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… االعتقاد الذي ميّيز هرطقة المسكونية هو 
التايل: أنَّ الكنيسة األرثوذكسية ليست كنيسة 
املسيح احلقيقية؛ أن نعمة اهللا موجودة أيًضا يف 
يف  وحّىت  األخرى،  «المسيحية»  الطوائف 
اخلالص  طريق  وأن  المسيحية؛  غير  األديان 
الضيقة حبسب تعليم آباء الكنيسة األرثوذكسية 
القديسين هو جمّرد «طريق من طُرق كثيرة» إىل 
اخلالص؛ وأّن تفاصيل إميان اإلنسان بالمسيح 
غري ذات أمهية كبرية، كما أن العضوية يف أي 

كنيسة ال ±ّم.
احلركة  يف  املشاركني  األرثوذكس  كل  ليس 
أن  مع  النقاط،  هذه  بكل  يؤمنون  املسكونية 
الربوتستانت والكاثوليك بـَْعضهم يؤمنون؛ لكن 
فيها  مبا  احلركة،  هذه  يف  مشاركتهم  مبجرد 
الصلوات املشرتكة املتكررة مع أصحاب اإليمان 
الخاطئ باملسيح وكنيسته، فإ�م يقولون للهراطقة 
الذين يناظرو�م: «لربّما ما تقولونه صحيح»… 
ليس مطلوبًا أكثر من هذا من املؤمن األرثوذكسي 
يتكّلفه  سوف  جهاد  وأي  اهللا؛  نعمة  ليخسر 

ليستعيدها!
إىل أي حد إًذا على األرثوذكسيني أن يسلكوا 
غري  نعمته،  لئال خيسروا  مرتعدين  اهللا،  مبخافة 

املمنوحة َأليٍّ كان بأي شكل من االشكال، 
اإليمان  يحفظون  الذين  ألولئك  فقط  بل 
الجهاد  من  حياة  في  ويسلكون  الصحيح، 
تقودهم  التي  اهللا  نعمة  ويحفظون  المسيحي، 
باتجاه الملكوت. وِبَكم من احلذر جيب على 
املسيحيني األرثوذكسيني أن يسلكوا اليوم فيما 
هم ُحماطون بمسيحية مزيّفة، تقّدم خبراتها 
على  َوتَـْقِدر  القدس،  والروح  للنعمة 
االستشهاد بإفراط بالكتاب المقدس وآباء 
قد  األكيد  على  خبراتها!  لتثبت  الكنيسة 
الخديعة  تأتي  عندما  األخري،  الزمان  اقرتب 
الروحية وتكون ُمقِنَعة جًدا حىت «ُيِضلُّوا َلْو 

أَْمَكَن اْلُمْخَتارِيَن أَْيًضا.» (مىت ٢٤:٢٤).
التي  بالنعمة  تمّسكوا  األرثوذكسيون  أيها 
لكم. ال تتركوها تتحّول إلى عادة. ال تقيسوها 
مبعايري بشرية وحسب، وال تتوقعوا منها أن 
ال  الذين  لدى  مفهومة  أو  منطقية  تكون 
يفهمون شيًئا أعلى من املفهوم الَبَشرِّي، أو 
الذين يعتقدون باكتساب نعمة الروح القدس 
في طرق غير التي أسلمتها الكنيسة إلينا. 
يف  تبدو  أن  احلقيقّية  األرثوذكسّية  على  جيب 
غري حملها بالكلية في هذه األوقات الشيطانية، 
أقلية متناقصة من احملتقرين واحلمقى ، يف وسط 
«إحياء» ديين مستوحى من نوع روحي آخر. 
لكن فلنتعزَّ بكلمات الرب يسوع املسيح: «َال 
َختَْف، أَيـَُّها اْلَقِطيُع الصَِّغُري، َألنَّ أَبَاُكْم َقْد ُسرَّ 

َأْن يـُْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوَت» (لوقا ٣٢:١٢).
فَـْليتشدَّْد كل األرثوذكسيني احلقيقيني للمعركة 
اآلتية، دون أن ينسوا أن النصر في المسيح 
هو لنا أصًال. لقد وعد بأن أبواب الجحيم لن 
تقوى على كنيسته (مىت ١٨:١٦)، «وألجل 
ُ (مىت ٢٢:٢٤).  املختارين تُـَقصَُّر تِْلَك األَيَّام»
َمَعَنا، َفَمْن َعَليـَْنا؟»  ويف احلقيقة «ِإْن َكاَن اهللاُ 
(رومية٣١:٨). حىت يف وسط أفظع التجارب، 
لدينا وصية بأن نكون يف سالم، «لقد غلبت 
العامل». (أنظر يوحنا ٣٣:١٦). فلنسلْك كما 
األزمنة  يف كافة  احلقيقيون  املسيحيون  عاش 
خملصنا  وجميء  األشياء،  كل  �اية  متوقعني 
أَنَا  eَِذا: «نـََعْم!  الشَّاِهُد  يَـُقوَل  احملبوب «ألن 
َيُسوُع»  الرَّبُّ  أَيـَُّها  تَـَعاَل  آِمَني.  َسرِيًعا».  آِيت 

(رؤيا ٢٠:٢٢).

توّزُع هذه املجلة مجاًنا
مجعية نور املسيح  
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يف بنك العامل فرع النارصة ، حساب رقم: 
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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   

بمناسبة عید التجّلي اإللهي على طور طابور
«لقد أخذ املسيح بطرس ويعقوب ويوحنا 
إىل جبٍل عاٍل على انفراٍد. وجتّلى قّدامهم. 
ثيابُه  وصارت  وجهُه كالشمس.  فأشرق 
وإيليا  موسى  وظهر  كالنور.  بيضاَء 
يتكّلمان معُه. وظّللتهم سحابٌة منريٌة. وإذا 
ابين  هو  هذا  يقول:  السماء  من  صوٌت 
احلبيب الذي بِه ُسررت. فلُه امسعوا.» هذا 

ما بّشر به اإلجنيليون األطهار.
 أيّها اإلخوة األحباء،

أيّها الّزوار األتقياء الحسنو العبادة،
«إّن الالَِّبَس النُّوَر َكثـَْوٍب» (مز١٠٣ :٢) 
ربنا وخملصنا يسوع املسيح قد مجعنا اليوم 
ثابور  جبل  على  األرض  أقطار  من كافة 
المقدس، لكي حنتفل يف حدث َجتَلِّيِه البهّي 
يف  ومشاركني  مسامهني  ونصبُح  اخلالصّي 

نوِر ثابور.
نوٌر هو اهللا اآلب، نوٌر هو االبُن وكلمة اهللا، نوٌر هو الروح القدس 
الذي يُنري اخلليقة كلها كما يقول املرتل. إن هذا النور األزيل هو 
اجلبل  املسيح عند جتّليه على هذا  أشرَق وأضاء من وجه  الذي 
بُْطُرَس  َيُسوُع  «َأَخَذ  مىت،  اإلجنيلي  بذلك  يشهُد  املقدس كما 
َويـَْعُقوَب َويُوَحنَّا َأَخاُه َوَصِعَد eِِْم ِإَىل َجَبل َعال ُمنـَْفرِِديَن. َوتـََغيـََّرْت 
بـَْيَضاَء  ثَِيابُُه  َوَصاَرْت  َوْجُهُه َكالشَّْمِس،  َوَأَضاَء  اَمُهْم،  ُقدَّ َهْيَئُتُه 

َكالنُّوِر». (مىت ١٧: ١-٢)
يعين  ماذا  سؤال:  على  الفم  الذهبي  يوحنا  القديس  وُجييب 
التجلي؟ وماذا يعين بأن يسوع املسيح قد َجتّلى؟ فيقول بأن يسوع 
املسيح مل ُيظهر كلَّ ألوهتِه َوَجمِْدِه بل قوًة صغريًة منها بقدر ما كان 

يستطيع التالميذ املوجودون رؤيتها.
ويستند القديس غريغوريوس باالماس على تعليم اآلباء املتوشحني 
باهللا إذ يقول بأن اجلميع يستطيعون أن يتذوقوا فَـرََح نور التجلي 
نور تجلي مخلصنا يسوع المسيح هو مقدمة ضياء  وذلك ألن 
ونور احلياة املستقبلية للمختارين يف ملكوت السماوات كما يقول 

الرب «َألنَّ َكِثريِيَن يُْدَعْوَن َوقَِليِلَني يـُْنَتَخُبوَن» (مىت ٢٢: ١٤).

يقول القديس غريغوريوس باالماس: «إن هذا النور قد 
رآه منتخبو تالميذ املسيح، كما نسمع يف تراتيل هذا 
العيد اإلهلي. فقد رأوا على جبل ثابور eاء مجال العنصر 
اإلهلي الذي يفوق النور ملعانًا وeاًء. رأوا اجلمال اإلهلي 
الذي يفوق كل عقٍل، وكل فكٍر الذي مبعونته يستطيع 
رأوا  لوجه.  وأن خياطبه وجًها  إهلـًا،  يصري  أن  اإلنسان 
ملكوت اهللا األبدي والدهري الذي لن َتُكوَن بعده أيُة 
مملكٍة، وال يستطيع أي عقل َبَشرِيٍّ أن يستوعب هذا 
النور ويُدركه بفكره، وذلك ألنه نوٌر مساوٌي نقٌي أزٌيل 
يستحقون  الذين  ُمؤلٌِّه  فساد،  يُنشُئ عدم  دهرٌي  eٌي 
والروح  واالبن  لآلب  اليت  الواحدة  النعمة  رأوا  التـــألَُّه. 
تفوق  بطريقة  اجلسدية  بأعينهم  عاينوها  قد  القدس. 

الطبيعة».
يُدركه  أن  يستطيع  األحبة  اإلخوة  أيها  ثابور  نور  إن 
املؤمن التَِّقيُّ من خالل التواضع واحملبة الكاملة للمسيح. 
صاروا  قد  قديسي كنيستنا  مجيع  فإن  هذا  عن  عدا 
اليها  ووصل  أدركها  وقد  اخلربة  هذه  يف  مشاركني 
القديسون واألبرار وشهداء الكنيسة الذين قدموا ذوا±م ألجل حمبة 
املسيح واألبرار، عرب الصالة املستمرة وتطهري ذوا±م على الدوام، 
الصالة  أُمُّ  هو  اهلدوء  يقول:«بأن  الدمشقي  يوحنا  فالقديس 
فالصالة هي ظهور اÈد اإلهلي فعندما حنفظ حواسنا ونكون يف 
خلوة مع اهللا (وتتوطُد عالقتنا  باهللا) فَـَنَتَطهَُّر َونَـَتَحرَُّر من غوغاء 
واضطراب العامل ونعود ألنفسنا عندها سندرك بوضوح بأن ملكوت 
اهللا يف داخلنا، فاملسيح هو احلياة، وهذه احلياة موجودة يف أعماق 
كّل إنسان مّنا،وذلك ألنَّ ملكوت السماوات اليت هي «َمَلُكوُت 
إّال  علينا  الرب وما  قال  (لوقا ١٧: ٢١)  كما  َداِخَلُكْم »  اِهللا 
الغوص الكتشاف احلياة األبديّة، وامللكوت الذي يدعونا اهللا إليه».

إن هذا احلدث العجيب واُلمسَتغَرَب الذي صار يوم جتلي خملصنا 
آالم  قمتُه هي  والذي  اإلهلي  التدبري  بسر  املسيح خيتص  يسوع 
مرتل  يرمن  ماذا  ولنسمع  األموات.  بني  من  وقيامته  ربنا  صليب 
الكنيسة قائًال:« لـّما جتّليت قبل صلبك يا رب، شابه اجلبل مساًء، 
وكان  اآلب.  َلُدِن  من  لَك  وُشِهَد  السحابة كمظّلة،  وانبسطت 
حاضًرا بطرس مع يعقوب ويوحنا، مبا أّ�م يكونون معك يف حني 
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آالمك.  من  جيزعون  ال  عجائبك  شاهدوا  إذا  حىت  تسليمك. 
فأّهلنا أن نسجد هلا بسالٍم ألجل رمحتك العظمى».

وبكالم آخر إن اهلدف الثاين من ظهور اÈد اإلهلي، أي قوة ربنا 
هي إظهار eاء وضياء حالة ما بعد القيامة. وهذا ما يؤكد عليه 
القديس بطرس الرسول يف رسالته الثانية اجلامعة إذ يقول: «ِإْذ 
ُمَعايِِنَني  َقْد ُكنَّا  َبْل  َوجمَِيِئِه،  اْلَمِسيِح  َيُسوَع  رَبـَِّنا  ِبُقوَِّة  َعرَّفـَْناُكْم 
َعَظَمَتُه. ألَنَُّه َأَخَذ ِمَن اِهللا اآلِب َكرَاَمًة َوَجمًْدا، ِإْذ أَْقبـََل َعَلْيِه َصْوٌت 
َكهَذا ِمَن اْلَمْجِد اَألْسَىن: «هَذا ُهَو اْبِين اْحلَِبيُب الَِّذي أَنَا ُسرِْرُت 
ْعَنا هَذا الصَّْوَت ُمْقِبالً ِمَن السََّماِء، ِإْذ ُكنَّا َمَعُه ِيف  ِبِه».َوَحنُْن مسَِ

اْجلََبِل اْلُمَقدَِّس». (١بطرس ١: ١٦-١٨)
ومن خالل شهادة القديس بطرس الرسول الشخصية الصادقة، 
يدعونا مجيًعا اليوم، حنن ُمَكرِِّمي تذكار حدث التجلي اإلهلي لربنا 
وخملصنا يسوع املسيح أن نصبح وارثني لنور جمد ثابور الذي ال 
ُيْسبَـُر غوره «َألنَّ ِإرَاَدَة اِهللا ِهَي َقَداَسُتُكْم». (١تسا٤: ٣). وذلك 
من خالل تغّري كامل يف الذهنية واالهتمامات والتصرّفات وعدم 

إدانة اآلخرين والسعّي الدائم إىل التوبة من خالل جهاٍد حقيقيٍّ 
مقروٍن بالصالة والصوم دوَن كلٍل أو ملل.

وختاًما مع املرمن �تف ونقول: «َألنَّ ِعْنَدَك يـَْنُبوَع اْحلََياِة. وبُِنورَِك 
ْلَنا الستنارتك أيها املسيح  نُعايُن نُورًا.» (مزمور ٣٥: ١٠)، فَـَأهِّ
إهلنا بشفاعات سيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مريم وتضرعات 
األنبياء  وبتوسالت  ويوحنا.   ويعقوب  بطرس  القديسني  الرسل 
واجعلنا  النارية  املركبة  الراكب  وإيليا  اهللا  املعاين  موسى  اÈيدين 

مستحقني ملعاينة نورك األزّيل. آمني

الداعي بالرب
البطريرك ثيوفيلوس الثالث

بطريرك المدينة المقدسة أورشليم
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 عيد زِيَّاِح الصليب الكريم الُمْحِيي

١ آب شرقي ، ١٤ آب غربي
كانت العادة يف القسطنطينية، يف مثل هذا اليوم، أن ُيصار إىل 
إخراج عود الصليب من كنيسة القصر امللكي إىل كنيسة الحكمة 
الكهنة  من  َحْشٍد  مبواكبة  به  والتطواف  (أچّيا صوفّيا)،  المقدسة 
بيت  عند  أوًال  يتوقفون  الطريق. كانوا  يف  يبخِّرونه  والشمامسة 
املعمودية الصغري حيث جيري تقديس املياه. ويف تيبيكون الكنيسة 
العظمى كان يُغمَّس يف املاء الصليب أو محامة متثل الروح القدس، 
مثّ يصار إىل َنْضِح املؤمنني eا. بعد ذلك يكمل املوكب َسْيـَرُه إىل 
كنيسة احلكمة املقّدسة (أچّيا صوفّيا) حيث يوضع الصليب على 
املذبح. من هناك، يف األيام التالية، كان املوكب يطوف املدينة، حي�ا 
حي�ا، ويستمر، يف ذلك، إىل مساء عيد الرقاد يف ١٤ آب شرقي، 

٢٧ آب غريب.
اليت  العاصمة من األوبئة  تنقية اجلو ومحاية سكان  الغرض  وكان 
كان انتشارها سهًال يف مثل تلك األيّام احلارة من السنة. مثّ بعد أن 
ُيستعان بالصليب املقّدس لصحة وتعزية كل من يوّقرونه بإميان كان 

يـَُرد إىل القصر.
طروبارية الصليب على اللحن األول:

خلص يا رّب شعَبك وبارِْك مرياَثك، وامنْح ملوكنا املؤمنني الغلبة 
على الرببر، واحفْظ بقوِة صليِبك مجيَع املختصني بك.

قنداق الصليب على اللحن الرابع:
يا َمن ارتفَع على الصليِب خمتاراَ، أيها املسيُح اإلله، امنْح رأفَتك 
لشعِبك اجلديد الـُمَسمَّى بك. وفرّْح بقوِتَك امللوك واحلكام اَحلَسِين 
العبادة، ماًحنا إياهم الغلبة على الشرور. ولتكن هلم معونُتك سالًحا 

للسالمِة وظَـَفرًا غري مقهور.
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اسم عربي ومعناه «إهلي يهوه» والصيغة اليونانية هلذا االسم هي 
إلياس (أو إيليا) وتستعمل أحيانًا يف العربية. وهو:

نيب عظيم عاش يف اململكة الشمالية. ومبا أنه يدعى التشيب فريّجح 
أنه ولد يف «تشبة» ولكنه عاش يف جلعاد (١مل١:١٧) وكان عادة 
يلبس ثوبًا من الشعر (مسوًحا) ومنطقة من اجللد (٢مل٨:١) وكان 
يقضي الكثري من وقته يف الربية (١م : ١٧ : ٥ وص ١٩) ومبا أن 
إيزابل ساقت زوجها وشعب بين إسرائيل إىل عبادة البعل فقد تنبأ 
النيب إىل �ر  إيليا بأن اهللا سيمنع املطر عن بين إسرائيل، واعتزل 
كريث وكانت الغربان تعوله وتأيت إليه بالطعام. وبعد أن جّف النهر 

امرأة  بيت  يف  وبقي  صرفة  إىل  ذهب 
من  يفرغ  مل  هلا  إيليا  لوعد  ووفًقا  أرملة، 
بيتها الدقيق والزيت طوال مدة اجلفاف. 
وملا مات ابن األرملة صلى إيليا فأعاد اهللا 
احلياة إىل الصيب (١ مل ص ١٧). ويف 
السنة الثالثة من اجلفاف قابل إيليا عوبديا 
وكيل آخاب، وكان مؤمًنا باهللا واتفق معه 
على مقابلة امللك. وطلب النيب من امللك 
وأن  الكرمل  جبل  إىل  الشعب  جيمع  أن 
حيضر معه أنبياء البعل وعشتروت لريى 
أم  الرب  احملرقة،  تلتهم  نارًا  يرسل  أيهما 
البعل. فصّلى أنبياء البعل ولكن مل يكن 
من ُجميٍب لصال±م. ولكن دعا إيليا الرب 
فاستجاب له ونزلت نار من هذه السماء 
أن  إىل  التقليد  ويشري  احملرقة.  والتهمت 

هذه املعجزة متت على جبل الكرمل يف مكان يدعى حالًيا «احملرقة» 
فاّقر الشعب بأن الرب هو اهللا اإلله احلقيقي. وبناء على أمر إيليا 
قتل أنبياء البعل. عندئذ أعلن إيليا بأن املطر سوف ينزل وجرى 

قدام مركبة امللك إىل مدخل يزرعيل (١ مل ص ١٨).
إىل  البعل هرب  أنبياء  قَتل  ألنه  إيليا  بقتل  إيزابل  توعدت  وملا 
اهللا  يأخذ حياته، ولكن  أن  اهللا  إىل  بئر سبع وطلب  إىل  اجلنوب 
أرسل إليه مالًكا ليشجعه وليعطيه طعاًما وماء. وبقوة هذه األكلة 
الذي يدعى  جبل حوريب  يوًما إىل  أربعني  أن يسافر مدة  أمكنه 
أيًضا جبل سيناء، ويقول التقليد أن املغارة اليت على جبل موسى 
هي املكان الذي أقام فيه إيليا، مث أتى هناك الرب بالريح والزلزلة 
والنار ولكنه يف النهاية تكلم إىل إيليا يف صوت منخفض خفيف. 
مث بعث اهللا إيليا ليمسح ياهو ملًكا على إسرائيل، وليمحو شر 

بيت آخاب وعّباد البعل، وليمسح حزائيل ملًكا على أرام وليمسح 
أليشع نبًيا ليخلفه (١مل ص ١٩).

