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† الطمع كاخلمرية الفاسدة اليت 
تفسد العجني كله.

†  ملاذا ¥ني الرب وانت تقدم 
هذا  مثل  صغرية؟  تقدمات  له 
لو كان  حىت  يقبله  ال  الطعام 

ميوت جوًعا االفضل أالَّ تعطيه شيئا بدًال من أن 
تعطيه أشياء ختص اآلخرين.

† قل يل ان رأيت انسانني، احدمها عريانًا واآلخر 
تكون  أَال  االول،  لتكسو  الثاين  فجردت  مكسوًا، 
ترتكب ظلًما ؟ بال شك نعم. اذًا ان ارتكبت ظلًما 
ما سلبت،  اآلخر كل  تعطي  وانت  احسانًا  وليس 
فكيف تعتربه احسانًا بان تعطي جزءًا تافًها، ال شيء ؟

† ان ُحكم مع الشيطان يف النار االبدية على كل 
عندما كان  للمسيح  وماًء  طعاًما  يعطوا  مل  الذين 
الذين  ألولئك  سيحدث  فماذا  وعطشانًا،  جائًعا 

يعطونه يف جوعه مما سرقوه؟.
املال كالسكني  حمب  اىل  بالنسبة  الغىن  ان   †
بالنسبة اىل ا نون، او رمبا أسوأ الن ا نون عندما 
خيطف السكني ويغرزه يف صدره يتحرر من جنونه 
اىل األبد، وال يتلقى جرًحا آخر. لكن حمب املال 
يتقبل جراًحا ال حتصى يومًيا وال يتحّرر من جنونه 
غرز  ُجرَِح،  فهو كلَّما  العكس،  على  .بل  ابًدا 

السكني ثانية يف نفسه جبنون.
† ان الطمع جيعل الناس وحوًشا وشياطني ؟

(امثال ١١:  الشعب»  يلعنه  احلنطة  «حمتكر   †
.(٢٦

† ايها املتفلسف الطّماع ؟… 
أال ترى النحلة تعمل كل حيا¥ا 
احللو  العسل  منتجًة  بامانة 
تفعل  حيا¥ا  فطول  واملفيد، 
شرًا  تعمل  عندما  لكنها  اخلري، 
َوختَُِز انسانًا او حيوانًا متوت مع 
وخز¥ا.تعّلم انت من النحلة أالَّ تؤذي القريب النَّك 
ستموت انت أوًال، ستؤذي القريب وستحزنه لفرتة 

موقتة لكنك ستموت انت لالبد .
† احلقيقة هي انك جبمعك للثروة تسعى اىل ارضاء 
ذا أم  رغبتني من رغباتك: مها الغرور واللذة .آمنت̧ 
ال، فاجلحيم االبدية تنتظرك ان مل تتب وتصطلح ، 
الن اهللا العادل الذي «سيجازي كل واحد حسب 

أعماله» …
†  وكيف ال تسّبب غضب اهللا عندما تبّذر اموالك 
على البغاء من جهة، ومن الناحية االخرى  ال تبايل 
بالفقراء. وحىت لو بدَّدت اموالك اليت كسبتها بتعبك 
ا الرذيلة. ختّيل كم  تكون خاطًئا جدºا، عندما تبتاع̧ 

ُختطىُئ اآلن وانت تشرتيها بربح حمرم .
†  مييز القديس يوحنا الذهبي الفم بني جمموعتني 
من املمتلكات، املمتلكات العامة قدمها اهللا لكل 
البشرية بال ملكية خاصة كاهلواء والشمس واملياه.. 
وهي امور اساسية وضرورية للحياة، ليس الحد ان 
يدعي ملكيته اخلاصة هلا. اما االمور غري الضرورية 
والفضة  ملكية خاصة كالذهب  تكون  ان  فسمح 
حبهم  االغنياء  ميارس  حىت  الثمينة...  واحلجارة 

للفقراء، ويقدم الفقراء شكرهم لالغنياء.

الغنى والفقر
كلمة غبطة البطريك ك.ك. 
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید الرسل اإلثني عشر القدیسین األطهار 
فَـتَـَقدََّم َيُسوُع وََكلََّمُهْم قَاِئًال: «ُدِفَع ِإَيلَّ ُكلُّ 
فَاْذَهُبوا  اَألْرِض،  َوَعَلى  السََّماِء  ِيف  ُسْلطَاٍن 
بِاْسِم اآلب  َوَعمُِّدوُهْم  األَُمِم  يَع  َوتـَْلِمُذوا مجَِ
َحيَْفظُوا  أَْن  اْلُقُدِس.َوَعلُِّموُهْم  َوالرُّوِح  َواالْبِن 
َمَعُكْم ُكلَّ  أَنَا  َوَها  ِبِه.  أَْوَصْيُتُكْم  َما  يَع  مجَِ
األَيَّاِم ِإَىل اْنِقَضاِء الدَّْهِر». آِمَني. (مىت ٢٨ 

(١٨-٢٠:

أيها اإلخوة المحبوبون المسيحيون،
أيها الزوار المسيحيون الحسنو العبادة،

يج على شاطئ حبرية طربيا  لقد أشرَق عيٌد̧ 
حيث أظهر يسوع املسيح نفسُه لتالميذه. إن 
إىل  يعود  البهيج  احلدث  وهذا  العيد  هذا 
األمس ويرتبط به، أال وهو عيد هاميت الرسل 

بطرس وبولس عند ساحل كفرناحوم.
وأما اليوم فهو عيٌد جامع للرسل االثين عشر 
املكان  األطهار، يف هذا  ا يدين  القديسني 

املقدس الذي وطئته قدما ربنا وخملصنا يسوع املسيح.
إنَّ كنيسة املسيح املقدسة ُتكرِّم بشكٍل خاص الرسل القديسني، أي 
تالميذ املسيح ألّ�م من جهٍة أصبحوا شهوًدا بأعينهم وآذا�م على 
كلمة اهللا املتجسد، ومن جهة أخرى أل�م أخذوا الروح القدس وقَِبلوه 
«َوَلمَّا قَاَل هَذا نـََفَخ َوقَاَل َهلُُم: اقـْبـَُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس.» (يوحنا ٢٠ 
:٢٢) وأُرِسلوا إىل أقاصي املسكونة لكي ينشروا إجنيل احلقيقة والنور 
اآلُب  أَْرَسَلِين  َلُكْم! َكَما  َسَالٌم  أَْيًضا:  َيُسوُع  َهلُْم  «فـََقاَل  ويُذيعوه. 
أُْرِسُلُكْم أَنَا. َوَلمَّا قَاَل هَذا نـََفَخ َوقَاَل َهلُُم: اقـْبـَُلوا الرُّوَح اْلُقُدَس.َمْن 
َغَفْرُمتْ َخطَايَاُه تـُْغَفُر َلُه، َوَمْن أَْمَسْكُتْم َخطَايَاُه أُْمِسَكْت». (يوحنا 

.(٢٠: ٢١-٢٣
َتَالِميَذُه  «َدَعا  يسوع  فإنَّ  اإلجنيلي  مىت  القديس  وحبسب شهادة 
االثـَْينْ َعَشَر َوأَْعطَاُهْم ُسْلطَانًا َعَلى أَْرَواٍح جنََِسٍة َحىتَّ ُخيْرُِجوَها، َوَيْشُفوا 

ُكلَّ َمَرٍض وَُكلَّ ُضْعٍف.» (مىت ١٠: ١).
إنَّ الروح القدس والسلطان الذي أَخذُه التالميذ على طرد األرواح 
واملالمح  اخلصائَص  يشكُِّل  ُضعٍف  وُكلَّ  مرٍض  الشريرة وشفاَء ُكلَّ 
املعروفة للرتبة الرسولية واليت تأسس عليها من بعدهم خلفاؤهم من 

األساقفة ورعاة الكنائس.

وكما يقول القديس كليمص الرومي:
لقد كان للرسل القديسني اإلرشاد من الروح القدس 
اقرتب  قد  بأنه  البشارة، وينشروها وخيربوا  يذيعوا  لكي 
ملكوت السماوات يف املدن والبلدان، وكل الذين مسعوا 
وأطاعوا مشيئة اهللا فبعد أن امتحنهم الرسل عمدوهم 
وقدموهم بواكري هللا، وساموهم أساقفة لكي خيدموا هم 

بدورهم أيًضا أولئك املزمعني أن يؤمنوا فيما بعد.
بُنيت  الذي  األساس  هم  القديسني  إّن  آخر  ومبعىن 
الكنائس عليه وشيدت وِسيَم فيها أساقفٌة وخداٌم كما 
يقول مرتل الكنيسة: «فيما أنت ابن اهللا بالطبع. أيها 
تبنَّيت تالميذك أوًال. مث  الفائق الصالح.  السّيد  اإلله 
جعلتهم َورَثًة بالوضع للمرياث األبوّي. وارتضيت بأن 

جيالسوك».
واالحتاد  املصاحلة  إىل  الرسول  بولس  القديس  وُيشري 
األمم  بني  املسيح  يسوع  يف  اآلب  اهللا  من  ّمت  الذي 
واليهود ُموضًِّحا ومشدًدا على أّن عمل الرسل القديسني 
االثين عشر يف مؤسسة الكنيسة، كان من خالل الروح 
القدس وباالستنارة منه إذ يقول:«َألنَّ ِبِه لََنا ِكَليـَْنا ُقُدوًما ِيف ُروٍح َواِحٍد 
ِإَىل اآلِب. فـََلْسُتْم ِإًذا بـَْعُد ُغرَبَاَء َونـُُزًال، َبْل َرِعيٌَّة َمَع اْلِقدِّيِسَني َوأَْهِل 
بـَْيِت اِهللا، َمْبِنيَِّني َعَلى َأَساِس الرُُّسِل َواألَنِْبَياِء، َوَيُسوُع اْلَمِسيُح نـَْفُسُه 
ًبا َمًعا، يـَْنُمو َهْيَكًال ُمَقدًَّسا ِيف  َحَجُر الزَّاِويَِة، الَِّذي ِفيِه ُكلُّ اْلِبَناِء ُمرَكَّ

.» (أفسس ٢ :١٨-٢١). الرَّبِّ
حًقا يا إخويت إن الرسل القديسني هم أولئك الذين أرسوا قواعد 
اإلدارة ونظام السلطة يف الكنيسة وذلك عرب ا مع الذي حصل يف 
الرُُّسُل  «فَاْجَتَمَع  الرب  أخو  يعقوب  القديس  بارشاد  أوروشليم 
َواْلَمَشايُخ لِيـَْنظُُروا ِيف هَذا اَألْمِر.» واملقصود (ِيف هَذا اَألْمِر) أي تلك 
األمور العالقة واليت ظهرت حديثاً وقد أخذ ا مع األول املنعقد يف 

أوروشليم على عاتقِه حل هذه األمور العالقة (أعمال ١٥: ٦).
لقد كان الروح القدس هو الذي ُحيرك الرسل القديسني وباستنارة 
الروح القدس خّطوا ونقشوا عقائد الكنيسة اليت هي صحة اإلميان 
ِصْرنَا  َوَقْد  رَأَيـَْنا  الرسل  (تيطس ١: ١٣) وكما يشهد سفر أعمال 
بِنـَْفٍس َواِحَدٍة (أعمال ١٥: ٢٥) وأيًضا ألَنَُّه َقْد رََأى الرُّوُح اْلُقُدُس 

َوَحنُْن (أعمال ١٥: ٢٨).
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فها قد عرفنا ملاذا يدعو احلكيم بولس الرسول الرسل القديسني بأ�م 
األساس، وأّن ربنا يسوع املسيح نفسه هو حجر الزاوية وهذا ما يؤكده 

ناِظم تسابيِح الرسل القديسني إذ يقول:
«لقد اقتبلتم مجيًعا أيها احلكماءُ نور الروح القدس كلَّه. ظاهرًا فيكم 
ظهورًا جوهريًا يف العلّية. فتلقنتم أيها الرسل أسرار التعليم السامي. 

فُتغبَّطون اآلن عن استحقاق».
إّن من نكرمهم اليوم من الرسل القديسني وباألخص هاميت الرسل 
مع  يدعواننا  فهما  الناس،  صيادي  أصبحا  اللذين  وبولس  بطرس 
يسوع  ربنا  يف كرم  مستحقني  عاملني  نصَري  أّن  القديسني  الرسل 
الربكات  الفائقة  اإلله،  والدة  سيدتنا  بشفاعات  اخلالصي  املسيح 
الدائمة البتولية مرمي ونتضرع ختاًما إىل حجر زاوية الكنيسة، أي ربنا 

وخملصنا يسوع املسيح ومع ناظم تسابيِح الرسل القديسني نقول:

قليب  وأفعم  وامْألُه كالًما.  فمي  ووسع  خمّلصي.  يا  لساين  أطلق 
خشوًعا. حىت أتَّبع ما أقول. وأعمل أنا أوًال مبا أعّلم. فقد قيل أّن من 
يعمل ويُعلم فذاك يكون عظيًما. فإين إن كنُت أقول وال أعمل مبا 
جيب  مبا  أنطق  أن  امنحين  فلذلك  يطنُّ.  أُحَسب كُنَحاٍس  أقول 

وأعمَل مبا يوافق. يا متفّرًدا مبعرفة خفايا القلوب.
آمني.

وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

عن فوائد المجمع - تتمة
٩) .... واملسيح السّيد مل يعّلم التواضع بالكالم فقط، بل 
قام بتكميله بالفعل، فْأتَـَزَر مبنديٍل وغَسل أرجل تالميذه. وأنَت 
تغسل أرجل َمن ؟ أو تصنع خريًا ملن؟ أو تكون أحقر ّممن إذا 

كنَت متوحًدا ؟!.
أن  أحلى  وما  أحسن  «ما  املكتوب:  عليك  ينطبق  وكيف 
«بالطيب»  القدس  الروح  شّبههم  فقد  مًعا».  األخوة  جيتمع 

الكائن على رأس هارون رئيس الكهنة (مز ١٣٢).
١٠) فميدان اجلهاد الُنسكي ، والسلوك يف معارج الفضيلة، 
والتدريب الدائم يف وصايا اهللا، يتأّلق من خالل َشركة األخوة 
بعضهم مع بعض، عندها يتمّجد اهللا فيهم، وُيكمل فيهم قول 
املسيح : «ليكن نوركم مضيًئا - قّدام الناس - لريوا اعمالكم 

احلسنة، وميّجدوا أباكم الذي يف السموات» (مت١٦:٥).
وهم يشبهون الذين ُكِتَب عنهم يف أعمال الرسل: «إّن كل 
الذين آمنوا، كان هلم اتفاق (رأي) واحد. وكل شيء كان هلم 
مجيًعا. وأيًضا: «إّن الذين آمنوا بقلٍب واحد ونفٍس واحدة، ومل 
يكن أحد يقول عن شيء إنّه له، بل كّل شيء كان له بشركة 

(مشرتًكا) ... (أع ٤٤:٢ و ٣٢:٤).

 مبدأ رفض االنسان الروحي لممتلكاته
ذلك  وبعد  له،  ما  (الراهب) كل  الناسك  يرفض  أن  جيب   (١

يتقّدم إىل اجلهاد يف الفضائل.
٢) وهو ما أّكده الرّب: «إذا مل يرفض (يرتك) الواحد منكم كل 

ماله، ال يستطيع أن يكون يل تلميًذا».
٣) وقبل كل شيء جيب علينا حنن الذين تركنا عنا خفايا الفضائل 
(الشرور القبيحة) أن نرفض إبليس وكل أعماله (الشهوات) وبعد 
ترُك  باجلسد، وكذلك  هذا نرفض اجلسد وآالمه (لّذاته) واألقرباء 
اخلالص  بشارة  ُتضاد  عادة  وكل  العالم)  (أهل  الناس  مصادقة 

(خالص النفس).
ويرتك  ذاته،  الشخص  ينكر  أن  باألكثر  الضروري  واألمر   (٤
االنسان العتيق واعماله (الحياة السابقة للتوبة) ويرفض أمور هذا 
العامل اليت تُـغّري صورة العبادة، والذي ُصِلَب للعامل من أجل املسيح، 
َوُصِلَب العامل له، كيف يقدر مرّة أخرى أن يتعّبد لشيء (مادّي)  

من أمور هذا العامل.
وحيمل  نفسه  فلينكر  يتبعين  أن  يريد  «من  ربنا:  تعليم  يف  وجاء 
«وحينئٍذ  قائًال:  يسوع  الرب  وأضاف   .(٢٤:١٦ (مت  صليبه» 

يتبعين».
وقال أيًضا: «من يأيت إيلَّ وال يُبغض أباه وأّمه وزوجته وأخواته، 
وأيًضا نفسه، ال يستطيع أن يكون يل تلميًذا» (لو٢٦:١٤) أي 

جيب أن تكون حمّبة اهللا أكثر من حمبتنا لألقارب واألهل.

عن فوائد المجمع - تتمة

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر



5

القديس أنطونيوس (٢٥٠-٣٥٦) هو أحد أكرب معلمي احلياة 
الروحية يف املسيحية الشرقية، وقد متّتع بأعلى درجات االحرتام لدى 
حمّبيه كان  أبرز  أحد  احلاضر.  حىت  زمانه  منذ  الشرق  مسيحيي 
القديس أثناسيوس الذي عرفه شخصًيا وكتب سريته اليت هي أهّم 
مصادر ما نعرف عنه. من حمبيه البارزين أيًضا القديس مكاريوس 
مطران كورنثوس (١٧٣١-١٨٠٥) والقديس نيقودميوس األثوسي 
(١٧٤٨-١٨٠٩) اللذان أدرجا يف مطلع الفيلوكاليا، اليت مجعاها 
األقوال  من  الكثري  وطبعاها سنة ١٧٨٢، عمًال حيتوي  ونقحاها 

واملالحظات اليت ُنسَبت إىل القديس أنطونيوس.
بالرغم من أنه كان أميºا، صار القديس أنطونيوس رجًال ذا حكمة 
وفهم روحيني ممّيزين، قادرًا على تعليم اآلخرين بكلمة الفم يف ما 
واملصري  بالطبيعة  ما خيتّص  ونعمته، ويف  وتدبريه  اهللا  يتعّلق خبليقة 
الشخصي  الكمال  إىل  باإلنسان  تؤّدي  اليت  والسبل  البشريني، 

واخلالص. أجزاء من تعليمه، مبا فيها تلك اليت حيويها العمل املذكور 
أعاله، سّجلها آخرون ممن استمعوا إليه وتأثروا بقيمته وذلك للتذكري 
بشخصية الناس واحلياة الفاضلة. الكثري من األفكار املميزة حمتواة يف 
«اإلنسان  هي  األفكار  هذه  إحدى  هذه.  األقوال  جمموعة 
العقالين». قد قيل الكثري عن هذا املوضوع بشكل مبعثر وليس يف 
جزء حمّدد منفصل. وإذ أمتّىن أن أقّدم تعليم القديس أنطونيوس حول 
هذا املوضوع بشكل دقيق ومعّرب قدر اإلمكان، فقد ترمجُت املقاطع 
بنفس  ومجعتها  الفيلوكاليا،  يف  املوجود  اليوناين  النص  عن  املعنّية 
التسلسل الذي يظهر يف هذا العمل، وقّدمتها كما يلي مع بعض 

املالحظات التفسريية.
وال  املتعّلم  ليس  أنطونيوس  القديس  عند  العقالين  اإلنسان 
الباحث، وال املفّكر ا ادل أو املتأمل. إنه اإلنسان املتمحور حول 
اهللا، الذي يوّجه كّل فكره وطموحه حنو اهللا، الذي تحوََّل بشكل 
قاطع عن األرضي والمؤّقت حنو السماوي واألبدي؛ الذي خيتار 
إىل  واٍع  بشكل  يسعى  أقّله  أو  الشّر،  ويتحاَشى  ويعمله  الصالح 

ذلك. إنّه الرجل الذي غّري داخله بشكل جذري.
املمّيزة  الصفة  أي  أنطونيوس  للقديس  بالنسبة  العقالنية  َلكة 

َ
امل

لإلنسان، هي ما يفرّقه عن البهائم وجيعله قريًبا من اهللا ويوّحده به. 
َلكة على أ�ا قبل كل شيء قوة فهم الِقَيم، متييز اخلري 

َ
يفهم هذه امل

عن الشّر، تنظيم حياة اإلنسان الداخلية واخلارجية، مع الرغبة يف 
اكتساب أو صنع ما هو صاحل وجتّنب أو ختطي الشر، والتأّمل باهللا. 
بتعبري آخر، إن مهمة العقل اليت تُعَتَرب مهّمة ليست التحزرية بل 

األخالقية، وال اخلطابية بل البديهية والتأملية.
َلكة حبسب قديسنا يف أغلب الناس حبالة كامنة غري 

َ
حتضر هذه امل

ناشطة، ميتة كأخالقية وقوة تأملية. الناس، بدًال من أن حيكمهم 
العقل، تسيطر عليهم الرغبات غري العقالنية، وبدًال من أن يكون 
اجتاههم، كما ينبغي أن يكونوا، إىل األبدي واإلهلي، فهم غارقون يف 
النور  من  جمردًة  الظالم  من  حالة  نفوسهم يف  إن  واملادي.  الوقيت 
اإلهلي. هذا يتبعه أ�م ، باملعىن الدقيق للكلمة، ليسوا بشرًا. وحده 
هو  العاملة  الناشطة  العقالنية  املَلكة  صاحب  العقالين،  اإلنسان 

إنسان باملعىن الدقيق للكلمة.
إالَّ  ليس  أنطونيوس  القديس  عند  العقالين  اإلنسان  أن  واضح 
املتصّوف  أي   ،(٢:١٢ (روما  اجلديد  بولس  الرسول  إنسان 

املسيحي، القديس، أو َمن هو على الطريق ليكون كذلك.
من  للكثريين  بالنسبة  غريًبا  أنطونيوس  القديس  تعليم  يبدو  قد 
املسيحيني غري األرثوذكسيني ألن املسيحية الغربية مالت إىل نفي 
العقل من احلياة الروحية أو أقّله إىل تقليص دوره. من جهة أخرى، 
األرثوذكسيون املتآلفون مع تقليدهم الطويل، سوف جيدون أن هذا 

تعليمهم وموقفهم التقليدي معبَّـرًا عنه بطريقة مؤّكدة واضحة.

