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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث

بمناسبة عيد هامتي الرسل بطرس وبولس في مدينة كفرناحوم ١٢-٧-٢٠٢١    
«أَْعَلَن الرَّبُّ َخَالَصُه.  يقول صاحب المزمور:

(مزمور ٢: ٩٧) وَكَشَف َعْدلُُه ُقدَّام األَُمِم.»
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح،

أيها المسيحيون األتقياء،
الَِّذي  اْلَمِسيِح،  َيُسوَع  رَبـِّـَنا  أَبُو  اهللاُ  ُمَباَرٌك 
اْلَكِثريَِة قد مجعنا اليوم يف هذا  َحَسَب َرْمحَِتِه 
املكان واملوضع املقدس ههنا يف كفر ناحوم اليت 
لتذكار  نُـَعـيِّد  لكي  اإلجنيل  يف  ذكرها  ورد 
القديسين المجيدين هامتي الُرسل بطرس وبولس

املنفصلني َجَسِديRا واملتحدَّين بالرُّوح.
إنَّ بطرس وبولس يُعتربان بِأYما هاميت الرسل
وذلك ألYما كانا شاهدين صادقني بآذاYما 
لدعوة الرَّّب، فقد قال لبطرس أوًَّال: «طُوَىب َلَك 

يـُْعِلْن َلَك، لِكنَّ َأِيب الَِّذي ِيف  يَا ِمسَْعاُن ْبَن يُونَا، ِإنَّ حلًَْما َوَدًما َملْ 
السََّماَواِت. َوأَنَا أَُقوُل َلَك أَْيًضا: أَْنَت بُْطُرُس، َوَعَلى هِذِه الصَّْخرَِة أَْبين 
(مىت ١٦: ١٧-١٨) َكِنيَسِيت، َوأَبـَْواُب اجلَِْحيِم َلْن تَـْقَوى َعَليـَْها.»

وأمَّا لبولس فقد قال له: «أَنَا َيُسوُع الَِّذي أَْنَت َتضطهدُه. وََكاَن ِيف 
ِدَمْشَق تِْلِميٌذ اْمسُُه َحَنانِيَّا، فَـَقاَل َلُه الرَّبُّ ِيف ُرْؤيَا: «يَا َحَنانِيَّا!». ُقْم 
َواْذَهْب (إىل بولس) َألنَّ هَذا ِيل إِنَاءٌ ُخمَْتاٌر لَِيْحِمَل امسِْي أََماَم أَُمٍم 
َوُمُلوٍك َوَبِين ِإْسرَائِيَل وََكاَن َشاُوُل َمَع التَّالَِميِذ الَِّذيَن ِيف ِدَمْشَق أَيَّاًما. 
اْبُن اِهللا.) بِاْلَمِسيِح أَْن هَذا ُهَو  اْلَمَجاِمِع  َيْكرُِز ِيف  َولِْلَوْقِت َجَعَل 

(أعمال ٩: ٤-١٥).
إن امليزة اخلاصة لبطرس ولبولس هي حقيقتهما اليت ال جدال فيها 
أYما اعرتفا بوحي وإهلام الروح القدس بالطبع «بأن اْلَمِسيُح هو اْبُن 
(مىت١٦:١٦)، وأيًضا أخذ بطرس الوصية جهارًا من الرَّّب اِهللا احلَْيِّ»

قائالً له: «يَا ِمسَْعاُن ْبَن يُونَا، َأحتُِبُِّين َأْكثـََر ِمْن هُؤالَِء؟ ارَْع ِخرَاِيف… 
(يو١٥:٢١-١٧). ويفسر القديس كيرلُّس اإلسكندري ارَْع َغَنِمي.»
« أنُه ينبغي أن نفهم من ذلك أن هذا  أقوال الرَّّب  هذه لبطرس:
جتديد لرسولِيَِّتِه اليت كانت قد أُعطيت له من قبل، فغسل املسيح 
من  نتج  الذي  النفس  اجلنب وصغر  عنه  ونزع  عار سقطته  بذلك 

الضعف البشري.»
وأما فيما خيص القديس الرسول بولس الذي قال عن نفسه: «أْعِرُف 

إِْنَسانًا ِيف اْلَمِسيِح قَـْبَل أَْرَبَع َعْشرََة َسَنًة. أَنَُّه 
َع َكِلَماٍت الَ يُـْنَطُق  اْخُتِطَف ِإَىل اْلِفْرَدْوِس، َومسَِ
٢) ِ�َا، َوالَ َيُسوُغ ِإلْنَساٍن أَْن يـََتَكلََّم ِ�َا.»

كو ١٢ :٢-٤)
ويشري القديس يوحنا الذهبي الفم إىل خربة 
ملاذا  لكن  متسائًال:  املميزة  بولس  الرسول 
اختطف «القديس الرسول بولس» فيجيب 
قائًال: لكيال يَُظّن به أنه أقل من باقي الرسل 
اآلخرين ألن أولئك «أي الرسل » قد تعاملوا 
مع املسيح «عندما كان على األرض» وأمَّا 
بولس الرسول فلم يكن معهم، لذلك اختطفه 

املسيح لكي ميجده ويشرفه.
من اهللا وذلك ألنَُّه  لقد متجَّد الرسول بولس
من جهٍة قد أظهر بامتياز أنـَُّه رسول األمم 
كما يشهد هو ذلك عن نفسه قائالً: «ِمبَا َأينِّ أَنَا َرُسوٌل ِلألَُمِم أَُجمُِّد 
(رو ١١: ١٣)، ومن اجلهة األخرى قد شرََّف َوَجمََّد رتبته  ِخْدَمِيت،»
الرسوليَّة ليس من خالل كرازته اخلالصية فقط، بل أيًضا من خالل 
عمله أي اهتمامه الشخصي وعنايتِه وسهره اليومّي الدائم من أجل 
مجيع الكنائس كما يؤكد هو بذاته أيًضا قائًال: «ِيف تَـَعٍب وََكدٍّ، ِيف 
َأْسَهاٍر ِمرَارًا َكِثريًَة، ِيف ُجوٍع َوَعَطٍش، ِيف َأْصَواٍم ِمرَارًا َكِثريًَة، ِيف بَـْرٍد 
َوُعْرٍي. َعَدا َما ُهَو ُدوَن ذِلَك: التَّـرَاُكُم َعَليَّ ُكلَّ يَـْوٍم، االْهِتَماُم ِجبَِميِع 
(٢كور ١١: ٢٧-٢٨)، وأيًضا قد ُجمِّد ونال الشرف،  اْلَكَناِئِس.»
من اهللا عندما قال له: «َوأُْعِطيَك َمَفاتِيَح َمَلُكوِت  المغبوط بطرس
السََّماَواِت، َفُكلُّ َما تَـْرِبطُُه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َمْربُوطًا ِيف السََّماَواِت. 
وَُكلُّ َما َحتُلُُّه َعَلى اَألْرِض َيُكوُن َحمُْلوًال ِيف السََّماَواِت». (مىت ١٦: 
١٩). إن هذه املوهبة أي سلطان احلل والربط «للخطايا» قد ناهلا 
جميع الرسل بالتساوي وبالطبع قد حصل عليها أوًَّال بطرس، كما يشرُح 
زيغافينوس ُمَفسِّرًا ما سبق أنَّ هذه املوهبة قد ناهلا جميع الرسل اآلخرين 
ولكن قد حاز عليها أوًَّال بطرس وذلك ألنـَُّه أوََّل من اعرتف بأنَّ 

المسيح هو ابن اهللا الحّي بالحقيقة.
الرسولين  ونشاط  عمل  على  باالماس  غريغوريوس  القديس  ويشدِّد 
بطرس وبولس قائالً: أرأيتم �اء الرسولني بطرس وبولس ومساوا³ما يف 
الكرامة وكيف حيمالن كنيسة املسيح؟ لذلك اليوم تقَدم الكنيسة هلما 
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كرامة واحدة ويعَيد لالثنني معا.
وأمَّا حنن فلننظر أيضا إىل Yاية حيا³ما املرضية هللا وكيِفيَّة تصرفهما 
مع باقي الرسل القديسني، فإن أبينا القديس غريغوريوس باالماس حيثنا 
أن نقتدي ونتمثل ببطرس وبولس. وإْن مل نستطيع أن نتبع فضائلهما 
كَلها، فَـْلنَـْقَتِد على األقل بتواضعهما وتوبتهما الَّلتني َصحََّحا ِ�َِما 
حيا³ما، فالفضائل اُألخرى تناسب العظماء وال يستطيع أن يتشَبه 
�ا سوى الكبار. لكَن عمل التوبة هو الذي يناسبنا أكثر من غريه 
ألنَنا نقترف كَل يوم زَالت كثيرة وال خالص لنا إالَّ عن طريق التوبة. هلذا 

فإننا Yتف مع املرتل ونقول:
« إفرح يا بطرس الرسول الصديق املخلص ملعلمك املسيح إهلنا. افرح 
يا بولس احملبوب جدRا. يا كاروز اإلميان ومعلم املسكونة. واآلن فيما 

لكما من الدالة لدى اإلله. أيها الزوج املقدس املصطفى. ابتهال إليه 
يف خالص نفوسنا.»

الفصح هو عيد الربيع، لكنه أيًضا عيد املسيحي الذي يعيش يف َجوِّ 
الكنيسة. الربيع هو مهرجان الطبيعة الذي يوقظها من هجعة الشتاء 
ويهيؤها لإلمثار. والفصح املسيحي هو ربيع هذه احلياة الذي يوقظ من 
ظلمة الموت ويهيء للتسامي. «الفصح هو فصح الرَّّب، ألنَّ المسيح 

إلهنا أجازنا من الموت إلى الحياة».

الُخُلق الفصحي
ا تُعطي اَألَولِيَِّة  َّYإنَّ الكنيسة الرُّوميَّة األرثوذكسية هي كنيسة القيامة أل
النتصار المسيح على الموت. الفصح هو االنتصار على املوت، عبور 

الكلمة إىل القلب البشري فال يتحّول إىل املنطق واحلواس البشريَّة.
عندما يتفحَّص اإلنسان ُخُلق األرثوذكسية جيد أYا ³ب «الرُّوح»

واحلياة اآلتيني من القرب: «احلياة يف القبور»  ( كما نقول يف الرتنيمة) 
«إي زويي إْن تافو Η ζωή εν τάφω ». إYا بريق النور ونشوة 
والكنيسة  الغربيَّة  المسيحية  بني  الفرق  نرى  أن  ميكن  هنا  احلياة. 

األرثوذكسية.
احلياة  ذروة  إىل  يبلغ  سرية كازانتزاكيس،  يف  فرنسيس،  املغبوط 
الروحيَّة بإحساسه باملسيح املصلوب يف جسده. هو يصف ذلك: 
افتح  صليب،  هو  اإلنسان  جسد  ليون،  األخ  أيها  صليب  «إنَُّه 
مث  ومن  (اجلسد)».  عليه  مصلوبًا  املسيح  ترى،  وسوف  ذراعيك 
َصلَّى: «يا مسيحي، يا حبييب، أطلب منك خدمة، خدمة واحدة 

قبل أن أموت، أْن أشعر يف جسدي ونفسي، بقدر املمكن، بوجعك 
على  الصليب  جراح  رؤية  نقطة  بلغ  لقد  املقدس….»  وبأملك 
جسده، وعندما َسَأَل ِخْبـَرًة أخرى أعظم من األوىل، مسع صوتًا إهليRا 
يقول: «ال تطلب أكثر، هنا ينتهي صعود اإلنسان، عند الصلب».

من جهة أخرى، القديس األرثوذكسي سلوان األثوسي، رأى المسيح 
المصلوب واخترب الفصح يف كيانِـِه ويف اخلليَقِة. بعد معاينة المسيح قائًما 
قال: «كنت أع يش يف احتفال فصحي. كل شيء كان مجيًال؛ الكون 
كان رائًعا، الناس كانوا حمبوبني، الطبيعة كانت فاتنة بشكل ال يوَصف، 
بالفرح؛  طفحت  الرُّوح  ازدادت…  القوَّة  نورًا،  وصار  تغّري  اجلسد 

تعاطفت مع الناس وصّليت من أجل العامل بأكمله».
هذا الفرق بني التفكريين الشرقي والغربي يظهر يف الفرق بني جان بول 
من  خيبته  يف  (سارتر)  األول  ساروفسكي.  سارافيم  والقديس  سارتر
المسيحية الغربية قال: «اآلخر هو جحيمي» الشعور بالمعاناة. (المعاناة 

هي تجربة شخصية يشعر بها من يعاني بعدم السعادة).
األخري (القديس سارافيم) كان يتوّجه إىل كل َمن يلتقيهم ُحمَـيِّـًيا: «يا 
فرحي، املسيح قام». ُكّل «آخر» مل يكن «خمتلًفا» وال «غريًبا» وال 
الموت، وتُبطل مفعول  تتغلَّب على القيامة  أًخا. خربة  بل  «أجنبًيا» 
األنانية وتبيد الجحيم. من دوYا، يصري اإلنسان مسجونًا في جحيمه 

الشخصي.
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بالنسبة للمسيحيني، معيار احلقيقة هو األمانة للمسيح و«اِإلميَاِن 
(يهوذا ٣). اآلباء القديسون باحتادهم الكامل  اْلُمَسلَِّم َمرًَّة لِْلِقدِّيِسَني»
بالمسيح بالرُّوح يف الكنيسة المقدسة، يصريون بدورهم املرجع التجرييب 
الذي به تقاس احلقيقة. هلذا السبب، بالنسبة لألرثوذكسيين، تعاليم 
اآلباء القديسني هي سلطة ينبغي اتباعها وتصديقها، أبعد وفوق أي 

رأي قد ميتلكه شخص أو جمموعة.
إن هذا االعتقاد التأسيسي هو مبثابة مقدمة ملناقشة مسألة العالقات 
بني الكنيسة األرثوذكسية وروما، واليت ما زالت مكان نقاش يف األوساط 

الكنسية.
االنقسام هو  أنَّ  روما فكرة  الثاني، طّوَرت  الفاتيكاني  المجمع  منذ 
مسألة «كنائس شقيقة» منفصلة، وبأنَّ الكنيسة األرثوذكسية «ينقصها 
القليل لتحقيق امللء الذي من شأنه أن يسمح احتفال مشرتك من 
الفهم  �ذا  األرثوذكسية  الكنيسة  تقبل  هل  الرب».  املقدس  القربان 

لالنشقاق وبوضع الكثلكة؟ لإلجابة على هذا السؤال، جيب أن نعود 
إلى القديسين والقرارات المجمعية، وعندها، فإن اجلواب هو «ال» ال 

لُْبَس فيها.
(القرن  عندما ندرس اخلالفات مع روما يف حياة القديس فوتيوس الكبير
(القرن اخلامس عشر)، جند رفًضا  التاسع) و القديس مرقس األفسسي
لروما بسبب ابتداعاتها، طاملا أYا تتمّسك �ا – وبالتايل رفض  واضًحا
ا  َّYإمكانية الوحدة معها لهذا السبب بالذات. الكنيسة األرثوذكسية، مع أ
مل تعلن قداسة هذين الرَّجلني، بل اعترب³ما أيًضا «أعمدة األرثوذكسية» 
روما ضد البابوية و الفيليوكفيه (انبثاق الروح القدس)  وتبنَّت تعليَمُهَما عن
ِضّد الفيليوكفيه وأولوِيَّة البابا والحركة المسكونية. تعليم القديس فوتيوس
الكنيسة األرثوذكسية رمسيRا يف المجمع المسكوني في القسطنطينية تبّنته

الكنيسة  ثَـبَّـتـتُه  قد  القديس مرقس  تعليم  أنَّ  م)، كما   ٨٧٩-٨٨٠)
األرثوذكسية وأّكدته يف رفضها لالتحاد الزائف يف بازل- فيرارا - فلورنسا.
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كتب أفدوكيموف: « ميكننا تصوير اجلحيم على أنه قفص ُمَكّون من 
مرايا: ميكن لإلنسان أن يرى فيها وجهه فقط مضاعًفا إىل الالYاية، من 
دون أي حملة ألي وجه آخر. أْن يرى اإلنسان نفسه فقط، معناه أنـَُّه 

ُمتَخم بذاته حىت الغثيان، ال بل حىت احلازوقة الوجودية».
معضلة قابلية الموت:

يف االحتفال بفصحنا كعيد األعياد وموت الموت والثمرة األوىل حلياة 
ثانية أبديَّة، نشعر يف ذواتنا وحولنا برائحة الموت الروحي، باحلياة اليت 
للبقاء،  فقط  البيولوجية  الحياة  هذه  نعيش  حنن  المسيح.  قيامة  قبل 
وباحلقيقة كأشخاص قابلين للموت. حنن ننشد «املسيح قام»، حنتفل 
خارجيxا، لكن مرارة الجحيم ُتسيطر يف داخلنا، وحىت غالًبا على احلياة 

الكَنِسيَِّة.
يف  السَّاّمة، حّىت  العوائق  هذه  الوحدة.  أََلْم  ومثله  مرٌّ،  الموت  ِذْكُر 
املسيحيَِّة، ُمّرة. حّىت في الكنيسة نفسها اليت هي استمرار لكنيسة القيامة 

ومعّلمة سّر القيامة.
باحلقيقة إنَّ ما يُبعدنا عن مهرجان احلياة الوجودي هو األهواء على 
اختالفها. الضغوطات املختلفة أيًضا جتعل الشعور باحلياة الكنسية خمتلًفا 
متعددة،  سياسية  اعتبارات  بسبب  منقسمون  المسيحيون  ذلك.  عن 

األرثوذكسيون فيما بينهم في مزاحمات مختلفة. هذه األمور ال تذكرنا 
أبًدا بالمسيح القائم.

هكذا يستمر صلب الكنيسة األرثوذكسية…
فصح الكنيسة الحقيقي:

فصحنا، كانتصار على املوت وخربة احلياة، خنتربه اليوم بالرغم من 
الِقوى والميول الدهرية. الذين خيتربونه هم أولئك الذين يسلكون باتضاع 
واالعتبارات  والعنصرية  الدهرية  عن  بعيًدا  الكنيسة،  ضمن  ووجوديRا 

السياسية. كما ميكن أن نراه بوضوح يف رفات القديسين.
بشكل طبيعي، أجساد القديسين الراقدين، هي جمرد كتلة من اخلاليا 
تضم فيما بينها خاليا الشيخوخة وينبغي أْن تَـْبـَلى. لكن، قوة ونعمة 
على الموت.  القيامة ال ترتكها تتحلل، وهذا ما يثبت أنَّ أصحا�ا تغلبوا

القديس إنسان يرقد منتظرًا النداء األخري ليقوم.
هذا هو إًذا فصحنا، كسرٍّ للقيامة، وليس كديانة مسيحية فيها أهواء 
محبة األوليَّة واالنقسام والمنافسات. فصحنا ال ميكن استبداله بديانتنا 
اليت تعيش حتت سلطان الموت. المسيح القائم ال ميكن أن يتشّكل من 
تعابري سياسية عن املسيحية، وال قوة القيامة ميكن أن تتكّيف ضمن ما 
يُعَرف بالدول املسيحية. فصحنا ُخيَتَرب إجيابيRا وهدوئيRا كعشق وبتواضع.



يف هذه املرحلة، قد يفرتض البعض أنَّ الكثري تغّري منذ القرن اخلامس 
إىل  أكثر  اقرتبت  تكون  قد  األرثوذكسية  غري  اهليئات  وأّن  عشر، 
هذه  وبالتايل،  القرون،  خالل  األرثوذكسية  العقيدة  مع  التماشي 
لكي  الكاملة.  اإلفخارستية  الشركة  إىل  أقرب  صارت  اÌموعات 
يتحقق هذا األمر، ينبغي وجود شيء من احلركة اجلديرة باالعتبار ليس 
يف اإلحياء أو املواقف، بل يف العقيدة واحلياة من ناحية الكثلكة حنو 
األرثوذكسية، أقله منذ عهد القديس مرقس األفسسي. ولكن فكرة أنَّ 
روما قد حتركت يف هذا االجتاه ال ميكن الدفاع عنها. إذا كان هناك 

من حركة، فهي ابتعدت أكثر في عدد من الجوانب الهامة.
أوضح فيالريت رئيس أساقفة نيويورك، تعليًقا على احلج الرسويل يف 
(لقاء البابا والبطريرك المسكوني في أورشليم): الكثلكة عام ١٩٦٥
اليوم ليست حىت الكنيسة نفسها، اليت رفضت الكنيسة األرثوذكسية

بقيادة القديس مرقس األفسسي الدخول يف احتاد معها. الكثلكة اآلن 
الجديدة  العقائد  المزيد من  أدخَلت  أن  بعد  األرثوذكسية،  أبعد عن 

وتبّنت المزيد والمزيد من مبادئ اإلصالح والمسكونيَّة، والحداثة.
حىت الكثري من الكاثوليك التقليديني يّتفقون مع هذا التقييم الصادق. 
ومنذ القرن اخلامس عشر، تطّرق إىل قضية روما عدٌد غري قليل من 
القديسين األرثوذكسيين، تعاليمها ومكانتها بالنسبة لألرثوذكسيَّة. ما 
العواطف  أشكال  غياب كل  هو  التعاليم  هذه  يف  النظر  يلفت 

املسكونيَّة.

