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✟ كثرت األمراض اجلسدية والنفسية والروحية 
اليت يعاين منها اإلنسان يف جيلنا، السّيما يف ظلِّ 
املبيدات  واستخدام  احمليط،  اجلوِّ  يف  التلوُّث 
واهلرمونات يف الزراعة اىل جانب الضغوط الكثرية 

اليت يعاين منها إنسان اليوم، واملشكالت اليت يواجهها يف حياته، فنادًرا ما جند بيًتا ال يعاين فيه أحٌد من 
االمراض البسيطة أو الصعبة، ونرى ونسمع عن أُناٍس يف كامل صحتهم البدنية ونسمع عن انتقاهلم 
املفاجئ اىل احلياة األخرى، فاصبح الكثريون يعانون من املرض أو بسبب مرض أحبائهم. من أجل ذلك 
علينا أن نصلي بإميان ونطلب يف صلواتنا الكنسية واخلاصة من أجل شفاء املرضى. فالكنيسة تصلي يف  
كل قداس من أجل شفاء املرضى بكل موضع لينعم عليهم الرب اهلنا بالشفاء والعافية واخلالص والنعمة 
ومغفرة اخلطايا. وخاصًة يف القّداس اإلهلي، إذ تُرفع صلوات وتضرعات من أجل شفاء املرضى والراحة 
للراقدين. كما وضعت الكنيسة سّر مسحة املرضى لتصلي وتطلب من أجل شفاء هؤالء املرضى من 
كل مرض لينعم اهللا عليهم بالشفاء والعافية، وتشرتك يف العمل مع السيد املسيح الرعوي يف خدمة 
التعليم، واألفتقاد والتقديس «َوَكاَن َيُسوُع َيطُوُف اْلُمُدَن ُكلََّها َواْلُقَرى يـَُعلُِّم ِيف َجمَاِمِعَها َوَيْكِرُز بِِبَشاَرِة 
اْلَمَلُكوِت َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف ِيف الشَّْعِب » (مت٣٥:٩) وتُِتّم الكنيسة دعوة الكتاب 
. َوَصالَُة اِإلميَاِن  «أََمِريٌض َأَحٌد بَيـْنـَُكْم؟ فـَْلَيْدُع ُشُيوَخ اْلَكِنيَسِة فـَُيَصلُّوا َعَلْيِه َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت بِاْسِم الرَّبِّ

َتْشِفي اْلَمِريَض َوالرَّبُّ يُِقيُمُه، َوِإْن َكاَن َقْد فـََعَل َخِطيًَّة تُغـْـَفْر َلْه.» (يع ١٤:٥-١٥).
✟ علينا أن نشكر اهللا يف الصحة واملرض وحنافظ على أجسادنا وقوانا اجلسدية والفكرية والروحية 
ونُنميها، ونبتعد عن كل ما يسيئ بأي شكل اليها كوزنات معطاٍة لنا من اهللا. وِإن َمسح اهللا لنا باملرض 
فعلينا أن نصلي ونسعى للشفاء على أيدي أطباء أُمناء «اكرم الطبيب ألجل فوائده» (سريا١:٣٨). 
َع َيُسوُع قَاَل  وكما أن اخلاطئ حيتاج اىل التوبة فان املريض حيتاج للطبيب املاهر كقول الرب:«فـََلمَّا مسَِ
التـَّْوبَِة»  ِإَىل  ُخطَاًة  َبْل  أَبـَْراًرا  َألْدُعَو  آِت  اْلَمْرَضى.َملْ  َبِل  طَِبيٍب  ِإَىل  اَألِصحَّاُء  َحيَْتاُج  «الَ  َهلُْم: 
(مر١٧:٢). وعلينا أن نثق يف حمبة اهللا لنا يف الصحة واملرض وال نشك يف رعايتة وعنايته بنا حىت ِإن 
َمسح باملرض كدواء للتنقية، أو كهبة وِإكليل به نقرتب اىل اهللا ونشرتك بشكر يف أحتمال اآلالم «ِإْن 
َكاَن إِْنَسانُـَنا اْخلَاِرُج يـَْفَىن، فَالدَّاِخُل يـََتَجدَُّد يـَْوًما فـَيـَْوًما. َألنَّ ِخفََّة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة تُـْنِشُئ لََنا َأْكثَـَر فََأْكثـََر 
ثَِقَل َجمٍْد أََبِدي�ا. َوَحنُْن َغْيـُر نَاِظِريَن ِإَىل اَألْشَياِء الَِّيت تُـَرى، َبْل ِإَىل الَِّيت الَ تـَُرى. َألنَّ الَِّيت تـَُرى َوْقِتيٌَّة، َوأَمَّا 
تـَُرى فَأََبِديٌَّة» (٢كو١٦:٤-١٨).حىت أن نُِقَض بيت خيمتنا األرضي فاننا نثق أننا سنقوم  الَِّيت الَ 
، فـََلَنا ِيف السََّماَواِت بَِناٌء  باجساد نورانية روحانية ممجدة «ألَنَّنـَا نـَْعَلُم أَنَُّه ِإْن نُِقَض بـَْيُت َخْيَمِتَنا اَألْرِضيُّ

ِمَن اِهللا، بـَْيٌت َغْيـُر َمْصُنوٍع بَِيٍد، أََبِديٌّ.» (٢كو١:٥)
✟ على الكنيسة واحمليطني باملرضى، تقدمي االهتمام واحملبة والرعاية واخلدمة والتشجيع هلم، كمن 
خيدم املسيح نفسه «فـَُيِجيُبُه األَبـَْراُر ِحيَنِئٍذ: يَاَربُّ َمَىت َرأَيـَْناَك َجائًِعا فََأْطَعْمَناَك أَْو َعْطَشانًا َفَسَقيـَْناَك؟. 
َوَمَىت َرأَيـَْناَك َغِريًبا َفآَويـَْناَك أَْو ُعْريَانًا َفَكَسْونَاَك؟. َوَمَىت َرأَيـَْناَك َمِريًضا أَْو َحمُْبوًسا فَأَتَـيـَْنا إِلَْيَك؟. فـَُيِجيُب 
(مت ٣٧  فـََعْلُتْم.»  َفِيب  اَألَصاِغِر  َهُؤَالِء  ِإْخَوِيت  بَِأَحِد  فـََعْلُتُموُه  أَنَُّكْم  ِمبَا  َلُكْم:  أَُقوُل  احلَْقَّ  اْلَمِلُك: 
:٢٥-٤٥). كما أن على املريض أن يشكر اهللا وحييا حياة التسليم هللا يف كل حال وال يتذمر، وينتقد 
الغري فيفقد بركة املرض. وعلينا أن نستثمر املرض يف التوبة والصالة والتداريب الروحية وقراءة سري 
القديسني الذين أحتملوا بشكٍر صليب المرض والشهداء الذين تأملوا من أجل اإلميان، ونعرتف بضعفنا 
أمام اهللا بتواضع قلب ومسكنة، ونصطلح مع املتخاصمني معنا فنحيا يف سالم مع اهللا والنفس والغري 
«فَِإنَُّه ِإْن َغَفْرُمتْ لِلنَّاِس َزَالِ§ِْم، يـَْغِفْر َلُكْم أَْيًضا أَبُوُكُم السََّماِويُّ. َوِإْن َملْ تَـْغِفُروا لِلنَّاِس َزَالِ§ِْم، الَ يـَْغِفْر 
األسرار  من  وانسحاق  بتوبة  نتناول  أن  وعلينا  (مت١٤:٦-١٥).  َزالَِتُكْم.»  أَْيًضا  أَبُوُكْم  َلُكْم 
المقدسة ونصلي ونطلب من أجل خالصنا األبدي. علينا أن نشكر اهللا مىت مسح باملرض ونصلي بإميان 

من أجل الشفاء ونثق يف يد اهللا األمينة ووعده القائل «فَِإينِّ أَنَا الرَّبُّ َشاِفيَك» (خر٢٦:١٥).

و وال ة والنف دية اجل اض األم ت كث ✟

شفاًء للمرضى
  
  
  



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة مدیح والدة اإلله الذي ال ُیجلس فیه
حاملَني  بالرُّوِح  فليبتهجوا  األرضّيني   ُكلُّ 
اَهلُيولّيَني  غِري  العقلّيَني  وطبيعُة  املصابيح، 
اإلله  أُمِّ  لعجائِب  ُمَعيِّدًة  مًعا.  فَـْلَتْحَتِفْل 
الشَّريِف وهاتفة: إفرحي يا والدَة اإللِه الّنقّية 

الّدائمَة البتولّية والُكلِّيََّة الطُّوىب.
أيها األخوة المحبوبون ،
أيها المسيحيون األتقياء،

إّن كنيستنا األرثوذكسّية الـُمقدسة َتدعونا 
لكي  الدمشقي  يوحنا  القديس  َفِم  عَرب 
حنتفَل « بعجائب أمِّ اإلله المقدسة» أي 
الكلمة  اإلله  ألّم  العجائبية  باألحداِث 
العذراء مرمي ، أم ربنا وخملصنا يسوع املسيح.

إنَّ أحداَث والدِة اإللِه العجائِبيَة هي من 
من  مريم  الطاهرة  العذراِء  بشارُة  جهٍة، 
المالِك جبرائــيَل الـُمرسـِل مـن اهللا والقـائـل 

للنقيــة :  « ِإفْـَرِحي، أيـَُّتها اُلْمَمِتلَئُة نِْعَمًة“، اَلرَّبُّ َمَعِك. ُمَبارََكٌة أَْنِت 
َيُسوَع..»  يَنُه  َوُتَسمِّ ابـًْنا  َوتَِلِديَن  َحتَْبِلَني  أَْنِت  َوَها  النَِّساِء….  ِيف 
الكلمة  االله  تجسد  هي  أخرى  جهٍة  ومن   (٢٦-٣١ (لوقا١: 

وتأنسه بالروح القدس من دماء الطاهرة النقية العذراء مريم.
إّن هذا السّر الذي ال يُدرك، أي سّر التدبري اإلهلي العظيم، ُتكرمه 
الطاهرة واملباركة والدة  العذراء  املقدسة يف شخص  وتوقرُه كنيستنا 
اإلله مرمي، وذلك عَرب خدمة المديح الذي ال ُيْجلُس فيِه والذي 
يُرتل خالل أيام الصوم األربعيني. وهذا ألنّه من خالل والدة اإلله 
ثيوذوروس  القديس  الكنيسة  مرمن  يقول  البشر كما  جنس  تألّه 
الستوديتي:«إيَّاِك نسّبُح أيتها البتوُل النقية فخَر ِجنسنا ذاَت كِل 
فضيلٍة ألننا بوساطَتِك تَأهلَّنا إذ ولدت املسيح اإلله الـُمخّلص الذي 

حّلنا من اللعنة».
وربما يتساءل أحٌد ما ، ما المقصود باللعنة؟

هي تلك اليت َسَحَقها وحّررنا منها المسيح أال وهي الخطيئة، اليت 
ارتكبها آدم القدمي يف الفردوس ، وهي اليت أدخلت للعامل الفساد 
إىل  رسالتِه  الرسول يف  بولس  الحكيم  القديس  ذلك  يؤكُِّد  كما 

َا بِِإْنَساٍن َواِحٍد َدَخَلِت اخلَِْطيَُّة ِإَىل  رومية إذ يقول:« َكَأمنَّ
ِإَىل  اْلَمْوُت  اْجَتاَز  َوهَكَذا  اْلَمْوُت،  َوبِاخلَِْطيَِّة   ، اْلَعاملَِ
يِع النَّاِس، ِإْذ َأْخطَأَ اجلَِْميُع.»(رومية ١٢:٥) . ولكن  مجَِ
َلْعَنِة  ِمْن  افْـَتَدانَا   » قد:  املسيح  أي  مرمي  العذراء  ابن 
النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعَنًة َألْجِلَنا، ألَنَُّه َمْكُتوٌب: «َمْلُعوٌن 
ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعَلى َخَشَبٍة» (غالطية ١٣:٣) كما يعّلم 

القديس بولس الرسول.
وألنَّ « اهللاُ َظَهَر ِيف اجلََْسِد » (١تيم ٣: ١٦ ) وبكالٍم 
آخر أي أّن اإلله الكلمة قد اختذ جسًدا من العذراء مرمي 

أمِّ إهلنا الذي ولدتُه، وصار منها على صورتنا وهيئتنا،
لذلك فإنَّ العذراَء مرَمي أصبحت مشاركًة يف خالصنا 
حنُن البشر، هلذا فإّن مرنِّم الكنيسة يهتف عرب رئيس 
املالئكة جربائيل قائًال:« إفرحي يامن qا أشرق السرور  
إفرحي يامن qا تضمِحُل اللعنة، إفرحي ألنك ِصرِت 

ُسدًة للملك، إفرحي إلنك حتملني الضابط الكل.»
حًقا أيها اإلخوة األحبة، إنّه من خالل العذراء مرمي قد أشرق نور 
الفرح يف العامل املسيح واضمحلت اللعنة كما يقول بولس الرسول: 
» ( أفسس ٨:٥) «ألَنَُّكْم ُكْنُتْم قَبـًْال ظُْلَمًة، َوأَمَّا اآلَن فَـُنوٌر ِيف الرَّبِّ
الروح  لنعمة  إناًء  صارت   ، املباركة  مرمي  العذراء  اإلله  والدة  إن 

القدس الذي ينري ويقدس كل انسان آٍت إىل العامل.
هلذا فإّن القديس غريغوريوس باالماس يدعو والدة اإلله بأcا : 
واملخلوق  (األلوهة)  املخلوق  غري  بني  احلد)  (أي  الُتْخم  «هي 
ويكِمل القديس قائًال: بأنه ال يستطيع أحد أن يأيت إىل اهللا إالَّ من 
خالهلا ومن خالل الوسيط الذي ولد منها، وال حىت من أي مواهب 
وعطايا اهللا يُعطى من خالل املالئكة أو البشر إالَّ من خالهلا هي 

فقط.»
ُوِجدِّت سدًة  «إفرحي ألنك  يهتف:  الكنيسة  مرتل  فإن  لذلك 
للملك ، افرحي يا ُسلًَّما مساويًة qا احندر االله، افرحي يا جسرًا 

ناقًال الذين يف األرض إىل السماء». 
ما هذا اجلسر إالَّ العذراء مريم والدة اإلله الفائقة القداسة وهو 
ليس جسرًا عقلًيا أو روحًيا ولكنه جسٌر طبيعٌي من جسد ونفس 
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وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم
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وذهن. وهي أي العذراء، مشاqة متاًما لنا حنن البشر (يع ١٥:٥) 
هلذا فإّن والدة اإلله هي محايتنا وعليها أْلقينا كلَّ رجائنا.

استنارة  المقدسة ومن خالل  األرثوذكسية  كنيستنا  فإن  هلذا 
ومعلِّمي  القدس  الروح  باشراقات  باهللا  المتوشحين  اآلباء 
الكنيسة قد صاغت الهوتًيا وعقائديًا وتسبيِحي�ا، للفائقة القداسة 
الممتلئة نعمة والدة اإلله قائلًة: «افرحي يا علو�ا يُعسر الصعود 

إليه باألفكار البشرية.»
إن شخص الطاهرة العذراء والدة اإلله، هي النموذج احلّي لطاعة 
مشيئة اهللا اآلب وابنها ربنا يسوع املسيح. والطاعة ملشيئة اهللا يعين 
الصوم والذي نعين بِه إخضاع إرادتنا البشرية إلرادة اهللا. وأيًضا يعين 
ُأْخرِْجُه  َال  ِإَيلَّ  يُـْقِبْل  َوَمْن   » وخطايانا  qفواتنا  واالعرتاف  التوبة 

َخارًِجا.» ( يو ٣٧:٦)
هوذا اآلن أيها األخوة األحبة اآلن زمان ووقت الصوم وزمان 

التوبة واالعرتاف.هذا وقت مقبول. إن العذراء مرمي والدة اإلله هي 
مرمن  يقول  وإهلنا كما  ابنها  عند  لنا  املثالية  والوسيط  الشفيعة 
الكنيسة : «أيتها الصاحلة, حامي عن كل امللتجئني باميان, اىل 
سرتك العزيـز.ألنه ليس لنا حنن اخلطأة, املنحنني من كثرة السّيئات 
االله  أم  يا  سواك  واالحـــزان  الشدائد  يف  اهللا  عنـــد  دائـم  وسيط 

العلّي.»
ألجل ذلك جنثو لك ساجدين. فأنقذي عبيدك من كل ّشدة 
املبارك، وأن نصل إىل قيامة ربنا  وأهلينا أن جنوز ميدان الصيام 

وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح اÍيدة.آمني

عن عدم االنشغال باألرضیات
كيف نتحّرر من العالم:

✝ وأرانا الرب نفسه صورة عملية لنقتفي أثرها.
َحمَبَِّته»  يف  وأَثُبُت  َأيب  َوصايا  َحِفظُت  َأينِّ  «َكما   ✝

(يو١٠:١٥).
✝ «إين مل أنزل من السماء، ألصنع مشيئيت، بل مشيئة من 

أرسلين» (يو٣٨:٦)
✝ وعّلمنا أن تكون مشيئتنا كمشيئته، وأن يكون عملنا مثل 

عمله، كمعّلمي صناعات هذا العامل.
آلًة وطلب منه أن  إذا ما أعطاه أحد  أّن احلداد،  وكما   ✝

يعمل مثلها، فإنّه إذا ما تذّكر املطلوب فإنه يعمله، أما إذا نسي 
ذلك، فإّما: أالَّ يعمل شيًئا، أو ال يعمل املطلوب.

✝ كذلك املسيحي، إذا ظّل ذاكًرا اهللا ، فهو يعمل إرادته كما 
أمره، ويتّمم املكتوب: «إّين سبقت أنظر الرّب أمامي يف كل 

حني، ألنه عن مييين لكي ال أتزعزع» (مز ٨:١٥).
✝ «إذا ما أكلتم أو شربتم أو صنعتم شيًئا آخر، فكل شيء 

اصنعوه Íد اهللا» (كو٣١:١٠).

نتذّكر أن اهللا يتطّلع علينا:
✝ «إّين أمأل السماء واألرض ، قال الرّب» (إر ٢٤:٢٣).

✝ «أنا إله قريٌب وليس بعيًدا».
✝ «حيث يكون ٱثنان - جمتِمَعْني بٱمسي - فأنا أكون هناك يف 

وسطهما» (مت ٢٠:١٨).

َغَرُضَنا إرضاء اهللا ال الناس:
✝ وأنا أرى أن هذا األمر يستقيم بكلمة واحدة، وهي أالَّ نعمل 
وصايا اهللا ملرضاة الناس. فال جيوز لنا أن منيل إىل النواقص، بل إىل 

األفضل وهو ُنصب أعيننا.
✝ والنفس املتيقظة والصحيحة، إذا ما تأكَّدت أن اهللا ينظر إليها، 
متيل  وال  الرب،  وصايا  عن  تكسل  ال  يرضيه،  ما  طلبها  وجعلت 
لوصايا الناس. وال ُميسكها شيء من أعمال هذه الدنيا، وال تطغيها 
كرامة (جمد) هذا الزمان، كالذي قال:« تكّلم معَي املنافقون بكالم 

كثري، وليس مثل ناموسك يا رب» (مز ١١٨).
✝ «تكلَّمت بشهاداتك قّدام امللوك ومل أخجل» (مز ١١٨).

