسيح»
األول فقط حوايل ١٤ مرة. مما يوضح أن هذا األمر ليس مجلة عابرة. 
يوجد فرق بني «في المسيح» و«للمسيح». من أين أتى بولس Zذا 

املفهوم؟
اخرتعها  أخرى  ديانة  إىل  بولس جذبنا  بأن  تقول  ا\امات  هناك 
بنفسه. لكن «في المسيح» مل خيرتعها بولس. فهي ليست من عنده. 
أوًال: أحسَّها يف حادثة الظهور عند أبواب دمشق. هل هناك َمن قاهلا 
غريه؟ أوَّل من قاهلا هو الرَّب يسوع نفسه. حىت نعرف أن هذا التعليم 
ليس تعليم بولس الرسول بشخصه، وإمنا تعليم الرَّب يسوع. كان 
املسيح يتكلم مع التالميذ، وقال هلم، عند سؤال فيلبس يف يوحنا 
«يَا َسيُِّد، أَرِنَا اآلَب وََكَفانَا»، كلنا نعرف هذه اآلية. فأجابه:  :١٤
«أََلْسَت تُـْؤِمُن َأينِّ أَنَا ِيف اآلِب َواآلَب ِيفَّ؟» هذا مفهوم من الناحية 
الالهوتية: االبن يف اآلب، واآلب يف االبن. «اْلكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم 
يـَْعَمُل  ُهَو  ِيفَّ  اْحلَالَّ  اآلَب  َلِكنَّ  نَـْفِسي  ِمْن  ِبِه  أََتَكلَُّم  َلْسُت  ِبِه 
أنه يف اآلب واآلب فيه،  اَألْعَماَل» ابتدأ السيد املسيح يبّني لتالميذه
واآلب حاٌل فيه. مث بعد ذلك يقول: «ِيف َذِلَك اْليـَْوِم تَـْعَلُموَن َأينِّ أَنَا 

ِيف َأِيب َوأَنْـُتْم ِيفَّ َوأَنَا ِفيُكْم».
هذا التعليم القائل بأنَّنا في المسيح، والمسيح فينا، مل يبدأه بولس

وإمنا بدأه املسيح نفسه. ابتدأه يسوع ليس خطوة بعد األخرى، وإمنا 
من أعلى نقطة، أي أنه يف اآلب واآلب يفَّ، وأنتم يفَّ وأنا فيكم. 
وحيث حيّل املسيح، حيّل اآلب أيًضا. وبالتايل مل تعد الوحدة مع الرَّب 
يسوع فقط، وإمنا وحدة مع الثالوث األقدس. يف صالته الوداعية يقول 
«أَنَا ِفيِهْم َوأَْنَت ِيفَّ لَِيُكونُوا  السيِّد املسيح يف يو ١٧ حمدثًا اآلب:
ُمَكمَِّلَني ِإَىل َواِحٍد َولِيـَْعَلَم اْلَعاَملُ أَنََّك أَْرَسْلَتِين َوَأْحَبْبتـَُهْم َكَما َأْحَبْبَتِين.»

أنا فيهم، وأنت ّيف، حىت يعلم العامل الذي أُرسلهم إليه أنه فينا.
هذا يؤكد ما أدركه بولس بأن اإلضطهاد الواقع علينا، فهو واقع على 
ربنا يسوع شخصًيا. «أَنَا ِفيِهْم َوأَْنَت ِيفَّ لَِيُكونُوا ُمَكمَِّلَني ِإَىل َواِحٍد»، 
الَِّذي  احلُْبُّ  ِفيِهُم  لَِيُكوَن  َوَسأَُعرِّفُـُهْم  اْمسََك  «َوَعرَّفْـتـُُهُم  يضيف  مث 
َأْحَبْبَتِين ِبِه َوَأُكوَن أَنَا ِفيِهْم». وبالتايل فإن عقيدة أنـََّنا «في المسيح» 
ابتدأها الرَّب يسوع نفسه، وليس بولس الرسول. مث كرَّرها التالميذ 
اآلخرين عن السيِّد املسيح وليس بولس وحده. يوحنا احلبيب يقول يف 
رسائله: «َمِن اْعتَـَرَف َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْبُن اِهللا، فَاهللاُ يَـْثُبُت ِفيِه َوُهَو ِيف 
قْـَنا اْلَمَحبََّة الَِّيت ِهللا ِفيَنا. اهللاُ َحمَبٌَّة، َوَمْن يَـْثُبْت  اِهللا. َوَحنُْن َقْد َعَرفْـَنا َوَصدَّ
ِيف اْلَمَحبَِّة يَـْثُبْت ِيف اِهللا َواهللاُ ِفيِه». وبالتايل فهذه نقطة أساسية يف 
املسيحية: حنن ال نعبد إلًها في السماء بعيًدا عنا. هذه النقطة غري 

موجودة يف أي تعليم آخر. حنن نعبد إهلًا فينا، إهلًا تواضع ونزل ليقدم 
نفسه لنا على املذبح، فأخذناه بداخلنا، واحتدنا به يف املعمودية، 
وأعطانا نفسه لنأكله. وأصبحنا فيه وهو فينا. هذه الفكرة من أمجل 
إمياين  األحد.  مدارس  يف  ألوالدنا  نشرحها  أن  البُّد  اليت  األفكار 
باملسيح ليس إميانًا بعقيدة جمردة، وُأصبح ُمؤمًنا Zا Òرد االعتقاد Zا. 
املسيحية ليست كذلك. عندما أؤمن باليهودية بمجرد أن أنال الختان 
وأحفظ الوصايا، أصبح يهوديًا. ليس مطلوبًا ما هو أكثر من هذا. بعهد 
أتباع بوذا أو  اخلتان أصري يهوديًا. كذلك إذا أردت أن تصري من 
كونفوشيوس أو غريهم، كل ما يُطلب منك أن تقرأ كتبهم وتوافق 
على إميا�م، وتنضم هلم بسهولة. املسيحية ليست كذلك. حنن ال 
نؤمن بشخٍص بعيٍد عنا. حنن نؤمن بشخص فينا. وهو ارتضى أن 
يكون فينا. هو يقول أنا يف اآلب واآلب يفَّ، وأنتم يفَّ. وبالتايل هو 

فينا واآلب فينا. مث يرجع ليتحدث عن الرُّوح الُقُدس:
والنطق   ، ِفيُكْم  ثَابَِتٌة  ِمْنُه  َأَخْذُمتُوَها  الَِّيت  فَاْلَمْسَحُة  أَنْـُتْم  َوأَمَّا   »
الصحيح هو « الـَمسحة» وليس «الـِمسحة».  «َوأَمَّا أَنْـُتْم فَاْلَمْسَحُة 
الَِّيت َأَخْذُمتُوَها ِمْنُه ثَابَِتٌة ِفيُكْم، َوالَ َحاَجَة ِبُكْم ِإَىل َأْن يـَُعلَِّمُكْم َأَحٌد، 
َحقٌّ  َوِهَي  َشْيٍء،  َعْن ُكلِّ  َعيـْنـَُها  اْلَمْسَحُة  َهِذِه  تُـَعلُِّمُكْم  َبْل َكَما 

َولَْيَسْت َكِذباً. َكَما َعلََّمْتُكْم تَـْثبُُتوَن ِفيِه.»
بذلك حنن يف اآلب واالبن والرُّوح الُقُدس. كل هذا أخذه بولس 
الرسول يف طريقه إىل دمشق عندما شعر بأّن نورًا حييط به من كل 
جهة، وقد صار كنقطة داخل هذا النُّور. هذا ما كشفه الرَّب يسوع
لتالميذه لنا، وما أعلنه لتالميذه ورسله لنا، وهذا ما أعلنه الرَّب يسوع

لبولس بالرؤية العملية على طريق دمشق، مث علَّمه إيَّاه فيما بعد ذلك 
يف ظهوراته الكثرية له.

املنطقة  يف  مكث  حني  الرسول،  لبولس  يظهر  املسيح  هل كان 
املسماة بالعربية، وكيف كان يُعّلمه أو يتحدَّث معه؟ هل حدثت له 
ُرؤى؟ أم تكلَّم عالنية معه؟ حنن مل نَر ماذا حدث، لكن من كالم 
 . بولس الرسول نفسه نراه يقول: «أَنَُّه بِِإْعَالٍن (أي رؤيا) َعرََّفِين بِالسِّرِّ
َكَما َسبَـْقُت َفَكَتْبُت بِاِإلَجياِز. الَِّذي ِحبََسِبِه ِحيَنَما تَـْقرَأُونَُه تَـْقِدُروَن َأْن 

تَـْفَهُموا ِدرَاَيِيت ِبِسرِّ اْلَمِسيِح.» (أف ٣: ٣-٤)
هنا ُيصرح بولس بأنَّه قَِبل شيًئا من املسيح. المسيح هو َمن أعطاين 
هذا الشيء؟ وليس آخر هو َمن علَّمين إياها. مل أقرأها يف كتب. نعم 
العهد القديم، وقرأه مبفهوم جديد... كل هذا جيد. لكن  قرأ بولس
الِسّر. ملاذا يسميه  له  بولس يقول إنَّ املسيح نفسه هو َمن أعلن 
«سرًا» ؟ ألنّه ال يأيت بالدراسة. فليس شيًئا تدرسه لكي تصل إليه. 
هذا شيء خيتص بالثالوث، واهللا نفسه هو َمن أعلنها يل، حىت ال 
... الَِّذي ِحبََسِبِه  يكون تعليًما خاًصا يب. « أَنَُّه بِِإْعَالٍن َعرََّفِين بِالسِّرِّ
ِحيَنَما تَـْقرَأُونَُه، تَـْقِدُروَن َأْن تَـْفَهُموا ِدرَاَيِيت ِبِسرِّ اْلَمِسيِح.» ويضيف 
َبْل  ُعلِّْمُتُه.  إِْنَساٍن َوالَ  ِعْنِد  أَقْـبَـْلُه ِمْن  «َألينِّ َملْ  يف رسالة غالطية:
بِِإْعَالِن َيُسوَع اْلَمِسيِح». مل يتتلمذ على يد أحد، ولم يلتحق بمدرسة 
كمدرسة غماالئيل اليت كنت فيه قبًال. هذا ِسّر إهلي، هو أعلنه يل، 
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وبدون هذا الِسّر ال ُيسمى إعالنًا.
ما هو السِّّر الذي اسُتعِلن للقديس بولس مث أعلنه لنا؟ يذكر بولس

ِبِسرِّ  َعرَّفـََنا  «ِإْذ  ٩، ١٠  :١ أف  يف  أوًال  مرات،  عدة  السِّّر  هذا 
«َحَسَب َمَسرَّتِِه الَِّيت َقَصَدَها ِيف  َمِشيَئِته» . المسيح عرفنا بِسّر مشيئته
لَِتْدِبِري ِمْلِء اَألْزِمَنِة»، حىت اآلن مل يقل ما هو السِّّر! فهو  نَـْفِسِه، 
هلذا  بفرحته  أي  مسرته،  حسب  بالسِّّر،  عرفنا  املسيح  إن  يقول: 
اإلعالن. ما هو السِّّر إذن؟ «لَِيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح، َما ِيف 
السََّماَواِت َوَما َعَلى اَألْرِض، ِيف َذاَك» . وبالتايل أول تفسري هلذا السِّّر

القديس  بإسهاب  شرحها  «جيمع»  فكلمة  «جيمع»،  المسيح  أن 
تعين «اجنماع كل شيء حتت رأس   Recapitulation .إيريناؤس
ِيف  َشْيٍء  «لَِيْجَمَع ُكلَّ  هو:  بولس  أعلنه  الذي  السِّّر   . واحد» 
اْلَمِسيِح» . كلنا جنتمع يف املسيح. كلنا وكل شيء. إذا سألتين ما هو 

كل شيء، ال أعرف. هو يقول 
أنا فقط،  ليس  «كل شيء». 
وليس  فقط،  أنت  وليس 
«لَِيْجَمَع ُكلَّ  فقط.  كنيستنا 
المسيح اْلَمِسيِح».  ِيف  َشْيٍء 

كله.  العامل  أجل  من  جتّسد 
وأخذ يف كيانه بذرة العامل كله 
فيه. حبيث أي أحد يقبله، ينال 
اخلالص. ألننا كلنا ممثلون فيه. 
«لَِيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح، 

