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توّزُع هذه املجلة مجاًنا
مجعية نور املسيح  

كفركنا - الشارع الرئيسي - ص. ب.  ٦١٩
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لدعم نشاطات اجلمعية تُقبل التربعات مشكورة
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المحّرر المسؤول : هشام خشيبون -  سكرتير جمعية نور المسيح   

جيب أال نُنهك أنفسنا بالقلق على االحتياجات 
اجلسدية مهما كان السبب. لنثق باهللا من أعماق 
نفوسنا. كما قال أحد اآلباء: «إئتمن نفسك عند 

اهللا والكل سوف يُؤمَّن لك». 
يكتب بطرس الرسول: اظهروا وداعة َوتَـَعـفُّـًفا .. 
َعَلْيِه،  َمهُِّكْم  ..«ُمْلِقَني ُكلَّ  للصلوات  واصحوا 
إذا  ولكن  (١بط٧:٥).  ِبُكْم»  يـَْعَتِين  ُهَو  ألَنَُّه 
ظللت غَري متأكٍد أو شكاًكا ما اذا الرب مهتم 
وقارنه  العنكبوت  يف  َفكِّر  يعولك،  بأن  حًقا 

بالكائن البشري. 
من  أكثر  قوة  وبِال  ضعًفا  أكثر  شيء  ال 
يقوم  وال  ممتَلكات،  ميلك  ال  إنه  العنكبوت. 
دعاَوى  برفع  ينشغل  وال  البحار،  عرب  برحالت 
قضائية، وال يصيح غاضًبا، وال يكدِّس مدخرات. 
حياته تتميز بالوداعة التامة، وكبح النفس، وهدوء 
تام. إنه ال يتدخل يف شؤون اآلخرين، ولكن يهتم 
بشؤونه، دوء وسكون يتقدم يف عمله. ويقول يف 
ِإْن َكاَن  البطالة :«أَنَُّه  الذين حيبون  الواقع هلؤالء 
َأَحٌد الَ يُرِيُد َأْن َيْشَتِغَل َفالَ يَْأُكْل أَْيًضا» (٢تس٣ 

.(١٠ :
الذي  فيثاغورس،  من  أكثر  صامت  العنكبوت 
أي  من  أكثر  القدماء  اليونانيون  به  أعجب 
أن  ومع  بلسانه.  حتكمه  بسبب  آخر  فيلسوف 
فيثاغورس مل يكن يتكلم مع أي أحد، إالَّ أنه تكلم 
ما  وكثريًا  املقربني،  أصدقائه  مع  السّر  يف  أحيانًا 
أسرف يف مالحظات تافهة عن الثور والنسور. لقد 
أن  إالَّ  فقط.  املاء  اخلمر وَشرَب  متاًما عن  امتنع 
العنكبوت حقق أكثر من فيثاغورس: مل يتلفظ أبًدا 

اخلمر  عن  املاء كما  عن  وامتنع  واحدة،  بكلمة 
أيًضا. عائًشا ذا املظهر اهلادئ، متضًعا وضعيًفا، 
ال يذهب أبًدا متجوًال على هواه، دائًما تراه جمتهًدا 

يف عمله، وال اوضع من العنكبوت.
يُعاين  األعايل  يف  «الساكن  الرب  أن  غري 
املتواضعني» (مز١١٢)، يبسط عنايته حىت على 
وجاعًال  يوم،  طعامه كل  له  ُمرسًال  العنكبوت، 

احلشرات الضئيلة تسقط يف شبكته. 
إنين  للطمع:  املـُستعبد  الشخص  يعرتض  رمبا 
يف  يورطين  هذا  أن  وحيث  آكل كمية كبرية، 
أنواع  بكل  حتًما  أنشغل  فإنين  ثقيلة،  نفقات 

األعمال الدنيوية.
مثل هذا الشخص جيب أن يفكر يف احليتان 

الضخمة اليت ترعى يف احمليط األطلنطي. 
اهللا يعطيها بوفرة لتأكل، وال متوت من اجلوع 
أبًدا، بالرغم من أن كًال منهم يلتهم يومًيا أمساًكا 
تفوق تلك اليت تستهلكها مدينة مزدمحة بالسكان.
كارباثوس،  أسقف  يوحنا  للقديس  نص  مائة  املرجع: 
األنطوني،  أغاثون  الراهب  ترجمة  األول،  الجزء  الفيلوكاليا 

نشر مطرانية بني سويف. 

الحوت والعنكبوت
كلمة غبطة البطريك ك.ك. 

ثيوفيلوس الثالث
النسك في حياة الرهبنة

القديس باسيليوس الكبير
تعليم القديس سلوان اآلثوسي

عن الشفاء
اشعار حكمّية

الذهبي الفم والرهبنة

كيف رّد اآلباء على الهراطقة.
آفي ساّري - المغنية ...

العين اليمنى - الذهبي الفم
الراعي طبيٌب معالج

القديس يوحنا السّلمي
دستور اإليمان

للقديس نكتاريوس
الكآبة

الشيخ تريفن
جزنا بالنار والماء
للقديس باييسوس

تُـَبا َلهم
العهد القديم ١٠٤

القديس نكتاريوس 

األرثوذكسية قانون إيمان
العظات الثماني عشرة

الغالف

یوحناالحوت والعنكبوت
الكارباثي

َثَالثٌَة ُيْجَهُل ِمْقَدارَُها
َأْألَْمُن َوٱلَصحَُّة َوٱْلُقوُت

َفَال تَِثْق بِٱلْـَماِل ِمْن َغْيرَِها
َلْو أَنـَّــــُه ُدرٌّ َويَــاُقوُت
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید رفع الصلیب الكریم المحیي في العالم كلِّـِه 
أعماق  اليوم من  بانتشالِه  احلياة  «إنَّ عود 
األرض حيّقق قيامة املسيح الذي ُعّلق عليِه. 
وبرفعِه بني أيدي الكهنة ُخيّرب بارتفاع املسيح 
من  طبيعتنا  xضت  بِه  الذي  السماِء.  إىل 
شكٍر  عن  فلنهتفنَّ  األرض.  إىل  سقوطها 
بِه معُه  رُِفَع عليِه فرفعنا  يا َمن  قائلني ياربُّ 
لنا حنن مسّبحيك للفرح السماوي. » هذا  أهِّ

ما يتفوه بِه مرمن الكنيسة
أيها اإلخوة المحبوبون في المسيح

أيها المسيحيون األتقياء.
رفِع  بعيِد  اليوم  املقدسة  كنيستنا  َحتتفُل 
إّن  العامل كلِه.  يف  احمليي  الكرمي  الصليب 
باحرتام  تُوقـِّـُر  املقدسة  آوروشليم  كنيسة 
لسببني،  وذلك  العظيم  العيد  هذا  وإجالل 
األرض  وهذه  املكان  هذا  يف  جهٍة  فمن 
املقدسة قد مت إجياد خشبة الصليب املباركة، 

القيامة توجد اجللجلة مكان صلب  ومن جهٍة أخرى ففي كنيسة 
خملصنا املسيح وقربُه الفارغ.

إّن اجتماعنا اليوم يف هذا القداس اإلهلي ويف هذه الكنيسة اليت 
حتمل اسم الصليب الكرمي، ما هو إال امتداد للعيد ولالحتفال الذي 
مرمن  يقول  املقدسة.  آوروشليم  مدينة  يف  القيامة  يف كنيسة  متمناُه 
الكنيسة لقد سبقت أصوات األنبياء فأنبأت بالعود املقدس، الذي 
املوت  هذا  وقد دخل  املوت،  أي  القدمية  اللعنة  من  آدم  أُعتَق  بِه 
ْيِن األولني لوصية اهللا ومن جراء انانية الشيطان  بسبب عصيان اَجلدَّ
وتكربه أيًضا والذي من خالله حدث السقوط لعجينة أي طبيعة 
البشر. هلذا فإن القديس بولس الرسول يقول: « نَـقُّوا ِمْنُكُم اخلَِْمريََة 

اْلَعِتيَقَة، ِلَكْي َتُكونُوا َعِجيًنا َجِديًدا» (١ كور ٥: ٧) يف املسيح.
إن أمهية الصليب تعود ألن على عود الصليب قد ُمسـِّــَر وعاىن عليِه 
املوت الـُمهني والذريع ابن اهللا الذي أصبح ابن العذراء أي ربنا وخملصنا 
يسوع املسيح كما يقول القديس بولس الرسول: « الَِّذي ِإْذ َكاَن ِيف 
ُصورَِة اِهللا، َملْ َحيِْسْب ُخْلَسًة أَْن َيُكوَن ُمَعاِدالً ِهللا. لِكنَُّه َأْخَلى نَـْفَسُه، 
آِخًذا ُصورََة َعْبٍد، َصائِرًا ِيف ِشْبِه النَّاِس. َوِإْذ ُوِجَد ِيف اْهلَْيَئِة َكِإْنَساٍن، 
َوَضَع نَـْفَسُه َوأَطَاَع َحىتَّ اْلَمْوَت َمْوَت الصَِّليِب.» (فيلييب ٢ :٦-٨)

وبكالٍم آخر أيها األخوة األحبة إنَّ عود الصليب قد 
صار وسيلًة أو باَحلرِيِّ أداًة حصل من خالهلا التواضع 
الرسول  بولس  القديس  َحتَدََّث  والذي ألجلِه  األقصى 
ِإالَّ  أَفـَْتِخَر  َأْن  ِيل  َفَحاَشا  ِجَهِيت،  ِمْن  «َوأَمَّا  قائًال: 
ِبَصِليِب رَبـَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي ِبِه َقْد ُصِلَب اْلَعاَملُ 

.» (غالطية ١٤:٦) ِيل َوأَنَا لِْلَعاملَِ
ويُفسُر القديس يوحنا الذهبي أقوال القديس بولس 
الرسول هذه ويقول: ما هو افتخار الصليب؟ إّن املسيح 
ما  ألجلي  واحتمل  عاىن  وقد  عبٍد،  شكَل  أخذ  قد 
احتمله، أنا العبد ناكر املعروف وبالرغم من كل هذا 

فقد أحبين وَأسَلَم ذاته لُيصَلب من أجلي.
إن الصليب الذي هو حكمة اهللا وقُـّوتُـه الذي ينتصُر 
على الضعف ومرض الطبيعة البشرية وقد مت هذا من 
غريغوريوس  القديس  يقول  كما  التواضع  خالل 
باالماس «فهو أي بالصليب ننتصر بالضعف والوهن 

ونرتفع ونعلو بالتواضع ». 
اخلتم  هي  واجلليلة  اخلالصية  الصليب  عالمة  إن 
املقدس وهي املكملة جلميع اخلريات الفائقة الطبيعة واليت ال يسرب 
غورها، واليت تعمل يف البشر من اهللا، فقوة الصليب هي اليت أبطلت 
اللعنة َوُحْكم املوت على البشر، إنَّ الصليب قد حطَّم املوت والفساد 
والصوجلان  اخلالصي  العود  والربكة. وهو  األبدية  احلياة  فهو حيوي 
املنظورين،  املنظورين وغري  الظفر اإلهلي على األعداء  امللكي وراية 
العامل  (هلذا  واهلرطقات  والشهوانية  اجلسدانية  األفكار  أتباع  وحىت 

املعاصر) يَنتام اجلنون عندما يسمعون الكالم عن الصليب.
ويكمل القديس قائًال: «على عود الصليب مات املسيح ُمَسمِّرًا عليه 
فتقهقرت  الصليب.  بعصياننا ومزقه على  الذي ُكِتَب علينا  الصك 
رؤساء وسالطني الظالم واألرواح اخلبيثة اليت استحوذت علينا بسبب 
عود املعصية قدميًا وابتعدوا َخِجلني عنا. وحنن انتصرنا باملسيح واستعدنا 

احلرية وتصاحلنا مع اهللا بالصليب ومن خالل الصليب مع املسيح». 
أما الرسول بولس اإلهلي فيقول:« َولِكِن اآلَن ِيف اْلَمِسيِح َيُسوَع، أَنْـُتُم 
الَِّذيَن ُكْنُتْم قـَْبًال بَِعيِديَن، ِصْرُمتْ َقرِيِبَني ِبَدِم اْلَمِسيِح.ألَنَُّه ُهَو َسالَُمَنا، 
اْلُمتـََوسَِّط.َأِي  َياِج  السِّ َحاِئَط  َونـََقَض  َواِحًدا،  االثـْنـَْنيِ  َجَعَل  الَِّذي 
اْلَعَداَوَة. ُمْبِطالً ِجبََسِدِه نَاُموَس اْلَوَصايَا ِيف فـَرَاِئَض، ِلَكْي َخيُْلَق االثـْنـَْنيِ 
ِيف نـَْفِسِه إِْنَسانًا َواِحًدا ... َوُيَصاِلَح االثْـنـَْنيِ ِيف َجَسٍد َواِحٍد َمَع اِهللا 
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وكل عام وانتم بخیر
الداعي بالرب

البطريرك ثيوفيلوس الثالث
بطريرك المدينة المقدسة أورشليم

ِ»(أفسس ٢: ١٣-١٤، ١٦).  بِالصَِّليِب، قَاِتًال اْلَعَداَوَة ِبه.
الكرمي  الصليب  ميتلكها  اليت  واحلرية  اإلهلية  القوة  الرب  أوضح   
فـَْليـُْنِكْر  َورَاِئي  يَْأِيتَ  َأْن  أَرَاَد  قال:«َمْن  عندما  وذلك  البشر  جلنس 

نـَْفَسُه َوَحيِْمْل َصِليَبُه َويـَْتبـَْعِين.» (مرقس ٨: ٣٤).
(فلينكر بنفسه أي ال ميلك شيًئا له)، وبكالٍم آخر إننا مدعوون 
لكي نقطع كل عالقٍة باألهواء اليت تسيطر علينا، متمثلني باملسيح 
وبصليبه الكرمي الذي َتَشّبه ومتّثل به مجيع قديسي كنيستنا. وهؤالء 
القديسون وشهداء حمبة املسيح قد َجمَّدوا وَعظَّموا املسيح ُمظهرين 

للعامل بأن الصليب هو راية ظفٍر ال تُقهر.
يسوع  وخملصنا  ربنا  لصليب  نسجد  األحبة  اإلخوة  أيها  هلموا 

املسيح احلامل احلياة، ومع املرتل xتف قائلني:« هلّموا يا شعوب 
لدى معاينتنا العجب الباهر نسجد لقّوة الصليب. فإنَّ العود يف 
الفردوس أنتج املوت. وأما عود الصليب فبتسمري الرّب الربيء من 
اخلطيئة عليه قد أزهر لنا باحلياة. واآلن فإذ كّنا حنن األَُمم كلُّنا جنين 
الِبَلى نصرخ قائلني ياَمن بالصليب نقض املوت وأعتقنا  منه عدم 

اÊد لك.» آمني

 مبدأ رفض االنسان الروحي لممتلكاته
٩) والذي لنا - يف هذا العامل - هو: إمَّا ِغًىن، وإمَّا جمد عاملي، أو 
منظور  من  (املاديّة)  الكرمية  االشياء  وبقية  والنَسب  باحلَسب  فخر 

الناس، واهل هذا العامل.
وقد عرَّفنا ربنا أننا ال ميكن أن ننال ملكوت السموات (اÊد األبوي) 
َوقَـْلبُـَنا منقِسم هلا ولغريها، وبذلك بقوله: «ال يستطيع أحٌد أن يعبد 

ربني (سيَِّدْين) وال تستطيعوا أن تعبدو اهللا واملال» (مت٢٤:٦).
١٠) فَـْلَنْخَرتِ ٱلكنز ٱلسماوي ٱلصاحل، وجنعل قلوبنا عليه، ألن الرب 

قال: «حيث تكون كنوزكم هناك تكون قلوبكم» (لو٣٤ :١٢).
وإن كانت لنا هنا ِقنية أرضية، فسوف تبَقى نفوسنا يف مهوم من 
أجلها. ولن نُعاين اهللا، وال نستحق األمور السماوية، اليت وعدنا اهللا 
ا. هذه اليت ال ميكن أن نقتنيها إالَّ بأن يكون - يف ذواتنا - شوق 

عظيم هلا.
وهذا الشوق العظيم (لالبدية) ال جيتمع يف النفس. مع شيء من 
تلك االهتمامات االرضية، وهو الذي يقودنا اىل أن نسأل اهللا لكي 
يعطينا تلك اخلريات، ويصري اجلهاد أمامنا خفيًفا بسبب الرجاء يف 

أجماد السماء.
وباإلمجال. ينبغي لنا أن ننعتق من عادات الناس، الذين يظنون - 
حسب رأيهم - أxا واجبة. وأن تنقلب قلوبنا عن هذا العامل الفاين، 
اىل فضيلة السماويني، لنستطيع القول: «إن مدينتنا يف السموات». 
وأعظم من هذا تشّبهنا باهللا، الذي َمتَْسَكَن (صاَر مسكيًنا وفقريًا) 

من أجلنا، وهو الغّين.

١١) فإذا مل َنِصْل إىل ذلك (الفكر والسلوك الروحي) ال نقدر 
أن نسري حسب وصّية االجنيل، ألنّه كيف تكون قلوبنا منسحقة؟ 
وآالمها  االرضّية  واالهتمامات  واحلزن  الغضب  من  نُفِلت  وكيف 
الدنيا،  ومهوم  (املادّي)  الِغَىن  يف  نعيش  ُدمنا  ما  للنفس،  الـُمهِلكة 
والعادات األوىل السابقة اليت ُكّنا نعيشها. (قبل الدخول يف احلياة 

الرهبانية).
أعين   - الضرورية  باألمور  يهتم  بأن  له  ُيسَمح  مل  فالذي   (١٢
الطعام واللباس - فكيف يتجرّأ على االنغماس يف األشواك اخلبيثة، 
اليت هي الِغَىن والشهوات واهلموم اليت ختنق الزرع الصاحل الذي غرسه 

اهللا فينا منذ البدء، ومينعه من أن يُثمر ؟
وقد قال ربّنا يسوع املسيح: «هؤالء الذين سقطوا بني األشواك هم 
املهتمون مبا هلذا الدهر، وغوايات الِغَىن ولّذات اجلسد، فيختنقون وال 

يعطون مثرًا» (مت٢٢:١٣). 

لممتلكاته الروح االنسان رفض مبدأ

الُنسك في حیاة الرهبنة
للقدیس باسیلیوس الكبیر
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علينا بدًءا وقبل الدخول في هذا المقال شرح معنى كلمة النوس:

الّنوس والحّب اإللهّي
ملكسيموس  الّروحي  التعليم  يف  رئيسًيا  موضوًعا  الّنوس  يشكِّل 
الّذهن  هو  األرثوذكسّي  التعريف  حبسب  والّنوس  املعرتف.  
mind، الذي خيتلف عن العقل reason.  ويشرح سلوان أونر 

عن هذا معىن هذا املصطلح:
يشكل النوس أو الذهن جزءًا من الطبيعة البشرية، واحلرية  هي من 
تركيبة هذا النوس األساسية، ومبا أن اهللا واإلنسان أحرار فبالتايل هنالك 
يلتقيان. (ُيشار إىل أّن الذهن، أو ”النوس“، يف اليونانية، ال يعين 
العقل، أو ”الذيانيا“، العقل هو عضو القوى اإلدراكية يف الدماغ فيما 
الذهن هو عضو القوى الروحّية يف القلب. ويف الصالة يتم حضور 
الذهن أمام يسوع، وباملقابل يشكل هذا النوس ساحة احلرب األساسية 

للشيطان ضد اإلنسان.
فالذِّهن إًذا يف املفهوم األرثوذكسي- وهو مفهوم مكسيموس- يتعّلق 
أكثر بالفهم الّروحي أو رّمبا حالة البداهة الّروحية اليت يعيشها اإلنسان، 

وليست احملاكمة العقلية التحليلّية. ورّمبا يأخذ الّنوس حمّل الّروح فيما 
يتعّلق باحلياة الروحية والتجاوب اإلنساين مع اهللا وقوّاته.