القديس نيقوديموس اآلثوسي (القرن الثامن عشر):
تسّمى معمودية الالتين معموديًة زورًا. . . ألنهم هراطقة. . . لقد قال 
عنهم ما فيه الكفاية املتعلقة القديس مرقس األفسسي يف فلورنسا (في 
النحو  على  بصراحة  حتدَّث  حيث  والعشرين)،  الخامس  االجتماع 
التايل: « لقد انفصلنا عن الالتني ال لسبب سوى حقيقة أYم ليسوا 
منشقني وحسب، بل أيضاً هراطقة »، وهلذا السبب جيب علينا أالَّ 

نفّكر يف الوحدة معهم.

القديس ثيوفانس الحبيس (القرن التاسع عشر):
حقيقة اهللا، وهي احلقيقة الكاملة النقيَّة واخلالصيَّة، ال ميكن العثور 
عليها ال عند الكاثوليك وال عند البروتستانت، وال في االنجليكانيين. 
الكنيسة  الواحدة الحقيقية أي  الكنيسة  العثور عليها فقط في  ميكن 

الكاثوليك هم أول من انشّق عن الكنيسة». األرثوذكسية…

القديس يوستينوس بوبوفيتش (القرن العشرون):
المسيح اإلله-اإلنسان،  أول اعرتاض جذري باسم اإلنسانية ِضّد
والكائن اإلهلي- البشري أي الكنيسة، ينبغي البحث عنه في البابوية

وليس يف اللوثرية. البابوية هو في الواقع أول وأقدم بروتستانتية.

الشيخ صوفروني آسكس (القرن العشرون):
… ولكن «احتاد الكنائس» صعب، إن مل يكن ُمستحيًال. أولئك 
غري  عقليَّة  يعرفون  ال  الكنائس»  «احتاد  عن  يتحدثون  الذين 

األُرثوذُكس وال مسّو األرثوذكسية… أنا ال أريد «احتاد الكنائس»، 
على األقل اآلن، ألنَّ الكاثوليك لن يتغيروا و األرثوذكس لن ينحرفوا.

القديس نيقوال فيليميروفيتش (القرن العشرون):
 وهو كان قد عّرب عن ميول «مسكونيَّة» يف شبابه لكنه الحًقا عاد 

ليوافق غريه من القديسين.
إذا كانت كل طائفة ال حتتوي إالَّ ُجزءًا من العقيدة املسيحية فقط، 
وهو  بوفرة،  احلقيقّي  اإلميان  جممل  حتوي  األرثوذكسية  الكنيسة  فإنَّ 
(يهوذا ٣). . . ال ميكن أْن تتحقَّق  «اِإلميَاِن اْلُمَسلَِّم َمرًَّة لِْلِقدِّيِسَني»
وحدة مجيع الكنائس من خالل التنازالت املتبادلة، بل فقط عن طريق 
ُوِرَث من الرسل  التزام اجلميع باإلميان الواحد الصحيح يف جممله، كما
وُوضع في المجامع المسكونية. بعبارة أخرى، من خالل عودة مجيع 
املسيحيني يف الكنيسة الواحدة غري القابلة للتجزئة اليت انتمى اليها 
أسالف مجيع املسيحيني يف العامل كله يف القرون العشرة األوىل بعد 

املسيح. إنَّها الكنيسة األرثوذكسيَّة المقدسة.»
هذا التوافق بني القديسني اُجلدد نسبيRا يف معارضة االتحاد مع روما 
ا ال تزال ملتزمة أخطاءها، هو بطبيعة احلال، ما كان ليبدو بارزًا  َّYطاملا أ
لو كان هناك أيضا قديسون حيّبذون املسكونية أو التعددية الدينية. 

ولكن يف الواقع، هؤالء ببساطة ال وجود هلم.
حول  األرثوذكسية  الكنيسة  مع  الالهويت  روما  حوار  يبدو  قد 
الفيليوكفيه (انبثاق الّروح الُقُدس) يف العقود األخرية أمرًا معاكًسا هلذا 
الكالم. ولكن من الصعب أن نرى يف هذا أكثر مراوغة، خاصًة مع 
تبّين روما لتطّور العقيدة، الذي هو حبد ذاته إشكاليَّة أساسية بالنسبة 
« َوَحتَْفظُوَن التـََّعالِيَم  للكنيسة األرثوذكسية في التزامها التعليم الرسولي:

َكَما َسلَّْمتـَُها إِلَْيُكْم.» (١ كو ١١: ٢).
هذا الكالم، وبدون أي اعتذار، ليس دعوة للعنف أو سوء املعاملة 
إىل  أساسيَّة  إجنيليَّة  دعوة  إنـَُّه  ذلك،  من  العكس  على  للكاثوليك. 
يشمل  هذا  احملبة.  يف  احلقيقة  قول  على  تقوم  احلوار  يف  االخنراط 
بولس:  القديس  يقول  بِوّدية كما  املخاوف  إىل  بإخالص  االستماع 
(١ كو ٩:  «ِصْرُت لِْلُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء، ُألَخلَِّص َعَلى ُكلِّ َحال قَـْوًما»

.(١٩-٢٣
االجنيل  برسالة  املساس  يشمل  ال  اضح)  (وبشكل  بالتأكيد  هذا 
حيث الثالوث والكنيسة مركزيَّان يف العقيدة األرثوذكسية. ما من حمبة 
يف أن ترتك أخاك يتمادى في الخطأ المدمر، إذا كان يرغب باحلقيقة 
يٍَّة. ال بل إنَّ مزاوجة الحقيقة مع الزيف هي قّلة محبة، وبالتايل  ِجبِدِّ

الثالوث األقدس. تجديف ِضّد
يضع القديس باييسيوس األثوسي األمر على هذا الشكل:

األرثوذكسيني ذاهبون إىل  لسنا حباجة ألْن نقول بأنَّ املسيحيني غير
اجلحيم أو أYم ِضّد املسيح. ولكن أيًضا ال ينبغي أْن نقول هلم اYم 
سوف  وحنن  تطمينات كاذبة،  مينحهم  هذا  ألنَّ  خيُلصون،  سوف 
ُحناَسب على ذلك. علينا أن نعطيهم قْدرًا جيًِّدا من عدم االرتياح، 

وأن نقول هلم أYم مخطئون.
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َأْعيُـنُـُهَما َوَعَرفَاُه» (لو  َمَعُهَما... فَانْـَفَتَحْت  لَِيْمُكَث  «َفَدَخَل  †
.(٢٤: ٣١،٢٩

:(١) ُمرافقة الرَّّب لتلميَذيه في طريق الحياة،لكي ال يضال الطريق
َيذُْكـر مرقس اإلنجيلي، باختصار (مر ١٦: ١٢-١٣)، حادثـة تتبَّعها 
لوقـا (اإلنجيلي) بأكثر تفصيل (لـو ٢٤: ١٣-٣٤)، تلك هي حادثـة 
التلميَذين اللذين، رغم أنَّهما لم يكونا مـن االثني عشر، إالَّ أنَّهما كانا 
ظهر َلُهَما وهما يمشيان ُمنطلَقْين في  مـن عداد التالميذ؛ ُمبيِّـًنا أنَّ الرَّبَّ
رحلة اليأس والقنوط (إلى قريتهما عمواس)، فـرافقهما وسـار معهما (٢).

ظهر يسوع لهما، وكانـا ينظُرانـه بًَأعيُِنَهما، ولكنهما لم يَـْعرفاه. سار 
معهما السيِّد في الطريق، وفي الحقيقة أنـَُّه كان هو «الطريق» الذي 
لم يكونا بعد سائرَْين فيه؛ ولكنه وجدهما وقد ضالَّ مسافًة ما عن 

المسيح هو الطريق والحّق والحياة). الطريق (٣)! (ملحوظة:
وبينما كانـا ُمْنطلَقْين على الطريـق، كانـا يُناقشان تلك األحداث التي 

وقعت في أورشليم، َأال وهي جريمة اليهود وموت المسيح.
وبينما كانا يسيران، كانـا يَـتَـطَاَرَحان الحديث وهما ُمَتَكدِّران محزونان 
ألجل ذاك الذي َحِسَباُه قـد مـات، وهما غافالن تماًما عـن كونه قـد قام

أيًضا.
ظهر لهما (الرَّّب يسوع)، وصار كأنه مسافٌر ثالـٌث معهما، وانضمَّ 
(لو  إليهما في حـديٍث ُودِّي، «َولِكْن أُْمِسَكْت أَْعيـُنـُُهَما َعـْن َمْعرِفَِتِه»
٢٤: ١٦)، ألنـه كـان مـن المالئم أن يتعلَّم قَـْلـَباُهَما ما هو أفضل 

لهما...!
استفسر منهما الرَّّب عمَّا كانا يتناقشان فيه، لكي ُيصارحـاُه بما كـان 
يـَْعَلَماه بـالفعل. وكما سمعتم، فقد َأَخَذا يتعجَّبان من ُسؤالِِه، إذ َبَدا 
لهما أنـَُّه ال يعرف شيًئا عن حدٍث كان معلوًما للجميع. «َوقَاَل َلُه 
(َأَحُدُهَما الَِّذي اْسُمُه ِكْلُيوبَاُس): «َهْل أَْنَت ُمتـََغرٌِّب َوْحَدَك ِفي أُوُرَشِليَم 
َوَلْم تَـْعَلِم األُُموَر الَِّتي َحَدَثْت ِفيَها ِفي هِذِه األَيَّاِم؟» فَـَقاَل َلُهَما: «َوَما 
ِهَي؟» فَـَقاالَ: «اْلُمْخَتصَُّة بَِيُسوَع النَّاِصرِيِّ، الَِّذي َكاَن إِْنَسانًا نَِبيRا ُمْقَتِدرًا 

(لو ٢٤: ١٨-١٩). ِفي اْلِفْعِل َواْلَقْوِل...»
األنبياء، مجرَّد نبيٍّ؟... إِنـَُّهَما  أيـَُّها التلميذان، هل كـان المسيُح َربَّ
يَرَجعان إلى كالم اآلخريـن (عـن المسيح)... فـإنكم تذكرون، عندما 

اْبُن  أَنَا  إِنِّي  النَّاُس  يَـُقوُل  «َمْن  قائالً: تالميَذه نفسه يسوع  سأل 
يُوَحنَّا  «قَـْوٌم  قائلين:  فيه،  اآلخرين  رأي  عـن  فأجابوه  اِإلْنَساِن؟»، 
(مت  اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُروَن إِيِليَّا، َوآَخُروَن ِإْرِمَيا أَْو َواِحٌد ِمَن األَنِْبَياِء»

١٦: ١٣-١٤). هـذا هـو كالم اآلخرين وليس التالميذ.
حينئذ سمع التالميذ هـذه الكلمات عينهـا: «َوأَنْـُتْم، َمْن تَـُقوُلوَن إِنِّي 
(مت ١٥:١٦). «لقد أخبرتموني برأي اآلخرين فيَّ، ولكني  أَنَا؟»
أرغب أن أسمع عقيدتكم فيَّ». ولمَّا كـانت وحدة الرأي سائدة بينهم، 
(مـت  «أَْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن اللِه اْلَحيِّ» تكلَّم بطرس وحده قائالً:
١٦: ١٦). « لسَت أّي واحٍد مـن األنبياء مهما كان، بل أنت ابن اهللا 

الحّي، ُمتمِّم النبوَّات وخالق المالئكة...».
حينئذ سمع بطرس ما يحقُّ له أن يسمعه بعد نُطْـِقِه بهـذا اإلقـرار: 
«طُوَبى َلَك يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَـا، ِإنَّ َلْحماً َوَدماً َلْم يـُْعِلْن َلَك، لِكنَّ أَِبي 

(مت ١٦: ١٧). الَِّذي ِفي السََّمَواِت.»
فاإليمان وليس اإلنسان، هـو الذي استحقَّ أن يسمع هذا الكالم 

...(٤) (وهذا التطويب)
أمَّـا التلميذان اللـذان ظهـر لهما الرَّّب في الطريق، اللذان «أُْمِسَكْت 
أَْعيـُنـُُهَما َعْن َمْعرِفَِتِه»، فإنَّ كلماتهما تدلُّ على الحالة التي كـان عليها 
في  ميًتا  فطالما كان  مًعا عن موته.  يتكلَّمان  فقد كانا  قَـْلـَباُهَما... 
نَـَظرِِهَما، فكان رأيهما فيه أنَُّه مجرَّد نبيٍّ، ولم يكونا قـد تعرَّفـا عليه بعد 

َكربٍّ ليس لألنبياء فقط، بل وللمالئكة أيًضا (٥)!!
يا له من سرٍّ عظيم!:

انظروا، يـا أحبَّائي األعزَّاء، كيف أنَّ الرَّبَّ يسوع أراد لهذيـن اللذين 
«أُْمِسَكْت أَْعيـُنـُُهَما َعْن َمْعرِفَِتِه» أن يتعرَّفا عليه عند َكْسر الخبز.

إنَّ المؤمنين يعرفون المسيح عند َكْسر الخبز، ليس أي خبز؛ بـل ذاك 
.(٦) الذي يتقبَّل بركة المسيح ليصير جسد المسيح

واآلن، يـا أحبَّائي األعزَّاء، تعالوا نستمع إلى هذا السرِّ العظيم الذي 
يُـتَـَعجَّب له!

لقد سار (الرَّّب يسوع) معهما، وقَِبَل ضيافتهما (َلُه)، وَكَسَر معهما 
خبزًا، ثم تَـَعـرَّفا عليه.

إنـََّنا ال نقـول إنـَّنَـا لم نتعرَّف (بعـد) على المسيح، فنحن نعرفه إْن ُكنَّا 
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نؤمن. ولكن ال يكفي أْن نقول: إنـََّنا نعرفـه إن ُكنَّا نؤمن؛ بـل إن كنَّا 
نؤمن، فنحن نمتلكه.(ملحوظة: اإليمان هو األساس لمعرفة المسيح).

في نفوسنا. وهذا  على مائدتهما، ونحن لنا المسيح كان لهما المسيح
في قلب اإلنسان من أن يكون في بيته، ألن  أعظم، أْن يكون المسيح

القلب جزٌء صميمي فينا أكثر من بيتنا...
ينا إن كنَّا  هأنذا اليوم أُنهض بالتذِْكرة ذهن محبتكم، أنَّ المسيح قائٌم
نسلك حسًنا، وإذا كانت حياتنا الشريرة السالفة ميتة، وحياة جديدة 

تنمو فينا يوميxا...
ولكن، ماذا أعمل؟ إذ قد صرُت لكم كأغنية ال 
«غيِّروا  توسُّلي:  ُمكرِّرًا  اهتمامكم،  تستحقُّ 
غير  الحياة  نهاية  أنفسكم»!  غيِّروا  أنفسكم، 

معروفة. َأال تخافون الموت الُفجائي؟!...
أنا أشتهي أن أفرح، ال أنْ أحصل على ماٍل من 
أعمالكم الصالحة. ألن الذي يسلك حسًنا ال 
ُيسعدني  الصالحة،  بحياته  أنـَُّه  إالَّ  غنيRا،  يجعلني 
ويُغنيني. فثروتي هي ال شيء إْن لم يُكن رجاؤكم 

!(٧) هو المسيح
«عرفاه عند َكْسر الخبز»:

آه، أيـَُّها اإلخوة، إنـَُّه لم َيَشْأ أن يَتمَّ التعرُّف عليه 
إالَّ عندَ ْسر الخبز، من أجلنا نحن الذين لم يُـَتْح لنا أن نراه في الجسد، 

ولكننا مع ذلك نأكل جسده.
لذلك، فكلُّ َمن هو مؤمن منكم، أنتم الذين لكم لقب المسيحي، 
ليس كمجرَّد اسم أجوف، أنتم الذين ال تدخلون الكنيسة بال سبب، 
الذين تسمعون كلمة اهللا  بمشاعر المخافة والرَّجاء؛ َدعوا َكْسر الخبز 
يجلب لكم التعزية. فإنَّ غياب الرَّّب ليس غيابًا حقيقيRا. فليُكن لكم 

إيماٌن، وذاك الذي ال تَـَرْونَه يكون معكم!
مع التلميَذين، لم يُكن لهما إيماٌن، ألنهما لم  عندما تكلَّم الرَّّب
ُيصدِّقا أنـَُّه قام، ولم يُكن لهما رجاءٌ في أنـَُّهما يمكن أْن يقوما مرًَّة 

أخرى.
الرَّجاء. كانا كمائتَـْين يسيران مع الحّي؛ بل  اإليمان، وفَـَقَدا لقد فَـَقَدا

كمائتَـْين يسيران مع الحياة نفسها.
الحياة كانت تسير معهما، ولكن الحياة  لم تكن قد تجدَّدت بعد 

في قلبيهما! (الحياة  هي المسيح).
: ضيافة التلميَذْين للرَّبِّ

فإذا أردتم أن تكون لكم حياٌة، افعلوا كما فعل التلميذان لكي تتعرَّفوا 
. على الرَّبِّ

لقد استقباله عندهما ِبَكرٍم وُلْطٍف. ألن الرَّبَّ لمَّا أَبدى أنـَُّه يقصد 
مكانًا أبعد، أَلْـَزَماُه (أن يدخل عندهما في بيتهما)، فبعد أْن أَقْـَبَال إلى 
الموضع الذي كانا ذاهبَـْين إليه، قاَال: «اْمُكْث َمَعَنا ألَنَُّه َنْحُو اْلَمَساِء 

(لو ٢٤: ٢٩). َوَقْد َماَل النـََّهاُر»
أَْلزِْم ضيفك إذا أردَت أن تتعرَّف على المخلِّص. فإنَّ َكَرم الضيافة قد 
الرَّّب نَـْفَسُه عند َكْسر الخبز! اإليمان. ولهذا أَْظَهر عوَّض ما ضيَّعه عدم

تعلَّم أيـن تطلب الرَّّب، وأين تمتلكه لنفسك؟ تعلَّم أين تتعرَّف عليه؟ 
أي عندما تأكل جسده!

حًقا إنَّ المؤمنين في قـراءتهم (لإلنجيـل) يفطنون إلى أمـوٍر يفهمونها 
أفضل مـن أولئك الذين ال يُدركون (٨).

َأَال تعلمون أنكم إذا قبلتم أي مسيحي، فـإنكم 
تقبَـُلوَن المسيح؟

«ُكْنُت َغرِيًبا َفآَويْـُتُموِني»؟  أليس هـو القائل:
وعندما سألوه (األبرار الذين عن يمينه): «َوَمَتى 
«ِبَمـا أَنَُّكْم  رَأَيـَْناَك َغرِيًبا َفآَويـَْناَك...؟». أجـاب:
فَِبي  اَألَصاِغِر،  هُؤالَِء  ِإْخَوِتي  بَِأَحِد  فـََعْلُتُموُه 

(مت ٢٥: ٣٥-٤٠). فـََعْلُتْم»
فعندما يَـْقَبل المسيحي مسيحيxا، فـإنَّ األعضاء 
تخـدم بعضها بعًضا، فيفرح الرأس ويَعَتِبر أنَّ ما 
صيRا... قد ناله أحد أعضائه، قد أُعِطَي له َشخِْ

لـذلك ففي رحلتنا في الحياة، يجب أن نعيش 
في  وهـو  احتياج.  في  المسيح  يكون  حيث 
احتياٍج في أتباعه؛ وأمَّا في نفسه، فهو ليس في حاجٍة إلى شيء (٩)!

َأخفى الرَّبُّ وجوده الجسدي، لكي يُبَنى اإليمان:
، لم يـَُعد يُــَرى في أيِّ مكان! على الرَّبِّ بعـد أن تعرَّف التلميذان

) وجوده الجسدي عـن الذين امتلكوه اآلن بإيماٍن. لقد أخفى (الرَّبُّ
وفي الحقيقة، إنَّ الرَّبَّ قـد َأخفى وجـوده الجسدي عـن الكنيسـة كّلها 

وَصِعَد إلى السماء، وذلك لكيما يُـْبـَنى اإليمان!
ألنه إن كنَت ال تقبل إالَّ ما تراه، فأين إيمانك؟ ومن الناحية األخرى، 

إن كنَت تؤمن بما ال تراه، فستفرح عندما تراه.
َشدِّد إيمانك، إذن، ألن بصيرتك ستتجدَّد. فإنَّ َمـن ال نراه اآلن 
سيأتي، سيأتي - يا إخوتي - حتًما سيأتي؛ ولكـن اهتمُّوا بالكيفيَّة التي 

!(١٠) سيجدكم فيها عندما يأتي
عن  236،235،234،232؛  العظات:  مـن  ُمقتبسة   (1)

 .The Fathers of the Church, Vol. 38 :كتاب
(2) من العظة 234: 1.    (3) من العظة 235: 1.
(4) من العظة 232: 3.     (5) من العظة 236: 2

(6) من العظة 234: 2.     (7) من العظة 232: 7-8.
(8) من العظة 235: 3-2.  (9) من العظة 236: 3.

(10) من العظة 235: 3
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† وقع أٌخ في بليٍَّة، ومع الحزن أتلف عمَل رهبانِيَُّتُه، وإذ أراد أن يبدأ 
بالعمل من الرأس، كان يستثقل ذلك ويقول: « متى أبُلغ إلى ما كنُت 
فيه»؟ وكان يضجر، وتصغر نفُسه، فال يقدر أن يبدأ بعمل الرَّهبنِة َمـرًَّة 
أخرى، وأخيرًا ذهب إلى أحد الشيوخ وقصَّ عليه أمره. فلما رأى الشيُخ 

ُحزنَه، ضرب مثًال قائالً له:
- «كان إنساٌن له بقيع (حقل متَّسع فيه أشجار مختلفة)، فمن توانيه 
امتأل ذلك البقيع شوًكا، وإنـَُّه بعد ذلك انتبه، وأراد أن يُنقِّي ذلك البقيع 
من الشَّوك، فقال البنه: «يا بُنيَّ، اذهب إلى البقيع ونقِِّه واقلع شوَكـه». 
فلما ذهب ابنـه وأبصر كثرَة الشوِك، سئم وملَّ، ونـام. وبعد أياٍم كثيرة، 
أتاه أبوه لينظر ماذا عمل الغالم، فلما رآه لم يعمل شيًئا، قال له: «حتى 
اآلن لم تُنقِّ شيًئا»؟ فقال الغالُم: «ُأخبرك، يا أبتاه، كلما عزمُت على 
البدء في العمل، أُبصر كثرَة الشوك فأحزن، ومن كثرة الحزن كنُت أضع 
رأسي وأنام». فقال له أبوه: «ال يكون األمُر هكذا، يا ابني، ولكن نقِّ 
كلَّ يوٍم قدَر ِمْفَرِشك (المفرش الذي ينام عليه) فقط، وذلك قليًال 
قليًال». ففعل الغالم كما أمره أبوه، وداوم على ذلك حتى فرغ الشَّوُك 

من ذلك البقيع».
وقال الشيخ لتلميذه: « وأنت كذلك، يا حبيبي، ابدأ بالعمل شيًئا 
فشيًئا وال تضجر، واهللا بطيبِه ونعمتِه يردُّك إلى سيرتك األولى». فذهب 

ذلك األُخ وعمل وصبر كما علَّمه الشيُخ، فوجد عزاًء وأفلح.
قصة الراهب الرحيم:

† قيل عن شيٍخ إنه كان كثيَر الرحمة، فحدث غالءٌ عظيٌم، ولكنه لم 
يتحوَّل عن فعل الرحمة، حتى نفَد كلُّ شيٍء له، ولم يبَق عنده سوى 
ثالِث خبزاٍت، فحين أراد أن يأكَل أحبَّ اهللا امتحانه، وذلك بأن قرع 
سائٌل بابَه، فقال الرَّاهب لنفِسه: «جيٌِّد لي أن أكوَن جائًعا، وال أَرُدَّ أَخ 
المسيِح خائًبا في هذا الغالء العظيم». فأخرَج خبزتين له، وأبقى لنفسه 

خبزًة واحدًة، وقام وصلَّى وجلس ليأكل.
وإذا سائـٌل آخر قـد قرع الباَب، فضايقته األفكاُر من أجل الجوع الذي 
كان ُيكابده داخله، ولكنه قفز بشهامٍة، وأخذ الخبزَة وأعطاها للسائل 
قائًال: « أنا أوِمن بالمسيح ربي، إني إذا أطعمُت عبَده في مثل هذا 
الوقت الصعب، فإنه يُطعمني هو من خيراته التي لم تَـَرها عيٌن، التي 
أعدَّها لصانعي إرادته». ورقد جائًعا، وبَِقَي هكذا ثالثَة أياٍم لم َيُذق 

شيئاً، وهو يشكُر اهللا.
وبينما كان يصنع خدمته (صالة الساعات) بالليل، جاءه صوٌت مـن 
نفِسَك،  «ألجـل أنك أكملَت وصيتي، وغفلَت عن  له:  يقول  السماء 
وأطعمَت أخاك الجوعان؛ ال يكون في أياِمك غالٌء على األرض كلِّها». 
فلما أشرق النور، َوَجَد على الباب ِجماًال ُمحمَّلًة خيراٍت كثيرة. فمجَّد 

اهللا، وشكر الربَّ يسوَع المسيح. ومن ذلك اليوم عمَّ الرخاءُ األرَض كلَّها.
رؤيا للقديس أنبا سلوانس:

مبهوتًا  أُِخَذ  وفجأًة  إخوٍة،  مع  َمـرًَّة  األب سلوانس جالًسا  † وكان 
وسقط على وجهه، ومن بعد حيٍن قام باكياً، فقال له اإلخوة: «ما 
الذي أبكاك يا أبانا»؟ فسكت باكًيا. فلما أكرهوه على الكالم قال: 
«إني اخُتِطفُت إلى موضع الدينونة، ورأيُت كثيرين من جنسنا ُيساقون 
وناح  الملكوت».  إلى  ُمنطلقين الَعلمانيين  من  وكثيرين  العذاب،  إلى 

الشيُخ ولم يشأ أن يخرج من القالية.

حكمة آباء البرية وإفرازهم تقوم على المحبة:
† حدث َمـرًَّة أيًضا أْن زار أنبا قاسيانوس (يوحنا كاسيان) والقديس 
جرمانوس (شيخان من رهبـان فلسطين) القديس أنبا شيشوي، فـاحتفل 
بضيافتهما. فسأَالُه: «أليِّ سبٍب ال تحفظون قوانيَن صومكم في وقت 
فلسطين»؟  بلدنا  في  عرفناه  قد  ما  على  الغرباء،  اإلخوة  ضيافتكم 
فأجابهم قائًال: «إنَّ الصوم معي دائمـًا، وأمـا أنت فلسَت معي دائًما، 
والصوُم شيءٌ نافٌع الزٌم، وهو من نيَّتنا ومـن إرادتنـا، وأما إكماُل المحبة 
فُيطالبنا به ناموُس اهللا بالزم االضطرار؟ فَِبُكم أَقبُل المسيَح، ويوِجب 
(ودَّعُتكم)  فإذا شيَّعُتكم  بكلِّ حرٍص.  أخدَمه  بأْن  َديْـًنا الزًما  عليَّ 
أن  الُعرِس ال يستطيعون  «أبناَء  أنَّ استعادة صومي، وذلك  أمكنني 
يصومون  فحينئٍذ  الَخَتن  رُفع  فمتى  معهم،  العريُس  دام  ما  يصوموا 

(متى ٩: ١٥)». بسلطاٍن»
روح الوحدة في الفضائل المسيحية كانت تسود بين الرهبان جميًعا:

† قيل عـن القديس مقاريوس الكبير إنَّ إنسانًا أتاه بعنقوٍد ُمبكٍِّر. فلما 
رآه سبَّح اهللا وأََمَر أن يُرسلوه إلى أٍخ كان عليًال. فلما رآه األُخ َفرَِح، 
وهمَّ أن يأخَذ منه حبًة واحدًة ليأكلها، لكنه قمع شهوته، ولم يأخذ منه 
شيًئا، وقال: «خذوه لفالن األخ، ألنه مريٌض أكثر مني». فلما أخذوا 
العنقوَد إليه رآه وَفرَِح، لكنه َقَمَع شهوته، ولم يأخذ منه شيًئا. وهكذا 
طافوا بـه على جماعة اإلخوة، فكان كلُّ َمن أخذوه إليه يعتقُد أن غيرَه 
لم يَـرَُه بعد. وهكذا لم يأخذوا منه شيًئا. وبعد أن انتهوا من مطافهم على 
إخوٍة كثيرين، أرجعوه إلى األب. فلما وجد أنه لم َتِضْع منه حبٌة واحدٌة، 
سبَّح اهللا ؛ وأَمَر بقرع جرس الدير ليجتمع األخوة مًعا، ليخبرهم قصة 
عنقود العنب الذي كشف عمق المحبة والقناعة بين اإلخوة وزهدهم. 
†وقال القديس يوحنا القصير: «كما أنَّ ُبستانـًا واحًدا يستقي من ينبوٍع 
واحد، تنمو فيه أثماٌر مختلٌف مذاُقها وألوانُها؛ كذلك الرهبان فإنهم 
يشربون مـن عيٍن واحدة، وروٌح واحـٌد ساكٌن فيهم، لكن ثمرهم مختلٌف، 

فكلُّ واحٍد منهم يأتي بثمرٍة على قدر الفيض الُمعَطى له من اهللا».
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ا َأْن  Rأَْنَت تسأل عن قانون صالة. نعم، هذا جيد ال بل جيد جد
بسبب ضعفنا، حىت، من جهة، ال َنْسَتْسِلَم  يكون لنا قانون صالة
للكسِل، ومن جهة ُأخرى نكبح محاسنا إىل ما يناسب. إنَّ ممُارسي 
الصالة العظماء حفظوا قانونًا حمدَّدا. ِإYَّم دائًما يبدأون بقطع ُحمدَّدة، 
وإذا انطلقت خالهلا صالة (إرجتالية) من ذا³ا، يضعون هذه القطع 
الُعـَظماء  الـُمَصلُّون  الصالة. َكــْوَن هذا ما فعله  جانًبا وُيصّلون هذه 
جيعله سبًبا كافًيا لنا كي نقوم به. بدون الصلوات املعروفة، لن نعرف 

كيف ُنصلِّي، وبالتايل، نبقى بال صالة.
يف أيِّ حال، ليس املرء حباجة إىل صلوات كثرية. إنَّ تالوة عدٌد قليٌل 
من الصلوات بشكل َحَسن، أفضل من االندفاع بصلوات كثرية، ألنَّ 

من الصعِب احلفاظ على احلرارة يف الصالة عندما نصّلي بإفراط. 
أنا أرى أنَّ صلوات الصباح واملساء، كما هي يف ُكتب الصلوات، 
بٱنتباٍه ُكلِّّي  �ا  تقوم  أْن  َمـرٍَّة  فقط حاول يف ُكلِّ  متاًما.  كافية لك 
وأحاسيس منسجمة. ولتكون أكثر جناًحا يف هذا، إمِض قليًال ِمْن 
وقت فراغك يف قراءة ُكلٍّ من هذه الصلوات على ِحَدٍة. تَـَفكَّر �ا 
َوَحتَسََّسَها، حىت تتعرَّف إىل األفكار املقدسة اليت فيها عندما تتلوها 
يف قانونك. الصالة ال تعين أن نسرد الصلوات فقط، إّمنا أْن نهضم 

محتواها في ذواتنا، وننطق بها وكأنها تخرج من أذهاننا وقلوبنا.
بعد أْن تكون قد استوعبت الصلوات َوَأْحَسْسَت �ا، إعمل على 
ِحْفِظَها. عندها َلْن حتتاَج إىل النور (املصباح أو الشمعة) أو البحث 
عن الكتاب عند وقت الصالة، كما َوَلْن ُيشّوش عليك شيء خالل 
أكثر سهولة  صالتك، بل تكون احملافظة على التضرع الذهين إىل اهللا
أْن يكون كتاب  أّن هذا يساعد.  بنفسك كم  عليك. سوف ترى 

صلواتك معك أينما ذهبت ويف كل وقت هو أمٌر بالغ األهمية.
وعند وقوفك للصالة، مهيًأ هكذا، إنتبه أْن حتفظ فكَرك من التيهان 
وذهنك من البرودة والالمباالة، ُجمهًدا نفسك بكل الوسائل لتحفظ 
انتباهك وجتعل وجدانك حارRا. ُقْم بقدِر ما تُريد من السجدات بعد 
ُْمرِفًقا إيَّاَها بصالٍة من أجل  انتهائك من تالوة ُكلٍّ من الصلوات، 
إحدى حاجاتك، أو بصالٍة قصرية. هذا سوف يطيل وقت صالتك

بعض الشيء، لكنه يزيد من قوتها. جيب أْن ُتَصلِّي قليًال بكلماتك 

اخلاصة، خاصًة عند Yاية صلواتك، طالًبا الغفران عن شرود الذهن
وواضًعا نفسك بني يدي اهللا طيلة اليوم.

جيب أن حتفظ أيًضا انتباَها صالتًيا حنو اهللا خالل النهار. هلذا، كما 
ذكرنا أكثر من مرة، َتذَكَّر اهللا بصلوات قصرية.

إنـَُّه َجيِّد، وَجيٌِّد جدRا يف بعض األحيان، أْن حتفظ عدًدا من املزامري 
وتتلوها بتركيز فيما أنت تعمل، أو بني العمل واآلخر، َبَدَل الصلوات 
المسيحيَِّة، وهي  العادات  أقدم  ِمْن  املمارسة هي  إنَّ هذه  القصرية. 

مذكورة ضمن قوانني القديَسين باخوميوس وأنطونيوس.
بعد قضاء النهار على هذا املنوال، يجب أْن ُتَصلِّي بٱجتهاد أكبر 
وبتركيز أقوى في المساء. َأْكِثْر ِمَن السجدات والتضرعات إىل اهللا، 
وبعد أن تضع نفسك بين اليدين اإللهتين ُجمََدًدا، إذهب إىل السرير 

مع صالة قصرية على شفتيك، وَمنْ معها أو رتُل أحد املزامري.

أيٌّ من المزامير يجب أن تحفظ؟
بني  املزامري ختتلف  قراء³ا.  عند  قلبك  إىل  تنُفذ  اليت  تلك  ِإحفْظ 
«إرمحين يا  شخص وآخر من حيث تأثريها الشخصي. إبدأ بـِمزمور
(املزمور اخلمسون)، بعدها «باركي يا نفسي  اهللا كعظيم رمحتك...»
(املزمور ١٠٣)، «سبحي  الرب، ريبِّ وإهلي لقد َعُظمَت جدRا ...»
(املزمور ١٤٥). األخريان  يا نفسي الرب، ُأَسبِّح الرَّّب يف حيايت...»
للمناولة  مزامري  القانون  يف  يوجد  أيًضا  األنديفونات.  مزامري  مها 
(املزمور ٢٢)، «للرَّبِّ  «الرَّّب يرعاين فال يعوزين شيٌء...» املقدسة:
 ،(٢٣ (املزمور  فيها...» الساكنني  وكّل  الدنيا  وبكماهلا  األرض 
 ،(١١٥ (املزمور  جدRا...» اتََّضعُت  وأنا  تكلمُت  لذلك  «آمنُت 
واملزمور األول من صالة املساء «أللهمَّ اصَغ إىل معونيت يا رب أسرع 
(املزمور ٦٩). كما أن هناك مزامري الساعات وما شابه.  إىل إغاثي»

إقرأ كتاب املزامري واختَـْر.
عندما  بالصَّالِة.  ُمَتَسلًِّحا  دائماً  تكون  هذه،  حتفظ كل  أن  بعد 
تحاربك بعض األفكار، أسرع إىل الوقوع عند قدمي الرَّّب إمَّا بصالٍة 
قصريٍة أو بأحد املزامري، خاصًة: «أللهمَّ اصَغ إىل معونيت يا رب أسرع 

(املزمور ٦٩)، وسوف تتبدَّد الغيمة المشوِّشة سريًعا. إىل إغاثي»
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إًذا هاَك كل شيء عن قانون الصالة.
على ُكلِّ حال، سوف أَُكرُِّر مرًَّة أخرى أنَُّه عليَك أْن تَـَتذَكََّر أنَّ ُكّل 
هذه هي أدوات مساعدة، واألمر األكثر أمهية هو الوقوف يف حضرة 

اهللا، فيما الذهن يلهج بورع وإميان، وسجود صادر من القلب.
لقد خطر ببايل شيء آخر أخربك إياه! قد حتصر كل قانون الصالة 
بالسجدات فقط، مع صلوات قصرية من كلماتك. قف مث اسجد 
قائًال: «يا سيِّد ارمحين»، أو غريها من الصلوات، معبِّــرًا عن حاجتك 
أو ممجًدا اهللا وشاكرًا له. عليك أْن ُحتدِّد إمَّا عدد السجدات أو طول 

الصالة، أو قْم باإلثنني مًعا حىت ال ُتصبح كسوًال.
إنَّ هذا ضروري، ألنَّ فينا نوٌع من اخلاصيَِّة غري املفهوَمِة. عندما 
نباشر بأي نشاط خارجي، متر الساعات كدقائق. أّما عندما نقف 
للصالة فما أْن تَـُمرَّ بعض الدقائق حتى يبدو وكأننا نصلِّي منُذ وقٍت 
طويل. هذا الفكر ال يضر عندما نقوم بالصالة حبسب قانون حمدَّد، 
مع  قصرية  صلوات  يتلو  املرء  إذا كان  تجربٌة كبرى  ُيَشكِّل  لكنه 
سجدات. هذا قد يقطع الصالة اليت بالكاد بدأت، تارًكا وراءها شيًئا 

من االعتقاد بأYَّا قد متَّت كما جيب.
هلذا َأْوَجَد مماِرُسو الصَّالة الجيِّدون المسبحة (كامفوسخيني)، حىت 
ال يقعوا يف هذه اخلديعة الذاتية. مسبحة الصالة هي للذين يريدون 
تالوة صلوات من عندهم وليس من كتاب. إYا ُتسَتعَمل مع ترداد 
«يا ربي يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطئ»، ومع كل َمرَّة، ُحنرِّك َحبَّة 
بني أصابعنا. َكرِّر هذه الصالة مَّرًة بعد ُأْخَرى، َوَحرِّك َحبَّة ُكّل َمرَّة. 
األرض، كما  إىل  أو  اخلصر  من  إمَّا  سجدة،  ِإصنع  َحبَّة  مع كل 
من  سجدة  تصنع  أن  الصغرية  احلبَّات  عند  بإمكانك  أو  تُفّضل، 
اخلصر وعند احلبات الكبرية سجدة إىل األرض. فحوى القانون في 
مع  المرات  من  محدًَّدا  عدًدا  الصالة  بتكراِر  تقوم  أْن  هي  هذا،  ُكلِّ 
سجدات ُيضاف إليها صلوات أخرى بكلماتك. عندما تفّكر بتحديد 
عدد السجدات والصلوات، حّدد فرتة زمنية، حىت ال ختدع نفسك 

باالستعجال خالل قيامك �ا. إذا تسّلل االستعجال، بإمكانك أْن 
متأل الوقت مبزيد من السجدات.

إّن عدد السجدات الواجب القيام �ا مع ُكلِّ صالة ُحمَدَّد يف Yاية 
أو  للكسالى  والثانية  للنشيطين،  األولى  لفئتين: الصالة  كتاب 
الشيوخ الذين يعيشون بيننا اليوم يف األساقيط والقاليل  المشغولين.
هذا  على  اخلدمة  بكامل  يقومون  وسولوفكي  بلعام  مثل  أماكن  يف 
املنوال. إذا رغبت اآلن أو يف أي وقٍت آخر، بإمكانك تطبيق قانون 
ُتطَبقه  أن  تعّود  بذلك،  تقوم  أن  قبل  هذا،  مع  مثلهم.  صالتك 
بالطريقة املوصوفة لك. قد ال حتتاج إىل قانون جديد. يف أي حال، 
أنا مرسل إليك مسبحة صالة. جّر�ا! الحظ كم من الوقت تقضي 
يف صلوات الصباح واملساء. ُقْم بتالوة صلواتك القصرية مع صالة 
الذي كنت  الوقت  املسبحة خالل  تلف  مرة  املسبحة والحظ كم 
تستغرقه يف هذه الصلوات. فلتكن هذه الكمية قياس قانونك. ال 
تَـُقْم بذلك خالل وقت صالتك العادي، بل يف وقت آخر وبنفس 
القدر من االنتباه. إًذا، قانون الصالة هذا يتم �ذه الطريقة: الوقوف 

والسجود.
بعد قراءتك هذه الرسالة ال تظن أنين أقودك إلى الدير. أنا شخصيRا، 
أول من أخربين عن صالة املسبحة كان علمانيxا وليس راهًبا. كثريون 
من العلمانيني والرهبان يصّلون �ذه الطريقة، وال شّك أYَّا تناسبك 

أنت أيًضا.
ا ال ُحترُِّكَك، بإمكانك أن  َّYعندما تتلو صلوات من الذاكرة، َوجتََِد أ
ليوم  اليوم مستعمًال املسبحة، واترك الصلوات احملفوظة  تصلِّي هذا 

آخر. هكذا تتحسن األمور.
سوف أَُكرِّر َمرَّة أخرى أنَّ جوهر الصالة هو رفع الذهن والقلب إىل 
اهللا، وهذه القوانني هي أدوات مساعدة ال نستطيع الوصول بدوYا 

بسبب ضعفنا. 
ليباركك اهللا.

اليوتَّا الواحدة _ أوريجانوس
َما  األَنِْبَياَء.  أَِو  النَّاُموَس  ألَنْـُقَض  ِجْئُت  َأينِّ  َتظُنُّوا  «الَ 
ِجْئُت ألَنْـُقَض َبْل ُألَكمَِّل. فَِإينِّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإَىل أَْن 
تَـُزوَل السََّماءُ َواَألْرُض الَ يَـُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُـْقَطٌة َواِحَدٌة 

ِمَن النَّاُموِس َحىتَّ َيُكوَن اْلُكلُّ.» (مت١٧:٥-١٨).
يف اليونانية فقط،  yota إنَّ «النُـْقَطُة الَواِحَدُة» ليست حرف الُيوتَّا

بل أيًضا اليُـْوُد yod يف العربيَّة.
فـ «اليوتَّا الواحدة» أو «النقطة الواحدة» يُطلقان رمزيRا على يسوع، 

  Ι  :«ألن َمطَلع امسه يكتبه اليونانيون بــ «اليوتَّا
ويكتبه اليهود أيًضا بـ «الُيوَد»: י

لذلك يكون يسوع النقطة الواحدة، أي كلمة اهللا يف الشريعة اليت ال 

تزول من الشريعة حىت يتمَّ الُكّل. 
لكن «اليُوتَّا» (رقم عشرة) قد تكون 
الوصايا  نفسه)  هو  يقول  (كما  أيًضا 
العشر يف الشريعة، ألنَّ كل شيء يزول، 

لكن هذه الوصايا ال تزول. 
وكذلك، فإن يسوع ال يزول إذا ما وقع 

على األرض (يو ١٢: ٢٤)، ألنه يقع إراديRا، لكن يأيت بثمر. 
وأيًضا فإن «اليوتَّا الواحدة» أو «النقطة الواحدة» َتسوُد على الكل 

يف السماء وعلى األرض. 
المرجع: مقطع 99 من تفسير العالمة أوريجانوس إلنجيل متى، 
التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس، إنجيل متى، منشورات 

جامعة البلمند.
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«َوهِذِه َمِشيَئُة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني: َأنَّ ُكلَّ َما َأْعطَاِني َال أُْتِلُف 
(يوحنا ٣٩:٦). ِمْنُه َشْيًئا، َبْل أُِقيُمُه ِفي اْليَـْوِم اَألِخيِر.»

الربهان، ويعلِّق  نوًعا ما من  الكلمات  بتلك  المسيح  يعطينا  إذن 
ُمؤَكًِّدا أنَّ َمْن يُقِبل إليِه َلْن ُخيرْجُه َخارًجا. ألنـَُّه (يقول) هلذا السبب 
«َألينِّ َقْد نَـَزْلُت ِمَن السََّماِء، لَْيَس َألْعَمَل َمِشيَئِيت، َبْل َمِشيَئَة الَِّذي 

(يوحنا ٣٨:٦). أَْرَسَلِين.»
َأْن  أي، صرت إنسانًا حسب مسرة اهللا اآلب الصاحلة، ورفضُت 
ملشيئة اهللا، حىت ُأَحقُِّق هلم - أولئك  أخنرط يف أعمال غير موافقة
َة  قُـوَّ احلياة األبديَّة والقيامة من األموات، ُحمطًما الذين يؤمنون يب -
واإلهانات  والسباب  والشتائم  اليهود  من  التحقير  وَأْحـَتِمُل الموت. 
والجلدات والبصاق، واألدهى من ذلك، الشهادة الزور، وآخر الكل، 

موت اجلسد.
ألجلنا، لكنه لو كان ممكًنا  تلك األمور قد اجتازها المسيح بإرادته
َأْن يُـتَـمَِّم لنا رغبتَـُه دون معاناة تلك األمور، ملا كان قد تألم. لكن ملا 
األلم،  كان اليهود عازمني يقيًنا وحتًما إثارة األمور ضدَّه فإنه يقبل
وجيعل ما أراده ليس ارادته هو، وألجل ما آلالمه من قيمة، واتفاق 
مع اهللا اآلب، وموافقته معه على انه سوف حيتمل فورًا كل شيء، 

وذلك ألجل خالص اجلميع.
ا  َّYهنا نرى بوجه خاص الصالح الوفري الذي للطبيعة اإللهية، يف َأ
به.  ومزَدَرى  مرفوٌض  هو  ملا  ألجلنا  ٱختيارها  يكون  َأْن  ترفض  مل 
يريد اآلالم التي لكنكم سوف تفهمون ملاذا مل يكن المسيح خملصنا
اآلب اهللا  مسرة  وألجل  ألجلنا أرادها ذلك  ومع  الصليب،  على 

الصاحلة، ألنـَُّه حني كان على وشك اخلروج (لآلالم) أيًضا، جعل 
حديثه اىل اهللا (اآلب) قائًال ما قاله يف صيغة صالة:

«يَا أَبـََتاُه، ِإْن أَْمَكَن فَـْلتـَْعبـُْر َعينِّ هِذِه اْلَكْأُس، َولِكْن لَْيَس َكَما أُرِيُد 
أَنَا َبْل َكَما تُرِيُد أَْنَت».» (مت ٢٦: ٣٩).

ذاتها  الفاسد، والحياة  والغير  المائت،  الغير  الكلمة،  اهللا  ألنه وهو 
بالطبيعة، مل يقدر ان يرتعد أمام الموت، وإينِّ اعتقد َأنَّ ذلك واضح 
للجميع: إذ وهو يف اجلسد قد جعل اجلسد يعاين األشياء الالئقة به، 
وأن يسمح له ان يرتعد أمام املوت، حني كان على مشارفه، لكي 
يُظهر أَنـَُّه باحلقيقة ِإنساٌن، هلذا يقول «ِإْن أَْمَكَن فَـْلتـَْعبـُْر َعينِّ هِذِه 

اْلَكْأُس». (وكأنه يقول) ِإْن كان ُممكًنا، من دون معاناة ألم الموت، 
للذين سقطوا، و إْن كان الموت يموت من دون مويت  َأْن َأَهَب احلياة
أنا، باجلسد، أي (كما يقول) فلتعرب عين هذه الكأس، لكن (على 
َحدِّ قوله) ما دام ذلك َلْن حيدث، فليكن األمر إذن، ال كما أريد 

«أنا» بل كما تريد «أنت».
المسيح يف  البشرية، حىت  الطبيعة  عجز  مقدار  هو  كم  ترى  أنت 

نفسه، بقدر ما يتعلق �ا األمر. لكن باحتادها بالكلمة قدُ أعيدت 
اىل ما يليق باهللا من إقدام واستعيدت اىل غرض شريف، أعين َأنَّ 
بل  الذاتية  هي  إلراد³ا  صاحلًا  يبدو  ما  تقرتف  مل  البشرية  الطبيعة 
مهما  اىل  للركض  الفور  على  مهيأة  اإلهلي،  القصد  تتبع  باحلري 

يدعوها اليه ناموس خالقها.
وحىت يكون قولنا قول احلّق، ميكن لكم ان تتعلموا ذلك مما يلي أيًضا. 
«أَمَّا الرُّوُح فـََنِشيٌط َوأَمَّا اجلََْسُد َفَضِعيٌف». (مت ٤١:٢٦).  (إذ يقول)
مل يكن جيهل أَنـَُّه لو بدا كأنه مغلوب من املوت وجيزع منه،  ألن المسيح
فهذا شيء أدىن كثريًا من أن يليق بكرامة اهللا، هلذا احلقَّ مبا كان قد قاله 
أقوى دفاع قائًال، ِإنَّ الجسد كان ضعيًفا، بسبب ما يالئم (طبيعته)، لكن

الرُّوح نشيط، عالـًما أَنـَُّه حيتمل ما قد جيلب الضرر.
أرأيتم كيف َأنَّ المسيح مل يكن يريد الموت، بسبب اجلسد، وال 
هوان التألم، ومع هذا أراده، حىت يُـَتمِّم به مقاصد مسرة اآلب الصاحلة

ألجل العالم أجمع، أي، خالص وحياة اجلميع؟ َأَملْ ُيِشر هو باحلقِّ 
والصواب ِإىل شيٍء من هذا القبيل؟؛ حني يقول َأنَّ هذه هي إرادة 
اآلب، أَنَُّه من بني الذين أتى �م إِليه َلْن يهلك أحٌد، بل سيقيمه يف 
لإلنسان اليوم األخري؟ ألنه كما سبق وعلمنا، َأنَّ اهللا اآلب يف حمبته

حيضر للمسيح، الحياة والمخلص، لذاك اإلنسان الذي حيتاج احلياة 
واخلالص.متاًما كما شرح ذلك القديس أثناسيوس اإلسكندري: «اآلب 

يفعل كل األشياء من خالل الكلمة في الرُّوح القدس».

(فنحن من ناحية، ال نفصل الجسد عن الكلمة، ونعُبد مثل 
هذا الجسد في َحدِّ ذاته، ومن ناحية أخرى، فإنَّنا ال نفصل 
صار  «الكلمة  أنَّ  نعرف  إذ  ولكننا  الجسد،  عن  الكلمة 

جسًدا» فإننا نعرفه كإله أيًضا بعد أن صار في الجسد).
القديس أثناسيوس اإلسكندري
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ِإْن  ليحتضن   ، باحلبِّ وانفتح  َكَسيِِّدِه،  بولس الرسول  قلب  ِإتََّسَع 
أمكن الُكّل. كان ُمشتاقًا باحلبِّ َأْن يقود كل إنساٍن إىل اهللا، ُمهتًما 
مثاًال  نفسه  الرسول  لنا  قدم  هكذا  وٱلرُّوحيِِّة.  ٱلزمنيَِّة  بٱحتياجاته 

نقتدي به، فالمحبة هي سّر عظمة قداسته.

بالَمَحبَِّة نَـتَـَشـبَُّه باِهللا:
َأظهر الطوباوي بولس قوة غرية اإلنسان اليت متكنه من االرتفاع إىل 
السماء، دون مساعدة مالئكة أو رؤساء مالئكة، أو أيّة قوات سماوية 

أخرى.
تارة يأمرنا أَْن نتشبه بالمسيح مقتدين به كمثاٍل لنا:«ُكونُوا ُمَتَمثِِّلَني ِيب 
نفسه وتارة حيذف ذكر  (١كو١:١١)،  بِاْلَمِسيِح.» أَْيًضا  أَنَا  َكَما 
ويقودنا مباشرة إىل اهللا، قائًال: «َفُكونُوا ُمَتَمثِِّلَني بِاِهللا َكَأْوالٍَد َأِحبَّاَء،»

(أف١:١٥). ولكي يوضح لنا أَنَُّه ال شيء مياثل هذه الُقْدَوِة بأن نفكر 
(أفس اْلَمَحبَِّة» يف اآلخرين وفي الصالح العام، أضاف:«اْسُلُكوا ِيف 

٢:٥). فبعد حديثه األول: «ُكونُوا ُمَتَمثِِّلَني ِيب»، ينتقل مباشرًة إىل 
احلديث عن احملبة، موضًحا أن هذه الفضيلة جتعل اإلنسان متشبًها باِهللا.

المحبة أعظم الفضائل
الحظ كّم الفضائل األخرى اليت تقل يف أمهيتها عن المحبة، هذه 
ضد الشهوات، ومقاومته  اليت يرتكز ِحمورها حول جهاد اإلنسان ذاته
فضيلة  فهي  احملبة  أمَّا  والغضب.  المال  محبة  ضد  واجلهاد  للنهم، 
«َصلُّوا َألْجِل  يشرتك فيها اإلنسان مع اهللا ذاته. هلذا يقول المسيح:
الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإلَْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، ِلَكْي َتُكونُوا أَبْـَناَء أَبِيُكُم الَِّذي ِيف 

السََّماَواِت» (مىت ٤٤:٥-٤٥).

محبة األعداء كمرضى
�م  يرتفَّق  حياته كطبيب  ُميارس  أَنَُّه  ملقاوِميه  الرسول  حمبة  ﴿سّر 
كمرضى حيتاجون إىل احلبِّ والُّلطِف كعالٍج، أَو كأبناء خمبولني يف 

عقوهلم حيتاجون إىل من يرتفق �م.﴾
تاج الفضائل، َفَسَعى ِإىل َغـْرِسَها بعنايٍة  َأنَّ المحبة هي ِإكَتَشَف بولس

فائقٍة.

ال ميكن ألحٍد َأْن َحيَب أعداءُه، وَال َأْن ُحيسن إىل مبغضيِه، وَال َأْن 
يتأمل من أجِل املسيئني إليه. لكنه إْن تذكر الطبيعة البشرية املشرتكة 
بينهم ال يبايل باآلالم اليت يسببوYا له، فكلما ازدادوا ُقسوة عليه ترفَّق 
ٱزداد  املختل ُكـلَّما  ِإبنه  على  ويكتئب  باألكثر  حيزن  فاألب  �م. 

جنون ٱالبن وعنفه.
الشرسة  الهجمات  تلك  ُيسبِّب  الذي  املرض  بولس  َشخَّص  لقد 

ضده، فٱزداد ٱهتمامه �م ورعايِتِه هلم كمرضى.
نسمعه وهو خياطبنا بلطٍف وحناٍن فائق عن الذين جلدوه:«ِمَن اْليـَُهوِد 
َمخَْس َمرَّاٍت قَِبْلُت أَْربَِعَني َجْلَدًة ِإالَّ َواِحَدًة.» (٢كو٢٤:١١) ، ورمجوه 
وقيَّدوه وسفكوا دمه، واشتهوا تقطيعه إربًا، فيقول عنهم: «َألينِّ َأْشَهُد 
(رو٢:١٠). وأيًضا  َهلُْم أَنَّ َهلُْم َغيـْرًَة ِهللا، َولِكْن لَْيَس َحَسَب اْلَمْعرَِفِة.»
َضّيق على الذين ُيسيئون إليهم، قائالً: «الَ َتْسَتْكِربْ َبْل َخْف!، ألَنَُّه ِإْن 
َكاَن اهللاُ َملْ ُيْشِفْق َعَلى األَْغَصاِن الطَِّبيِعيَِّة فَـَلَعلَّهُ الَ ُيْشِفُق َعَلْيَك أَْيًضا! »
(رو٢٠:١١، ٢١). وحينما رأى الدينونة الواقعة عليهم مل يسعه ِإالَّ أَْن 

يعمل ما يقدر عليه، وهو أَنَُّه َبَكى وناح من أجلهم بال توقف.
لقد نَاَح وَبَكى ِمرارًا عليهم، وقاَوم ُكّل رغبٍة يف مقاومتهم، وَبَذَل 
ُكّل جهده لَِيِجَد هلم شبه ُعذر، وملا َفِشَل يف إقناعهم بسبب قسوة 
عنادهم جلأ إىل الصالة الدائمة، قائًال: «أَيـَُّها اِإلْخَوُة، ِإنَّ َمَسرََّة قَـْلِيب 
مث  (رو١:١٠).  لِْلَخَالِص.» ِهَي  ِإْسرَائِيَل  َألْجِل  اِهللا  ِإَىل  َوطَِلَبِيت 
منحهم الرَّجاء يف أموٍر أفضل، قائًال: «َألنَّ ِهَباِت اِهللا َوَدْعَوَتُه ِهَي 

(رو٢٩:١١)، وذلك لئال يفقدوا رجاءهم فيموتوا. ِبَال َنَداَمٍة.»
هذا ُكـلُّه يربهُن على شخصية اهتمت خبالصهم واعتنت �م بدرجة 
فائقة، فيقول: «َسَيْخرُُج ِمْن ِصْهيَـْوَن اْلُمْنِقُذ َويَـرُدُّ اْلُفُجوَر َعْن يَـْعُقوَب.»

(إش٢٠:٥٩؛ رو٢٦:١١).
كان رؤيتُه لعقوقِهم مصدرًا عظيًما آلالِمه وحزنِه. وكان امللجأ الدائم هو 
العالج من اآلالم بقوله: «َسَيْخرُُج ِمْن ِصْهيَـْوَن اْلُمْنِقُذ َويَـرُدُّ اْلُفُجوَر َعْن 
(رو٢٦:١١). ويف موضع آخر يقول: «فَِإنَُّه َكَما ُكْنُتْم أَنْـُتْم  يَـْعُقوَب.»
(األمم) َمرًَّة الَ ُتِطيُعوَن اهللاَ، َولِكِن اآلَن ُرِمحُْتْم ِبِعْصَياِن هُؤالَِء (اليهود)، 
أَْيًضا  ُهْم  يُـْرَمحُوا  ِلَكْي  يُِطيُعوا  َملْ  اآلَن،  أَْيًضا  (اليهود)  هُؤالَِء  هَكَذا 
يَـْرَحَم  ِلَكْي  اْلِعْصَياِن،  ِيف  َمًعا  اجلَِْميِع  َعَلى  أَْغَلَق  اهللاَ  ِبَرْمحَِتُكْم. َألنَّ 
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(رو٣١:١١). اجلَِْميَع»
 يَـْفَتُح بَاَب ٱلرَّجاِء َأَماَم ٱْلُمَعاِنِديَن

 لقد فعل إرمياء النبي نفس الشيء، ُحماوًال التماس املغفرة للخطاة، 
، فَاْعَمْل َألْجِل امسَِْك» فقال: «َوِإْن َتُكْن آثَاُمَنا َتْشَهُد َعَليـَْنا يَا َربُّ
(إر ٧:١٤). وأيًضا: «َعَرْفُت يَا َربُّ أَنَُّه لَْيَس ِلِإلْنَساِن َطرِيُقُه. لَْيَس 
النبّي وداود  (إر٢٣:١٠)،  َخَطَواتِِه.» يـَْهِدَي  َأْن  َميِْشي  ِإلْنَساٍن 
(مز َحنُْن.» تُـرَاٌب  أَنـَّـَنا  َيْذُكُر  ِجْبـَلتَـَنا.  يـَْعِرُف  «ألَنَُّه  يقول: 

.(١٤:١٠٢
أَمرًا صاحلًا  َجيدون  إْذ ال  م  َّYَأ الخطاة،  المتضرعين عن  عادة  من 
يقولونه يف حقِِّهم، يبحثون عن أيِّ ظٍل لعذٍر هلم حىت وإن كان ليس

العزاء  من  نوًعا  ُحيسب  ذلك  ألن  الهوتـيRا،  أو  حرفيRا  صحيًحا 
للنائحني على عناد الخطاة. إًذا ال تفحص الكالم َحـْرفـِيRا، لكن َضْع 
ُمـرٍَّة تسعى أن جتد فرصة  ا كلمات تصدر عن نفٍس  َّYَأ ِذْهِنَك  يف 

إلنقاذ الخطاة، َوُحْكًما عادًال حلسا�م.

تَـَرفـَُّقُه بِٱْلَجِميِع
هل تظن َأنَّ هذه هي مشاعره حنو أعدائه فقط أم أنه حيمل ذات 

املشاعر حنو الغرباء؟
كان بولس من أكثر الناس عذوبة حنو الغرباء واألقرباء على السواء. 
«َوَعْبُد الرَّبِّ الَ جيَُِب َأْن ُخيَاِصَم، َبْل َيُكوُن  لنسمع كلماته لتيموثاوس:
ُمتـََرفـًِّقا بِاجلَِْميِع، َصاِحلًا لِلتَّـْعِليِم، َصُبورًا َعَلى اْلَمَشقَّاِت،ُمَؤدِّبًا بِاْلَوَداَعِة 
، فَـَيْسَتِفيُقوا ِمْن َفخِّ  اْلُمَقاِوِمَني، َعَسى َأْن يـُْعِطيـَُهُم اهللاُ تَـْوبًَة ِلَمْعرَِفِة احلَْقِّ

إِبِْليَس ِإْذ َقِد اقْـتَـَنَصُهْم ِإلرَاَدتِِه.» (٢يت٢٤:٢-٢٦).
يقوله ألهل  ما  ِإْمسَْع  بالخطاة؟  ُمترفًقا  تعرف كيف كان  َأْن  أتريَد 
«َألينِّ َأَخاُف ِإَذا ِجْئُت َأْن َال َأِجدَُكْم َكَما أُرِيُد، َوأُوَجَد  كورنثوس:
(٢ كو٢:١٢). يقول بعد ذلك: «َأْن يُِذلَِّين  ِمْنُكْم َكَما َال تُرِيُدوَن.»
ِإِهلي ِعْندَُكْم، ِإَذا ِجْئُت أَْيًضا َوأَنُوُح َعَلى َكِثريِيَن ِمَن الَِّذيَن َأْخطَُأوا 
(٢كو ِمْن قَبـُْل وَملَْ يـَُتوبُوا َعِن النََّجاَسِة َوالزِّنَا َواْلَعَهاَرِة الَِّيت فَـَعُلوَها.»
«يَا أَْوَالِدي الَِّذيَن أََمتَخَُّض ِبُكْم  ٢١:١٢). وكتب إىل أهل غالطية:

(غال ١٩:٤). أَْيًضا ِإَىل َأْن يـََتَصوََّر اْلَمِسيُح ِفيُكْم.»
وكما ينوح الخاطئ على خطاياه، هكذا بكى بولس على الرجل الذي 
٢) ُنوا َلُه اْلَمَحبََّة.» ارتكب الزنا، مؤكًدا له: «ِلذِلَك َأْطُلُب َأْن ُمتَكِّ

كو٨:٢). وحىت حني َحـَرَمُه فعل هذا آسًفا بدموع: «َألينِّ ِمْن ُحْزٍن 
َكِثٍري وََكآبَِة قَـْلٍب َكَتْبُت ِإلَْيُكْم ِبُدُموٍع َكِثريٍَة، َال ِلَكْي َحتَْزنُوا، َبْل ِلَكْي 
(٢كو٤:٢).  َحنْوُِكْم.» ِمْن  ِسيََّما  َوَال  ِعْنِدي  الَِّيت  اْلَمَحبََّة  تَـْعرُِفوا 
وأيًضا:«َفِصْرُت لِْليـَُهوِد َكيـَُهوِديٍّ َألْرَبَح اْليَـُهوَد.َولِلَِّذيَن َحتَْت النَّاُموِس 
َكَأينِّ َحتَْت النَّاُموِس َألْرَبَح الَِّذيَن َحتَْت النَّاُموِس. َولِلَِّذيَن ِبَال نَاُموٍس 
نَاُموٍس  َحتَْت  َبْل  ِِهللا،  نَاُموٍس  ِبَال  َلْسُت  َأينِّ  نَاُموٍس  َمَع  ِبَال  َكَأينِّ 
لِْلَمِسيِح   َألْرَبَح الَِّذيَن ِبَال نَاُموٍس. ِصْرُت لِلضَُّعَفاِء َكَضِعيٍف َألْرَبَح 
الضَُّعَفاَء. ِصْرُت لِْلُكلِّ ُكلَّ َشْيٍء، ُألَخلَِّص َعَلى ُكلِّ َحال قَـْوًما.»

(١كو٢٠:٩-٢٢). ويف موضع آخر يقول:«ِلَكْي ُحنِْضَر ُكلَّ ِإْنَساٍن 
(كوُلسي ٢٨:١). َكاِمًال ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع.»

ٌة َعَمِليَّــٌة ِلُكلِّ ٱْلَبَشرِيَِّة أُبُـوَّ
لقد رأيتم إنسانًا جاب األرض كلها، ألنَّ طموَحُه وهدفه مها أْن يقود 
ُكّل إنساٍن إىل اِهللا. وقد حقََّق ِبُكلِّ ما ٱدََّخرَُه من قوٍَّة هذا الطموح، 
وكأن العامل كله قد صاروا أبناءه، هلذا كان على عجلة من أَْمرِِه. كان 
مللكوت  البشريَِّة ُكلِّ  لدعوة  الحماس  دائم  كان  التجوال،  دائم 
السماوات، ُمقدًما الرِّعاية والُنصح والوعود والصالة واملعونة وانتهار 
إمكانيَّته  ِإسَتْخَدَم  التحطيم.  على  المصرة  األرواح  طارًدا  الشياطين، 
وإقامة  والتالميذ  واألعمال  والوعظ  والرسائل  ومظهره  الشخصيَّة 
يف  ليثبتوا  اÌاهدين  يسند  فكان  الشخصي.  جبهده  الساقطني 
جهادهم، ويقيم كل من طُرح ساقطًا على األرض. كان يرشد التائبني، 
ويعزي املتأملني، ويحذِّر املعتدين، ويراقب بشدٍَّة املقاومني واملعارضني. 
القائد والطبيب الشايف يف الصراع، فمّد يد المعونة ليهاجم أو  شارك
فكان ُكّل شيٍء  العمل،  احلاجة يف ساحة  يرشد حسب  أو  يدافع 

للمنشغلني بالصراع.

َدْعَوُة ٱْآلَخرِيَن ِلُمَساَعَدِة ٱْلغَـْيِر
ليسند كل  اجلهاد  حلبة  إىل  نزوله  عند  بولس  الرسول  يقف  ﴿مل 
َدَعى  لكنه  النجاح،  الُكّل  حيقِّق  حىت  أخرى  أو  بوسيلة  املصارعني 

اآلخرين أن ينزلوا معه ليسندوا اخو³م، مظهرين احلّب العملي هلم.﴾
بذل عناية فائقة الحتياجات (املصارعني) الزمنيَِّة والرُّوحيَِّة. ِإْمسَْعُه 
كيف يناشد اجلميع خبصوص امرأة واحدة، فيقول: «أُوِصي ِإلَْيُكْم 
بُِأْخِتَنا ِفيِيب، الَِّيت ِهَي َخاِدَمُة اْلَكِنيَسِة الَِّيت ِيف َكْنَخرِيَا، َكْي تَـْقبَـُلوَها 
ِيف الرَّبِّ َكَما حيَِقُّ لِْلِقدِّيِسَني، َوتـَُقوُموا َهلَا ِيف َأيِّ َشْيٍء اْحَتاَجْتُه ِمْنُكْم ، 
(رو١:١٦). وأيًضا:  ألَنـََّها َصاَرْت ُمَساِعَدًة ِلَكِثريِيَن َوِيل أَنَا أَْيًضا.»
أَنـَُّهْم  اْسِتَفانَاَس  بَيـَْت  تَـْعرُِفوَن  أَنْـُتْم  اِإلْخَوُة:  أَيـَُّها  ِإلَْيُكْم  «َوَأْطُلُب 
يِسَني، َكْي َختَْضُعوا أَنْـُتْم  بَاُكوَرُة َأَخائَِيَة، َوَقْد َرتـَُّبوا أَنْـُفَسُهْم ِخلِْدَمِة اْلِقدِّ

أَْيًضا ِلِمْثِل هُؤَالِء» (١كو١٨:١٦).
من خصائص محبة القديسين مساعدة اآلخرين يف األمور الزمنيَِّة، 
فإليشع النبي ساعد ماديRا وروحيRا املرأة اليت استضافته (٢مل١٢:٤)، 
فقال هلا: «ُهَوَذا َقِد انْـَزَعْجِت ِبَسَبِبَنا ُكلَّ هَذا االْنزَِعاِج، َفَماَذا ُيْصَنُع 
(٢ مل َلِك؟ َهْل َلِك َما يُـَتَكلَُّم ِبِه ِإَىل اْلَمِلِك أَْو ِإَىل َرئِيِس اْجلَْيِش؟»

.(١٣:٤

اْهـِتَماُم بُوُلُس بِٱْحـِتَياَجاِت ٱْآلَخرِيَن ٱْلَماِديَِّة
ملاذا تَـْعَجْب من بولس إْن كان يدعو البعض إليه ويهتم باحتياجا³م 
املاديَّة، وال حيسب هذا خارج دائرة مسُئولياته، كما ُيشري يف إحدى 
«َجهِّْز زِيَناَس النَّاُموِسيَّ َوأَبُـلُّوَس  رسائله. فقد كتب إىل تلميذه تيطس:
(يت ١٣:٣). فإن كان قد بذل  بِاْجِتَهاٍد لِلسََّفِر َحىتَّ الَ يـُْعوَِزُمهَا َشْيٌء.»
مثل هذه العناية يف رسائله فقد ضاعفها باألكثر حني كان جيد رعاياه 
(يف١٠)، وبأي إحلاح واهتمام  يف خطر. الحظ مدى رعايته ألنسيُمس
يذكره يف رسالته إىل فليمون. تأمل ماذا كان بولس يفعل لآلخرين إن 

كان قد َكرََّس رسالة كاملة من أجل عبٍد هارٍب بعد سرقة سيِّده.
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اْهِتَماَمُه ِبَخالِص ٱْلنَّـْفِس فَـْوَق ُكلِّ ٱْعِتَباٍر
من الخالص.  كان يعترب أمرًا واحًدا ُمشيًنا، وهو أْن يُهتم بشيء أكثر
هلذا مل يرتك حجرًا مل ُحيركه، وال ٱدَََّخر ِوْسًعا من أجل خالص الناس، 
حياته  َعـرََّض  لقد  حبياته.  يبخل  مل  حىت  العمل،  أو  بالوعظ  سواء 
للموت مرات عديدة، ومل يرتدَّد يف ِإنفاق أي ماٍل إن كان ميتلكه! 
وملاذا أقول: «إن كان ميتلكه»؟ ألنه كان يُعطي بسخاء. ليس يف هذا 
تناقٍض، لكن امسعه يقول: «َوأَمَّا أَنَا فَِبُكلِّ ُسُروٍر أُْنِفُق َوأُنْـَفُق َألْجِل 
«أَنـُْتْم  قائًال:  أفسس  أهل  وخاطب  (٢ كو١٥:١٢)،  أَنْـُفِسُكْم»
تـَْعَلُموَن َأنَّ َحاَجاِيت َوَحاَجاِت الَِّذيَن َمِعي َخَدَمتـَْها َهاتَاِن اْلَيَداِن.»

(أع ٣٤:٢٠).
بُوُلُس َمَحبٌَّة ُمَتَجسَِّدٌة!

أيـَِّة ُشْعَلِة ناٍر. ومن جهة  يف عظمته كان أكثر توهًُّجا َوِغريًَة ِمْن 
(كل الفضائل). وكما ينصهر  إكليل كل الفضائل فقد فاق يف احملبة
يف احملبة  احلديد يف النار فيصري الكل نارًا ملتهبة، هكذا انصهر بولس
حىت صار هو نفسه حمبة متجسدة. صار كأنه َأْب عام للعامل كّله. 
نافست َحمَبََّتُه حمبة اآلباء باجلسد، أو باألحرى فاقهم مجيًعا يف احملبة

وكلماته  ماله  باذًال كل  والرعاية  االهتمام  ويف  والرُّوحيَِّة،  اجلسديَِّة 
وجسده وروحه، بل وكل كيانه من أجل الذين يحبهم.

بُوُلُس يـَْهَتمُّ ِبَوِصيَِّة ٱْلَمَحبَِّة
(كو الكمال ورباط  (رو١٠:١٣)،  الناموس كمال  احملبة دعا  لقد 

(رؤ٦:٢١). «َوأَمَّا  الفضائل البركات، وبدء ونهاية كل  وأُّم   ،(١٤:٣
َغايَُة اْلَوِصيَِّة َفِهَي اْلَمَحبَُّة ِمْن قَـْلٍب طَاِهٍر، َوَضِمٍري َصاِلٍح، َوِإميَاٍن ِبَال 
(١يت٢٥:١). وأيًضا: «َألنَّ الَ تَـْزِن، الَ تَـْقُتْل، الَ َتْسرِْق، َال  رِيَاٍء.»
َتْشَهْد بِالزُّوِر، الَ َتْشَتِه»، َوِإْن َكاَنْت َوِصيًَّة أُْخَرى، ِهَي َجمُْموَعٌة ِيف هِذِه 
(رو٩:١٣). بالتايل فإن احملبة هي  اْلَكِلَمِة: «أَْن حتُِبَّ َقرِيَبَك َكنـَْفِسَك»
يف حمبته، فإYا سّر قداسته. بداية أصل البركات ونهايتها، لنقتدي ببولس

الذين  الربص  عدد  أو  األموات،  من  أقامهم  من  عدد  ال حتصوا 
أبرأهم، فإن اهللا ال يطلب منك تلك األعمال، فقط اقِنت احملبة اليت 
المحبة  زارع  هذا؟  قال  من  الكمال.  إكليل  على  فتحصل  لبولس، 
نفسه، الذي قدمها بدالئل وعجائب وبركاٍت ال حتصى. ألنه أكمل 
ما كان  منه  لقد صنعت  بالتمام.  قو³ا  فعرف  بكمال،  احملبة  دور 
يقول:  هلذا  القوية.  الفضيلة  تلك  سوى  صالحه  يُدّعم  ومل  عليه، 
١) «َولِكْن ِجدُّوا لِْلَمَواِهِب احلُْْسَىن. َوأَْيًضا أُرِيُكْم َطرِيًقا أَْفَضَل.»

كو ٣١:١٢)، أي المحبة اليت هي أمسى السبل وأروعها.
بولس نفسه، فنفوز  لنحفظ هذا الطريق فنرى بولس أو باألحرى َرّب
ولطفه،  المسيح  يسوع  ربنا  بنعمة  وذلك  الفاسدة،  غري  باألكاليل 

الذي له القوة واÌد اآلن وإىل أبد األبد، أمني.

السيِّد ليونيداس ميترو، دوميتيو ٤٨، «آچيوس دوميتوس». ٢٣٧٣، 
قبرص يتحّدث مع رئيسة دير ماليڤي العامر للروم األرثوكس قاِئًال:

إحدى العائالت الصديقة هنا يف قربص، طلبوا منَّا أن نُعطيهم املريون 
املقّدس والعجائيب من دير العذراء ماليڤي للروم األرثوذكس يف أركاديا 
ِلَدهن  قبل،  الذي كان عندنا من ذي  اليونان،  بيلوبونيسوس يف   -
ولشفاء إبنتهم ماريَّا.  اليت تعاين من ورٍم سرطانّي خبيث، واليت كانت 
مزمعٌة للسفر إىل بريطانيا الُعظمى، الستئصال هذا الورم املتجذِّر عميًقا 

داخل األُذن.
باملريون  املَشبَّع  القطن  الكرمية قطعة من  العائلة  أعطينا هذه  وفعًال 
العجائيب، من القطعتني اللتـَْنيِ يف حوزتنا، وبعد استالمهم هلذه القطعة 
من القطن، رمشت ماريَّا نفسها بعالمة الصليب املقدس بإمياٍن وتقوى 

وصالٍة حارٍَّة، طالبًة من العذراء مدِّ يد الشفاعة واملعونة.
بعدها سافرت إىل بريطانيا بصحبة املريون املقدَّس الذي احتفظت به 
قبل  ثانيًة  الُفحوصات  بإجراء  لتقوم  َشِديَدْيِن.  واهتماٍم  عنايٍة  بكل 

العمليَِّة اجلراحيَِّة هناك؛ وهكذا َحَصَل.
َملْ يصدِّق األطباء نتائج الفحوصات اإلجيابيَِّة، ألنَّ هذا الورم الخبيث

قد تالشى YائيRا، وهكذا  َتقرََّر باللحظة األخرية ِبَعَدم إجراء العمليَّة 
اجلراحيَّة، ألّن األذن يف حالة جيِّدة، أشار األطباء أيًضا أنَّ هذه العملية 

كانت ستستغرق ستة ساعات على األقل.    
إنَّ ماريَّا اليت تعافت من هذا الورم الخبيث  قالت:

العذراء مريم، قالت هذا وهي تشكر  إنَّها عجيبة ُكبرى صنعتها لي 
العذراء حبرارٍة وإمياٍن ودموٍع على هذه املعونة والشفاعة اليت ال توصف.
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« َولِكْن َلمَّا أََتى بُْطُرُس إَِلى أَْنطَاِكَيَة قَاَوْمُتُه ُمواَجَهًة، ألَنَُّه َكاَن َمُلوًما. 
ألَنَُّه قَـبـَْلَما أََتى قَـْوٌم ِمْن ِعْنِد يَـْعُقوَب َكاَن يَْأُكُل َمَع األَُمِم، َولِكْن َلمَّا 
أَتَـْوا َكاَن يُـَؤخُِّر َويُـْفرُِز نَـْفَسُه، َخائًِفا ِمَن الَِّذيَن ُهْم ِمَن اْلِخَتاِن. َورَاَءى 
َمَعُه بَاِقي اْليـَُهوِد أَْيًضا، َحتَّى ِإنَّ بَـْرنَابَا أَْيًضا انْـَقاَد إَِلى رِيَائِِهْم! لِكْن َلمَّا 
رَأَْيُت أَنـَُّهْم الَ َيْسُلُكوَن بِاْسِتَقاَمٍة َحَسَب َحقِّ اِإلْنِجيِل، قُـْلُت لُِبْطُرَس 
ُقدَّاَم اْلَجِميِع:«ِإْن ُكْنَت َوأَْنَت يـَُهوِديٌّ َتِعيُش أَُمِميxا الَ يـَُهوِديxا، َفِلَماَذا 
تُـْلزُِم األَُمَم َأْن يـَتـََهوَُّدوا؟» َنْحُن بِالطَِّبيَعِة يـَُهوٌد َوَلْسَنا ِمَن األَُمِم ُخطَاًة، 
َيُسوَع  بِِإيَماِن  َبْل  النَّاُموِس،  بَِأْعَماِل  يَـَتبـَــرَُّر  اِإلْنَساَن الَ  َأنَّ  نَـْعَلُم  ِإْذ 
اْلَمِسيِح، آَمنَّا َنْحُن أَْيًضا بَِيُسوَع اْلَمِسيِح، لَِنتَـبَـرََّر بِِإيَماِن َيُسوَع َال 
بَِأْعَماِل النَّاُموِس. ... ألَنَُّه ِإْن َكاَن بِالنَّاُموِس ِبرٌّ، فَاْلَمِسيُح ِإًذا َماَت ِبَال 

(غال ٢) َسَبٍب!»
من ِقَبل بولس، ال لمراعاة العوائد  عندما جاَء بطرس إلى أنطاكية، ُوبـَِّخ
اليهودية التي فيها ولد ونشأ - بالرغم من عدم مراعاته لها بين األمم -

بل لكونه يريد أن يفرضها على األمم. لقد فعل بطرس ذلك بعد رؤيته 
(أي من اليهودية، إذ أنَّ يعقوب  بعض الناس الذين َقِدُموا من عند يعقوب
َخِشَي ِمْن هؤالء الناس الذين كانوا  كان يترأس كنيسة أورشليم). بطرس
ال يزالوا يعتقدون أنَّ الخالص يعتمد على الممارسات والتقاليد اليهودية. 
ونتيجة لذلك، أَفْـَرَز نفسه من األمم، وتظاهر بموافقته على أنـَُّهم يجب 
عليهم تحمُّل تلك األعباء االستعبادية - وهذا األمُر واضٌح بما فيه 

الكفاية من توبيخ بولس. 
إْذ أَنـَُّه لم يَـُقْل: «إذا كنَت وأنَت يهودي َتعيش أَُمِميRا ال يَهوِديRا كيف 
يمكنك العودة إلى عادات اليهود؟» بل باألحرى قال: « فلماذا تُلزم 
األمم أن يتهودوا؟». كان من الضروري له أن يقول هذا لبطرس أمام 
تصحيح الوضع بالنسبة  الجميع، حتى يَتسنَّى له من خالل توبيخ بولس
للجميع. ألنه يستحيل أن يكون التصحيح بشكٍل خاص مفيًدا؛ نظرًا 
ألنَّ الخطأ تسبَّب في الضرر بشكل علني. وأودُّ أْن ُأضيَف أَنَّ بطرس - 
الذي قال له الرَّّب ثالث مرات: أتحبني؟ أرع خرافي - بدافع من 
المحبة والصمود، كان على أتمة االستعداد بأْن يتحمَّل هذا التوبيخ من 

راٍع أصغر لخالص الرَِّعيَِّة. 
عالوة على ذلك، أَثَبتَّ بطرس بتحمله للتوبيخ أَنَُّه جديٌر باالعجاب 
تَـَوّد  ما  ترى  أن  السهل  من  ألنـَُّه  به.  التشبُّه  ويصعب  بل  جدxا، 
الَّلوم  بتوجيه  بذلك  القيام  في  وتشرع  آخر  في شخص  تصحيحه 

في  ما يجب تصحيحه  ترى  أن  ا  Rالصعب جد من  أَنـَُّه  غير  والنقد، 
ذاتك،  بواسطة  حتى  التقويم،  لهذا  ُمستعًدا  تكون  وأن  نفسك، 
بواسطة آخر، بل وآخر أصغر منك،  ناهيك عن أن يكون  التصحيح

وكل ذلك أمام الجميع!
- الفضيلة األثمن  هذه الحادثة هي بمثابة مثال عظيم على التواضع
التي يتدرب عليها المسيحي - إْذ أَنَّ المحبة تكون محفوظة بواسطة 
التواضع. وال شيء ينتهك المحبة هكذا بسرعة مثل الكبرياء. ولذلك، 
«احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، ألني أقيم جثث لها  لم يقل الرَّّب:
أربعة أيام من القبر، وأخرج الشياطين واألمراض من أجساد الناس، وأشياء 
«ِاْحِمُلوا نِيرِي َعَلْيُكْم َوتـََعلَُّموا  أخرى من هذا القبيل»، بل قال باألحرى:
(مت ٢٩:١١). فاألعمال األولى  ِمنِّي، ألَنِّي َوِديٌع َوُمتـََواِضُع اْلَقْلِب،»
هي آيات الحقائق الروحيَّة، أما أن تكون وديًعا ومتواضًعا ومحافظًا على 
أصبحوا  الذين  فالناس  ذاتها.  الروحيَّة  الحقائق  هي  فهذه  المحبة 
عادي  هو  بما  التأثـُّر  عن  وعاجزين  الجسدية  األمور  في  مستغرقين 
ومألوف، يتم هدايتهم بمثل هذه اآليات نحو الحقائق، وذلك عندما 
توقظهم الحوادث الجديدة غير المتوقعة (المعجزات) نحو ٱلتماس 

اإليمان باألشياء غير المرئيَّة. 
إجبار األمم هكذا وبالتالي، إذا تعلَّم أيًضا أُولئك الذين كانوا يحاولون

- كيف يكون وديًعا  من الرَّّب على العيش كاليهود، ما تعلَمُه بطرس
ومتواضًعا - يُمكنهم أن ينجذبوا بمثال تصحيح هذا الرَّجل العظيم 
فيقتادوا به وال يفترضوا أَنَّ إنجيل المسيح هو نوٌع من الدين الذي يُدفع 
نظير بِــرِِّهم. َبَدًال من ذلك، يتعلمون: «َأنَّ اِإلْنَساَن الَ يَـَتبـَــرَُّر بَِأْعَماِل 
ُيَحقِّق  الشخص  أَنَّ  أي  اْلَمِسيِح،» -  َيُسوَع  بِِإيَماِن  َبْل  النَّاُموِس، 
أعمال الناموس ال بأستحقاقه الشخصي بل بنعمة اهللا - ومن ثم ال 
األمم أَنَّ  عالمين  الجسدية،  الناموس  بشعائر  بااللتزام  األمم يطالبون 

يمكنهم تحقيق أعمال الناموس الروحيَّة من خالل نعمة اإليمان. 
«يقول الكتاب أنَّ اهللا امتحن إبراهيم. َفِلَم امتحنه؟ 
أََلْم يعرف اهللا أنَّ إبراهيم كان إنسانًا نبيًال؟ فلماذا 

امتحنه؟
امتحنه لكي يظهر للمأل فضيلته وقياديته.

أنهم  الناس  يظن  التجارب،لئال  يظهر سبب  وهنا 
إبراهیم أب اآلباءالقدیس یوحنا ذهبي الفميتألمون كمنسيين.» 
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سألت راهبة: كيف نُـطَـبِّق عبارة «ال وجود لي» التي ال تنفكّين 
تقولينها  لنا؟

- سأقول لكّن كيف. هذا األمر أدركُتُه تمام اإلدراك خالل السنوات 
العشرين األخيرة من حياتي. عندما يأتي أحدهم وُيَكلُِّمِك عّما يُـْؤِلَمُه، 
فيما ذهنك مأخوذ بمسألة تخّصك، باطًال تتعبين، ألنَِّك َلْن تستطيعي 
أَْن ُتساِعديه أبًدا. أَّما عندما تنسين أَنَّ َلِك وجود، وتصبحين أنت 
ذلك اإلنسان عينه، َسيَّاَن إْن يكن لصxا أو كذابًا، أو ُمجرًما، حينئذ 
تدخلين إلى أعماقه وتقولي: «يا إلهي ! يا له من مسكين ! كيف له أْن 
يتخّلص ِمْن مشكلِتِه؟» حينئذ تبدئين تقولين ما يلي، ال عن دينونة، وال 
عن حكم على اآلخر، وال عن حقد: « ألم يَـُقل المسيح إنّه صار 
إنسانًا ليعتق اإلنسان من شقائه، وشروره وما إلى ذلك؟»؛ حينئذ تصيرين 

وإيّاه واحًدا. 
وهذا اإلنسان الذي أتى إليك فاقد الرجاء قانطــًا، يذهب من عندِك 
بطريقة  مشاكله  سيواجه  وأنه  معه،  المسيح  أَنَّ  يعرف  ألنه  فرحانًا، 

مختلفة. 
مكان اآلخر، يذهب من عندك واحد ويأتي  إًذا، عندما تَـَضِعيَن نفسك

إليك ثاٍن، فثالث، فرابع، وخامس ...وعند المساء تقولين:
« تُرى، أّي هؤالء أنا؟ وال واحد منهم!

فمن أنا إًذا ؟ أنا ال أحد.  يا له من خبر طريف !
حينئذ أقول في نفسي: هّيا ِألَُحدَِّق في المسيح، رغم أنـَُّه ال وجود 

لي. فذلك ال يهمني» !
هذا ما قلته مرّة واثنتين وثالث مرات. ويسألني الناس:

أتشعرين بالبرد؟ ومن هذا الذي يشعر بالبرد؟ فأنا ال وجود لي !
أتشعرين بالجوع؟ فأنا ال وجود لي !

أيزعجِك التلوث في الهواء؟ ومن الذي يزعجه التلوث؟ فأنا ال وجود 
لي !

فيظن أولئك أنّني معتوهة ...
الكنسيَِّة،  الرزنامة  قلبُت صفحة جديدة من  فيما  يوم،  لكن ذات 
« َمن يعرف نفسه َحقَّ المعرفة هو  للقديس نيلوس: وقعت على قول

من يحسب َأنَّ ال وجود له».
فصحُت: « المجد لك يا اهللا! سأقصه وأعّلقه على الحائط. ولن أقول 

بعد اليوم إنـَُّه ال وجود لي، بل َأنَّ القديس نيلوس يقول ذلك ...»
- وكيف نتدرب على هذا اإلّمحاء من الوجود؟

دون نفسك. من ذلك  - كما قلت لِك، بالتفكير في اآلخرين وحدهم
، ما هذا الَحـّر الالهب! إنِّي أُشَوى  أن يقول المرء: أشعر بالحّر. ُأفَّ
َشــيRا! ثم يقول: أُّوه! تعب على تعب! انحّلت قواي! أو أْن يقول: 
النجدة! طواني الجوع! بكالم آخر، تجعلين من شخصك مقّر اهتمامك 

الدائم. 
- وماذا إذا كنِت فعًال تعانين من وطأة الحّر؟

- ال تقولي ألحد! أوًال ألنَّ الكالم َلْن يساعدك عن التخلُّص منه، 
وثانًيا، ألنك ستشعرين بالحّر مضاعًفا! أفهمت ما أقول؟ إنَِّك بهذا 
الكالم تعّظمينه، وتعطينه كيانًا، كأنَِّك تجعلين منه «جاللة الحّر» أو 
«جاللة التعب»! أو «جاللة الجوع»! ما هذا؟! أمَّا أنا، فحتى التي تقيم 
األلم، وعند  في  الليل كّله  أَقِضي  قد  بتاتاً.  بي.  ما  تعرف  معي ال 
الصباح، ال يعلم أحد ما جرى لي. ولماذا أتكلم عن األمر، وقد انتهى؟ 
وما النتيجة؟ ... قد أشعر باإلرهاق الشديد، ومازال لدّي أشخاص 
كثيرون أساعدهم .. فما الفائدة من قولي لك: «لم أعد أحتمل، أنا 

مرهقة»! فأنت ال تستطيعين شيًئا!
أليس  المسيحية؟ الديانة  من عناصر  أَسِاسيRا  الفرح عنصرًا  أليس   -

المؤمن بالمسيح في فَـَرٍح دائم؟
«َسالَِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يـُْعِطي اْلَعاَلُم  - نعم، فقد قال المسيح:
أُْعِطيُكْم أَنَا.» (يو ١٤: ٢٧) . وفوق ذلك قال: فرحي أعطيكم، ال 

كما بفرح العالم، «ال يَنزِع أحٌد فَرَحُكم منُكم» (يو٢٢:١٦).
 يعني أّن هذا الفرح ينبع من الداخل، مثل نعمة اهللا. فنحن ال ننتظر 

الفرح من اآلخر، ألنَّ المسيح يعطينا إياه.
- هذا ما لفت انتباهي. فرغم أنَِّك تشاهدين َمرضى وفقراء وسقماء 

ّكل يوم أراِك فرحانة.
- أجل، ذلك أّني أحب هؤالء الذين أراهم من كل قلبي، َوأَتِحد 
حياتهم بحياتي. وفي الوقت نفسه أُفّكر أنـَُّه إذا استطعُت أَْن أحبهم بهذا 
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المقدار، وأنا خاطئة من بني المائتين، فكم يحبهم اهللا باألحرى؟ هو 
خالقهم، وهم أبناَؤه، بكالم آخر، هو يسهر عليهم أوًَّال. يعرف سبب 
مرضهم، ويعرف ما سينتج عن هذا المرض. إنـَُّه تعالى أدرى بكّل أمر 
وغايته. وأنا ال يسعني أن أتجاوز هذا الَحّد، ال في فهم األمور، وال في 
الُحْكِم عليها. أتعلمون ماذا أفعل؟ أُْدِخل ذاك المريض إلى أعماقي، 
أرفع من أجله صالة حارة مّتقدة، أضع فيها كل ما عندي من المحبة، 
وأستودع هذا اإلنسان قدمي المسيح بقولي: «يا إلهي، أنت هب نعمتك 
النفس  هبُه صحة  النور،  هبُه  هبُه رحمتك،  هبُه غفرانك،  لولدك هذا، 

والجسد، وأظهر مشيئتك في حياته».
فأحيانًا عندما ال تظهر مشيئة اهللا في حياة أحد 

الناس، يمرض مرًضا ُمزمًنا، حتى يتعّلم من خبرته. 
ألنـَُّه مراراً كثيرة، وأنت في السرير، يتسّنى لك أن 
تفّكر ويمكنك أن تنفرد بذاتك، وقد تجد جوابًا 
في  طويالً  وقًتا  يقضون  فالذين  هامة.  لمسألة 
السرير، يدركون قيمة هذه العطّية بالنسبة لنفسنا 

طفولتي.  في  لي كثيرًا  جرى  ما  وهذا  الخاطئة. 
فالخطيئة تقتضي تطهيرًا. وفيما نجلس في السرير، 

وما  انطباعات خارجية،  وال  لقاءات،  ال  بالوحدة.  ننعم 
سوى ذلك .. وهذا كله يساعدنا ..

إًذا، كما قلت، ُأَصلِّي تلك الصالة، َوأَُسلِّم ذلك اإلنسان ليمين اهللا. 
! فمتى أتممُت هذا الفعل، ال يعود  وهل يمكنني أن أفعل المزيد؟ َكالَّ
يتغّير فرح اهللا من بعد. ال أستطيع أْن أبكيه. أستطيع أْن أبكي خطاياي 
دائًما، وأْن أستغفر اهللا. وذلك أَْمٌر آخر. أمَّا أْن أَُبكِّي أحٌد سواي من 
أبناء اهللا، فكالَّ .. أجل إنِّي أشعر معه من كّل قلبي، وهذا التعاطف 
يؤول بي إلى الصالة .. وتكون الصالة اتحاًدا باهللا ... في هذا العالم، 
يريدنا اهللا أْن ُنحّب حتى يصنع عجائبه. فعًال يريد أن تّتحد به نفس 
اهللا يلمسون تغييرًا في حالة اإلنسان  بشريَّة، وهذا ما يراه الكهنة ورجال
الذي تُقام الصالة من َأْجِلِه، ولو َفَصَلْت بينه وبينهم مسافة أميال. 
اللحظة  تلك  منذ  شعرت؟  ماذا  «أتعرف  اإلنسان:  ذلك  لك  ويقول 
تجّددت قّوتي» ... وما إلى ذلك. إنَُّه أَْمٌر واضٌح ... فَـَلَعْمرِي ليس قوٌَّة 
أعظم من الصالة .. الصالة قوة إلهَّية .. أجل هذا ما هي عليه ... 
وأهّم من ذلك، أهم من ذلك كّله، أَْمٌر آخر نحتاج إليه: نحتاج إلى 

لصوت اهللا، ال إلى التكلم.  اإلصغاء
- هل نستخلص من كالَمِك أنَّ الفرح يمكن أن يستمر بال انقطاع؟

- أجل .. إلى ذلك، كما يقول أحد القديسين، إذا انشغلنا في أمر 
علينا  بابنا،  يطرق  من  وأتى  الصالة،  ولو كان  حتى  األهمية،  بالغ 
بالتظاهر أننا ال نصلي، ونفتح الباب قائلين: تفّضل يا أخي. فإن بلغنا 
إلى هذا النوع من التفكير، أعني التفكير بالقريب وحده دون أنفسنا، 
يصبح فرحنا مستديًما. حينئذ نصبح صورة تعكس وجه اآلخر. وإذا 
صرنا مرآة يرى فيها اآلخر وجهه، وبدا الفرح ظاهرًا في تلك المرآة، فال 
بُدَّ له أن يرى هو أيًضا شيًئا من ذلك. هذا أَْمٌر أساسّي. فأنا عشت 
سنين طويلة في بلد يعاني من الحرمان واالستبداد والشقاء، وال يعرف 

المسيح. هذا البلد هو الهند. أمَّا إذا نظرتم إلى بلد عنده المسيح، سواء 
ُدعّي هذا البلد سويسرا أو فرنسا، ترون الناس كلهم هناك عابسين، 
يرتسم الغّم على وجوههم، منذ أن يركبوا القطار وحتى يخرجوا منه؛ 
معنى الفرح. إنـَُّه أَْمٌر مهم  كلهم قلقون! من أين هذا .. هذا ألنهم فقدوا
جدRا! أمَّا هناك في الهند، فهم ينتظرون المسيح، وفي انتظارهم هذا، 
تراهم َفرِحين. أمَّا نحن، فعندنا المسيح، كما يقال، ولكنَّنا ال نعكس 

صورته لآلخرين، ذنبنا كبير، كبير جدxا.
لكّني أعود وأقول مرارًا وتكرارًا، ما يجب أن تعلموه، وهو أنكم 
إْن سلَّمتم أمركم تسليًما كامًال لقوة اهللا ومحبته، سوف 
األمور  جيًدا،  اسمعوا  األمور كلها،  أنَّ  تدركون 
كلها على اإلطالق تحدث إمَّا بمشيئة اهللا أو 
بسماح منه. إمَّا هذه أو تلك من الحالتين، 
أَْمٌر  يحُدث  فإْن  ثالثة.  حالة  من  وليس 
وإْن  راضَيٌة.  قلبي  من  أقبـَُلُه  اهللا،  بمشيئة 
يحدث بسماح منه، أقبله أيًضا بالفرح عينه، 
ألنه يعلم السبب، وألنَّ هذا تدريب لي ... 
إياكم أن تتجرؤوا وتسألوا: لماذا؟ إيّاكم ثم إيّاكم! 
فمن يسأل: لماذا، يكتب كلمة «أنا» بأحرف كبيرة. 

وحيث األنا، ما ِمْن تقّدم، وما من رجاء.
- أنِت تتكلمين عن الفرح، يا أُمَّنا، ولكن اآلباء، يقولون: إنـَُّه َحرِيٌّ 

بنا أن نحزن على خطايانا ونبكي. فكيف التوفيق بين هذين األمرين؟
- سأقول لِك. حالما نشعر بذنب اقترفناه، سنبكي، ويخشع قلبنا، 
نتوب. لكن بعد ذلك، ينبغي أن يأتي فرح الغفران، ألننا نعرف أنَّ 
اهللا رحيم رؤوف. فمن ذا يخرج من االعتراف ويبكي؟ قد يبكي أثناء 
االعتراف. يبكي خطيئته وشروره عاّمة، وأّي بكاء! لكن ما هذا البكاء 
بعد االعتراف؟! أيخرج إنسان من االعتراف ويبكي؟ هذا ما ال أقبله 

أبداً!
- ربما يشير ذلك إلى نقص في اعترافه.

- تماًما.
قائمة في نفسه. وبما أنها لم تتالَش بعد، وما  - وربما ال تزال األنا

زالت حّية، فال عجب إذا تبع ذلك بكاء وحزن وعبوسة وما سواها.
- صحيح، ويبقى الشعور بالندم الذي ينبغي أن يزول بعد االعتراف.

- تريدين القول إنَّ هذه الحاالت تتناوب فينا. فيستحيل أن يحيا 
اإلنسان طول عمره في البكاء وتأنيب الذات، ألنـَُّه ال بُدَّ ِمْن أْن يحظى 

بالتعزية اإللهية .. وهكذا دواليك.
- نعم. ولكن تأتي ساعة يتيقَّن اإلنسان من محبة اهللا تمام اليقين، 
ويبذل أقصى انتباهه لئال يفعل ما يؤذي اآلخر، أو لئال يدينه، وهكذا 
ال يشعر بثقل يكّدره، ويفرح بفرح اهللا، ذلك الفرح الذي يتلّقاه منه 
ويحمده،  الرَّّب  يشكر  يبدأ  ثم  اعتقادي.  هذا  لآلخرين.  ويعطيه 

ويرقص طرباً!

حد
 

 
رير، 

وما جية،

إْن سلَّم
تدك

إياك
يسأ فمن

المرجع: األم غفرئيال، إعداد وترجمة 
دير السيدة، كفتون، تعاونية النور األرثوذكسية. 



اإلصحاح األوَّل
تتمة العظة الرابعة : (١كو ١٨:١-٢٥)

هذه األمور معروفة لدينا، لكنها غري معروفة لدى غري املؤنني،  - ٢
ألجل هذا قال:

َنْحُن  ِعْنَدنَا  َوَأمَّا  َجَهاَلٌة،  اْلَهاِلِكيَن  ِعْنَد  الصَِّليِب  َكِلَمَة  «فَِإنَّ 
اْلُمَخلَِّصيَن َفِهَي قُـوَُّة اِهللا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب:«َسأُبِيُد ِحْكَمَة اْلُحَكَماِء، 
َوَأْرُفُض فَـْهَم اْلُفَهَماِء.» (١كور ٢٠:١٨). حىت هذه النقطة مل يذكر 
شيًئا عن أثقاله اخلاصة، لكنه أتى أوًَّال إىل شهادة الكتاب، بعد ذلك 
وبعدما أخذ اجلرأة اليت تستند إىل هذا األمر، بدأ يستخدم كالم جاّد 
أكثر قائًال: «أَْيَن اْلَحِكيُم؟ أَْيَن اْلَكاِتُب؟ أَْيَن ُمَباِحُث هَذا الدَّْهِر؟ أََلْم 
ُيَجهِِّل اهللاُ ِحْكَمَة هَذا اْلَعاَلِم؟ ألَنَُّه ِإْذ َكاَن اْلَعاَلُم ِفي ِحْكَمِة اِهللا َلْم 
ِبَجَهاَلِة  اْلُمْؤِمِنيَن  ُيَخلَِّص  َأْن  اهللاُ  اْسَتْحَسَن  بِاْلِحْكَمِة،  اهللاَ  يـَْعِرِف 
الذي  اليوناني  المخطوط  (بحسب  (١كور٢٠:-٢١).  اْلِكَرازَِة.»
استخدمه القديس يوحنا الذهبي الفم تبدأ اآلية ٢٠ كاآلتي: «أََلْم يجّهل 

اهللا حكمة هذا العالم، أين الحكيم، أين الكاتب، الخ...).
فبعدما قال: «َسأُبِيُد ِحْكَمَة اْلُحَكَماِء،» أضاف الدليل من الواقع، 
قائًال: «أَْيَن اْلَحِكيُم؟ أَْيَن اْلَكاِتُب» هكذا كان يُديَن األمم واليهود

يف نفس الوقت، ألنَُّه َمْن من الفالسفِة، وِمْن أرباب الِفكِر، َمْن ِمْن 
ال أحد، بل إنَّ ُكّل  َخـلََّص (آخرين)، وَعَرَف احلقيقة، ُحكماء اليهود

ما حتقََّق كاَن من عمل الصيادين البسطاء.
وبعدما وَصَل إىل هذه النتيجة، وبعدما َسَحَق تباهي وافتخار هؤالء، 
وقال: «أََلْم ُيَجهِِّل اهللاُ ِحْكَمَة هَذا اْلَعاَلِم؟» أشاَر إىل السبب، الذي 
ألجله صارت األمور هكذا: «ألَنَُّه ِإْذ َكاَن اْلَعاَلُم ِفي ِحْكَمِة اِهللا َلْم 
يـَْعِرِف اهللاَ بِاْلِحْكَمِة» ، فقد اسُتعلن أو َظهر الصليب. وماذا يعين 
ظهرت  اليت  احلكمة  بواسطة  أي  اِهللا؟»  ِحْكَمِة  «ِفي  بقوله: 
للبشر، أن يعرفوه. أي أنَّ مثل هذه  باملخلوقات، واليت �ا أراد اهللا

املخلوقات قد خلقها هلذا السبب حتديًدا، أي لكي يندهشوا ويُعَجبوا 
�ذا اخلالق العظيم، حبسب ماهيَّة األمور اليت سريوYا، أو إىل أي 
هلا؟  حُدود  ال  واألرض  عظيمة  السماء  أليَست  سينظرونه.  شيء 
فَـْلـتَـْنـَبِهُر باخلالق، وهذه السماء العظيمة ليست فقط هي صنيعة اهللا، 
ا قد ُخِلَقت بسهولة، وهذه األرض اليت ال َحدَّ هلا، هذه أيًضا  َّYبل إ
عن  ُخِلَقت كشيء سهل ويسري، ومن أجل هذا، يقول النبّي داود
َخلق  وعن   .(٣:٨ (مز  َأَصاِبِعَك»  َعَمَل  َمسَاَواِتَك  «أََرى  اخلالق:
(إش٢٣:٤٠ سبعينية).  األرض: «الصانع األرض من ال شيء »
وَألنَّ اإلنسان مل يُرِد أْن يعرف اهللا عن طريق هذه احلكمة، فقد أقنَعُه 

جبهالة الكرازة، ال بالفكر، بل باإلميان.
إًذا حيُث توَجد حكمة اهللا، فإنَّ احلاجة إىل الحكمة اإلنسانيَّة، ُتصبح 
ال معنى وال مبرِّر لها. أي أْن يقول أحد أنَّ ذاك الذي خلق العامل غري 
احملدود والعظيم �ذا الَقْدِر، من الطبيعي أْن يكون إهلًا لديه قوَّة ال ُميكن 
إدراكها، فهذا عمل يعتمد على الفكر العقلي فقط، وحيتاج إىل حكمة 
إنسانيَّة. و�ذا الفكر وهذه احلكمة، استطاعوا أْن يُدركوا وجود اهللا، إالَّ 
أنَّ األمر ال حيتاج للفكر وللمنطق، بل حيتاج فقط لإلميان. ألنَّ اإلميان 
بأنَّ املصلوب الذي ُقِربَ، هو نفُسُه الذي قام، والذي يوجد يف السماء 
يف آٍن واحد، فهذا ال حيتاج إىل حكمة وفكر، بل حيتاج إىل إميان. ألنَُّه 
من املؤَكَّد أنَّ الُرسل مل يُـَبشِّروا حبكمٍة إنسانيَّة، بل باإلميان، وصاروا 
أكثر حكمة وإميان من ُحَكَماِء العالم، بل وأكثر بكثري إىل حّد قبول 
حقيقة اهللا باإلميان، وهذا أَمسى وأَعَظم من الطاقة الذهنيَّة أو الفكريَّة، 

ألنَّ هذا األمر يتخطَّى الفكر اإلنساين.
وكيَف أدان حكمة هذا العاَلم؟ بأْن نعرف الدليل، أنَّ هذه احلكمة 
غير نافعة، من خالل كرازة القديس بولس والُرسل الُبسطاء، ألنَّ الذي 
ينوي قبول البشارة اإلجنيليَّة، َلْن ُيَصب بَضرر، وَلن ُيَضار اإلنسان 
البسيط يف شيء نتيجة بَساطته، بل وإْن أردنا أْن نقول شيًئا غريًبا، 
نقول: إنَّ الَبساطة وليست احلكمة البشريَّة، هَي األنَسب واَألصلح، 
ح،  والفالَّ الرَّاعي،  ألنَّ  البشارة.  قبول  يف  وموافقة مالئمة  واألكثر 

☞ ☞

1818



أداَن  هكذا  طواعيًَّة.  للرَّبِّ  ذاته  وسيسّلم  اإلميان،  هذا  سيقبالن 
نفسها  أدانت  احلكمة  هذه  العامل، ألنَّ  هذا  بولس حكمة  الرسول 
ا غري نافعة يف شيء، فحَني كاَن ينبغي عليها أْن  َّYأوًَّال، من حيُث أ
ُتظِهر قو³َّا، وَأْن تَـَرى الرَّبَّ عن طريق أعماهلا، َلْم تُرِد ذلك. ألجل 
ال  السابقة،  احلالة  إىل  تعود  أْن  اآلن  تُريد  وإْن كانت  فحىت  هذا، 
أسَمى منها بكثير. هلذا  تستطيع، ألنَّ الطريق الذي يقود إىل معرفة اهللا
فإنَّ األمر حيتاج بكلِّ تأكيد إىل إميان وبساطة، وجيب َأْن تطلب هذا 
هذا  تطلب حكمة  ممَّا  أكثر  البساطة يف ُكلِّ موضع  اإلميان وهذه 
العامل، ألنَُّه يقول: « أََلْم ُيَجهِِّل اهللاُ ِحْكَمَة هَذا اْلَعاَلِم؟». وماذا يعين 
باإلميان.  احلقيقِة  إلدراك  َجَهالَـتَـَها،  َأْظَهَر  يعين  «ُيَجهِِّل؟»  بقولِِه: 
أيـَّـُة حكمٌة  م كانوا يفتخرون �ذه احلكمة فُسرعاَن ما أداYا.  َّYوأل

هذه، إذا كانت ال تقدم اخلريات الساميَِّة؟
ا مل  َّYا أوًَّال أهانت نفسها. وطاملا أ َّYهكذا أظهرها بأنـَّها جهالٌة، أل
ُتظِهر أي شيء، عندما كان ممكًنا أن تُـْثِبًت احلقيَقَة باملْنِطِق، اآلن 
حيُث تبدو األمور أكثر ُسـُمًوا، كيف سيمكنها أْن ُحتقِّق شيًئا، يف 
اللحظة اليت حيتاج فيها األمر إىل إميان فقط، وليَس إىل إمكانيات 

بالِغيٍَّة؟
وِبَصالِحِه قرََّر أْن  ا جهالٌة َّYأًذا فقد أظَهَر اهللا حكمة هذا العامل، بأ
يُـَقدِّم اخلالص جبهالة الكرازة، لكنها ليست جهالة حقيقيَّة، بل تبدو 
تظهر حكمة  أنَُّه مل  اَألْمِر، هو  األهم يف هذا  ا جهالة، ألنَّ  َّYوكأ
اعُتِربَت  اليت  �ذه  جدRا  َمسَى  فقد  اجلهالة،  هذه  من  أمسى  ُأخرى 
جهالة، ألنَُّه مل يُقارن أفالطون بفيلسوف أكثر منه حكمة، بل بصياد 

عديم الِعلم، هكذا جعل اهلزمية أكرب، واإلنتصار أكثر �اًء.
ثمَّ أظَهَر بعد ذلك قوَّة الصليب قائًال:

«َألنَّ اْليَـُهوَد َيْسأَُلوَن آيًَة، َواْلُيونَانِيِّيَن َيْطُلُبوَن ِحْكَمًة، َولِكنَّـَنا َنْحُن 
َوَأمَّا  َجَهاَلًة!  َوِلْلُيونَانِيِّيَن  َعثْـَرًة،  ِلْليَـُهوِد  َمْصُلوبًا:  بِاْلَمِسيِح  َنْكِرُز 
اِهللا.» َوِحْكَمِة  اِهللا  ِة  قُـوَّ فَِباْلَمِسيِح  َويُونَانِيِّيَن،  يَـُهوًدا  ِلْلَمْدُعوِّيَن: 

(١كو ٢٢:١-٢٤).
هناك مفاهيم كثرية َتْظَهُر يف هذه األقوال، فهو يُريد أْن يقول:  - ٣
كيَف إنَّ عمل اهللا له الَغَلبة دائًما رغم ُكّل العوامل المضادة وغري 
الالئقة، وأنَّ الكرازة غري مرتبطة بالعامل اإلنساين. وهذا يعين أنَُّه: 
ُأشفوا  أمواتًا،  أَقيموا  ُجييبون:  م  َّYفإ يُـؤمنوا،  أْن  لليهود  نقول  عندما 
نقول حنُن يف  ماذا  لكن  لنا عجائب.  َأظهروا  بالشَّياطين،  املقيَّدين 
مواجهة هؤالء؟ نقول: إنَّ ذاَك الذي نُـَبشِّر ِبِه، قد ُصِلَب، وماَت، 
وقاَم منتصًرا، وهو قادر على أْن جيذب الكثريين إىل حظرية اإلميان، 

ويغلب على الدوام.
متاًما كما لو أنَّ شخًصا قد َأYَْكتُه األمواج، ويشتهي الوصول إىل 
امليناء، لكنك مل ُتِشر عليه مبيناء، بل مبكان آخر أكثر خطرًا من 
األمواج اهلائجة، هذا الشخص بإمكانك أْن جتعله أن يتبعك دون 
تردُّد، ويظل ممتنٌّ بفضِلَك عليه (امتنَّ له : شكره، أنا ممتنٌّ لك). أو 
لو أنَّ طبيًبا قد جاَءه شخٌص مريٌض طالًبا العالج، ووعده الطبيب 

بالشفاء، لكن ليس بأدوية، بل بالكّي، واقنعه بذلك، فهذا يُـَعد دليٌل 
ـُم مل يستخدموا  َّYعلى مقدرٍة عظيمٍة. هكذا صَنَع الُرسل، ليَس فقط أ
أُعُتِربَت  م تغلَّبوا وتفوَّقوا باستخدام وسائل  َّYآيات وعجائب، بل إ
في حالة األعمى،  ا عكس اآليات. هذا حتديًدا ما صنعه المسيح َّYبأ
فقد أراَد أن يشفيه، وشفاُه بشيٍء زاد من الَعَمى، أي َوَضَع طيًنا على 
ُكّل المسكونة  َعْيـَنيـِْه. هكذا وكما شفى األعمى بالطني، َمحََل معه

على الصليب، وهذا زاد ِمَن الَعـثْـَرِة، ومل ُيالِشيها.
البحر  فأحاَط  بالضِّد.  الضَِّد  لقد صنع  الكون،  فعله يف  ما  وهذا 
بسوٍر من الرمال، وهكذا َأجلََْم القوّي بالضعيِف، ووضع األرض فوق 
أو  ما هو سائل  فوق  يوَجد  أْن  ثقيل وكثيف  ما هو  املياة، وجعل 

ُمْنَساٌب.
(ملحوظة: نسبه البحار والبحيرات على كوكبنا تصل إلى ٧١٪ 
واالرض اليابسة ٢٩٪ - انظر أيًضا ترنيمة: اليوم ُعلَِّق على خشبة 

- الذي علََّق األرَض على المياه).
بل وبواسطة األنبياء جعل احلديد يطفو فوق سطح املاء مبساعدة 
قطعة من اخلشب (كما حدَث يف واقعة سقوط الفأس احلديد يف 
فَطَفت  املاء  يف  صغرية  خشب  قطعة  النبي  إليشع  فَـأَْلَقى  املاء، 
باحلديد). َوِإْذ َكاَن َواِحٌد يَـْقَطُع َخَشَبًة، َوَقَع احلَِْديُد ِيف اْلَماِء. َفَصرََخ 
َوقَاَل: «آِه يَا َسيِِّدي! ألَنَُّه َعارِيٌَة». فَـَقاَل َرُجُل اِهللا: «أَْيَن َسَقَط؟» فََأرَاُه 
«اْرفَـْعُه  فَـَقاَل:  احلَِْديُد.  َفَطَفا  ُهَناَك،  َوأَْلَقاُه  ُعوًدا  فَـَقَطَع  اْلَمْوِضَع، 
رَِبَح  أيًضا  هكذا   .(٥:٦-٧ َوَأَخَذُه.(٢ملوك  َيَدُه  َفَمدَّ  لِنَـْفِسَك». 
حمل  هكذا  األرض،  المياه  حتّملت  فكما  بالصليب،  املسكونة 
الصليب ُكّل المسكونة. إًذا أْن يُقنع أحٌد غريه بالتضاد، فهذا ذليٌل 
على قوَّة وحكمة كبرية، فالصليب يبدو أنَّه أكثر ُمـعـِثٌر، لكنه ليس 

فقط غري ُمعثر، بل إنَُّه جاذٌب أيًضا للخالص.
مملوء دهشة  اعتباره، وهو  يضعه يف  بولس  الرسول  هذا كان  ُكّل 

وتعّجب، إذ يقول:
«َألنَّ َجَهاَلَة اِهللا َأْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضْعَف اِهللا َأقْـَوى ِمَن النَّاِس!»

(١كو٢٥:١).
يشري هنا إىل اجلهالة والضعف فيما يتعلَّق بالصليب، ليس ألنَّ تلك 
األمور هي هكذا يف احلقيقة، بل ألYا تبدو هكذا، فهو ُجييب وفًقا 
فالسفٌة  ُحيقَِّقُه  أْن  َيْسَتِطْع  ملَْ  ما  أنَُّه  مبعىن  هؤالء.  تفكري  لطريقة 
مبنهِجِهم الفكري، حّققتها تلك األمور اليت ٱعتبَرت جهالة. إًذا َمْن 
يُقنع  الذي  أَِم  الكثريين،  يُقنع  الذي  ذاَك  األكثر حكمة؟ هل  هو 
قليلني ورمبا ال يُقنع أحًدا؟ هل هو َمْن يُقنع آخرين مبوضوعات جادَّة 
أم يُـقنعهم بأمور ال معىن هلا؟ كم َتِعَب أفالطون مع تالميذه لـيُـناقشنا 
يف أمور تتعّلق باخلطِّ، والزَّاويِة، والنقَطِة، واألرقام الكاملة والصحيحة، 
موضوعات  ليُناقشنا يف  أيًضا  املتساوية،  وغري  واملتساوية،  والزائدة، 
للمعيشة،  نافعة  املوضوعات غري  العنكبوت، ألنَّ هذه  نسيج  مثل 
وهكذا ترَك احلياة، بدون فائدة ُتذَكر. َكْم َتِعَب ُحماوًِال أْن ُيربهن على 
أنَّ النفس غري مائتة، دوَن أن يقول شيًئا واضًحا، أو يُقنع أحًدا من 
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لكن الصليب استطاَع   السامعني له، ومات دوَن أْن َيِصل إلى نتيجة؟
أن يُـقنع بواسطة أُناس ُبسطاء (الُرسل)، ورَِبَح املسكونة كّلها، بعدما 
وبالتقوى  باهللا،  املختصة  باألُمور  بل  عشوائيَّة،  بإمور  ال  كرزوا 
احلقيقيَّة، وباحلياة الطوباويَّة، والدينونة األخرية، بل إنَّ مجيع القساة، 

وكّل البسطاء أيًضا قد جعلهم ُحكماء حقيقيني.
التي  الكلمات  بعض  الكبير  باسيليوس  القديس  لنا  َقدَّم  (ملحوظة: 
تعكس محتوى هذه الحياة الطوباويَّة، قائًال: «الحياة الطوباويَّة هي َعْيٌن 
ُمَدقـَِّقـٌة، لساٌن ُمنَضِبٌط وعفيٌف، جسٌد محتمل للمشاِق، فكٌر متواضٌع، 
ذهٌن نقٌي، ال مكان فيه للغضِب أو اإلدانِة، وتحمُّل لإلضطهاِد، وصفٌح 

للمجدفين، ومحبٌة للجميِع»
ΕΠΕ,Τομ. 11,Ρ.360

 الحظ كيف أنَّ جهالة اهللا هي َأحَكم من الناس، وكيَف أنَّ ُضعف 
اهللا أقوى من الناس. ولكن كيف تكون األقوى؟ ذلك ألنَّ الكرازة 
انتشرت يف ُكلِّ املسكونة، وانتصرت على ُكلِّ شيء، وبينما حاَوَل 
أُناس ال َحصر لهم أْن يمحو إسم المصلوب، حدَث العكس، فقد 

أزهرت الكرازة وامتدت وتقدمت، أمَّا هؤالء فقد َهَلُكوا، وبينما كان 
مل  م  َّYأ إالَّ  (المسيح)،  ماَت  َمْن  يحاربون المسيح)  (ضّد  األحياء 
يدعوين  الوثين  أو  األُممي  عندما كان  أنَُّه  حىت  شيء.  يف  ينجحوا 
جاهًال، عندئٍذ كان ُيظهر نفسه جاهًال للغاية، أي حَني َأظَهر أنَّين 
وعندما  باجلاهل.  قِـبَـِلِه  من  املدعو  وأنا  احلكيم،  من  حكمة  أكثر 
ما  أنَّ  مبعىن  َضعًفا،  أكثر  نفسه  ُيظهر  عندئٍذ  بالضعيف،  َيصفين 
بنعمة اهللا، مل يستطع أن ُحيقَِّقُه  استطاع أْن يحققه عّشارون وصيَّادون،
فالسفة، وُخطباء، وطُغاة، وكّل املسكونة بشكٍل عام. وبالرغم من 
ما  يتخيَّلوا  أّن  حىتَّ  وال  يقدروا  مل  م  َّYأ إالَّ  شيء،  فعلوا ُكّل  م  َّYأ
حدث، ألنَّه هل هناك شيء مل يعنيه ويتناوله الصليب؟ إنَُّه يتضمَّن 
األمور  واحتقار  األجساد،  وبقيامة  النفس،  خبلود  اخلاصة  املعاين 
مالئكة،  البشر  جَعَل  لقد  اآليت.  الدهر  خريات  واشتهاء  الدنيويَّة، 
واجلميع صاروا مشغولني باحلكمة اإللهيَِّة، ويقّدمون ُكّل شيء بسخاٍء 

وَكَرم.
(يتبع في العدد القادم)

قيَل أَنَُّه أثناء إنعقاد أحد اإلجتماعات لألساقفة يف اهلواء الطلق، 
َعَرب من أمامهم موكب وثني فيه ممثلة شبه عارية، متزينة بشكل متألِّق 
باÌوهرات. األساقفة اآلخرين غطوا رؤوسهم بعباءا³م حىت ال يقعوا 
يف جتربة. من حتت عباءا³م، رأى األساقفة اآلخرين األسقف نونيوس

ينظر مباشرًة إلى المرأة اليت تقرتب.
لإلغراء  تستسلم  «كيف  وسألوه:  عباءا³م  رفعوا  عربت،  أن  بعد 
وتتطلَّع للمرأة؟». أجاب حبزٍن قائًال: «كم هي ملوثة قلوبكم. لقد 

رأيُتموها فقط كوسيلة إغراء. أنا رأيتها كإحدى عجائب اهللا». 
وأستمر قائًال: «كم عدد الساعات التي أمَضْتها تلك المرأة في 
االستحمام وتزيين نفسها حتى ال يكون هناك أي بقعة أو عيب في 
الُعشَّاق  الرجال،  إرضاء  أجل  من  هذا  الجسدي، كل  جمالها 
من  نحن،  أمَّا  غًدا؟  والمرتحلين  اليوم  هنا  الموجودين  التافهين، 
الناحية األخرى، لدينا محبوٌب أبديٌّ، اآلب السماوي القدير الذي 
يَِعَد بخيراٍت أبديٍَّة فائقٍة، ولنا عريس وجهه يفوق الوصف، الذي 
الشيروبيم ال تجسر الـتـطـلُّع إليه، ومع ذلك نحن ال نتزيَّن، وال نهتم 
نتركها  بل  البائسة،  نفوسنا  القذارة من  نغسل  بأن  الكافي  بالقدر 

ملقاه في البؤس». 

عند مساعه هذه الكلمات، ذهب شماس إلى قاليته، وانطرح على 
األرض وبدأ يبكي وهو يصلي: «يارب يسوع، أرحمني أنا الخاطئ، 
فتزيين يوم واحد عند الزانية يفوق بكثير تزيين نفسي. بأي وجه أنظر 
إليك؟ هي َوَعَدْت بإرضاء الرجال، والتزمت بكلمتها. أمَّا أنا فقد وعدت 

بارضاءك، لكنني لم أفعل من جراء كسلي. أرحمني وأغفر لي».

بأي درجة حنن أمناء يف سعينا إلرضاء حبيبنا األبدي، عريس نفوسنا
الذي يوًما ما سوف نقضي األبدية معه؟

ماذا حنن فاعلون لتجميل نفوسنا واإلحتفاظ �ا مجيلة له؟
أَال ينبغي ان يكون ذلك هو إهتمامنا الرئيسّي واألولويَّة األعظم يف 

حياتنا؟
نعلم من السرية َأنَّ القديس نونيوس َصلَّى من أجل الممثلة بيالچية. 
األسقف يعظ، فتحركت مشاعرها حنو  اليوم التايل، مسعت بيالچية
تنال  أن  أجل  من  وتوسلت  إليه  جاءت  مث  إليه،  التوبة. كتبت 

املعمودية من َيَدْيِه. وبمجرد أن اعتمدت، دخلت الدير.
ويف Yاية املطاف، تم تطويبها كقديسة ـــ القديسة بيالچية. 
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سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

الفصل الثامن عشر
«لِكنَّ الصِّدِّيَق الَِّذي َقْد َماَت َحيُْكُم َعَلى اْلُمَناِفِقَني 
َعَلى  َحتُْكُم  اْلَكَماِل  السَّرِيَعَة  َوالشَِّبيَبَة  بـَْعَدُه،  اْلَباِقَني 

(حك ٤: ١٦). َشْيُخوَخِة األَثِيِم اْلكِثريَِة السِِّنِني.»
«اَحلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: َمْن الَ يـَْقَبُل َمَلُكوَت اِهللا ِمْثَل َوَلٍد 

(لوقا ١٨:١٧).  فـََلْن َيْدُخَلُه»
منذ ذلك الزمن بدأت كريزَنتيا َتسَبح يف َحبِر السعادة. 
وكان هلا بعض الصديقات احلميمات اللوايت ُيشارِْكَنها 
أفكارها. وَُكـنَّ مثلها ممتلئات من التقوى واإلميان. وما 
حىت  الجليل،  ريزاريوا  ُأستاذ  إىل  تعرَّفت كريزَنتيا  أْن 

َرِغَبت يف أْن جتعل صديقا³ا َيسَتِفْدَن ُهنَّ أيًضا من معرفته. فاجتمعَن 
ُكلِِّهنَّ مًعا بقياد³ا لُِيَشكَِّلنَّ صفRا ِعلمانِيRا ُمَقدًَّسا.

وَفرَِحت السيدة مانطوبوُلس باألمر، وخوفًا من أْن تُغاِدرها كريزَنتيا، 
أعطتها غرفة يف الطابق األرضي حيُث ميكنها أْن جتتمع مع صديقا³ا. 
وكانت احداُهنَّ ُتدَعى كاترينا، وَتصُغر كريزَنتيا بأربع سنوات، وكانت 
الثانية ُتدعى هيالنة وَتكُربها بعشر سنوات. وبعد مّدة قصرية حضرت 
ا  َّYالصغري» أل «املالك  يُنادينها:  اليت ُكنَّ  أنچيليكي،  الرَّابعة،  الفتاة 
كانت ال تزال يف الثامنة عشرة من الُعمر. وكانت ُكّل واحدة منهنَّ تقوم 
بعمٍل ما: إمَّا األعمال املنزليَّة أو اخلياطة أو التطريز ... ويف اجتماعا³نَّ 
يف  ويتباَحثَن  ويُـَصلَِّني،  املقدَّس  الكتاب  ويقرأن  املزامري  يَنِشدَن  ُكنَّ 

إمكانية تقديم العون للمحتاجين، ومتتلىء قلو�ن فَرًحا.
ويف إحدى ليايل الصيف، وبعد هطول مطر ُمنعش َعـطـََّر اجلْو وَروَّى 
األرض، كانت الفتيات يف غرفة االجتماعات يف املنزل الـِمضياف. ويف 
(وهو َلَقب َتحبُّب، كانت الفتيات يُطلقنه على  النهاية وصلت األُم ليني
راحت  وصوهلا  وعند  ممرضة.  وكانت  سنRا)،  أكربهنَّ  وهي  هيالنة، 
الفتيات يُـَصـلَِّني حبرارة إىل أُمِّ اإلله، لكي تتشفَّع مبرَضى املستشفى الكبري 
حيُث تعمل هيالنة، وبالفقراء الذين ال مأَوى هلم، امللتجئني إىل الـُمدن. 

ُمثَّ سأَلت األم ليين:
األربعاء  Yار  الرُّوحي  أبينا  موعظة  يا صديقايت  - «كيَف وجدُتنَّ 

املاضي يف بريياس (قرب أثينا)؟».
فتمتمت كاترينا:

- « يا هلذا الرُجل!».
فأضافت األم ليين:

- « يا هلا من نعمة كبرية أسبغها اهللا علينا، أنـََّنا تـعرَّفنا به، ونستطيع 
أْن نُـفضي إليِه بأحزان روحنا اخلفيَِّة. وحنُن ندين �ذا لكريزَنتيا .

فقالت أنچيليكي:

-«لعائلة مانطوبوُلس!»
فاعرتضت الضريرة قائَِلًة:

.« -«بل ندين بكّل ذلك للرَّبِّ
فَـُقـلَن مجيَعـُهـنَّ يف آٍن واحد:

- «نعم أنِت على َحّق: للرَّبِّ ... أحَسنِت!».
فقالت األُم ليين:

- « إنَُّه بسيط، ُحمِسن، حيضن الفقراء ...».
فأضافت كاترينا: 

ـ « إنَّه كاهن بُكّل معىن الكلمة. وقد مسعُت أنَُّه 
يتكلَّم الفرنسيَّة بطالقٍة». 

وتابعت الضريرة:
-«مجيع هذه الصفات ثانويَّة. لقد َنسيتُـنَّ األهم واألفَضل».

فَـَصَرخَن ُكلَُّهنَّ مًعا:
- «ماذا؟ قويل لنا!».

- «أََملْ تالِحظَن ذلك؟ انا الضريرة قد رأيُتُه منُذ وقٍت طويل»
وسألت كاترينا بصوت خافت:

ـ «رؤوف؟ كرمي؟».
فصرخت األُم ليين:

- «إنَُّه متواضع مثل ِلعاَزر الـُمَغطى بالقروح».
فقالت الضريرة:

-«بالضبط. َتَصـوَّرَن املسؤوليات الـُملقاة على عاتقه: إدارة املدرسة، 
ا ُمرَسلة ُمباشرة من السماء، واِخلَدم الليتورجيَّة،  َّYومؤلفاته اليت تبدو وكأ
واملوعوظات كما يف يوم األربعاء املاضي. وكّل ذلك يأتون إليه وال يرفض 
أحًدا منهم! واهللا وحده يعلم كم يسهر الليايل ليقوم بكّل ذلك! أشعر 
باخلوف ... أجْل أخاف أالَّ تصمد صحته. وال تنسَني أنَُّه ليس من 

السهل االستماع إىل اعرتافاتنا، حنُن الفتيات التافهات.
- «لكن أنِت يا كريزَنتيا، لقد أوَصت ِبك السيدة مانطوبوُلس. وهو 

حيّبك بصورة خاصة».
وأضافت كاترينا:

- « وحنُن قد تَـَمـسَّكنا ِبِك.
- « ال تَـُقلَن هذا الكالم يا صديقايت. فهو ال يُـَفـضَِّل شخًصا على 
األب  أنَّ  فرتة:  منذ  ِسرِّه  أمني  يل  َأكََّد  وقد  اإلطالق.  على  آخر 
نكتاريوس يستقبل بانتظام محَّاًال جمهوًال ويستمع إىل اعرتافاته، وهو َرُجل 

أرمين يعمل يف موناسترياكي» (أحد أحياء أثينا). 
(التتمة في العدد القادم)



التواضع يُعطينا َأْعيُـًنا جديدًة:
إنَّ التواضع يهبنا أَْعيُـًنا جديدة نرى بواسطتها الناس. وكمثال لذلك 
القديس أرسانيوس الكبير الذي كان ُمـَعلِّـًما ألبناء اإلمبراطور ثيودوسيوس 
األوَّل، وهو وقد ُوِلَد يف أعلى طبقات اÌتمع الرُّومي األرثوذكسي، 
وتَـَلقَّى أحسن تعليم متاح يف هذه الفرتة، ورغم ذلك، ترَك ُكّل شيء 

وراءه لُِيصبح راهًبا يف سّن الرابعة والثالثني.
قصة:

يف ذات يوم كان القديس أرسانيوس الكبير يكشف أفكاره ألحد 
أنبا  يا  لَك  «كيَف  له:  فقال  الرهبان  أحد  ورآه  الرهبان،  الشيوخ 
أرسانيوس وأنَت الذي تَـثَـقَّـْفَت بكّل احلكمة اليونانيَّة والالتينيَّة تسأل 
اليونانيَّة  تعلَّمُت  لقد  «باحلقيقِة  فأجابَُه:  األُمٍّي؟».  املصري  ذلك 

والالتينية، لكينِّ ال أعرف األلفا ڤيتا اليت يعرفعا هذا األُمِّي».
فبالرغم من أنَُّه كاَن متعلِّـًما أحَسَن تعليم، إالَّ أنَّ التواضع أعطاُه زوًجا 
جديًدا من اَألعُني اليت جعلته يرى المسيح يف ُكّل شخص يراه. كان 
الرُّهبان املصريُّون حيرتمون تعليم األنبا أرسانيوس الواسع ويُـَقدِّرونَه ُكّل 
تقدير، وهو كان يُعاملهم باحرتاٍم جزيل ورهبة. ألنُّه رأى فيهم تواضع 
المسيح الذي كان «وديًعا ومتواضع القلب»، وِمبُمارسة ذلك التواضع، 

تواضع سيِّده. اقتىن األنبا أرسانيوس
كتَب القديس ثيوفان الناسك يقول:

تُعاِقب نفسك  أّن  «إذا احتقرَت أحد إخوتك أو أخواتك، جيب 
وتدينها بشدَّة، وجيب أْن تتَضرَّع إىل اهللا ِبشدَّة لكي يغفر لَك، فإنَّ 
أسوأ شيء على اإلطالق هو االعتداد بالذَّات والتكربُّ واُحلكم على 

اآلخرين وإدانتهم، فهذه هي رائحة اجلحيم».
التواضع هو عدم الرغبة في اإلدانة:

فقد كانوا  اآلخرين،  إدانة  عدم  هو  البريَّة  آباء  يـَمـيِّز  ما  أبرز  أحد 
يشعرون بأنَّ اخلشبة املوجودة بعيوYم تعوق رؤيتهم، فال يستطيعون أْن 

يروا القذى يف عيون إخو³م.

قصة:
يف ذات مرَّة أخطأ أحد اإلخوة باإلسقيط، فاجتمع الشيوخ وأرسلوا 
لألنبا موسى لينضمَّ إليهم، لكنه مل يَرد أْن يذهب. فأرَسَل إليه الِقّس 
رسالة قائًال: «إنَّ اإلخوة ينتظرونك». فقام األنبا موسى وأخَذ معه ِشواًال 
قدميًا جدRا مملوءًا بالثقوب (شوال =كيس من خيش يعبَّأ فيه الحبُّ أو 
الدقيُق ونحُوه) ومأله بالرَّمِل، ووضعه على ظهره وجرى حنو األخوة 
لينضمَّ إليهم. فلما رآه الشيوخ سألوه: «ما هذا يا أبتاه؟». فأجا�م: «إنَّ 
خطاياي جتري وراء ظهري وال أَراها، وقد جئُت اليوم ِألُِحاَِكم خطايا 

َأِخي». فلـمَّا مسعوا ذلك امتنعوا عن حماكمة األخ واعتذروا له. 

كيف ُنصبح مساكين بالرُّوح:
ُسِئَل أحد اآلباء السُّواح:«كيف ُيصبح الشخص مسكيًنا بالّروح؟». 

فأجاَب قائًال: «بأن يتذكَّر خطاياُه على الدوام».
دائًما خبطايانا،  نعرتف  األرثوذكسيَّة،  الروميَّة  الكنيسة  ويف صلوات 
فنقول يف صالة الغروب: « اللهم إغفر يل أنا اخلاطئ وارمحين ... 
أخطأُت يا أبتاه يف السماء وقدَّامك، ولسُت مستحقRا أن أُدَعى لَك 
النوم:  أيًضا يف صالة  أُجراِءَك». كما نقول  ابًنا، بل اجعلين كأحد 
«تويب يا نفسي ... وتضرَّعي إىل الـُمَخلِّص بالتوبة قائلة: اللهم ارمحين 
ذ صورة العشار قارًعا صدري قائًال: « اللهم  وخلِّصين ... لكينِّ أختَّ

اغفر يل فإينِّ خاطئ».
تظاهرًا  هو  ليس  اخلطأة  وأوَّل  خاطئ  بأنَّين  واإليقان  اإلعرتاف 
أمام اهللا. لقد  للمسكنة بالرُّوح، لكنه معرفة يقينيَّة ملدى ثَِقل خطيَّتي
ُخِلقُت لكي أحفظ تواضعي أمام اهللا املرهوب ذلك ألنَّ التواضع هو 
معرفة الذات الحقيقيَّة، إنَّها الشعور باالمتالء بالخطيَّة. وقال القديس 

إسحق السوري: «الشخص الذي يعرف ضعفه َيِصل إىل التواضع».
التواضع، أوًَّال وقبَل ُكّل شيء هو قبول املعرفة أنـَّـَنا ُخطاة. هذا التواضع 
هو ضروري جدRا، َألنَّ األناجيل قدَّمته على أنَُّه الزم القتناء النعمة. إنَّ 
تواضع االعرتاف بالخطيَّة هو الذي يفتح القلب للنعمة: «أخطأُت يا 
السماء ...» (لو ١٥:١٨)، فكلَّما َخلت اإلسفنجة من  أبتاه يف 
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السوائل، زادت قدر³ا على االمتصاص.

كيف علِّمنا اهللا المسكنة:
يعلِّمنا القديس إسحق السوري أنـََّنا ال نبلغ املسكنة (التواضع)، لكن 
نقتنيها يف نفوسنا بواسطة اهللا أو اآلخرين الذين يعرفون ضعفنا، فقد 

َكَتَب:
حىت  عنَّا  َتُكّف  فال  متواضعني،  َنُكن  مل  إْن  احلقيقة  يف  َرّب  «يا 

نتواضع».
وكَتَب القديس يوحنا كليماكوس (الُدرِجي):

مبا أنـََّنا ال نُريد أّن َنضع أنُفسنا، فقد رَتـََّبت عناية اهللا أالَّ يستطيع أحد  
أن يرى أخطاءه مثلما يراها جاره».

واستمرارًا على نفس النهج الِفكري، يعّلمنا القديس يوحنا كليماكوس 
(الُدرِجي) أنـََّنا رمبا نكون نسري مبُفردنا ِخبُطى بطيئة، وبرغم ذلك نفتخر 
بتقدُّمنا، ولكن عندما يأيت آخر فجأة ويتقدَّم سريًعا ويسبقنا تارًكا إيَّانا 

يف الوحل، حينئذ ننتبه. يكتب القديس ويقول:
«إنَّ احلصان املنفرد يفكِّر غالًبا أنَُّه عدَّاءٌ سريع، لكن عندما جيد نفسه 

يف حلبة السباق يكتشف كم كان بطيًئا».
واهللا نفسه يستخدم مواهب وُقدرت الغري كي يبقينا على يقني من 

حقارتنا. أَفَـلَـْيَس ُكّل َمْن نُقابله يتفوَّق علينا يف شيٍء ما؟.

يسمح اهللا لنا أْن نضّل:
Peter of Damaskos  يقول:إنَّ اهللا يف  القديس بطرس الدمشقي
بعض األحيان يسمح بأْن نسقط أو نضّل قليًال كي حيفظنا متواضعني. 

وقد كَتَب يف الفيلوكاليا:
«يف بعض األحيان يسمح اهللا بتدبري منه بأْن نضّل قليًال مثَّ نرجع 
بتواضع كبري، ويف أحياٍن أُخرى يسمح لغرورنا بأْن نثق كثريًا يف أنفسنا. 
عندما حيدث ذلك جيب أن نؤمن بأنَّ نعمة اهللا تسرتنا وتعّلمنا بأْن 
نكون متواضعني، وأن نعرف أنَُّه مىت كانت لنا قوَّة أو معرفة، فيجب 

أْن نعتمد كّلية ليس على أنفسنا بل على اهللا الذي يُقيم األموات».

االتضاع هبٌة من الرُّوح الُقُدس:
أَنَّ التواضع هو أحد هبات الرُّوح  يعلِّم القديس نيكوالوس كاباسيالس

الُقُدس اليت نكتسبها يف املسحة الـُمقدسة، فيكتب قائًال:
«إذا كان هناك أحُد األبرار الذي يبدو أنَُّه يربع يف احملبة والطهارة 
وَقمع الذَّات والتواضع اكثري والقداسة أو أي شيء أعلى الذي هو 
شائع يف اإلنسان، فيجب أْن ينسب ذلك إىل املسحة اإللهيَّة. عندئذ 
جيب أن نؤمن أنَّ النعمة (اهلَبة) قد أُعِطَيت له عندما تقـبَّلها يف السِّّر 

واكُتِسَبت فيما بعد».
يتفق معه يف هذا املفهوم المطران إنوسنت مطران موسكو على أنَّ 

التواضع باحلقيقة هو هبة من الرُّوح فيقول:
املشاعر  ورقَّة  الذكاء  أمَّا  احلقيقي،  االتضاع  يهب  الُقُدس  «الرُّوح 

واملهارة فيمكن أن تكون لإلنسان دون أن يكون الرُّوح الُقُدس ساكًنا 
فيه. ويف هذه احلالة لن يستطيع أن يعرف ذاته حّق املعرفة، ألنَُّه دون 
معرفة اهللا لن يستطيع أن يرى ما بداخل روحه جيِّـًدا. لكن عندما 
الداخلي  الفقر  يرى ُكل  فإنَّه  اإلنسان،  قلب  الُقُدس  الرُّوح  يدخل 

والضعف واضطراب روحه وقلبه واحتياجه الشديد إىل اهللا».

القديس إسحق السوري يصف الخطوات إلى االتضاع:
يشرح القديس إسحق السوري تسلسل اخلطوات اليت ميكن أن نتبعها 

لَِنِصل على االتضاع فيكتب:
االتضاع؟».  نقتين  أن  نستطيع  «كيف  مرَّة:  ذات  واحد  «ُسِئَل 
املوت،  من  وقريٌب  زاِئل  اإلنسان  بأنَّ  الراسخ  «باالعتقاد  فأجاب: 
بالثياب الرَّثة وتفضيل املتكأ األخري، ويأخذ بفرح أقّل وأصغر األعمال 
يف ُكّل فرصة، بأالَّ يكون ُمـعانًدا ويتحفَّظ بسكونه وال يكون دوَّارًا، 
وجيب أن يكون غري معروف من ُكّل أحد، ويكره النميمة والثرثرة، 
وفوق الُكّل جيب أن يكون بفكره أعلى من املالمة وا³ام أي شخص. 
أالَّ يعتمد الشخص على ذاته أو على اآلخرين، بل حيتمل ُكّل إنسان، 
وأن يكون مقتِصرًا عن ُكّل أحد ويعيش كغريٍب يف العامل. ُكّل ذلك 

يُـَولِّد االتضاع ويُـعِطي نقاوة للقلب».

خطوات ُأخرى لالتضاع:
يذّكرنا سي. إس. لريس بأنَُّه كي نقتين االتضاع، جيب أن نؤمن بأنـََّنا 

متكبرين، فيقول:
« إْن أراَد أحد أْن يقتين االتضاع، فأستطيع أْن أقول له اخلطوة األوىل 
َأَال وهي االقتناع التَّام أنَُّه متَكــبِّـر، وال يوجد شيء أكرب أو خطوة ميكن 
أن تسبق هذه اخلطوة، فإْن ظننَت أنََّك لسَت مغرورًا (ُمـعجًبا بنفسك)، 

فأنَت باحلقيقة مغرور».
احلقيقيَّة ألنفسنا  النظرة  لنا  أْن تكون  أُخرى لالتضاع وهي  طريقة 
وملواهبنا ولقدراتنا ولكماالتنا، ونؤمن بأنَّ ُكاّ شيء منلكه هو موهبة من 
اهللا أمام  ننحين  فإنـََّنا  بالتكـبُّـر،  الشعور  فبدًال من  اهللا. وبذلك  عند 

بشعور طاٍغ باالمتنان.
األب فيلوثيوس السينائي:

يقدِّم لنا األب فيلوثيوس السينائي اخلطوات التالية حنو االتضاع فيقول:
«علينا أن نفعل ما بوسعنا كي نؤدَّب وخنضع قلبنا، وكي حنّقق ذلك 
ونتذكَّر  ونسرتجع  العامل،  يف  السابقة  حياتنا  دائًما  نتذكَّر  أن  علينا 
بالتفاصيل ُكّل خطايانا منذ الطفولة (باستثناء اخلطايا الشهوانيَّة ألنَّ 
ذلك ُمِضرٌّ)، وذلك ليس فقط جيلب االتضاع بل وأيًضا يُِدّر الدموع 
والمستمر  الدائم  التذكُّر  هللا.  الشكر  مشاعر  نُعطي ُكّل  أْن  ويدفعنا 
للموت يقوم أيًضا بنفس العمل، فإنَُّه يُـَولِّد ُحزنًا خمتلطًا بالفرح والسعادة 
واليقظة الدائمة. باإلضافِة إىل ذلك، فإنَّ تذكُّر آالم الرَّّب واهلذيذ فيما 
فعَلُه َألجلنا جيعلنا نتضع ويكسر كبرياءنا، وأيًضا الدموع ُختشِّع قلوبنا. 
يف النهاية ُكّل تذكُّر لِـِنَعِم وإحسانات اهللا لنا جيلعنا نتضع، ذلك ألنَّ 

حربنا مع شيطان الكبرياء».
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إحدى  أثينا، كانت  يف  الكبير  سابا  القديس  مستشفى  يف 
األّمهات جتاهد ِضدَّ بالء البشرية الذي هو السرطان. وقد كانت 
حالتها ُمستعصِيٌة حىت أّن األطباء قالوا ألوالدها بأن يأخذوا أمهم 
إىل البيت: «ال تُتِعبوا أنفسكم بعد اآلن بأن تأتوا إىل املستشفى 
لكي تعتنوا بوالدتكم! ما من أمل هلا بالعيش. خذوها إىل البيت 
ألYا إن ماتت هنا فسوف تُربكون أنفسكم مبعامالت املستشفى 

وإجراءاته ». لقد كانت العائلة من كافاال يف مشال اليونان. 
عند تبلُّغهم رأي األطباء، راح أبناؤها اخلمسة اÌتمعني حول 
سريرها بالبكاء، فهي والد³م أصل حيا³م، ولإلنسان أم واحدة 
يف هذه احلياة. ويف تلك اللحظة، مّرت أمام باب الغرفة حيث 
كانوا جمتمعني، امرأة ال يعرفوYا فرأت المشهد المأساوي وفهمت 
ما الذي حيصل. وسألت األبناء: «أهذه أمكم؟ اصغوا إّيل! ال 
تتوقفوا عند هذا، فاهللا وقديسوه فوق العلم واألطباء. كل ما هو 
بشري قد فعلتموه. لقد ذهبت حديثًا يف رحلة حج إىل مقام 
القديس يوحنا الروسي يف بروكويب يف إيفيا، حيث يوَجد جسده 
المقدس كامًال من دون فساد، وقد أخذت القليل من الزيت من 
القنديل املعلق فوق رفات القديس لكي أرسم �ا عالمة الصليب 
على أحد أقربائي وهو مريض هنا يف هذه املستشفى، وسوف 

أفعل الشيء نفسه لوالدتكم واهللا سوف يُعيل». 
إن بعض الكلمات املصحوبة بقليل من العطف والتعزية تستطيع 
أن تريح كثريًا، وتساعد َمْن هو يف أَملٍَ أو ُحـْزٍن. حىت اجللوس 
بصمت بقرب شخص متَأملِّ يعطي الشجاعة؛ وبقطعة من القطن 
رمست السيدة الغريبة إشارة الصليب على جبهة املريضة ورحلت 

ذاهبة.
 صحيح أَنَّ القوة اإللهية تنتقل حّىت من خالل األشياء واملواد 

اليت تستعمل يف العبادة، كالذخائر والماء المقدس والزيت ألنَّ 
للكنيسة إميان مطلق بقوة المسيح على الشفاء. إن هذه الطريقة 
املتواضعة لنقل قوة اهللا غري املادية وغري املخلوقة إىل أجسادنا 
وأمراضنا بواسطة رسم عالمة الصليب مستخدمني الزيت والماء 
«كالشفاء األعظم واألكثر  المبارََكين قد وضعها آباء الكنيسة:
فهمها  املمكن  من  الفم).  الذهبي  يوحنا  (القديس  باهللا»  لياقة 
كعمل يعكس إميانًا عميًقا حيث أنَّ شخًصا ما قد يشعر بعدم 
استحقاقه للطلب من المسيح نفسه أو من أحد قديسيه أن يأيت 
إىل معونته ولكنه يؤمن أنَّ قوة المسيح الشفائية سوف تنتقل يف 
هذه الطريقة البسيطة. أليس صحيًحا أنَّ المسيح بفعل الّروح 

الُقُدس يصري لنا شركة إلهّية من خالل َتَحوُّل الخبز والخمر ؟
بالعودة إىل املرأة املريضة، بعد برهة قصرية بعد أن رمست السيدة 
غري املعروفة إشارة الصليب عليها، فتحت عينيها. وإذ رأت أن 
منها.  يقرتب  أحدهم ألن  إىل  برأسها  أَْوَمَأْت  يبكون  أوالدها 
فاقرتبت منها ابنتها الكربى فقالت هلا والد³ا هامسة: «لماذا 

تبكين يا ابنتي؟» 
عدِت  وما  وعَيك  فقدت  منذ  عديدة  أيام  مّرت  لقد  «أمي 

تكلمت معنا. وأنِت تسألينين عن سبب بكائي؟» 
«نعم يا ابنيت، ولكن منذ برهة قصرية، أتى جندي شاب وقال 
ورسم إشارة الصليب على  يل أنَّ اسمه القديس يوحنا الروسي

جبيين وقال يل أنين سوف أعود إىل احلياة». 
األم  تعاَفت  فقد  أنَّ مرضها كان «مستعصيRا»،  وبالرغم من 
وعاشت مع أوالدها ورأت أوالد أوالدها كما مسح اهللا وقديسوه. 
أيُّها الرَّبُّ يسوع المسيح إرمحنا  فبشفاعة القديس يوحنا الرُّوسي

وخلِّصنا. آمني.
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