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« لقد أخذ املسيح بطرس ويعقوب ويوحنا إىل 
جبٍل عاٍل على انفراٍد. وجتّلى قّدامهم. فأشرق 
وجهُه كالشمس. وصارت ثيابُه بيضاَء كالنور. 
وظّللتهم  معُه.  يتكّلمان  وإيليا  موسى  وظهر 
سحابٌة منريٌة. وإذا صوٌت من السماء يقول: هذا 
هو ابين احلبيب الذي بِه ُسررت. فلُه امسعوا.» ؛ 
استعمل  الذي  الكنيسة  مرنُم  بِه  يتفوُه  ما  هذا 
(مت ١٧:  اليت رواها اإلجنيلّي مىت الكلمات 

.(١-٥
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح

أيها المسيحيون األتقياء
اليوم خملِّص نفوسنا الذي أنار اإلنسان الفاقد 
هيئة اجلمال، وأjجه وغريَّ طبيعة آدم اليت كانت 
مجعنا  قد  وأَهلَّها،  تتألألُ  فجعلها  أظلمت.  قد 

اليوم يف جبل ثابور المقدس لكي ِسرِّيًا يف ِسرِّ الشكر اإلهلي، نعاين 
المسيح معاينًة عقليًة يسطُع باألشعة اإلهلية. ونسمُع صوت اآلب

ثابور. وهو  البشري على  أنار الضعف  الذي  باالبن احلبيب  ينادي 
يفيض على نفوسنا باإلنارة.

أمام  المسيح  يسوع  َجتلَّى  المقدس، حيث  العالي  الجبل  على هذا 
(مىت  تالميذه َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ثَِيابُُه بـَْيَضاَء َكالنُّوِر.
١٧: ٢) قد أعطى تصورًا مسبًقا عن نور جمد اهللا اآلب الذي ال يُدىن 
الناموسّي  الغمام  َخَلَفِت  يقول: «لقد  الكنيسة  مرنَم  فإنَّ  منه. هلذا 
سحابُة الَتجلِّي املنرية. اليت حضر فيها موسى وإيليا. ُمْسَتِحقَّْنيِ أن 
يعاينا ا�د الساطع الضياء. فهتفا يقوالن هللا أنت إهلنا ملك الدهور».

اهللا  بابن  إمياننا  أي  اإلهلي  التدبري  ِلِسرِّ  واملطلق  الوحيد  اهلدف  إن 
الذي تأنس ربنا يسوع المسيح، وهو لكي نستحق حنن نور جمد  وكلمته
اهللا الذي يفوق العقل. ورمبا يتساءل أحٌد ما قائًال ما هو هذا جمد اهللا؟ 
فنجيُب: قد ذُِكَر يف سفر اخلروج أنـَُّه:« َكاَن َمْنَظُر َجمِْد الرَّبِّ َكَناٍر 
(خروج ٢٤: ١٧). يف اجلوهر إنَّ منظر جمد الرَّب هو شخص  آِكَلٍة.»
اهللا الذي ال يستطيع أحد أن يراه، كما هو مكتوب يف سفر اخلروج

َوقَاَل الرَّب: «الَ تَـْقِدُر أَْن تَـَرى َوْجِهي، َألنَّ اِإلْنَساَن الَ يَـرَاِين َويَِعيُش». 

(خروج ٢٠:٣٣). ويف مكان آخر قال الرَّب
«اْخرُْج َوِقْف َعَلى اْجلََبِل أََماَم  إليليا التسبي:
النَّاِر  َوبـَْعَد  َعاِبٌر ….  بِالرَّبِّ  َوِإَذا   .« الرَّبِّ
َصْوٌت ُمْنَخِفٌض َخِفيٌف. وهناك كان الرَّب» 

(٣ملوك ١٩: ١١-١٢).
وحبسب شهادة القديس اإلجنيلي يوحنا فإن 
«ُمثَّ َكلََّمُهْم َيُسوُع أَْيًضا  الرَّب هو نور العامل.
َفَال  يَـْتبـَْعِين  َمْن   . اْلَعاملَِ نُوُر  ُهَو  «أَنَا  قَاِئًال: 
اْحلََياِة».  نُوُر  َلُه  َيُكوُن  َبْل  الظُّْلَمِة  َميِْشي ِيف 
(يوحنا ٨: ١٢). إنَّ نور المسيح هذا ليس 
هو إالَّ مجد الرَّب كما يشهد اإلجنيلي لوقا

عندما ذكر الرعاة الساهرين من جهة، « َوِإَذا 
َأَضاَء  الرَّبِّ  َوَجمُْد  jِِْم،  َوَقَف  الرَّبِّ  َمَالُك 
(لوقا ٢: ٩)، ومن اجلهة األخرى   ْ َحْوَهلُم»
عند َرْجِم استيفانوس. « َوأَمَّا ”أستيفانوس“ َفَشَخَص ِإَىل السََّماِء َوُهَو 
ميَِِني  َعْن  قَاِئًما  َوَيُسوَع  اِهللا،  َجمَْد  فَـرََأى  اْلُقُدِس،  الرُّوِح  ِمَن  ُممَْتِلٌئ 
اِهللا.فَـَقاَل: َها أَنَا أَْنظُُر السََّماَواِت َمْفُتوَحًة، َواْبَن اِإلْنَساِن قَاِئًما َعْن ميَِِني 

(أعمال ٧: ٥٥-٥٦). اِهللا.»
إن حدث تجلِّي المسيح ُيشكل مقدمًة لرسم قيامتِه أي ©يئة التالميذ 
الذين هم مزمعون أن يصريوا شهوًدا بعيو¬م وبآذا¬م على آالمه وصلبه 
وموته ودفنه الثالثي األيام، وبالطبع قيامته ا�يدة كما يؤكد اإلجنيلي 
مىت قائًال: «ِمْن ذِلَك اْلَوْقِت ابْـَتَدأَ َيُسوُع يُْظِهُر لَِتالَِميِذِه أَنَُّه يـَْنَبِغي أَْن 
َيْذَهَب ِإَىل أُوُرَشِليَم َويـََتَأملََّ َكِثريًا ِمَن الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، 
َويُـْقَتَل، َوِيف اْليـَْوِم الثَّاِلِث يـَُقوَم.» (مىت ١٦: ٢١). وهذا أيًضا ما يشهد 
ويؤكد عليه مرنُم الكنيسة قائًال: « لـمَّا جتّليت قبل صلبك يا رب، َشابَـَه 
اجلبل السماء، وانبسطت السحابة كمظّلة، وُشهد لك من َلُدِن اآلب. 
وكان حاضرًا بطرس مع يعقوب ويوحنا، مبا أّ¬م يكونون معك يف حني 
تسليمك. حىت إذا شاهدوا عجائبك ال جيزعون من آالمك. إذ أردت 

أن تعلن ضياء القيامة».
إن العمق الالهويت والعلّو والعرض لعجيبة تجلِّي المسيح ترتكَّز على 
نقطتني أساسيتني: األوىل بأنَّ المسيح قد جتلَّى َوتَـَغيـََّرْت َهْيَئُتُه ُقدَّاَمُهْم، 
(مىت ١٧:٢) َوَأَضاَء َوْجُهُه َكالشَّْمِس، َوَصاَرْت ثَِيابُُه بـَْيَضاَء َكالنُّوِر.
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الداعي لكم بحرارة بالرب
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بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

والثانية هي: «الَسَحابٌَة الَنيــِّـرٌَة اليت ظَلََّلتـُْهْم، َوَصْوٌت ِمَن السََّحابَِة قَاِئًال: 
«هَذا ُهَو اْبين اْحلَِبيُب الَِّذي ِبِه ُسرِْرُت. َلُه اْمسَُعوا». (مىت ١٧: ٥).

ونقول هذا ألنَّ خربة معاينة ضياء وjاء نور التجلِّي، ومساع الصوت 
من السحابة ال خيص فقط وينحصر يف التالميذ الذين كانوا متواجدين 
على اجلبل مع املسيح، بل خيص أيًضا مجيع أولئك املؤمنني الذين حيبون 
اهللا من كل قلوjم وأفكارهم الطاهرة. ولنسمع ما يقول jذا اخلصوص

أبو الكنيسة القديس غريغوريوس باالماس يف تعليمه الذي يستند فيه على 
التالميذ  إنَّ   » يقول:  إذ  باهللا  والمتوشحين  الالهوتيين  اآلباء  كبار 
اهللا  ثابور مجال  عاينوا يف  قد  ترتل:  الكنيسة  تسمع  املختارين، كما 
اجلوهري واالزيل…اإلشراق الفائق الضياء نفسه الذي جلمال املثال 
األول، الرؤية غري املنظورة نفسها، رؤية احللية اإلهلية، اليت تؤلِّه اإلنسان 
وتؤهِّلُه لعالقات شخصية مع اهللا، ومللكوت اهللا نفسه األزيل والذي 
النور  منه،  يُدىن  والذي ال  العقل  يفوق  الذي  النور  هذا  له،  ال¬اية 
السماوي، الالمتناهي، الالَزَمِينّ، األزّيل، النور الذي ينُبع عدم الفساد 
والذي يؤلُِّه معاينيه. فإ¬م قد عاينوا نعمة الروح القدس نفسها الذي حّل 
فيهم فيما بعد. اذ ليس سوى نعمة واحدة لآلب واالبن والروح القدس 
وقد عاينوها بعيو¬م اجلسدية اليت فُِتحت ليتمكّنوا من أن يروا. هم الذين 
كانوا عميانًا على حسب يوحنا الدمشقي اإلهلي، وقد عاينوا ذلك النور 
َغـْيـَر املخلوق الذي سيكون منظورًا بال انقطاع، حىت يف الدهر اآليت 

للقديسني وحدهم وفًقا للقديَسْني ديونيسيوس ومكسيموس.»

إنَّ هذا النور غَـْيـَر المخلوق نور تجلِّي مخلصنا يسوع المسيح الذي 
ظهر وأنار جبل ثابور، أي هذا املكان واملوضع املقدس، هلذا فإنه أيًضا 
القديسون  معاينته  يستحق  النور  هذا  فإن  هلذا  ثابور،  نور  يُدعى 
ـُْم  والصديقون األبرار كما هو مكتوب: «طُوَىب ِلألَْنِقَياِء اْلَقْلِب، َأل¬َّ
يُـَعايُِنوَن اهللاَ.» (مىت ٥: ٨). وكما يرمن داود النبي قائًال: «َألنَّ ِعْنَدَك 

(مزمور ١٠:٣٥). يَـْنُبوَع اْحلََياِة. بُِنورَِك نَـَرى نُورًا.»
ختاًما أيها اإلخوة األحبة نتضرع إىل كلمة اهللا، واهللا أبو األنوار لكي 
بشفاعات سيدتنا الفائقة البركات، والدة اإلله الدائمة البتولية مريم أم اهللا 
َوْجِهَك  بُِنوِر   ، َربُّ «يَا  قائلني:  ونرمن  ¬تف  املزمور  صاحب  ومع 
(مزمور ٨٨:  َيْسُلُكوَن. بِامسَِْك يَـْبَتِهُجوَن اْليَـْوَم ُكلَُّه، َوِبَعْدِلَك يَـْرَتِفُعوَن.»

١٦). آمني

َمــْن ُهـــــَو
وال يزال العامل عرب األجيال والعصور يتساءل ويقول 
عن المسيح: «َمْن ُهَو». وهذه إجابة االديب الكبير 

جبران خليل جبران:
«كان عجيًبا يف ُكلِّ شيء، ارتدى ثوب البشريَّة، 
لكي نرتدي حنُن ثوب األلوهيَّة، صار ابن االنسان 
لكي نصري حنُن أبناء اهللا، نزل من السماء وأزَعَج يف 
طفولته َمـلِـًكا، ويف صبّوته حريَّ احلكماء ، ويف رجولته 
الطبيعة، ساَر فوق االمواج، وأخَرَس  حتكََّم يف سري 
البحر املتالطم العجاج، أبرأ اجلماهري بغري دواء، ومل 
يتقاَض عن خدمته أجرًا، مل يكتب كتابًا على أنَّ ُكّل 
مكتبات العامل ال تقدر أن تسع املؤلفات اليت ُكِتَبت 
املرتلني  َزوََّد  أنّه  على  واحدة  أغنية  ينشد  مل  عنه، 
واملنشدين بَأغاٍن وأحلان وتسابيح تربو على ما وضعه 

مدارس  أنَّ  على  جامعة،  يؤسِّس كـليَّة  مل  مجيًعا،  االناشيد  ُكـتَّاب 
العامل ال تقدر أن تفخر بكثرة من الطالب تقرب من عدد طالبه 
ومريديه، مل ُميارس الّطب ومع ذلك فقد َجـربَّ من القلوب الكسرية 
ء جيًشا ومل يُـَدرِّب  أكثر ممَّا أبرأ األطباء من االجسام العليلة، مل يـَُعىبِّ
جنديÅا، ومل يُطلق مدفًعا، على أنَّ أحًدا من القواد مل يستطع أن جيمع 

هو  مجع  ما  قدر  احملاربني،  من  عدًدا  حوله 
حوله من املتطوِّعني الذين أرغموا الُعصاَة على 
طلقة  بدون  االستسالم  أو  السِّالِح  القاِء 

واحدة !!
قال فيه الـكتاب، وكتب فيه الـمؤّلفون: أنـَّه 
علم  يف  والصَّخر  الفلك،  علم  يف  الكوكب 
علم  يف  واحلمل  واالسد  االرض،  طبقات 
شارون  ونرجس  االودية  وسوسنة  احليوان، 
(نشيد االنشاد ٢:١) يف علم النبات، ظَـَهَر 
التاريخ، ُمثَّ اختفوا، أمَّا  العظماء على مسرح 
يقدر  لم  واالنظار،  االمساع  ملء  فباِق  هو 
أن  عن  الشيطان  وعجز  يقتله،  أن  هيرودس 
يغريه، ولم يستطع الموت أن يهلكه وال القبر 
واستعاَض  االرجواين،  رداءه  خَلَع  يسعه،  أن 
عنه ثوب الفالح، كان غنيÅا ولكنه من أجلنا 
العذراء  مريم  اسأل  فقر؟!  وأي  افتقر،  قد 
وحكماء ا�وس، اضطجع يف مذود غريه، وطوَّف البحرية يف سفينٍة 
ليست ُمْلَكُه، وامتطى اتانًا ميلكه آخر، وُدِفَن يف قِرب َرُجٍل غريب، 
الُكّل َفِشُلوا إالَّ هو، هو الكامل االوحد، هو المسيح اهللا الكلمة، 

. األقنوم الثاني في الثالوث القدوس الُمحيي

☞ ☞
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تؤمن الكنيسة، منذ نشأ©ا األوىل، بأّن الرَّّب يسوع إلٌه تاّم وإنساٌن 
تاّم. ومثّة يف األناجيل األربعة ويف باقي أسفار العهد اجلديد براهني 
وحجج عديدة تدعم هذا اإلميان. غري أن ظهور بعض الهرطقات 
والِبدَع اليت أنكرت هذه احلقيقة الراسخة يف وجدان الكنيسة واملؤمنني، 
الـُمهرطقني،  تعاليم  رفضت  اليت  املسكونّية  ا�امع  عقد  استدعت 
وصاغت اإلميان يف دساتري وبيانات ما زالت إىل اليوم املرجع الثابت 
لإلميان املستقيم. وجيدر التنويه إىل أنَّ ا�امع مل تبتدع عقائد جديدة، 
بل أقّرت العقائد القائمة، وأمجعت عليها يف وجه العقائد المنحرفة اليت 

ظهرت يف أوقات متأّخرة.
أّما أهّم العقائد اليت طالتها اهلرطقات فهي تلك املتعّلقة بالثالوث 
اإلله واإلنسان.  المسيح  ابِن اهللا، وبشخص يسوع  َوبَِتأَنُِّس  األقدس، 
مدينة  يف   ٤٥١ عام  انعقد  الذي  الرابع  املسكوّين  ا�مع  وحيتّل 
خلقيدونية بالقرب من القسطنطينّية، والذي نقيم اليوم تذكار اآلباء 
عقيدة  إقرار  ّمت  ففيه  بارزة.  مكانة  فيه،  شاركوا  الذين  القّديسني 
الطبيعتني اإلهلّية واإلنسانّية يف يسوع املسيح. فاملسيح اإلله األزّيل 
الكائن قبل الوجود قد ُولد من مرمي العذراء وصار إنسانًا من دون 
أن يتخّلى عن األلوهة. لذلك يُعرب آباء ا�مع عن إميا¬م بيسوع 
الكامل من حيث ألوهته، والكامل من حيث إنسانّيته، اإلله الحّق 

واإلنسان الحّق.
قبل جممع خلقيدونية، يؤّكد المجمع المسكونّي الثالث املنعقد يف 
مدينة أفسس (٤٣١) على كون املسيح إهلًا وإنسانًا يف الوقت عينه، 
فيقول: «إنّنا نعرتف بأّن الكلمة صار واحًدا مع اجلسد، إذ اّحتد به 
يسوع  والرَّّب،  االبن،  الواحد،  الشخص  فنعبد  شخصيÅا.  اّحتاًدا 
املسيح. إنّنا ال نفّرق بني اإلله واإلنسان، وال نفصل بينهما (...) 
إّمنا نعرتف مبسيح واحد هو الكلمة املولود من اآلب وهو الذي اّختذ 
جسًدا». مثّ أصدرت الكنيسة األنطاكّية، اليت كانت غائبة عن جممع 
أفسس، بيانًا ُمسَِّي بـ"قانون الوحدة" (٤٣٣)، أيّدت فيه ما جاء يف 
قرارات ا�مع، وأعلنت ما يأيت: «إنّنا نعرتف بأّن ربّنا يسوع املسيح، 

االبن الوحيد هللا، هو إله حّق، وإنسان حّق... وأنّه ُولد من اآلب 
قبل كّل الدهور حبسب ألوهته، وأنّه هو نفسه، يف األزمنة األخرية، 
ُولد ألجلنا وألجل خالصنا، من مرمي العذراء حبسب بشريّته؛ وأنّه 
مساٍو لآلب يف اجلوهر حبسب األلوهة، وكذلك مساٍو لنا حبسب 

البشريّة».
يف  دير  رئيس  الذي كان  أوطيخا  بدعة  ظهرت   ٤٤٨ عام 
واإلنسانّية،  اإللهّية  المسيح،  طبيَعـَتِي  إّن  قال:  إذ  القسطنطينّية، 
اّتحدتا وصارتا بعد التجّسد طبيعة واحدة. َمتَّ رفض تعليم أوطيخا 
بجملته، فبعث الون الكبير، بابا رومية، رسالة إلى فالفيانوس بطريرك 
تعمل،  الطبيعتني  «إنَّ كلتا  فيها:  جاء  عام ٤٤٩،  القسطنطينّية، 
باالّحتاد مع األخرى، ما هو خاّص jا. فالكلمة يعمل ما هو خاّص 
يشرق  أحدمها  باجلسد.  خاّص  هو  ما  حيّقق  واجلسد  بالكلمة، 
بالعجائب، واآلخر خيضع لإلساءات اليت توجَّه إليه... واحٌد هو، 
ألنّه في البدء  وهو نفسه حقÅا ابن اهللا وحقxا ابن اإلنسان. فهو إله
(يوحّنا١:١)،  كان الكلمة، والكلمة كان عند اهللا وكان الكلمة إلًها
(يوحّنا بيننا ما  في  وسكن  جسًدا  صار  الكلمة  ألّن  إنسان وهو 

١٤:١). هو إله ألنّه به كوِّن كّل شيء، وبدونه لم يكن شيء واحد 
إلنّه مولود من امرأة مولود تحت  (يوحّنا٣:١). وهو إنسان مّما كوِّن