واحلديث عن النوس متصل مباشرًة باحلّب اإلهلي، ال بل أّن غاية 
اإلنسان هي الوصول عن طريق الّنوس إىل هذا احلّب.  واحلّب املذكور 
هنا خمتلف عن ”احملّبة“  يف الّرتاث األرثوذكسي الباطّين، فهنالك فرق 
بني احلّب واحملّبة، فيشرح بوريس مورافييف عن هذا التمايز يف التفاته إىل 
ما يقوله الرسول بولس يف (١كورنثوس ١٣: ١٣) بأّن احلّب هو قّوة 
روحّية بينما احملّبة هي موقف يشكِّل أحد جتّلّيات احلّب.  فاحلّب الذي 
يسعى إليه الّنوس ليس أعماًال صاحلة فحسب، بل هو حالة تشبه 
الوحدة مع كّل شيء.  إنّه إلغاء اهلوى البشرّي وامليول الشهوانّية، والنََّظر 
إىل الكائنات كما لو أxّا عدمية الفروق بالنسبة لعواطف اإلنسان الذي 
يصل بنوسه إىل حالة احلّب الكامل هذه.  ولعّل أكثر التعبريات جالًء 
عن وصف هذه احلالة تظهر يف ما يقوله مكسيموس:  «الكامل يف 
احلّب َمن بلغ ذروة الالهوى، ال يرى فرقًا بني شعبه والغرباء، بني مؤمٍن 
وغري مؤمن، ذكر وأنثى…فهو إذ أصبح فوق األهواء اليت تستعبده، 

فقد بات يرى يف اجلميع الطبيعة اإلنسانية الواحدة.»

تعلیم القدیس سلوانس اآلثوسي عن الشفاء
ينبغي علينا أن نوضح أن املسيح هو الطبيب قبل كل طبيب آخر. 
اختاذه  ومن خالل  جتسُّده،  من خالل  البشرية  الطبيعة  قّدس  فقد 
جسًدا قابًال للموت بال خطيئة. لقد أعطى لكل إنسان إمكانية أن 
يشاركه حياته اخلاصة من خالل تعليمه، وآالمه، وصليبه، وقيامته، 
يعاجل  الذي  الطبيب  هو  املسيح  القدس.  للروح  وإرساله  وصعوده، 
والدواء الذي يشفي أمراض اإلنسان الروحية داخل الكنيسة، وذلك 

حبسب مثل السامري الصاحل.
يعاجل اآلباء الروحيون الناس من خالل قوة املسيح، والوسائط الروحية 
اليت تقدمها كنيسته. وصايا املسيح وعقائد الكنيسة هي أدوية ُمنقذة. 
يوضح تقليد الكنيسة الصحوي الطرق اليت نستطيع ا التحرر من 
إمكانية  الكنيسة  أسرار  تعطينا  واخلياالت.  والشهوات،  األفكار، 

االشرتاك يف قوة اهللا غري املخلوقة، الـُمَطهِّرَِة، املنرية، واملقدسة.
هذا املنهج، الذي يستعمله آباء روحيون مستنريون باهللا، يساعد 
يَـتَِّحُدوا  أن  على  أيًضا  ولكن  التطهر،  على  فقط  ليس  املسيحيني 
باملسيح، وعلى أن يعيشوا يف حياÞم اخلاصة أحداث حياة املسيح 
مثل الصلب، واآلالم، والقيامة، والصعود، وحلول الروح القدس. معىن 
النسك الروحي والشفاء، هو أن يشرتك املسيحي يف حياة الكنيسة، 

وأن يتشّبه باملسيح بالنعمة، وأن يتلقى مواهب الروح القدس.
سلوانس  القديس  حياة  من  اجلوانب  بعض  على  أُركُِّز  سوف 
اآلثوسي، كما وصفها األرمشندريت صوفرونيوس (ساخاروف)، واليت 

تظِهر معىن الشفاء وكيفية حتقيقه.
أتى القديس سلوانس اآلثوسي، الذي كان امسه يف العامل مسعان 
إيفانوفيتش آنتونوف، من قرية شوفسك، من إقليم ليبيدينسك، من 

تعلیم القدیس 
سلوانس اآلثوسي 

عن الشفاء

الميتروبوليت إيروثيوس فالخوس
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مقاطعة تامبوف في روسيا. لقد مضى إىل الجبل المقدس، وعاش 
كراهب يف دير القديس بنداليمون، ووصل بالنعمة لالحتاد باهللا، 
ودخل يف قائمة قديسي الكنيسة بقرار من البطريرك المسكوني، 

وبالتايل ُكرِّم كقديس.
إننا نرى يف حالة القديس سلوانس، أنه على الرغم من أنه عاش 
حياة دنيوية قبل بقائه يف اجلبل املقدس، إالَّ أنه أصبح قديًسا، ووصل 
إىل معاينة اهللا. لقد حتول كل عامله الداخلي وكل جسده أيًضا. لقد 
اكتسب سالًما داخلًيا عميًقا، وتواضًعا، ووداعة، وأَْدَرَك حالوة اهللا. 
لقد اقتيد من موطنه األصلي، روسيا، إىل اجلبل املقدس، الذي أصبح 
يف النهاية موطنه الروحي. مث بعد ذلك مضى إىل العامل أمجع دون أن 
يرتك اجلبل املقدس. لقد دخل أسرة آدم العظيمة، ألنه استوعب َأَملَ 
كل سكان العامل، وصلى بدموع من أجل كل الناس أن يعرفوا هم 
أيًضا املسيح بالروح القدس، وأن يدركوا حالوة وسالم وتواضع وحمبة 
املسيح. لقد شفى القديس سلوانس كل عامله الداخلي، وحتول حتوًال 
حقيقًيا. لقد جتاوز يف نفس الوقت اجلنس والقومية، وأصبح قديًسا 
عاملًيا حيبه الكل ويوقرونه وحيرتمونه. لقد حدث ذلك ألنه عاش داخل 
الكنيسة يف جمتمع َكـَنِسي خاص؛ واشرتك يف أسرار الكنيسة ومارس 

النُّْسَك حبسب منهج اهلدوئية األرثوذكسي.
سوف نتناول بعض النقاط من تعليمه اليت توضح هذه احلقيقة، لكي 
نُظهر اجلانب العملي مما ُكتب عن الشفاء بأعاله، كما هو ُمَعلَّم 

وُممَاَرس يف التقليد األرثوذكسي.
كان القديس سلوانس اآلثوسي خبريًا جًدا بعلم احلياة الداخلية، 
أي بالعملية اخلفية اليت حتدث داخل عامل االنسان الداخلي. لقد كان 
يعرف، حبسب تعبريه هو نفسه، أنه «عندما تتطفل أفكار مشتتة على 
الذهن، فإن الذهن يهتم عندئذ بكل من اهللا واألفكار»، وبالتايل ال 
يكون ممكًنا تنفيذ وصية حمبة اهللا بكل القلب وكل العقل. «لكن 
عندما يـَُغلَّف الذهن باهللا بالكلّية لدرجة استبعاد كل فكر آخر، يتم 

تنفيذ الوصية األوىل».
وبالتايل  معاهدة،  يصبح  اإلنسان،  قَِبَلُه  إذا  عرٌض،  هي  األفكار 
تُرتكب اخلطيئة. توجد العديد من األفكار املتالئمة مع كل هوى من 
األهواء. يصف القديس سلوانس جهاده لكي يتعامل مع األفكار 
القديس  دير  ودخل  العسكرية  خدمته  أكمل  عندما  إليه  اآلتية 
بندالميون يف اجلبل املقدس. لقد حثّته األفكار على ترك الدير، وتعامل 
معها بقوة قائًال: «سوف أبقى هنا وأموت هنا من أجل خطاياي». 
لقد كان هذا اإلصرار مربوطًا بالصالة. وهكذا قال: «بدأت الصالة 
هللا حبرارة لكي يغفر كثرة تعديايت». عندما قَِبل كراهب مبتدئ فكر 
شهوة، اعرتف به ألبيه الروحي، وكطاعة ِألَْمرِِه مل يقبل أبًدا مثل هذه 
األفكار يف كل سنوات حياته الرهبانية فيما بعد. لقد حرره االعرتاف، 
واإلصرار، والطاعة من هذا الفكر. لقد علم، أنه عندما يتلقى املرء 
نعمة اهللا، فإنه ال يستطيع قبول األفكار الشهوانية مهما كانت التجربة 
عظيمة. لقد كتب قائًال: «أن يعيش املرء مع زوجة شابة وال يقرتب 

منها هلي بطولة كبرية، إxا بطولة ممكنة فقط ملــَن هم حساّسون لعمل 
الروح القدس داخلهم. الروح القدس حلو ويفوق حمبة املرأة».

تأيت األفكار من الشياطني وينبغي علينا أن جناهد باستمرار لكي 
باليقظة الروحية وكل تعليم كنيستنا عن  نلفظها. هذا هو املقصود 
اليقظة. يكتب القديس سلوانس قائًال: «متاًما مثلما يدخل الناس 
وخيرجون من البيت، هكذا تذهب وجتيء األفكار العديدة اليت تبثها 
الشياطني إن مل تقبلها». لقد كان خبريًا يف هذا اجلهاد اخلفي وكان 
ال  إننا  املتكربة».  النفس  ُحتزن  الشريرة  «األفكار  أن  جيًدا  يعرف 
نستطيع اهلروب من تأثريها الطاغي إالَّ بأن نتواضع. يكتب القديس 
آدم  مثل  افعل  اخلاطئة،  األفكار  حتاصرك  «عندما  قائًال:  سلوانس 
وأطلب اهللا قائًال: يا رب، يا صانعي وخالقي، أنت الذي ترى كيف 
ترتبك نفسي باألفكار الرديئة….ارمحين». إنه يكتب يف موضع آخر 
«بالصالة  حترَّر  وأنه  بسيط  بفكر  معذبًا  أيام  ثالثة  ملدة  بقي  أنه 
اهلمسات  ضد  حىت  اجلهاد  «يكون  قائًال:  يستنتج  مث  والدموع». 
التافهة اليت قد تلهينا صعًبا جًدا». يتحّرر املرء من األفكار من خالل 
جهاده الشخصي، وصربه، ومثابرته، مبساعدة األب الروحي الذي 
يعرتف على يديه ومن خالل الصالة هللا. تعمل نعمة اهللا يف كل هذه 

الوسائل.
يعمل الروح الشرير، الذي هو شخص وليس مفهوًما جمسًدا للشّر، 
االعرتاف،  عليه  ينبغي  ذلك  عندما حيدث  اإلنسان.  نفس  داخل 
لكي  هللا  والصالة  للشيطان،  الذي  العدواين  الغضب  ذا  واإلقرار 

يعطيه روًحا متواضعًة. عندئذ سوف جيد راحة.
أعطى القديس سلوانس أمهية كربى ملنهج مهم وقوي جيلب اخلالص 
من محبة الذات ومن األهواء اللحمية. لقد أشار إىل هذا املنهج 
على أنه «ِعْلٌم عظيم». إنه يتطلب شخًصا يَـَتبـَىنَّ موقًفا خاًصا، كأن 
نفسه  أسوأ من أي شخص آخر، وحيكم على  أنه  ذاته  يشعر يف 
باجلحيم بل ويشعر حىت بنريانه. ينبغي عليه أالَّ يربر ذاته باملرة، بل يلوم 
نفسه. هكذا تتواضع نفسه ويكتسب «دموع التوبة… اليت يتولد 
Þُذَّب  أن  «حسًنا  قائًال:  سلوانس  القديس  يكتب  الفرح».  منها 
النفس ألن تُفكر: أنا ماٍض لالحرتاق يف اجلحيم». ينبغي فعل ذلك 
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بتواضع، وينبغي على املسيحي الذي ميارس هذا «الِعْلم العظيم» أال 
ييأس، ولكن أن يتذكر ُحـنُـوَّ اهللا وحمبته. توحي نعمة اهللا مبثل هذه 

التوبة، وهي جتلب الفرح.
يذكر القديس سلوانس باستمرار اليأس، وفقدان الرجاء، واملعاناة، 
واالضطرابات، واألمراض اليت خاضها على مدار حياته، خصوًصا 
عندما تراجعت النعمة اإلهلية. إنه ال يصف فقط الطريقة اليت يستطيع 
ا املرء التحرر من هذه احلاالت الرهيبة، لكن أيًضا الطريقة اليت ميكن 
ا حتويلها إىل فرح روحي. عندما يكون الشخص متدربًا يف احلياة 
الروحية، فإنه يكون منقاًدا َوُمْلَهًما من اهللا لكي حيوِّل كل شيء ُحمْزٍِن 
إىل شيء صاحل، صحي، مفرح. إنه يكتب قائًال: «يف إحدى املرات، 
متكن مين روح اليأس، فبدا يل أن اهللا نبذين، وأنه ليس يل خالص، 
وأنين على العكس أمحل يف نفسي عالمات الدينونة األبدية. وشعرت 

يف نفسي أن اهللا عدمي الرمحة َوَأَصمُّ من جهة التوسالت. لقد استمر 
ذلك حوايل ساعة أو أكثر من ذلك بقليل. تكون مثل هذه الروح 
حمزنة جًدا، وحمطمة جًدا، لدرجة أن جمرد تذكرها يكون مرعًبا. وال 
تستطيع النفس احتماهلا لوقت طويل». مث بعد ذلك يصف كيف 

ظهر له الرب، وكيف مألت نعمة الروح القدس نفسه وكل جسده.
لقد كان القديس سلوانس يعرف من خالل خربته أن اليأس الذي 
التحرر من  أننا لن خنلص، ولن نستطيع  لنا  يصعد داخلنا ويوحي 
الذين  البعض  قائًال: «يوجد  إنه يكتب  الشيطان.  أهوائنا يأيت من 
يصيبهم اليأس فيظنون أن الرب لن يغفر هلم خطاياهم. تأيت مثل هذه 
يعرف  فهمنا.  تفوق  لدرجة  جًدا  رحوم  اهللا  العدو.  من  األفكار 
الشخص اململوءة نفسه مبحبة اهللا يف الروح القدس، كيف حيب اهللا 

جنس البشر».
عادة ما تتمكن املعاناة واملخاوف من الناس، وتولِّد أملــًا غري حمتمل. 
إنه يكتب قائًال: «حتزنين طريقة حيايت املهملة…». إالَّ أنه ال يبقى 
يف هذه احلالة، ولكنه ميضي ُقدًما لكي يعاجلها. «….ال أستطيع أن 
أفعل ما هو أفضل من ذلك. أنا أعرف أن لديَّ القليل من التدريب، 
يشبهونين،  الذين  حىت  حيب  اهللا  لكن  وخاطئ،  الفهم  بليد  وأنين 
وبالتايل ينبغي على نفسي أن َتِكدَّ من أجله بكل قدرÞا». لقد كانت 
نفسه مملوءة باحلزن ألنه كان غري قادر على خدمة املسيح بسبب 

املرض. «يرهقين األمل يف رأسي والنعمة اليت تتغلب على املرض غري 
موجودة معي». لقد أزعجه األمل ألنه مل يتصرف حبيث يفعل كل 
شيء تتطلبه الطاعة للمسيح وحمبته. إنه يعلن أنه عندما تأيت نعمة اهللا 
فإxا تتغلب على آالم الصداع. حيدث نفس الشيء مع الشهداء، 
الذين كانوا يبتهجون بالعذاب ألن نعمة اهللا كانت تزورهم. «إن كّل 
حنتمل  أن  علينا  ينبغي  لكن  ذلك،  يعرف  النعمة  هذه  اخترب  َمن 
مرضنا». إنه يقص قصة مدهشة عن راهب شاب قال: «على الرغم 
من أنين مريض، إال أنين أمسع نعمة اهللا داخل نفسي». من الواضح 

أنه مسع صالة قلبية غري منقطعة داخله، وشعر حبضور اهللا.
عادة ما يقع األشخاص األنانيون يف قبضة اخلوف من املوت. يتضح 
ذلك خالل أحداث مثل الزالزل. لقد ضرب زلزال رهيب الدير يف 
١٢ سبتمرب سنة ١٩٣٢ «َورَجَّ مبىن الدير العظيم جبملته، ُمسقطًا 
وهناك،  هنا  Þتز  والقناديل  الشمعدان  جاعًال  والقذائف،  احلجارة 
وجاعًال األجراس تدق، وحىت أكرب األجراس قرع من شدة االهتزاز». 
يكتب  خوف.  بدون  أماكنهم  يف  هادئني  الرهبان  بقي  ذلك  مع 
القديس سلوانس قائًال: «ال ختاف النفس اليت أتت إىل معرفة اهللا أي 
شيء سوى اخلطيئة، وخطيئة الكربياء على األقل. إنه يعرف أن الرب 

حيبنا، وإن كان حيبنا فمن أي شيء خناف؟»
خيوض املرء اجلهاد ضد األهواء والشيطان بواسطة نعمة اهللا. يقوينا 
اهللا ألننا ال نستطيع أن تتعامل أنفسنا مع مثل هذه التجارب الشديدة 
النفس واجلسد مثل أفكار املرارة، واآلالم، واملخاوف،  اليت تصيب 
أن  إالَّ  متنوعة.  بطرق كثرية  ويقوينا  الفرح،  اهللا  لنا  جيلب  واليأس. 
املشكلة تتولد عندما حتتجب نعمة اهللا لكي تسمح لنا بالتعبري عن 

حريتنا.
يذكر القديس سلوانس يف كتاباته تبلد النفس الذي ينكشف عندما 
نفقد نعمة اهللا. إنه يكتب قائًال: «لكن عندما فقدت نعمة اهللا … 
فجأة  مث  للخطيئة،  أسرية  وأصبحت  برية  طرق  نفسي يف  سقطت 
فكرت يف صعود الرب». سواء كانت النفس متأملة وحساسة أو كانت 
متبلدة، فإxا تعتمد إما على وجود نعمة اهللا أو على فقداxا. إنه 
يكتب يف موضع آخر قائًال: «عندما أفقد النعمة فإن نفسي حتزن 
بشدة». على كل حال، عندما يلتجئ املرء هللا ويطلب الغفران «فإن 
نفسه جتد سالًما على الفور». إنه يكتب ثانية قائًال: «أنه عندما تفقد 
على  احلزن  بدأ  عندما  مث  ”متوترة“.  تصبح  فإxا  التواضع  النفس 
خطيئته، وطلب غفران اهللا وأبغض تعدياته، علَّمه الروح القدس أن 

يصلي بال انقطاع وأن حيب».
من الواضح من كل ذلك أن القديس سلوانس عاىن من العديد من 
التجارب ومر خالل العديد من اآلالم ونوبات اليأس، أوًال بسبب 
حياته السابقة يف العامل، مث بعد ذلك بسبب ابتعاد النعمة اإلهلية. إالَّ 
أنه كان يعرف كيف يتوب، ويلتجئ هللا ويطلب رمحته، حىت يبتعد 
األمل والضيق. وكثريًا ما كان يعاين فيها اهللا نفسه، فتجلب له هذه 
املعاينة سالًما داخلًيا عميًقا وسكونًا. فهو يصف أنه بينما كان يصلي 
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أمام أيقونة املسيح قائًال: «يا ريب يسوع املسيح ارمحين أنا اخلاطئ»، 
رأى المسيح الحي، ومألت نعمة الروح القدس كل نفسه وجسده، 
«منذ ذلك اليوم… اجنذبت نفسي إليه، ومل حتمل يل األرض أية لذة. 
اهللا هو فرحي الوحيد. إنه فرحي وقُـوَّيت، حكميت وكنزي». كنتيجة ملثل 
هذه اخلربة الروحية، اليت ليست إنكارًا للحياة بل هي ملؤها، «حترتق 
النفس بلهيب حمبة الرب» ومن «فيض حرارة احملبة… خترج إليه، غري 
بالليل وال  تنساه ال  النفس  تدع  لن  احملبة  مشبعة، ألن حرارة هذه 

بالنهار، ليس للحظة واحدة».
سرية  الذي كتب  ساخاروف،  صوفرونيوس  األرمشندريت  يصف 
القديس  الروحي، ما اختربه  ابنه  القديس سلوانس اآلثوسي وكان 

سلوانس وما شعر به بعد ظهور املسيح األول له.
«يف اللحظة اليت ظهر فيها املسيح له شعر بكل كيانه أن خطاياه قد 
ُغِفَرت. وتالشت نريان اجلحيم اليت كانت تزأر عليه. وكفت عذابات 
جهنم اليت كان قد اختربها أثناء الستة شهور السابقة. لقد أُعطي له 
اآلن أن يعرف الفرح والسالم اخلاص مبصاحلة مع اهللا. لقد غمر نفسه 
شعور نادر باحملبة هللا ولإلنسان، لكل إنسان، يف حني كفت صالته 
من أجل التوبة وحبثه املطلق عن الغفران، اللذين مل يكونا يسمحان له 
اآلن  يستطيع  أنه  ذلك  يعين  هل  (لكن  النوم  يف  عينيه  بإغماض 

االستسالم للنوم املريح؟ بالطبع ال).
أثناء الفرتة األوىل بعد رؤيته عاشت نفس مسعان، اليت كانت قد 
عرفت قيامتها اخلاصة ورأت نور الكيان احلقيقي األبدي، يف حالة من 
الغلبة الِفْصِحيَِّة. لقد كان كل شيء حسًنا - كان العامل مجيًال، وكان 
الناس رائعني، وكانت الطبيعة رائعة جًدا. بدا األمر وكأن قوة ُأضيَفت 
إليه - فقد شعر بأن جسده خفيف وال ميثل أي عبء عليه - وكانت 
كلمة اهللا تفرحه. كانت ليايل السهر يف الكنيسة، وباألكثر أيًضا، 
صلواته االنفرادية يف قاليته مبهجة. ومن فيض فرحه تولدت داخله 

الرمحة وصلى للعامل كله».
يتضح من ذلك أنه عندما يكون الشخص متحًدا باهللا بطرق عديدة 
وبدرجات خمتلفة، وعندما تدخل نعمة اهللا وقوته نفسه وجسده، فإنه 
النفسية  االضطرابات  أنواع  من كل  يتخلص  إنه  يصبح يف سالم. 