اإلنسان العقالني
بحسب القدیس أنطونیوس

د. قسطنطين كافارنوس
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«َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمََّك ِلَكْي َتطُوَل أَيَّاُمَك َعَلى اَألْرِض.» (خر٢٠: ١٢)
إىل جانب إكرام اهللا، َوَضَع مباشرة وصية إكرام األب واألم مًعا، 
فمن خالهلما أتينا إىل الوجود بإرادة اهللا، لذلك فإن هلم مكانة ثانية 
بعد اخلالق. هكذا كل واحد من الوالدين هو بالنسبة لطفله يكون 
أصل والدته ومصدر جميئه إىل الوجود. إذن، فحسب مثال اخلالق 
يتمثل العمل املشرتك بني األب واألم يف قدوم كل البشر إىل الوجود. 
هلذا أمر الناموس أن تُعطى كرامة عظيمة هلما، وأكد على أن الذين 
يكرمو�ما سوف ينالون كرامة عظيمة، وبالعكس الذين ال يكرمو�ما 
يتوِّج صاحبه  واملوقر  املهذب  فالتصرف  مؤملـًا،  جزاًء  ينالون  سوف 
ومشقات  باآلم  ُحيمِّله  احلسن  غري  التصرف  بينما  بالكرامات، 
ومصاعب أخرى يف احلياة، ألنه يقول: «َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمََّك ِلَكْي َتطُوَل 

أَيَّاُمَك َعَلى اَألْرِض الَِّيت يـُْعِطيَك الرَّبُّ ِإهلَُك.» (خر٢٠: ١٢).
إذن فهناك مكافأة عظيمة للذين يكّرمون الوالدين يف هذه احلياة 
خميًفا  الشامتني  على  باملوت  الناموس  وُحكم  طويلة،  ألزمنة  ومتتد 
إياهم، كمرٍب يقودهم حنو الصواب. ألنه يقول أيًضا: «َوَمْن َضَرَب 

أَبَاُه أَْو أُمَُّه يـُْقَتُل قـَْتًال.» (خر ٢١).
انتبه إًذا، فإن من يرتكب اخلطيئة جتاه الوالدين يعاقب بنفس جزاء 
من يرتكب خطيئة ضد اهللا، وهنا يضع حقوق الوالدين جبوار حقوق 
اهللا، مبعىن أن اللسان اخلاطئ ضد اهللا يُعاقب باملوت بغضب شديد، 
هكذا نفس األمر يصري مع الوالدين. وإن نقض أحد الوصية اإلهلية 

وأحزن املـُريب مبخالفته فإنه ميوت. 
هكذا إذن إن مل يضع اإلنسان يف حسابه وصايا أبيه أو أمه، ميوت 
بالرجم، كما أمر الناموس اإلهلي، إذ يقول سفر التثنية: ««ِإَذا َكاَن 
ِلَرُجل اْبٌن ُمَعاِنٌد َوَمارٌِد الَ َيْسَمُع ِلَقْوِل أَبِيِه َوالَ ِلَقْوِل أُمِِّه، َويـَُؤدِّبَانِِه َفَال 
َيْسَمُع َهلَُما.ُميِْسُكُه أَبُوُه َوأُمُُّه َويَْأتَِياِن ِبِه ِإَىل ُشُيوِخ َمِديَنِتِه َوِإَىل بَاِب 
َمَكانِِه،َويـَُقوالِن ِلُشُيوِخ َمِديَنِتِه: ابـْنـَُنا َهَذا ُمَعاِنٌد َوَمارٌِد ال َيْسَمُع ِلَقْولَِنا 
يُع رَِجاِل َمِديَنِتِه ِحبَِجارٍَة َحىتَّ َميُوَت.  َوُهَو ُمْسِرٌف َوِسكٌِّري. فـَيـَْرُمجُُه مجَِ
فـَتـَْنزُِع الشَّرَّ ِمْن بـَْيِنُكْم، َوَيْسَمُع ُكلُّ ِإْسرَائِيَل َوَخيَاُفوَن.» (تث ٢١).

هل بعد هذا نرتدد يف أن نعترب أن كرامة األب واألم تقرتب من 

كرامة اهللا؟
بأنه جيب أن نكرمهما، والسبب  اقنعنا  الناموس  بالطبع ال، ألن 
ما ُكونَت» (حك ٣٠:٧).  الذي قاله سبب شخصي:«أُذكر أنك̧ 
إِلَه َأِيب إِلَه  َأنَّ  ويعقوب البطريرك أبو اآلباء يقول بالصواب: «َلْوالَ 
إِبـْرَاِهيَم َوَهْيَبَة ِإْسَحاَق َكاَن َمِعي، َلُكْنَت اآلَن َقْد َصَرفـَْتِين فَارًِغا.» 

(تك ٣١).
وكوننا نقول أننا قد ُولدنا منهما، أال يربهن هذا بوضوح أن هذه 
هي أيقونة اخلالق، الذي يدعو غري املوجود إىل الوجود؟ وأنه جيب أن 
نكرمهما و�ا¸ما، أال يبدو أنه وضع هلما نفس مكانة ومنزلة الرتبة 

الربانية؟
«اَْلَعْنيُ  قائًال:  البعض  يلعن  األمثال  سفر  لذلك كان  بالتأكيد. 
اْلَواِدي،  ُغْربَاُن  تـَُقوِّرَُها  أُمَِّها،  ِإطَاَعَة  َواْلُمْحَتِقرَُة  بِأَبِيَها،  اْلُمْستـَْهزَِئُة 

َوتَْأُكُلَها ِفرَاُخ النَّْسِر.» (أم ٣٠).
كيف يفهم املرء إًذا قول املخلص: « َمْن َأَحبَّ أَبًا أَْو أُمºا َأْكثـََر ِمينِّ 
َفالَ َيْسَتِحقُِّين؟» (مت ١٠)، أال يبدو أنه يبعدنا عن توقري الوالدين؟ 
كالم املخلص ال يبعدنا إطالًقا عن احرتام الوالدين، لكن يعلمنا أن 
احرتام اهللا يسبق ويفوق احرتام الوالدين. وحنن نعترب احرتام الوالدين 
مرتبطًا باالحرتام الالئق باهللا، وهو األمر الذي حفظه املسيح نفسه، 
حيرتمون  الذين  أنَّب  حىت  وال  الوالدين  حيبون  الذين  َيِدن  مل  وهو 
الوالدين. لكن ببساطة شرَّع بطريقة الئقة أن تأيت األمور البشرية يف 
الرتتيب الثاين بعد األمور اإلهلية. ألنه مل يقل فقط «َمْن َأَحبَّ أَبًا أَْو 
». ينبغي إًذا أن تكون األولوية  أُمºا»، لكنه أضاف عبارة «َأْكثـََر ِمينِّ

للمحبة حنو اهللا، مث بعد ذلك احملبة حنو البشر. 
فهو قد وضع ما خيصه يف مرتبة أعظم مما خيصنا. ألن اهللا هو أعلى 
من الكل، وفوق الكل. لكنه مل يأمر مطلًقا بأن نعترب توقري أو احرتام 
الوالدين شيًئا تافًها، فهو أوصى بأن نقول إن كل ما يتعلق باهللا فهو 

يف املرتبة األعظم واألحسن.
هذا األمر قاله املسيح إىل معلمي اليهود: «ِلَماَذا تـَتـََعدَّْوَن َوِصيََّة اِهللا 
ِبَسَبب تـَْقِليدُِكْم؟ فَِإنَّ اَهللا أَْوَصى قَاِئًال: َأْكرِْم أَبَاَك َوأُمََّك، َوَمْن َيْشِتْم 

أكرم أباك وأّمك
للقدیس

كیرّلس اإلسكندري
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أَبًا أَْو أُمºا فـَْلَيُمْت َمْوتًا. َوأَمَّا أَنـُْتْم فـَتـَُقوُلوَن: َمْن قَاَل ألَبِيِه أَْو أُمِِّه: 
ُيْكرُِم أَبَاُه أَْو أُمَُّه. فـََقْد أَْبطَْلُتْم  . َفالَ  تـَْنَتِفُع ِبِه ِمينِّ قـُْربَاٌن ُهَو الَِّذي 

َوِصيََّة اِهللا ِبَسَبب تـَْقِليدُِكْم!» (مت ١٥). 
ما هو جرم الفريسيني يف هذه احلال؟

أتى بعض اإلسرائيليني وطلبوا أن يكرسوا نفوسهم هللا .. وكان عدم 
توافر األموال بالنسبة هلم ميثل عائًقا منيًعا. فالكتبة والفريسيون طلبوا 
للمال  حمبني  والفريسيني كانوا  الكتبة  هؤالء  يدفعوا، ألن  أن  منهم 
والرشوة الدنسة .. وكانوا يقنعون املكرسني بأن مساعدة الوالدين هو 
أمر عدمي النفع عند اهللا، حىت أنه عندما يأيت الوالدان ليطلبا مساعد¥م 
املنتظمة لقَّنوهم بأن خيربوهم: «ما تريدونه هو قربان اهللا»  أي ما 
سوف تأخذونه منا هو خمصص هللا، فال متد يدك إىل األموال اإلهلية، 
إذ أنين كرست ذايت إىل اهللا وقدمتها إليه كعطية له. هكذا يدفعو�م أن 
يتصرفوا ضد الوصية اإلهلية لدرجة أن اخلوف أصبح ينتا¸م من إمكانية 
تعرضهم للضرر بسبب انتهاك احلرمات املقدسة،  كما أ�م أصبحوا 
يرتعبون بشدة من الناموس، وكل هذا بزعم توقري اهللا. لذلك قال هلم 
املسيح: «َقْد أَْبطَْلُتْم َوِصيََّة اِهللا ِبَسَبب تـَْقِليدُِكْم!»، فكان جيب أن يتم 
الوالدين  بإكرام  اخلاصة  الناموس  وصية  تداس  وال  الوالدين،  تكرمي 

بٱدعاء توقري اهللا. 
وبالتايل، جيب علينا أن حنب أبا الكل حمبة شديدة، ويف املرتبة الثانية 

مباشرة نقدم للوالدين - اللذين اشرتكا مع اهللا يف خلقنا - الكرامات 
الالئقة.

أظهر ربنا يسوع املسيح بأنه ينبغي علينا أن حنرتم والدينا، وأعترب أمه 
جديرة باالحرتام والرعاية. حًقا لقد كان معلًقا فوق الصليب املقدس 
احملبوب  تلميذه  إىل  القديسة  العذراء  وسلم  اخلشبة،  على  وُمسمًرا 
األصيل، جاعًال تلميذه احملبوب عائًال هلا، إذ قال: ««يَا اْمرَأَُة، ُهَوَذا 
َأَخَذَها  السَّاَعِة  تِْلَك  َوِمْن  أُمَُّك».  لِلتـِّْلِميِذ: «ُهَوَذا  قَاَل  ابـُْنِك».ُمثَّ 

التـِّْلِميُذ ِإَىل َخاصَِّتِه.» (يو ١٩).
نري  حتت  ووضعهم  والديهم،  نري  األوالد حتت  وضع  أنه  وحيث 
الناموس، وضع أيًضا شريعة تتعلق بتصرف الوالدين جتاه أوالدهم، 
حبيث ال حييدون عن إرادة اهللا. لقد أخرب بولس احلكيم األوالد أنه 
ينبغي عليهم أن خيضعوا آلبائهم، وأيًضا قال: «َوأَنـُْتْم أَيـَُّها اآلبَاُء، َال 
تُِغيظُوا أَْوَالدَُكْم، َبْل رَبُّوُهْم بَِتْأِديِب الرَّبِّ َوإِْنَذارِِه.» (اف ٦)، مبعىن 

أن يصريوا هلم معلمني، ويقودوهم إىل حياة حمبة اهللا ...
إذا وصل  األباء أن يقدموا نصائح حسنة، ولكن  إًذا جيب على 
هم  ويصريون  يبالون،  وال  اهلدف  تغري  أو  االحنراف،  إىل  املربون 
أصبحوا  وإذا  ألوالدهم،  قياد¥م  يف  التعقل  عن  مبتعدين  أنفسهم 
حمرتفني يف فعل األمور املتدنية، فإ�م سيخضعوَن جلزاء قاٍس، ألن 

الوالدين يدمرون مثارهم، ويلقو�م يف اهلالك. 

هل رأيتم قوة اهللا؟
هل رأيتم محبة اهللا للبشرية ؟

رأيتم قوته عندما زلزل العامل، ورأيتم حمبته عندما جعل العامل املرتنح ثابًتا 

مرة أخرى - أو باألحرى رأيتم قوته وحمبته يف كليهما - فالزلزال أظهر 
قدرة اهللا وتوقفه أظهر حمبته، إذ أنه هزَّ األرض مث جعل الكون راسًخا مرَّة 

ثانية، وبعد أن كان يتأرجح وعلى وشك اال�يار جعله منتصًبا.
قد انتهى الزلزال لكن ليبقى اخلوف، ذلك الرتنح قد جرى جمراه وعرب 
لكن ال ترتك التعقل يغادر معه. قد أمضينا ثالثة أيام يف الصالة، ليتنا 
ال خنفِّف من محاسنا الروحي. جاء الزلزال بسبب ¥اوننا، قد اسرتخينا 
فاستدعينا الزلزال، جدَّدنا محاسنا فأبعدنا غضب اهللا. ليتنا ال نتهاون 
مرة أخرى لئال نستدعي غضبه وعقوبته من جديد. إذ أن اهللا ال يسَّر 

مبوت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه وحييا (حز١١:٣٣).
هل رأيتم فناء الطبيعة البشرية؟!

عند حدوث الزلزال تأملت يف نفسي وقلت: أين السرقة؟ أين الطمع؟ 
أين االستبداد؟ أين التكبر؟ أين الهيمنة؟ أين الظلم؟ أين نهب الفقير؟ أين 
عجرفة الغنّي؟ أين سيطرة األقوياء؟ أين التهديد واإلكراه؟ أين الخوف؟

مرت حلظة واحدة، وإذا كل شيء قد متزق بسهولة أكثر من متزق 
شبكة العنكبوت، كل شيء حتطم، وامتألت املدينة بالصراخ وركض 

كل إنسان حنو الكنيسة.
تأمل معي لو كان اهللا قد اختار تدمري كل شيء، ماذا كان سيكون 

حجم املعاناة؟!
أقول هذا لكي يبقى ذلك اخلوف الناتج من تلك األحداث قاطًعا 

رسالة الزلزال 
الذي اصاب مدينة القسطنطينية

 للقدیس یوحنا ذهبي الفم
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فيك، فنحافظ على عزمية كل شخص قوية وثابتة. قد هزَّنا لكنه مل 
حيطمنا، لو كانت إرادته حتطيمنا ما كان قد هزَّنا، لكن مبا أنه مل يرد 
حتطيمنا جاء الزلزال مثل نذير، حمذرًا كل إنسان بغضب اهللا، حىت ميكننا 

من خالل خمافة اهللا أن ُحنسِّن من حياتنا ونتجنب العقوبة الفعلية.
وتـَنـَْقِلُب  أَيَّاٍم  َثالَثَِة  «بـَْعَد  األجنبية:  لألمم  حىت  ذلك  فعل  قد 
أتنذر  مباشرة؟  املدينة  تقلب  ال  ملاذا  س)،   ٤:٣ (يون  نِينـََوى» 
وهلذا  اهلدم،  أبتغي  ال  ألنين  احلال؟  يف  تدمرها  ال  ملاذا  بتدمريها، 
السبب أنذر، وحىت ال أفعل ما أقول أجعل كلميت متضي مسبًقا ومتنع 
أعمايل. لذلك تكلم النيب: «بـَْعَد َثالَثَِة أَيَّاٍم وتـَنـَْقِلُب نِينـََوى». أما 
اليوم فاجلدران تصدر صوتًا - أقول هذا للفقري والغّين وال أتوقف عن 
ذلك - لنتأمل كم هو رهيب غضب اهللا وكيف أن كل شيء سهل 
وبسيط أمامه، ولنمتنع عن الشّر، إذ أنه يف وهلة زمنية قصرية أرهق 

عقل وثبات كل واحد منا، وهزَّ أساسات قلوبنا.
لنتأمل يف ذلك اليوم الرهيب - الذي عوًضا عن حلظة زمنية واحدة 
وقوات  ُخميف،  نار، وغضب  أ�ار  �اية - حيث  بال  دهورًا  يكون 
تسحبنا للمحاكمة، وكرسي حكم رهيب، وحمكمة غري فاسدة، وأعمال 
كل إنسان ماثلة أمام أعيننا، ال يوجد أحد للمساعدة، ال جار وال حماٍم 

وال قريب وال أخ وال أب وال أم وال صديق وال أي شخص آخر.
أخربين، ماذا سنفعل آنذاك؟!

أين أجلب لكم خمافة لكي أِعدَّ خالصكم.
قد كتبت درًسا  أمضى من الفوالذ حىت ميكن لكل واحد منكم 

عنده قرحة متعفنة أن يقطعها بواسطته.
أمل أسأل على الدوام - كما أسأل اآلن وال أكف عن السؤال - إىل 

مىت تتعلقون بأمور هذا العالم؟
ال  الذين  املرضى  أولئك  أخاطب  خاصة  وبصورة  مجيًعا  أخاطبكم 
ينتبهون لكالمي. العظة باألحرى مفيدة لكل منكم: للشخص املريض 

لتجعله سليًما، وللشخص السليم لتحفظه من السقوط مريًضا. 
كم من الوقت يدوم المال؟ كم من الوقت يدوم الغنى؟ كم من 
الوقت تدوم البيوت الفاخرة؟ إلى متى نسعى سعًيا مسعورًا وراء 

التمتع باألمور المادية؟ 
عندما جاء الزلزال هل أعانت الثروة أي إنسان؟ قد حتطم عمل 
املالك،  والفقري على حد سواء، وهلكت األمالك سويًا مع  الغّين 
وهلك البيت سويًا مع الباين، وصارت املدينة قربًا مشرتًكا للجميع، 
أين  ذا¥ا،  الكارثة  بواسطة  ُجمَّهزًا  بل  بأيدي عمال  قربًا غري مشيٍد 
كانت الثروة آنذاك؟ أين كان الطمع؟ أمل تـَر كيف كان كل شيء 

هًشا أكثر من شبكة العنكبوت؟
أمل تـَر كيف جلب اهللا يف وهلة زمنية قصرية كل شيء مًعا؟ لذلك 
راجع نفسك وفكر بٱستمرار يف ليلة الزلزال. كان اجلميع خائًفا من 
الزلزال أما أنا فكنت خائًفا من سبب الزلزال. هل تفهم ما أعنيه؟ كانوا 
خائفني لئال تنهار املدينة فيموتوا، أما أنا فكنت خائًفا لئال يكون 
السّيد الرّب غاضًبا منا. املوت ليس بالشيء املـُفجِّع لكن املـُفجِّع حًقا 
هو أن تُغِضب السّيد الرّب. لذا مل أكن خائًفا من الزلزال بل من 

سبب الزلزال، إذ أن سبب الزلزال هو غضب اهللا، وسبب غضب اهللا 
هو خطايانا. ال ختف مطلًقا من العقاب لكن خف من الخطيئة 

سبب العقاب. 
هل كانت املدينة ترتنح؟ - ما يف ذلك؟ - لكن ال جتعل ثباتك 
أولئك  على  حنزن  ال  حنن  واألمراض،  اإلصابات  حالة  يف  يرتنح. 
مازال  الذين  أولئك  على  بل  العالج  بواسطة  شفاؤهم  يتم  الذين 
أما  الجرح،  أو  المرض  تشبه  الخطيئة  عضال.  مرض  عندهم 

العقوبة فتشبه الجراحة والعالج.
هل تفهم ما أقوله؟ أنتبه فأريد أن أعلمك كلمة حكمة. ملاذا حنزن 
على أولئك الذين يعاقبون بينما ال حنزن على أولئك الذين خيطئون؟ 
سبب  هي  اخلطيئة  ألن  املـُفجع كاخلطيئة،  بالشيء  ليس  العقاب 
العقاب. إذا رأيت شخًصا ما عنده قرحة عفنة والديدان واإلفرازات 
خترج من جسمه، وتراه ُمهمًال ُجرحه امللّوث، وترى شخًصا آخر 
عنده نفس املرض إال أنه ينتفع من أيدي األطباء باملعاجلة بالكي 
على  ستحزن،  منهما  من  على  أخربين،  الـُمرَّة،  واألدوية  واجلراحة 
بالطريقة  يعالج؟  الذي  املريض  على  أم  يعالج  ال  الذي  املريض 
نفسها، تصور ُمذنبني واحًدا يعاقب واآلخر ال يعاقب. ال تقل هذا 
هو  األرامل.  ويظلم  ممتلكا¥م  من  األيتام  حمظوٌظ ألنه غين، جيِّرد 
ظاهريًا ال يبدو مريًضا، فله مسعة جيدة بالرغم من سرقاته، ويتمتع 
بالكرامة والسلطة، وال يعاين من أي من املشاكل اليت تصيب البشر، 
ال ُمحَّى وال شلل وال أي مرض آخر، وحتيط به جوقة من األطفال، 
وشيخوخته مرحية، لكنك جيب أن حتزن عليه باألكثر ألنه مريض 
حًقا وال يأخذ أي معاجلة. سأخربك كيف. إذا رأيت إنسانًا مصابًا 
بداء االستسقاء، وجسمه متضخٌم بسبب طحال مؤمل، وال يسرع 
إىل الطبيب بل يشرب ماء بارًدا، ومواظًبا على مائدة ُمرتَفة، ويسكر 
كل يوم، وحماطًا حبرّاس، ومهيًجا مرضه بكل وسيلة، أخربين، هل 
تدعوه حمظوظًا أم تعيس احلظ؟ وإذا رأيت شخًصا آخر مصابًا بداء 
االستسقاء لكنه يستفيد من عناية األطباء، ُمطهِّرًا نفسه باجلوع، 
وبصعوبة كبرية جيابه أدويته الـُمرَّة - اليت تؤمله لكن جتلب له صحًة 
من خالل األمل - أال تدعو ذلك الشخص أكثر حظًا من اآلخر؟ 
اآلخر  بينما  يعاجل،  وال  مريًضا  واحًدا  أن  إذ  هو كذلك،  بالطبع 

مريض وينتفع من العالج.
لكنك قد تقول: العالج مؤمل، حًقا هو كذلك، إال أن غايته نافعة.