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر

الذي قهر كل اآلالم إالَّ واحدة فليس بعد صحيًحا 
ُمَعاَفى. والذي ساد على أهوائه وشهواته ِإالَّ واحدة 
فهو بعد عبٌد َمربوٌط !    القدیس باسیلیوس الكبیر



لـمَّا تقّلد عصا امللك بسماح من اهللا الون االيصافري بعد أن كان 
الذي  القديس  جرمانوس  فدعا حاًال  اليدين  عائًشا بصناعة  محَّارًا 
كان إذ ذاك متقّلًدا سياسة الكنيسة وقال له: {على ما أرى أيها 
السّيد َأن االيقونات المقدسة ال تختلف بشيٍء عن األصنام، فَْأُمر 
ُصَور  بالحقيقة  هي  وإن كانت  الوسط،  من  حاًال  تُرفع  أن  إًذا 
في  ومرتفعة  عالية  تُعلَّق  أن  يجب  ذلك  مع  أنه  إالَّ  القديسين 
عندما  دائًما  ندنسها  الخطايا  في  توحُّلنا  بسبب  لئالَّ  الكنائس 

نصافحها.} 
فأخذ البطريرك يصرف امللك ويُبعده عن هذا العمل السّيئ املتفاقم 
رداءة قائًال له ال تفعل ذلك أيها امللك، إذ قد مسعنا أنه سيهوش 
حيًنا ما على االيقونات املقدسة إنسان يُلقَّب كونن فأجاب امللك 
قائًال: أنا لـمَّا كنت طفًال كنت أُدعى كونن. فإذ مل يقتنع البطريرك 
برأيه نفاُه من أبرشيته وأقام عوضه انسطاسيوس املطابق لعزمه وآنئٍذ 
بدأت احلرب ضدَّ االيقونات املقدسة. فُيقال ان أوَّل َمن وسوس له 
qذا العمل املنكر هم بعض من اليهود إذ سبقوا فأوعزوا له بسحٍر 
ما، انه عتيد أن يرتقي إىل الـُمْلِك بعد ان كان عائًشا معهم محَّارًا 
عندما كان فقريًا. فلمَّا انقضى أجله بنهاية ردية توىلَّ األمر بعده شبُلُه 
األشدُّ عنًفا منه وهو قسطنطين الزبلي االسم بعد ان اصبح خليفًة 

له، أعلن احلرب على االيقونات املقدسة. فما لنا وإطالة الشرح عن 
كمّية وكيفّية ما ارتكبه هذا العاصي من األفعال السيئة. فلما َقضى 
حنبه وهذا أيًضا بصورة أشدَّ قبًحا من أبيه توىل بعده الـُملك ابنه الذي 
ايريني  خلفته  شنيًعا  انتقاًال  هذا  انتقل  أن  بعد  فمن  خزارا  من 
وقسطنطين. فهؤالء بإرشاد البطريرك طاراسيوس الكلّي قدسُه ُعِقَد 
االيقونات  على  ثانًيا  المسيح  وحازت كنيسة  السابع  المجمع 
نيكيفوروس  إليه  ارتقى  الـُملك  ٰهذان وغادرا  انتقل  فلما  المقدسة 
الذي كان ابوه وكيل اخلزائن امللوكيَّة مث ابنه سطافراكيوس مث بعده 
ميخائيل رانكافا فكان مجيعهم يوقرون االيقونات الشريفة. مث َمَلَك 
ميخائيل الون ارمينيوس الوحشي الذي لـمَّا اخندع وَفَسَد من ناسٍك 
وحتوَّل اىل ملحد أثار حرب االيقونات الثاني فظهرت ثانًيا كنيسة 
ابن  ثاوفيلوس  مث  امورويوس  ميخائيل  خلفه  مث  الزينة.  فاقدًة  اهللا 
الهّياج ضدَّ االيقونات اللذان سبقا اآلخرين جد�ا. فثاوفيلوس هذا 
عذَّب كثيرين من اآلباء القديسين بعذابات وتنكيل جائر جًدا كأنه 
العدل  يدَّعي  ألنه كان  أيًضا  وهذا  اÍيدة،  االيقونات  عن  حيامي 
باألكثر حىت انه طلب مرًة إن كان أحد يف املدينة يضايق اآلخر فما 
ُوِجَد يف مدَّة أيام كثرية. فبعد أن أقام اثين عشر عاًما وقع يف مرض 
الذونسطارية ودنا انقضاء اجله فانشقَّ فُمه جًدا حىت بانت أحشاؤه 
من داخله. فثاوذوره افغوسطا حزنت وتوجعت جًدا هلذا احلادث 
الطاهرة محتضنة  اإلله  والدة  منامها  رأت يف  للنوم  مرة  اَوت  وملا 
الطفل الذي قبل الدهور محاطة من مالئكة إلهيَّة وعاينت قرينها 
وإذ  النوم  من  استيقظت  فلمَّا  منهم.  ويُثَلب  ُيجَلد  ثاوفيلوس 
الشقّي ألنني من أجل  أنا  ويحي  قليًال وصرخ:  تنحَّى  بثاوفيلوس 
االيقونات المقدسة ُأجَلد. فحاًال وضعت امللكة فوقه ايقونة والدة 
اإلله وكانت تتوسَّل إليها بدموع، إالَّ أن ثاوفيلوس مع انه كان يف 
تلك احلالة إذ نظر إنسانًا من الواقفني حوله حامًال حجابًا مصوَّرًا 
عليه المسيح فأخذه منه بسرعة وصافحه فحينئٍذ ذاك الفم الزائر 
على االيقونات املقدسة واحللق املفتوح ِبِقَحة وجسارة ارتدَّا حاًال إىل 
عاد§َما األوىل وهدآ من الشدَّة والعنف احمليَقْني qما واستيقظ معرتفًا 
انه جّيد والئق ان ُتكرَّم وتُوقَّر االيقونات املقدسة. فأخرجت حينئٍذ 
امللكة من صناديقها االيقونات الشريفة املقدسة وجعلت ثاوفيلوس 
أن يقبلها ويكّرمها من كل قلبه، مث انه بعد قليل انتقل ثاوفيلوس 
فثاوذوره استدعت مجيع املنفيني واملسجونني وأباحت هلم أن يعيشوا 
حبريّة واطمئنان، وُخلع من السّدة البطريركية يوحنا الذي يليق به أن 
ُيسمَّى يانيس ورئيس الشياطين والسحرة باألحرى من أن يدعى 
بطريرًكا ورئيس اآلباء. مث ارتقى إليها مثوديوس المعترف باملسيح بعد 

أن احتمل أشياء كثرية وكان مسجونًا يف قٍرب باحلياة.
العظيم  يوانيكيوس  اقتبل  الصورة  هذه  على  األمور  فلمَّا كانت 
الناسك  ارصاكيوس  إهلية ألن  زيارة  أوليمبوس  من جبال  الناسك 
العظيم واىف إليه قائًال: ان اهللا أرسلين إليك لكي منضي حنو اشعيا 
الرجل الكلي برَّه الناسك في نيكوميدية ونتعلَّم منه مجيع ما يرضى 
اهللا ويليق بكنيسته. فلمَّا توجَّهوا حنو اشعيا الكلي برُّه قال هلم هذه 
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األقوال، يقوهلا الرب: لقد دنا انقضاء أعداء صوريت فٱْنطَِلَقا أنتما 
له هكذا  وقوَال  مثوديوس  البطريرك  بل وحنو  ثاوذوره  الملكة  حنو 
ِإْعزِْل مجيع الرجال املدنَّسني مث قدِّم يل ذبيحة مع املالئكة مكّرًما 
إىل  حاًال  أْسَرَعا  ٰذلك  ِمسَعا  فلمَّا  الصليب.  وصورة  ايقونيت 
القسطنطينية وأخربا باملقوالت للبطريرك مثوديوس ومجيع خمتاري اهللا 
فاجتمع أولئك، وانطلقوا حنو امللكة فوجدوها منقادة ومقتنعة جبميع 
ذلك ألcا كانت عن آبائها حسنة العبادة َوحمُِبًَّة هللا. فحاًال أخرجت 
وقبَّلتها  ِبُعـُنِقَها  إيّاها  ُمَعلَِّقًة  اليت كانت  اإلله  والدة  ايقونة  امللكة 
وال  االیقونات،  لهذه  یسجد  ال  َمن  كل  قائلة:  اجلميع  حبضور 
یصافحها لیس مصافحة عبادة، بل بالنظر إلى أصلها وال یكّرمها 
لیس كآلهة بل كُصَور عناصرها شوًقا لها فلیكن ملعوًنا. أمَّا هم 
ففرحوا فرًحا عظيًما. مث طلبت منهم هي أيًضا أن يصنعوا طلبة من 
أجل ثاوفيلوس رُجِلها. فلمَّا نظروا أمانتها مع اcم كانوا قبًال يعتفون 
من ذلك انقادوا أخريًا وانثنوا إىل مرغوqا. َفَجَمَع القديس مثوديوس 
العظمى  الكهنة من كنيسة اهللا  مجيع الشعب واالكلريوس ورؤساء 
وانَضوى معهم، وتواجد أيًضا هؤالء املختارون الذين من أوليمبوس 
وتالميذ  ونافكراتيوس  وارصاكيوس  العظيم  يوانيكيوس  وهم: 
ثاوذوروس السطوذيتي وثاوفانيس رئيس الحقل العظيم وثاودوروس 
المقدسة  المدينة  من  الذي  وميخائيل  والمعترفون  الكاتبون 
وسينكالوس وكثيرون غيرهم وقدَّموا طلبة يف مجيع آناء الليل حنو اهللا 
مصلني مجيعهم بعربات وطلبات حارَّة وذلك حصل يف مجيع السبَّة 
األولى من الصيام وكانت امللكة تصنع ذلك أيًضا مع النساء وكذلك 

بقية الشعب.
مث انه اثناء ذلك بينما كانت امللكة نائمة يف وقت طلوع الفجر cار 
اجلمعة رأت ذا§ا واقفة عند عمود الصليب وان بعًضا كانوا يرتدَّدون 
مارّين من الطريق بضجيج عظيم حاملني آالت عذابات متنّوعة، وإذ 
ثاوفيلوس ُيساق منهم مغلوًال ومربوط اليدين إىل خلف، فلمَّا عرفته 
النحاسي رأت  الباب  الذين كانَـُوا يسوقونه، وملا وصلوا إىل  تبعت 

رجًال qّي املنظر جالًسا أمام ايقونة املسيح وأمامه ُنصب ثاوفيلوس. 
فانكبَّت امللكة على أقدامه وكانت تتوسَّل إليه عن أجل ثاوفيلوس 
املرأة،  أيتها  إميانِك  هو  عظيٌم  قائًال:  فاُه  ففتح  هو  وأمَّا  الملك. 
فاعلمي انين ألجل دموعِك وإميانك، مث ولتوسُّل عبيدي وكهنيت قد 
أجود بالغفران واملساحمة لثاوفيلوس رجلك. مث قال للذين يقتادونه: 
َفرَِحًة مسرورًة  ُحلُّوه وسلِّموه إىل امرأته. وأّما هي فأخذته ورجعت 
وحاًال أفاقت من نومها فهذا ما رأته امللكة ثاوذوره. وأما البطريرك 
ورقة  أخذ  أجله  من  واالبتهاالت  الصلوات  إمتام  فبعد  مثوديوس 
اسم  مجلتهم  ويف  األراتقة،  امللوك  مجيع  أمساء  فيها  وكتب  بيضاء 
ثاوفيلوس ووضعها حتت املائدة املقدسة، ففي cار اجلمعة رأى هو 
أيًضا مالًكا رهيًبا داخًال إىل اهليكل العظيم ولـمَّا اقرتب منه يقال انه 
امللك  وحظي  األسقف  أيها  طلبتك  َعْت  مسُِ لقد  هكذا:  خاطبه 
ثاوفيلوس على الغفران فال تَـُعْد تطلب أيًضا من أجله. فلكي خيترب 
صدق ما رآه توجَّه وأخذ الورقة، فيا لعمق أحكام اهللا، فلما فتحها 
َوَجَد أنَّ اهللا قد حما اسم ثاوفيلوس منها بالكلّية. فلمَّا علمت امللكة 
بذلك ابتهجت جًدا وأرسلت تطلب من البطريرك أن جيمع مجيع 
الكنيسة  يف  املقدسة  وااليقونات  املكرَّمة  الصلبان  مع  الشعب 
العظمى، لكي يُعطى هلا مجال االيقونات املقدسة َوتُـَعِلَم عند اجلميع 
هذه املعجزة الغريبة. فلمَّا التأم اجلميع تقريًبا يف الكنيسة بالشموع 
حضرت امللكة مع ابنها وصار زياح بااليقونات المقدسة والصلبان 
اإللهّية الموقرة واإلنجيل الشريف اإللهي. وخرجوا من هناك حىت 
إىل  رجعوا  مث  ارحم،  رب  يا  صارخني:  ميليون  املدعو  املكان  إىل 
المقدسة  االيقونات  وُعلقت  اإلهلي  القداس  وأكملوا  الكنيسة 
العبادة  باحلسين  منادين  املذكورين  القديسني  الرجال  من  الموقَّرة 
والذين ال  امللحدين  الرأي، ومفرزين والعنني األضداد  واملستقيمي 
هؤالء  حدَّد  الوقت  ذلك  ومن  املقدسة.  االيقونات  اكرام  يقبلون 
لئالَّ  الشريف سنوي�ا  الموسم  أن يصير هذا  المعترفون  القديسون 

نسقط ثانًيا في هذه الهرطقة عينها.

طريق اهللا 
للقديس أثناسيوس الكبير

 إن طريق الحق يقودنا إلى اهللا الموجود حًقا، وحتى نعرف 
معرفة  سوى  شيء  أي  إلى  نحتاج  ال  ونتَّبعه،  الطريق  هذا 
نفوسنا، وإْن كان اهللا تعالى هو فوق الكل. مع ذلك فالطريق 
الذي يقودنا إليه ليس صعًبا وال بعيًدا وال خارًجا عنا، ولكنه 
فينا وفي داخلنا. فيمكننا أن نجد في ذاتنا نقطة االنطالق 
إليه، كما قال موسى النبي: «إنَّ كلمة اإليمان هي في قلبك» 

(تثنية ٣٠: ١٤).
وقال السيد، الرب يسوع المسسح: «ملكوت اهللا داخلكم» 

(يوحنا ١٧: ٢١). وما دام فينا اإليمان وفي قلبنا ملكوت 
اهللا، نستطيع بكل سهولة أن نشاهد ونتأمل ربَّ الكون كلمة 

اآلب مخلِّصنا يسوع المسيح.
ليس الوثنيون في حاجة إلى حجج إلثبات هذه الحقيقة وال 
ينبغي ألحٍد أن َيِضلَّ ويدافع عن ضالله كما لو كان ال يعرف 
هذا الطريق. كلُّنا في الطريق، ولكن كثيرين منَّا ال يُريدون أن 
ملذَّات  عن  للبحث  عنه  االبتعاد  يبتغون  فهم  فيه،  يسيروا 

الدنيا الفانية.
وإذا قال سائل: وما هو هذا الطريق؟

أجبُته قائًال: إنها نفسنا والروح الموجود فيها. والروح وحده 
هو الذي يستطيع أن يشاهد اهللا ويكّون لذاته فكرًة عنه عزَّ 

وَجّل.
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االيقونة هي صورة ُمتثِّل شخًصا مقدًسا تربز فيه نفسيته وهي مبنّية 
على ثوابت تقّرها الكنيسة ال على مشاعر الفنان الشخصية، وال 
تُعد الصورة ايقونة ما مل تُرسم على اخلشب والغاية منها كما يقول 
القديس باسيليوس: «أن جتذب األنظار وجتعل احلقيقة اليت متثِّلها 
والغاية  نفوسنا»  يف  تأثريًا  وأبقى  وأسرع  وأعمق  عقولنا  إىل  أحّب 

األخرى هي أن تعلِّمنا بعض احلقائق التارخيية والالهوتية.
أسباب محاربة االيقونات:

إن األسباب اليت محلت بعض الناس على حماربة االيقونات هي 
ليس  ُحيَرُِّمون  اليهود كانوا  أن  أوًال  منها  نذكر  ومتضاربة.  عديدة 
تصوير اهللا فقط، بل أي مشهد آخر من الكتاب املقّدس، وذلك 
حفاظًا على الوصية القائلة: «َال َتْصَنْع َلَك ِمتْثَاًال َمْنُحوتًا ُصوَرًة مَّا 
ِممَّا ِيف السََّماِء ِمْن فـَْوُق َوَما ِيف اَألْرِض ِمْن َأْسَفُل َوَما ِيف اْلَماِء ِمْن 
َحتِْت اَألْرِض. َال َتْسُجْد َهلُنَّ َوَال تـَْعُبْدُهنَّ، َألينِّ أَنَا الرَّبُّ ِإهلَُك ِإلٌه 
والتماثيل  الصَور  ينبذ  االسالم  َغُيوٌر» (خروج ٢٠: ٤). وكذلك 
الصَور من  بانتزاع  الدينية. فالخليفة يزيد األموي أمر سنة ٧٢٣ 

مجيع الكنائس اليت حتت سلطته. وقد قام تيار مسيحي قبل االسالم 
حيذِّر من التصوير الديين خوفًا من االنزالق يف الوثنية. وٱْشَتدَّ ٰهذا 
التيار عندما تصّعدت االنتقادات اليهودية واالسالمية ضد مكّرمي 

االيقونات.
وهناك عوامل سياسية واجتماعية ولعّلها األهم، إذ كان الشبان يف 
سلك  يف  لينخرطوا  العسكرية  اخلدمة  من  يفّرون  البيزنطية  الدولة 
الرهبانية حيث ينصرفون إىل صنع االيقونات باتقان ومهارة وجينون 
على  نفوذهم وهيمنوا  وقوي  ثروا§م  فازدادت  طائلة.  أرباًحا  منها 

مرافق التعليم والتوجيه والثقافة.
األزمة في مرحلتيها:

مّرت أزمة االيقونات يف مرحلتني قاسيتني. املرحلة األوىل متتد من 
السابع  املسكوين  اÍمع  عقد  تاريخ   ٧٨٧ سنة  إىل   ٧٢٦ سنة 
النيقاوي الثاين وعقبها ٢٧ سنة مهادنة وسالم. واملرحلة الثانية من 
مناوئي  على  المستقيم  الرأي  انتصار  تاريخ   ٨٤٣ حىت   ٨١٣

االيقونات.
المرحلة األولى:

تسلََّم الون الثالث االيصوري (٧١٧- ٧٤٠) مقاليد احلكم من 
سَلفه تيودورس الثالث مبساعدة العرب واليهود، فأصبح مديًنا هلم 
وصديًقا، فضًال عن أنه من مواليد ايصوريا (مرعش) الواقعة مشايل 
سوريا. فنشأ متأثرًا بالمفاهيم االسالمية النازعة إىل تنزيه اهللا عن كل 
ما هو ماّدي. ورأى املسيحيني يغالون يف تكرمي االيقونات، مما محله 
وأصدر  فيها"  حياة  "ألنها صّماء وال  عليها:  احلرب  إعالن  على 
متناول  عن  إلبعادها  عالًيا  الصَور  برفع  يأمر   ٧٢٦ سنة  مرسوًما 
أيدي املؤمنني. وأعقبه مبرسوم آخر يقضي بإتالفها. وعبثًا حاول أن 
ينتزع تأييد جرمانوس بطريرك القسطنطينية فلم يفلح. وآثر البطريرك 
أن يستقيل من منصبه على أن يتنّكر لعقيدته. وتفّجر الوضع عندما 
مدخل  أعلى  من  املسيح  السّيد  إيقونة  ليُنزِل  الضباط  أحد  صعد 
الذي  األمر  أرًضا  وأسقطه  أحدهم  له  فتصّدى  امللكي.  القصر 
بإتالف مجيع  امللك غيظًا وأمر  تسّبب يف موته. عندئٍذ استشاط 
صَور القديسني وذخائرهم أينما ُوِجَدت. فجمع يف خزائنه ما كان 
ترّصع  اليت كانت  الكرمية  واحلجارة  الذهب  صفائح  من  يشتهيه 
االيقونات. وشنَّ محلة شعواء على مؤيدي االيقونات فقتل منهم 

املئات ومل يتورَّع عن قتل البطريرك جرمانوس نفسه.
الخامس  قسطنطين  امللك  عهد  يف  ذروته  االضطهاد  بلغ  وقد 
"بالزبلي" ألنه  أخصامه  (لقَّبه  الثالث  ابن الون   (٧٤١- ٧٧٥)
املرة  هذه  جاراه يف ضالله  احلظ  ولسوء  العماد)،  جرن  في  أفرز 

البطاركة الثالثة الذين تعاقبوا يف عهده على كرسي القسطنطينية.
مؤتمر هييرية:

وعقد امللك مؤمترًا كنسًيا يف مدينة هيريية. سنة ٧٥٤ اشرتك فيه 
حوايل ٣٣٨ أسقًفا برئاسة تيودوسيوس أسقف أفسس (ألن كرسي 
جبميع  احلرم  إنزال  على  األساقفة  وأكره  شاغرًا)  القسطنطينية كان 

ما هي االیقونة؟
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الذين يكرمون االيقونات ألcا، يف زعم املؤمترين، متثِّل جسد املسيح 
فيه  رأوا  إذ  الدمشقي  يوحنا  خاصة  وحرموا  الهوته.  عن  مفصوًال 
خصًما عنيًدا والهوتًيا حجيًجا ال تقرع له حجة. وشّنوا محلة اضطهاد 
االيقونات.  عن  املدافعني  أشد  من  ألcم  ومؤيديهم  الرهبان  على 
ففتكوا بالكثريين منهم وأماتوهم بعد أن ساموهم أشد العذابات. ويف 

ِعداد الشهداء الراهب الناسك القديس اسطفانوس الصغري.
المجمع المسكوني السابع النيقاوي الثاني ٧٨٧ :