ويكتسب قوة جديدة، بل ويشعر أيًضا بالشفقة على العامل كله.
بعد تطهري القلب واستنارة النوس، عندما يأيت املرء ملعرفة اهللا الروحية، 
فإنه حيب اجلميع ويريدهم أن يعرفوا املسيح يف الروح القدس، كما 

يكتب القديس سلوانس باستمرار.
متتد هذه احملبة إىل كل اخلليقة. يكتب القديس سلوانس أنه قتل ذبابة 
باخلطأ و«على مدار ثالثة أيام كاملة بكيت على قسويت على خملوق 
حي، وحىت هذا اليوم بقيت هذه احلادثة يف ذاكريت». يف مرة أخرى 
صب ماًء مغلًيا على بعض اخلفافيش وعلى حد قوله: «ذرفت دموًعا 
كثرية من جديد على هذه احلادثة، ومنذ ذلك احلني مل أؤِذ أي خملوق 
حي باملرة». يف إحدى املرات رأى ثعباناً ميًتا ُمقطًَّعا قطًعا وملفوفًا 

فكتب قائًال: «امتألت بالشفقة حنو كل كائن حي، وحنو كل خملوق 
متأمل، وبكيت مبرارة أمام اهللا». ومع وجود ذلك يف ذهنه كتب قائًال: 
«يعلِّم روح اهللا النفس أن حتب كل كائن حي حبيث أxا ال تؤذي حىت 
ورقة خضراء يف شجرة، أو تدوس على وردة يف احلقل. هكذا يعلمنا 
روح اهللا احملبة جتاه الكل، وتشعر النفس باحلنو على كل كائن، وحتب 
من  سقطت  ألxا  الشياطني  على  حىت  وتشفق  أعداءها،  حىت 

الصالح».
الروحي  اجلهاد  يف  خبريًا  اآلثوسي  سلوانس  القديس  لقد كان 
الروحي يعتمد على  الكمال  التقدم حنو  الداخلي، وكان يعرف أن 
درجة حمبة اإلنسان هللا، وأيًضا بالطبع على درجة اشرتاكه يف نعمة اهللا. 
من حيب اهللا بدرجة حمدودة «يقاوم األفكار الشريرة». من يقتين نعمة 
اهللا يف أعماق قلبه ونوسه، ولكنه مل يتغلب بعد على أهوائه، جياهد 
ضد اخلطيئة ويتوسل هللا. إنه قد خيطئ يف ضعفه، لكنه حيزن على 
الفور ويتوب. من تغلب على األهواء وكان واعًيا بالنعمة العظمى، ال 
اخلطيئة.  ارتكاب  من  حذرًا  يكون  لكنه  جياهد،  أن  عليه  يتعني 
«والرجل الواعي بنعمة اهللا… يف كل من النفس واجلسد يكون يف 
حالة من احملبة الكاملة، ولو حافظ على هذه النعمة، سوف تصبح 

عظام جسده رفاتًا مقدسة».
ميتلئ اإلنسان بعيًدا عن اهللا باألمل، واإلحباط، واليأس، وتكون نفسه 
يف حالة مقفرة ويقسو قلبه. إالَّ أنه عندما يبدأ يف معرفة نعمة اهللا، 
سواء بدرجة كبرية أو صغرية، يهرب كل شعور كياين بعدم األمان 
وبالفراغ، وتبدأ نفسه وجسده يف التعايف. عندما يلجأ اإلنسان هللا من 
خالل الكنيسة، يكون معتنًيا بأفكاره ويكتسب إميانًا باهللا. إنه يسلح 
نفسه بالصرب والطاعة. تتجلى الصالة النوسية يف قلبه، وتشبع جوعه 
وعطشه الروحي، بل وجتعله أكثر عطًشا. إنه يصل بلذة اهللا الصاحلة 
إىل معاينة اهللا، والشركة يف قوى اهللا املقدسة ومعاينة املسيح. عندئذ 
متتلئ كل من نفسه وجسده بالفرح والنعمة، ويتم التغلب على خوف 
املوت، بل واملوت نفسه. وُتشفى كل االضطرابات النفسية بل وحىت 
اآلالم البدنية، كما نرى يف حالة الشهداء، الذين ُشفوا من اجلراحات 
اليت أصابتهم أثناء مسرية استشهادهم. ما هو أكثر من ذلك، أن 
اجلسد  أن حتلل  ذلك  يعين  مقدًسا.  رفاتًا  يصبح  قد  نفسه  اجلسد 

يتوقف، ألن املوت نفسه، املوجود يف جينات خالياه، يتم جتاوزه.
ال يهدف العالج النفسي األرثوذكسي إىل حتقيق االتزان، أو االستقرار 
النفسي والعاطفي واالجتماعي، أو جلب السعادة للفرد، بل هدفه هو 
حتويل اإلنسان جبملته واحتاده باهللا. ليس يف نييت جتاهل علم الطب 
النفسي وطب األعصاب، اللذين يلجأ إليهما الناس لطلب املساعدة 
عند وجود أسباب خاصة كاألمراض البدنية، أو العوامل الوراثية، أو 
اإلجهاد العصيب. ال تشجب الكنيسة العلم. إxا تستعمل إجنازاته يف 
بعض احلاالت الضرورية. على كل حال، تقود الكنيسة األرثوذكسية، 
من خالل علم الالهوت اخلاص ا، اإلنسان إىل االحتاد باهللا، هذا 

األمر الذي ال يستطيع أي علم، أو دين، أو منهج فكري أن حيققه.
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من املعروف أّن القّديس يوحّنا وهو يف سّن احلادية والعشرين، وبعد 
إxاء دراسته يف فّن اخلطابة والّالهوت، أقام أربع سنوات قرب شيخ 
ناسك يف أحد اجلبال ليس بعيًدا عن أنطاكية. وبعد هذه السنوات 
األربع، وتلمذته هلذا الشيخ، الذي تلّقف من فمه املقّدس أسس احلياة 

الرهبانّية، بقي وحده ناسًكا سنتني يف إحدى املغاور.
إنّه، وبسبب  النسكّية حمّبة مجّة، حّىت  واحلياة  الثاوريا  يوحّنا  أحّب 
مبالغته يف النسك، مرض، ورافقه هذا املرض يف كّل حياته االستشهاديّة 

املقّدسة.
ومن األمور املؤثّرة أّن القّديس يوحّنا كان تلميًذا لشيخ سورّي، ومع 
أنّنا ال نعرف شيًئا عن هذا الشيخ الناسك، ولكّنه، ولكونه سوريæا، 
يذّكرنا بالقّديس إسحق السورّي، الذي فتح باب احلياة اهلدوئّية على 
السرية  دقائق  إيّاها على  مطلًعا  بعده،  أتت  اليت  لألجيال  مصراعيه 
الرهبانّية، وعلى أسرار احلياة السماويّة اليت بات عيشها ممكًنا لسّكان 
األرض. ويقول القّديس إسحق، صاحب اخلربة الواسعة النطاق يف 
البشَر يتذّوقون حلظات من الثاوريا  هذا اÊال، بأنّه عندما يرتك اهللاُ 
وحلول النعمة اليت تسمو م فوق أمور العامل، ال بّد، عندئذ أن يطرق 

اجلميع باب الربيّة.
اجلواب  يأتينا  إليها؟  نتعّرف  الرهبنة، وكيف  ما هي  السؤال  وعلى 
واضًحا من مثال القّديس يوحّنا الذهبّي الفم، أّي جيب أن يكون 
لديك معّلًما صاحلًا وخمتِربًا وحرæا بالروح وحارæا باحملّبة اإلهلّية. هذا هو 
مجيع  مع  لتحيا  روحيæا  يلدك  أن  بإمكانه  الذي  املتواضع  املتوّحد 
القّديسني يف قلب الكنيسة، ويلّقنك التعليم الصحيح، ويقودك إىل 

املسيح، فيما يكون هو نفسه قد بلغ احلّد األقصى من ذلك.
إّن أمثال هؤالء املعلِّمني جيعلونك تدرك، وبسرعة، أّن الرهبنة هي 
غصب للطبيعة، وقتل لألهواء، وليس قتًال للطبيعة. فالراهب ال ينشغل 
بأّي موضوع  خارج عن نفسه كالعلم أو الفّن أو املهنة أو… أو… 
كما ال ينشغل بتنظيف أّي حقل خال حقل نفسه، وال حياول أن 
حيرث هذا احلقل إالَّ مبا يتوافق والتوبة والنسك، مقدًِّما ذاته بكّلّيتها 

للمسيح.
اليومّي: اخلدم الكنسّية،  الراهب يف الربنامج  يبدأ اجلهاد، ويدخل 
واملطالعة، والقانون الشخصّي يف القالّية، والعمل اليدوّي باإلضافة إىل 
أمرًا واحًدا  املتوّحد إالَّ  اليومّية. يف كّل هذا ال يطلب  الدير  أعمال 
أحًدا، وهو إمتام مشيئة اهللا ال مشيئته. مثّ هناك، أيًضا، البوح باألفكار، 

وهو أمر يتطّلب من الراهب استقامة وأمانة مع نفسه ومع اهللا ومع 
به بسبب  اليت تعصف  التجارب والضيقات  شيخه. كما ال ننسى 
احلروب  بسبب  أو  جسديæا،  أو  كان  روحيæا  البشرّي،  الضعف 

الشيطانّية.
يسعى الراهب القتناء التمييز، الذي به يستطيع حتديد سبب حمارباته 
أهي افتقاد إهلّي، أو خبث شيطاّين، أو متّرد لشهوات اجلسد وأهوائه. 
بيد أّن الراهب، يف عراكه هذا، ال جيابه مبفرده، وإّمنا يقف شيخه إىل 
جانبه يسنده ويشّجعه من جهة، وصلوات النّساك اآلخرين الدعم 
الثاين والقوّي له من جهة أخرى. وإن ثابر الراهب يف تتميم املشيئة 
اإلهلّية، متيّقًنا بأّن اهللا صاحل وكّلّي القدرة، يكون، عندئذ، قد وضع 
تنبثق من داخله،  رجله يف السّكة الصحيحة، مبتدئًا حياة جديدة 
يشعر فيها بقّوة جديدة حتّفزه للسري ُقدًما يف معركته املقّدسة. وعندئذ 
يتحّول ضعفه إىل قّوة، وينبع من جراحه إحساس مرهف باخلطيئة، 

ورّقة شعور ورأفة حنو اآلخرين.
يبدأ الراهب جهاده بتحّرره من أفكاره الطفولّية، وهكذا، شيًئا فشيًئا، 
تتوّقد فيه حرارة اإلميان، وجيتاز اجلهل والشّر، وتضعف األهواء، وتبدأ 
الفضيلة باإلزهار، وخيترب مواقف جديدة تؤول به إىل النضوج الروحّي، 
مبحاوالته  له  عالقة  ال  داخله  قد جرى  جديًدا  ما  أمرًا  بأّن  وحيّس 
وجهاده، ولكّنه عطّية ّجمانّية من النعمة اإلهلّية. يف هذه املرحلة اجلديدة 
ال يقوم الراهب بأّي جمهود شخصّي، بل باألحرى يتذّوق السماويّات 
أكثر فأكثر، ويشعر بتقّدمه يف احلياة الروحّية حيث كّل شيء يعرب من 

دون عناء بالصالة.
ويف xاية املطاف، يصل الراهب إىل مرحلة متقّدمة جدæا، إذ يدخل 
يف غبطة اÊد العلوّي، فتسكن نفسه، وخيّيم عليها صمت وهدوء 
داخلّيان، وبتعبري آخر يصبح حبالة صالة دائمة. ونستطيع القول بأّن 
الراهب، بعد حتّرره، يصل إىل حالة من التجّلي، إذ يتبّدل كّل شيء يف 
حياته ويتحّول إهليæا: تصري له قّوة أخرى، وخيلع عنه كّل رأي خاّص، 
ويعود ال يقود نفسه بنفسه، بل يُقاد من الروح حنو املعرفة احلقيقّية اليت 

تصل به إىل احلرّيّة، حرّيّة أبناء اهللا. نعم، لقد تغّري فيه كّل شيء.
املتواضع احلقيقّي هو اإلنسان غري املوجود بالنسبة هلذا العامل املخلوق 

والفاين، فهو له وجود آخر، وجود يف النعمة اإلهلّية.
إّن الذين توّصلوا إىل هذه الدرجة من النعمة، وجتاوزوا حدود الطبيعة 
هم قليلون. وملغبوط اÊتمع البشرّي لو حظي بربكة وجود واحد فقط، 

القّدیس یوحّنا الذهبّي الفم
والرهبنة

األب باسيليوس الرئيس السابق لدير اإليفيرون في الجبل المقّدس
نقلته إلى العربية

راهبات دير القديس يعقوب الفارسي المقّطع ، دده – الكورة

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

magaly_9_2017.ai   9   23/07/17   3:34 �����



10

نظريهم يف كّل جيل، إذ إّن وجودهم هو بركة للجميع.
ولكن، ولكي يتجاوز الراهب هذه احلدود، عليه أن يكون ذا  طبيعة 
إىل  يقوده  االنسحاق  هذا  ألّن  منسحًقا،  رقيًقا  صاحلة  (خصاٍل) 
اخلضوع خضوًعا كّليæا ملشيئة اهللا. وعندئذ ال تعود حياته ختضع لقواعد 

ورغبات بشريّة، بل تسري وفق اإلرادة اإلهلّية.
احلياة يف جمملها سّر! فعندما نقرأ يف الكتاب املقّدس بأّن اهللا «يرحم 
من يشاء ويقّسي من يشاء ولعّلك تقول يل فماذا يشتكي بعد. من 
الذي يقاوم مشيئته» (رو١٨:٩-١٩) ندرك بأنّه علينا أن نقبل كّل 
ما يصادفنا بشكر وعرفان مجيل، ألّن الرّب يدبّر كّل شيء حبكمة، 
ومن البديهّي القول إنّنا ال نصل إىل هذا إالَّ بعد تعب وصرب جزيلني.
قد يستطيع جهاد يوم واحد، من الصباح حّىت املساء، أن يصل 
آخر  راهب  وقد جيلس  اإلهلّية،  الدرجة  هذه  إىل  اÊاهد،  بالراهب 
مئات السنني يف قالّيته، غري قادر على إدراك هذا القول. ولكّن اهللا 
بل  األشخاص،  بني  يفّرق  ال  اجلهاد  يف  النجاح  ألّن  بظامل،  ليس 
يوّحدهم. ففوز الواحد، احلقيقّي ال الومهّي، هو فوز اجلميع. النجاح 
بل يشرتك م  الراهب وحده فقط،  يتمّتع م  والرجاء ال  والتعزية 
الفاشلون، رغم حماوالÞم، والذين ال عالقة له م، بل والغرباء أيًضا.

وأّما إن كان النجاح يف احلياة الروحّية، أو التقّدم يف النقاوة والفضيلة 
لنفسه  يسّبب  فإنّه  اآلخرين،  على  واستعالئه  الراهب  لتكّرب  سبًبا 
السقوط وفقدان كّل بِــرٍّ وصالح. فاهلدف من النسك هو أن يصل 
الفردوسّية،  الداخلّية  احلرّية  إىل  يقوده  الذي  التواضع  إىل  الراهب 

ويؤاخيه مع اجلميع.
فأحبب الرّب إًذا وحتّسس حضوره اإلهلّي، وحمّبته اليت ال تقاس، واليت 
جعلت كلمة اهللا أن يصري إىل ما ليس هو عليه لكي خيّلصك. لقد 
تواضع الرّب، بل بلغ التواضع األقصى، هذا التواضع الذي كان خيفي 
وراءه جمده وحمّبته اللذين ال يُعربَّ عنهما. أحبب املصلوب الذي ُضّحي 

وهذه  الصليب،  هذا  ِإْعَشْق  العامل وخالصه.  حياة  أجل  من  ِبه 
إغناطيوس  القّديس  التضحية، من دون ملل وال كلل، ورّدد مع 
األنطاكّي «ويل شهوة أن ُأصلب». أحبب التواضع حّىت درجة 

تفقد  سوف  وعندها  الذاّيت،  اإلخالء 
نفسك لتجدها حبسب القول اإلجنيلّي. 

ال تشته أمرًا بشريæا، وسوف تعطاه ّجمانًا. لقد طلب 
األب مبفو (أحد أباء برية مصر) أالَّ يتمّجد على هذه األرض، 

يتحّمله.  أن  أحد  يستطع  بلمعان مل  موته  فأشرق وجهه ساعة 
واألب سيصوي َحِسب نفسه حتت اخلليقة كّلها، فربح كّل ما هو 
مساوّي حّىت بات مشارًكا جلوق املالئكة. قدََّم كّل شيء هللا حمّبة 
باهللا، فأعاد له اهللا كّل شيء مبارًَكا ومقدًَّسا. عاد فأعطى، وعاد 
اهللا، أيًضا، وأغدق عليه بعطاياه. قضى كّل حياته يعطي، معتربًا أّن 
السّر األّول واألخري للحياة هو حمّبة العطاء والتضحية، واهللا أخذ، 

بدوره، يفيض عليه بركاته.
املاّدّي،  للعامل  بالنسبة  املوجود  املتواضع غري  الراهب  هكذا هو 

موجود هو بطريقة أخرى خفّية بالنسبة هللا وللعامل أمجع.