َما ِيف السََّماَواِت َوَما َعَلى اَألْرِض».
يؤكد بولس على عبارة «ُكّل َشيء» بعبارة «َما ِيف السََّماَواِت َوَما 
اْخلَِليَقَة  «َألنَّ  رومية٢١:٨) (رسالة  تقول  لذلك  اَألْرِض».  َعَلى 
نَـْفَسَها أَْيًضا َستُـْعَتُق ِمْن ُعُبوِديَِّة اْلَفَساِد ِإَىل ُحرِّيَِّة َجمِْد أَْوَالِد اِهللا». 
اخلليقة نفسها تئن منتظرة التبين. هل اخلليقة كلها؟ نعم، هل مبا يف 
ذلك املالئكة؟ ألن املالئكة مل تنل ما نلناه. ال توجد أية واحدة يف 
العهد اجلديد أو القدمي تقول إن المسيح في المالئكة. مل حتدث. هم 
ليسوا فيه، وهو ليس فيهم. هم أمامه خيدمونه، ولكن ليسوا فيه. منذ 
أي  املالئكة  يعِط  ومل  ُسلطانًا،  اإلنسان  اهللا  أعطى  اخلليقة،  بداية 
صورته. خلق اإلنسان على صورته ومثاله،  سلطان. ما هو السلطان؟
وليس المالئكة. فاخلليقة كلها  في اإلنسان فوضع بذرته من أول يوم

تنتظر هذه اللحظة. اخلليقة كلها تئن منتظرة التبين فداء أجسادنا.
يقول بولس: « لَِيْجَمَع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح، َما ِيف السََّماَواِت َوَما 
َعَلى اَألْرِض». هذا أول تفسري للسِّّر الذي تكلم عنه بولس الرسول
أفسس أصحاح ٣: ٣-٦ أخرى يف  مرة  يف أف١: ٩، ١٠. يف 

 . « يتكلم مرة أخرى عن السِّّر، ويقول: «أَنَُّه بِِإْعَالٍن َعرََّفِين بِالسِّرِّ
ويؤكد أن السِّّر مل يأخذه من ُكتب، وال على يد أحد َعلَّمه إيَّاه، سواء 
َفَكَتْبُت  َسبَـْقُت  «َكَما  بل  مسيحيني.  أو  يهود  تالميذ،  أو  ُرُسل 
«الَِّذي ِحبََسِبِه ِحيَنَما تَـْقرَأُونَُه  بِاِإلَجياِز». مل يقل بعد ما هو السِّّر!

اْلَمِسيِح». أي عندما تعرفون هذا  ِبِسرِّ  ِدرَاَيِيت  تَـْفَهُموا  َأْن  تَـْقِدُروَن 
َأْجَياٍل  ِيف  للمسيح. «الَِّذي  أّي مدى فهمي  إىل  السِّّر، ستدركون 
«َملْ يـَُعرَّْف ِبِه بَـُنو اْلَبَشِر» . هذا  أَُخَر..»، يقصد كل العهد القديم
لم يُعلن في العهد القديم. أقصى شيء في العهد القديم حسب  السِّّر
قول املسيح هو: «َتطُوُفوَن اْلَبْحَر َواْلبَـرَّ لَِتْكَسُبوا َدِخيالً َواِحداً َوَمَىت 
َحَصَل َتْصنـَُعونَُه ابْناً جلََِهنََّم َأْكثـََر ِمْنُكْم ُمَضاَعفاً!» (مت ٢٣: ١٥).

السِّّر مل يُعلن في العهد القديم، وأقصى شيء يف العهد القدمي هو أن 
يضموا واحًدا إىل اليهودية. هذا أقصى ما ميلكونه. «الَِّذي ِيف َأْجَياٍل 
اْلِقدِّيِسَني  ِلُرُسِلِه  اآلَن  أُْعِلَن  َقْد  اْلَبَشِر، َكَما  بـَُنو  ِبِه  يـَُعرَّْف  َملْ  أَُخَر 
ِيف  ُشرََكاءُ  األَُمَم  «أَنَّ  السِّّر؟ هو  ما  (أف٥:٣).  بِالرُّوِح.»  َوأَنِْبَيائِِه 
اْلِمريَاِث َواجلََْسِد َونَـَواِل َمْوِعِدِه ِيف اْلَمِسيِح بِاِإلجنِْيِل.» (أف ٣: ٦).

األمم هم شركاء يف املرياث... ليس املرياث األرضي. ظّن اليهود أن 
املرياث هو أرض امليعاد أو اهليكل. ليس 
َمَع  َوَوارِثُوَن  اِهللا  «َورَثَُة  بل  مرياثنا  هذا 
مسائًيا  وليس  إلهي  مرياثنا  اْلَمِسيِح». 
اْلِمريَاِث  ِيف  ُشرََكاءُ  األَُمَم  «أَنَّ  فقط. 
جسد  َواجلََْسِد». ما المقصود بالجسد؟
الرَّب يسوع. أل�م أعضاء يف اجلسد. 
مثلما املسيح يفَّ، إن كنا كيهود، هو يف 
اْلِمريَاِث  ِيف  «ُشرََكاءُ  أيًضا.  األمم 
«ِيف  هذا  َمْوِعِدِه» كل  َونـََواِل  َواجلََْسِد 
هذه  الكرازة.  أي  بِاِإلجنِْيِل»  اْلَمِسيِح 
هي املرة الثانية اليت حتدث فيها بولس الرسول عن السِّّر الذي أُعلن له.

: «السِّرِّ اْلَمْكُتوِم ُمْنُذ الدُُّهوِر  يف املرة الثالثة يتحدث ثانية عن السِّرِّ
َوُمْنُذ اَألْجَياِل» (كولوسي ١: ٢٦، ٢٧). نفس الفكرة، ِسّر إهلي، 
مل يكن معروفًا قبًال يف العهد القديم، «َلِكنَُّه اآلَن َقْد اْظِهَر ِلِقدِّيِسيِه، 
الَِّذيَن ارَاَد اهللاُ اْن يـَُعرِّفـَُهْم َما ُهَو ِغَىن َجمِْد َهَذا السِّرِّ ِيف األَُمِم، الَِّذي 
ُهَو اْلَمِسيُح ِفيُكْم َرَجاءُ اْلَمْجِد» (كولوسي١: ٢٦)  كلمات قليلة. 
لكنها ليست بالعقل. هذا شخص ال يقدر أن يقوهلا من نفسه، بل 
قد جاءته من السماء. بولس الرسول مل يأخذنا خارج املسيحية، ومل 
وأعطانا، ألنه مل يكن  يؤلف مسيحية جديدة، وإمنا أخذ من المسيح
ليقدر أن يقول هذا الكالم من نفسه. هذا السِّّر العظيم اÒيد والكثري 

الغىن الذي هو املسيح فيكم رجاء اÒد.
هذه القصة كلها بدأت مع بولس وهو يف طريقه إىل دمشق. عندما 
وجد نفسه ُحماطًا بالنُّور من كل ناحية، َفِهَم معىن كيف نكون «في 
المسيح». من الواضح أن بولس عندما َأحاط به النُّور من كل ناحية، 
أدَرَك معىن أن يكون داخل النُّور اإلهلي، وعندها فهم عبارة «ملاذا 
فأي كرامة وأي هوان يقع علينا، هو يف احلقيقيَّة يقع على  تضطهدين؟»
املسيح شخصًيا، وهذا ما عّرب عنه بولس يف رسالة أفسس حني قال: 
«ألَنـََّنا أَْعَضاءُ ِجْسِمِه، ِمْن حلَِْمِه َوِمْن ِعظَاِمِه. ِمْن َأْجِل َهَذا يَـْتـُرُك 
الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّه َويـَْلَتِصُق بِاْمرَأَتِِه، َوَيُكوُن اِالثْـَناِن َجَسداً َواِحداً. َهَذا 
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السِّرُّ َعِظيٌم، َوَلِكنَِّين أَنَا أَُقوُل ِمْن َحنِْو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسِة».
السؤال هنا: عندما أتناول، مبَن أحتد؟ بالسيد املسيح. هل هو فقط؟ 
ال، بل نتحد كلنا مًعا. «اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من 
(الكنيسة  قدساتك، طهارًة ألنفسنا وأجسادنا لكي نكون جسًدا واحًدا.»

تعّلمنا أننا بالتناول نصري جسًدا واحًدا يف الكنيسة). 
هذه هي روعة الكنيسة املسيحية. هنا تكمن روعة ِسّر اإلفخارستيا

يف الكنيسة. كلنا نصري جسًدا واحًدا وروًحا واحًدا؛ ألننا كلنا نأكل من 
اخلبز الواحد. «ألَنـَّـَنا أَْعَضاءُ ِجْسِمِه، ِمْن حلَِْمِه َوِمْن ِعظَاِمِه» مث يطبقها 
على الزوج والزوجة: «ِمْن َأْجِل َهَذا يَـْتـُرُك الرَُّجُل أَبَاُه َوأُمَُّه َويـَْلَتِصُق 
بِاْمرَأَتِِه، َوَيُكوُن اِالثْـَناِن َجَسداً َواِحداً. َهَذا السِّرُّ َعِظيٌم، َوَلِكنَِّين أَنَا أَُقوُل 

ِمْن َحنِْو اْلَمِسيِح َواْلَكِنيَسِة» أي اتحادنا الكامل مع المسيح.
لقد طََبقَّ بولس الرسول مفهوم «يف املسيح» على كل شيء .. حىت 
على املعىن األخالقي. « أَيـَُّها اَألْوَالُد، َأِطيُعوا َواِلِديُكْم ِيف الرَّبِّ َألنَّ 
الرّب)،  (في  والديكم  أطيعوا  تقول  اآلية  (أف ١:٦)  َحقٌّ.»  َهَذا 
وليس من أجل الرب. بعض الناس تقول هذا يعين أن أطيع والدّي 
عندما يأمرونين بشيء يوافق اإلجنيل وكالم الرَّب، أطيعهم يف هذه 
احلالة. لكن إذا أمروين بشيء ضد اإلميان ال أطيعهم. أليس هذا املعىن 
الشائع؟ املعىن املقصود غري ذلك، وإن كان هذا صحيًحا أيًضا. هلا 
معىن آخر أمجل. أطيعوا والديكم يف الرَّب؛ أل�م أعضاء يف الرَّب، 
وأنتم أعضاء يف الرَّب. هنا الطاعة «في الرَّب» وليس فقط «من أجل 

الرَّب» أو «إرضاء» للرَّب، أو «خوفًا» من الرَّب.
فما معىن أن يطيع األوالد والديهم يف الرَّب؟ معناها أن يطيعوهم 
بصفتهم هم ووالديهم أعضاء يف جسد الرَّب الواحد. فكما ختضع 
األعضاء بعضها لبعض يف تناسق كامل من أجل خري اجلسد كله، 
هكذا ينبغي أن خيضع األبناء لوالديهم. هذا تربُطنا على الفور آية 
«. أخرى هي: «أَيـَّتـَُها النَِّساُء، اْخَضْعَن ِلرَِجاِلُكنَّ َكَما يَِليُق ِيف الرَّبِّ

هو نوع من التدني. جيب أن  إذن ليس خضوع املرأة للرجل يف الرَّب
ختضع له «في الرَّب» وليس من «أجل الرب». هي وزوجها أعضاء 
يف جسد الرَّب. هل يوجد يف جسم اإلنسان عضو يتكّرب على عضو 
اليت  األسرة  يف  الشيء  نفس  حنتاجها.  اجلسم  أعضاء  آخر؟ كل 
أصبحت خلية، كل أعضائها يف الرَّب. خضوع املرأة يف الرَّب هو 
خضوع اجلسد الواحد لبعضه البعض. حىت يف حديث بولس عن 
اخلطايا ينظر إليها من نفس املنظور األخالقي. « أََلْسُتْم تَـْعَلُموَن َأنَّ 
َوَأْجَعُلَها  اْلَمِسيِح  أَْعَضاَء  أََفآُخُذ  اْلَمِسيِح؟  أَْعَضاءُ  ِهَي  َأْجَسادَُكْم 
أَْعَضاَء زَانَِيٍة؟ َحاَشا!» (١ كو ٦: ١٥). أصبحنا كلنا جسًدا واحًدا. 
مل يَـُعد داخل اجلسد عضو يكره اآلخر، أو عضو ميكن أن يسيء إىل 

آخر؛ ألننا جسد واحد.
في الكنيسة األولى ليس مرفوًضا فقط لكنه  وبالتايل حىت مفهوم الزنا
كان مكروًها جًدا بطريقة شنيعة. ال ميكن استيعاب فكرة أن يسيء 
عضو لعضو آخر؛ ألن االثنين متحدين في جسد واحد. تالحظون 

القديس بولس يف رسالة رومية يف األصحاح األخري. 

يبدأ بولس يف رو ١٦ يقول: «َسلُِّموا َعَلى ِبرِيْسِكالَّ َوَأِكيالَ اْلَعاِمَلْنيِ 
َمِعي ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع». الحظوا طريقته! عامالن معه يف املسيح 
« َوَقْد َكانَا ِيف اْلَمِسيِح  يسوع. وبعدها يقول سلموا على فالن وفالن:
. َسلُِّموا َعَلى أُوْربَانُوَس  قَبـِْلي»، «مث َسلُِّموا َعَلى أَْمِبِلَياَس َحِبيِيب ِيف الرَّبِّ
بعده  اسم  اْلَمِسيِح». األصحاح كله حتيات، وكل  ِيف  َمَعَنا  اْلَعاِمِل 
مباشرة يقول «يف الرَّب» أو «يف املسيح». وهنا ال ُيسلِّم (أي يعطي 
حتية) بل يسلِّم مفهوم «في الرَّب» للكنيسة. مفهوم شركتنا يف الرَّب، 
وكل واحد فينا هو عضو يف الرَّب؛ فقد أصبحنا مجيًعا جسًدا واحًدا.
َأْخِتم كلميت بقولني من أقوال اآلباء حىت نفهم مفهوم «في الرَّب»

عند آباء الكنيسة:

أوًال: القديس كيرلُّس الكبير:
كيف ينبغي أن نفهم القول القائل: ِ«َيُكوَن اجلَِْميُع َواِحًدا، َكَما 
أَنََّك أَْنَت أَيـَُّها اآلُب ِيفَّ َوأَنَا ِفيَك، لَِيُكونُوا ُهْم أَْيًضا َواِحًدا ِفيَنا» (يو 
٢١:١٧). هذه آية يذكرها القديس كيرلُّس وسيفسرها كاآليت: « لـمَّا 
أراد كلمة اهللا أن يقدم جلنس البشر عطية ُعظمى وفائقة للطبيعة، أخذ 
جيتذب اجلميع إىل نوع من االحتاد بنفسه. فقد لبس اجلسد البشري 
وبذلك صار داخلنا. ومن جهة أخرى فهو له اآلب يف ذاته لكونه 
كلمته اخلاص وشعاعه. فكأنه يقول: كما أين أنا فيهم بسبب لبسي 
نفس اجلسد الذي هلم، وأنت أيها اآلب يفَّ بسبب كوين من جوهرك 
بنوع من االحتاد حىت  يرتبطون  أيًضا  أريد أ�م هم  اخلاص. هكذا 
يصريوا متداخلني بعضهم يف بعض، وكأ�م صاروا جسًدا واحًدا. 
الواحد  فيكونون مجيًعا يفَّ وكأين أمحلهم مجيًعا يف هيكل جسدي 
أنا  الذي اختذته لنفسي. وهكذا يكونون ويظهرون ُمكمَّلني؛ ألين 

الكامل وقد صرت إنسانًا.»
يشرح القديس كيرلُّس على لسان السيد املسيح وكأنه خياطب اآلب، 
فيقول له: أريد أن أعطيهم عطية عظيمة، فهل سأعطيهم أراٍض أو أمواًال؟ 
هذه ليست عطية. كل ما َيجري وراء المادة يجري وراء العدم. لن ُأعطي 
عطايا أرضّية. هذه كلها تُزاد لهم وتأتي «فوق البيعة».عبارة «لبس الجسد 
البشري من العذراء وصار داخلنا» تذكرنا (بآية يوحنا١٤:١): «َواْلَكِلَمُة 

َصاَر َجَسداً َوَحلَّ ِفيَنا». باللغة اليونانية «حل فينا» (وليس بيننا).
من  البشري  اجلسد  «لبس  الكلمة أنَّ  على  القديس كيرلُّس  يؤكد 
العذراء وبذلك صار داخلنا. ومن جهة أخرى له األب يف ذاته.»

وعبارة «متداخلني بعضهم يف بعض» تذكرنا مبا قلناه عن اإلفخارستيا. 
قائًال:  عندما نتناول نصري كلنا جسًدا واحًدا. يفسرها القديس كيرلُّس
االحتاد حىت يصريوا  من  بنوع  يرتبطون  أيًضا  أ�م هم  أريد  «هكذا 
متداخلني بعضهم يف بعض، وكأ�م صاروا جسًدا واحًدا». وهذا ما 

نقوله يف القداس: «لكي نصري جسًدا واحًدا.»
ثانًيا: القديس يوحنا الذهبي الفم:

عن نفس املوضوع: مفهوم اجلسد الواحد. يقول الذهبي الفم:
«اْخلُـْبـُز الَِّذي َنْكِسرُُه أَلَْيَس ُهَو َشرَِكَة َجَسِد اْلَمِسيِح؟» (١ كو ١٠: 
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١٦). بعد أن قال شركة جسد، أراد أن يُبّني ما هو أوثق (أفضل). 
لذلك أردف: « فَِإنَّنـَا َحنُْن اْلَكِثريِيَن ُخْبـٌز َواِحٌد َجَسٌد َواِحٌد.» ، وكأنه 
يقول: « ملاذا أتكلم بعد عن شركة اجلسد بينما حنن ذلك اجلسد 

أليس حنن من حلمه ومن عظامه؟ ألسنا متحدين به؟ .  بعينه...»
القديس يوحنا الذهّيب الفم َتَشرَّب تعاليم بولس الرسول إىل النخاع، 
كان بولس بالنسبة له كل شيء، فإنك تستشعر أنَّ كالمه الذي يقوله 
هو كالم بولس الرسول؛ ألن ُكل كالمه ُمَطعَّم بفكر القديس بولس. 
«بينما حنن ذلك اجلسد بعينه؛ ألنه ما هو اخلبز؟  ُيكّمل الذهبي الفم:
هناك  فليس  املسيح.  املتناولون؟ جسد  يصري  وماذا  املسيح.  جسد 
أجساد عديدة بعد، بل جسد واحد. فكما أن اخلبز يصري واحًدا من 

حبات كثرية جمتمعة حىت أن احلبات 
ال تكون ظاهرة مع أ�ا موجودة ألن 
بسبب  واضًحا  ليس  بينها  الفرق 
نتحد  أيًضا  حنن  هكذا  االحتاد، 
بعضنا مع بعض ومع املسيح؛ ألنك 
ال تأكل أنت من جسد، وغريك من 
جسد آخر. بل اجلميع يأكلون من 
الواحد بعينه. لذلك أضاف: «ألَنَّنـَا 
يَعَنا َنْشَرتُِك ِيف اْخلُْبِز اْلَواِحِد.» فإن  مجَِ
بل  الواحد،  يف  نشرتك  مجيًعا  كنا 
ونصري هذا الواحد عينه، فلماذا ال 
فنصري  الواحدة.  احملبة  أيًضا  نظهر 

بذلك أيًضا واحًدا.»
الواحد،  نأكل اجلسد  بعد أن  يُعقل  الفم يقول: هل  الذهيب  كأنَّ 
ونصري حنن هذا الواحد، ونتحد مًعا، فال توجد احملبة بيننا بعد ذلك؟! 
هذا مستحيل. يف هذا استحالة. من املعروف أن املسيحيني حيبون 
بعضهم البعض. ملاذا؟ هل هي ناحية عاطفية؟ ما سبب هذه احملبة؟ هذا 
هو سببها: اجلسد الواحد الذي نشرتك فيه نصري واحًدا. نصري هذا 
اجلسد عينه. هل بعد هذا كله، يتعجب القديس يوحنا الذهيب الفم: 
«فلماذا ال نُظهر أيًضا احملبة الواحدة فنصري بذلك أيًضا واحًدا.» ألنه 

هكذا كان قدميًا يف زمن آبائنا األوائل، إذ يقول: «وََكاَن ِجلُْمُهوِر الَِّذيَن 
آَمُنوا قـَْلٌب َواِحٌد َونـَْفٌس َواِحَدٌة» (أع ٤: ٣٢).

يدّلل الذهبي الفم من الكنيسة األولى على أن املؤمنني كان هلم قلب 
واحد ونفس واحدة، أل�م كانوا يشرتكون اخلبز الواحد. هذا باختصار 
مفهوم القديس بولس الرسول ملفهوم أننا مجيًعا «يف املسيح». هذا 
يف طريقه إىل دمشق عندما أحاط به  املفهوم الذي أخذه من رؤية
النُّور، فَـَفِهَم ِسّر املسيح. وسّر املسيح أُعلن له ومل يتعلمه من أحد. 
املسيح أعلن له سر املسيح، وهذا الِسّر هو «ليجمع كل شيء يف 
املسيح». كلنا أصبحنا يف املسيح بأقوى وسيلة جتمعنا يف املسيح وهي 

ِسّر اإلفخارستيا. واÒد هللا دائًما.
سؤال يقول: كيف نطبق 
المسيح»  «في  مفهوم 

في حياتنا؟
«ِإْن  تقول:  اآلية  اإلجابة: 
ِعْشَنا فَِللرَّبِّ نَِعيُش َوِإْن ُمتـَْنا 
فَِللرَّبِّ َمنُوُت. فَِإْن ِعْشَنا َوِإْن 
ُمتـَْنا فَِللرَّبِّ َحنُْن» . ما معىن 
نعيش؟ ال  فاللّرب  إن عشنا 
للرَّب،  بل  ألنفسنا  نعيش 
في  وأنا  أفعله  أفعله  ما  وكل 
المسيح. آكل في المسيح، 
وأشرب في المسيح، أتكلم وأنا في المسيح، أتعامل مع إخويت وأنا 
في المسيح، خاصًة عندما أتعامل يف اخلدمة مع اآلخرين. أنظر أنين 
لست وحدي في المسيح بل هم أيًضا. حىت تعيش هذا املفهوم، ال 
تطبقه على نفسك فقط. طبقه على كل َمن أمامك. مثلما أنت في 
المسيح، هكذا أخوك أو أختك مها أيًضا في المسيح. وبالتايل تنظر 
هلم بإ�م متَّحدون بك. هم جسدك، وهم أعضاء في المسيح يف 
نفس الوقت. إذا متلك على فكرنا هذا املفهوم، سيحل كثريًا جًدا جًدا 

من املشاكل احلادثة بداخل كنائسنا.

« إنَّ الَغنّي عبُد ُمعرَُّض للخسارة، يعطي فرصة لكل من 
الذين ال يملكون شيًئا، فال  أما  به األذى،  يُلحق  يودُّ أن 
يخشون ُمصادرة أمالكهم أو تغريمهم. فإذا كان الفقر يجعل 
المرء شجاًعا، فالمسيح أرسل تالميذه فقراء، وطالبهم بأن 
يكونوا ُشجعانًا َبواِسل. الفقراء أشدَّاء، وليس ثّمة ما ُيسيء 

إليهم، أّما الَغنّي فيمكن السَّيطرة عليه من كل جهة.
َسهُل اإلمساك بمن َيجرُّ وراءه ِحباًال كثيرة، أما اإلمساك 
بالعاري فصعب. هكذا يحدث للَغنّي: َخَدْم، َذَهْب، ُحُقوْل، 

وآالف من االهتمامات والضرورات تسيطر عليه بسهولة»
القدیس یوحنا الذهبّي الفم

« في السوق حرب، وفي الحاجات اليومية عراك، يشبه هياج 
البحر عندما تهب العاصفة.

نحن  سالح.  أعظم  هي  والصالة  سالح،  إلى  بحاجة  نحن 
بحاجة إلى رياح مواتية.

بنا  تنكسر  فال  نهارنا  نعبر  لكي  شيء،  نتعلم كل  أن  علينا 
السفينة، وال ُنجرح.

كثيرة هي صخور كل يوم، وكثيًرا ما تصطدم بها سفينتنا وتغرق.
لذا نحن في أمس الحاجة إلى الصالة ليل نهار»

القدیس یوحنا الذهبّي الفم
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أنتم فقراء مثلي، أيها األخوة، فنحن مجيعنا متسوِّلون حمتاجون إىل 
نعمة اهللا، وإن َظنَّ واحٌد أَو آخر أنه فوق اآلخرين، قادرًا األمور على 
مقياسه الصغري ... فاستقبلوا هذا اخلطاب على الفقراء، بصدٍر رحب 
وقلٍب كرمي. لكي تغتنوا بغىن ملكوت السماء. َوَصلُّوا معي حىت أُوَّزِع 
عليكم هذه الكلمة بسعة، فأُغذِّي نفوسكم، وَأْكِسر للجياع هذا 
إياه كما صنع  وإعطائكم  السماء،  بإمطاره من  إمَّا  الروحي،  اخلبز 
موسى من قبل (خبز املالئكة) وإمَّا أن أُغذِّي ببعض اخلبزات ماليني 
من البشر يف برية هذا العامل حىت َحييوا، كما صنع يسوع، اخلبز احلقيقي 

وصانع احلياة احلقيقية.
أولى الفضائل المحبة

السهل وجودها  من  ليس  اآلخر؟  تفوق  الفضائل  بني  فضيلة  أي 
وإعطاؤها َحّق الصدارة وشارات النصر، إنَّ َمرًجا ُمغطÐى مبختلف الزهر 
العطر، ال يسهل متييز أمجل أزهاره وأذكاها. فكٌل منها تُنافس األخرى 
وتغري الشَّم والنََّظر ِبعطرِها ولو�ا لتحملك على قطفها قبل سواها. 

وأرى أنه البُّد من التفكري قبل اُحلكم.
 مجيلة هي فضائل اإليمان والرجاء والمحبة. فيشهد لإليمان إبراهيم، 
ألنه تربَّر باإلميان، وللرجاء أخنوخ، فهو أوَّل من َترجَّى أن يدعو بإسم 
الرَّب. أمَّا المحبة فيشهد هلا الرسول اإللهي الذي ال يرتّدد يف أن حيرم 
نفسه من أجل شعبه. ويشهد للمحبة اهللا نفسه، وامسه احملبة «اهللا محبة».

مجيلة هي فضيلة الضيافة وشاهدها لوط في صدوم، إذ مل يكن على 
أخالق ُسكَّا�ا، وراحاب اليت مل تتصرف كبغي بل ُمِدَحت وَخُلَصت 

بسبب الضيافة؛ مجيلة هي المودة األخوية، وشاهدها يسوع وقد ارتضى 
ال أن يُدعى أخانا فحسب، بل أن يتأمل من أجلنا؛ مجيل هو الِحْلُم، 
والشاهد على ذلك المسيح نفسه فإنه مل يكتِف بأالَّ يطلب فرقة من 
املالئك لصدِّ ُمهاجميه، وال بأنه َوبَّخ بطرس لشهره سيفه، بل شفى أذن 
الذي ضربه بطرس. وسيفعل مثل هذا من بعده إسطفانوس تلميذه، إذ 

صلى من أجل من كانوا يرمجونه.
 مجيلة هي الوداعة، يشهد جلماهلا موسى وداود اللذان يثين عليهما 
الكتاب أكثر من سوامها، ويشهد هلا معلمها الذي ال خياصم، وال 
يصيح، وال ُيسمع صوته يف السَّاحات، وال يقاوم من يقودونه إىل 
التعذيب. شيء مجيل الغيرة، يشهد هلا فنحاس الذي فتك بسيفه 
بالـِمْديَـِنّية واإلسرائيلية ، لريفع العار عن إسرائيل، وجعل له بذلك إمسًا. 
َغْيـرًَة  َعَلْيَك  »، «ِغْرُت  وشهد هلا من بعده من قالوا: «ِغْرت لِلرَّبِّ
»، «َغْيـرََة بَيـِْتَك أََكَلْتِين» . وليست هذه التعابري أقواًال بل هي  لِلرَّبِّ

عواطف صحيحة.
﴿ملحوظة: يقصد القديس غريغوريوس بالـِمْديَـِنّية «المديانيين» (انظر عد٦:٣١) ، 
واإلسرائيلية (وأُرسل فنحاس كذلك مع الرؤساء العشرة لمراجعة األسباط التي في 
شرقي األردن في أمر المذبح الذي بنوه والذي أخطأ العبرانيون في اعتبار أنَّ الغاية 

من بنيانه االنفصال عنهم في العبادة) (يش ٢٢: ١٣) - جمعية نور المسيح﴾
 مجيلة هي اإلماتة الجسدية، يثبت لك ذلك بولس الرسول الذي كان 
ميارسها دائًما وكان خياف على من كانوا يعتمدون على نفوسهم، 
وخيضعون للشهوات البدنية، فليقنعك بذلك يسوع الذي جاع وُجِرب 

وانتصر على الُمجرب.
 مجيالن مها الصالة والسهر، يقنعك بذلك اإلله الذي سهر وَصلَّى، 
قبل آالمه. مجيلتان مها الطهارة والبتولية، يؤكِّد لك ذلك بولس الذي 
بنيَّ فضل الزواج والبتولية؛ ويسوع الذي ُوِلد من عذراء لكي ُيشِّرف 
الوالدة ويجعل البتولية فوقها قدرًا. مجيلة هي القناعة؛ يقنعك بذلك 
داود، إذ أىب أن ميس املاء، حمموًال إليه من بئر بيت حلم، وقدََّمه ذبيحة، 

ومل يشأ أن يروي عطشه بتعريض أحد للخطر. 
 مجيلة الوحدة والحياة الهادئة، لقد علمين ذلك َكـْرِمْل إيليا، وبرية يوحنا 
المعمدان، وجبل يسوع، حيث نراه ينفرد غالًبا وينعزل يف السكون. 
مجيلة هي البساطة، فقد علمين إياها إيليا بإسرتاحته عند األرملة، ويوحنا 
المعمدان بلبسه ثوبًا من وبر اجلمال ... مجيلة هي فضيلة التواضع، 
واألمثال عليها كثرية، َترِد من جهات خمتلفة، من جهة المخلص ومعلم 
الجميع: فإنه لم َيْكِفِه أن يتواضع فيأخذ صورة عبد، وأن يـُعِّرض وجهه 
إلهانة البصاق، ويُوضع في مصاف المجرمين، هو الذي كان يُطهِّر العالم 

من الخطيئة، بل وقف موقف العبد وغسل أقدام تالميذه. 
 أمور مجيلة هي بذل المال واحتقار الغنى، يشهد على ذلك زكا العشار 
بداره،  المسيح لمرور  ماله  معظم  زكا  أعطى  فقد  نفسه؛  والمسيح 
أنَّ الكمال في التخلي عن المال، وخالصة  واملسيح بنيَّ للشاب الغني
القول عن هذا كله أن التأمل شيء مجيل والعمل شيء مجيل؛ أحدمها 
يستقبل  األقداس، واآلخر  إىل قدس  الدنيا وحيملنا  يرفعنا عن هذه 

املسيح، وخيدمه، ويربهن له عن حبه باألفعال.

للقديس غريغوريوس النَّزينزي

خدمة المرضى والفقراء
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 كلٌّ من هذه الفضائل طريق خالص، يوصل إىل إحدى املنازل األبدية 
السعيدة؛ وكما أنَّ هنا على األرض حاالت خمتلفة من احليوات، فعند 
ميارس  فهذا  اإلستحقاق.  وتتجزأ حبسب  تنقسم  منازل كثريات  اهللا 
فضيلة، وذاك ميارس أخرى، وآخر ميارس فضائل كثرية، وغريه ميارسها 
مجيعها، لو استطاع. ولكن فليتقدم ! فلريغب يف التقدم ! فليتبع آثار 
من يسري أمامنا ويرشدنا، ومن يسلك بنا يف الطريق الضيق، ويدخلنا يف 

الباب احلرج، ويبلغ بنا إىل سعة السعادة السماوية. 
 فإذا تأملنا فيما علَّمه بولس واملسيح نفسه، رأينا أن أول الوصايا 
وأعظمها، وخالصة الشريعة واألنبياء: المحبة، فََأْسَتْخِلُص من ذلك أن 
يف  إخوتنا  على  والعطف  والشفقة  الفقراء،  هو حب  المحبة  جوهر 
البشرية. والريب يف أنه ليس بني الفضائل مجيعها فضيلة ُتكرِّم اهللا مثل 
الرمحة، وال أقرب إىل اهللا منها: الحّق والرحمة يسريان أمامه، فيجب 
تقدمي الرمحة على الدينونة، وال فضيلة كاإلحسان جديرة بإحسان من 

الرحمة عيارًا وميزانًا. يكافئ بالعدل، ويتخذ

بؤس الفقراء وال سيما الـُبرص
ينبغي أن نفتح قلبنا جلميع الفقراء، وجلميع املعذَّبني من أية علة كانت، 
وفًقا للوصية اليت تأمرنا أن نفرح مع الفرحني ونبكي مع الباكني. وملا ُكنا 
بشرًا وجب علينا أن نؤدي لسائر البشر نصيبهم من طيبتنا. مهما كانت 
تعاستهم: الترمل، اليتم، النفي، قسوة األسياد، تشّدد محصلي الضرائب، 
غارات قطَّاع الطرق، جشع اللصوص، وغرق السفن، هؤالء مجيعهم 
َحرِيُّون بالشفقة، تحدِّق عيونهم في أيدينا كما ُحنِّدق حنن في يدي اهللا،

مىت ُكنَّا يف حاجة إىل شيء. ومن افتقروا بعد غىن فهم بني البائسني 
أحق بالعطف ممن تعودوا البؤس. وأحّق البؤساء خاصة بشفقتنا هم 

املصابون بداء الجذام، وقد قرض المرض لحومهم حتى العظام.
إن أمامنا مشهًدا ُمرعًبا حقيًقا بالرأفة، ال يصدِّق من مل يرَه فظاعته: 
هناك بشر قد أمسوا جثثًا وهم أحياء، ُمشوَّهون يف مواضع كثرية من 
جسومهم، حىت ليجهلهم من كان يعرفهم من قبل. يُعرِّفون بأنفسهم 
بذكر والدهم، أو والد\م، أو أخيهم، أو بذكر موطنهم؛ فيقولون لنا: 
« أنا ابن فالن أمي فالنة، امسي كذا؛ كنَت قبًال صديقي وزميلي ...»

تلك لغتهم، ال ميكن أن تعرفهم مبا كان هلم قبًال من املالمح، رعاهم 
هم  نفسه.  وأصحابهم وجسمهم  أهلهم  وفقدوا  مالهم،  الداء، ذهب 
أن  ينبغي  هل  يدرون  وال  ويكرهو�ا،  ذوا\م  على  حينون  وحدهم 
يتحسَّروا على ما فقدوا من جسومهم، أو على ما بقي منها، وعلى ما 
قرض املرض، أم على ما سيقرضه؟ جزء ذهب قبل الدفن، واجلزء اآلخر 

لن جيد من يدفنه.
الناس وأكثرهم محبة، ال شعور عندهم نحوهم. ننسى  حىت أفضل 
أمامهم أننا حلم وأننا نلبس جسًدا بائًسا، وأننا أبعد من أن نعىن Zؤالء 
البشر الذين من جنسنا، وقد يظهر لنا أن اهلرب منهم أضمن لوقاية 
نتنة، وكثيرون  جسدنا. فكثريون منا يقرتبون عند احلاجة من جثة 
أمَّا البرص ٰصبرون على نتن جثث البهائم، أو أن يغوصوا يف األوحال،

ونأنف أن نتنسم الهواء الذي  - فإنا نتهرَّب منهم جهدنا، يا للقساوة
يتنسمونه.

أمَّا األبرص فالطبع يُنفر  َمْن أكرم من والد على ولد ؟ ومن أحّن من أم ؟
منه. فالوالد وإن حتسَّر على َوَلِدِه الذي ولده ورباه، َوَعدَُّه حمل عينه ورفع 
هللا كثريًا من الدعوات، والده هذا يطرده، بإختياره وعلى رغمه.  من أجله
واألم تتذكر ما حتملت من األمل من أجل ولدها، وتكلمه وقلبها يتمزق، 
بلهجة مؤملة. تراه أمامها وتبكيه كأنه قد مات، تقول: «يا لك ولًدا َتِعًسا 
لوالدة تعسة، نازعني إياك المرض فنزعك مني، يا لك من ولد يُرثى له، ولد 
ال أعرفه، وكأني ما ربَّيتك إالَّ للمهاوي وللجبال والقفار! ستعيش مع 
الحيوانات البرية، الجًئا إلى الكهوف وشقوق الصخور، ولن يراك غير 

أفراد قالئل من أتقياء البشر!»
تقول هذا وتذرف الدمع الغزير، تود أن تُـَقبِّل ولدها ولكن هذه األم 
الشقّية تخشى لحم ابنها خشية العدو ... يرضى اإلنسان أن يعيش مع 
قاتل، ويستقبل يف بيته زانًيا، وُجيلسه إىل مائدته ويشاركه يف نفاقه، 
ويصادق من صنع إليه شرÐا؛ ولكنه يهرب ممن مل يسئ إليه، ملرضه كأن 

مرضه جرمية. فالرذيلة في رتبة أفضل من المرض.
يمنع الناس البرص عن المدن، وعن المنازل، والساحات العامة، وعن 
الطرقات، واألعياد والوالئم، ويمنعونهم - يا للبؤس -  من الماء فال 
أننا، وحنن  العيون كما جتري لآلخرين. وأغرب من ذلك  جتري هلم 
نطاردهم، لنجاستهم، نسرتدَّهم حنونا، ألننا ال نقدِّم هلم مسكًنا، وال 
مطعًما واجًبا، وال عناية جبراحهم، وال ملبًسا يسرت على األقل سقمهم. 
فنراهم، ليل �ار، مشرَّدين، حمتاجني، عراة، بال مأوى، يشريون إىل 
قروحهم، ويذكرون حاهلم املاضية، مستجريين باهللا، مستعينني برفاقهم، 
بدل ما فقدوا من أعضائهم. فمن ال حيس بقلبه يتقطَّع لشكا\م ؟ وأي 

أُذن تقوى على مساع نواحهم ؟
على حني أن طبيعتهم طبيعتنا، وقد تكوَّنوا من الرتاب الذي تكوَّنا منه 
وهلم عضالت وعظام مثلنا، وقد ُكسوا جلًدا وحلًما كجلدنا وحلمنا، 
أيوب. وُخِلقوا على صورة اهللا، ولعلهم حيتفظون Zا خريًا منا،  كما يقول
بالرغم من تفسُّخ جسومهم، وهم يلبسون املسيح حبسب اإلنسان 
الباطن نظرينا، وهلم حّق يف الشرائع نفسها، ويف كالم اهللا، وفي العهدين 
القديم والجديد، ويف اإلجتماعات الطقسية نفسها، وباألسرار وبالرجاء 
مثلنا، ومن أجلهم مات المسيح حامل خطايا العالم، وهم شركاء يف

مرياث احلياة األبدية، وإن ُحرموا حّق اإلرث يف احلياة األرضية. ُدفنوا 
مع املسيح وقاموا معه، وإن كانوا يتألمون مع المسيح فسوف يتمجدون 

معه.
فما عسى أن نفعل، حنن الذين سامهنا يف اإلسم العظيم، اإلسم 
اجلديد، اإلسم الذي نلناه باملسيح. حنن الُذرِّية المقدسة، الكهنوت 
الصالحة  األعمال  على  الغيور  المختار،  الُمبَـرَّر  الشعب  الملكي، 
الذي محل  املسيح  الطيب،  الوديع  املسيح  تالميذ  حنن  الخالصية؛ 
اخليمة  هذه  بشريتنا،  فقر  ولبس  طبيعتنا،  حىت  وتواضع  أمراضنا، 
األرضية، واحتمل ألجلنا اآلالم واألسقام لكي يُغنينا بالهوته، ما عسى 
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أن نصنع أمام هذا املثال مثال الرمحة والشفقة؟ ما عسى أن تكون 
أفكارنا وموقفنا إزاء هؤالء املرضى؟ فهل حنتقرهم؟ هل �رب منهم؟ هل 
نرتكهم كاجلثث واألشياء الشائنة وأخبث احليات وأضرى احليوانات؟ ال، 
يا أخويت! ليس هذا ما يليق بنا، حنن نعاج املسيح، الراعي الصاحل الذي 
يُعيد اخلروف الضال إىل احلظرية، ويبحث عن النعجة املفقودة، ويقوِّي 
الضعيفة؛ وليس هذا ما يليق بالطبيعة اإلنسانية اليت جعلت الرمحة شريعة، 

ألن البؤس املسيطر على اجلميع عّلمها احلنان والرمحة.
ذم البذخ الفاحش عند بعض أغنياء كبدوكية

أيقيم هؤالء البؤساء يف العراء، يف حني نقيم حنن يف 
دور فخمة، مزدانة مبختلف احلجارة، زاهية بالذهب 
والفضة، والفسيفساء، والنقوش املختلفة ؟! هي 

مصايد َخدَّاعة للعيون! وبينما منلك كل هذا، أَال 
نبين سواها ؟ وملن ؟ قد ال تكون لورَّاثنا، بل 
للغرباء، لقوم ليسوا منا، وال حيبوننا، بل يكرهوننا 
وحيسدوننا ... أيرجتفون برًدا يف أطمارهم البالية، 

وقد ال تكون هلم األطمار الضرورية، على حني 
من  الفضفاضة  الناعمة  الثياب  يف  حنن  نرفل 

احلرير والكتان؟ ونظهر Zا مبظهر شائن (هو الزائد 
المتجاوز الحّد) وعلى حني حنتفظ بغريها من 
املالبس الزائدة، طُعًما للعث وللزمان الذي يُبلي 

كل شيء. أحيتاجون إىل أقل ما ميكن من الغذاء 
؟ - يا للبذخ الذي أعيش فيه، ويا لشقاء هؤالء البشر 

! - أيظلون منطرحني على أبوابنا، منهوكني ومتأملني من  المساكين
اجلوع، وال وسيلة طبيعية عندهم للسؤال، لقد فقد بعضهم 
ليبسطوها  يدهم  فقدوا  أو  األنني،  عن  وعجزوا  الصوت 

لإلستعطاف، وغريهم ال يقدرون على البكاء، وشّر ما نزل Zم أخف 
عندهم من سواه، فقد رضوا بفقد عيو�م حىت ال يبصروا ما هم فيه من 

اخلراب.
وبينما هم على هذه احلال، نرانا نتمتع بالوالئم ونسرتيح على فُرش 
ة؛ وموائدنا أرضها مفروشة بعاطر األزهار، وجّوها عابق  ناعمة معالَّ
حول  غلمان،  من  لنا  والبُّد  ورخاوة،  رخاء  لنزداد  الذكّي،  بالطيب 
حمفويف  ُخمنَّثني،  الشعور  مسرتسلي  منظًما،  صفÐا  يقفون  الضيوف، 
غلمان  الفاجرة. وهناك  العيون  في  ليروقوا  ومزينني كالدمى،  الوجوه، 
آخرون يقدمون األكواب بأطراف أناملهم كما تقتضي اللباقة والرشاقة. 
وغريهم يروِّحون على الضيوف باملراوح ليطّروا تلك الُكتل من اللحم. 
وعلى املاء واهلواء والرتاب ومجيع العناصر أن تعاون على إمتاعها. وعلى 
رؤساء الطباخني ومعاونيهم أن يأتوا من املهارة مبا يتجاوز احلدود يف 
وإشباع هذا الحيوان الذي يعجِّل نهمه في  إعداد ما يُغري �م بطو�ا،
هالكه. وبينما ال يجد أولئك البؤساء ما يروي عطشهم من الماء القراح، 
نرانا غارقين في الخمور. والبُّد أن نكون، أو أن يُقال عنا إننا متأنقون 

ومسرفون، كأننا خنجل أالَّ نـَُعّد من الفاسقني وُعبَّاد البطون.

واجبنا نحو الفقراء
ملاذا ال ُنساعد، وحنن أحياء، َمْن ُهْم بشٌر مثلنا ؟ ملاذا وحنن حلم ال 
نسخو على بؤس اللحم ؟ لماذا نغرق في اللذات وسط إخوة بؤساء ؟

ليتين أكون ُمعدًما، مادام حويل ُمعدمون، ليتين أُغطَّى باجلراح إن مل 
أضمِّد جراحهم، وأُحَرم الطعام، واللباس، وال آوي إىل بيت، إن مل أقدم 
هلم الغذاء، وأوزِّع عليهم املالبس، ما استطعت، وآويهم حتت سقفي ! 
إنَّ ما جيب عمله واحد من اثنني: إمَّا ترك الكل من أجل المسيح، واتّباعه 
تحت الصليب، لربح المسيح عوض الكل، واإلرتفاع باإلتضاع، والغنى 
بالفقر، وإمَّا أن نُقاسم المسيح ما عندنا فيتقدس بمشاركته، ونعطي جزًءا 
لنفسي وحدي،  أزرع  إذا كنت  ولكنين  ليس عندهم شيء.  منه من 
فليأكل غريي ما زرعت، «َفِعَوَض اْحلِْنَطِة لِيـَْنُبْت َشْوٌك، َوَبَدَل 

أيوب. الشَِّعِري َزَواٌن». (أي ٤٠:٣١) كما قال

جودة اهللا تحثنا على ممارسة المحبة
 وعلى هذا، فلنطرح عنا بذخ الدنيا، ونضمن 
خالصنا  تحقيق  من  الغنى  لنا  يقدمه  ما 
أموالنا،  من  جزءًا  الفقراء  لنعِط  بالصدقات. 
من  شيًئا  ابذل  السماوات!  مبلكوت  فنغتين 
مالك، خلري نفسك، ال ملتعة جسدك فقط. 
أعِط جزءًا هللا، ال للناس وحدهم، َحـرِّم بطنك 
شيًئا وُخصَّ به روحك. أنقذ من النار حاجة، 
أعِط  المحرقة،  الجحيم  نار  من  عليها  وأمِّن 
اليت  احلياة  تنَس  وال  جزءًا  احلياة  هذه 
تستقبلك. أعِط قليًال من أعطاك كثريًا، 
أعِط الكل من أعطاك الكل، فلن تفوق 

ختليت له عن كل مالك، وعن ذاتك.اهللا سخاء ولو 
 كلما أعطيته زادك، ولن تعطيه شيًئا ليس له. وكما أنه يستحيل أن 
يسبق أحد ظّله أو ترتفع قامته فوق رأسه، هكذا يستحيل أن نغلب اهللا

يف العطاء، ألننا ال نعطيه شيًئا ليس له، فال ميكننا أن نفوقه أو أن 
نساويه كرًما.

من أين لك أنَّك كائن، وأنك تتنفس وأنك تُفكِّر؟ ومن أين لك،  فكِّر:
فوق كل ذلك، أن تعرف اهللا، وأن تترجى ملكوت السماوات وأن تساوي 
المالئكة شرفًا، وتتأمَّل مجد اهللا اآلن في مرآة وألغاز، ومن بعد، وجًها 
تكلمنا  وإذا  إلًها.  أنت نفسك  المسيح، وتصبح  لوجه، وأن ترث مع 
بصراحة وجسارة، َفِمْن أين ؟ َوِممَّن يأتيك هذا مجيعه ؟ وإن تكلمنا عن 
الِنَعم، قليلها وكثريها، فمن َيسَّـَر لك أن ترى مجال السماء، ومسري 
اإلنسجام  من  بينها  وما  النجوم،  وعدد  القمر،  ومسرى  الشمس، 
والنظام، إنسجام القيثار، وتعاقب الفصول، والدهور، ودوران السنني، 
وإختالف الليل والنهار، وإمثار األرض، وميعة اهلواء، وسعة البحر هائًجا 
وهادئًا، وعمق األ�ار، وحترك الرياح؟ من أعطاك املطر؟ وزرع األرض، 
والغذاء، والفنون، والشرائع، والقوانني، والتمدن، وإمكان الكثريين من 
بعض  يكون  أن  ميكن  مًعا؟ كيف  يعيشوا  أن  واحدة  أسرة  أعضاء 
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َسيًِّدا  أقامك  من  لغذائك؟  وبعضها  الداجنة - خلدمتك  احليوانات 
وملًكا على كل ما على األرض؟ أليس هو الذي يطلب منك اآلن، قبل 
كل شيء، أن تكون كرميًا رحيًما. أَفَال خنجل بعد كل ما قَِبْلَنا، ومع كل 
ما نَرجو أن نقبل من اهللا، أالَّ نُبادله هذه الرمحة؟ لقد ميَّزنا من احليوانات 
الُعجم، وأعطانا وحدنا العقل على األرض، أَفَـُنْمِسي ألمثالنا حيوانات 
نا ما أدري ماذا،  عجماء؟ أأفسدنا البذخ إلى هذا الحد ؟ َوَجنَّننا، فصريَّ

حىت لنتصور أننا من طبيعة أمسى من طبيعتنا ؟
األبرار  على  ُميطر  فإنه  السامي:  الشريف،  اهللا،  مبسلك  فلنتشبه   
والفّجار، وُيشرق الشَّمس على اجلميع؛ َبسط األرض َفِسيَحًة لكلِّ من 
َدبَّ عليها، بغابا\ا، وينابيعها، وجماري مياهها. ومنح الطيور اهلواء، 
والسَّمك املاء، وأفاض على اجلميع فيضانًا مما هو جوهري لقيام احلياة. 
مل حياّصهم فيه، وال قيَّده بسلطان، وال ضرب عليه نطاقًا؛ بل جعله 
حتت يدهم مشاًعا، ُحمَرتًِما بذلك كرامة الطبيعة يف كّل خملوق، وُمبديًا 

لنا غىن جوده.
أما البشر فبخالف ذلك، يخفون الذهب والفضة، والمالبس الناعمة 
الحرب  شارات  من  األشياء  وسائر  الثمينة،  والحجارة  الالزمة،  غير 
نبال  في جنوبهم  إخوانهم  إلى  يصوِّبون  ثم  القديم؛  والظلم  والخصام، 
ِلَحاظهم، (َجيَْتِنُبهُ َخْوفاً ِمْنُه: َحيَْرتُِز ِمْنُه) ويقفلون باب الرحمة في وجوه البائسين 
من أمثالهم وال يرضون أن يبذلوا من فائض مالهم ما يسد ِعوز المحتاجين.

ظهر البؤس في العالم بعد الخطيئة
يا للجهالة ! يا حلماقة هؤالء الناس ! أَال خيطر بباهلم أنَّ الفقر والغىن، 
واحلرية والعبودية، وكل ما يدل عليه مثل هذه املسميات قد دخل يف 
العامل مدخل أمراض عامة، تبًعا للخطيئة، ونتيجة لها، وقد قال الرَّب: «مل 
يكن ذلك يف البدء» ال، والذي خلق اإلنسان من األصل تركه حرÐا، 
سيِّد نفسه، ليس عليه إالَّ أن يُطيع ما ُوِضع عليه من وصيَّة. وهو يف 
ِسَعة من العيش، يف فردوس نعيم. وأراد اهللا أن مينح اجلنس البشري 
مجيعه هذه احلالة السعيدة بواسطة اإلنسان األول. وكانت احلرية والغىن 
الحقيقي  الفقر  أن  على حين  الوصية، ال غري.  على حفظ  متوقفني 

والعبودية قد نتجا من مخالفة الوصية.
 ومن هنا جاء الحسد، والشقاق، ومن هنا جور الحية الماكر الذي 
يغري األقوياء بالضعفاء. فٱنقسم اجلنس البشري أحزابًا وأمات احلرص 
ما يف الطبيعة من العواطف النبيلة. أما أنَت فانظر على األقل إىل املساواة 
األوىل، ال إىل اإلنقسام؛ واحرتم نفسك، وحافظ على جنسك من 
العار، آِس املرض، خفف الفقر، وأنتما أيها القوي والغني ساعدا المريض 
والفقير، وأنت أيها الواقف َأْسِعف الواقع واملكسور، وأنَت أيها املتفائل 
على  أْسِند املتشائم، وأنت أيها الناجح شجِّع الفاشل، َأْظِهر هللا شكرك
أنك بني القادرين على صنع اخلري، ال بني املعوزين احملتاجني، وليس 
عليك أن ترفع بصرك إىل أيدي اآلخرين بل اآلخرون ينظرون إليك. كن 
- بالفضيلة فقط؛  غنيÐا ال بالتباهي بل بالرحمة، ال بالذهب بل بالفضيلة
ُكْن أشرف من جارك بأن ُتظهر أكرم منه نفًسا، ُكن إهلًا للفقري يف 
تشبهك برمحة اهللا ! فما من شيء يقتبسه اإلنسان من اهللا مثل الرمحة 

... ساعد المساكين، قدِّم لهم طعاًما، أعطهم مالبس، ضمِّد جراحهم، 
فتش عن مصائبهم، حرِّضهم على الصبر، ال َتَخْف واقترب منهم.

التضامن اإلنساني يدعو إلى ممارسة المحبة
كل نويتٌ عرضة للغرق، وخصوًصا إذا كان جسورًا، وكل إنسان ذي 
جسد هو أيًضا عرضة لألمراض الطبيعية، وخصوًصا إذا سار متطاوًال، 
ال ينظر إىل املطروحني أمامه على األرض. فُمد يدك إلى من يغرق، 
مادامت الريح مؤاتية لك، وأحسن إلى البائس مادمت موسًرا، ناجًحا. ال 
تنتظر أن ختترب بنفسك ما يف القسوة على املساكني من الشَّر، وما يف 
العطف عليهم من اخلري. ال حتمل اهللا أن ميّد يده عليك كما ميّدها على 
من يرتفعون على الفقراء أو يتغافلون عنهم، تعلَّم من شقاء غريك، تعلم 
أن تعطي المحتاج قليًال. فال قليل عند من ال ميلك شيًئا، وال عند اهللا، 
إذا كان العطاء على قدر املستطاع. وإن مل يكن لديك ما تعطي، فأعِط 
من نشاطك، أعِط من دموعك: فذلك أعظم تفريج لغم املعذَّب، أن 

جيد قلًبا يعطف عليه، وخيفف شيًئا من شقائه. 
من  لدابة  اكتراثك  من  أكثر  مثلك  تكترث إلنسان  أَال  إنسان،  فيا   
الدواب؛ فلو أن هذه الدابة وقعت يف حفرة أو شردت، لكّلفتك الشريعة 
أن خترجها أو أن ترّدها. أما جيب علينا من الرفق ألشباهنا وأمثالنا مثل 

ما تطلبه الشريعة من الرفق بالبهائم ؟
ومن المبكيات أن يكون بيننا أقوام أبعد من أن يترفقوا بالمساكين أو 
يساعدوهم. يتجاسرون أن يقولوا: «إن بؤسهم من اهللا ونعمتنا من اهللا». 
؟ «فليتألموا،  منه  أكرم  أني  اهللا، وأظهر  أحكام  أُعارض  أنا حتى  فمن 
فليشقوا، فليبتلوا، فتلك هي إرادة اهللا». هؤالء الناس ال حيبون اهللا إالَّ 
حني يلزم أن حيتفظوا مباهلم، وحيتقروا البائسني، فَيبيِّنون بكالمهم أن 
جناحهم ليس من اهللا: وأي إنسان يعتقد أنَّ اهللا قد أعطاه ما أعطاه، 
ويستطيع أن يعتقد يف الفقراء مثل هذا اإلعتقاد ؟ ألنَّ من نال شيًئا من 

اهللا يستخدمه كما يريد اهللا.
من اهللا فهذا أمٌر ال ميكننا أن نبتَّ فيه  أمَّا أن يكون العذاب قصاًصا
األمواج  تتقاذف  تتقاذفنا كما  املادية  العامل  وأحوال  ماُدمنا  برأي، 
السفينة. فمن يدري: أيُبَتلى هذا اإلنسان من أجل رذائله، أم يسعد ذاك 
من أجل فضائله؟ أفال يكون العكس فريتفع هذا بسبب شروره، وُميتحن 
اآلخر بسبب فضيلته؟ أَو مل يرتفع هذا إىل مرتبة عالية ليسقط منها 
سقوطًا ُمريًعا، ُميد له باألجل فيفرح حيًنا حىت متتلئ كأس َشرّه، فينزل به 
القصاص العادل؛ وسيمتحن ذاك كالذهب يف البوتقة حىت يَتطّهر من 

كل خبث ؟ إذ ال أحد من البشر خال من كل عيب.
 إين أحاذر كل احلذر أن أجزم بأنَّ اإلخفاق هو قصاص الرذيلة، وأن 
النجاح جزاء الفضيلة. فقد حيدث أحيانًا أن تكون املصائب شفاء 
ليس  لرذائل األشرار، والفضيلة داعًيا لسعادة األبرار. غري أن ذلك 
ُحكًما ُمطرًدا يف هذه احلياة، بل هو حمفوظ للحياة اآلتية، حيث ينال 
البعض جـزاء الفضيـــلـة واآلخرون عقــاب الــرذيـــلة. كما يقول الكتاب: 

« يقوم هؤالء للحياة، واآلخرون للدينونة ».
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أهمية واجب المحبة
احرتموا فوق كل شيء وصية احملبة ... فما هذه الوصية؟ انظروا بأي 
الوحي مل  إنَّ ُكتَّاب  الوصية.  اهللا هذه  أعطانا  إحلاح وبأي إخالص 
الرُّوح الُقُدس، ومل يكّلمنا  بلسان عن المساكين يكّلمونا مرة أو مرتني
عنها بعضهم فقط دون سواهم، أو تكلم بعضهم أكثر وآخرون أقل 
كأن األمر ليس من األمهية مبكان. بل كّلهم تكلموا. وكل منهم قد 
تكلم حبماسة، هي أول ما توجهوا به إىل مستمعيهم، تارة بالتشجيع 
وطورًا بالتهديد، ومرة بالتوبيخ أو باملديح ملن ميارسو�ا؛ وكان مرادهم من 
ترديد هذا الكالم دوام احملافظة على هذه الوصية. يقول الرَّب: « إين 
بسبب بؤس املساكني وأنني الفقراء أريد اآلن أن أقوم » ومن ال يرهب 

الّرب إذا قام ؟ 
 ويقول: «قم يارب، يا إهلي ولرتتفع يدك 
! ال تنس املساكني». فلنصرف عنا غضب 
من يقوم مثل هذا القيام، ال ننتظر حىت نراه 
يرفع يده على العصاة أو يرشق سهامه على 
املتصلبني: إنه «مل ينس صراخ املساكني»؛ 
«عينا  األبد»؛  إىل  املسكني  ينسى  «لن 
أيًضا:  ويقول  املسكني»،  على  الّرب 

«جفناه يفحصان البشر».
 ُربَّ قائل يقول: «هذا كالم خيتص بالدفاع 
عن الفقراء مىت كانوا مظلومني» . ال أجادل 
يف ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هذا دافًعا لك 
إلى السخاء. ألنَّ من يعىن بالفقراء مىت كانوا 
أعظم  إليهم  حيسن  ملن  حيفظ  مظلومني، 

مكافأة. 
 وإذا كان من حيتقر املسكني يـُْغِضب من َخَلَقُه، فمن يهتم باخلليقة 
ُيكرم خالقها. ومىت مسعت: «أن الفقري والغين تالقيا وأن اهللا خالق 
خلق أحدهما غني�ا واآلخر فقيًرا، فتتعاظم  كليهما» فال تتصور أنَّ اهللا
. ال دليل على أن هذا اإلختالف أٍت من ِقَبل اهللا.  على الفقري. كالَّ
حاهلما  اختلفت  وإن  اهللا.  خليقة  يقول: كالمها  المقدس  فالكتاب 
اخلارجية - فعسى هذه احلقيقة تلني قلبك وتدفعك إىل ُحب إخوتك، 
حىت إذا خطر ببالك أحد املْشَهَدْين فاستكربت، تذكرت املشهد الثاين 

فتواضعت واعتدلت.
 ويقول الكتاب أيًضا: « من يرحم الفقري يقرض اهللا » فمن ال يَرضى 
مبثل هذا املدين الذي يدفع الدين يف وقته مع أرباحه ؟ ويقول : « 
الصدقة واإلميان يطهِّران اخلطايا ». فلنتطهَّر بممارسة المحبة. ولنتخذها 
دواء ننظف به نفوسنا من األوساخ واألدناس، فتصبح بيضاء كالثلج. 
وأريد أن أُمسعكم كالًما آخر أَفْـَعل يف النفس: إذا مل يكن فيك ُكْسٌر، 
وال ُجرٌْح وال «قَـرٌْح ملتهب» وال برص يف النفس وال قوبة، فاحرتم َمن 
ُجرَِح وُسِحَق ألجلنا، بعطفك على من هو عضو من أعضاء املسيح، 
وإذا حدث أن قابلك اللص ظالم النفوس، وأنت نازل من أورشليم إلى 

أو فاجأك يف موضع آخر، وأنت أعزل بال سالح، فغطَّاك  أريحا، 
باجلراح َوُبتَّ يف حال ال تبحث فيها عن عالج، وال جتد سبيًال إىل 
أن  قادر  فهو  املسيح  إىل  فأمض  الشفاء  تيأس من  فإذا مل  الشفاء. 
«أنا  يقول:  فهو  بجراحه،  جراحك  واشف  إليه  وتوسَّل  يشفيك، 
خالصك» ، «إميانك خلصك» ، «ها قد ُشفيت». وتسمع منه 

كلمات ملؤها عذوبة، على أن يراك عطوفًا على املساكني:
الفقري»،  «طوىب للرمحاء فإ�م يُرمحون»، «طوىب ملن يشفق على 
يوم  يرحم كل  «البار  ويقرض»،  يرحم  الذي  اإلنسان  هو  «طيِّب 
ويقرض» ؛ فلنستحق أن نُدعى رمحاء ُمشفقني. ال تقل للفقير: ُعد غًدا، 
فأعطيك. ال تجعل مسافة بين قرار العطاء وتنفيذه. المحبة وحدها ال 
وأنزل  للجائع،  خبزك  «اكسر  التسويف.  تقبل 
املساكني والالجئني يف بيتك». وافعل ذلك بطيبة 
احملبة  ميارس  «من  يقول:  الكتاب  ألن  خاطر، 
تضاعف  فمالطفتك   . بفرح»  فليمارسها 
إحسانك، ألن ما يتم كرًها وغصًبا مسٌج ثقيل، 
ولتكن يف عرس ال يف مأمت، «فيشرق منذ الصباح 
ال  إنسان  وأي  سريًعا».  شفاؤك  ويطلع  نورك، 

حيب أن يكون يف النُّور والشفاء؟
الذي  الدراهم  أتأمل، خبشوع، يف كيس  إين   
كان املسيح يتصدق منه، وأُقدِّر ما مت بني بطرس 
بشارة  عمل  تقسيم  على  اإلتفاق  من  وبولس 
اإلجنيل، وتعميم العناية بالمساكين. وأحرتم حتديد 
الكمال الذي عرضه الرَّب على الشاب الغين بأن 
يوزِّع ماله على الفقراء. أتظن أنك ُخمريَّ بني أن 
متارس احملبة أو ال متارسها؟ أتظن أ�ا مشورة ال وصية؟  كنت أمتىن أن 
من أن أقف في الدينونة  تكون كذلك، ولكن أمرًا مينعين هو الخوف
األخيرة بين أهل الشمال، من جانب الجداء، وأن يطردني من أوقفني في 
ذلك الجانب. فإن هؤالء مل ُحيكم عليهم Zذا املوقف أل�م سرقوا، أو 
�بوا، أو زنوا، أو أتوا أي فعل آخر من املنكرات، ولكن أل�م لم يخدموا 

المسيحبأشخاص المساكين.
 فإذا صدقتموين يا عباد اهللا، يا إخوة املسيح، وشركاءه يف املرياث 
املسيح،  ونُطعم  باملسيح،  ونعتين  املسيح،  نزور  بنا  فهلموا  األبدي، 
إىل  بأن جنلسه  املسيح، ال  وُنكرم  املسيح،  ونُؤوي  املسيح،  وَنكسو 
مائدتنا فحسب، وال بأن َنُصَب عليه طيًبا، كمريم المجدلية، وال أن 
نُقدِّم له قربًا كيوسف الرامي، أو ُحنضر له ما يلزم لدفنه مثل نيقوديموس

الذي مل حيب املسيح إىل نصف حمبة، وال أن نُقدِّم له الذهب والبخور 
واملّر كما فعل المجوس قبل مجيع من ذكرت. ولكن مبا أنَّ سّيد هذا 
العالم «يريد رمحة ال ذبيحة»، ومبا أن الطيبة أفضل من ذبيحة ألف 
خروف فلنقدمها هلذا السّيد بواسطة الفقراء واملساكني املطروحني على 
األرض، حىت إذا انتقلنا من هذه األرض « يقبلوننا يف املظال األبدية » 

بالمسيح نفسه ربنا الذي له اÒد إىل دهر الدهور آمني.
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الفصل السادس
وقد َصمََّم يف أعماق نفسه أن يكتب رسالة لصفرونيوس، لكنه 
أيقونة  إىل  نظره  رفع  خيشى  فقد كان  وهلذا  بالرتّدد.  يشعر  مازال 
املخّلص. وهكذا راح يلقي نظرات غائمة وراء الدموع باّجتاه أيقونة 
الكلّية القداسة والدة اإلله من وقت آلخر.هذه األم املليئة باحلنان اليت 

ت أوالدها الكثريين يف العامل. تغّض الَطرف عن زالَّ
وأخريًا قال:

اإلحتمال.  أستطيع  أَُعد  مل  فأنا  «سأكتب،   -
سأكتب له يا سّيدتي بعض الكلمات ... وأرجوِك أن 

تتشّفعي من أجلي لدى ابنك ليغفر يل هذا».
هكذا أمَضى الليلة كلها تقريًبا. وعند طلوع الفجر 

أخذ ريشة وورقة وكتب إىل صفرونيوس:
«... أَلهذه الدرجة أصبحُت سيئًا يف عينيك يا صاحب 
السيادة؟ لقد مىَض عىل نفيي الظامل من مرَص أربع 
سنوات، كنُت خاللها أُفتّش بائًسا عن ُخبزي اليومي 
ألتقاسمه مع الفقراء. كنَت أَصّم وأَبكم تُجاه جميع 

اتهامات رجال بطريركيتك. فكيف ميكن أن يُعطي موظفوك مثل هذه 
املعلومات عنِّي رًدا عىل طلب رسمي من الحكومة اليونانيّة؟ ومتى 
الحظت يا صاحب السيادة نيّتي بعدم الطَّاعة؟ وماذا بََدَر عنِّي يف هذا 
وخادم  ومتمرِّد  عاّق  بأيَنِّ  أُتََّهم  حتَّى  اإلثباتات  وما هي  الخصوص؟ 
َحَكَمت  اكلرييكيّة  السلطة اإلكلرييكيّة؟ وأي محكمة  الرّشير وعدّو 
موظفو  يُعطي  حتى  أخالقي،  سوء  عن  وبرهنت  وأدانتني،  عيّل 
للحكومة  السيايس  للمعتمد  الوفرية  املعلومات  هذه  البطريركية 

اليونانيّة، يف جوابهم بأيّن قد نفيت لعدم طاعتي وسوء أخالقي، عندما 
طُلِبَت منهم املعلومات بطريقة رسميّة؟ أين هي الوثائق؟ واملتهمون؟ 
والشهود؟ ما هي أداة الجرمية؟ وما هو أساس هذا اإلتهام الرسمي 
الذي ُحِكَم عيلَّ باملوت املعنوّي؟ ما هي اإلساءة الُكربى التي ارتكبتها 
بحّقك يا صاحب السيادة أو بحق أحد من البطريركيّة حتَّى يُحَكم 
عيلَّ باملوت؟ وما هو سبب غضبك هذا تجاهي، رغم البُعد، يف محاولة 
الفظيعة  الخطيئة  هي  وما  بالكامل؟  لتدمريي 

التي ارتكبتها بحّقك؟ وأي سوأ وأي خداع؟
يشهد هللا أين وال مرّة حاولت إيذاء أحد وأين مل 
أبحث طوال حيايت إالَّ عن الخري حتى أصبحُت 
عىل  قداستك  حصلت  وقد  له.  وعاشًقا  خادَمُه 

اإلثباتات القاطعة عىل نواياي الطيبة.
ولكن ما فائدة كّل هذا؟ فقد انتهى كُل يشء: 
بطريقة  الرشير  وعوِقَب  غضبك  اسرتاح  لقد 
مثالية. فلامذا إذن هذا اإلتهام بعد سنوات؟ أريد 
أن أُعلِم قداستكم أن غضبها تجاهي غري عادل. 

وليكن الرّب شاهدي وقايّض.

وتقبلوا فائق اإلحرتام وكُل التمنيات بالسعادة. »

أن  إن كان عليه  يتساءل من جديد  الرسالة عاَد  يوقِّع  وفيما هو 
يبعثها. ولكنه وضعها أخريًا يف مغّلف خاص وأعطاها للبواب لكي 
يُرسلها مع الربيد. وعندما حلَّ املساء ويف ساعة متأخرة بعد صالة 

الغروب، خرج إىل احلديقة وإذ تنّشق البنفسج بدأ حيّس باالرتياح. 

ااادس اااللل اليونانيّة، يف جوابهم بأيّن قد نفيت لعدم طاعتي وسوء أخالقي، عندما ااالللفففصللل

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

جسد  في  ثقة،  بكل  إذن،  «فلنشترك 
المسيح ودمه. إنَّ جسده يُعَطى لك تحت 
شكل الخبز، ودمه يعطى لك تحت شكل 
جسد  في  تشترك  أنت  وإذ  الخمر، 
المسيح ودمه، تصبح جسًدا واحًدا ودًما 
نحن  نصبح  وهكذا  المسيح.  مع  واحًدا 
أنَّ جسده ودمه  بما  المسيح»،  «حاملي 
الكيفية  وبهذه  أعضائنا،  في  ينتشران 
نصبح - على حدِّ تعبير الطوباوي بطرس 

«شركاء الطبيعة اإللهية». -
القدیس كیرلس األورشلیمي
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والمعالجة  والجراحة  األدوية  أن  «وكما 
التأديب هو  للطبيب، كذلك  ُهْم  بالَكّي 
للمعالجة  النَّار كثيًرا  ُتستعمل  وكما  هللا. 
تزيل  وكما  العدوى،  انتشار  لمنع  بالَكّي 
أداة صلبة اللحم المتعفن - مسببة ألًما 
الجوع  كذلك   - نفًعا  مقدمة  لكن 
األخرى  الظاهرة  والتجارب  والمرض 
تستخدم على الروح بدًال من النار واألداة 
َوِلَكْي  المرض  انتشار  لمنع  الصلبة، 

تجعل الرُّوح أفضل».
القدیس یوحنا ذهبي الفم

(عظة 5 على مثل الغني ولعازر) 

«لقد كّرسُت زمًنا طويًال لألباطيل 
في  تقريًبا  شبابي  كل  وأضعت 
بذلته  الذي  الُمجدي  غير  الجهد 
لتمّثل علوم حكمة قد جّهلها اهللا. 
وعندما أفقت ذات يوم كما من نوم 
عميق وأدركت عدم فائدة حكمة 
عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، 
بكیت طویًال على حیاتي الشقیة، 

وصلّيُت ملتمًسا توجيًها ما»
القدیس باسیلیوس الكبیر 

الرسالة 223
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وحیاة الدهر اآلتي 
 َذَهَب شخٌص َيدَِّعي لنفسه أنَّه «ُملحٌد مستنير» يف زيارة إىل َدْير، 
يا  الـُمرِشد: «آه، هل فكَّرت  للراهب  باعتداد  الزيارة قال  ويف �اية 
صديقي أنَّه إذا كان اهللا َغْري موجود، وأنا أظن أن هذا هو احلال، فأنَت 

تكون قد أَضعَت حياتَك هباًء!».
أجابَه الرَّاهب باعتداد أَعَظم: «إن ُكنُت على خطأ، أكوُن قد أضعُت 
مخسني أو سبعني سنة فقط، أمَّا إن كنَت أنَت على خطأ فتكون قد 

َأَضعَت أَبديَّتك كّلها». 
االنتصار  برَنَّة  ُخيَتم  نقوله  الذي  النيقاوي  الرُّومي  اإليمان  قانون  إنَّ 
والرجاء اليقيين. «وأَتَرجَّى قيامة املوتى. واحلياة يف الدهر اآليت، آمني». 
خبصوص اهللا الـُمعَلن يف  إن ُكنَّا نؤمن بكل ما ما يقوله قانون اإلميان
يسوع: «وبربٍّ واحٍد يسوَع املسيح. ابن اهللا الوحيد ... الذي من 
أجلنا حنن البشر، ومن أجل خالصنا نَزَل من السماء ... وتأملَّ وُقرب. 
وقاَم يف اليوم الثالث على ما يف الكتب، َوَصِعَد اىل السماء ... وأيًضا 
يأيت مبجٍد ليدين األحياء واألموات، الذي ال فناء مللكه...» فالبّد أن 
نأيت إىل اخلامتة الـُمنتصرة: «وأَتَرجَّى قيامة الموتى. والحياة في الدهر 
اآلتي، آمين». هذه هي بلوغ الذروة الـُمَحتَّمة لَِنص اإلميان املصوغ يف 

القانون الرُّومي النيقاوي.

فطيرة َحْلَوى في السَّماء
ا فكرة  يعرتض الـُملحدون على عقيدة الحياة بعد الموت ويقولون إ�َّ
يَرغبها الناس تُـَعربِّ عن شوارع من الذهب البَـرَّاق، ومنازل يف السَّماء 
يُوَعد Zا اإلنسان كتعويٍض للفقر الذي يُعانيه كثريون على األرض. 
ومن هنا ُتصبح عقيدة املسيحيِّني خبصوص قيامة األموات وحياة الدهر 
: «فطرية َحْلَوى يف السَّماء». لكن هذا غري صحيح.  اآليت ليست إالَّ
إنَّ قانون اإلميان يَتَضمَّن َمشَهد الدينونة اليت جيريها اهللا الكّلي القدرة، 
وهذه يف واقعها ليست: «فطيرة َحْلَوى في السَّماء»، كما ال ميكن 
ُيشارك  أن  ميكنه  ال  الـُمؤمن  فاملسيحي  آملة،  أفكاٌر  ا  أ�َّ االعتقاد 
الـُملحد إميانه أّن املوت هو َجمرَّد �اية ُمرحية للحياة البشريَّة، فبحسب 
قانون اإليمان المسيحي الّرومي األرثوذكسي، فقد: «ُوِضَع لِلنَّاِس أَْن 
َميُوتُوا َمرًَّة ُمثَّ بـَْعَد ذِلَك الدَّيـُْنونَُة» (عربانيني ٢٧:٩). إنَّ عقيدة: «حياة 

الدهر اآلتي» ليست مبنّية على أفكار ورغبات حاِلمة، ولكنَّها مبنّية 
على إعالن اهللا الحقيقي ِمْن خالل يسوع المسيح والكنيسة.

البرهان من خالل قضيَّة العدالة
تَـَوصََّل بعض الناس إىل حقيقة عقيدة: «حياة الدهر اآلتي» من خالل 
م يشعرون أنَّه البُّد من وجود حياة أُخرى لتصحيح  قضيَّة العدالة. إ�َّ
مسار عدم العدالة السائد يف هذا العامل. طُِلَب من شخص ذاَت مرَّة 
أن يُعطي َسَبًبا العتقاده حبياة الدهر اآليت فأجاب: «أعتقد أنَّه البُدَّ 
من وجود حياٌة أُخرى ألنَّ الناس - ببساطة - ال ينالون جزاء ضالهلم 
الـُمِحق يف هذه احلياة». لو مل َتُكن هناك حياة أُخرى، فإنَّ ذلك 
سوف ُيَشكِّل أخبارًا سارَّة لألشرار!  ولكان الذين ارتكبوا شرورًا عظيمة 
يف العاَمل ميوتون يف سالٍم عظيم على فراشهم، بينما الرسول بولس

الذي عاش ليخدم املسيح ميوت يف أََمل االستشهاد. إن مل َتُكن هناك 
حياة أُخرى، لكان من األفضل أن يكون اإلنسان ُجمرًما ال أن يكون 
ِقدِّيًسا مثل بولس الرسول. إنَّ العدالة تستلزم وجود حياة أُخرى لِتُـَعوِّض 

َعَدم االتزان اخلُُلقي يف هذا العامل.

البرهان من خالل محبَّتنا للُمنتقلين
توصَّل آخرون إىل عقيدة «حياة الدهر اآلتي» ليس فقط عن طريق 
ا أيًضا على أُسس حمّبة اهللا. عندما َيصرخ اُحلّب جبوار  قضيَّة العدالة، إمنَّ
قرب احملبوب، فهذا يكون أعظم جتديف حنو اهللا، أو أن يكون أعَظم 
برهان على حياة أُخرى. إن كان اهللا َحمَبَّة فليَس من العدل أن َيَضع فينا 
هذا اُحلّب الـُملَتِهب من حنو أحبائنا الـُمنتقلني. هل يكون ُموافًقا اهللا 
الُكلِّّي احملبَّة والعدل أن َيَضع حمبَّة شديدة يف قلوبنا حنو أحبائنا املنتقلني 
إن كان مو\م يعين أّ�م تالشوا ومل يَبَق هلم وجود بعد؟ ولكن إن اسَتمََّر 
احلّب يف وجوده حىت بعد املوت، فهذا يَفَرتِض أنَّ الـُمنَتِقل ال زال حييا، 

ووإالَّ ما كان اهللا جيعلنا أن ُحنّب Zذه القوَّة.
آخرون يشعرون أنَّ أكثر شيء مأساوي يف احلياة ليس هو املوت 
عندما يأيت يف سنٍّ متأِخر، ولكن عندما يُداهم الشَّاب يف مقتبل حياته 
قبل أن يتَفتَّح للحياة أو ينمو. إن مل َتُكن توجد حياة أُخرى تبُلغ فيه 
هذه النفس اكتماهلا َوجتَِد فيها ِشَبعها، فَِإنَّه ُيصبح من الـُمستحيل أن 

نؤمن مبحبَّة اهللا أو عدالته. 

(٩٤)



�العظة الثامنَة عشرَة �
٤) العدل والقيامة:

إعترب أيًضا مبدأ العدل وفّكر فيه ملـًيا يف نفسك. لنفرض أنَّ عندك 
تُقّدر  أنَت  أشرارًا.  اآلخر  والبعض  بعضهم صاحلون  خدًما كثريين، 

وإن كنت  األشرار.  وَتضرب  الصاحلني 
قاضًيا، تكافئ الصاحلني وتعاقب األشرار. 
أنت  احلّق عندك حمفوظًا.  وهكذا يكون 
األشياء  ملك  اهللا  وعند  الفاين؛  اإلنسان 
كلها. الذي ال خيلفه أحد، ال تكون هناك 
مكافأة للّرب ؟  أنه ملن الُكفر أن ننكر ذلك 
بال  ماتوا  قتلة كثريون  هناك  Zذا:  فّكر 
عقاب على أسّر\م، فأين  هي عدالة اهللا؟
وكثريًا ما يكون القاتل مسؤوًال عن مخسني

جرمية قتل، وال يُقَطع رأسه إالَّ مرّة واحدة، 
واألربعني  التسعة  عن  العقاب  ينال  فأين 
جرمية األخرى؟ إن مل تكن هناك دينونة 
وجمازاة بعد هذه الدنيا، فأنت قد تتهم اهللا

هذه  تأّخر  تستغرب  ال  ولكن  بالظلم. 
الدينونة، فكل ُمقاتل ال ُيَكرَّم أو يُهان إالَّ 
أن  قط  حيدث  ومل  احلرب.  انتهاء  بعد 
َحَكما كلََّل الذين ال يزالون يتصارعون، بل 

هو ينتظر انتهاء املصارعة، وبعد التحّكم يوزّع اجلوائز واألكاليل. هكذا 
يفعل اهللا: ما دام الصراع ال يزال قائًما يف هذا العامل، يقوم ملساندة 

األبرار جزئًيا، لكنه بعد ذلك مينحهم املكافآت كاملة.

٥) إيماٌن ضمني بالقيامة:
الذين  تدين  فلماذا  األموات، كما تظن،  قيامة  إن مل تكن هناك 
ينتهكون حرمة القبور؟ إن كان اجلسم يفىن بدون أمل القيامة، فلماذا 
يُعاقب لّص القبور؟ هل ترى أّنك وأنت تنكر القيامة بشفتيك، ال تزال 

مقتنًعا Zا يف أعماق نفسك؟

٦) الطبيعة تلّمح الى القيامة...
مث إن الشجرة اليت تُقَطع تعود فتزدهر، واإلنسان الذي يتالشى أَال 
يعود فيزدهر؟ واحلبوب اليت تُزرع وُحتَصد تبقى على البيدر، واإلنسان 

الذي حيصد يف هذا العامل أَال يظّل على البيدر؟ وأغصان الكرمة وغريها 
من األشجار اليت تُقَطع وتُغَرس يف موضع آخر، تعود فتحيا وتأيت 
بثمار؛ واإلنسان الذي ألجله تُوجد هذه األشجار، اذا سقط على 
األرض، أَال يعود فيقوم من جديد؟ وإذا حنن قارنّا بني املصاعب، فأي 
شيء أصعب، أن نصنع متثاًال مل يكن موجوًدا، أو أن نعيد صياغته يف 
القالب نفسه بعد حتطيمه؟ فاهللا الذي 
عن  يعجر  هل  الَعَدم،  من  خلقنا 
الساقطني؟  املوجودين  حنن  قيامتنا 
ولكنك ال تؤمن باألشياء اليت كتبت 
ما  أُنظر  يوناين.  ألنك  القيامة،  عن 
حيدث يف طبيعة الكائنات، وفّكر يف 
ما ال يزال يُرى إىل اليوم. فمثًال يزرع 
القمح أو أي نوع آخر من احلبوب؛ 
تسقط احلبة، متوت وتتالشى، وُتصبح 
غري صاحلة للغذاء. ولكن ما تالشى 
ينبت ُعشًبا ، وما سَقَط صغريًا ينهض 
أكثر مجاًال. وقد ُخلق القمح ألجلنا، 
ألن القمح واحلبوب مل ُختلق لذا\ا بل 
ُصِنَعت  اليت  لفائدتنا. فهذه األشياء 
ألجلنا تسرتّد احلياة بعد مو\ا، وحنن 
الذين ألجلها ُصنعت هذه األشياء، 

أَال نقوم ثانية بعد موتنا؟

٧)  - ... في الحيوان وفي النبات
حنن يف فصل الشتاء، كما َترى، واألشجار تبدو اآلن كأّ�ا مّيتة: أين 
أوراق التينة، أين عناقيد الكرمة؟ ولكن ما يبدو ميًتا يف الشتاء خيّضر يف 
الربيع؛ وعندما حيني الوقت ترجع إليه احلياة كأمنا هي تعاوده بعد املوت. 
وإذ يرى اهللا عدم إميانك، جعل هذه الكائنات احلسّية تستعيض احلياة 
كل سنة، حىت عند رؤيتك ما حيدث يف الكائنات اجلامدة تُؤمن به يف 
الكائنات احلية العاقلة. كذلك حيدث كثريًا أن الذبابة أو النحلة اليت 
اختفت باملاء ترجع اىل احلياة بعد ساعة. وإنَّ الضفادع اليت تظّل بال 
حركة طيلة الشتاء تدّب فيها احلياة يف الصيف. (ألّنك تفّكر يف أمور 
دنيئة تُعطي لك أمثال من ذات القيمة). فالذي مينح احلياة بصورة 
تفوق الطبيعة للكائنات غري العاقلة واحلقرية، أَال مينحها لنا حنن الذين 

ُخلقت هذه الكائنات ألجلهم؟
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