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الرَّبُّ َقـْد َمَلَك َعـَلى َخَشَبٍة 

معرفة اهللا: إذا كّنا نعمل حًقا لتطهري قلوبنا 
من األهواء، فبقدر ما نطهر ذواتنا، تفتح النعمة 
اإلهلية أعيننا روحًيا على رؤية النور احلقيقي. إذ 
كما هو مكتوب «طوىب ألنقياء القلوب أل�م 
إالَّ  يتحقق  ال  هذا  (مىت٨:٥).  يعاينون» هللا 
األسرار  تتكشف  االتضاع  يف  إذ  باالّتضاع، 

اإلهليَّة.
المرض: تزورنا األمراض واألحزان. إ�ا إشارة 
إىل رمحة اهللا علينا، ألّن الذي «حيُِبُُّه الرَّبُّ يـَُؤدِّبُُه، 
(عربانيني ٦:١٢)، ومن  يـَْقبـَُلُه» اْبٍن  َوَجيِْلُد ُكلَّ 
الالئق بنا أن نشكر الرَّّب لتدبريه األبوي حنونا. 
تعّلمنا األحزان وجتعلنا ماهرين يف عملنا، وعلى 
من  تطهرنا  املرض،  جانب  إىل  نفسه،  املنوال 
اخلطايا. حنن ال نعلم ُحكم اهللا، لكنه يعمل كل 
شيء ملنفعتنا. حنن مرتبطون بالربكات األرضية، 
من  اآلتية  الربكات  يعطينا  أن  يف  يرغب  لكنه 

خالل األمراض القصرية على هذه األرض.
حرب  هي  حياتنا  إن  الروحي:  اإلنعاش 
إ�م  المنظورة.  غير  الشريرة  األرواح  مع  روحية 
يثريوننا عرب ضعفاتنا وأهوائنا. إ�م يشدوننا إىل أن 
أوامر اهللا. عندما ننظر بتمييز، سوف جند  نعصي
أن لكل هوى دواء، وهو وصية معاكسة. هلذا 

حياول أعداء اجلنس البشري أن حيرمونا هذا الدواء 
املخّلص.

إن اجلهاد لعدم القنية ال مفّر منه ألن ظلمة هذا 
نرى  الروحية، حّىت ال  رؤيتنا  يعّتم  وغّمه  اهلوى 
األهواء،  اجلهاد ضد  إن  يسوع.  أي  الّرب  مشس 
احلرب ضدها كما ضد األعداء غري املنظورين، 
هي بال هوادة، رهيبة وعنيفة. إنَّ التواضع هو َمن 

يغلبها .

الفهم الروحي: ينبغي أن ال ننشّد إىل ذواتنا، 
مفتكرين أننا أفضل من الباقني، بل علينا أن نعترب 
الروحي  الفهم  يكمن  هذا  يف  الكّل.  آخر  أننا 

والرتبية الروحية.
تقّدموا بتدرّج، ال تثقوا بذواتكم، ال تتكلوا على 
يهبكم  والرَّب  إرادتكم،  انبذوا  الذايت،  فهمكم 
اليوم  مكان  يف كل  لألسف،  احلقيقي.  الفهم 
ال  حبرية كبرية،  الدين  عن  ويكتبون  يتكّلمون 
تعليمًيا، بل لزرع الشكوك. لقد متّلكت الشهوانية 
واألجيال األكثر شبابًا هي األكثر ميًال حنو احلرية 
تفكريهم  يعطون  وهم  احلواس،  ضبط  وعدم 
سلطانًا ُحــرًا بالرَّغم من أنه معتم. بالتواضع يصري 
الفكر َمْرِضًيا هللا، لكن بالكبرياء يصري مرفوًضا 

منه.

http://lightchrist.org/bulletins.html

وجميع المؤمنين قُـرَّاء هذا اإلعالن، بإرسال موقع الجمعية  تُناشد جمعّية نور المسيح الكهنة
ألكبر عدٍد ممكن من األشخاص من خالل شبكات التواصل، ليتسّنى للراغبين قراءة نشرات 
اآلحاد والمجّلة الشهريّة، وخاصة لدى األخوة في المملكة األردنّية الهاشمّية، في ظّل هذه 
المرحلة مرحلة انتشار ڤيروس الكورونا. وكما قال رّبنا یسوع المسیح: «َوَمْن َسَقى َأَحَد هُؤَالِء 
الصَِّغاِر َكْأَس َماٍء بَاِرٍد فَـَقْط بِاْسِم تِْلِميٍذ، فَاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َال ُيِضيُع َأْجَرُه». (مت ١٠: ٤٢)
تتمنى جمعّیة نور المسیح لجمیع المؤمنین حیاة روحّیة وجسدیَّة سلیمة. 

http://lightchrist.org/bulletins.html



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث
بمناسبة عید القدیس نیقوالوس العجائبّي في 

مدینة بیت جاال 19-12-2019.
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رئيس  نُـتَـوِّج  المدائح  من  أكاليل  «بأيّة 
في  بالجسد  الموجود  العظيم!  الكهنة 
ميرة. والمتدارك بالرُّوح كّل َمن يتوق إليه 
بِـِنيٍَّة خالصة. تعزية جميع الحزانى وملجأ 
ُحسن  بُرج  الخطوب.  في  الناشبين  كل 
حطَّ  به  الذي  المؤمنين.  وحماية  العبادة 
تشامخ  الرحمة،  عظيم  المالك  المسيح 
األعداء وصَلفهم». هذا ما يتفوه به ُمرّمن 

الكنيسة.
أيها األخوة المحبوبون في المسيح

أيها المسيحيون والزوار األتقياء
إنَّ نعمة الرُّوح الُقُدس قد مجعتنا اليوم يف 
اسم  حتمل  اليت  املقدسة  الكنيسة  هذه 
القديس نيقوالوس العجائبي رئيس أساقفة 

ميرة ليكيا الذي َقِدَم زائرًا إىل األراضي املقدسة، لكي نُعّيد مكّرمَني 
تذكاره املقدس.

اإلمبراطور  عصر  يف  نيقوالوس  القديس  البار  أبينا  عاش  لقد 
قسطنطين الكبير. فقد ُوِلَد في مدينة بترا ليكيا في آسيا الصغري، 
وقد كان مشارًكا مع اآلباء القديسني يف ا·مع املسكوين األول 
املنعقد يف نيقية عام ٣٢٥م وذلك عندما ُحكم على آريوس زعيم 
الهراطقة وعلى تعاليمه يف هذا ا·مع. وقد كان القديس نيقوالوس

القاطع  الربهان  العظيم. وحبجة  أثناسيوس  ُمسانًدا حارًا للقديس 
قديسنا  رقد  وقد  القدوس.  الثالوث  عقيدة  على  بدقة  أّكد 

نيقوالوس سنة ٣٣٠م.
مسع أبينا البار القديس نيقوالوس لوصية القديس بولس الرسول 
الذي يقول فيها « فَِإنَّ ِسريتَـَنا َحنُْن ِهَي ِيف السََّماَواِت، الَِّيت ِمنـَْها 
أَْيًضا نَـْنَتِظُر ُخمَلًِّصا ُهَو الرَّبُّ َيُسوُع اْلَمِسيُح، الَِّذي َسيـَُغيِّـُر َشْكَل 
(فيلييب ٣: ٢٠).  َجَسِد تَـَواُضِعَنا لَِيُكوَن َعَلى ُصورَِة َجَسِد َجمِْدِه»
للمسيح وكارزًا إلجنيله وبسبب  طبيًبا حقيقًيا  قديسنا  فقد ظهَر 
فضيلته الكبرية فقد ارتقى إىل درجة رئاسة الكهنوت على مقاطعة 

ميرة ليكيا.

القديس  ميتدح  الكنيسة  مرّمن  فإن  هلذا 
يقول:  إذ  شخصيته  واصًفا  نيقوالوس 
«لنمتِدَحنَّ اآلن باألناشيد يا شعوب رئيس 
الكهنة الذي كان يف مرية راعًيا ومعلًما. حىت 
نستنري بشفاعاته, فإنّه ظهر كلُّه نقي¿ا طاهرًا 
بالروح. يُقرِّب للمسيح ذبيحة ال عيب فيها. 
اهللا. ككاهن  لدى  القبول  حسنة  خالصة 
طاهرًا نفًسا وجسًدا. ومن مث أصبح ُحمامًيا 
اهللا  لنعمة  الكنيسة كخادٍم  عن  ومناضًال 

عظيم.».
القديس  إنَّ  األحبة  األخوة  أيها  حق¿ا 
نيقوالوس هو ُحماٍم ومدافع عن الكنيسة وعن 
تعليمها اخلالصّي، هلذا فإنَّنا ندعوه قائلني: 
بأنه قانوٌن لإلميان، هذا القانون الذي جاهد 
من أجله بكل قوته بالقول وبالفعل ُمصغًيا لوصية القديس يهوذا 
أخو الّرب الذي يقول فيها: « أَيـَُّها اَألِحبَّاُء، ِإْذ ُكْنُت َأْصَنُع ُكلَّ 
اجلَْْهِد َألْكُتَب إِلَْيُكْم َعِن اخلََْالِص اْلُمْشتـََرِك، اْضطُرِْرُت َأْن َأْكُتَب 
إِلَْيُكْم َواِعظًا َأْن َجتَْتِهُدوا َألْجِل اِإلميَاِن اْلُمَسلَِّم َمرًَّة لِْلِقدِّيِسَني.». 
الذين استلموا  المسيحين  بالقديسين هم  (يهوذا ٣). واملقصود 

اإليمان القويم والصحيح مرًة عبَر الكرازة الشفهية.
إنَّ هذا اإلميان القومي هو الذي يدعونا اليوم لكي جناهد اجلهاد 
اَحلسن ألجِل خالِص نفوسنا، كما يوصي القديس بولس الرسول 
تلميذه تيموثاوس قائًال: «َجاِهْد ِجَهاَد اِإلميَاِن احلََْسَن، َوأَْمِسْك 
بِاْحلََياِة األََبِديَِّة الَِّيت إِلَيـَْها ُدِعيَت أَْيًضا، َواْعتَـَرْفَت االْعِرتَاَف احلََْسَن 
أََماَم ُشُهوٍد َكِثريِيَن.». (١ تيموثاوس ٦: ١٢). إنَّ الحياة األبدية 
هي الحياة في المسيح اليت عاشها أبينا البار نيقوالوس وبسببها قد 
ذاع صيتُه وُشهرته إىل كافة أقطار املسكونة، وما زال صيَته وذِكرُه 
حيٌّ إىل اآلن كما يُؤكِّد على هذا صاحب املزمور قائًال: « إىل ُكلِّ 
اَألْرِض َخرََج صوُ�م، َوِإَىل أَْقَصى اْلَمْسُكونَِة َكِلَماتـُُهْم.». (مزمور 

 .(١٨: ٥
إنَّ ذكِّرى القديس نيقوالوس العجائبي قد مجعتنا مجيعنا يف هذا 
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القداس اإلهلي، لكي ُنكرِّم قديسنا نيقوالوس من جهة، ومن اجلهٍة 
األخرى َنشُكر «الرَّب إهلنا القدوس» الذي َوهبنا َومنحنا العامل 
القديس يف َحقل الرَّب أي كنيسة املسيح. هلذا فقد َجمََّد اهللا اآلب 
املسيح،  حقل  يف  والصاحل  املؤمن  العامل  السماوي  ملكوته  يف 

ُمتشفًعا َدوًما بدالةٍّ لدى اهللا خلالص نُفوِسنا.
لقد ٱستباَن أبينا البار القديس نيقوالوس َرُجل اهللا وإناًء خمتارًا  من 
بطرس  القديس  الرسل  هامة  بفم  ويدعونا  حيثّنا  إْذ  العلّي،  َلُدن 
الرسول أن حنيا حياًة ُمرِضيَّة باهللا قائًال لنا: «َكَأْوَالِد الطَّاَعِة، َال 
ُتَشاِكُلوا َشَهَواِتُكُم السَّاِبَقَة ِيف َجَهالَِتُكْم، َبْل َنِظَري اْلُقدُّوِس الَِّذي 
َمْكُتوٌب:  ألَنَُّه  ِسريٍَة.  ِيف ُكلِّ  ِقدِّيِسَني  أَْيًضا  أَنْـُتْم  َدَعاُكْم، ُكونُوا 

«ُكونُوا ِقدِّيِسَني َألينِّ أَنَا ُقدُّوٌس.».(١بطرس١: ١٤-١٦).
وبكالٍم آخر أيها األخوة األحبة إنَّ القديس نيقوالوس ُيشكِّل لنا 
مثاًال حي¿ا منظورًا للمسيح احلقيقي الذي يَـَتشكَُّل ويتصوَُّر بداخله 
شخُص املسيح، هلذا فإنَّ القديس بولس الرسول يوصينا أن يتصوََّر 
بداخلنا املسيح قائًال: « يَا أَْوَالِدي الَِّذيَن أََمتَخَُّض ِبُكْم أَْيًضا ِإَىل 

َأْن يَتـََصوََّر اْلَمِسيُح ِفيُكْم.». (غال ٤: ١٩).
الذي  الروحية،  والدتنا  إعادة  هو  داخلنا  يف  املسيح  َتصوُّر  إّن 
مينحنه لنا مخلصنا يسوع المسيح  من خالل ميالده يف مدينة 
بيت حلم القريبة منكم، هلذا فإن ُمرتل الكنيسة يهتف قائًال : «يا 
بيت حلم ٱستعّدي. ويا ِمذَود �ّيأ. ويا مغارة ٱستقبلي. فقد جاء 
ُمتَّخًذا صورتنا  العذراء  من  للناس  اإلله  الّظل. وظهر  احلّق وزال 
ومَؤّهلــًا ما ٱّختذه. فآدم وحواء يتجدَّدان هاتفني لقد ظهرت املسرَّة 

على األرض لُتخلِّص نُفوسنا.».
إنَّ كنيسة املسيح املقدسة تُبشُِّر وُتكرز باملسيح إهلنا الذي ظهر من 
ـًا طبيعتنا البشرية  العذراء مريم والدة اإلله للبشر آخًذا صورتنا وُمَؤهلِّ
اليت لبسها، هلذا فهي تدعونا اليوم بفم القديس نيقوالوس رئيس أساقفة 
ميرا العجائبي الذي ُنكرِّمه اليوم. هلذا أن نُعّيَد لّسر اإلجنيل العظيم 
املقّدس ليس عاملًيا أو ٱجتماعًيا أو مادي¿ا بل أْن « نـَُعيَِّد روِحًيا بعبادٍة 
ُمَصلَِّني ِبُكلِّ َصالٍَة َوِطْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ِيف الرُّوِح «القدس»، َوَساِهرِيَن 
«أي  اْلِقدِّيِسَني  يِع  مجَِ َألْجِل  َوِطْلَبٍة،  ُمواظََبٍة  ِبُكلِّ  ِبَعْيِنِه  ِهلَذا 

املسيحني». كما ُيكرز بولس الرسول (أفس ٦: ١٨).
ومع ُمرتل الكنيسة َ�تف ونقول: «فيما أنت ماثل لدى عرش اهللا 
يا نيقوالوس العجيب احلكيم. ال تنفكَّ ُمَتشّفًعا بال فُتور من أجلنا 
كّلنا حنن عبيدك اُألمناء. لكي ننجو من النار املؤبّدة. ومن سوء 

نّية األعداء. ومن كل الـَمضرّات.». آمني

الداعي لكم بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

َمن هو المعلم األفضل؟ األلم.
َمن هو المعلم األسوأ؟ اللذة.

ما هي أكثر المهارات ندرة؟ العطاء.
ما هي أفضل المهارات؟ الصفح.

ما هي أصعب المهارات؟ الحفاظ على الهدوء.
ما هي أهم المهارات؟ القدرة على الطلب.

ما هي المهارة الصحيحة؟ االستماع.

أي هي المعركة األكثر خطورة؟ التعصب.
أي هي العادة األكثر ضررًا؟ الثرثرة.

من هو الشخص األقوى؟ القادر على فهم الحقيقة.

من هو الشخص األضعف؟ من يعتبر نفسه األقوى.
أي نوع من األشخاص هو األكثر حساسية؟ من يراقب قلبه.

أي هو التعّلق األكثر خطورة؟ التعّلق بالجسد.
من هو األكثر فقًرا؟ الذي يحب المال أكثر.

أي إنسان أقرب إلى اهللا؟ الرحيم.
من هو الشخص األضعف؟ الفائز على اآلخرين.

من هو الشخص األقوى؟ الفائز على نفسه.
كيف يُقاوم االضطراب؟ بالبهجة.

كيف ُيحَتَمل األلم؟ بالصبر.
ما هي عالمة الروح الصحيحة؟ اإليمان.

ما هي عوارض روح المرض؟ اليأس.
ما هي عالمة األعمال الخاطئة؟ السخط.

ما هي عالمة األعمال الصالحة؟ عالم الروح.

أيي ههههي المععررككةة  ااألألككثر خخططووررةة؟؟ االلتتععصصب.
أأيي  ههيي االلععاادة ااألألككثثرر ضضررررًاا؟؟ الثررثثررةة.

مممنن ههوو اللششخخصصص ااألألقووىى؟؟ االلققادرر ععلىى ففههمم االلحققييققةة.

ممنن هههوو االلششخخخخصصص ااألألألألضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضععععععععععععععففففففففففففففففففففففففف؟؟؟ مممنننننننن يعتتببرر ننففسه األألقوىى..
مأأيي نننوووععع ممنن ااألألششخخخخخخخخخاااااااصصصصصصصصصصصصص ههههههههووووووووووووووووووو اااااألألألألألألككككككككككككثثرر حسااسسية؟ ممنن يراقققققبببببببب  قققللبهه.

أأيي ههوو االلتتععللّّققققق ااااااااألألألألألألألألألألألألألألألألكككككككككككككككككثثثثثثثثثثثثثثثرررررررررررررررر خخخخخخخخخخخططططططططططوووووووورررررةةة؟؟؟؟ اااااالللللتتتتتتععععععلّلقق ببااللججسسددد...
مممننن هههههههههههوووووووووووووووووو اااااااألألألألألألألألألألألكككككثثثثررر ففففففففففققققققررررررررررًًًًًااااااا؟؟؟ ااااللللللذذذيييييييييييي ييييييييييححححححححبببببببببببببببب  ااااااااااللللللللللمممممممممااالللللل أأككثثثرررر.

أيي إإإنننننسسسسسااااااااننننننننن  أأأأأأأققققققققررررررررررببببببببببببببببببببببب إإإإإإللىىىىىىىىى ااااهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللاهللا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اااالللللرررررررححححيييييمممممم...
ممنن ههوووووووو االلللللشششششششششششخخخخخخخخخصصصصصصصصصصصص ااااااااااااألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضعععععععععععععففففففففف؟؟؟؟؟؟؟؟  ااااااااااالللللللللللفففففففففااائئئئئزززززز ععععععللللللىىىىىىىىى اااااآلآلآلآلآلخخخخخخخرررررررييييينننننن.

مممننننن هههههوووووووووووو اااالشششخخخخخخخخخخخخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص ااااألألألألألألألألألققققققوووووووووووىىىىىىىىىى؟؟ اااااااااااالللللللللللللففففففففففففففااااااائئئئززززز ععععللللللللىىىىى نننننننننففففففففسسسسسهههه..
كككييفففففففف ييييييييُُُُقققققققااااووووممممممم ااااااااالالالالالالالالالالالالالالضضضضضضضضضضضضططططططططططططططططططططططططرررررررراااااااااااابببببببببببببببببببببب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بااللللببببببهههههججججججججججةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة...

كككككككيييييييففففففف ييييييُُُُُُُححححححتتتتتتتَََََممممممممَََََلللللللللل ااألألألألألأللللللللللممممممممممممم؟؟؟؟؟؟ ببببببببااااااااااالللصصصصصصصصصصصصبببببببببببببررررررررررررررر.
ممممااااا هههههيييييي ععععععععالالالالالالالمممممةةةةةةة ااااااااالللررررررررووووووووحححححححححححح ااااااااااالللللللللللللصصصصصصصصصصصححححححححححححححييييييحححححححححححةةةةةةةةةةةةةةةةة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اااااااإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإلإليييييييييييييمممممممممممممممماااااننننننننننننن..