وقد دبرت إيزابل قتل نابوت لريث زوجها آخاب كرم نابوت. وملا 
دخل آخاب ليأخذ الكرم قابله إيليا وتنبأ باملوت الشنيع الذي سيموته 

آخاب وإيزابل وكذلك أنبأ بمحو بيت آخاب (١مل ص ٢١).
وسقط احزيا بن آخاب وخليفته عن العرش من النافذة فمرض، 
وأرسل ُرُسًال ليسألوا بعل زبوب إله عقرون عن شفائه فقابل إيليا 
الرسل وأرجعهم إىل السامرة فأرسل اخزيا ضابطًا مع مخسني رجًال 
ليأخذوا إيليا ولكنه صّلى فأتت النار من السماء والتهمت الضابط 
واخلمسني رجًال معه. وحدث ذات األمر مع ضابط ثان ومخسني 
رجًال آخرين. أما الضابط الثالث الذي أُرسل إليه ألخذه فإنه تضرع 
ألجل حياته، وحياة رجاله اخلمسني. فذهب معه إيليا إىل الملك 
اخزيا وأنبأه بأنه مادام قد حاول أن يستشري إلًها وثنًيا فإنه سيموت 
حاًال. وهكذا حدث ومتت هذه النبؤة (٢ مل ص ١). ويسجل لنا 
(٢ أخبار ٢١-١٥) رسالة من إيليا إىل الملك 
سلوك  إيليا  ينتقد  فيها  يهوذا،  ملك  يهورام 
الملك وشروره وينذره مبرض يأيت عليه ومييُتُه.

أليشع  مع  األردن  إىل  أيامه ذهب  �اية  ويف 
وضرب إيليا األردن بردائه، فانشق املاء وسار 
اليابسة مث جاءت مركبة وفرسان  النبيان على 
رداءه  وترك  السماء  إىل  إيليا  ومحلت  نارية 

ألليشع (٢ مل ٢ : ١-١٨).
وقد وردت آخر إشارة إىل إيليا يف العهد القدمي 
الرب  أن  فحواها  واليت  و٦)  (مال٥:٤  يف 
سريسل إيليا النيب قبل يوم الرب العظيم. ويرتك 
عيد  مائدة  على  خالًيا  مقعًدا  اليهود  بعض 

الفصح إليليا.
أما يف العهد اجلديد فقد وعد املالك أن يوحنا 
املعمدان سيتقدم املسيح برؤيا إيليا وقوته (لو١٧:١) ويف هذا املعىن 
قال املسيح: أن إيليا قد جاء يف شخص يوحنا املعمدان (مت١١: 
١٤ و١٧ : ١٠ - ١٢) وقد ظن بعض الناس خطأ أن يسوع نفسه 
هو إيليا (مت ١٦: ١٤) ويف عظته اليت ألقاها يف الناصرة أشار يسوع 
إىل إقامة إيليا يف بيت أرملة صرفة (لو ٤ : ٢٦ و٢٧) وقد ظهر إيليا 
من  وغريه   ٢٨-٣٦  :٩ (لو  التجلي  عند  يسوع  مع  وموسى 
األناجيل). وكان يعقوب ويوحنا يفكران فيما حدث جلنود اخزيا (٢ 
مل ص ١) عندما طَـلَـَبا من يسوع أن يلّيب طلبهما - أن تنزل نار على 
(لو ٩: ٥٤ و٥٥)  السامريين - ولكن يسوع وخبهما على ذلك 
ويشري بولس إىل تشجيع الرب إليليا بأن مؤمنني كثريين كانوا بني بين 
يعقوب  ويذكر   (٢-٤ (رو١١:  وآخاب  إيزابل  أيام  يف  إسرائيل 
الرسول صالة إيليا (ص ٥: ١٧ و١٨) ألجل امتناع املطر، وصالته 

ألجل نزول املطر كمثال لقوة صالة البار.

ِإيِليِّا النبي
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 وهو اسم أول شهداء المسيحية وأول الشمامسة أيًضا. ومبا أن 
امسه يوناين فريّجح أنه كان هيلينًيا (أي أنه مل يكن يوناين اجلنس بل 
يوناين اللغة والثقافة) أو أنه كان يهوديًا يتكلم اليونانية. وملا اشتكى 
اهليلينيون املسيحيون يف أورشليم من أن أراملهم كن يهملن (أعمال 
بأمر  ليقوموا  إستفانوس  من ضمنهم  رجال  سبعة  انتخب   (١:٦
اخلدمة اليومية وتوزيع التَّـْقِدَماِت على الفقراء من املسيحيني (أعمال 
٦: ٢- ٦) وهؤالء الرجال السبعة يعرفون بأول مشامسة يف الكنيسة 
ممتلئ  رجل  بأنه  استفانوس  املقدس  الكتاب  ويصف  املسيحية. 
قوات  يصنع  كان  وأنه  (أعمال٥:٦)  القدس  والروح  باإلميان 
وعجائب (أعمال ٨:٦) وكان ينادي بالرسالة حبكمة (أعمال ٦: 
١٠). ولـمَّا مل يتمكن بعض من هؤالء اليهود الهيلينيين أن جياوبوا 
استفانوس، أو يقاوموا قوة احلكمة والروح اليت كانت فيه، اخرتعوا 
مسعناه  أننا  يقولون  مأجورين  رجاًال  فدّسوا  زوٍر،  شكاوى  ضده 
جيدف على اهللا وعلى موسى وأنه تكلم ضد الشريعة وضد اهليكل. 
وقدمت هذه الشكاوى إىل جممع السنهدرمي (أعمال ٦: ٩- ١٤).

قدمه  الذي  اÈيد  للدفاع  ملخًصا  األعمال  لنا سفر  َسجَّل  وقد 
استفانوس (أع ٧: ١- ٥٣) فأبان أوًال أنه يعطي اÈد كله هللا (أع 
٧: ٢)، وأنه يكرم موسى (أع ٧: ٢٠- ٤٣) والناموس (أع ٧: 
٣٨و ٥٣) واهليكل (أع ٧: ٤٧)، مث أبان ثانًيا أنه مل يكن ملوسى 
موسى  اتبع  فقد  أيًضا.  �ائًيا  اهليكل  وال كان  النهائية  الكلمة 

إعالنات سابقة. وقد وعد نفسه مبجيء نيب بعده وهو املسيح (أع 
أثر خيمة االجتماع. ومل  اهليكل فقد جاء يف  ٣٧:٧) . وكذلك 
يكن املسكن النهائي هللا رب الكون جبملته (أع ٧: ٤٨- ٥٠) مث 
ثالثًا وبخ استفانوس اليهود على مقاومتهم هللا املتكررة طوال حقب 
تارخيهم ، فقد قاوموا يوسف يف أول نشأ±م (أع ٧: ٩) وموسى 
يف دور تكوينهم َكـأُمٍَّة (أع ٧: ٣٩- ٤٢) واألنبياء ملا استقر eم 
األمر يف كنعان (عدد ٥٢)؛ ويف النهاية صّب عليهم أعنف اللوم 

وأشده أل�م رفضوا املسيح نفسه وقد قتلوه (أع ٧: ٥٢).
وقد رفض اÈلس أن يستمع الستفانوس بعد هذا، أما هو فقال 
أنه يرى السماوات مفتوحة وابن اإلنسان قائًما عن ميني اهللا (أعمال 
٧: ٥٤- ٥٦) عندئذ أخرجوه خارج املدينة، رمبا من الباب الذي 
يُدعى اليوم «باب استفانوس»، ورمجوه.  وكان وهم يرمجونه يقول 
«أيها الرب يسوع اقبل روحي» مث طلب من الرب غفران خطيتهم 
ِه. وشاول الذي أصبح فيما بعد بولس، رسول يسوع  بسبب َرمجِْ
املسيح العظيم، كان راضًيا ِبَرْجم استفانوس (أعمال ٨: ١) وكان 
شهادة  ولقد كانت   (٥٨  :٧ (أعمال  رمجوه  الذين  ثياب  حيرس 
استفانوس اÈيدة حًقا من أكرب عوامل النعمة إلعداد شاول لكي 
القى  استفانوس  موت  وبعد   . (أعمال٢٠:٢٢)  املسيح  يقبل 
اليهودية  إىل  أورشليم  من  فتشتتوا  أشده  العذاب  من  املسيحيون 

والسامرة (أعمال ٨: ١).

الشهيد اْسِتَفانُوس 
رئيس الشمامسة
ل الشهداء  وأوَّ

األسقف: «األسقف ال يملك وحده كل مواهب الروح القدس. انه كما يعني اسمه 
باليونانية رقيب. هو يفتش عن المواهب في شعبه ويعترف بها وينميها. المواهب 
روافد تصب جميًعا في بحر الكنيسة ونحن فيها نتكامل وكل منا بحاجة الى اخيه 
كحاجة العضو الى العضو في الجسد الواحد. وقد يكون رأي الكاهن والعلماني 
أصوب وأرشد من رأي األسقف، وكثيرا ما كان قلب المؤمن العادي اطهر من قلب 
األسقف. ليس احد منا يملك المعرفة ُملكا. وليس صاحب السلطان سوى خادم 
للجميع َويـَْعُظُم سلطانُُه بقدر ما َيْخُدُم»                   المطران جورج خضر 
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(١) تمهيد:
† عجيٌب هو حفلنا الليتورجي الذي جيمعنا اليوم أيها األحباء!
† عجيٌب هو احتفال عيد الـَمظَالِّ احلقيقي الذي يفوق القدمي!
† عجيبٌة هي خيمة االجتماع اليت لنا أكثر ممّا مل تكن السابقة،

بائًدا  طعاًما  تقّدم  أشجار  أوراق  من  مصنوعة  ليست  إّ�ا 
(ال٤٠:٢٢) ، ولكنها مزيّنة باألوامر اإلهلّية اليت هي طعام روحي بال 
عيب، إّ�ا ليست مظلة زائلة بل خيمة أبديّة ال ينقصها سكا�ا ، 
وهي مل حترتق بالنار، بل  تثبتت بالنعمة اليت يقول عنها النّيب: «يا 
ملكي،  هيكل  إّ�ا  (مز١:١٥).  مسكنك؟»  يف  يسكن  من  رّب 
كنيسة اهللا احلّي، عمود احلّق وقاعدته (١يت ١٥:٣). حنتفل فيها 

بعيد الفرح ونُعلن فيها عجائب الرّب.
اليوم يصبح طابورًا شبيًها بالسماء ألنّه يُظِهر جمد خالقه، إنّه يتزّين 

بسحابة مضيئة وينعم بصوت اآلب.
عنه  َتكلَّم  َمن  ألّن  اآلب،  بشهادة  يُـتَـوَّج  الـُمَشرِّع  موسى  اليوم 
ُمسبًقا: «يُِقيُم لَك الرَّبُّ ِإهلَُك نَِبّياً ِمْن َوَسِطَك ِمْن ِإْخَوِتَك ِمْثِلي. 
لُه َتْسَمُعوَن» (تث ١٥:١٨)، هو الذي يشهد له اليوم اآلب قائًال: 
«هَذا ُهَو اْبين اْحلَِبيُب الَِّذي ِبِه ُسرِْرُت. َلُه اْمسَُعوا» (مر٧:٩). لقد 
تكلَّم األّول عن املستقبل أي من سوَف يأيت، أّما الثاين فيشهد عّمن 
هو حاضر، ذاك الذي يأيت (رؤيا ٨:١)، الذي هو يف وسطكم قائم 

(يوحنا ٢٦:١).

وفرسا�ا  إسرائيل  مركبة  هو  الذي  النبّي  إيليا  يفرح  أيًضا  اليوم 
(٢ملوك١٢:٢)، ألّن الذي حفظه مع مركبته، يف مكاٍن عجيب يراه 
اليوم حًقا البًسا جسًدا، وذاك الذي أعلن له عن خشبة اخللود، يراه 

اليوم مّتجًها حنو آالمه.
اليوم يتهلَّل أوائل الرسل ألّ�م رأوا محّبة اهللا غري الـُمدرَكة للبشر، 
أهًال  الذين  أولئك  eا  فيفرح  بأسراره،  يُعِلم خاصته  ملك  إن كان 
ألسرار السيِّد، فكم باألوىل جد�ا بطرس وأولئك الذين كانوا معه، 
الذين أظهر هلم امللك السمائي الرؤية اليت يُـعربَّ عنها، واليت ال يستطيع 

حىت الشاروبيم أن يروها بأعينهم.
(القدیس یوحنا الثاني أسقف أورشلیم)

لماذا التجلي؟:
ظهر الرّب على اجلبل لتالميذه، ُمـَمـجًَّدا، ليس من أجل ذاته ولكن 
من أجل الكنيسة، اليت هي اجلنس املختار (١بط ٩:٢) حىت ما 
ختترب األرتقاء(١) الذي أحرزه الرّب بعد خروجه من اجلسد، ألنّه هو 
(١يت١٦:٣)  اجلسد  يف  ظهر  والذي  فوق،  من  جاء  الذي  النور 
وتراءى للعامل، وهو ليس أقل من ذاك الذي فوق ألنه جاء من فوق 
إىل األرض، ومل يكن ذلك يف حالة َتقّسم حبيث يكون قد ترك مكانًا 
ليوجد يف آخر، بل إنّه موجود يف كّل مكان، لدى أبيه وهنا على 

األرض يف نفس الوقت مًعا ألنّه قّوة اآلب.
(١) يلفت النظر أّن هذا اإلصطالح مل يرد بالكتاب املقّدس ، ولكن ورد يف 
القداس الباسيلي يف صالٍة سريِّة للكاهن بعد تقدمي اخلبز واخلمر على املذبح إذ 

يقول: «... وليكونا لنا مجيًعا إرتقاء وخالًصا ألنفسنا وأجسادنا وأرواحنا». 
(القدیس إكلیمندس اإلسكندري)

(٢) قوًما ال يذوقون الموت:
لقد مسعنا الرّب يسوع للتوِّ وهو يقول: «احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِمَن 
اْلِقَياِم هُهَنا قـَْوًما َال َيُذوُقوَن اْلَمْوَت َحىتَّ يـََرُوا اْبَن اِإلْنَساِن آتًِيا ِيف  
َمَلُكوتِِه» (مىت ٢٨:١٥)، ورأينا أن جمد اآلب وجمد االبن مها واحد، 
وقبل ذلك كان يقول: «فَِإنَّ اْبَن اِإلْنَساِن َسْوَف يَْأِيت ِيف َجمِْد أَبِيِه َمَع 
 :١٦ (مت  َعَمِلِه.»  َحَسَب  َواِحٍد  ُجيَازِي ُكلَّ  َوِحيَنِئٍذ  َمالَِئَكِتِه، 

٢٧)، كما لو كان األمر يتعّلق بملكوت المسيح.
(مىت  هذه:  الرّب  القدامى كلمات  الـمفسِّرين  بعض  نَسَب  لقد 
٢٨:١٥)، دومنا سبب واضح، لمجيئه الثاني في المجد، هلذا أكَّدوا 
أيًضا إّن يوحنا اإلنجيلّي مل َيُذق املوت بل كان ينتظر جميء الرّب 
َيُذوُقوَن  َال  قـَْوًما  هُهَنا  اْلِقَياِم  ِمَن  ِإنَّ   » قال:  الرّب  ألّن  اÈد،  يف 
اْلَمْوَت َحىتَّ يـََرُوا اْبَن اِإلْنَساِن آتًِيا ِيف  َمَلُكوتِِه» (مىت ٢٨:١٥)، هل 
هذا هو املعىن؟ ال جيب اتّباع الضالل بل قول احلّق وطلبه وخاصة 
هنا، إنّه ال يتكّلم هنا عن جميئه الثاين يف اÈد، بل عن جتّليه على 
اجلبل، ويف الواقع إنه حينما تجلَّى المسيح قليًال على اجلبل، أظهر 

لتالميذه جمد ملكوته اإلهلي غري املرئي ...
(القدیس بروكلیوس أسقف القسطنطینیة)  

�

التجّلي اإللهي

في نصوص اآلباء القديسين
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(٣) وبعد ستة أيَّام:
كان هذا بعد ستة أيام (مىت١:١٧) من األقوال السَّابقة، ولكن 
لوقا بدوره يقول إنّه: بعد هذا الكالم بنحو مثانية أيام (لو٢٨:٩).