املدرسة  هي  الجبال)  او  الصحاري  في  الذين  النّساك  (حياة  البـَرّيّة 
الّالهوتّية للكنيسة، إxّا مدرسة الفلسفة احلقيقّية اليت اغرتف منها اآلباء 
علمهم. الربّيّة هي رحم الروح القدس الذي يلد للكنيسة أناًسا جدًدا.
ال وجود للراهب خارج الكنيسة، وال خارج احلياة، وال هو بعيد عن 
آالم العامل، بل هو موجود يف قلب الكنيسة، وقلب العامل. فالرهبنة 
ُخلقت وُحفظت وعملت داخل جسم الكنيسة. إxّا نتيجة التدبري 

اإلهلّي، وجتّسد كلمة اهللا.
يعيش الراهب وجياهد لكي يصل، بعد مروره جبسمانّيته اخلاّصة، ألن 
والشكر  السالم  داخله  يهيمن  وعندها  مشيئتك»،  «لتكن  يقول: 
ورهافة احلّس. إنّه دائم الوالدة، ألنّه دائم التضحية ودائم املوت. هو 
اهللا  حمّبة  يدي  بني  دائًما،  موجود،  هو  أبًدا.  وحمتضر  أبًدا  مولود 
منظور. ال اختالف، بالنسبة إليه، بني النفس واجلسد، وال بني  الالَّ
قائًال:  ينشد  السكون والنشاط، بل هو  التحّرك والتوّقف، وال بني 
قّدوس واحد ورّب واحد يسوع املسيح، الذي هو الكّل يف الكّل. 
وهذا ما يعظ به املتوّحدون احلقيقّيون بصمتهم، بل ومبجّرد حضورهم 

فقط.
تتحّقق رسالة الرهبان داخل جسم الكنيسة، ال بل داخل اخلليقة 
ليصبح  بانسحاق وتواضع،  النعمة  تقّبل ملء  كّلها. رسالتهم هي 
وجودهم متجيًدا صامًتا هللا. إxّم يعملون بصمت يف جسد الكنيسة، 
وال حيتاجون ألن ينظرهم أحد، ألّن جمّرد وجودهم يساعد اجلسد برّمته 
ويسنده. وأخريًا فالرهبان هم شهود هللا، وظهور سّرّي حملّبته احملتجز 

وصفها.
يُـْؤثُِر الراهب التواضع واالزدراء به لكي يرتفع اآلخرون، ويسعى إىل 
التخّفي وعدم الوجود لكي يوَجد اآلخرون. إنّه مجرة غري ماديّة تدفئك 
وتنّديك يف آن إن كنت قريًبا منها أو بعيًدا عنها. إنّه يقظ دائًما ملا 
حيتاجه اآلخرون لكي يعيشوا ويتقّدموا. الراهب متوّحد وحيد، ولكّنه 

حييا مع اجلميع، وله رسالة خفّية، ولكّن نتائجها ظاهرة للعيان.
الرهبان احلقيقّيون الذين جنحوا يف الوصول إىل هدفهم وجتاوزوا 

الطبيعة  هم قليلون. وهذه القّلة ال ُحتَْصى، ألxّا ال حدود 
ختضع للعدد، إذ إxّا غري حمصورة حّسيæا. 
القيود  من  بتواضعها،  حتّررت،  لقد 
الدنيويّة، وبتحّررها هذا استطاعت أن تقّدم 
احلقيقّي  الراهب  منوذج  هي  القّلة  وهذه  الكّل.  ملنفعة  الكّل 
واإلنسان احلقيقّي. إxّا تعيش، وتوَجد، ألجل اآلخرين، وُتصّور 

الرّب القائم، واملقيم معه املسكونة كّلها.
التجّدد  احلالة من  الراهب يف هذه  يوَجد  فعندما  وهكذا، 
الدائم، يبقى منفصًال عن اجلميع ومّتحًدا باجلميع حسب تعبري 
إفاغريوس البنطّي، وموجود يف كّل مكان، وغري موجود يف آن 

على حّد قول القّديس أفرام السورّي.
ولقد حصل القّديس يوحنا الذهّيب الفم على هذه النعمة، ونقلها 

إىل العامل بطريقته اخلاّصة وأقواله اخلاّصة.
النبيذ. وال تستطيع أن  فأنت، بالطبع، لن تسكر ما مل تشرب 

وهذه  الصليب،  هذا  َشْق 
إغناطيوس  القّديس   مع 
بب التواضع حّىت درجة 

  

 لقد طلب
ّجد على هذه األرض، 

يتحّمله.  أن  أحد  ستطع 
قة كّلها، فربح كّل ما هو 
. قدََّم كّل شيء هللا حمّبة 
دًَّسا. عاد فأعطى، وعاد 
ّل حياته يعطي، معتربًا أّن 
اء والتضحية، واهللا أخذ، 

املاّدّي،  للعامل  بالنسبة  د 
هللا وللعامل أمجع.

حييا مع اجلميع، وله رسال
الرهبان احلقيقّيون الذين

الطبيعة  همحدود 

الد
و الكّل.  ملنفعة  الكّل 
xّواإلنسان احلقيقّي. إ
الرّب القائم، واملقيم
ي فعندما  وهكذا، 
الدائم، يبقى منفصًال
إفاغريوس البنطّي، و
على حّد قول القّديس أف

ولقد حصل القّديس يوح
إىل العامل بطريقته اخلاّصة

فأنت، بالطبع، لن تسك
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النار  إليك  تصل  ما مل  أن حترتق  النار، وال  تقرب  مل  ما  تستدفئ 
بكّلّيتك. هكذا الراهب، ال يستطيع أن يصبح راهًبا ما مل يصبح 

جبملته نارًا تلتهب حمّبة بالرّب.
الرهبنة، وعاش بقرب شيخه أربعة أعوام،  القّديس يوحّنا إىل  أتى 
الرهبان  عليها  النار كما حصل  وبقي مبفرده عامني، وحصل على 
«جّهال املسيح» وغري املوجودين، وبقي ذاك الراهب امللتهب، ومل 

يربح البّتة بعيًدا عن مناخ النعمة والقوة، مناخ حرّيّة الفردوس.
واحدة،  حالة  أبًدا يف  باق  فهو  ُوجد،  وحيثما  الراهب،  حّل  أّىن 
منفصًال عن الكّل، ومّتحًدا باجلميع. وهذا ما حصل مع القّديس 
الذهّيب الفم، وتستطيع أن ندركه بوضوح من طريقة كالمه، وكيفّية 
شرحه الكتاب املقّدس، ومن أين كان يستمّد غذاءه الروحّي، وماذا 
كان يقّدم للعامل، وكيف أحّب العامل، وكيف أحّبه العامل. كيف واجه 
األمور، وكيف أxى حياته االستشهاديّة بقوله: «اÊد هللا على كّل 

شيء».
الذي  احلقيقّي  املتوّحد  خربة  جبالء  يُظهر  هذا  الفم  الذهّيب  قول 
يكّلمك بسكون وهدوء، وينقل إليك الفرح والتأكيد بأّن اهللا حمّبة 
«اهللا حمّبة ومن يثبت يف احملّبة يثبت يف اهللا واهللا فيه» (١يو١٦:٤). 
وهكذا، فالذهّيب الفم أينما حّل كان ينقل نعمة الربّيّة. فهو مل يعرب 
عبورًا بسيطًا يف الرهبنة، مثّ انتقل بعد ذلك إىل معرتك آخر خيتلف 
اختالفًا كّليæا. بل بقي يف املناخ الرهباّين، واملنطق الرهباّين مبا فيه من 
قّوة وحمّبة ممّيزين، هذا املناخ جعله، بالنعمة، مكانًا يستقّر فيه الغري 
أبرز مثار  الداخلّية إحدى  باحلرّيّة  املوسوع يف مكان، وبوقًا يصدُح 
جتمع  اليت  النعمة  وعمل  وطفولتهم،  اهللا  أبناء  وببساطة  الربّيّة، 

املضاّدات، وترفض كّل ما هو خداع وكذب وافرتاء.
حّب  على  ُجبل  أنّه  يعين  وهذا  راهًبا،  الفم  الذهّيب  أصبح  لقد 
السكون والوحدة، فما عادتا تنفصالن عنه البّتة. عاش مع املسيح، 
وعاش، أيًضا، لآلخرين ومع اآلخرين. أكسبته الرهبنة منطًقا آخر، 
منطق جتسيد وصّية احملّبة الشاملة الذي يرفع الوجود إىل درجة عدم 

الوجود.
ومبا أنّه كان حييا احلدث بكيانه كّله، فقد آمن بعمق أّن اهللا حمّبة، 
فراح يعظ ا، وينشرها بدويِّ الفرح والتعجب اللذين كانا ميآلن قلبه، 

هوت بامتياز. واللذان جعال منه خطيًبا، بل باحلرّي خطيب الالَّ
ويبدعون  خيلقون  مبا  املساعدة  وقّديسوها  الكنيسة  فّنانو  يقّدم  ال 
فقط، بل بشذا النعمة الذي يضوع من تواضعهم، ال من فضيلتهم 
البشر،  خيّلصون  هذا  بتواضعهم  فهم  وحسب،  الصاحلة  وأعماهلم 
ويقودوxم يف طريق التأّله. هذا التواضع الذي يُظهر مدى النقاوة اليت 

اشتملت عليها حياÞم وأعماهلم.
اليت  الليتورجّية  احلياة  وداخل  الرهبنة،  رحم  يف  الفم  الذهّيب  ُولد 
للكنيسة، ونقل ملء النعمة بوضعه القّداس اإلهلّي الذي يرتجم جتّلي 
العامل كّله بالروح، وجيعل احلياة كّلها متجيًدا وتسبيًحا شكريæا. هذه 
الليتورجيا اليت ُحتيي الكنيسة، وتغّذي اجلميع سواء كانوا رهبانًا يف 
الربّيّة، أو مؤمنني جماهدين يف اÊتمع. وذا ُعرف الذهّيب الفم مغّذيًا 

روحيæا، ومعّلًما للرهبان والعلمانّيني على حّد سواء.
إّن هدف الصمت لدى اهلدوئّيني وعظات الذهّيب الفم واحد، فهم 
يصدحون بالشيء نفسه، وينقلون الفرح ذاته، واإلميان األكيد عينه. 
إxّم طروباريّة متشاة، وترتيلة واحدة هلا عمق احملّبة املالئكّية «كما 
يظهر سّر  (يو٩:١٥). وهكذا  أحببتكم»  أنا  أحّبين اآلب كذلك 
تنقل  تعّلم بصمتك، وتالًيا  إذ  املسيح  الثالوثّي عندما تعيش  احلياة 
واحد،  نبع  من  يغتذون  والوّعاظ  فالرهبان  وهدوءها.  الربّيّة  سكون 
وحييون بالقّوة نفسها، وينقلون النعمة ذاÞا، وجيّسدون، بتعليمهم، 

حقيقة واحدة هي حقيقة اّحتاد طبيعِيت املسيح.
ففي الكنيسة األرثوذكسّية جيد املتوّحد نفسه، بعد انفصاله عن العامل، 
واحًدا مع كّل إخوته يشّددهم ويسندهم. والذهّيب الفم عاش اهلدوئّية 
اليت أكسبته نقاوة الذهن، فعاد وعاش يف العامل بعد أن حتّرر داخليæا من 
العامل  يف  تعيش  يعّلمك كيف  بوجوده،  فاهلادئ،  العامل.  صخب 
بشكل صحيح، والذهّيب الفم الذي عاش يف العامل ميلؤك، بواسطة 

الليتورجيا اخلاّصة به وبعظاته الناريّة، بالنعمة وحبرّيّة الدهر اآليت.
لقد بّني الذهّيب الفم بأقواله وحياته ماهّية الرهبنة، وكذلك الناسك 
املفرح،  البكاء  حالوة  واملتذّوق  البهّي،  للنوح  املستسلم  املتوّحد 
يكشف، بدوره، ماذا قدمت عظات الذهّيب الفم العطرة الشذا. إxّا 
حياة واحدة لكال االثنني: ناسك الربّيّة واملؤمن اÊاهد يف العامل، ألّن 
الكنيسة هي واحدة يف السماء وعلى األرض، والذهّيب الفم هو ذاك 
تسّميه  ولذلك  الوحدة،  هذه  وحّقق  عاش  الذي  الشهري  األسقف 

الكنيسة «اإلنسان السماوّي واملالك األرضّي».
إّن ما تشعر به قرب أّي ناسك حقيقّي هو التحّرر من العاملّيات، 
وعظمة التواضع، والداّلة لدى اهللا، ومنطق الدهر اآليت. وهذا ما تراه، 
أيًضا، لدى الذهّيب الفم مبا أنّه أxى دراساته العليا يف الفضيلة يف مناخ 
الربيّة النقّي. لقد تقّدس، وسيبقى حيæا إىل األبد. لقد غدا قّديسنا شعلة 
متوّهجة، فأتى عطر أقواله تعزية وحياة لكّل البشر على مّر العصور، ال 
سّيما عظته اخلاّصة  بيوم القيامة اÊيدة، إذ وّحد اللحظة احلاضرة 
باألبديّة، منعًشا الكون ال مبفردات بشريّة عقلّية، بل بكلمات ناريّة ترينا 
ظفر احلياة على املوت، وتفّوق احملّبة على كّل ظلم أو عدالة أرضّية. 
هذه القيامة اليت تبطل كّل شيء دنيوّي، وتدعو اجلميع لالشرتاك بالفرح 
السماوّي: «فادخلوا كّلكم إىل فرح رّبكم… تناولوا كّلكم مشروب 
اإلميان… املائدة مملوءة فتنّعموا كّلكم! العجل مسني، فال ينصرف أحد 
ألّن  آثاًما  معّدًدا  يندب  وال  شاكًيا…  أحد  يتحّسر  ال  جائًعا… 

الفصح قد بزغ من القرب مشرقًا. املسيح قام وال ميت يف القرب…».
لذا أضحى من الواجب، بعد هذا امليمر الرائع {« ميمر» هي كلمة 
ميامر  أو سيرة قديس، والجمع هو  سريانية معناها (قول) وهو مقال 
(الميامر)}.، أن نرّمن مباشرة طروباريّة القّديس: «لقد أشرقت النعمة 
من فمك مثل النار، فأنارت املسكونة، ووضعت للعامل كنوز عدم 
حّب الفّضة، وأظهرت لنا مسّو االّتضاع يا أيّها األب املؤدِّب بأقواله 
خالص  يف  اإلله  املسيح  الكلمة  إىل  فتشّفع  الفم،  الذهّيب  يوحّنا 

نفوسنا».
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لقد شّدد أريوس على أّن الكلمة ُوِلد من اآلب قبل الدهور. ومع 
الزمنية  الوالدة  بالدفاع عن  الكبير  أثناسيوس  القديس  اÞّمه  هذا، 
للكلمة. لكن ملاذا يّتهمه؟ هذا ألن أريوس أضاف مجلة: ”لقد كان 
هناك آنذاك حني مل يكن“ ”[in pote ote ouk in]“(الرتمجة 
حرفية: املرتجم)، لكن ”آنذاك[pote]“ و”حني[ote]“ مها ظرفا 
زمان. بتعابري أخرى، القول بأن هناك وقًتا مل يكن يعين كالًما عن 
زمان مل يكن الكلمة موجوًدا خالله. هذا هو املعىن احلريف للجملة. 
لكن وضع الكالم يف إطار الالهوت التنزيهي، فكّل ما يُقال عن اهللا 
حمدود بالفئات املتعّلقة مبرور الزمن. أّي كلمة ُتسَتعَمل عن اهللا ال 
ميكن أن تتالىف الُبعد الزمين. كيف ذلك؟ مثًال، حنن نقول: «الكلمة 
مولود من اآلب». من ناحية علم اللغات وعلم دالالت األلفاظ، 
مجلة «مولود من اهللا» ميكن أن تعين أنّه مولود يف وقت ما من اآلب 
أنّه مولود يف زمان اآلب. ميكن  أو  أبديًا من اآلب،  أنّه مولود  أو 

تركيب السيناريوهات نفسها عند قولنا «الكلمة ُوِلد من اآلب».
لقد كان اآلباء ملَزمني باستعمال جمموعات خمتلفة من التعابري لكي 
يصيغوا تعليمهم ويؤّمنوا الدفاع لتعليم الكنيسة. بالطبع، حّىت االباء 
يقولون: «الكلمة ُوِلد من االب قبل الدهور». لكن النقطة اليت يشّدد 
عليها اآلباء هي أّن الفكر البشري يطابق، بكل بساطة، اخلربة البشرية. 
لذا يتطابق كل فكر عند االنسان وكل مفهوم عقلي لديه مع خرباته 
اليومية وال شيء فوق خرباته اإلنسانية. ال يستطيع اإلنسان أن خيرتق 
حدود طبيعته املخلوقة لكي يصري قادرًا على استيعاب غري املخلوق.

حبسب اآلباء، من املستحيل باملطلق النفاد عرب هذه احلدود. ميكننا 
أن نفكر يف غري املخلوق، وكيف أن شيًئا ما موجود من غري أن يكون 
خملوقًا، وأنّه دائم الوجود، وال يشبه أّي شيء من املخلوقات، لكن أيæا 
من هذه الفئات ليست إجيابية. إxّا سلبية بالكلّية. ليست حاالت 
إجيابية بل هي حاالت رفض. عندما نقول أن اهللا غري خملوق، ال نقول 
ما هو اهللا بل ببساطة ما ليس هو. عبارة «غري خملوق» تعين ببساطة 

أن اهللا ليس خليقة، ونقوهلا لنعّرب عمَّا ليس اهللا عليه.
فلنحاول اآلن أن نذكر من هو اهللا. لكن ال يوجد أي اسم قادر 
على حتديد ماهية اهللا، ألن العجز عن إدراك اهللا هو جزء من الطبيعة 
البشرية. حقيقة أن اإلنسان هو خملوق هي السبب الكامن وراء هذا 

يعرف  لكي  خملوق  اإلنسان  العجز. 
مبقدوره  ليست  اهللا  معرفة  لكن  اهللا، 
مقدراته  على  وباالتكال  نفسه  من 
الذاتية. فقط عندما يكشف اهللا نفسه 
لإلنسان يعرفه األخري. وهذا يتّم من 
خالل نور الروح القدس ونعمته. هذا 
هو سبب أن اآلباء قضوا الكثري من 
نعاين  «بنورك  مجلة  على  الوقت 
النور». بتعبري آخر، يف نور اهللا، نرى 
نور اهللا. أنَت ترى النور فقط عندما 
جتد نفسك داخل النور.. إّن األمر يتّم متاًما  كما يف العامل الطبيعي. 
عندما تكون يف الظالم، ال ميكنك أن ترى أبًدا. لكن إن وجدَت 

نفسك يف النور، عندها ميكنك أن ترى النور.
آباء  بني   (epistemological) املعريف  املبدأ  هذا  يسيطر 
الكنيسة. ما يثري االستغراب للوهلة األوىل، هو أن اآلباء حددوا نور 
اهللا هذا واستعملوا كلميت «النور» و «الظلمة» بالتبادل. هذا عىن أّن 
عباريت «بنورك نعاين النور» و «بظلمتك نعاين الظلمة» محلتا املعىن 
نفسه لآلباء، ألّن اهللا ليس نورًا وال ظلمة. وهذا احلال هو ألّن اهللا 

ليس خملوقًا، لذا هو ال يشبه أي شيء خملوق مثل النور والظلمة.
ألّن قدراتنا املعرفية تتناسب مع األشياء املخلوقة وال متتد إىل العامل 
وحسب.  املخلوقة  األشياء  معرفة  على  قادرون  حنن  املخلوق،  عري 
بالتايل، فاملصطلحات اليت نستعملها عن اهللا، مهما كانت، تكون 
مأخوذة من خربة اإلنسان اليومية، وليس من أي مقدرة بشرية على 
وصف غري املخلوق. املقاربة اآلبائية للنظرية املعرفية تتوافق بشكل كامل 
مع البحث املعاصر الذي يقوم به علماء األعصاب، احلياة، الكيمياء 

احليوية، النفس، اإلنسان وبعض أطباء النفس حول مواضيع معرفية.
كل العلوم اليت تتعاطى مع هذه األسئلة، تتفق حول كيفية عمل 
األفكار  احلالية، كل  معرفتنا  إىل  استناًدا  معرفًيا.  البشري  الكائن 
البشرية، حّىت التخمينات اÊّردة واحلسابات. إxا حقيقة مقبولة وثابتة 
أّن كّل ما يف الفكر البشري ما هو إالَّ امتداد لوجود العامل املادي وال 

وجود روحي غري مادي هلا يف مطلق األحوال.
مل يرتك القديس أثناسيوس الكبير اي مناسبة دون اÞام أريوس 
بالتعليم بأن الكلمة ُوِلد يف الزمن مقيًما هذا االÞّام على كلمات 
آريوس بالذات. استفاد األرثوذكسيون من صياغة آريوس وأقصوا 
(الفعل أقَصى)  اآلريوسيني حول هذا املوضوع. لقد أقصوهم إىل درجة 
بني  ضاعت  إجاباÞم  لكن  جوابًا.  يقدموا  أن  اآلريوسيون  اضطر 

الكتابات اهلرطوقية الكثرية اليت ّمت إتالفها الحًقا.
لقد اÞم اآلباء آريوس بالتعليم بأّن الكلمة ُوِلد يف الزمن إذ بالنسبة 
إليهم جمرد اإلشارة إىل زمان ما ”آنذاك[pote]“ هي إثبات. نعم، 
واآلريوسيون  آريوس  قاله  مما  أجزاء  هناك  لكن  صحيح،  هذا 
احتجاًجا، ما تزال حّية. لقد دافع اهلراطقة عن أxّم ُيضَطَهدون بينما 

كیف رّد اآلبــــــاء
على الهــراطقـــــة؟
 األب يوحنا رومانيدس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
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أّكد األرثوذكسيون بأن اهلراطقة عّلموا أن الكلمة ُوِلد يف الزمن. يف 
النهاية،  دافع اهلراطقة بأxّم علموا أيًضا أّن الكلمة ُوِلد من اآلب قبل 

الدهور.
بالغة  الدهور»  «قبل  مجلة  إن 
ليسا  والزمن  الدهور  ألن  األمهية، 
األمر نفسه. ميّيز اآلباء بني الدهور 
إملامهم  عدم  من  بالرغم  والزمن، 
بالفيزياء احلديثة. يف الفيزياء، الزمن 
يعد  مل  املاضي  يف  ُفهم  كما 
موجوًدا. يف املاضي، يُقاس الزمن 
حبركة األرض بالنسبة إىل الشمس 

والقمر. أّما اآلن، فإن فهمنا للزمن تغّري بشكل جذري.
لكن ما يهمنا هو أن اآلباء مّيزوا بشكل واضح بني الدهور والزمن. 
يقول اآلباء أّن اهللا حني خلق العامل، خلق الدهور أوًال، من مثّ املالئكة، 
ومن بعدها العامل والزمن. بتعبري آخر، عرف اآلباء أن الزمن هو بُعد 
لوجه حمدَّد من الكون املخلوق، ألن الدهور كانت أول اخلليقة وليس 
الزمن الذي خلقه اهللا الحًقا. الفرق الرئيسي بني الدهور والزمن هو أن 
األحداث  تـََتتابع  ال  الدهور  بينما يف  الزمن،  آخر يف  يتبعه  احلدث 
بالضرورة. باملقابل، تتواجد األحداث واحلقيقة بطريقة ال يكون ما جيري 
متشابًكا بالضرورة مع التسلسل. لكن مبا أن اإلنسان موجود ضمن 
املتبدلة. ال تعرف خربة اإلنسان  الزمن، فإن خربته حتّدها احلاالت 
وجوًدا بدون عملية التتابع هذه، لكن يوجد شواذ. ميكن لإلنسان أن 

يكتسب هذه اخلربة يف اختباره التأّله، إذ ال يعود الزمن فاعًال.
وحده َمن بلغ التأّله خيترب طريقة كيان تسمو على الوجود وتتخّطى 
الزمن وتفوق على الدهور وتتجاوز املكان واملنطق وهكذا دواليك. َمن 
هو يف حالة التأّله خيترب غري املخلوق من دون أن يدرك معرفًيا هذه 
بالنسبة  سرæا  معرفًيا  يبقى  املخلوق  غري  ألن  املخلوقة،  غري  احلقيقة 
للشخص يف حالة التأّله. بتعبري آخر، حّىت عندما يكشف اهللا نفسه 
لشخص ما قد بلغ التأّله، يبقى اهللا سرæا. حىت ولو أدرك البعض اهللا 
يبقى خارج  يبقى اهللا سرæا، ألنّه  املنطق، احلواس واجلسد،  بالنوس، 
حدود ووسائل املعرفة البشرية. واحلال هو هكذا ألن املعرفة البشرية 
تقوم على التشابه واالختالف، فيما ال يوجد أي تشابه بني العاملني 
املخلوق وغري املخلوق. على سبيل املثال، إذا من جهة رأينا فيًال، فيما 
آخر  اي شيء  الفيل  يشابه  ال  الفيلة، سوف  عن  شيًئا  نعرف  ال 
بالنسبة لنا. سوف يكون ببساطة خمتلًفا عن احليوانات األخرى. إذا 
راينا الحًقا فيلني سوف نقول «هذان متشاان». أّما إذا فحصنامها 
بتمعن أكرب، فسوف نكتشف أن أحدمها ذكر بينما اآلخر أنثى، من 
مثّ سوف نتمكن من مالحظة أxما خيتلفان يف بعض اجزاء اجلسد. 
لكن بالرغم من هذه الفروقات، فإّن بينهما تشاًا شامًال ميكننا أن 
نعيده إىل الكالم عن الفيلني ووضعهما يف نفس فئة الفيلة األخرى.

عندما خيترب إنسان التأّله، فمن جهة، ميكنه أن يتعّرف على فرق، 

لكنه ال يستطيع ان جيد تشاًا مع اي شيء. بالرغم من ذلك، فإنّه 
يرى شيًئا مل يرَه من قبل يف هذه احلياة، لكن من دون أي تشابه بني 
ما ُكِشف له وما سبق له رؤيته يف هذه 
احلياة. ملاذا هذا احلال؟ ألن جمد اهللا 
خمتلف عن كل ما هو خملوق وقد رآه 
يف العامل املخلوق. إنّه خمتلف، ولكّنه 
شيء  أي  يشبه  ال  بالكلّية  أيًضا 
أي  يشبه  ال  ملَ  اخلليقة.  معروف يف 
شيء؟ ألنّه بال لون، ال ميكن قياسه، 
ليس نورًا، ليس ظالًما، ليس ضخًما، 

ليس صغريًا، ال شكل له وال هيئة.
هلذا السبب يتكّلم اآلباء عن جمد اهللا بأنّه مثل شيء ال شكل له وال 
هيئة. بالطبع، القول بأن ال شكل له هو لضحد األفالطونيني، ألxّم 
يؤمنون بوجود عامل من األشكال. لكن عندما يقول اآلباء أن جمد اهللا 
هو بال شكل، فهذا يعين أن ال عالقة له بعامل أفالطون اخليايل. يف 
كل مرة يصف فيها اآلباء جمد اهللا على أنّه بال هيئة وال شكل ويف 
كل مرة يشريون إىل غياب اهليئة والشكل، فإxّم يبطشون بشكل 
أن  يعين  هذا  إجماًال.  والفلسفة  وأريسطو  أفالطون  بآراء  مباشر 
طريقة   إىل  تنتمي  اليت  الفئات  هذه  يتالىف كلًيا  اآلبائي  الالهوت 

التفكري الفلسفية.
بالطبع، ما من شيء خطأ يف أن يدرس اإلنسان الفلسفة طاملا أنّه 
يرفض تعاليمها حول وجود اهللا وطبيعته. يف النهاية، الفلسفة تدّرب 
فيهم  مبن  اهلدوئيون،  اآلباء  يقول  السبب  هلذا  البشري.  الفكر 
وغريغوريوس  الفم،  الذهيب  يوحنا  الكبري،  باسيليوس  القديسون 
النيّصي، وهو األب الكنسي الذي ال يتفوق عليه أحد بقدرته على 
التفكري مثل فيلسوف. وإذا قرأمت القديس ديونيسيوس األريوباغي، 
ان  ميكننا  إذاً  يتبع هذا اخلط من األفكار.  أنّه أحيانًا  سوف ترون 
نستنتج أن ما من خطأ يف قضاء الوقت مع الفلسفة دف تدريب 
الفكر، لكنه من الغباء املطَلق القبول بتعاليم الفلسفة عندما تصل 

األمور إىل املواضيع الالهوتية.

إبریز: وتستخدم كثيًرا في وصف الذهب أو تحديد 
نوع بذاته منه ، فهي الذهــــب النقي الخــالص (  انظر ١ مل 

١٠ : ١٨ ، أي ٣١ : ٢٤ ، مز ٢٠ : ٣ ) .
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اليونان، مرَّت  آّيف ساّري هي واحدٌة من أكثر املغّنيات شعبّيًة يف 
إىل   ا  أّدى  مما  املاضية،  القليلة  السنوات  خالل  صعبٍة  بظروف 
التَّفتيش يف أعماق نفسها وإعادة اكتشاف إمياxا. (وكان ذلك عن 

طريق عالقة وطيدة، بأحد أديار الراهبات، مل تنقطع حىت اآلن).
ما الذي قادك إلى الرَّهبنة، يا آّفي؟

دعنا نبدأ من البداية: يف طفوليت، َلِعَب َعّمي دورًا أساسًيا يف حيايت. 
غالًبا ما كنت أذهُب إىل الكنيسة بصحبة أهلي حىت عمر املراهقة. 
وكنت أصوم وأصّلي وأذهب إىل الكاهن الذي كان أيب الروحي- 
التعليم  يف صف  املقدَّسة  الكتابات  يده  على  درسُت  الذي  وهو 
بعَض  األمور  ت  تغريَّ مث  االعرتاف.  سّر  أمارس  وكنت  املسيحي- 
الشَّيء، بسبب اخنراطي يف املوسيقى. لكن، كان ذلك ظاهريæا. رغم 
أنين مل أكن أذهب، غالًبا، إىل الكنيسة، بسبب عملي، إالَّ أنه يف 
غرفيت، دائًما ما كانت توجد أيقونٌة لوالدة اإلله- وهي اليت محتين من 

املخاطر- فكنت أشعُر بأن أحًدا ما يف األعايل كان يعتين يب.
غريٍب  فراش  ”في  تُغّنين  عندما كنِت  بذلك؟  تعنينه  الذي  ما 

ستحلم بي“، هل كنِت، في الوقت نفِسه، ُتضيئين الشموع؟
ما الغريُب يف األمر؟ «من كان منكم بال خطيئة فلريُمجْها حبجر»، 
َمن الذي َحيكم علّي؟  لقد قمت بأحد األمرين للمعيشة أما اآلخر 
فلخالص نفسي. ممّا ال شك فيه أنين كنت حذرة للغاية يف هذه 
األمور، إذ أنين، يف األماكن اليت كنت أغين فيها، مل أكن أرغب بأن 

يتهكَّم عليَّ اجلميع بسبب إمياين.
أن  وبين  والقديسين،  باهللا  تؤمني  أن  بين  مسافٌة كبيرٌة  هناك 

َتحبسي نفَسك في أحد األديرة.
أوافُقَك الرَّأي. لكن، أثناء أحد الظروف الصعبة اليت كنت أمرُّ ا، 
صدف أن قرأُت كتابات األم غابرييال، عن طريق زميلة يل كنت أثق 
اِمسها.  عن  َأكشف  لن  لكنين  الّصيت،  ذائعُة  مغّنية  وهي   - ا 
أحسسُت بأن كلماÞا و«حمبتها النسكية» كانت الرجاء الذي كنت 
أحبُث عنه، وقد فاجأين أن أكتشف بأن ذلك ال يوجُد باحلقيقة، إالَّ 

لدى ذوي الفضيلة.
متى حدث ذلك، يا آّفي؟

منذ حوايل اخلمس سنوات، عندما بدأ الكيس الزوبولوس يهزأ يب 
يف عرِضه، بتقدميه أمورًا شنيعًة تتناولين، فكان بذلك ينتهك روحي. 

حينها ويف إحدى اللَّيايل،اتَّصلُت، من تلقاء نفسي، بدير نسائي يقع 
يف الضاحية الشرقية من أثينا. تكّلمت مع األم الرَّئيسة، وأخربÞا َمن 
، فأخربتين بأن «طريَق اهللا  أكون، وكان من الطبيعي أن تتعرَّف عليَّ

مفتوحٌة لكلِّ الناس». فهدأت مبجرد مساع صوÞا على اهلاتف.
وهل ذهبِت، حينها، بشكل نهائي إلى الدير؟

ملا يقارب األربعة أسابيع، كنت أتردَُّد، كلَّ مساء، إىل ذلك الدير 
منهنَّ  واحدٌة   - الراهبات  بعض  مع  أتكلَّم  هناك، كنت  وأصّلي. 
اليت أصدرÞا مع  كانت قد شاركت يف خورص أحدى جمموعايت 
غري  َهجري؟  «أتريد  أغنية  يف  جًدا  مميَّـزًا  صوÞا كان  كارفيالس؛ 
ممكن!» - ويوًما فيوًما، وبشكل َتدرجيي، بدأت أشعر بأن الدير صار 
الثاين. أذكر أنين، يف تلك األوقات، كنت أذهب، يومًيا إىل  بييت 
الطبيب النفسي- فقد خضعت لعدة جلسات نفسجسدية بسبب 
التَّشهري الذي تعّرضُت له من الزوبولوس- وقد أصبح الدير ملجئي. 

كان األمر كما لوكنُت يف بيئيت الطبيعية، هذا ما أحسسُت به.
ومتى اعتنقِت الرَّهبنة؟

بعد انقضاء شهرين من الزمن، تنامى شعوري بعدم جدوى حياة هذا 
العامل، قلت لنفسي: «يا آّيف، إنه الوقت املناسب الذي ينبغي أن 
وتتخّطي  بقفزة  تقومي  أن  حياتك،  يف  جّبارة  خبطوة  فيه  تقومي 
األمر». لربهة وجيزة، نظرُت إىل الفساتني اجلميلة اليت أملكها يف 
خزانيت، وألقيت نظرًة على أسطوانايت الذَّهبية، وتذكرت حمادثًة جرت 
مع راهبٍة جعلتين أخجل عندما قالت يل: « مل َجيدر بِك قوُل (غناء) 
العارية يف اليونان». ابتسمُت بعذوبٍة وأنا أفكر باخلطايا الصغرية اليت 
اقرتفُتها يف حيايت، وبالناس الذين ظلموين عن غري قصد، وظننُت 
ذت  بأين ،اآلن، من املمكن أن أُعاَقَب على خطاياي الربيئة، لذا اختَّ
العميقة،  رغبيت  عن  وأعلنُت  الدير  برئيسة  اتَّصلُت  الكبري.  القرار 
بضعة  يبعد  جديًدا  ديرًا  تـَْرَأُس  أخرى كانت  راهبٍة  إىل  فحوَّلتين 
كيلومرتات عن أثينا. أقفلُت باب بييت، ووضَّبُت حقيبة صغريًة حتوى 

بعض الضروريات، وأتَّصلُت بصديقة أقلَّتين مباشرًة إىل هناك.
وعشِت كمبتدئة؟

بالّضبط. كل الراهبات هناك، وعددهن حواىل العشرين، استقبلنين 
واهتممن يب، ودفعن إيلَّ َمقاطع حمدَّدة من اإلجنيل لقراءÞا. أتذّكر 
األمَّ الرئيسة، وهي امرأٌة قّديسة ال غشَّ فيها، جعلتين َأحَفُظ عن ظهر 
قلب، الرسالَة الثانية لبولس الرسول إىل أهل كورنثوس، وقالت يل بأن 

آّفي ساّري
المغّنية اليونانية التي غيـََّرها أحد األديرة

نقلها إلى العربية األب اثناسيوس بركات
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تلك الكلمات جيب ان ُتصبَح مرشدة يل يف حيايت. ال شك بأxا 
امرأٌة ذكيَّة ذات حس كبري بالفكاهة، أَذُكُر أxا قالت يل كالًما مميَّـزًا: 

«كما َحتَفظني أغانيك، هكذا سوف حتفظني تلك الكلمات».
ومنذ ذلك اليوم صرت تشاركين بانتظام في الحياة الرهبانية؟

بأفضل ما يكون عليه االنتظام! يف الصباح التايل، استيقظُت الساعة 
٥:٠٠ للمشاركة يف صالة السحر. أخذُت اسرتاحًة خالل القداس. 
جلست خلف القرّاية؟ وفتحُت كتاب خدمة ذلك اليوم، وشاركُت 
من  أكثر  برز صويت  شيًئا.  أخسر  النهاية، مل  تيل. يف  بالرتَّ َأخوايت 
وكانت  أخٍت،  مع  ذهبُت  بعدها،  هنَّأنين.  البقّية. كلَّهن  أصوات 
مسؤولة عين يف الدير لكي أصبح راهبًة حقيقية، وأخذتين إىل حقل 
كبري، قالت يل األخت أنه يعود للدير لسنوات عديدة، حيث قطفنا 
الشيء، إذ مل  َحتَّديًا يل بعض  الزيتون. ال ُأخفي بأن ذلك شكََّل 
أفعل، طوال حيايت، شيًئا كهذا. لكنين، عندما كنت أفّكُر بشراسة 
َمن اضطهدين وظلمين على التلفزيون، كنت أشعر بأن األمر هو من 

أجل خالصي، مبا ال يُقاَرن.
هل عانيت من صعوبات مع القلنسوة الرهبانية؟

عانيت الكثري. قبل كل شيء كان الفصل صيًفا، يف شهر حزيران، 
فكنُت أتعرَّق بشّدة. فحىت ذلك الوقت، كنت معتادة على التَّنّقل 
بثوب قصري ورِجالي تتعّرضان للهواء. رغم تلك األمور، فقد حتمَّلت 

ألن ذلك كان جزًءا من االختبار.
وهل كنت تنجحين بالّنهوض يومًيا الساعة الخامسة، في حين 

أن ذلك كان، لسنوات عديدة، وقت ذهابك للنوم؟
بكل تأكيّد! كنا نتناول العشاء حواىل الساعة ٨:٠٠- عادًة ما 
يتأّلف من اخلبز والزيتون واألعشاب - وحاًال، نتلو صلواتنا  كان 

وننام يف قاللينا. إنه عاَملٌ آَخر!
ماذا كانت تقول الراهبات لِك؟ هل كنَّ يعرفن من أنت؟

اجلميع عرفن من أنا! منذ اللحظة األوىل. لن ُأخفي بأن البعض كنَّ 
ال  اهللا  «بيت  بأن  يقلن  البعض  مسعت  وقد  بشأين،  متشكِّكات 

تناسبه الفّنانات»، إالَّ أنَّ الغالبية العظمى تقبَّلنين بكثري من احملبة.
ولماذا لم تبقي في الدير؟

يف حديث مع الرئيسة، قالت يل بأنه عليَّ أن أجاهد وأحاور العامل، 
وبأن الدير موجود دائًما الستقبايل، إالَّ أنه عليَّ إجياد طريقي من 
خالل ما يثري اضطرايب بني الناس وأن أقوم ِحبَّله. وقالت بأن الدير 
هو عزائي طاملا أعيش هناك، لكنه لن ميكن أن يصبح حالæ حليايت. 
مجعت  حينها  هناك،  صرت  أن  منذ  يوًما  عشرون  مرَّ  قد  كان 
حاجّيايت من قالييت الصغرية، اليت كنت أتشاركها مع مبتدئة أخرى، 

وعدت إىل بييت يف أليموس.

أتقولين لي بأنِك قد خضِت كلَّ ذلك بسبب برنامج تلفزيزني 
ساخر؟

فكان  الدير  أما  «بفكاهته».  مرّغ روحي  قد  بالّذات  الرجل  هذا 
قياميت.

في النهاية، هل كانت إقامُتِك في الدير لصالحك؟
اّتصايل  بأنين آّيف جديدة، اآلن.  كانت كذلك دون شك. أظن 
باألمور اإلهلية ساعدين ألَفِصَل نفسي عن كثري من األمور يف نفسي، 
ولكي أنتقي الناس، وُأَصّنف، وما أحاول فعله هو مساحمتهم، حىت 

الذين أساؤوا إيلَّ يف العمق.
ألم يكن الدير، ربما، ملجأً مؤقـَّـًتا ال أكثر؟

املسيُح  فيها اإلميان وال أعرُفها؟ لقد قال  نَقيس  هل هناك طريقة 
للجياع  «طوىب  وأيًضا:  فليأِت».  يتبعين،  أن  أراد  «من  نفُسه: 

والعطاش».
أيّـًا من اإلثنين كنِته؟

كنت متعطِّشة للفهم. كنت متعّطشة ملن يصغي إيلَّ دوء حول 
املصاعب اليت واجهتها يف تلك الفرتة. وهذا ما وجدته يف األخوات 
الراهبات. يف األسطوانة املقبلة، سوف أعود لتلك اخلربة الرائعة اليت 

عشتها.
بكلمات أخرى، هل سوف تترجمين هذه الخبرة بترانيم؟

إنه مزيج من الرتاتيل الكنسّية وأعمايل املشهورة الناجحة. ال أستطيع 
التكلم عن ذلك أكثر.

لماذا قرَّرِت تسجيل ذلك اآلن، بعد كل الذي مررِت به؟
بسبب ما متّر به اليونان، اآلن، ولكن، أيًضا، بسبب أيام الفصح، 
إضافة إىل أنين أردت أن أقّدم منوذًجا للعامل، وهو أن احملبة واإلميان 
يؤديان إىل اخلالص. أنا اليت مل تكن حباجة ألي شيء يف حياÞا، 
الشباب  احلب، كان  من  الكثري  لدي  ألنه كان  ذلك.  لك  أقول 
املال  أجل  عابرة، من  متوّسلني ملسة  قدَميَّ  أمام  يركعون  والكهول 
والّدعاية، والنجاح املنقطع النظري. رغم ذلك، كانت تلزمين كلمات 
شريرٌة يقوهلا رجٌل لكي تؤّدي إىل حتريري، وإبالغي بأن كلَّ ما أحرزتُه 
األغاين  مطربات  أفضل  من  واحدٍة  إىل  وَحتوُّيل  السنني  خالل 
إميان  الرياح. بدون  أدراَج  اليونان، كلُّ ذلك ذهب  الفولكلورية يف 
لسُت بشيء. هذا ما أعرفه اآلن. لست آّفي اليت كنتم تعرفوxا. لقد 
انفصَلْت حيايت اآلن، عمَّا قبل الدير، إىل ما بعد الدير. وصّدقوين 

بأن هذا الفصل الثاين هو أكثر فرًحا من األول.
 from http://www.gazzetta.gr/genikes-eidiseis/arti-
cle/item/281728-h-efi-sarri-kalogria
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العین الیمنى
القديس يوحنا الذهبي الفم

«َوأَمَّا أَنَا فَأَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر ِإَىل اْمَرأٍَة لَِيْشَتِهيـََها، فـََقْد 
شغله  جيعل  الذي  ذلك  أي   .(٥: ٢٨ (مت  قـَْلِبِه.»  ِيف  َِا  َزَىن 
املعامل  يطارد  وأن  املثرية،  األجساد  حنو  بفضول  التطلع  الشاغل 
الوجوه  على  عينيه  يُثبت  وأن  باملشهد،  نفسه  ُميّتع  وأن  الرشيقة، 
اجلميلة. إذ أن املسيح جاء ليحّرر من كل األعمال الشريرة ليس 
ُر القلب أوًال ألننا  اجلسد فقط بل النفس أيًضا قبل اجلسد، فهو يَُطهِّ

نقبل نعمة الروح يف القلب.
رمبا يتساءل شخص: وكيف ميكن التحرر من الرغبة؟ أجيب أوًال، 
إذا كانت لدينا اإلرادة فمن املمكن حىت أن ُختمد وتبقى خاملة. 

ثانًيا، هو ال يريد ٱنتزاع الرغبة متاًما هنا بل تلك الرغبة اليت تنبع من 
النظر، ألن ذلك الشخص الفضويل للنظر إىل الوجوه اجلميلة هو 
غالًبا الذي يضرم أتون هذه األهواء بنفسه، وجيعل نفسه أسرية هلا، 

وسرعان ما ميضي أيًضا إىل الفعل.
هذا ما ُيصححه حىت العهد القدمي من البداية، قائًال: «ال تشته 
مجال امرأة قريبك» (خر ٢٠)، ولئال يقول أحد: «ماذا لو نظرت 
دون الوقوع يف األسر»، يعاقب الرب النظرة، لئال تقع يوم ما يف 
اخلطيئة، وأنت تظن أنك يف مأمن منها. قد يقول أحد: «ماذا لو 
نظرت وٱشتهيت حًقا، لكن دون أن أفعل شرًا؟». رغم ذلك أنت 
حمسوب بني الزناة. ألن املــُشرِّع نطق بذلك، وال جيب أن تطرح أية 
أسئلة أخرى. ألنك إذا نظرت مرة أو مرتني أو ثالثًا قد يكون لديك 
القوة لالمتناع، لكن إذا كنت تفعل ذلك بٱستمرار، وُتشعل أتون 
الشهوة، فإنك ساقط ال حمالة، ألن وضعك ال يفوق طبيعة سائر 
البشر. وحنن إذا رأينا طفًال ميسك سكيًنا، نضربه بالرغم من أننا ال 
اهللا  ينزع  أخرى، هكذا  مرة  إمساكها  من  ومننعه  نفسه،  أذى  نراه 
النظرة غري العفيفة حىت قبل الفعل، لئال تسقط يف أي وقت بالفعل 
أيًضا. ألن ذلك الشخص الذي أضرم نار الشهوة مرّة، حىت عندما 
تكون املرأة اليت تطلع إليها غائبة، فإنه يشكل يف نفسه خياالت 
ألمور خمزية بشكل مستمر، وغالًبا ما ينتقل منها حىت إىل الفعل. 
هلذا السبب، ينزع املسيح حىت ذلك العناق الذي يف القلب فقط.

نظرات  مثل  أخرى،  بطريقة  ينظر  أن  حقاً  لإلنسان  املمكن  من 
األطهار، وهلذا السبب مل مينعنا من النظر بالكلية، بل منع النظرة 
املصحوبة بالشهوة. ألن اهللا مل خيلق عينيك هلذا الغرض أبًدا - لكي 
تكون سبًبا يف الزىن - لكنه خلقها لكي ُمتجد اخلالق عندما تعاين 

خملوقاته.
الذي خيص اآلخرين،  للتطلع إىل اجلمال  متلهًفا  إذا كنت  لكن 
آخر،  مكان  يف  بالتجوال  لعينيك  بالسماح  زوجتك  جترح  فأنت 
وجترح أيًضا تلك اليت تتطلعت إليها، بلمسها بشكل غري شرعي. 
هلذا  بعيونك،  َداَعْبَتها  قد  باليد،  تلمسها  مل  أنك  من  بالرغم  إذ 

حيسب ما تفعله زنا، وعاقبة هذا اجلرم ليست هينة. إذ ميتلئ ذلك 
الشخص باالنزعاج واالضطراب، وتكون التجربة شديدة، والوجع 
أو من  أسوأ حىت من األسري  اإلنسان  فتكون حالة ذلك  مؤلـًما، 
الشخص املكبل بالقيود. واملرأة اليت أطلقت السهم، كثريًا ما متضي 
إىل حاهلا، بينما يظل اجلرح رغم ذلك باقًيا. أو باألحرى، ليست 
باجلرح  نفسك  أصبت  الذي  أنت  بل  السهم،  أطلقت  اليت  هي 
املميت بنظراتك غري العفيفة. وهذا أقوله ألعفي النساء املعتدالت 
من املسؤولية. ألنه من املؤكد، إذا تزينت إحدى النساء وٱجتذبت 
حنوها عيون الناس يف الطريق، فهي تتحمل العقوبة القصوى حىت 
وإن مل تفنت من يقابلها، ، ألxا خلطت السّم، وأعدت الشراب 
املسموم، حىت وإن مل تقدمه يف كأس. أو باألحرى، هي قدمت 

الكأس أيًضا، لكن مل يوجد من يشربه.
«فَِإْن َكاَنْت َعيـُْنَك اْلُيْمَىن تـُْعِثُرَك فَاْقلـَْعَها َوأَْلِقَها َعْنَك» . (مت ٥: 
٢٩). ملاذا ذكر العني اليمىن مث أضاف اليد اليمىن؟ لكي يريكم أنه 
ال يتكلم عن األطراف بل عن أولئك األشخاص القريبني منا، فهو 
عينك  حمل  يف  أنه  لو  ما، كما  شخص  حتب  «إذا كنت  يقول: 
أنك  لك حىت  بالنسبة  قيمة كبرية  ذو  أنه  تظن  إذا كنت  اليمىن، 
تقدره يف مكانة يدك، وهذا الشخص يؤذي روحك، فيجب عليك 
أن تقطعه». تأمل توكيد املعىن، فهو ال يقول «إنسحب منه»، بل 

يقول «أقلعه وألقه عنك» ليظهر االنفصال الكامل.
«ألَنَُّه َخْيـٌر َلَك َأْن يـَْهِلَك َأَحُد َأْعَضاِئَك َوَال يـُْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِيف 
يف  جنح  وإذا  نفسه،  خلالص  يعمل  ال  إذا كان  فهو  َجَهنََّم.». 
حتطيمك فما الفائدة من غرق االثنني مًعا، بينما إذا ٱنفصال فإن 

واحًدا على األقل سوف ينجو.
ينطبق هذا األمر على الرجال والنساء، إذا كان الشخص الذي 
يؤذيك بصداقته يستمر هكذا بدون عالج، فإن قطعه عنك حيررك 
من كل ضرر ناتج منه، وهو أيًضا سوف يتحرر من االÞامات اليت 
تثقل كاهله، فال يكون عليه أن جياوب عن هالكك باإلضافة إىل 

أعماله الشريرة اخلاصة.
يبدو  وما  اإلهلية،  والعناية  باللطف  مليئة  الوصية  أن  أترى كيف 
لإلنسان قسوة يكشف عن عمق احملبة حنو اإلنسان. ليت أولئك 
الذين يسرعون بالذهاب إىل املسارح وجيعلون من أنفسهم زناة كل 
يوم يصغون هلذه األمور. ألنه إذا كانت الوصية تأمر بقطع ذلك 
الصديق الذي يؤذينا ٱرتباطنا به، فأي عذر يكون ألولئك الذين 
يرتددون على تلك األماكن، وجيتذبون إليها كل يوم حىت الذين ال 
منع  هلذا  عدد.  بال  هالك  فرص  ألنفسهم  فيجمعون  يعرفوxم، 
أيًضا بعدما أشار ملا  العفيف، لكنه  النظر غري  املسيح ليس فقط 
يتبعها من ضرر، شدد الوصية وأمر بالقطع والفصل والطرح بعيًدا. 
وكل هذا رتبه ذاك الذي نطق بأقوال احملبة بال عدد، حىت تتعلم بكل 

وسيلة عنايته اإلهلية، وكيف يسعى ملنفعتنا بكل وسيلة.
Reference: Commentary on Matthew, 
Homily 17, Saint John Chrysostom, NPNF
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الراعي احلقيقي هو الذي يستطيع مبحبته 
ومهّته وصالته أن جيري وراء األغنام الناطقة 

اليت ضّلت ويعيدها إىل الطريق القومي.
وجهاده  اهللا  بنعمة  اقتىن  من  هو  الرّبان 
الذايت قوة روحية ينقذ ا السفينة ليس فقط 

من هياج األمواج بل من عمق اللُّجَِّة.
النفس  صحة  امتلك  الذي  هو  الطبيب 

واجلسد وال يـُْعِوزُُه بعد أيُّ دواء هلما.
املعلم احلقيقي هو من حيمل يف ذاته كتاب املعرفة الروحي املكتوب 
بإصبع اهللا أي باالستنارة اآلتية منه تعاىل، وال يعود حيتاج إىل كتاب 

آخر.
الرسوم  فنهم على نسخ  يقتصر  أن  الرسامني  عاٌر على  أنه  كما 

القدمية، كذلك عار على الرعاة أن يقّلدوا غريهم يف تعليمهم.
يا من Þُذُِّب من هم دونك، عّلمهم ما هو من فوق حني تكون 
أنت قد Þّذبت من فوق. ولتعّلمك رتبتك املنظورة ما هو غري املنظور.
ال تنَس قول من قال: «مل أتسّلم اجنيلي وال تعّلمُتُه من إنسان» 

(غال١)، ألنه يتعذر على الالصقني باألرض أن يداووا اآلخرين.
العليلة  أغنامه  يُنعش  الصاحل  والراعي  مركبه،  ينقذ  الصاحل  الرّبان 
ويشفيها، وبقدر ما تتبع األغنام راعيها بأمانة وتسري وراءه ُقُدًما ذا 

املقدار ُجييب عنها أمام رب البيت.
فليـَْرم الراعي حبجارة أقواله األغنام اليت تتخّلف عن القطيع عن تواٍن 

أو شراهة. فهذه عالمة أيًضا الراعي الصاحل.
باَحلرِيِّ  أو  الشمس  األغنام تسرتخي بسبب حرارة  بدأت  ما  إذا 
حرارة اجلسد، َشَخَص الراعي ببصرة إىل السماء وازداد سهرًا عليها، 
إذ غالًبا ما يؤخذ الكثري منها فريسًة للذئاب يف أوقات احلّر الشديد 
هذه. ولكن إذا ما َحَنْت رأسها إىل األرض كما تفعل اخلراف عادة 
يف أوقات احلّر فسوف نشهد حتقيق قول املرمن: «القلب املتخشع 

املتواضع ال يرذله اهللا» (مز ٥٠)
إذا ما داهم القطيَع ليُل األهواء وظالمها فليقف الكلب بال حراك 
الكلب هو ذهنك  الراعي) أن  ُمتجًها حنو اهللا، فاعلم (يا حضرة 

الذي عليه يرتّتب أن يهزم الوحوش.
تزود أنت أيًضا أيها األب املوقر بلزقات، وجرعات دواء، ومشارط، 
ومساحيق وقطرات (للعينني) وأسفنجات، ومفاصد (أدوات لنزيف 
وسكني  وضّمادات،  ومباضع  ومنومات  ومراهم  ومكاٍو  الدماء) 

ورباطات ووصفات مضادة لغثيان النفس.
إن مل نستعمل هذه األشياء كيف نستطيع أن منارس عملنا؟

سيتعذَّر علينا ذلك إذ أن األطباء يتقاضون أجرًا ال على أقوال بل 
على أفعال. 

فاللزقة (الضمادة) هي عالج األهواء اخلارجية اليت هي أهواء اجلسد.
باستخراج  الداخلية  األهواء  ملعاجلة  هي  الدواء)  (جرعة  والَشربة 

األوساخ غري املنظورة.
وينّظف  يكوي  الذي  اإلذالل  فهو  املشرط  أما 

تَـَقـيَُّح الكربياء واإلعجاب بالذات،
النفس  عني  تطهري  ألجل  هو  العينني  وقطرة 
من  حاٌد  توبيخ  إxا  بالغضب.  واملظلمة  املتعكرة 

شأنه أن يشفي سريًعا. 
غري  لنتانٍة  عاجل  استخراج  فهو  املفصد  أما 

منظورة، انه َتَدخُّل حازم وحاسم إلنقاذ املريض.
واألسفنجة هي العناية والتعزية اللتان حييط ما 
املـُشجعة  العملية اجلراحية باألقوال  الطبيب مريضه بعد الفصد أو 

العطوفة واللطيفة. 
واملكواة هو قانون تأديب نفرضه لوقت حمّدد من أجل توبته.

م للمريض بعد الكّي بأقوال مناسبة أو  واملرهم هو العزاء الذي يُقدَّ
بتسكني خفيف لوجعه.

املنّوم هو أن حنمل ِمحَل التلميذ عنه ونؤّمن له بواسطة طاعته الراحة 
والنوم اليقظ والعمى املغبوط الذي جيعله ال يرى الصالح الذي فيه.

والرباطات هي اعتماد الصرب إلعادة تثبيت وتشديد الذين توانوا 
واسرتخوا بدافع اÊد الباطل. 

وأخريًا املبضع أو السكني، الذي هو احلسم والعزم على قطع جسٍم 
قد ماتت النفس فيه َوبَـْرتِ عضٍو مغنغر فاسد قد ينقل فساده لآلخرين. 
طوىب لألطباء الذين ال يتعرضون لغثيان النفس وللرؤساء (الرعاة) 
إذ ال يشمئزون من شيء  األولني  األهواء، ألن  انعتقوا من  الذين 
الشديدة،  نتانته  رغم  للمريض  الالزمة  العناية  تأمني  يستطيعون 

واآلخرين (الرعاة) قادرون على بعث النفوس املائتة.
لكي  األهواء كلًيا  من  جمرًدا  يكون  أن  (الراعي)  الطبيب  على 
يستطيع يف بعض املناسبات أن يتصنعها، وخاصة الغضب، ألنه ان 
مل يكن قد حتّرر منها كلًيا فال يقدر أن يتظاهر ا دون أن ينفعل.

من شفاء  يتمكن  احلكمة حني  وهبه  قد  اهللا  أن  الطبيب  يعرف 
أمراض عضالة مستعصية على كثريين غريه. 

اخلطر  إىل  مرضاهم  تنبيه  إىل  يعمدون  (روحيني) ال  أطباء  رأيت 
العناء  من  أنفسهم كثريًا  املرضى وعلى  على  بذلك جيلبون  فكانوا 
والعذاب ... أحزِن املريض إىل حني لئال يصبح داُؤه مزمًنا أو ميوت 
بسبب صمتك الكريه. فإن صمت الربان جعل الكثريين يظنون أxم 

يُبحرون حسًنا إىل أن يصطدموا بصخور البحر.
احملبة هي اليت ُتظهر الراعي احلقيقي ألن الراعي العظيم بدافع احملبة 

شاء أن ُيصلب.
المرجع: "رسالة إلى الراعي" للقديس يوحنا الدرجي ... كتاب "السلم إلى 

اهللا" تعريب مارجرجس الحرف

الراعي طبیب ُمعالج
القدیس یوحنا السلَّمي
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٤٥) مباذا نعرتف من خالل البند ٨ من دستور اإلميان: «وبالروح 
القدس، الرب، احمليي، املنبثق من اآلب، الذي هو مع اآلب واالبن، 

مسجود له وممجد، الناطق باألنبياء».
القدس. هذا ألن  بالروح  ونؤمن  نعرتف  بأننا  نعرتف  البند،  ذا 
الروح القدس هو إله ورب. إنّه األقنوم الثالث من الثالوث القدوس، 
مساٍو يف اجلوهر لآلب، وكما أن اآلب إله واالبن إله الروح القدس 
أيًضا إله. إنه ينبثق من اآلب. وهو معبود وُممجَّد مع اآلب واالبن. 
أو  بالفكر  منها  يتعّلق  ما  الطبيعة،  ُحيِْيي كل  للحياة  معٍط  إنه 
باحلواس. إنّه ينري كل إنسان يأيت إىل العامل. الروح القدس مينح كل 
األشياء: يقيم األنبياء، يعّلم احلكمة، يكّمل األشياء، يشّكل كل 
ليتورجيا  خلدمة  املختارين  العلي  خّدام  يقيم  الكنيسة،  مؤسسة 
الكنيسة يف  الكنيسة، يشفي املرضى، يكّمل كل نقص، يقيم يف 

الزمان اآليت ويقودها إىل كامل احلق.
٤٦) ماذا ُيسّمى الروح القدس يف الكتاب املقدس؟

«احملامي»  أي   ،(٧:١٦  ،٢٦:١٤ (يوحنا  «املعّزي»  ُيَسمَّى 
و«الذي يعّزي»-يوحنا١٠:٤)، «القوة» (لوقا ٣٥:١)، «املوهبة» 

(أفسس ١٣:١) و«إصبع اهللا» (مىت ٢٨:١٢ ولوقا ٢٠:١١).

٤٧) مباذا نعرتف، لغاية اآلن، يف البنود الثمانية األّوىل؟
قدس،  وروح  وابن  آب  األقانيم:  ُمثـَلَِّث  واحد  بإله  نؤمن  بأننا 

متساٍو يف اجلوهر وغري منفصل.
٤٨) ما الذي نقّر به يف البند التاسع: «بكنيسة واحدة مقدسة 

جامعة رسولية»؟
نقّر بأننا بعد اإلميان باإلله الثالوثي نؤمن بكنيسة اإلله الثالوثي، 
أي باملؤسسة الدينية اإلهلية اليت أّسسها املسيح املخّلص وأطلقها 
الروح القدس يوم العنصرة، وبشكل شامل باحلقائق اليت تُعّلمنا إياها 
هذه مؤسسة الكنيسة اإلهلية أنظمتها وأسرارها ووصاياها، اليت ا 
وحدها اخلالص للعامل. هذا ألن سبب تأسيس الكنيسة ورسالتها 
يف العامل هي استعادة ملكوت اهللا على األرض من خالل خالص 

اجلنس البشري وشركته مع اهللا.
٤٩) ملاذا نقول «نؤمن بالكنيسة»؟

فهم  يستحيل  اإلميان  دون  من  إذ  بالكنيسة،  نؤمن  بأننا  نقول 
لتقّبل  وأيًضا  فيها،  يكتمل  الذي  البشري  اجلنس  خالص  وقبول 
األسرار اليت ُمتاَرس خلالص اإلنسان وتقديسه كما كّل احلقائق اليت 
تعّلمها هي. وألنّه يستحيل فهم أسرار اهللا علينا أن نؤمن بالكنيسة 

اليت عّلمها الروح القدس وثّبتها يف قّوة هذه األسرار وعملها.
٥٠) ماذا نعين بـ «كنيسة واحدة»؟

الوحيدة  الدينية  املؤسسة  هذه  نعين  واحدة»  «كنيسة  بقولنا 
والروح  املخّلص  املسيح  األرض  على  وثّبتها  أّسسها  اليت  الواحدة 
الكنيسة  بتعبري آخر، حنن نعين  املسيح.  القدس، واليت رَْأُسها هو 
الوحدة املقدسة اجلامعة الرسولية اليت عريسها املسيح نفسه، وبالتايل 

حيث يوجد عريس واحد تكون عروس واحدة.
٥١) هل كل الكنائس اليت يف العامل تشّكل كنيسة واحدة؟

نعم. كل الكنائس احمللية املنتشرة يف العامل تشّكل كنيسة واحدة 
من  خرجت  وقد  نفسه،  باإلميان  تعرتف  مجيًعا  ألxّا  مقّدسة، 
الكنيسة نفسها، واليت هي متحدة ا برباط ال ينفك روحًيا. احمللّية 

ال تفّك وحدة الكنيسة، عندما يوّحد إمجاع الروح كل الكنائس.
٥٢) ماذا نعين بـ «كنيسة مقّدسة»؟

عندما نقول «كنيسة مقدسة» نعين ونعرتف بأن كنيسة املسيح 
مقدسة ألن:

أ) املخّلص الذي أّسسها هو يقدسها إذ يطّهرها بدمه اخلاص، 
أَْو  َغْضَن  َوَال  ِفيَها  َدَنَس  َال  لِنـَْفِسِه َكِنيَسًة جمَِيَدًة،  لكي «ُحيِْضَرَها 
(أفسس  َعْيٍب»  َوِبَال  َسًة  ُمَقدَّ َتُكوُن  َبْل  ذِلَك،  ِمْثِل  ِمْن  َشْيٌء 

 .(٢٧:٥
ب) ألxا تأّسست وتقّدست بالروح القدس الذي أتى وحّل عليها 

وهو يبقى فيها يف احلياة اآلتية ويقدسها من خالل الكّل.

دستور اإلیمان-٣
القدیس نكتاریوس أسقف المدن الخمس

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
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٥٣) ما معىن جامعة؟
للمسيح  اليت  اإلهلية  املؤسسة  هذه  أن  نعين  «جامعة»  بقولنا 
املخّلص، كوxا موّحدة ومقّدسة، هي جامعة إذ إxّا تضم كل الذين 
يؤمنون باملسيح وهي ترنو إىل ضّم كل اجلنس البشري، لكي تقدسه 
وختلصه ليتِحد جبسد املسيح. إىل هذا، نعرتف بأن كل الكنائس 
املوجودة يف كل مكان، واليت تعرتف باالعرتاف نفسه، هي واحدة 

مع كنيسة املسيح املقدسة وهي كجسده.
٥٤) ما معىن «رسولية»؟

نفهم من خالل هذه الصفة ونعرتف بأن الكنيسة الواحدة اجلامعة 
هي الكنيسة اليت أسسها الرسل القديسون بني األمم. حنن نسّميها 
رسولية ليس ألن كنيسة املسيح مؤسسة تعود للرسل بل ألxا كنيسة 

املسيح الواحدة املقدسة الرسولية اليت أسسها الرسل أنفسهم.
٥٥) ما معىن «أعرتف مبعمودية واحدة ملغفرة اخلطايا»؟

هذا ما نذكره يف البند العاشر من دستور اإلميان، وهو أنّه يوجد 

معمودية واحدة ال غري ملغفرة اخلطايا، معمودية الكنيسة الواحدة 
الرسل  من  املعَلن  التعليم  حبسب  متارسها  اليت  الرسولية،  اجلامعة 

وطقوس الكنيسة، وما من معمودية أخرى متنح غفران اخلطايا.
٥٦) ما هو اعرتافنا يف قولنا « أترّجى قيامة املوتى»؟

حبسب  تتّم  سوف  اليت  املوتى،  قيامة  نتوّقع  بأننا  نعرتف  حنن 
الكتاب املقّدس يف يوم الدينونة، حني يأيت املسيح مبجد فيحاكم 
اّختذوها يف  اليت  البشر سوف يقامون بأجسادهم  العامل، ألّن كل 

حياÞم على األرض.
٥٧) ما الذي نعرتف به بإعالننا يف البند الثاين عشر من دستور 

اإلميان: «وأترّجى قيامة املوتى واحلياة يف الدهر اآليت. آمني».
حبسب  يتوّقعون،  باملسيح  مّنا  املعتمدين  بأّن  نعرتف  البند  ذا 
الكتاب املقّدس، حياة مستقبلية أبدية، بال توّقف وال xاية، وهي 

ختم ومدى العمل الفدائي للمسيح املخّلص.

الكآبة
الشيخ تريفن*

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي
هناك أوقات نستسلم خالهلا إىل ما يسّمى شيطان نصف 
من  يتغّذى  ما  غالًبا  االستسالم  هذا  للكآبة.  فنخضع  النهار 
عادة التذّمر املزمنة. حنن نتذّمر من صحتنا إىل درجة أن تتحّول 
املادية تقودنا إىل  نقطة الرتكيز األوىل يف حياتنا. االهتمامات 
التذّمر على ما ليس لدينا أو ما قد خنسره. قد نتحّول بنظر 
اآلخرين إىل «املتذّمر» وجندهم مييلون حنو تالفينا. كون اإلنسان 
متذمرًا يقّدم العلف لشيطان نصف النهار ويقود إىل االكتئاب.

بالطبع، االكتئاب هو يف بعض األحيان شيٌء من عدم التوازن 
مع  الطبيب.  اهتمام  وطلب  له  التنّبه  ينبغي  الذي  الكيميائي 
هذا، قد يكون حالة من تصوير الذات كصنم وعبادÞا. حنن 
نتالىف العالقة مع اهللا مرّكزين على حاجاتنا الشخصية. بإمهالنا 
حاجات احمليطني بنا نبين جدارًا حول مدينتنا الذاتية اليت فيها 
هذه،  الذات  مدينة  يف  وحدنا  وكوننا  للنفس.  مكّرس  معبد 

ننشغل بالتفكري بالسبب الذي جيعلنا نغرق حنو كآبة متزايدة 
العمق.

لكن مىت قّدمنا ذواتنا يف خدمة اآلخرين، يتبّخر الرتكيز على 
الذات. يف خدمة اآلخرين، نستطيع جمدًدا أن نرى حمبة اهللا اليت 
ُيسَرب غورها. مع هذه الرؤية السماوية للمحبة، ال يبقى مكان 
بطبيعته  الرّب طبيعتنا  لقد وّحد  والقنوط.  واليأس  الرجاء  لقلة 
وتُغَسل  العلّي  أبناء  نصري  األبد. حنن  إىل  نتغّري  اإلهلية، وحنن 
خطايانا بدمه. أحزان هذا العامل وأمحاله، إذا ما احتملناها يف 
احلياة  يـَُعربَّ عنه يف  يوَصف وال  تقود إىل فرح ال  احلياة،  هذه 

اآلتية.
عندما نضع ذواتنا جانًبا ونرى مجال العامل من حولنا وصورة 
اليأس واألمل والكآبة ونُبيد  أن نطرح  قريبنا، ميكننا  املسيح يف 
نفوسنا  مننح عدو  للكآبة  باستسالمنا  النهار.  شيطان نصف 
القوة وحْسب، إذ ننسى أن قوة الظالم قد أبيدت عندما اقتحم 
ربنا اجلحيم بنزوله إليه. املوت ُغلب باملوت وقيامة السيد صارت 

قيامتنا.
* رئيس دير املخّلص اجلزيل الرمحة، واشنطن.

بأس
البأس هو الشدة في الحرب ( راعوث ٤ : ١١، ١ 
صم ١٤ : ٤٨ …  … الخ )، وذو البأس هو 

الشديد الشجاع ( ٢ صم ٢٣ : ٢٠ ).

االسكندر
المكدوني

االسكندر المكدوني
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أسقف المدن الخمس

الباب الثالث
اإلعاَقُة  بَرَكٌة من اهللا

✞ مواجهة اِإلعاقة بشكٍل صحیح ✞
بشكٍل  الرؤية  على  ُقدرتي  لعدم  أقلُق  أيًضا  أنا  ياروندا،   ✟
يَُمكُِّنني من قراءة ولو فصٍل واحٍد من العهد الجديد. وقد قلَت 

لنا أنَّ قراَءة إصحاٍح واحٍد كل يوم تُـَقدُِّس اإلنسان؟.
✝ ملاذا تقلقني؟ لو قرأِت بضع آياٍت أو حىتَّ كلمة واحدة، أو 
أنِت  أقل؟  مبقداٍر  ستتقّدسني  فهْل  بورٍع،  اإلجنيل  قَـبَّلِت  إذا  حىتَّ 
لسِت حديـثة العهد يف معرفـتك باملسيح. ملاذا ال تتأمَّلني مبا َقرأته أو 
اُذ املوقِف الصحيح. قويل  مسعته حىتَّ اآلن؟ األساُس بكامله هو اختِّ
لنفسِك: «اآلن يُريدين اهللا أن أكوَن ذه احلالِة، وقَبل بضع سنواٍت 

أرادين أن أكوَن خمتلفًة عمَّا عليه اآلن».
قائًال:  أخربين  وقد  عندما كَرب،  نَظره  فَقَد  الورعني  احملامني  أحد 
«ياروندا، َصلِّ ِمن َأجلي لكي أستطيع َأن أَرى ما َيسمح يل بقلبٍل 

من القراءِة ولكي أُميِّز الناس الَّذين ُأحّبهم».
للقراءِة،  ُمتيِّز أحبَّاءك من َصوÞم. وبالنسبة  أن  فأجبته:«تستطيع 
فقد قرأَت ما يكفي ِخالل ُكلِّ السنني. اآلن، ُقْل َصالة يسوع. ( رّيب 
يسوع املسيح ابن اهللا احلّي ، إرمحين أنا اخلاطىء ) على ما يبدو، هذا 
ما يُريُدَك اهللاُ أن تفعله حالًيا». ومنذ ذلك احلني، أحسَّ هذا الرجُل 

بفرٍح َأعظم ممَّا َشَعَر بِه عندما كاَن َنظرُه يف أفضل َحال.

❁ ُمكافأةُ اإلعاقِة السماوّیُة ❁
يتذمَُّروا، فستكوُن مكافأÞم  الـُمعاقون على إعاقتهم وملْ  إذا َصبـََر 

أعظم. كلُّ املعاقني َميلكون حسابات توفري مفتوحًة. يأخُذ األصمُّ 
عينه  بسبِب  األعمى  الصمَّاء،  أذنه  بسبِب  اهللا  خزانه  من  شيًكا 
العمياء، والكسيُح من أجِل رِجِله الَعرجاء. وهذا أمٌر ُمهّم! ولو بذلوا 
القليَل من اجلهِد ملقاومة أهواء نفوِسهم، فسوف يُلبسهم اهللاُ األكاليَل. 
إًذا، كما هو واضٌح، ينال الـُمتمّرسون يف حرِب اإلعاقة تقاعًدا كبريًا، 
وميدالياِت التمييِز أيًضا. سيقوُل اهللا ملن يتمّتع بالَجمال، بالشباِب، 
وبالصحِة، لكنه ال ُيجاهُد للتخلُِّص من عيوبه: «لقد متتَّعت يف 
حياتك بالعطايا اليت أُعِطَيت َلك - اجلمال، الشباب، الصحة! - 

فبماذا أُديُن لَك اآلن؟ ال شيء».
أَو  والديه  من  إعاقته  ورَث  أو  ُوِلَد كذلك  َسواء  الـُمعاُق،  أمَّا 
اكتسبها الحًقا، فيجُب أن يَبتهَج ألنَّ شيًئا ما بانتظاره يف احلياة 
األخرى. وإذا ملَْ يتذمَّر بسبب ِإعاقته، فجائزته الّسماوية ستكون 
نقّية. وهل هَو أمٌر بسيٌط أن يَعَجز أحدهم عن مدِّ رِجله، أو عن 
احلياة  يف  اهللا  له  سيقول  بسجداته.  القيام  أو  ِلَوْحِدِه،  اجللوس 
الكرسّي ذي  هذا  ُمرتاًحا يف  واجلس  َولدي،  يا  «َتعاَل  األخرى: 

الذراعني».
هلذا السبب فأنا أَُفضِّل أن أوَلَد ُمعاقًا ِذهنيæا، أعمى، أو أصّم، ألّن 
اهللا َسُيعطيين عندها شيًئا ما. إذا ْمل يتذمَّر الـُمعاقون، بْل شكروا اهللا 
يف  مكان  أفَضل  فسريحبون  منه،  بالُقرب  حياÞم  وقضوا  بتواضٍع 
الفردوس، إذ سيضعهم اهللاُ مع املعرتفني والشهداِء، الذين َختَلَّوا َعن 
ِذراعهم وأرجلهم حمّبة باملسيح، وهم اآلن يف الفردوس يُقّبلون دائًما 

ِذراَعِي املسيِح ورجلْيِه بورٍع.
✟ ياروندا، ماذا يحدُث إذا تذّمر األصم؟.

هذه  بعُض  Þّمـه  ال  واهللاُ  سيتذمَّرون.  الصغاُر  األطفاُل  حىتَّ   ✝

لكنهم  بالتساوي،  أوالدهم  ُحيّبون ُكلَّ  الصاحلون  فاألهل  األمور. 
أو  اخلاصِة  االحتياجاِت  َذوي  ألبنائهم  خاصæا  اهتماًما  يُوُلون 
الـُمعاقني. وكذلَك يفعل اهللاُ، وهو والُدنا الكرُمي، مع أوالده الضعفاِء 
احلّق  ويُعطونه  حسنة،  نّيٌة  لديهم  دامْت  ما  روحيæا،  أو  جسديæا 

لَيتدّخل يف حياÞم.

تَـًبا لهم
تقول «تَــبَّا هلم» أي الزمهم اهللا هالًكا وخسرانًا. ويقول هوشع: 
« ويل هلم ألxم هربوا عين. تَـبَّا هلم ألxم أذنبوا إيل » (هو٧ 
واخلراب  واهلالك  بالويالت  يتوعدهم  العبارتني  ففي   ،(١٣:
الحنرافهم عن طريق الرب. والكلمة العربية املرتمجة « تَبـæا » هي 
«شود» (Showd) وقد ترمجت بكلمة «خراب » يف كثري 
من املواضع ( أيوب ٥ : ٢١ و ٢٢، إشعياء ١٣ : ٦، يوئيل 
اغتصاب» يف سفر  وترمجت    ،(٦ : : ١٥، هوشع ٩   ١

األمثال (٢٤: ٢).
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العهد القدیم في الكتاب المقدس  (١٠٤)
٨) إسكندرا سالومي (٧٦-٦٧ ق.م.):

بعد موت اإلسكندر جانيوس تبوأت أرملته إسكندرا سالومي 
العرش وعّينت ٱبنها هيركانس الثاني رئيًسا للكهنة، وحكمت مّدة 
تسع سنني وتعاطفت مع حزب الفريسيني فصار هلم أثناء ُحكمها 

مكانٌة رفيعة يف البالد.

ج) روما وشروق العهد الجدید
القرن األّول ق.م. حىت بدأت  النصف األّول من  ٱنتهى  ان  ما 
اهليئة  هو  الشيوخ  جملس  وصار  الداخلية  روما  أحوال  تستقّر 
االستشارية العليا وصار حيكمها حكام سياسيون وأباطرة أشداء، 
فكان منهم يوليوس قيصر وأنطونيوس وأكتافيوس ونّظمت روما 
من  العامة  وطبقة  النبالء  طبقة  فيه  طََبقي  أساس  على  رعاياها 
الفالحني، وأخذت سيادة روما يف االتساع وحّققت انتصارات على 
اليونان وأخذت تُـَهْيِمُن على مستعمراÞا يف سوريا ومصر، وانتقلت 
سوريا اىل اُحلكم الروماين وجعلت روما هلا مركزًا وحامية عسكرية يف 
انطاكية وصارت اليهودية جزًءا من سورية سنة ٦٣ ق.م. ولكن 
روما تركت رئيس الكهنة هيركانس يف سلطته الدينية وأوكلت إليه 
املهام القضائية وأُبرمت عّدة معاهدات بني روما واملكابيني، أما يف 
سنة ١٣٨ ق.م. وبدأت  اليهود يف  فيها  فقد ظهر  نفسها  روما 
أعدادهم تتزايد يف العاصمة الرومانية بعد أن َجَلَب بومبي سنة ٦٣ 
ق.م. كثريين منهم َأسَرى، ومن نسل هؤالء تأّلفت كنيسة رومية 

واليت كتب إليها بولس الرسول رسالته املشهورة.

الفتح الروماني واألسرة المكابّية:
بعد أن وَصَل بومبي القائد الروماني بقّواته يف 
عام ٦٤ ق.م. إىل سوريا، دخل أنطاكية وعزل 
ملكها وبذلك انتهت دولة السلوقيني، مث أعلن 
إىل  َسْيـَرُه  وتابع  رومانية  دولة  سوريا  بومبي 
فلسطني واستوىل على أورشليم سنة ٦٣ ق.م. 
واستوىل على أريحا مث زحَف إىل دولة النبطيني 
االنتصارات  هذه  وبعد  بترا،  عاصمتها  وأخذ 

أعلن عن فلسطني والية رومانية وعهد ا إىل حاكم روماين.
ومنذ سنة ٦٧ ق.م. إىل أن أُعلنت فلسطني والية رومانية كان 
سالومي،  اسكندرا  موت  بعد  خاصة  اليهودية  يف  شديًدا  النزاع 
لالستيالء  املكابّية  األسرة  أفراد  بني  والتنافس  الصراع  ازداد  حيث 
على العرش ومرت فلسطني بسنوات قاسية ولّطخ تاريخ هذه الفرتة 

كثرة املؤامرات واللجوء إىل روما.

أرسطوبولس الثاني ٦٣-٦٧ ق.م.:
بعد موت إسكندرا سنة ٦٦ ق.م. خلفها إبنها هيركانس الثاني 
ملًكا على العرش ومجع مع السلطة الدينية رئاسة الكهنوت، لكنه 
وتنازع  الثاني  أرسطوبولس  أخاه  األطماع  فحرّكت  ضعيًفا  كان 
األخوان على العرش واشتعلت حرب أهلية جنح فيها أرسطوبولس 
ورئاسة  اُحلكم  بني  فجمع  واحلربية،  بالعرش  واستأثر  أخاه  وخلع 
املسرح  على  وظهر  الصدوقيني،  جانب  يف  وكان  مًعا  الكهنوت 
املكر  من  عظيم  جانب  على  وكان  األدومي  إنتيباتر  السياسي 
والدهاء، فلكي يعمل لصاحله أشعل نار الفتنة بني األخوين وأظهر 
تعاطًفا مع هيركانس طامًعا يف حتقيق طموحه فالسيطرة على َرُجل 
وأغرى  القوي،  أخيه  على  منها  أسهل  هيركانس  مثل  ضعيف 
(الحارث)  أريتاس  إىل  االلتجاء  على  هيركانس  صديقه  أنتيباس 
ملك النبطيين العرب يف بترا ويطلب معاونته. وكان النبطيون عربًا 
َر هلم أن يصبحوا أحد الشعوب التجارية العظمى، وحكموا جزًءا  ُقدِّ
كبريًا من النقب وسيطروا على الطريق امللكي للتجارة واملمتد من 
عصيون جابر إىل غزّة ومصر، وصارت هلم اتصاالت مباشرة مع 
اليهود منذ بدء الفرتة اليونانية وامتدت إىل ُحكم الرومان، وكانت 
اآلثار  تلك  اآلن.  آثارها حىت  غرائب  تظهر  واليت  برتا  عاصمتهم 
اإلغريقي  النمط  على  وهي  اللون  الورديّة  الصخور  يف  املنحوتة 
الروماين وأُطلَق عليها برتا مبعىن صخرة بسبب طبيعتها الصخرية، أما 
اإلسرائيليون فيسموxا سيلع (اش ١:١٦) ومعناها بالعربية صخرة.
ملك  (الحارث)  أريتاس  وكان 
نصيًبا  يأخذ  أن  يتطّلع  النبطيني 
ملساعدته  مثًنا  األردن  عرب  من 
لهيركانس، وقد سره أن يتحالف 
إىل  الدخول  يف  هيركانس  مع 
النبطية  القوات  وتقّدمت  املعركة 
وهزمت أرسطوبولس الذي أسرع 
أورشليم  إىل  وهرب  باالنسحاب 
واحلصن  اهليكل  جببل  واحتمى 
حيث صار يف مأمن، لكن ملك النبطيني حاصره وأمام هدا اهلجوم 
هذا  ضّد  االحتاد  من  مفًرا  أورشليم  يف  املتنافسة  األحزاب  جتد  مل 
ينقذ  ومل  وَخِطًرا،  َصعًبا  املوقف  وكان  الوثين،  العريب  العدّو 
أرسطوبولس سوى وصول القوات الرومانية إىل أورشليم، فأخذت 
النبطيني باالنسحاب، لكن أرسطوبولس خرج من احلصن  قوات 
القتفاء أثرهم وهم يف عودÞم إىل برتا عاصمتهم وأنزل م هزمية 

نكراء.    
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الجزء الثاني
الفصل األّول

وتعجََّب نكتاريوس:
تأدية  عن  وتوقفت  مصر  تركت  أين  يكفيهم  أال  غريب!  هذا   -

مهامي كأسقف البطريركّية؟ وماذا سيفعلون أسوأ من ذلك؟
-إxم خائفون يا سّيدي. خيافون أن تعود يوًما. وخيافون غضب 
تعرفهم جيًدا: إxم حقريون، عاجزون، غريبون عن  الشعب. أنت 
الفضيلة. مل حيّل عليهم النور اإلهلي وال النعمة الـُمِشعَُّة. وهلذا جتدهم 
يعملون ليل xار دف إقصائك عن الكنيسة األرثوذكسّية. أنصحك 

باختاذ احلذر، واالحتماء.
- وماذا أفعل؟.

فقال الراهب:
َوَسْلُه كيف  - أكتب إىل صفرونيوس، احتّج على ما حّل بَك، 
وملاذا طردك بدون سبب، ودون أن يسمح لك بالدفاع عن نفسك، 
ودون ُحكم إكلرييكي؟ وملاذا جّردك من لقب مرتوبوليت؟ رغم أن 
أعطاك  هل  البطريركي.  القانون  يف  مسجالن  وتنصيبك  انتخابك 

تعويًضا مالًيا على األقل؟؟.
- مل أحصل على شيء منذ تنصييب.

- ملاذا؟
- كانوا يف كل مرّة يتحدثون عن الصعوبات املادية اليت تعاين منها 

البطريركية، ويؤجلون الدفع إىل موعد الحق.
- آه، ال، كم تتأّمل أين أرى ... أن ثيابك رثّة ... وافهم كيف 
التجأت إىل هذا املكان البعيد ... لقد عانيُت مصاعب كثرية حىت 

أجدك.
- ليتمّجد الرب. لقد وجدُت هذا املأوى لقاء إجيار زهيد جًدا. 
ومع هذا فاين مدين بشهرين لصاحبته. إن شقيقها على عالقة قرابة 

مع راسم األيقونات الذي زّين كنيسة القاهرة.
- وما رأي مرتوبوليت أثينا؟ هل أنكرك هو اآلخر؟

- ال مل ينكرين.
- هل يرغب بإعطائك منصًبا ما؟ ألّن هذا من مصلحته.

- إين لسُت ألوم األسقف جرمانوس على اإلطالق. فكما تعلم 
هناك أيًضا اÊمع املقّدس. وقد عرفت أن أعداءه هنا كثريون. ومن 

ناحية أخرى فهو يعترب أنين أعرب يف هذا املكان، وكأين مسافر. كما 
انه  العديدة. وخصوًصا  يساعدين كثريًا رغم مشاغله  أن جرمانوس 

يعهد اّيل بإقامة بعض اِخلَدم الليتورجية، ولكن هذا نادٌر جًدا.
- امسح يل يا صاحب السيادة، أنا الراهب املتواضع، بأن أهبك 
إىل  أدخلتين  عندما  فعلته ألجلي  ما  مع  باملقارنة  شيًئا صغريًا جًدا 
سيناء ... انه مبلغ صغري استطعت أن أّدخره من مصاريف تنقاليت. 

ال تَـْرُفْضُه أرجوك.
فَـَهبَّ نكتاريوس واقًفا يف حلظة، وامتألت عيناه بالدموع:

- ال يا سيناسيوس، إن هذا ال جيوز. فأنا أعرف أّنك تعاين الكثري 
أن  عليك  اليت  احلاجات  مجيع  واعرف  الضعيفة،  صحتك  بسبب 

تواجهها.
- بالنسبة اّيل يا صاحب السّيادة، فإّن الدير يعطيين ما يلزمين بينما 

أنت ...
- بالنسبة إّيل أنا، فإّن الرّب هو الذي يتكّفل يب. وال اعتقد انه 

ختّلى عّين.
- هذا فرٌح يل. على كل حال فأنا ال أملك سوى مئة درامخا.

- ال تلّح يا سيناسيوس. وال Þتم فسوف تتدبّر كل األمور.
واحّس الراهب بإحراٍج كبري، فأعاد يده إىل جيب جّبته. مث امتد 

بينهما صمت قطعه الراهب بعد حلظة بقوله:
- كيف تشغل نفسك يا صاحب الّسيادة؟.

فأجاب نكتاريوس:
بعض  وبتأليف  والصالة  بالقراءة  األحيان.  أغلب  يف  بالقراءة   -
األعمال الالهوتية. فماذا ميكنين أن أفعل يا سيناسيوس؟ لقد عدُت 

إىل اهتمامايت املفّضلة. واعمل يف مؤلفايت قدر اإلمكان.

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس
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الذي لیس لملكِه انقضاء
مملكة الشيطان ُدِحَرت:

قال يسوع مرّة: «َولِكْن ِإْن ُكْنُت أَنَا ِبُروِح الّلِه ُأْخرُِج الشََّياِطَني، فـََقْد 
أَقـَْبَل َعَلْيُكْم َمَلُكوُت الّلِه! أَْم َكْيَف َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْدُخَل بـَْيَت 
اْلَقِويِّ َويـَنـَْهَب أَْمِتَعَتُه، ِإْن َملْ يـَْرِبِط اْلَقِويَّ أَوًَّال، َوِحيَنِئٍذ يـَنـَْهُب بـَْيَتُه؟» 
(مت ١٢:٢٨-٢٩). إّن القوّي يف هذه احلالة هو الشيطان. يقول 
يسوع إنَّه عندما ُمتَسح خطيئة األرض، وُتشَفى القلوب املكسورة، 
وَخترُج األرواح الشرّيرة، ويقوم املوَتى، فهذه عالمة أنَّه قد ربَط القوي 
وأنَّ مملكة الشيطان قد َخرَِبت، وأنَّ ملكوت اهللا قد اسُتعلن وأُسِّس.

ُيَصوَّر امللكوت يف الكتاب املقدَّس على أنَّه عمل اهللا. إنَّه ليس نظاًما 
جديًدا يبنيه اإلنسان على األرض بإرادته أو مبشاركته. إنَّ ملكوت اهللا 
ا هو شيء نَقَبله. احلديث عن ملكوت اهللا هو احلديث عن شيء  إمنَّ
أََتى، شيء قد اقَتَحَم الزمن واألبد، شيء ليس بأي حال من إجناز 
ا هو بكامله ِمن عمل اهللا. وعلى سبيل املثال فإنّنا جند  اإلنسان، إمنَّ

يسوع يقول:
«هَكَذا َمَلُكوُت اِهللا: َكَأنَّ إِْنَسانًا يـُْلِقي اْلِبَذاَر َعَلى اَألْرِض، َويـََناُم 
يـَْعَلُم َكْيَف، َألنَّ  َويـَُقوُم لَْيالً َونـََهارًا ، َواْلِبَذاُر َيْطُلُع َويـَْنُمو، َوُهَو الَ 

اَألْرَض ِمْن َذاÞَِا تَْأِيت بَِثَمٍر..» (مر٢٦:٤-٢٨).
اْلَقِطيُع الصَِّغُري، َألنَّ أَبَاُكْم َقْد ُسرَّ َأْن يـُْعِطَيُكُم  َختَْف، أَيـَُّها  «الَ 

اْلَمَلُكوَت. (لوقا ١٢: ٣٣).
أعظم  إنَّه  امللكوت.  يُعطينا  أن  اهللا  مسرَّة  هي  ا  َّxإ يسوع  يقول 

العطايا اليت يسبغها اهللا على املؤمن.

كيف ُيصبح الملكوت واقًعا حقيقيِّا ؟
مع أنَّ امللكوت هو عمل وعطيَّة اهللا، فإنَّ يسوع يضع لنا حتديدات 
ُمعيَّنة وصفات حمدَّدة لدخوله. ال ميكن ألحد أن يدخل امللكوت إن 
َيدُخل  أن  ألحد  ُميكن  ال   .(٢٣:١٨-٣٥ (مت  ألخيه  يَغفر  مل 
امللكوت إن مل َيُكن مسكيًنا بالّروح (مت٣:٥)، أي إن مل َخيضع 
ضعفه لقوَّة اهللا، وخطيئته لرمحة اهللا، ال ُميكن ألحد أن يدُخل امللكوت 
يدخل  أن  ُميكن ألحد  ال  (يو٥:٣).  والروح  املاء  من  يوَلد  مل  إن 
امللكوت بدون توبة أو إميان «توبوا وآمنوا ياإلجنيل) (مر١٥:١). ال 

ميكن ألحد أن يدخل امللكوت إن مل يُـَفتِّش عنه بٱجتهاد: « ِمْن أَيَّاِم 
َواْلَغاِصُبوَن  يـُْغَصُب،  السََّماَواِت  َمَلُكوُت  ِإَىل اآلَن  اْلَمْعَمَداِن  يُوَحنَّا 
َخيَْتِطُفونَُه.» (مت١٢:١١). ال ُميكن ألحد أن يدخل امللكوت إن مل 
جيعله هدف حياته األوَّل: «اْطلُُبوا أَوَّالً َمَلُكوَت اِهللا َوِبرَُّه، َوهِذِه ُكلَُّها 
تـُزَاُد َلُكْم.» (مت٣٣:٦). ال ُميكن ألحد أن يدُخل امللكوت إن مل 
َيُكن مستعًدا أن يبذل ألجله كل تضحية (مت ٢٩:٥-٣٠). ال 
ميكن ألحد أن يدخل امللكوت وهو مستمر يف التطلُّع إىل الوراء: 
«لَْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحرَاِث َويـَْنظُُر ِإَىل اْلَورَاِء َيْصُلُح ِلَمَلُكوِت 
اِهللا» (لو٦٢:٩). ال ُميكن ألحد أن يدخل امللكوت إن مل َيُكن قد 
قَِبَل الدعَوة. يقول يسوع إنَّه ُميِكن أن يُدَعى شخص إىل الوليمة، 
ولكنه يكون على درجة من االشغال باألمور اُألخرى لدرجة أن يُهمل 
احلضور إليها. لذلك فمع أنَّ ملكوت اهللا قد مَنَحُه اهللا للجميع مثل 
عطيَّة، ولكن الكثري قد تُرَِك لإلنسان أن يَـْقبـََلُه حبريِّته. إنَّ اإلنسان 

ُميكنه أن يَقَبل أو يَرفض الدخول، ُميكنه أن يقبل أو يرفض الدعوة.

الملكوت قيمته فائقة المقدار ؟
ليس على األرض أو يف احلياة ما هو جدير باالهتمام أكَثر من 
امللكوت. إنَّ هذا األمر يصري واضًحا عندما يـَُقارن امللكوت بشخص 
لَيشَرتي تلك  َوَجَد كنزًا خمبَّأ يف َحقل، فمَضى وباع ُكل ما ميتلكه 

اجلوهرة فائقة املقدار:
«أَْيًضا ُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت إِْنَساناً تَاِجراً َيْطُلُب َآلِلَئ َحَسَنًة، 
َلُه  َما َكاَن  َوبَاَع ُكلَّ  َمَضى  الثََّمِن،  َواِحَدًة َكِثريََة  ُلْؤُلَؤًة  َوَجَد  فـََلمَّا 

َواْشتـَرَاَها.» (مىت ١٣: ٤٦).
ماذا يعين هذا إالَّ أنَّ امللكوت َجدير بأن نـَُقدِّم ألجله كل تضحية 
مهما كانت من أي نوع لَنقبـََله، وأن نصَنع مشيئة اهللا اليت ا نربح 

أعظم الكنوز، أي ملكوت اهللا.
أصِغ إىل شهادة القديس بولس الذي اكتشف هذا الكنز العظيم:

«لِكْن َما َكاَن ِيل رِْحبًا، َفهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَسارًَة. 
َبْل ِإينِّ َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء أَْيًضا َخَسارًَة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعرَِفِة اْلَمِسيِح 
، الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اَألْشَياِء، َوأَنَا َأْحِسبـَُها نـَُفايًَة  َيُسوَع َريبِّ

ِلَكْي أَْرَبَح اْلَمِسيَح» (يف٧:٣-٨).
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العظة الرابعَة عشرَة
«... وقام من بين األموات في اليوم الثالث، وصعد 

إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب» - تتمة
١٦- القيامة ممكنة؛مثال أليشع:

قد يقول قائل: يستحيل إقامة املوَتى. ومع ذلك أقام أليشع ميًتا 
بعد، وأخرى وهو ميت (٤ مل ٤ :٢٠-  مرة وهو حّي  مـَّرتَـْني: 
٣٧). حنن نؤمن أن ميًتا قام عندما أُلِقَي على جثة اليشاع (٤ مل 
١٣ :٢١). ولكن هل املسيح مل يـَُقم من بني األموات؟ يف احلالة 
األوىل ملس امليت أليشع وقام، ولكن الذي أقامه بَِقَي ميًتا كما كان 
امليت وقام معه أموات كثريون دون أن  أما يف حالتنا، فقام  قبًال. 
ترقد،  الذين كانت أجسادهم  القديسني  يلمسوه. ألّن كثريين من 
اْلُمَقدََّسَة،  اْلَمِديَنَة  ِقَياَمِتِه،َوَدَخُلوا  بـَْعَد  اْلُقُبوِر  ِمَن  وَخَرُجوا  «قَاُموا 
مل  لكنه  ميًتا  أليشع  أقام  (مىت ٥٢:٢٧-٥٣).  ِلَكِثريِيَن»  َوَظَهُروا 
يسْيطر على األرض، أقام إيليا ميًتا ولكن الشياطني ال خترج بامسه. 
إّين ال أقول هذا لإلساءة إىل األنبياء، بل لإلشادة بذكر سّيدهم. اننا 
هذه  ألن  بأحداثنا،  لإلشادة  األحداث  هذه  قيمة  من  َحنُطُّ  ال 

األحداث أيًضا هي أحداثنا، وعلى أساسها ندعم أحداثنا.

١٧- المقارنة بين يونان ويسوع:
إxم يقولون ُمِلحَِّني إن ميًتا حديثًا ميكن أن يقيمه حّي. ولكن بّينوا 
لنا إذا كان من املمكن أن يقوم ميت بعد ثالثة أيام، وإذا كان ممكن 
أن يسرتّد احلياَة إنساٌن مدفون منذ ثالثة أيام. وإىل الذين يطالبوننا 
بشهادة على هذه احلاالت، نقول: إّن الرب يسوع نفسه أعطانا هذه 
َبْطِن  يُونَاُن ِيف  الشهادة يف اإلجنيل، عندما قال: « ألَنَُّه َكَما َكاَن 
حنن  ،اذا   .(٤٠:١٢ (مىت   «... لََيال  َوَثَالَث  أَيَّاٍم  َثالَثََة  احلُْوِت 

فحصنا قصة يونان، فإنّنا جند َشبـًَها عظيًما.
(يونان  ويونان كذلك  (مىت١٧:٤)  بالتوبة  ليكرز  يسوع  أُرسل 
٢:١). ولكن هذا األخري، إذ كان جيهل ما كان سيحدث، هَرَب ؛ 
وذاك جاء ليكرز بتوبة اخلالص: كان يونان نائًما يف السفينة مستعرقًا 
يف النوم، بينما كان البحر هائًجا، تعصف به زوبعة عظيمة. ويسوع 
كذلك كان نائًما والبحر مضَطرِبًا، إمنا لَغَرض، وهو إظهار قّوة الذي 
كان نائًما، كانوا يقولون لذاك: «ُقم فَـٱدُع إىل إهلك لعّل اهللا يفّكر 
فينا فال xلك» (يونان ٦:١). وهنا كانوا يقولون: «َجنّنا يا رّب» (مىت 
٢٥:٨). هناك كانوا يقولون: «أُدُع اىل إهلّك» ، وهنا «ّجننا» وقال 

(يونان  عنكم»  البحر  فيسكن  البحر  يف  وألقوين  «خذوين  ذاك: 
١٢:١)، وهنا: «حينئذ زجر الرياح والبحر، َفَساَد هدوءٌ عظيم» (مىت 
٢٦:٨)، «وابُتِلَع يونان يف جوف احلوت البحري« (يونان ١:٢)، 
وهذا نزَل طوًعا للموت حيث كان الوحش الروحي. نزل طوًعا لكي 
يلفظ املوُت هؤالء الذين ٱبتلعهم، كما هو مكتوب: «سأفتديهم من 

سلطان اجلحيم وأُجنيهم من خمالب املوت» (هوشع ١٤:١٣).

معجزة كقيامة  الحوت  بطن  في  حيNا  يونان  بقاء   -١٨
المسيح:

وإذ وصلنا إىل هذه النقطة من ِعظَتنا، فلنعترب أيهما أصعب: أن 
يقوم من األرض إنسان مدفون، أو أالَّ يفسد إنسان يف حرارة مثل 
حرارة بطن حوت؟ أي إنسان ال يعرف أن درجة حرارة البطن تذيب 
حىت العظام املبتـََلعة؟ فكيف مكث يونان إذن ثالثة أيام وثالث لياٍل 
يف بطن احلوت بدون أن يذوب؟ حنن الذين منلك الطبيعة البشرية 
نعرف أننا بدون هواء ال نستطيع أن نعيش، فكيف مكث ذاك ثالثة 

أيام بدون استنشاق اهلواء وعاش؟.
يرّد اليهود على ذلك بقوهلم إّن قّوة اهللا نزلت مع يونان املضطرم.

فإذا اهللا أرَسَل قّوته اىل عبده ليمنحه احلياة، أال يستطيع أن مينحها 
قابل  فالثاين  للتصديق،  قابًال  األول  احلادث  كان  اذا  لنفسه؟ 
للتصديص أيًضا؟ وإذا كان هذا األخري غَري قابل للتصديق، فاآلخر 
كذلك. على أين أرى أن كليهماجديران بالتصديق، ألين أومن بأن 
يونان ُحِفَظ، إذ أن كل شيءمستطاٌع عند اهللا (مىت ٢٦:١٩)، كما 
اؤمن بأن املسيح قام من بني األموات، إذ لديَّ شهادات كثرية يف 
من  الناهض  قّوة  ومن  اإلهلية،  الكتب  من  الصدد مستخرجة  هذا 
األموات اليت تعمل حىت اليوم، ومن قّوة الذي نزل اىل املوت وأقام 

معه الكثَري من القديسني الراقدين.

ثقب ــ مثقب: الثقب هو اخلرق النافذ. واملثقب اآللة اليت 
يثقب ا، وقد جاء ذكره يف الكتاب مبناسبة العبد الذي احب 
سيده، فكان يقدمه سيده إىل اهللا ويقربه إىل الباب.. « ويثقب 
سيده أذنه باملثقب. فيخدمه إىل األبد» (خر ٢١: ٦، تث ١٥: 
١٧)، فكانت األذنـ ـ وهي عضو السمعـ ـ تثقب إشارة إىل تعهد 
العبد بطاعة سيده إىل األبد، أي إىل xاية العمر، ولذلك قيل عن 
لسان الرب : «آذين فتحت» ( مز ٣٩ : ٦) ألنه اخذ «صورة 

عبد » ( يف ٢ : ٧ ).
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