(غالطية ٤:٤)». الناموس
تبّىن آباء جممع خلقيدونية رسالة الون الكبري هاتفني: «هذا هو إميان 
الرأي...». وأقّر  الرسل، هكذا كّلنا نؤمن، وهكذا يؤمن املستقيمو 
اآلباء أنفسهم التحديد العقائدّي اآليت: «إنّنا نتمّسك باتّباع اآلباء 
القّديسني يف االعرتاف مبَن هو واحد، وهو نفسه االبن وربّنا يسوع 
املسيح. وبصوت واحد مّتفق نعلن أنّه هو نفسه تاّم يف األلوهة وتاّم يف 
عاقلة  نفس  من  مكّون  نفسه  وإنسان حّق، وهو  إله حّق  البشريّة، 
وجسد. إنّه مساٍو لآلب يف األلوهة ومساٍو لنا يف البشريّة، شبيه بنا يف 
كّل شيء ما خال اخلطيئة. قبل كّل الدهور ُولد من اآلب حبسب 
األلوهة، ويف األيّام األخرية هو نفسه، ألجلنا وألجل خالصنا، ُولد من 
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نفسه  وهو  هو،  واحٌد  البشريّة.  حبسب  اإلله،  والدة  العذراء  مرمي 
طبيعتني  به يف  االعرتاف  الذي جيب  الرَّّب  الوحيد،  االبن  املسيح، 

مّتحدتني من دون اختالط وال حتّول وال انقسام وال انفصال».
مثّ يعيد التحديد اخللقيدوينّ العقائدّي التشديد على وحدة الشخص 
يف املسيح، فيتابع قائًال: «إّن اّحتاد الطبيعتني مل يُزل ومل يُلِغ بأّي شكل 
العكس من ذلك، قد  بل على  تبايُن،  فيهما من  ما  من األشكال 
ُحفظت ساملًة مجيع خصائص الطبيعتني اللتني اّحتدتا يف شخص واحد 

وأقنوم واحد. وهو مل ينقسم ومل ينفصل إىل شخصني، بل واحٌد هو، 
وهو نفسه االبن الوحيد، اإلله الكلمة، الرّب يسوع املسيح». مل يأِت 
جممع خلقيدونّية بعقيدة جديدة، بل أعاد التأكيد على اإلميان املستقيم 
الذي يعّرب عنه العهد اجلديد، وآباء القرون األربعة األوىل. فيسوع املسيح 
اإلنسان هو نفسه ابن اهللا وكلمته الذي صار إنسانًا كي يصري اإلنسان 
إهلًا بالنعمة. هو اإلله الذي تنازل وصار إنسانًا كي خيّلص اإلنسان من 

اخلطيئة واملوت. هذا إمياننا املستقيم، وعليه حنيا إىل األبد.
مبارٌك انَت يا ربُّ اله آبائَِنا      ألنََّك عدٌل في كّل ما صنعت بنا

فصٌل من رسالة القدیس بولس الرسول الى تیُطس (٨:٣-١٥) الرسالة
يا ولدي تيُطس، صادقٌة هي الكلمة، وإيِّاها أُريد ان تقّرر حتَّى يهتمَّ 
الذين آمنوا باِهللا في القيام باألعمال الحسنة. فهذه هي األعمال 
الحسنة والنافعة ❈ امَّا المباحثات الهَذيانيَّة واألَنسـاب والخصـومات 
والمماحكات الناموسيِّة فاجتنْبها، فانَّها غير نافعٍة وباطلٌة  ❈ ورُجل 
الِبدعة، بعد اِإلنذار مرًَّة وُأخرى، َأْعِرض عنُه ❈ عاِلًما انَّ َمن هو 
كٰذلك قد اعتسف وهو في الخطيَئة يقضي بنفِسه على نفِسه ❈

إلى  تأتَيني  ان  فبادر  تيخيكوس  أو  َأرْتِيماس  اليك  أرسلُت  ومتى 
معّلم  زيناس  امَّا   ❈ هناك  ُأشتِّي  ان  عزمُت  قد  ألنِّي  نيكوبوِلس 
َبيـْن لَئالَّ يُـْعِوْزُهـَما شيٌء  الناموس وأَبُـلُّوس فاجتهْد في تشييعهما ُمـَتَأهِّ
❈ وليتعلَّم ذوونا ان يقوموا باألعمال الصالحة للحاجات الضروريَّة 
حتَّى ال يكونوا غير مثمرين ❈ يسّلم عليك جميع الذين معي ❈
سّلم على الذين يحبُّوننا في اإليمان. النعمة معكم أجمعين، آمين.

بعد أن تكلَّم عن حمبَّة اهللا للبشر، على عنايته اإلهلّية غري املوصوفة، 
وبعد أن عرَّفنا بأنفسنا ومبكانتنا عند اهللا، ُيضيف قائًال:

صادقٌة هي الكلمة، وإيِّاها أُريد ان تقّرر (١) حتَّى يهتمَّ الذين آمنوا 
باِهللا في القيام باألعمال الحسنة. فهذه هي األعمال الحسنة والنافعة.
ث بها بثقٍة، أن تقّرر.  ملحوظة: (١) جاَء في النَّّص اليوناني حرفـّيًا: أن تتحدَّ

الكلمة، كلمُة التعليم الصحيح والبشارة، جديرة بكّل ثقة.
«وأريد أن تقّرر هذه األمور» أي أن تتحّقق منها، أن تثق بها، وأن تتكلّم بها مع 
املؤمنني ليعملوا كلَّ عمل صالح. من هنا نبتدئ أن نفهم من النّص الصلَة الطبيعّية بين 
التعليم الصحيح والسلوك الصحيح. راجع أيًضا (تيطس ٤:٣-٧)، هذا المقطع 
يلّخص فحوى كلمة البشارة: الكلمة تبّشر بالخالص بيسوع المسيح وهي صادقة.»
القديس يوحنا الذهبّي الفم: أي يجب عليك أن تقوَل كلَّ ذلك  يقول
وأن تحّث المؤمنين على عمل اإلحسان. هذه األقوال ال تقود فقط 
إلى اإلحسان، إلى عدم التكّبر وعدم اإلساءة، بل إلى كّل فضيلة 

أُخرى.
«فَِإنَُّكْم  قائًال:  الكورنثيين  إلى  يتحّدث  بولس  الرسول  هكذا كان 
تَـْعرُِفوَن نِْعَمَة رَبِّنـَـا َيُسوَع اْلَمِسيِح، أَنَُّه ِمْن َأْجِلُكُم افْـتَـَقَر َوُهَو َغِنيٌّ، ِلَكْي 

(٢ كو ٨: ٩). َتْستـَْغُنوا أَنْـُتْم ِبَفْقرِِه.»
يتذكَّر عنايَة اهللا وإحساناته الفائقة ثمَّ يحّثهم على عمل اإلحسان، ال 
بمساعدة  ليهتّموا  باستمرار،  بممارسته  ليهتّموا  بل  ظرفّي،  كعمل 
المظلومين ال بالمال فقط بل بعنايتهم ورعايتهم، ليهتّموا بمساعدة 

األرامل واأليتام وسائر المحتاجين إلى عناية.
«األعمال الحسنة» هي األعمال المفيدة للبشر «النافعة للناس» 

(راجع تيطس ١:٣-٢).
امَّا المباحثات الهَذيانيَّة واألَنسـاب والخصـومات والمماحكات 

الناموسيِّة فاجتنْبها، فانَّها غير نافعٍة وباطلٌة. (تيطس ٩:٣).
ما هو القصد من لفظة «االنساب»؟ لقد وردت هذه اللفظة أيًضا في 
١) تيموثاوس: «َوَال ُيْصُغوا إَِلى ُخرَافَاٍت َوأَْنَساٍب ...» بولس إلى رسالة

تيمو ٤:١). لعّله في هذين الموضعين، يقصد اليهود الذين يفتخرون 
بأنَّهم نسُل ابراهيم، وال يُبالون بما يختّص بخطاياهم. لذلك يصف 
األنساب والمباحثات بأنَّها غيُر نافعة ألنَّ اإليمان بأمور غير نافعة دليٌل 

على الغباوة والجهل
«الخصومات» مع الهراطقة، وهي ال تنفع شيًئا. يقول: «اجتنبها»، 
حتى ال نتعب بدون جدوى وبدون أيّة نتيجة. ألنَّ الذي ينحرف عن 
سابق تصميم ال يتبّدل، ولذلك من يُتعب نفسه بمجادلته، يشبه من 
سبيل  في  تتعب  أن  فعليك  أنت  أمَّا  الحجارة.  على  الزرَع  يرمي 

أخّصائك وتكّلمهم على اإلحسان والفضائل األخرى.
ورُجل الِبدعة (٢)، بعد اِإلنذار مرًَّة وُأخرى، َأْعِرض عنُه ❈ عاِلًما 
انَّ َمن هو كٰذلك قد اعتسف وهو في الخطيَئة يقضي بنفِسه على 

نفِسه.
ملحوظة: (٢) هرطوقّي جاءت في األصل اليونانّي من الفعل ُيجزِّئ، يسّبب 
رجل  و (غالطية ٢٠:٥).  ، (١كور ١٩:١١)  (رو١٧:١٦)  راجع  شقاًقا. 
البدعة: هو الرجل الذي ينتقي من التعاليم ما يراه مناسًبا ويفّسره بحسب أفكاره 
وأهوائه، ويستقي األفكار من أّي مصدر يستسيغه جاعًال نفَسه المرجع النهائّي في 

التعليم. (رعيتي ١٩٩٣/٤٢).
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كيف يقول قي مكان آخر: «َعَسى أَْن يـُْعِطيـَُهُم اللُه تَـْوبًَة ِلَمْعرَِفِة 
(٢ تي ٢: ٢٥). في الرسالة الثانية إلى أهل تيموثاوس يتكلَّم  اْلَحقِّ،»
على من كان فيهم رجاءُ اإلصالح، وهم يقاومون بموقفهم فقط. أمَّا 
هنا، في الرسالة إلى تيطس، فهو يتكلَّم على من كان موقُفهم مخالًفا 
ويعرفه الجميُع بوضوح. ويقول: لماذا نتعب باطًال معهم، لماذا تضرب 

هكذا في الهواء؟
وعندما يقول: «محكوًما عليه من نفسه» يقصد الذين ال يستطيعون 
القول: لم يكّلمني أحٌد عن الموضوع، لم يرشدني أحٌد. عندما يبقى 
اإلنساُن على موقف بعد النصيحة، يكون قد َحَكَم على نفسه. راجع 

(رو١٧:١٦) ، (١كور ١٩:١١) و (غالطية ٢٠:٥).
كيف ينصح تيطس في مكان آخر: «َهُؤالِء َيِجُب أَْن ُتَسدَّ أَفْـَواُهُهْم»
(تيطس ١١:١). بينما يقول هنا: «أَْعِرض َعنـُْهم»؟ إن كانوا يهدمون 
بيوَت اآلخرين، كما يقول في اآلية : «فَـُهْم ُيْخرِبُوَن بُـُيوتًا ِبُجْمَلِتَها.»

(تيطس ١١:١)، عليَك أن تحاربَهم وتواجَههم بقّوة. وإالَّ تجنَّبهم 
ألنّهم ُيخطئون ويحكمون على أنفسهم. (١١:٣).

ُكلُّ إنسان غيُر قابٍل لإلصالح يُدَعى هرطوقيxا، رجَل بدعة. إن ُكنَّا 
نعرض عن أناس تغييرُهم ممكن َلُكـنَّـا مهملين. لكن إن حاولنا معالجَة 

من كانت أمراُضهم ال شفاَء لها، نكون من األغبياء.
ومتى أرسلُت اليك َأْرتِيماس أو تيخيكوس(٣) فبادر ان تأتَيني إلى 

نيكوبوِلس (٤) ألنِّي قد عزمُت ان ُأشتِّي هنا.
ماذا تقول؟ لقد تركته في جزيرة كريت، وأنَت تدعوه من جديد إليَك؟ 

هذا ال لتبعَده عن مهّمته بل لترشَده أكثر.
الناموس وأَبُـلُّوس فاجتهْد في تشييعهما  امَّا زيناس معّلم 

َبيـْن لَئالَّ يُـْعِوْزُهـَما شيٌء. ُمـَتَأهِّ
هؤالء لم يتسلَّموا كنائس، بل كانوا رُفَقاء بولس.

(أع  كان أبّلوس مشهوًدا بنشاطه، «فصيًحا ومقتدرًا في الكتب»
اليهوديّة، هذا ال  النواميس  في  العارف  أي  «الناموسّي»   .(٢٣:١٨

يمنعه من أن يتزوَّد بالمعونة والمال على يد تيطس. وكَأنَّ بولس يقول 
لتلميذه عليَك أن تزّودهما حّتى ال ينقصهما شيء.

وليتعلَّم ذوونا ان يقوموا باألعمال الصالحة للحاجات الضروريَّة 
حتَّى ال يكونوا غير مثمرين ❈ يسّلم عليك جميع الذين معي ❈
سّلم على الذين يحبُّوننا في اإليمان. النعمة معكم أجمعين، آمين.

ماذا يعني بقوله: « ويتعلَّم ذوونا ان يقوموا باالعمال الصالحة»؟ أي 
أالَّ ينتظر المؤمنون القادرون على اإلحسان أن يأتي إليهم المحتاجون، 
بل أن يبادروا هم ويهتّموا بحاجاتهم، ألنَّ الذي يهتم هكذا، هكذا 

يعمل، ويعمله بحماٍس كبير.
أن  خبزات  بخمِس  آالف  أطَعَم خمسة  الذي  المسيح  يقدر  َأال 
يُعطِعم نفَسه وتالميذه؟ لماذا إًذا َيدَُع النسوَة تخدمنه؟ (مر ٤١:١٥). 

هذا لكي يعّلمنا نحن أيًضا أن نهتّم بأولئك الذين يحسنون.
أَلم َيُكن بولس باستطاعته أن يسّد حاجاته وحاجات من معه وَأالَّ 
يأخَذ شيًئا من أحد؟ تسمعه يقول: « لَْيَس أَنِّي أَْطُلُب اْلَعِطيََّة، َبْل 
البدء كان  منذ  (في١٧:٤).  ِلِحَساِبُكْم.»  اْلُمَتَكاثَِر  الثََّمَر  أَْطُلُب 
المؤمنون يبيعون أمالكهم ويضعون المال على أقدام الُرسل، مّما يدل 
على أنَّ هؤالء كانوا يهتّمون بالمؤمنين الـُمحسنين أكثر من الفقراء 

مباشرة.
اعِط من مالك ال من أجل إطعام الفقراء فقط، بل من أجل التحّرر 
َتُكوَن َكاِمًال  َأْن  أََرْدَت  المسيح:«ِإْن  قال  وكذلك  الهالك.  من 
فَاْذَهْب َوبْع أَْمالََكَك َوَأْعِط اْلُفَقرَاَء، فـََيُكوَن َلَك َكْنـٌز ِفي السََّماِء، 
(مت٢١:١٩). هذا لفائدة هؤالء الذين سوَف  اتْـَبعـْنــِـي.» َوتَـَعاَل 

يتبعونه.
ا تيخيكس  ملحوظة: (٣) ُيرسل أرتيماس أو تيخيكوس ليأخذ مكان تيطس. أمَّ
فقد ُذِكَر في أعمال الرسل (٤:٢٠). راَفَق بولس من مكدونيا إلى سورية ومنها إلى 

روما.
(٤) نيكوبولس في منطقة إيبيروس على شاطىء اليونان الغربي.

أمَّا «مريم العذراء» فقد كانت بحّق فخر الجنس البشري، استطاعت 
أن تردَّ للمرأة كرامتها، ولحواء االولى ُقْدِسيَّتها، فهي: الممتلئة نعمة، 

جبل الخالص الذي رآه دانيال وقد ُقِطَع منه حجر بغير يد انسان، 
الجبل الدسم الذي ذكر داود انَّه َمسكن اِإلله الديَّان، 

الخيرات،  أحبار  رئيس  المشتملة على  الحقيقيَّة  القبة  النعمة،  كنز 

 ، السماء الجديدة الـُمشرق منها شمس الِبرِّ
المنارة الحاملة مصباح الحياة،

مجمرة الذهب التي حملت جمر نار الالهوت،
الحمامة النقيَّة التي بشَّرت العالم بانكشاف أرض الغفران، 
عصا هارون التي أفرخت، العليقة التي رآها موسى في البريَّة، 

تابوت العهد الـُمَغشَّى بالذهب الخالص، وفيه الـَمّن السماوي،
الكرمة الحقيقّية الحاملة عنقود الحياة». 

تَغنَّى فيها الشعراء والحكماء فقالوا:
جبريل أضحى من بهائـِِك خاِشًعا

ُمـتَـَـهيِّــــبــًــا  اذ  قــد  َعـــَالُه  َحـــــيـــــاُء
فيـِك الصفـاء وأنِت أعذب مـورد

سبحــان من ســـــوَّاِك يا عـــذراُء !!
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هويّتها ونشأتُها:
هي أخت القّديس باسيليوس الكبير والقّديس غريغوريوس النيصصّي، 
والبكر يف عائلة قوامها عشرة أوالد ُجلُُّهْم قديسون. أبصرت النور سنة 

٣٢٧م يف الكبادوك.
 نشأت على األخالق احلميدة، وترّبت حبسب ما أوصى به الكتاب 
املقّدس. كانت مزامري داود ترافقها يف كّل أنشطتها: يف ¬وضها، يف 
انكباjا على العمل، يف استكماهلا له، قبل املائدة وبعدها قبل النوم، ويف 
النهوض ليًال للّصالة. ُمسّيت مكرينا على اسم جدَّ©ا مكرينا الكربى. 
«الكبيرة»، أو «مكرينا الكبيرة» دعاها القّديس غريغوريوس النيصصي

و«القّديسة» و«المطوَّبة» و«النفس اإللهّية»،  وكتب رسالة بعنوان 
«رسالة حول حياة القّديسة مكرينا» شرح فيها:

« امرأة كانت موضوع خربنا، هذه استطعنا أن ندعوها امرأة، ألّين 
ال أعرف إن كان يليق أن ندعو بلفظ «طبيعة» تلك اليت ارتفعت 
فوق الطبيعة... فالعذراء اليت نتكّلم عنها مل تكن من أسرة غريبة عن 
أسرتنا... وإالَّ لوجب علينا أن نعرف بواسطة آخرين العجائب اليت 
تتعّلق jا ـ بل هي ُولَدت من والدينا: هي كانت - يف شكل من 
األشكال - باكورة الّثمار اآلتية، فكانت أّول من نبَت من حشا 

أمَّنا... » (١٨:١-٢٤).
«كان لنا أخت، معّلمة حياة، أّم بعد أّمنا، امتلكت داّلة وثقة أمام 
(مز ٤:٦١) وسالًحا حييط بأرضنا  اهللا، حبيث كانت لنا «بُرًجا قويًا»
(مز٢٢:٣١) وكّل أنواع احلماية، بسبب  (مز١٣:٥) و«مدينة حصينة»
هذه الداّلة أمام اهللا اليت مّيزت حيا©ا، عاشت يف عمق البنطس بعد أن 
انعزلت عن حياة الناس. وأحاطت jا جوقة عديدة من العذارى اللوايت 
ولد©ّن والدة روحّية، وجعلت كّل اهتمامها بأن تقودهّن إىل الكمال، 

مقتدية، يف جسد بشرّي حياة املالئكة.» (الّرسالة ١٩).