الروايتني، ألّن  اختالف  أجل  من  اليوم  هذا  أحد جيهل  فليت ال 
اإلجنيليني قدموا رؤية صحيحة، فمرقس ومىت ال يضّمان اليوم األّول ، 
الذي قيل فيه هذا الكالم، وال اليوم األخري الذي أضاءت فيه صورة 
اÈد،  إّ�ما يذكران املّدة اليت بني اليوم األّول واألخري، لذا قاال: وبعد 

ستة أيام.
(القدیس یوحنا الثاني أسقف أورشلیم)

(٤) بطرس ويعقوب ويوحنا
تُرسل الشمس أشعتها إىل مجيع جهات الكون، وباملثل فإنَّ شَفق 
ميالد الرّب على األرض يُرسل تالميذه، كأشعة يف العامل كّله، هلذا 
فإّن بطرس ويعقوب ويوحنا كأنوار المعة ُيضيىئون اليوم هذا احملفل 
بالشباك، والذين يقودون  الذين يصيدون  الصّيادون  املقّدس، وهم 
إذ  الذين  وهم  شاردين،  قبًال  الذين كانوا  أولئك  اهللا  معرفة  إىل 
يستعملون الصليب ِعَوًضا عن الريشة (الصّنارة)، واالعرتاف الثالوثي 
لُـجَِّة  الروحّية خارج  الشبكة، وجيتذبون األمساك  ِعَوًضا عن  لإلميان 
يف  الرّب  يشاركوا  أن  يستحّقون  إذ  الذين  وهم  األعايل،  إىل  الشّر 
األسرار اليت ال تُوَصف، كانوا شهوًدا للحقائق غري املنظورة، وكانوا هم 

السامعني للكلمات اليت ال يعّرب عنها.
(القدیس یوحنا أسقف أورشلیم)

اختيار الرُّسل الثالثة:
مجيع  يصطحب  مل  وملاذا 
يهوذا  ألّن  ذلك  التالميذ؟ 
عن  ُمتغربًا  بينهم،  كان 
بأن  جدير  وغري  امللكوت، 
هذا  مثل  إىل  ُيصحب 
الئًقا  ما كان  وألنه  املكان، 
بأن ُيرتك وحَده، فقد كان يف 
الواقع حمسوبًا يف نظر الناس 
أجل  من  كامل  أنّه  على 

احلني!  ذلك  حىت  معروفة  سرقاته  َتُكن  ومل  اختاره،  من  اختيار 
(يو٦:١٢). فلو كان إمثه معروفًا َلَعِلَم به التالميذ رفقاؤه. أّما الرّب 
قال: «إّن واحًدا منكم يسّلمين»  الخائن حينما  أنه  فعَرَف جيًِّدا 
(مىت ٢١:٢٦)، فإن كان الرّب قد تركه وحده: َلقيَل إنّه أقَصاُه عن 
مجاعة الرُّسل رفقائه. فلماذا اختاره أؤًال مثَّ َرَفَضُه، وملاذا جعله بصفٍة 
خاصٍة مدبرًا أمر الصندوق؟ هذا لكي يُظهر حمّبته الكاملة ورمحته.

وفضًال عن ذلك فلكي يُعلِّم كنيسته، أنّه رغم أنه يوجد يف وسطها 
مل  الواقع  يف  يهوذا  وشبح  احلقيقي،  جسده  فهي  معّلمون كذبة، 

األئمة،  املدبرين  رغم  أنه  يعّلمنا  وأيًضا كيما  اخلائن،  مع  خيَتِف 
فالتدبري نفسه صحيح، هلذا غسَل الرّب قدميه (يو١٣:٥-١٤). 
ُأجرة  لتأخذ  امتّدت  اليت  اليد  اخلبز، هلذه  يده وأعطاه  ومدَّ يسوع 

وتبيع المسيح إلى الموت (يو ٢٥:١٣-٢٦). 
(القدیس أفرام السریاني)

 † يف الواقع إنَّ الرّب حينما صعد على اجلبل مل يأخذ معه إالَّ 
ثالثة من الرُّسل، مل يأخذ مجيع الرُّسل ومل يرتكهم مجيعهم، وهذا مل 
يكن رفًضا للتسعة الذين لبثوا أسفل اجلبل لكي ال يُظهر هلم جمده، 
ليس أنه احتقرهم أو أراد أن ُحيز�م، حًقا لقد تصرَّف باستقامة مع 
اجلميع، ومجيعهم كانوا سواسية يف َنظره، ومل يفصل من شركة احملبة 
األخوية أولئك الذين كان قد قبلهم أوًال، ولكن كان بينهم واحٌد 
غري جدير بالرؤية اإلهلّية العجيبة، وهو يهوذا الذي كان عتيًدا أن 
خيونه، فمن أجل هذا األخري تُرَِك الباقون، حىت ال يكون له أي ُعذر 

فيما بعد، حيث أنه مل يرتكه وحده.
إنّه مل يأخذ معه عند جتليه إالَّ الثالثة شهود الذين يتطلبهم الناموس، 
أما اآلخرون فكانوا معهم بالسّر، وهذه هي يف الواقع كلماته: «أَيـَُّها 
اآلُب اْلُقدُّوُس اْحَفْظُهْم ِيف امسَِْك. الَِّذيَن أَْعطَْيَتِين لَِيُكونُوا َواِحداً َكَما 
َحنُْن» (يو١١:١٧)، إذن فيهوذا إذ كان يَرى اندراوس وتوما وفيلبس 
ورفاقه اآلخرين جالسني، اسفل اجلبل، مل يَـتـَــَولـَُّهـْم التذّمر وال الغضب 
وال التَّهكم، بل كان اجلميع يعتربون أنفسهم بفرح ُشركاء يف نفس 
النعمة الفوقانية اليت ُوِهَبت للثالثة الغائبني، ومل يكن ليهوذا أي ُعذر 
ألنه مل يُقَص عن أيِّ معجزة، ومع ذلك فرغم أنّه هو الذي كان 
ُممِسًكا بالصندوق، اعَرتَض بال مربِّر على املرأة اليت سكبت الطِّيَب 

الكثري الثمن، وبجرأٍة َدنسة سلَّم سّيده ألعدائه (مىت ٢:١٧).

مجيء موسى وإيليا
يف الواقع إنّنا قد مسعنا اإلجنيلي للتوِّ يقول: «وإذا موَسى وإيلّيا قد 
َظَهرا هلُْم يَتكلَّماِن معُه،» (مىت ٣:١٧)، فلماذا إذن حَضَر موسى 
وإيليا على اجلبل؟ وملاذا جرى التجلِّي مبثل هذه العناصر: سحابة 
نّرية تغطي اجلميع بظّلها، وصوت اآلب يدوي؟ ملاذا إذن؟ اإلجابة 
يتكّلم كإنسان  يسوع كان  الرب  ظّنوا  الرُّسل  ألّن  بالتحديد هي: 
بسيط، وليس كإله يف اجلسد، وأل�م ظّنوا أنه مل يُكن سوى إنسان 
- من أجل دموعه اخلالصّية وخوفه، وصلواته وجهاده لتجّنب اآلالم 
التعجُّب منهم  - كانوا يف تعجُّب دائم، لذا فمن أجل إزالة هذا 
قليًال،  التجّسد  باب  وَشقَّ  اجلبل،  على  اصطحبهم  ما  بعد  متاًما، 

أظَهَر هلم بوضوح أي جمد عظيم كان خمفي�ا فيه.
ومن ناحية ُأخرى كان يُعطي للرُّسل التأكيد بأنه هو رّب السموات 
واألرض وما حتت األرض، فهو قد أحَضَر إيليا من فوق وموسى من 
فنحن  إذن  ويوحنا،  ويعقوب  بطرس  بُقربه  اصَطَحَب  وأخريًا  حتت 

انطالقًا من هذه القمم أصبحنا نعرف كّل شيء..
(القدیس بروكلیوس أسقف القسطنطینیة)
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١- صوم السّيدة:
±ّلل الكنيسة فرًحا بقدوم صوم السّيدة ويطيب للمؤمنني الصيام. 
فصوم السيّدة العذراء هو من األصوام املهّمة واحملبوبة لدى فئة كبرية 
من املسيحيني املمارسني مسيحيتهم، ويقال إّن الشعب املؤمن هو 
الذي أدخله على روزنامة الكنيسة، ألنّه حىت القرن احلادي عشر مل 
يكن ضمن األصوام اليت حيكم eا القانون الكنسي، كما ال جنده يف 

أي قانون من قوانني الصوم.
وكان هذا الصوم معروًفا بصوم العذارى، ويعتربونه كسند للّطهارة 

والتبّتل، هلذا أكثُر من يصومه هم املتنّسكون والّرهبان.
وهكذا بات الّشعب ميارسه على كّل املستويات، جاعًال منه مناسبة 

لتجديد احلياة الّروحّية وفرصة للّتوبة.
مريم العذراء يف هذا الّصوم هي املثل احلّي للّطهارة والّتبّتل، ولكّنها 
أيًضا الّشفيع املؤمتن الذي ننال به قّوة ونعمة من اهللا لسلوك هذه 

احلياة.
إًذا سّر هذا الصوم يكون يف شفيعته، فالعذراء شفيعة مقتدرة لكّل 
من يلتجئ اليها جلوء االميان والّرجاء واّحملبة، وهذا ما يـُْربُِز يف الكنيسة 
صورة من أروع الّصور الّروحّية على إمكانية التزام الشعب eذا الصوم، 
دون إلزام أو توجيه يكاد يوحي لنا أن هذا الصوم دخل إىل قلب 

الشعب من مدخل صحيٍح وعن حب واقتناٍع.

٢- أعياد والدة اإلله العذراء مريم:
يف  وممّيزة  رفيعة  مكانة  األرثوذكسّية  الكنيسة  يف  مريم  للعذراء 

الليتورجية وحياة املؤمنني، وهلا مخسة أعياد:
 عيد ميالدها (٨ أيلول )، عيد حبل القديسة حنة بوالدة اإلله (٩ 

 ٢٥) البشارة  عيد   ،( (٢١ ت٢  اهليكل  إىل  دخوهلا  عيد  ك٢)، 
آذار)، عيد رقادها (١٥ آب).

وهنا ال بُدَّ من االنتباه أنه حّىت األعياد املرتبطة بالعذراء مرمي هي يف 
األصل مرتبطة بالّرب يسوع وتسّمى سّيديّة، الرتباطها بالسّيد، وهذا 
يسوع  بالّرب  مرتبط  األرثوذكسّية  الكنيسة  يف  الالهوت  أّن  سببه 

ويتمحّور حوله ألنّه هو احملور. 
كما للعذراء مريم أعياٌد أخرى مثل:

عيد جامع لوالدة اإلله (٢٦ كانون األول) ويأيت بعد عيد امليالد 
مباشرًة، وضع زنار العذراء (٣١ آب)، وضع ثوب العذراء في فالخرنا 
(كنيسة في القسطنطينية) (٢متوز)، ينبوع احلياة (اجلمعة األوىل بعد 

الفصح)، املديح الكبري (اجلمعة من األسبوع اخلامس من الصوم).

٣- تكريم والدة اإلله:
يطالعنا إجنيل لوقا حبدث البشارة وكيف دعاها اهللا بوساطة املالك 

باملمتلئة نعمًة ومباركًة يف النساء وأّن روح اهللا قد حّل عليها.
ولكّن هذا ال جيعل منها بتاتًا موضوع عبادة بل تكرمي، فالعبادة هي 

فقط هللا الرّب يسوع املسيح دون سواه.
وإىل جانب البشارة، جند أحداثًا إجنيلّية تسّلط الضوء على أهمّية 

العذراء مريم:
- األحداث اليت تدور حول امليالد.

- زيار±ا ألليصابات وقوهلا: من أين يل هذا أن تأيت أّم ريب إّيل.
- تقدمة يسوع إىل اهليكل.

- عرس قانا اجلليل وتبليغها للسّيد عن نفاِد اخلمر وقوهلا للخدم: 
إفعلوا كّل ما يطلبه منكم.
- وقوفها عند الصليب.

والدة 
اإلله 

الدائمة 
البتولیة 

مریم
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٤- رقاد والدة اإلله:
ال َيذكر الكتاب املقّدس شيًئا عن رقاد والدة اإلله، ولكن يورد 
اآلباء يف عظا±م الكثري من آيات الكتاب املقدس اليت تدل على 

رقاد العذراء وانتقالها بالجسد.
- قول النيب داود: «قم يارب إىل راحتك أنت وتابوت قدسك » ( 
بأن  القول  إىل  اآلية  هلذه  اآلباء  تفسري  يذهب  املزامري ١٣١-٨). 

املسيح قد ادخل إىل السماء اجلسم الذي منه ُوِلَد والدة زمنية.
- يستند أيًضا إىل قول داود: « قامت امللكة من عن ميينك بألبسة 
مزخرفة منسوجة خبيوط مذهبة » ( املزامري ٤٤ – ١٠ ). نرى يف هذه 
اآلية مريم العذراء موشاة حبّلة ملوكية قائمة على ميني السّيد، أْي يف 

الّسماء.
- كذلك ُيستشهد بآية من رؤيا يوحنا حيث ورد: «وظهرت عالمٌة 
يف السماء: امرأة ملتحفة بالشمس وحتت قدميها القمر وعلى رأسها 

إكليل من اثين عشر كوكبا » ( رؤيا١٠ –١ ).
تتناول  املقّدس  الكتاب  من  رموز  جمّرد  هي  ذكرناها  اليت  اآليات 
موضوع رقاد والدة اإلله وانتقالها إلى السماء بجسدها. أّما أساس 

خرب رقاد العذراء فهو يأتينا من التقليد. 

٥- رقاد العذراء وانتقالها بالجسد إلى السماء:
إلى  العذراء وانتقالها  رقاد  اآلباء خرب  منه  استقى  الذي  املصدر 
جماعة  لدى  متداوًال  الذي كان  الكتاب  هو  بالجسد،  السماء 
إىل  رقادها وصعودها  يورد خرب  فهو  الثالث.  القرن  الغنوصيين يف 
الّسماء باجلسد، كما نعرفه اليوم. هذا الكتاب هو من مجلة كتب 

األبوكريفا اليت حتمل سرية مرمي العذراء واليت أخذت عنها الكنيسة.
بدأت الكنيسة تتداول رواية رقاد العذراء يف القرون األوىل بتحّفظ 

شديد ما بني القبول والرفض وذلك حىت القرن السادس.
ما  الكنيسة كّل  تقبّلت  النسطورية  البدعة  ظهور  بسبب  ولكن 
خيتص بتمجيد العذراء وكرامتها من الرتاث التقليدي املتوارث. حيث 
قام كثريون من اآلباء بتثبيت هذه الرواية يف كتابا±م وعظا±م، ومن 

أبرزهم القّديس مودستيوس األورشليمي واندراوس الكريتي.
يف أواخر القرن السادس كتب القّديس غريغوريوس الكبري كتابه يف 

األسرار، فأورد فيه قّصة رقاد مرمي العذراء وانتقاهلا.
ويف أواخر القرن السادس أيضا كتب القّديس غريغوريوس أسقف 
تور كتابًا بعنوان «مبجد الشهداء» وقال فيه : «أن الرب رفع جسد 

البتول ونقلها بني السحب إىل السماء ».
وأيضا جند عظات شهرية تشهد هلذا العيد ألقاها القّديس جرمانوس 

بطريرك القسطنطينية والقّديس يوحنا الدمشقي.
كما تكّلم عن العيد القّديس يوحنا التسالونيكي يف النصف األول 

من القرن السابع.

مل تتوّضح فكرة انتقال العذراء إىل الّسماء إالَّ مع بداية القرن السابع 
و�اية القرن السادس.

أّما يف القرون األربعة األوىل فليس من شهادة تتكلم عن رقاد العذراء 
ديونيسيوس  إىل  املنسوب  اإلهلية  األمساء  من كتاب  فقرة  سوى 

االريوباچي.
كذلك ُوجدت أيًضا يف تاريخ يوسابيوس القيصري مجلة تقول : «إنّه 
يف السنة ٤٨ من امليالد أُخذت مرُمي شخصًيا إىل السماء حبسب ما 

وجد ُمَدوَّنا عن أشخاص شهدوا أن ذلك أُعلن هلم شخصًيا ».
املغبوط  إىل  منسوبة  نفسه وهي  املوضوع  تتناول  توجد عظة  كما 

أوغسطني، لكن البعض يقول أ�ا تعود إىل القديس جريوم. 
مريم  رقاد  بتفاصيل  االهتمام  ونقص  املعلومات  قّلة  سبب  أما 
العذراء وانتقالها إلى السماء، وتأّخر ظهور العيد إىل القرن السادس 
وليس قبله، فهو يعود إىل أن الكنيسة كانت ختشى أّن التفريط يف 
تكرمي العذراء قد يؤدي باملؤمنني إىل نوع من عبادة األصنام، شأن 
الوثنيني الذين عبدوا كثريًا من والدات اآلهلة الكاذبة. فالعبادة ال جتب 

إالَّ هللا وحده.
ويعود سبب تأّخر الّتعييد لرقاد العذراء ورقادها إىل االضطهادات 
اليت عانت منها الكنيسة يف القرون األوىل، فلم متارس كّل طقوسها 

وعباد±ا إالَّ بعد انتهاء االضطهادات العشر الكربى.

٦- تحديد تاريخ عيد رقاد العذراء:
يعود التسليم الكنسّي بانتقال مريم العذراء إلى السماء بعد رقادها 

إىل أيام الرسل األّولني، وإالَّ ملا كانت الكنيسة مجعاء حتتفل به.
به يف كّل  العيد يف ١٥ آب وأمر أن حيتفل  أول من َحدََّد هذا 
املشرق مبزيد احلفاوة والتكرمي، كان اإلمرباطور موريتيوس سنة (٦٠٠). 
باالحتفال  أمرًا  الكبير  غريغوريوس  البابا  اصدر  نفسها  السنة  ويف 
بالعيد. وقد كان حيتفل eذا العيد يف الغرب، قبل هذا التاريخ، يف 

(١٨ كانون الثاين).
العيد إىل روزنامة  ثاوذورس األول هو من أدخل  فالبابا  وكذلك، 
القرن السابع أضاف البابا سرجيوس زِيّاًحا  الكنيسة يف روما. ويف 
ليزيد من رونق العيد وeائه. مثّ يف القرن التاسع جعله البابا الون الرابع 
من األعياد اليت حيتفل eا مثانية أيام وجعل له عيد وداع مث حّدد له 
سهرانية رهبانية (تستمّر كّل الليل) وصياًما مّدته أربعة عشر يوًما (من 

١ إىل ١٥ آب).
ولقد كّرس اإلمبراطور اندرونيكوس كّل شهر آب لتمجيد والدة 
اإلله وإكرامها وكان ذلك يف السنة (١٢٩٧). لذلك تدعو الكنيسة 
هذا الشهر (أي آب) شهر مرمي العذراء والدة اإلله الكلية القداسة.

لشهر آب طابع مرميي، فاأليام األوىل (١٤ يوًما) ما هي إالَّ تقدمة 
للعيد، مثّ األيام التالية حىت الوداع ما هي إالَّ امتداد هلذا العيد العظيم.
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٧- الهوت عيد رقاد السّيدة:
أُستعملت كلمة «رقاد» بدًال من كلمة «موت» أو «وفاة» لسببني 

رئيسني:
- األّول: ال موت يف املسيحّية، ففي دستور اإلميان مثًال ال نقول 
عن املسيح إنّه مات بل ُصلب عنا على عهد بيالطس البنطّي، تأّمل 

وُقرب وقام من بني األموات.
- الثاني: أّن املسيح أصعدها باجلسد بعد أن رقدت وُأْضِجَعْت يف 

القرب ومل يلحقها فساد.
بالذكر أن إعالن عقيدة والدة االله يف جممع أفسس (يف  اجلدير 
الّسنة ٤٣١ )، مهَّد الطريق لتّفهم فكرة انتقاهلا بعد الرقاد الطبيعي. 
مع العلم أّن كنيسة أورشليم كانت أقامت ذكرى رقاد سّيدتنا والدة 
اإلله حنو الّسنة (٤٢٥ ) قبل جممع أفسس. تالًيا، فمن املؤّكد أّن 
كنيسة أورشليم كانت منذ ذلك الوقت ترى مريم العذراء يف اÈد 

السماوّي.