مممممماااااا ههههههييييييي عععععععععووووووووووووووووواااااااارررررررررضضضضضضضضضض  ررررروووووووحححححححححح اااااااالللللللللللمممممممممممممرررررررررضضضضضضضضضضض؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ااااااااللللييييييييأأأأأأأأأأسسسسسسسسسسس...
ممممااا ههههييي عععالالالالالالالمممممةةة ااألألألألألألألألععععععععممممماااااااااللللللللللل ااااااااللللللللللخخخخخخخخخخخاااااااطططططططططططططئئئئئئئئئئةةةةةةةةةةةةةة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ااااااالللللللسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسخخخخخخخخخخخخخخخخخخططططططططططططططططط.

ممممممااا هههييييي ععععالالالالالمممممةةةةة ااااألألألألألألألعععععععععممماااالللللللل ااااللللللصصصصصصاااللححححةةةة؟؟؟؟؟؟ ععععااااااللللللمممممم ااااالللللللللررررروووووححححححح.....

ممممََنننن ههههوووو االللمممعلللللللللمممممممم   ااألألألألألألألألألألألفففففففففففففضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضلللللللللللللللللللللللل؟؟؟؟؟؟  اااااااألألألألألألألألألأللللللللللللللللمممممممممممممممم..
ممممََََنننن ههههههههووووووو االممعععععععلللللللللللممممممممممم ااااااألألألألألألألألألألألسسسسسسسسسسووووووووووأأأأأأأأ؟؟؟؟؟؟؟؟ اااااااالللللللللللللللذذذذذذذذةةةةةة....

مممممممماااااااااا هههههيييييي  أأأأأأأأكككككككككثثثثثثرررر اااااااللممممممهههههههههااااااارررررررررررررراااااااااااتتتتتتتتتتتتتتتتت نننننننننننددددددددددررررررررررررةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اللللللللعععععععععععطططططططططططططططططططططاااااااااااءءءءءءءءءءءءءءءء..
ممممممممماااااااا هههههييييييييي أأأأأأأففففففضضضضضللللللللل اااااااللللممممممممممهههههههههههههههههههااااااررررررررااااتتتتتتتتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ااااااااللللللصصصصصصصصصففففففففففففففففحححححححححح....

ممممممممممااااااا هههيييييييييييي  أأأأأأأأأأأصصصصعععبببببببب اااااااااااللللللمممهههههههههههههااااارررررررااااتتتتتتتتت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ااااااللللححححححححححفففففففففففاااااااااااظظظظظظظظظظظظظظظظظظظ  ععععععللللللللىىىىىىىىىىىىىىىى  االلههددددووووءءءءءء...
ممممماااااا ههههههييييييييييييي  أأأههههههمممم االللمممههههههااااااررررااتتتتتت؟؟؟؟؟ ااااااااللللللققققققققددددددددررررةةة عععععععلللللللللىىىىىىىىى اااااااااالللللطططططططططططططططططلللللللللبببببب.

مممماااا ههههههييييي ااااااااللللممممهههههههااااااارررررررررةةةةةةة اااااااللللللصصصصصححححييححححةةةةة؟؟؟ ااالالالالسسسستتتممممااااعععع...



5

أنَّ  (نيقية) العظيم  المقدس  المجمع  قال 
اهللا  من  مولود  نفسه  الجنس  الوحيد  اإلبن 
اآلب حسب الطبيعة، اإلله الحّق من إله حّق، 
النور الذي من النور، وهو الذي به صنع اآلب 
وتألم،  وتأنس،  وتجسَّد  ونزل،  األشياء،  كل 
وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السموات. 

والعقائد،  التعاليم  نتبع  أن  علينا  وينبغي 
مدركني ماذا يعين أنه تجسَّد؟

تدل هذه اللفظة على أنَّ الكلمة الذي من 
اهللا، تأنس. وحنن ال نقول أن طبيعة الكلمة 
ال  حنن  وأيًضا  جسًدا.  صار  حينما  تغريت 
نقول أنَّ الكلمة قد تغريَّ إىل إنسان كامل من 
نفس وجسد. بل باألحرى نقول أنَّ الكلمة 
قد وحَّد مع نفسه أقنومًيا، جسًدا ُحمًيا بنفس 
التعبري  بطريقة ال ميكن  إنسانًا  عاقلة، وصار 

عنها أو إدراكها.
وهو قد ُدِعَي ٱبن اإلنسان ليس حبسب الرغبة فقط وال حبسب اإلرادة 
الصاحلة، بل أيًضا ليس باختاذه شخًصا معيًنا. وحنن نقول أنه على 
الرغم أنَّ الطبيعتني اللتني اجتمعا مًعا يف وحدة حقيقية خمتلفتان، فإنه 
يوجد مسيح واحد وإبن واحد من اإلثنني. إن اختالف الطبائع مل يبطل 
بسبب االحتاد، بل باحلري فإن هذا االحتاد الذي يفوق الفهم والوصف
َكـوَّن لنا من الالهوت والناسوت ربًا واحًدا يسوع املسيح وابًنا واحًدا.

وهكذا، فرغم أن له وجوًدا قبل الدهور وقد ُوِلَد من اآلب، فإنه يقال 
أيًضا إنه ُوِلَد حسب اجلسد من ٱمرأة، كما أن طبيعته اإلهلية ال حتتاج 
لنفسها بالضرورة إىل والدة أخرى بعد الوالدة من اآلب. إنَّ القول بأن 
ذلك الذي هو موجود قبل كل الدهور وهو أزيل مع اآلب، حيتاج إىل 
بداية ثانية لكي يوجد، إمنا هو أمٌر بال غاية ويف نفس الوقت هو قول 
أحمق. ولكن حيث أنه من أجلنا ومن أجل خالصنا وّحد الطبيعة 
البشرية بنفسه أقنومًيا، َوُوِلَد من ٱمرأة، فإنه �ذه الطريقة يقال أنه قد 
ُولد جسديًا. ألنه مل يولد أوًال إنسانًا عاديًا من العذراء القديسة مث 
من  الذي  بالجسد  ٱتحد  قد  إذ  بل  الكلمة،  عليه  َحّل  ذلك  بعد 
أحشائها، فيقال أن الكلمة قد قَِبَل الوالدة اجلسدية، لكي ينسب إىل 

نفسه والدة جسده اخلاص.
وهكذا نقول أنه أيًضا تأمل وقام، ليس أنَّ الكلمة اهللا تأمل يف طبيعته 
اخلاصة أو ُضرب أو طُعن أو قَِبَل اجلروح اُألخرى، ألن اإلهلي غري قابل 
للتأمل حيث أنه غري جسمي. لكن حيث أنَّ جسده اخلاص، الذي ُولد 
َعاىن هذه األمور، فإنه يقال أنه هو نفسه أيًضا قد عاىن هذه األمور 

ألجلنا. ألنَّ ذلك الذي هو غري قابل لآلالم كان يف اجلسد املتأمل. 
وعلى نفس النسق نفكر أيًضا عن موته. إنَّ الكلمة اهللا حسب الطبيعة 
غري مائت وغري فاسد لكونه هو احلياة وُمعطي احلياة. ولكن بسبب أنَّ 
جسده اخلاص ذاق بنعمة اهللا املوت ألجل اجلميع كما يقول بولس

أنه هو  يقال  (عب ٢: ٩)، لذلك 
ألنه  ألجلنا.  املوت  عاىن  قد  نفسه 
مل  فهو  الكلمة،  طبيعة  خيص  فيما 
خيترب املوت، ألنه يكون من اجلنون أن 
يقول أحد أو يفكر هكذا، ولكن، 
فإن  الدِّقة،  وجه  على  قلت  كما 
أيًضا  وهكذا  املوت.  ذاق  جسده 
عندما أرجع احلياة إىل جسده، يقال 
تعرض  أنه  لو  ليس كما  قام،  أنه 
قام  أن جسده  بل  حاشا،  للفساد، 

ثانية.
بمسيح  نعترف  فنحن  وهكذا 
إنسانًا  نعبد  أننا  ليس  واحد ورّب، 
مع الكلمة، حىت ال يظهر أن هناك 
«مع»  لفظة  باستعمال  ٱنقساًما 
الرَّب  نعُبد واحًدا هو نفسه  ولكننا 
حيث أن جسده ال خيص غري الكلمة الذي باحتاده جيلس عن ميني 
أبيه. ليس كإبنني جيلسان مع اآلب، بل كإبن واحد ُمتَِّحد مع جسده 
اخلاص. ولكن إذا رفضنا االحتاد األقنومي سواء بسبب تَـَعذُّر إدراكه، 
توجد كل  ألنه  بإبنني.  التعليم  يف  نسقط  قبوله،  عدم  بسبب  أو 
الضرورة للتمييز وللقول انه من ناحية، كإنسان ذي وضع منفرد ُكرِّم 
بصفة خاصة بتسميته «اإلبن»، وأيًضا من ناحية أخرى، فإن كلمة 
اهللا يف وضع منفرد ميلك الطبيعة ُكًال من اسم البنوة وحقيقتها. لذلك 

فإن الرَّب الواحد يسوع المسيح ال ينبغي أن يُقسَّم إلى إبنين.
انه لن يكون نافًعا بأي طريقة، أن يكون التعليم الصحيح لإلميان 
هكذا، حىت ولو أقـرَّ البعض باإلحتاد بني األشخاص. ألن الكتاب مل 
يقل أن الكلمة قد وحَّد شخًصا من البشر بنفسه، بل انه صار جسًدا 
والكلمة إذ قد صار جسًدا ال يكون آخر. انه اختذ دًما وحلًما  (يو ١)
مثلنا. انه جعل جسدنا خاًصا به، َوُوِلَد إنسانًا من ٱمرأة بدون أن 
يفقد الهوته وال كونه مولوًدا من اهللا اآلب، ولكن يف اختاذه جسًدا 

َظلَّ كما هو.
إنَّ تعليم اإليمان الصحيح حيتفظ �ذا يف كل مكان. وهكذا لسوف 
جند أنَّ اآلباء القديسين قد فكروا �ذه الطريقة. وهكذا مل يرتدَّدوا في 
تسمية العذراء القديسة بوالدة اإلله. وهم مل يقولوا أن طبيعة الكلمة 
أي الهوته أخذ بداية وجوده من العذراء القديسة، بل أن جسده 
املقدس، الـُمحيّي بنفس عاقلة، قد ُوِلَد منها، الذي به إذ ٱحتد بالكلمة 

إقنومًيا، يقال عن الكلمة أنه ُولد حسب اجلسد .

ما معنى التجسُّد
للقدیس كیرللس اإلسكندري
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تدبير اهللا الكلمة في الجسد
والدة  تُعرف من مثرها، فكيف ال تكون  إمنا  الشجرة احلسنة   (١
الصالح ومولدة الحسن األزلي إًذا أرفع شأنا بصالحها من كل ما 
القوَّة اليت صنعت كل شيء،  العامل؟ ذلك ألن  العامل ومما فوق  يف 
أيقونة الصالح األزلية والكلمة الكائن قبل األزل الفائق اجلوهر والفائق 
الصالح، قد شاء يف حمبته للبشر اليت ال توصف ورأفة بنا أن يلبس 
صورتنا، ليعيد طبيعتنا اليت نزلت إلى أعماق الجحيم وجيّددها بعد أن 
عتقت، ويصعدها إىل علّو ملكوته وألوِهيَِّتِه الذي يفوق السماوات. 
شاء أن يتحد إًذا بطبيعتنا حبسب األقنوم وكان حمتاًجا من مث إىل جبلة 
جسِديَّة وإىل بشرة جديدة تكون يف الوقت عينه بشرتنا حنن لكي 
جيّددنا، ولذلك كان حمتاًجا إىل َحـَبٍل شبيه حببلنا، وإىل والدة شبيهة 
بوالدتنا، وإىل تغذية بعد الوالدة وتصرف يتناسب وإيانا، صائرا بالتايل 

على شبهنا ألجلنا.
وهكذا وجد له أمة مالئمة هي العذراء الدائمة البتولية مريم لتمنحه 
من نفسها طبيعة مل يلحق �ا دنس، وهي التي ُنَسبِّحها اليوم مقيمين 

تذكار دخولها العجيب إلى قدس األقداس، إذ سبق اهللا فعينها من 
قبل الدهور ألجل خالص جنسنا وإعادته، خمتارًا إيَّاها من بني مجيع 
املختارين املشهود هلم بالتقوى واحلكمة واألخالق احلسنة قوًال وفعًال.

سقوط آدم
٢) يف البدِء قامت ضدنا الحية العقلية رئيسة الشرور فَـَرَمـْتـَنا في 
ضدنا  قامت  فلقد  عديدة.  ألسباب  وذلك  الجحيم،  ظلمات 
وظلمها  وكراهيتها  وغيرتها  حسدها  جراء  من  طبيعتنا  واستعبدت 
وغشها وخبثها، فضًال عن قوة الموت الكامنة فيها، ذلك املوت 

الذي تولَّد وحده ما إن أدار الشيطان وجهه عن الحياة الحقيقية.
يف البدِء أفسدت الحية آدم ملا رأته عائًشا يف فردوس النعيم متأللًئا 
با·د اإلهلي، موجًها من األرض إىل السماء، وبحسد رديء منها 
أرادت اقتياده إلى الموت نفسه بعد أن سقط هو بعدل من ذلك 
النعيم. ذلك أنَّ الحسد (أو الشهوة) ليس هو أب الكراهية وحسب، 

بل وهو مسبب القتل أيًضا.
هذا ما جلبته إلينا احلية بغٍش من جراء كراهيتها جلنس البشر، إذ قد 
أخذت حبب ٱلتسلط عليه عن ظلم من أجل حتطيم ذاك الذي ُخِلَق 
على صورة اهللا ومثاله. وملا مل يكن يف وسعها أن تواجهه على حنو 
مث  من  العدو  الشيطان  فقاربه  الغش.  إزاءه  استخدمت  مباشر، 
ليسكب  وذلك  اِحلسَِّية،  احلية  طريق  عن  الغاشَّة  اللطيفة  بنصيحته 

مشورته يف اإلنسان َكَسمٍّ يهدف إماتته.
الحاجة إلى آدم جديد

٣) لو متسَّك آدم بالوصية اإلهلية طارًحا املشورة الرديئة الَعُدوَّة لظهر 
غالًبا الفساد املميت ومنتصرًا على العدّو الغاش، إالَّ أنَّه تنازل للعدو 
فٱْنغَلب وسقط. وملا كان هو أصل جنسنا  الوصية  بإرادته وعصى 
جعلنا من ثم فروًعا مائتة، فأصبحنا يف عوز إىل النهوض من السقطة، 
األبدية  باحلياة  متتع  ونفسنا حىت  من جسدنا  السُّم  ٱستخراج  وإىل 

وعدم التأمل وعدم االشتهاء من جديد.
إًذا أصبح جنسنا يف َعَوٍز إىل َجْذٍر َجديٍد، إىل آدم جديد ال ميوت 
بل وال يُـْغَلب أيًضا، قادر على غفران اخلطايا وتربير املذنبني. صار يف 
َعَوٍز إىل من هو حّي وحمُيي ليعطي احلياة ملن يلتصقون به ويتشبهون 
به، معيًدا إىل احلياة ال الالحقني وحسب بل والسابقني املائتني أيًضا.

آَدُم،  «َصاَر  قائًال:  يصرّح  الروح  قيثارة  الرسول  بولس  لذلك   (٤
اِإلْنَساُن اَألوَُّل، نَـْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم اَألِخُري ُروًحا ُحمِْيًيا». (١كو٤٥:١٥).

واحلال أنَّ ليس بإمكان أحد أن يكون بال خطيئة ُحمِيًيا قادرًا على 
غفران اخلطايا إالَّ اهللا وحده. لذلك وَجَب على آدم الجديد أن يكون 
إلًها أيضا ال مجرد إنسان، فهو حياة وحكمة وعدل وحمبة ورأفة وكل 
صالح حبيث يستطيع أن يجّدد آدم القديم برمحة وحكمة وعدل، ال 
سيَّما أنَّ الحية العقلية أصل الشَّر قد استخدمت ما يناقض كل ذلك 

لكي تسقطنا في العتاقة والموت.

عید دخول السّیدة
إلى الهیكل 

عظة للقدیس غریغوریوس باالماس
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تدبير الخالص
٥) يف البدء ناهَضنا قاتل اإلنسان بدافع من الَحَسِد والكراِهيَِّة، 
وبعدها بادر إلينا رئيس الحياة بدافع من حمبته للبشر وصالحه، هو 
من  لديها  ما كان  إليها  ُمعيًدا  بعدل  جبلته  خالص  أحبَّ  الذي 
السلطان، فيما أحب رئيس الشَّر هالك خليقة اهللا بظلم مستعبًدا 
إياها ومتسلطًا عليها. فلقد تغلَّب الشَّرير على اإلنسان وأسقطه بغش 
وظلم وخداع وخبث، أمَّا احملّرر فبعدل وحكمة وحّق قد أمت غلبته 
النهائية على الشَّّر ُممجًدا جبلته. إًذا مثة حكمة كبرية كامنة وراء هذا 
التدبري اإلهلي كله، إالَّ أنَّين لن أستفيض يف تفاصيل هذا املوضوع يف 

الوقت احلاضر.

التََّجسُّد
٦) لقد كان من العدل أن تقوم الطبيعة املستعبدة نفسها وأن تنهض 
ولذلك  العبودية،  وٱقصاء  الغلبة  سبيل  يف  الشِّرير  لمحاربة  بإراد�ا 
ارتضى اهللا أن يتخذ منَّا طبيعتنا حينما ٱتـََّحد �ا أقنومًيا على منوال 
عجيب. ولكن، كان من املستحيل على تلك الطهارة العلوية الفائقة 
العقل أن تتحد بطبيعتنا املدنَّسة، إذ مثة شيء واحد يستحيل على 
اهللا: أن يتحد بالدنس قبل تطهيره. ولذا كان يف عوز إىل عذراء بال 
بذاك الذي كان معشوقها ومنبع الطهارة وتلده.  عيب طاهرة لتحبل
وهكذا ُعينت العذراء ُمسبًقا، مث ظهرت فَـتَـمَّ فيها السِّر عن طريق 

حوادث كثرية عجيبة تلخَّصت يف حدث أخري واحد.
٧) وهلذا احلدث الذي انتهت إليه األمور كلها نُـَعـيِّد اليوم، ال سيَّما 
وأنَّ عظمة األحداث ُتدرك من نتيجتها. فالذي هو من اهللا وإلى اهللا، 
الذي هو اهللا وكلمة اهللا وابن اآلب العلي، الذي هو معه في عدم البداءة 
واألزلية هو نفسه يصبح ابن اإلنسان، ابن العذراء الدائمة البتولية. 
(عب  واحلال أنَّ « َيُسوُع اْلَمِسيُح ُهَو ُهَو أَْمًسا َواْليَـْوَم َوِإَىل األََبِد.»
٨:١٣) ال يتغري حبسب ألوهيته، وال عيب فيه حبسب إنسانيته. «هو 
يـَْعَمْل  هو وحده» كما سبق وشهد عنه إشعيا قائال: «َعَلى أَنَُّه َملْ 
ظُْلًما، وََملْ َيُكْن ِيف َفِمِه ِغشٌّ.» (إش ٥٣: ٩). بل ومل حيبل به أيًضا 
يف اإلمث، كما ومل يولد يف اخلطايا، على حنو ما يشهد به داود يف املزامري 
لنفسه ولكل إنسان، حبيث يكون طاهرًا بال عيب وال حاجة إىل تطهري 

يف ذاته، وحىت يزودنا بالطهارة من ثم ُمقتبًال اآلالم والموت والقيامة.

الوالدة بال عيب وال فساد
إنَّ الشهوة يف سبيل الوالدة تلقائية يف الواقع، وغالًبا ما ال ختضع 
لناموس العقل على الرغم من جهاد البعض ضدها ومن سعي البعض 

اآلخر إىل حدوثها بصورة طبيعية من أجل اإلجناب.
بيد أن هذه الشهوة حتمل يف ذا�ا مسات اُحلكم على طبيعتنا منذ 
البدء ولذلك تدعى َفساًدا وتولد فساًدا بدورها. إ�ا ميل شهواين عند 
اإلنسان الذي مل حيفظ الكرامة اليت تلقتها طبيعتنا من اهللا، مما جعله 

يتشبه بالبهائم.