حياتُها النسكية:
بعد أن رقد والدها سنة ٣٤١م، تسّلمت إدارة امللكّية العائلّية الواسعة 
يف البنطس وبالد الكبادوك وأرمينيا. وهكذا مبثاهلا الطّيب، دعت أّمها 

إميليا إىل التحّول صوب اخلريات اليت ال تفىن، أي التأّمل يف اهللا واحلّق 
والفلسفة واحلكمة أي احلكمة اإلهلّية اليت تقودنا إىل امللكوت يف حياة 

الشركة.
 فسلكتا مًعا يف احلياة النسكّية وأقبلتا على القراءة والتأّمل يف الكتب 

املقدَّسة. وكانت للجميع حامية ومربّية ومنوذج فضيلة يف آٍن.
عاشت احلياة النسكّية يف البنطس، قرب البحر األسود، حيث امتلكت 
األسرة أرًضا واسعة جبانب إيبورا. وكانت والدتها إيميليا وضعت هناك 

ذخائر من األربعين شهيًدا في سبسطية.
إسم القرية هي «أنيسا» الواقعة فوق تّلة تشرف على واٍد، كان دير 
للرّاهبات من جهة، ودير للرّهبان من اجلهة الثانية. ديران قريبان الواحد 
من اآلخر عاشت القّديسة ورفيقا©ا يف معتزهلّن يف سرية على احلدود بني 
أو  غضب،  لديهّن  يُرى  يكن  املالئكّية. مل  والطبيعة  البشريّة  الطبيعة 

حسد، أو حقد، أو تعاظم أو شيء مثل ذلك.
بلغت مكرينا حدÅا  من الالهوى، جعلها مثاًال يف ضبط الّنفس واإلميان 
باحلياة األبديّة. خاّصًة بعدما تعّرضت للعديد من احلوادث اليت أصابت 
عائلتها كوفاة أخويها نكراتيوس، وباسيليوس، ووفاة بعض شريكا©ا يف 

األخويّة.
  وفي الرسالة نفسها: نحن نقرأ زيارة أحد أصدقاء األسرة 

إلى هذا المكان:
إىل  منضي  أن  وامرأيت،  أنا  رغبة كبرية،  األيّام  من  يوم  يف  «رغبتنا 
«مدرسة» الفضائل: هكذا ينبغي ـ كما أظّن ـ أن ندعو املكان الذي 
أثر مرٍض  تتأّمل يف عينها على  اليت كانت  الّصغرية  ابنتنا  فيه  كانت 
ُمْعٍد... وما دخلنا إىل هذا املوضع اإلهلّي حّىت انفصلنا أنا وامرأيت، 
العذارى...»  دير  يف  وامرأيت  الّرجال،  يقيم  حيث  أنا  فمضيُت 

.(١/٣٧-١٠)
ويتابع في رسالته:

 يف أنيسا عزمت مكرينا أن تقيم، أن تعيش حياة «احلكمة» كما كانوا 
يدعون احلياة الديريّة، وكان عمرها اثنيت عشرة سنة. وذلك بعد موت 
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خطيبها الذي اختاره هلا والدها. هذه اليت ُولدت حوايل سنة ٣٢٧م
قبل باسيليوس بسنة أو سنتني.

 عزمت حوايل سنة ٣٤٠م أن تعيش احلياة النسكّية. أن حتافظ على 
حرّيتها لتحيا حياة العذارى. فبدأت حيا©ا هذه يف قلب أسر©ا، قرب 
والد©ا قبل أن تنطلق إىل الّدير يف حياة مشرتكة. هي تعمل بيديها يف 
البيت، فتغزل الّصوف. وأضافت عمًال متواضًعا كان حمفوظًا للعبيد: 

كانت تعّد اخلبز لألسرة. أمَّا باسيليوس أخوها فكان يفلح األرض.
هي تربية مسيحّية كما أخوها بطرس، الذي مل يكن له ما كان إلخوته 
األكرب منهـ  وباسيل وناوكراتيوس وغريغوار من تربية كالسيكّية دنيويّة يف 

أو يف عواصم أخرى. أثينا
 كان لمكرينا أخ آخر وكان هلا عونًا كبريًا يف جهادها حنو هذا املثال 
الّسامي من احلياة. امسه بطرس. ووالدته وضعت حدÅا ِحلََبِل أّمنا. فهو 
كان آخر ولد ِلواِلَديَنا. تلّقى اسم «ابن» و«يتيم» ألنّه يوم ُولد إىل 
الّنور، ترك والده هذه الدنيا. وما إن ُفطم حّىت أخذته أخته الكربى - 
اليت هي موضوع حديثنا - من الـُمرضعة واعتنت به. قرّبته من أمسى 
ثقافة، فمارس منذ الطفولة العلوم املقّدسة وما ترك لنفسه فرصة لكي 

متيل إىل هذه الرتّهات...» (١/١٢ -١٠).
 هنا نذكر تأثري أوستات ابن سبسطية الذي كان له دور بارز يف تاريخ 
احلياة الرّهبانّية، يف آسية الصُّغرى، كما نشر احلياة الرُّهبانّية يف أرمينيا

ويف جوار البحر األسود. كتب إليه القدِّيس باسيليوس فقال: «كم مرّة 
احملبوب  األخ  مع  حني كنُت  إيريس،  شاطئ  على  الّدير  يف  زرتنا 
غريغوريوس، الذي كان حياول أن حيقِّـق ذات مثال احلياة اليت أعيشها 
أنا. كم من األيّام قضيناها يف القرية، على الضّفة األخرى، عند أّمي. 

حيث كّنا نتبادل احلوار كأصدقاء فنتكّلم ¬ارًا وليًال.»

مثال الحكمة، ومثال الحياة الّرهبانّية:
 شّدد القّديس غريغوريوس النيصصي أّن مكرينا أدركت « أعلى ذروة 
من الفضيلة يبلغها إنسان» (١/٢٨). وُكلُّ كالمها عن احلكمة أو 
الفلسفة كان مقصوًدا به ما قاله سابًقا القدِّيس يوستينس الشهيد (القرن 

الثاين ميالدي) أنَّ احلكمة احلقيقّية هي المسيح.
 ويشرح القّديس غريغوريوس أمهّية احلضن العائلي فيتكّلم عن مسات 

ثالث:
السمة األولى: النمو الصحيح:

 نشأت مكرينا على تعاليم والدينا وقراءة األسفار احلكمّية. كّل هذا 
عّلمها ما ينبغي أن تعمل وما ينبغي أالَّ تعمل، وجعل يف قلبها الرَّغبة يف 
احلكمة وقراءة سفر األمثال. يف سّن املراهقة، عرفت بطالن العالم كما 
قرأته يف سفر اجلامعة. وحني نضجت أضحت عروس نشيد األناشيد. 

السِّمة الثانية: التحّرر من األهواء البشريّة:
 «ما كانت جتد عند مكرينا وأخوا©ا يف الدير غضًبا وال حسًدا، ال 
وال شيء يشبه ذلك. أبعدت كّل رغبة باطلة،  حقًدا وال تشاًخما...
الكرامة أو ا�د أو الطموح أو الكربياء، وكّل ما يشبه ذلك» (٢/١١

  .(١-٢٤
 عن هذا التحرُّر الذي جيد ذروته يف األهواء، أعطت مكرينا الربهان 
خالل ما حّل jا من حزن وآالم. كانت سّيدة نفسها، بل أعانت أّمها. 
حني جعلت العقل جتاه الوجع واهلوى. وأمام مو©ا، دّلت على حتّررها 
التاّم من أهواء  الّلحم والّدم. وهكذا رأى فيها أخوها: «مالًكا اّختذ - 
بعناية من لدن اهللا - صورة بشريّة، بدون أّي تعّلق باحلياة البشريّة» (٢

.(٢٧/٢-٢٩
السِّمة الثالثة: مكرينا أضحت مالًكا:

وصف القّديس غريغوريوس حياة مكرينا بأّ¬ا كانت حياة مالئكّية، 
حتّرر تاّم،  مساويّة ال ماديّة، خفيفة ترتفع وترتفع. (٢٨/١٢ ؛ ٢٤/١٥)
جسديّة  «الالَّ العلويّة  األمور  مشاهدة  يف  االستغراق  من  واقرتاب 
والعقلّية». «ارتفعت فوق الطبيعة» (١/ ١٦-١٧). بل هي وصلت 
جسديّة (٣٤/١١-٣٥). هي  إىل ختوم الطبيعة البشريّة وإىل احلياة الالَّ
على التخوم، ألّ¬ا تعيش يف الّلحم والّدم، مع أّ¬ا حتّررت من األهواء. 
هي تشارك يف احلياة الطبيعّية، ولكّنها فوقها، فال شيء يدفعها إىل 
جسديّة. فأضحت مكرينا مساوية  أسفل. فامليزان مييل إىل الطبيعة الالَّ
للمالئكة يف االستغراق، بل هي عادت إىل جمتمع املالئكة، «فسارت 

يف األعايل مع القوى السماويّة».
وهكذا يف ¬اية هذا الّصعود، يكون الّلقاء باملسيح. وما عادت تسري 
وراء أمٍر جمّرٍد، بل وراء شخص حيٍّ، حاضر اليوم وكّل يوم. وهذا ما 
نشعر به يف آخر ساعات مكرينا على األرض: دّلت «على هذا احلّب 
منظور... والرَّغبة اليت تدفع قلبها ألن تعمل  اإلهلّي والطاهر للعريس الالَّ
حنو حبييها» (٣١/٢٢-٣٥)، هو البحث عن احلبيب كما يف نشيد 
األناشيد. ويف النهاية، أضحت مكرينا تلك املعّلمة اليت حاولت أن 
جتتذب أُخّيا©ا إىل الذَُّرى اليت وصلت هي إليها. وهكذا لبثت مكرينا 
لغابت يف  غريغوار،  ولوال كتاب  املسيحّية.  مجاعاتنا  وسط  حّية يف 
ُدعيت  كما  «الفلسفّية»  احلياة  فخصب  ال.  ولكن  النسيان، 

احلياةالرُّهبانيَّة، ما زال حاضرًا اليوم وكّل يوم.
  رُقاُدها:

مرضت قّديسة اهللا وأضناها املرض إىل أن رقدت بسالم واضعًة روحها 
الطاهرة بني يدي الّرّب الذي كانت تتعّجل االنضمام إليه. فبعد أن 
من  سنوات  تسع  بعد  النيصصّي  غريغوريوس  القّديس  أخوها  زارها 
الغياب، حتّدثا كثريًا عن طبيعة اإلنسان ومعىن اخلَْلِق والنفس وقيامة 
الّصليب على عينيها وفمها وقلبها بعد أن  األجساد، رمست إشارة 
صّلت، مث رقدت. ووريت قّديسة اهللا الثرى يف إيبورا، يف الّضريح الذي 
الراقدين  ضّم رفات َذَويها، يف كنيسة األربعني شهيًدا. ترّأس خدمة 

أخوها القّديس غريغوريوس النيصصّي.
القّديس غريغوريوس النيصصّي ورؤيا حول البارّة مكرينا عند رقادها كما 

كتبها يف «رسالة حول حياة القّديسة مكرينا» شرح فيها:
«اجلسد املقّدس» و«اجلمال املقّدس» و«الوجه اإلهلّي» هكذا يصف 

القّديس غريغوريوس مكرينا.
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فقد حلم بشقيقته مكرينا شارًحا: «بعد أن كنُت أ¬يُت القسم األكرب 
من الطريق، حبيث مل يبَق يل سوى مسرية يوم واحد ألصَل إىل الّدير، 
حصلت يف احللم على رؤيا جعلتين أتصّور من أجل املستقبل، ختّوفات 
معّتمة. بدا يل وكأّين  يف يد ذخائر الشهداء، ومنها خيرج شعاع يشبه 
شعاع مرآة لـمَّاعة، موضوعة جتاه الشمس، حبيث إّن عيّين عميتا لبهاء 
هذه األشّعة. مثل هذه الرؤيا ظهرت يل ثالث مرّات يف تلك الليلة. وإذا 
كنُت مل أفهم بوضوح املعىن اخلفّي هلذا احلُْلِم فإّين كنُت أشتّف مع 
ذلك بعض الغّم لنفسي، منتظرًا ما يلي من األحداث لكي أحكم على 

هذا الظهور حكًما صائًبا» (١٢/١٥-٢٤).
 وحني وصل القّديس غريغوريوس إىل مكرينا، رأى فيها «ذخائر قّديس 
شهيد، جسًدا مات عن اخلطيئة، ويشّع بنعمة الّروح القدس فيهم» أو 

.(١٩/١٣-١٥) «فيها»
 وبعد موت مكرينا، الحظ القّديس غريغوريوس أّن جسمها يشّع، مع 
رأيُت يف  األسود) «كما  الرهبنة  لباس  (أي  معّتًما  لباًسا  ارتدى  أنّه 
حلمي». فال شّك يف أنَّ « القّوة اإلهلّية أضافت أيًضا هذه النعمة إىل 

.(٨/٣٢-١٢) جسمها حبيث بدا أنَّ من جسمها يتفّجر نور jّي»
 والّسهرة قرب جثمان مكرينا امتّدت يف مزامري ويف أناشيد كما يف 
وداع الّشهداء. قال: «وإذ كّنا مهتّمني jذه االسعدادات، َوتَـرِنُّ حولنا 
مزامري تنشدها العذراء، ممزوجة بالرِّثاء والبكاء، انتشر خرب مو©اـ  لسُت 
أدري كيفـ  فجأة يف كّل مكان، يف املنطقة ا�اورة. ومجيع الذين كانوا 
ساكنني هناك، بدأوا يتوافدون بعدٍد كبري جًدا حبيث إنَّ الرواق ما كان 
وبعد أن اهتّموا بمكرينا يف ما  ليضّم مجيع الواصلني» (١/٣٣-٦).
يتعّلق بالّلباس الذي يكون من الكّتان، محلها أسقفان وكاهنان إىل جوار 
الّشهداء، واجلميع ينشدون املزامري مع نشيد الفتيان الثالثة يف أتون الّنار 

(دا ٥١:٣).
نكتشف من رسالة القّديس صالة البارّة مكرينا:

اعتادت البارّة مكرينا بالتوّجه إىل الرَّّب يسوع املسيح باملخاطبة كونه 
إهلًا شخصًيا متجّسًدا قريًبا مّنا:

- أنت يا رّب، أعتقتنا من خوف املوت. (عب١٥:٢).
 - أنت جعلَت لنا من ¬اية احلياة على األرض، بداية احلياة احلقيقّية.

 - أنت ترتك جسدنا يرتاح وقًتا يف رقاد، وتوقظه من جديد حني 
يصّوت البوق األخري. (١كور ٥٢:١٥).

  - أنت جعلت األرض مستودع أرضنا، اليت صنعتها يداك، وها أنت 
حتيي أيًضا ما أعطيته هلا، فتحّول باخللود واجلمال ما هو مائت فينا 

ومشّوه. (١كو٥٣:١٥).
 - أنت اقتلعتنا من الّلعنة ومن اخلطيئة حني صرت لنا لعنة، (غال 

١٣:٣) وخطيئة. (٢كور ٥: ٢١).
 - أنت حّطمت رأس التنني (مز ١٤:٧٤) الذي أمسك اإلنسان 

بشدقه واجتذبه من هّوة العصيان.
 - أنت فتحت طريق القيامة، بعد أن حّطمت أبواب اجلحيم. (مت 

١٨:١٦) وفرضت العجز على املالك على املوت. (عب ١٤:٢).
 - أنت الذي أعطيت خلائفيك شعارًا (مز١٦:٦٠)، عالمة الّصليب 

املقّدس لتزيل العدّو وتعطي الطمأنينة حلياتنا. (مز ١١:١١-١٢).
 - أيّها اإلله األزّيل، حنوك انطلقُت منذ كنت يف حشا أّمي (نش

٧:١)، أنت يا من أحّبتك نفسي بكّل قّو©ا. لك كّرسُت جسمي 
البشرّي ونفسي منذ صباي وحّىت هذه الّلحظة. فاجعل بقريب مالك 
الّنور (مز ٢:٢٣) فيقودين بيد إىل مكان الربودة حيث جند مياه الرّاحة 
(٢٤/١-٢٩). أنت حّطمَت  يف ِحضن اآلباء القّديسني (لو٢٢:١٦)
شعلة سيف الّنار (تك ٢٤:٣)، وأعدَت إىل الفردوس اإلنسان الذي 
(لو  ملكوتك  يف  أيًضا  أنا  فاذكرين  برمحتك،  ووثق  معك  ُصلب 
٤٣:٢٣). أنا أيًضا صلبُت معك (غل ١٩:٢)، أنت يا من مسَّر بدين 
مبخافتك، فخفُت أحكامك (مز ١٢٠:١١٩). فال يفصلين الغمر (لو 
٢٦:١٦) املخيف عن خمتاريك. وال يقف احلسود (أي إبليس) علّي يف 
لضعف  ضللُت  ألّين  عينيك،  أمام  خطيئيت  تنكشف  وال  طريقي، 

طبيعتنا، وخطئت بالقول والفعل والفكر.
 - أنَت يا من لك سلطاٌن على األرض بأن تغفر اخلطايا (مر١٠:٢)

فاغفر يل خطاياي لكي أستعيد أنفاسي (مز١٤:٣٩). وحني أَُجرَُّد من 
جسدي (كو١١:٢) ألوجد أمام وجهك بدون عيب وال جتعيد (أف 
٢٧:٥) يف صورة نفسي، بل لتستقبل نفسي بني يديك، بدون لوم  
وبدون َدَنٍس، مثل َخبُوٍر أمام وجهك (مز٢:١٤١)، (٢٤/٣٠-٤٦).

 كما كان هلا طلبات مسائية من شكر وتسبيح تتمحور حول خريات 
الراقدين،  أجل  من  وصالوات  اخلطايا،  غفران  وطلب  َونَِعِمِه،  اهللا 

ومساعدة املالئكة، والدينونة وغريها.
كّل هذا يسّلط الضوء على ثالثة أمور أساّسية:

- األمر األّول: تأثري احمليط العائلي ودور العائلة يف تربية أوالدهم.
- األمر الثاني: احلياة النسكّية والطاهرة للبارّة مكرينا وقّو©ا يف القرون 
األوىل للمسيحّية. فكّل مسيحّي  مدعو أَن يكون طاهرًا ورجل صالة.

- األمر الثالث:املعرفة القويّة للكتاب املقّدس بعهديه القدمي واجلديد، 
وهي دعوة موّجهة لنا اليوم وكّل يوم لالنكباب على الكتاب املقّدس.

الحياة النسكّية للبارَِّة مكرينا:
الذي  الّرسولّية (٤١:٢/٨): «لنصلِّ... إىل اهللا  القوانني  تقرّبنا من 
حيّب البشر، يتقّبل نفسه ويغفر له كّل خطاياه... لُيجِلَسه يف موضع 
القّديسني، يف ِحضن إبراهيم وإسحق ويعقوب... اغفر له إن كان 
َخِطَئ إراديًا أم ال، واجعل قربه املالئكة اخلّريين، واجعله يف حضن اآلباء 

واألنبياء».
 ونقرأ يف الليتورجّيا اليونانّية املتأّخرة «يا إله األرواح وكّل بشر أنَت 
ُدسَت برجليك املوت وغلبَت إبليس ومنحَت احلياة لعاملك. أنت يا 
رّب، أرْح نفس عبدك يف مكان الّنور، يف مكان االخضرار، يف مكان 
الربودة، الذي هرب منه الوجع والغّم والتّنهد. وكّل خطيئة اقرتفها بالقول 

أو بالفعل أو بالفكر، اغفر له يا اهللا الّصاحل وحمّب البشر».
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مثّة كتابات تُنسب إىل القّديس يوحنا اإلجنيلي والقّديس مليتون أسقف 
صردة والقّديس ديونيسيوس األريوباغي تشري إىل انتقال مريم، والدة 
وهناك عظات  للميالد.  اخلامس  القرن  إىل حدود  تعود  هذه  اإلله. 
أندراوس  أمثال  قّديسني  لدى  اإلله  والدة  وانتقال  رقاد  تتحّدث عن 
الكرييت ويوحنا الّدمشقي وجرمانوس القسطنطيين وثيودوروس الستودييت 
وغريغوريوس باالماس. العناصر األساسية للعيد ُمـَعـربَّ عنها بوضوح يف 

اخلدمة الليتورجية. 
القرب، لكنها مل تعرف  والدة اإلله ذاقت املوت، رقدت، وأُودعت 
فساًدا ألّ¬ا انتقلت إىل السماء. في كاثسما َسحر العيد خناطبها على 
هذا النحو: « أمَّا يف ميالدك َفَحَبٌل بغِري َزرٍْع، وأّما يف رقادك فموت 
بغري فساد». وفي األودية التاسعة من صالة السََّحِر نقول: « إن املولد 

بتويل واملوت قد صار عربونًا للحياة».
من جهة أخرى، في صالة الغروب، في برصومية على يا رب إليك 
صرخت: « أن ينبوع احلياة قد ُوِضَعت يف قٍرب، واللَّْحُد قد صار ُسلََّما 

ِمْصَعًدا إىل السماء».
هكذا انتقلِت من حياة إىل حياة (الغروب. قطعة الليتين).

انتقلت من األرض إىل السماء، وكان انتقاهلا بَِتْمجيٍد وحباٍل تفوق 
الوصف على يدي ابنها وسّيدها (الغروب. قطعة األبوستيخن). 

كّل األرض والسماء معنّية برقادها. لذلك نشّدد « أن السلطات 
والكراسي والرئاسات واألرباب والقّوات والشروبيم والسارافيم املرهوبني 
وتسجد  اإلهلي،  مبجدك  مزيّنني  األرضّيون  ويبتهج  رُقَاَدك.  ميّجدون 
امللوك مع رؤساء املالئكة واملالئكة يرمنون...» (برصومية على يا رب 

إليك صرخت. صالة الغروب). 
كذلك في صالة السحر أنَّ رقادها كان حدثًا كونيÅا إذ: «انتقلِت 
برقادِك الـُمَوقِّر إىل احلياة اخلالدة حمفوفة باملالئكة والرئاسات والرسل 

واألنبياء وسائر اخلليقة» (صالة السحر. قطعة اإلينوس الثالثة).
الدوام مع ابنها  الطاهرة احلّية على  باعتبارها   من هنا خماطبتنا هلا 
(قطعة المجد واآلن على يا رب إليك صرخت. صالة  الالبس الحياة

الغروب).

jذا صار هلا من حيث هذه املعّية، دور مشارك في خالص البشريّة.
رقادها جعلها مسامهة يف خالص العالم على أوسع نطاق. في إحدى 
طروباريات األودية التاسعة نعّرب عن هذا الـُمْعَطى اجلديد بالكلمات 
التالية: «يا والدة اإلله مبا أنِك منطلقة إىل األخدار السماويّة حنو ابنك 

فأنت ختلصني مرياثك دائًما».
القّديس  الليتورجّية، كتب  اخلدمة  حّددته  الذي  السياق،  هذا  يف 
غريغوريوس باالماس يقول: « اليوم حنتفل برقادها أو انتقاهلا املقّدس إىل 
حياٍة أخرى. فإذ هي دون املالئكة قليًال، ملواتيتها، فإّ¬ا، ِبُدنُــوَِّها من 
القوات  وكّل  املالئكة  ورؤساء  املالئكة  على  َمسَت  قد  الكل،  إله 

السماويّة األرفع منها».
هذه  اإلله  والدة  رقاد  في  الستودييت ثيودوروس  للقّديس  عظة  ويف 
االلتماعات:« إذ حنمل على ظهورنا ثوب الفضائل حنتفل بعيد دفن 
ملا  األرض،  على  السماء  فإن  السماء.  إىل  القداسة  الكلّية  وعبور 
اّتشحت بثوب اخللود، انتقلت اليوم إىل اِخلْدِر السماوّي األبدّي. اليوم 
أنوارًا مقّدسة  لنا  اليت أطبقت عينيها اجلسديتني، تقّدم  والدة اإلله، 
ُمِشّعة، كانت، إىل عهٍد قريب، غري مألوفة، وهي السَّهر على العامل 
والضراعة من أجله أمام وجه اهللا. اليوم، وقد أضحت خالدة، ترفع 
يديها إىل الّرب من أجل خالص العامل. ألّ¬ا َمسَْت إىل القمم فإّ¬ا، 
كحمامة نقّية، ال َتُكفُّ عن الذَّوِد عنَّا ٰههنا. أمَّا وقد ارتفعت إىل 
السماء فإ¬ا تطرد األبالسة ألّ¬ا صالة الشفاعة، من جهتنا، لدى اهللا. 
املوت قبًال بسط سلطانه من خالل أُّمنا حواء لكّنه، حاملا مّس ابنتها 
املغبوطة، مات مبو©ا ألنه ُغِلَب من ذاك الذي استمدَّت منه والدة 
اإلله قّو©ا. والدة اإلله، وأقول رقدت ال انطفأت، أل¬ا منذ أن عربت 
إىل السماء مل َتُكفَّ هناك عن الذَّوِد عن اجلنس البشرّي. بأي كلمات 
نصف سّرك؟ فإن الذهن ينحين، واللسان يبيُن عاجزًا ألن جمد هذا 
السّر يفوق كّل ذهن. ال شيء يضاهيه ويتيح لنا أن نفّسره على حنو 
للطبيعة  ما  عّدلت  فقد  يتخطّانا.  منك  هو  ما  آخر: كّل  على  أو 

مبيالدك الذي ال يوصف. (يبين أصح من يستبين).
َع بعذراء حتبل بغري َزرٍْع؟ يا لَْلَعَجِب! هذه األُم اليت  من َسَبَق أن مسَِ
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تلد هي أيًضا عذراء عفيفة، فإنَّ من يولد منها هو اهللا. هذا األمر 
رقادك  يف  حقٍّ  عن  تقتبلني  لذا  اجلميع.  عن  خمتلفة  جيعلها  وحده 

الـُمْحِيي، خلود النفس واجلسد (...)
هل سبق لنا أن مسعنا عن وفاة كالوفاة اليت أُهَِّلت هلا والدة اإلله؟ كم 
ذلك عادٌل ألنّه ال أعلى من اليت هي أعلى من الكل؟ إن نفسي 
تندهش مىت ارحتل عقلي إىل رحيلك الفاخر، أيّتها العذراء! نفسي 
تعجب إذ ©ذُّ يف رقادك العجيب! لساين يُعتقُل مىت تكّلمُت عن 
قيامتك السِّريِِّة؟ من تُراه، يف احلقيقة، أهًال ِلَسْرِد ُكلِّ عجائبِك؟ أّي 
بقيمة  حييط  فصيًحا،  مهما كان  لسان  وأّي  يقدر  َمسَا  مهما  ذهن 

أفعالك ويعرض ويقيم أسرار جمدك وعيدك ومدحيك؟ 
كّل لسان ينضب َويَِهُن إن حاول، ألنَِّك 
الِقَمِم  قياس، على  بغري  َوَتْسِمَني  تفوقني 
السماوية الشاهقة، وjاء نورك أكثر أَلـًقا 
يزيد  ما  على  ُحـْزِت  وقد  الشمس،  من 
الروحّية  القّوات  عظمة عن املالئكة وكّل 
غري املتجّسمة». (أقوال القديس ثيودورس 

الستودييت) . 
اإلله،  لوالدة  الفائقة  المعاني  هذه 
وخصوًصا لرقادها، وردت يف الرتاث على 

حنو قصصّي. 
أعلم والدة اإلله  فقد قيل إنَّ الّرب يسوع
برقادها مبالك، قبل حدوثه بثالثة أيام. هذا 
إىل  أن تصعد  اشتهت  فرًحا ألّ¬ا  َمَألََها 
جبل  إىل  توّجهت  لذلك  وإهلها.  ابنها 
سكون، كما كانت  يف  لتصّلي  الزيتون 

عاد©ا. وقد ورد أّ¬ا ملا بلغت القّمة خضعت هلا األشجار. بعد ذلك 
عادت لرتّتب أمرها، وأذاعت على النسوة اللوايت أتني إليها خرب ارحتاهلا 
إىل السماء. وإثباتًا لذلك استودعتهن غصن النخيل، رمز الغلبة وعدم 
الفساد، الذي زّوَدَها به املالك. وإذ َحـزِنَّ خلرب فراقها أّكدت َهلنَّ أّ¬ا 
ولو رحلت إىل السماء فإّ¬ا لن تكّف عن الذَّوِد عنهن وعن كّل العامل، 

بصال©ا.
هذا وقد ذُكر أنَّ البيت امتأل غيًما مساويÅا، أُْحِضَر الرُّسل من أطراف 
احتفاًء  ِسريَّا،  تواجدت  الرُّسل،  بأشخاص  الكنيسة كّلها،  األرض. 
بجنازة والدة اإلله. وإىل جوق الرسل انضم األساقفة القّديسون نظري 
القّديس إيروثاوس األثنائي، الـُمَعيَِّد له يف ٤ تشرين األول، وديونيسيوس 
األفسسي،  وتيموثاوس  األول،  تشرين  له يف ٣  الـُمَعيَِّد  األريوباغي، 

الـُمَعيَِّد له يف ٢٢ كانون الثاين. الرسول بولس كان أيًضا حاضرًا.
العهد  أنبياء  من  عدد  حضر  الدمشقي،  يوحنا  القّديس  وحبسب 
القدمي. وقيل إنَّ حّنة، أم والدة اإلله، مع إليصابات وإبراهيم وإسحق 

ويعقوب وداود كانوا حاضرين.
رقدت والدة اإلله بسالم واستقّرت، أjى من كّل نور، بني يدي ابنها 

وإلهها الذي ظهر مبعّية رئيس املالئكة ميخائيل وجوق من املالئكة. ّمت 
رقادها بال أمل وبال قلق، كما كان وضعها البنها دون أوجاع. تداخلت 
أصوات املالئكة بأصوات البشر إكراًما لرقادها. تنّقى اهلواء بصعود 
العديد من  استعاد  باقتبال جسدها. وقد  نفسها وتقّدست األرض 
بإثارة  عنه  التعبري  جرى  وحقدهم  اليهود  حسد  عافيتهم.  املرضى 
زعمائهم قوًما للتعّرض للمحمل الذي ُسجِّيت عليه والدة اإلله. وإذ 
جتاسر كاهن امسه، يلفونياس على الدنو منها قطعت يداه. لكّنه تاب 
وآمن واستعاد اليدين بنعمة اهللا. وآخرون ُضرِبُوا بالعمى، لكنهم آمنوا 

بالّرب يسوع وجرى شفاؤهم.
جرى دفن والدة اإلله يف بستان اجلثسمانية. هناك أقام الرسل مع 
الرسول،  توما  أيّام.  ثالثة  الصالة  يف  املالئكة 
تدبًريا، مل حيضر اجلنازة. وصل إىل جثسماين يف 
به حزٌن عميق. كان  استبّد  الثالث وقد  اليوم 
يرغب يف أن يلقي نظرة أخرية على والدة اإلله

راقدة ليتربّك منها. وألجل إصراره قّرر الرسل فتح 
الضريح ليتسّىن لتوما أن ُيَكـرِّم اجلسد املقّدس. 
فلما رفعوا احلجر الذي يسد املدخل استبّد jم 
وحده  اختفى.  قد  اجلسد كان  ألن  الدهش 
الكفن الذي اشتمل والدة اإلله كان هناك وقد 
اختذ شكل اجلسد. كان هذا دليًال على انتقال 
(َصَداَقٌة  محيميَّة.  إىل  السماء،  إىل  اإلله  والدة 
يِميٌَّة : َصَداَقٌة َحتُْكُمَها اْلَمَودَُّة الَعِميَقُة اْلُمَتباَدَلُة). محَِ

وأُمÅا  لإلله  أُمÅا  صارت  اليت  آدم»  «ابنة  مريم 
 Åللحياة ذاقت إًذا املوت. لكن مو©ا مل يكن ُمِذال
الذي  للمسيح  انغلب  إذ  باملوت،  فإنه  حبال، 
اقتبله طوًعا خلالصنا، استحالت دينونة آدم «موتًا ُحمِْيًيا» ومبدأ وجود 
جديد. وحلد جثسماين، كالقرب املقدس، استبان ِخدرًا جرى يف كليهما 
عرس عدم الفساد. لقد كان الئًقا، انسجاًما مع ما جرى للمسيح 
املخّلص، أن تعرب والدة اإلله بكّل السبل اليت سلكها املسيح ليمد 
القّداسة يف طبيعتنا. فبعدما تبعته يف آالمه وعاينت قيامته َخِربَِت املوت. 
وملا انفصلت عن جسدها وجدت نفسها الكلّية النقاوة متحدة بالنور 

اإلهلّي.
أما جسدها فقد بقي قليًال يف األرض مث قام بنعمة املسيح الناهض 
من بني األموات. هذا اجلسد الروحاين اقتُبل يف السماء كهيكل لإلله 
املتجسد كعرش اهللا. إنه اجلزء األبرز من جسد املسيح، وكثريًا ما ماثله 
آباء الكنيسة بالكنيسة املقّدسة عينها، مسكن اهللا بني الناس وموضع 

حالنا اآلتية ومصدر تأليهنا.
من الحشا العفيف لمريم، والدة اإلله، انفتح لنا ملكوت السموات. 
لذلك صار انتقاهلا إىل السماء سبب فرح لكّل املؤمنني الذين تلّقوا 
البشريّة، في شخص مريم، أضحت  الطبيعة  بذلك الضمانة أَنَّ كّل 

حاملة للمسيح ومدعّوة ألن تسكن يف اهللا.
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َخَالٍء  َمْوِضٍع  ِإَىل  َسِفيَنٍة  ِيف  ُهَناَك  ِمْن  اْنَصَرَف  َيُسوُع  َع  «فَـَلمَّا مسَِ
(مت ١٤: ١٣).  ُمْنـَفرًِدا. َفَسِمَع اجلُُْموُع َوتَِبُعوُه ُمَشاًة ِمَن اْلُمُدِن.»

املعمدان، وُقِطَع  أُسِلَم يوحنا  يبتعد عندما  الرَّب ان  انظروا  كيف 
رأسه، وعندما َمسع اليهود ان تالميذه يتكاثرون. ألنه يريد أن جتري 
األمور بطريقة إنسانّية أكثر طاملا مل حيَِِن بعُد الوقت إلعالن ألوهّيته 
جبهارة. لذلك كان يوصي تالميذه بأن ال يبوحوا ألحد بأنه المسيح

مريًدا أن يُعِلن ذلك باألحرى بعد قيامته. لذلك مل يَقُس على اليهود 
اجلاحدين يف البداية بل تصرََّف أمامهم بوداعة. عندما يبتعد هنا ال 
يذهب إىل مدينة ما، بل إىل الَربيّة بواسطة السفينة حىت ال يتبعه أحد. 
لكن انتبه أنت كيف ان تالميذ يوحنا املعمدان اقرتبوا من يسوع بإلفة. 
م هم الذين أخربوه بموت يوحنا (بعد أن قطع رأسه َسيَّاف هيرودس)،  أل¬َّ

هكذا نفهم كيف تركوا كّل شيء بعد ذلك وتبعوا يسوع ...
لكن ملاذا مل يبتعد من هناك قبل إعالمه مبوت يوحنا علًما بأنه كان 
يعلم ذلك ُمسبَـًقا؟ ألنه كان يريد من خالل أعماله أن يكشف حقيقة 
التدبري اإلهلي. كان يريد أن يظهر ذلك ال باألقوال فقط بل وباألعمال 
أيًضا، ألنّه كان يعرف مشورة الشيطان الذي حياول بشىت الطُرق إخفاء 

هذه احلقيقة.
لذلك يبتعد يسوع من هناك دون أن ترتكه اجلموع، ألّ¬ا أخذت تتبعه 
رغبتهم كبرية  املعمدان. كانت  ليوحنا  جَرى  ممَّا  خائفة  غري  بازدياد 
وحمّبتهم أكثر إىل حدِّ أّ¬م كانوا يتجاوزون كل شيء، ويواجهون ُكّل 
املخاطر. لذلك حصلوا على أجرهم بطريقة مباشرة ألنَّ االجنيلّي يقول:

َوَشَفى  َعَلْيِهْم  فـََتَحنََّن  َكِثيًرا  َجْمًعا  أَْبَصَر  َيُسوُع  َخَرَج  «فـََلمَّا 
َمْرَضاُهْم.» (مت ١٤: ١٤).

كان استعدادهم طيًبا، لكن عمل الرَّب فاَق ُكّل أُجرة ممكنة، عن طريق 
اهتمامه الكبري jم. لذا يربّر االجنيلي شفاء املرضى بسبب «تحّنن» 
يسوع هذا التحّنن الذي امتدَّ اىل اجلميع. فأخَذ يشفي املرضى دون أن 
م أسرعوا إليه وغادروا املدن وطلبوه برغبة  يشرتط إميانًا منهم. وأيًضا أل¬َّ

كبرية والزموه. رغم عنائهم من اجلوع، ُكّل ذلك تعبري عن إميا¬م.
كان َال بُدَّ له أن يُعطيهم ليأكلوا. ومع ذلك مل يَـُقم هو باملبادرة أّوًال، 
انتَظَر طلبهم ألنّه كما ذكرنا سابًقا يستخدم دائًما هذه الطريقة يف عدم 

ُصنع العجائب إالَّ بناًء على طلبهم أوًال. ملاذا مل يتقدَّم واحد من اجلمع 
ليكّلمه باسم الُكّل؟ رّمبا أل¬م كانوا حيرتمونه. وكذلك مل يشعروا حىت 
باجلمع لكثرة رغبتهم يف املكوث معه. والتالميذ مل يطلبوا منه أن يُطِعم 
اجلموع ألّ¬م مل يكونوا يعرفونه بعد جيًدا. فماذا حصل؟ يقول االجنيلّي:

َخَالٌء  «اْلَمْوِضُع  قَائِِليَن:  َتَالِميُذُه  ِإلَْيِه  تَـَقدََّم  اْلَمَساُء  َصاَر  «َوَلمَّا 
َواْلَوْقُت َقْد َمَضى. ِاْصِرِف اْلُجُموَع ِلَكْي َيْمُضوا ِإَلى اْلُقَرى َويَـْبَتاُعوا 

َلُهْم َطَعاًما». (مت ١٤: ١٥).
إْن كان التالميذ بعد هذه املعجزة وبعد ما بقي معهم من قُـَفٍف، َنُسوا 
ما حصل، واعتقدوا أنَّ الرَّب يتكّلم عن اخلبز، بينما كان ُحيادثهم عن 
مخري  حول   ٥:١٦-١٢ مىت  (راجع  تعليمهم أي  الفريسيين  خمير 
الفريسيني)، َفَكْم باألحرى اآلن قبل حصول املعجزة، مل يكونوا بعد 
قادرين أن يرجوا مثل هذا اَحلَدث العجيب. لقد َشَفى طبًعا َمرَضى 
كثريين، لكنهم مل يكونوا بعد على استعداد لِـتَـَقـبُّـِل مثل هذه املعجزة، 

م كانوا بعد على درجة كبرية من عدم الكمال الروحي. أل¬َّ
أمَّا أنَت فأرجوك أن تنتبه إىل حكمة الـُمـَعـلِّم، بأيّة طريقة حيّثهم على 
اإلميان. مل يَـُقل هلم بصورة مباشرة ومنذ البداية: أنا سوَف أُطِعمهم 

كو¬م غري مستعّدين لتقّبل ذلك بسهولة. ماذا قال؟
«فَـَقاَل َلُهْم َيُسوُع: «الَ َحاَجَة َلُهْم َأْن َيْمُضوا. َأْعُطوُهْم أَنْتـُْم لَِيْأُكُلوا». 

(مت ١٤: ١٦).
مل يَـُقل أنا سوَف أطعمهم بل أنتم أعطوهم ليأكلوا.ألّ¬م كانوا بعد 
تابعوا  بل  بالرُّوح،  يرتفعوا  مل  هذا كّله،  بعد  وحىت  إنسانًا.  يعتربونه 

احلديث معه وكأنَّه إنسان.
«فَـَقاُلوا َلهُ: «لَْيَس ِعْنَدنَا ٰهُهَنا ِإالَّ َخْمَسةُ أَْرِغَفٍة َوَسَمَكَتاِن». (مت ١٤: ١٧).

ولذلك يقول االجنيلي مرقس: «ألَنـَُّهْم َملْ يَـْفَهُموا بِاَألْرِغَفِة ِإْذ َكاَنْت 
م كانوا بعد ملتصقني باملادة.  (مرقس ٥٢:٦). أل¬َّ قُـُلوبُـُهْم َغِليَظًة.»

لذلك أظهَر الرَّب يف تلك احلالة قدرته الذَّاتّية:
فَـَقاَل: «ائْـُتوني ِبَها ِإَلى ُهَنا». (مت ١٤: ١٨).

ألنَّه وإن كان املوضع قفرًا، إالَّ أنَّ الذي يُـغذِّي املسكونة كّلها هو 
حاضر، وإن كانت الساعة متأخرة، إالَّ الذي يتكلَّم يتخطى كل زمن. 
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يقول االجنيلي يوحنا أيًضا: أنَّ اخلبز كان شعريًا. مل يَـُقل ذلك عن طريق 
الصدفة، بل ليعّلمنا أن ¬رب من تعظُّم املعيشة، ألنه هكذا كانت 

مائدة األنبياء.
اْلَخْمَسَة  اَألْرِغَفَة  َأَخَذ  ثُمَّ  اْلُعْشِب.  َعَلى  يَـتَِّكُئوا  َأْن  اْلُجُموَع  «فَأََمَر 
اَألْرِغَفَة  َوَأْعَطى  وََكسََّر  َوبَاَرَك  السََّماِء  َنْحَو  َنَظَرُه  َورََفَع  َوالسََّمَكتـَْيِن، 
ِللتَّالَِميِذ، َوالتَّالَِميُذ ِلْلُجُموِع. فََأَكَل اْلَجِميُع َوَشِبُعوا. ثُمَّ رَفَـُعوا َما َفَضَل ِمَن 
اْلِكَسِر اثْـَنَتْي َعْشَرَة قُـفًَّة َمْمُلوءًة. َواآلِكُلوَن َكانُوا َنْحَو َخْمَسِة آَالِف رَُجل، 

(مت ١٤: ١٩-٢١). َما َعَدا النَِّساَء َواَألْوَالَد.»
ملاذا رفع نظره اىل السماء وبارك؟ ألنه كان عليهم أن يؤمنوا بأنَّه ُمرَسٌل 
تتناقض  ذلك  إىل  اليت تشري  العالمات  لكن  له.  من اآلب ومساٍو 
شيء  يعمل كّل  عندما كان  لآلب  مساواته  أظهَر  لقد  ظاهريÅا. 
بسلطان، أمَّا جميئه من اآلب فال ميكن أن يؤمنوا بذلك إْن مل يفعل 
تلك األشياء كّلها بتواضع ناسًبا إىل اآلب ، ومنتظرًا معونته. ولذلك مل 
يظهر اجلانب األّول دون اآلخر، حىت يتبّني االثنان مًعا. فكان يتّمم 
املعجزات تارَّة بسلطانه وتارَّة باستدعاء أبيه. وحىت ال يُعَطى االنطباع 
أنَّ األمرين يتنافيان فيما بينهما، لذلك عند تتميمه للعجائب الصغرية، 
كان يرفع نظره إىل السماء، وعند تتميمه العجائب الكبرية كان يفعلها 
مبلء سلطانه، حىت ال يُـْعتَـَقد أنَّ العجائب حىت الصغرية ال تأيت من 
قدرته اخلاصة. هو يتطلَّع إىل السماء فقط لكي يكرِّم أباه الذي ولده. 
عندما يغفر اخلطايا، عندما يفتح الفردوس ويُدِخل اللص إليه، عندما 
أقام أمواتًا كثريين، عندما  القدمي بقدرة فائقة، عندما  الناموس  ألَغى 
الناس اخلفّية، عندما  افكار  انتهر  البحر، عندما  العاصفة يف  َسكََّن 
وهب النور للعميان، هذه األعمال كّلها من اختصاص اهللا َوحَده دون 
غريه، ويف هذه األعمال كّلها يبدو أنه مل يستدِع أباه. لكن هنا عند 
تكثري اخلبز استدعى معونة أبيه من جهة لُيظهر ما قلته سابًقا (أي أنه 
ُمرسٌل من اآلب، يفعل ُكّل شيء ناسًبا اياه إىل أبيه)، ومن جهة ثانية 

لكي يُعّلمنا أالَّ نبدأ الطعام قبل أن نشكر ذاك الذي يعطينا الغذاء.
وملاذا ال خيلق خبزًا من العدم؟ لكي يغلق أفواه مركيون ومانيخ اللذين 
يبعدانه عن اخلليقة، لكي يعّلمنا عن طريق العمل أنَّ اخلبز واملنظورات 
كّلها ُصنع يديه. كما يُريد أن يُظهر أيًضا أنَّه هو الذي يُعطي األمثار 
والذي قال عند اخلَْلِق: «لِتُـْنِبِت اَألْرُض ُعْشًبا َوبَـْقًال يُـْبزُِر ِبْزرًا، َوَشَجرًا 
(تك  َذا َمثٍَر يـَْعَمُل َمثَرًا َكِجْنِسِه، ِبْزرُُه ِفيِه َعَلى اَألْرِض». وََكاَن َكذِلَك.»
١: ١١). َوقَاَل اهللاُ: «لَِتِفِض اْلِمَياُه َزحَّافَاٍت َذاَت نَـْفٍس َحيٍَّة، َوْلَيِطْر 
طَْيـٌر فَـْوَق اَألْرِض َعَلى َوْجِه َجَلِد السََّماِء». (تك ٢٠:١). ألنَّ هذه 
املعجزة مل تُكن أَقّل شأنًا من تلك. كما أنَّ تلك خرجت من املياه رغم 
إبداعها من العدم، هكذا هنا أيًضا أبدََع خبزًا كثريًا من مخسة أرغفة، 
وأبدََع مسًكا كثريًا من مسكتني، وهذا مل يكن أقّل شأنًا من إخراجه من 
األرض أمثارًا ومن املياه زحَّافات حّية. هذا ممَّا يدّل على سلطانه على 
األرض وعلى املياه. كان يشفي املرَضى بصورة مستمرّة، لكنه يف هذه 
احلالة باَدَر إىل إحسان شامل حىت ال يبقى الناس جمرَّد شاهدين لِـَما 
حيصل لآلخرين، بل ليتمتَّعوا هم أيًضا بإحساناته. ذاك الذي انتشل 
إعجاب اليهود يف الربيّة ﴿ألنه قيل آنذاك: «وهل يقدر أن يعطي خبزًا 

(مز ٢٠:٧٧) ﴾. لقد بَـْرَهَن هنا عن ذلك  أو يهّىيَء مائدًة لشعبه»
بطريقة فعلّية. لذلك قادهم إىل الربيّة حيُث ال وجود ملدينة قريبة، وهيَّـَأ 
هلم ُكل ما حيتاجونه للطعام. من هنا إنَّ االجنيلي قد حدََّد ال املكان 

فقط بل ومعه الساعة.
ونتعلَّم شيًئا آَخَر وهو عدم اهتمام التالميذ بالطعام. رغم عددهم مل 
يكن لديهم إالَّ مخسة أرغفة ومسكتان، ممَّا يدّل على عدم اهتمامهم 
باألشياء اجلسديّة بل على اهتمامهم باألمور الّروحّية. ومع هذا مل 
يتمسَّكوا مبا كان لديهم بل أعطوه عند الطلب. من ذلك نتعّلم أنَّه 
حىت وإْن َمَلْكَنا قليًال، علينا أن نعطي ما عندنا للذين هم حباجة. 
عندما طََلَب منهم أن يأتوا باألرغفة اخلمسة، مل يقولوا ماذا سنأكل؟ 
كيف نسّد جوعنا؟ بل أطاعوا للحال. وإىل جانب ُكّل ذلك أنا أعتقد 
(القديس يوحنا الذهبي الفم) أنَّ الطعام املتوفِّر لديهم اسُتخدم لكي 
يقود التالميذ إىل اإلميان، ألنَّ إميا¬م كان ضعيًفا. لذلك يرفع السيِّد 
م قد رأوا مناذج كثرية عن العجائب السابقة، أمَّا  نظره إىل السماء أل¬َّ

هذه فلم يروا مثلها َقّط. 
بعد أن أخذ الرَّب اخلبزات، كّسرها إىل أجزاء واعطاها للجموع عن 
طريق التالميذ، ُمكرًِّما إيَّاهم jذه الطريقة. ومل يفعل ذلك فقط من 
أجل تكرميهم، بل لكي ال يظهروا فيما بعد عدميي اإلميان حىت ال 
ينسوا مثل هذا احلدث على َمـرِّ الزمن، كو¬م صاروا شهوًدا بأيديهم 
ليسألوه،  التالميذ  يأيت  اجلموع جتوع، مثَّ  أّوًال  يدَع  لذلك  للمعجزة. 
وبعدها عن طريقهم ُجيِلس اجلموع ويوزِّع هلم أجزاء اخلبز والسمك. 
ألنه كان يريد أن يؤكِّد على اعرتاف ُكّل واحد وعلى أعماله. لذلك 
أخذ األرغفة من التالميذ حىت يكون هلم أدّلة كثرية تذّكرهم فيما بعد 
بالعجيبة. ألنه بالرغم من ُكّل ما جرى، نسوا احلدث، فكم باألحرى 
سيكون إن مل يَـُقم بكّل هذه اإلجراءات؟ يأمر اجلموع أن يّتكئوا على 
العشب لكي يعّلمهم أن يواجهوا احلاالت الصعبة بصرب. ألنّه كان يريد 

أن يغذي ال أجسادهم فقط بل أنفسهم.
من املكان الذي ُوِجدوا فيه، من االكتفاء باخلبز والسمك، من توزيع 
على  يعّلمهم  ذلك  خالل ُكّل  من  اجلميع  على  بالتساوي  الطعام 
التواضع، على اإلمساك، على احملّبة على إظهار اهتمام نفسه باجلميع 
وعلى اعتبار ُكّل شيء مشرتك. «بعد أن كسََّر الرَّب اخلبزات إىل أقسام 
أعطاها للتالميذ والتالميذ للجموع» كسَّر اخلبزات اخلمس فتكاثرت 
األجزاء يف أيدي التالميذ. ومل يكتِف بذلك العجب، بل جعل يفضل 
عن اخلبز ِكَسٌر، لكي يُظهر أنَّ هذه الِكَسر ما هي إالَّ فضالت اخلبزات 
الكثرية حىت يتأكَّد الكّل من املعجزة. لقد دعا اجلموع جتوع حىت ال 
يعتقد أحد أنَّ العمل كان خياًال. جعل يفضل اثين عشر قفًة حىت 
يتناول يهوذا اإلسخريوطي واحدة منها. كان ميكن له أن يزيل جوع 
اليهود، لكن يف هذه احلالة لن يعود التالميذ يكتشفون قدرته، العمل 
الذي حصل أيًضا مع إيليا «ِإنَّ ُكوَّاَر الدَِّقيِق الَ يَـْفرُُغ، وَُكوَز الزَّْيِت َال 
(سفر  يَـْنـُقُص، ِإَىل اْليَـْوِم الَِّذي ِفيِه يـُْعِطي الرَّبُّ َمَطرًا َعَلى َوْجِه اَألْرِض»
امللوك األول ١٧: ١٤). لقد اندهش اليهود من احلدث إىل حّد ا¬م 

أرادوا أن يعلنوه َمِلًكا، الشيء الذي مل يفعلوه يف العجائب األخرى. 
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عن  الرَّب كثيرًا  تحّدث  إذ  : الفم  الذهبي  يوحنا  القّديس  †
المخاطر التي تنتظره وآالمه وموته، وعن موت التالميذ والتجارب 
القاسية التي تلحق بهم في الحياة... كما حدَّثهم عن أمور صالحة 
وإنه  يجدوها،  لكي  يخسرون حياتهم  أجلها  من  يترّجونها،  كثيرة 
سيأتي في مجد أبيه ويهبنا الجزاء، لهذا أراد أن ُيظهر لهم ما سيكون 
عليه مجده عند ظهوره، فيروا بأعينهم ويفهموا قدر ما يستطيعون، 

لهذا أظهر لهم ذلك في الحياة الحاضرة بالتجّلي.

القوم الذين قال عنهم أنهم ال يذوقون  القديس إفرام السوري : †
الذين  الثالثة  التالميذ  هؤالء  هم  مجيئه  يعاينوا صورة  حتى  الموت 
أخذهم معه إلى الجبل، وأعلن لهم طريقة مجيئه في اليوم األخير في 
مجد الهوته وجسد تواضعه. وصعد بهم إلى جبل عاٍل لكي يُظهر لهم 
أمجاد الهوته حتى ال يتعّثروا فيه عندما يرونه في اآلالم التي قبلها 
بإرادته، والتي احتملها بالجسد من أجلنا. َصِعَد بهم إلى جبل لكي 
يُظهر لهم ملكوته قبلما يشهدون آالمه وموته، فيرون مجده قبل عاره، 
ُيْصَلب  لم  أنه  يفهمون  اليهود  من  وُمدانًا  متى كان مسجونًا  حتى 
بواسطتهم عن عجز، بل ألنه ُسّر بصالحه أن يتأّلم ألجل خالص 
العالم، أصعدهم إلى جبل لكي يُظِهر لهم قبل قيامته مجد الهوته حتى 
متى قام من األموات يدركون أنه لم يتقّبل هذا المجد كجزاء لعمله 
كمن لم يكن له هذا المجد، وإنما له هذا المجد منذ األزل مع اآلب 
والروح القدس. وكما سبق فقال عندما ذهب إلى اآلالم بإرادته: «َواآلَن 
َمجِّْدِني أَْنَت أَيـَُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِلي ِعْنَدَك قَـْبَل 

(يو٥:١٧). َكْوِن اْلَعاَلِم.»
أضاء وجهه ليس كما أضاء وجه موسى من الخارج، وإنما أشعَّ مجد 
الهوته من ذاته ومع هذا ظّلت أمجاده فيه. من ذاته يشع نوره ويبقى 
نوره فيه. إنه ال يأتيه من الخارج ليزيِّنه وال يقبله الستخدامه إلى حين، 
إنه لم يكشف لهم أعماق الهوته التي ال ُتدرك، وإنما كشف لهم قدر 

ما تقدر أعين التالميذ أن تتقّبل وتميِّز.
هلمُّوا نصعد على الجبل  †  القديس أمبروسيوس أسقف ميالن:
ونتضرّع إلى كلمة اهللا ليكشف لنا عن ذاته في مجده وجماله. إذ نعاين 

مجد اهللا بوجوه مكشوفة نتغيَّر نحن أنفسنا إلى تلك الصورة عينها (٢
كو٨:٣)، لما كان الصوت ُوجد يسوع وحده، فبعد أن كانوا ثالثة

ُوجد يسوع وحده. رأوا في البداية ثالثة، أما في النهاية فرأوا واحًدا. 
اآلب:  من  يسوع  طلب  واحًدا كما  الكل  يصير  الكامل  باإليمان 
«لَِيُكوَن اْلَجِميُع َواِحًدا» (يو٢١:١٧). ليس موسى وإيليا وحدهما 
واحًدا في المسيح، وإنما نحن أيًضا واحد في جسد المسيح الواحد

(موسى) واألنبياء  (رو٥:١٢)... ولعل هذا أيًضا يشير إلى أنَّ الناموس
مصدرهما الكلمة... ألن غاية الناموس هي المسيح للبّر لكل  (إيليا)

من يؤمن (رو ١٠: ٤).
القّديس يوحنا الدمشقي: اليوم تُرى أمور غير منظورة للعيون  †
البشرية، جسد أرضي عاكٌس تأّلًقا إلهيÅا، جسد مائت يدفق مجد 

األلوهة.
تجّلى أمامهم الذي هو على الدوام 
ممّجد وساطع ببريق األلوهة ألنّه إذ هو 
مولود من اآلب من دون بداية، فهو 
يملك شعاع األلوهة الطبيعي الذي ال 
وقت  في  يكتسب  لم  وهو  له،  بدء 

الحق الكيان وال المجد.
من  الجسد  على  يأِت  لم  فالمجد 
خارج بل من الداخل، من ألوهّية كلمة 

اهللا الفائقة األلوهية والمّتحدة بالجسد بحسب األقنوم على نحو يتعذر 
وصفه.

القّديس غريغوريوس باالماس: « هذا النور يسمو على سائر  †
الكائنات. فكيف يكون ضياء اهللا مخلوقًا ؟ ».

أَن السّيد أعلن الهوته للذين صعدوا على  مة أوريجينوس: العالَّ †
الجبل العالي، أَمَّا الذين هم في االسفل فظهر لهم في شكل العبد. إنه 
يسأل من يشتاق أن يتعّرف على حقيقة السّيد، ويتجّلى قدامه أن يرتفع 
مع يسوع خالل األناجيل المقّدسة على جبل الحكمة خالل العمل 

والقول.
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العظة التاسعة عشرة، األولى في األسرار

ـاِد : المراسیم االفتتاحّیة في الُعـمَّ
ألبینا القدیس كیرلُّس رئیس أساقفة أورشلیم

�العظـة الثانية والعشرون�
الرابعة في األسرار - في جسد المسیح ودمه

«إينِّ تلقيت من الرَّب ما بّلغته إليكم، وهو أنَّ الرَّب يسوع، يف الليلة 
اليت أُسِلَم فيها، أخَذ خبزًا وَشَكَر، مثَّ كسره وقال: هذا هو جسدي، 
إنه من أجلكم. اعملوا هذا لذكري. وكذلك أخذ الكأس بعد العشاء 
وقال: هذه الكأس هي العهد اجلديد بدمي. كّلما شربتم فاعملوه ذِكرًا 

(١كور ٢٣:١١-٢٩). يل ...»
١) -  نحصل على جسد المسيح ودمه في اشتراكنا 
أيًضا  هو  يكفي  بولس  للطوباوي  التعليم  هذا  اإللهّية:  باألسرار 
إلقناعكم بصحة األسرار اإلهلّية اليت ُوجدمت جديرين باالشرتاك فيها، 

املسيح. فقد  فصرمت هكذا جسًدا واحًدا ودًما واحًدا مع 
أعلن بولس اآلن: «إنَّ ربَّنا يسوع املسيح، يف الليلة اليت 

وأعطاه  مثَّ كسره  وَشَكَر،  خبزًا  أخذ  jا،  أُْسِلَم 
لتالميذه قائًال: خذوا فكلوا، هذا هو جسدي. مثَّ 
أخَذ الكأس وشكر وقال: خذوا واشربوا، هذا هو 
دمي» (١كور ٢٣:١١-٢٥). مبا أنَّ يسوع صرََّح 

هو  «هذا  (مىت ٢٦:٢٦) اخلبز  عن  وقال  بذلك 
جسدي»، فمن يتجاسر ويشّك بعد ذلك؟ ولـمَّا هو 

ذاته يؤّكد بكالم قاطع: «هذا هو دمي» (مىت ٢٨:٢٦)، 
فمن الذي يُعارض ويقول إنه ليس دمه؟ .

٢) -  تحويل الماء الى خمر مثال لتحويل الخمر الى 
دم المسيح: لقد سَبَق له يف قانا الجليل أن حوََّل املاَء اىل مخر بفعل 
إرادته (يو ١:٢-١١)؛ أَفال يكون جديرًا بالتصديق عندما ُحيّول اخلمر 
اىل دمه؟ لقد قام jذه اآلية العجيبة عندما ُدِعَي اىل عرس دنيوي، 
وعندما يهب ألصدقاء العريس (مىت ١٥:٩) أن يتلّذذوا جبسده ودمه، 

أفال نعرتف به باألكثر؟. 
٣) -  المناولة ُتشركنا بالطبيعة اإللهّية:

فلنشرتك إذن، بكل ثقة، يف جسد المسيح ودمه، إنَّ جسده يُعَطى 
لك حتت شكل اخلبز، ودمه يُعَطى لَك حتت شكل اخلمر. وإذ أنَت 
تشرتك يف جسد المسيح ودمه، ُتصبح جسًدا واحًدا ودًما واحًدا مع 
المسيح. وهكذا ُنصبح حنن «حاملي املسيح»، مبا ان جسده ودمه 
ينتشران يف أعضائنا. وjذه الكيفّية ُنصبح، على حدِّ تعبري الطوباوي 

(٢ بط ٤:). بطرس، «شركاء الطبيعة اإلهلّية»

٤) -  لم يفهم اليهود كالم يسوع بمعناه الروحي:
وفيما كان المسيح يتحدَّث ذات يوم مع اليهود، قال: «اذا مل تأكلوا 
أما  (يو ٥٣:٦).  جسدي وتشربوا دمي، فلن تكون فيكم احلياة»
اليهود الذين مل يفهموا كالم يسوع مبعناه الروحي، تشّككوا َوَولَّوا عنه، 

ظًنا منهم أنَّ املخّلص يدعوهم إىل أكل جسده البشري.

٥) -  خبز التقدمة مثال اإلفخارستيا:
وكان أيًضا يف العهد القديم خبز التقدمة (أحبار ٥:٢٤-٩ ، مىت 
٤:١٢). ومبا أنَّ هذا اخلبز يعود إىل العهد القديم فقد َبُطَل. على أن 
يف العهد اجلديد خبزًا مساويًا وكأس خالص يُـقدِّسان النفس واجلسد. 

إذ كما أنَّ اخلبز هو للجسد كذلك الكلمة هو للنفس.

ال  اإليمان  بحسب  احكموا    -  (٦
بحسب الحواّس: فال تنظر إذن اىل اخلبز 
واخلمر كأ¬ما عنصران طبيعيان؛ إمنا مها جسد 
واحلّق  نفسه.  املعّلم  ذلك  أكََّد  ودم، كما 
يقال إنَّ احلواس توِحي إليَك ذلك. فليُـعِطَك 
اإلمياُن الثقة التامة. ال حتكم يف هذا ا�ال 
حبسب  ثقة  امتلىء  ولكن  الذوق،  حبسب 
جسد  لتناول  أهًال  ُوِجَد  الذي  أنَت  اإلميان، 

المسيح ودمه. 

٧) -  داود نبّي اإلفخارستيا: 
وقد بّني لَك الطوباوي داود قّوة هذا السّر عندما قال: « تُـَهيِّء أمامي 
مائدة جتاه ُمضايقي» (مز٥:٢٢). وإليَك ما أراد أن يقول: قبل جميئك 
(مالخي  يا رّب، كان الشياطين قد أعدُّوا للبشر مائدة ملوَّثة، نجسة
السَّيِّد،  أيـُّها  جميئك،  بعد  ولكن،  الشيطانية.  بالقّوة  مليئة   ،(٧:١
«هيأَت أمامي مائدة». ماذا هو يعين غري املائدة الروحّية السرّية اليت 
أعدَّها اهللا لنا ملواجهة العدو ومقاومة الشياطين؟ أمَّا هذه املائدة فتشركنا 
(مز ٥:٢٢). لقد مَسَح رأسك  مع اهللا. «مسحَت رأسي بالدهن»
بزيت على جبينك بسبب اخلتم الذي تسّلمته من اهللا لُتصبح مسَة اخلتم 
(مز  وشخًصا مكّرًسا هللا. «وكأسك اليت َأسكرتين كم هي عذبة»!
٥:٢٢). هذه الكأس املذكورة هي اليت أخذها يسوع يف يديه وشكر 
وقال: «هذا هو دمي الـُمراق من أجل مجاعة كثرية لغفران اخلطايا»

(مىت ٢٨:٢٦).  

ح. فقد 
ليت 

ه 
يت

 
هو 

،(٢٨

 (٦
بح

حب
اإلمي
المسيح
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التوبة في الصالة
يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إنه إذا أخطأنا وُكنَّا مستعدين أن 
(١). ويف مزمور ٣:٦ نكفَّ عن اخلطيئة، فسنكون أهًال لرمحة اهللا

(الرتمجة  يا رب، فإين ضعيف»  قائًال: «ارمحين،  النبّي  داود  يصلِّي 
السبعينية) (٢). ويقول الذهبي الفم إنَّ داود يُعطينا هنا أحد مربرات 
حصولنا على مغفرة خطايانا، وهو الضعف الذي يصيبنا من جراء 

التجارب.
وحينما يستطرد داود فيقول: «لقد أُِ¬كُت بسبب أعدائي»، فإن 
هذا يُعتَرب - يف تفسري الذهيب الفم -ـ إشارة إىل أنه يعرف أن الضيقة 
اليت ينوء jا هي وسيلة فعَّالة لبلوغ رمحة اهللا وجلعله ُحمبَّـًبا لدى اهللا. 
وهلذا فإن دموع التوبة اليت يذرفها داود جديرة بانتباهنا: «بدموعي 
(مز ٧:٦) (٣). ُيصرُّ الذهبي الفم على أن االعرتاف  أغسل فراشي»

األمني خبطايانا جدير باستدرار رمحة اهللا علينا (٤).

الصالة أثناء أزمنة الضيق:
يتكلَّم القديس يوحنا الذهبي الفم عن الضيقات كوسيلة جتعل الذين 
يتأملون jا يف حاٍل أحسن وأكثر حكمة (٥). فالنفس املنغمسة يف 
وحل الشرور تلتفت حينئذ إىل اهللا. وهذا التحوُّل هو مثرة الضيقة، 
فهي تشّد النفس وخترجها من سبا©ا، وجتعلها تتوسل طالبة الَعْون 

من أعلى وجترِّدها من كل رجاء يف هذه احلياة (٦).
يقول الذهبي الفم إن صالة داود: «خلِّصين يا رب من كل الذين 
(مز ٢:٧)، هي وسيلة أخرى jا يفلت من  يضطهدونين، وأنقذين»
الذين حيزنونه، ألنه يستخدم لغة معتدلة ليتكلَّم عن أعدائه دون أن 
يُعدِّد جرائمهم ضده (٧). فقد رأى ابنه (أبشالوم ) وقد صار فريسة 
للشيطان الذي افرتسه (انظر٢صم١٤)، فيشرح الذهبي الفم أنه توسَّل 
إىل اهللا لينقذه من مثل سوء املصري هذا (٨). ويشري القديس يوحنا 
الذهبي الفم كثريًا إىل كيف جيب أن يكون اجتاهنا حنو أعدائنا، وسنعود 

إىل ذلك فيما بعد حتت عنوان: تطويع حياتنا لشريعة اهللا.
ومن الطبيعي أن يتجه اإلنسان يف أزمنة الضيق حنو اهللا بالصالة، 
لكن الذهبي الفم يؤكِّد على أنه جيب أن نفعل ذلك باتضاع، كما 

(مز٢:٤) ، واستمع صاليت.» فعل داود حينما قال: «ترآَءف عَليَّ
والتواضع، كما يقول الذهبي الفم، هو أحد أركان الفضيلة (٩)، وهو 
ضروري ِلَمن يصلِّي ليستحق الرمحة. وحينما يصرخ داود يف املزمور 
الثاين عشر : «أما أنا فعلى رمحتك توكَّلُت» (مز٦:١٢)، فإن داود - 
- بالرغم من استطاعته أن يستدعي إىل ذاكرته  كما يشرح الذهبي الفم
أنه يف  إالَّ  اهللا صلواته،  استجابة  له يف  لتشفع  الصاحلة  أعماله  كل 
(١٠). ويضيف أن فضيلة  اتضاعه حيصر نفسه يف استدعاء رمحة اهللا
االتضاع هي اليت أهلمت داود ليقول: «القلب املنكسر واملتضع ال يرذله 
اهللا بأنه:  (١١). ويف مزمور ٢:١٤٣ يدعو داود (مز ١٩:٥٠) اهللا»
«رمحيت، وملجأي، ومعيين ومنقذي». ويقول الذهبي الفم إن االتضاع 

يظهر يف تذكُّر أنه من اهللا وحده جيب أن نطلب الرمحة (١٢).
ويشري الذهبي الفم يف معرض شرحه ملزمور ٩ إىل أنَّ الكثريين من 
ذوي السعة والِغَىن يصريون متكاسلني ومهملني يف واجبا©م جتاه اهللا 
وبين جنسهم من البشر، مث إذا أصابتهم احملن يسقطون يف اليأس. 
ولكن ذلك مل حيدث مع داود، كما يقرِّر الذهبي الفم، فبالرغم من 
إقامته يف قصره امللكي، إالَّ أنه كان دائم االلتزام حنو الفقري واملسكني 
(١٣). فالِغَىن قاده إىل أن يعلن شكره هللا ، والضيقات كانت كفيلة 
بأن تلهمه اللجوء إىل اهللا، هكذا يقول الذهبي الفم (١٤)، فال شأن 
للظروف؛ إذ الصالة هي الردُّ األول لداود عليها. لذلك يعلن الذهبي 

الفم: «إليكم داود معلًِّما» (١٥).
إن الذهبي الفم يعترب داود ُمعلًِّما لنا، ألنه يُقدِّم نفسه قدوة حبياته 
الفاضلة كما بالطريقة اليت يُـَصلِّي jا يف املزامري؛ وإذ يتخذه الذهبي 
الفم قدوة حيثـُّنا: «فلنؤدِّ كل ما علينا أن نعمله، وحينئذ سنستحق كل 
ثناء» (١٦). إن هناك مثة أمهية قصوى على ما ميكننا أن نفعله، ليس 
فقط من جهة أسلوب حياتنا اليت حنياها، بل وأيًضا باجتاهنا الرُّوحي 

أثناء الصالة.
تطويع حياتنا لمشيئة اهللا، أن نؤدِّي ما علينا أن نعمله:
يتساءل القديس يوحنا الذهبي الفم: «ما الذي علينا أن نعمله»؟

ويردُّ يف احلال باملثل اآليت: «فإْن أبغضك أحد، أحببه واصنع اخلري 
(١٧). ويُقدِّم  حنوه. وإن شتمك واستهزأ بك، بارك عليه وامدحه»
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أمثلة أخرى فيقول إنه جيب أن ¬رب من الكراهيَّة 
برأس  الشتائم  ونتحمل   ،(١٨) واالنتقام  والغضب 
مرفوع، حموِّلني اخلد اآلخر إذا ُلطمنا (١٩). فكما 
أنه قيل عن اهللا أنه كان له أعداء، لكنه مل يبغضهم 
بل أبغض أعماهلم الشريرة؛ هكذا فاإلنسان البارُّ له 
أعداؤه، ولكن دون أن يعمل على الثأر منهم أو رّد 

اإلساءة، بل يبغض شرورهم (٢٠).
القديس  بأن  الفم  الذهبي  يوحنا  القديس  ويُذكِّرنا 
بولس حيثُّ املؤمنني على أن يُظَلموا أفضل من أن 
َيظِلموا، ُيضَربوا أفضل من أن َيضرِبوا (كما ورد يف 
ظالـًما»).  ال  مظلوًما  «ُكْن  النسَّاك:  اآلباء  أقوال 

هذا إظهار لقوة ُعظمى - كما يقول الذهبي الفم - وهذا ما يغرس 
قلق واضطراب  قوية وأعلى من أي  النفس  الذي جيعل  الصرب  فينا 

.(٢١)

الناطقني  فاعلي اإلمث، وُ©لك كل  ويف مزمور ٥:٥: «تبغض كل 
بالكذب. رجل الدماء والغاش يُرذله الرَّب»، يقول الذهبي الفم، إن 
النبي يُعلِّمنا درًسا عن ضرورة أن تطيع حياتنا ملشيئة الرَّب لكي نصري 
مستحقني لالقرتاب منه (٢٢). رجال اإلمث ُيربِّرون طردهم خمافة اهللا

من قلوjم، وهكذا كما يقول الذهبي الفم، يُهيِّئون الفرصة لنفوسهم 
لريجعوا مرة أخرى إىل نفس الخطايا. وهذا هو السبب الذي من أجله 
كان داود يوصي دائًما بأحد أفعال الفضيلة األساسية أن نتفاَدى 
التورُّط مع هؤالء كما يقول يف املزمور ٤:١٤٠: «ال متُِل قليب إىل 
كالم الشر، ليتعلَّل بعلل اخلطايا. مع الناس العاملي اإلمث». ويعتقد 
الذهبي الفم بأنَّ هذا ما دفع داود أن يبدأ مزامريه jذه الكلمات: 
«طوىب للرجل الذي مل يسلك يف مشورة الكَفرة، ويف طريق اخلطَأة مل 

.(٢٣) (مز١:١) يقف، ويف جملس املستهزئني مل جيلس.»
فال يكفي أن نصلِّي حىت يسمعنا اهللا، بل جيب - كما يقول الذهبي 
الفم -أن نتعاهد مع أنفسنا كما فعل داود وهو يصلِّي: « علِّمين يا رب 
(مز  مشيئتك (أن أعمل هواك)، ألنك أنت هو إهلي... ألينِّ أنا عبُدك»
١٠:١٤٢-١٢). ولذلك حيثنا الذهبي الفم ليس فقط أن نصلي، بل 
(٢٤). ويف نفس الوقت فإن مثل هذه  بأن نُقرِن صلواتنا حبياة مقدسة
فهي  الشريرة  الحياة  أمَّا   ،(١٦:٥ (مت  اهللا متجِّد  الصاحلة  احلياة 
التجديف على اهللا، كما قال اهللا لإلسرائيليني على فم النبي إشعياء: 
(٢٥). لذلك  (إش ٥:٥٢) «بسببكم امسي ُجيدَّف عليه بني األمم»
حيضنا أن ننتبه لكلمات المسيح: «فلُيضئ نوركم هكذا قدَّام الناس، 

وُميجِّدوا  احلسنة  أعمالكم  يـََرْوا  لكي 
(مت السموات» يف  الذي  أباكم 

 » الفم:  الذهبي  يضيف  مث   ،(١٦:٥
!(٢٦) فَـْلـَتْسِبْق حياتُنا أفواَهنا»

الفم الذهبي  يوحنا  القديس  وألن 
يعتقد بأنَّ الصالة احلارَّة تُلنيِّ القلب 
وُحترِّكه بقوة أكثر مما تفعله النار، فهو 
ندبِّر  ال  نصلي  حينما  أنـَّـَنا  ُحيذِّرنا 
ألنفسنا أن ننال ما نصلِّي من أجله، 
ولكن أن جنعل صالتنا ُجتدِّد نفوسنا 
إىل األفضل (٢٧). وحينما يتكلَّم عن 
اإلمهال  يف  نظل  أن  من  فلنحرتس   » هكذا:  مزمور ١٢٠ حيضنا 
والرتاخي. فلنعمل جبدٍّ من أجل خالصنا. أعِط اهللا الفرصة والدافع 
.(٢٨) لُيكافئك. افعل كل ما عليك أن تعمله، واهللا يكمل الباقي.»

عن مقال:
David's Prayer in Saint John Chrysostom's Explanations of the Psalms,

 .by: Eleni C. Simmons, The Greek Orthodox Theological Review, Vol
.367-351 .pp ,1993 ,4-1 .Nos ,38

.55,74 PG ,6 Explanation of Psalm (1)

ُیالَحظ أن كل االقتباسات من العهد القدیم مأخوذة من الترجمة السبعینیة، وكذلك أرقام  (2)
المزامیر واآلیات.

.Ibid (3)

.55,438 PG ,140 Explanation of Psalm (4)

.55,330 PG ,117 Explanation of Psalm (5)

.55,344 PG ,120 Explanation of Psalm (6)

.55,84 PG ,7 Explanation of Psalm (7)

.Ibid (8)

.55,44 PG ,4 Explanation of Psalm (9)

.55,152 PG ,12 Explanation of Psalm (10)
.55,450 PG ,142 Explanation of Psalm (11)
.55,458 PG ,143 Explanation of Psalm (12)

.55,128 PG ,9 Explanation of Psalm (13)
.55,445 PG ,141 Explanation of Psalm (14)
.55,153 PG ,12 Explanation of Psalm (15)

.55,88 PG ,7 Explanation of Psalm (16)

.55,88 PG ,7 Explanation of Psalm (17)

.55,88 PG ,7 Explanation of Psalm (18)

.55,89 PG ,7 Explanation of Psalm (19)

.55,90 PG ,7 Explanation of Psalm (20)
.55,103 PG ,7 Explanation of Psalm (21)
.55,95 PG ,5 Explanation of Psalm (22)

.55,438 PG ,140 Explanation of Psalm (23)

.55,456 PG ,142 Explanation of Psalm (24)

.55,309 PG ,113 Explanation of Psalm (25)

.55,300 PG ,112 Explanation of Psalm (26)

.55,374 PG ,129 Explanation of Psalm (27)

.55,345 PG ,120 Explanation of Psalm (28)

«الَ يَـَتَباطَأُ الرَّبُّ َعْن َوْعِدِه َكَما َيْحِسُب قَـْوٌم التََّباُطَؤ، لِكنَُّه يَـَتأَنَّى َعَلْيـَنا، َوُهَو الَ َيَشاُء َأْن يَـْهِلَك أُنَاٌس، َبْل َأْن يُـْقِبَل اْلَجِميُع إَِلى التَّـْوبَِة.»
(لو٧:١٥). فاالبن الشاطر، الذي هو نموذج للسَّاقطين بعد  يَـُتوُب» ِبَخاِطٍئ َواِحٍد  (٢بط٩:٣)، وأنه يصير «فَـَرٌح ِفي السََّماِء 
المعمودية، « بعد أن ذهب إلى أرٍض غريبة، وأدرك بالفعل جسامة َشرِّ سقوطه من بيت أبيه، عاد إليه. أمَّا أبوه فلم يحقد عليه بل قبله 
بأيٍد مفتوحة ... ألنه كان أًبا ال حاكما. ولهذا أقام احتفاًال عظيًما. ولم تكن هذه المكافأة جزاء للشَّر والخطيئة، بل مكافأة للعودة 

(القدیس یوحنا الذهبي الفم، مقالة أولى في التوبة ٤)والتحوُّل. 
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(مز ٨١: ٦). « أنا قلُت إنكم آلهة وبنو العليِّ كلكم.» †
موهبة التبينِّ هللا، وكيف أن الصالة والتوبة تُرجعاننا إىل هذه البنوَّة الغالية.

نعمة موهبة التبنِّي هللا:
يقول القديس غريغوريوس النيصصّي يف شرحه للصالة الربانية:

ِيف  الَِّذي  أَبَانَا  فَـُقوُلوا:  َصلَّْيُتْم  «َمَىت  لتالميذه:  يقول  ﴿الرَّب 
السََّماَواِت»... أيُّ روح جيب أن تكون لإلنسان ليقول هذه الكلمة 
(«أبانا»)؟ أية ثقة، وأية نقاوة لضمريه؟! فلنفرض أن اإلنسان حياول 
أن يفهم اهللا بقدر املستطاع من األمساء اليت يُدَعى jا وينقاد بذلك 
إىل فهم ا�د الذي ال يوصف، فهو سيتعلَّم أنَّ الطبيعة اإلهلية مهما 
كانت فهي يف ذا©ا خٌري ُمطلق وقداسة وفرح، وقوة جمد وطهارة وأبدية 
. هذه الصفات - وأي صفات أخرى ميكن أن  مطلقة دائمة ال تتغريَّ
ختطر على البال وميكن لإلنسان أن يعرف منها الطبيعة اإلهلية سواء 
من األسفار املقدسة أو من تأمالته - هل ميكنها أن جتعله يتبصَّر 

ويتجاسر على أن ينطق داعًيا هذا الكائن األعظم بكلمة «أبانا»؟
إن كان له أي إحساس فلن جيرؤ على أن يدعو اهللا أبًا طاملا أنه ال 
يرى يف ذاته نفس األمور اليت يراها اهللا؛ ألنه يستحيل من الناحية 
الطبيعية أنَّ الصاحل يف جوهره يكون أبًا ملشيئة شريرة، والقدوس أن 
يكون أبًا لذي احلياة النجسة، وال ميكن ملن ال يتغريَّ أن يكون أبًا ملن 
يتقلَّب من جانب إىل آخر، وال أليب احلياة أن يكون له ابن خيضع 
للخطية حىت املوت... وباختصار، فإن ذاك الذي هو الصالح النقّي 
فإذا كان  الشر.  يف  بُكلِّيتهم  للمنهمكني  أبًا  يكون  أن  ميكن  ال 
اإلنسان عندما ميتحن نفسه جيد أنه ال يزال حيتاج إىل أن يتطهَّر ألن 
ضمريه ممتلئ بوصمات شريرة، فهو ال يستطيع أن يُقحم نفسه بني 
(أف ٢: ١٩) إىل أن يتنقَّى من مجيع الشرور...﴾ «أَْهِل بـَْيِت اِهللا»

الصالة والتوبة يرجعاننا إلى البنوَّة:
ويستطرد القديس غريغوريوس النيصصّي قائًال:

﴿ فإذا كان الرَّب يُعلِّمنا يف الصالة الربانية اليت سلَّمها لنا أن ندعوه 
أبًا، فيبدو يل أنه ال يفعل سوى أنه يضع أمامنا أمسى نوع من احلياة 
كناموس لنا؛ ألنَّ «احلّق» ال يُعلِّمنا أن خندع نفوسنا ونصفها مبا ليس 
هو حالنا وأن نستعمل امسًا ليس لنا حقٌّ فيه. ولكننا إذا دعونا ذاك 
الذي هو غري فاسد وبارٌّ وصاحل أبًا لنا فعلينا أن نُثبت حبياتنا أن هذه 
القرابة حقيقية. أُترى كم حنتاج إىل استعداد وأي نوع من احلياة علينا 
أن نعيش؟ وأية حرارة جيب أن تكون عليها غريتنا حىت حتقِّق ضمائرنا 

نقاوًة تُعطينا شجاعًة أن نقول هللا «يا أبانا»؟...
اإلنسان ينبغي أن يكتسب رضى اهللا حبياته الفاضلة، ولكن يبدو 
بوطننا  ُتذكِّرنا  أل¬ا  أعمق،  معىن  إىل  تشري  الصالة  أنَّ كلمات  يل 
األصلي الذي سقطنا منه وحقنا السامي الذي فقدناه. ففي قصة 
االبن الضال الذي ترك بيت أبيه وذهب بعيًدا ليعيش مثل اخلنزير، 
لنا عن  َمَثل حيكي  يُظِهر بؤس اإلنسان يف  الكلمة اإلهلي  جند أن 
رحيله وحياته اخلليعة، وأنه ال يُعيده إىل حياته السابقة حىت يصري 
على درايٍة واعية بسوء حالته احلاضرة ويرجع إىل داخل نفسه مردًِّدا 

كلمات التوبة.﴾

التوبة وقبول اهللا للخاطئ الراجع، واختبار محبة اهللا لنا 
كأب:

وتتفق كلمات  قائًال: ﴿  النيصصّي  غريغوريوس  القديس  ُيكِمل  مث 
التوبة هذه مع كلمات الصالة الربانية، ألنه (أي االبن الضال) قال: 
(لو ١٥: ٢١). إنه ما كان  «يَا َأِيب، َأْخطَْأُت ِإَىل السََّماِء َوُقدَّاَمَك»
لُيضيف إىل اعرتافه أنه أخطأ إىل السماء لو مل يكن قد اقتنع أنَّ الوطن 
هذا  منحه  فقد  ولذلك  السماء.  هو  أخطأ كان  عندما  تركه  الذي 

االعرتاف عبورًا سهًال إىل األب الذي أسرع حنوه واحتضنه َوقَـبَّـَلُه...
وعلى ذلك فرجوع الشاب إىل بيت أبيه أعطى له فرصة الختبار 
عطف أبيه، ألنَّ هذا البيت األبوي هو السماء اليت أخطأ إليها كما 
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قال ألبيه. وبنفس الطريقة يبدو يل أنه إذا كان الرَّب يُعلِّمنا أن ندعو 
اآلب الذي يف السماء فهو يقصد أن يُذكِّرنا بوطننا األُم اجلميل، وهو 
بذلك إذ يضع يف أذهاننا رغبًة أقوى لتلك الصاحلات فهو يضعنا 

على الطريق الذي يقودنا عائًدا بنا إىل وطننا األصلي.
وإذا كان «اهللا يف السماء» حسب الكتاب (مز ١١٣: ٣)، وأنت 
(مز ٧٢: ٢٨)، فيتبع ذلك أنك  كما يقول النبي: «تقرتب إىل اهللا»
البُدَّ أن تكون حيث يوجد اهللا ألنك تكون متحًدا به. وطاملا أنه 
أوصى أن تدعو اهللا يف الصالة أبًا، فهو خيربك أالَّ تفعل أقل من أن 
تصري مثل أبيك السماوي حبياٍة جديرٍة باهللا مثلما يأمرنا بوضوح أكثر 
قائًال: «َفُكونُوا أَنْـُتْم َكاِمِلَني َكَما َأنَّ أَبَاُكُم الَِّذي ِيف السََّماَواِت ُهَو 

(مت ٥: ٤٨). َكاِمٌل.»
فإن كنا قد فهمنا اآلن معىن هذه الصالة فرمبا بذلك يكون الوقت قد 
حان لُنعدَّ نفوسنا لكي ننطق بدالة الثقة بتلك الكلمات: «أبانا الذي 
يف السموات». ألنه كما توجد صفات واضحة ملن يكون بشبه اهللا، 
تلك اليت jا يصري اإلنسان ابًنا هللا - ألنه يقول: «َوأَمَّا ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه 
يقبل  فالذي  (يو١٢:١)؛  اِهللا» أَْوالََد  َيِصريُوا  أَْن  ُسْلطَانًا  فََأْعطَاُهْم 
الصالح الكامل يقبل اهللا - هكذا أيًضا توجد عالمات أكيدة ختص 
أل¬ا  اهللا،  البن  حاملًة  تكون  أن  ميكنها  ال  اليت  الشريرة  الشخصّية 
مطبوعة على صورة الطبيعة العكسية املضادَّة (أي الشيطان). لذلك، 

فقبل أن نقرتب من اهللا جيب أن منتحن أنفسنا إن كان لنا يف أنفسنا 
نستعمل كلمة  أن  دالة  لنا  تكون  وهكذا  هللا،  بقرابتنا  جدير  شيء 

«أبانا»﴾.

التمتُّع بالبنوَّة والتطلُّع إلى المدينة السماوية:
مث يستفيض القديس غريغوريوس النيصصّي يف شرحه لسُموِّ عطية 

التبينِّ قائًال:
﴿ فالذي يعيش بطريقة جديرة بالسُُّموِّ اإلهلي له احلّق يف أن يتطلَّع 
السماوية  والسعادة  له  أبًا  السماء  َمِلك  داعًيا  السماوية  املدينة  إىل 
وطنه األُم، ألن الغرض من هذه املشورة هو أن يفكِّر اإلنسان يف 
األمور اليت فوق حيث يوجد اهللا. هناك ينبغي أن توضع أساسات 
البيت، هناك ُتكَنز الكنوز والقلب يثبت «ألَنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنـُزَك 
ُهَناَك َيُكوُن قَـْلُبَك أَْيًضا.» (مت ٢١:٦). فعلينا أن نداوم على النظر 

إىل مجال اآلب ونطابق مجال نفوسنا على مجاله.
إن كنَت هكذا فيمكنك أن ُختاطب اهللا بدالة باسٍم مألوف وتدعو 
رّب الكل أبًا لك. إنه سينظر إليك بعيَينْ أب. إنه سُيلبسك الرداء 
إنه سيجعل يف رجليك حذاء اإلجنيل ألجل  اإلهلي ويُزيِّنك خبامت. 
رحيلك إىل فوق، ويُهيِّئك لوطنك السماوي يف املسيح يسوع ربنا 

الذي له ا�د والقوة إىل أبد اآلبدين. آمني.﴾

- للقدیس یوحنا الذهبي الفم في اإلیمان
 كما أن احليَّة تتخلَّى عن جسمها كّله لتحفظ رأسها، كذلك ختلَّوا 
حياتكم،  يف  الرذائل  وعن  وشهواتكم  مقتنياتكم،  عن  أيًضا  أنتم 
لتحفظوا اميانكم نقيÅا. اإلميان هو الرأس، هو اجلذور. عندما تكونون 
قد ختلَّيتم عن كل شيء عندها سوف يُزهر الُكّل من جديد بفيٍض 

وفري، وتستعيدون كل شيء ببهاء أكرب» . (عظة يف إجنيل مىت).
 لنحافظ على نار الرُّوح بِـَبْذٍل غري  حمدود، ولنحرص أالَّ نغرق من 
جري امياننا.  ألنَّ اإلميان حيتاج اىل معونة الرُّوح وسكناه، ليبَقى غري 
متزعزع. ومعونة الرُّوح كامنة ومضمونة يف حياة نقّية، يف سلوٍك بال 

عيب.
إن ُكـنَّا نبتغي إميانًا مع جذور عميقة، فلنسلك حياًة طاهرة جتعلنا 
نتمّسك بالرُّوح القدس الذي سوف حيافظ على شعلة اإلميان. من 
املستحيل أن نتقّدم يف إمياننا بدون حياة نقية... ما يشّكله الغذاء 

للجسم تشكله األعمال لإلميان.
(عظة يف اإلميان ١:  اإلميان بدون أعمال ميت (يعقوب ٢: ٢٠)

.(٩-١٠
عندما يلتهب اإلنسان حمبًة باهللا، ال يعود يهتم باألمور اليت جتذب 
يتأمل  هكذا  اإلميان.  أعني  ُأخرى،  أعيُنـًا  يكتسب  اجلسد.  عيون 
على  ميشي  عليها.  فكره  ويرّكز  السَّامية  باألشياء  مستمرة  بصورة 

األرض ويتصرف يف كل شيء وكأن موطنه يف السماوات. مثل هذا 
اإلنسان ال تعود جتذبه األشياء الباهرة وال حوادث احلياة احلاضرة. 
يتخطَّى ُكّل شيء متطلًعا إىل وطنه احلقيقي... إْن ُكـنَّا يف هذه احلالة، 
نعود خنشى  به. ال  يُزدرى  َصُعَب  مهما  احلياة  ُكّل شيء يف هذه 
دين. ألنَّ النفس تكون قد خطفتها األمور  السَّيف، الضربات، اجلالَّ
األبديَّة. أرجوكم امتلكوا حمّبة خالصة حارة هللا، ولُنِذْب فيه أفكارنا 

وقلوبنا. (عظة تكوين ٢٨).
يف وسط املدن حيث يسكن، كان بولس بعيًدا عن أمور األرض 
بقدر ما حنن بعيدون عن اجلثث البالية. عندما كان يقول «ُصِلَب 
(غل ٦: ١٤)، كان يتكّلم عن مثل هذا الالَّ إحساس...  اْلَعاَملُ ِيل»

(غالطية ١٤:٦). « يتابع ويقول «َوأَنَا ُصِلبُت لِْلَعاملَِ
هكذا جيب علينا أن ُحنّب المسيح. أن نتجّرد من األمور األرضية. 
كانت نفوس األنبياء القّديسني مملوءة ِمبِْثِل هذه احلالة إىل أن اكتسبوا 
نتيجة  وهذا  احلاضرة،  األمور  عن  متجّردين  جديدة. كانوا  أْعيُنـًا 
فأخذوا  جديد،  لنوٍر  عيو¬م  تفّتحت  بعدها  وغري©م.  جهادهم 

يتأملون يف اآلخرة وهذا من فعل النعمة اإلهلية...
اإلنسان احليواين ال يُدرك األشياء اليت تأيت من روح اهللا. لنسَع وراء 
اهلدوء والوحدة، ال العزلة من األماكن، بل الوحدة يف القلب، وحدته 
مع اهللا، وليكن َمهّنا األوَّل أْن نُرشد أنفسنا إىل األماكن املقفرة جًدا. 

(حديث عن التخّشع).
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عظة القدَّاس اإللهي ودورها الريادي   
ارتباط قراءات اإلنجيل والعظة باإلفخارستيا:

كانت عظة الرَّب يسوع المسيح يف جممع الناصرة - اليت وردت يف 
(لو ٤: ١٦-٢٢) - هي اليت أعطت املفتاح ِلَما  إنجيل القديس لوقا
كان آباؤنا في القرون األولى يفعلونه في كنائسهم. ففي أثناء الليتورجية 
اإلهلية كانوا يعظون على األسفار اإلهلية، هذه العظات اليت تطوَّرت 

حىت ازدهرت يف أيام العالَّمة أوريجانوس.
ويُعترب قدَّاس املوعوظني أنه القسم الكرازي أو التعليمي من القداس، 
أما قداس املؤمنني فهو القسم الذي تتم فيه الشركة اإلفخارستية. إالَّ 
أنَّ الرَّب يكون حاضرًا يف ُكلٍّ منهما جاعًال منهما وحدًة واحدة، 
ألن لكل منهما طقًسا جيعلنا نتقابل مع ربنا وخملِّصنا يسوع املسيح، 
وميكن إدراك ملء العبادة املسيحية عندما نفهم أنَّ املسيح الكلمة

سواء املنطوقة أو يف ظهوره السرِّي يف اجلسد والدم موجود كل منهما 
يف اآلخر، وهكذا يتمِّم كل منهما وظيفته السرائرية.

الكلمة  ليتورجية  من  خدمة كل  أن  جند  األرثوذكسي  التقليد  ويف 
للموعوظني وليتورجية األسرار للمؤمنني، إمنا هي طقس شامل يشري 
إىل وحد©ما من الناحية اجلوهرية. فليتورجية الكلمة يُقَصد jا تقدمي 
فصول القراءات اإلجنيلية لشعب الكنيسة، وليتورجية املؤمنني إلمتام 
ذبيحة اإلفخارستيا. ولكي تؤدِّي الليتورجية اإلهلية الغرض منها، فمن 
ودمه.  وسّر جسده  «املسيح»  الكلمة  بني  الفصل  عدم  الضروري 
- لو أُلقيت على أصوهلا - ميكنها أن ُتربز الوحدانية  وعظة القداس
بني الليتورجيتني، فهي قسم حيوي من القداس، وتُعترب كأ¬ا عمل 
الكرازة  تربط  فهي  القداس،  قسَمي  بني  موضوعة  وكو¬ا  سرائري. 
هو  واحد  منهما  وموضوع كل  اإلجنيلية،  باإلفخارستية  اإلجنيلية 
شخص المسيح. ولذلك جيب أن ندرس اُألسس اليت ينبغي أن تُبَىن 

عليها عظة القداس لكي تؤدِّي وظيفتها والغرض منها.
إىل  يدعوهم  الكنيسة،  شعب  يدخله  الذي  الليتورجية  جمال  إن 
املشاركة مباشرًة يف شخص اهللا الكلمة، إذ يسمعون كلمة اهللا ُيكَرز 

jا يف اجتماعهم، مث يتناولو¬ا بشركتهم يف جسد املسيح ودمه. وإذ 
تدعو  (غل١:٣)،  عيو¬م  أمام  مرفوًعا  املصلوب  املسيح  يكون 
الكنيسة الذين يريدون أن يتبعوه أن ُيشاركوا يف ِسرِّ اإلفخارستيا؛ فهي 
جتتذjم إىل اإلحساس حبضور الرَّب املتجسِّد الذي يكرز به الرسل 
يف قراءات اإلجنيل، وحتثهم على اختاذ موقف يف حيا©م على أساس 
إنَّ  يـَّة:  اإلجنيل جبدِّ يأخذ كالم  أن  الـُمصلِّي  تدعو  إ¬ا  اهللا.  كلمة 
شخص املسيح وآالمه وقيامته اليت ُقدِّمت ألجله هو شخصًيا، إمنا 

هي رسالة اإلجنيل الذي يُتَلى يف قداس املوعوظني.
وظيفة الطقس الليتورجي هي أن جتعل مسيح اإلجنيل حاضرًا وسط 
ا�تمعني. واإلميان بربوبية املسيح على القلوب، إمنا هو هدف كل 
كرازة مسيحية وكل روحانية وطقوس ليتورجية. وهذا ما يتفق مع قول 
القديس باسيليوس: « ففيما حنن أيًضا نصنع ذكر آالمه... نقرِّب 

لك قرابينك...» (القداس اإلهلي).
مات  الذي  هو  فقط  أنه  باعتبار  ليس  المسيح  الكنيسة  وتصوِّر 
ألجلنا يف املاضي، بل باعتبار أنه هو الرَّب يف جميئه اآليت. فقواعد 
اللغة يف هذه الصالة املذكورة أعاله جتعل من الواضح أن هذا ا�يء 
الثاين قد متَّ بالرَّجاء. فمجيء املسيح إمنا هو حقيقة حاضرة، ونوجد 
فإن كانت  اآلن.  منذ  اآليت  ا�يء  هذا  لدينونة  خاضعني  حنن 
أن تستعلن  ينبغي  ملئه، فهي  املسيح بكل  بإجنيل  الليتورجية تكرز 
املسيح وكلمته لشعب الكنيسة، وتُقدِّم هلم األساليب اليت تشري إىل 

ملكوت اهللا باعتبار أ¬ا هي اليت يعيشون jا حيا©م.

البنية األساسية لشعب اهللا:
من عبودية مصر،  للخروج  ُدِعَي  القديم حينما  إسرائيل  شعب  قام 
وتثبَّت عهد اهللا معه عند سفح جبل سيناء عندما تسلم كلمة اهللا. 
إنَّ اهللا مل حيرِّر هذا الشعب فحسب، بل إنَّه وضع له كيانه عندما 
إله  َخـتَـَمُه جبعلِه شعًبا خاًصا بيهوه دون أي  منحه كلمته. وهكذا 
آخر، وهذا هو عهد ناموس موسى: العهد القديم، أي أنه ُخِتَم بكلمة 
العهد اجلديد، فإن دعوة اهللا لعبادته  ليتورجية  أيًضا يف  اهللا. هكذا 
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القراءات اإلجنيلية وعظة القداس واآليات  وكلمته اليت ُيكَرز jا يف 
الكتابية املرتبطة بنص الصلوات الليتورجية؛ كل هذا هو الذي أنشأ 
الُبنية األساسية جلماعة العابدين وعالقتهم باهللا. وقد ُختمت هذه 
على  الدالة  احملسوسة  العالمة  هو  الذي  اإلفخارستيا  بسرِّ  العالقة 

عضوية شعب اهللا يف جسد الرَّب.
هي  تبقى  اليت  الرسولية  التعاليم  جيتمع حول  إمنا  الكنيسة  شعب 
املعيار الرئيسي لكيانه. والتجمُّع اإلفخارسيت للمؤمنني هو الذي خيتم 
املكسور  باجلسد  أو  املنطوقة،  بالكلمة  إمَّا  معمَّد،  على كيان كل 
للكنيسة ومصدر  الوحيد القائد  هو  الذي  الواحد  للمسيح  اللذين 
حياة أعضائها. ولنا مثال على ارتباط عظة القداس بالسّر املقدس يف 
سفر األعمال القائل: « َوِيف أَوَِّل اُألْسُبوِع ِإْذ َكاَن التََّالِميُذ ُجمَْتِمِعَني 
لَِيْكِسُروا ُخْبـزًا، َخاطَبـَُهْم بُوُلُس َوُهَو ُمْزِمٌع َأْن َميِْضَي ِيف اْلَغِد، َوَأطَاَل 

اْلَكَالَم ِإَىل ِنْصِف اللَّْيِل.» (أع ٢٠: ٧).
خالص اهللا هلم من عبودية مصر، كما  لقد قَبـَِل إسرائيل يف القدمي
قبلوا الناموس الذي جعلهم حتت سلطان اهللا، ولكنهم عندما تعدَّوا 
اهللا عهد  دنَّسوا  والذين  ودينونته،  عليهم غضبه  الناموس حلَّ  هذا 
اسُتؤصلوا من بني اجلماعة. هكذا أيًضا يف ُكلِّ قداس، فإن اشرتاك 
اهللا،  سلطان كلمة  حتت  يضعهم  اإلفخارستيا  سرِّ  يف  املسيحيني 
وبالتايل يُقدَّم هلم اخلالص وينذرهم حبكم دينونة اهللا. فعندما نقرتب 
من جسد الرَّب ودمه، نكون قد مسعنا كلمة اهللا، ونكون قد قرَّرنا 
القديسني وأهل  موقفنا إن كنا نسعى إىل دوام عضويتنا كرعية مع 

بيت اهللا.
َسْوَف  الَِّيت  اْلَكْأَس  َتْشَربَا  َأْن  «أََتْسَتِطيَعاِن  لتلميذيه:  الرَّب  قال 
َأْشَربـَُها أَنَا، َوَأْن َتْصطَِبَغا بِالصِّبـَْغِة الَِّيت َأْصطَبُغ jَِا أَنَا؟»؟ فإذا كانت 
(مت٢٢:٢٠)، واْشَرتكَنا يف اإلفخارستيا؛ حينئذ  إجابتنا: «نستطيع»
نكون مسئولني أمام اهللا عن أفعالنا إن فشلنا يف تنفيذ وصاياه، ألننا 

سلَّمنا أنفسنا لتحقيق كلمة اهللا يف حياتنا.
لقد ُوضعت عظة القداس بني قراءات اإلجنيل وتقديس السِّّر، لكي 
تشجِّع ا�تمعني على فكِّ القيود اليت تربط قلوjم بعبودية املتطلبات 
الدنيوية وتوجِّه انتباههم حنو ملكوت اهللا. فالعظة، بتوضيحها للقيمة 
احلقيقية للممارسة الليتورجية، تلعب دورًا حامسًا يف حتديد استجابة 
شعب الكنيسة الختبار كالم اإلجنيل املقروء أثناء الليتورجية. ومن 
أعماقها - العظة عن  أن تكشف  ينبغي  اليت   - الليتورجية  داخل 

يتغذَّى املؤمن بكلمة اهللا.

مهمة عظة القداس:
مهمتنا هي الكرازة باإلجنيل وتوضيح معانيه جلماعة املصلِّني، وهي 
ِفعٌل ليتورجي بالكامل. وكيف ذلك؟ اإلجابة: هي يف فحص وضع 
العظة داخل القداس. إ¬ا تتبع قراءات اإلجنيل، وذلك حسب التقليد 
الذي احندر إلينا منذ منتصف القرن الثاين على األقل. وألن العظة 
تشهد لكلمة اهللا، فقد ُوضعت داخل القداس الذي يُعطينا الكلمة 

اإلهلي من على املذبح. ويؤيد القديس الشهيد يوستينوس ذلك بقوله:
الرسل  ما كتبه  يُتلى  حيث  اجتماع...  يوجد  األحد  يوم  ﴿يف 
واألنبياء حسبما يسمح الوقت. وبعد ذلك حيثنا قائدنا يف حديث 
(أي عظة) ويدعونا أن نتشبه بتلك األمور النبيلة. مث نقف مجيًعا مًعا 
صلوات  القائد  ويرفع  وماء،  ومخر  خببز  يؤَتى  مث  صلوات،  لنرفع 
بعد  القرابني  هذه  واحد  ينال كل  مث  استطاعته،  بقدر  وتشكُّرات 

تقديسها، كما أ¬ا تُرَسل للغائبني مع الشمامسة.﴾.
فالدور الذي تؤدِّيه العظة يف شرح كالم اهللا جيعلها جزءًا أساِسيÅا من 
ليتورجية كلمة اهللا، وهذا جيعلها غري منفصلة عن الشعائر الطقسية 
لسرِّ اإلفخارستيا. ويرسل روح اهللا يف العظة كلمة ملنفعة املستمعني 
بصفة خاصة بواسطة الواعظ، وهي ©دف إىل جحد املستمعني ألي 
رضا ذايت عن أنفسهم، كما أ¬ا ُتشري للسامعني إىل أنَّ حيا©م تتطلَّب 
إصالًحا وجتديًدا مستمرًا، وأنَّ أفعاهلم تقع حتت حكم دينونة الرَّب 
اآليت. فمن أهم وظائف العظة هي أن يتعرَّف شعب الكنيسة على 
الرَّب وأْن مييِّزوا جسد الرَّب يف السِّرِّ املقدس. فكما نتقابل مع ربنا 
وفادينا يف جسده ودمه نتقابل أيًضا معه هو ذاته يف كلمات الوعظ.

ويف مفهوم القديس بولس العميق لالرتباط بني اإلفخارستيا وكلمة 
يُنفِّذون  ال  الذين  مؤمين كورنثوس  بعض  من  استياءه  يوضح  اهللا، 
وصايا اإلجنيل الذي سلَّمه هلم، كما يظهر يف تصرفا©م أثناء العشاء 
١) الرَّباين؛ وهكذا يرى أ¬م صاروا «ُجمْرِمَني ِيف َجَسِد الرَّبِّ َوَدِمِه.»
كو ١١: ١٧-٣٤). فأل¬م مل يبالوا بكلمة اهللا مل ميكنهم أن مييِّزوا 
جسد الرَّب عندما يقرتبون إىل مائدته. فاملؤمنون جيب أن يروا املسيح 
يف اإلفخارستيا بواسطة الكلمة اليت ُبشـِّروا jا، وإالَّ فإ¬م لن مييِّزوا 

جسد الرَّب املقدَّم ذبيحًة ألجلهم.
كما أن وضع العظة بعد القراءات اإلجنيلية يُزوِّد املؤمنني بفرصة ممتازة 
لكي ينتفعوا من تعليم اإلنجيل في تغيير قلوبهم. فالعظة ينبغي أن تزرع 
حينما  بعناية، حىت  مسعوه  الذي  اإلجنيل  ِبذاَر  السامعني  قلوب  يف 
يقرتبون من العالمة احملسوسة لكلمة اهللا أي جسد الرَّب املكسور ودمه 
َمَعُهَما، َأَخَذ ُخْبـزًا َوبَاَرَك  املسفوك، يتعرَّفون على رjم: «فَـَلمَّا اتََّكأَ 
وََكسََّر َونَاَوَهلَُما، فَانْـَفَتَحْت أَْعيُـنُـُهَما َوَعَرفَاُه ُمثَّ اْختَـَفى َعنـُْهَما، فَـَقاَل 
بـَْعُضُهَما لِبـَْعٍض: «َأَملْ َيُكْن قَـْلبُـَنا ُمْلَتِهًبا ِفيَنا ِإْذ َكاَن ُيَكلُِّمَنا ِيف الطَّرِيِق 
(لو٢٤: ٣٠-٣٢). فكلمة اهللا وشرحها يف  َويُوِضُح لََنا اْلُكُتَب؟»
إذا  اإلجنيل،  ورسالة  وقو©ا.  معناها  يف  اإلفخارستيا  يُعلنان  العظة 
عشناها، تكون هي وحدها الفعَّالة يف السماح لنا باالشرتاك يف ذبيحة 

املسيح.
إذا نظر املرء إىل نفسه بإخالص وقاسها على ضوء كلمة اهللا، تصري 
نقائصه واضحة وتربز حاجته إلى التوبة عن خطاياه اليت صار واعًيا 
أم  خاطئة  إن كانت  ألفكاره  واعًيا  دائًما  يكون  ال  واإلنسان  هلا. 
صحيحة، فالعظة الفعَّالة تكشف له خطاياه اليت يرتكبها دون معرفة، 
وبالتايل تكون التوبة عنها هي اليت تفتح له أبواب امللكوت. وكأس 
اإلفخارستيا ال حتاسب املشاركني فيها فقط بسؤاهلم: «أتستطيعون 
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لة ةكا ت

أن تشربوا الكأس اليت سوف أشرjا أنا»؟ ولكنها أيًضا تؤكِّد هلم أ¬م 
سيقومون يف اليوم اآلخر (يو٥٤:٦). هكذا أيًضا: العظة ينبغي أن 
تُقدِّم الخالص الـُمْفِرح للذين يتوبون، حيث إنَّ الذين يُـْوُفوَن نذورهم 
ما  َعن ُكلِّ  الرَّبَّ  أُكاِفئ  «ِمبَاَذا  اخلالص:  يتناولون كأس  للرَّب 
أعطانيِه؟  َكْأَس اخلََْالِص أَقْـَبل، َوبِاْسِم الرَّبِّ أَْدُعو. َأِيف نُُذورِي لِلرَّبِّ  
(مز١١٥: ١٢-١٤). فالتوبة واخلالص مها عمودا  أماَم ُكلِّ شعبِه.»

اإلجنيل، والعظة اليت تبشر باإلجنيل جيب أن تتضمن ُكالÅ منهما.

مضمون عظة القداس:
جيب أن تُبَىن عظة القداس على ما تتضمنه قراءات اإلجنيل اخلاصة 
بقداس اليوم وتشرحها، حيث إنَّ الكنيسة اختار©ا بعناية حبيث يدور 
حمورها حول مضمون إجنيل القداس. ومع ذلك فُيستحسن أن يَقرِن 
املبادئ  أو  القديسني  ِسَري  أو  الليتورجية  من  بأمثلة  ذلك  الواعظ 
من  أمثلة قصصيَّة  يستخدم  اآلباء، كما  تعلَّمناها من  اليت  الروحية 
أحداث احلياة اليومية حبيث تؤيد ما تتضمنه قراءات اليوم. فكل ذلك 
يثري انتباه السامع مبا يطبع يف ذهنه أثــرًا رمبا يدوم على مدى حياته 
كلها. كما أنه جيب عليه أن يُدعِّم يف أذهان السامعني العالقة بني 
كلمة البشارة وِسرِّ اإلفخارستيا. فاهلدف الليتورجي من العظة هو 
توجيه القراءات اإلجنيلية حنو إكمال حتقيقها يف اإلفخارستيا، على أن 
يُراعي الواعظ مجال األسلوب وحيويته وعدم اإلسهاب، فُريكِّز على 
النفوس  موضوع واحد حىت ال تتشتت األفكار، وبذلك يغرس يف 

رسالة تبقى فيها عندما تتقدم للتناول. وبالطبع، فإن روح العظة ينبغي 
أن ُتالئم اجلو الذي يعيش فيه شعب الكنيسة.

وحبسب قوانني الكنيسة وتقاليدها األصلية، جيب على الذي يقوم 
مبهمة الوعظ أن تكون له إحدى الرتب الكهنوتية الثالث: األسقفية، 
أو القسوسية، أو الشموسية؛ وذلك ألنَّ أي خادم له إحدى تلك 
الرتب يكون مشهوًدا له من شعبه، أن روح اهللا هو الذي يتكلَّم فيه 
عندما يعظ. وكأن الواعظ وهو على املنرب ُميـثـِّـل الكاهن األعظم الرَّب 
يسوع املسيح الذي يُقدِّم الذبيحة، مث يُقدِّمه كذبيحة على املذبح؛ 
لكي يشرتك فيه املؤمنون ألجل خالصهم. فهو يُزيل الربقع املوضوع 
على كلمة اهللا، ويكشف عن نور المسيح الكلمة بعظاته التفسريية.

ومن أوضح األمثلة على اهتمام الواعظ بعظة القداس - كما رأيناها 
فكان من أشهر اآلباء الوعاظ في الكنيسة األولى  يف تراث اآلباء -
أثناسيوس الكبير وكيرلس األسكندري وكبريانوس القرطاجي وأمبروسيوس 
وباسيليوس الكبير ويوحنا الذهبي الفم وكيرلس األورشليمي والمغبوط 
أغسطينوس  وغريهم. ويهمنا أن نشري إىل أنَّ القراءات الكتابية والعظة 
الليتورجية حىت  مها اللذان يضعان األساس لربط السامعني باخلدمة 
ميكنهم الدخول يف الشركة مع اهللا والبقاء فيها. وعلى الواعظ أن يكفل 
بإحكام،  منسوجة  املقدس  بالسِّرِّ  اهللا  تربط كلمة  اليت  اخليوط  بقاء 
وذلك لكي يبقى الرَّب يسوع دائًما هو الرَّب والسيِّد المتملِّك على 

قلوبنا وأذهاننا وتصرفاتنا.

اإلفخارستیَّا
عند القدیس یوحنا الذهبي الفم

حىت  بطبيعتنا  يَـتَِّحَد  أن  يسوع  أَراد 
جيعلنا جسده اخلاص.

نفسه  بتقدمي  المسيح  يكتِف  مل 
وضع  بل  أحبائه،  أجل  من  ذبيحة 
نفسه بني أيديهم، يف أفواههم وحتت 

أسنا¬م.
سرِّ  إىل  يدعونا  الشكر  سّر  إنَّ 
بالرَّب أصيل  اتصال  وكل  القريب. 

جيعل منا ُخداًما للبشر الذين ارتضى المسيح السُّكىن يف قلوjم.
ُكّل الذين اعتمدوا للمسيح ، بعد خروجهم من املاء (بعد املعموديَّة 
املقدسة)، يُقادون إىل املائدة املهيبة اململوءة خبريات ال ُحتصى، حيث 

يتذوقون جسد السيد ودمه، ويصريون مسكًنا للروح القدس.
لنثق دائًما باهللا وال نقاومه أبًدا بالرَّغم من صعوبة انصياع فكرنا إىل 
كالمه، ولو تكون كلمته فوق حواسنا وفوق عقلنا. لنتشبَّه بأسرارنا 
فال نتطّلعن فقط لـَِما يبدو للعيون بل فلنلتصق مبا قاله. ميكن للحواس 

أن ختدع لكن كلمته تبقى ثابتة إىل األبد.

لقد قال الكلمة: هذا هو جسدي، فلنقبل ذلك، فلنؤمن بذلك، 
لننظر إىل ذلك بأعني الرُّوح، ألن يسوع مل يعطنا شيًئا حسيÅا بل ترك 
لنا، من خالل أشياء حسّية، حقائق روحّية. هذا ما حيصل يف املعمودية 
حيث بواسطة املاء احلسِّيِّ نتقّبل عطّية 
لو مل  والتجديد.  الوالدة  إعادة  روحية: 
يكن لكم جسد ملا كان شيء جسدي 
يف عطايا اهللا لنا، لكن مبا أنَّ نفسكم 
روحية  عطايا  مينحكم  جبسد،  متصلة 

بأشكال حسّية.
السِّّر االفخارسيت احملتفل به يوم الفصح 
ال يفرتق بشيء عن الذي يُقام اليوم. إْن 
كان الصوم الكبير يأيت مرّة كل سنة فإنَّ الفصح يتجّدد ثالث مرّات 
وأربع مرات يف األسبوع، وأكثر من ذلك، بقدر ما يريده ، ألن ما جيعل 

من العيد فصًحا ليس الصوم،بل الذبيحة املقدمة يف كل خدمة إهلية.
وجهه  أرى  أْن  بنفسه:  أراه  أن  أوّد  يقولون  الذين  هم  « كثريون 

الشَّيِّق، مالحمه، ثيابه على األقل، حذاءه.
ها إنك تراه، تلمسه، تأكله.  كنَت تودَّ أن تكتفي برؤية ثيابه، ها 
يديك،  بني  ويكون  لعينيك  يرتاءى  إليك،  بنفِسِه  نفسه  يبذل  إنه 

ُيصبح طعاَمَك ويدخل إىل قلبك» (عظة مىت ٣٢). 
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

الفصل الثاني عشر

املسؤوليات.  بكل هذه  االطالع  يعرف كيفية  نكتاريوس  يَـُعد  ومل 
فقد كان ُكل شارع وكل قرية صغرية وكل رعية ... حباجة على األقل 

املتفّرغني  املؤمنني  من  ثالثة  أو  اثنني  إىل 
للرَّب مكرِّسني  للعمل كأجراء  واملستعدين 
يف  جيدهم  أين  ولكن  للتضحية.  أنفسهم 
هذا العصر املليء بالغرور، املبهور باملاديّة؟ 

«أيـُّتها األرض ... يا وادي الدموع».
لكن األمر كان خمتلًفا بالنسبة إىل جملس 
يؤيدون  املدرسة. فمن جهة، كان أعضاؤه 
فكرة اتساع شهرة املدرسة وهيبتها حىت يف 
أثينا، حيث صار يُقام هلا االعتبار. لكنهم 
من ناحية أُخرى كانوا يُبدون احلذر: فمن 
هو القائد، ومن هو السيِّد؟ اإلدارة أو أمني 

السرِّ العام؟ أم كاهن جمرَّد من حقوقه، اسُتقبل باملدرسة بداعي الشفقة؟ 
هل يصبح هو القائد؟ فقط ألنه شديد التعّلق بالتقليد، و�رَّد أنه ُحيسن 

إلقاء املوعوظات، ويبكي من التأثُّر من وقٍت آلخر؟.
وشيًئا فشيًئا عاد الكالم على تعيينه بأنه: «خمالف ألنظمة الكنيسة». 
وعادت التلميحات واإلحياءات. مثَّ بدأ اهلجوم عليه جهارًا: «غريب، 

ممنوع من ممارسة احلقوق الكنسّية، جمرَّد من صالحياته ...».
وكان صديقه اآليت من لَـمـيَّـا، الشاب ساكوبولس، ال ينفك يسأله:

- « ِملَ ال تقول شيًئا يا صاحب السيادة؟ ِملَ تقبل اإلهانات؟ َأَال ترى 
هذا الشعب الذي حييطك بتفاٍن إن مل نَـُقل إنّه يعبدك؟».

لقد كان ساكوبولوس كثري السعادة، فقد حصل على شهادته بدرجة 
َ ناظرًا يف املدرسة وُمساعًدا لنكتاريوس. فصار بإمكانه أن  امتياز ، َوُعـنيِّ
يرافقه خطوة خطوة يف حياته وجهاداته. ودون أن يشعر، كان يتنّشق 
عطر الزُّهد الروحي ويزداد توغًُّال يف غالئله الذهبيَّة، ويذوب إعجابًا 
بنكتاريوس وخوفًا عليه. وكان اهللا وحده يعلم أنه لن يرتكه أبًدا. واعتاد 

نكتاريوس أن جييبه بعذوبته املعتادة:
- «ليَس من الضروري أن أتكّلم يا عزيزي كوسيت.»

 َ - « لكن أنتل، هذا التاجر القدمي الذي أحّس بأمهّيته منذ أن ُعنيِّ
عضًوا يف ا�لس، انظر كيف حيتقرك. انه جيعلك يف مستوى أدىن من 

الرتاب ويدوس قداستك.

- « دعه، فسيعود إىل ُرشده يوًما ما ».
وكان كوسيت خيرج حزيًنا، خافض الرأس، وهو يسري مبحاذاة جدران 
املدرسة. وما أن يتجاوز البوابة خىت يركض باجتاه نيابوليس ويصل إىل 
تعقد  والدته  البيت وجيد  فيدخل  أهله.  شارع ديرفيين حيث يسكن 
مريوهلا لتحضري العشاء. فيتكىء على كتفها وجيهش بالبكاء 

طويًال...
وقد صار من الضروري وضع نظام من البطاقات لدخول 
الكنيسة واملشاركة يف قداس األحد. ومنذ بعد ظهر اجلمعة 
كانت تتوافد مجاعات كبرية وتتدافع أمام باب املدرسة ُحمدثة 
ضّجة عارمة وتصاًحيا وَمشادَّات مع الناظر من أجل احلصول 

على البطاقات.
يف هذه األثناء تويف سينغروس، وترك يف وصيته ثروة صغرية 
ألهالي جزيرة خيوس، يعود معظمها إىل قرية لييت. وقد حزن 
الذي  بالطيبة.  واملليء  الغين  الرجل  هذا  ملوت  نكتاريوس 
أحّب بالده ومل تسكره سلطة املادة، كما مل ينَس يف حياته 

َطعم األمل والفقر.
ولكن الرجل ترك وراءه أيًضا مهوًما كثرية بانتظار أن تُنجز املعامالت، 
وأن يتسلَّم أعيان القرية املال. واحلقيقة أن سينغروس كان على اطالع 
بقصة نكتاريوس وخصوًصا بأنه كان ُمدرًِّسا يف قرية لييت، فجعله منفًذا 
لوصيته. وعندها مل يعد لنكتاريوس الوقت الالزم للدرس وال للقراءة، 
هذا العمل الذي حيبه ويفّرحه ويعّلق عليه األمهّية الكربى. وقد كان 
حّضر اخلطوط العريضة لعدد كبري من الدراسات اليت تصلح كمقدمة

لروحانية اآلباء، ووضع هلا تعليقات دقيقة. كما حّضر دراسات دفاعية 
عن العقيدة للهدف نفسه.

وبعد مضي وقت قصري استطاع ان يتحّرر من مجيع هذه االنشغاالت 
وغريها. ولكن التجربة عادت إليه بوجٍه جديد.

فكأنه ميسك مرآة وعدسة مكّربة يرى فيها عرش اإلسكندرية والناس 
يرونه إياه برّاقًا وفارًغا. وكأَنه ينتظره، هو نكتاريوس، كاملرشد الذي ال غىن 
عنه. وكأنَّ أصدقاءه احلميمني يُدفعون إلحاطته من ُكل جهة لريّددوا 

عليه الكلمات نفسها.
كان صفرونيوس ُحيَتَضـُر، يرتك األرض ليمثل أمام هكل الرَّب الرهيب. 
وكان اجلميع يف مصر يهمسون باسم نكتاريوس. كانوا كّلهم يتمّنون لو 
يعتلي عرش القديس مرقس التارخيي. حامًال الصليب واملكنسة بيده 
¬ار  ليل  واالهتمام  نصاjا،  إىل  األمور  وإعادة  والتطهري،  للتنظيف 

خبالص النفوس، والسري jا إىل امللكوت الذي ال تغرب مشسه.
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«أَنَا ُهَو الطَّرِيُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة.
لَْيَس َأَحٌد يَْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي.»

(يو 14: 6).