هكذا أيًضا حياتنا احلاضرة، لكنك جيب أن ُحتول الكلمات من 
األجساد إىل األرواح، ومن األمراض إىل الذنوب، ومن الطعم الـُمرِّ 
واجلراحة  األدوية  أن  وكما  اإلهلي،  واحلكم  العقاب  إىل  لألدوية 
واملعاجلة بالكّي هي للطبيب كذلك التأديب هو هللا. وكما ُتستعمل 
النار كثريًا للمعاجلة بالكيِّ ملنع انتشار العدوى، وكما تزيل أداة صلبة 
اجلوع  - كذلك  نفًعا  مقدمة  لكن  ا 

ً
أمل مسببة   - املتعفن  اللحم 

الروح بدًال من  الظاهرة األخرى تستخدم على  واملرض والتجارب 
النار واألداة الصلبة، ملنع انتشار املرض ولكي جتعل الروح أفضل.
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هناك عدَّة مراحل ميرُّ ¸ا اإلنسان يف بداية حياتـه الروحية ومعرفتـه 
بالرب يسوع. هذه املراحل تستدعي انفتاح احلواس الروحية والذهن 
هـذا  اإلهلية.  األسرار  يف  والتعمُّق  الروحية،  احلقائـق  إلدراك  والقلب 
االنفتاح هـو عطية إهلية يهبها اهللا لإلنسان الساعي يف طريق اخلالص، 
والذي يطلب من كل قلبه انفتاًحا عميًقا على كل مـا خيتصُّ باإلميان 

وباحلياة األبديـة ومبلكوت السموات.
الروحي  االنفتاح  هذا  اإلنسان  ويـََهب  الرّب  يتحنَّن  مل  إْن  ولكن 
السامي، سيظلُّ اإلنسان منحصرًا يف اإلميان النظـري غري الـُمخَتِرب وغـري 
العملي، ويظلُّ يـدور يف فـََلك املفاهيم الفكريـة النظريـة إلدراك األمـور 
الروحيـة واملعرفـة العميقـة؛ فيستمر إميانـه عقيمـًا، وفهمه الروحي قـاصرًا، 

وإدراكه الواعي احلقيقي ضيِّـًقا غري رحب!
ومـا إن ينفتح وعي اإلنسان، بنعمة الرب، حىت تسمو قامته الروحية، 
إىل  وينتقل  عليه،  الفهم  َعِسرَة  السابق  إهلية كـانت يف  أمورًا  ويُدرك 

مـرحلة اإلميان احلقيقي العملي وليس اإلميـان النظري القاصر.
فمـا هي مراحـل انفتاح احلواس الروحية والذهن الروحي؟

انفتاح األُذن:
حنن نتكلَّم ال عـن األُذن املنفتحة على أمور العامل وأخبـاره، وإمنـا عـن 
األُذن الروحيـة الـُمنفتحة على األمور الروحية والسماويـة، اليت قيـل عنها 
َألْمسََع  أُُذنًا  ِيل  يـُْوِقُظ  َصَباٍح.  «يـُْوِقُظ ُكـلَّ  النيب:  إشعياء  سـفر  يف 
َكاْلُمتـََعلِِّمَني. السَّيُِّد الرَّبُّ فـََتَح ِيل أُُذنًا َوأَنَا َملْ أَُعاِنْد، ِإَىل اْلَورَاِء َملْ أَْرَتدَّ» 
(إش٥،٤:٥٠). وقـد وردت كثريًا يف ِسْفر الرؤيا عبارة: «َمْن َلُه أُُذٌن 
(رؤ٢٩،١٧،١١،٧:٢،  لِْلَكَنائِـِس»  الـرُّوُح  يـَُقولُُه  َما  فـَْلَيْسَمْع 
٢٢،١٣،٦:٣). وكـذلك وردت نفس العبـارة على لسان الرب يسوع: 
«َمْن َلُه أُُذنَاِن لِلسَّْمِع فـَْلَيْسَمْع» (مت١٥:١١؛ ٩:١٣؛ مر٩:٤؛ لو 

.(٨:٨
وعندما جاءوا إىل الرب يسوع بإنساٍن أصم أَعقد وطلبوا إليه أن 
يضع يده عليه، «فََأَخَذُه ِمْن بـَْنيِ اجلَْْمِع َعَلى نَاِحيَـٍة، َوَوَضَع َأَصاِبَعُه ِيف 
انـَْفِتْح.  َأِي  َلُه: «ِإفـَّثَا».  َوقَاَل  َوأَنَّ  السََّماِء  َحنَْو  َنَظرَُه  َورََفَع  أُُذنـَْيِه... 

َولِْلَوْقِت انـَْفَتَحْت أُْذنَاُه...» (مر٣٢:٧-٣٥).
فالذي صنعه الرب يسوع مع هذا اإلنسان األصـم، أنـه مل يفتح أُذنيه 
اجلسديـَّتـَْني لسماع األصوات والكالم فقط؛ وإمنا فـََتَح له أيًضا أُذنيه 
الروحيتني لُيدرك مـن خـالهلما ويعي القوة الروحية الكامنة يف كلمة 
الرب اليت هي «َحيٌَّة َوفـَعَّاَلٌة َوأَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف ِذي َحدَّْيِن، َوَخارَِقٌة 
اْلَقْلِب  أَْفَكاَر  َوُممَيـِّزٌَة  َواْلِمَخاِخ،  َواْلَمَفاِصِل  َوالرُّوِح  النـَّْفِس  َمْفـَرِق  ِإَىل 
الروحيـَّْني  والوعي  اإلدراك  هـذا  خـالل  ومن  (عب١٢:٤).  َونِيَّاتِِه» 
يتغلغل اإلميان احلقيقي إىل أعماق قلب اإلنسان ويدخل إىل عمق 

الشركة مع الرب يسوع.

انفتاح الفم:
يف نفس نبوَّة إشعياء النيب اليت ذكرناها آنًفا، قـال: «أَْعطَاِين السَّيُِّد 
الـرَّبُّ ِلَسـاَن اْلُمتـََعلِِّمَني َألْعِرَف أَْن أَِغيَث اْلُمْعِيَي ِبَكِلَمٍة» (إش٤:٥٠). 
األعقد،  األصم  اإلنسان  مـع  الرب  اليت صنعها  املعجزة  وكـذلك يف 
اإلنسـان  لسان  (أي  ِلَسانَُه  َوَلَمَس  (الرب يسوع)  «َوتـََفَل  مكتـوٌب: 
األعقد)، َورََفَع َنَظرَُه َحنَْو السََّماِء َوأَنَّ َوقَـاَل َلُه: «إِفـَّثَا». َأِي انـَْفِتْح. 

َاْحنَلَّ رِبَـاُط ِلَسانِِه، َوَتَكلََّم ُمْسَتِقيًما» (مر٣٢:٧- ٣٥). َولِْلَوْقِت... 
فانفتاح لسان هـذا اإلنسان األعقد، ليس هـو انفتاحـًا على املستويـَْني 
املادي واجلسـدي فقط للقدرة على التكلُّم وخماطبة اآلخرين؛ وإمنا هـو 
أيًضا انفتاٌح على املستوى الروحي ليتكلَّم بكلمة الرب ويُفسِّر األمـور 

املختصَّة بـالرب يسوع وباحلياة األبدية.
وكـان رجاء بولس الرسول ملؤمين مدينة أفسس: «ُمَصلَِّني ِبُكلِّ َصالٍَة 
َوِطْلَبٍة ُكلَّ َوْقٍت ِيف الرُّوِح، َوَساِهرِيَن ِهلَذا ِبَعْيِنِه ِبُكلِّ ُمواظََبٍة َوِطْلَبٍة، 
اْفِتَتاِح  ِعْنَد  يـُْعَطى ِيل َكَالٌم  ِلَكْي  اْلِقدِّيِسـَني، َوَألْجِلي،  يِع  َألْجـِل مجَِ
َفِمي، ألُْعِلَم ِجَهارًا ِبِسرِّ اِإلجنِْيِل، الَِّذي َألْجِلِه أَنَا َسِفٌري ِيف َسَالِسَل، 

ِلَكْي أَُجاِهَر ِفيِه َكَما جيَُِب أَن أََتَكلََّم» (أف١٨:٦-٢٠).
وال ننسى أنَّ الـرب يسوع َوَعـَد تـالميذه واملؤمنني به: «َمَىت َأْسَلُموُكْم 
َفالَ تـَْهَتمُّوا َكْيَف أَْو ِمبَـا تـََتَكلَُّموَن، ألَنَُّكْم تـُْعطَـْوَن ِيف تِْلَك السَّـاَعِة َما 

«انفتحت أعينهما وعرفاه» 
(لو٣١:٢٤)

تلمیذا عمواس
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تـََتَكلَُّموَن ِبِه، َألْن َلْسُتْم أَنـُْتُم اْلُمَتَكلِِّمَني َبْل ُروُح أَبِيُكُم الَِّذي يـََتَكلَُّم 
ِفيُكْم» (مت١٩:١٠-٢٠). ويف موضع آخر من اإلجنيل، يقول 
َوَيْطرُُدوَنُكْم،  َعَلْيُكْم  أَْيِديـَُهْم  يـُْلُقوَن  ُكلِِّه  هَذا  «َوقـَْبَل  الرب: 
َوُيَسلُِّموَنُكْم ِإَىل َجمَاِمع َوُسُجوٍن، َوُتَساُقوَن أََماَم ُمُلوٍك َوُوالٍَة َألْجِل 
امسِْي. فـَيـَُؤوُل ذِلَك َلُكْم َشَهاَدًة. َفَضُعوا ِيف قـُُلوِبُكْم أَْن الَ تـَْهَتمُّوا ِمْن 
يُع  يـَْقِدُر مجَِ َوِحْكَمًة الَ  َفًما  أُْعِطيُكْم  أَنَا  َحتَْتجُّوا، َألينِّ  ِلَكْي  قـَْبُل 

ُمَعاِنِديُكْم أَْن يـَُقاِوُموَها أَْو يـَُناِقُضوَها» (لو ١٢:٢١-١٥).
أليس ما سبق سرده من أقوال ومواعيد الرب يسوع، هو مـا ردَّده 
بولس الرسول يف أثنـاء كرازته عندما قال: «وََكَالِمي وَِكرَاَزِيت َملْ َيُكونَا 
ِبَكَالِم احلِْْكَمـِة اِإلْنَسانِيَّـِة اْلُمْقِنِع، َبْل بِبـُْرَهاِن الـرُّوِح َواْلُقوَِّة، ِلَكْي َال 

َيُكـوَن ِإميَاُنُكْم ِحبِْكَمـِة النَّاِس َبْل ِبُقوَِّة اِهللا» (١كو٤:٢-٥).
فالذي يُعطي قوًَّة للكالم، ليس هـو املنطق واحلكمة البشرية الذي 
يف  الكـالم  تـأثري  وإمنا  يَرِنُّ»؛  َصْنج  أو  َيِطنُّ  «ُحناس  مبثابة  يكون 
أعماق النفس يكون بربهـان الروح والقوة الذي ينطق على لسـان 
الكـارز واملـُبشِّر والواعظ، فيتغلغل إىل أعماق الكيان اإلنساين فيعمـل 

عمله املـُغريِّ واملـُجدِّد للطبيعة البشرية!
انفتاح الذهن:

أغوار  يسُرب  الـذي  الروحي  الفهم  على  منغلًقا  الذهـن  يكون  قـد 
احلقائـق الروحية. وعندئـذ يصـل اإلنسان فقط إىل حـدِّ القشور أو حافـة 
األمـور السطحية. وهنا ال حيدث التغيري الكياين الداخلي العميق. 

وميكـث اإلنسـان يف جهله الروحي وعدم إدراكه للحقائق اإلهلية.
فعندمـا أُغِلَق على ذهـن التالميذ إدراك ما يقوله هلم الرب يسوع 
عـن آالمـه وقيامته مـن بني األموات يف اليوم الثالث، «ِحيَنِئٍذ فـََتَح 

ِذْهنـَُهْم لِيـَْفَهُموا اْلُكُتَب» (لو٤٥:٢٤).
وقد حذَّر بولس الرسول أهل أفسس، وكذلك حذَّرنـا حنن معهم، 
قائًال: «... أَْن الَ َتْسُلُكوا ِيف َما بـَْعُد َكَما َيْسُلُك َسائُِر األَُمِم أَْيًضا 
بُِبْطِل ِذْهِنِهْم، ِإْذ ُهْم ُمْظِلُمو اْلِفْكِر، َوُمَتَجنُِّبوَن َعـْن َحَياِة اِهللا ِلَسَبِب 

اجلَْْهِل الَِّذي ِفيِهْم» (أف١٧:٤-١٨).
يسوع  الرب  معرفة  عن  األذهان  بعض  انغالق  أنَّ  نُدرك  ولعلَّنا 
واإلميان به، هو نتيجة الَعَمى الروحي الذي يغشي بـه الشيطان أذهان 
الناس، كما يقول بولس الرسول: «َولِكْن ِإْن َكاَن ِإجنِْيلَُنا َمْكُتوًما، 
َا ُهَو َمْكُتوٌم ِيف اْهلَاِلِكَني. الَِّذيَن ِفيِهْم إَِلُه هـَذا الدَّْهِر َقْد أَْعَمى  فَِإمنَّ
أَْذَهاَن َغْريِ اْلُمْؤِمِنَني، لَِئالَّ ُتِضيَء َهلُْم إِنَارَُة ِإجنِْيِل َجمِْد اْلَمِسيِح، الَِّذي 

ُهَو ُصورَُة اِهللا» (٢كو٣:٤-٤).
فما جيب علينا هـو أن ُنصلِّي بإمياٍن أن يفتح الرب ذهننـا، وكذلك 
اإلميان  وأعماق  الروحية،  احلياة  أسرار  إلدراك  اآلخرين،  أذهـان 

بالثالوث القدوس، والشركة احلقيقية مع الرب يسوع.

انفتاح القلب:
قد يكون قلب اإلنسان أيًضا ُمنصدºا عن قبول الرب يسوع واإلميان 
به، أو قـد يكون غرور اخلطيئة قد قسَّى القلب: «اُْنظُُروا أَيـَُّها اِإلْخَوُة 

أَْن الَ َيُكوَن ِيف َأَحـدُِكْم قـَْلٌب ِشرِّيـٌر ِبَعَدِم ِإميَاٍن ِيف اِالْرِتَداِد َعِن اِهللا 
. َبْل ِعظُوا أَنـُْفَسُكْم ُكلَّ يـَْوٍم َما َداَم اْلَوْقُت يُْدَعى اْليـَْوَم، ِلَكْي َال  احلَْيِّ

يـَُقسَّى (قلب) َأَحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر اخلَِْطيَِّة» (عب١٢:٣-١٣).
بيَّاعة  ليديَّة  ُتدَعى  امرأة  عـن  الرسـل  أعمال  ِسْفر  يف  ومكتوٌب 
أرجوان من مدينة ثياتريا كانت تسمع كرازة بولس الرسول، وقيـل عنها 
يـَُقولُـُه  َما َكاَن  ِإَىل  لُِتْصِغَي  قـَْلبـََها  الرَّبُّ  فـََفَتَح  ِهللا،  «ُمتـََعبَِّدٌة  إ�ـا: 
بُـوُلُس. فـََلمَّا اْعَتَمَدْت ِهَي َوأَْهُل بـَْيِتَها طََلَبْت قَائِلَـًة: «ِإْن ُكْنُتْم قَـْد 
، فَـاْدُخُلوا بـَْيِيت َواْمُكثُوا». فَأَْلَزَمتـَْنا» (أع  َحَكْمُتْم َأينِّ ُمْؤِمَنٌة بِـالرَّبِّ

.(١٤:١٦-١٥
نتذكَّر جيًِّدا أنَّ الـرب يسوع ال يقتحم قلب اإلنسان عنوًة، ما مل 
يسمح اإلنسان بدخول الرّب إىل قلبه، ويكون لديه االستعداد لقبول 
الرّب. وال ننسى ما قاله الرب يف ِسْفر الرؤيا: «هَنَذا َواِقٌف َعَلى 
َع َأَحٌد َصْوِيت َوفـََتَح اْلَباَب، أَْدُخُل إِلَْيِه َوأَتـََعشَّى  اْلَباِب َوأَقـْرَُع. ِإْن مسَِ
َمَعُه َوُهَو َمِعي» (رؤ٢٠:٣). ومـع دخول الرّب إىل قلب اإلنسان، 
حيدث انفتاح عميق لقلب هـذا اإلنسـان على األمور الروحية وعلى 
السماويَّات؛ فُيدرك أمورًا كان قلبه ال يُدركها وال يعرفها من قبل، 

فيزداد إميانـه بالرب يسوع، وينفتح قلبه على أسـرار احلياة األبدية.
فالرب يسوع يـَْقرع على القلوب قـَْرًعا خفيًفا، ويهمس ¸مساِت 
حبِّـه املـُتلهِّفة اخلافتة. وعندما يرفض اإلنسان فـَْتح بـاب قلبه للرّب، 
ينصرف الرّب؛ ولكنه ُيكرِّر احملاولة مـرَّة ومراٍت. وهنا إمَّا أن يستمر 
اإلنسان يف عناده ويظـل باب قلبه موَصًدا يف وجـه الرب؛ أو يفتح 
قلبه ُحممًَّال بربكـات حضوره  الرب إىل  بابـه، وحينئذ يدخـل  للرب 

وِهَبات خالصه.
انفتاح العینین:

قـد تكون عينا اإلنسان مطموستني عن رؤية حقائق اإلميان وأسـرار 
السماء، بالرغم من أ�ما منفتحتان من الناحية اجلسدية، وينظران 
الكائنات  ومجيع  األشخاص  وُيشاهـدان  بـوضوح،  العامل  مناظر 
األخرى بدقَّة. ولكن لألسف الشديـد مها يف نظر الرب معميتان عن 

رؤياه والتعرُّف عليه.
يف معجزة شفاء املولود أعمى، جند أن الرب مل خيلق له عينني 
خارجيَّتـَْني جسديـَّتـَْني فقط، ولكنـه وهبه العينني الروحيَّتني إلدراك 
األمـور الروحية. ولذلك مكتوٌب عـن املولـود أعمى أنـه عندما مسع 
«َفَمَضى  سـلوام،  ِبرْكـة  ويغتسل يف  يذهب  بـأن  يأمره  الرب  كالم 
َواْغَتَسَل َوأََتى َبِصريًا» (يو٧:٩). ويف سياق هـذه املعجزة، عندما قـال 
الرب يسـوع: «ِلَديـُْنونَـٍة أَتـَْيُت أَنَـا ِإَىل هـَذا اْلَعالَـِم، َحىتَّ يـُْبصـَِر الَِّذيـَن 
الَ يـُــْبِصـُروَن َويـَْعَمى الَِّذيَن يـُْبِصُروَن»، «َفَسِمَع هـَذا الَِّذيَن َكـانُوا َمَعُه 
ِمـَن اْلَفرِّيِسيَِّني، َوقَـالوا لـَُه: أََلَعلََّنا َحنْـُن أَْيضاً ُعْمَياٌن؟». فأجاب الرب 
على تسـاؤهلم: «َلْو ُكْنُتْم ُعْمَيانًا َلَما َكـاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َولِكِن اآلَن 

تـَُقوُلوَن إِنـََّنا نـُْبِصُر، َفَخِطيَُّتُكْم بَـاِقَيٌة» (لو٣٩:٩-٤١).
إدراك احلقائق  الروحية عن  البصرية  َعَمى  فالَعَمى هنا هـو  إذن، 
الروحية، مع أنَّ الرب قد جاء «َوأَْعطَانَا َبِصريًَة لِنـَْعِرَف احلَْقَّ. َوَحنُْن 
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ِيف احلَْقِّ ِيف ابِْنِه َيُسوَع اْلَمِسيِح. هَذا ُهَو اِإللُه احلَْقُّ َواْحلََياُة األََبِديَُّة» 
(١يو٢٠:٥).