٨) ولذا مل يكتف اهللا بأن حيّل بني البشر، بل ورد من عذراء طاهرة 
قديسة، بل وفائقة الطهارة والقداسة. ذلك أ�ا ليست بتوًال منزهة عن 
اجلسدية  األفكار  عن كل  ومنزهة  بل  وحسب،  بشري  دنس  كل 
الدنسة أيًضا، هذا وإنَّ َتدخُّل الرُّوح الُقُدس هو الذي أعطى احلبل

(ال شهوة الجسد)، وذلك عن طريق البشارة واإلميان بتأنس اهللا الذي 
يفوق كل عقل، بل الذي ال يعقل وال يقبل تنازًال أو اختبارًا لشهوة 
شهوة  بالكلية  عنها  مقصية  وولدت  العذراء  حبلت  فلقد  بشرية. 
كهذه، وذلك عن طريق الصالة والبشاشة الروحّية إذا قالت للمالك 
(لوقا ١: ٣٨)،  . لَِيُكْن ِيل َكَقْوِلَك» الـُمَبشِّر: «ُهَوَذا أَنَا أََمُة الرَّبِّ
وصارت من مث بتوًال مهّيأة لكل هذا بعد أن سبق اهللا فعينه منذ الدهر

مصطفًيا إياها من بني املختارين، وهذه هي الفتاة الدائمة البتولية اليت 
ُنَسبُِّحَها اآلن.

اختيار شيت
شيًتا من بني أبناء  ٩) وانظر من أين بدأ االختيار. فلقد اختار اهللا
آدم، إذ كان يتحلَّى جبمال األخالق وضبط احلواس و�اء الفضائل، 
فبدا من مث مساء حية وأحرز االختيار الذي ستربز منه العذراء كمركبة 

الئقة باهللا السماوي إلعادة البشر إىل البُـنُـوَِّة السماوية.
١٠) وملا كان الكل قد دعوا أبناء اهللا ابتداء من شيت (تك ٤: 
٢٦) كان على ابن اهللا من مث أن يصري ابن اإلنسان منذ ذلك اجليل، 
ال سيما وأن االسم يعين لغويًا «قيامة»، أو باألحرى «من قيامة» مما 
يشري إىل وعد الرَّب باحلياة األبدية اليت سيمنحها للمؤمنني به. فكم 
كان الرمز مطابًقا لالسم: «وقد أصبح شيت بالنسبة إىل حواء بدل 

(تك ٤: ٢٥). هابيل الذي قتله أخوه قايني»
أيضا قد جتسَّد بديًال عن آدم هكذا المسيح المولود من العذراء

الذي قتله رئيس الشرور حسًدا. غري أن شيًتا مل يُقيم هابيل من املوت 
بل كان جمرَّد رمز للقيامة، وأما يسوع فقد أقام آدم ألنه كان حياة 
النبّوة  شيت  ٱستحّق حلفاءُ  نفهم كيف  هنا  وقيامتهم. ومن  الناس 

اإلهلّية وكيف دعوا على الرجاء ومن مث أبناء اهللا.
١١) إذا بدأ االختيار من أبناء آدم الذي منه ستأتي العذراء والدة 
اإلله مرورًا بالملك داود النبّي وأعقاب ذريته عرب األجيال، وهذا التدبري 
اإلهلي هو الذي جعل اهللا خيتار من بيت داود وذريته ُكًال من يواكيم 
وحنة، الذين كانا عاقرين، عائشني خبوف اهللا، ساهرين على عمل 
الفضيلة كما يليق بساللة داود. وكان هذان الزوجان يطلبان إىل اهللا

بالنسك والصالة أن حيل عقرمها واعدين بأن يفرزا هللا الطفل املولود، 
فاستجاب اهللا لطلبهما وولدت من ثم الطفلة أم اهللا من والدين تقيين، 
لتصري  النسك والصالة  بدورها احلكمة إىل جانب  اكتسبت  وهذه 
والدة البتولية، فَـَوَلَدت حبسب اجلسد وبال فساد من هو مولود من 
متطايرة  وأ�ا كانت  سيَّما  ال  األلوهية،  حبسب  الدهور  قبل  اآلن 

بالصالة ومتنغمة بدالة كبرية لدى اهللا.
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الدخول إلى الهيكل
وعاينا  طلبهما  على  الوالدان  إًذا حصل  الصالة  طريق  عن   (١٢
فبعد  النذر كو�ما صفيني هللا.  لُِيوِفَيا  الوعد، فأسرعا من مث  حتقيق 
الفطام حاًال أتيا بالطفلة العذراء والدة اإلله إلى هيكل اهللا حيث رئيس 
الكهنة، وكانت الطفلة ممتلئة نعمة منذ ذلك السِّن حىت إ�ا كانت 
َتِعي ما كان جيري أمام عينيها وتعربِّ قدر استطاعتها عن حرية انقيادها 
وعن تقدمها الطوعي إىل اهللا، كما لو كانت مأخوذة بالعشق اإلهلي 

مشتهية هذا الدخول والسكىن يف قدس األقداس.
١٣) لقد فهم رئيس الكهنة أنَّ الطفلة حاصلة على النعمة أكثر من 
اجلميع، فأقامها من مث يف املكان الذي هو أفضل من أي مكان آخر، 
ُمدِخًال إيَّاها إىل قدس األقداس َوُمَعلًِّما الكل توقير العذراء اليت كانت 
يف  تنمو  به كانت  والذي  مالك،  إليها  حيضره  إهلي  بقوت  تتغذى 
العادمي  القوات  من  َوُمسُو¿ا  ونقاًء  طُْهرًا  أجزل  حنو  على  جسدها 
األجساد. إذا كان المالئكة خيدمو�ا، هي اليت مل تدخل اهليكل من 
تلقاء نفسها بل اليت اجتذ�ا إليه اهللا نوًعا ما، لتسكن معه سنوات 
عدة إىل أن ٱنفتحت األخدار السماوية وقدَّمت للمؤمنني هيكًال إهلي¿ا 

بمولودها العجيب.
الطفلة  هذه  إهلية األقداس كذخرية  يف  اليوم أودعت  لقد   (١٤
المختارة بني املختارين منذ الدهر، التي كان جسدها أكثر طهارة من 
اإلهلية  لألقوال  رمزًا  أضحت  إ�ا  حىت  بالفضيلة،  المطهرة  األرواح 
وحسب، بل ومسكًنا أيًضا ألقنوم الكلمة االبن الوحيد نفسه الذي 

لآلب غير المولود.

هذه الوديعة يف حينها كزينة غنية تفوق العامل، ولذلك ميجد أّمه قبل 
الوالدة وبعد الوالدة أيًضا؛

وأما حنن فإذ نفهم معىن اخلالص الذي يتهيَّأ عن طريقها فنقدم هلا 
الشكر والتسبيح كّله.

هكذا حني مسعت املرأة املذكورة يف اإلجنيل األقوال اخلالصية طوَّبت 
والدة اإلله مؤدية هلا الشكر جهارًا وقائلة للرَّب: «طُوَىب لِْلَبْطِن الَِّذي 

َمحََلَك َوالثَّْديـَْنيِ اللََّذْيِن َرِضْعتـَُهَما». (لوقا ١١: ٢٧).
العجائب  ومعها  أمامنا،  مكتوبة  احلياة  أقوال  على  احلائزون  وحنن 
واآلالم، وإقامة جنسنا من األموات، وإصعادها إىل السماء، واحلياة 
التسبيح  نواصل  ال  املنتظر كيف  واخلالص  �ا،  املوعود  األبدية 
والتطويب اآلن لمن ولدت معطي الخالص ومانح الحياة، عند الحبل 

بها وعند والدتها وعند دخولها إلى األقداس؟
١٥) إًذا فلننقل أيها األخوة أنفسنا حنن أيًضا من األرض إىل السماء، 
ومن اجلسديات إىل الروحّيات. لننقل شوقنا من العابرات إىل الباقيات، 
ولنَـْزَدِر بالملذات الجسدية اليت تطعن بالنفس وتعرب بسرعة. فلنشته 
اهلبات الروحية اليت تبقى بال فساد، ولنرفع ذهننا من الصخب مرتقني 

به إىل السماوات، إىل قدس األقداس حيث تسكن والدة اإلله.
سنصبح  وهكذا  بدالة كبرية،  نشائدنا  هلا  سنقدِّم  هكذا   (١٦
وحمبته  املسيح  يسوع  الرب  بنعمة  الباقية  للخريات  ورثاء  بشفاعا�ا 
للبشر، الذي ُوِلَد منها ألجلنا والذي به يليق ا·د واإلكرام والسجود 
مع أبيه الذي ال بدء له وروحه الكلي قدسه الصانع احلياة، اآلن وكل 

أوان وإىل دهر الداهرين. آمني.

جتّنْب األفكار الخاطئة، واقطع أحالمك وكل صورة قد تكون 
«الكلي العلم» حياول أن يأخذك بعيًدا عن  ُحمرِجة، ألنَّ الشيطان
إلهك وخالقك. وعندما يُلقي بالالئمة على شخص ما، من خالل 
بعض األفكار، فإنَّ نعمة الروح القدس تبتعد مثل حنلة تطري بعيًدا 
النفس من دون نعمة ومن دون فرح السَّام، وتبقى  الدخان  عن 

مألى باالكتئاب والُحزن. لكن عندما نعارض هذا النوع من الحلم 
الشِّرير، عندما نتخلَّص منه ونبعده فورًا، عن طريق امتشاق سيفنا 
الرُّوحي على الفور بغرية وإميان حقيقي، أي صالة يسوع المقدسة، 
يهرب،  الشريرة) (األفكار  الّلص  أنَّ  الفور كيف  على  نرى  فإننا 

مقّدًما النصر للعقل الذي يتعزز بنعمة اهللا ورحمته.
العدّو الماكر ال حيتمل مشهد المالك المقدس، حارس نفسنا، 
الذي هو دائًما جبانبنا. فيحاول إبعاده حىت نبقى دون «حارس 
أعماق  ألفعى  يتسىن  لكي  رهيبة  عاصفة  مثل  فيغرِقنا  شخصي» 

الجحيم أن تلتهمنا. إنه يعرف أن المالك يطرد األفكار الفاسقة 
فقط، فيثري سحابة من األفكار واألحالم املشينة، لكي ينّجس العقل 
والقلب واجلسد. ولكن عندما يعرف ا·اهد عن غضبه فإنه يستّل 

في المسيح ويدّمر مخططاته الشريرة. على الفور السالح الروحي
تنشأ من  َحِذرًا من احللم. ميكن لكل اخلطايا أن  بّين، ُكن  يا 
احللم. لذلك، ُكن َحِذرًا ومبجرد أن يتشكّل حلٌم ما أو تبدأ يف 
ما  بطرد  قْم  عليه،  النظر عما هي  بغّض  معينة،  بأفعال  التفّكر 
به أو مسعته أو شاهدته، غاضًبا على اخلطّية ُمصلًيا يف  فكرت 
يف ذهِنك  والدة اإلله صلِّ إلى فكرك. صلِّ صالة قصرية لكن قوية.

لتساعَدك. ثْق باهللا وسُتكافأ بالنصر.
اآلن  حربًا ضدك.  يشّن  الشيطان  فراح  بالُعجب،  ممتألً  كنَت 

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

من األحالم الشريرة التي تأتي من الشيطان.
رجاًال  فإنَّ  الـُمخزي.  الحلم  من  حذرًا،  ُكْن  أقول 

روحیین عظاًما قد سقطوا وهلكوا بسبب األحالم.
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من بلدة غيراكا في الكونياس احدى مقاطعات  إنَّ السّيدة بيتسا كونتو
تشرح العجيبة اليت حصلت معها قائلة: بيلوبينيس في اليونان

لقد عانيت بأواجاٍع حاّدة يف العمود الفقري. األمر الذي أجربين 
على الدخول اىل املستشفى لتلقِّي العالج، وعند وصويل اىل هناك، 
نُقلت إىل قسم العظام على نّقالة خاّصة. الفحوصات املختلفة اليت 
أُجرَِيت يل وباألخص التصوير املقطعي (توموغرافيا) أشارت بشكٍل 
قاطع على أنّه يوجد تراجع يف الغضاريف مع التهاب كبري حوهلا ؛ 
كنت أشرب املاء بواسطة انبوب من البالستيك (من الَقِش)، وأنا 
مستلقية على ظهري، بقيُت على هذه احلالة مّدة شهرين، أُعاين فيها 

من آالم مربّحة.
يشرح فيها عن  أعارين أحدهم كتاب عن دير رقاد العذراء ماليڤي
األيقونة العجائبّية التي تفيض الميرون المقّدس في الدير العامر للرُّوم 
مطالعة  خالل  من  عندها  اليونان،  في  بيلوبينيس  في  األرثوذكس 
الكتاب  تعرَّفت على طبيبة اآلالم (أي العذراء مريم) أحشاء رأفات 

جميع المؤمنين .
تضّرعُت بلجاجة وبإمياٍن حاّر، وبدأت بقراءة الكتاب بأكثر دّقة 
الشفاعة  فيها  أطلب   ، باكية  الكتاب  أقرأ  مرهفة. كنُت  ومبشاعر 
واملساعدة من والدة اإلله العذراء مريم، ويف حلظة ما رأيُت وميًضا المًعا

خيرج من وسط الكتاب  (أي ما بين الصفحتين  التي كنُت أقرأ فيهما 
والكتاب مفتوٌح). أغلقت الكتاب فورًا، نظرُت اىل اخلارج باستغراٍب 
واندهاش قائلة: ما عسى أن يكون هذا ؟. لكنين مل أرى أو أالحظ 
شيًئا. «ماذا كان هذا يا كلّية القداسة» قلُت وانا أدمع من ُمقلّيت. «هل 

سمعِت ُتضرعاتي، وستمنحيني األمل على أن سأكون معافاة ؟». 
النوم  اىل  اللجوء  أستطع  ومل  الليل،  طوال  الكتاب  قراءة  اكملُت 

بسبب آالمي املتواصلة.
العامر،  بالربيد إىل دير ماليڤي  الباكر، أرسلُت مكتوبًا  يف الصباح 
لَيصلين منهم الزيت الذي يحوي الطيب المقّدس مع كتاب آخر عن 
الدير. عندها قمُت بإرجاع الكتاب األّول ألصحابه،  وابتدأُت بقراءة 
ثالث  المقّدس  بالميرون  جبيين  أرشم  وأنا  اجلديد خاصيت  الكتاب 

مّراٍت بشكِل صليٍب. 
ويف هذه املرَّة رأيُت ثانية الوميض الالمع خيرج من الكتاب وباألخص 

يف آخر كلمة يف الصفحة اليت كنُت أقرأ فيها.
بكيُت للتّو وآمنُت، بأنَّ العذراء الكلّية القداسة ستمّد يد العون يل.

 بدأت برشم الصليب بشكٍل متواصل، وبعد عدة أيام بدأت أشعر 
بالتحسُّن فبدأت أخطو وأسري رويًدا رويًدا، مث استطعُت اجللوس على 

طاولة الطعام. لقد حصلت العجيبة، أصبحُت أحسن بكثري. عندها 
ُعدُت اىل بييت وأنا َفرِحٌة جد¿ا. فنذرُت نذرًا بأن أذهب اىل دير ماليڤي

لتقدمي الشكر والعرفان لصاحبة العجيبة والدة اإلله أّم النور أمام أيقونتها 
لطلب  الدير  يف  اسبوًعا كامًال  أُقيم  ألن  نذرُت  وأيًضا  العجائبّية، 

الشفاعة واملساعدة من الكلّية القداسة.
بعد هذا النذر الذي نذرته خرجُت من داخل املنزل اىل الفناء حيث 
احلديقة، وعندما استدرت للعودة اىل الداخل، َمشَمُت رائحة الطيب 
المقّدس للسيدة العذراء، إّ�ا نفس الرائحة اليت مشمُت رائحتها يف 
املستشفى. رمشُت الصليب وقلُت للكلّية القداسة : « انَِّك تساعديين 
أن أزور ديرك العامر (دير ماليڤي لرقاد العذراء)، هلذا السبب أرسليت 

هذه الرسالة أن أشّم رائحة الطيب املقّدس».
فعًال لقد ساعدتين الكلّية القداسة ليس فقط بالعجيبة اليت صنعتها 

معي ال بل ساعدتين ألن أويف نذوري يف ديرها العامر ماليڤي.
ومن اجلدير بالذكر أّن ابين البالغ صاحب بُنية قويّة، أخذ يُعاين من 
آالم ُمربحة يف بطنه، وبواسطة الميرون المقّدس حصل له الشفاء التَّام 
وبسرعة ُمذهلة. فيا كلّية القداسة والنقاوة البريئة من كل العيوب أُم 

إلهنا، تشفعي يف خالص نفوسنا.

دك ایتها الممتلئة نعمة. َأیَّـُتها البتول، إنَِّك تشفین أمراض نفوسنا واوجاع اجسادنا فلذلك ُنمجِّ
والدة اإلله الكلّیة القداسة تشفي سّیدة تعاني من مشاكل في العمود الفقري بواسطة الطیب (المیرون) 

وم األرثوذكس في الیونان. الُمقدَّس الذي ینبع من أیقونتها العجائبیَّة في دیر مالیڤي العامر للرُّ
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« أَْيَن أَْذَهُب ِمْن ُروِحَك؟ َوِمْن َوْجِهَك أَْيَن أَْهُرُب؟ ِإْن َصِعْدُت ِإَىل 
السََّماَواِت فَأَْنَت ُهَناَك، َوِإْن فَـَرْشُت ِيف اْهلَاِويَِة فَـَها أَْنَت. ِإْن َأَخْذُت 
َجَناَحِي الصُّْبِح، َوَسَكْنُت ِيف أَقَاِصي اْلَبْحِر، فَـُهَناَك أَْيًضا َ�ـِْديِين َيُدَك 

(مزمور ٧:١٣٩-١٠) َوُمتِْسُكِين َميِيُنَك.»
جيب أن تكون هذه الكلمات الـُملَهمة من اهللا لكاتب املزامري داود

يف أفكارنا يف هذه األيام، حيث العامل برّمته مهتّز بكل معىن الكلمة، 
وتأيت أخبار األسى والصدمات واملصائب من كل اجلهات. قبل أن 
تصل إىل الرتكيز على ما جيري يف بلد ما، تذهلك أحداث أكثر �ديًدا 
قد تفجَّرت يف مكان آخر بشكل غري ُمتوقَّع؛ وقبل أن تتلقفها، تشغل 
انتباهك أخبار أخرى من مكان آخر، وتقودك إىل إضاعة القضايا 
السابقة مع أنَّ أيًا منها مل يبلغ خواتيمه. عبثًا يتشاور ممثلو الدول من 
أجل إجياد عالج للمعاناة املشرتكة ويشجعون واحدهم اآلخر قائلني: 
(إرمياء ١٤:٦). املصائب يف األراضي  «َسَالٌم، َسَالٌم. َوالَ َسَالَم»
حيث تتكشَّف ال تنتهي، فتبدأ فجأة كوارث جديدة يف أماكن كانت 

تُعترب آمنة وهادئة.
الذين يفّرون من املشاكل يف مكان ما جيدون أنفسهم وسط مشاكل 

أخرى يف مكان أسوأ. «َكَما ِإَذا َهَرَب إِْنَساٌن ِمْن أََماِم اَألَسِد َفَصاَدَفُه 
اْحلَيَُّة!» فَـَلَدَغْتُه  اْحلَاِئِط  َعَلى  َيَدُه  َوَوَضَع  اْلبـَْيَت  َدَخَل  أَْو   ، الدُّبُّ
(عاموس ١٩:٥). أو كما يقول نيب آخر: «َوَيُكوُن َأنَّ اْهلَاِرَب ِمْن 
يـُْؤَخُذ  اْحلُْفرَِة  َوَسِط  ِمْن  َوالصَّاِعَد  اْحلُْفرَِة،  ِيف  َيْسُقُط  الرُّْعِب  َصْوِت 
بِاْلَفخِّ. َألنَّ َمَيازِيَب ِمَن اْلَعَالِء انْـَفَتَحْت، َوأُُسَس اَألْرِض تَـزَْلزََلْت.»