توّلت احلكم امللكة ايرينه (٧٨٠- ٨٠٢) أرملة الون الرابع، نيابة 
عن ابنها القاصر قسطنطني السادس الذي مل يكن قد بلغ العاشرة. 
وكانت امللكة من حمّيب االيقونات فآلت على نفسها أن حتّل املشكلة 
تراسيوس  القسطنطيي  البطريرك  السالم، والقت يف شخص  وتعيد 
نصريًا آخر يريد إعادة الكرامة إىل االيقونات. فدعت إىل عقد جممع 
مسكوين سنة ٧٨٦ حضره حنو ٣٥٠ أسقًفا وعدد كبري من الرهبان. 
التأمت اجللسة األوىل يف القسطنطينية ولكن، منًعا لالضطرابات اليت 
ما زال حيركها املناوئون، انتقل اآلباء إىل نيقيا يف أيار ٧٨٧ حيث 
َعَقَد اÍمع مثاين جلسات يف خالل شهر واحد. ويف اجللسة الثالثة 
دخل األساقفة املبتدعون فأقّروا خبطئهم وأعلنوا توبتهم. ويف اجللسة 
والرسل ومجيع  اإلله  والدة  بشفاعة  احلاضرون  اآلباء  اعرتف  الرابعة 
قرارات  وألغوا  وتقبيلها.  االيقونات  اكرام  بشرعية  وأقّروا  القديسني، 
مؤمتر هيريية. ويف اجللسة السابعة وضعوا صيغة اعرتاف باالميان جاء 
فيه: «ليس فقط عالمة الصليب ولكن أيًضا الصَور اليت متثل سيدنا 
يسوع املسيح والعذراء النقّية واملالئكة القديسني سواء أكانت صَورًا 
ملّونة أم منقوشة يف احلجر أو بأي نوع آخر، جيب أن توضع يف 
هذه  نشاهد  دمنا  ما  فإننا  الطرقات.  وعلى  البيوت  ويف  الكنائس 
الصَور نتذكر من متثِّلهم. ونشعر بامليل إىل االقتداء qم ونكرمهم 

االكرام املستحق هلم ال بالعبادة احلقيقية اليت ال تليق إالَّ باهللا».
وأوجبوا التعويض على األديار واألوقاف املتضّررة. واشرتعوا ٢٢ 
قانونًا إلعادة النظام إىل الكنيسة بعد التغيريات اليت استحدثت يف 
وقَّعها  وابنها كما  امللكة  االعرتاف  صيغة  ووقََّع  املشاغبني.  عهد 

لفيف األساقفة.
شارلمان رفض االعتراف بأعمال المجمع النه لم يُدَع  بيد أن 

لالشتراك فيه.
المرحلة الثانية (٨١٣- ٨٤٢):

والدته  وبني  بينه  العالقات  توترت  حىت  قسطنطني  شبَّ  إن  ما 
صاحبة الوصاية عليه، فأبعدته عن احلكم. مث تآمر عليها رجال البالط 
تعصف  التي  الصعبة  الظروف  هذه  ضمن  تنحيتها.  على  فعملوا 

بالكنيسة، قام بابا روما بتتويج شارلمان إمبراطورًا على الغرب. ؟!
ملحوظة هاّمة: {ِإنَّ أّول امرباطور من أباطرة االمرباطورية الرومانية 
الغربّية هو أغسطس قيصر (٦٣ ق.م. - ١٤م) وَخلفه باحلكم 
طيباريوس قيصر وبعده كاليغوال وهكذا لغاية اإلمرباطور رقم ٣٧ 

 -  ٣١٣) ليكينيوس  اإلمبراطور  وهو  الرومان  أباطرة  قائمة  يف 
بعدها  الغرب.  الرومان في  أباطرة  انتهى عصر  ٣٢٣م). وهكذا 
نَقل احلكم إىل اإلمبراطورية الشرقّية اإلمبراطور قسطنطين الكبير 
الذي َوّحد اإلمرباطوريّة الرومّية، وبىن مدينة املدائن اليت حتمل امسه 

أَال وهي مدينة القسطنطينّية اليت ُتدعى روما اجلديدة.}
العرش فكانوا حيال  الذين تعاقبوا على    أما األباطرة الشرقيون 
فالون  هلا.  مناوئني  أو  للبدعة  مؤيدين  وإمَّا  حيادّيني  إمَّا  األزمة 
الخامس (٨١٣- ٨٢٠) كان من أنصار البدعة. فقاومه البطريرك 
القسطنطيين والرهبان مما يدّل بوضوح على أن املعركة اختذت طابًعا 
من الصراع احلاد بني الكنيسة والدولة، كان اهلدف منها إخضاع 

الكنيسة لسطوة الدولة وملصاحلها.
منصبه  من  البطريرك  تنحية  على  الملك  ويف سنة ٨١٥ جتاسر 
رأسهم  وعلى  الرهبان  من  فما كان  البوسفور.  ضفاف  إىل  َونَـْفِيِه 
القديس تيودورس رئيس رهبان االستوديني، إالَّ أن نزلوا إىل شوارع 
املدينة بتطواف مهيب ضمَّ حنًوا من ألف راهب. وكان ذلك يوم أحد 
الشعانني. فردَّ عليهم امللك بقسوة بربرية واندلعت نار االضطهاد من 
جديد. وعقد امللك مؤمترًا ضمَّ عدًدا من األساقفة يف كنيسة آجيا 
وثّبتوا  السابع  المسكوني  نيقيا  مجمع  مقررات  فيه  نبذوا  صوفيا 

قرارات مؤتمر هييرية. 
ومن ردود تيودورس على الملك قوله املأثور: «ال تعكر صفاء 
رُسًال  يكونوا  أن  بعًضا  أعطى  الذي  وهو  قال:  فالرسول  الكنيسة 
وبعًضا أنبياء وبعًضا مبّشرين وبعًضا رعاة ومعلمني، منظًِّما هكذا 
القديسني ألجل عمل اخلدمة يف سبيل بنيان جسد املسيح. ولكنه 
واجليش  الدولة  مقاليد  تعاىل  اهللا  سلَّمك  وقد  األباطرة.  يذكر  مل 
فاعِنت qما ودَع الكنيسة لرعا§ا ومعلميها. وإن مل ترَض فال نصغي 

إىل قولك ولو بلَّغنا إياه مالك من السماء».
تدخل  مدى خطر  يدرك  تيودورس كان  أن  نفهم  الكالم  qذا 

األباطرة يف شؤون الكنيسة ويطالب باستقالهلا عن الدولة.
حسم النزاع سنة ٨٤٢:

اهللا  قّيض  أن  إىل  والغليان  االستقرار  بني  تتأرجح  احلال  وبقيت 
الملك  أرملة  تيودورا  احلكم هي  توّلت  ثانية  امرأة  الدولة  لتسيري 
ثيوفيلس (٨٤٢- ٨٥٧) نيابة عن ابنها القاصر ميخائيل الثالث: 
فعقدت جممًعا يف القسطنطينية رِئَسُه البطريرك القديس متوديوس 
يف ١١ آذار ٨٤٢ ثّبت فيه قرارات اÍمع النيقاوي ورشق باحلرم 
بتطواف حافل مشت يف  االجتماع  وانتهى  االيقونات.  مناهضي 
الزينة  معامل  وسط  البالط  ورجال  وابنها  امللكة  املوكب  مقدمة 
والبهجة، باجتاه كنيسة آجيا صوفيا، حيث احتفل بالقداس االهلي 
َ األحد األول من الصوم  وتقبيل االيقونات وطلب املغفرة، َوُعنيِّ
«أحد األرثوذكسّية - عيد العقيدة القويمة -». ومنذئٍذ يتحاشى 
صنع  يتحاشون  منظور كما  غري  ألنه  اآلب  اهللا  متثيل  البيزنطيون 
التماثيل. وهذا االنتصار نرى أثره حىت اليوم يف التشديد على رفع 
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حبيث اننا بواسطة الصيام األربعيين حنصل وحنن أيًضا كمصلوبني 
يُقدَّم  فلذا  ومرتاخني  متضجرين  مبرارة  ونشعر  اآلالم  عن  بأماتتنا 
الصليب الكريم المحيي مرًحيا ومقوِّيًا إيّانا ليذكِّرنا بآالم ربنا يسوع 
المسيح ويعزّينا ويشّجعنا بأنه إن كان إهلنا ُصِلب من أجلنا فكم 
جيب علينا أن حنتمل ونصنع حنن ألجله. وخيّفف أتعابنا بإظهاره لنا 
بواسطة  الناتج  اÍد  وأَمل  وتذكار  السيدية،  واألحزان  األوجاع 

الصليب، حبيث كما أن خملصنا بصعوده على الصليب ُجمِّد باالنقياد 
الـُمهني والتمرمر كذلك حنن جيب علينا أن نفعل لكي نتمّجد معه 
أيًضا، وإن كان حيدث مرًة أن يصيبنا أمر فنكرُهُه. وأيًضا كما ان 
الذين يسعون يف طريق شاسعة َوِعرة عندما يعيِبِهم السري جيلسون 
قليًال حيث جيدون شجرة حسنة الظّل، ويسرتحيون وبعدما يتقّوون 
جيًدا جيوزون بقية الطريق. هكذا واآلن يف زمان الصيام الذي هو 
القديسين  اآلباء  من  الوسط  يف  ُزرع  قد  متعبة  شاسعة  كطريق 
الصليب الحامل الحياة ماًحنا إيَّانا راحًة َوُمَنشِّطًا وخمفًِّفا الذين قد 
َكّلوا وأعيوا من اجناز بقية سعيهم املتعب. أو كما انه عند حضور 
ومبتهًجا  َفرًِحا  هو  تتقدم عالمته وصوجلانه مث حيضر  امللوك  أحد 
بالظفر وتفرح معه الرعّية على هذه الصورة؛ وربنا يسوع المسيح مبا 
انه عتيد بعد قليل أن ينشر َعَلم ظفرِه على املوت، وحيُضر مبجٍد يف 
الكريم  الصليب  أعين  امللوكي  وَعَلمُه  صوجلانه  قدَّم  القيامة،  يوم 
ليمألَنا qجة وراحة عظيمة وجيعلنا مستعّدين القتبال هذا امللك بعد 
وقد  أعدائه.  على  ظفره  عليه ألجل  واالثناء  وملدحيه  يسرية،  مدَّة 
حصل يف السبَّة الوسطى من األربعني املقدسة، ألن األربعني املقدسة 
تشبه عني مرَّان ألجل االنسحاق وألجل ما حيصل لنا من التمرمر 
وامللل من تلقاء الصيام. فكما أّن يف وسط عني مرَّان املرّة الطعم، 
ألقى موسى اإلهلي ذاك العود وجعل املياه حلوة وعذبة، كذلك واإلله 
الذي أجازنا البحر األمحر العقلي وجنَّانا من فرعون قد حيّلي بعود 
الصليب الكريم المحيي املرارة الناجتة من األربعني املقدسة بواسطة 
الصيام، ويعزّينا ويشجِّعنا كجائزين يف قفٍر إىل أن يبلغنا إىل أورشليم 
العقليَّة بواسطة قيامته. أو حبيث أن الصليب يُقال له عود الحياة 
كما وهو أيًضا باحلقيقة وذاك العود ُوجَد مغروًسا يف وسط فردوس 
عدن. فلذلك بغاية اللياقة نصب آباؤنا اإلهليون عود الصليب يف 
األربعني املقدسة ليذكرونا بعصيان آدم مث مع ذلك أيًضا ليوضحوا 
نقض وإبطال ذاك العود «َوأَمَّا َمثَُر الشََّجرَِة الَِّيت ِيف َوَسِط اْجلَنَِّة فـََقاَل 
اهللاُ: الَ تَْأُكالَ ِمْنُه َوالَ َمتَسَّاُه لَِئالَّ َمتُوتَا» (تك ٣:٣).  بواسطة هذا  
(عود الصليب من خالل باملناولة املقّدسة حيث افتدانا املسيح مبوته 
الطوعّي)،  ألننا إذا ذقنا من هذا ال منوت أصًال بل حنيا على الدوام.

صَور السيد املسيح وبعض القديسني على واجهة االيكونوستاز يف 
الكنائس البيزنطية.

غاية  الفين  الرتاث  إىل  أساء  الصراع  هذا  ان  ال شكَّ  خالصة: 
االساءة إذ قضى على روائع الفن التصويري حىت ذلك احلني وذهب 
ضحيته آالف املؤمنني األبرياء، ولكن مل يكن بدون جدوى إذ انه 
ساعد الكنيسة على التعّمق يف الالهوت وتوضيح العقيدة والتقاليد. 
فقد أدركت أن االيقونة هي اقرار بالتجسد االهلي وإظهار إلنسانية 
بالنعمة  املنّور  اإلنسان  متثيل جلسد  اcا  املؤّهلة كما  املسيح  السيد 
اإلهلية. أما حترمي الصَور وااليقونات يف العهد القدمي فقد كان َمَردُُّه 

إىل أن اهللا غري منظور ورسم الالمنظور هو بدعة وضالل. أما وقد 
جتسد اهللا وصار بشرًا فلم يعد للوصية من مربر. ألن اهللا نفسه تنازل 
مظاهر  من  خاًصا  مظهرًا  أصبحت  وااليقونة  صورته،  لنا  وقّدم 

احلضرة االهلية. فهالَّ نكّرمها؟
ن ال يعرفون القراءة 

َ
قال القديس يوحنا الدمشقي: «ان الصَور مل

كالكتاب ملن حيسنون املطالعة. وما حيدثه الكالم يف السمع حتدثه 
الصورة يف البصر. فالصَور املقدسة إمنا هي مذكرة لألسرار االهلية 

وألعمال القديسني».
عن الرعية الجديدة: كانون الثاني، ١٩٨٥، عدد ١٧٤

سنكسار األحد الثالث من الصوم
 نعیِّد فیه للسجود للصلیب الكریم
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✞ خدمة المرَضى ✞
إلينا  يتَسرَّب  َهل  مريٍض،  بشخٍص  نهتم  عندما  ياروندا،   ✟
الَملل فَقط، أم الحزن أيًضا لُرؤيتنا شخًصا محبوبًا يذوي أمامنا؟.
✝ نعم ، لكنَّ اهللا يَُدبر ُكل شيء. عندما ميرض أحُد أفراد العائلة، 
تتأثر اُألْسَرُة بأكملها وتشعر بأمله. وإذا كان األُب هو املريُض ومل 
احلّظ  سوِء  من  ويُعانون  سيتأّلمون  فاجلميع  العمل،  بوسعه  يَعد 
قائلني: «هل سيعيش والدنا أم ميوت ؟». إنّه يتعذَّب، وكل العائلة 

ستتعذَّب وتذوي أيًضا. عندها يتوجَّب على األم أن تزيد عملها، 
املريض.  بزوجها  لالعتناء  املستشفى  إىل  بأوالدها، وتذهب  و§تم 
عندما ُيصاب أحدهم مبرٍض خطٍري، فسيعاين ويتأّمل، وقد يطلب 
عليه،  به سيقلقون  يعتنون  الذين  أسرته  أفراد  لكّن  املوت،  أحيانًا 
بعضها وأكثر  أقرَب إىل  العائلة  ويقاسون، ويتعبون. وكّلما كانت 
حمّبة، فسيسمح اهللاُ، يف النهاية، أن يتأّمل الشخُص املريض واّلذين 
القوِل،  درجة  يبلغوا  حىتَّ  أكثر،  يتعّذبوا  وأن  أكثر،  خيدمونه 

«فليأخذه اهللا لكي يرتاح»، ولكي يرتاحوا ُهْم أيًضا.
عندما تكون العائلة مّتحدة برباط احملّبة، وميوت الوالدان فجأة، 
بواِلَديهم، يصري أمل  دون مَرٍض وَأٍمل، وال يضطُر األوالُد لالعتناِء 

الُفراق أكثَر إيالًما َهلم.
✟ ياروندا، كيف تؤثّر العواطف على الصحة الجسديّة؟.

✝ عندما ال يكوُن االنساُن حزيًنا، يشعر بأٍمل أَقل. وبالعكس، 

فإّن احلالة الفكرية غري الصحّية تؤثّر على صحة اجلسِد. مثًال: أعلن 
األطباُء أنَّ حالة أحِد مرَضى السرطان ميؤوٌس منها. فإذا كان مؤمًنا 
باهللا وموجوًدا يف بيئة روحّيٍة ُمبِهَجٍة ، فَقد يعيُش لوقٍت أطَول. أمَّا 
بضعة  خالل  واليأس  القلق  من  يذوي  فقد  خمتلفٍة،  ظروف  يف 
النظر  وجهة  من  املريض  ُيشَفى  َقد  األحيان،  بعض  يف  أسابيع. 
الطبّية، وال تشري فحوصه إىل أي شيٍئ خطٍري، لكن إذا كان هناك 
أمٌر يُزعجه، فقد ال يكوُن ُمعاَىف. ألنَّ معظم األمراض تبدأ بسبِب 
وجود قلٍق ما. توجد عند ُكلِّ الناِس نقطُة ضعٍف حّساسة، هلذا قد 

يضرب احلزن أحدهم يف معدته، واآلخر يف رأسه.
أفَضل دواٍء للمريض هو الفرح الروحّي، ألنّه يَغمُر النفس بالنعمة 
الذي  هو  الروحّي  فالفرح  عظيمٍة.  شفائّيٍة  ُقدرة  ذو  وهو  اإلهلّية، 

َيشفي اجلروح، بينما القلق واحلزن يُهيجاcا.  

صباءوت
كلمة عبرية في صيغة الجمع، تعني 
"الجنود"، "فرب الصباءوت" (إش ٦: 
"رب  يعني  ٤إلخ)   :٤٧ إش   ،٣
الجنود" . وترد هذه العبارة ٢٤ مرة في 
ونحو  والثاني،  األول  سفري صموئيل 
٢٥٠ مرة في األسفار النبوية، وتشمل 
هذه العبارة الخليقة كلها بما فيها من 
مالئكة وأجرام سماوية (انظر تك ٢: 
على  تطلق  إش ٤٠: ٢٦). كما   ،١
"أجناد" بني إسرائيل" (خر ١٢: ٤١، 
نفس  وتستخدم  و ٥٢)   ٣  :١ عدد 
العهد  في  العبرية  في  هي  العبارة كما 

الجديد (رو ٩: ٢٩، يع ٥: ٤). 

رئیس المجمع:
اإلدارية  الترتيبات  مسؤولية  ليتولى  المنتخب  الشخص  هو  المجمع  رئيس 
والمادية فى خدمات المجمع. وقد ذكر عدد من هؤالء األشخاص فى العهد 
الجديد، منهم يايرس والد الصبية ذات األثنى عشر ربيًعا التى أقامها يسوع من 
الموت (مرقس ٥: ٢٢- ٤٣، مت ٩: ١٨- ٢٦، لو ٨: ٤٠ – ٥٦). وآخر 
ال يذكر اسمه اغتاظ ألن يسوع أبرأ امرأة كان بها روح ضعف لمدة ثمانى عشرة 
سنة ، فى يوم سبت (لو ١٣: ١٠-١٧)، ورؤساء المجمع فى بسيدية الذين 
أرسلوا إلى بولس وبرنابا طالبين منهما: «إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب 
فقولوا» (أع ١٥:١٤)، وكريسبس رئيس المجمع فى كورنثوس الذى آمن بالرب 
يسوع مع جميع بيته بواسطة كرازة الرسول بولس (أع ١٨: ٨)، وسوستاينس 
رئيس المجمع فى كورنثوس أيًضا الذى أخذه اليونانيون وضربوه عندما أبى غاليون 
نفسه  . ولو كان هو  (أع ١٨: ١٧)  بولس  أن يستمع لشكواهم ضد  الوالى 
سوستانيس المذكور فى العدد األول من الرسالة األولى الى كورنثوس، لكان معنى 

ذلك أنه قد آمن بالرب يسوع وصار أًخا فى الرب.
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الوي.  سبط  من  ينحدرون  داثان  ومعهم  وأبيرام  قورح  كان 
اخليمة  يف  القانوين  الليتورجي  العمل  إليهم  أوكل  أنه  من  وبالرغم 
املقدسة بقرار من السماء، إال أcم غاروا من جمد موسى وهارون، 
وأرادوا أن يسرقوا الكرامة لذوا§م، دون أن يدعوهم اهللا هلذا العمل. 
هكذا، وبينما هم حتت تأثري وقاحة شنيعة، وغرية شديدة، اشتكوا 
ضد موسى وهارون بطريقة غري مقبولة .. ولكن هؤالء نالوا عقاqم 

على كل ما أقدموا عليه، إذ ابتعلتهم األرض ..
بقرار من السماء، وليس بإرادة موسى، أخذ هارون املكان األول يف 
الكهنوت. وحني أراد الـُمَشرِّع أن يُعلن هذا األمر قال لموسى العظيم: 
يِع  «َكلِّْم َبِين ِإْسرَائِيَل َوُخْذ ِمنـُْهْم َعًصا َعًصا ِلُكلِّ بَـْيِت َأٍب ِمْن مجَِ
ُرَؤَسائِِهْم َحَسَب بُـُيوِت آبَائِِهِم. اثْـَنَيتْ َعَشرََة َعًصا. َواْسُم ُكلِّ َواِحٍد 
َتْكتُُبُه َعَلى َعَصاُه. َواْسُم َهاُروَن َتْكتُُبُه َعَلى َعَصا َالِوي، َألنَّ ِلرَْأِس 
بَـْيِت آبَائِِهْم َعًصا َواِحَدًة. َوَضْعَها ِيف َخْيَمِة االْجِتَماِع أََماَم الشََّهاَدِة 
َحْيُث َأْجَتِمُع ِبُكْم. فَالرَُّجُل الَِّذي َأْخَتارُُه تُفـْرُِخ َعَصاُه، فَُأَسكُِّن َعينِّ 
َبِين  ُموَسى  َفَكلََّم  َعَلْيُكَما».  يـََتَذمَُّرونـََها  الَِّيت  ِإْسرَائِيَل  َبِين  َتَذمُّرَاِت 
يُع ُرَؤَسائِِهْم َعًصا َعًصا ِلُكلِّ رَئِيٍس َحَسَب بُـُيوِت  ِإْسرَائِيَل، فََأْعطَاُه مجَِ
آبَائِِهِم. اثْنـََيتْ َعَشرََة َعًصا. َوَعَصا َهاُروَن بـَْنيَ ِعِصيِِّهْم. فَـَوَضَع ُموَسى 
اْلِعِصيَّ أََماَم الرَّبِّ ِيف َخْيَمِة الشََّهاَدِة. َوِيف اْلَغِد َدَخَل ُموَسى ِإَىل َخْيَمِة 
الشََّهاَدِة، َوِإَذا َعَصا َهاُروَن لِبـَْيِت َالِوي َقْد أَفْـَرَخْت. َأْخَرَجْت فُـُروًخا 
اْلِعِصيِّ ِمْن أََماِم  يَع  َوأَْزَهَرْت َزْهرًا َوأَْنَضَجْت َلْوزًا. فََأْخرََج ُموَسى مجَِ
يِع َبِين ِإْسرَائِيَل، فَنـََظُروا َوَأَخَذ ُكلُّ َواِحٍد َعَصاُه. َوقَاَل الرَّبُّ  الرَّبِّ ِإَىل مجَِ
ِلُموَسى: «رُدَّ َعَصا َهاُروَن ِإَىل أََماِم الشََّهاَدِة َألْجِل احلِْْفِظ، َعالََمًة لَِبِين 

التََّمرُِّد، فَـَتُكفَّ َتَذمُّرَاتُـُهْم َعينِّ ِلَكْي الَ َميُوتُوا» (عدد ١:١٧-١٠).
إذن، كان النبُت لعصا هارون عالمة واضحة، واختيارًا - بطريقة 
باهرة وممتازة - للقيام بالعمل املقدس. ألن هارون العظيم كان من 
نسل الوي. لكن لو نظرنا هلذا احلدث من منظار روحي، ألشرق 

لنا سّر المسيح يف هذه األمثلة الغنية. 
لقد ُعنيِّ عمانوئيل حًقا َكُمَشرٍِّع، ورئيس كهنة ألجلنا بواسطة اهللا 
ًما ذاته ذبيحة ألجلنا، ألن الناموس - كما يقول بولس  اآلب ُمَقدِّ

الطوباوي - «فَِإنَّ النَّاُموَس يُِقيُم أُنَاًسا qِِْم َضْعٌف ُرَؤَساَء َكَهَنٍة. َوأَمَّا 
َكِلَمُة اْلَقَسِم الَِّيت بـَْعَد النَّاُموِس فَـُتِقيُم ابْـًنا ُمَكمًَّال ِإَىل األََبِد.» (عب 
٧). إذن، فقد نزل الكلمة من السماء وصار مشاqًا لنا، خادًما 
لألقداس واخليمة احلقيقية اليت أقامها الرب، وليس أي إنسان. لكن 
الذين احندروا من دم إسرائيل مل يقبلوا تدبري جتسُِّدِه، وَعدُّوه عدًوا 
هلم، فضربوه بشىت الطرق، بسهام الحسد والغيرة، ومل يتورعوا عن 
بينما  ضده،  السخيفة  واال§امات  والوقاحة  اللسان  استخدام 

التعساء منهم اجنروا إىل هالك ذوا§م، وحكموا عليه بالصلب. 
لكن العصا اليت خرجت من جذر يسى، نبتت مرة أخرى. (إش ١١: 
١)، أي قام املسيح ودبَّت فيه احلياة مرة ثانية، «ناقًضا أوجاع املوت» 
- كما هو مكتوب (أع ٢). لقد كان حًقا هو احلياة بطبيعته أي 
بالهوته، فكيف ميكن أن ُميسك من املوت وال ينتصر على الفساد؟!

ومثلما ُأحييت العصا، ونَـَبَت مرة أخرى - بالفعل - السِّبط امليت، 
وكان هذا األمر بالنسبة لألقدمني عالمة على أن هارون قد ُعنيِّ 
رئيس كهنة بقرار السماء، هكذا نستند على إنَّ الربهان الساطع 
أنه داس  واحلي والكايف على أّن عمانوئيل هو اإلله بطبيعته، هو 
املوت، وأنه قام من األموات كما يليق بإله. وأنه هو نفسه املسيح 
الذي بالرغم من أنه كان ميكنه - دون أي تعب - أن يستجيب 
ألولئك الذين طلبوا منه آية، إالَّ أنه قال: «ِجيٌل ِشرِّيٌر َوفَاِسٌق َيْطُلُب 
آيًَة، َوالَ تـُْعَطى َلُه آيٌَة ِإالَّ آيََة يُونَاَن النَِّيبِّ. ألَنَُّه َكَما َكاَن يُونَاُن آيًَة 
َألْهِل نينوى، َكذِلَك َيُكوُن اْبُن اِإلْنَساِن أَْيًضا ِهلَذا اْجلِيِل» (لو ١١). 
إذن، فقد صار من املعروف أنَّ آية حقيقة ساطعة قد أُعطيت، 
لكي يؤمن البشر أنه هو اهللا بطبيعته، وإنه قد أتى من اآلب، وأنَّ 
االبن قد أبطل الموت والفساد ونَـَبَت مرَّة أخرى يف احلياة. «َولِكِن 
اآلَن َقْد قَاَم اْلَمِسيُح ِمَن اَألْمَواِت َوَصاَر بَاُكورََة الرَّاِقِديَن.» (١ كو 
١٥). وأعطى عالمة ألبناء املعصية، لكي يعرفوا أنه - بقرار من اهللا 
اآلب - صار املسيح ألجلنا رئيس كهنة، «ُقدُّوٌس ِبالَ َشّر َوالَ َدَنٍس، 

َقِد انْـَفَصَل َعِن اْخلُطَاِة َوَصاَر أَْعَلى ِمَن السََّماَواِت» (عب ٧). 
عصا هارون أمثرت لوزًا. ليس غريًبا أن نشري إىل أن العصا قد جاءت 
من شجرة اللوز. إذ اعتاد األقدمون على استخدام مثل هذه الِعِصيِّ. 
ولكي جييء احلديث منسجًما مع التفسريات، سأشري أيًضا إىل األمر 
الذي صار تقليًدا، إذ يرى البعض أن عصا اللوز هلا قوة جتلب يقظة 
وسهرًا إذا وضعها الشخص بالقرب من رأسه، األمر الذي ميكن أن 
يصري بقدرات طبيعية بسماح من اهللا. وهذا األمر يؤكده لنا كلي 
املعرفة وخالق اجلميع عندما حتدث مع إرميا قائًال: «َماَذا أَْنَت رَاٍء يَا 
ِإْرِمَيا؟ فَـُقْلُت: أَنَا رَاٍء َقِضيَب َلْوٍز. فَـَقاَل الرَّبُّ ِيل: َأْحَسْنَت الرُّْؤيََة، 

َألينِّ أَنَا َساِهٌر َعَلى َكِلَمِيت ُألْجرِيـََها» (إرميا ١١:١-١٢).
إًذا عصا اللوز ميكن أن تُـْعَتَرب حًقا رمًزا لليقظة والسهر. اليقظة من 
النوم إذن هي قيامة المسيح من بين األموات. لذلك يقول املرمن 
على الربابة: «أَنَا اْضَطَجْعُت َوِمنُْت. اْستـَيـَْقْظُت َألنَّ الرَّبَّ يـَْعُضُدِين» 

(مزمور ٣).

عصا هارون التي تشير إلى المسيح
للقديس كيرّلس اإلسكندري
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اوًال: مجد الصليب وفخره
١) اليوم يا أحبائي نُعيِّد وحنتفل إذ أن السيد على الصليب والشمس 
متوارية. وال تتعجب من أن األمور اليت تسبب التجهم والعبوس هي 
نفسها اليت حنتفل qا، إذ أن كل األمور الروحية ختتلف عن األمور 

اجلسدية املعتادة. ولتعلم هذا بالتمام.
كان الصليب يف السابق امسًا للقصاص والعقاب، أما اآلن فهو اسم 
للفخر واالحرتام، كان الصليب يف السابق موضع عار وعذاب، أما 

اآلن فأصبح سبب جمد وشرف.
وكون أن الصليب هو جمٌد يؤكده قول املسيح: «َواآلَن َجمِّْدِين أَْنَت 
 . أَيـَُّها اآلُب ِعْنَد َذاِتَك بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِيل ِعْنَدَك قَـْبَل َكْوِن اْلَعاملَِ

» (يو٥: ١٧).
فالصليب هو قمة خالصنا، الصليب هو مصدر عشرات اآلالف من 
اخلريات، بواسطته صار املنبوذون والساقطون مقبولني يف عداد األبناء.

به مل نعد بعد ُمضللني بل للحق عارفني.
األخشاب  يعبدون  مضى  فيما  كانوا  الذين  أصبح  بالصليب 

واألحجار، يعرفون خالق الكل.
بالصليب نال عبيد اخلطيئة عتق احلرية بالِربّ.

الضالل،  من  (بالصليب) حتررنا  فهكذا  األرض مساًء،  به صارت 
وهكذا نلنا اإلرشاد إىل احلق.

هكذا متَّم اهللا أمرًا يليق به جتاه البشر.
هكذا أقامنا من عمق اخلطيئة ورفعنا إىل قمة الفضيلة.

هكذا أباد ضالل الشياطني وهكذا كَشَف اخلداع.
بالصليب مل يعد هناك دخان، وال دماء حيوانات مهرقة، بل يف كل 

مكان جند االحتفاالت الروحية والتسابيح والصلوات.
بالصليب هربت قوات الشّر َوفَـرَّ الشيطان.

بالصليب تتسابق الطبيعة البشرية لتنضم إىل حمفل املالئكة.
بالصليب صارت البتولية مستوطنة على األرض. فحيث أتى املسيح 

من عذراء، فقد فتح طريق هذه الفضيلة أمام طبيعة البشر.
بالصليب أنارنا حنن اجللوس يف الظلمة.

بالصليب حرَّرنا من األسر، وبعد أن كنا بعيدين صرنا منه قريبني.
هكذا بالصليب خُلصنا، وصار لنا هذا الفداء بالفعل.

هكذا بالصليب بعد أن كنا غرباء صرنا مواطنني مسائيني.
هكذا بالصليب بعد أن كنا ُحنارب صار لنا السالم واألمن.

وبالصليب مل نعد خناف سهام الشيطان، فقد وجدنا نبع احلياة.
نتمتع  ألننا  اخلارجية  الزينة  بعد  فيما  حنتاج  ال  الصليب  بواسطة 

بالعريس.
وبه مل نعد خناف الذئب فقد عرفنا الراعي الصاحل «أَنَا ُهَو الرَّاِعي 

الصَّاِلُح» (يو١١:١٠)
وبه لن نرهب الطاغية إذ صرنا يف جانب الـَمِلِك.

 ثانيا : لماذا نحتفل بالصليب؟
أرأيت كم هي اخلريات اليت قدمها الصليب لنا؟ إذن حيق لنا أن نقيم 
عيًدا له. وهلذا أوصانا بولس الرسول أن نُعّيد قائًال: «ِإًذا لِنـَُعيِّْد، لَْيَس 
ِخبَِمريٍَة َعِتيَقٍة، َوالَ ِخبَِمريَِة الشَّرِّ َواْخلُْبِث، َبْل ِبَفِطِري اِإلْخَالِص َواحلَْقِّ.» 

(١كو٨:٥).
وملاذا توصينا أيها الرسول املغبوط بولس أن حنتفل بالصليب؟

لقد أوضح السبب «َألنَّ ِفْصَحَنا أَْيًضا اْلَمِسيَح َقْد ُذبَح َألْجِلَنا.» 
(١كو٧:٥).

أرأيت كيف يكون الصليب عيًدا للمسيح؟ أعرفت أنه جيب أن نعّيد 
الذبيحة  الصليب، وحيث تكون  املسيح على  ُذبح  لقد  للصليب؟ 

الصلیب
عظة

للقدیس یوحنا
الذهبي الفم
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هناك عتق من اخلطايا، هناك مصاحلة مع الرب، هناك عيد وفرح.

 ثالثا : المسيح : الذبيحة والكاهن
لقد قيل إن فصحنا املسيح ُذبح من أجلنا. فقل يل أين ُذبح؟ لقد 
ُذبح مرفوًعا على الصليب. املذبح جديد وخمتلف عن أي مذبح، ألن 
الذبيحة جديدة وخمتلفة عن أي ذبيحة، فهو نفسه الذبيحة والكاهن. 
أما كونه ذبيحة فبحسب اجلسد، أما كونه كاهًنا فبحسب الروح، وهو 
نفسه املقدِّم والـُمقدَّم. فامسع أيًضا ما يقول بولس َألنَّ ُكلَّ رَئِيِس َكَهَنٍة 
وهو َمْأُخوذ ِمن بني النَّاِس يـَُقاُم َألْجِل النَّاِس ِفيَما هو لِلَِّه، ِلَكْي يـَُقدَِّم 
تقدمات، أَّما املِسيُح فَلْم َتُكن لُه َحاَجة إَىل ذِلَك إْذ قرَّب َذاَتُه» (عب

٨:٥، ٣:٨). ويقول بولس الرسول يف موضع آخر «هَكَذا اْلَمِسيُح 
َخطَايَا  َحيِْمَل  ِلَكْي  َمرًَّة  ُقدَِّم  بـَْعَدَما  أَْيًضا، 
َكِثريِيَن» (عب ٢٨:٩). لقد ُقدِّم ههنا، أما 
ذبيحة  صار  أرأيت كيف  ذاته.  فقدَّم  هناك 

وكاهًنا مًعا، وكيف كان الصليب َمْذًحبا له؟
رابعا: لماذا ُصلب المسيح خارج المدينة 

ومرتفًعا على الصليب؟
ومن الضروري أن تعلم ألي سبب مل تُقدم 
الذبيحة داخل اهليكل اليهودي، لكن خارج 
خارج  ُصلب  لقد  األسوار.  خارج  املدينة، 
بالنيب  قيل  ما  يتم  حىت  أثِيٍم  مثَل  املدينة 
«فَـَتمَّت الِكتابُة القائِلُة: وُأْحِصَي مَع اَألَمثِة» 

(إش١٢:٥٣).
على  مرتفًعا  املدينة  خارج  ُصلب  وملاذا 
الصليب، وليس حتت سقف ما؟ لكي يَُطهِّر 

طبيعة اهلواء. فهناك وهو مرفوع على الصليب مل يكن يُظلُِّلُه سقٌف بل 
مساٌء، لكي يطهرها مرة بذبح اخلروف هناك عالًيا على الصليب. وكما 
تطهّرت السماء، فإنه طّهر األرض أيًضا. فعندما سال الدم من جنبه 

تطهرت األرض من كل دنس.
وملاذا مل تقدم ذبيحة الصليب حتت سقف أو يف هيكل يهودي؟ 
أعلم أن هذا أيًضا ليس أمرًا بسيطًا، فقد حدث ذلك لكي ال يّدعي 
اليهود أن الذبيحة ختصهم وحدهم، أو يَُظنَّ أcا ُقدمت عن هذا 
الشعب فقط، وهلذا ُقدَِّمْت خارج املدينة واألسوار لكي تُعِلمهم أن 

الذبيحة هي مسكونية، وأيًضا أcا ُقدمت عن الكل.
وأن تطهري الطبيعة شامل لكل األرض، بعكس اليهود الذين أمرهم 
للصالة  واحًدا  مكانًا  ويُبقوا ألنفسهم  األرض كلها،  يرتكوا  أن  اهللا 
وتقدمي الذبائح، بسبب أن األرض كلها كانت ُمَدنََّسًة بدخان ودماء 

ذبائح الوثنيني وأَْدنَاِس اليونانيني.
وطّهر كل  املدينة  خارج  وتأمل  املسيح  جاء  فقد  لنا  بالنسبة  أما 
املسكونة وجعل كل موضع مكانًا للصالة. أتريد أن تعرف كيف أّن 
األرض كلها أصبحت هيكًال وأن كل مكان أصبح مكانًا للصالة؟ 

أمسع أيًضا ما يقوله الـُمطوب بولس «فَأُرِيُد أَْن ُيَصلَِّي الرَِّجاُل ِيف ُكلِّ 
َمَكاٍن، رَاِفِعَني أَيَاِدَي طَاِهرًَة، ِبُدوِن َغَضٍب َوالَ ِجَدال.» (١يت٨:٢). 
أرأيت أن املسكونة كلها تطهَّرت، إنَّنا نستطيع أن نرفع أيادي طاهرة 
يف كل مكان؟ فلقد صارت إذن األرض بأسرها مقدسة، بل باحلري 
أقدس من قدس أقداس اليهود. وكيف يكون هذا؟ هناك يف قدس 
يُـَقدََّم خروف من احليوانات غري العاقلة أما هنا فاخلروف  األقداس 
عاقل (ناطق). ومبقدار ما تفوق الذبيحة العاقلة الذبيحة غري العاقلة، 
هكذا يفوق تقديس األرض (بالصليب) على أقداس اليهود. وبالتايل 

فالصليب هو عيد حق.

 خامًسا: بالصليب فُتح الفردوس
آخر  عظيم  إجناز  معرفة  يف  أَتَـْرَغُب   (٢
إن  البشري؟  العقل  إدراك  يفوق  للصليب 
الفردوس الذي كان مغلًقا قد فُتح اليوم. اليوم 
عظيمان،  إجنازان  هناك  إليه.  الّلص  دخل 
إعادته  إليه،  الّلص  ودخول  الفردوس  فتح 

لوطنه القدمي، واسرتداده إىل بلده األم.
««احلَْقَّ أَُقوُل َلَك: إِنََّك اْليـَْوَم َتُكوُن َمِعي 
ِيف اْلِفْرَدْوِس».» (لو٤٣:٢٣). ماذا تقول 
(يارب)؟ هل وأنت مصلوب وُمَسمَّر على 
باحلقيقِة  بالفردوس؟ كيف  َتِعُد  الصليب 

§ُب ذلك؟
َقْد  َوِإْن َكاَن  الرسول «ألَنَُّه  بولس  يقول 
ُصِلَب ِمْن َضْعٍف» لكن فلتسمع ما تاله 
آخر  موضع  ويف  اِهللا.»  ِبُقوَِّة  َحيٌّ  «لِكنَُّه 
يقول «َألنَّ قُـوَِّيت ِيف الضَّْعِف ُتْكَمُل» وهلذا يقول: إين أَِعُد وأنا على 
الصليب، لكى تعلم من هذا أيًضا قويت. فهذا األمر احملزن مل حيدث 
ليبعدك عن التفكري يف طبيعة الصليب بل لتعلم قوة املصلوب عليه 
واملعجزة اليت متت فوقه، تلك املعجزة اليت تشري إىل قوة املصلوب، 
البحر ويطرد  أمواج  ينتهر  أو  املوتى  يقيم  به وهو  يؤمن  فالّلص مل 
للشتم  ُمعّرض  وهو  ومسّمرًا  مصلوبًا  عندما كان  بل  الشياطني، 

والبصق واهلزء والتعذيب.
أركان  هّز  قد  إنه  املصلوب:  لقوة  الالمعني  الوجهني  إذن  أنظر 
اليت  الّلص  نفس  وإنه جعل  ناحية،  الصخور، من  الطبيعة وشقق 

كانت أقسى وأصعب من الصخر، تصري وديعة.
أتقول يارب، «اْليـَْوَم َتُكوُن َمِعي ِيف اْلِفْرَدْوِس»؟ الشاروبيم حيفظون 
الفردوس وهناك جيول سيف ناري وأنت َتِعُد الّلص بأن ُتْدِخله هناك؟
على  سلطة  َوِيلَ  الشاروبيم،  رّب  هو  فأنا  (املسيح):  يقول  نعم 
اللهيب واجلحيم واحلياة واملوت. وهلذا يقول «اْليـَْوَم َتُكوُن َمِعي ِيف 
اآلخرين  qا  متَّع  فقد  القدرة  هذه  له  الرّب  فإن كان  اْلِفْرَدْوِس». 
مباشرة، ومع أن امللك ال يَـْرَضى لنفسه أن جيالس لًصا أو أحًدا من 
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عبيده وال أن يرافقه إىل املدينة، إالَّ أن السيِّد حمب البشر فعل ذلك، 
وأدخل معه الّلص إىل الوطن املقدس. ويف هذا فإن الّلص ال يهني 
الفردوس بأن يطئه بقدمه بل باحلري يشرّفه. فشَرف الفردوس أن 
يكون له مثل هذا السّيد القوي حمب البشر الذي جعل الّلص جديرًا 
بالنعيم فيه. وهو عندما دعا العشارين والزناة إىل امللكوت فهو مل 
ملكوت  أنه رب  وأظهر  باحلرّي كرَّمه  بل  امللكوت  هذا  من  ُحيقِّر 
السموات، الذي جعل العشارين والزناة أهًال Íد وعطية امللكوت 
من  الناس  يشفي  نراه  عندما  بالطبيب  نُـْعَجُب  أننا  وكما  هناك. 
أحبائي،  يا  هكذا  التامة،  بالصحة  هلم  ويأيت  املستعصية  األمراض 
جيب أن نُـْعَجُب باملسيح ونُْدَهش إذ هو يشفي أمراض نفوس الناس 
املستعصية، ويعتقها من الشرور املسيطرة عليها، جاعًال أولئك الذين 

سيطرت عليهم الشرور إىل أبعد احلدود، أهًال مللكوت السموات.
 سادًسا :ايمان اللص و اعترافه

«اْليـَْوَم َتُكوُن َمِعي ِيف اْلِفْرَدْوِس»: 
فائقة،  للبشر  حمبة   ، عظيم  شرف 
وصف  عن  اللسان  يعجز  صالح 
له  الفردوس  إىل  فالدخول  إفراطه، 
شرف عظيم جًدا إذ هو دخول مع 

السيد.
ما  يل  تقول  هالَّ  حدث؟  ماذا 
يكون  حىت  الّلص  أظهره  الذي 

مستحًقا للفردوس وليس للصليب؟ أتريد باختصار أن أقول وأُظهر 
لك فضل الّلص؟

على  يكن  مل  أنه  مع  الرسل،  هاَمُة  بطرس  أنكره  الذي  فالرّب 
الصليب، اعرتف به الّلص وهو معّلق على الصليب. وأنا ال أقول هذا 
أل§م بطرس، حاشا، لكن أريد أن أُظهر عظمة نفس الّلص وفلسفته 
الفائقة. فذاك (التلميذ) مل حيتمل §ديد رخيص من بنت صغرية، أما 
بالتجديفات  ويصرخ  وُجين  يهتف  اجلمهور كّله  يرى  وهو  الّلص 
والسخريات على املصلوب، فإنه مل يلتفت إىل إهانات املصلوب، 
لكنه بعيون اإلميان، مل يبال بكل هذا وترك عنه هذه العثرات، واعرتف 
مستحًقا  جعلته  اليت  الكلمات  تلك  قائًال  السموات  سيِّد  بأنه 

للفردوس: «اذُْكْرِين يَا َربُّ َمَىت ِجْئَت ِيف َمَلُكوِتَك» (لو٤٢:٢٣).
فال تتجاوز هذا الّلص ببساطة وال ختجل أن تتخذه معلًما فإن سيِّدنا 
نفسه قَـْبـَلَنا، مل يسَتِح منه بل ادخله الفردوس. ال ختجل أن تتخذ 
اإلنسان الذي استحق ـ قبل الناس مجيًعا ـ أن يكون أهًال لنعيم احلياة 
يف الفردوس، ُمَعلًما لك. ولنفحص كل هذه األمور بدقة لنتعرف من 

اآلن فصاعًدا بقوة الصليب.
مل يقل له كما قال لبطرس وأندراوس «َهُلمَّ َورَاِئي فََأْجَعُلُكَما َصيَّاَدِي 
تلميًذا  عشر  لالثين  قال  له كما  يقل  ومل  (مت١٩:٤)،  النَّاِس 
«َجتِْلُسوَن أَنْـُتْم أَْيًضا َعَلى اثْـَينْ َعَشَر ُكْرِسي�ا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسرَائِيَل 
االثْـَينْ َعَشَر.» (مت٢٨:١٩). مل جيعله أهًال لسماع أقوال كهذه، مل 

يَر أية معجزة، أو ميًتا قام، أو شياطني مطرودة وال حبرًا طائًعا، مل يذكر 
له شيًئا عن امللكوت، فمن أين عرف اسم امللكوت؟

كان الًلص اآلخر يشتمه، فقد ُصلب معه لص آخر ليتم القول 
«َوأُْحِصَي َمَع أََمثٍَة» (إش١٢:٥٣). لقد حاول اليهود ناكري اجلميل 
جمرى  على  فيها  تأثٌري  هلم  طريقة كان  وبكل  املسيح  جمد  تشويه 
األحداث. غري أن احلقيقة كانت تسطع من كل ناحية ويزداد qاؤها 

كلما زادت املقاومة ضّدها.
الّلصني كانا  إن  البشريين  أحد  وقال  يشتمه.  اآلخر  الّلص  كان 
يستهزئان باملسيح وهذه حقيقة، زادت من فضل الّلص (اليمني)، 
فمن الطبيعي أن يستهزئ أوًال، غري أن ما قد فعله بعد ذلك هو 

صواب، عكس اآلخر الذي استمر يف استهزائه.
فهل رأيت الفرق بني لصٍّ ولّص؟ كل منهما معلٌق على الصليب، 
وكل منهما كان شريرًا، وكل منهما عاش 
حياة الّلصوصية، لكن مصريمها مل يكن 
واآلخر  امللكوت،  ورث  األول  واحًدا. 
أُرسل إىل اجلحيم، وما حدث باألمس 
مشابه ملا حيدث اليوم، فهناك فرق بني 
لتسليمه  َدبـََّر  فاألول  وتالميذ.  تلميذ 
واآلخرون استعدوا خلدمة املائدة. األول 
قال للفريسيني «َماَذا تُرِيُدوَن أَْن تـُْعطُوين 
(مت١٥:٢٧)  إِلَْيُكْم؟»  أَُسلُِّمُه  َوأَنَا 
واآلخرون قالوا للمسيح «أَْيَن تُرِيُد أَْن نُِعدَّ َلَك لَِتْأُكَل اْلِفْصَح؟» (مت

.(١٧:٢٦
هكذا احلال ها هنا فالواحد لّص واآلخر لّص، لكن األول َيْشُتم 
واآلخر ينُطُق بشهادة اإلميان، األول جيدف والثاين ميدح بينما يرى 
املسيح مصلوبًا ومسمَّرًا واجلموع من أسفل تشتم و§تف عالًيا، ومل 
مينعه كل هذا من أن يعلن ما يليق qذا اÍد، لكنه يهاجم الّلص 

(اليسار) بشدة قائًال: «أَما َختَاف اهللا؟» (لو٤٠:٢٣ـ٤١).
٣) أرأيت جرأة اللص (اليمني) يف إبداء رأيه جهرًا؟ أرأيت أنه مل 
أيًضا  سرق  قد  (باملسيح)  باعرتافه  أنه  حىت  األوىل،  مهنته  ينَس 

امللكوت؟.
قال للص اليسار: «أما ختاف اهللا»، أرأيت شجاعته وحكمته وورعه 
على الصليب؟ وأَال يستحق منك التعجب وأنت تراه متمالًكا نفسه 
رغم آالمه على الصليب؟ وهو ال يستحق التعجب فقط بل وأيًضا 
التطويب إذ هو مل يلتفت آلالمه الشخصية بل انصرف عنها لالهتمام 
الصليب،  معلًما وهو على  الذي ضل. فصار  اآلخر، ذلك  بآالم 
فانتهَر الّلص اليسار قائًال «أََوالَ أَْنَت َختَاُف اَهللا، ِإْذ أَْنَت َحتَْت هَذا 
احلُْْكِم ِبَعْيِنِه؟» وليس هذا فقط بل قال له: ال §تم باحملاكمة األرضية، 
وال مبا سوف يقررونه، ال تنظر فقط إىل ما جيرى اآلن. فهناك قاٍض 
آخر غري منظور، نزيه، بدون شك، على تلك احملكمة. ال تباِل مبا يتّم 
اُحلكم به هنا (أسفل) فهناك (فوق) احلكم خمتلف. ففي احملكمة 
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األرضية يُدان أبرار كثريون، ويرتك مدانون أحرارًا، هناك أبرياء يُتهمون، 
اآلخر.  البعض  وباللِّني  البعض  يعاِمُلون  بالشدِّة  يهربون.  ومتهمون 
جيهلون القانون فُيخَدعون، أو تُفِسُد الرّشوة ضمائرهم فال يتمسكون 
باحلق وحيكمون ضد األبرياء. هناك يف السماء األمور ليست هكذا. 
فاهللا هو قاٍض عادل، وُحْكُمُه يسطع كنور، ال َعْتمَة فيه وال كتمان 
وال تضليل. ومباذا تُعّزي هذا اللص (اليمني) حىت ال يقول إنه قد 
ُحكم عليه طبًقا لقوانني احملكمة األرضية؟. وجِّْه نظره إىل احملكمة 
السمائية، إىل املنرب املخوف، إىل احلكم العادل، وإىل القاضي غري 
احلقائق  هذه  إىل  تطّلع  له:  قل  املخوف،  باحلكم  ذَكِّره  الـُمضّلل، 
السمائية وال تباِل بقرار احلكم األرضي، وال تكسنبَّ موقف الناس 

األرضيني، لكن تعجب وتأمل يف احلكم الصادر من فوق.
قال الّلص (اليمني) للّص اليسار: «أالَّ ختاف 
اهللا أنت؟». أرأيت تعليمه؟ لقد قفز قفزة واحدة 
من الصليب إىل السماء. أنظره وقد أمت القانون 
الرسويل، ومل يفكر يف نفسه فقط، بل َفكََّر وعمَل 
كل ما يف استطاعته من أجل اآلخر، حىت إنه 
أراد إنقاذ اللص اآلخر من الضالل وإرشاده إىل 

معرفة احلق.
وبعدما سأله قائًال: «أََوالَ أَْنَت َختَاُف اهللا؟» اتْـَبَع 
سؤاله بقوله: «إنَّنـَا َحتَْت الَقَضاِء َعْيـِنِه»، يا له من 
اعرتاٍف تام. ماذا يعىن أننا حتت القضاء عينه؟! 
بالطبع إننا حتت العقاب. وها حنن بالفعل نُعاقب 
بالصليب. فمن يعّري غريه يهني نفسه أوًال. ألن 
من يكون خمطًئا بالفعل ويدين غريه، هو يدين 

نفسه أوًال. ومن يكون يف نكبة ويعّري آخر على حمنته، يعّري نفسه أوًال.
الرسويل  القانون  يردد  َعْيـِنِه» كأمنا  الَقَضاِء  َحتَْت  «إنَّنـَا  قوله  ويف 
واألقوال اإلجنيلية «الَ َتِديُنوا ِلَكْي الَ ُتَدانُوا» (مت١:٧) «إنَّنـَا َحتَْت 
الَقَضاِء َعْيـِنِه» (ماذا تقول أيها الّلص؟) أو ماذا تفعل؟ هل جعلت 
بقولك هذا نفسك والّلص اآلخر شريكني للمسيح؟ كالـ  يقول الّلص 
إين سُأصلح كالمي على هذا النحو: حنن بعدل ُجزينا (لو٤١:٢٣).
أرأيت اعرتافًا أكمل من هذا على الصليب؟ أرأيت كيف أن اعرتافاته 
النبوي «اعرتف  القول  أنه أكمل  أرأيت كيف  قد رَفعت خطاياه؟ 
ومل  أحد،  يُرغمه  مل  (إش٢٦:٤٣س)،  تتربر»  لكى  أوالً  خبطاياك 
يشَتِك عليه أحد فيما يقول بل كان شاكًيا لنفسه، وهلذا أقرَّ قائًال: « 
أَمَّا َحنُْن فَِبَعْدل، ألَنـََّنا نـََناُل اْسِتْحَقاَق َما فـََعْلَنا، َوأَمَّا هَذا فـََلْم يـَْفَعْل 

َشْيًئا لَْيَس ِيف َحمَلِِّه » (لو٤١:٢٣).
أرأيت تقوى أعمق من هذه؟ حني أدان نفسه وحني مل يستح أن 
يكشف أعماقه وحني دافع عن السيِّد قائًال: «أَمَّا َحنُْن فَِبَعْدل، ألَنـََّنا 

نـََناُل اْسِتْحَقاَق َما فـََعْلَنا، َوأَمَّا هَذا فـََلْم يـَْفَعْل َشْيًئا لَْيَس ِيف َحمَلِِّه».
وحني فعل هذا، حينئِذ استطاع أن يبتهل قائًال «اذُْكْرِين يَا َربُّ َمَىت 
ِجْئَت ِيف َمَلُكوِتَك». إنه مل جيرؤ أن يقول «اذُْكْرِين ِيف َمَلُكوِتَك» إّال 

أدان نفسه،  بعد أن اعرتف فتطهَّرت نفسه من اخلطايا، وبعد أن 
فرُفعت األحكام اليت أدانته.

أرأيت قوة االعرتاف؟ فامسع أيها احلبيب، وتشجع وال تيأس، بل يلزم 
أن َتِعي مقدار حمبة اهللا للبشر واليت ال ميكن التعبري عنها، َوْلُتْسرِْع 

إلصالح خطاياك.
ألنه إن كان قد اعترب اللّص وهو على الصليب جديرًا بذلك الشرف، 
فكم باحلري يعتربنا حنن ـ إن كانت لنا اإلرادة أن نعرتف خبطايانا ـ 
جديرين مبحبته. فلنعرتف خبطايانا وال خنجل منها. فعظيمة هي قوة 
االعرتاف باخلطايا، وكبرية هي قدرته. فبمجرد أن اعرتف اللّص، فُتح له 
الفردوس، اعَرتَف فنال شجاعة عظيمة وَدالـًَّة حىت إنه وهو لصٌّ قد 
طلب امللكوت. نعم يف تلك اللحظة فقط استطاع أن يطلب امللكوت.

سابعا : الصليب رمز ملكوت السموات
من أين لك أن تتذكر ملكوت السموات أيُّها 
اللّص؟ قل يل هل ترى شبيًها منه اآلن؟ إن ما 
والصليب  املسامري  هو  للعني  ظاهر  هو 

واال§امات واهلزء والشتائم.
ملكوت  رمز  هو  فالصليب  يقول:  نعم 
السموات. وهلذا فإين أدعو املصلوب عليه ملًكا. 
ملًكا إذ هو ميوت من أجل رعاياه، فقد قال عن 
َعِن  نـَْفَسُه  يـَْبِذُل  الصَّاِلُح  «الرَّاِعي  إنه  نفسه 
الصاحل  وامللك  حًقا  (يو١١:١٠).  اخلِْرَاِف.» 
يضع نفسه من أجل رعاياه. وألنه وضع نفسه 
بالفعل هلذا فأنا أدعوه ملًكا. واهتف «اذُْكْرِين يَا 

َربُّ َمَىت ِجْئَت ِيف َمَلُكوِتَك».
٤) أتريد أن تعرف كيف أن الصليب رمٌز مللكوت السموات؟ وما 
أخذه  بل  األرض  على  الصليب  يرتك  مل  املسيح  إن  دالالته؟  هي 
ألنه  ذلك؟  على  استدللت  أين  من  السماء.  إىل  معه  وأصعده 

سُيحضره معه يف اÍيء الثاين.
لكن دعنا نرى كيف سيحضر الصليب معه ولنسمع قول املسيح 
«فَِإْن قَاُلوا َلُكْم: َها ُهَو ِيف اْلبـَرِّيَِّة! َفالَ َختُْرُجوا. َها ُهَو ِيف اْلَمَخادِِع! 
َفالَ ُتَصدُِّقوا.» (مت٢٦:٢٤)، فإنه يتكلم عن جميئه الثاين، مشريًا إىل 
المسحاء واألنبياء الكذبة، وإىل ضدِّ املسيح، لكي ال يضّل أحد 
ويسقط يف يديه. ألن ضّد املسيح سيأيت قبل املسيح (يف جميئه الثاين) 
وقد أخربنا بذلك حىت ال يقع أحد بني أنياب الذئب وهو يبحث عن 
الراعي (املسيح). وأنا أقول لك هذا حىت تستطيع أن متيز عالمات 
حضور الراعي. فإن كان حضوره األول قد مت بطريقٍة َخِفيٍَّة فال تظنُّوا 
أن جميئه الثاين سيكون كذلك. كان حضوره األول خفية، ألنه أتى 
ليطلب وليفتش عن الضال، أما جميئه الثاين فلن يكون كذلك. لكن 
كيف؟ «ألَنَُّه َكَما أَنَّ اْلبـَْرَق َخيْرُُج ِمَن اْلَمَشارِِق َوَيْظَهُر ِإَىل اْلَمَغاِرِب، 
سيظهر  (مت٢٧:٢٤)  اِإلْنَساِن.»  اْبِن  جمَِيءُ  أَْيًضا  َيُكوُن  هَكَذا 
للجميع مًعا. فال تعود هناك حاجة إىل التساؤل (عما إذا كان املسيح 
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هنا أو هناك). فكما أننا ال حنتاج إىل التساؤل عندما حيدث الربق، 
هكذا عند جميئه لن حنتاج عما إذا كان املسيح قد حضر أم ال.

واآلن نتكلم عن إنه سُيحِضر الصليب معه. فأمسع ما قاله بوضوح: 
حينئٍذ، عندما آيت ُتظلم الشمس، والقمر ال يعطي ضوءه، ألن qاء 
املشِّعة  الكبرية  الكواكب  نور  أن  جًدا، حىت  عظيًما  النور سيكون 
ابن  النجوم وتظهر عالمة  النور، وعندئذ تسقط  بإزاء ذلك  خيتفي 

اإلنسان يف السماء (مت ٢٩:٢٤ـ٣٠).

ثامنا : عالمة الصليب
(الصليب)،  العالمة  تـََفوُّق  أرأيت 
كيف هي مبهجة؟ كيف هي مشرقة؟ 
يظهر،  ال  والقمر  ُتظلم  فالشمس 
العالمة  تلك  أما  تسقط،  النجوم 
لكي  تظهر،  وحدها  فإcا  (الصليب) 
الشمس  من  قوة  أشد  نورها  أن  تعلم 
وأqج من القمر. وكما يستقبل اجلنود 
بالرايات  املدينة  امللك عند دخوله إىل 
احملمولة على أكتافهم معلنني دخوله، 
املالئكة  املالئكة ورؤساء  هكذا حيمل 
من  الرب  نزول  عند  العالمة  تلك 
لنا  امللوكي  دخوله  معلنني  السماء 

(للبشر). «وِعْنَدِئٍذ تَـتَـَزْعزَُع قُـوَّاُت السََّماَواِت.»، ويعين بذلك املالئكة 
اخلوف  فهذه سيمتلكها  املرئية.  القوات غري  املالئكة وكل  ورؤساء 
والرعب، فهالَّ قلت يل ملاذا؟ ألن ذلك احلكم سيكون رهيًبا، فالطبيعة 
البشرية بأسرها سُتحاكم وُتسأل عن مسؤوليتها أمام املنرب الـَمُخوف.

غري  القوات  َترهب  وملاذا  حينذاك،  املالئكة  ختاف  ملاذا  لكن 
املتجسدة؟ طاملا أcا لن ُحتاكم. ألنه كما أن القاضي األرضي عندما 
جيلس عالًيا على املنرب للحكم، ال يرتعد منه املذنبون وحدهم بل 
احلراس أيًضا، ال من تأنيب الضمري بل بسبب خوفهم من القاضي، 
هكذا فعندما ستكون طبيعتنا (البشرية) ماثلة للحكم معطيًة حسابًا 
عن أخطائها، تكون املالئكة وباقي القوات مرتعبة، ال بسبب تأنيب 

ضمريها بل خلوفها من القاضي.
 تاسعا : سيأتي حامًال الصليب والجراحات

واآلن وقد عرفنا هذا األمر فَـْلنَـْعِرْف إذن ملاذا سيظهر الصليب؟ ملاذا 
سيحضره املسيح معه؟. أَعرف أن السبب هو أن يعرف صالبوه مقدار 
جحودهم، إذ أن الصليب يُظهر وقاحتهم. وٱَمسِع ٱالجنيلَي القائَل، 
َوٱْعَلْم ملاذا حيمل صليبه معه «َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعالََمةُ اْبِن اِإلْنَساِن ِيف 
يُع قـََباِئِل األَْرٍض.» (مت٣٠:٢٤)، إن شعوب  السََّماِء.َوِحيَنِئٍذ تـَُنوُح مجَِ

األرض ستنوح ألcا سرتى الذي أُدين (بسببها) وتعي خطيئتها.
وملاذا تتعجب من أن املسيح سيأيت حامًال الصليب؟ إنه سيأيت أيًضا 
حامًال جراحاته. وكيف نستدل على أنه سيأيت حامًال جراحاته؟ ِإْمسَِع 
النيبَّ وهو يقول «َوَستـَْنظُرُُه ُكلُّ َعْنيٍ، َوالَِّذيَن َطَعُنوُه» (رؤ٧:١). فكما 

فعل مع توما التلميذ عندما رغب يف إصالح قلة إميانه، فأراه أماكن 
املسامري وهذه اجلراحات قائًال «َهاِت ِإْصِبَعَك ِإَىل ُهَنا َوأَْبِصْر َيَديَّ، 
َوَهاِت َيَدَك َوَضْعَها ِيف َجْنِيب، َوالَ َتُكْن َغيـَْر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمًنا ، فَِإنَّ الرُّوَح 
لَْيَس َلُه حلٌَْم َوِعظَاٌم َكَما تَـَرْوَن ِيل» (يو٢٧:٢٠، لو٣٩:٢٤)، وذلك 
ليُثبت له أنه قد قام باحلقيقة. وهكذا سيأيت (يف حينه) جبراحاته وصليبه 
معه ليثبت للجميع أنه هو الذي ُصلب. فما أعظم صالحه وخالصه 

بالصليب. إنه دليل واضح على حمبة اهللا للبشر.
 عاشًرا: الصالة من أجل األعداء: محبة وغفران

٥) غري أن حمبته غري املوصوفة للبشر مل تُـَر يف الصليب 
فقط، بل أيًضا يف كلماته اليت تَـَفوََّه qا على الصليب.

الصليب  على  عندما كان  الكلمات.  هذه  فَـْلَتْسَمْع 
ُمَعرًَّضا للهزء والسخرية واإلهانة قال: «يَا أَبَتـَاُه، اْغِفْر 

َهلُْم، ألَنـَُّهْم الَ يـَْعَلُموَن َماَذا يـَْفَعُلوَن» (لو٣٤:٢٣).
أرأيت حمبة الرّب للبشر؟ كان مصلوبًا لكنه صلى من 
أجل صالبيه، أمَّا هؤالء فقد كانوا يهزأون به قائلني « ِإْن 
ُكْنَت اْبَن اِهللا فَاْنزِْل َعِن الصَِّليِب!» (مت٤٠:٢٧). أمَّا 
هو فلم ينزل عن الصليب إذ هو ابن اهللا، وألجل هذا 

جاء لكي ُيصلب من أجلنا.
قالوا: «أنزل عن الصليب لنرى ونؤمن بك».

أرأيت سفاهة األقوال وحجج عدم اإلميان. فقد عمل 
ما هو أعظم من نزوله عن الصليب ومل يؤمنوا، واآلن يقولون أنزل عن 

الصليب لنؤمن بك.
فالقيامة من األموات والقرب مغلق باألختام، كانت أعظم من النزول 
ملفوف  وهو  أيام  أربعة  بعد  القرب  من  لعازر  وإقامة  الصليب.  عن 

باألكفان، كانت أعظم من النزول عن الصليب.
أرأيت الكالم اهلزيل، أرأيت اهلَوس املتشامخ. لكن انتبه بشدٍَّة أرجوك 
لكى ترى أن حمبة اهللا للبشر هي عظيمة. وأن املسيح اختذ من اهانتهم 
له سبًبا لكي يصفح عنهم، إذ قال «يَا أَبَتـَاُه، اْغِفْر َهلُْم، ألَنـَُّهْم َال 
يـَْعَلُموَن َماَذا يـَْفَعُلوَن». ومل يكتفوا qذا بل كانوا يقولون: «ِإْن ُكْنَت 
اْبَن اِهللا فَاْنزِْل َعِن الصَِّليِب!» أما هو فقد عمل كل شيء لكي ُخيَلَِّص 

يِه وشامتيه وقال: «اْغِفْر َهلُْم، ألَنـَُّهْم الَ يـَْعَلُموَن َماَذا يـَْفَعُلوَن». ُمَعريِّ
فماذا حدث؟ هل ُغفرت هلم خطيئتهم، نعم ُغفرت خطيئة كل من 
أراد أن يتوب. فإنه لو مل يرتك هلم خطيئتهم ملا صار بولس رسوًال، ولو 
مل يرتك هلم خطيئتهم ملا آمن به يف احلال الثالثة آالف، واخلمسة 
آالف، وعشرات األلوف من اليهود بعد ذلك. فَٱْمسَْع ما كان يقوله 
التالميذ لبولس (أع٢٠:٢١) « أَْنَت تـََرى أَيـَُّها اَألُخ َكْم يُوَجُد رَبـَْوًة 

ِمَن اْليـَُهوِد الَِّذيَن آَمُنوا..»
 الحادى عشر: االقتداء بالمسيح

أرجو يا أحبائي أن نقتدي به، نعم نقتدي بالرّب، ولُنَصلِّ من أجل 
األعداء. وإن كنت قد نصحتكم بفعل هذا األمر باألمس، إالَّ إين 
أَكرِّر الُنصح اآلن، فطاملا أنك عرفَت مقدار عظَمِة هذه الفضيلة، اقتِد 
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بسيِّدك إذن، ألنه وهو مصلوب صلَّى من أجل صالبيه.
قد تتساءل: كيف ميكنين االقتداء باملسيح؟ أَعَلم أنك تستطيع ذلك 
 ، إذ أردت ، فلو مل يكن بإمكانك أن تقتدي به ملا قال «َوتـََعلَُّموا ِمينِّ
َألينِّ َوِديٌع َوُمتـََواِضُع اْلَقْلِب» (مت٢٩:١١). وإن مل يكن يف مقدور 
اإلنسان أن يقتدي به، ملا قال بولس الرسول «ُكونُوا ُمَتَمثِِّلَني ِيب َكَما 
أَنَا أَْيًضا بِاْلَمِسيِح.» (١كو ٢٩:١١). وإن مل تُرِْد أن تقتدي بالسيِّد  
اقَتِد خبادمه وأعين استفانوس، الذي كان أوَّل من ٱستشهد، لقد اقتدى 
باملسيح. إن الرّب وهو مصلوٌب بني اللّصني، قد تشفَّع إىل اآلب من 
الرامجني  وسط  الذي كان  خادمه  أستفانوس  هكذا  صالبيه،  أجل 
واحلجارة تنهال عليه من اجلميع فإنَّه احتمل الرجم ومل يبال باألوجاع 

، الَ تُِقْم َهلُْم هِذِه اخلَِْطيََّة» (أع٥٩:٧). النامجة عنه وقال «يَا َربُّ
أرأيت كيف يتكلم االبن؟ أرأيت كيف يصلِّي اخلادم؟ قال االبن «يَا 
خادمه  وقال  يـَْفَعُلوَن»  َماَذا  يـَْعَلُموَن  الَ  ألَنـَُّهْم  َهلُْم،  اْغِفْر  أَبَتـَاُه، 
، الَ تُِقْم َهلُْم هِذِه اخلَِْطيََّة». وٱعلم أيًضا أنه مل يصلِّ  أستفانوس «يَا َربُّ

وهو واقف، بل ركع على ركبتيه وصلى حبرارة وخشوع كبريين.
أتريد أن أريك إنسانًا آخر صلَّى صالة عظيمة من أجل أعدائه؟ 
أمسع بولس الـُمطوب يقول: «ِمَن اْليـَُهوِد َمخَْس َمرَّاٍت قَِبْلُت أَْربَِعَني 
ُرِمجُْت،  َمرًَّة  بِاْلِعِصيِّ،  ُضرِْبُت  َمرَّاٍت  َثَالَث  َواِحَدًة. ٢٥  ِإالَّ  َجْلَدًة 
َثَالَث َمرَّاٍت اْنَكَسَرْت ِيبَ السَِّفيَنُة، لَْيالً َونـََهارًا َقَضْيُت ِيف اْلُعْمِق.» (٢

كو٢٤:١١ـ٢٥). ومع هذا قال: «فَِإينِّ ُكْنُت أََودُّ َلْو َأُكوُن أَنَا نـَْفِسي 
َحمُْروًما ِمَن اْلَمِسيِح َألْجِل ِإْخَوِيت أَْنِسَباِئي َحَسَب اجلََْسِد» (رو٣:٩).

أتريد أن أريك أيًضا آخرين من العهد القدمي ال من العهد اجلديد، 
يفعلون نفس األمر؟ ويستحقون كل تقدير إْذ أن وصية حمبة األعداء 
مل تكن قد أُعطيت هلم بعد، بل كانت عندهم وصية العني بالعني 
والسن بالسن، وجمازاة الشّر بالشّر، ولكنهم بـََلُغوا قامة مسَلِك الرُّسل، 
فٱمسع ما قاله موسى عندما كان اليهود مزمعني أن يرمجوه: «َواآلَن ِإْن 
َغَفْرَت َخِطيَّتـَُهْم،َوِإالَّ فَاْحمُِين ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي َكَتْبَت» (خر٣٢:٣٢).

مهتًما خبالص  األبرار كان  من هؤالء  واحد  أن كل  أرأيت كيف 

اآلخرين قبل خالصه؟! ولنسأل أي واحد منهم، إن كنت مل ختطئ، 
فلماذا تريد أن تشرتك معهم يف القصاص؟ وسوف تكون إجابته «ال 

أشعر مطلًقا بالسعادة عندما يتأمل اآلخرون».
وستجد آخرين فعلوا هكذا؟ وأنا أسوق هذه األمثلة لكي ُنصلح 
بغضة  والذي هو  اخلبيث  املرض  نستأصل هذا  أنفسنا ولكي  من 

األعداء، من داخلنا.
يـَْعَلُموَن َماَذا  فالسيد املسيح يقول «يَا أَبَتـَاُه، اْغِفْر َهلُْم، ألَنـَُّهْم الَ 
اخلَِْطيََّة»،  هِذِه  َهلُْم  تُِقْم  الَ   ، َربُّ «يَا  أستفانوس  ويقول  يـَْفَعُلوَن»، 
ويقول بولس الرسول «فَِإينِّ ُكْنُت أََودُّ َلْو َأُكوُن أَنَا نـَْفِسي َحمُْروًما ِمَن 
موسى  ويقول  اجلََْسِد»،  َحَسَب  أَْنِسَباِئي  ِإْخَوِيت  َألْجِل  اْلَمِسيِح 

«َواآلَن ِإْن َغَفْرَت َخِطيَّتـَُهْم،َوِإالَّ فَاْحمُِين ِمْن ِكَتاِبَك الَِّذي َكَتْبَت».
فقل يل، أي غفران سننال حنن إذا كان السيِّد وخدامه يف العهدين 
القدمي واجلديد، كلهم حيثوننا على الصالة من أجل األعداء، بينما 
حنن نفعل العكس ونصلي ضدهم؟ إن ما أرجوه هو أالَّ §ملوا هذا 
ألنه مبقدار ما تزداد النماذج اليت جيب أن نقتدي qم، بقدر ذلك 

يزداد عذابنا إن حنن مل نتمثل qم.
الصالة من أجل األعداء مرحلة أمسى من الصالة من أجل األحباء. 
ألن الثانية ال تكلفنا مثل األوىل: «َوِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن حيُِبُّوَنُكْم، فََأيُّ 
َفْضل َلُكْم؟» إذا صلينا من أجل األحباء فلن نكون أفضل من األمم 
والعشارين. أما إذا أحببنا األعداء فإننا نصبح متشبهني باهللا بقدر ما 
تسمح به طبيعتنا البشرية فإن اهللا «فَِإنَُّه ُيْشرُِق َمشَْسُه َعَلى اَألْشرَاِر 

َوالصَّاِحلَِني، َوُميِْطُر َعَلى األَبـْرَاِر َوالظَّاِلِمَني.» (مت٤٥:٥).
فطاملا لدينا أمثلة مما فعله املسيح وأيًضا خدامه، فلنتشبه qم، ولنقِنت 
دائًما  مستعدين  السموات،  مللكوت  أهًال  لنكون  الفضيلة،  هذه 
لنقرتب بدالة أكثر وبضمري نقيٍّ متاًما إىل المائدة المهيبة، ولنتمتع مبا 
وعدنا به الرب من خريات بنعمة ربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح 
وحمبته للبشر، الذي له اÍد والعزة مع اآلب والروح القدس. اآلن وكل 

أوان وإىل دهر الدهور. آمني.

سرُّ الصليب
للقديس غريغوريوس النيصي

[لذلك، فإن كنَت تأخذ بعني االعتبار نظام األشياء، سواء 
تلك اليت هي فوق السموات، أو تلك اليت حتت األرض، أو 
ففي كل  اجلانبني؛  من  أيٍّ  على  الكون  اليت عن جانَيب  تلك 
مكان، فإنَّ وجود الالهوت يسبق تفكريك اخلاص، باعتبار أنه 
يضبط  أن  qا  ميكنه  اليت  بالتأمُّل  اجلديرة  الوحيدة  القوة  هو 
وحيفظ وجود كل األشياء. اآلن إذا كان علينا أن ُنسمِّي هذا 
أو  القوة،  أو  العقل،  أو  الالهوت،  يه  ُنسمَِّ فهل  الوجود، 
الحكمة، أو أي مصطلح فائق آخر قد يكون أكثر قدرة 

ليس يف  ألنه  الكل،  فوق  هو  الذي  ذاك  عن  التعبير  على 
طريقة  أية  أو  اسم  أو  لقب،  أيِّ  مع  خصومة  أية  مناقشتنا 
نستخدمها يف التعبري. وqذا، فكل اخلالئق تتوجَّه حنوه بالنظر 
هي  خالله  ومن  وحوله،  منه  مقربة  على  تكون  وهي  إليه، 
ملتصقة  خالله  من  هي  الفوقية  األشياء  ببعضها،  متالمحة 
باألشياء التحتية، واألشياء اجلانبية متَّحدة ببعضها. واحلق يُقال 
هوت،  لالَّ الكامل  الفهم  إىل  نصل  فقط  باالستماع  ليس  إنه 
ولكن هذا اإلدراك أيًضا جيب أن يكون ُمرشدنا للتفكري يف هذه 
املواضيع السامية. وقد كان من عمق البصرية أن يبدأ العظيم 
ألهل  األسرار  تلقني  يف   (١٨  :٣ أفسس  رسالة  (يف  بولس 
أفسس، ويبثَّ فيهم - من خالل تعاليمه - قوة املعرفة عما هو 

هذا ”العمق والُعلو والعرض والطول“].
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مقّدمة: أَيسأم من ذكرى الشهداء من حيب الشهداء؟ ان اكرام 
الصالح من شركائنا يف العبودية، يربهن على حبنا لسّيدنا العام. ومن 
أنه ال  العظماء يظهر من نفسه  الرجال  يُـْثين على  الواضح أن من 
يتأخر عن االقتداء qم إذا سنحت الفرصة. فقّرْظ إذن الشهيد عن 
اخالص فتضحى شهيًدا يف النّية وحتظى، بال اضطهاد وال حريق نار 
وال ضرب سياط بنفس األجر الذي فاز به. ليس َمن يُعَرض لتعجبنا 
واحًدا أو اثنني وال عشرة من الطوباويني فقط، بل أربعون، وكأمنا هلم 
يف  والرأي  اإلرادة  وحدة  جتمعهم  شىت،  أجسام  يف  واحدة  نفس 
عن  الّذود  ونفس  األخطار،  جتاه  الثبات  نفس  أَْبَدوا  وقد  اإلميان. 
احلق. كلهم متماثلون فيما بينهم. متعادلون يف الرأي، متعادلون يف 
الكفاح. وهلذا أُهِّلوا َألكلَِّة جمٍد متساويٍة. فأّي قوٍل يقوم بوصف علّو 
منزلتهم؟ انه ال لسان وال أربعون لسانًا تكفي ملديٍح يليق بشجاعة 
هؤالء األبطال. على أنه لو كان املمدوح واحًدا لكفى به ألن يعجز 
قوة بياننا، فكيف qذا اجلمع الغفري، واجليش الكبري، الذي ال ُيسام 

قهرًا وال يُغلب يف احلروب، فهو أرفع من أن تدانيه املدائح.

١- بيان المقصد والتقسيم
ونُعّمم  احملفل  هذا  وسط  يف  بالذِّكر  نستحضرهم  تعالوا  ولكن 
للحاضرين الفائدة اÍتناة من ذكرهم، مصّورين للجميع كأمنا يف رسٍم 
مآثر هؤالء الرجال الشجعان. إنَّ اخلطباء واملصّورين، مىت أرادوا أن 
الكالم،  بَوْشي  يزيّنونه  األولون  أخَذ  احلروب،  يف  بأٍس  فعل  ميثّلوا 
إىل  الكثريين  يستنهضون  وهكذا  األلواح،  على  ينقشونه  واآلخرون 
الشجاعة وعلوِّ اهلّمة. فاألمر الذي يبّينه كالم اخلطيب بالسمع، يعربِّ 
عنه الرسم الصامت مبحاكاتِِه للواقع. فلَنِصْف حنن أيًضا بسالة هؤالء 
الشجعان ولُنظِهر أعماهلم كامنا للَعيان، وْلُنحرِّْك إىل االقتداء qم من 
كان أكثر إقداًما ومضاهاة هلم يف العزم. فبهذا يقوم مدح الشهداء 

ان ُيسَتحّث على الفضيلة املؤمنون اÍتمعون.
٢- وطنهم وَنسبهم

ان تقاريظ القديسني ال حتتمل استبعاًدا لنواميس التقاريظ العادية. 
ألن املادحني يستخرجون موضوع مدائحهم من مصادر عاملية، وأما 
الذين قد ُصلب العامل هلم فكيف يقدر شيء من أشياء العامل أن 
يكون وسيلة لفخرهم. مل يكن هلؤالء الشهداء وطٌن واحد، بل كٌل 
منهم قد نشأ يف بلدٍة ما. فماذا إذن. أنقول اcم بال وطن أَْم وطنهم 
اجلمعية  أعضاء  من  يقّدمه كل عضو  ما  ان  البسيطة مجعاء. كما 
هؤالء  من  واحٍد  هكذا كلُّ  املقّدمني،  مجيع  بني  مشرتًكا  يصبح 
املغبوطني قد أشَرَك اجلميع يف وطنه، واجلميع قد اشرتكوا يف وطن كل 
واحد. ولكن ما بالنا نبحث عن أوطاcم على األرض، وال نفكر أن 
صانعها  اهللا  اليت  اهللا  مدينة  الشهداء،  مدينة  هي  احلالية  مدينتهم 
ومبدعها، أورشليم العليا احلرّة أُّم بولس وأمثاله. إنَّ نسبهم البشرّي 
اهللا،  هو  واحًدا  أبًا  هلم  فإنَّ  فواحد.  الروحّي  نسبهم  واما  خمتلف، 
ومجيعهم أخوة. مل يولدوا من والدين بل ُولدوا بتبّين الروح القدس، 
وألََّفْت بينهم وحدة احملبة املتبادلة، فهم اجلوق املهّيأ، واجليش العظيم 
الذي ُأضيف إىل أولئك الذين ميجِّدون اهللا منذ الدهر. مل يتجمعوا 

فرًدا فرًدا، بل انتقلوا دفعة واحدة. ولكن كيف كان انتقاهلم؟
٣- مناقبهم الطبيعية

إنَّ هؤالء األبطال كانوا ممتازين على قرنائهم بعظمة اجلسم وقوة الفتاء 
ومتانة الَعَضل، فاخنرطوا يف سلك اجلندية، وأبدوا من املهارة يف القتال 
الشرف،  مراتب  أوَل  القياصرة  من  معه  نالوا  ما  اجلنان  ثبات  ومن 
فأضحوا يف أعني اجلميع أشهر من نار على علم يف البأس واإلقدام. 

٤- أمام ديوان الحاكم
وملا أُعلن ذلك األمر الكفرّي ٱلناهي عن ٱالعرتاف باملسيح حتت 
طائلة العذاب، أخذ الُمضَطِهدون يتوّعدون املسيحيني بكل أصناف 
النِّكال. وثار قضاه الظلم، وغضبهم عظيم يضطرم على ِعَباد اإلله 
قد  التباريح  وأصناف  عليهم  اجتمعا  قد  واخلداع  فالغش  احلقيقّي. 
أُِعدَّت هلم. فالُمَعذِّبون ال يشفقون، والنار ُأضرمت والسيف أُرهف 
والصليب ُنِصب. اهلاوية والدوالب والسياط: كل شيء مهّيأ. هرب 

في مدیح
القدیسین الشهداء األربعین
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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البعض من املسيحيني والبعض خضعوا، والبعض وهنوا قبل التجربة 
إذ دنا اخلطر خانتهم قواهم.  َوْحَدُه. وآخرون  الوعيد  مرتاعني من 
وغريهم نزلوا إىل امليدان، وملا مل يستطيعوا أن يبلغوا إىل غاية جهادهم 
ختاذلت أقدامهم يف منتصف اجلهاد، وكمثل من كّد§م الزوبعة يف 
ُعرض البحَر ألقوا ما كان معهم من َوْسق الصرب. حينئٍذ قام هؤالء 
الصناديد غري املغلوبني، جنود املسيح، وجاؤوا إىل الوسط أمام الوايل 
الذي أراهم األوامر االمرباطورية وأمرهم باخلضوع هلا. فأجابوا جبرأة 
وشجاعة غري هّيابني من املشاهد اهلائلة اليت أمامهم، وال َجزِعني لِـَما 
ألسنة  من  qا  فأكرم  مسيحيون!  أنهم  جهارًا  وأعلنوا  به،  تُـُوّعدوا 
نطَقت بذلك الكالم فتقّدس به اهلواء وصّفقت له املالئكة، وُجرح به 

إبليس والشياطني. وأما الرّب فكتبه يف السماوات.
صرخ إذن كل واحد منهم ملا حضر يف الوسط: إنِّي مسيحّي! وكما 
ان الذين ينزلون إىل َحْومة امليدان للصراع يذكرون قبًال أمساءهم مث 
يتوجهون إىل موضع الكفاح، كذلك فعل هؤالء الشهداء مطّرحني 
األمساء اليت أُعطيت هلم يف يوم مولدهم ليتسّمى كل واحد باسم 
املسيح خملص اجلميع. فأصبح هلم تسمية واحدة، ومل يعد بينهم من 

يسمَّى فالنًا أم فالنًا بل كلهم أضحوا يُدعون «مسيحيين».
وماذا كان من أمر املغتصب؟ ملا كان داهيًة خبيثًا جلأ إىل اخلدعة تارة 
وإىل الوعيد أخرى. فابتدأ جياملهم حبلو الكالم أمًال منه بأن يُرخي 
عزمهم يف اإلميان. فأخذ يقول هلم: "ال تستهلكوا شبابكم وال تستبدلوا 
طيبات هذه الحياة بموت معّجل. انه لمن العار أنَّ جنوًدا قد اعتادوا أن 
ُيَجلُّوا مبّرزين في الحروب يموتون موت األثمة األشرار." وزاد على ذلك 
أن َوَعَدُهْم بأمواٍل طائلٍة ومراتب شرف ومناصب من ِقَبل االمبراطور 
حماوًال بكل مكيدة وُخدعة أن يغلب ثبا§م. واذ مل يكسر شوكتهم 
qذه الوسيلة انتقل إىل نوع آخر من احلَِيِل، فتهّددهم بضربات وميتات 
فعل  ماذا  ولكن  الظلم.  قاضي  فعل  ما  هذا  ُتطاق.  ال  وعذابات 
الشهداء يا ترى؟ أجابوه: «ملاذا تغرينا يا عدّو اهللا باالبتعاد عن اإلله 
احلّي واالستعباد للشيطان الرجيم، بَعْرضك لنا خرياتك؟ ما عسى أن 
تكون ما متنحه بالنسبة إىل ما جتتهد أن حترمنا إياه؟ اين أكره منحة 
نتيجتها العقاب وال أرضى بكرامة توّلد العار. انََّك تُقّدم يل أمواًال تفىن 
وجمًدا يذوي وييبس. تزعم أنك جتعلين صديًقا للملك ولكنك جتعلين 
نائًيا عن امللك احلقيقي. ما باُلك متّثل لعيّين شيًئا حقريًا تافًها من أشياء 
العامل، والعاملُ كُله ُمـْزَدَرى لدينا؟ بل ان مجيع ما نراه ال يوازي اخلريات 
اليت نرتّجاها ونشتاق إليها. أترى هذه السماء ما أمجلها وأعظمها؟ 
واألرض ما أوسعها وكم فيها من الغرائب؟ انَّه ال شيء من كل ذلك 
يعادل سعادة الصّديقني. كّل هذا زائل وأمَّا سعادتنا فثابتة. واحدة 
أشتهي: أَال وهي تاج الِربِّ. جمٌد واحٌد أنا ُمْسَتهاٌم به وهو جمد امللكوت. 
اينِّ أِحّن إىل ذلك اÍد العلوي وأخشى عذاب جهنم. تلك النار هي 
اليت ترّوعين أما ناركم اليت تتوّعدون qا فال أرهبها إذ هي مساوية لنا يف 
العبودية وقد تعلََّمْت أن حترتم الذين حيتقرون األوثان. إينِّ أحتسب 
تُثـِْخُنوَن جسمي جراًحا: ولكن  ضرباتكم كسهاٍم يرشقها صبيان. 
اعلموا أنه على قدر ما يقاسي سوف يتمّجد، وان ختاذل سريًعا ومات 

فانه يتخلص من جوركم أيها القضاة الظَلَمة الذين ال يستخدمون 
اجلسد إالَّ ليستولوا على النفس أيًضا. وإذا مل يُفّضلوا على اهللا غضبوا 
كأن قد أحلقنا qم إهانة فظيعة فيتوعدوننا بشّر العذابات ويعتّدون 
إمياننا علينا جناية. غري انكم لن تالقوا منا رجاًال جبناء حيّبون احلياة أو 
يهابون صعًبا يف سبيل حمبة اهللا. وها اننا مستعّدون الحتمال عذاب 

الدوالب واألحصنة واحلريق وكل صنف من أصناف التعاذيب».
٥- الحكم بالموت

فلما مسع املتعجرف الشرس هذه الكلمات شّقت عليه جرأة أولئك 
وسيلة  استنباط  يف  يفّكر  فعلَق  غيظه  فائر  وفار  الصناديد،  اجلنود 
غاية  اخرتاع يف  إىل  اهتدى  أن  إىل  طويًال،  ُمر�ا  املوت  qا  يذيقهم 

اهلََمجّية ودونكم ما هو:
لـّما تأّمل طبيعة البلدة فوجد أcا شديدة الربد جًدا، وفصل السنة 
فرأى انه فصُل الشتاء، اغتنم ليلة اشتد فيها الزمهرير والربد وهّبت ريح 
مشالية تقطر ُمس�ا، مث أَمـَر بأن يـَُعّروا مجيًعا ويبقوا هكذا يف العراء يف 
أخالكم  فيموتوا. وال  الدم يف عروقهم  أن جيمد  إىل  املدينة  نصف 
جتهلون أنتم الذين اختربمت برد الشتاء، كم ان هذا العذاب شديد. فانه 
يستحيل على الذين مل يذوقوا طعمه ومل خيتربوا يف أنفسهم حقيقته أن 
ُحيسنوا تصويره لنا. فاجلسم ينفذ فيه الربد القارس فيصري أدكن اللون 
أسوده جلمود الدم فيه، مث ينتفض وتأخذه القشعريرة وتصطّك األسنان 
وتتقّلص الشرايني والعروق، وكل األعضاء تتشّنج بغتة منقبضة فيشعر 
العظام  نِْقي  إىل  ينفذ حىت  وأٍمل ال يوصف،  بوجٍع شديٍد  اإلنسان 
فيجعل اللمس ملن جتّمد الدم يف عروقه عذابًا ال يُطاق. وبعدئٍذ تسود 
األطراف كأcا قد أحرقت بالنار مث تتناثر شيًئا فشيًئا. وترتاجع احلرارة 
عن أطراف اجلسم إىل القلب تاركة األعضاء اليت تنسحب منها ميتة 
واألعضاء اليت تلجأ إليها متأملة، ريثما تُقبل املنيُة ببطء مع جتّمد الدم. 
ُحِكَم إذن عليهم بأن يقضوا الليلة يف الفضاء يف مستنقٍع كانت املدينة 
اليت فيها جاهَد القديسون قائمة على جوانبه. وكان قد َغَشاُه اجلليد 
السكان  فوقه  اخليل وميشي  فيه  تتسابق  أن  فأضحى كسهل ميكن 
آمنني. أما األcار اليت كانت جتري بدون انقطاع فحال دوcا اجلليد 
صالبة  إىل  حتولت  طبعها  من  السائلة  واملياه  جريها.  عن  فوقفت 

احلجارة. وكانت ريح الشمال القارسة تودي حبياة كل ذي نسمة. 
٦- إلى بحيرة الجليد

وهنا تأّمل بأس هؤالء األبطال. فاcم حاملا مسعوا ذلك اُحلكم خلع 
كل واحد ثيابه عن آخرها ومشوا إىل املوت موت اجلليد حيّث بعضهم 
بعًضا كأمنا على استالب غنيمة. وكانوا يقولون:﴿ «لسنا خنلع ثوبنا 
بل اإلنسان العتيق الفاسد بشهوات الغرور» (أفسس ٢٢/٤). اننا 
نشكرك يا رب على اننا بتجردنا من هذا الرداء نطرح اخلطيئة. لقد 
ترّديناه مبشورة احلّية وها حنن ننزعه ألجل املسيح. فال نتعلق بثيابنا 
لننال الفردوس الذي أضعناه. مباذا نكافئ الرب؟ ان سيِّدنا قد ُعّري 
مثلنا، أفعظيم أن يتأمل العبد كمواله؟ بل اننا حنن أنفسنا قد عرّيناه ألن 
ثيابه،  من  جّردوه  الذين  وهم  اجلنود  فعل  إمنا كانت  اجلسارة  تلك 
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أسقف المدن الخمس
الشكاية  تلك  منحو  أن  اجلنود  حنن  إذن  فعلينا  بينهم.  واقتسموها 
املكتوبة علينا. ان الشتاء قارس ولكّن الفردوس عذب. ان اجلليد مؤمل 
دفأنا.  اآلباء  أيب  حضن  فيكون  قليًال  لنصرب  حلوة.  الراحة  ولكن 
فلنستبدْل ليلة بطول األبد. َأالَّ فَـْلـَتْسَودَّ القدم حمرتقة لتتنّقل يوًما مع 
املالئكة. ولتسقِط اليد لكي تُرفع بدالة إىل السّيد. كم من زمالئنا 
اجلنود قد سقطوا يف ساحة القتال ليحافظوا على أمانتهم مللٍك زائل. 

وأما حنن أََفَال نُطوّح حبياتنا هذه حمافظة على 
ماتوا  أُناٍس  من  احلقيقي؟ كم  للملك  األمانة 
موت األمثة ألcم أُِخُذوا يف إمثهم، أََفَال حنتمل 
املوت ألجل اِلّرب. فال جنزع يا زُمالءنا يف اجلندية 
وال نـَُولِّ الشيطان ظهرًا فارّين من وجهه. هي 
أجساد فال تستبقوها. ومبا أن ال مفرَّ من املوت 
فلَنُمْت لكي حنيا. لتكن ذبيحتنا أمامك يا رب 
مرضّية  حّية  واقبلنا كضحّية   (٤٠/٣ (دانيال 
عندك (رومية ١/١٢) ان التقدمة حسنة واحملرقة 
جديدة ُمصلحة بالربد ال بالنار.»﴾ qذا الكالم 
كانوا يستنهضون مهمهم ويشحذ الواحد عزمية 
أوان  يف  الليايل  يـَُزّجون  حرس  اآلخر كمثل 
احلاضرة  األذية  على  جبالدة  صابرين  احلرب 
طربني لألفراح املستقبيلة هازئني بالعدو. وكان 

للجميع دعاء واحد، وهو هذا: «يا سّيد، اننا دخلنا إلى الميدان أربعين 
بصومك  شّرفته  فانك  الكريم  عددنا  يقّل  وال  األربعين  نحن  َفلنُـتَـوَّج 
األربعيني، وبمثله َدخلت الشريعة إلى العالم. كما ان إيليا التمس الرب، 

فبعد صوم أربعين يوًما استحق مشاهدته. تلك كانت صالتهم».
 ٧- فشل أحدهم ونزول الحارس مكانه

فأخلى موضعه،  العذاب  ُغِلَب من شّدة  قد  منهم  واحًدا  أن  إالَّ 
ومضى تارًكا يف نفوس الشهداء غًما ال تسلية له. غري أن اهللا تعاىل أىب 
أالَّ تتم صالة عبيده، فان اجلندي الذي فُـوِّضت إليه حراسة الشهداء 
كان قريًبا منهم يف حمّل رياضة جسديّة يستدفئ. وكان ينتظر ما سوف 
يكون، مستعًدا لقبول الذين يلجأون إليه ملقني سالحهم. ألن احلاكم 
كان قد فّكر بأن ُجيعل بالقرب منهم محّاٌم لتتهّيأ املساعدة السريعة 
للذين يرجعون عن عزمهم. هذا ما افتكر به الوايل خببٍث عندما اختار 
ذلك املكان لتعذيب الشهداء. وغايته أن يفّل ثبات اÍاهدين باعداده 
هناك ما يلزم من أسباب الراحة. فما كان منه إالَّ أن أوضح بأجلى 
بيان صربهم العجيب. فانه ليس العزيُز النفس من صرب وليس يف يده 

شيء، بل من امتنع عن التمتع وهو يف فضل من العيش.
وحني كان القديسون جياهدون كان احلارس يراقب ما سيحدث. 
فأبصر مشهًدا عجيًبا: مالئكة هابطني من السماء، ومعهم أشياء أشبه 
بعطايا سنّية من قبل امللك القدير يوزعوcا على أولئك اجلنود. ففرّقوا 
تلك اهلبات على مجيعهم ما خال واحًدا تركوه بدون جائزة ُحمتسبيه غري 
أهل هلا. وللحال فشل ذلك اجلندي اهلارب، وذلك البطل املأسور، 
نعجة املسيح الواقعة ما بني أنياب الذئاب. وأمَّا ما زاد ألـًما فهو أنَّ 

ذلك املسكني خسر احلياة األبدية ومل يتنّعم qذه احلياة ألن جسمه قد 
احنّل حال نزوله يف محّام املاء احلاّر، فسقط ذلك احملب احلياة ميًتا، 
وارتكب اخلطيئة بال جدوى. أما احلارس فلما رأى انه فشل قصد 
احلّمام وأخذ موضعه، ألقى ثيابه وانضّم إىل الشهداء صارًخا على 
مثاهلم: «انِّي مسيحّي». فأدهشهم بارتداده الفجائي وأكمل عددهم 
وأزال بانضوائه إليهم الغّم الذي حّل qم بسبب ذلك املسكني، فاعًال 
فعل اجلنود يف ساحة احلرب. فانه كما سقط 
غريُه  بادر  األوىل  الصفوف  يف  واحد  منهم 
ألخِذ حمّله وسّد الثُلمَة لئال تدور الدوائر على 
اجليش بسبب سقوط ذلك اجلندي. هكذا 
السماويّة  اآلية  تلك  رأى  أيًضا.  هو  فعل 
فعرف احلّق وجلأ إىل السّيد فُأحصي يف ِعداد 
الشهداء. وجدََّد ما حدث للرسل فان يهوذا 
خرج من بينهم فقام متياس مقامه (اعمال 
١٦/١). اقَتِدي ببولس الذي كان باألمس 
مضطهًدا فأصبح اليوم مبشرًا. ودعوته قد أتته 
وال  الناس  قبل  من  «ال  السماء  من  أيًضا 
بإنسان». (غال ١/١) آمن باسم ربنا يسوع 
املسيح واعتمد به ال عن يد آخر بل بإميانه 

عينه. ال باملاء ولكن بدمه نفسه.

 ٨- نهاية جهادهم
وملا جاء النهار وفيهم رَمق من احلياة ُدفعوا إىل النار وأُلقي رمادهم 
يف النهر لكي جتتمع كل العناصر على استشهادهم. ألcم كافحوا 
على األرض وصربوا على انفعاالت اهلواء ودفعوا إىل النار وتقّبلت 
املياه بقاياهم. فيحق هلم أن يهتفوا: «جزنا يف النار واملاء مث أخرجتنا 

إىل الراحة». (مز ١٢/٦٥).

٩- حمايتهم وشفاعتهم القديرة
هؤالء هم الذين نزلوا جبوارنا فَـَغَدوا كأبراج وحصون راسخة حيمون 
بلدتنا من مهوم األعداء. غري أcم مل حيصروا ذوا§م يف مكان واحد 
بل حّلوا ضيوفًا يف بالد مجّة فشرّفوا أوطانًا كثرية العدد. ومن الغريب 
أcم ال يأتون إىل من يقبلهم كل واحد مبفرده ومبعزل عن البقية، بل 
يسريون كلهم مًعا. فيا للعجب كيف ال يقّلون عدًدا وال يكثرون. 
انك ولو وزعتهم على مئة ملا جتاوزوا عددهم، ولو مجعتهم يف واحد 
لبقوا أربعني كما هم. كالنار اليت تسري حبرار§ا إىل الذي ُيضرمها 
مًعا  فكلهم  األربعون.  الشهداء  وقودها. كذلك  يف  وتبقى كلها 
وكلهم مع كل واحد. انه الحساٌن فائض، اcا لنعمة ال تنَفُذ. ان 
للمسيحيني جندة حاضرة يف مجاعة الشهداء، جيش املظفرين وجوق 

ممجدي اهللا.
كم تبذل من املساعي لكي جتد شفيًعا واحًدا يتشّفع فيك لدى 
الرب. وها هنا أربعون شفيًعا يتضرعون بصوت واحد. قال السّيد له 

القديس باسيليوس الكبير
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ِيف  َأُكوُن  فَـُهَناَك  بِامسِْي  َثالَثٌَة  أَْو  اثْـَناِن  اْجَتَمَع  َحْيُثَما  اÍد: «ألَنَُّه 
َوْسِطِهْم» (مىت ٢٠/١٨) فاذا كانوا أربعني فهل ُيَشّك حبضور اهللا 
فيَما بينهم؟ فليلجأ املغموم إىل األربعين واملسرور فليبادر إليهم. أما 
األول فَـْلـيُـنَـفَِّس ُكـْربَـَتُه أما اآلخر فلكي حتفظ له مسرته. واملرأة التقية 
فلتستغْث qم مصلية من أجل أبنائها أو من أجل رجوع رُجِلها إن 
كان غائًبا أو سالمته إن كان مريًضا. ولتقرتن صلواتكم بصلوات 
القديسني. الشّبان فليقتدوا qم، واآلباء فليتمّنوا أن حيصلوا على أبناء 
حياكوcم. أما األمهات فليتعّلمن من مثال تلك األم الصاحلة اليت 
رأت أن ابنها مل يزل فيه بقية حياة، خالفًا ألصحابه، وذلك لقوة بنيته 
وقدرته على االحتمال مث رأت الُشَرَط قد تركوه جانًبا فلعّله يعدل عن 
طُرح  حيث  العجلة  على  ووضعته  ذراعيها  على  هي  محلته  رأيه، 

اآلخرون ليُـْؤَخُذوا إىل احلريق.
ا ألم شهيد. فاcا مل تذرف دمعة يف غري وقتها، ومل تتلّفظ  َّcحًقا ا
بكلمة ال تطابق احلال بل قالت: «سْر يا بّين سريك احلسن مع أترابك 
وقرنائك. وال تتخّلف عنهم وال تظهر أمام السيِّد بعدهم.» فيا له من 
ا قد غذَّته  َّcفرٍع كرٍمي ألصٍل كرٍمي. فقد أظهرت تلك األم الشجاعة أ
بتعاليم التقوى أكثر مما غّذته بلبنها. كذا ربّته وكذا وّدعته تلك األم 

التقّية. أما الشيطان فارتّد َخِجًال ألنه أثار عليهم كل الطبيعة فرأى 
أن شجاعة هؤالء األبطال قد استظهرت عليها وتغّلبت على الليل 

الرائع والربد القارس وفصل السنة وتعّري األجسام.

خاتمة الخطاب
فيا أيُّها اجلوق املقدس والطغمة الطاهرة واجليش الذي ال ُخيرتق. أيُّها 
البشر واملعاونون، اجلميع يف  الساهرون على جنس  العاّمون  احلرّاس 
مهامتهم، واملشاركون هلم يف الصالة. أيها الشُّفعاء املقتدرون، جنوم 
املسكونة وأزهار الكنائس. ان األرض مل ختَِْفُكم ولكن السماء تقّبلتكم 
أَجْل لقد كان مشهًدا مجيًال جنود  الفردوس.  أبواب  ففتحت لكم 
املالئكة الئًقا باآلباء واألنبياء والصديقني. ان رجاًال يف مقتبل العمر 
حيتقرون احلياة وحيّبون اهللا فوق والديهم وأبنائهم، ويف هذا العمر الذي 
كله آمال يف احلياة يزدرون ويستهينون باحلياة احلاضرة لكي ميّجدوا اهللا 
يف أعضائهم. وملا صاروا مشهًدا للمالئكة والبشر (١ كور ٩/٤) أقاموا 
الساقطني وثّبتوا الـُمَضْعَضِعني وضاعفوا عناية ومهّة األتقياء. وإذ أقاموا 
مجيًعا للدين ُنُصَب انتصار ُكلِّلوا باكليل العدل الواحد بيسوع املسيح 

ربنا الذي له اÍد والعزّة إىل دهر الدهور آمني...

 اهللا وحده ثابت
 للقدیس غریغوریوس النزینزي

ثابت  البشر  أمور  في  شيء  ال 
صدمة  من  ناٍج  شيء  ال  بطبعه، 
بذاته،  ُمكتٍف  يصطدمها، ال شيء 
أمورنا  حاله،  على  باٍق  شيء  وال 
البشرية دوالب يدور ويتغّير دورانه 
مرًة بعد مرة في النهار وأحيانًا في 

ساعة واحدة.
فالزوابع المتقلِّبة، وأثر السفينة في 
التي  الكاذبة  الليل  وأحالم  البحر، 
األطفال  يخطُّه  وما  لحظة،  تخُلُبنا 
في ألعابهم على الرمال، أحقُّ بالثقة 

فاٍن  األرض  على  ما  البشرية... ألنَّ كل  السعادة  من 

وعابٌر... أشبه بحجارة اللعب تدور من جهة إلى أخرى، 
وتنتقل من يد رجل إلى يد آخر بخالف ما وراء هذه 
الحياة من األشياء، فانها ثابتة دائمة ال تبتعد أبًدا وال 
تتغّير، وال تخيب آمال من جعلوا رجاءهم فيها. فاذا 
كانت جميع األشياء األرضية زائلة، وإذا كان الكلمة، 
الفنان اإللهي، والحكمة التي تفوق كل 
بأنَّا ُنسيُء  عقل، قد حكم فيَما حكم 
فيَما  نزهد  أن  علينا  فصار  استعمالها، 
يزول ونندفع نحو الحياة الباقية، فما ُكنا 
نصنع لو كان النعيم مضمونًا لنا في هذه 
الحياة فنحن مع ما نرى من سرعة زواله 
لما  ومستعَبدين  به،  متعّلقين  نبرح  ال 
تقّدمه لنا من اللذة الخادعة؟ لذلك ال 
نستطيع أن نتصوَّر شيًئا أفضل وأرفع من 
نعلم  أننا  حين  على  الحاضرة،  األمور 
اهللا  ُخِلقنا على صورة  أننا  أكيًدا  علًما 

وهي تجذبنا إلى فوق.

االتضاع هو المذبح الذهبي وموضع الذبيحة الروحي ألن الروح المنسحق ذبيحة اهللا؛ االتضاع هو 
والد الحكمة، ان كان النسان هذه الفضيلة تكون له بقية الفضائل.    القدیس یوحنا ذهبى الفم
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الفصل العاشر
صرت  فـَُغلبت.  علّي  احلحت  فاخندعت.  رب  يا  خضعتين  «قد 

ضحكة كّل النهار فكل واحد يستهزىء يب» (ار٧:٢٠)».
إيليا يأيت أوًال ويرّد كل شيء، وكيف هو  إّن  «فأجاب وقال هلم 

مكتوب عن ابن اإلنسان ان يتأّمل كثريًا ويرَذل» (مر١٢:٩)».
  يف خيوس تدبرت كل األمور تدرجيًيا حنو األفضل. فبعد سيامته 
بأيام، وبعد صالة الغروب، أرسل املرتوبوليت غريغوريوس يف طلبه. 
كان غريغوريوس شيًخا طّيب القلب، واستاًذا يف الُنسك. وقد جلس 
إىل جانبه رجل ضاحك الوجه، متوسط العمر، ذو حلية صغرية غزاها 

الشيب، أنيق امللبس، ويضع فوق سرتته ساعة ذهبّية.
فقال املرتوبوليت:-

- «نكتاريوس، أَُقدِّم لك السيد جان، من نبالء القوم. انه ُحمِسٌن 
عظيم، وابٌن حمبوٌب لكنيستنا: السّيد جان خورمييس».

وبطبيعة احلال، كان نكتاريوس يعرف الرجل، فقد مسع عنه الكثري، 
وقابله مرتني أو ثالثًا يف بعض األعياد الليتورجية الكبرية، فصنع له 

مطانية. وقال املرتوبوليت:
- «اقرتب يا نكتاريوس، اقرتب. انه يوّد التعّرف إليك ومساع قصة 
حياتك منك أنت. اعتقد أن بإمكانك الوثوق به متاًما، ودون خوف».
فشعر نكتاريوس باخلجل، وامحّر وجهه قليًال. وجلس بقرب الوجيه 
الذي بدأ يطرح عليه بعض األسئلة بصوٍت عذٍب وبطيء: أين ُولد؟ 

وكيف كانت بدايته يف احلياة؟ وكيف وصل إىل جزير§م؟ مث قال له:
والثقافة  والصالة  النسكية  احلياة  تتفّوق يف  أنك  لقد علمُت   »-

العامة».
وامحّر وجه نكتاريوس أكثر فأكثر، وقال:

- «أشكرك، أشكرك».
مثَّ استجمع قواه وبدأ يروي له قصة رحيله من سيليفريا مشفوًعا 

بتمنيات أّمه، وحامًال معه صرّته الصغرية وفقره ...
- «وقد شاء اهللا يا سْيدي أن يتعّطل حمّرك السفينة، وأن تعجز عن 
اإلنطالق. فَأشَفَق عليَّ القبطان ومسح يل بالصعود. لكين فيما بعد، 
وعند التدقيق يف التذاكر، وجدُت نفسي من جديد يف موقٍف َحرِج: 
إذ كان القبطان قد انسحب إىل غرفته ليسرتيح، ومل يكن املدّقق يعرف 
القصة ... فكان يأمرين بدفع مثن تذكرة السفر. وكنُت أقول له بأينِّ 
ال أملك املال ... لكن هنا أيًضا مل يَتَخلَّ الرّب عّين، بل أرسَل اّيل 
دفع مثن  إىل  وبعدما مسع قصيت سارَع  القامة،  فاِضًال، طويل  شابًا 

تذكريت ... لكن، ماذا حيصل لَك يا سّيدي؟ وملاذا تبكي؟ ».

كان خورمييس يغّطي وجهه بيديه ويتابع بكاءه. فاستوىل القلق على 
غريغوريوس الذي cض واقرتب منه. وبعد حلظات صرخ خورمييس:

- «يا ولدي، ملاذا مل ألَتِق بَك قبل اآلن؟ أية مصادفة هذه! أُهَو 
أنت الولد الصغري الذي رَحل وحده من سيليفريا حىت يعمل ويدّرس؟ 
إن الرجل الذي تتكّلم عنه هو ابن أخيت، وقد أخربين بالقصة فتأثّرُت 
كثريًا. ومنذ ذلك الوقت وأنا أحبث عنك. ليتمّجد الرب! إىل األمام 
إذن! أُطلب من قداسة املطران اإلذن والبَـرَكة وسافر بسرعة إىل أثينا 

ملتابعة دروسك. وسوف أَُغطِّي بنفسي حاجاتك كّلها».
يا اهللا، كيف جيد الكلمات للتعبري عن االمتنان الذي ميأل قلبه؟

ووجد نكتاريوس نفسه من جديد على منت باخرة تشّق حبر اجية. 
دائًما إىل مكان أبَعد ... وتَسىنَّ له اكتشاف العاصمة: مدينة الفالسفة 

اليت أصبحت بعد قرون من التاريخ جمّرد قرية كبرية، أو نواة مدينة.
ونزل مرفأ البريية وقد سيطر عليه احلماس لفكرة متابعة دروسه. وكلما 
ازداد محاسه اتسعت اإلمكانيات! كان كل شيء يسري حنو األفضل. 
فمنذ نزوله يف املرفأ ومحاية خورمييس تتبعه أينما حّل، كاملالك احلارس. 
ملتابعة  باسيليوس وغريغوريوس  هنا  إىل  قرنًا وَصَل  منذ مخسة عشر 
علومهما يف األكادمّية اÍيدة. كان يقفز من الفرح! مل تكن كل األمور 

رائعة يف املدينة، إالَّ أن وجوده فيها كان من دون شك نعمة إهلّية.
كانت أثينا له املدرسة الثانوية والدراسة والقداس اإلهلي وحسب. ومل 
يُكن يشعر مبرور الوقت. ومل ينتبه مرة إىل الشوارع الّضاجة باحلركة، وال 

إىل القصر امللكي والسيارات واملقاهي والصحافيني والنّواب ...
ومّرت السنوات: فاكتسب بعض العالقات يف األوساط األكلرييكية، 
والتَقى بعدد قليٍل جدَّا من الناس. وأمَضى عطالته الصيفية يف خيوس 
الرضا عن  غاية  السيد خورمييس يف  مث حصل على شهادته. وكان 
نتائجه. فأرسله إىل اإلسكندرية ليقّدمه إىل البطريرك الذي كان من 
أصدقائه. واستقل نكتاريوس الباخرة من جديد. دائًما إىل مكان أبَعد 

... حنو أراضي اجلنوب! 

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس



ماذا سوف يحدث في ذلك اليوم ؟
١) يخبرنا الكتاب الُمَقدَّس أّن الرب سوف يأتي ثانية: «َجِميُع 
قـََباِئِل اَألْرِض، َويـُْبِصُروَن اْبَن اِإلْنَساِن آتًِيا َعَلى َسَحاب السََّماِء ِبُقوٍَّة 
فـََيْجَمُعوَن  الصَّْوِت،  َعِظيِم  بُِبوق  َمالَِئَكَتُه  فـَيـُْرِسُل  َوَمْجٍد َكِثيٍر. 
ُمْخَتارِيِه ِمَن اَألْرَبِع الرِّيَاِح، ِمْن أَْقَصاِء السََّماَواِت إَِلى أَْقَصائَِها.  ...» 

(مت ٣٠:٢٤-٣١).
نـَْفَسُه  الرَّّب  يقوم األموات: «َألنَّ  الرّب سوف  عند مجيء   (٢
ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت رَئِيِس َمالَِئَكٍة َوبُوِق اللِه، َسْوَف يـَْنزُِل ِمَن السََّماِء 
اْلَباِقيَن..  اَألْحَياَء  َنْحُن  ثُمَّ  أَوًَّال.  َسيـَُقوُموَن  اْلَمِسيِح  ِفي  َواَألْمَواُت 

ملَالقَاة الرّب ..» (١تسا ١٦:٤و١٧).
٣) مثَّ يؤسِّس الرّب مساًء جديدة وأرًضا جديدة يسود فيها ملكوت 
اهللا. لن يكون هناك حرب وال شهوة وال كراهية وال ُحزن وال أَمل وال نزاع 
وال موت: «ُهَوَذا َمْسَكُن اِهللا َمَع النَّاِس، َوُهَو َسَيْسُكُن َمَعُهْم، َوُهْم 
َيُكونُوَن َلهُ َشْعًبا، َواهللاُ نـَْفُسهُ َيُكوُن َمَعُهْم ِإهلًا َهلُْم. َوَسَيْمَسُح اهللاُ ُكلَّ 
َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوcِِْم، َواْلَمْوُت الَ َيُكوُن ِيف َما بـَْعُد، َوالَ َيُكوُن ُحْزٌن َوالَ ُصرَاٌخ 

َوالَ َوَجٌع ِيف َما بـَْعُد، َألنَّ األُُموَر األُوَىل َقْد َمَضْت» (رؤ ٣:٢١-٤).
٤) وعند جميء الرب سوف تكون الدينونة. يكُتب القديس بولس 
ويقول: «ِعْنَد اْسِتْعَالِن الرَّبِّ َيُسوَع ِمَن السََّماِء َمَع َمالَِئَكِة قـُوَّتِِه، ِيف 
نَاِر َهلِيٍب، ُمْعِطًيا نـَْقَمًة لِلَِّذيَن الَ يـَْعرُِفوَن اهللاَ، َوالَِّذيَن الَ يُِطيُعوَن ِإجنِْيَل 
رَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذيَن َسيـَُعاقـَُبوَن qََِالٍك أََبِديٍّ ِمْن َوْجِه الرَّبِّ َوِمْن 
َجمِْد قـُوَّتِِه مىت جاء ليتمّجد يف قديسيه، ويـُتـََعجَّب منه يف مجيع املؤمنني، 
ألن شهادتنا عندكم قد ُصدَِّقت يف ذلك اليوم» (٢ تس ٧:١-١٠).

يكتب األسقف تيموثي وير في كتابه: «الكنيسة األرثوذكسّية» 
فيقول: «إّن موقف األرثوذكسّية تجاه الدينونة األخيرة والجحيم تُعبِّر 
عن الكنيسة جيًِّدا في اختيارها لألناجيل التي تُقرأ في الخدمة في 
الثالثة آحاد الـُمَتتالية التي تسبق الصوم الكبير. ففي األحد األّول 
يُقرأ َمَثل الفرِّيسي والعشَّار، وفي األحد الثاني يُقرأ مَثل االبن الضَّال. 
هذان المثالن يُبيِّنان الُغفران الهائل ورحمة اهللا حنو اخلطأة التائبني. 
ُتذَكِّرنا  هنا  اخلراف واجلداء.  َمَثل  فُيقرأ  الثالث  األحد  إجنيل  أمَّا يف 
الكنيسة باحلقيقة اُألخرى، إنَّه من املمكن أن نرفض اهللا وأن نتحوَّل 

عنه، ولكن إىل اجلحيم».

الدينونة تعين أننا سوف نكون أمام اهللا يوًما كما حنن عليه بالضَّبط، 
كما نُزَِعت عنَّا كل األقنعة واألشكال اخلارجية واملظاهر. هذا متاًما ما 
حدَث مع بطرس بعد أن أنكر املسيح، رأى يسوع، َنَظَر إليه يسوع. 
أُدين،  إنّه  النظرة.  يُقابل  الرّب وال أن  ومل يستطع بطرس أن يواجه 
ُكِشَف على ما هو عليه، كانت هذه النظرة هي اليت ساَعَدت بطرس 
أن يتحّقق من ِعَظِم خطيئته اليت ارتكبها، وهي اليت قادته إىل التوبة 

ومن مثَّ إىل الغفران.
لنا حّق أن نتمّتع برمحة اهلنا، ال توجد خطيئة مستحيلة الغفران ما 
دام اإلنسان يتوب عنها، أمَّا اخلطيئة اليت ال نتوب عنها فال يوجد هلا 
غفران. ليس ألن اهللا يرفض أن يغفر، ولكن ألن اإلنسان يُظهر بعدم 
بعد  أُخرى  نُعَطى فرصة  أن  نتمىنَّ  ُغفرانًا. سوف  يريد  أنّه ال  توبته 
املوت، ولكن اهللا يُعطي فرصة أُخرى بل آالفًا من الُفَرص يف هذه 
احلياة فقط. اهللا صار إنسانًا يف شخص يسوع، مات على الصليب 
ليغفر لنا، قام من األموات ليالشي املوت عنَّا وألجلنا، غَفر للِّص 
التائب للتوِّ ليُبـَنيِّ لنا كم يعطينا من فُـَرٍص ثانية وثالثة ومتوالية للتوبة. 
ا رغبته: «خالصنا». إنّه يستمر يشفع يف كل واحد منَّا شخصي�ا  َّcإ
ورمحته  ُحّبه  مينحنا  إنَّه  الضمري.  صوت  خالل  من  الُقدس  بالّروح 
باستمرار من خالل الكنيسة والكتاب املقّدس، ولكن اهللا ال يستطيع 
أن: «يدفعنا بعنف» ِحلُـبِّه، وإالَّ لَـَما صارت حمبَّتنا له حمبَّة حقيقيِّة. جزء 
من معَىن حريّة اإلنسان أن تُعطينا االمتياز الـُمرعب أن نقول للرّب: 

«ال» وأن نرفض حمبَّته.
الخراف والجداء:

سوف  اهللا  إنَّ  يسوع  يقول 
األخري  اليوم  يف  يفصل 
«الجداء».  عن  «الخراف» 
جيب أالَّ تفوتنا احلقيقة الـُمخبَّأة 

يف هذا املثل. حنن نعلم أّن اخلراف تتبع الراعي برغبة واشتياق، بينما 
ا تُريد أن متضي بعيًدا  َّcاجلداء تتبعه بَدفٍع شديد من جهة الراعي. إ
يدعو  عندما  الراعي  اجتاه.  يف كل  وجتول  اخلاص،  هواها  حبسب 
فليست  اجلداء  أمَّا   ، للتوِّ له  وتستجيب  تعرف صوته  ا  َّcفإ اخلراف 
هكذا، إنَّ أساس الدينونة األخرية سوف يكون مبني�ا على رغبتنا أن 

نكون مثل اخلراف يف طاعة دعوة الراعي الصالح.
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (٩٨)
(ب) ُحكم المكابیین (الحشمونیین)

اسم املكابيني احلقيقي هو احلسمونيون (احلشمونيون) وهي كلمة 
عربية نسبة إىل حسمون من أبناء اجلد األكرب يهويارب (١أخ٧:٢٤)، 
أما إسم مكابيني فهو لقب يهوذا املكايب والذي صار امسًا لألسرة، مث 
انتقل للحرب فيما بعد، وقد بدأت ثورة املكابيني يف عام ١٦٧ ق.م. 

حيث فّجرت عوامل الضغط من حكام سوريا صرخات الغضب بني 
النسل  القتالية أسرة كاهن غيور من  اليهود حىت قاد حركة املقاومة 
املبارك والدم الكهنويت واألصل الشريف، وانتهت بالنصر وحكمت 
األسرة احلسمونية يف الفرتة ما بني سنة ١٤٢ ق.م. إىل ٦٣ ق.م. ، 
وامتدت مملكة املكابيني وفرضت سلطاcا حىت أصبحت والية تابعة 

لروما، وقد تتابعت األحداث كما يلي:  (البقية في العدد القادم)

٣٦- االفتخار بعالمة الصليب:
فال خنجل، إذن، من االعرتاف باملصلوب، ولنرسم عالمة الصليب 
الذي  اخلبز  على  على جباهنا وعلى كل شيء:  بصراحة  بأصابعنا 
نأكله، وعلى الكأس اليت نشرqا، ويف دخولنا وخروجنا، عندما نرقد 
وعندما نستيقظ، سواء كّنا نسري يف الطريق أو نسرتيح. إcّا أداة قويّة 
فّعالة من األَذى، جمَّانية للفقراء وغري ُمتِعبة للمرَضى، مبا أcا نعمة من 
من  جّردهم  ألنّه  للشياطني،  وهلع  للمؤمنني  عالمة  إcا  اهللا.  عند 
سلطاcم وَشهَّرهم، إذ سيـَّرهم يف موكبه الظافر (كولوسي ١٥:٢). إcّم 
عندما يَـَرْوَن الصليب يتذّكرون باملصلوب، فريتعدون من ذاك الذي 
سحق رؤوس التنانني (مز ١٤:٧٣). ال حتتقر هذه العالمة ألcّا جمانّية.

٣٧- كيف يرّد المسيحي على أعداء الصليب:
وإذا تناقشَت يوًما ومل ِجتد احلجج اإليضاحية احلامسة، فلَيبَق إميانك 
اليهود  أفواه  َفُسدَّ  عالـًما،  أصبحَت  أّنك  مبا  باألحرى  ولكن  ثابًتا. 
يعبدون  إcّم  اخلاصة.  بأساطريهم  اليونانيني  وأفواه  األنبياء  بفضل 
الصاعقة اليت تسقط بطريق الصدفة. فإن كان هؤالء ال خيجلون من 
عبادة كائنات مصعوقة يكرهها اهللا. فهل ختجل من عبادة ابن اهللا، 
هذا الذي ُصِلَب من ألجلك؟ إّين أخجل من التحّدث عما يسموcم 
آهلتهم؛ إّين أتركهم نظرًا لضيق الوقت. فليتحدث عنهم الذين يعرفون، 
ولُتسد أفواه اهلراطقة. وإن قال أحد إّن الصليب مل يكن إالَّ صورة 
ظاهريّة، فَأعِرض عنه، واحتقر الذين يقولون إنّه ُصِلَب ظاهري�ا. ألنه اذا 
ُصِلَب يف الظاهر، فإّن اخلالص مل يكن إالَّ ظاهري�ا، مبا انه يأيت من 
الصليب. ولو كان الصليب خيالًيا لكانت القيامة كذلك. وإن كان 

املسيح مل يَـُقم، فنحُن ما زلنا بعُد يف خطايانا (١كور١٧:١٥). وإن 
الثاين كذلك.  كان الصليب خيالًيا، يكون الصعود خيالًيا، وجميئه 

وهكذا يصبح ُكل شيء بال أساس.

٣٨- الصليب أساس االيمان الراسخ:
ذ من الصليب أساًسا ال يتزعزع، وابِن عليه بقية اإلميان. ال  وعليه اختَِّ
تُنِكر املصلوب، ألّنك لو أنكرته ألَثَبَتْت عليك أموٌر كثرية ضالَلَك: 
أوًال يهوذا اخلائن، ألنه عرف أن الشيوخ ورؤساء الكهنة حكموا عليه 
باملوت (مىت ٣:٢٧)، والثالثون من الفضة، وجتسيماين حيث متت 
الرسل  الزيتون حيث كان  اخليانة. هذا ، وأنا ال أحتّدث عن جبل 
يصّلون يف تلك الليلة. قمر تلك الليلة يشهد ضّدك، والنهار والشمس 
اليت أظلمت، ألcا مل تستطع أن ترى َجْوَر املتآمرين. النار اليت كان 
بطرس يصطلي بقرqا َستثبت ضاللك، أن أنكرَت الصليب فلَك النار 
أُذكر  قاسية.  عقوبات  تَلَقى  ال  لكي  بقسوة  أتكّلم  إّين  األبديّة. 
سيوف  منك  تنال  ال  لكي  عليه،  رُِفَعت  اليت  جتسماين  سكاكني 
األبديّة. سيفحمك منزل قيافا الذي يدّل بعزلته احلالية على قّوة الذي 
حوكم عندئذ. سيقف ضدك قيافًا نفسه يف يوم الدينونة، وخادمُه الذي 
َصَفَع يسوع، والذين أوثقوه، والذين قادوه. سيقف ضدك هريودس 
وبيالطس ليقوال لَك: كيف تُنكر هذا الذي اّ§مه اليهود زورًا وُكـنَّا 
نعرف أنه بريء؟ ألّين أنا بيالطس قد غسلُت يدّي عندئٍذ. سيقف 
ضدك شهود الزور، واجلنود الذين ألبسوه األرجوان، ووضعوا إكليل 
الشوك على رأسه. وهؤالء الذين صلبوه على اجللجلة واقرتعوا على 

ردائه. سيفحمك مسعان القريواين الذي محل الصليب خلف يسوع.
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