ويف سرية ديديموس الضرير البصير، نقرأ أنَّ القديس أنطونيوس 
القديس  بينهما، عزَّاه  لقاء  أول  قد زاره ثالث مرَّات. ويف  الكبير 
املالئكة (أي  له عيون  بـأنَّ  إيَّاه  فـَْقده َبصره، ُمطوِّبًا  أنطونيوس يف 
ويُعاين  الروحية  املعرفة  يُدرك  أن  ميكنه  ¸ا  اليت  الروحية)  البصرية 

اإلهليات.
وبعد قيامة الرب مـن بني األموات، رافق تلميَذي عمواس اليائَسْني 
الـُمحبَطْني، اللذين كانا يرجوان أنَّ الرب يسوع «ُهَو اْلُمْزِمُع أَْن يـَْفِدَي 
هما الرب على ُبطء قلبيهما يف  ِإْسرَائِيَل» (لو٢١:٢٤). وعندما وخبَّ
اإلميان جبميع مـا تكلَّم بـه األنبياء عنه، ومل يفلح معهما شرحه وتفسريه 

هلما ما تكلَّم بـه موسى النيب ومجيع األنبياء عـن األمور املختصَّة به يف 
مجيع الكتب؛ مل يلبثوا عندئـذ أن اقرتبوا مـن قرية عمواس، فـألزما الرب 
اْلَمَساِء َوَقْد َماَل النـََّهاُر». فحينئذ  َمَعَنا ألَنـَُّه َحنُْو  قائَلْني: «اْمُكْث 
«َدَخـَل لَِيْمُكَث َمَعُهَما. فـََلمَّا اتََّكـأَ َمَعُهَمـا، َأَخـَذ ُخبـْزًا َوبَـاَرَك وََكسَّـَر 
َونَـاَوَهلَُما، فَانـَْفَتَحْت أَْعيـُنـُُهَما َوَعَرفَـاُه ُمثَّ اْختـََفى َعنـُْهَما» (لو١٣:٢٤ 

.(٣٥-
يا َلعظمِة هـذا السر اإلهلي، الذي يُدَعى سرَّ األسرار، سـر َكْسر 
اخلبز، سـر اإلفخارستيا، ترياق عـدم املوت؛ الذي كـل َمن يتناول منه 
بإميان، ليس فقط ينال اخلالص وغفران اخلطايا واحلياة األبدية؛ وإمنا 
تنفتح بصريتـه الروحية فُيدرك ما ال يُدركه العقل البشري، ويعي األمور 

املختصَّة مبلكوت السموات!

يف أزمنة االضطهاد، عندما كان اإلخوة يفّرون 
من ميدان العمل وال يتجاسرون على االعرتاف 
باملسيح ابن اهللا، وقف الشهداء برباطة جأش يف 
ومعرتفني  احلقيقي  باإلميان  متمنطقني  امليدان 

باملسيح ابن اهللا جبسارة عظيمة، دون خوف.
جهادهم  يف  الشهداء  القديسون  ثبت  لقد 
على  العذاب  أنواع  متحملني  عظيم  بسرور 
الوحيد خمّلص  اهللا  ابن  اسم  أجل  من  اختالفها 
العامل. إ�م حًقا كانوا صاحلني ومغبوطني أل�م 
هلم  معّدة  اهلائلة  العذاب  أدوات  العني  بأّم  رأوا 
األتون،  يف  اهلائلة  كالنار  اختالفها:  على 

واملناشري،  النارية،  والرباثن  اللهيب،  يف  الدائرة  املصرّة  والدواليب 
عليهم  اخلوف  ليستويل  ذلك،  وغري  والقيود  واألغالل،  واملالزم، 

وحيبس ألسنتهم عن االعرتاف بيسوع املسيح.
أنواع  رؤيتهم  لدى  احلقيقيون  ا اهدون  اهللا  حمبو  صنع  ماذا 
الحتمال كّل  باالستعداد  تسّلحوا  إ�م  عيو�م؟  أمام  العذابات 
العذابات، ليعرتفوا باملسيح أمام السلطات واليهود، من دون وجل 
دوران  وال  املراجل،  غليان  وال  النار،  سعري  فال  عظيمة.  وجبسارة 
الدواليب، وال الرباثن احلديدية، وال أسنان املناشري، وال ثقل القيود، 
يف  أثّرت  العدو  مكايد  وال  األسنان،  وصرير  والوعيد  التهديد  وال 
شجاعة ا اهدين يف سبيل املسيح، ومتّكنت من محلهم على إنكار 
م وخملصهم، بل وطئوا باإلميان حيل العدو كّلها، دون أن يتسّرب  رّ̧

إليهم اخلوف.
أرأيت شجاعة عبيد اهللا احملّبني؟ أرأيت ثباَت أرواح حمّيب املسيح 

ا اهدين؟ أرأيت إميان حمّيب ملكوت العلي؟ أرأيت 
أرأيت  املخِلصني؟  املؤمنني  هؤالء  إميان  كمال 
ا احتقار كّل شيء  حمبتهم العظيمة اليت استطاعوا̧ 
أرضّي ليشاهدوا اهللا الذي أحبوه؟ أرأيت كيف أّن 
الفردوس يريد أن يرى فيه املكّللني بإكليل الظفر 

مسرورين بالنور؟
مثَر  وانظْر  وتعّلْم  احلقيقي،  أخي  يا  تعال، 
يف  الصادقة  التقّية  واألفكار  واإلميان  االستشهاد 
اجلهاد الباسل الكامل! تأّمْل كيف أّن العذابات مل 
بل  تعاىل  هللا  وحمّبِتهم  الصّديقني  أفكاَر  ُتضِعف 
وقبلوا  عظيم،  بسروٍر  التمزيَق  حتّملوا  بالعكس 
الضرب واجللد بلّذة، شاكرين اهللا ومبتهجني، أل�م استحّقوا اآلالم 

من أجله.
تقّدْم أيها السامع وكن تلميًذا للقّديسني املعذبني. فهم معّلمون 
صاحلون هللا، إن شئت أن تتعّلم منهم. تعّلم منهم الثباَت يف اإلميان 
واحملبَة هللا يف اآلالم العظيمة والرغبة يف احلصول على اخلريات اآلتية. 
إ�م بقّوِة اهللا واإلميان الكامل، خرجوا من هليب النار ظافرين، فتغّلب 
أنت على هليب الشهوة الشريرة! إ�م بالصرب وباالّتكال على املسيح 
النقية  العذاب، فتغّلْب أنت بالعفاف وباألفكار  تغّلبوا على أنواع 
على  تغّلبوا  النفس  وكرب  بالوداعة  إّ�م  رديئة!  شهوة  على كّل 
معّذبيهم، فتغّلْب أنت على الغضب املؤمل! إ�م صاروا شهداء فِصْر 
أنت شهيًدا! إ�م جاهدوا جبسارة، فجاِهْد أنت يف السّر لتحصل 
على اإلكليل يف يوم العطاء العظيم، وتكون مساكًنا هلم يف امللكوت 

ومسرورًا إىل أبد اآلبدين آمني.

الشهداء الحقیقیون من أجل اإلیمان بالمسیح
القدیس إفرام السریاني
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محل  يف  به  يُعتّد  نصيًبا  قرطاجة  يف  املسيح  نالت كنيسة  لقد 
من  األمرّين  وعانت  داكيوس،  اضطهاد  عاصرت  فقد  الصليب، 
جرّاء ما أنزله ¸ا الُفرس يف العام ٢٥٢م من خسائر وأضرار مجّة، 
وكذلك من الرعب الذي ساد املوقف يف كّل مكان. ومل تكد هذه 
االضطهادات اليت أرهقت الشعب تكّف حّىت تفّشى وباء الطاعون 
فأصبح  العباد،  نفوس  من  الكثري  الكثري  حاصًدا  البالد،  يف كّل 
املوت رفيق الناس الوّيف الذي يأىب أن ينأى بظّله عنهم. لذا هّب 
األسقف القّديس كبريانوس الشهيد (٢٥٨م) ليضّمد كلوم أوالده 
األليمة، فكتب هلم مشّدًدا مقاالت تناول فيها املوت ومعناه من 
التجربة  من  يُعفى  ال  املؤمن  «إّن  قائًال:  إمياّين  مسيحّي  منظار 
الواقعة، بل جيب أن خيوضها بشجاعة وينتصر عليها. فاملؤمن ينظر 
إىل املوت نظرته إىل الراحة بعد الصراع، من خالل نداء املسيح له».

املكافأة  جلين  ويساعده  األبديّة،  أبواب  للمسيحّي  املوت  يفتح 
النهائّية. لذا ال خيشى املسيحّي املؤمن من االنطالق إىل عامل أفضل 
ذا املعىن يقول  ا يف الكتب اإلهلّية. ̧و حيث الغبطة الدائمة املوعود̧ 
القّديس كربيانوس: «دعونا نفّكر، أيّها اإلخوة األعزّاء، بأنّنا منذ 
اآلن قد زهدنا يف العامل، وختّلينا عن مسرّاته، وبأنّنا نعيش على هذه 
يا  لكم،  بّد  ال  وقتّيني.  بل كنزالء  ال  وغرباء،  األرض كضيوف 
عابئني  غري  أكيًدا  ثابًتا  وإميانًا  حازًما،  فكرًا  تقتنوا  أن  إخويت، 
هذا  الضطرابات  يتصّدى  شجاًعا  إميانًا  الفانية،  الزائلة  باخلريات 

العامل، ويتحّدى أوهامه الكاذبة، ألنّه بإميان كهذا يصون املؤمن ذاته 
من الغرق يف صعاب هذه احلياة. لَِنُتْق إىل اليوم الذي فيه سُيحدَّد 
لكّل مّنا مسكنه اخلاّص، إىل اليوم الذي نعود فيه إىل الفردوس وإىل 

ملكوت السماوات، وقد ُحرِّرنا من قيود هذه الدينا.
إّن أمهّية اإلميان وقيمته تكمنان يف مقاومة التجارب. إّين أالحظ 
البعض بينكم ال يشهدون جبّدية وحزم لعمل الروح القدس الكائن يف 
داخلهم، رّمبا بسبب ضعف إميا�م، أو بسبب تعّلقهم مبباهج هذه 
احلياة وملّذا¥ا، أو بسبب جهلهم للحّق اإلهلّي. لن أتواىن عن حتذيركم 
فأقول: ثقوا بوعود اهللا، وارهبوا فتور اهلّمة واالنقياد لألفكار الباطلة. 
وطننا احلقيقّي هو السماء حيث ينتظرنا عدد ال حيصى من األحّباء 
واإلخوة واآلباء واألّمهات واألبناء، الذين يشتاقون إىل حضورنا بينهم، 
إليهم وااللتحاق ¸م،  الوصول  إًذا، يف  فلنسرع،  مرتّجني خالصنا. 

متطّلعني حبرارة نفس أن نكون يف أقصر وقت عندهم مع املسيح.
ال يليق مبن جتّند هللا أن يبدي أّي اضطراب أو قلق جتاه العواصف 
اليت تعّكر عاملنا، بل باألحرى أن يتمّسك باهللا، واضًعا رجاءه عليه. 
لقد سبق املسيح وأنبأنا عن احلروب وا اعات والزالزل هنا ومثّة، وعن 
كّل احلوادث األخرى اليت سوف تطالعنا يف مسرية حياتنا، مشّجًعا 
ومثّبًتا إيّانا، حنن أعضاء كنيسته، لكيما نكون قادرين على مواجهة 
ما سوف حيدث يف �اية العامل. إّن إعالنه عن الكوارث اليت ستظهر 
كعالمات لنهاية الزمان احلاضر، واليت تتحّقق تدرجييºا، تظهر لنا أّن 
إعالناته ليست بكاذبة، وكذلك وعوده للمؤمنني به الذين ينتظرون 
جميئه الثاين مع مالئكته القّديسني لكي حياكم كاّفة أجناس البشر من 
كّل أطراف األرض، وها هو يدعونا لنسمع قوله: «َمَىت رَأَيـُْتْم هِذِه 

اَألْشَياَء َصائِرًَة، فَاْعَلُموا َأنَّ َمَلُكوَت اِهللا َقرِيٌب.» (لوقا ٣١:٢١).
أيّها اإلخوة األحّباء، لقد أُعّدت لنا األبديّات عوًضا عن الفانيات، 
والسماويّات عوًضا عن األرضّيات، واألمور اجلليلة عوًضا عن الباطلة. 
إّن األشياء اليت فقدناها، خبضوعنا للخطيئة، كالفرح باخلالص األبدّي 
كمكافأة عن جهادنا يف هذه احلياة احلاضرة، والرجوع إىل الفردوس، 
والغبطة الدائمة، سوف تعود إلينا مع انتهاء العامل. كّل من ال يُـَقدِّر قيمة 
هذا املرياث، يرتعب من املوت وهو عدمي الرجاء وقليل اإلميان. فالذي 
خياف من املوت ال يرغب يف املضّي إىل املسيح. ومن يا تُرى ال يريد 

ذلك؟ هو ذاك الذي ال يؤمن بأنّه سوف ميلك مع املسيح إىل األبد.
أيًضا  هكذا  األبديّة،  بالراحة  الشيخ  مسعان  الباّر  نـَُعَم  وكما 
سيتذّوقها كّل رجل صّديق، ألنّه مكتوب إّن «الباّر باإلميان حييا» 
(رو ١٧:١). فاإلنسان الباّر حييا باإلميان إن كان حقºا يؤمن باهللا. 
ملاذا ال تثق بوعود اهللا غري الكاذبة يا من أنت مدعّو لكي تكون مع 
املسيح؟ إّن وعوده ما هي إالَّ دعوة صادقة للقائه، ونوال احلريّة من 

قبضة الشيطان، أفال يفّرحك هذا؟!
لقد حفظ مسعان الشيخ الصّديق والباّر ومثال الشوق لالنطالق، 
وصايا اهللا، وأيقن بوعده بإميان كّلّي، وبوحي إهلّي عرف بالروح بأنّه 
بالطفل  أتى  إن  فما  الرّب،  املسيح  يعاين  أن  قبل  املوت  يرى  لن 

موقف المسیحّي إزاء الموت
للقدیس كبریانوس أسقف قرطاجة

نقلتها عن الفرنسیة
راهبات دیر القدیس یعقوب الفارسي المقطع، دده – الكورة
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يسوع أبواه إىل اهليكل، وعرفه الشيخ، حّىت أدرك أنّه ال بّد له أن 
ينطلق من هذا العامل. لقد ترّقب املوت وانتظره بفرح. مل ينزعج، بل 
احتضن الطفل بذراعيه، وهتف مبارًِكا السّيد: «اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك يَا 
أَْبَصَرتَا َخَالَصَك» (لو  َقْد  َعيـَْينَّ  ِبَسَالٍم، َألنَّ  قـَْوِلَك  َسيُِّد َحَسَب 
٢٩:٢). شهد مسعان بأّن خادم اهللا، عندما يتحّرر من عواصف 
املريرة، ويدركه السالم  العامل  هذه احلياة، يفلت من عذابات هذا 
واحلريّة واهلدوء والطمأنينة. إنّنا باملوت نبلغ امليناء اخلالصّي حيث 

جتد النفس راحتها الدائمة وسالمها احلقيقّي وأما�ا األبدّي.
فاحلياة هي كفاح مستمّر ضّد األهواء والشيطان والعامل. املؤمن على 
هذه األرض، هو يف حرب ال هوادة فيها ضّد الشهوات اجلسديّة 
وإغراءات هذا العامل، وهو يف جهاد دائم ضّد سهام إبليس الذي 
حياصر فكر اإلنسان من كّل جانب، وباجلهد يستطيع هذا ا اهد 
األمني أن يقاومها. فإن استهان مثًال حبّب املال، أثار عليه الشهوات 
األخرى، وإن انتصر على الشهوات، أسره حبّب الظهور، وإن ازدرى 
بالسكر  وأغراه  والكربياء،  بالغضب  حاربه  والشهرة،  الظهور  حبّب 
باخلمر، وطعنه باحلسد، ومّزق وفاقه مع اآلخرين، وأفسد صداقاته 
بغرية مرّة، وجعل اللعن واحللف قرين لسانه، فيصبح متعّديًا الناموس 

اإلهلّي ال عامًال به.
كم من االضطرابات جتا¸ها النفس كّل يوم، وما أكثر األخطار 
اليت حتدق بالقلب من جرّاء ضغط امللّمات وحروب الشياطني، ورغم 
ذلك نفرح ببقائنا طويًال على األرض بينما كان األجدر بنا أن نوّجه 
كّل اشتياقاتنا ورغباتنا يف اإلسراع لاللتقاء باملسيح. فالرّب عّلمنا 
قائًال: «َاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: إِنَُّكْم َسَتْبُكوَن َوتـَُنوُحوَن َواْلَعاَملُ يـَْفرَُح. 
أَنـُْتْم َسَتْحزَنُوَن، َولِكنَّ ُحْزَنُكْم يـََتَحوَُّل ِإَىل فـَرٍَح.» (يو ٢٠:١٦). 
فمن مّنا ال يشتاق أن يتحّرر من هذا احلزن؟ ومن مّنا ال يتطّلع لنوال 
هذا الفرح؟ ومىت يتحّول حزننا إىل فرح؟ هذا ما أعلنه لنا الرّب بقوله: 
«َولِكينِّ َسَأرَاُكْم أَْيًضا فـَتـَْفرَُح قـُُلوُبُكْم، َوالَ يـَْنزُِع َأَحٌد فـََرَحُكْم ِمْنُكْم» 
(يو ٢٢:١٦). ما دام فرحنا هو يف رؤية املسيح، فأّي غّم يصيب 
أذهاننا، وأّي جنون ينتابنا حّىت حنّب أحزان العامل وضيقاته ودموعه 
مصدر  إّن  مّنا؟  ينتزعها  أن  ميكن ألحد  ال  اليت  الغبطة  من  أكثر 
املتناقضات واملضاّدات اليت تعوقنا عن لقاء املسيح يكمن يف نقص 
إمياننا. وكما ذكرت سابًقا إّن سبب ارتباطنا بالعامل وحمّبتنا له يعود، 

يا إخويت األحّباء، إىل ضعف إمياننا، وعدم ثقتنا بوعود اهللا لنا.
اهللا صادق، وكلمته ثابتة ملن يؤمن به، ال بل هي حقيقّية أبديّة. 
فإذا وعدكم إنسان ذو مكانة مهّمة وشأن عظيم بأمر ما، أال تثقون 
بوعده من دون أن تشّكوا يف إمكانّية خداعه لكم؟ طبًعا اجلواب 
فكم  بوعده.  ويفي  يف كالمه،  صادق  أنّه  تعرفون  ألّنكم  نعم، 
باألحرى جيدر بنا أالَّ نشّك إطالقًا يف وعد اهللا لنا باحلياة األبديّة؟ 
فإن ساورنا الشّك وعدم اإلميان، نكون قد أظهرنا جحودنا وأخطأنا 
إىل املسيح، وأثبتنا عدم معرفتنا العميقة به، وهذا ما يثري سخط اهللا 
باملسيح معّلمنا وسّيدنا.  الشّك والكفر  علينا، وأعين ¸ذا خطيئة 

اإلميان؟  منلك  ال  وحنن  واإلميان  الكنيسة  أبناء  نكون  أن  أيعقل 
السعادة احلقيقّية، يا إخويت، هي خارج هذا العامل.