(أشعياء ١٨:٢٤).
هذا ما نراه حيدث يف أيامنا. ينطلق الشخص إىل عمله بسالم فيسقط 
فجأة ضحية عمل عسكري اندلع يف مكان مل يتوقعه أحد. الشخص 
أهوال  وسط  نفسه  جيد  العسكري،  العمل  خطر  من  يهرب  الذي 
الكثريون حتفهم  ويالقي  اإلعصار.  أو  الزلزال  أو  الطبيعية  الكوارث 
حيث يفّرون، بينما يكون اآلخرون على استعداد للمخاطرة حبيا�م بدًال 
من إهدارها يف أماكن تُعترب آمنة، أل�م يتوقعون كوارث أخرى ميكن أن 
تأيت قريًبا على تلك املناطق. يبدو أنه ال يوجد مكان على الكرة األرضية 

في اآلونة األخيرة يشّكل مالًذا هادئًا وسالمًيا من المشاكل في العالم.
«بَِأْخطَاِر  واجتماعًيا.  واقتصاديًا  سياسًيا  ُمعّقًدا:  صار  شيء  كل 
ُسُيول، بَِأْخطَاِر ُلُصوٍص، بَِأْخطَاٍر ِمْن ِجْنِسي، بَِأْخطَاٍر ِمَن األَُمِم، 



بَِأْخطَاٍر ِيف اْلَمِديَنِة، بَِأْخطَاٍر ِيف اْلبَـرِّيَِّة، بَِأْخطَاٍر ِيف اْلَبْحِر، بَِأْخطَاٍر ِمْن 
(٢كورنثوس ٢٦:١١).  ِإْخَوٍة َكَذبٍَة» على ما يكتب الرسول بولس
وإىل هذه األخطار يف أيامنا ينبغي أن نضيف «أخطار في الهواء وأخطار 

من السماء» وهي مرعبة بشكل خاص.
حيتمل كل  بولس  ا·يد  الرسل  يف  املتقدم  هذا  عندما كان  ولكن 
املخاطر اليت يذكرها كانت لديه تعزية عظيمة. كان يَعَلم أنه يعاين من 
أجل املسيح وأنَّ املسيح سيكافئه على هذه املعاناة. « ألَنَِّين َعاِملٌ ِمبَْن 
(٢تيموثاوس  آَمْنُت، َوُموِقٌن أَنَُّه قَاِدٌر َأْن َحيَْفَظ َوِديَعِيت ِإَىل ذِلَك اْليـَْوِم»
زمة لَِتَحمُّل املزيد من  ١٢:١). كان يَـْعَلم أنَّ الرَّب سيمنحه القوَّة الالَّ
الضيقات، وهلذا السبب قال جبرأة: «َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِيف اْلَمِسيِح 

(فيلييب ١٣:٤). الَِّذي يُـَقوِّيِين»
إنَّ هذه الكوارث الحالية ُمرعبة للغاية بالنسبة لنا، فقد جاءت علينا ألنَّنا 
لسنا ثابتني يف اإلميان، وألنَّنا ال نتحمَّلها من أجل املسيح. هلذا السبب، 
ال أمل لدينا يف احلصول على األكاليل من ورائها. وما هو أسوأ من ذلك 
هو أننا ال ندّعم أنفسنا بقوة  ويرتكنا عاجزين يف جهودنا ملواجهة مصائبنا،
المسيح. حنن نضع رجاءنا ال في اهللا بل في القوى والوسائل البشرية. حنن 
ننسى كلمات الكتاب املقدس: «الَ تَـتَِّكُلوا َعَلى الرَُّؤَساِء، َوالَ َعَلى اْبِن 
آَدَم َحْيُث الَ َخَالَص ِعْنَدُه. طُوَىب ِلَمْن إِلُه يـَْعُقوَب ُمِعيُنُه، َوَرَجاُؤُه َعَلى 
الرَّبِّ ِإهلِِه» (مزمور ٣:١٤٦ و٥). وأيًضا: « ِإْن َملْ يـَْنبِ الرَّبُّ اْلبَـْيَت، 
َيْسَهُر  فَـَباِطالً  اْلَمِديَنَة،  الرَّبُّ  َحيَْفِظ  َملْ  ِإْن  اْلبـَنَّاُؤوَن.  يَـتـَْعُب  فَـَباِطالً 
(مزمور ١:١٢٦). ال نفتأ حناول إيجاد أساس ثابت بعيًدا عن  اْحلَاِرُس»
اهللا. وهكذا فإنَّنا نُعاين ما تنبأ به النيب: « ِلذِلَك َيُكوُن َلُكْم هَذا اِإلْمثُ 
(إشعياء َكَصدٍْع ُمْنـَقضٍّ نَاِتٍئ ِيف ِجَداٍر ُمْرَتِفٍع، يَْأِيت هدُُّه بـَْغَتًة ِيف حلََْظٍة»
١٣:٣٠). ويٌل ملن مييلون ضّد تلك اجلدران! متاًما كما يسحق اجلدار 
املنهار أولئك الذين مييلون إليه، بنفس الطريقة، مع تدمير اآلمال الكاذبة، 
سيهلك كل من وضعوا ثقتهم فيها. سوف يكون أملهم مثل «ُعكَّاَز 
، اْنَكَسْرَت َوَمزَّْقَت َهلُْم ُكلَّ َكِتٍف،  َقَصٍب». «ِعْنَد َمْسِكِهْم ِبَك بِاْلَكفِّ
(حزقيال ٧:٢٩).  َوَلمَّا تَـوَكَّأُوا َعَلْيَك اْنَكَسْرَت َوقَـْلَقْلَت ُكلَّ ُمُتوِ�ِْم»
األمر خمتلف متاًما عند الذين يطلبون املعونة من اهللا. «َاهللاُ لََنا َمْلَجأٌ َوقُـوٌَّة. 
َعْونًا ِيف الضِّْيـَقاِت ُوِجَد َشِديًدا. ِلذِلَك الَ َخنَْشى َوَلْو تَـَزْحَزَحِت اَألْرُض، 

(مزمور ١:٤٦-٢). َوَلِو انْـَقَلَبِت اْجلَِباُل ِإَىل قَـْلِب اْلِبَحاِر»

َمن رجاؤه في اهللا. هو ال خيشى ال الَبَشر وال عمل  ما من شيء يخيف
الشرير. «اَلرَّبُّ نُورِي َوَخَالِصي، ِممَّْن َأَخاُف؟ الرَّبُّ عاضد َحَياِيت، ِممَّْن 
(مزمور ١:٢٧). إنه هادئ إذ يعيش يف بيته «اَلسَّاِكُن ِيف ِسْرتِ  أفزع؟»
(مزمور١:٩٠). مستعّد لإلحبار عرب  اْلَقِديِر يسُكن» اْلَعِليِّ، ِيف ِظلِّ 
(مزمور  اْلَكِثريَِة» اْلِمَياِه  ِيف  َوُسبـُُلَك  َطرِيُقَك،  اْلَبْحِر  «ِيف  البحر 
األراضي  إىل  السَّماء  يف  يطري  أجنحة،  على  جبرأة، كما   .(٧٧:١٩
البعيدة، قائًال: «ِإْن َأَخْذُت َجَناَحِي الصُّْبِح، َوَسَكْنُت ِيف أَقَاِصي اْلَبْحِر، 
(مزمور ١٣٩:١٠-١١).  فَـُهَناَك أَْيًضا تَـْهِديِين َيُدَك َوُمتِْسُكِين َميِيُنَك»
هو يعرف أنه يُرضي اهللا حلفظ حياته «َيْسُقُط ألوف َعْن َجانِبيَك، 

َورِبـَْواٌت َعْن َميِيِنَك. أما إِلَْيَك فالَ يَـْقرتبُون» (مزمور ٧:٩٠).
حّتى الموت ال يرهبه ألنَّ َمن املسيح هو حياته، املوُت هو ربح (فيلييب 
٢١:١). «َمْن َسيَـْفِصلُـَنا َعْن َحمَبَِّة اْلَمِسيِح؟ َأِشدٌَّة أَْم َضْيٌق أَِم اْضِطَهاٌد 
أَْم ُجوٌع أَْم ُعْرٌي أَْم َخَطٌر أَْم َسْيٌف؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:«إِنَّنـَا ِمْن َأْجِلَك 
يِعَها  ُمنَاُت ُكلَّ النـََّهاِر. َقْد ُحِسْبـَنا ِمْثَل َغَنٍم لِلذَّْبِح». َولِكنَّـَنا ِيف هِذِه مجَِ
يـَْعُظُم انِْتَصارُنَا بِالَِّذي َأَحبَّنـَا. فَِإينِّ ُمتـَيـَقٌِّن أَنَُّه الَ َمْوَت َوالَ َحَياَة، َوَال 
َمالَِئَكَة َوالَ ُرَؤَساَء َوالَ قُـوَّاِت، َوالَ أُُموَر َحاِضرًَة َوالَ ُمْستَـْقبـََلًة، َوالَ ُعْلَو 
َوالَ ُعْمَق، َوالَ َخِليَقَة أُْخَرى، تَـْقِدُر َأْن تَـْفِصَلَنا َعْن َحمَبَِّة اِهللا الَِّيت ِيف 
اْلَمَواِعيُد  لََنا هِذِه  (رومية ٣٥:٨-٣٩). «فَِإْذ  َيُسوَع رَبـَِّنا» اْلَمِسيِح 
ِلَني  ُمَكمِّ َوالرُّوِح،  اجلََْسِد  َدَنِس  ِمْن ُكلِّ  َذَواتَِنا  ْر  لُِنَطهِّ اَألِحبَّاءُ  أَيـَُّها 

(٢ كورنثوس ١:٧). اْلَقَداَسَة ِيف َخْوِف اِهللا»
َوِإْطَالَق  النِِّري،  ُعَقِد  َفكَّ   . الشَّرِّ قُيـُوِد  «َحلَّ  الرَّّب:  يقوله  ما  هذا 
اْلَمْسُحوِقَني َأْحرَارًا، َوَقْطَع ُكلِّ ِنٍري. أَلَْيَس أَْن َتْكِسَر لِْلَجاِئِع ُخبـَْزَك، َوأَْن 
ُتْدِخَل اْلَمَساِكَني التَّائِِهَني ِإَىل بَـْيِتَك؟ ِإَذا رَأَْيَت ُعْريَانًا أَْن َتْكُسوُه، َوأَْن َال 
تَـتـََغاَضى َعْن حلَِْمَك. ِحيَنِئٍذ يَـْنـَفِجُر ِمْثَل الصُّْبِح نُوُرَك، َوتَـْنُبُت ِصحَُّتَك 
َتْدُعو  ِحيَنِئٍذ  الرَّبِّ َجيَْمُع َساقَـَتَك.  َوَجمُْد  أََماَمَك،  ِبرَُّك  َوَيِسُري  َسرِيًعا، 
. َتْسَتِغيُث فَـيَـُقوُل: هأََنَذا. ِإْن نَـَزْعَت ِمْن َوَسِطَك النَِّري  فَـُيِجيُب الرَّبُّ

(إشعياء ٦:٥٨-٩). « َواِإلميَاَء بِاألْصُبِع وََكالََم اِإلمثِْ
أيُّها الرَّّب عّلمين أن أعمل مشيئتك ويوم أدعوك استمع يل. فلتكن 

رمحتك علينا ألننا عليك وضعنا رجاءنا.
الحقير يوحنا، أسقف شنغهاي

٣٠ آب، ١٩٣٧، عيد القديس ألكسندر نفسك

11

« ألجلنا تجّسد الرب، تألم، ُصِلَب، ماَت ثم قام 
الكلية  أُّمه  زيَّن  أيًضا  أجلنا  من  وإنه  األموات،  من 
ومنحها كل  الفضائل  بكل  مريم  العذراء  الطهارة 
الرحيمة  الشفوقة  المقدسة، حتى تكون هي  القوى 
بعد نفسه في كل شيء لنا. ولذلك ال تدع نعمة الّله

التي مألت سيدتنا تذهب ُسدى وال تثمر فينا. دعنا 
المساعدة  الدائمة  العذراء  من  وثقة  بجرأة  نتقدم 

والسريعة االستجابة والحامية لمكرميها ». 
القديس يوحنا كرونشتادت القرن التاسع عشر
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هكذا يوسف العجيب ابن يعقوب، فَِإنَّ جمده ومكافأته توقفت على 
الحسد والوشاية اليت كان ضحيتها، وعلى حبسه وقيوده وسائر اآلالم 
اليت ألـمَّت به. وال شّك أنَّ فضيلة العفة كانت عظيمة عنده. وال شّك 
أمام  وثباته  الغنية،  املصرية  املرأة  تلك  على  ٱنتصاره  أن  كذلك، يف 
إحلاحها، يف فتنتها وإغرائها، كانت فضيلة سامية جًدا، ولكن جائزة 
آالمه حجبت جائزة عفته. إنَّ ُمكافأة يوسف الُعظمى إمنا جاءته من 
مصائبه: من املخاطر اليت تعرض هلا من جراء رفضه، والفخاخ اليت 
ُنِصَبت له، وجنون العاطفة الثائرة والُعنف الذي أُِخَذ به. َأَجلَّ مكافأته 

إمنا جاءته من حبسه ظُلًما. 
وإين ألراه يف ذلك الوقت، وقت حبسه، ُمكلًال ببهاٍء ال مثيل له أكثر 
ما كان عليه حني كان جالًسا على عرش مصر يوزع املؤونة للشعوب 
يف سين اجلدب، وينقذهم من ا·اعة، وحني كان ملجأ لكل الذين 
وأنه ليبدو أجمل في عينّي، والقيود في رجليه،  كادوا يهلكون جوًعا !
منه يف كل �اء مالبسه ويف أوج سلطانه! وإني ألراه أيًضا أحّب إلّي يوم 
كان بَغيًضا إلى أخوته، محاطًا باألعداء في بيته، منه يوم كان أثريًا إىل 

أبيه ُمفضًال ومدلًال عنده. 
إنسان كان شابًا سليل أسرة شريفة، ترىب إىل ذلك الوقت يف بيت أبيه 
ُمتمتًعا فيه بكل حريته، فإذا به جيد نفسه قد باعه أخوته، وسّلموه إىل 
قوٍم ُغرباء ال يعرف لسا�م، خيتلفون عنه كل االختالف بطبائعهم 
وأخالقهم، وهم أقرب إىل الوحوش منهم إىل البشر. مث يرى نفسه 

بدون وطن وال منزل، عبٌد يباع من بيت إىل بيت ! 
ينحّط إلى أسفل دركات العبودية، وهو مل يعمل شيًئا 
يستحق عليه هذه اخلامتة. ومل تقف مصائبه عند هذا 
احلّد، بل انَّ اإلهانات تالحقه ميسك بعضها ببعض. 
فأين هو من تلك األحالم احللوة العجيبة اليت كانت 
أخوته!  يوًما معبود  بأنه سيصري  قبًال  له  قد ُكشفت 
بل  ألنفسهم،  به  حيتفظوا  مل  اشرتوه  الذين  والتُّجار 
باعوه مرَّة ثانية إىل جتار آخرين قاذفني به هكذا إىل 
البلد املصري العجيب  بربرية أخرى ... نراه يف هذا 
الذي كان أهله يومئذ يف حرب دائمة جنونية مع اإلله 
احلقيقي، وبني تلك األفواه الغامشة واأللسنة اليت كانت 

تتلفظ دائًما بالتجديف. 
ولكن له هنا وقفة ليسرتيح قليًال. فإن اهللا الذي يُـرَتِّب 
أفضل،  سيًدا  أعطاه  قد  ِسرًا،  بصالحه  شيء  كل 

وقَـَلَب الوحش المفترس الذي اشتراه إلى حمل. 
على أنَّ االسرتاحة مل تكن طويلة. فها هو اهللا يهيء 
له ساحة جديدة ملعركة جديدة، ويكّلفه القيام بدور 
يقتضيه جهاًدا ومشقة ُكربى. ها هي  بطويل جديد 
اثيمة  َنَظراٍت  يَوًما  وجِهِه  ُتَسمِّر يف  سيِّده  امرأة  ذي 
فتفتنت ِحبُْسنه، وإذا شهوة صاخبة جمنونة تسيطر عليها، 
�يأ  لتفترسه!  لبوءة  إلى  امرأة  من  تنقلب  هي  وإذا 
يف ذلك البيت خيتلف عن األعداء األولني. فلقد كان  عدّو ليوسف
عّدوه، يف املرة األوىل، الكراهية اليت أثارت اخوته عليه. وأمَّا يف هذه 
املرَّة فكان عدّوه الُحّب الذي كان تلك املرأة وليًَّة له. ويف هذا النزال 
اجلديد مع هذا العدّو الجديد من اخلطر ما يفوق خطر األول، مبرتني 

وثالثة وألف مرة. 
وإذ علمت أنه ختطى الشَّرك املنصوب بوثبة واحدة، فال تتصور أنه 
خرج من املعركة ظافرًا بغري جهاد ومشقة. حًقا، أنَّ تلك املعركة كّلفته 
كثريًا من املشقة وكثريًا من العناء. وإذا أردنا أن نتبنيَّ صحة ما أقول 
يف  وقد كان  ونضار�ا.  الفتوة  فجر  يف  الفىت  يكون  فلنتصور كيف 
احلقيقة يف ِسّن تكون فيها الطبيعة على أشد قدرتها. والشهوات تثور 
العقل خافٌت ال يرتفع. فاحلكمة ليست  العواصف، وصوت  كأ�ا 
للشباب على الغالب، والفضيلة ليست موضع اهتمام كبري عندهم. 
تلك املرحلة من العمر تثور فيها عواصف األهواء الشديدة، ويضعف 

سلطان العقل كثريًا. 
وكما أن يد الُفرس كانت متتد إىل كل ما تصل إليه لتحشو �ا جوف 
األتون البابلي لتزيد ناره ضراًما، وُ�يء له بال ٱنقطاع وقوًدا جديًدا، 
هكذا، لكي تغذي نار شهو�ا كانت تلك الشقّية تستعمل كل ما 
تصل إليه يدها: من ِسْحِر ريحها، ومسحوق الخدود، وُكحل العينين، 
وغنج الصوت، ودالل المشية، وفتنة الحركات، وإغراء الشباب، وبعبارة 

واحدة كل ما من شأنه أن يستهوي الفىت وجيذبه ويغلبه.

) ي ن ؤ م
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األب
د. جورج ميتيلينوس

يروح  يُعجزه،  حيوانًا  شباكه  يوقع يف  أن  أراد  إذا  الذي  وكالصَّياد 
يستعمل كل فنه يف الصيد من عدة ليحصل على بُغيتِه، فهمت تلك 
يلزمها  منه،  تتمكن  لكي  أ�ا  يوسف  عفة  تعرف  اليت كانت  املرأة 

استعداد مدروس واستعمال كل فنها ومهار�ا. 
والزمان  املكان  تسرتق  أن  عليها  بل كان  فحسب،  هذا  وليس 
املالئمني. فقد احرتست جيًدا أن ال �امجه إبان ثورة شهو�ا ألول مرة، 
بني  وتغذيها  الشهوة  تسنح ساعتها، وهي حتمل  تربصت حىت  بل 
ضلوعها، وختاف من جناة فريستها يف مهامجات ارجتالية وسابقة اآلوان.

يف  منهًكا  يوم  ذات  وجدته  فقد  حضرت.  قد  الساعة  هي  وها 
مشاغله االعتيادية. وها هي تُـَعِمق حوله احلفرة. َخَفَقت فيها جوانح 
اللذة كما لو كانت قد امسكته يف شباكها ال حمالة. مث أقبلت عليه 
وِدلفت حنوه (اي متشَّت ودنت من حنوه)، حىت إذا صارت إىل جانبه 
أمسكته. وهل كانت وحدها؟ كالَّ ألن سّن الفىت وطبيعته كانا حيارِبـَْنا 
معها، وسالحها كل ما يفنت ويغري. وها هي تتابع ما عزمت عليه! 

وها هي تحاول إرغامه بالقوة ! 
ويا لهول التجربة !