٨- مريم ويسوع في الالهوت:
واالبن وحدة  األم  بني  أن  افسس  مجمع  منذ  الكنيسة  فهمت 
ُمْطَلَقة ، مع أّن مرمي العذراء هي يف األرض ويف الزمان يف حني أّن 
املسيح صاحب الطبيعة اإلهلّية الكامله هو يف الّسماء ويف األبديّة. 
كما تؤمن الكنيسة بأنه ال بّد البن اهللا الذي اختذ الطبيعة البشرية يف 

حشا البتول، أن يُدِخَل خادمَة التجسِد أمَّه إلى مجده.
لقد تجّسد اهللا من العذراء مريم واختذ طبيعة بشرية كاملة دون أن 
يفقد شيًئا من ألوهيته، أّما مرمي العذراء، فقد صارت أم�ا هللا المتجّسد 
الكاملتني  الطبيعيتني  اإلنسان، ألنّه صاحب  وابن  اهللا  ابن  واملدعو 
اإلهلّية والبشريّة، فحصلت مرمي على اÈد ومل تنل فساد القرب واملوت. 

وهكذا مل يستطع أي شيء أن يفصل بني األم واالبن حىت يف اجلسد.

٩- مريم والّروح القدس:
انتقال مرمي العذراء جبسدها ونفسها يف آن بعد املوت، هو نتيجٌة 
لعمل الروح القدس فيها. فالذي حّل عليها وأّهلها أن تصري أم�ا البن 
اهللا، هو نفسه يكمِّل عمله فيها وحييي جسدها املائت وينقُله إىل 

اÈد.
الروح القدس هو قدرة اهللا الـُمْحيِـَيُة اليت ال ُحتّد. eذه القدرة كان 
يسوع بقّوة الّالهوت املستقّر فيه كونه كلمة اهللا ، كان يشفي املرضى 
وُخيرج الشياطني ويقيم املوتى، وeذه القدرة أيًضا قام هو نفسه من 

املوت وeذه القدرة سيقيم األموات. 
أّما مرمي العذراء فقد سّلمت نفسها بالكامل لعمل الروح القدس. 

لذا حصلت مباشرة عند رقادها على قيامة الجسد بدون فساد.
١٠- مريم والبشريّة:

آمن املسيحّيون األوائل أّن مرمي العذراء قد حصلت بعد مو±ا بثالثة 
أيام على قيامة اجلسد اليت هي مصري كّل املؤمنني يف �اية األزمنة.

إن إصعاد الّرّب يسوع المسيح والدة اإلله مريم العذراء إىل السماء 
بعد رقادها، إمنّا هو تكرمي مباشر للبشرية كّلها. 

فجسد العذراء، الذي هو مماثل ألجسادنا، قد استأهل هذه الكرامة 
واÈد املسبق، عربونًا وبرهانًا للقيامة اليت ستجوزها أجسادنا مجيًعا.

اهلالك  إليه ويرفعه من وهدة  اإلنسان ويضّمه  ليخّلص  اهللا جتّسد 
والفساد.

وها العذراء شاهدًة على ذلك.
عليِك وضعُت كّل رجائي يا والدة اإلله فاحفظيني تحت ستر كنفك.

«أريد أن أصير طبيًبا لألهواء وها أنا رازح تحت وطأتها. عوض أن أطّبب المريض أوّبخه. أنا أعمى وأوّد أن أقود ُعميانًا. 
لذلك ألتمس أن تقام الصلوات من أجلي حتى أعود إلى نفسي وتظلِّلني نعمة اهللا وتنير قلبي المظلم فتسكن فيه النعمة 
اإلٰلهية ذلك أن ال شيء مستحيل عند اهللا».                                                             مار إفرام السریاني

«إقتناء نعمة الروح القدس يكون أيًضا بممارسة كل 
الفضائل الممكنة، من اجل المسيح. تاجر بتلك 
التي تعطيك أوفر األرباح. رأس المال المكتنز من 
من  األرباح  ثمرة  هو  والذي  الغنية،  اهللا  نعمة 
األعمال الصالحة التي تعود علينا، أودعه في بنك 
فائدة  يعطيك  وسوف  األبدي  اإللهي  التوفير 
بل 100%  أو 6%  فقط 4%  ليس  روحية، 
للروبل الروحي الواحد، بل وأكثر بما ال يُقاس» .  
القدیس سیرافیم ساروف                                                                              

وكــان فُــــؤادي خــَــــالــًيا قَــــْبَل ُحــبُِّكـــــــم 
وكـاَن بِـذْكِر الَخْلِق يَلُهو ويمَرُح

ــا دعــــا قَـــلبـــــــــــي َهــــواك أجــَـــــــابَـــــهُ  فلـمَّ
فلســـُت أراُه َعــن ِفنــائك يَبــَرُح

رُِميــُْت بــِبَــْيـٍن مـــــنـــــك إن كنـــُت كـــاذبًـا 
إذا ُكنُت في الدُّنيا بغيِرَك أفَرُح

وإن كـــــان شــيٌء فـي البــالد بـــأســرهــــا 
إذا غبَت عن َعْيِني بعيَني يـَْلَمُح

فإن ِشْئَت واِصْلِني وإن ِشْئت ال َتِصلْ 
فلسـُت أرى قلبي لغيِرَك يصُلُح
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١- العّفة تعلو على المديح:
ا هي حالة  تسمو العفة على سائر الفضائل مجيًعا، إذ توصف بأ�َّ
عدم الفساد، ويقّرر بولس الرسول إّ�ا صفة الكنيسة اليت يطّهرها 
املسيح لُيحضرها لنفسه «مقّدسة وبال عيب» (اف ٢٧:٥)، وهذه 
هي صفة اهللا اخلاصة كما يعّرب عنها الرسول بقوله إّ�ا جمد اهللا الذي 
ال يفىن (رو٢٣:١). إّ�ا جتعل أولئك الذين يشاركون يف أسرارها 

الطاهرة، شركاء يف طبيعة اهللا وجمده.
والعفة هي تلك املوهبة املمتازة اليت متتدح أولئك الذين يعيشون 
طريًقا  قط  يعرفوا  مل  للذين  خاص  معىن  وهلا   ، الكمال  وميارسون 

للزواج (١).
(١) رأي متطّرف ساَد يف العصور املسيحّية األوىل، ألنه ميكن حتقيق العّفة يف 
الزواج أيًضا. وبصفٍة عامة فإنّه مطلوب من كل إنسان مسيحي حقيقي أن يعيش 

بقلب راهب بتول.

٢- العّفة هي الكمال الخاص بالطبيعة اإللهّية غير الفاسدة:
ورغم أّن العفة ختتص باخلالئق غري املتجّسدة إالَّ أّن اهللا يهبها جمانًا 
للَبشر - كما بيٍد ممدودة - للنفوس اليت تقبل احلياة بشركة جسد 
هي  تلك  الكاملة،  الطهارة  إىل  للوصول  األقدَسْني  املسيح  ودم 
ملء  تألق  هلذا  العالء،  إىل  بأنظارها  شاخصة  تظّل  اليت  النفوس 

الالهوت يف املسيح بوالدته من العذراء مرمي البتول الطاهرة.
٣- اهتمامات الزواج وأسف غريغوريوس الرتباطه به (٢):

يعّرب القديس غريغوريوس عن تقديره الكبري للعّفة ويقول: إنّه إذ 
نافعة، كالتنب  بالزواج أصبحت دراسته عنها باطلة وغري  قد اقرتن 
يقصر عن  لعطشان  الغزيرة  أو كاملياه  ُمكمَّم،  لثوٍر  بالنسبة  الكثري 
البلوغ إليها. البتولية جتعل من يتحلَّى eا ينعم دائًما بثمار التقوى، 
أمور  إىل  ُيشّتته  هّم  له  وليس  نفسه،  إىل  انقطع  إنسان  والبتول 

خارجّية.
(٢) حًقا إّن غريغوريوس النيسي تأّسف، ولكن ليس معىن هذا أبًدا أّن املتزوجني 

أخطأوا بزواجهم، فلكل واحد دعوته.

٤- البتولية ارتفاع فوق اهتمامات العالم:

البتول يرتفع فوق العامل، ويعترب أّن الفضيلة هي اخلري الوحيد اجلدير 
بالتقدير يف نظره، حىت أّن داود النيب يئن من فرتة غربته يف هذا العامل 
إذ يقول: «إّن غربيت قد طالت َعَليَّ وسكنُت يف مساكن قيدار» 

(مز ٥:١١٩).
لو كان  باحلقيقة كما  العامل  فأهل  تعين ظلمة،  العربية  وقيدار يف 
لديهم مثل هذا العمى الليلي إذ ال يدركون زوال هذه احلياة وغرورها.

إّن ُكل َمن يزهد يف العامل يكون كاملرحتل ال يهّمه إالَّ إسراع اخلَُطى 
يف طريقه، مهما كانت الظروف اليت يعرب وسطها سواء كانت معوقه 
يثابر يف خدمته وميّجد اهللا يف مجيع  بولس  أو مشجعة. كما كان 
األحوال: «ِبِسَالِح اْلِربِّ لِْلَيِمِني َولِْلَيَساِر. ِمبَْجٍد َوَهَوان..» (٢كو٧:٦ 
-٨). أّما من ثقلت نفسه eموم هذا العامل، ومن كان نظره مّتجًها 
إىل أسفل وتعلَّق مبلذات اجلسد، فيكون كمربوط بسالسل إذ جترّه 
مجيع الشهوات األخرى ألّ�ا مرتابطة مًعا، ومن املؤّكد أّن من َيِسر 
بسدوم َلن ينجو من النار والكبريت، ومن خيرج منها وَنَظَر إىل ِخَرeِا 
سيتحّول إىل عمود ملح، وباألوىل فإنّه لن ينجو من عبوديّة فرعون َمن 
َمل خيرج من أرض مصر، ويعرب حبر ظلمات هذه احلياة. وحًقا قال 
الرّب: «فَِإْن َحرَّرَُكْم االْبُن فَِباحلَِْقيَقِة َتُكونُوَن َأْحرَارًا.» (يو٣٦:٨)، 
وهكذا يكون مثل العصفور الذي ينجو من الفخ على جناح الفضيلة.

فليتنا ال ُ�مل ما هو أبدي غري متمسكني مبا هو حلظوي وزائل، 
َأَال تعّلمنا الطبيعة نفسها هذا الدرس إذ نرى أمجل الورود  أسرعها 
إىل الزوال من زهور الربيع الصغرية، بل أنَّ الزهور جتّدد منّوها كل عام 
يذبل بعد ربيع  فُيزهر مرّة مثّ  أّما اإلنسان  الربيع،  مع حلول فصل 
الشباب وشتاء الشيخوخة، حىت يدفنه النسيان. لقد أُعِطَيت البتولية 

لإلنسان كمعينة وُمساعدة من أجل حتقيق إرادة العفة السامية.
٥- البتولية استعداد النفس لتجاهل إلحاحات الطبيعة تحقيًقا 

لنقاوة القلب:
النفس املنجذبة إىل أسفل بشهوات اجلسد لن تستطيع أن تنظر 
أّن عيون اخلنزيرة مّتجهة  الفوقاين، كما  إىل السماء حيث اجلمال 
البتولّية  السماء.  أعاجيب  قط  ُتدرك  ال  فهي  أسفل،  إىل  دائًما 
وإمهاًال  نسيانًا  اعتبارها  يف  تضع  ما  النفس حىت  استعداد  تقتضي 

العفة
للقدیس غریغوریوس النیسي
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الزاما±ا  من  حتّررت  حاملا  ألّ�ا  للطبيعة،  اليت  الشهوانية  للحركات 
جتتاحها تلك العاطفة السائدة من أجل حتقيق نقاوة القلب.
٦- ايليا ويوحنا السَّابق خبَّرا صرامة مثل هذه الحياة:

لقد عاش كلٌّ منهما يف عزلته 
قد  إذ  ما،  بصورٍة  الطبيعة  فوق 
عزَفَا عن أمور احلياة االعتيادية، 
احتياجا±ما  َسدِّ  يف  مكتفني 
طريق  عن  َوَجداُه  مبا  الضروريّة 
سلطان  إليليا  كان  الصدفة. 
اخلريات  انسكاب  ليمنع  ُمطَلق 
السمائّية على اَخلطَأِة وليفيضها 
َفَشهد  يوحنا  أّما  التائبني،  على 
للنعمة اليت أُعطَيت له أكثر من 

أي نبي آخر، ومل يكونا ليبلغا إىل مثل هذه الُذرى (مجع ُذروة = أعلى 
الشيء وقّمته) لو كانا قد انساقا إىل ميوعة الشهوات اجلسديّة. ومل يَرِْد 
هذان املثالن اعتباطًا يف تاريخ البشريّة، بل كقول الرسول بولس: «َفهِذِه 
يُعَها َأَصابـَتـُْهْم ِمثَاالً، وَُكِتَبْت ِإلْنَذارِنَا» (١كو١١:١٠) حىت  األُُموُر مجَِ

ما نسعى لالقتداء eما.
وكما أنَّ املياه اخلارجة من ينبوٍع ما، إذا ما تبعثرت إىل ُمسيالت 
إذا  أمَّا  آخر،  أي غرض  أو  زروع  إرواء  شيًئا يف  تفيد  فلن  كثرية 
اجتمعت يف جمرى واحد قوّي، فحينئذ ميكن اإلفادة منها، هكذا 
أيًضا العقل البشري الذي ينبغي أن يكون له اّجتاه واحد، ألنّه إذا 
تبعثر إىل ما يُرضي احلواس، فلن يكون بقيمٍة ما من حنو اخلري، أمَّا 
إذا اجنمع إىل نفسه باالنضباط، فإنّه يكون نافًعا فيما هو مالئم 
لطبيعته، ولن يعيقه شيء عن االجتاه إىل ما هو فوق، حيث يشتهي 

اخلريات السمائية باستعداده الطبيعي.
٧- الزواج بحّد ذاته ليس محتقًرا:

َوأَقَدَم)  تشجَّع  الشخص=  (اجرتأ  واالجتراء  الرخاوة  أّن  نعتــبر  وليتنا 
رذيلتان متقابلتان وتنتج األولى عن نقص الثقة والثانية عن زيادتها، وتقوم 
إىل  ينحرف  ال  فهو  النقّي،  اإلنسان  هكذا  بينهما،  فيما  الشجاعة 

اإلحلاد من ناحية وال إىل اخلزعبالت من ناحية أُخرى.
كذلك باملثل، اإلنسان العفيف ال يرتدى إىل أهواء اهلوان (رو٢٦:١) 
من ناحية، وال يندفع إىل تعاليم شياطني مثل أولئك الذين ُخِدعوا يف 

رياء أقوال كاذبة موسومة بضمائرهم (١يت ٢:٤).
٨- فنحن كلما اقتربنا من اشتهاء األمور اإللهّية:

األمر  الطهارة،  إىل  سريًعا  سنبلغ  الزواج  باهتمامات  نَتشّبث  ومل 
الذي يتحّقق بالتفرّغ الكثري من أجل اجلهاد يف الصالة.

٩- صعوبة تغيير العادات في أي مجال:
ونعلم كيف تتَحكَّم العادات يف ُأسلوب حياة األفراد واجلماعات 

لدى  وقيمة  معًىن  احلياة  تُعطي  اليت  هي  أّ�ا  جند  والشعوب حىت 
خمتلف األفراد. وهناك أناس ٱسُتعِبدوا لشهوا±م زمانًا، حىت َكفَّت 
لديهم أية حركة حنو الطريق الفوقاين، وَجفَّ التَّوق حنوها متاًما. هلذا 
يهرع من حيسُّون بضعفهم إىل ميناء العّفة كقلعة حصينة ألّن بولس 
يقول: «فَأُرِيُد َأْن َتُكونُوا ِبالَ َهمٍّ. َغيـُْر اْلُمتـََزوِِّج يـَْهَتمُّ ِيف َما لِلرَّبِّ 
حرب  ومهما كانت  (١كو٣٢:٧-٣٣).   « الرَّبَّ يـُْرِضي  َكْيَف 
الشهوات ُمضجرة، فاالهتمام بالتعوُّد على العادات الصاحلة هو خري 
معني لنا، إذ جند عند املثابرة عليها خريًا يفوق كل عقل (يف٧:٤).

١٠- الجمال الفائق هو الغاية المنشودة بٱمتياز:
ونعين باجلمال الذي ال يُـَعـربَّ عنه، ولسنا نستطيع أن نصفه أو نقارنه 
بشيء، ألنّه َمن يستطيع أن يُقابل الشمس بالشرارة أو يوازي قطرة 
صغرية ِخبَِضمٍّ كبٍري ال �ائي، لقد ُذِهَل داود النيب نفسه يف تأّمله له 
حىت قال: «أنا قلُت يف حرييت أّن كل إنسان كاذب» (مز٢:١١٥).

١١- كيف نبلغ إلى الجمال الحقيقي:
هلذا ينبغي من أجل هذا الضعف أن ُنَسيِّـَر عقلنا (نسري= ندفعه اىل 
حنن  املنظور.  غري  اجلمال  إىل  املنظورة  املعارف  طريق  عن  األمام) 
حباجة شديدة إىل أن نكون من أولئك الذين هلم : احلواس مدرّبة 
على التمييز بني اخلري والشّر (عب ١٤:٥). وال ينبغي أن نتجاهل 
يف أنفسنا أية قّوة لإلرادة أو أي هاتف للخري وال أن نظّل يف مجود 
عقيم، بل ننقاد إىل اشتهاء ذلك اجلمال الذي قيل عنه: «السموات 
وال  (مز٢:١٨-٣)،  يديه»  بعمل  ُخيرب  والَفلك  اهللا  مبجد  حتّدث 
حتتاج النفس يف انطالقتها إىل السماء إالَّ إىل تلك األجنحة اليت 
اشتهاها قبًال داود النيب حينما قال: «من يعطيين جناًحا كاحلمامة 

فأطري» (مز٧:٥٤) واليت َعـبَّـَر eا عن قّوة الروح الُقدس.
أّن النفس ال ميكن أن تتحد باهللا غري الفاسد إالَّ بأن ُتصبح هي ذا±ا 
أيًضا نقية. حىت يبلغ املثيل مثيله. إّ�ا تتدّرب على أن تطلب اجلمال 
فقط من ذلك الذي هو مصدر اجلمال الذي هو مجيل من ذاته وبذاته 
ويف ذاته، أي مجيل بطبيعته. وكما أنَّ العني القويّة اِإلبَصار تستطيع أن 
تنظر األشياء من بعيد، هكذا النفس العفيفة حًقا مبا هلا من غرية على 

عدم الفساد تستطيع أن ترى اهللا.
١٢- ُكل من تطّهرت نفسه يَرى الجمال اإللهي:

بعيًدا عّمن  ليس غريًبا على طبيعتنا وليس  اخلري  أنَّ  نعتقد  وحنُن 
يبحثون عن اهللا، بل إنّه يف ُكلٍّ مّنا على الدوام، وإن كان مكتوًما 
ومطمورًا بسبب مهوم وملفات هذه احلياة، ويعلمنا الرّب هذا من 
من  أوًال  الرّب  يطلب  فيه  الذي  (لو٨:١٥-١٠)  املفقود  الدرهم 
النفس اليت ترمَّلت بعيًدا عنه أن ُتشِعل مصباح العقل الذي ُيضيء 
ُنكّنسها  فحينما  اجلسد،  قاذورات  املخفية حتت  األمور  وَيكشف 
باجتهادنا وَسهرنا على حياتنا، َتظهر إىل النور وتفرَح النفس مع سائر 
َمَلكا±ا (جريا�ا كما يذكر اإلجنيل) إذ تلمع من جديد صورة امللك 

القدیسان إیلیا النبي ویوحنا المعمدان
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السماوي املطبوعة منذ االبتداء يف القلب.
١٣- البتولية أّم لبنين كثيرين:

فإن ُكنَّا نشتهي منذ اآلن أن نكون مع املسيح، فلنعلم أنه كما إنَّ 
املولود من اجلسد حيمل معه عوامل االحنالل، فباملثل املولود من الروح 
حيمل معه القّوة الـُمْحيِـَيُة. لذا علينا أن ننهج يف منط حياة ال جتلب 
املوت فيما بعد، إنّه منط احلياة يف العفة، إّن كل اقرتان جسدي يثمر 
أبناء جسديني، أّما االقرتان باهللا فيثمر حياة وعدم فساد. هذه هي 
األم (البتولّية) اليت تفرح بوالدة البنني الكثريين (الروحيني) واليت كانت 

عاقًرا فقط من أجل بتوليتها (مز٩:١١٢).
١٤- البتولية تخرج عن عبوديّة الوالدات المؤدية إلى الموت:

مولود  بكل  تؤّدي  اليت  الـُمفَرغة  احلَلَقة  هذه  يكسرون  البتوليون 
حسب اجلسد إىل املوت، وينهون امتداد سلطا�ا عليهم، ويتفّوقون 
عليه إذ يُقال حبّق إّ�م معصومون من الفساد، إذ ال يعمل جسدهم 
من أجل خدمة احلياة الفاسدة، ألّ�م مل يقبلوا أن ُيصبح جسدهم 
يستحيل  حاجزًا  البتولية  صنعت  لقد  املوت.  مسلسل  ملتابعة  آلة 
اخرتاقه كما حدث مع العذراء القديسة مريم والدة اإلله إذ قد َمَلَك 
املوت من آدم إىل المسيح (رو١٤:٥). حينما اصطدم املوت بثمرة 
بتولّيتها، كما بصخرٍة وحتطََّم عليها، وهكذا حيدث مع كل نفس 
يغرز  أن  املوت  إذ ال جيَِد  بالبتولية،  احلياة اجلسدية  تتجاوز  بشرية 

شوكته فيها. (١كو٥٥:١٥).
ونعلم أّن النار إذا مل نُلِق فيها وقوًدا تنحسر َوُتْطَفأُ، وهكذا لن يكون 
للموت فاعلّية لو مل يهّىيء له الزواج أُناًسا كما لو كانوا ُمدانني. البتول 
إنسان ابتلع فيه املائت من احلياة (٢كو٤:٥). وهذه صورة للجمال 
الذي يف الدهر اآليت، وينطبق عليهم القول: ال يسود عليه املوت ... 
واحلياة اليت حيياها فيحياها هللا (رو ٩:٦-١٠). لقد وضع نقطة �ائّية 
بنفسه ومل يـَُعد بعد يثمر للموت، بل يعيش من أجل الرجاء املبارك 
وظهور جمد اهللا العظيم (يت ١٣:٢)، يف eاء قديسيه (مز٣:١٠٩).

١٥- العّفة الحقيقية تتحّقق رغم جميع الظروف:
والنفس املّتحدة بالرّب يف طهارة كاملة لكي ما ُتصبح روًحا واحًدا 
معه (١كو ١٧:٦) واليت تعّهدت بأن حتبه من كل القلب ... (تثنية 
٥:٦) حترص على أالَّ تتسخ بأي رذيلة لئالَّ تتدنَّس النفس كّلها، 
ا مرتابطة أيًضا مًعا. يوضح ذلك، مثال  بل تنال مجيع الفضائل أل�َّ

بركة ماء هادئة إذا ألقينا حجرًا فيها يضطرب كل السطح بتمّوجات 
دائريّة تتسع متدرجة ابتداًء من املركز حىت األطراف، هكذا سالم 

النفس يضطرب كّله من شهوة واحدة.
معها  جتّر  ا  فإ�َّ النفس،  معينة  فضيلة  أو  رذيلة  متّلكت  ما  فإذا 
بالضرورة باقي الرذائل أو الفضائل، كما يقول الرسول: «فَِإْن َكاَن 
ُعْضٌو َواِحٌد يـََتَأملَُّ، َفَجِميُع اَألْعَضاِء تـََتَأملَُّ َمَعُه. َوِإْن َكاَن ُعْضٌو َواِحٌد 

ُيَكرَُّم، َفَجِميُع اَألْعَضاِء تـَْفرَُح َمَعُه.» (١كو٢٦:١٢).
١٦- الخطر ُيحِدق بكل من يخرج عن نطاق الفضيلة:

والطمع  الغضب  زنا  فهناك  ذلك  وعلى  زنا،  ُتعترب  رذيلة  أي  إنَّ 
قد  بذلك  تكون  ألّ�ا  والبغضة  والنميمة  والعداوة  والحقد  والحسد 
أّن  يعّلمنا  الكتاب  وإن كان  الروحّية.  النفس  زجية  أختام  حّلت 
احلكمة ال َحتّل إالَّ يف النفوس الطاهرة (حكمة ٤:١)، فإّن عريسنا 
ال يأتــي ويسكن يف أي نفس eا عيب، أو َغَضن أو شيء من مثل 
ذلك (أف ٢٧:٥)، وليس هنا إالَّ طريق واحد مستقيم ضّيق حًقا 

وََكِرٌب، ولكن اخلروج منه يعرض سريًعا للسقوط.
١٧- إنّه من الخطأ التحرر من سيد من أجل استعباد آلخر:

فالبعض يتحّرر من الشهوات املخزية ولكنه يقع يف فخ الكرامات 
وحّب الرئاسة، أيًضا يهرب البعض من اللذة ولكن يغطيه احلزن، 
وهناك من يتحّول عن التجرؤ واالندفاع مثَّ يتسّفل بالرخاوة (تسفََّل 
الشَّخُص : احنطَّ، احندر) أو من جياهد ضد الغضب ولكنه يقع يف 
يعيشوا  أن  لتالميذه  نفسه  الرّب  تعليم  هو  وهذا  اخلوف.  عبوديّة 
كحمالن وسط ذئاب (لو٣:١٠). وأن يكون هلم ليس فقط بساطة 
احلمامة بل أيًضا حكمة احلّية (مىت ١٦:١٠). اليت تتمثل يف إخفاء 

رأسها عند مواجهة اخلطر حىت ال َتفقد حيا±ا. 
١٨- التطلع إلى الفضيلة بكل ِقَوى النفس:

إليه  الرّب هذا يكون مبدأ للحياة وحنن نقرتب  تعليم  إذن فليت 
متسّلحني بالعفة، أعين أن �تم باألعمال الفاضلة مجيًعا دون إمهال 
التقدُّم  عند  أجزاء جسمه  ُحيَصِّن ُكّل  الذي  يقابلها، كاجلندي  ملا 
للحرب، ألّن الضربة يف أي جزٍء عاٍر مهما كان صغريًا، َكِفيَلٌة أيًضا 
جد�ا،  نقّية  نفٍس  عن  تصدر  أن  فاإلرادة جيب  عليه.  َتقِضي  بأن 

وتتكّرس مرّة إىل األبد فَــُتْحَفَظ نقّيًة من دنس هذا العامل:
†  أما عن الغيرةوالغضب والبغضة فينبغي أن تسهر هذه القّوات على 

الباب ككالب حراسة حارسة ضّد الشّر والخطّية.
ضد  إصطحابها كأسلحة  فيجب  والجسارة  الشجاعة  عن  وأما   †

الخوف.
† وأما عن الرجاء والصبر فيجب االستناد عليها كما على عصا عند 

التعب.
† وأما عن الحزن فيجب أن نتزّود به في لحظات التوبة وهذه هي 

فائدته الوحيدة.
† وأما عن الِبرِّ فيجب أن يكون أساًسا لتقويمنا هاديًا  لنا في ُكل قول 
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وفعل بحيث ال نعثر في شيء.
† وأما عن الزُّهد أو القناعة فهو كقّمة لكل هذه الفضائل إذ يُعتبر 

بمثابة الحكومة المنظمة لكل ِقَوى النفس.

١٩- القديسة مريم عذراء وأُم:
إن كانت الذريّة وكثرة البنني تُعترب بركة، فالبتولية تبدو ذات قيمة 
أعظم أيًضا، يعّرب عن ذلك كلٌّ من أشعياء وبولس العظيمين؛ فاألّول 
ِيف  َوَتْصرُُخ  تـَتـََلوَّى  اْلوَِالَدَة  تـَُقاِرُب  الَِّيت  اْحلُبـَْلى  َأنَّ  «َكَما  يقول: 
.» (اش ١٧:٢٦). واآلخر يفتخر  َخمَاِضَها، هَكَذا ُكنَّا ُقدَّاَمَك يَا َربُّ
بأنّه وَلَد كثريين يف املسيح. «ألَنَُّه َوِإْن َكاَن َلُكْم رَبـََواٌت ِمَن اْلُمْرِشِديَن 
ِيف اْلَمِسيِح، لِكْن لَْيَس آبَاٌء َكِثريُوَن. َألينِّ أَنَا َوَلْدُتُكْم ِيف اْلَمِسيِح 
َيُسوَع بِاِإلجنِْيِل.» (١كو١٥:٤). من أورشليم إىل الليـــريكون. «ِبُقوَِّة 
آيَاٍت َوَعَجاِئَب، ِبُقوَِّة ُروِح اِهللا. َحىتَّ ِإينِّ ِمْن أُوُرَشِليَم َوَما َحْوَهلَا ِإَىل 

إِللِّريِيُكوَن، َقْد َأْكَمْلُت التَّْبِشَري بِِإجنِْيِل اْلَمِسيِح.» (رو١٩:١٥).
اليت  مريم،  القديسة  العذراء  بطن  ثمرة  أليصابات  َطوََّبت  وقد 
البتولّية  وال  بتولّيتها،  أفسدت  الوالدة  وال  ألنّه  دنس،  بال  ولَدَت 
أعاقتها عن احلبل والوالدة. فحًقا حيثما ُوِجَد روح اخلالص كقول 
ِيف  َخَالًصا  َنْصَنْع  ملَْ  رًِحيا.  َوَلْدنَا  تـََلوَّيـَْنا َكأَنـََّنا  «َحِبْلَنا  أشعياء: 
اَألْرِض، وَملَْ َيْسُقْط ُسكَّاُن اْلَمْسُكونَِة.» (اش ١٨:٢٦)، تَبُطل بكل 
َمِشيَئِة  ِمْن  َوَال  َدٍم،  ِمْن  لَْيَس  ُوِلُدوا  تأكيد مشيئة اجلسد. «اَلَِّذيَن 

َجَسٍد، َوَال ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن اِهللا.» (يو١٣:١).
الجسد  حسب  الزواج  من  متعارضان  نوعان  وهناك   -٢٠

وحسب الروح:
وال ميكن اجلمع بينهما كالعني اليت ال ميكن أن َترى هدفني يف وقت 
واحد، أو اللسان الذي ال ميكن أن يتكلَّم بُلغتني مًعا. وما يُـَؤهِّل 
للزواج الروحي هو الزُّهد واإلماتة واحتقار األرضيات وجتديد الذهن. 

الصََّالِة»  َعَلى  ُمواِظِبَني  الضَِّْيِق،  ِيف  َصاِبرِيَن  الرََّجاِء،  ِيف  «َفرِِحَني 
(رو١٢:١٢)، واشتهاء الكنوز السماويّة اليت يقول بولس الرسول 
اِم اِهللا:ِيف َصْربٍ َكِثٍري،ِيف  عنها: «َبْل ِيف ُكلِّ َشْيٍء نُْظِهُر أَنـُْفَسَنا َكُخدَّ
ِيف  ُسُجوٍن،  ِيف  َضَربَاٍت،  ِيف  ِضيَقاٍت،  َضُرورَاٍت،ِيف  َشَداِئَد،ِيف 
اْضِطرَابَاٍت، ِيف أَتـَْعاٍب، ِيف َأْسَهاٍر، ِيف َأْصَواٍم، ِيف َطَهارٍَة، ِيف ِعْلٍم، 
 ، ِيف أَنَاٍة، ِيف ُلْطٍف، ِيف الرُّوِح اْلُقُدِس، ِيف َحمَبٍَّة ِبَال رِيَاٍء، ِيف َكَالِم احلَْقِّ

ِيف قـُوَِّة اِهللا ِبِسَالِح اْلِربِّ لِْلَيِمِني َولِْلَيَساِر. » (٢كو٤:٦-٧).
٢١- التغرب عن ملذات الجسد:

وحيث قد أوضحنا أنه من أجل االقرتاب من اهللا البّد أن نكون يف 
طهارة مثله، لذا البّد لنا من االنفصال عن الشهوات كما بسوٍر عاٍل، 
ويوصينا الرّب يف هذا الصدد: «َوأَمَّا أَنَا فَأَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن يـَْنظُُر 
ِإَىل اْمرَأٍَة لَِيْشَتِهيـََها، فـََقْد َزَىن eَِا ِيف قـَْلِبِه.» (مىت ٢٨:٥). واإلنسان 
العاقل هو الذي يضع حدوًدا دقيقة عند إشباعه ألي غريزة، حبيُث 
جيعل استعماهلا من أجل االنتفاع eا وليس من أجل اللذة املصاحبة 
هلا. متاًما كما أّن الفالح يفصل احلنطة عن التنب ويستعمل األوىل 
لغذاء اإلنسان، أما الثانية فلغذاء املاشية، فلنرتك إذن للحيوانات لّذ±ا 
أّما حنن فلننتفع بالترب (ترب= سبائك الذهب أو الفضة قبل ضرeا نقوًدا). 

(ويقصد eا احلنطة املغذيّة لإلنسان سواء اجلسديّة أم الروحّية ).
٢٢- ويقول الحكيم «َوالدَّْرُس اْلَكِثيُر تـََعٌب ِلْلَجَسِد.» :

هكذا يقول امللك سليمان يف سفر اجلامعة «َوالدَّْرُس اْلَكِثُري تـََعٌب 
لِْلَجَسِد. » (جا ١٢:١٢).

يلزم احلرص من أجل جتّنب خطر آخر، وهو االستغراق يف  لذا 
الدرس والتأّمل الذي يُرهق اجلسم من أجل حتقيق التوازن بني خمتلف 
األنشطة، َوِحفظ صحة اجلسد لالستمرار يف اجلهاد، كقائد العربة 
الذي حيرص على تسيري اخليل اليت جتّرها بسرعة متوازية، وeذا التوازن 
يتحّقق : «َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:الَِّذي َمجََع َكِثريًا َملْ يـُْفِضْل، َوالَِّذي َمجََع 
قَِليالً َملْ يـُْنِقْص». (٢كو ١٥:٨). وهذه أَمسى غاية للزُّْهِد حىت ال 

يثقل على اجلسد، بل ليعمل من أجل تسهيل وظائف النفس.
٢٣- وعلى راغبي البتولّية أن يتعّلموا ممن نجحوا في اختبارها :

عنها،  دقيقة  تفاصيل  لنا  تقّدم  اليت  الكتابية  التعاليم  فلدينا طبًعا 
ولكن األمثلة احلية بال شك تكون أكثر فاعلية، وإن ُكّنا حنتاج إىل 
رحالت طويلة حبثًا عن املعلمني...  لِكْن َماَذا يـَُقوُل؟ «اَْلَكِلَمُة َقرِيَبٌة 
ِمْنَك، ِيف َفِمَك َوِيف قـَْلِبَك» كما يقول الرسول بولس (رو٨:١٠)، 
ألّن النعمة ميكن أن تبلغ إليك يف دارك الذي ميكن أن يصبح معمًال 

للفضيلة.
وهناك يف الواقع مناذج رائعة ورائدة يف حياة البتولية، وهناك أناٌس رغم 
حداثة سّنهم أصبحوا شيوًخا بنقاوة عفتهم، فتجاوزوا الزمان بصورة 
ما، وبرهنوا على حبٍّ شديد للحكمة، ألّ�م قّدروا القول املكتوب يف 
العّفة، إذ : «ِهَي َشَجرَُة َحَياٍة ِلُمْمِسِكيَها، َواْلُمَتَمسُِّك eَِا َمْغُبوٌط.» 

(أمثال ١٨:٣).

ُأ
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مسيحيون ُكثْـٌر جيهلون فائدة الصوم فهم إما ميارسونه على مضض 
او يتجاهلونه، ولكن جيب أن نقبل الصوم بفرح وليس حبزن وخوف ، 
ألنه ليس خميًفا لنا بل للشياطين.ان كان يوجد شخص به شيطان، 
وواجهه بالصوم، فإنه سريتعب خوفًا، وسيظل متحجرًا وأصلد من 
بقيٍد. وسيعاين كثريًا جًدا من ذلك،  ُمقّيد  الصخر، وسيظهر كأنه 
عندما ُيصحب الصوم بالصالة، إذ يقول ربنا يسوع املسيح: «هذا 

اجلنس (الشياطين) ال خيرج إالَّ بالصالة والصوم» (مىت ١٧: ٢١).
اًذا مبا ان الصوم يطرد أعداء خالصنا بعيًدا، وهو ُخميٌف ملن يتحكم 
حبياتنا، لذلك جيب ان حنبه وال خناف منة . اذا كان علينا ان خناف 
من أمٍر ما، فهو قبل كل شيء الشراهة عندما تقرتن بالسُّْكِر، أل�ا 
تُقيِّد أيدينا اىل اخللف وتستعبدنا لألهواء املؤملة، بينما العكس فان 
عندما  اًذا  الروحية.  احلرية  ويهبنا  األهواء  عذاب  من  حيرِّرنا  الصوم 
حيارب ضد أعدائنا وحيررنا من العبودية ويعيدنا ثانية إىل احلرية فأي 

برهان آخر حنتاج حملبته؟
حيا±م  يف  هلم  صديًقا  الصوم  يتخذون  من  فقط  الرهبان  ليس 
املعادلة للمالئكة، لكن أيًضا الكثري من املسيحيني يف العامل الذين 

ارتفعوا بأجنحة اىل قمة احلكمة السماوية. 
أذكِّركم بان هاَمَتي أنبياء في العهد القديم موسي وإيليا مع انه كانت 
أ�ما كانا  إالَّ  أخرى،  فضائل  بسبب  اهللا  أمام  دالة كبرية  ليديهما 
يلجآن إىل الصوم عندما كانا ينويان التكلم معه (مع اهللا)، وهو (أي 

الصوم) كان يقودمها إليه.
حىت ما قبل ذلك بكثري يف بدايات اخلليقة عندما جبل اهللا اإلنسان 
سلَّمه للتّو إىل أيدي الصوم، موكًال إليه االهتمام خبالصه كأم مليئة 
يِع َشَجِر اْجلَنَِّة تَْأُكُل َأْكًال، َوأَمَّا  باحلنان َوُمرَبِيٍَّة عظيمٍة ألنَّ «ِمْن مجَِ
َشَجرَُة َمْعرَِفِة اخلَْْريِ َوالشَّرِّ َفالَ تَْأُكْل ِمنـَْها، ألَنََّك يـَْوَم تَْأُكُل ِمنـَْها َمْوتًا 
َمتُوُت». » (تك: ٢- ١٦: ١٧ )، مل تكن إالَّ وصيته بالصوم. فان 
كان الصوم ضروريًا يف الفردوس فكم باحلري هو أكثر ضرورة خارجه؟

فإن كان الدواء قبل اجلرح مفيٌد، فبعده يكون أكثر فائدة، وان كان 
السالح ضروريًا قبل أن تندلع حرب الرغبات والشياطين، فهو أكثر 
مسع  ملا  الصوت  هذا  مسع  قد  آدم  لو كان  اندالعها.  بعد  ضرورة 
الصوت اآلخر الذي قال له:«ألَنََّك تـُرَاٌب، َوِإَىل تـُرَاٍب تـَُعوُد » (تك

واالهتمامات  املوت  ذلك  عن  جنم  يطع،  مل  ألنه  لكن   ،(١٩:٣
واآلالم واألحزان وحياة اضىن من كل موت.

أرأيتم كيف ان اهللا يغضب عندما ُحيتقر الصوم ؟ اعلموا اآلن انه 
يفرح أيًضا عندما نكرِّم الصوم.

 

لقد فُرض املوت عندما ٱْحُتِقَر الصوم ، وأُلغَي (املوت) عندما ُكرِّم 
الصوم ممن من أهل نينوى كما يقول الكتاب املقدس « َوَصاَر قـَْوُل 
الرَّبِّ ِإَىل يُونَاَن ْبِن أَِمتَّاَي قَاِئًال:ُقِم اْذَهْب ِإَىل نِينـََوى اْلَمِديَنِة اْلَعِظيَمِة 
َونَاِد َعَليـَْها، ألَنَُّه َقْد َصِعَد َشرُُّهْم أََماِمي». (يونان١:١-٢) لقد شدَّد 
اهللا على أمهية املدينة لكي حيرك عواطف النيب ألنه كان يعرف هروبه 
اآليت. على أي حال بعد عصيانه ومغامراته املعروفة . يف النهاية ذهب 
اإلنذار اإلهلي eالكهم: «بـَْعَد  نينوى ومحل إىل سكا�ا  يونان إىل 
أَْربَِعَني يـَْوًما تـَنـَْقِلُب نِينـََوى» (يونان٤:٣). عندما مسع اولئك مل يظهروا 
َشك�ا او المباالة، بل جلأوا اىل الصوم كلهم ، رجاًال ونساًء وأسياًدا 
وعبيًدا وحكاًما وشعًبا وأوالًدا وشيوًخا، واجربوا حىت احليوانات غري 
الناطقة على الصوم. اىل جانب الصوم انتشرت ثياب احلداد يف كل 
مكان. ويف كل مكان بكاء وصالة وتوبة، هل ترون ملاذا قلت قبًال 
السُّْكَر  الن  ؟  الصوم  وليس  والسُّْكًر  الشراهَة  خناف  ان  إننا جيب 

والشراهَة كادا يهلكان املدينة، يف حني خلصها الصوم من الدمار.
وان النبي دانيال دخل جب األسود بالصوم, ولذلك خرج ساملا 

وكأنة رمي يف حظرية اخلراف (دانيال ٦: ١٦-٢٣).
من  خرجوا  لذلك  بالصوم  األتون  دخلوا  الثالثة  الفتية  وكذلك 
هنالك وأجسادهم ساملة وأكثر ملعانًا (دانيال ٣: ١٩ – ٢٧) . لو 

بمناسبة صوم
فائدة الصوم  للقدیس الذهبي الفمالعذراء مريم
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كانت النار حقيقية فلماذا مل تفعل ما تفعله النار؟ لو كانت تلك 
األجساد حقيقية فلماذا مل تتأثر كما تتأثر األجساد ؟كيف ؟...... 
اسأل الصوم هو من سيعطيك جوابًا هل ترى االنتصار احلقيقي ال 

بل األغرب ؟؟!!
احرتم الصوم واقبله حبضن مفتوح، ألنه خيلص من النار وينقذ من 
اُألُسود، ويبعد الشياطني وينقض القرار اإلهلي، ويقمع األهواء ويعيدنا 
جمدًَّدا إىل جمد احلرية، ويُهدي أفكارنا عندما ميلك بني يديه خريات 

كثرية إىل هذا احلد. ألن يكون جنونا ان جنتنبه وخنافه ؟ 

قد تقول «نخافه ألنه يؤذي ويضعف الجسد»:
أجيبك انه بقدر ما يتأذى اإلنسان اخلارجي أي اجلسد، بالقدر 
نفسه يتجدَّد الداخلي أي النفس يوًما فيوًما (قارن ٢كو٤: ١٦) . 
الناحية األخرى إن أردت ان تبحث األمر جيًدا، فانك  لكن من 
األطباء  إسأل  اجلسدية.  الصحة  الصوم حيافظ على  ان  ستكشف 
الذين ينصحون باألكل القليل أو الصحّي، بينما على العكس إن 
الشراهة تأيت بإمراض كثرية، كمصارف املياه اليت تنبع من نبع ملوث 

وتدمر اجلسد.

اًذا علينا االَّ خناف الصوم الذي خيلِّصنا من شرور هذا حجمها، ال 
أقول هذا من دون سبب، اذ نَرى أُناًسا كثريين يتدافعون إىل األكل 
والشرب قبل الصوم وبعده، من دون ضوابط مدمرين بذلك فائدته ، 
يبدأ  حاملا  الذي  مريض  جلسٍد  حيدث  ألنفسنا كما  حيدث  وهذا 
بالتعايف وحياول النهوض من الفراش، يركله احدهم ركلة قوية ترميه يف 
يَّة  الفراش حباٍل أسَوأَ. أمٌر مماثل حيدث ألنفسنا عندما حنجب اِجلدِّ

اليت يهبها الصوم بالظلمة اليت تولدها العربدة قبله وبعده.
وال يكفي فقط ان منتنع عن مأكل ُحمدَّد لكي نستفيد روحًيا، ألن 
هنالك خطرًا َأالَّ نكسب شيًئا يف حمافظتنا على الصوم . كيف؟؟؟؟

عندما نبقي بعيدين عن الطعام ولكننا ال نبقي بعيدين عن اخلطيئة ، 
َنْسَكُر  عندما ال نأكل حلوما ولكننا نأكل حلم الفقراء،  عندما ال 
باخلمر، ولكننا نسكر بالرغبة الشريرة، وعندما نقضي اليوم صاحلني 
ولكننا نرى مشاهد غري أخالقية، هكذا يكون صومنا باطًال. لذلك 
جيب ان جنعله مقرتنًا باحلرب على األهواء، بضبط النفس عن كل 
مثار  لدية  ستكون  فقط  وهكذا  الروحي،  واجلهاد  بالصالة  خطيئة، 

وسيكون ذبيحة مقبولة مميزة لدى اهللا .

❁ ُسِئل القديس باسيليوس:«بأي أسلوب يُؤدِّب الرئيس ، 
الذي ُيخطىء، حتى يتوب ؟!» .

فأجاب القديس وقال:
إِلَْيَك َأُخوَك فَاْذَهْب َوَعاتِْبُه  ✞ - كما أمرنا الرّب: «َوِإْن َأْخطَأَ 
َع ِمْنَك فـََقْد َرِحبَْت َأَخاَك. َوِإْن َملْ َيْسَمْع،  بـَيـَْنَك َوبـَيـَْنُه َوْحدَُكَما. ِإْن مسَِ
َفِم  َعَلى  تـَُقوَم ُكلُّ َكِلَمٍة  ِلَكْي  اثـْنـَْنيِ،  أَِو  َواِحًدا  أَْيًضا  َمَعَك  َفُخْذ 
َشاِهَدْيِن أَْو َثالَثٍَة. َوِإْن َملْ َيْسَمْع ِمنـُْهْم فـَُقْل لِْلَكِنيَسِة. َوِإْن َملْ َيْسَمْع 
ِمَن اْلَكِنيَسِة فـَْلَيُكْن ِعْنَدَك َكاْلَوَثِينِّ َواْلَعشَّاِر.» (مىت ١٥:١٨-١٧).

✞ - وإن كان  يتوب فعًال وينطبق عليه قول الرسول بولس: «ِمْثُل 
هَذا َيْكِفيِه هَذا اْلِقَصاُص الَِّذي ِمَن اَألْكَثرِيَن» (٢كو٦:٢).

يُِطيُع َكَالَمَنا بِالرَِّساَلِة، َفِسُموا هَذا َوَال  ✞ -  «َوِإْن َكاَن َأَحٌد الَ 
أَْنِذُروُه َكَأٍخ.»  َبْل   ، َحتِْسُبوُه َكَعُدوٍّ الَ  َولِكْن  َخيَْجَل،  ِلَكْي  ُختَاِلطُوُه 

(٢تسو١٤:٣).
على  الرئيس  ضيَّق  باسيليوس:«إذا  القديس  وُسِئل   ❁

يُـعّد  َأال  الِصغار،  الخطايا  عن  يتوب  بأن  وأمره  الخاطىء، 
ذلك قلة محبة وقلة رحمة ؟!» .

فأجاب القديس وقال:
✞ - قال ربنا يسوع: «فَِإينِّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإَىل َأْن تـَُزوَل السََّماُء 
َواَألْرُض الَ يـَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نـُْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن النَّاُموِس َحىتَّ َيُكوَن 

اْلُكلُّ.» (مىت١٨:٥). فكل حرف وكل نقطة هامة جًدا يف تعاليم 
اهللا.

َسْوَف  النَّاُس  eَِا  يـََتَكلَُّم  َبطَّاَلٍة  ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة  َلُكْم:  أَُقوُل  «َولِكْن 
يـُْعطُوَن َعنـَْها ِحَسابًا يـَْوَم الدِّيِن.» (مىت ٣٦:١٢).

✞ - إذن ال ينبغي أالَّ حنتقر خطية ما، أل�ا صغرية( اخلطايا كّلها 
هي: «َتعدٍّ على قداسة اهللا  غري احملدودة» وهلذا ال توافق املسيحية 
على تقسيمها إىل صغائر وكبائر، ألن «من أخطأ يف واحدة، صار 
قد  (سهوات)  هفوات  هناك  لكن   .(١٠:٢ (يع  الكل»  يف  جمرًما 

يفعلها املرء بدون معرفة (١يو١٦:٥).
✞ - وأية خطية كيف نتجرأ  ونقول أ�ا صغرية؟!!

(١كو  اخلَِْطيَُّة»  َفِهَي  اْلَمْوِت  َشوَْكُة  «أَمَّا  يقول:  بولس  والرسول 
٥٦:١٥). إذن الرسول ال يذكر خطايا صغرية أو كبرية.

✞ - وأن الذي ال يوّبخ اخلاطىء هو القليل احملبة (أو الرغبة يف 
خالص نفسه).

✞ - كما أنَّ الذي ينظر إىل شخص وقد لدغته حّية (ثعبان) وال 
ُيسرِع بعمِل ما مينع ُمسّها أن يصل إىل قلبه، ولْو كان بأدوية مؤملة أو 
بـآلـٍة حاّدة. فإنَّ الذي ال يعمل هذا، ال يُـَعـدُّ ُحمًبا، بل هو ُمـبغض، 
كما هو مكتوب: «َمْن َميَْنُع َعَصاُه َميُْقِت ابـَْنُه، َوَمْن َأَحبَُّه َيْطُلُب َلُه 

التَّْأِديَب. » (ام ٢٤:١٣).

ُسِئل القديس باسيليوس:«بأي أسلوب يُؤدِّب الرئيس ،  اْلُكلُّ.» (مىت١٨:٥). فكل حرف وكل نقطة هامة جًدا يف تعاليمس❁
هللا

حياة النُّسك في حياة الرهبنة عند القديس باسيليوس الكبير
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املعرفة الروحية هي مثل بيت مبين يف وسط املعرفة الوثنية ويف وسطه 
صندوق حيتوي كنوز الكتاب املقدس اليت ال تُقّدر. ال يكفي دخول 
هذا املنزل لرؤية هذه الثروات إمنا ينبغي فتح الصندوق، وهذا ليس 
جمهولة  فيه  املوضوعة  الروح  ثروات  تبقى  اإلنسانية كي  باحلكمة 
لألرضيني. إن َمن حيفظ الكتابات مجيًعا عن ظهر قلب كما حيفظ 
مزمورًا واحًدا، يف حني جيهل عطايا الروح القدس املخبأة فيها، هو 

مثل َمن حيمل الصندوق على كتفيه دون أن يعرف ما يف داخله.
إذا ما رأيت صندوقًا صغريًا ُمغلًقا بإحكام، قد حتزر أن فيه كنزًا من 
وزنه ومظهره ورمبا مما مسعت عنه، فلهذا تلتقطه و±رب به. ولكن ما 
املنفعة إذا محلَته إىل األبد ُمغلًقا دون أن تفتحه، وترى الثروة اليت 
الذهب؟  وملعان  اÈوهرات  بريق  الثمينة،  األحجار  تألُلؤ  حيتويها: 
تنتفع إن مل تكن قادرًا على أخذ بعض منه لشراء طعام أو  ماذا 
كساء؟ إذا محلت هذا الصندوق ُمغلًقا فلن تربح شيئا بالرغم من 

امتالئه بالثروات، وستبقى ُمَعرًَّضا للجوع والعطش والُعْرِي.
انتبه يل يا أخي، ولنطّبق هذا على األمور الروِحيِِّة. لنتصور أن هذا 
الكتابات  من  وغيره  المسيح  يسوع  ربنا  إنجيل  هو  الصندوق 
المقدسة. احلياة األبدية والربكات اليت ال تُوصف موجودة يف هذا 
الكتاب خمتوٌم عليها بطريقة ال تُرى. يقول السيد: «فتشوا الكتب 
حيمل  الذي  الرجل  أبدية».  حياة  فيها  لكم  أن  تظنون  ألنكم 
الصندوق هو َمن َحِفظ الكتاب عن ظهر قلب، َوَردََّدُه دائًما يف 
فمه حافظًا إياه يف ذاكرته كما يف صندوق حجارة كرمية. وألن كالم 
المسيح هو النور والحياة كما يقول هو: «الذي يؤمن باالبن له 
حياة أبدية والذي ال يؤمن باالبن لن يرى حياة»، هذا الصندوق 

حيتوي الفضائل والوصايا كاجلواهر.
يف  املخبأة  األسرار  إظهار  ومنها  الفضائل  تفيض  الوصايا  من 
احلروف. من إمتام الوصايا يأيت تطبيق الفضائل، وبتطبيق الفضائل 
إمتام الوصايا. إًذا eذه فُتح لنا باب املعرفة. واألصح انه ليس eذه 
فُتح لنا الباب إمنا بالقائل :«إن أحبين أحد حيفظ كالمي وحيبه أيب.. 
َوأُْظِهُر له ذايت». وعندما «يسكن اهللا فينا ويسكن بيننا» يُظِهر لنا 
الكتاب  يف  املخبأة  والكنوز  الصندوق  حمتوى  بوعي  ونعاين  نفسه 
املقدس. ال خندعّن أنفسنا، ليس من طريقة أخرى لفتح صندوق 
املعرفة والتمتع باألشياء احلسنة احملتواة فيه واملشاركة فيها ومعاينتها.

احملبة  إ�ا  عنها؟  أتكلم  اليت  احلسنة  األشياء  هذه  هي  ما  ولكن 
الجسد  المرئيات، وكبح  وازدراء كل  اهللا والقريب،  الالمتناهية حنو 
وكل أعضائنا التي على األرض بما فيها الشهوة الرديئة. وكما الرجل 
امليت ليس له فكر جيب أن نكون دائًما بال أفكار شريرة وشهوات 
وأحاسيس هوى. جيب أالَّ حنس طغيان واضطهاد الشّر بل أن نعي 
فقط وصايا خملصنا املسيح. جيب أن نفتكر فقط خبلود اÈد اإلهلي 
الروح  خالل  من  لنا  اهللا  وبتبين  السماء  ومبملكة  انتهائه،  وعدم 
القدس. حنن أصبحنا أبناًء بالتبين والنعمة، حنن «ورثة اهللا ووارثون 
اهللا  نرى  خالله  ومن  املسيح،  فكر  نكتسب  وحنن  املسيح»  مع 
املعرفة. كل  بطريقة ممكنة  معنا  فينا، وسائرًا  نفسه ساكًنا  واملسيح 
هذه األشياء ممنوحة للذين يسمعون وصايا اهللا ويعملون eا. ا�م 
يتمتعون ال �ائًيا eذه األشياء الثمينة اليت فوق الوصف من خالل 
فتح الصندوق الذي تكلمنا عنه، أي رفع الغطاء عن أعني فكرنا 
الذين  اآلخرون  أما  املقدس.  الكتاب  يف  املخبأة  األشياء  ومعاينة 
تنقصهم معرفة واختبار األشياء اليت تكلمنا عنها فلن يتذوقوا حالوة 
ما يف الكتاب املقدس، وال احلياة األبدية الصادرة منه، أل�م يتكلون 
الدراسة سوف  فقط على دراسة الكتاب. إضافة إىل ذلك، هذه 
الذين مل يسمعوا  أكثر من  انتقاهلم من هذه األرض  تدينهم عند 
بالكتاب املقدس ُمطلًقا. بعض أولئك خيطئ جبهله، وحيّرف الكتاب 
ميدحوا  أن  يريدون  هم  شهواته.  حبسب  يفسره  عندما  املقدس 
أنفسهم كأ�م قادرون على اخلالص بدون التقيُّد الصحيح بوصايا 

املسيح وهكذا ينكرون قوة الكتاب املقدس.

المعرفة الروحیة
القدیس سمعان الالهوتي الحدیث

نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

قد يملك الكثيرون الثروة الطائلة، ويتجرع آخرون 
الخمر في كؤوس من ذهب، ويلبسون الحرير، وباطًال 

يُبذرون المال في الملذات.
أّما نحُن، فثروتنا في التأمل في كتاب اهللا، في الليل 
والنهار، وفي قرع الباب المقفل بغية الحصول على 
األرغفة الثالثة (لو ١١)، وفي السير فوق مياة العالم 

على خطى الرب. 
القدیس جیروم _ الرسالة ٣٠
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الكنيسة  الكنيسة ظهرت هرطقات خمتلفة وعاجلتها  منذ تأسيس 
يصوغها  الهرطقة  اÈمعي.  تقليدها  من خالل  املناسب  بالشكل 
لتعاليم  يُـَروُِّجوَن  الذين  األشخاص،  من  مجاعة  أو  واحد  شخص 
خمتلفة وهكذا ينشؤون جمموعات هرطوقية، تكون يف البداية فاعلة 
خارجها،  فاعلة  وتصري  الكنيسة  ترتك  النهاية  ويف  الكنيسة  ضمن 

إضافة إىل أ�ا جتاهد ضد اإلميان املعَلن.
الرمسي،  الدين  تعليم  عن  منحرفة  نظرة  «هرطقة»  عبارة  تتضّمن 
وتعليم الكنيسة. بتعبري آخر، إ�ا نوع آخر من التعليم. يف رسالته 
الذين سوف  الهراطقة  إىل  بولس  الرسول  أشار  أفسس،  إىل شيوخ 
ينشأون ضمن الكنيسة: «َألينِّ َأْعَلُم هَذا: أَنَُّه بـَْعَد ِذَهاِيب َسَيْدُخُل 
َسيـَُقوُم  أَنـُْتْم  َوِمْنُكْم  الرَِّعيَِّة.  َعَلى  ُتْشِفُق  َال  َخاِطَفٌة  ِذئَاٌب  بـَيـَْنُكْم 
رَِجاٌل يـََتَكلَُّموَن بِأُُموٍر ُمْلَتِويٍَة لَِيْجَتِذبُوا التََّالِميَذ َورَاَءُهْم.» (أعمال 

.(٢٩:٢٠-٣٠
كما يشري أيًضا الرسول بولس إىل الهرطقات اليت انتشرت حّىت يف 
كنيسة الفرتة األوىل: «ألَنَُّه َال بُدَّ َأْن َيُكوَن بـَيـَْنُكْم ِبدٌَع أَْيًضا، لَِيُكوَن 
اْلُمزَكَّْوَن ظَاِهرِيَن بـَيـَْنُكْم.» (١كور١٩:١١). إن ظهور الهرطقات 

جيّرب املسيحيني وميتحنهم ألنه يكشف ثبا±م.
الهرطوقي:  مواجهة  وجوب  إىل  الرسول  يشري  أخرى،  رسالة  يف 
، َأْعِرْض َعْنُه. َعاِلًما َأنَّ ِمْثَل  «اَلرَُّجُل اْلُمْبَتدُِع بـَْعَد اِإلْنَذاِر َمرًَّة َوَمرَّتـَْنيِ
(تيطس  نـَْفِسِه.»  ِمْن  َعَلْيِه  َحمُْكوًما  ُخيِْطُئ  َوُهَو  اْحنََرَف،  َقِد  هَذا 

.(١٠:٣-١١
عاجلت الكنيسة األوىل الهرطقات شخصًيا وكذلك جممعًيا. جابه 
الرسول بولس يف رسائله الكثري من هذه «التعاليم األخرى»، لكن 
طريقة  لتعاجل  أورشليم  يف  الرسل  جممع  عقدت  نفسها  الكنيسة 

(أعمال  الكنيسة  إىل  باملعمودية  الراغبني  اليهود  إدخال 
٦:١٥-٢٩). هذا اÈمع الرسويل األول صار منوذًجا لكل اÈامع 

اليت ّمت عقدها الحًقا يف الكنيسة…
الهرطقة، يف عالقتها بالتعليم العقائدي للكنيسة األرثوذكسية، هي 
بالعادة تعليم خمتلف جمّمع وُمصاغ بعقائد أخرى. لكن، مع األخذ 
باحلياة  مرتبطة  النظرية)  التعاليم  (أي  العقائد  أن  االعتبار  بعني 
يبشرون eا.  الذين  الهرطقة مرتبطة بطريقة حياة  واملمارسة، تكون 
مثًال: الرأي بأن الكلمة (Logos) هو خليقة اهللا اآلب، يعين أن َمن 
يعّلم هكذا، ال ميلك معرفة روحية حقيقية هللا، ألنه لو كان باحلقيقة 
الهوتًيا، «معايًنا هللا»، لكان يعرف أن املسيح كإله هو غري خملوق، 
ألن جمد الطبيعة اإلهلية غري خملوق. وعليه، إنه جمّرد متفلسف، منظّر، 

وليس معايًنا هللا.
الهرطقة عادًة حتّد ذا±ا بالتعليم النظري، والهرطوقي هو ذلك الذي 
ينحرف عن العقائد اليت ثبتتها الكنيسة. مع ذلك، علينا أن نتفّحص 
الهرطقة من جهة بـُْعِدها الداخلي؛ ألن متاًما كما أن العقائد هي تعبري 
عن اإلعالنات وااللتزام بالعقائد يقود إىل االختبار، كذلك الهرطقات 
إلى  الطريق  خراب  عينه  الوقت  اإلعالنات، ويف  احنرافات عن  هي 

التأّله. إ�ا كمثل مستشفى عاجز عن عالج اإلنسان.
الهرطقة هي كل ما  املعيار هو أن  هرطقة،  الكنيسة  تواجه  عندما 
ينقلب على خربة العنصرة، حني أعِلن ملء احلقيقة، إ�ا عندما ينقطع 

مسار اإلنسان حنو التألّه. هلذا السبب تكون الهرطقة خطرة.
إن االنقالب على خربة العنصرة يتّم ألن الهراطقة ينكرون تعليم 
آباء الكنيسة المستنيرين باهللا، أي بالتخلي عن احلقيقة املعَلنة هم 

يّتكلون بشكل أساسي على منطقهم وتخمينهم.
إ�م يبدلون التقليد، استناًدا إىل أشكال منطقية أّلفوها بأنفسهم. 
إ�م يظِهرون ثقة مبنطقهم الذايت أكرب من الثقة خبربة معايين اهللا، 
هلذا هم يتصّورون األشياء مبنطقهم ويربطو�ا باحلقيقة العائدة هللا. 

كل الهرطقات مشتقة من نوع األساس الخاطئ هذا.
باألفكار  املفعمة  فلسفتهم  على  يّتكلون  الهراطقة  أن  يعين  هذا 
وكو�م  اهللا.  إعالنات  على  يّتكلون  وال  والتخيالت،  والتخمينات 
الذي  التعليم  ينكرون  باحلقيقة  الفلسفية هم  املبادئ  يّتكلون على 

يؤّدي إىل معاينة اهللا.
والتخمينات  النظري  العلم  جانب  من  هرطقة  األريوسية  ليست 
السيئة وحسب. إ�ا هرطقة أل�ا تسعى إىل هدم التعليم عن التأّله. 
إ�ا تعجز عن فهم جوهر التألّه والعالقات بني املخلوق وغري املخلوق 
وغريها. إىل هذا، ال ميكن للهرطقة أن حتّول العقيدة إىل خربة ألن 
عقيد±ا تبقى دوًما خبرة سيئة ال ميكن أن تكون خربة التأّله. وإذا 
راقب اإلنسان كل الهرطقات، سوف يفهم بديهًيا أن معايري الهرطقة 
روحية. الهرطقات هرطقات أل�ا ال تقود اإلنسان إىل حيث ينبغي. 

وال ميكن للهرطقة أن تقود اإلنسان إلى الحياة الروحية الالئقة.

الهرطقة
بحسب
األب
یوحنا

رومانیدس
الميتروبوليت ييروثيوس فالخوس
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 (κάθαρσης) الروحية  الطهارة  غياب  من  الهرطقة  تنبع 
واالستنارة. عندما ال يكون اإلنسان مستنريًا، يكون خطر وقوعه يف 
الهرطقة وشيًكا، ألنه سوف خيلط بني اهللا وأفكاره الشخصية عن اهللا.

ال ميكن أن يتوّصل الهرطوقي إىل معرفة اهللا، ألنه ال يعرف طريقة 
معرفة اهللا (Θεογνωσία). لكل علم نظريته اليت يثّبتها اختباريًا 

والتحقق من كل جتربة يقود إىل تلك النظرية نفسها.
وهلذا  والتمجيد،  واالستنارة  التطهر  طريقة  الهرطوقي  ميلك  ال 
من  الهرطقة  تتأّلف  منه.  التأّله  طريقة  اإلنسان  يتعّلم  أن  يستحيل 

العجز عن التمييز بني قوى املخلوق وغري املخلوق؛ أيًضا، إ�ا تنبع 
من نوس مظِلم. وألن الفكر مظلم يتفّكر اإلنسان الهوتًيا حبسب ما 
يتخّيله وما يعاينه. ومع ذلك، الالهوت اآلبائي ليس من النوع املولع 
بالتأّمل. اآلباء الروحيون ال خيمنون وحسب؛ ولو كانوا كذلك ملا 
كان هناك أي سبب ألي كان لينجو من الشيطان، بينما النجاة من 

مكايد الشيطان ممكنة.
بالسلوك  أيًضا  بل  وحسب،  العقائدية  باألمور  الهرطقة  ختتص  ال 
وتطبيق  (عقيدة)  نظرية  إىل  املسيحية  احلياة  تقسيم  مثًال:  الروحي. 
(نسك) هو وهم. هناك َمن يقبلون العقائد ويرفضون متطلبات العقيدة.

نسمع بني الفينة واألخرى الناس يقولون: «لكن، ما هي مشيئة 
اهللا؟ أنا ال أعرف ما يريده اهللا.»

ما الذي ال تعرفه؟ أال تعرف، مثًال، أن عليك أن تصلي قليًال أكثر 
مما تصلي اآلن؟ أأنت حباجة إىل أن خيربك أحد بذلك؟ أال تعرف 
أن الصالة القليلة اليت تقوم eا جيب أن تكون من كل قلبك؟ أال 
تعرف أنه ال ينبغي بك أن جتاوب أحًدا، أو أن تتوّجه إليه بطريقة 
حتزنه؟ أال تعرف أن عليك أن تساعده؟ أال تعرف أن عليك أن 
تساحمه؟ أن حتتمله؟ أن حتبه؟ أن تصلي من أجله؟ أال تعرف أن 

عليك أن تكون صبورًا؟ وأن عليك أال تغضب؟
إرادته  ملعرفة  الصادق  تصرفك  يرى  إذ  واهللا،  تعرفه.  ما  اعمل 
باستمرار، سوف جيد، يف كل مرة، طريقًة يوضح فيها لك ما ال 

تعرفه.
ال  بأمور  نقوم  أننا سوف  يعين  ال  من جديد  مرة  نبدأ كل  أن 
نتوقعها. باألحرى، سوف نقوم بأشياء نعرفها، أشياء مألوفة، لكن 

بروح أخرى، وميل آخر.

فيما ندرس املوضوع بِـرُمَِّتِه سوف نفهم ويكون لنا بداية جديدة، 
اليوم ، غًدا، واليوم الذي بعده؛ وهذا ال ينتهي. ما من أحد سوف 
يتعب يقول: «أنا تعبت من تكرار البداية». على العكس، سوف 
يكون  سوف  وهذا  يوم.  ضروري كل  هذا  أنَّ  بداخلك  تشعر 
شهادة، عالمة، برهانًا، بأن قطعة أخرى من الَوْعِيَك خرجت من 
القبو المظلم وهي اآلن حتت سيطرتك. عند هذه النقطة تضعها 
ما هو  ما هو شرير، كل  تتقّدس. كل  أ�ا  اهللا حّىت  نعمة  حتت 

مشّوه، يتبدد ويتطهر بالنعمة، وروحك وحدها تبقى طاهرة.
وهكذا كل حلظة يف كل حمطة، أن تتذّكر أنك بدأَت من جديد 
وأّنك ُجمَدًَّدا سّلمت نفسك إىل اهللا، فسوف حتاول أالَّ ترتك هذه 
القطعة اليت فيك تغلبك، وَأالَّ تفعل ما تدفعك إىل فعله. لكن ماذا 

بعد؟ تعمل ما يعمله القديس، ما يقول لك يسوع أن تعمل.
على هذا املنوال أنت تكون يف كل حلظة ضمن إرادة اهللا وليس 

ضمن إرادتك.
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تقرير عن رسالة مفتوحة وقعها أكثر من ستين 
فيها إىل  من آباء الجبل المقدس ورهبانه دعوا 
اجتماع فوري للهيئة املسؤولة عن إدارة اجلبل إلدانة 
«المجمع الكاذب» يف كريت واالمتناع عن ذكر 

بطريرك القسطنطينية يف اجلبل.
ترأس االجتماع الشيخ غفرئيل من قالية القديس 
وهو  لدير كوتلوموسيو،  التابعة  خريستوذولوس 

تلميذ القديس الشيخ باييسيوس.
نقطة  عشرة  إثين  األثوسيون  اآلباء  َد  َعدَّ
النحراف مجمع كريت عن تقليد األرثوذكسية 
مفّصل  بتحليل  قريًبا  بالعودة  واعدين  وإميا�ا، 

حول اÈمع ووثائقه.
توّقف اÈتمعون عند النقطة السادسة من وثيقة 
«عالقات الكنيسة األرثوذكسية مع باقي العالم 
المسيحي»، ورأوا أن الكالم الوارد هو اعرتاف 
كنيسة  هي  الالتينية  البابوية  الجماعة  بأن 

مستعملني عبارة «parasynagogue» (كنيس زائف) لوصف 
يف  الكبير  باسيليوس  القديس  استعملها  العبارة  وهذه  الكثلكة. 
رسالته إىل ابنه الروحي أمفيلوخيوس أسقف أيقونية سنة ٣٣٧ ليمّيز 
بني ثالث فئات من اخلارجني عن الكنيسة، وهم المنشقون والهراطقة 
تتكّون من رفض  اليت   «parasynagogue» الزائفة والكنيسة 
أحد اإلكلرييكيني التوقف عن اخلدمة بعد منعه ليصري من مثّ لديه 

أتباع.
اإلجيايب  الوثيقة  تقدير  عند  األثوسيون  اآلباء  يتوقف  هذا،  إىل 
ميونيخ  يف  الصادرة  النصوص  خاصًة  الالتني،  مع  احلوار  لقرارات 
١٩٨٢، باري ١٩٨٧، بلعام اجلديدة ١٩٩٨، وخاصًة يف البلمند 
يف ١٩٩٣. ويرى اآلباء أن توقيع األساقفة هلذه الوثيقة يف كريت يعين 
األصلية  واألسرار  الرسولي،  واإليمان  الكنسية،  «بالصفة  قبوهلم 
يف  يرد  األساس  هذا  وعلى  البابوية».  للهرطقة  الرسولي  والتسلسل 
األ واالعتراف  اإليمان  عن  انحرف  المجمع  هذا  أن  «يظهر  الرسالة 

رثوذكِسيِّـَين».
التسويق  يف  املسكوين  البطريرك  دور  عند  الرسالة  تتوقف 
«للمسكونية وهي هرطقة شاملة بشكل عام، وللمجمع الكاذب 
في كريت». ويرى اآلباء ضرورة االمتناع عن ذكر البطريرك يف اجلبل 

إىل أن يدين هذه اهلرطقة.
ويف ما يتعلق بالدور الذي يقوم به بطريرك القسطنطينية يف تعزيز 
كل من «بدعة المسكونية الشاملة وعلى وجه الخصوص مجمع 

اجلماعة  امتناع  وضرورة  الكاذب»،  كريت 
الذي  الوقت»  يأيت  اآلثوسية عن ذكره «حىت 
رسالة  يف  فريد  الِبْدَعَة،  هذه  فيه  يدين 

اآلثوسيني:
رئيسي  القسطنطينية كُملِهم  بطريرك  «يقف 
ومرّوج للنص اÈمعي، وبالتايل هو بالنسبة لنا 
جلميع  أيًضا  بل  ال  اآلثوسيني،  اآلباء  حنن 
املسيحيني األرثوذكسيني من كهنة وعلمانيني، 
بدعة  رئيس  وفعًال،  قوًال  أنه،  ثبت  قد 
آريوس  قبله  كان  كما   ،(Heresiarch)
بشكل  أثبت  كما  وباّكو…  ونسطوريوس 
وهذا  والهوتيون.  مميزون  إكلرييكيون  واضح 
للبدعة  تروجيه  على  فقط  ينطبق  ال  احلال 
املسكونية بل أيًضا على تروجيه للتلفيق الديين، 
الصالة  خالل  ومن  وفعله  قوله  في  يّتضح  كما 
المشتركة مع رؤساء األديان غير المسيحية. إنه 
يعّلم عقائد غريبة، غير أرثوذكسية وضد اآلباء، 
وبالتايل، هلذا السبب، ينطبق عليه كالم ربنا: «َوأَمَّا اْلَغرِيُب َفَال تـَْتبـَُعُه 

َبْل تـَْهُرُب ِمْنُه، ألَنـََّها َال تـَْعِرُف َصْوَت اْلُغَربَاِء» (يوحنا ٥:١٠).

وفي الختام كتب اآلباء األثوسيون:
واملؤمنون  األرثوذكسية  الكنيسة  إن  القديسون،  اآلباء  «أيها 
األرثوذكس قد أُعِلنوا غري مرغوب فيهم، وأفرِدوا للمضايقات. لقد ّمت 
يف جممع كريت الكاذب وصف كل املسيحيني األرثوذكسيني الذين 
يعادونه ويرفضونه، سواء كانوا من األساقفة أو الكهنة أو الرهبان أو 
هل  و«متزّمتون».  «متعصبون»،  «هراطقة»،  بأ�م  العلمانيني، 
سوف نرتك هذا التصنيف يعرب إىل ضمري الشعب؟ مع الكثري من 
نرجوكم  حنن  األرثوذكسية  لكنيستنا  واحملبة  اهللا  وخوف  التواضع 
أرثوكسي  إىل جممع  الدعوة  تتّم  مًعا حىت  مجيًعا  نقف  أن  ونطلب 

عظيم وصحيح لرفض جممع كريت الكاذب».
أيها اآلباء املوّقرون للجماعة املقدسة، أيها اآلباء الروحيون إن مئة 
واألساقفة  البطاركة  مع  الصدر  ومساحة  املفِرط  التدبري  من  سنة 
سببت  قد  االحتاد،  إىل  والساعني  (الالتين)  املتليتنني  املسكونيني 
تآكًال مريًعا في اإليمان وغّذت االنحرافات الهرطوقية. إن هلذا الضرر 
بني  «التدبير»  خطًأ  املدعو  العمل  هذا  عن  الناِشَئني  والفساد، 
اإلكلريوس والشعب األرثوذكسيني، أبعاد مذهلة. وهلذا نرجو منكم 

جمدًدا: ناضلوا حلفظ وديعة كنيستنا األرثوذكسية املقدسة وإميا�ا.

رسالة مفتوحة من اآلباء األثوسیین
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الجزء الثالث
✞ الفصل األّول ✞.

كان األخوان مانتوس وجورج ريزاريس قد سافرا إىل روسيا ومجعا ثروة 
كبرية، وبعد عود±ما َشيَّدا املبىن املشهور. كانت ممرّاته واسعة وكانت 
الكنيسة  وقد ُكرَِّست  باألشجار.  مزروعة  فسيحة  به حديقة  حتيط 
الصغرية واملتواضعة للقديس جاوارجيوس الالبس الظَفر، إحياًء لذكر 
جورج ريزاريس الذي ضحَّى كثريًا وَشيََّد بثروته وثروة شقيقه الـُمـَتوىفَّ 
مانتوس، مدرسة ُمهيَّأة لتنشئة رِجال االكلريوس وحتسني مستواهم، 
وللعمل بصورة عامة على رفع شأن الكرازة. ولكن هذا الرجل مل يَِعش 

كفاية حىت يرى نتيجة عمله.
وحبسب وصّية الـُمَؤِسَسني ورغبتهما، فقد كان ُيشرف على إدارة 
املؤّسسة جملس تنفيذي من عشرة أعضاء ُدعوا «منفذين لوصية آل 
ريزاريس»، حتت إشراف وزارة الشؤون االكلرييكية والتعليم الرمسي. 
وكان يتم اختيار املستشارين من بني الشخصيات العالية املستوى. 
وحبسب الوصية كان ينبغي تعيني أربعة أعضاء من زاغوراخوريا في 
ايبيريا، وعضو من يَانينا، وُعضَوْين من سميرنا. أمَّا األعضاء الثالثة 
الباقون فمن تساليا وكريت وخيوس. ويُقوم اÈلس بانتخاب ثالثة من 
أعضائه ملدة ثالث سنوات، ويتمّتع هذا املكتب بنفوذ واسع يف العمل 

والتخطيط.
بعد ظُهر ذلك اليوم الربيعي، كان عضوان موقران من هذا املكتب 
غرف  إحَدى  يف  يتناقشان  ومها  القهوة،  يرتشفان  النفوذ  الواسع 
املدرسة. وقد تناَقشا ُمَطوًَّال وجبلبة حول فشل حماولة خجولة إلعطاء 
املدرسة طابًعا علمي�ا، وإلخراجها قليًال من إطار التعليم التقليدي. مث 

قال أحدمها ُمبدًِّال احلديث:
- إن العامل املثّقف واجلامعي يا عزيزي، أي الطبقة احلاكمة، تدين 
بالشكر لزمن أرجيريادس وكريسبيس، ولروح احلرية اليت انتشرت يف 
مجيع أحناء العامل املتمدن. لقد صار كاهن الرعية - وهي خلية من 
خاليا الكنيسة - ميَّاًال ملمارسة َدوره كمواطن ُحـّر، وكرجل يتمّتع 

باحلقوق يف مجيع امليادين.
- حقوق؟ أية حقوق؟

- حقوق التمّتع مبلذات احلياة يا عزيزي. أَال تفهم ذلك؟
- حسًنا، عليه إذن أن خيلع اجلّبة، فهو ال يعود حباجة إليها.
- ليس eذه السرعة، فهل الثوب هو الذي يصنع الكاهن؟

- دْعَك من احلجج املمّوهة، فالثوب ال يصنع الكاهن بالطبع، إمنا 
للثوب تقليده وتارخيه: انّه يذّكر باجللجلة. فالثوب يرمز إىل دم الشهداء 

يا صديقي. انه رغم كل شيء رمز التضحية والتفاين.

- التضحية! ... انظر اىل أين تقودنا هذه الفكرة عن التضحية: ا�ا 
تقودنا إىل استبعاد اللذات البسيطة اليت حنصل عليها يف حياتنا الوقتية، 

وإىل التصّرف خببث. وهذا ما ُكّنا نتكّلم عنه باألمس يف احلديقة.
- من تقصد؟

- أقصد األب ِمرتوفانس، كاهن إحدى الرعايا يف وسط املدينة. 
وهو ُمكلَّف مبسؤوليات مجّة، ويُعاين من ُمشكالت عديدة:: عنده 
أوالد ُكثر وزوجة غيورة وُمشاكسة، وهو يتعرَّض إلغراءات ال تُـَعّد. 
فلماذا نتسرّع يف إدانة هذا الرَُّجل إذا رغب يوًما خبلع ثوب الكهنوت؟ 

وماذا كنَت فعلَت لو أنك يف مكانه؟.
يف هذه اللحظة مسَُِع صرير الباب، ودخل أمني السّر  العام الوقور 

بصحبة اثنني من أهم األساتذة. فسأل أحد املستشارَين:
- يف أية ساعة حيضر على وجه التقريب يا حضرة أمني السّر؟

- من؟
- املدير اجلديد الذي ننتظره، أسقف املدن اخلمس السابق.

فأجاب:
- لقد َوَصل املركب من البيريه، وسوف يكون األسقف هنا بني 

حلظة وأُخرى.
ُمثَّ َحلَّ الصمت ... بعد ذلك مال أحد املستشارين إىل أُذن رفيقه 

ومهس له:
- هل تعرف أن اآلراء متضاربة حول هذا األسقف؟ إذ مل يثبت بعد 

...
فقاطعه اآلخر قائًال:

- بلى فقد اتضحت احلقيقة، ال تـَُعد إىل املوضوع ثانية: لقد كان 
ضحية لنميمة البالط البطريركي. فعندما يقّرر أحدهم أن يعيش يف 

املسيح يسوع ...
- ولكين أؤكد لك أن حبوزة أمني السّر العام يف الوزارة وثيقة حصل 
عليها املكتب السياسي املصري، وفيها أنه قد ّمت ترحيله عن مصَر 

ألسباب تتعّلق باألخالق.

ااالللثثثااالللثثث ااالللجزززء

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس
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وبمعمودّیة واحدة لمغفرة الخطایا
شرح لطقس المعموديّة (تتمة)

(٤) تالوة قانون اإليمان:
مثَّ يطلب  الكاهن من اإلشبني أن يتلو قانون اإلميان النيقاوي نيابًة 
عن الطفل. كان هذا القانون رمزًا أو عالمة لتمييز املسيحيِّني يف أيام 
املسيحيَّة األوىل، وكان ِمثل كلمة السّر اليت متيِّز األعضاء احلقيقيِّني يف 

عائلة اهللا. بتالوة قانون اإلميان فإنَّ اإلشبني يُبدي اعرتافه به. 
عندما نصري بالغني، فإننا نتذكَّر أننا عندما ُكنَّا أطفاًال واعتمدنا، فإنَّ 
آخَر، وهو إشبيننا، قد َجَحد الشيطان َوقَِبَل المسيح نيابة عنا. حنن 
هذه  َتَال  أنـَّه  لدرجة  بنا  واهتمَّ  أحبَّنا  آخر  لشخٍص  بالَفضل  نــدين 
الكلمات نيابًة عنا، ولكن بعد بلوغنا علينا أن نتحقَّق أَنـَّه ال يوجد 
شيءٌ أهم مــن أن نعرتف eذا اإلميان بأنفسنا. إنَّ ما متَّ داخل صحن 
الكنيسة للمعمَّد حيدث كل يوم، فهو كل يوم يعرتف بإميانه أمام الناس 
ويقول: «ال» للشيطان و «نعم» للمسيح، ويتبع كل يوم املسيح على 
أنـَّه سيِّده اخلاص، كما حياول كل يوم ُجمتهًدا ُمعانـًا بنعمة  اهللا ليعيش 

حبسب اإلميان.
(٥) تسمية الُمَعمَّد:

يف  وقبوله  الـُمَعمَّد  الطفل  دخول  منذ 
تأكيٌد على  هناك  ُيصبح  فإنـَّه  الكنيسة، 
شخصيِّته املستقلَّة. لذلك فإنَّه يُعَطى امسًا 
خاًصا يُـميَّز به عن ُكل طفل آخر هللا. هذا 
كرامته  له  الطفل  أنَّ  إمياننا  عن  يُعربِّ 

حقوقه  له  له كشخٍص  الكنيسة  قبول  إنَّه  هللا.  عيين  الشخصيَّة يف 
بعد اخلدمة: «اآلن  البالغ عند عمَّاده يقول  الشخص  إنَّ  اخلاصَّة. 
صرُت َشخًصا، وصار يل اسٌم وصار يل كياٌن». منذ حلظة عمادنا 
واهللا يَـْعرِفُنا كأشخاص. إنـَّه فقـــط يف اÈتمع الوثين وعند السُّلطَات 
الـُمستبدَّة كالنَّازيِّة أو الشيوعيَّة أو ما إليهما تُـَقلِّل قيمة الشخص اىل 
الَعَدم. كما أنَّ االسم اجلديد للطفل يُـعربِّ أيًضا عن احلياة اجلديدة اليت 

ناهلا بواسطة املعموديَّة املقدَّسة.

منَّـا يف  يأخذه كلُّ واحد  الذي  باإلضافة إىل االسم اخلاص  طبًعا 
املعموديِّة، فإنَّنا ننال أيًضا َشَرَف االسم: «مسيحي». جيب علينا أن 
نُـَقدِّر هذا االمتياز. تقول رواية أن اإلسكندر األكبر مسع عن جندي 
يف جيشه حيمل نفس االسم «إسكندر»، وكان هذا اجلندي يتَّسم 
باجلنب، فاستدَعى القائد اجلندي اجلبان وقال له: «إمَّا أن تُـغَـيِّر طُُرقــك 
أو تُـغيِّـر اسمك». وحنن كمسيحيني لنا اسٌم عظيم حنيا له: المسيح.

(٦) جرن المعموديِّة:
ُيَسمَّى ُجرن املعموديِّة يف لُغة آباء الكنيسة : «الرَّحم اإللٰهي الذي 
ننال منه الميالد الثاني لنصير أوالًدا لّله». حق�ا إنَّ املعموديِّة والدة: 
َأِي  اِهللا،  أَْوَالَد  َيِصريُوا  َأْن  ُسْلطَانًا  فََأْعطَاُهْم  قَِبُلوُه  الَِّذيَن  «َوأَمَّا ُكلُّ 
ِه. اَلَِّذيَن ُوِلُدوا لَْيَس ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َوَال  اْلُمْؤِمُنوَن بِامسِْ

ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َبْل ِمَن اِهللا.» (يو١٢:١-١٣).
م كانوا  يف أيَّام املسيحيِّة الـُمَبكِّرة عندما كان البالغون يعتمدون، فإ�َّ
ينـزلون يف جرن املعموديَّة وكان املاء يَغمُر رؤوسهم تشبيًها بالدفن يف 
القرب، وعندما كانوا خيرجون من املاء كانوا َكـَمن َيصَعدون من الَقرب. 
املعموديِّة هي موت حقيقي وقيامة ثانية حقيقيِّة مع المسيح. ُكل 
ويقوم  اخلاطئة  الدنيئة  نفسه  عن  ميوت  املعموديِّة  أثناء  مسيحي 
باملسيح إىل حياة جديدة، كما يقول القدِّيس بولس الرسول: «أَْم 
َجتَْهُلوَن أَنـََّنا ُكلَّ َمِن اْعَتَمَد لَِيُسوَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدنَا ِلَمْوتِِه، َفُدِفنَّا َمَعُه 
ِمبَْجِد  اَألْمَواِت،  ِمَن  اْلَمِسيُح  أُِقيَم  َحىتَّ َكَما  لِْلَمْوِت،  بِاْلَمْعُموِديَِّة 
اآلِب، هَكَذا َنْسُلُك َحنُْن أَْيًضا ِيف ِجدَِّة اْحلََياِة؟» (رو١٢:٦-١٣).

اعتاد االفرنج فيما مَضى أن يعتمدوا وِكَال الذراعني مغموران يف املاء، 
إالَّ أنَّ بعض اجلنود احملاربني كانوا يَرفعون اليد الُيمىن عالًيا أثناء العمــاد 
حىت ال تبَتل باملاء، حىت إذا َما َدَخلوا معركة ال إنسانيَّة ويتسبَّبون يف 
دمار شامل. ولكي يُـبَـرِّروا فعلتهم النكراء كانوا يتعلَّلون ويقولون: «إنَّ 
هذه اليد التي تمَّ بها هذا الفعل الشائن لم َتعتمد بعد»! أمَّا حنُن الذين 
ُغِمَرت ُكل أعضائنا يف مياه املعموديِّة الـُمـَقدَّسة، فإنَّ هذه األعضاء 
بولس  قول  حبسب  وهذا  املسيح،  خلدمة  وُخمَصَّصة  ُمَكرَّسة  ُتصبح 
الرسول: «ِإًذا الَ َمتِْلَكنَّ اخلَِْطيَُّة ِيف َجَسدُِكُم اْلَماِئِت ِلَكْي ُتِطيُعوَها ِيف 
َشَهَواتِِه، َوالَ تـَُقدُِّموا أَْعَضاءَُكْم آَالِت ِإمثٍْ لِْلَخِطيَِّة، َبْل َقدُِّموا َذَواِتُكْم ِهللا 

ِِهللا.» (رو١٢:٦-١٣). َكَأْحَياٍء ِمَن األَْمَواِت َوأَْعَضاءَُكْم آَالِت ِبّر 

(٨٤)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

٦- الروح الُقُدس والتجسُّد: 
أّن  العذراء، ألنه، مبا  الُقُدس هو الذي حلَّ على مرمي  الروح  هذا 
املسيح الـمزمع أن يولد كان االبن الوحيد، فقد ظلَّلتها قدرة العلّي، وحلَّ 
عليها الروح الُقُدس وقدَّسها كي تستطيع ان تتقبَّل ذاك الذي «به كان 
كل شيء» (يو٣:١). اين لست حباجة اىل كالم كثري ألعّلمك أن 
هذا امليالد كان بال دنس وال عيب، إذ قد سبق وتعّلمت ذلك؛  فقد 
قال هلا المالك جبرائيل : انا لست سوى البشري لِـَما سيحدث، ولكّين 
لسُت معاونًا فيه؛ ألين وان كنت رئيس مالئكة، إالَّ أين اعرف منزليت. 
انا أَُبشُِّرِك بالَفرح، أما الكيفّية اليت eا ستلدين، فليس نعمة مّين. «ان 
الروح الُقُدس حيّل بك وقدرة العلّي تظّللك»، «لذلك يكون املولود 

قدوًسا، وابن العلّي يُدعي» (لو٣٥:١).

٧- عمل الروح الُقُدس في أليصابات وزكريا وسمعان ...: 
وكان هذا الروح قد عمل يف أليصابات؛ ألنه يعرف العذارى، وهو 
صديق املتزّوجني أيًضا، إن كان زواجهم شرعًيا. «وامتألت اليصابات 
من الروح الُقُدس» (لو٤١:١). وتنبأت فقالت األََمةُ النبيلة عن رeّا: 
«أىنَّ يل أن تأيت أّم رّيب» (لو٤٣:١)، إذ حسبت أليصاباُت نفسها 
سعيدة. وكان زكريّا أب يوحنا املعمدان ممتلًئا eذا الروح الُقُدس عينه 
عندما حتّدث عن اخلري العظيم الذي سيفعله االبن الوحيد، وعن يوحنا 
الذي سيكون سابقه بالعماد. وeذا الروح الُقُدس نفسه، أُوِحَي اىل 
مسعان الصدِّيق أنه ال يذوق املوت قبل أن يَرى مسيح الرّب. وشهد 
بكل وضوح يف اهليكل عمَّا سيحدث له عندما محله على ذراعيه 

(لو٢٦:٢-٢٨).

٨- ... وفي يوحنا المعمدان: 
ويوحنا، اذا امتأل من الروح الُقُدس يف بطن أُّمه (لو٤١:١-٤٤)، 
تقدَّس لكي يعّمد الرّب. انه مل يكن مينح الروح، ولكّنه كان يبّشر 
أجل  من  باملاء  أُعّمدكم  «أنا  يقول:  اذ كان  الروح،  مينح  بالذي 
التوبة، «أّما الذي يأيت بعدي ... فهو يعّمدكم يف الروح الُقُدس 
والنار» (مىت ١١:٣). ملاذا بالنَّار؟ ألّن الروح الُقُدس نزل بشكل 
ألسنة كأّ�ا من نار (أعمال ٣:٢).«ِجْئُت ألُْلِقَي نَارًا َعَلى اَألْرِض، 

َفَماَذا أُرِيُد َلِو اْضَطَرَمْت؟» (لو ٤٩:١٢).

٩- الروح الُقُدس في عمَّاد المسيح: 
وهذا الروح الُقُدس هو الذي نزل يف عّماد يسوع المسيح، حىت ال 
َختَفى كرامة من يـَُعمِّد. ولذلك قال يوحنا: «َوأَنَا َملْ َأُكْن أَْعرِفُُه، لِكنَّ 
نَازًِال  الرُّوَح  تـََرى  الَِّذي  ِيل:  قَاَل  َذاَك  بِاْلَماِء،  َد  أَْرَسَلِين ألَُعمِّ الَِّذي 
َوُمْسَتِقر�ا َعَلْيِه، َفهَذا ُهَو الَِّذي يـَُعمُِّد بِالرُّوِح اْلُقُدِس». (يو٣٣:١). 
وإليَك ما يقول اإلجنيل: «فـََلمَّا اْعَتَمَد َيُسوُع َصِعَد لِْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء، 
َوِإَذا السََّماَواُت َقِد انـَْفَتَحْت َلُه، فـَرََأى ُروَح اِهللا نَازِالً ِمْثَل َمحَاَمٍة َوآتًِيا 
َعَلْيِه» (مىت ١٦:٣)، لُيظهر أنه نزل طوًعا، ألنّه كان ال بّد - كما 
يفّسر البعض - ِمن أن تُعَطى باكورة وأوىل هبات الروح الُقُدس اليت 

ُمتَنح للُمَعمَِّديَن، لناسوت املخّلص الذي َمينح مثل هذه النعمة.
١٠- حمامة نوح نفس الحمامة عند العماد: 

ويَرى البعض أن محامة نوح (تك ٨:٨) كانت جزئًيا صورًة هلذه 
احلمامة. فكما أنه يف زمن نوح أتى اخلالص باخلشبة واملاء، وبدأ جيل 
جديد، وأن احلمامة عادت إليه عند املساء حاملًة ورقة زيتون، كذلك 
- على حدِّ قوهلم - نزل الروح الُقُدس على نوح احلقيقي منشىء اجليل 
الثاين الذي مجع يف واحد عناصَر مجيع الشعوب اليت كانت ترمز إليها 
خمتلف أنواع احليوانات يف السفينة. فبعد جميئه سرتعى الذئاب الروحية 
مع النعاج، وحتوي كنيسُته العجل والثور واألسد اليت ترعى مًعا (أشعيا 
الزمنيون  ٦:١١ ؛ ٢٥:٦٥). وكما نراه اليوم، كذلك ينقاد األمراءُ 
ويُرشدهم رجاُل الكنيسة. فقد نزلت احلمامة - كما يفّسر البعض - 
املؤمنني  الذي خيّلص  أنه ذاك  لتظهر  العّماد  الروحية وقت  احلمامة 

خبشبة صليبه ؛ هو الذي كان عند املساء سيمنح اخلالص مبوته.

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

«في الروح القدس»العظة السابعَة عشرَة
(تابع)

ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

وجه الروح الُقُدس كما ظهر للبطريرك إبراهيم 
وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت 
حّر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثالثة رجال واقفون لديه فلما نظر 

ركض الستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى األرض.
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