يا هلا من فائدة جليلة ننعم ¸ا بانطالقنا من هذا العامل!! لقد رأى 
السّيد املسيح ما فيه خري نفوسنا إذ عندما الحظ، مثًال، مدى حزن 
تالميذه عندما أزمع أن ميضي إىل اآلب قال هلم: «َلْو ُكْنُتْم حتُِبُّوَنِين 
َلُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن َألينِّ قـُْلُت أَْمِضي ِإَىل اآلِب» (يو ٢٨:١٤). يعّلمنا 
السّيد ¸ذا القول كم ينبغي أن نفرح عند رحيل أحد أحّبائنا من هذا 
ِهَي  اْحلََياَة  ِيلَ  بولس:«َألنَّ  الرسول  قول  متذّكرين  وأّال حنزن  العامل، 
اْلَمِسيُح َواْلَمْوُت ُهَو رِْبٌح.» (يف ٢١:١). هنا يعترب الرسول املوت 
رًحبا أعظم من احلياة، وال يستطيع أن نناله يف هذا العامل. باملوت نلّيب 
دعوة املسيح لنا ونفرح باخلالص األبدّي. باملوت ننعتق من خطايا 
اجلسد ورذائله، ونتخّلص من ضغط العامل احملزن، ونتحّرر من أنياب 

الشيطان الساّمة.
هناك من يعتقد بأن املرض ال يصيب إّال غري املؤمنني. ومن هذا 
املنظار، فاملسيحّي معفى منه كما لو كانت غاية إميان املسيحّي هي 
اتّقاء األمراض واألخطار، والتمّتع بسعادة هذا العامل، ناجًيا من كّل 
العمر  هذا  يتعّرض هلموم  أن  دون  من  األبديّة  الغبطة  وارثًا  أذى، 
وضيقاته وآالمه. والبعض يتعّجب كوننا معّرضني للموت كالوثنّيني 
وغري املؤمنني ويتساءلون قائلني: ما الفرق إًذا بيننا وبينهم ما دام 
جسدنا خاضًعا للموت نظريهم؟ جنيب هؤالء بقولنا إنّنا نشرتك مع 
كاّفة البشر يف كّل خصائص هذا اجلسد طاملا حنن يف هذا العامل. 
إّال أنّنا نتمّيز عنهم يف الروح، أي بلبس هذا الفاسد عدم الفساد 
وهذا املائت عدم املوت «ِلَكْي يـُْبتـََلَع اْلَماِئُت ِمَن اْحلََياِة.» (٢كو 

٤:٥)، مثّ يقودنا الروح القدس بعد ذلك إىل اآلب.
فإذا حصلت  شيء.  يف كّل  املؤمنني  غري  مع  إًذا  نشرتك  فنحن 
احملاصيل  إّال  تنتج  عادت  وما  قحط  األرض  أصاب  أو  جماعة، 
الضعيفة، فإّن هذه الظواهر تشمل اجلميع. وإن غزا العدّو مدينة، 
وسبا سّكا�ا أو شّردهم، فهذا يطال الكّل أيًضا من دون أّي متييز 
بني مؤمن وغري مؤمن. كذلك عندما حيتبس املطر ويتهّددنا اجلفاف. 
أو إذا حتّطمت سفينة فإّن الغرق يهّدد كّل من على متنها من دون 
واحلّمى وغريها…  العيون  أمراض  من  اجلميع  يعاين  فرق. وهكذا 

طاملا حنمل كّلنا هذا اجلسد الفاين الواحد بصفاته وضعفاته.
التجربة تطّهر اإلنسان املؤمن. فإذا عرف املسيحّي بأّي ناموس هو 
يؤمن، ألدرك حتماً بأّن عليه أن يتأّمل ويتحّمل أكثر من غري املؤمنني 
الكتاب  يقول  لذلك  باألكثر،  الشيطان  حلروب  عرضة  هو  طاملا 
اْلِربِّ  َعَلى  فَاثـُْبْت  اِإللِه،  الرَّبِّ  ِخلِْدَمِة  أَقـْبـَْلَت  ِإْن  بـَُينَّ،  املقّدس: «يَا 
وأيًضا   (١:٢-٢ سرياخ  (بن  لِلتَّْجرِبَِة.»  نـَْفَسَك  َوأَْعِدْد  َوالتـَّْقَوى، 
«كّل ما أتاك فاقبله واصرب على األمل يف اتضاعك. كن صبورًا، ألّن 
الذهب جيرَّب بالنار والناس املقبولون جيرَّبون يف أتون التواضع» (بن 
سرياخ ٤:١٢-٥). هاك أيّوب مثاًال إذ مل ختر عزميته ومل ينهزم بعد 
أن فقد كّل ممتلكاته وأبنائه األعزّاء إىل جانب قروحه ودوده، إّمنا على 
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فقال:  وأتعابه  بالياه  وسط  صربًا  أظهر  العكس، 
ِإَىل  أَُعوُد  َوُعْريَانًا  أُمِّي،  َبْطِن  ِمْن  َخَرْجُت  «ُعْريَانًا 
ُهَناَك. الرَّبُّ أَْعَطى َوالرَّبُّ َأَخَذ، فـَْلَيُكِن اْسُم الرَّبِّ 
زوجته،  استفزّته  وعندما   .(٢١:١ (أي  ُمَبارًَكا» 
قال  وجيّدف  اهللا  إىل  خيطئ  لكي  جلهلها، 
أَاْخلَـْيـَر  اْجلَاِهَالِت!  َكِإْحَدى  َكَالًما  هلا:«تـََتَكلَِّمَني 
نَـْقَبُل ِمْن ِعْنِد اِهللا، َوالشَّرَّ الَ نَـْقَبُل؟». ِيف ُكلِّ هَذا ملَْ 
ُخيِْطْئ أَيُّوُب ِبَشَفتـَْيِه.» (أي١٠:٢) ، ولذلك شهد 
َعَلى  قـَْلَبَك  َجَعْلَت  «َهْل  إلبليس:  قائًال  الرّب  له 
َعْبِدي أَيُّوَب؟ أَنَُّه لَْيَس ِمثـُْلُه ِيف اَألْرِض. َرُجٌل َكاِمٌل 

َوُمْسَتِقيٌم يـَتَِّقي اَهللا َوحيَِيُد َعِن الشَّر» (أي ٨:١).
أّما طوبّيا بعد أن عمل اخلري والرمحة بنبل وإخالص، 
احتمل فقدان بصره، ثابًتا يف خمافة اهللا، ومبارًِكا إيّاه يف 
ِخضّم آالمه: «وبالرغم من جسده املتأّمل كان يزداد 
شكرًا هللا» (طو ١٤:٢). وإذ بدأت زوجته تعّريه أيًضا 
تتحّمله من  ما  فليأت وينظر  أين هو رّبك؟  قائلة: 
آالم، أّما هو فكان يتشّدد ويتقّوى خبوف اهللا متسّلًحا 
بإميانه، وحمتمًال اآلالم غري مستسلم لضعف زوجته. 
املالك  ومدحه  باألكثر  أيًضا  طوبّيا  تزّكى  وهكذا 
رافائيل بعد ذلك: «أَمَّا أَنَا فَأُْعِلُن َلُكَما احلَْقَّ َوَما َأْكُتُم 
َمْسُتورًا. إِنََّك ِحَني ُكْنَت ُتَصلِّي ِبُدُموٍع  َعْنُكَما أَْمراً 
َوَتْدِفُن اْلَمْوَتى َوتـَتـُْرُك َطَعاَمَك ، وختّبئ املوتى يف بيتك 
�ارًا وتدفنهم ليًال، كنت أرفع صالتك إىل الرّب. وإذ 
كنت مقبوًال أمام اهللا كان ال بّد أن ُمتتحن بتجربة. 
واآلن فإّن الرّب قد أرسلين ألشفيك وأخّلص سارة 

كّنتك من الشيطان. فإّين أنا رافائيل املالك أحد السبعة الواقفني أمام 
الرّب» (طو ١١:١٢-١٥).

كذلك مل يتذّمر أيًضا الرسل األبرار بسبب الضيق الذي حلق ¸م، 
بل كانوا يتقّبلون كّل ما يأيت عليهم بشجاعة وصرب كبريين خبالف 
الشعب اليهودّي الذي أسخط اهللا يف الربيّة بتذّمره الدائم كما يشهد 
َميُوتُوا»  ِلَكْي الَ  َتَذمُّرَاتـُُهْم َعينِّ  عليهم سفر العدد بقوله: «فـََتُكفَّ 
(عد١٠:١٧). احفظوا ذواتكم من كّل تذّمر، أيّها اإلخوة األحّباء، 
واحتملوا بصرب وشجاعة كّل ما حيدث لكم إذ إنّه مكتوب: «القلب 
املتخّشع واملتواضع ال يرذله اهللا» (مز١٧:٥٠)، والروح القدس حيّذرنا 
على فم موسى النّيب يف سفر التثنية فيقول: «َوتـََتذَكَُّر ُكلَّ الطَّرِيِق الَِّيت 
ِفيَها َساَر ِبَك الرَّبُّ ِإهلَُك هِذِه اَألْربَِعَني َسَنًة ِيف اْلَقْفِر، ِلَكْي يُِذلََّك 
َوُجيَرَِّبَك لِيـَْعِرَف َما ِيف قـَْلِبَك: َأَحتَْفُظ َوَصايَاُه أَْم َال؟ » (تث ٢:٨). 
وأيًضا: «َألنَّ الرَّبَّ ِإهلَُكْم َميَْتِحُنُكْم ِلَكْي يـَْعَلَم َهْل حتُِبُّوَن الرَّبَّ ِإهلَُكْم 

ِمْن ُكلِّ قـُُلوِبُكْم َوِمْن ُكلِّ أَنـُْفِسُكْم.» (تث ٤:١٣).
وكذلك أيًضا جتربة إميان إبراهيم أتت صورة واضحة على رضى اهللا 
عليه لعدم تذّمره عندما أمره أن يقّدم اسحق ابنه ذبيحة. إّن إبراهيم 

فإن كان  وحيده.  فقدان  خيش  ومل  يرتّدد،  مل 
اإلنسان حبالته الطبيعّية املقرتنة بالضعف البشرّي 
ال يستطيع أن حيتمل فقدان ابنه عندما يأيت موته 
طبيعيºا، فكيف يكون حاله إًذا إن أُمر أن يقوم 
إىل  وقت،  يف كّل  اإلنسان،  حيتاج  بذحبه؟  هو 
مستعدºا  يكون  حّىت  القوّي  واإلميان  اهللا  خمافة 
لقبول كّل طارئ حمزن سواء كان خسارة ماديّة 
األرواح  يف  خسارة  أو  املمتلكات،  كفقدان 
أو أحد أحّبائه. على  أو أوالده  كموت زوجته 
املؤمن احلقيقّي أن جياهد وال يدع إميانه يضعف 
أو خيور أو ُيسحق، بل، باحلري، فليظهْر إميانُه 
اليت  املنتظرة  باخلريات  ثقته  ومدى  نضاله  قوَة 
جتعله يزدري بأحزان هذا الزمان احلاضر. وعلينا 
أن نعلم بأنّه إن مل تكن هناك معركة، فلن يكون 
هناك انتصار، وبالتايل لن تكون هناك أكاليل 
للظافرين. إّن الربّان املاهر يُعرف وسط العاصفة، 
واجلندّي ُخيترب يف ميدان القتال. وهكذا أيًضا، 
فاجتياز الضيقات هو اختبار للفضيلة وإظهار 
اجلذور  ذات  الشجرة  إّن  احلقيقّية.  للشجاعة 
العاصفة،  عنفت  مهما  تتزعزع  ال  الضخمة 
والسفينة اليت يقودها طاقم ماهر ال ترتّنح مىت 
لطمتها األمواج وال تتكّسر. وهكذا أيًضا عندما 
يدرس الفّالح القمح يف األجران ال يرتّسب منها 
التنب  أّما  الثقيلة،  احلّبات  سوى  األسفل  يف 

فيتطاير بعيًدا عند أّول نفخة ريح.
كم من مرّة تعّرض القّديس بولس للغرق والنكسار السفينة إّال أنّه 
اجللدات  له  محلت  بل  تأّسف،  وال  حزن  ينله  مل  راسًخا  بقي 
والعذابات القاسية جزيل الفائدة، إذ بقدر ما احتمل من أحزان بقدر 
ما نال من تزكية وتعزية وشجاعة لذلك يقول: «َولَِئالَّ أَْرَتِفَع ِبَفْرِط 
اِإلْعالَنَاِت، أُْعِطيُت َشوَْكًة ِيف اجلََْسِد، َمَالَك الشَّْيطَاِن لِيـَْلِطَمِين، لَِئالَّ 
أَْرَتِفَع. ٨ِمْن ِجَهِة هَذا َتَضرَّْعُت ِإَىل الرَّبِّ َثَالَث َمرَّاٍت َأْن يـَُفارَِقِين. 
٩فـََقاَل ِيل:«َتْكِفيَك نِْعَمِيت، َألنَّ قـُوَِّيت ِيف الضَّْعِف ُتْكَمُل».» (٢كو

٧:١٢-٩). فمىت كّنا ضعفاء وعاجزين عندئذ تكمل قّوتنا، وإن 
جاهدنا يتثبت إمياننا ونتكّلل، كما هو مكتوب: «كما أّن األتون 
ميتحن أواين اخلزف هكذا امتحان اإلنسان يف تفكريه» (بن سرياخ 

.(٥:٢٧
إّن الفرق شاسع بيننا وبني من ال يعرفون اهللا إذ نراهم دائمي التشّكي 
والتذّمر إبّان الضيقات، أّما حنن املؤمنني، فالضيق ال يثنينا عن حياة 
اجلهاد لبلوغ الفضيلة وعن اإلميان باحلّق. مبكابدتنا اآلالم يقوى إمياننا 
ونزداد صالبة وقّوة على االحتمال. فاملؤمن بثباته يف االحتمال ينال 
املكافأة على الضيق واألمراض اليت تستنفذ كّل قواه اجلسديّة. كّل هذه 
اإلصابات واخلسائر اجلسديّة تساهم يف تزكية اإلميان، وتعطي جمًدا 
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وبركة للروح اليت حتتمل بقّوة وهدوء اهلجمات املتعّددة واملتكّررة. فيا 
لسمّو تلك النفس اليت تنتصب ثابتة وسط هذه األمراض، وال تسقط 
مع الذين ال رجاء هلم يف املسيح، بل تفرح منتهزة الفرصة اليت وهبها 
هلا اهللا لكي تتقّدم وتسري يف الطريق الضّيق الذي سار فيه الرّب، وتنال 
املكافأة على أتعا¸ا اليت كابد¥ا بإميان وطيد. فمن خياف من املوت 
يربهن أنّه مل يولد بعد من املاء والروح، ومل خيترب صليب املسيح وآالمه. 
إنّه خياف املوت ألنّه ينتظر بعد املوت موتًا آخر، أي النار األبديّة 
والعقاب الدائم. من خياف املوت يفرح بعمره املديد إذ يُتاح له تأجيل 
تنّهداته وتأّوهاته. اإلنسان الباّر ال خيشى املوت أبًدا. املسيحّي املؤمن 
حقºا يعترب املوت انتقاًال وحتّررًا من رباطات هذا العامل. إذا كان املوت 
هو كارثة بالنسبة لليهود وللوثنّيني وملن ال يعرفون املسيح، فهو على 
نياح وراحة وخالص. من  إنّه سبب  إذ  بالنسبة خلّدام اهللا  العكس 
الواضح أّن املوت يصيب اجلميع األبرار واألشرار، وكّلهم خيضعون 
أّن األبرار  إّال  جلسد املوت هذا الصاحلون والطاحلون على السواء، 
أّما األشرار فإىل العذاب األبدّي. لقد  الراحة األبديّة،  يذهبون إىل 
استفاد الصاحلون الذين أرضوا اهللا من مناسبات عديدة يف هذه الدنيا 
لكي يرحبوا امللكوت. فالعذارى انتقلن من هذا العامل بسالم داخلّي، 
مكّلالت بإكليل ا د بال وجل من ¥ديدات أعداء املسيح، وبال 
خوف من شّر احلّكام واضطهادهم، وال من إفساد عّفتهّن. باملوت 
الربيء  عمرهم  قدرة  تفوق  اليت  الضيقات  حتّمل  من  األوالد  ينجو 
وعودهم الطري، إذ يتخّلصون من التجارب الصعبة، وينالون السعادة 
والغبطة بفضل نقاو¥م. باملوت ال تعود الفتاة املدلّلة ¥اب مضطهديها 
ومعّذبيها. إّن اخلوف الذي ُحيدثه املوت احلتمّي يف النفوس وخباصة يف 
وما  األمراض  أو  احلروب  علينا  تفرضها  (كاليت  العصيبة  األوقات 
شا¸ها…) ميد النفوس الالمبالية أو رّمبا اخلائرة باحلمّية والقّوة، وحيفز 
التوبة، ويدعو  الكّفار إىل  إميانه، ويدعو  غري املؤمن لكي يعود إىل 
الشباب إىل دخول املعركة، والشعب املؤمن إىل طلب الراحة األبديّة. 
أعداد وافرة من فئات خمتلفة من الناس تستعّد ملواجهة املوت يف كّل 

وقت وساعة طاملا حتمل هذا اجلسد القابل املوت والفساد.
أيّها اإلخوة األحّباء، ما املغزى من تردادنا هذا لذكر املوت؟ نعم، 
قد يكون املوت وباء مرعًبا يفتك بالناس وال ينجو منه أحد. بيد أنّه 
الناس،  أفكار  وُمتتحن  إنسان،  بّر كّل  فيه  ُخيترب  ذاته  الوقت  يف 
وُيكشف مدى اهتمام األصّحاء باملرضى، وترّفق اإلنسان بقريبه، 
وعطف السادة على اخلّدام، واستجابة األطّباء لصرخات املصابني. 
م،  قل̧و يتخّلوا عن قساوة  القساة لكي  الوباء حيّث  إّن هذا  نعم، 
ويوحي للجشعني باالبتعاد عن حمّبة املال، وينّبه املتشاخمني ليحنوا 
شّرهم  عنهم  ينزعوا  أن  األشرار  ويأمر  واّتضاًعا،  وداعة  رقا¸م 
جيعلهم  إذ  خيافوا  أّال  املسيحّيني  يعّلم  الوباء  هذا  إّن  وفسادهم. 
يشتاقون لالستشهاد، فيمسي ذكره تدريًبا هلم على الثبات يف اإلميان 

والتأّمل يف ساعة خروج النفس من اجلسد استعداًدا لربح اإلكليل.
رّمبا يعرتض البعض قائلني: إّن املرض الذي حّل بنا سّبب لنا الكدر 
ذا يضّيع  الكبري إذ حرمنا من نعمة االستشهاد واحتمال اآلالم، ̧و

علينا فرصة مثينة. جيب أن تعلم، أّوًال، بأّن االستشهاد هو هبة من اهللا 
فاحص القلوب والكلى، والعارف اخلفّيات، وهو سوف يكافئك على 
هذا الشوق الذي يعتمر يف قلبك، وإن كنت مل حتققه بالفعل. هل 
قتل قايني أخاه عندما كان يقوم بتقدمي الذبيحة؟ إّن اهللا، بسابق علمه 
ومعرفته، أدان القتل الذي رآه داخل قايني. فكما رأى اهللا هذا الفكر 
الشرّير والنّية السّيئة، هكذا أيًضا يرى هذا االشتياق لالستشهاد داخل 
من يشتهيه. فاهللا الديّان يكّلل القصد والنّية يف عمل الفضيلة. من 
الثابت أّن هناك فرقًا بني أن تكون لديك هذه النّية أو ال تكون، أو 
إن مل تسمح لك الظروف بتحقيقها رغم ترقّبك هلا، واعلم أّن دينونة 
قائًال:  شهد  نفسه  فاهللا  قلبك.  يف  ما  حسب  على  ستكون  اهللا 
يُع اْلَكَناِئِس َأينِّ أَنَا ُهَو اْلَفاِحُص اْلُكَلى َواْلُقُلوِب» (رؤ  «َفَستـَْعِرُف مجَِ
٢٣:٢). إّن اهللا ال يطلب منك الدم بل اإلميان. فإبراهيم واسحق 
ذلك، ُكّرموا  رغم  ولكّنهم،  الدم،  بسفك  يستشهدوا  مل  ويعقوب 
لعظيم إميا�م وِبرِّهم، فاستحّقوا أن ينالوا ا د واإلكرام. وسوف جيتمع 
على مائد¥م الَسَماويّة كّل من كان أميًنا وبارًا وجديرًا باملديح. لنكن 
علينا  اهللا  ميّن  أن  صالتنا  يف  نطلب  إذ كيف  ذواتنا  مع  منطقّيني 
باخلضوع ملشيئته حتقيًقا للصالة اليت عّلمنا إيّاها (لتكن مشيئتك)، 
بينما نعصى أمر املوت كالعبيد املتكّربين املتصّليب الرأي، فيكون رحيلنا 
السماويّة يف  املكافأة  ننتظر  وبعدها  اهللا،  وليس طاعة إلرادة  كرًها 
السماء من الذي أتينا إليه رغًما عّنا وبعكس رغبتنا؟!! فلماذا نطلب 
حبرارة أن يأيت ملكوته إذا كانت تأسرنا هلذا احلّد األمور األرضّية؟ وهل 
نرغب حقºا يف البقاء هنا على هذه األرض مستعَبِدين للشيطان عوًضا 