فأية نار أتون يشبهها؟ شاٌب يف أشدِّ فورة احلياة فيه. عبٌد غريب بعيد 
عن بين قومه، بعيد عن بالده، سلعة تُباع وُتشرتى، تتشبث به سيِّدته، 
وهي يف أشدِّ هياج شهو�ا، امرأة يف مثل ذلك الغىن، ويف مثل تلك 
القوَّة، ويف خلوة خفية عن األنظار، حيّس بنفسه بني ذراعيها تراوده عن 
نفسه إىل هذا احلّد، ويُدعى إىل مقامسة مضجع سّيدة البيت! وهذا 
بعد كثري مما اصابه من نكد الطالع، وما ناله من االضطهادات! وحنن 
نعلم بكم من االندفاع يتلقى اإلنسان رخاء العيش، ونعمة اهلدوء بعد 
احلرمان والسأم ! وبأي رغبة يقبل على اللهو والعبث وا·ون بعد أن 

عاىن الحبس والتضييق !
وما كان األمر هكذا مع يوسف الذي ثبت غري متزعزع أمام كل 
شيء. ولسُت أخشى من أن أقول أن ذلك السرير كان أخطر عليه 
من األتون البابلي على الفتية الثالثة، ومن جّب األسود على دانيال، 
ومن جوف الحوت على يونان، ألن قضية أولئك مل تكن إالَّ قضية 
خسارة الجسد، وأما قضية يوسف فكانت خسارة النفس، والموت 

األبدي، والحكم الذي ال مفرَّ منه. 
ولُنِضف إىل ذلك، احتياالت املرأة ومتلُّقها وتلطفها ودعا�ا من كل 
نوع. تلك نار آكلة ال تقتحم الجسد بل النفس ! تلك نار وصفها 
ينجم عن  الذي  الزنا  عن خطر  قال يف كالمه  إذ  الحكيم  سليمان 
األحاديث اخلطرة. هل ميكن محل النار يف الثياب من غري أن حترتق، 
وهل ُيستطاع املشي على اجلمر من غري أن حترتق القدمان؟ وبأكثر 
من ذلك ال ُيستطاع االقرتاب من املرأة من غري الوقوع يف الزنا (أم ٦). 
فكما أنَّه يستحيل على املرء أن يقرتب من النار من غري أن حيرتق، 

كذلك يستحيل عليه أن يعاشر املرأة من غري أن يعثر. 
واخلطر الذي أحدق بيوسف كان أكرب بكثري. مل يكن عليه أالَّ يقرتب 

منها، أل�ا كانت هناك وأمسكته بذراعيها وضمته إليها جسًدا إىل 
جسد. لقد جاءته الفرصة لكي خيرج من تلك التعاسة وينجو من تلك 
االضطهادات ! وكان طاملا انتظر بشوق وبفارغ صرب النجاة من ضيقه، 
واستنشاق الراحة والطمأنينة ! ولكنه مع كل ذلك لبث ثابًتا متماسًكا  
ساخرًا من الشَِّباك التي أُلقيت له، وساخرًا من قوة الوحش الهائج ضده 
األنفاس  وَهلث  ونعومتها،  اليد  بلمسات  ومستخًفا  شراسته،  ومن 
وحرار�ا، وحدة  النَظرَات وسطو�ا، ونداء رائحة الطيوب واملساحيق 
احلركات  فتنة  ومن  الثياب،  إغراء  من  هازئًا  والذهب،  والكحل 
وكتمان  املكان  خلوة  من  الرغم  وعلى  اجلمال،  وروعة  والكلمات، 
وعلى الرغم من  املعرفة، وعلى الرغم مما جيذبه من دوافع الغىن والقوة،
كل ما حيارب ضّده: السِّن والطبيعة والعبودية والغربة، ومع كل ذلك 

فقد غلب ُكل شيء!
ولسُت أتردَّد في اعتبار هذه التجربة أعظم بكثير من كل التجارب 
اليت تقدمتها إىل ذلك الوقت. فهي أعظم من حسد أخوته وكراهية من 
بَـْيعه واسترقاقه  عليه من وضاعة  وأشّد  الدم،  رابطة  به  تربطهم  كانت 
ألسياد أجانب، ومن سفره وأقامته في أرض بعيدة، وسجنه وقيوده، وكل 
اآلالم التي تحملها، ألنه مل يصادفه يف كل ما حدث له موقف فيه 

العار والخطر الكبير مثل هذا املوقف. 
وها هو الصراع ينتهي، ونسيٌم عطر يصافح المنتصر! 

ذلك نسيم النعمة اإللهية وطيب عفة يوسف! 
ومثل الفتية الثالثة خرج من األتون من دون أن يعلق بأذياله رائحة 

أو أثر النار التي مرَّ فيها. 
ولقد صار يوسف المثل األعلى للطهارة، ومثل األلماس صالبة 

ونقاوة وجماًال !
ولكن تُرى ما هي الفائدة اليت حصل عليها من ٱنتصاره؟ وما هي 
جوائز املنتصر؟ اضطهادات جديدة، وُحَفٌر حتفر أمام قدميه، واملوت 
النازل فوق رأسه .. أخطار جديدة، ووشايات جديدة، وحقد أشد من 
األحقاد اليت عرفها ! فستعمد تلك الشقية إىل االنتقام لشهو�ا املذبوحة 
بكل ما خيرتعه هلا الغضب من وسائل. وجنون الغضب يولد جنونًا 

آخر، وسيتبع فسق الشهوات مظاملٌ االنتقام، وسيتبع الزىن قتُل الفىت.
وها هي تصطنع الغضب وتقيم حمكمة جائرة، وحتتكم إىل حكم 
واثقة منه ألنه زوجها وسيِّد عبدها الغريب، وتقذف إليه عبدها جبرمية 
مل يكن عليها من شاهد. وهذا املشتَكى عليه ال يُقبل حضوره يف 
وعندها كل  وارتياح،  هدوء  بكل  شكايته  تستطيع  وإ�ا  احملكمة. 
وسائل اإلقناع من محاقتها، ومداراة القاضي وثبوت شهاد�ا اليت ال 
تُرّد، وُضعف العبد املشتَكى عليه.  واذن فقد اخربت القاضي بعكس 
ما حدث متاًما، وأقنعته بسهولة، َوأَْمَلْت عليه ما أرادت، وإذا الربيء 

ُيحكم عليه بطائلة الجريمة، بالحبس العاجل فيوقف ويُقيَّد!
القاضي  يرى  أن  دون  من  الكرمي  الفىت  على  ُحكم  فقد  وهكذا 
واألدَهى من كل ذلك انه ُحيكم عليه بأنه زاٍن أراد أن يدنس مضجع 
باجلُرم  مأخوذا  لو كان  الشرعّية، كما  امرأته  على  وجتاسر  سيِّده، 
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املشهود، وكما لو ثبتت عليه كل الدالئل والبينات!
كل هذا، وما من شيء عكَّر صفاء تلك النفس العجيبة. فال نسمعه 
يقول مثًال: «يا لتعس حظي ! أيف هذا حتققت احالم الرؤى اليت 
رأيتها؟ أهذه هي مكافأة عفيت وطهاريت؟ حمكمة ظاملة وحكم جائر 
قائم على سبب خمٍز ومهني ! فلقد طُردُت من بيت أيب كأين فاسق، 
واآلن أساق إىل السجن كأنين زاٍن ومدنس عرض امرأة. وكل الناس 
أن  جيب  أحالمي، كان  مبقتضى  الذين،  أخويت  هم  وها  عليَّ. 
يعبدوين، يعيشون أحرارًا وبدون خوف، وينعمون بالسعادة يف بالدهم 
ويف بيت أيب، وأنا الذي كان جيب أن أسود عليهم موجود يف السجن 
بني اللصوص وُقطَّاع الطرق. وبعد أن طُردت من بلدي مل أجد أيُّها 
�اية آلالمي وأحزاين. وها أنا قد وجدُت من جديد يف األرض الغريبة 
ُحَفرًا يف سبيلي وخناجر مسلولة ومشهورة على صدري ! واملرأة اليت 
أرادت أن توقعين يف الزين شكتين ظُلًما، وهي اليت كانت تستوجب، 
على هاتني اجلرميتني، قطع رأسها، ترقص اآلن يف نشوة من الفرح 
اكليل  جبينها  فوق  حتمل  وكأ�ا  الكثرية،  بالغنائم  فازت  كأ�ا 

انتصارها، على حني ُحيكم عليَّ بأشد العقوبات ومل أفعل شرًا.»
ال. أنه ال يقول شيًئا من هذا، وال خيطر له على بال. ولكنه الجندي 
الحقيقّي الذي يتقدم في مجد غلبته. كانت نفسه سعيدة هادئة ال 

حيمل ِحقًدا ال إلخوته وال لتلك الزانية. 
وبرهان ذلك يف احملادثة اليت جرت بينه وبني أحد الذين كانوا معه يف 
السجن. فإذا كان أبعد من أن يسحقه احلزن، كان جيرب أن يبّدد 
أحزان اآلخرين. فلما رأى ذات يوم رفاقه يف األسِر غارقني يف اهلموم 
عن  يسأهلم  لكي  حاًال  منهم  اقرتب  واالضطرابات،  واملخاوف 

السَّبب، وحني َعِلَم أنَّ اضطرا�م ناتج عن أحالمهم َفسََّرَها هلم. 
مث أنه حني طلب إىل واحد منهم أن يذكره لدى امللك َلَعلَُّه يعتقه 
أكتفى بأن يقول: « لقد ُخطفُت وُأيت به من بالد العربانيني وأودعت 
هذا احلبس من دون أن أقرتف ذنًبا ». وما بالك يا يوسف ال تتكلم 
بشيء عن تلك الفاجرة الزانية وعن َحَسد األخوة وسلوكهم المشين؟ 
نفسك  عن  لك  مراود�ا  وعن  سيدتك  دعارة  عن  تتكلم  ال  ملاذا 
وفجورها واحتياهلا وكيدها ووشايتها، وعن احلكم اجلائر، والقاضي 

الظامل والتهمة الباطلة؟ ملاذا تسكت عن كل هذا أو ختبئه؟
وكأين به ُجييب ويقول: « ألنين ال أعرف احلقد. وألين أعلم أن كل 
نفًسا  هلا  يا  استحقاق».  وجوائز  ظفر  أكاليل  هي  التجارب  هذه 
والحقد ال  االنتقام،  على  تسمو  نفًسا  هلا  يا  األهواء!  من  متحرِّرة 
بدل  اشفاقًا  مضطهديه  حنو  يُبدي  رأيناه  أَما  سبيًال!  إليها  يعرف 
الحقد؟ ولكي ال ُيسمي اخوته، وال تلك الفاسقة الشريرة أمل يكتف 
بأن يقول: « ُأيت يب من أرض العربانيني وأودعت هذا السجن من 
غري أن أقرتف ذنًبا »، غري ُمعنيِّ شخًصا، ومن غري أن يقول كلمة 
عن البئر اليت رموه فيها وال عن االمساعيليني وال عن شيء من قصته 

الطويلة؟
وبعد هذا إالَّ ترى مصيبة جديدة تضاف إىل مصائبه ال تَـِقلُّ عنها 

هي امهاله واطالة سجنه؟ كيف ال والرجل الذي طاملا واساه وعزَّاه يف 
سجنه، وتنبأ به عن إطالق سراحه، ما أن أُعيد إىل وظيفته القدمية 
حىت نسَي يوسف ومل يتذكر طلب ذلك الربيء. وحني كان هذا ينعم 
يف بالط فرعون بأيام سعيدة، كان الفتى القديس يعيش يف السجن 
وهو صاحب الفضيلة اليت تكسف الشمس وتتجاوز �اء رونقها، ومل 

يكن من أحد يذكره أمام الملك. 
انَّ اهللا تعالى كان يريد أن ُتضفر له أكاليل جديدة وأن يهيء له أمجل 
املكافآت. ومن أجل هذا كان يطيل طريق جتاربه. فقد كان يسمح 
بإلقائه يف السجن مدة طويلة من غري أن يتخلَّى عنه. وكان يسمح 
بأن يستعمل أعداؤه كل قواهم ضّده حىت يظل الفىت من جهة ثابًتا 
كالبطل الصنديد، ومن اجلهة الثانية حىت يُظهر أنه يصونه عن املوت 
من هجمات األعداء. فقد تركهم يلقونه يف البئر، ويصبغون ثوبه بالدم 
ولكنه مل يسمح أن يقتلوه. نعم ان هذا كان مبشورة بعض إخوته، 
ولكن ما من شيء يتم بدون مساح العناية اإلهلية. وكذلك القول يف 
خربه مع المرأة المصرية. فكيف أمكن لرجل ثائر غاضب - ككل 
املصريني - بلغ به الغضب أقصى حّد أمام رجل حيسبه زانًيا وُمَدنًِّسا 
عرض امرأته، كيف أمكن له أن يصرب عن قتله أو طرحه يف النار يف 
حني كانت امرأته واقفة أمامه غاضبة ناقمة ترجتف من اإلهانة اليت 
ولولتها  املمزقة ومتضي يف  ثيا�ا  تريه  أحلقها �ا،  الرجل  أن  زعمت 

وحنيبها كيما تضاعف قصاصه !
لقد جنا من حكم الموت. وملاذا؟ أليس من البديهي أن نقول أنَّ 
الذي جلََم األسود وحّول هليب األتون إىل ندى، هو الذي جلم ُعتـُّو 

هذا الطاغية، وأطفأ حدة نار غضبه، ومحله على تعديل العقوبة؟
وهذا ما حدث له أيًضا يف السجن. فإن اهللا مسح بتقييده وطرحه يف 
السجن بني ا·رمني ولكنه منع عنه القسوة من جانب القائم على 
مع  ولكنه كان  السَّجان.  يكون  عليك كيف  خيفى  وال  السجن، 
يوسف لطيًفا رفيًقا. فلم يكتِف بأن يعفيه من األشغال الشاقة، ولكنه 
أقامه أيًضا ناظرًا على املساجني اآلخرين. تصرف هكذا مع يوسف

مع علمه بسبب زناه وإجرامه اخلطري إىل بيٍت من أعظم البيوتات 
قدرًا. وهكذا فإن اهللا كان يسمح مبصائبه ومل يكن ليتخلى عن عبده 

وكان حيفظه يف النضال. 
بددي أحزانك واحمدي اهللا دائًما كما فعلت وتفعلين. 

واشكريه على كل المصائب والتجارب التي يرسلها لك. 
وهكذا تحصلين على أعظم االستحقاقات، 

وتُنزلين بالشيطان ضربة قاضية، 
وهكذا تغمرينني بالتعزية والمواساة، 

وهكذا أيًضا تنجلي سماء نفسك وتنعمين بالطمأنينة التامة. 
فال تحزني إذن، وتحرَّري من هذه األوهام،

واكتبي لي في هذا الشأن لكي تمنحيني الفرح العظيم في منفاي 
البعيد.

المرجع: الرسالة التاسعة، من القديس يوحنا الذهبي الفم إلى الشمَّاسة 
أوليمبياس، منشورات النور، ترجمة األسقف استفانوس حداد.
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الرَّجاء في اهللا
يف اهللا يُعِتق أولئك الذين وقعوا في الخطيئة، ويعيد اَجلرحى  الرَّجاء
إىل الصحة ويُقطِّع أغالل السجناء. ُيشرق الرَّجاء مثل الفجر الوردّي 
إنَّه  الرُّوح احلزينة.  املعنوي وينري أولئك املظِلمني بوسخ  يف السَّماء 

يصّب بلسم الرَّاحة على جراح القلب الذي يف حداد.

الدواء الشائع
الصالة هي غوث حياتنا: التحّدث إىل اهللا، نسيان األمور الدنيويَّة، 
والصعود إىل السَّماء. ا�َّا الدواء الشائع لألهواء، الدواء القادر على 

محايتنا منها. أ�ا تُعطي احلياة، وهي ضمان للصحة وبُرعم حيمل 
األمل. الصالة سالح عظيم، وأمان غامر، وكنز كبير، وميناء ضخم، 

ومالذ آِمن.

تدريب جيد
الصبر فضيلة عند الرُّوح السخّية والكرمية. إنَّه مؤسَّس على حمبة 
أخيك. انَّه الشَّهامة، وارتفاع الذهن وهو صديق الوداعة. الصبر هو 
بالتعاطف،  نفسه  وتُعربِّ عن  تدريًبا جيًدا  مدرّبة  شهادة على روح 

واألعمال اإلنسانية والتواضع والعدل.

الرُّحماء
الرُّحماء دائًما يتعاملون حىت مع سوء سلوك الغري بالصرب والوداعة

يرّحبون  إ�م  وأخطائهم.  اآلخرين  نواقص  جتاه  التفهُّم  وإظهار 
باجلميع، ويتحدثون بلطف، يتصاحلون مع الذين يؤذو�م ويغفرون 

للخطأة أعماهلم برمحة.

الطريق الخطأ
أولئك  يعانون.  اآلخرين  الناس  لرؤية  تسَعد  فأنت  إذا كنت مشّاتًا 
الذين يفعلون ذلك يسَعدون لرؤية عدوهم ميوت، وينسون أنَّ املوت 
ماكرة.  ونظر�م  متجهِّمون،  خبثاء،  ا�م  مجيًعا.  إلينا  يأيت  سوف 
شفاههم ضيقة وفمهم مليء باملرارة. إ�م يزدادون سعادة من املعارك 
أكثر منه من السالم. طريقتهم يف احلياة مشّوهة وهم يف الطريق اخلطأ.

مضيفو الخيرات
الَصَدقة هي ِفعٌل حسُن النية. ا�ا صوت داخلي يأيت من قلب نقي 
حيب جاره. يف اجلوهر، من احلق أن نعطي ما حنن مدينون به ملن هم 
يف احلاجة. ألن األغنياء مبا حّصلوا من اهللا هم، يف نفس الوقت، 

مضيفو اخلريات اليت أُعطيت إليهم بوفرة ومدبّروها.

االعتراف
االعتراف هو الكشف الطوعي والصادق عن اخلطايا اليت ارُتكبت 
- من دون خجل أو تردُّد، ولكن مع لوم الذَّات والنَّدم - أمام َمن 
عّينته الكنيسة ليغفر اخلطايا. لكي يكون االعرتاف حقيقًيا وفعاًال، 
واملرائي ال  املتسرع  أن يكون طوعًيا وصادًقا، ألن االعرتاف  جيب 
معىن له، ألنه ليس إمالًء حقيقًيا من القلب، وال هو تعبريًا عن الندم 
أو مظهًرا من مظاهر الرغبة بالشفاء. ال بُّد لالعرتاف أن يتم من دون 
خجل وال ترّدد، بل بشجاعة وإدانة للذَّات، ألن الشجاعة هي تعبير 

عن رفضنا للخطيئة، بينما العاّر يدّل على غياب الشجاعة.