أن منلك مع املسيح؟ إن كان اجلواب ال، فلماذا التأجيل إًذا؟
أن يتفّجع اإلنسان أمام املوت، هذا يعين أنّه ناقص اإلميان. لقد 
طلب الرّب مّنا تكرارًا، حنن الضعفاء وآخر الناس، بأن ننّبه إخوتنا 
بأّال ينتحبوا على أحّبائهم الذين نقلتهم دعوة الرّب من هذا العامل، 
الرحيل،  عاملني أّ�م مل يذهبوا للهالك، بل هم سبقونا، فقط، يف 
أن  إًذا  ينبغي  فال  قبلنا.  اإلحبار  يف  وأسرعوا  وغادرونا كمسافرين، 
نبكيهم بل أن نغار منهم وحنسدهم، وال أن نّتشح بالسواد فيما هم 
يتألألون بثياب الفرح البيضاء الالمعة البهّية! ال يليق بنا أن نعطي 
فرصة لغري املؤمنني كي يسخروا بنا بسبب حزننا املفرط على أولئك 
الذين نّدعي بأّ�م كانوا حييون مع اهللا، كما لو كانوا هالكني. إنّنا 
¸ذا التصّرف ننكر إمياننا، وخنون رجاءنا، ويبدو ما ننادي به وكأنّه 
وهم وإدعاء كاذب. ال يصّح أن نظهر الشجاعة يف الكالم فقط، مثّ 
ننقض بأفعالنا ما نقول. يوّبخ الرسول بولس ويعّنف بشّدة أولئك 
الذين يغالون يف احلزن على ارحتال ذويهم قائًال: «ُمثَّ الَ أُرِيُد َأْن َجتَْهُلوا 
أَيـَُّها اِإلْخَوُة ِمْن ِجَهِة الرَّاِقِديَن، ِلَكْي الَ َحتْزَنُوا َكاْلَباِقَني الَِّذيَن الَ َرَجاَء 
َهلُْم. ١٤ألَنَُّه ِإْن ُكنَّا نـُْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع َماَت َوقَاَم، َفَكذِلَك الرَّاِقُدوَن 
فهو  (١تسا ١٣:٤-١٤)،  َمَعُه.»  أَْيًضا  اهللاُ  َسُيْحِضرُُهُم  بَِيُسوَع، 
الذين حيزنون على أحّبائهم حزنًا شديًدا «بالذين ال رجاء  يصف 
هلم». أّما حنن الذين حنيا بالرجاء، ونؤمن بأّن املسيح تأّمل ألجلنا وقام 
نؤمن،  أن  إًذا  به، فيجب  فيه، وحنيا  نقيم  وإنّنا  من بني األموات، 
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أيًضا، أنّنا سنقوم معه ثانية. «من حييا ويؤمن يب لن يرى املوت أبًدا». 
قولوا يل، يا إخويت، ملاذا ال نوّد االنتقال من هذا العامل إن كّنا فعًال 
نقيم يف املسيح وحنيا به ومعه؟ وملاذا نبكي ونكتئب على فراق أحّبائنا 
كما لو كّنا قد خسرناهم إىل األبد؟ إّن املسيح ربّنا وإهلنا يشّددنا 
بقوله: «أَنَا ُهَو اْلِقَياَمُة َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا،وَُكلُّ 
َمْن َكاَن َحيºا َوآَمَن ِيب فـََلْن َميُوَت ِإَىل األََبِد.» (يو ٢٥:١١-٢٦). 
فإن كّنا نؤمن باملسيح، وإن كانت لنا ثقة يف كالمه ويف مواعيده، وإن 
كّنا أناًسا خالدين، فلنتقّدم، إًذا، إليه بفرح وثقة، لكي حنيا ومنلك 

معه إىل األبد، ألنّه هو الذي وعدنا بذلك، ووعده صادق.
بالواقع حنن نعرب باملوت إىل احلياة، وال ميكن أن حنظى باحلياة اخلالدة 
إن مل خنرج أّوًال من العامل. فاملوت إًذا ليس حمطّة �ائّية حلياتنا على 
أخرى  إىل  مؤقّتة  إنطالق من حياة  ونقطة  انتقال  إّمنا هو  األرض، 

أبديّة. فمن ال حيّث اخلطى، إًذا، حنو هذا اخلري 
األعظم؟ ومن ال يشتاق ألن يتغّري ويتحّول إىل 
صورة املسيح، ويتمّتع بشرف ا د السماوّي؟ لقد 
أعلن لنا الرسول بولس قائًال: «ِإنَّ ِسريَتـََنا َحنُْن ِهَي 
ِيف السََّماَواِت، الَِّيت ِمنـَْها أَْيًضا نـَْنَتِظُر ُخمَلًِّصا ُهَو 
الرَّبُّ َيُسوُع اْلَمِسيُح، الَِّذي َسيـَُغيـُِّر َشْكَل َجَسِد 
(يف  َجمِْدِه»  َجَسِد  ُصورَِة  َعَلى  لَِيُكوَن  تـََواُضِعَنا 
السّيد  به  وعدنا  ما  أيًضا  وهذا   .(٢٠:٣-٢١
معه يف  نكون  لكيما  لآلب  وّجه صالته  عندما 

املساكن األبديّة، ونشاركه الفرح يف ملكوته حيث قال: «أَيـَُّها اآلُب 
أُرِيُد أَنَّ هُؤَالِء الَِّذيَن أَْعطَْيَتِين َيُكونُوَن َمِعي َحْيُث َأُكوُن أَنَا، لِيـَْنظُُروا 
.»(يو  اْلَعاملَِ إِْنَشاِء  قـَْبَل  َأْحَبْبَتِين  ألَنََّك  أَْعطَْيَتِين،  الَِّذي  َجمِْدي 
٢٤:١٧).فمن ينعم مبجد امللكوت السماوّي صحبة املسيح ال يليق 
به أن حيزن وينوح إذ إّن املوت يُعتق املختارين من فساد هذا الدهر 
واحنالله. أّن اهللا نقل أخنوخ ألنّه أرضاه «َوَساَر َأْخُنوُخ َمَع اِهللا، وَملَْ 
يُوَجْد َألنَّ اهللاَ َأَخَذُه .» (تك ٢٤:٥). فاهللا، إًذا، يؤّهل كّل من يسّر 
به لالنتقال من تأثري هذا الدهر ومغرياته. ويعّلمنا الروح القدس بفم 
سليمان احلكيم بأّن الذين أرضوا اهللا يؤخذون باكرًا حّىت ال تغّري الرذيلة 
عقوهلم وال تدّنسها بتلّبثهم أكثر يف هذا العامل فيقول: إِنَُّه َكاَن ُمْرِضًيا 
ِهللا فََأَحبَُّه، وََكاَن يَِعيُش بـَْنيَ اخلَْطَأَِة فـَنـََقَلُه. َخِطَفُه ِلَكْي الَ يـَُغيـَِّر الشَّرُّ 
َعْقَلُه، َوالَ يُْطِغي اْلِغشُّ نـَْفَسُه.» (حك ١٠:٤-١١). ونقرأ أيًضا يف 
سفر املزامري: «ما أحّب مساكنك يا رّب القّوات تشتاق وتتوق نفسي 
إىل ديار الرّب» (مز ١:٨٤-٢)، فالنفس املرضّية إلهلها تسارع حنو 
فيه  العامل، ألّن كّل شيء  إًذا عن  فلنتغّرب،  بلهفة وشوق.  السّيد 

باطل!!
فيها  أنّه جيد  يثبت  الدنيا،  هذه  طويًال يف  البقاء  يرغب  من  إّن 
¸جته، وتستهويه ملّذا¥ا وتغريه. إذا كان العامل يبغض املسيحّي، 
اتّباع  على  الشقاء  أرض  يف  البقاء  املسيحّي  هذا  يؤثر  إًذا  فلماذا 
املسيح الذي افتداه وأحّبه؟!! إّن يوحّنا احلبيب يف رسالته حيثّنا على 
أن ال نسعى إىل حمّبة العامل إذ يقول: «َال حتُِبُّوا اْلَعاَملَ َوَال اَألْشَياَء 

. ِإْن َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَملَ فـََلْيَسْت ِفيِه َحمَبَُّة اآلِب. َألنَّ ُكلَّ  الَِّيت ِيف اْلَعاملَِ
: َشْهَوَة اجلََْسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيوِن، َوتـََعظَُّم اْلَمِعيَشِة، لَْيَس  َما ِيف اْلَعاملَِ
. َواْلَعاَملُ َميِْضي َوَشْهَوتُُه، َوأَمَّا الَِّذي َيْصَنُع  ِمَن اآلِب َبْل ِمَن اْلَعاملَِ
َمِشيَئَة اِهللا فـََيْثُبُت ِإَىل األََبِد.» (١يو ١٥:٢-١٧). فلنكن، إًذا، يا 
إخويت األحّباء، ذوي نفوس مستقيمة وإميان غري متزعزع وشجاعة 
صلبة، سريعني يف اخلضوع إلرادة اهللا، ولنقِص عّنا كّل خوف من 
غري  إمياننا،  مع  يتوافق  مبا  يتبعه،  الذي  باخللود  ومتأّملني  املوت، 
متأّلمني مبرارة على موت أحبائنا. وعندما حيني وقت خروجنا من 
هذا اجلسد الفاين تلبية لدعوة اهللا لنا، فلنسر حنوه من دون ترّدد أو 
تلكؤ. فلنتحّرر، يا إخويت، من القيود األرضّية، وال ننس بأنّنا غرباء، 
ولنبارك اليوم الذي سيعود فيه كّل واحد مّنا إىل منزله احلقيقّي يف 
فردوس النعيم ويف ملكوت السماوات. فها هوذا العامل يعلن بذاته 
عن زواله إذ سيفىن بدوره. يا لغبطة أبناء اهللا املنتقلني عّنا، ألّ�م 
الشرّيرة  اهلجمات  تّيارات  من  ختّلصوا 
وعواصفها سّيما وحنن نرتّقب أمورًا أكثر 
أسًى مزمعة أن تأيت علينا، لذلك، ومن 
هذه احليثّية، ُحيسب لنا االنطالق مكسًبا 
أما  ¥تّز  بيتك  جدران  لو كانت  كبريًا. 
كنت تغادره بسرعة؟ ولو كنت تبحر يف 
أما  واألمواج  العواصف  ودامهتها  سفينة، 
هوذا  امليناء؟  إىل  العودة  تطلب  كنت 
العامل يرتّنح ويتداعى ليس بفعل الزمن إّمنا بسبب النهاية اليت ال بّد 
منها، أفال تفرح ألّن اخلالص أتاك ¸ذا الرحيل املبّكر؟ أال تشكر 

اهللا ألّنك حتّررت من املتاعب والكوارث اليت كانت تتهّددك؟
الذين  حنن  دائًما،  نفّكر  أن  األحّباء،  اإلخوة  أيّها  إًذا،  علينا 
جحدنا ملّذات العامل، أنّنا نقيم زمًنا قصريًا يف مكان العبور هذا، 
فأّي مسافر ال يبادر بالعودة إىل وطنه تارًكا بالد االغرتاب البعيدة؟ 
وأّي مّالح ال يسرع لرؤية أهل بيته؟ بل كم يتمّىن حبرارة لو ¥ّب ريح 
قويّة متّكنه سريًعا من معانقة أحّبائه؟ وطننا هو الفردوس حيث يرتع 
التحّية  وإلقاء  ملالقا¥م  �رع  ال  فلماذا  القّديسون،  البطاركة  آباؤنا 
على األهل واألقارب الذين سبقونا؟ مجاعات ومجاعات من أحّبائنا 
وذوينا ينتظروننا هناك، يرتقّبون رؤيتنا ومشاطر¥م الفرح. ما أحلى 
أن ميوت اإلنسان من دون جزع، وما أهنأ العيش يف األبديّة حيث 
أجواق الرسل ومجاعة األنبياء وقوافل ال حتصى من الشهداء املكلَّلني 
حمّبة  اليت كابدوها  اآلالم  وعلى  األعداء  على  النتصارهم  با د 
مثن  دفعن  اللوايت  العذارى  اإلهلّي  بالنور  تتألأل  هناك  مبسيحهم. 
على  املكافآت  الصاحلون  نال  هناك  الشهوات.  ضّد  جهادا¥ّن 
إحسانا¥م وبّرهم. فلنسرع إًذا، حنن أيًضا، لكي جنتمع ¸م ونظهر 
ظافرين أمام املسيح الناظر إىل شوقنا ورغبة نفوسنا وتوّقد إمياننا، هو 

الذي جيازي با د ويكّرم من يتوقون إليه حبرارة وشوق.
* Le chretien devant la mort (Cyprien et Ambroise) collection: 

Les peres dans la foi. 1980 Edition: Desclee de Brouwer
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١) ما هو دستور اإلیمان؟
دستور اإلميان هو اعرتاف بإميان الكنيسة اجلامعة الرسولية وتعبري 
عقائدي عن هذا اإلميان، وهو يتضّمن احلقائق اليت تلّقتها الكنيسة 

من الرسل القديسني، تالميذ املسيح املخّلص.
هذه احلقائق، لكو�ا عقائد الكنيسة، ُحِفَظت نقّية، بال دنس وال 
الواحدة  الكنيسة  مقّدس، يف حضن  فلك  يف  عيب، كما كانت 

اجلامعة املقّدسة الرسولية.
صاَغت الكنائس احمللية احلقائق اإلهلية اليت ُمرَِّرت إليها يف دساتري 
إميان، واستعملتها كشعارات لالعرتاف باإلميان األرثوذكسي، متّيز 
املؤمنني األرثوذكسني.يف احلديث عن هذه القوانني، أشار أورجيانس 
إىل هذا الدستور كما يلي: «هذا القانون هو التعليم املشتَـَرك بني 
كل الكنائس، املسلَّم من الرسل القديسني واحملفوظ يف التسلسل 

ابتداًء منهم إىل هذا اليوم».
الدستور املقّدس الشائع استعماله يف الكنيسة اليوم هو الذي صيغ 
أنه االعرتاف املشرتَك  يف ا معني املسكونيني األول والثاين، على 
للمسيحيني الذين حيفظون اإلميان األرثوذكسي حبسب االعرتافات 
التعبري  وصاغ  نيقية  يف  األول  املسكوين  ا مع  انعقد  القدمية. 
العقائدي عن اإلميان احلقيقي واألرثوذكسي، املسّمى أيًضا قانون 

بشكله  صيغ  العقائدي  التعبري  هذا  الكنيسة.  دستور  أو  اإلميان 
احلايل يف ا مع الثاين الذي انعقد يف القسطنطينية (حبسب القديس 

غريغوريوس النيّصي، العظات التعليمية، الفصل الثالث).
٢) ماذا یقول دستور اإلیمان الجامع

السماء  خالق  الكل  ضابط  آب  واحد،  بإله  أومن   (١ البند 
واألرض وكل ما يرى وما ال يرى.

املولود من  الوحيد  اهللا  ابن  املسيح  واحٍد يسوع  البند ٢) وبرب 
اآلب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غري 

خملوق، مساٍو لآلب يف اجلوهر الذي به كان كل شيء.
البند ٣) الذي من أجلنا حنن البشر ومن أجل خالصنا نزل من 

السماء وجتسد من الروح القدس ومن مرمي العذراء وتأنس.
البند ٤) وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي وتأمل وقرب

البند ٥) وقام يف اليوم الثالث على ما يف الكتب.
البند ٦) وصعد إىل السماء وجلس عن ميني اآلب.

البند ٧) وأيًضا يأيت مبجد ليدين األحياء واألموات الذي ال فناء 
مللكه.

البند ٨) وبالروح القدس الرب احمليي املنبثق من اآلب الذي هو 
مع اآلب واالبن مسجود له وممجد، الناطق باألنبياء.

البند ٩) وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية.
البند ١٠) وأعرتف مبعموديٍة واحدٍة ملغفرة اخلطايا.

البند ١١) وأترجى قيامة املوتى.
البند ١٢) واحلياة يف الدهر اآليت.  آمني

٣) بَم نعترف من خالل البند األول من دستور اإلیمان؟
آب كلّي  واحد،  بإله  نؤمن  بأننا  نعرتف  البند،  هذا  من خالل 

القدرة، خالق لكّل األشياء، منظور وغري منظور يف آٍن مًعا.
٤) بَم نعترف في كَل كلمة؟

املقّدس، ضرورية  إمياننا  من حقائق  نعرتف حبقيقة  يف كّل كلمة 
لالعرتاف ¸ذا اإلميان األرثوذكسي.

٥) بَم نعترف في العبارة األولى من الدستور «أؤمن»؟
نعرتف بالفعل «أؤمن» بأّن حقائق الدين املـُعَلن للمسيح املخّلص 
تتجاوز كّل تصّور وال ميكن مقاربتها  تتخّطى كّل فهم، كحقائق 

بالعقل بل باإلميان.
٦) لَم یبدأ دستور اإلیمان باإلیمان؟

أ) ألن اإلميان هو الوحيد الذي يقود إىل اهللا.
ب) ألن اإلميان هو الوحيد الذي يصاحل الكائن البشري مع اهللا.

ج) ألّن باإلميان فقط ُيَسّر اهللا بالبشر، كما يؤّكد الرسول بقوله: 

دستور اإلیمان
القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس
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« َولِكْن ِبُدوِن ِإميَاٍن َال ُميِْكُن ِإْرَضاء اِهللا» (عربانيني ٦:١١).
د) ألّن اإلميان هو عني كل ضمري ينري ويبّث احلكمة، كما يقول 

إشعياء: «إن مل تؤمنوا فلن تفهموا» (٩:٧).
٧) بَم نعترف بقولنا «بإله واحد»؟

بعبارة «بإله واحد»، نعرتف بوحدة اإلله املثّلث األقانيم. نعرتف 
بأّن اآلب واالبن والروح القدس هو إله واحد، أزيل مًعا، ال بداءة له 
مًعا، ممتنع عن اإلدراك والتغّري وملك لكّل كمال [كما تفّكر باهللا، 
عليك أن تفّكر باآلب، حّىت يكون التمجيد املقّدم إىل اآلب واالبن 
والروح القدس مًعا غري مقّسم (كريللس األورشليمي، التعليم ٦)].

٨) ماذا نعني بعبارة «آب»؟
نفهم بعبارة «آب» أن اإلله الواحد املمجَّد يف الثالوث هو إله 
مثّلث األقانيم، وأّن يف اإلله املثّلث األقانيم منّيز صفات شخصية: 
آب وابن وروح قدس، وأّن اآلب هو أصل االبن والروح القدس، 

وبالتايل، حنن نعّرب من خالل عبارة «آب» عن ما يلي:
الثالوث  يف  شخص  اآلب كأّول  هللا  الشخصية  املّيزة  عن  أ) 
التبّين  أساس  على  السماوي  بأبينا  وعالقتنا  قرابتنا  القّدوس، ب) 
الذي نلناه مبخّلصنا يسوع املسيح، ألّن «ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه فََأْعطَاُهْم 
ِه» (يوحنا ١٤:١)،  ُسْلطَانًا َأْن َيِصريُوا أَْوَالَد اِهللا، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن بِامسِْ
 « «ِإْذ ملَْ تَْأُخُذوا ُروَح اْلُعُبوِديَِّة أَْيًضا لِْلَخْوِف، َبْل َأَخْذُمتْ ُروَح التَّبـَينِّ
(رومية ١٥:٨). يقول كريللس األورشليمي: «علينا أن نؤمن ليس 
ربّنا يسوع  الوحيد  املولود  االبن  بأنّه آب  أيًضا  بل  باهللا وحسب، 

املسيح» (التعليم ٧).
٩) ما هي آیات الكتاب المقّدس التي تحكي عن اإلله 

الثالوثي؟
أرسل  إذ  املخّلص،  املسيح  املقّدس كلمات  الكتاب  يف  لدينا 
وتلمذوا كّل  «إذهبوا  يلي:  مبا  أمرهم  ليعّلموا،  القديسني  تالميذه 
(مىت  القدس»  والروح  واالبن  اآلب  باسم  إياهم  معّمدين  األمم 
ِيف  َيْشَهُدوَن  الَِّذيَن  يوحنا: «فَِإنَّ  اإلجنيلي  يقول  أيًضا   .(١٩:٢٨
السََّماِء ُهْم َثالَثٌَة: اآلُب، َواْلَكِلَمُة، َوالرُّوُح اْلُقُدُس. َوهُؤَالِء الثَّالَثَُة 
ُهْم َواِحٌد» (١يوحنا ٧:٥). ويف رسالته إىل أهل رومية يقول الرسول 
ذا  ̧و اَألْشَياِء» (رومية ٣٦:١١)،  َوَلُه ُكلَّ  َوِبِه  ِمْنُه  بولس: «َألنَّ 
يعلن اهللا املثّلث األقانيم. ويف الرسالة الثانية إىل الكورنثيني، يقول 
أيضاً: «نِْعَمُة َربـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَحمَبَُّة اِهللا، َوَشرَِكُة الرُّوِح اْلُقُدِس 

يِعُكْم» (٢كورنثوس ١٤:١٣). َمَع مجَِ
١٠) بَم نعترف في قولنا «ضابط الكّل»؟

نعرتف بسيادة اهللا املطلقة وسلطانه على كل املخلوقات العقلية 
واحلسّية.