َوقَـْبــلَـَك داَوى الطبيُب المــريَض       فـَعـاَش الـمريُض ومــاَت الــطبيُب
فَــُكـــــْن ُمـستَــِعـًدا لِـــداِر الـــــَفـــــنـــاِء       فَـــإنَّ الــــــذي هــــَو آٍت قَـــــريِـــــــُب
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تدبير اهللا للخالص:
«بعد أن عاقَب اهللا اإلنسان أوًال ، بطُرق كثرية، ألن خطاياه كانت 
كثرية (من اليت نبَتْت من َجذر الشَّر، واليت نشأت من أسباب خمتلفة 
ويف أزمنة متفرقة)، أدَّبَه بالقول، والناموس، واألنبياء، واإلحسانات، 
والتهديدت، والفيضانات والنريان، واحلروب، واإلنتصارات، واهلزائم، 
والعالمات يف السَّماء، وعالمات يف اهلواء ويف األرض ويف البحر، 
وبتغيريات مفاجئة للرجال واملدن والشعوب ـ كل هذه األمور كانت 
ألن  قوَّة  أكثر  لدواء  اإلنسان  ٱحتاج  وأخريًا  الشَّر.  إلبادة  �دف 
أمراضه كانت تزداد سوًء، مثل: قتل األخ والزنى والقسم الكاذب، 
والجرائم الشاذة، وأول وآخر كل الشرور أي عبادة األصنام وحتويل 

العبادة إىل املخلوقات بدًال من الخالق. (انظر رو١٨:١ـ٣٢).
ومبا أنَّ هذه كانت حتتاج إىل معونة أكرب، لذلك حصلت على َمن 
قبل كل  هو  الذي  األبدي  ذاته.  اهللا  كلمة  هو  ذلك  أعظم.  هو 
الدهور، وهو غري املنظور، غري املفحوص وغري اجلسدي، البدء الذي 
من البدء، النور الذي من النور، مصدر احلياة واخللود، صورة اجلمال 
األصلي األوَّل، اخلتم الذي ال يزول، الصورة اليت ال تتغري، كلمة اآلب 
وإعالنه (١)، هذا أتى إىل صورته (٢)، وأخذ جسًدا ألجل جسدنا، 
ووحَّد ذاته بنفس عاقلة ألجل نفسي لكي يَُطهِّر الشِّبه بواسطة شبهه، 
ُولد من العذراء التي  وصار إنسانًا مثلنا يف كل شيء ماعدا الخطية إذ
ُتكرَّم  أن  الُقُدس (ألنـَُّه كان جيب  بالرُّوح  نفًسا وجسًدا،  أوًال  طُهِّرت 
والدة البنني وأيًضا أن تنال العذراوية كرامة أعظم)، وهكذا ظّل إلًها
من بعد اختاذه للطبيعة البشريّة، شخص واحد بطبيعتين، أي الجسد

الجسد. ياله من اختالط جديد، الكائن بذاته يأيت إىل  والرُّوح ألَّه
الـُمحوى ُحيَوى بواسطة نفس  الوجود، غري املخلوق ُخيلق(٣)، غري 
عاقلة تتوسط بني األلوهة واجلسد املادي. ذاك الذي مينح الغىن يصري 
فقريًا، ألنه أخذ على نفسه فقر جسدي، لكي آخذ غىن ألوِهيَّته. ذاك 

الذي هو مليء ُخيِلي نفسه، ألنه أخَلى نفسه من جمده لفرتة قصرية، 
ليكون يل نصيب يف ملئه. أّي صالح هذا؟! وأّي ِسّر حييط يب؟! 
خيلِّص  لكي  جسدي  يف  فٱشرتك  أصنها  ومل  الصورة؛  يف  ٱشرتكُت 
الصُّورة ولكي جيعل اجلسد عدمي املوت. هو يدُخل يف شركة ثانية معي 
أعجب كثريًا من األوىل، وبقدر ما أعطى حينئذ الطبيعة األفضل، فهو 
اآلن يشرتك يف األسوأ (٤). هذا العمل األخري (التجسُّد) يليق باهللا

أكثر من األول (الخلق)، وهو سامي جًدا يف نظر الفامهني.
* ما الذي سوف يقوله املعرتضون وا·دِّفون على األلوهيَّة، أولئك 
املشتكون ضّد كّل األمور اجلديرة باملديح، أولئك الذين جيعلون النور

ُمظلًما، والذين مل يتهذَّبوا باحلكمة، أولئك الذين مات املسيح ألجلهم 
باطًال، أولئك املخلوقات غري الشاكرة الذين هم من صنع الشِّرير؟ هل 
حتّول هذا اإلحسان إىل شكوى ضّد اهللا؟ هل تنظُر إليه على أنه صغري 
بسبب أنه اتضع ألجلك؟ وهل تعتربه صغريًا ألنه هو الراعي الصاحل 
ليطلب  أتى  والذي  (يو١١:١٠)،  اخلراف  عن  نفسه  يبذل  الذي 
اخلروف الذي َضلَّ فوق التالل واجلبال واليت كانت تُـَقدَّم فيها ذبائح 
آلهلة غريبة، وعندما وجده، محله على منكبيه، اللتني محل عليهما خشبة 
الصليب، وأعاده إىل احلياة األمسى، وعندما أعاده َحِسَبُه مع أولئك 
الذين مل َيضلُّوا أبًدا؟ هل حتتقره ألنه أضاَء سراًجا الذي هو جسده، 
وكنَّس البيت، مطهرًا العامل من الخطية، وفتَّش عن الدرهم، أي الصورة 
امللكية اليت ُدفنت وغطتها الشَّهوات. وّمجع املالئكة أصدقاءه؛ عندما 
وجد الدِّرهم جعلهم ُشركاء يف فرحه والذين جعلهم أيًضا مشاركني يف 
ِسّر التجسد؟ فبعد سراج السَّابق الذي أّعد الطريق، يأتي النور الذي يفوقه 
في البريق، وبعد «الصوت» أتى «الكلمة» وبعد صديق العريس جاء 
شعًبا خمتارًا، مطهرًا  العريس، صديق العريس الذي أعدَّ الطريق للرّب
إياهم باملاء ليجهزهم للرُّوح الُقُدس؟ هل تلوم اهللا على كل هذا؟ هل 
على هذا األساس تعتربه وضيًعا ألنه شدَّ احلزام على وسطه وغسل 
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أرجل تالميذه (يو٤:١٣)، وأظهر أن التواضع هو أفضل طريق للرِّفعة؟ 
لقد اتضع ألجل النفس اليت ٱحننت إىل احلضيض لكي يرفعها معه، تلك 
النفس اليت كانت ترتنَّح لتسقط حتت ثقل الخطية؟ كيف ال تتهمه أيًضا 
جبرم األكل مع العشارين وعلى موائد العشارين (انظر لو٢٧:٥)، وأنه 
خالص  يربح؟  وماذا   … يربح  لكي  العشارين،  من  تالميًذا  يتخذ 
الخطاة. وإن كان األمر هكذا، فيجب أن نلوم الطبيب بسبب أنه ينحىن 
على اجلروح وحيتمل الرائحة النتنة لكي يُعطي الصحة للمرَضى، أو هل 
نلوم ذاك الذي من رمحته ينحين لكي يُنقذ حيوانًا سقط يف حفرة كما 

يقول الناموس (انظر تث٤٠:٢٢، لو٥:١٤).
* المسيح أُْرِسَل، لكنه أُْرِسَل كإنسان ألنه من طبيعة مزدوجة (٥). 
ألنه شعر بالتعب وجاع وعطش وتأملَّ وبَكى حسب طبيعة كائن له 
جسد. وإذا استعمل تعبري «أُْرِسَل» عنه، فمعناه أنَّ مسرَّة اآلب الصاحلة
هذه  إىل  بنفسه  خيتص  ما  يُرِجع كل  فهو  إرسالية،  تعترب  أن  جيب 
اإلرسالية، وذلك لكي يكرّم املبدأ األزيل وأيًضا ألنه ال ينبغي أن يُنظر 
إليه على أنه ُمضاد هللا. فقد ُكتب عنه أنه ُسلَِّم خبيانة وأيًضا َسلََّم ذاته، 
وأيًضا ُكتب عنه أنه أُقيَم بواسطة اآلب وأنه ُأصعد، ومن جهة أخرى أنه 
أيًضا أقام ذاته وصعد. فما ذُكر أوًال يف كل عبارة فهو من إرادة اآلب 
(أنه ُسلِّم وأنه أُقيم)، أما اجلزء الثاين من كل عبارة فيشري إىل قّوته هو. 
فهل تفكر يف األمور األوىل اليت جتعله يبدو وضيًعا، أما الثانية اليت ترّفعه 
فأنت تتغافل عنها. وتضع يف حسابك أنه تأمل، وال حتسب أن هذا األمل 
مت بإرادته. انظر فحىت اآلن ال يزال الكلمة يتأمل. فالبعض يكرمونه كإله

ولكن خيلطون بينه وبني اآلب، والبعض اآلخر حيقِّرونه كمجرد جسد 
غضبه باألكثر؟ أو  (٦) ويفصلونه عن الالهوت. فعلى َمن يصب جام
باألحرى َمن هم الذين يُغفر هلم؟ هل الذين خيلطونه بطريقة خارجة أم 
األقانيم) الذين يقسمونه؟ فاألولون كان جيب أن مييزوا (بني  أولئك 

(مع اآلب). األولون من جهة عدد  واآلخرون كان جيب أن يوحدوه (٧)
األقانيم واآلخرون من جهة األلوهيَّة. هل تتعثَّر من جسده؟ هذا ما فعله 
اليهود. رمبا تريد أن تدعوه سامريًا؟ ولن أذكر ما قالوه عن املسيح بعد 
ذلك (انظر يو٤٨:٨) هل تنكر ألوهيته؟ هذا مل يفعله حتى الشياطين. 
اليهود!  من  الشياطين! وأكثر جهًال  من  إميانًا  أقل  أنت  لألسف كم 
فهؤالء اليهود قد فهموا أنَّ اسم ابن يدل على أنه مساوي يف الرتبة (أي 
مساوي هللا)، أما أولئك الشياطين فعرفوا أنَّ الذي طردهم هو إله، أل�م 
ٱقتنعوا بذلك بسبب ما حدث هلم. أما أنت فال تعرتف باملساواة وال 
(لو عّربت  تقّر بالهوته. كان من األفضل أن تكون إمَّا يهوديًا أو شيطانًا
عن ذلك بطريقة ُمضحكة) عن أن يتسلَّط على ذهنك الشَّر والكفر 

وأنت أغَلف وبصحة جيدة.
* بعد قليل سوف ترى يسوع ينزل ليتَطهَّر يف األردن (مت١٧:٣)

ألجل تطهريي أنا، أو باحلرّي ليقدس املياه بطهارته (ألنه مل يكن يف 
ٱحتياج إىل التطهري ذاك الذي يرفع خطية العامل). وانشقت السماوات، 
الثالوث  الواحدة معه (أحد  الطبيعة  الُّروح الذي من نفس  وشهد له 
القدوس املساوي له يف اجلوهر)؛ وسنراه ُجيرَّب وينتصر على التجارب 

(انظر مت١:٤ـ١١)، ويشفي كل مرض وكل ضعف  وُخيَدم من املالئكة
(مت٢٣:٤)، ومينح احلياة لألموات (وليته يهبك الحياة أنت الذي ُمتَّ 
(مت٣٣:٩) أحيانًا بنفسه وأحيانًا  بسبب هرطقتك)، ويطرد الشياطين
أخرى بواسطة تالميذه. ويُطعم خببزات قليلة آالف من البشر (مت

١٤:١٤)، وميشي على البحر كأرض جافة (مت٢٥:١٤)، وُيسلَّم 
ذاته  َقدََّم  وأيًضا  ذبيحة َكَحَمٍل،  وُقدَِّم  معه،  صالًبا خطييت  وُيصلب 
إىل  كإله، مث صعد  ثانية  وقام  كإنسان  وُدفن  ذبيحة،  يقدم  ككاهن 
السموات لكي يعود ثانية يف جمده. كم من األعياد توجد ألجلي يف كل 
سّر من أسرار المسيح! وغاية كل هذه األسرار جتديدي وتكميلي أنا، 

لكي أرجع إلى حالة آدم األولى.
في  العذراء  حملته  (كما  داخلكم  يف  ٱقبلوا محله  أرجوكم  إًذا،   *
بطنها)، وٱقفزوا فرًحا أمامه إن مل يكن مثل يوحنا المعمدان وهو يف 
بطن أمه (لو١:١)، فعلى األقل مثل داود أما تابوت العهد (٢صم

يف  أنت  بسببه ُكتبَت  الذي  االكتتاب  حترتم  أن  وعليك   .(١٤:٦
(لو١:٢ـ٥) الذي بواسطته ُفككت من  السموات، واسجد للميالد
والدتك اجلسدية، واكرم بيت حلم الصُّغرى اليت أرجعتك مرَّة أخرى 
باللوغوس  تغذيت  به  الذي  املذود  لطفل  واسجد  الفردوس،  إىل 
قانيه،  الثور  يعرف  قانيك كما  إعرف  ضاًال.  بعدما كنت  (الكلمة) 
(٣:١)، ذلك إن كنت من  والحمار معلف صاحبه، حسب قول إشعياء
الناموس وينشغلون برتديد أقواله باحرتار ،  الذين يكرمون  الطاهرين 
والالئقني للذبائح. أمَّا إن كنت من أولئك الذين ال يزالون جنسني ومل 
يكن حيّق هلم أن يأكلوا من املقدسات، وغري الئقني لتقدمي الذبائح، 
وهم من األمم الوثنيني، فٱسرع مع النجم وقدم هدايا مع المجوس ذهًبا 
ولبانًا ومًرا كما لملك وإله ولواحد قد مات ألجلك. جمِّده مع الرُّعاة، 
املالئكة.  رؤساء  مع  تسابيحك  ورتِّل  املالئكة،  مع خورس  وسبِّحه 
فليكن هذا االحتفال ُمشرتًكا بين القوات السماوية والقوات األرضية. 
ألَنَِّين أؤمن أن األجناد السماوية يشرتكون يف التمجيد معنا، وحيتفلون 
بالعيد العظيم معنا اليوم، أل�م حيبون البشر وحيبون اهللا، كما كتب 
لكي  آالمه  بعد  المسيح  مع  صعدوا  الذين  هؤالء  أمثال  عن  داود 
يستقبلوه وهم ينادون أحدهم اآلخر ان يرفعوا األبواب الدهرية (مز

٧:٢٤ـ٩).
* هناك أمٌر واحد فقط مرتبط مبناسبة ميالد المسيح، أريدكم أن 

تبغضوه، أَال وهو قتل األطفال على يد هيرودس، أو باحلرّي يجب أن 
تكرمُّوا أيًضا، هؤالء الذين ُذبحوا وهم من نفس عمر المسيح، هؤالء 
صاروا ذبيحة ُقدمت قبل الذبيحة اجلديدة (أي الصليب). عندما يهرب 
إىل مصر اهرب أنت معه؛ وترافقه فرًِحا يف املنفى. إنه عمل عظيم أن 
تشرتك مع املسيح الـُمضَطَهد. وإن أبطأ كثريًا يف مصر فادعوه من هناك 
بتقدمي عبادة خاشعة له هناك. إتبع املسيح بال لوم يف كل مراحل حياته 
منذ  يغطيك  الذي كان  الربقع  إنزع  واختنت؛  تطهَّر  صفاته.  وكل 
والدتك. بعد ذلك علِّم يف اهليكل واطرد التجار من هيكل اهللا، امسح 
هلم أن يرمجوك لو لزم األمر، فإىن أعرف جيًدا أنك سوف تفلت من 
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(انظر يو٥٩:٨). ألن الكلمة ال  بني هؤالء الذين يرمجوك مثل اهللا
يُرجم. إن جاءوا بك إلى هيرودس ال تعطيه إجابة عن أغلب أسئلته؛ 
فسوف حيرتم صمتك أكثر من احرتامه ألحاديث الشعب الكثرية. إذا 
جلدوك اطلب منهم أن يتمِّموا كل الجلدات. ُذق المّر واشرب الخّل؛ 
واطلب أن يبصقوا على وجهك؛ اقبل منهم اللطمات والشتائم، وتوِّج 
رأسك بإكليل الشوك، أي بأشواك حياة التَّقوى. إلبس ثوب األرجوان 
الذين  أولئك  من  بسخرية  السجود  واقبل  يدك،  في  القصبة  وامسك 
فلُتصلب مع المسيح واشترك في موته ودفنه  يسخرون من الحّق؛ أخريًا
بفرح لكي تقوم معه وتتمجد معه وتملك معه، انظر إىل اهللا العظيم

الذي ُيْسَجُد له َوميجَُّد يف ثالوث، ودعه ينظر إليك وليته يظهر اآلن 
بوضوح أمامك، بقدر ما تسمح قيود اجلسد، بيسوع املسيح ربنا 

الذي له ا·د من اآلن وإىل األبد آمني.»
(١) انظر القداس الغريغوري الذي خياطب املسيح الكلمة بقوله: « الذي ال 

يُنطق به، غري املرئي، غري احملوي، غري املبتدئ، األبدي، غري الزمين، الذي ال ُحيّد، 
غري املفحوص، غري املستحيل (أي غري املتغري). وهذا يوضح أنَّ القداس هو من 
اخلطب  من  وغريها  العظة  �ذه  تفوه  الذي  نفسه  غريغوريوس  القديس  وضع

والعظات املعروفة بامسه.»
(٢)  أي إىل اإلنسان الذي ُخِلَق على صورته.

بناسوت خلقه هو ىف أحشاء العذراء. (٣)
(٤)  أعطى اهللا يف اخللق نعمة اخللق «على صورة اهللا» بينما يف التجسد يأخذ 

اجلسد: «أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له».
(٥) طبًعا من جهة طبيعته اليت فيها الالهوت مّتحد بالناسوت.

(٦) يقصد أصحاب بدعة سابيليوس الذي قال إنَّ اآلب هو نفسه صار 
املسيح وصلب وبعد صعود املسيح جاء باسم الروح القدس أي الثالوث أقنوم 

واحد وليس ثالثة أقانيم لالهوت واحد.
(٧)  يقصد اآلريوسيني. 

-  ترجمة د. جورج عوض أبراهيم

القديس باسيليوس الكبير: إنَّ الصَّوم احلقيقّي هو سجن الرذائل 
أي ضبط اللسان وإمساك الغضب وقهر الشهوات.

وافحصه  قلبك  إىل  ادخل  الصَّوم  الحبيس: ىف  ثيوفان  القديس 
بدقة لتعرف بأي أفكار وأوجاع هو يرتبط.

القديس إسحق السُّوري: صوم اللسان خري من صوم الفم وصوم 
القلب َأْخَري من االثنني.

القديس يوحنا الدمشقي: اذا تناولت الكأس لتشرب فٱذكر اَخلّل 
واملرارة اليت شر�ا يسوع من أجلك وبذلك تضبط نفسك.

القديس موسى األسود: اعلم يقيًنا انَّ كل انسان يأكل ويشرب 
بال ضابط وحيب أباطيل هذا العامل فانه ال يستطيع أن ينال شيًئا من 

الصالح بل ولن يدركه، لكنه خيدع نفسه.
فٱرفض كل ذلك  باألكل والشرب واللبس  الشياطني  قاتلتك  إذا 

منهم وبنيِّ هلم حقارة ذاتك فينصرفوا عنك.
القديس أفرام السُّوري: خبز َوملح مع سكوت وراحة، أفضل من 

أطعمة شريفة مع مهوم وأحزان.
مثني هو الصوم الطاهر أمام اهللا، وهو حمفوظ ككنز يف السماء، 

الصوم سالح أمام الشِّرير، وترس نقاتل به سهام العدّو.
القديس مكسيموس المعترف: من غلب احلنجرة فقد غلب كل 

األوجاع.
القديس يوحنا الذهبي الفم: ليتنا ال نثق انَّ الصَّوم اخلارجي عن 
مل  ما  اجلسد  وطهارة  القلب  لنقاوة  وحده  يكفي  منظورة  أطعمة 

يصاحبه صوم النفس.
كرامة الصوم ليست ىف االمتناع عن الطعام بل ىف االنسحاب من 

األعمال الشريرة.
القديس يوحنا السّلمي: طريق الصَّوم يؤدى لطريق النقاوة. الصَّوم 
هو برت الشهوة واألفكار الشريرة، وهو نقاوة الصالة واستنارة النفس 

وضبط العقل والتخلص من قساوة القلب، وهو الباب للندم.
من بستان الرهبان: ال بُدَّ أن يرتبط الصَّوم بالتوبة، ألن املهم هو 

القلب النقي وليس اجلسد اجلائع.
أن إمساك البطن هو أن تقلِّل من َشَبعك قليًال، وان كان عليك 

قتال فاترك قليًال أكثر.
ال َتُصم باخلبز وامللح، وأنت تأكل حلوم الناس بالدينونة واملذمة. ال 

تَـُقل أنك صائم صوًما نظيًفا وأنت مّتسخ بكلِّ الذُّنوب.
من يضبط فمه فإن أفكاره متوت كجرّة فيها حيات وعقارب، إن 

ُسّد فم اجلرّة متوت.
الصوم بدون صالة واّتضاع ُيشبه نسرًا مكسور اجلناحني.

بمناسبة بدء صوم الميالد المقدَّسمختارات آبائية حول الصوم



19

لذلك نطلب أن تصحوا يا أيّها اآلباء اجلزيلي اإلحرتام ويا إخوتنا 
العدّو  من  لكم  املسّبب  األذى  وٱدركوا  تعالوا  باملسيح،  احملبوبني 
على  الحقد  أفئدتكم  من  استأصلوا  الضغينة.  من  ختّلصوا  الشِّّرير. 
اإلخوة واغرسوا المحّبة فيها «الَِّيت ِهَي رِبَاُط اْلَكَماِل.» كما يقول 

(كولوسي ١٤:٣). بولس المغبوط.
ما معنى رباط الكمال؟

يقول القديس يوحنا الذهبي الفم مفّسرًا إياها:« ما يريد الرسول 
الفضائل، هي موثوقة جبملتها  قوله هو أنَّ سائر هذه األمور، أي 
باحملّبة. مهما قد تذكر من مآثر حسنة بغياب احملبة هو ال شيء بل 
يذوب كلي¿ا. فإنه إذا ما أجنز امرٌء إجنازات عظيمة، مهما كانت، فهي 

بأمجعها باطلة إذاما مل تكن هلا احملّبة.»
واستبدلوها  إخوتكم  على  اإلفرتاءات  (ختّلوا)  اهجروا  اآلباء  أيها   
باملديح (بالتمجيد) وليتذكر كل واحد ما يقوله الرسول: «َأِخريًا أَيـَُّها 
اِإلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحٌق، ُكلُّ َما ُهَو َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما 

ُهَو طَاِهٌر، ُكلُّ َما ُهَو ُمِسرٌّ، ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسٌن، ِإْن َكاَنْت َفِضيَلٌة 
(يف ٤: ٨). َوِإْن َكاَن َمْدٌح، َفِفي هِذِه افْـَتِكُروا.»