١١) بَم نعترف في قولنا «خالق السماء واألرض، كّل 

ما ُیرى وما ال ُیرى»؟
الذي  املـُدَرك  املنظور  للعامل  الوحيد  اخلالق  هو  اهللا  بأّن  نعرتف 

أوجده من العدم بإرادته الذاتية وصالحه.
١٢) بَم نعترف في البند الثاني من دستور اإلیمان؟

يف البند الثاين، نعرتف بأننا نؤمن بإله واحد يسوع املسيح ابن اهللا 
الوحيد، املولود من اآلب قبل كّل الدهور، نور من نور، إله حق من 
إله حق، مولود غري خملوق، واحد مع اآلب يف الكيان، من خالله 
ُكوَِّنت كّل األشياء (يوحنا ١:١، ١٥:٣، ٦٢:٦، ٢٨:٨، ٥:١٧ 

و٢كورنثوس ٧).
١٣) ما االعتراف الذي تحمله عبارة «وبرّب واحد یسوع 

المسیح»؟
بعبارة «الرب يسوع»، نؤمن ونعرتف أ) ألوهة يسوع ألنّه يوجد 
إله واحد، ب) خالص البشرية الذي ّمت به، ألّن اسم «يسوع» يعّرب 
نؤمن  بأننا  نعرتف  العبارة  ¸ذه  إًذا،  البشرية.  خلالص  العمل  عن 

باإلله اإلنسان الذي هو خمّلص العامل.
١٤) بَم نعترف بقولنا «یسوع المسیح»؟

نعرتف من خالل هذا التعبري بأننا نؤمن باملسّيا الذي أتى وسوف 
ممسوًحا  لكونه  الذي  واألمم،  إسرائيل  توّقعه  الذي  جمدًدا،  يأيت 
(مسيًحا) هللا سوف خيّلص البشرية من تسّلط الشيطان، وهذا املسّيا 

املنَتَظر هو يسوع املسيح.
١٥) ما معنى كلمة «مسیح»؟

كلمة «مسيح» تعين املمسوح، أي املمسوح بالزيت، إذ حبسب 
الناموس القدمي، كان الكهنة وامللوك واألنبياء ُميَسحون بزيت غايل 

الثمن ويُدَعون مسحاء او ممسوحني.
١٦) لماذا ُدعي مخّلصنا «المسیح»؟

ممسوًحاً  ألنّه كان  التعريف)  أل  (مع  «املسيح»  خمّلُصنا  ُدعي 
بشكل استثنائي وبامتياز فوق كل الباقني، إذ قد وِلد كاهًنا وملًكا 
وامللك  بامتياز  الكاهن  ظهر  ألنّه  بالواقع  حاله  فهذا كان  ونبًيا. 
العظيم والنيب الفائق، لكونه ُمِسح منذ تكّونه يف رحم مرمي الكلية 

البتولية، وألنّه كان املسّيا املنَتَظر.
١٧) ماذا یقول الكتاب المقّدس عن المسیح؟

يقول كاتب املزامري: «َأْحَبْبَت اْلِربَّ َوأَبـَْغْضَت اِإلْمثَ، ِمْن َأْجِل ذِلَك 
َمَسَحَك اهللاُ ِإهلَُك ِبُدْهِن االبِْتَهاِج َأْكثـََر ِمْن رُفـََقاِئَك.» (٧:٤٥). 
َمَسَحِين  الرَّبَّ  ، َألنَّ  َعَليَّ الرَّبِّ  السَّيِِّد  ُروُح  فيقول: «  أّما إشعياء 
ألُنَاِدَي  اْلَقْلِب،  ُمْنَكِسرِي  َألْعِصَب  أَْرَسَلِين  اْلَمَساِكَني،  ألَُبشَِّر 
َمْقُبوَلٍة  ِبَسَنٍة  ألُنَاِدَي  بِاِإلْطَالِق،  َولِْلَمْأُسورِيَن  بِاْلِعْتِق،  لِْلَمْسِبيَِّني 
لِلرَّبِّ » (١:٦١؛٢، ٧:٤٢ ولوقا ١٨:٤-٢٠). يف تطبيق قول 
إشعياء على نفسه، قال املسيح للذين يف ا مع: «ِإنَُّه اْليـَْوَم َقْد َمتَّ 
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ذه الكلمات، أعلن  هَذا اْلَمْكُتوُب ِيف َمَساِمِعُكْم» (لوقا ٢١:٤).̧ 
يسوع نفسه لليهود على أنه املسيا املنَتَظر أو مسيح الرب.

١٨) َمن هو أّول َمن دعا یسوع «المسیح» في العهد 
الجدید؟

أعلم أخاه  َمن دعا يسوع «املسيح»، عندما  أّول  أندراوس هو 
تـَْفِسريُُه:  الَِّذي  َمِسيَّا»  َوَجْدنَا  َلُه:«َقْد  «فَـَقاَل  وجده:  أنّه  بطرس 
اْلَمِسيُح» (يوحنا ٤١:١)، من ّمث، املرأة السامرية، اليت حتّدثت إىل 
املخّلص وقالت له: «قَاَلْت َلُه اْلَمْرأَُة: «أَنَا َأْعَلُم َأنَّ َمِسيَّا، الَِّذي 
يـَُقاُل َلُه اْلَمِسيُح، يَْأِيت. َفَمَىت َجاَء َذاَك ُخيِْربُنَا ِبُكلِّ َشْيٍء»» (يوحنا 
(مىت  اْلَمِسيُح؟»  يُوَلُد  «أَْيَن  سألوا:  أيًضا  ا وس   .(٢٦  ،٢١:٤
سأله  عندما  املخّلص،  أي  باملسيح،  يسوع  دعا  بطرس   .(٤:٢
(مىت   «! احلَْيِّ اِهللا  اْبُن  اْلَمِسيُح  ُهَو  يكون:«أَْنَت  عّمن  السيد 
١٦:١٦). يسوع نفسه ّمسى نفسه املسيح: «ِحيَنِئٍذ أَْوَصى َتَالِميَذُه 
يوحنا   .(٢٠:١٦ (مىت  اْلَمِسيُح»  َيُسوُع  ِإنَُّه  َألَحٍد  يـَُقوُلوا  َال  َأْن 
السابق سأل السيد ِعرب تالميذه: «أَْنَت ُهَو اآلِيت أَْم نـَْنَتِظُر آَخَر؟» 
(مىت ٢:١١) . ورئيس الكهنة استحلف يسوع باسم اإلله احلي أن 
يقول هلم: «َأْسَتْحِلُفَك بِاِهللا احلَْيِّ َأْن تـَُقوَل لََنا: َهْل أَْنَت اْلَمِسيُح 
اْبُن اِهللا؟» (مىت ٦٣:٢٦). ومالك الرب الذي أعلن ميالد يسوع 
للرعاة مسّاه املسيح بقوله: «أَنَُّه ُوِلَد َلُكُم اْليـَْوَم ِيف َمِديَنِة َداُوَد ُخمَلٌِّص 

» (لوقا ١١:٢). ُهَو اْلَمِسيُح الرَّبُّ
١٩) إالَم تشیر كّل هذه اآلیات؟

املسيح  املسيا  ينتظرون  اليهود كانوا  أّن  إىل  تشري  اآليات  هذه 
ويعتقدون أنّه ابن اهللا وخمّلص العامل.

٢٠) هل یظهر اسم المسیا (أي المسیح) في العهد 
القدیم؟

يف العهد القدمي، ال يظهر اسم املسيا إال يف املزمور الثاين وكأنه 
بالتفسري االستنتاجي. إال إن اسم املسيا يبدو على أنّه االستدالل 
املنطقي لكل األقوال النبوية يف العهد القدمي وحىت لكل تقليد اليهود 
املقدس الذي يبدأ مع البطريرك يعقوب (حبسب النص الِعربي): «َال  
يـَُزوُل َقِضيٌب ِمْن يـَُهوَذا َوُمْشَرتٌِع ِمْن بـَْنيِ رِْجَلْيِه َحىتَّ يَْأِيتَ ِشيُلوُن َوَلُه 
َيُكوُن ُخُضوُع ُشُعوٍب»، أي أنّه املسيح الذي تنتظره األمم (تكوين 

.(٩:٤٩، ١٠
٢١) كیف ُیوَصف شخص المسیا اآلتي؟

بشكل  القدمي  العهد  يف  موصوفان  وجميئه  املسيا  بدايًة، شخص 
باهت وخافت (مثًال تكوين ٣:١٢، ١٨:١٨، ١٦:٢٢، ٢٨:٤، 
تبدأ  إذ  بالتالشي،  يبدآن  والبهتان  اخلفوت  الحًقا،   .(١٠:٢٩
(تثنية  صفاًء  أكثر  يصري  املخّلص  وشكل  باالّتضاح،  األمور 
١٥:١٨-١٨، مزمور ١٠٩:١١، إشعياء ١٤:٧، ٦:٥٠، ٥٣، 
حزقيال ٢٣:٣٤-٣١، دانيال ٢١:٩-٢٧). من مثّ، يتحدد زمان 
مالخي   ،٦:٢-١٠ ٢٤:٩-٢٧، حجاي  (دانيال  تدرجيًيا  جميئه 

يُوَلد  سوف  منها  اليت  والذرية  للمنزل  حيدث  نفسه  الشيء   .(٧
 (٥ (ميخا  املكان   ،(١:١١-٣ إشعياء   ،١٦:٢ الثاين  (ملوك 
 ،(١:١١-٣ إشعياء   ،١٠:١٠١-١١ (مزمور  ميالده  وتفاصيل 
حياته (إشعياء ١:٩-٢، ١٩:٢٦، ٣:٣٥-٦، زخريا ٩:٩)، موته 
زخريا   ،٢٢:٤٨  ،٢١:٩٣  ،١٠:٤٠  ،١١:٨٠-١٢ (مزمور 
(مزمور  وقيامته   (٧:٥٣ إشعياء   ،١٠:١٢  ،١٢:١١-١٣
 ،٦:٢٣ وإرمياء   ،٦٠  ،٢ إشعياء   ،٣:٦ يهوشع   ،٢٠:٧٠
 ،١١:٩ عاموص   ،٢٨:٢ يوئيل  ١٨:٢ن  ويهوشع   ،٣١:٣٠
عوبديا ١٧، يونان ١٧:١، ناحوم ١٥:١، حبقوق ٢:٣، صفنيا 

١٤:٣، حجاي ٨:٢، زخريا ١٠:٢، ٨:١٤).

«فتشوا  لليهود:  الرب  قول  يوحنا،  إنجيل  في  نقرأ 
الكتب ألنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي 
تشهد لي. وال تريدون أن تأتوا إليَّ لتكون لكم حياة» 
(يو ٥: ٣٩ و٤٠). وال نكاد نصل إلى عبارة «ألنكم 
هذه  في  غريًبا  شيًئا  هناك  أن  نحس  حتى  تظنون»، 
العبارة، ولكن يصبح المعنى واضًحا إذا علمنا أن فعل 
األمر «فتشوا في أول اآلية، ليس أمًرا بل فعًال خبريًا»، 
أي «إنكم تفتشون الكتب». وقد جاءت هذه اآلية في 
كتاب الحياة (ترجمة تفسيرية): «أنتم تدرسون الكتب 
ألنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة األبدية. هذه 
الكتب تشهد لي. ولكنكم ترفضون أن تأتوا إليَّ لتكون 
لكم حياة». كما جاءت في ترجمة ببيروت الكاثوليكية: 
«أنتم تبحثون في الكتب ألنكم تحسبون أن لكم فيها 
الحياة األبدية، فهي التي تشهد لي، وأنتم ال تريدون أن 

تقبلوا إليَّ لتكون لكم الحياة».

لليهود: الرب  قول  يوحنا،  إنجيل  ي 

فتشوا الكتب
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أسقف المدن الخمس

✞ الصالة من أجل المرَضى ✞
✟ ياروندا، طلَب مّنا بعض األشخاص أن نخبرك حّتى تصّلي 
من أجل طفٍل مريٍض، وهم َيوّدون أن يعرفوا إذا كان سيتحّسن. 

فماذا نقول لهم؟.
✝ قُلن هلم ، «سُيَصلِّي الشيُخ من أجل هذا الطفِل. فاملسيح ُحيبُّه 
وسيفعل ُكّل ما ينفعه. فإذا رأى أّن الطفل  سيكون صاحلًا عندما يكُرب، 
فسيستمع لصاليت. أمَّا إذا رأى أنَّه لْن يكوَن يف حالٍة روحّيٍة جيِّدة فيما 
بعد، فسيأخذُه ألنّه ُحيّبه». «أسألوا يُعَطى لكم». َسواء عاش املريُض 

أو ماَت. سأبتهج ألنَّ الفرصة سنَحْت يل للصالة من أجله.
✟ ياروندا، هل من الجيِّد أن نصلِّي من أجل ِصحَّتنا؟.

✝ ِمَن األفَضل أن نطلَب معونة اهللا لُيحرِّرنا ِمْن أهوائنا. بكلمات 
أخرى، جيب أْن نًَطلَب أوًال ملكوت السماء. إذا تضّرعنا إىل اهللا 
حىتَّ يشفينا، فنحن نبّدُد بذلك ممتلكاتنا السماويّة. أمَّا إذا ملَْ نقدر 
أن  اهللا  من  َنطلَب  أن  ميكننا  عندئذ  مرضنا،  أوجاِع  حتّمل  عَلى 

يشفينا، وهو سيتصّرف حبسِب ما يوافقنا.

✟ ياروندا، هل تعتمد استفادة المريض من الصالة أو عدم 
استفادته على ما يطلبه هو نفسه من اهللا؟.

✝ املريض الذي بطلب من اهللا أن يشفيه فقط، وال يصّلي من 
أيّتها  يفعُل حسًنا. عندما ُكنِت،  املرضى ال  أجل صحِة غريه من 
األخت، يف العامل، ُكنِت تعملني باملستشَفى. ماذا كنِت َتفعلني إذا 

عجَز املرَضى عن ترداِد صالِة يسوع؟
- ُكنُت أرّددها هلم، ياروندا؟

- نعم، هذا مفيد لِك، لكنَّ املرَضى َجيب أن ُيَصلُّوا أيًضا.
- كان أحد املرَضى يصلِّي قائًال: «يا عذرائي»، أو «خلِّصيين يا 
عذرائي». لكن، ياروندا، هل تُعتُرب مثابرتنا ومواظبتُنا يف حتمُِّل األِمل 

شكًال من أشكاِل الصالِة؟
ُتَصلِّي من  أْن  منِك  ما  انساٌن  يطلُب  عندما  بالضبط!  نعم،   -
عملّيًة  ليجري  الفالين،  اليوم  يف  املستشَفى  سيدخُل  ألنّه  أجله، 
جراحّيًة، فعليِك أن تبدأي الصالة منُذ اللحظة اليت طلَب منِك فيها 
ذلك. ال  تنتظري حىتَّ يدخَل غرفَة العمليات لتصلِّي من أجله. يف 
شفاء  أجِل  من  «لنَصلِّ  الكاهُن:  يقول  عندما  الكنيسة،  ِخَدم 
ربُّ  «يَا  قلّيب:  بأٍمل  قائلني  ُجنيب   .«... األمراض  يف  املطروحني 
ارحْم». لكن إذا انتظرت حىت تسمعي الطبقة «دو» لكي تقويل 
الطبقة  على  ذهُنِك  فسيرتّكُز  ارحم»،  ربُّ  «يا  موسيقّي  بُأسلوب 
«دو» وعلى اللحن. أمَّا املرَضى التعساُء فسيبقوَن يف انتظار بعض 
املساعدة منِك. فُهْم يتأّلمون، أما أنِت فال تُعانني من أيِّ وجٍع، 
هلذا يتوجَّب عليِك أن تصّلي هلم بأٍمل لينالوا املعونَة. ومبا أنَِّك ال 
من  تنّهدي يف صاللتك  األقلِّ  فعلى  املرِض،  على سرير  تتنّهدين 
ولو  املرَضى  أجل  السليُم من  اإلنساُن  ُيصلِّ  إذا مل  املرَضى.  أجل 
قليًال، فسيقول له املسيح يف املستقبل: «لقد تنّعمت بصحّتك ومل 

ُتَصلِّ من أجِل املتأملني؟ أنا ال أعرُفك ...» 
إذا مل تصّلي من أجل املرَضى، فاملرُض سيأخُذ مساره الطبيعّي. 

أما إذا صلينا هلم، فهناك إمكانيٌَّة أن يغّري مساره. 
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (١٠٢)
(ب) ُحكم المكابیین (الحشمونیین) 

٣) یوناثان القائد الجدید (١٦٠-١٤٢ ق.م.):
هو االبن األصغر ملتاثياس وقد استأنف احلرب بعد موت أخيه يهوذا 
وكان بكيديس يواصل احلرب ضد اليهود، وبسبب قّلة جنوده كان 
حيتمي باألراضي املنخفضة لألردن (١مك ٤٢:٩)، وهرب احملاربون 
إىل بريّة تقوع حيث بقيت الثورة املكابية حية حتت زعامة القائد اجلديد 
وكان  العصابات  حرب  يوناثان  وخاض  مسعان،  وشقيقه  يوناثان 
يتحّصن بالقرى ويقطع طُرق االمدادات عن اجليش السوري، وبعد 
انتصاراته توّقف أخريًا القتال، وتفاوض بكيديس مع يوناثان، وكّون 
يوناثان حكومة معارضة يف خمماس مشال شرق أورشليم (١مك٧٠:٩ 
وعّينه  الذكاء  شّدة  يف  يوناثان  وكان  نفوذه،  يزداد  وابتدأ   (٧٣-
دميرتيوس رئيًسا للكهنة (١مك١:١٠-٢١) ومتّكن يوناثان من إعفاء 
بالده من إرسال اجلزية إىل سوريا، ووّسع حدود مملكته إالَّ أّن دميرتيوس 
جنح يف زرع بذور الشقاق بني اليهود فاستمال إليه فئة احلسيديني، 
وهم كانوا من أتباع يهوذا املكايب لكنهم انشّقوا عنه بسبب استيائهم 
من تصريح يهوذا جبواز القتال يف يوم السبت، كما أ�م مل يستحسنوا 
أنه جيب حصر  الكهنوت، ويرون  املكابّية إىل رئاسة  ارتقاء األسرة 
اضطرابات يف  أثناء ذلك حدثت  الكهنوت يف ساللة هرون، ويف 
سوريا فاحناز يوناثان إىل إسكندر باالس ضد دميرتيوس يف صراعهما 
على العرش السوري، ويف سنة ١٥٣ ق.م. اعتلى إسكندر باالس 
ميد  وأخذ  الفرصة  يوناثان  وانتهز  (١مك١:١٠)  السلوقي  العرش 
سلطانه على ُمدن اليهودية ويثبت حكمه بضربات عسكرية، ويف سنة 
١٥٢ ق.م. منح إسكندر باالس سلطة مدنية يف حكم أورشليم، وقد 
نالت  إذ  املكابّية  الثورة  أهداف  فيها  استمّر عشر سنوات حتققت 
االستقالل، ومع أن اليهودية مل حتصل على االستقالل التام وظّلت 
والية داخل االمرباطورية السلوقية، إالَّ أ�ا كانت تتمّتع باحلكم الّذايت، 
وقد حافظ يوناثان على استقالل بالده متخًذا طريق احليلة والسياسة 
امللوك  بني  النزاع  من  يوناثان  واستفاد  العسكرية،  القوة  من  بدًال 
السلوقيني فكان يضرب املتنافسني على عرش السلوقيني الواحد منهم 
باآلخر ليقوي مركزه باليهوديّة، وسعى اىل التحالف مع روما، ولكن 
بعد موت أسكندر باالس أَسرَه تريفون وسجنه وأمَر باغتياله يف سنة 

١٤٢ ق.م. (١مك٨:١١ - ٤:١٢) وانتقلت القيادة إىل مسعان.

٤) سمعان ملًكا ورئیًسا للكهنة (١٤٣-١٣٥ ق.م.):
هو االبن املتبقي من أبناء متتيا وباعتالئه العرش بدأ الفصل األخري 
يف الثورة املكابية، وكان قد رأس احلرب أثناء أسر أخيه يوناثان وكان 
قائًدا ناجًحا فأخذ جازر ويافا وجامينا القريبة من العاصمة وطرد العدو 
من حصن أكرا القلعة اليت كانت تُلقي اخلوف يف سكان أورشليم، 
وأزال عن املدينة املقدسة كل أثر وثين، وهي إجنازات باهرة مل يستطع 
أن حيققها يهوذا املقاتل القوي أو يوناثان السياسي الذكي، واستأنف 
مسعان لعبة أخيه اجلريئة يف ضرب امللوك املتنافسني إذ اّدعى الوالء 
لدميرتيوس، فكان الثمن الذي ناله هو أنه منحه امللك االستقالل التام، 
وكان وقتها مسعان يف مركز قوّي يسمح له أن يطلب ذلك الطلب إذ 
كان حيظى مبناصرة الشعب له (١مك٩:١٣)، ومجع مسعان يف يده 
السلطة املدنية ورئاسة الكهنوت، ويف سنة ١٤١ ق.م. عقد إجتماًعا 
هاًما ابتهاًجا بالنصر، وبدأ االستقرار بعد �اية حروب طويلة وحّل أوان 
مجع الثمر، وازدهرت البالد فنشطت التجارة خاصة بعد االستيالء 

على يافا، ففتح الطريق إىل البحر املتوسط وبدأت تزدهر الصناعة.
واقتدى بأخيه يهوذا فأرسل سفارة إىل روما يطلب محايتها فنال 
املوافقة على طلبه وكان قد مّر ٢٥ سنة على بدء الثورة اليت أشعلها 
أبوه متتيا، وعّني ٱبنه يوحنا على أورشليم. وضمن له جملس الشيوخ 
احلّق يف رئاسة الكهنوت يف العائلة ومن ذلك الوقت صارت وظيفة 
(١مك٤١:١٤-٤٧)، كما  العائلة  يف  إرثًا  تنتقل  الكهنة  رئيس 
ضمنت له روما السلطة املدنية رغبة منها يف إضعاف نفوذ السلوقيني 
ق.م.   ١٣٩ سنة  يف  وحتّرك  جديدة،  الناشئة كقّوة  روما  أمام 
أنطيوخوس السابع آخر ملوك السلوقيني األقوياء لتثبيت حقوقه يف 
مدن اليهودية، وكان مسعان تقدمت به السن فأرسل إبنيه يهوذا ويوحنا 
ملواجهة التهديد السوري وقد حتقق هلما النصر ... وانتهز بطلماوس 
صهر مسعان حالة السالم لتويل رئاسة احلزب اليوناين املناهض والذي 
كان شأنه قد ٱحنط ودعا ابنيه يهوذا ويوحنا إىل وليمة أعدها هلم، 
ووقع مسعان وابنه يهوذا فريسة لغدر صهره إذ قتلهما بينما هرب ابنه 
ذا املشهد املؤسف  يوحنا وجنا من االغتيال (١مك١١:١٦-١٦)، ̧و
أسدل الستار على حياة آخر بطل من أبناء متتيا اخلمسة، فإثنان 
منهم لقيا مصرعهما يف املعارك مها يهوذا وأليعازر، وثالثة أغتيلوا غدرًا 

هم يوحنا ويوناثان ومسعان (١مك٣٦:٩).

والــدَّهُر فيــِه وِفــي تصـــرِيِفــِه َعَجـُب لُكّل أمٍر َجَرى فيِه الَقَضا َسَبُب، 
فكيَف َمـــا انقَلبَــْت يـَْومـًـا ِبِه انقلُبوا نْيا وَصاِحِبَها  َما النَّاُس إالَّ َمَع الدُّ
َعــَلْيِه يَــــْوًما بمــــا ال َيشتَـــهي َوثَـــــُبوا يـَُعّظُموَن أخا الّدنْيا، فإْن وثَـَبتْ 
حتى يكوَن لهْم َصفُو الذي َحَلُبوا ال َيْحــِلبـُوَن ِلَحـــيٍّ َدرَّ َلقــــَحــــِتِه، 



22

الفصل العاشر
وبعد أشهر من العمل اجلاد، ويف اخلامس عشر من كانون األول من 
العام ١٨٨٩، أتت الرتقية األرفع لتطرق باب نفسه: لقد انتِخَب أسقًفا.

لم يكن ذلك قد خطر بباله مرًّة، ومل يطلبه أبًدا. ومل يكن ينتظره. لكن 
األحداث يف مصر تتابعت بسرعة كبرية: العمل واملسؤوليات واألجماد 
فجأة رقد نيلوس مرتوبوليت املدن اخلمس، فاختار البطريرك صفرونيوس 

َن هلذا املنصب. نكتاريوس، مفّضًال إياه على اثنني آَخرَْيِن من املرشَّحِْ
نيقوالوس  القديس  اخلمس يف كنيسة  للمدن  وقد سيم مرتوبوليًتا 
الروعة، على يد  البيزنطية من  الليتورجيا  نفسها مع كل ما تتضمنه 
وبورفرييوس  السابق،  مرتوبوليت كورفو  أنطونيوس  وبرفقة  البطريرك، 
االنتخاب  ذلك  وثائق  ُمتَحى  أن  ميكن  وال  هذا  سيناء.  مرتوبوليت 

والتنصيب.
وتذّكر نكتاريوس كم كان جاف احللق، وكم ارتعدت شفتاه يف ذلك 
األحد، خالل تلك اخلدمة الليتورجّية اليت ال تُنَسى، واليت احُتفل ¸ا 
يعرتف  امللوكي  الباب  أمام  انه وقف  البطريركية. وكيف  ة  األّ̧ بكل 

باإلميان األرثوذكسي:
«برمحة اهللا، أنا نكتاريوس، املتقّدم إىل كرسي املدن اخلمس املقّدس، 

أوقع بيدي ...».
لقد رُقَي إىل الكرامة األمسى، والدرجة الروحية العليا. فأُلِبَس التاج 

واحلُلة األسقفية وبدأ مهمة جديدة.
لكن كيف أحّبه الشعب إىل هذا احلد، وتعّرف إليه ¸ذه السرعة؟ 
لقد ذاع صيته يف املدينة كّلها. هذا الصيت اخلطري واملدّمر: من هو 
لكي حيبه الناس ¸ذه القوة، ويتكلموا عنه ¸ذا املقدار؟ «ما اإلنسان 

إالَّ نفخة َمتّر وال تعود».
أما بالنسبة إليه، هو التافه، املأخوذ من الرتاب، الذي أغدق عليه 
الرب املخّلص أعظم اخلريات، فأية مصيبة حتّل به إذا َنِسَي َمن يكون، 
العامل؟ «كان  مبغريات  وَرِضَي  أجماده  على  نام  أم  بوعده،  َأَخلَّ  أو 

األفضل له أالَّ يولد».
وتعاظم صيته، وكان ذلك مثل السم الذي يلسعه كالسوط. لقد كان 

من عادة والده الفالح، العامل البسيط من سيليفريا، أن يقول له:
- « يا بين، إّين أُفضِّل أن أكون حبة قمح بدل حجر ٱملاس».
- « ماذا تقول يا أيب؟ حنن نريد أن نكون أحجارًا من املاس!».

ولكن الوالد كان جييبهم مبتسًما هو أيًضا كاألطفال:
- «يا خرايف الصغار، إن الذي يتسّلق اجلبل ويرتفع ويبين، ُحيدث 

ضجة، شاء ذلك أم أَىب. فتأتيه عندها الربكات واللعنات».
الربكات واللعنات! لقد كنت على حق يا أيب: أنظر اّيل اآلن، إين 

مسافر إىل املنفى.

طُرد،  انه  رغم  االفرتاءات،  الدهشة يف وجه  من  بقي صامًتا  لقد 
َوُشِتَم، واحُتِقَر. وها هو اآلن يف طريقة إىل أثينا، إىل اليونان القدمية 
عاصمة باالس، اليت تُعاين من وطأة السياسيني واملثقفني. كان مفلًسا، 
حيمل حقيبتني أو ثالثًا، وجمموعة من املخطوطات اليت تنتظر الناشر، 

وبعض الكتب، وقلبه املتأمل.
يف السماء طائر يطري عالًيا: أهو نسر؟

ودون أن يفّكر، �ض نكتاريوس من كرسيه وفتح يديه مصلًيا: «يا أبتاه 
اغفر هلم هذه اخلطيئة. أنر عقوهلم ليعودوا إىل أنفسهم ويعرتفوا خبطاياهم، 
وينالوا الغفران الذي منحتنا إياه بدمك الثمني. وخصوًصا أيها األب 
الكثري الرمحة، اغفر للبطريرك: فهو شيخ وقد تعّرض للخدعة. وكثرية هي 
املسؤوليات اليت تُرهق كتفيه الضعيفتني! يف مجيع األحوال جيب أن أحفظ 
مجيله إىل األبد». وإذ أ�ى صالته تبّني له باندهاش أن املركب قد ترك 

احمليط اللييب وهو يقرتب من األتّيكي. ومسع صوتًا دافًئا يقول له:
لتناول  مكتبه  إىل  يدعوَك  القبطان  إن  السيادة،  صاحب  «يا   -

املانغا، فقد فتح الصندق لتّوه».
فاستدار نكتاريوس متعجًبا، ورأى رئيس اخلدم بلباسه اجلميل. ومتتم: 
-«يا إهلي، لقد نسيت أين أنا. ماذا حصل يل؟ ... إ�ا الذكريات، 

مهسات املاضي!»
وأجاب رئيس اخلدم قائًال:

- أشكرك يا ولدي. انقل امتناين إىل القبطان، ولكين أَُفّضل النزول 
إىل حجريت. أين حنن اآلن؟

- يف حبر إجيه.
- يف حبر إجيه! إن الطقس مجيل. ليتمّجد الرّب

فسأله الشاب باندهاش: 
لقد بقيت وحيًدا لساعاٍت طوال ... أال تشعر بالربد؟

- ال أعتقد، قال نكتاريوس. ال بأس، ال بأس على كل حال.
ونظر إىل الشاب حبنان، واستطاع أخريًا أن يبتسم.   

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس



ماذا يُعلِّمنا المجيء الثاني؟ - تتمة
لنا احلياة  إنَّ حقيقة أن حييا اإلنسان باستعداد تام  يئه حتكيها 
العاديّة. بعد انتهاء مباراة كرة الَقدم ُحيدِّد املدرب ميعاًدا مناسًبا لُيعيد 
فيه مع الفريق رؤية املباراة الـُمسجَّلة على شريط ڤيديو. سوف ُتدرك 
من ذلك أّن جّم اهتمام الالعبني يف املباراة هو تنفيذ تعليمات وخطّة 
املدرِّب. قد ال يَعَلم املشاهدون إطالًقا إن كان كل العب قد أدَّى 
دوره احملدَّد له، ولكن املدرِّب يعَلم جيًدا، وهذا سوف ُيسَتعَلن على 
الّشاشة عند رؤية الڤيديو. حنن أيًضا الـُمؤمنني لنا مدرِّب، وقد أنذرنا 
ُمسبـًَقا أنَّه سوف يأيت يوٌم تُعاد فيه قصَّة احلياة، سوف َتظَهر األعمال 
اجلّيدة واألعمال الرديئة كاللعبات اجليَّدة واللعبات الرديئة. الـُمَدرِّب 
نفسه سيكون يف اليوم األخري هو القاضي. فلماذا إًذا ال نبدأ اآلن 
ولكن  املشاهدين،  رغبة  إلشباع  ال  احلياِة،  يف  دورنا  نؤدِّي  أن 

لِـُمـَشاِهٍدآَخَر: املسيح احلّي، الـُمَدرِّب األعظم، والديَّان الوحيد؟
٢) ال يوجد بالطبع أحٌد كامل، وبالتأكيد توَجد أدوار رديئة يف 
حياتنا كما توجد أدوار جّيدة، ولكن جيب أالَّ يعوقنا هذا أو يُثبط من 
مهَّتنا. قد يلعب الفرد لعبة رديئة يف كرة الّسلة وُخيطىء اهلدف، ولكن 
برمية أخرى ُميكن إعادة الكرة إىل السَّلة. يُقال إّن أغَلب املباريات 
الفائزة إّمنا هي ناجتة عن عودة رميات ُمرَتدَّة. ال خيتلف هذا األمر أبًدا 
الـُمرَتدَّة  الُكرة  أنَّ  وهو  واحد،  بتغيري  ولكن  اليوميَّة،  حياتنا  عن 

وإعاد¥ا للسلَّة تعين يف حياتنا املسيحّية: «التوبة والتعويض».
٣) وباإلضافة إىل واجب أن نعيش حياتنا للمسيح ونقضي أيَّامنا 
بالتوبة، فإنَّه يلزم أن نُعّد أنفسنا أيًضا للمجيء الثاين مبمارسة احملّبة. 
وهذه بال شك أعظم وصيَّة أعطانا إيَّاها اهللا. حنن نتعامل يف حياتنا 
اليوميَّة مع آخرين، وآخرون يتعاملون معنا، ولكن جبوار كل واحد منهم 
ا هو  - كما يقول يسوع - يقف اهللا. كل ما نعمله مع واحد منهم إمنَّ
مع اهللا. إّن اهللا صار أخانا، ليس فقط بأنَّه َأَخَذ على نفسه خطايانا، 
وخرينا  احتياجاتنا  يالحظ  فهو  منا،  واحد  لكل  مبماثَلته  أيًضا  بل 
استعداد  يئه يكون  ذاته. إيُّ  لو كانت ختّصه هو  ومصاحلنا كما 
أفضل من هذا؟ بأن نتعامل معه باُحلب عندما يأتينا كل يوم يف شخص 
رفقاء بشريّتنا. يقول يسوع: إّن مقياس دينونتنا احلقيقي سوف يكون 
مبقياس حمبَّتنا لرفقائنا: «كنُت جوعانًا فاطعمتموين» (مت٣٥:٢٥).

سأل شخٌص ما رجًال مسيحًيا وقال له: «مىت تُظن أّن املسيح يأيت 

ثانية؟» أمَّا اإلجابة فكانت: «ال أُظن أنَّه اآلن هو بعيد». احلقيقة 
هي أنَّ املسيح هو هنا اآلن، فمن خالل الصالة حنن نتحّدث معه، 
من خالل كلمته املقّدسة يف اإلجنيل هو يتكّلم معنا، ومن خالل سّر 
الشركة املقدَّس هو يأيت إلينا ويُقيم مسكنه يف قلوبنا. ميكننا أن خنتار 
أن نعيش بُقرٍب شديد منه، وعندئٍذ سوف يكون جميئه الثاين امتداًدا 
ا يء  جتاه  الشخصي  مسيحي  واجب كل  إنَّ  واكتماًال حلضوره. 
الثاين هن أن يُتمِّم فعل التسليم والطَّاعة الكليَّة للمسيح، وهذا بدوره 

سوف يُؤكِّد حضور املسيح الشخصي يف حياتنا اآلن.
الخاتمة:يوَجد على سطح كنيسة يف مدينة نيويورك متثاٌل لرئيس 
املالئكة جربائيل وبوٌق مرفوٌع يف فمه وهو ُمسَتِعد بنفَخة ُمدوِّية أن 
يُعلن جميء الرب الثاين يف جمده. كان البوق ُيستخَدم يف أيَّام كتابة 
اإلجنيل لُيعِلن وصول ملك عظيم أو لُيعلن انتصارًا هائًال. يوًما ما 
البوق وبصحبة أبواق أخرى ال حصر هلا، سوف تُعلن،  فإنَّ هذا 
لربنا، ونصرته  ا يد  أُذن، ا يء  َمسعته  بأعلى صوت وأقوى َدويٍّ 

على اخلطيئة واملوت والشّر، ولتأسيس ملكوته األبدي.
«ننَتظر  أن:  ينبغي  اإلميان.  هذا  لنحيا  النيقاوي  القانون  يدعونا 
الرجاء املبارك والظهور ا يد لإلله العظيم وخملصنا يسوع املسيح» 

(تيطس١٣:٢). 
َخَتَم جملس الكنائس العاملي اجتماعه الثاين ¸ذه الرسالة الرنّانة: 
«لسنا نعلم ماذا سوف يأيت، ولكننا نعَلم َمن الذي سوف يأيت، إنَّه 
ذاك الذي يقابلنا كل يوم، والذي سوف يقابلنا عند �اية األيام، 

ربنا يسوع املسيح، لذلك نقول لكم اليوم: إفرحوا يف الرجاء!».
الـُملهمة  الكلمات  ¸ذه  الثاين  ا يء  خبصوص  حديثنا  وخنتم 
اليت  توصف  ال  اليت  هذه  ¸جة  «أي  السرياني:  أفرام  للقديس 
سوف نَعرفها عندما يقول لنا امللك بفرٍح شديد: «تعالوا يا ُمبارَكي 
املـَُعّد لكم منذ تأسيس العامل» عندئٍذ يا إخويت  أيب رِثوا امللكوت 
سوف تنالون السلطان الرائع وإكليل كل مشتهياتكم من يد الرّب. 
أبد اآلبدين، وتنالون  مثَّ متلكون عندئٍذ مع املسيح إىل األبد وإىل 
العطايا اليت َوَعَد اهللا ¸ا أولئك الذين حيبُّونه وخيدمونه، وتكونون يف 
مأمٍن ِمن كل َضرر، وتنتهي اهلموم.لن تكون لكم مشٌس يف النهار 
لتضيء لكم، وال القمر يف الليل، لكن سوف يكون لكم املسيح 

نوركم الذي ال خيفت ويكون اهللا جمدكم». 
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العظة الرابعَة عشرَة
«... وقام من بين األموات في اليوم الثالث، وصعد 

إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب» - تتمة
١٠- .... ويحّدد فصل السنة

يف أي فصل قام املسيح؟ هل يف الصيف أم فصل آخر؟ َوَرَد يف 
الشتاء قد مَضى واملطر  قليًال قبل ما ذكرناه: «إن  سفر األناشيد 
الَقْضِب»  أوان  وواىف  األرض  يف  الزهور  ظهرت  «قد  وزال؛  فات 
أال  بالزهور،  مليئة  اآلن  األرض  أليست   .(١١:٢-١٢ (نشيد 
يقضب الكرمة الكرّامون؟ ترى كيف أنه يقول إن الشتاء قد مَضى! 
ألّن هذا الشهر هو شهر نيسان، فإذن هو الربيع. يف هذا الشهر يقع 
األول عند اليهود الذي حيتفلون فيه بعيد الفصح الرمزي، وحنتفل فيه 
اآلن بالفصح احلقيقي؛ إنه فصل خلق العامل، إذ قال اهللا: «لتنبت 
يبزر بزرًا حبسب صنفه وشبهه» (تك١١:١).  نباتًا عشًبا  األرض 
واآلن كما ترى ينبت العشب. وكما أن اهللا صنع آنذاك الشمس 
متساوية.  أوقات  يف  والنهار  الليل  جعلهما حيكمان  فقد  والقمر، 
وهكذا كان هذا الوقت قبيل االعتدال الربيعي. فقال اهللا عندئٍذ: 
آدُم  أخذ  (تك٢٦:١).  صورتنا كمثالنا»  على  اإلنسان  «لنصنع 
«على صورتنا»، لكنه شّوه «كمثالنا»، وأفسد الشبه بالعصيان. ويف 
الوقت الذي فيه أضاع آدُم الفردوس، يف نفس الوقت حصل باإلميان 
على الفداء. يف نفس الفصل الذي طُرَِد فيه اإلنسان املخلوق، من 
الفردوس، بسبب املعصية، رجع إليه اإلنسان املؤمن بسبب طاعته. 
السقوط، يف  فيه  ّمت  الذي  الوقت  نفس  إذن يف  فاخلالص حصل 

الوقت الذي ظهرت فيه الزهور، وواىف أوان الَقْضب.

١١- القيامة تحدث في بستان: شهادة الكتاب في هذا 
الصدد

«أنا  قالت:  فيه،  ُغرَست  اليت  والكرمة  بستان،  يف  القرب  كان 
اليت  اللعنة  تقتلع  لكي  األرض  يف  ُغرَِست  (يو١:١٥).  الكرمة» 
حّلت بآدم، وبسببها ُحكم على األرض بأن تنبت شوًكا وحسًكا. 
ليتّم ما ُكتب: «احلّق من  لقد نبتت الكرمة احلقيقية من األرض، 
األرض نبت، والعدل من السماء تطّلع» (مز١٢:٨٤). وماذا يقول 
هذا الذي ُدفن يف البستان؟ «قطفت طييب مع مّري» (نشيد ١:٥). 
؛ وأيًضا: «مّر وعود مع أنفس األطياب» (نشيد ١٤:٤). كل ذلك 
النساء اىل  لدفنه. وقد جاء يف اإلجنيل: «وجاءت  كان عالمات 

أيًضا  «وأقبل  (لو١:٢٤)؛  أعددنه»  الذي  احلنوط  حيملن  القرب 
نقوِدمس ومعه خليط من املّر والعود» (يو٣٩:١٩).وكتب كذلك: 
يف  مّر كان  هو  فما   .(١:٥ (نشيد  عسلي»  مع  خبزي  «أكلت 
اآلالم، وما هو عذب أتى بعد القيامة. وملا قام من بني األموات، 
دخل على التالميذ واألبواب مغلقة (يو١٩:٢٠). لكنهم مل يؤمنوا، 
وظّنوا أ�م يرون روًحا (لو٣٧:٢٤). فقال هلم: «جّسوين وأنظروا» 
(لو٣٩:٢٤). ضعوا أصابعكم يف موضع املسامري، كما فرض توما 
ذلك. «وإذ كانوا بعد غري مصدِّقني من الَفرَح، منذهلني، «قال هلم: 
املشوي،  السمك  من  قطعة  له  «فقّدموا  طعام؟  ههنا  عندكم  هل 
هذه  حتققت  كيف  أترى  (لو٤١:٢٤-٤٢).  عسل»  وشهد 

الكلمة: «أكلت خبزي مع عسلي»؟

١٢- تنويه نشيد األنشاد ببحث مريم عن يسوع الناهض
النبيالت،  النساء  ولكن قبل أن يدخل واألبواب موصدة، كانت 
الُشجاعات يبحثن عن عريس النفوس وطبيبها. تلك الطوباويات أتني 
إىل القرب يبحثن عن الذي قام؛ وكانت الدموع تسيل من عيو�نَّ، مع 
أنه كان من األوىل هلن أن يرقصن فرحات من أجل الذي قام. وحبسب 
اإلجنيل، جاءت مرمي (ا دلية) تبحث، فلم جتد أحًدا. ومسعت بعد 
ذلك املالئكة، مث رأت املسيح (يو ١١:٢٠ - ١٦). هل سبق أن 
كتب عن ذلك؟ نقرأ يف نشيد األنشاد: «على مضجعي التمست من 
حيّبه قليب». ي أية حلظة؟ «يف الليايل على مضجعي التمسُت من حيّبه 
قليب» (نشيد ١:٣)؛ ويقول اإلجنيل: «غدت مرُمي إىل القرب والظلمة ما 
برحت بعد» (يو١:٢٠). «يف الليايل على مضجعي التمست من حيبه 
قليب. حبثت عنه فلم أجده» (نشيد ١:٣)؛ ويف اإلجنيل تقول مرمي: 
«أخذوا سّيدي وال أدري أين وضعوه» (يو١٣:٢٠). ولكن املالَكني 
كانا عندئذ هناك إلطالعها على حقيقة األمر، إذ قاال هلا: «ِملَ َتطلبني 

حي«؟  هو  َمن  األموات  بني 
(لو٥:٢٤). إنه مل يـَُقم فحسب، 
مل  ولكنها  األموات.  أقاَم  بل 
تفهم، فقالت للمالَكْني ما جاء 
ذا¥ا:  عن  األناشيد  سفر  يف 
فلما  نفسي؟  حتّب  من  «أرأمي 
جتاوزُ¥م قليًال، وجدُت من حتبه 
نفسي، فأمسكته ولست أطلقه» 

(نشيد٣:٣-٤).
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