خنتم اعرتافنا ودفاعنا �ذه العبارة املختصرة بل هي جريئة وحّقة. أيُّها 
ُمَنمِّين  اإلخوة واآلباء اذا مل تستأصلوا الضغينة من أفئدتكم ومل تغرسوا
المحبة وإذا ما كنتم ال تكّفوا عن اإلفرتاءات ِضّد إخوتكم، فاعلموا 
والتالل هو دون  اجلبال  أن مكوثكم يف  واغفروا جرأتنا هذه –   –
بدون  هي  وأتعابكم وكدحكم  الُنسِكيَّة  فكل جهاداتكم  جدوى. 
جدوى. هل نتفّوه مبا هو أعظم؟ وحىت لو كابدمت استشهاد جسدي 
إخوتكم،  تحّبون  وال  صميمكم  في  البغضاء  لكن  المسيح  أجل  من 
فباطل هو استشهادكم. وهذا ليس بكالمنا بل ليوحنا الذهبي الذهن 
والفم الذي يقول: « ليس من شيء أعظم أو ُمَضاٍه للمحبة وال حىت 
االستشهاد الذي هو أّول سائر املآثر الصاحلة. كيف يكون هذا؟ 
تلميًذا  يغدو  أن  باإلنسان  تؤّدي  استشهاد  دون  حمبة  أنصت. 
للمسيح، لكن باستشهاد دون حمبة فال يسعه إحراز (بلوغ) هذا.»

كما  والحسد  الضغينة  عن  متخّلين  واآلباء،  اإلخوة  أيها  إًذا 
واإلفتراءات الشريرة ضد اإلخوة، دعونا نّتخذ المحبة التي هي إيماءة 
وعالمة ممّيزة لتالميذ المسيح ولنحتضن السالم الواحد تجاه اآلخر مع 
اإلتحاد واإلنسجام، بالطريقة هذه دعونا نقّدم صلواتنا بسالم إىل اهللا 
مينح  والذي  دم صليبه،  بواسطة  السالم  وهبنا  الذي  السالم،  أمري 
متفق  بصوت  ممجدين  الرسول  حسب  والدَّانني  للقاصني  السالم 
وقلب واحد اسم اآلب واإلبن والروح القدس الكلي القداسة، اإلله 
الواحد املثلث األقانيم الذي ينبغي له كل ا·د إىل مدى الدهور. 

آمني.
من كتاب «اعتراف اإليمان» ألبينا يف القديسني نيقودميوس اآلثوسي  *

املتوشح باهللا، نقلها إىل العربية رهبان دير محاطورة، قيد الطبع.

«ماذا تفعلون؟» سأل الكاهن ا·هول. «هل هذا هو كّل ما متلكون؟ 
ال شيء آخر؟».

ما كانوا  فعًال كّل  هو  هذا  بأنَّ  اآلثوسّي  الدير  في  اآلباء  أجاب 
ميلكونه. كان ذلك يف شهر كانون األّول، ومل يكن بوسعهم شراء أّي 
غذاٍء إضاّيف بسبب االحتالل الفاشّي. يُذَكر أّن الدير كان حيتاج إىل 
عشرة آالف أوكا من القمح ملعيشته، ومل يستطيعوا شراء أوكا واحٍد 

منها. (األوكا = ١،٢٨ كغم.)
أخذ الكاهن ا·هول بضع حّبات قمح يف يده، وباركها، ورماها فوق 
بقّية القمح. مثّ بارَك اجلهات األربع، والدير، والبحر، َوَهمَّ باملغادرة.
«من أين أنَت؟»، سأله اآلباء. «ابَق لتناول بعض اخلبز والزيتون».
«لقد أتيُت من مكاٍن بعيٍد جد¡ا، من ميرا في ليكيا»، أجاَب ورحَل.

وبينما كان أحد اإلخوة يقّدم الطعام ألحد الزّوار، اختفى الشيخ الذي 
القمح  أوكا من  املئة واخلمسون  أّما  الدير.  أنّه حامي  بعد  فيما  تبّني 
الـُمباَرك، فقد دامت لنصف سنة، أي من شهر كانون األّول حني ظهر 

القّديس نيقوالوس هلم حّىت شهر متّوز حيث موسم احلصاد اجلديد.

ألبينا يف القديسني نيقودميوس اآلثوسي املتوشح باهللا

القّدیس نیقوالوس ُیطعم اآلباء اآلثوسّیین خالل االحتالل الفاشّي
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2 لسُت أدري ملاذا طُلب مّين أن أتكّلم يف هذا املؤمتر الطِّّيب، بل 
أعجُب من نفسي ملاذا اقتنعت بقبول هذه الدعوة، ولذلك سأكتفي 
الطبيب  وعالقة  عاّم  بشكل  الصّحة  حول  اخلواطر  بعض  بإيراد 

مبريضه.
2 إّين أرى نفسي، دائًما، قريًبا من معّلم الطّب وأبيه هيبوكراتس، 
أشهر األطّباء األقدمني، إذ عندما أتأّمل يف سريته وأعماله من خالل 
منظار روحّي الهوّيت وأغوص فيهما، أجد نفسي أمام ما ندعوه حنن 
يف الرهبنة «باحلسِّ الـُمرهف»،وهذا ما جعلين أتشّجع أكثر ألخوض 

يف هذا املوضوع.
2 مل يتكّلم هيبوكراتس عن اختصاص حمدَّد يف الطّب، بل تكّلم 
على اإلنسان ككّل، على صّحة روحه وعلى عافية جسده، كما أنّه 
مل يهمل دقائق عمل أي عضٍو من أعضاء اإلنسان حّىت األصغر 
وجسدك كليهما  حياتك  على  باحلفاظ  تتعّهد  جيعلك  لذا،  منه. 

ضمن إطار القداسة والطهارة.
2 إّن كلمة «نقّي» تعين نقاوة احلياة، وكلمة «القداسة» تعين أن 

تعيش يف فلك قداسة اهللا، الشرط األساس لنقاوة الحياة.
2 إّن مسريتك الطبـّية جبملتها، بأحزا�ا وأفراحها، إّمنا هي حقل 
اختبار و�ذيب للحواّس وجمال واسع لدراسة اإلنسان ككّل، وخباّصة 

ما يدعونه ِبِعْلِم الشفاء.
2 عندما تنمو يف خمافة اهللا تعرف نفسك أكثر، وتفهم، تالًيا، 
إىل  منزله،  إىل  باحرتام  تدخل  معه.  تعاملك  َوتُـَقـيِّم  أكثر،  اآلخر 
إىل  تارخيه،  إىل  إىل جسده،  روحه،  إىل  الشخصّية،  حياته  صميم 
ضعفه وإىل أمله. يفتح قلبه لك، ويكشف لك عن جرحه، ويصف 
لك أمله، الذي غالًبا ما يكون عاجزًا عن أن حيدِّده بدّقة، أو أن يُـعربِّ 
عنه بوضوح. إنَّه ينتظر منك أن تروي ظمَأُه الشَّديد للشفاء، إللقاء 
الضوء على ما وراء هذه احلياة، هذه الرغبة اليت قد ال ميلك هو اجلرأة 
الكافية على البوح �ا، ولكّنك تستطيع أن تدركها بفراستك لكونك 

طبيًبا خمتِربًا.

2 ال شّك أّنك تشعر بأّن هذا الوسط الذي تعمل فيه مقّدٌس، 
فاإلنسان املريض ال يبحث عن ُخمفِّف ألمله وحسب، بل هو يبغي 
الصّحة والحياة. وألنّه ال يريد أن ميوت، فهو يسألك، باستمرار، عن 
أمور قد تفوق طاقتك، عن أمور أنت عاجز عن أن تقّدمها له. إنّه 

يطلب ما نسعى، حنن البشر مجيًعا، وراءه: الخلود.
2 عندما ميوت اإلنسان املريض، فهل هذا يعين أّن الطبيب أخفق 
يف ُمهمَّته، أو بكالم آخر خسر لعبته؟ وهل عليه أن يعرتف ِبَفَشِلِه؟ 
. فنحن، هنا، لسنا ضمن دائرة املنطق البشرّي الذي يقول بأّن  َكالَّ
داخل  هنا،  بل حنن،  للموت،  دائًما  اإلنسان هي  حياة  الغلبة يف 
نطاق دائرتني، أو باألحرى، حنن أمام مفهومني حيث ختتلف احلقيقة 
كّلي¿ا: مفهوم المنطق البشرّي ومفهوم القّوة اإللهّية. حنن، هنا، بصدد 
بطلني متضاّدين: الموت، وقد أبيد بموت المخّلص، والمسيح الذي 
نزل إىل أعماق اجلحيم وغلبه، مثّ انبعث من القرب حامًال معه رايات 

الظفر على املوت.
ُمدرك هو  ُمدرك، وهذا الالَّ 2 يتطّلع العقل البشرّي، دائًما، إىل الالَّ
الذي يُـْغِدق على طبيعتنا بالنعمة اإلهلّية، ويعطيها معناها احلقيقّي، 
لذا، فنحن نتلهَّف إىل حتقيق ما ال يُتمَّم بواسطة طبيعتنا وحدها. من 
هنا برزت احلاجة إىل اإلميان، ال بل إىل التمّسك الشديد به لكونه 
إىل  حباجة  اإلنسان  أّن  فكما  اإلنسانّي.  للوجود  األساس  العنصر 
قّوة  إىل  حباجة  هو  األرضّية، كذلك  حياته  الستمرار  األوكسجني 
اإليمان للوصول إلى الحياة األبديّة. إذن، اإلميان هو أوكسحني احلياة 

الروحّية.
2 ولكي يتقّدم املرء روحي¿ا، عليه أن يكّف عن أن جيعل نفسه 
عبقري¿ا، كما عليه أن يسُلك باستقامة وصدق، وهكذا يأيت تقّدمه 
تلقائي¿ا وعفوي¿ا. بيد أّن خالصه يتوّقف على إيمانه الوطيد وثقته المطلقة 
بالكائن غير المدرك (اهللا)، الذي أخرج األشياء مجيعها من العدم إىل 

الوجود، والقائل: «إميانَك خّلصك» (مىت٩ :٢٢).
2 ال نستطيع من دون اإلميان أن ندرك طبيعة اإلنسان بكّلّيتها، 
مع  يؤّلف  الذي  الكون  هذا  والكون،  احلياة  لغز  نكتشف  أن  وال 
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اإلنسان ِوْحَدٌة متكاملة. فأنَت «ِإْن َملْ تُـْؤِمُنوا َفالَ تَْأَمُنوا (تفَهموا)»
يؤّكده  ما  وهذا  معقول،  الالَّ تدرك  لن  ُتؤمن،  مل  وإذا  (إش٩:٧)، 
إىل  ترشدنا  اإلهليَّة  األمور  معظم  «إّن  بقوله:  أيًضا،  هيراقليتوس، 
الـِمْقَدام  اإلنسان  أّن  بيد  إمياننا».  لعدم  ندركها  ال  ولكّننا  املعرفة، 
يقول: «أنا أؤمن باهللا المحجوب عّني، غير المرئّي، غير الُمدرك، غير 
المعقول. أؤمن بوجوده، هو الذي يبدو لي، أحيانًا، كأنّه غير موجود».

2 نظّن، يف معظم األوقات، أنّنا من نعبده هو اهللا، ولكّن الواقع 
يقول لنا إنّنا نعبد صنًما من صنع أيدينا وعقلنا، أََفَال نعترب اهللا، أحيانًا، 
ُمساعًدا شخصي¿ا يُـَؤمِّن لنا طلباتنا ورغباتنا؟ ولكّن هذا ليس إميانًا؛ 
إنّه نوع من السِّحر الذي يضع اهللا تحت تصّرف اإلنسان. دعونا نتأّمل 
ما يقوله القّديس مكسيموس المعترف حول موضوع «اهللا واإليمان»:

« لنجعل اهللا منبع كلماتنا وأساس معتقداتنا، فهو مصدر الذكاء 
الوحيد لألذكياء، وينبوع اإلهلام الدفَّاق للمتكّلمني وما يتكّلمون به؛ 
هو احلياة لألحياء وللذين سيوَلدون؛ هو الوجود احلقيقّي واألساس 

ملن أتى وملن سيأيت، ال بل هو حمور كّل شيء».
يتسامى على كّل  اهللا  إنَّ  يقول:  أن  القّديس مكسيموس  ويقصد 
يدركه  أن  أعمق من  إنّه موجود بشكٍل  مخلوق.  الالَّ لكونه  خملوق 
نكون  فعندما  هلذا،  إدراكه.  شّىت  بطرق  حياول  الذي  املخلوق 
العامل،  هذا  يف  موجودين  ال  نصبح كأنّنا  باإلميان،  فيه  راسخني 

وعندها، فقط، نصبح قادرين على أن نكون باحلقيقة موجودين.
2 اعلم أّنك كّلما ضّحيت بنفسك، كّلما خّلصتها وحفظتها 
حلياة أبديّة، و�ذه التضحية خترج من نطاق حمّبتك لذاتك، وتكّف 
عن أن تريد كّل شيء لك، َهاتًِفا: « ثقتي كبيرة ِبَك، يا من أعطيتني 
بجملتها،  حياتي  أهجر  َأْجِلَك  من  بنفسي.  ثقتي  من  أكبر  الحياة، 
وأتخّلى عن آمالي كّلها. أنا ال أريد أن أقول لك ما عليك أن تفعله، بل 
أطلب منك أن تفعل ما تريد أنت أن تفعله، فلقد أعطيتك كّل شيء، 
لدّي  ليس  أنت ماضّي، وأنت مستقبلي.  التي وهبتنيها.  حّتى حياتي 
أحد غيرك نظيرك، فافعل ما تريد أن تفعل. اآلن أدركت كم أمطرت 
علّي من بركات غمرتني منها ما أعلمه، ومنها ما ال أعلمه أيًضا، الظاهرة 
والخفّية، حّتى التجارب التي تبدو لي، أحيانًا، صعبة وشاّقة، هي بركات 
لتكن  هي:  لك  صالتي  خالصة  إذن،  مختلفة.  مظاهر  تأخذ  جزيلة 
تعزيًة  معها  وتحمل  رّب،  يا  بها،  تسمح  واحدة  تجربة  إّن  مشيئتك. 
إلهّية، أفضل بما ال يقاس من سعادة وهمّية تجعلني أختبر معها جزًءا 

من الجحيم».
متقّدمة،  روحّية  درجة  إىل  اآلن، كطبيب،  وصلت  قد  ها   2
واقتنيت قّوة اإلميان الفاعلة واملخلِّصة، فلن تعود تثق بنفسك بعد 
اآلن، ألّن الفاعل الفاعل هو هللا، الذي يقوم باألمور الصعبة كّلها.

ويستعيدوا  بالعافية  اآلخرون  ليتمّتع  تناضل  أّنك  ريب  ال   2
بطريقة  لِيَـتَـَقـبَّلوا،  أو  أفضل،  لتكون  األقّل،  على  أو  صّحتهم، 
صحيحة، المرض واأللم والموت. فافرتض أّنك قد أجنزت مهّمتك 
وجود إلى الوجود.  على األرض، وأدركت أّن هناك من أتى بنا من الالَّ
وافرتض أّنك أدركت أنّه قد ُوهب لنا قّوة الصليب، الذي أباد الموت 

وضمحله، عضًدا وتعزية تُـَبِلسم أملنا. وافرتض أّنك فهمت ماذا يعين 
َأْجِنَحًة َكالنُُّسوِر...» يَـْرَفعـُوَن  قُـوًَّة.  ُدوَن  فَـُيَجدِّ الرَّبِّ  ُمْنَتِظُرو  «َوأَمَّا 

(أش٣١:٤٠)، قّوة داخلّية تعزّيهم، وجتعلهم يشعرون ببركة التجارب 
فُـَرص  إىل  اجلسدّي  واملرض  املعاناة  عندئذ،  فتتحّول  والضيقات، 
يكتسبون �ا جتّدًدا روحي¿ا قوي¿ا. وافرتض أّنك قد اكتسبت ثقة باهللا

قويّة بأنّه هو الذي مبحّبته فقط، خّلصنا، حّىت ولو بدا لك، أحيانًا، 
أنّه قد تركنا وختّلى عّنا.

2 افرتض أّنك وصلت إىل حالة ال ترى فيها عيوب اآلخرين، أو 
ال تتذّمر من أّي خطأ يقع يف حياتك املهنيَّة. وافرتض أّنك تشُكر 
الرّب على كّل أمٍر حيصل لك، الـُمفرح منه والـُمحزن. وافرتض أّنك 
بدأت تشعر بأّن األمور املفّرحة واملؤملة جتلب لك تعزية علويّة قويّة. 
غريغوريوس  القّديس  قلبك كلمات  من كّل  قبلت  أّنك  وافرتض 
اخلطيئة».  ما خال  املوت  بأّن كّل شيء حسن حّىت   » باالماس: 
وافرتض، أخريًا، أّنك مثل إسحق السورّي تشعر بالفرح يشّع يف قلبك 
وتتمّتع  حقيقي¿ا،  طبيًبا  تكون  فقط،  عندها،  بالموت.  تفّكر  عندما 

حبياتك املهنّية وتريح اآلخرين.
2 أنت تبدأ من حيث بدأ هيبوكراتس أي من النقاوة والقداسة، 
اخلليقة اجلديدة، حيث هناك  الكنيسة، أي يف  في  تنتهي  وسوف 
طبيب النفوس واألجساد الذي ال َجيُرب ما قد َتَكسَّر وحسب، بل 
على  إجيابي¿ا  تأثريًا  يؤثّر حضورك  وعندها  أيًضا.  الموت  من  َوُيْحِيي 
املريض، الذي يرى فيك صورة املخّلص. إّن املريض يصبح حّساًسا 
بسبب آالمه الـُمربِّحة، فيقف أمامك كُجرٍح مفتوح يلتمس ضماًدا 
وشفاء. فكّل حركة من روحك وجسدك تأخذ هلا أبعاًدا ومعاٍن لدى 
املريض الذي يضع كّل أماله فيك وكأنّه ورقة يف مهّب الريح تطلب 

ملجأ أميًنا.
يف هذه اللحظة املقّدسة بالذَّات، ميكن للمريض أن ينهار نتيجة 
العكس من  أو على  َجتَهُّم بسيط صادٌر منك.  أو  كلمٍة واحدة، 
املمكن له أن يتقّوى ويتشّدد روًحا ونفًسا عرب ابتسامة صغرية، أو 
كلمة تشجيع. نعم، يف كال األمرين يعود األمر إىل تصّرف الطبيب، 

إىل تضحية بسيطة يف سبيل راحة أخيه اإلنسان.
يعود  األبدّي، عندما ال  الرحيل  املريض على  يوشك  2 عندما 
على  عندها  مساعدة،  رافًضا كّل  األدوية،  يتناول  أن  يستطيع 
الطبيب، الذي حافظ على حياته ومهنته يف الطهارة والقداسة، أن 
حياٍة  «رائحة  «طّيبة»،  رائحة  ناضجة:  آخر كفاكهة  شيًئا  يقّدم 
حلياة» (٢ كو٢ :١٦) يلتقطها الـُمْحَتِضر بلهفة. وعندها، فقط، 
تنشأ عالقة محيمة بينك وبينه، فيتكّلم معك عن موته، عن انطالقه 
اآلن،  تستطيع،  أجله،  من  ناضلت  الذي  أيًضا  وأنت،  األخري، 
الضّيق  الوقت  التي نهايتها الموت. يف هذا  عن الحياة  التكّلم معه 
أن  قداسة، جيب  األوفر  الوقت  هذا،  االنتقال  وقت  يف  احملصور، 
تستعّد لتكون رسوًال، رسوًال يبّشر حبياة أخرى أبديّة، حياة ملؤها 

الراحة والسعادة.
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َ
2 جيمع املولوَد اجلديد واإلنساَن احملتضَر أمٌر مشرتك، فكالمها 
خليقة هّشة فاقدة القّوة، حباجة إىل االهتمام من شخص قادر على 
البذل. فليس من إنسان أضعف من املولود حديثًا، وليس من خملوق 
حمبوبًا  يكون  أن  يطلب  فهو كالطفل  احملتضر،  من  أكثر  حّساس 

ومعطوفًا عليه.
2 إّن حلظة والدة طفل جديد هي حلظة مقّدسة فيها ينفصل 
أّمه، حيث  ألفه يف رحم  الذي  اجلّو  دفئه، عن  مكان  الوليد عن 
مقّومات احلياة مؤّمنة: الدم والغذاء واألوكسجني. وأّما اآلن، فإّن 
احلَْبَل الذي كان ميّده بالغذاء قد انقطع، وجاء املولود اجلديد إىل جوٍّ 
غريب وبارد، لذا يطلب االلتصاق بصدر أّمه ليمتّص حليب احلياة، 

ويستمّد الدفء بني ذراعيها.
كذلك احلال بالنسبة إىل الشخص احملتضر، فإّن حلظة انتقاله حلظة 
هذا  يف  أخرى.  حالة  إىل  حالة  من  فيها  يتحّول  أيًضا،  مقّدسة، 
الوقت يفّتش على يٍد تغمره، يلتمس بعض اهلواء املنعش ليتنّشقه، 
ليتقّوى به. يف تلك الساعة، في ذلك االنتقال  الغذاء  على بعض 
العظيم جيب أن تكون، أيّها الطبيب، إىل جانبه. يف تلك الساعة 
ليس للكلمات من مكان، وال لألدوية والعقاقري من وقت. إّن من 

يعمل اآلن هو الروح اإلهلّي فقط.
أمام هذا السّر الذي حيدث. ال يستطيع اإلنسان أن يعمل شيًئا، 
فالوسائل الطبـّّية والعالجات املتّبعة ليس لديها شيًئا، بعد، لتقّدمه. 
حنن يف حالة مماثلة ملا يوصينا به الرّب: «ال تفّكروا من قبل يف ما 
حتتّجون به، ولكن تعطون ما جيب أن تتكّلموا به ألّنكم لستم أنتم 

املتكّلمني، بل روح أبيكم الساكن فيكم» ( مر١٣- ١١).
فعالّيتها،  األدوية  وتفقد  الكلمات،  فيه  تتوّقف  الذي  الوقت  يف 
تعمل، عندئذ، قّوة اإلميان، والذي ُميَتحن، اآلن، ليس معرفة الطبيب 
ومهارته الطّبيـّـة، بل قّوة إميانه. فإذا كان كّل شيٍء موضوًعا حتت 
خيترب  اهللا،  ومخافة  بتواضٍع  واألجساد  األرواح  بطبيب  الثقة  جناح 
به:  يؤمنون  الذين  بأّن  القائل  السيِّد  كلمات  صدق  الطبيب 
املرضى  على  أيديهم  ويضعون   … جديدة  بألسٍن  «سيتكّلمون 
فيتعافون» (مر ١٦: ١٧- ١٨). سيتكّلم بلغة جديدة، لغة صمت 
العامل اآلخر. كّل شيء يتبدَّل ويظهر بطريقة خمتلفة، فعند ارتفاع 
تتغّري  أكثر  ارتفاعها  وعند  البعض،  بعضها  املعادن  تلتصق  احلرارة 
طبيعتها. هكذا هو احلال بني املرض والعالج؛ بني املرضى واألطّباء. 
أنت تعطي نفسك لتأخذ صّحة روحّية. يف حلظة واحدة، ودون أن 
تدري كيف، ترى نفسك متبنّـًيا حالة املريض. تساعده على احلياة، 
احلياة.  رسائل  تتبادالن  فكالكما  احلياة،  رّب  من  مساعدة  فتنال 
بينما  إذ  له،  باالمتنان  فتشعر  أناك،  املريض يساعدك على ختّطي 
وعندها  بواسطته،  الشفاء  بدورك  تتلقى،  الشفاء،  على  تساعده 

ستكون ملعرفتك وأدويتك العالج الفّعال.
2 على كّل حال، أنت ال تعلم ما هو األفضل واملناسب: أن 
للعالج.  خاضعين  مرضى  نكون  أن  أو  جّيدة،  صّحة  في  نكون 

أنت ال تعلم إن كان هذا اجلسد املتصدّع حباجة إىل املزيد من الصّحة 
أو إىل الصراع مع املوت الذي ينتزعه من هذه احلياة. لذلك تبادر إىل 
القول: « ال حيتاج اإلنسان إىل أمور عديدة زائلة، ألّن كّل ما كّدسه 
ومجعه يف هذه احلياة القصرية سيرتكه، وكذلك القليل الذي حبوزته 
سيغادره مع املوت. أّما الذي سيبقى معه إىل حني، ولن يفارقه إىل 

أن يغادر، هو عطشه إىل معرفة ماذا يوجد وراء هذه احلياة».
باإلمتنان  اجلميل  الشعور  أو  القّوة  إذا كانت  نعلم  ال  حنن   2
اللذين ُحــْزنَامها من خالل الصّحة، من خالل غياب األمل يف حياتنا، 
مها أفضل من األمراض والتجارب واألمل والعذابات، إذ هوذا، من 

خالل الصليب أتى الفرح، وما يزال يأيت، إىل كّل العامل.
2 أثناء الزوابع البحريّة، يف األوقات احلرجة عندما تثور األمواج 
وتلطم السفينة، يقوم القبطان بقذف احملتويات إىل اليّم لينقذ أرواح 
املسافرين.كذلك يستأصل الطبيب بعض أجزاء اجلسد لينقذ اجلسد 
كّله. وأّما عندما يسمح اهللا بنزول الجسد إلى القبر، فإّن عنصر الروح 
(وكذلك اجلسد الذي سيقوم يف اليوم األخري) ال يضيع بل خيلص 
كما يقول الرسول: «يزرع يف جسد جسدّي، ويقوم جبسٍد روحّي» 

(١كور١٥: ٤٤).
2 أخريًا، من النافل القول بأّن الصّحة اجلسديّة ال ُتخّلصنا؛ وال 
القّوة  التي نكتسبها هي  الثروة الحقيقّية  أيًضا، يدّمرنا، ألّن  املرض، 
اليت جيعلها  (٢كور٩:١٢)، واحلياة  الضعف التي تصبح كاملًة في 

املوت أبديّة.
2 دعونا نعيش احلياة اليت في المسيح يسوع، تلك احلياة اليت 
انبعثت من القرب، وما تزال أبًدا منبعثة، فنحن نتمّتع هنا على هذه 
األرض حبياتني: وقتّية أرضّية، وروحّية أبديّة نستمّدها من عيشنا الحياة 

الليتورجّية.
2 لقد اخرتت، أيّها الطبيب، مهنة مقّدسة وسريّة: مقّدسة، ألّ�ا 
تتّم باسم اهللا القّدوس. وسرّيّة، ألّ�ا تتّم بلغة الروح غري الـُمدَرك. إّ�ا 
مهنة تضعك يف مواقف حزينة صعبة تلتقي، من خالهلا، ببشر يف 
أصعب حلظات حيا�م وأدّقها ورّمبا أخطرها. لذا، نرجو أن يهبك 

الرّب نعمته وقّوته لتكون جديرًا �ذه املهّمة.

آذار   ٧ يف  تسالونيك  يف  ألقيت  باإلنكليزيّة  حماضرة  عن   (١)
٢٠٠٢ ألطّباء خمتّصني بسرطان الصدر.

اليونانّية.  ُولد عام ٤٦٠ ق.م يف جزيرة كوس  (٢) هيبوكراتس: 
أشهر األطّباء األقدمني. عّلل األمراض باضطراب األخالط وجعل 
هلا مصدرين: اهلواء والغذاء. تويف يف الريسا (تساليا). جمهول تاريخ 

وفاته.
يف  ُولد  يوناّين  فيلسوف  ق.م)   ٥٧٦-٤٨٠) هرياقليتوس:   (٣)

أفسس، وقال إّن النار هي العنصر األوّيل يف املاّدة.
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أسقف
المدن الخمس

واحلقيقة يا أخي أنَّ املثال يُعطي دائًما التعليم املناسب والفعَّال. إنَّ 
هذا الرُجل حبّد ذاته صورة عن الرهبنة الرُّومّية املزدهرة، رهبنة املالئكة 
انه رجٌل يعيش كاملالئكة. وكل ما ميكن أن أقوله عن هذا  النقّية. 
االنسان يوشك أن يكون ناقًصا ألّين َأكاد أغفل الكثري الكثري من 

مواهبه اخلفّية. فأنا أعيش يف وسط مئات من 
مجيًعا  ولكنهم  املختلفة،  الطباع  ذوي  الشّبان 
منجذبون بالطبع إىل العامل، وغري مبالني، ومع 
ذلك فُهم يرجتفون خوفًا يف ُكّل مرّة حيدثون شيًئا 
من الضجيج، ليس أل�م خيشون غضب هذا 
املدير القديس - فهذا ال يهمهم  - بل أل�م قد 
يسببون له احلُزن! وقد جيعلونه يبكي، وجيربونه 
على أن يُعاِقب نفسه حىت االنقطاع عن الطعام.
عزيزي أغاممنون، يا صديق الطفولة، قد أكون 
على  رَكَضت  ريشيت  ولكن  امللل.  َلَك  سّببت 
الورقة من نفسها. وأرجوك أن ُتَصدِّق بأينِّ مل 

أكتب إالَّ القليل القليل عن حيايت هنا. ال تعتقد بأّين قد تغّريت، 
وأصبحُت «مساويًا بعض الشيء»! لألسف فأنا ما زلُت كما كنت: 
بشريًا، ثقيًال، ُمعرًَّضا للوقوع يف فخاخ الشرير الذي يقتل اإلنسان ...

ويف النهاية أرجو أن تنقل حتيايت إىل والدَيك وإخوتك، وخصوًصا 
إىل أستاذنا احملبوب الذي ما زلُت أذكره. ولَك مينِّ أحّر الُقبالت.
كوستي ساكوبوبوس. »

الفصل التاسع
«أَُقوُل َلُكْم: إِنَُّه يـُْنِصُفُهْم َسرِيًعا! َولِكْن َمَىت َجاَء اْبُن اِإلْنَساِن، أََلَعلَُّه 

(لوقا ٨:١٨). جيَُِد اِإلميَاَن َعَلى اَألْرِض؟»»
«َكَذا قَاَل َربُّ اْجلُُنوِد: الَ َتْسَمُعوا ِلَكَالِم األَنِْبَياِء الَِّذيَن يَـتَـنَـبَّأُوَن َلُكْم، 
«. الرَّبِّ َفِم  َعْن  قَـْلِبِهْم الَ  ِبُرْؤيَا  يـََتَكلَُّموَن  بَاِطًال.  َجيَْعُلوَنُكْم  فَِإنـَُّهْم 

(ارمياء ١٦:٢٣).
الثورات  بعض  بسبب  االضطراب  إىل  عادت  العاصمة  أنَّ  إالَّ 
واملواجهات السياسّية. وخصوًصا بسبب حماولة اغتيال الملك جورج

بعد ظهر يوم ١٤ شباط ١٨٩٨، عندما كان يقوم بنزهة يف الشارع 
القدمي الذي يُدعى « أثينا - الفراشة القدمية». فقد تضاءلت شعبّية 
وفارزال  دوموكو  في  الشنيعة  اهلزائم  سلسلة  بعد  احلاكمة  الساللة 
وألميرو وأالميا، وبسبب الفوضى العامة يف البحث عن املسؤولني عن 

هذه اهلزائم.
َوِحلُسن احلّظ أنَّ الرصاصة قد أخطأت هدفها، ومل يُقتل أحد. إالَّ أنَّ  

هذه احلادثة أشعلت النفوس. ويف السّر كان اجلميع  يشعرون باخلوف. 
ومل يُبِد املثقفون وال ذوو املراكز ِحراًكا، وكأ�م ُمصابون باخلدر.

وبعد مخسة أيام من حماولة االغتيال دارت مناقشة حامية يف مكتب 
أمانة السّر في مدرسة ريزاريو بني عضوين من ا·لس وأمني السّر العام 
البالد  وحدود  األخرية،  السياسية  األحداث  حول 
اجلديدة. وخصوًصا حول املبلغ التعويضي الذي فُِرَض 
على اليونان أن تدفعه إىل السلطان بسبب هذه احلرب 
املأساوية. وقد اضطُرت البالد لتسوُّل املال من أوروبا، 
ليرة ذهبّية. كما عادت  أربعة ماليين  وهو عبارة عن 

فقُيدت دون أي أمل بأن ُيضبط اقتصادها الوطين.
وفجأة ويف ذروة اجلدال استدار أحد عضوي ا·لس 
- وهو من ايبرييا ومن كبار التجار  املسّمى كاريستوس

- حنو أمني السّر، وقال له:
يتدخل  ال  فهو  نكتاريوس،  إىل  بالنسبة  «أما   -

بشيء. وال شيء من هذا يهمه عى اإلطالق».
ويف هذه اللحظة اختفى احلماس واالنفعال، وَخَال احلوار من اخلوف 

املضطرب، وأخذ احلديث َمنَحى آخر. وقال أمني السِّر.
- « انّه يتحّضر للذهاب إىل جبل آثوس يف هذا الصيف. وقد طلب 

اإلذن الرمسي من البطريرك. كما انه حباجة للمال ...»
- ملاذا ؟

- « ألنه َصَرَف ُكل ما َمعه يف الَصدقات. ومبا أنَّ كتابه قد ُنِشَر 
مؤخرًا فقد أعوزه املال ليدفع للناشرين.»

- « وما هو هذا الكتاب ؟»
- « أََمل تسمع به؟ لقد أدَهَش مجيع الطالب اجلامعيني. وقد ذهب 

الَبعض إىل القول بأنّه مؤّلف فريد يف األدب املسيحي األرثوذكسي.
- وكيف تُريدين أن أعرفه؟ فأنا ال أهتم اآلن بنكتاريوس يف هذا الوقت 

الذي يغلي فيه ُكل شيء هنا، وحنن نوِشك على العودة إىل العبوديّة.
- عنوان الكتاب: «اخلُلق املسيحي».

- ماذا تقصد، أَال يعيش هذا االنسان املسيحي بيننا؟ أَال َخياف شيًئا 
مما حيدث؟ أَال تتأّمل روحه مثلنا كلنا ؟
فأجاب أمني السِّر بصوت خافت:

-  دعين أشرح لَك الوضع: انه ال يهتم بالسياسة
- أال يتابع األحداث؟ أَال يقرأ الُصحف ؟

- « أحيانًا. ِإالَّ أن هدف حياته األّول، كما ثبت لنا حىت اآلن، هو 
تنشئة كهنة لبالده.».



�العظـة الثـامنَة عشرَة �
٢٩) - الحياة األبدية في الُكتب المقّدسة :

إذن احلياة احلقيقّية احلّقة هي اآلب الذي باالبن يف الرُّوح الُقدس
َفجَّر للجميع ينابيع العطايا السماوية. ويف حمبته للَبشر َوَعَدنا خبريات 
احلياة األبديّة. وجيب علينا أالَّ نرفض االميان بأنَّ هذا مستطاع. وجيب 
أن نؤمن بذلك، ال بالنظر إىل ضعفنا، ولكن باعتبار قدرة اهللا. «ألّن 
دانيال:  يقوله  ما  فهذا  (مىت٢٦:١٩).  قدير» على ُكل شيء  اهللا 
«والذين هم بني األبرار الكثريين سيكونون كالكواكب اىل الدهر واىل 
(دانيال ٣:١٢ س). ويقول بولس: « فنكون مع الرّب دائًما  األبد»
ابدا» (١تسا١٧:٤). وعبارة «مع الرَّّب دائًما» معناها احلياة األبديّة. 
ويقول املخّلص بكل وضوح يف اإلجنيل: « فيذهب هؤالء اىل العذاب 

(مىت ٤٦:٢٥). األبدي، واالبراُر اىل احلياة األبديّة»

٣٠) - الطُرق المؤدية الى الحياة األبدية
كثرية هي األدّلة على احلياة األبدية. أما حنُن الذين يرغبون يف 
طُرق  اىل  يُرشدنا  املقدس  فالكتاب  األبدية،  احلياة  هذه  امتالك 
احلصول عليها. انَّنا لن نبسط إالَّ بعض هذه الشهادات بسبب طول 
الِعَظة، تاركني ملن هم أكثر اجتهاًدا عنايَة البحث عن األدلة اُألخرى.

تقول بعض النصوص إنّه باإلميان، ألنه مكتوب: «َمن يؤمن باالبن 
(يو ٣٦:٣). فله احلياة األبديّة»

يسمع  من  لكم:  أقول  احلّق  «احلّق  أيًضا:  نفسه  ربّنا  هو  ويقول 
(يو٣٦:٤). كالمي ويؤمن مبن أرسلين، فله احلياة األبديّة»

وأحيانًا باالستشهاد من جرَّاء االعرتاف باملسيح، إذ يقول: «ومن 
(يو ٢٥:١٢).  َكرَِه حياته يف هذه الدنيا حفظها للحياة األبديّة»

او  تَـَرَك اخوة  املسيح: « ومن  املال واألهل من أجل  وأيَضا برتك 
(مىت ٢٩:١٩) ؛ اخوات ... يرث احلياة االبديّة»

او حبفظ الوصايا: « ال تقتل، ال تزِن، ال تسرق ، ال تشهد بالزُّور»؛
 كما ردَّ يسوع على الذي دنا منه وسأله: «أيها املعّلم الصاحل، ماذا 

أعمل ألنال احلياة األبديّة»؟ (مىت ١٩:١٩ ، ١٦). 
كذلك بتجنُّب األعمال الّشريرة وخبدمة اهللا، إذ يقول بولس: « امَّا 
اآلن وقد أُعِتقتم من اخلطيئة وصرمت عبيًدا هللا، فانَّكم حتملون الثمر 

(رومة ٢٢:٦). الذي يقود اىل القداسة، وعاقبته احلياة األبديّة»

٣١) - رحمة اهللا فتحت الطريق للحياة األبدية
هناك طُرق كثرية اخرى للحصول على احلياة االبديّة، وقد تركتها 
لكثر�ا. ألنه مبا أّن الرَّب صاحلٌ فهو مل يفتح فقط بابًا او بابني بل 
أبوابًا كثرية لدخول احلياة االبديّة، حىت يتمّتع �ا اجلميع بدون عائق 
بقدر ما األمر منوط به. هذا ما قلنا موجزًا عن احلياة األبديّة اليت هي 
آخر تعليم قانون اإلميان وغاية اإلجهار بِه. ليَت اهللا بنعمته جيعلنا 

نتمّتع �ا مجيًعا، انا الذي أَُعلِّم وانتم الذين يسمعون.
٣٢) - الحّث على قبول األسرار المقدسة

وفضًال عن ذلك، ايها األخوة االحباء ، حتّثكم هذه العظة املقصود 
�ا تعليمكم، على ِإعداد نفوسكم لِتَـَقـبُّل العطايا السماويّة. وعليه فقد 
سّلمنا اليكم عقائد اإلميان املقّدس اجلامع الذي بّشرناكم به، بنعمة 
األربعيين  الصيام  أيام  يف  املستطاع،  بقدر  العظات،  عدد  يف  اهللا، 
املنصرمة. هذا ليس معناه أَنَّ ما قُلنا كان كل ما ميكن القول فيه، اذ 
انَّ نقطًا كثرية قد تُرَِكت جانًبا من املواضيع اليت كان جيب تعليمها، 
ولرمبا كان يف استطاعة معّلمني آخرين ان يعاجلو�ا بشكل افَضل. 
لكن يوم الفصح املقّدس اقرتب، وكذلك يوم استنارة حمبتكم يف املسيح 
حبميم امليالد الثاين. فتعّلموا إذن االشياء اليت جيب معرفتها كما يريد 
اهللا: بأية تقوى وبأي نظام جيب ان تدخلوا، عندما ُتستدعون إلمتام 
مراسيم العماد املقّدس. وبأية تقوى وبأي نظام جيب عليكم، عند 
عودتكم من العماد، التقرُُّب من مذبح اهللا والتمّتع باالسرار الّروحية، 
عظمة كّل  الكلمة،  بتعليم  استنارت  وقد  نفوسكم،  تعرف  لكيما 

العطايا اليت منحها اهللا لكم.

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد
العظة 
الثامنَة 
عشرَة

«... وبكنیسة واحدة جامعة مقّدسة... ؛
وأترجى قیامة الموتى والحیاة في الدهر ....»

ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم


