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كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم 
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث   
بمناسبة عید المیالد المجید في قطر 25-12-2018

«يا بيَت حلَم اسَتِعّدي ويا مذوُد ¦يَّأ، ويا مغارة 
استقبلي، فقد جاَء احلقُّ وزاَل الِظلُّ. وظهَر اإللُه 
ما  َوُمَؤهلـ§ـا  ُصورَتَـَنا  ُمتَِّخًذا  العذراء  مَن  للبشِر 
الكبرى  الساعات  خدمة  من  (إيذيوماال  ذُه.»  اختَّ
لعيد الميالد، من نظم القديس صفرونيوس بطريرك 

أوُرشليم).
 يف هذه األياِم االثين عشَر السعيدِة والْـَبِهيَِّة (من 
يوِم عيِد امليالِد إىل يوِم عيِد الغطاس) والسيَّما هذا 
ِ تُرسُل الكنيسُة  اليوُم الذي هو يوُم ميالِد املسيح،
العاِمل  مَع  والشكَر  ا©َد  شيٍء  وقبَل كلِّ  أوًال 
هلذا  ُمَعيَِّدًة  َوتَـتَـَهلَُّل  ا©ِد  لربِّ  قاطبة،ً  والبشريِة 
الغريِب  وللسّر  املميَِّز،  الطبيعِة  الفائِق  احلدِث 

املستغرِب الذي يفوُق إدراَك كلَّ عقٍل بشريٍّ.
فبحسِب بشارِة إجنيِل احملبة، إنَّ هذا العيَد هو تجسُد وتأنُس كلمِة 
اهللا « َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بـَيـْنـََنا» (يوحنا ١: ١٤) ، وحملبِة اِهللا 
الفائقِة جلنِس البشِر، فقد ُسرَّ اهللا اآلُب وارتضى بأن يصَري ابُنُه ابَن 
اإلنساِن، وأن يتجسدَّ َويُـْولَد باجلسِد من القديسِة العذراِء الطاهرة، إذ 
يقوُل مرُمن الكنيسِة «إن اإللَه قد ظهَر على األرِض متجسًدا وتردََّد بين 

الناِس».
إنَّ «ابَن اِهللا» حبسِب القديِس يوحنا الدمشقي المتوشِح باِهللا: قد 
اختَذ ما هو األدىن - أي طبيعَتنا البشرية - حىت يعيَد بذاتِِه ويف ذاتِِه 
جتديَد ما كان على صورتِِه ومثالِِه، وأعتَقنا مَن الفساِد بشركِة احلياِة إذ 
(املئة  والـُمتصدَِّع.  املهمَل  اإلناَء  فينا  قيامِتنا، وجدََّد  بدَء  هو  صار 

مقالة يف االميان األرثوذكسي ٧٧).
ويقوُل القديُس غريغوريوس الالهوتي عن عمِل حمبِة اِهللا للَبَشر هذه: 

«بأن اهللا قد ارحتلَ إىل األرِض لكي يستوطَن البشُر السماَء».
وقد ّمتت والدُة ابِن اِهللا بالجسِد من العذراِء الدائمِة البتوليِة يف بيَت 
ُأغسطس  ُأكتافيوس  املسكونِة على عهِد  اكتتاِب  زمَن  اليهوديِة  لحَم 
قيصر، وعهِد هيرودوس الملك (لوقا ٢: ١، مىت ٢: ١) وألنُه َملْ َيُكْن 
للمسيِح َمْوِضٌع ِيف اْلَمْنزِِل فقد ُوِلَد متنكرًا يف املغارِة؛ واألهمُّ أنَّ إخالَء 
كلمِة اِهللا لذاتِِه َوتَـأنُِّسِه ووالدتِِه باجلسِد، قد متْت حتَت األرِض حمتجًبا 
يف مغارٍة لكي يتوارى عن عظماِء األرِض، وقد أظهَر اهللاُ للناِس فقَر 
املغارِة واألقمطِة بإعالنِه هذا من السماواِت، إذ دعا ا©وَس عَرب جنٍم 
من املشرِق حيملون اهلدايا  (مىت١:٢) ورعاًة ساهرين مع املالئكِة 
َوبِالنَّاِس  السََّالُم،  اَألْرِض  َوَعَلى  اَألَعاِيل،  ِيف  ِهللا  اْلَمْجُد   » يرتلوَن: 

اْلَمَسرَُّة » (لو:١٤).
لرئيِس  هذه  السماويَة  اإلهليَة  السالِم  رسالَة  إن 
السالِم ورسوِل الرأِي العظيِم، هي رسالُة املصاحلِة 
وتنازِل اِهللا حنَونا حنُن البشَر ورسالُة املغفرِة والتواضِع 
األقصى، هذا التواضُع األقصى الذي وصَل حىت 
على  تأسَّسْت  اليت  فالكنيسُة  الصليِب.  ذبيحِة 
اإلهليَة،  الرسالَة  هذه  حتتضُن  املتجسِد  املسيِح 
وختتصُّ yا لذاِ¦ا، وتعمُل وتستمُر yا وَتكرُز yا 
للقريِب والبعيِد وألعضائِها وللعاِمل أمجع، دون متييٍز 
ِلِعْرٍق أو جنٍس أو ديٍن أو لوٍن أو لغٍة، فهي تدعو 
اجلميَع وتقوُل قوَل رسوِل األمم: « اقْـبَـُلوا بـَْعُضُكْم 
ِلَمْجِد اِهللا.»  اْلَمِسيَح أَْيًضا قَِبَلَنا،  بـَْعًضا َكَما أَنَّ 
(رومية ٧:١٥). وتصدُح الكنيسُة yذِه الرسالِة خاصًة لعظماِء األرِض 
تَـَطوراِ¦ا يف الشرِق األوسِط  البشِر َوُحيَدِّدون  ـُهون حياَة  يُـَوجِّ والذين 
لكي ال ينتفخوا بالكبرياِء والغروِر، بل ليكونوا رؤساَء خيدموَن بالعدِل 

واحلقِّ حىت يعيشوا بازدهاٍر وكرامٍة وحرية.
إنَّ أمَّ الكنائِس واليت متتاُز عن مجيِع الكنائِس كوºُا هلا الربكة يف 
خدمِة املسيِح املتأنِس يف هذه املغارِة القابلِة اإلله، اليت شّيد عليها 
الملكاِن قسطنطين ويوستنيانوس هذه الكنيسَة، فهي ُتصلي وتبتهُل 
إىل ربِّ ا©ِد من أجِل سالِم الشرِق األوسِط، وازدهاِر مدينِة بيَت 
حلَم ووحدِة الكنائِس متمنيًة لرعيَّـِتها املسيحيِة هنا ويف أرِض السالِم 
والسالَم  والصحَة  العافيَة  األرِض  أحناِء  مجيِع  ويف  ِاملسيِح  ومهِد 
واالزدهاَر والنجاَح والتقدَم واخلالَص. وأيضاً للمؤمنني الزواِر القادمني 
من أقاصي املسكونِة، تتمىن هلم قوًة وبركًة ونعمًة. وسالم لكم مجيًعا 
من طفِل املغارِة اإلهليِّ املتجسِد ألجلِنا، والمولوِد من العذراِء مريم 

إلِهنا ومخلِصنا يسوَع المسيح.
ولألميِر تميم بن حمد آل ثاني أميِر دولِة قطر ذاِت القوانني الصاحلِة 
القائمِة على العدِل والدميقراطية ِواحلريِة الدينيِة طالبني من اِهللا أن يهَبُه 

السالَم واالستقراَر والصحَة والعافيَة والعمَر املديَد وكلَّ بركٍة مساويٍة.
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لإلنسان ِقوى يستطيع بطريقٍة َما نقَل الخير َأِو الشَّرِّ إىل حميطه. 
هذه املوضوعات ِجدُّ دقيقٍة، وهي حباجة إىل ٱنتباه كبري. علينا أن 
أبًدا  نرى أبسط األشياء وبطريقة صاحلة، كما وجيب أالَّ نفّكر 
باإلساءة لآلخرين. نظرٌة واحدٌة، وتنهيدٌة واحدٌة تؤثّران على من 
يعيشون معنا. والغضُب مهما قلَّ يُـَولِّد شر�ا. ليكن عندنا الّصالح 

والمحّبة داخل نفوسنا. ولننُقلهما بالتايل إىل اآلخرين.
وْلننتبه أالَّ نَغَضب على الذين يُؤذوننا، بل لُِنصلي فقط مبحّبة من 
أجلهم. وجيب أالَّ نفّكر أبًدا باإلساءة إليهم، وإن متادى بعُضُهم 
يف أِذيَّتنا ولو كان يعيش معنا، وعلى صالتنا أن تكون دائًما وأبًدا 

بمحّبة وَأْن نُـَفكِّر بالخير في كّل آن.
تَــَرْوَن كيف كان الشهيد األول استفانوس يدعو (لراجميه) بصوٍت 
تُِقْم َهلُْم هِذِه اخلَِْطيََّة».. (أعمال الرسل ٧:  ، الَ  عظيم: «يَاَربُّ

٦٠)، وعلينا حنن أن نقتدي به.
جيب أالَّ نُفّكر أبًدا بأّن اهللا سيُنزل باآلخر سوًءا ما، أو سيعاقبه 
على خطيئته. هذا الفكر يجُلب الشّر العظيم دون أن نُدرك حنن 
ذلك. نغَضب مرّاٍت كثرية ونقول لآلخر: «أَال تخاف عدالَة اهللا، 
أَال تخاف من أن يعاقبك؟» ونقول مرًة ثانيًة: «ليس من الممكن إالَّ 
أن يعاقبك اهللا على ما فعلته». أو«يا إلهي، ال تُنِزل شّرك على ما فعله 

نحوي هذا اإلنسان» أو «أالَّ يعاني هذا اإلنسان ما عانَيت».
 يف شّىت احلاالت، خيتلُج شوٌق يف أعماقنا ألن يُعاَقب اآلخر. 
لكن، بدل أن نعرتف له ِبَغَضِبَنا من جرّاء غلطته، نُبّني بطريقة 
الواقع  أّما يف  به،  لِيَـْرفق  اهللا  بأنّنا نرجو  أخرى غضبنا متظاهرين 

فنلعُن هذا األخ.
وبدل أن نصّلي أحيانًا نقول «لِيجاِزَك اهللا وْلتلَق الشّر منه على ما 

فعلَتُه بي»، وعندها، ندعو اهللا جمّدًدا أن يعاقِـَبُه.
نفِسنا  إستعداُد  «فليكن.....، اهللا يرى»،  نقول،  وأيًضا عندما 
يعمل بطريقٍة سرّيٍة، يُؤثّر على نفس هذا اإلنسان الذي يعيش معنا 

وهذا األخري يعاين الشّر.
عندما نفّكر بالسوء، تخرج من داخلنا قوٌة ما شّريرة وتنتقل إىل 
وبالفعل  األثريية،  التموُّجات  بواسطة  الصوت  ينتقل  اآلخر كما 
يعاين هذا األخري السوء، وَيِحلُّ أمٌر ما كصيبة العين عندما تكون يف 
قلب اإلنسان أفكاٌر شّريرة لآلخرين، وهذا نتيجة غضبنا الذايت. 
حنن ننقل بطريقة غري منظورٍة شّرنا. ال يسّبب اهللا الشّر بل الشّر 

سَبُبُه الناس. اهللا ال يعاقب، بل استعداُدنا للشّر ينتقل سر�ا إلى نفس 
اآلخر فُيوّلد فيه الشّر. املسيح يرفض دوًما الشّر. وعلى العكس 

يدعو :«باركوا العنيكم…» (مىت ٥: ٤٤).
صيبُة العيِن قباحٌة كبرى. وهي التأثير الشّرير احلاصل عندما يغار 
أحٌد من أحٍد، ويتمّىن متاًعا أو شخًصا يرغب به. هذا يتطّلُب 
إنتباًها كبريًا. الحسد يُولِّد َشـر§ا كبريًا لآلخر، ومن يصيُب بالعين ال 
خيطُُر بباله ولو قليًال بأنّه يقترف السوء. أرأيتم ما يقوله العهد القدمي: 

«ِألَنَّ ِسْحَر اْلَباِطِل يُغشِّي اخلَـْيـَر». (حكمة سليمان ١٢:٤).
المقّدس ويحِمُل  القربان  يعترف ويتناول  الذي  إنسان اهللا  َأّن  غري 
الصليب، ال تناُل منه أبًدا ِقوى الشّر وإن تَجْمَهَر عليه كّل الشياطين.

لذا لیكن عندنا الّصالح والمحّبة في داخل نفسنا
 للقدیس ُبورفیریوس الرّائي

. اهللا ال يعاقب، بل استعدادُُنا للشّر ينتقل سر
القدیس ُبورفیریوس الرّائي

أنظر كيف  الرب.  بها  أوصانا  عندما  رايتنا  صارت  «المحبة 
أحكام  محل  اإلنجيل  بركة  َفَحلَّْت  العالء  من  علينا  هبطت 
الشريعة. الشريعة تأمر باالنتقام من المعتدي. أّما اإلنجيل فيهب 
المحبة بدًال من العداوة، واإلحسان بدًال من البغض، والصالة 

 القدیس أمبروسیوس ُأسقف میالن. بدًال من اللعنة».
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القرن  منذ  اهلدوئيني،  اآلباء  اسم  هو   (Kolyvades) الكوليفيون 
الثامن عشر. يف كنيستنا األرثوذكسية أكثر من حالة اُعطَيت امسًا من 
باب اهلُزء، ومن مثّ صار االسم ثابًتا ومعروفًا. أهم هذه احلاالت هو 
إكليريكيو  أعداؤه،  سّماه  الذي  الحديث  الالهوتي  سمعان  القديس 
البالط، الهوتًيا من باب السخرية، لكن الكنيسة عادت الحًقا وثـبَّتت 
االسم جاعلة هذا القديس واحًدا من ثالثة فيها. أّما احلالة الثانية فهي 
اآلباء الكوليفيون، وقد مسّاهم أعداؤهم yذا االسم نسبة إىل الكوليفا 
أعياد  أو  املوتى،  تذكارات  يف  يقّدم  الذي  المسلوق  القمح  وهي 

القديسني ُمزَيـَّـًنا وممزوًجا بعدة أشياء.
قصة الكوليفيني تعود إىل سنة ١٧٥٤ في دير القديسة حنة في جبل 
أثوس. فقد كانت كنيسة الدير ختضع لبعض التصليحات، ومل ينتِه 
العمل yا قبل يوم سبت، فلم يُـَقْم قداس، واقرتح بعض الرهبان نقل 
ذكرانية املوتى (الرتيصاجيون) إىل األحد. سبب آخر أيًضا استدعى 
بالنسبة إىل البعض نقل الذكرانية إىل األحد، وهو أن السوق الكبري 
كان يُقام يف كارياس عاصمة الجبل يوم السبت. فكان من األنسب 
لرهبان دير القديسة حنة بسبب بُعد الدير عن العاصمة أن ينتهوا من 
القداس باكرًا ليلحقوا السوق. رفض أغلب الرهبان نقل الذكرانية ألن 
يوم األحد، بحسب التقليد الشريف، هو يوم قيامة السيِّد ، بينما يوم 
السبت خمصص لألموات. تطّور اخلالف بني ا©موعتني وامتّد إىل 
اسم  ُأطِلق  الروحية.  احلياة  أوجه  خمتلف  وطال  أثوس،  جبل  خارج 
الكوليفيين على الذين رفضوا الذكرانيات يوم األحد. فيما باملقابل انطلق 
الكوليفيون إىل التغيري، أو املطالبة بالتغيري والعودة إىل التقليد يف كل 

األمور اليت حلقها اخلروج عن التقليد أو الضعف.
فاستعمال االسم بالشكل اهلُزئي املذكور كان للتعمية على أعماهلم 
التقليد  والتنوير على أساس  التجديد  إىل  اليت دعت وأّدت  األخرى 
اآلبائي. والفيلوكاليا اليت يُـْعَتَرب مجعها أحد إجنازا¦م. عدد من الكوليفيني 

تعّرض لالضطهاد من ِقـَبل األرثوذكس أنفسهم بسبب التأثير الغربي الذي 
كانت كنيسة القسطنطينية حتته، سواء بسبب حركات االقتناص أو 
إىل  ينضمون  الذين كانوا  على  الغربية  والرتبية  العلوم  تأثري  بسبب 
اجلامعات املوجودة يف الغرب، واملفقودة يف الشرق. لكن األمر مل يبَق 
على ما هو إذ إن الكنيسة يف وقت الحق كانت تعيد إىل هؤالء اآلباء 
باالماس، ألن  القديس غريغوريوس  حقهم، على غرار ما جرى مع 

تعليمهم كان ينتشر، وكانت النعمة جتد َمن حيمله.
منشئ  يُعَتَبر  الذي  الكافسوكاليفي  نيوفيطوس  الكوليفيين  من  فصار 
التيار، والقديسون نيقوديموس األثوسي جامع الفيلوكاليا وقوزما اإليتولي 
ونيكوال بالناس ونكتاريوس أسقف المدن الخمس وخريستوفوروس أرتا، 
أغابيوس القبرصي الذي نقل التعليم إلى جزيرته، يعقوب البيلوبونيزي، 
ديونيسيوس  الخطاط،  باييسيوس  القديسين،  سير  بارثانيوس كاتب 
السياتيستي ُمجدِّد دير الفاتوبيذي، وييروثيوس األب الروحي للبروتاتون 
في الجبل المقدس، وباييسيوس فيليشكوفسكي الذي حمل هذا الفكر 
إلى رومانيا، وتليمذه جاورجيوس تسارنيكا الذي حمل هذا الفكر إلى 
وأنتيباس  بوخارست،  في  فراتسيس  وصوفرونيوس  مولدافيا،  أديار 

المولدافي الذي أوصل هذا التعليم إلى دير بلعام في فنلندا.
يظهر يف األيقونة املرفَـَقة العديد من القديسني الالحقني كنيكوالس 
بالناس ونكتاريوس أسقف المدن الخمس وسلوان األثوسي، حّىت أن 
بعض النسخ احلديثة من هذه األيقونة تضّم القديسين بورفيريوس 
وباييسيوس وذلك ألن الكوليفية صارت صنو اهلدوئية وكل الذين 

اهتّموا باحلفاظ على التقليد وإحيائه هم من الكوليفيني.
إن الكوليفية هي كربى اهلزّات اليت أصابت اجلبل املقدس أثوس من 
بعد الباالماسية يف القرن الرابع عشر. ويف اإلطار نفسه كانت هي 
األرثوذكسي. ويف كلتا  والتقليد  الغربي  التنوير  فكر  بني  معركة  أيًضا 
برئاسة  جممع  انعقد  إذ  انتصر  االبتداع  فكر  وكأن  بدا  احلالتني 
بإدانة فكر الكوليفيني  الثاني يف سنة ١٧٨٥، وانتهى  صوفرونيوس 
وُحكم على تعليمهم بأنه مسبب «للفتنة والفضائح في الكنيسة»، 
أسقف  نوتاراس  فمكاريوس  اآلخر.  البعض  ونفي  بعضهم  وجتريد 
ونُفيا. لكن  انُتزِعا من كرسييهما  باروس  كورنثوس وأثناسيوس أسقف 
الشعب  اليت عّلموا عنها وأثرها يف  انتشار تالميذهم وأصالة اخلربة 
الشهيد  البطريرك  برئاسة  جديد  جممع  انعقاد  إىل  أّدت  املؤمن 
غريغوريوس الخامس يف ١٨١٩ حيث أعاد إىل مكاريوس وأثناسيوس 
اعتبارمها، وضمهما إىل الئحة القديسين وتبّنى تعليم الكوليفيين الذي 
مينع إقامة الذكرانيات يف اآلحاد، على ما كان عليه احلال، ويشّجع 
على تواتر املناولة، ويدعو إىل االلتزام باخلربة اهلدوئية التجريبية وضحد 
التأمل الماورائي والعقالنية. من هنا صار استعمال اسم الكوليفيني 

دليًال على االتزام املسّمى باهلدوئية وفخرًا له.
تاريخ  يف  تتكرر  الظروف  من  الكثري  أن  املراقب  يالحظ  ختاًما، 
الضعف  يثّبت  ما  وهذا  يتكررون،  ال  القديسني  لكن  الكنيسة، 

واالحنالل. لكن كنيسة املسيح ال تقوى عليها أبواب اجلحيم.

الكوليفية
وتجديد
الهدوئية

في
الجبل 
المقّدس

َعَظَمُة الرُّوميِّة األُرثُوذْكِسيَّة
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آباء  ُيشدِّد  اإلنسان.  تألُّه  إىل  وكلمته  اهللا  ابن  تجسُّد  ِسرَّ  يُْدِخُل 
الكنيسة القديسون على أن اهللا صار إنسانًا لكي يجعل اإلنسان إلًها 
وكلمته  اهللا  ابن  َعرب  ِإالَّ  التألُّه  إىل  إنسان  أي  يبلغ  ال  (بالنعمة). 
املتجّسد. يناقش الالهوتيون املعاصرون ما إذا كان التجّسد قد استلزم 
سقطة آدم أو إذا كان التجّسد ُمستقًال عن سقوط اإلنسان. وتقوم 

هذه املناقشة ألنَّ هناك نصوًصا آلباء الكنيسة حول هذه السَّْقَطة.
أ)  الموقف العام آلباء الكنيسة

تنبغي اِإلشارة منذ البداية إىل أّن اآلباء القديسني ال يواجهون هذا 
السؤال على منوال سكوالستيكي بطريقة افرتاضية. (أُنظُر المقالة في 
صفحة ١٠ لألب الدكتور جورج ميتالينوس حول الفلسفة السكوالستيكية) 
فَـُهْم مل يفكروا يف ما إذا كان املسيح ليتجّسد أم ال، لو لم يسقط آدم. 
هذه األسئلة تشري إىل استعمال مفرط للعقل يف جمهود لفهم أسرار 
يهتّم  أرثوذكسًيا.  الهوتًا  وليس  نموذجية  سكوالستيكية  وهذا  اهللا، 
الهوت الكنيسة األرثوذكسية باألحداث اليت جرت، ويتعاطى مع 
مسألة شفاء الطبيعة البشرية والناس مجيًعا. ينظر هذا الالهوت إىل 
الطبيعة البشرية الساقطة وكيفية شفائها للبلوغ إلى التألُّه الذي صار 

من خالل َتَجسُِّد اهللا.
أقنومًيا  وكلمته  اهللا  ابن  اتََّحَد  التجّسد  يف  أن  اآلبائي  التعليم  يف 
بالطبيعة البشرية، وهكذا تَـأَلََّهْت هذه الطبيعة وصار الدواء الحقيقي 
والوحيد لخالص اإلنسان وتأّلهه. من خالل املعمودية املقدسة يستطيع 

اإلنسان أن يصري عضًوا جلسد املسيح ومن خالل المناولة المقدسة 
يستطيع أن يشرتك يف اجلسد املؤلِّه للمسيح، اجلسد الذي أخذه من 
والدته السيِّدة. لو مل تتم هذه الوحدة األقنومية بني الطبيعتين اإللهية 
والبشرية، ملا كان التألّه ممكًنا. هلذا السبب كان التجّسد الغاية األخرية 
خللق اإلنسان. إن آالم املسيح وصليبه هي األمور اليت أضافها سقوط 
آدم. يقول القديس مكسيموس: «أن التجّسد كان خلالص الطبيعة، 

واآلالم كانت yدف حترير أولئك الذين باخلطيئة امتلكهم املوت».
يقول القديس أثناسيوس الكبير: «أنه كان ينبغي أن يتجّسد ابن اهللا 
لسببني أساسيني. أوًال، لِيُـغَـريِّ الفاسد إىل عدم الفساد، واملائت إىل 
عدم املوت، وهو ما مل حيدث بالتوبة البسيطة إمنا باّختاذ اهللا اجلسد 
البشري املائت والسريع التأثر. ثانًيا، لكي يتجدَّد اإلنسان باملسيح 

ألن االبن وكلمة اهللا هو املثال األول لإلنسان».
آباء  موقف  يعارض  ال  أثناسيوس  للقديس  الالهويت  املوقف  هذا 
الكنيسة اآلخرين الذي سوف نراه بعد قليل، والذين يتكّلمون عن 
أنَّ التجّسد اإلهلي ال يفرتض السقوط كشرط ُمطلق. وهذا لسببني 

أساِسيَّني.
أوًال: ألن يف التحليالت اليت يقدمها، ينظر القديس أثناسيوس إىل 
اإلنسان الساقط بشكل خاص، فيتحدث عن سقوط اإلنسان وإعادة 
يهتم  وهو  القائمة.  احلقيقة  على  القديس  الهوت  يرتكز  جتديده. 
الموات  لَِبَس  الذي  اإلنسان  هذا  وإصالح  بتجديد  ِجدِّيٍّ  بشكل 

وإمكانية التجربة.
ثانًيا: ألنه يتحدث عن ِسرِّ التجسد اإلهلي وتدبري اهللا كما نعرفه 
املسيح  جتسد  يعين  هو  والتأّله  التجسد  عن  يتكّلم  فعندما  اليوم. 
وآالمه وصليبه وقيامته. يرى القديس أثناسيوس هذا كافًيا وال يتابع 

إىل حتاليل أخرى.
إًذا، ختتلف افرتاضات القديس أثناسيوس الكبري عن افرتاضات غريه 
من اآلباء القديسني الذين سوف نتوقف عندهم يف اجلزء التايل. إºم 
ال يتكلمون عن األمور نفسها. ينبغي أن نكون قادرين على ولوج 

نوس اآلباء وتعليمهم كي ال نكون ُمخطئين.
ب) موقف القديس نيقوديموس األثوسي

القديس  يصل  ذا¦ا،  النقطة  حول  اآلبائي  للتعليم  حتليله  يف 
نيقوديموس إىل خالصة: «أن جتسد ابن اهللا وكلمته مل يكن نتيجة 
اإلنسان بل كان اهلدف األول من خلقه، ألن yذا ميكن  سقوط 
الوصول إىل التألُّه. هذا يبدو صحيًحا عندما نفكر بأن سقوط آدم 
ليأخذ  املسيح  يكن  ومل  إنسانًا،  يصبح  أن  اهللا  «يلزم»  لـِ  يكن  مل 
الطبيعة البشرية إىل األبد. هذا ما يرتكنا نستنتج بأن السقوط ّمت لكي 

يتجّسد اهللا وبأنّه يف النهاية مل يكن سيًئا بل كان بَـرََكــًة».
يُطَـوِّر القديس نيقودميوس األثوسي هذه النقطة الالهوتية يف دراسة 
ممتازة عنواºا: «دفاع عن النص الذائع الصيت حول سيِّدتنا والدة اإلله 
في كتاب الحرب الالمنظورة» الذي يشّكل مثاًال للمقالة الالهوتية. لقد 

استقالل التجسُّد اإلٰلهي 
عـن سقـوط اإلنـسان

الميتروبوليت إيروثيوس فالخوس
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كان القديس نيقوديموس األثوسي الهوتًيا عظيًما في الكنيسة ألنه 
استوعب التعليم اآلبائي بشكل عميق وعّرب عنه بشكل مؤثّر ومثمر.

لقد َحدَّد احلافز لكتابة دفاعه عبارة من كتاب «الحرب غير المنظورة» 
الذي كان منتشرًا يف ذلك احلني َفَكَتَب: «إّن كل العالم المنظور وغير 
المنظور تكّون لهذا الهدف، لوالدة اإلله، ووالدة اإلله كانت من أجل 

سيِّدنا يسوع المسيح».
لقد أثارت هذه املقالة بعض الهوتِّيي ٰذلك الزمان الذين عّربوا عن 
شكوك حوهلا. هلذا كتب القديس نيقودميوس يف بداية دفاعه: «بما 
أن بعض المعّلقين المهتّمين بالالهوت المقّدس، والذين قد قَـَرُؤوا ما 
َكـتَـْبُت عن السيِّدة والدة اإلله… محتارون… أنا أعتذر هنا لتقصيري 
عن حل مشكلتهم». إنه ألمٌر مثٌري لإلعجاِب أن يبدأ القّديس دفاعه 
بتواضع كبري، من دون أن يفرتي أو أن ينتقد الهوتِّيي زمانه الذين 
كانوا ينتقدونه. فهو يتقدم إىل شرحه من دون هوى إمنا yدوء ورزانة. 
فالروح  وإالَّ  يًا،  ِجدِّ تستلزم حوارًا  الالهوتية  املواضيع  إن  الواقع،  يف 

القدس ال يعمل.
بعد تقدمي ُحَجِجِه الالهوتية، اليت سوف 
أن  «أرى  يستنتج:  يلي،  ما  يف  نعرضها 
هذه الكلمات القليلة تكفي لالعتذار من 
احلّكام املشكورين، والقرّاء لِـَما َكـتَـْبُت عن 
والدة اإلله، وأنا أسأهلم َأالَّ يُـفرِطوا بلومي، 
ألين ال أكتب ما كتبت من رأيي وال من 
الالهوتيني  عقائد  اتّبعت  بل  عقيديت، 
البعض  وإذا كان  قبلي.  تكّلموا  الذين 
يوخبين ُمـَحـرًَّكا باالنفعال فليوّبخ باألحرى 
غريغوريوس  باهللا،  المتوشح  مكسيموس 
التسالونيكي وإندراوس العظيم وغريهم من 

الذين استعرت منهم هذه العقيدة».
طريقة  َويُْظِهر  ُمذهٌل  الَنصَّ  هذا  إّن 
القّديس يف مواجهة احلاالت املماثلة. يف 
نيقودميوس  القديس  يتكّلم  البداية 

بتهذيب. فهو يصف قُـرَّاءه باملشكورين ويسأهلم بَِأالَّ يلوموه بإفراط. إنه 
يأمل بَِأالَّ يكون مّتهموه ُحمَرَِّكَني باهلوى. مع أنّه يعرف أºم ُمْشبَـُعوَن  
باألهواء، فإنّه ال يتوّجه إليهم با¦امات سطحية. من مثّ يشّدد على أنّه 
ال يُـَعربِّ عن نظرته هو، لكنه يروي تعليم آباء الكنيسة القّديسني الذين 

منهم استعار هذه العبارة.
نيقودميوس  القديس  نظرة  أكثر  بتحليل  نعاجل  سوف  يلي  ما  يف 
المنظور  وغير  المنظور  العالم  «كل  اليت حبسبها  الالهوتية  األثوسي 
اإلله كانت من أجل سيِّدنا  اإلله، ووالدة  لوالدة  الهدف،  لهذا  َتَكوََّن 
يسوع المسيح»، أي َأنَّ جتّسد املسيح كان اهلدف األصلي للخليقة 
وغايتها. هذا يعين أنه هكذا ّمت اتحاد اإلنسان باهللا، وبالتايل التجّسد 

كان ُمستقًال عن َسْقَطِة آدم.

ج) التدبير اإللهي هو إرادة اهللا السابقة
القديس نيقودميوس مقاطع من الكتاب  لكي يدعم نظرته، يأخذ 
المقّدس وآباء الكنيسة القديسني. فمن الكتاب املقّدس يأخذ بشكل 
أساسي ثالثة مقاطع، األول من األمثال حيث يقول: «اَلرَّبُّ قَـَناِين 
أَوََّل َطرِيِقِه، ِمْن قَـْبِل أَْعَمالِِه، ُمْنُذ اْلِقَدِم.» (أمثال ٢٢:٨). الثاني هو 
ِبْكَر كل  املسيح  ُيَسمَّى  حيث  الكولوسيني،  إىل  بولس  رسالة  من 
َخِليَقٍة.»  ِبْكُر ُكلِّ  اْلَمْنظُوِر،  َغْريِ  اِهللا  ُصورَُة  ُهَو  «الَِّذي  خليقة: 
(كولوسي ١٥:١). وبطريقة مماثلة يورِد املقطع من رسالة بولس إىل 
الروميني: «َألنَّ الَِّذيَن َسَبَق فَـَعَرفَـُهْم َسَبَق فَـَعـيَّـنَـُهْم لَِيُكونُوا ُمَشاyَِِني 

ُصورََة ابِْنِه، لَِيُكوَن ُهَو ِبْكرًا بـَْنيَ ِإْخَوٍة َكِثريِيَن.» (روما ٢٩:٨).
يف تفسريه هلذه املقاطع على أساس تعليم اآلباء القديسني، يقول: 
أºا ال ُتشري إىل األلوهة، ألّن الكلمة مل ُخيَلق من اهللا، وال هو أول 
املخلوقات كما قال أريوس، لكن هذه املقاطع تشري إىل بشرية املسيح 
اليت «هي بداية كل قضاء تنبأ به اهللا قبل أي شيء آخر، إºا أوىل ما 
املتجّسد  االبن  تدبري  ِسرُّ  هكذا،  به».  قام 
وكلمة اهللا يبدأ من كل طرق اهللا، إنّه ِبْكُر كل 
كل  تعيني  قبل  حتديده  ّمت  «وقد  خليقة 

املخلَّصني».
عند القديس مكسيموس املعرتف مقطع ممّيز 
يدعم نظرته. سوف أستشهد هنا جبزء كبري منه 
التجّسد  ِسّر  «إنّه  وزنه.  وله  ُمِهمٌّ  معناه  ألن 
الذي ألجله  املباَرك  األمر  إنه  َلعظيم وعميق. 
َجتَسَُّد  ِإنَّ  أهدافها».  توطدت  األشياء  كل 
أوجد  ألجله  وعميق  عظيم  ِسرٌّ  هو  املسيح 
القديس  ويتابع  العامل كله.  القدوس  الثالوث 
مكسيموس: «إنه الغاية اليت تصوَّرها اإلله سلًفا 
الذي  اهلدف  نسميه  ما  ًدا  ُحمَدِّ اخلليقة  ألول 
ألجله كل شيء كان، من دون أن يكون هو 
ألي شيء». إن هذه العبارة ُمذهلة ألºا ُتظهر 
أنَّ ِسرَّ الَتجسُّد هو الغاية اإلهلية اليت كانت من 
بدء خليقة الكائنات، وكل شيء كان هلذا اهلدف وليس ألي هدف 
آخر. هذا يعين أن قرار التجّسد سبق. بالتأكيد، جيب فهم هذا األمر 
مكسيموس  القديس  ويتابع  اهللا.  يف  موجوًدا  ليس  الوقت  أن  مبعىن 
: «أوجد اهللا جواهر الكائنات yذا اهلدف. إنه بشكل  بشكل ُمَعربِّ
الغاية  هذه  وحنو  يقدمها،  اليت  واألمور  اإلهلية  العناية  غاية  رئيسي 
تكون يف اهللا ُخَالَصُة كل األمور اليت صنعها». خلق اهللا العامل هلذا 

اهلدف، فغاية العناية اإلهلية وإعادة كل اخلليقة هي الَتجسُّد.
هذا املقطع مفاجئ وممّيز جًدا، وال يستطيع أحد أن يفّسره بطريقة 
مكسيموس  القديس  تعليم  من  املقطع  هذا  إذا كان  إًذا،  أخرى. 
االتحاد  َعبر  بالفعل  تّم  اإلنسان  تألُّه  أنَّ  يُـثَــبِّت  فسوف  صحيًحا، 
األقنومي بين الطبيعتين اإللهية والبشرية في شخص كلمة اهللا. وهكذا، 

القديس
نيقوديموس
األثوسي
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فالسّيدة والدة اإلله اليت منها ٱّختذ المسيح جسًدا، كانت حصيلة خلق 
كل العامل، املنظور وغري املنظور. اإلنسان هو خالصة كل الخليقة.

عند  إثبات اآلب  إىل  باإلشارة  باالماس  غريغوريوس  القديس  يقول 
معمودية المسيح في نهر األردن: «هذا هو ٱبين احلبيب»: أّن هذا 
والوعود  الناموس  القدمي،  العهد  ما كان يف  أّن كل  ُيظهر  الصوت 
والتبّين، كان غري كامل «وال ُخمتارًا أو ُمكّمًال حبسب رأي اهللا املسَبق، 
بل كان يتطّلع حنو الغاية احلاضرة ومكّمًال حنو احلاضر، وهذه األمور 
أُِمتَّت». من مثّ يقول: أنه ليس فقط أحداث العهد القدمي، بل أيًضا 
يتابع،  العامل واإلنسان كانت موّجهة حنو املسيح. وفيما هو  بداية 
ُيَشدِّد َأنَّ َخْلَق اإلنسان، أيًضا كان هلذا اهلدف. ُخلق اإلنسان على 
صورة اهللا «لكي يكون قادرًا يوًما ما على احتواء النموذج األصلي». 
اهللا  إرادة  بني  بشكل حكيم  باالماس  غريغوريوس  القديس  ميّيز  هنا 
السابقة، اليت هي رغبته الصاحلة، وإرادته الصالحة النهائية أي جتّسد 
كلمة اهللا من جهة، وإرادة اهللا بالتدبير أي ناموس العهد القدمي من 
السابقة  اإلهلية  الرغبة  هو  وكلمته  اهللا  ٱبن  تجّسد  إنَّ  أخرى.  جهة 

وبالتالي هو مستقّل عن سقوط اإلنسان.
يستنتج القديس نيقوديموس األثوسي يف إشارته 
إىل هذه املقاطع: «أتسمع أن اهللا خلق اإلنسان 
احتواء  على  قادرًا  يكون  لكي  صورته  على 
اهللا  صنع  وهلذا  للتجّسد؟   األصلي  النموذج 
واحلسي،  العقلي  العامل  من  َوْحَدًة  اإلنسان 
وموَجًزا وخالصًة لكل املخلوقات حىت باحتاده 
معه يتحد بكل املخلوقات، كما يقول القديس 
واحًدا  يصبحان  واخلليقة  واخلالق  بولس، 
باألقنوم حبسب مكسيموس المتوّشح باإلله ».

إن حقيقة كون التدبري اإلهلي، ِسرُّ جتّسد ابن 
اهللا وكلمته، هو إرادَة اهللا السابقة، ُتظهر من أنَّ 
حنن  أيًضا.  التجسد  من  استفادوا  املالئكة 

نعرف جيًدا أن اإلنسان أخطأ وليس املالئكة الذين ميجدون اهللا بال 
انقطاع. كون املالئكة استفادوا من التجسد يعين أن هذا اخلري كان 
يف فكر اهللا، وهو إرادته الكاملة وليس تدبريًا. حبسب القديس نيكيتا 
، ولكن بعد الَتجسُّد،  ستيثاتوس، املالئكة كانوا بال ميل حنو الَشرِّ
وخاصًة بعد قيامة املسيح، صاروا ثابتني ضد الَشرِّ «ليس بالطبيعة بل 
الدمشقي،  يوحنا  القديس  حبسب  الثبات،  بلغوا  لقد  بالنعمة». 
وحصلوا على الصمود حبسب القديس غريغوريوس باالماس. وهكذا 
أيًضا كان اإلنسان سوف حيصل على التأَلُّه بالنعمة من خالل َتجسُّد 

المسيح حىت ولو مل يكن السقوط.
بالطبع علينا أن ُنَكرِّر أنَّ اآلباء مل يقاربوا هذا املوضوع افرتاضًيا، 
كون هذه املقاربة هي طريقة التفكير السكوالستيكية، لكننا استعملنا 
الحقيقة  على  خاًصا  تشديًدا  نُقّدم  لكي  االفرتاضية  العبارة  هذه 
اإليجابية اليت مفادها أنَُّه من خالل املسيح أتى تألُّه اإلنسان. من 

خالل َجتسُّد املسيح صار املالئكة، باإلضافة إىل كوºم غري متغريين، 
صاروا أيًضا أكثر تَـَقبًُّال لالستنارة.

يستعمل القديس نيقوديموس ُحَجًجا أخرى لكي يظهر أن الَتجسُّد 
هو اإلرادة األصلية، كما يسّميها النيبُّ إشعياء، كوºا قدمية واألوىل 

بني تصاميمه. في اهللا: ١) جوهر، ٢) أقنوم  ٣) ِقَوى.
الِقَوى، أو الفعل الذي به يشرتك اهللا مع اخلالئق، خارجیة.

األقنوم هو أكثر داخلیة.
والجوهر هو األعمق في الداخل.

«yذه الثالثة اّختذ اهللا إىل األبد هذه الروابط الثالث العامة». يشرتك 
اآلب باجلوهر إىل األبد مع االبن والروح، بوالدة االبن َوبَـْثِق الروح. 
«االبن اّختذ عالقة أقنومية من الشركة مع البشرية، من خالل هذه 
العالقة َعَرَف ُمَقدًَّما َوأَْدَرَك ُمْسبَـًقا الوحدة الفعلية اليت بعد هذه العالقة 
يف الزمن». وعلى املنوال نفسه، «اّختذ اهللا عالقة أبدية… ليشرتك 
ُمَقدًَّما  َعَرَف  العالقة  هذه  الباقية، ومن خالل  اخلالئق  مع  بالقوى 
العقلية  اخلالئق  كل  مصري  ُمْسبَـًقا  َوأَْدَرَك 
هي  األقنومية  العالقة  هذه  أن  مبا  واجلسدية». 
املسبقة  فاملعرفة  القوى،  أكثر داخلية من عالقة 
والبشرية  اإلهلية  الطبيعتني  بني  األقنومية  للوحدة 

سابقة للوحدة بالقوى وأكثر أصالة منها.
يُظهر هذا أيًضا يف كلمات اآلباء القديسين عن 
ِسرَّ  خدم  الذي  الشخص  هي  التي  اإلله  والدة 
الوحدة  ليكون  جسدها  َقدََّمْت  والتي  الَتجسُّد، 
األقنومية بين الطبيعتين اإللهية والبشرية. وهكذا 
اإلله  «والدة   : الكريتي  اندراوس  القديس  يقول 
هي… هدف عهد اهللا لنا. إºا جتلِّي األعماق 
العويصة غري املفهومة؛ إºّا اهلدف املوضوع سلًفا 
لكل األجيال لصنع األجيال؛ إºّا تاج النبوءات 
اإلهلية؛ إºا اإلرادة اإلهلية اليت تفوق الوصف، واليت ال سبيل لوصفها 

بكل ما يف الكلمة من معىن قبل األزل حلراسة اإلنسان».
هذه النظرة الالهوتية مقبولة إذا افتكرنا أنَّ املسيح هو بداية خلق 
العامل وتألُّه اإلنسان ووسطهما وºايتهما. فقط من هذا املنظار ميكننا 
أن نرى أن ِسرَّ الَتجسُّد ُمستقل عن سقوط اإلنسان. يقول القديس 
األجيال  «بداية  هو  املسيح  يسوع  ربنا  أنَّ  المعترف:  مكسيموس 
هذا  تفسري  ويف  واملستقبلة».  واحلاضرة  املاضية  وºايتها،  ووسطها 
الكالم يقول القديس نيقوديموس األثوسي: أنَّ هذا الِسرَّ هو بداية 
اخلالئق، ألن هدف هذا الِسرَّ كان بداية املعرفة السابقة خللق كل 
اخلالئق، وسبب هذه املعرفة وهذا اخللق. إنه الوسط ألنه منح امللء 
ملعرفة اهللا املسبقة، وبالتايل الثبات للمالئكة وعدم املوت وعدم الفساد 
واخلالص للبشر. إنه أيًضا النهاية ألن هذا الِسرَّ صار الكمال والتألُّه 

وا©د والربكة للمالئكة والبشر ولكل اخلليقة.
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د) استنتاجات
إىل  نيقوديموس  القديس  يصل  الالهويت،  املوقف  هذا  حتليل  بعد 

استنتاجين.
االستنتاج اَألوَّل:

أ): أنه «ال بُدَّ ِلِسرِّ الَتجسُّد من أن يكون أوًال وقبل كل شيء، ألن 
هذا الِسرَّ كان إرادة اهللا الـُمسبَـَقة، كما نقول مع القديس غريغوريوس 
التسالونيكي، بالدرجة األوىل بسبب صالح اهللا غري املتناهي واجلوهري 
واألمسى، وباألحرى بسبب هذا األساس األعمق للصالح األبوي، 

كما قال مكسيموس احلامل اإلله».
واجلسدية  الروحية  اخلالئق  لكل  ضروريًا  هذا كان  ألنَّ  ب): 

كبدايتها ووسطها وºايتها، كما أُظهر.
االستنتاج الثاني:

مباشرة وصراحة  األكثر  الوسيلة  أيًضا، كوºا  اإلله  والدة  أنَّ  هو   
والسبب املشرتك الضروري هلذا الِسّر (ألن جسد املسيح هو جسد مرمي 
حبسب الطوباوي أوغسطني)، كانت معروفة ُمسبًقا َوُمسامة من اهللا 
قبل كل اخلالئق األخرى، وكل اخلالئق األخرى سيمت وُوجدت من 
خالهلا، كون هذا هو اهلدف الذي يف فكر اهللا ُمسبًقا، كما أنه النهاية 

اليت من أجلها تكّونت كل األشياء، كما قال القديس أندراوس.
قد يبدو للوهلة األوىل أن كل ما ُيشرح هنا، استناًدا إىل تعليم اآلباء 
احلياة  على  تأثري  أي  حتمل  ال  نظرية  أمور  إىل  ُيشري  القديسني، 
حبياة  عميقة ومحيمة  للعقيدة عالقة  هذا خطأ ألن  ولكن  الروحية. 

اإلنسان الروحية. تُثـَبت هذه احلقيقة يف هذا التعليم الالهويت.
يُظهر كل ما رأينا أنَّ كلمة اهللا صار إنسانًا ال لكي يسترضي الصالح 
اإللهي، كما يقول الالهوتيون الغربيون، بل لِـيُـَؤلِّه الطبيعة البشرية باحملبة 
واإلحسان. إن اسرتضاء الصالح اإلهلي يعطي بُعًدا قانونًيا للحياة 
الروحية، ألنه يشري إىل أن كل ُنسكنا يهدف إىل اسرتضاء اهللا. من 
ناحية أخرى، ليس اهللا َمن حيتاج مداواة بل حنن. لذلك َجتسُّد املسيح 
يكن  مل  اإلنسان.  خللق  الـُمطَلق  والهدف  الُمسبقة  اهللا  إرادة  كان 
اإلنسان ليستطيع أن يبلغ الشركة مع اهللا لو مل يكن هناك وحدة أقنومية 
بين طبيعتي المسيح اإللهية والبشرية ألن هناك فرقًا عظيًما بين المخلوق 
وغير المخلوق. مل يكن املخلوق ليستطيع أن يتحد مع غري املخلوق 
لو مل تكن هذه الوحدة األقنومية بني اإلثنني يف شخص املسيح. ما 
ُأضيف بسقوط اإلنسان هو آالم املسيح وصليبه وموته وقيامته. وهذه 
األمور مفهومة بالطبع حبقيقة أن من خالل جتسده اّتَخَذ املسيح طبيعة 

بشرية فائقة النقاوة لكنها قابلة للموت وللهوى.
أرى من واجيب أن أºي بالقول بأن القديس نيقوديموس األثوسي كما 
يظهر من هذه األشياء القليلة اليت ذكرناها، هو الهوتي وأب عظيم 
يرى  أرثوذكسي  الهويت  إنه  والكنسي.  اآلبائي  التقليد  في  للكنيسة 
خالص اإلنسان يف العالج ضمن االفرتاضات املسبقة األرثوذكسية. 
تعليم  يعرفون  ال  فألºم  ٰذلك،  غري  األمور  يرون  البعض  إذا كان 

افرتاضا¦م  خالل  ومن  جمتزأً،  يقرؤونه  الذي  نيقوديموس  القديس 
اخلاصة. وهلم يكرِّر القديس كلماته اليت وّجهها إىل مّتهميه يف حينه: 
«أرجو َأالَّ تُفرِطوا بلومي، ألين ال أكتب ما كتبت من رأيي وال من 
عقيديت، بل اتّبعت عقائد الالهوتيني الذين تكّلموا قبلي. وإذا كان 
البعض يوخبين ُحمَرًَّكا باالنفعال، فليوّبخ باألحرى مكسيموس املتوشح 
باهللا، غريغوريوس التسالونيكي وإندراوس العظيم وغريهم من الذين 

استعرت منهم هذه العقيدة. للذي يعطي البداية ا©د إىل األبد».

يا رَبِّي، صغيرة هي السموات لك، إن أردتها،
وعظيٌم هو لك بطن مريم ألنك هكذا شئَت.

ألنك أردَت، ِإتََّسَع لك البطن واحتواَك؛
ولـمَّا لم تُرد، ال تكفيك جميع العوالم، يا ٱبن رب ٱلكون.

وألنك ُسررَت أن تسكَن في البطن وأنت العظيم،
من أجل هذا أنت عجيٌب لمحبيك.

مساٍو عندك يا سيِّدي التعظيم والتصغير،
وفي اثنيهما أنت كما أنت ذاتك لعارفيك.

حتى حين حملك بطن مريم كما َحُسن لك،
فالعوالم كلها ممتلئة منك، ألنك هكذا أردت.

ليس هناك مكان عظيم بهذا المقدار ليكفي أن يحتويك،
وال في المكان الصغير تنضغط إذا حللت فيه.
السماء صغيرة والصبية عظيمة حسب إرادتك،

تلك ال تسعك، وهذه َحملتك ألنك قويتها.
َحَبُل مريم مألني دهًشا،

ولم أستطع أن أقول خبرها سوى بدهٍش ال يُفسَّر.
وكيف ال أدهش بمن هو في مريم؛

إذ هو أيًضا في أبيه، الكل في الكل، ولم يَـْنَحدُّ *.
هو في  حضن اآلب عتيق األيام وأزلي؛

وداخل البطن جنين ُحبل به، وهو كما هو.
هو بكليته جالس على مركبة اللهيب،

وهو أيًضا بكليته حال في بطٍن لحمي، وهو كما هو.
مخفي بأزليته، مستتر بعظمته، متسربل باللهيب،

ُمرتٍد بالنار، ممجد على العرش ومخوف بين الَعجالت.
ُمرعب الكاروبيم، مدهش السارافيم، ممجد بين الصفوف؛

البس البهاء، ملتحف بالمجد، محاط بالنور.
ينضغط منه اللهيب ويرتعب،
واألم الصبية حبلت وحملته!

اهللا العجیب في تجسُّده
للقدیس یعقوب السروجي

* ينَحّد : جذر الكلمة حدَّد - َحدُّ: ( {الَحدُّ) : الَفْصُل (الِحاِجُز بَـْيَن) 
على  َأحُدهما  يَتعدَّى  لئّال  َأو  باآلَخِر،  َأحُدهما  َيختِلط  لئّال  الشَّْيئـَْيِن 

اآلَخِر، وجمُعه ُحُدوٌد. وَفْصُل َما بـَْيَن ُكلِّ (َشْيئَـْيِن) } َحدٌّ بَينهَما.
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أ) مشكلة حقيقية أو زائفة؟
التناقض بني اإلميان والعلم  التارخيية، ُيشّكل  استناًدا إىل املعطيات 
هو  فيما  الغربي،  الفكر  عند  حقيقية  مشكلة  عنهما  الناتج  والصِّدام 

مشكلة زائفة في التقليد األرثوذكسي اآلبائي.
ظهر املأزق يف فَرِضيَّة «اإليمان ضد العلم» يف أوروبا الغربية يف القرن 
مواقف  ظهور  مع  ومتزامًنا  الوضعية  العلوم  تطور  مع  عشر  السابع 
أرثوذكسية من هذا األمر. ُمِهمٌّ أن ُيالَحَظ أنَّ حصول هذه التطورات 
يف الغرب كان في غياب األرثوذكسية، إذ يف العصور احلديثة حصلت 
غربة روحية، ومتايز بني الغرب (العقالني) والشرق األرثوذكسي. ُحيدَّد 
الكنسية  ونزع   (deorthodoxiation) األرثوذكسية  بنزع  الواقع  هذا 
(de-ecclesiastication) عن أوروبا الغربية. وتحويل اإليمان فلسفة 
وقوننته وتكوينه بشكله النهائي ديًنا. فبحسب األب يوحنا رومانيدس، 
الدين هو رفض األرثوذكسية ومرض في القلب. إًذا، تارخيًيا األرثوذكسية 
لم تشترك في صنع الحضارة األوروبية المعاصرة اليت خيتلف حجمها عن 

حجم حضارة الشرق األرثوذكسي.

هــي:  الغـربـيَّــة  أوروبـا  تـــغـّير  مسيــــرة  فــــي  الــمـهمـة  التــحـــوٌّل  نقـــــــــاط 
السكوالستيكية يف القرن الثالث عشر، اإلسمية (nominalism) يف 
القرن الرابع عشر، اإلنسانوية/النهضة يف القرن اخلامس عشر، اإلصالح 
يف القرن السادس عشر والتنوير يف القرن السابع عشر. إنها سلسلة من 
الثورات التي أحدثت صدًعا في بنية حضارة أوروبا الغربية المولودة في 

جدلية هذه الحركات.
تقوم السكوالستيكية على تبين الحقائق األفالطونية حبيث يُنظر إىل 
عاملنا كصورة عن الكون املتعايل. أداة املعرفة هي الفكر. واملعرفة، مبا 
فيها معرفة اهللا، تتم من خالل تسلل املنطق يف جوهر الكائنات. هذا 
الطبيعي  الوحي  عالقة  يفرتض  الذي  الماورائي،  الالهوت  أساس  هو 
وغري  املخلوق  بني  واملقاربة  والعالم،  اهللا  بين   (Analogia Entis)
املخلوق. السكوالستيكية هي صراع بين الفكرين األفالطوني واألرسطي 
في الفكر األوروبي. على كل حال، حتولت االسمية إىل أن تكون نوًعا 
العناصر  ذات  األوروبية،  للحضارة  بالنسبة  النووي  احلمض  من 
الهوت  إلى  باالستناد  اجتماعًيا.  والفردية  فلسفًيا  الثنائية  األساسية 
القرون الوسطى السكوالستيكي، أصبحت الرفاهية مسعى اإلنسان الغربي 
العامل  يف  العلمي  التطور  ركيزة  هي  الثنائية)  (أو  االسمية  األساسي. 

الغريب، أي تطور العلوم اإلجيابية.
أما الشرق األرثوذكسي فقد عرف تطورًا الهوتًيا مختلًفا، بإرشاد من 
زعمائه الروحيني، أي القديسين وَمن تبعهم من املؤمنني احلقيقيني الذين 
الذي يقف على  الرسولي - اآلبائي  النبوي -  للتقليد  مخلصين  بقوا 
الطرف النقيض للسكوالستيكية، وكل تطوراتها في العالم األوروبي. يف 
الشرق، سيطرت اهلدوئية أو الصالة القلبية وهي العمود الفقري للتقليد 
اآلبائي، ويعّرب عنها باملشاركة النسكية اليت ُختترب يف احلقائق كشركة مع 
والعامل  اهللا  إىل  االنضمام  بإمكانية  اإلميان  تارخيًيا،  املخلوق.  غري 
(المخلوق وغير المخلوق) حمفوظ يف الشرق األرثوذكسي. وهذا طبًعا 
يعين رفض كل أشكال الثنائية. وقد كان تطور العلم يف بيزنطية ضمن 

هذا اإلطار.
سامهت ثورة القرن السابع عشر العلمية يف أوروبا الغربية يف فصل 
َحْقَلِي اإلميان واملعرفة، وتسببت بالمبدأ الفلسفي األكسيومي التايل: ال 
الفكر  يؤكدها  اليت  احلقائق  (اإلجيابية) سوى  اجلديدة  الفلسفة  تقبل 
العقالين. هذه الفلسفة هي السلطة المطلقة يف التفكري الغريب. حقائق 
هذه الفلسفة اجلديدة هي وجود اهللا والنفس والِبرِّ والفضيلة والخلود 
والدينونة. بالطبع ال يتم قبوهلا ِإالَّ بتنوير إهلي، هلذا جند اإلحلاد أيًضا 
بالمنطق هي:  المرفوضة  الكنسية  املعاصر. العقائد  الفكر  كعنصر يف 
الخالص، وغيرها. من وجهة  التمجيد،  التجسد،  الثالوثية،  اهللا  طبيعة 
النظر األرثوذكسية، ال خيتلف هذا الدين الطبيعي والمنطقي عن اإلحلاد، 

ال بل هو أسوأ. فاإلحلاد أقل خطرًا من صورته املشوهة!
ب) العرفانية األرثوذكسية

لقد قلنا أن التناقض بني اإلميان والعلم هو يف الشرق مشكلة زائفة، 
ملاذا؟ ألن العرفانية (gnosiology) يف الشرق ُحتدد مبوضوع املعرفة 

اإلیمان والعلم في
المعرفة والمنهجیة

األرثوذكسیة

األب د. جورج میتیلینوس
نقلها إلى العربية األب أنطوان ملكي

لألقویاء
فقـط
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املزدوجة: معرفة غير المخلوق ومعرفة المخلوق. َوْحَدُه الثالوث القدوس 
غري خملوق. الكون الذي يتحقق فيه وجودنا خملوق. اإلميان هو معرفة 
غري املخلوق، والعلم هو معرفة املخلوق. إًذا مها نوعان خمتلفان من 

املعرفة لكل منهما طريقته وسبل حبثه.
غري  معرفة  أو  الطبيعة»،  «الفائق  أرض  فوق  حركته  يف  املؤمن، 
املخلوق، ليس مدعًوا إىل تعلم شيء ميتافيزيكًيا أو لقبول شيء ما 
منطقًيا، إمنا إىل اختبار اهللا من خالل الشركة معه. هذا يتحقق بطريقة 

حياة أو أسلوب حياة يقود إىل املعرفة اإلهلية.
شكل  أخذت  لكانت  زمننا،  يف  مرة  ألول  املسيحية  ظهرت  لو 
اإلنسان  عمل  واستعادة  السرتجاع  مستشفى  عالجية،  مؤسسة 
ككائن مؤلف من نفس وجسد. هلذا السبب يدعو القديس يوحنا 
الذهبي الفم الكنيسة مستشفى روحًيا. تُفَهم املعرفة الالهوتية الفائقة 
الطبيعة يف األرثوذكسية كخربة حياة (pathos) وكمشاركة وشركة مع 
احلقيقة الشخصية املتعالية، وغري املدرَكة لغري املخلوق. بالتأكيد هذه 
املعرفة ليست أبًدا عملية تعلُّم. إًذا، اإلميان املسيحي ليس تبنًيا تأملًيا 
جمرًدا حلقائق ماورائية، باألحرى هو خربة امتالك beholding الكائن 

احلقيقي: خربة الثالوث الفائق اجلوهر.
إنَّ هذا يُعربِّ بوضوح عن أنَّ السلطة في األرثوذكسية هي في الخبرة: 
خربة املشاركة يف غري املخلوق، معاينة غري املخلوق (كما يُعرب عنها 
بعبارة التمجيد أو theosis)، وهي ال تستند إىل نصوص وال حىت إىل 
الكتاب املقدس. ال ُحيفظ تقليد الكنيسة يف النصوص بل يف البشر. 
النصوص تساعد، لكنها ليست َمن حيمل التقليد املقدس. القديسون 
يحَفظون التقليد، والكائنات البشرية هم حملة اإلنجيل. وضع النصوص 
فوق الخبرة الفعلية لغير المخلوق هو دليل على تديين اإليمان، أي على 
جعله ديًنا. هذا التديني حيوِّل هذه النصوص إىل إيديولوجيات وبالواقع 
املطَلقة  النصوص  سلطة  إىل  يقود  بدوره  هذا  تأليهها.  إلى 

(fundamentalism) وكل ما هو معروف كنتيجة هلا.

االفرتاض املسَبق لوظيفة معرفة غري املخلوق، بالنسبة لألرثوذكسية 
هو رفض كل تشابه سواء طبيعي أو فوق الطبيعي يف هذه العالقة بين 
غير المخلوق والمخلوق. يلّخص القديس يوحنا الدمشقي هذا التقليد 
اآلبائي بالطريقة التالية: من املستحيل إجياد يف اخلليقة، إيقونة تظهر 
املركب واملتغّري  املخلوق،  الثالوث. ألنه كيف يستطيع  طريقة وجود 
واملوصوف، الذي له شكل َويَـْفَىن، أن يُظِهر بوضوح اجلوهر اإلهلي 
چريكا  (پاترولوچيا  الصفات؟  هذه  من كل  اخلايل  اجلوهر  الفائق 

.(P.G. 94,821/21)

لوجود  اآلبائي  التقليد  اشرتاط  عدم  سبب  ظاهرًا  اآلن  يصبح  إًذا، 
مدارس الرتبية والفلسفة، على وجه التحديد، كفرض مسبق ملعرفة اهللا 
theognosia. فنحن نوّقر القديس أنطونيوس (+٣٥٠) الذي مل يكن 
حكيًما حبسب املعايري الدنيوية، إىل جانب األكادميي العظيم القديس 
القديس  اهللا،  لمعرفة  َشِهَدا  ِكَالهما   .(٣٧٩+) الكبير  باسيليوس 
أنطونيوس كشخص غري متعلم والقديس باسيليوس كشخص أكثر علًما 

من أرسطو. 
خيتلف املغبوط اوغسطينوس (+٤٣٠)، ما جيده الغربّيون مؤلـًما جًدا 
يهِمل  عندما  النقطة  هذه  عند  اآلبائي  التقليد  عن  يعرفونه،  عندما 
ُحمِدثًا  أفالطونًيا  باجلوهر  ويكون  واآلبائية،  الكتابية  املعرفة 
Neo-platonist. مع هذا ال axiom credo ut intelligam (أنا 
أؤمن كي أفهم) إنه يُدِخل املبدأ: أنَّ اإلنسان يصل إلى فهم منطقي 
للوحي من خالل اإليمان. هذا يعطي أفضلية للعقل (الفكر) يعتربها 
هذا النوع من املعرفة أداة أو وسيلة ملعرفة الطبيعي والفائق الطبيعة. 
يُعَتَبر اهللا موضوًعا ممكن المعرفة، وممكن استيعابه بالفكر البشري مثل 
وبمساهمة  أوغسطينوس،  املغبوط  بعد  آخر.  طبيعي  موضوع  أي  
التالية من  سكوالستيكية توما األكويني +١٢٧٤، ديكارت باخلطوة 
قام  موجود،  أنا  إذاً  أفكر  أنا   ،axiom cogito, ergo sum خالل 

بإعالن العقل أو الفكر األساس الرئيسي للوجود.

ج) نوعا المعرفة
النظري يف  التضارب  َمن يضع ºاية هلذا  األرثوذكسي هو  التقليد 

حقل املعرفة، وهذا بالتمييز بني نَـْوَعْي من املعرفة واحلكمة.
١) اإلهلية أو اليت من فوق.

٢) الدنيوية (thyrathen) أو الدنيا.
املعرفة األوىل هي فائقة الطبيعة بينما الثانية طبيعية. هذا يتطابق مع 
التمييز الواضح بني غير المخلوق والمخلوق، بين اهللا والخليقة. هذان 

النوعان من املعرفة يتطلبان طريقتني للتعّلم.
طريقة الحكمة - المعرفة اإللهية: هي شركة اإلنسان مع غري املخلوق 
من خالل القلب. إºا تتم من خالل وجود قوة اهللا غري املخلوقة يف 

قلب اإلنسان.
طريقة الحكمة - المعرفة الدنيوية: هي العلم وهي تتم مبمارسة القدرة 

الفكرية - املنطقية عند اإلنسان.
األرثوذكسية تضع تراتبية واضحة يف هذين النوعني من املعرفة َوطُرُِقِهَما.
طريقة املعرفة الفائقة الطبيعة، يف التقليد األرثوذكسي، ُتدعى الهدوئية 
وتتماهى مع اليقظة (nepsis) َوَتَطهُِّر  القلب (katharsis). اهلدوئية 
تتماهى مع األرثوذكسية. األرثوذكسية، آبائًيا، ال يمكن استيعابها خارج 
الممارسة الهدوئية. الهدوئية في جوهرها هي الممارسة النسكية الشفائية 
بتطهير القلب من األهواء إلعادة إنارة القدرة النوسية في القلب. جيب 
اإلشارة عند هذه النقطة، إىل أن طريقة اهلدوئية كممارسة شفائية هي 
أيًضا علمية وعملية. إًذا، الالهوت حتت الشروط املناسبة ينتمي إىل 
العلوم التطبيقية. التصنيف األكادميي لالهوت بني العلوم النظرية أو 
الفنون بدأ يف الغرب يف القرن الثاين عشر بسبب حتول الالهوت إىل 
الهوتنا  يدينون  الذين  الشرقيون  وعليه،   .metaphysics املاورائيات 
ويرفضون  يدينون  بالواقع  ألºم   ،Westernization غربنتهم  يثبتون 

كاريكاتورًا مشوًها ملا يعتقدونه الهوتًا.
ولكن ما هي القدرة النوسية؟ يف الكتاب املقدس، يوجد متييٌز بني 
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أو  (الوغوس  وعقله  (نوسه)  اإلنسان  روح 
الفكر). روح االنسان عند اآلباء ُتدعى نوًسا 
لتمييزها عن الروح القدس. النوس، هي  أنقى جزء 
«ِسرَاُج  الدمشقي).  يوحنا  (القديس  النفس  يف 
َبِسيَطًة  َعْينـَُك  فَِإْن َكاَنْت  اْلَعْنيُ،  ُهَو  اجلََْسِد 

َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن نَـيِّـرًا» (مىت ٢٢:٦).
القدرة النوسية تدعى وظيفة النوس يف القلب، 
وهي وظيفة القلب الروحية. الوظيفة املوازية هلا 

هي القلب كعضو يضخ الدم يف األجساد. هذه القدرة النوسية هي 
جهاز mnemonic موجود مع خاليا العقل. هاتان االثنتان معروفتان 
وممكن للعلم البشري إجيادمها، بينما ال ميكنه أن يستوعب النوس. 
عندما يبلغ اإلنسان االستنارة بالروح القدس ويصبح هيكًال هللا، يتبدل 
إقامة  ممِكًنا  بالتايل  ويصبح  مشروط،  غري  ُحب  إىل  الذَّات  حّب 
غري   reciprocity مبادلة  على  قائمة  بشرية  اجتماعية  عالقات 
مشروطة (إرادة بالتضحية من أجل أخينا اإلنسان) أكثر منه مطالبة 

محبة للذَّات بحقوق شخصية بحسب روح المجتمع األوروبي الغربي.
املسيحية  أن  أوًال،  واضحة.  تصبح  املهمة  النتائج  بعض  هكذا 
بأصالتها تتعاىل على الدين، ومفهوم الكنيسة كمجرد مؤسسة من 
القوانني والوظائف. باإلضافة، فاألرثوذكسية ال ميكن أن تُفَهم َكـتَـَنبٍ 
) لبعض املبادئ أو احلقائق املفروضة علينا من فوق. هذه  (الفعل-تَـبَـىنَّ
حقائق  مطلقة،  (مبادئ  العقائد  عن  األرثوذكسية  غير  النسخة  هي 
خالل  من  واملعاين  األفكار  تُفَحص  األرثوذكسية،  يف  مفروضة). 
الالهوت، كما  في  العقلي   - الَجَدِلّي  التفكير  نمط  باخلربة.  الربهان 

إصدار العقائد، غريبان عن التقليد األرثوذكسي األصيل.
يف التقليد األرثوذكسي، العاِلم واألستاذ في معرفة غير المخلوق هو 
الشيخ (Geron/Starets/Elder/Spiritual Father)، إنه الـُمرِشد 
أو «معلم الصحراء». تسجيل نَـْوَعِي املعرفة املذكورين يفرتض معرفة 

الظاهرة اختباريًا.
االختصاصي  يفهم  العلم، حيث  نفسه صحيح يف حقل  الشيء 
حبث غريه من علماء احلقل نفسه. تبين النتائج أو االكتشافات يف 
حقل علمي ما من قـَِبِل غري املختصني (أي غري القادرين على فحص 
حبث االختصاصيني اختباريًا)، مبين على الثقة مبصداقية االختصاصي 

وإالَّ فلن يكون هناك تقدم علمي.
عند  االختبارية  املعرفة  نفسه.  الشيء  ينطبق  اإلميان  علم  يف 
  adopted العصور  يف كل  واألمهات  اآلباء  األنبياء،  القديسني، 
ومؤسسة على احلقيقة نفسها. التقليد اآلبائي ومجامع الكنيسة يقومون 
على هذه الخبرة الثابتة. ليس هناك جممع مسكوين بغياب املمجدين/ 
مشكلة  (هذه  اإلهليات  يُعايُِنوَن  الذين   (theoumenoi) املتقدسني 

المجامع اليوم!). العقيدة األرثوذكسية تَـْنـُتج عن هذه العالقة.
إًذا، اإلميان األرثوذكسي هو عقائدي بنفس القدر الذي هو علم. 
الذين يتحدثون عن زغل (ِغّش) يف حقل اإلميان ، جيب َأالَّ ينسوا 

 Mark (باأللمانية:  بلوخ  مرقس  كلمات 
ألماني، ولد في ٢٣  أداء   فنان  Bloch) هو 

يناير ١٩٥٦.) أَنَّ كل حبث علمي مزغول 
البداية وِإالَّ مل يكن أي حبث ممكًنا.  منذ 
املثل صحيح يف اإلميان. األرثوذكسية ُمتَــيِّز 
وطرقهما  واحلكمة  املعرفة  من  نوعني  بني 
أو  خلط  أي  تتالىف  وبالتايل  ووسائلهما، 
تضارب بني االثنني. يبقى الطريق مفتوًحا 
للخلط والتضارب فقط حيث تُفتَـَقد شروط املسيحية وجوهرها. على 
أي حال، يوجد يف املناخ األرثوذكسي بعض التشاyات غري املنطقية، 
كإمكانية وجود شخص متفوق يف العلم، بينما يف املعرفة اإلهلية هو 
طفل روحًيا، وعلى العكس قد جند شخًصا ما عظيًما يف املعرفة الروحية 
الكبري  أنطونيوس  القديس  البشرية، كمثل  احلكمة  يف  وجاهًال كلًيا 
املذكور سابًقا. مع هذا، ليس هناك ما مينع إمكانية امتالك نَـْوَعِي املعرفة 
واحلكمة كاحلالة عند اآلباء واألمهات الكبار يف الكنيسة. هذا هو 
في  عالمة  التي كانت  للقديسة كاترينا  الكنيسة  تَـْنُشُدُه  ما  بالضبط 
الرياضيات يف القرن الثالث، فهي احلكيمة اليت امتلكت نوعني من 
تعلمت  الطفولة،  منذ  اهللا  حكمة  اكتسبت  اليت  فالشهيدة  املعرفة. 

احلكمة الدنيوية أيًضا…

د) جدلية اإلله-اإلنسان
إًذا، املؤمن األرثوذكسي خيترب يف العالقة املعرفتني/احلكمتني جدلية 
إٰلهية بشرية. وكي نستعمل التعابري الكريستولوجية (الكرستولوجيا هي 
جمال دراسة ضمن الالهوت املسيحي مهتم بدراسة طبيعة يسوع، وخاصة 
كيفية ارتباط األلوهية واإلنسانية يف شخص يسوع)، كل معرفة جيب أن 
تنحصر وتتحرك ضمن حدودها. هكذا  يـَُعربَّ عن مشكلة حدود كل 
إىل  وبالنهاية  وظائفها  خلط  إىل  يؤدي  احلدود  هذه  َختَطِّي  معرفة: 
االستعمال  القديسون عن  اآلباء  دافع  ما سبق،  تصادمها. حبسب 
الصحيح للعلم والرتبية. يقول القديس غريغوريوس الالهوتي: «جيب أالَّ 
نُـَقلِّل من قيمة الرتبية». األب نفسه يف عظته التعليمية الثانية يضع 
أيًضا حدود كل من احلكمتني. يقول القديس غريغوريوس أن الحكيم 
القديم (أفالطون) قال: «من الصعب معرفة اهللا ومن املستحيل التعبري 
عنه بالكلمات». على أي حال، يوناين آخر ولكنه مسيحي، القديس 
وصفه،  أي  اهللا،  عن  التعبير  المستحيل  من  أنه  يفهم  غريغوريوس 
بالكلمات، إىل هذا، من املستحيل جًدا فهمه! هذا يعين أن أفالطون 
أشار إىل حدود املنطق البشري ومن الضروري أن نضيف أنه ال يوجد 
أي rationalism (الـَمْذَهُب الَعْقالِنّي) يف الفلسفة اإلغريقية القدمية. 
يربهن القديس غريغوريوس استحالة ختطِّي هذه احلدود واستيعاب غير 

المخلوق عن طريق معرفة المخلوق.
القديس باسيليوس الكبير أشار إىل التمييز والرتاتبية املوازية لِنَـْوَعِي املعرفة 
يف قوله أن اإلميان جيب أن يتقدم على الكلمات املتعلقة باهللا والرباهني 
اليت يصنعها العقل. اإلميان ينشأ من عمل وقوة الروح القدس. اإلميان 

الرُّومية هي مستودع الحقيقة اإللهّية.
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األب
د. جورج ميتيلينوس

 P.G.) القلب  يف  القدس  الروح  إنارة  هو  باسيليوس  القديس  عند 
حول  كالسيكًيا  مثاًال  أيًضا  يعطي  وهو   .(30,104B-105B
استعمال األرثوذكس للمعرفة العلمية يف كتابه األيام الستة عن الخلق   
Hexameron (P.G. 29, 3-208)) . إºا (repudiates أي رَفض 
ومن  العلمية  والوقائع  الكونية  الفالسفة  لنظريات  موافقة)  وعدم 
واهلرطوقية  املادية  التعاليم  برفضه  هذا،  إىل  العلم.  يتخطى  خالهلا 
وليس  الالهوتي،  التفسير  إلى  الكبري  باسيليوس  القديس  يصل 
أن  هي  العمل  هذا  يف  املركزية  الرسالة  اخلليقة.  لطبيعة  الماورائي، 
الدعم املنطقي للعقيدة مستحيل استناًدا إىل العلم. العقيدة تنتمي 
إىل جو sphere آخر. إºا فوق املنطق والعلم، ولكنها ضمن حدود 
معرفة أخرى. استعمال العقائد مع املعرفة الدنيوية يقود إىل حتويل 
العلم إىل املاورائيات. بينما استعمال العقل يف جمال اإلميان يثبت 
ضعفه ونسبيته. إًذا ليس هناك قناعة ال يتم البحث عنها يف املعرفة 
األرثوذكسية، ولكن كل حقل يُبَحث فيه مبواصفاته اخلاصة: العلم 

بافرتاضاته واملعرفة اإلهلية بافرتاضا¦ا.
أَتْـَعُس تَـْعِبيٍر عن تغرُّب الجسم المسيحي هو املقاربة الكنسية لغاليلو 
في الغرب، حيث َحتَطَّْت احلالة حدود القوانني. ولكن األمر هو أكثر 
جدية حيث أنه خلط حدود املعرفة وتضارyا. إن فقدان احلكمة اليت 
من فوق في الغرب وطريقة حتقيق هذا أّدى إىل استعمال العقل كوسيلة 
ليس فقط للحكمة البشرية بل أيًضا لإللهية. استعمال العقل يف حقل 
العلم يؤدي، بشكل ال ميكن تالفيه، إىل رفض ما فوق الطبيعة وفوق 
الفهم، واستعماله يف حقل اإلميان يؤدي إىل رفض العلم حني يتضارب 
مع اإلميان. طريقة التفكري نفسها وانعدام األسس أيًضا ظهرت في 
رفض نظام كوبرنيكوس في الشرق. العلم بدوره انتقم من إدانة الكنيسة 

الرومانية لغاليلو يف شخص داروين مع نظريته في التطور.

ه) الزرع االصطناعي للمسألة الغربية في الشرق األرثوذكسي
يتألف التنوير األورويب من صراع بني االختبارية الفيزيائية وماورائيات 
أرسطو. التنويريون هم فالسفة وهم مفكرون أيًضا. التنويريون اليونان 
مع أدمانتيوس كورياس كمتقدم عليهم، كانوا ماورائيني يف الهو¦م 
وهم َمن نقل الصراع بني االختباريني واملورائيني إىل اليونان. يف أي 
من  وغيرهم  الكوليفاد  األرثوذكسيون،  المقدس  الجبل  رهبان  حال، 
إدخال  الالهوتية.  طريقتهم  في  اختباريين  بقوا  الهدوئيين،  اآلباء 
رئيسي  بشكل  سببه،  واألكادميي  الشعيب  الهوتنا  يف  املاورائيات 
كورياس. وهلذا السبب أصبح مرجعية لدى الهوتيينا األكادمييني كما 
لدى احلركات األخالقية الشعبية. هذا يعين أن تطهري القلب مل يعد 
يُعَتَرب شرطًا ُمسبـًَقا لالهوت. وأخذت الرتبية السكوالستيكية موضعه. 
(القرنان  األكبر  بطرس  أيام  على  روسيا  يف  جرى  نفسه  الشيء 
١٧-١٨). إًذا اآلباء اعُتِربوا فالسفة (أفالطونيين ُجُدًدا ِبَشْكل رئيسي 
األول  املثال  أصبح  هذا  اجتماعيني.  وناشطني  مثًال)،  كأوغسطين 
أºا  على  اهلدوئية  رُفَضت  هذا،  إىل  باإلضافة  اليونان  يف  للتقويني 
ظالمية. أفكار كورياس التقدمية تنشأ من أنه كان داعًما للكالڤينية 

وليس الستعمال الرومان الكاثوليك للماورائيات، وأعماله الالهوتية 
حمملة yذه التقوية (األخالقية) الكالڤينية.

مذهب  هي  المصلح  بالالهوت  أيًضا  والمعروفة  {الكالڤينّية  ملحوظة: 
مسيحي بروتستنانتي يُـْعَزى تأسيسه للمصلح الفرنسي جون كالڤين، وكان 
(مبادىء  مؤّلفه  ١٥٥٩م  و  ١٥٣٦م  عامي  بين  وَضع  قد  األخير  هذا 
الحركة  في  ما ُكِتَب  َأهم  من  الكثيرون  يعتبره  والذي  المسيحي)  اإليمان 

البروتستانية}(جمعية نور المسيح).
يف أي حال، بالنسبة لآلباء، األرثوذكسية هي ضد املاورائيات كوºا 
تبحث باستمرار عن الواقع االختباري بالطريقة اهلدوئية. هلذا السبب 
القديس  حبسب  النسبة  وعلمية.  اختبارية  هي  الكوليفذ  هدوئية 
نيقوديموس األرثوسي هي اختبارية. هذا يظهر يف طريقة قبول هدوئيي 
القرن الثامن عشر للتقدم العلمي يف الغرب، فَـُهُم اعرتفوا بالنظريات 
العلمية كما فعل، على سبيل املثال، القديس نيقوديموس يف عمله 
عمل  حول  زمانه  نظريات  بآخر  يقبل  حيث   Symbouletikon
القلب. القديس أثناسيوس باريوس ال حيارب العلم نفسه بل استعماله 
من ِقَبل التنويريين المتغربنين في األمة اليونانية. فهم رأوا العلم كعمل اهللا 
وكتقدمة لتحسني احلياة. لكن الهوتِيِّي القرنني الثامن عشر والتاسع 
عشر التقليديني قاوموا استعمال العلم يف صراع ماورائي ضد اإلميان، 
كما كانت املمارسة يف الغرب. تكمن األخطاء من جانب التنويريين 
اليونان الذين ، بدون أي عالقة مع اآلراء اآلبائية حول املعرفة، مع أن 
بعضهم كان من الكهنة والرهبان، نقلوا الصراع األورويب بني املاورائيني 
واالختباريني إىل اليونان، متكلمني عن الدين غري العقالين. يف حني 
أن آباء األرثوذكسية يف متييزهم بني نوعي املعرفة مييزون يف الوقت نفسه 

بني العقلي والفائق العقل.
مشكلة الصراع بني العلم واإلميان، مبعزل عن تضارب املعرفة، أّدى 
إىل تأليه نَـْوَعِي املعرفة. وهكذا نشأ دفاع ضعيف وَمَرضي يف املسيحية 
(مثًال أحد أساتذة الدفاعيات كتب برهانًا حسابًيا عن وجود اهللا!). يف 
األرثوذكسية يف كل حال هذه االزدواجية ليست قائمة بذا¦ا. ال 
شيء يستثين تعايش اإلميان والعلم عندما ال يكون اإلميان ماورائيات 
خيالية، وال يشوه العلم وجهه اإلجيايب  باستعمال املاورائيات. التفاهم 

املتبادل بني العلم واإلميان يتقوى باللغة العلمية املعاصرة.
مبدأ  الالحتمية (انعدام السببية) هو نوع من apophatism يف 
قبول  الصراع.  ختطي  يف  تساعد  اآلباء  إىل  العودة  عليه،  العلم. 
حمدودية نوعي املعرفة (غير المخلوقة والمخلوقة) واستعمال العضو 
املناسب أو الطريقة املالئمة لكل منهما، هو العنصر األرثوذكسي 

واآلبائي الذي يضع احلكمة األرضية حتت املعرفة اإلهلية.
على العكس، إن تضارب نوعي املعرفة في الفكر الغربي يعزِّز سوء 
التفسري املتبادل بينهما ويتابع ويقوي صراعهما. إن كنيسة متمسكة 
بالالهوت املاورائي سوف تبقى دائًما مضطرة لطلب السماح من 
غاليلو. كما أن ِعلًما يهمل حدوده سوف يتقهقر إىل املاورائيات 
وسوف يعاجل وجود اهللا، ما ليس من مسؤوليته، أو سوف ينكر اهللا 

كلًيا.
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تأثَّروا بقضية الشَّاعر المتصّوف  الذين  التعّرف إىل األُدباء  َمن أراد 
الُحَسين بن منصور الَحّالج ، ميكن وضع امسه يف أحد حمرّكات البحث 
ليحصل على أخبار كثرية عنه، وإن نُِقل القليل من أدبه وفلسفته ِشعرًا 
ونثرًا، ألّن هذه املقالة غري خمّصصة لعرض قضّية احلّالج، وإن أشار 
إليها اجلزء األّول باهتمام، وإن شغلت مساحة غالبّية اجلزء الثاين، إمنا 
يف  واُجلُدد  القدامى  الشُّعراء  تركها  اليت  املسيحّية  اآلثار  َعْرض 
قصائدهم؛ سواء أكانت اآلثار ظاهريّة سهلة الفهم أم باطنّية تلزم 
التأمل والتعّمق لَسْرب أغوارها. وقد ذكرت يف اجلزء األّول أهّم مرجَعني 
عبر  متيسَِّرين  اليسوعي،  شيخو  لويس  األب  بقلم  املقالة  ملوضوع 
قبائل عربية مسيحّية  ُخَطى  الكبري  الباحث  تقّفى هذا  إذ  االنترنت؛ 
معروفة قبل ظهور اإلسالم وبعده، مستشهًدا مبقتطفات من أقوال شعراء 
النصرانّية العرب، املشهورين منهم وغري املشهورين، منذ القرن اخلامس 
امليالدي حىت نهاية الدولة العّباسّية. وقد اكتفيت بذِكر آثار احلّالج 
املسيحّية، من جهة الشِّعر القدمي، ليحني دور بعض اآلثار الواضحة 
يف الشعر احلديث، ألّن املقالة ال تتسع لعرض مجيع اآلثار. وباملناسبة؛ 
رأيت أْن ال بأس يف عرض أحد اآلثار املسيحّية يف الشعر احلديث ممّا 
ميّت إىل ثورة الحالج ومأساته بِصلة وثيقة والفتة، هو ما تركه لنا شاعر 
العراق الكبير عبد الوهاب البَـيَّاتي (١٩٢٦ – ١٩٩٩ م) إذ رأى يف 
تاريخ نضاله اإلنساني الطويل امتداًدا ما لسرية احلّالج وغريه. ِعلًما أن 
سرية كّل من الحّالج والبّياتي، وسائر الشخصّيات اليت تركت آثارًا 
شديدة الوقع يف النفوس، ال تسعها مقالة واحدة يف ويكيپـيديا بل 

مقاالت، وال دراسة هنا وأخرى هناك بل دراسات. وِعلًما أّن اهلدف 
من عرض اآلثار املسيحّية هو تبشيري بحت، إذ ُبشَِّر خبالص املسيح 
وباحلياة األبديّة مع املسيح تالميُذُه وُرُسُلُه، ُكلٌّ حبسب إرشاد الّروح 
القدس له. فَمن يظّن أن الَقصد من هذا العرض هو «الدفاع» عن 
اهللا (إله الكتاب املقّدس) أو عن املسيح واملسيحّية يُكْن ُمخطًئا وقارئًا 
كتابًا ِمن غالفه، إمنا رأيت يف كّل أثر من اآلثار شهادة حّية للمسيح 
ولصليبه المقّدس، سواء أكان قصد الشَّاعر تبشريًا أم استيحاًء من 
سرية المسيح ، وتوظيَف مقتطفات منها يف ِشْعرِِه وتوظيف عدد من 

أقواله وأعماله.
✞  ✞  ✞

مقتطفات عاّمة من شعر البَـيَّاتي 
من قصيدة ”عذاب الحالج“ اليت كتبها البّيايت يف القاهرة سنة ١٩٦٤ م

 َحَكْمَت بالـَموت َعَليَّ قبَل أْلف عاْم
وها أنا أناْم

منتِظًرا فْجَر َخالصي، ساعَة اإلعداْم 
❁  ❁  ❁

مائدتي، َعشاِئَي األخيُر في َولِيمة الَحَياْه
فٱفَتْح ِلَي الشُّّباَك، ُمدَّ لي َيَديَك آْه... إلخ...

                                         - بحر الرََّجز 
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من قصيدة «قراءة في كتاب الطواسين للحالج»
في ديوان البّياتي: قمر شيراز.

  لماذا يا أبتي أُنفى في هذا الملكوت؟
❁  ❁  ❁

 أجياٌل وقوافْل 
أَُمٌم وممالْك 

أْهَلَكها الّطوفاْن 
❁  ❁  ❁

ثوراُت الفقراْء
يسرُقها، في كّل األزمان، لصوُص الثوراْت  

❁  ❁  ❁

زاباتا (١) كان مثاًال ومئاُت األسماء األخرى
في قاموس القّديِسيَن الّشهداْء 

❁  ❁  ❁

فلماذا يا أبتي ُصِلب الحّالج؟... إلخ...
                                     - بحر الخَبب 

 ✞  ✞  ✞

قصيدة «إلى عام ١٩٥٧» للبّياتي
في مناسبة عيد الميالد

واغرورقْت عيناُه بالدموْع
وقاَل لي: َيُسوْع

باألمِس مرَّ من هنا، يسوْع
صليُبُه ُغصناِن أخضراِن ُمزِهـراْن

عيناُه كوكباْن
طَْلعُتُه حمامٌة، ِمْشَيُتُه أغاْن

باألمِس َمرَّ ِمن هنا
فأزَهَر البستاْن

وٌاستيقَظ األطفاُل، ال أحلى
وفي السماْء 

كانت نجوُم الليِل كاألجراِس كالّصلباْن
غرقى بدمعي كانت األحزاْن

طريُقنا للحّب والّنسياْن
وأرُضنا الخضراُء في مخاضها ُمثَخنُة الِجراْح

تحلُم بالّزنبق والّصباْح
تحُلُم في ألِف يسوع سوف َيحِملوْن

صليبـَُهْم في ظُلمِة الّسجوْن
وسوف يكثروْن
وسوف يُنِجُبوْن

ُذريًّة تزرُع أرَض اهللا ياسميْن
تصنُع أبطاًال وقّديسيْن

تصنُع ثائريْن
               - بحر الرََّجز 

 ✞  ✞  ✞

المسيح الذي ُأعيد َصلُبه
كتبها البّياتي في دمشق سنة ١٩٥٨ م

إلى السیدة جمیلة بوحیرد المناضلة الجزائرّیة
من مواليد ١٩٣٥ م ، 

والقصيدة منشورة في مجموعته «كلمات ال تموت»
الصادرة في بيروت سنة ١٩٦٠ م . 

إّن َطْعَم الدم في صوتي
وفي أبيات أشعاري الشقّيْه

ِمْثُل َسدٍّ يقُف الليلة ما بيني وبين البربريَّْه
إّن جيًال كامًال ماَت نهاَر اليوم يا أختي الّصبيَّْه

يا جميلْه
إّن ثلًجا أسوًدا يغمر بستان الطفولْه
إّن بَرًقا أحمًرا يحرق ُصلباَن البطولْه

إّن حرفًا مارًدا يولد في أرض الجزائْر
يولد الليلَة لم تظفْر به ريشُة شاعْر

                                 - بحر الرََّمل 

✞  ✞  ✞

 صليب األلم 
كتبها البّياتي سنة ١٩٥٠ م.

 ِفــي طَـرِيقـِي ِإَلى الظـَّـَالِم الَبِعيـِد    َصَلَب اللَّيُل بِالَفـراِغ ُوجـــُوِدي 
❁  ❁  ❁

َكــــْم َمشــى قَـْيــصـٌر َعلَــيَّ لَِنصــٍر    َوتَـغَـنَّى ِبَمجــِْد ِفْرَعــْوَن ُعـــوِدي
وبَنـَيــُت األْهَراَم َوالَقـْيـُظ َيشـــِْوي     رَْأِسَي الُمتـَْعَب الَحزِيَن َوِجيِدي 
َولَـَثْمـُت األَيْــِدي الَِّتي لَـــَطَمـتـْـنـِي    َوتَـَفــانَــْيُت فـِي َهَوى مـَْعـبُـــوِدي

❁  ❁  ❁

يَا َصَليَب اْلَعَذاِب ُخْذِني ُحطَاًما    َوْيَك ُخْذِني ِإَلى َصِليٍب َجِديِد
- بحر الخفيف
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َوْي: كلمة تعجٍُّب. ويقال: َوْيَك وَوْي لعبد اهللا. وقد تدخل َوْي 
على كأن املخفَّفة واملشدَّدة، تقول: َوْي كأْن، وَوْي كأنَّ - قاموس 

الّصّحاح يف اللغة.
❁  ❁  ❁

أخريًا؛ هكذا اعتمد البّياتي وعدد من أترابه رواية الّصلب اإلنجيلّية 
عاش  وقد  المسيحّية.  غير  الدينّية  خلفّياتهم  رغم  على  غريها،  دون 
قبل  عّمان  ثم  واسپانيا  والقاهرة  وموسكو  وبيروت  دمشق  يف  مغرتبًا 
انتقاله آخر املطاف اىل سورية حيث توّيف هناك سنة ١٩٩٩ م. ِعلًما 
أين تشرّفت بلقاء قصري معه يف عّمان (كاتب املقال)، قبل ºاية العام 
١٩٩١ إذ رأيته بالصدفة جالًسا يف الساحة اهلامشّية مع أحد أصدقائه 
(أو أحد أقاربه) وما عرفته بالقدر الذي عرفت الّسياب ونازك المالئكة 
من رّواد الّشعر الُحّر، وال قرأُت من شعره املسموح به يف عراق تلك 
الفرتة سوى جمموعة واحدة هي «أباريق مهّشمة» فقادين الفضول إىل 
معرفته عن كثب فسّلمُت عليه وصافحُته وأِذن يل باجللوس وبالتقاط 
صورة معه ما زلت معتز§ا yا، مثّ أنشدتُُه شيًئا ِمن شعري العمودي عن 
الشعر  ازدراؤه  هو  شائعات  من  عنه  وصلين  الذي  ألّن  قصد، 

العمودي! ففوجئُت بإعجابه بالقصيدة، إذ كانت على وزن املنسرح، 
بل قال البّيايت- رمحه اهللا- ما معناه: (هذه القصيدة جيب أن تُنَشر؛ 
إذا ُزرَت جريدة الرأي وحتديًدا رئيس قسمها الثقايف ابراهيم العجلوين 
فلطًفا انقْل لُه حتّييت: ُيسّلم عليك أبو علي)؛ ففعلت وقد استقبلين 
ُملَحق  يف  القصيدة  ُنِشرت  مثّ  ًبا،  ُمَرحِّ العجلوين  ابراهيم  األديب 
اجلريدة: الرأي الثقايف، هي الوحيدة املنشورة يل يف األردّن. ذلك يف 
وقت تشرّفت أيًضا بلقاء األديب األردّين الكبري روكس العزيزي (٢) 

يف منزله بعّمان. 
❁  ❁  ❁

الثورة  قادة  من  م)   ١٩١٩  -  ١٨٧٩) زاباتا  إيمليانو   (١  
المكسيكية التي اندلعت سنة ١٩١٠

م) من عشائر  العزيزي (١٩٠٣- ٢٠٠٤  زائد  بن  روكس   (٢  
العزيزات املسيحّية األردنّية ومن أحفاد الغساسنة، له حنو مثانني كتابًا، 
الدولية  الرابطة  وممثل   ١٩٧٦ عام  األردنّيني  الكّتاب  رابطة  رئيس 
حلقوق اإلنسان يف األردن منذ عام ١٩٥٦ حىت وفاته. وقد أطلقت 

أمانة عّمان امسه على أحد شوارعها تكرميًا له.

من  الصبح  قبل كوكب  املولود  إن 
اآلب بال أم، جتسَّد اليوم على األرض 
منِك بال أب. لذلك الكوكب يبشر 
توصف،  ال  اليت  بوالدتِك  ا©وس 
ومالئكة مع الرعاة يسبحونِك، أيـَُّتها 
أفرعت  الكرمة  إن  نعمة.  الممتلئة 
يف  ومحلته  فالحة،  بدون  عنقوًدا 
أحضاºا كأºّا على غصن، وقالت: 
ما  أنا  حياتي».  أنَت  ثمرتي،  «أنَت 

تَـرَْكَت  عذراء.  وبقيُت  مين  وافيَت  وكيف  َحِبْلُت  عرفُت كيف 
لذا تفرح اخلليقة كلها يب  َوَحِفْظَتها ساملة.  أحشائي كما وجدَ¦ا 

و¦تف: أيتها الممتلئة نعمًة. 
أيُّها السيِّد، ما أنكرُت نعمتك وقد اخترب¦ا، مل أحتقر الشرف الذي 
أحرزتُه حينما ولْدُتَك. بتنازُِلَك، حّولَت فقري إلى ِغًنى. وضعَت 
ذاتك فرفعَت جنسي. فاآلن افرحي معي يا أرُض ويا مساءُ ألين أمحل 
خالقك يف يدي. يا ساكين األرض، ابعدوا احملزنات، وشاهدوا فرًحا 

أفرعُته من أحشائي الطاهرة فسمعُت: أيتها الممتلئة نعمًة. 
أنا ال  أمي،  يا  أنا  الُمبدِع: غلبين احلب، حيب لإلنسان.  أجاَب 
على  الطمأنينة  سأدفق  أُِمت،  أن  أريد  ما  سأعلمك  بل  أُحزنك، 
نفسك، يا مريم. بعد زمن ستبصرينين أنا من حتملينه يف يديك، 

ُمسمَّر اليدين وذلك ُحـًبا بالبشر. ومن 
أنِت ترضعني سيسقيه آخرون مرارة، 
والذي تقّبلني سوف حيتمل إهانات 
ولطمات، ومن تدعينه حياة ستنظرينه 
وستبكينه  الصليب،  على  معلًقا 
أºض  عندما  َسـتُـَقبِّلِيَنِين  كمائت. 

أيتها الممتلئة نعمًة. 
اآلالم كلها.  هذه  سأحتمل  طوًعا 
قصدي  سيكون  اآلالم  هذه  وسبب 
الصاحل، الذي من قدمي وإىل اآلن ال أزال أُظهره، مبا أين إله، ألخلص 

البشر. 
عندما سمعت مريم هذه األقوال تنهدت من األعماق وبكت. 

فهتف الطفل نحوها قائًال: كفكفي الدموع يا أُمي، وال تبكي ما 
جتهلني. فإن مل يتّم هذا األمر، فالبشر جميعهم يهلكون. صدقي يا 
أمي، إنَّ مويت هو رقاد. وعندما أكمل طوًعا ثالثة أيام يف القرب 
أظهر لك حي§ا ألُعيد جتديد األرض، وجتديد أبناء األرض. بّشري 

yذا يا أمي، بشري اجلميع. 
للحال خرجت مرمي إىل عند آدم وحواء حتمل هلما البشرى وتقول: 
اْخُلَدا قليال إىل السكينة وامسعاه يقول إنه سيحتمل اآلالم ألجلكما 

أنتما اهلاتفني إّيل: أيتها الممتلئة نعمًة. 

نشید للعذراء - للقدیس روماُنس المرّنم 
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ُيَصلِّي  َوِإْذ َكاَن  أَْيًضا.  َيُسوُع  اْعَتَمَد  الشَّْعِب  يُع  مجَِ اْعَتَمَد  «َوَلمَّا 
انْـَفَتَحِت السََّماُء، َونَـَزَل َعَلْيِه الرُّوُح اْلُقُدُس yَِـْيَئٍة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َمحَاَمٍة. 
وََكاَن َصْوٌت ِمَن السََّماِء قَاِئالً:«أَْنَت اْبِين اْحلَِبيُب، ِبَك ُسرِْرُت». َوَلمَّا 

ابْـَتَدأَ َيُسوُع َكاَن َلُه َحنُْو َثالَِثَني َسَنًة»  (لو٢١:٣ - ٢٣).
هيا بنا أيًضا ، لكي نُـركِّز أذهاننا عن قصد على الُكتب اإلجنيلية   
وذلك لكي ننظر مجال احلّق. تعالوا بنا لنوجِّه عيون عقولنا الفاحصة 
املدقِّقة حنو ِسّر املسيح، ولننظر بدهشة مهارة التدبري اإلٰلهي العجيبة  
فإننا yذا َسنَـَرى جمده. وعندما نعمل هذا فإنه يهبنا حياة لنفوسنا، كما 
ِبَقْولِِه:  السماوي  لنا هو نفسه حينما كان يتحدث إىل اآلب  أكَّد 
َوْحَدَك  احلَِْقيِقيَّ  اِإللَه  أَْنَت  يـَْعرُِفوَك  أَْن  األََبِديَُّة:  اْحلََياُة  ِهَي  «َوهِذِه 
َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي أَْرَسْلَتُه.» (يو٣:١٧). إذن فكيف أُْرِسَل؟ وما 
هي طريقة جميئه إلينا؟ ألنه إذ هو بالطبيعة اهللا الذي ميأل الُكّل ، فكيف 
، وَُكوَِّن اْلَعاَملُ ِبِه، وَملَْ  كما يقول المبارك يوحنا اإلنجيلي: «َكاَن ِيف اْلَعاملَِ
يـَْعرِْفُه اْلَعاَملُ.» (يو١٠:١)، وهو نفسه الرب ؟ وكيف أُرسل من اآلب، 
يف حني أنه كإله هو خالق كل األشياء وحافظها؟ ألن األشياء قد 

تأسََّست بواسطته.
إن الحكيم يوحنا اإلنجيلي يعلمنا قائًال: «َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا» . 
ولكن رمبا يقول أحد: «ماذا إذن ؟ هل َكفَّ عن أن يكون هو الكلمة؟ 
وهل تغيَّر الجسد ؟ هل سقط من جالله ؟ وهل جرى له تحوُّل إلى شيء 
لم يكن عليه سابًقا ؟ ». إننا نقول ليس األمر هكذا ، حاشا من ذلك. 
ألنه بالطبيعة غري قابل للتغري. لذلك فبقوله «َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسًدا» 
(يو١٤:١) ، فإن اإلجنيل يعين أنه صار إنسانًا مثلنا. ألنـََّنا حنن أنفسنا 
أيًضا كثريًا ما نُدعى جسًدا، ألنه مكتوب «ويبصر كل جسد خالص 
اهللا» (إش٥:٤٠ السبعينية) ويعين به أن كل إنسان سيبصر خالص 
اهللا، لذلك فبينما هو حيتفظ مبا كان عليه بدون تغيري، ِإالَّ أنَّه إذ صار 

يف حالتنا فإنه أخذ شبهنا، ولذلك يُقال أنه قد صار جسًدا .

أنظروه إذن كإنسان، وهو حيتمل معنا األمور اليت ختتص حبالة اإلنسان، 
أنظروه وهو يكمل كل بِـّر، ألجل خطة اخلالص. وهذا أنت تتعلمه مما 
يقوله اإلجنيل: «وحدث أنه ملا اعتمد مجيع الشعب اعتمد يسوع أيًضا، 
وصلى». فهل كان هو أيًضا يف احتياج إىل املعمودية املقدسة. وأية 
منفعة حتّصل له منها ؟ ِإنَّ كلمة اهللا الوحيد هو قدوس من القدوس. 
وهكذا يدعوه السيرافيم يف تسابيحهم ، وهكذا يدعوه الناموس يف كل 
مكان، وحمفل األنبياء القديسني يتفقون يف هذا مع كتابات موسى. ما 
الذي حنصل عليه حنن من املعمودية املقدسة؟ واضح أنه غفران خطايانا. 
ولكن يسوع مل يكن فيه شيءٌ من الخطّية ، «الَِّذي َملْ يـَْفَعْل َخِطيًَّة، َوَال 
ُوِجَد ِيف َفِمِه َمْكٌر (ِغٌش)» (١بط٢٢:٢)، كما يقول الكتاب: «ُهَو 
ِمَن  أَْعَلى  َوَصاَر  اْخلُطَاِة  َعِن  انْـَفَصَل  َقِد  َدَنٍس،  َوالَ  َشّر  ِبالَ  ُقدُّوٌس 

السََّماَواِت» (عب٢٦:٧)، حبسب كلمات بولس اإلهلي.
ولكن رمبا يقول أحد من غري املتدربني يف اإلميان: «هل هو إذن كلمة 
الروح  في  مشترًكا  يصير  أن  محتاًجا  هو  هل كان  اعتمد؟.  الذي  اهللا 
القدس؟ أبًدا بالمرَّة، لذلك فهذا هو ما نؤكده أن اإلنسان الذي كان من 
 « الروح  ونال  اعتمد  الذي  هو  «بالمصاحبة»  معه  اتحد  داود  نسل 

(١).(هذا ما یقوله نسطور الهرطوقي). 

إذن فأنتم قد قسمتم غري املنقسم إلى ابنين، وألنه اعتمد في سن 
الثالثين سنة فقد صار مقدًسا بواسطة املعمودية كما تقولون. فهل هو 
مل َيُكن ُمَقدًَّسا إىل أن وصل إىل سن الثالثين ؟ من الذي يوافقكم على 

هذا، إذ أنتم تُفسدون اإلميان املستقيم الذي بال لوم ؟
هو  (١كو٦:٨).كما  اْلَمِسيُح»  َيُسوُع  َواِحٌد:  «َربٌّ  يوجد  ألنه 
مكتوب ، ولكننا نؤكد هذا : أنه مل يكن منفصًال عنه ، وكان هو نفسه 
حينما اعتمد وصار مشترًكا في الروح القدس، ألننا نعرف أنه اهللا ، وبال 
يًعا  عيب، وقدوس من قدوس ، ألننا نعرتف أنـَّـَنا «َوِمْن ِمْلِئِه َحنُْن مجَِ
ينبثق حًقا من اهللا اآلب ،  َأَخْذنَا» (يو١٦:١). ألن الروح القدس 
ولكنه «خاص باالبن أيًضا». وكثريًا ما يُدعى «روح املسيح» ، رغم 
أنه منبثق من اآلب . وهذا ما يشهد له بولس قائًال: « فَالَِّذيَن ُهْم ِيف 
اجلََْسِد الَ َيْسَتِطيُعوَن أَْن يُـْرُضوا اَهللا. َوأَمَّا أَنْـُتْم فَـَلْسُتْم ِيف اجلََْسِد َبْل ِيف 
الرُّوِح، ِإْن َكاَن ُروُح اِهللا َساِكًنا ِفيُكْم. َولِكْن ِإْن َكاَن َأَحٌد لَْيَس َلُه ُروُح 
اْلَمِسيِح...» (رو٨:٨-٩). وأيًضا يقول: « ِمبَا أَنَُّكْم أَبْـَناٌء، أَْرَسَل اهللاُ 
ُروَح ابِْنِه ِإَىل قُـُلوِبُكْم َصارًِخا:«يَا أَبَا اآلُب» (غالطية ٦:٤). لذلك 
فالروح القدس ينبثق حًقا من اهللا اآلب كما قلت، ولكن كلمته الوحيد، 
« لكونه بالطبيعة هو االبن حًقا »، وهو يلمع بأجماد اآلب، فإنه يعطيه 
(الروح القدس) للخليقة ، ومينحه ألولئك الذين يستحقون. لذلك فقد 

كان حًقا ما قاله : « ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِيل.» (يو١٥:١٦).
ولكننا نَـُرّد على أولئك الذين ال يقبلون اإليمان الصحيح ، yذا السؤال: 
« كيف يستطيع ذاك الذي نال الروح، إن كان هو حسب قولكم ، 
إنسانًا ُمنفصًال ومستقًال بنفسه، كيف يستطيع أن يُعمِّد بالروح القدس 
القدرة مع غريها من  ويُعطي الروح القدس للذين يعتمدون؟». ألن 
الصفات األخرى هي خاصيَّة مميزة هللا القدير وحده. ولكن ذلك الذي 

المعمودیة وظهور الرَّبِّ 
 للقدیس كیرّلس األسكندري
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أعطى الروح كان إنسانًا ، ألن يوحنا اإلجنيلي احلكيم يقول: «يُوَحنَّا 
(املعمدان) َشِهَد َلُه َونَاَدى ِقاِئالً:«هَذا ُهَو الَِّذي قُـْلُت َعْنُه: ِإنَّ الَِّذي 
يَْأِيت بـَْعِدي َصاَر ُقدَّاِمي، ألَنَُّه َكاَن قَـْبِلي» (يو١٥:١). واإلجنيلي لوقا 
ِمبَاٍء،  أَُعمِّدُُكْم  «أَنَا  ِقاِئالً:  اجلَِْميَع  (املعمدان)  يُوَحنَّا  يقول:«َأَجاَب 
، الَِّذي َلْسُت أَْهالً أَْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذائِِه.  َولِكْن يَْأِيت َمْن ُهَو أَقْـَوى ِمينِّ
ُهَو َسيـَُعمِّدُُكْم بِالرُّوِح اْلُقُدِس َونَاٍر.» (لو١٦:٣). فكما أنه غري الئق 
باهللا الكلمة، بصفته اهللا الكلمة أن يقرتب من املعمودية املقدسة ويصري 
مشرتًكا يف الروح، هكذا بنفس الطريقة فإنه ال ُيَصدَّق إطالقًا، بل 
باحلري أنه من املستحيل أن نؤمن بأن القدرة على تعميد الناس بالروح 

القدس هي من َعَمِل مجرد إنسان ال يزيد عنا يف أي شيء .
 كيف إذن يكون الِسّر حقيقًيا ؟ إنه ألجل مساعدتنا اختذ نوًعا من 
التكّيف. فالكلمة اإللهي صار إنسانًا، كما يقول بولس احلكيم جًدا: 
«الَِّذي ِإْذ َكاَن ِيف ُصورَِة اِهللا، َملْ َحيِْسْب ُخْلَسًة أَْن َيُكوَن ُمَعاِدالً ِهللا.  

لِكنَُّه َأْخَلى نـَْفَسُه، آِخًذا ُصورََة َعْبٍد، َصائِرًا ِيف 
ِشْبِه النَّاِس.» (فيليب ٦:٢-٧) ، ووضع نفسه 
إىل الفقر. فٱحبثوا إذن، من هو ذلك الذي كان 
أوًال يف صورة اهللا اآلب، وهو يف احلقيقة مساٍو 
له، ولكنه أخذ صورة عبد، وحينئذ صار إنسانًا. 
هو  هل  فقريًا.  نفسه  ذلك جعل  جانب  وإىل 
الذي من نسل داود كما جيادلون، الذي يعتربونه 
منفصًال بنفسه كٱبن آخر، خمتلًفا عن كلمة اهللا 
اآلب ؟ إن كان كذلك فدعهم يبينون مىت كان 
ُمساويًا لآلب ؟ دعهم يُـبـيِّنون كيف اختذ صورة 
العبد  صورة  ماهية  عن  سنقول  ماذا  أو  عبد؟ 
تلك؟  وكيف أخلى نفسه؟ فهل يوجد ما هو 

أفقر من الطبيعة البشرية؟ لذلك فالذي هو صورة اهللا اآلب وشبهه 
والتعبري لواضح عن شخصه، والذي يشع ببهاء يف مساواٍة معه، والذي 
هو بالطبيعة ُحـرٌّ، َوِنُري ملكوته موضوع على كل اخلليقة ـ هذا هو 
نفسه الذي اختذ صورة عبد، أي صار إنسانًا، وجعل نفسه فقريًا إذ 

َرِضَي أن حيتمل هذه األمور البشرية ماعدا الخطّية .
؟  أيًضا  الرُّوح  ونال  اعتمد  ولكن كيف  قائلين:  يعارضون  ِإنَّهم 
فنجيبهم: إنه مل يكن ُحمتاًجا للمعمودية املقدَّسة إذ هو كلّي النقاوة 
وبال عيب ، وقدوس من قدوس. كما أَنَّه مل يكن حمُتاًجا للروح القدس، 
ألن الروح املنبثق من اآلب ومساٍو له يف اجلوهر. ولذلك جيب أن 
نستمع اآلن إىل شرح التدبري أي خطة اهللا : إن اهللا يف حمبته لإلنسان 
والروح  باآلب واالبن  باإلميان  للخالص واحلياة. ألننا  بطريٍق  زودنا 
القدس وباعرتافنا yذا اإلقرار أمام شهود كثريين، فإننا نغسل كل وسخ 
الخطية ونغتني بالحصول على الروح القدس «َوَنِصُري ُشرََكاَء الطَِّبيَعِة 
اِإلهلِيَِّة» (٢بط٤:١)، وننال نعمة التبين. لقد كان ضروريًا إذن أن 
كلمة اآلب حينما وضع نفسه إىل اإلخالء، وتنازل ليتخذ شكلنا، 
كان ضروريًا أن يصري من أجلنا منوذًجا وطريًقا لكل عمل صاحل. 

فالذي هو األول يف كل شيء ينبغي أيًضا أن يضع نفسه مثاًال يف 
والنعمة  نفسها  المقدسة  المعمودية  قوة  نعرف  فلكي  لذلك  هذا. 
العمل  هذا  يبدأ  فإنه  إليها،  باإلقبال  عليها  نحصل  التي  العظيمة 
(املعمودية) بنفسه، وحينما اعتمد َصلَّى لكي تتعلموا أنتم يا أحبائي 
أن «الصالة بال انقطاع» هي أمٌر مناسٌب جًدا ألولئك الذين ُحسبوا 

أهًال للمعمودية املقدسة.
 ويقول اإلجنيلي أن السماء قد انفتحت كما لو كانت ُمغلقة طويًال. 
تـََرْوَن  اآلَن  ِمَن  َلُكْم:  أَُقوُل  احلَْقَّ  «احلَْقَّ   : املسيح  السيِّد  قال  وقد 
السََّماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة اِهللا َيْصَعُدوَن َويـَْنزُِلوَن َعَلى اْبِن اِإلْنَساِن». 
الذي  واجلمهور  (املالئكة)،  فوق  الذي  اجلمهور  (يو٥١:١). ألن 
حتت قد صار اآلن واحًدا، وصار رئيس رعاة واحد للكل، والسماء 
قد انفتحت واإلنسان على األرض ُجعل قريًبا من املالئكة القديسني. 
والروح أيًضا نزل ، إذ «كبداية ثانية جلنسنا»  جاء على املسيح أوًال 
الذي ناله ليس ألجل نفسه، بل ألجلنا، ألننا بواسطته (املسيح) وفيه 
املناسب جًدا  فإنه من  نغتين بكل األشياء. لذلك 
حبالة  اخلاصة  األمور  معنا  حيتمل  أن  النعمة  لتدبري 
اإلنسان، ويف أي وضع آخر سنراه يف إخالء، ذلك 
الذي بطبيعته اإلهلية هو امللء نفسه؟، وكيف صار 
فقريًا مثلنا إن مل يتطابق مع فقرنا؟ وكيف أخلى نفسه 
إن كان يرفض أن حيمل مقاييس صغر اإلنسان ؟ .

لذلك ، فإذ قد اختذنا املسيح كمثال لنا، فلنقرتب 
من نعمة املعمودية املقدسة، لكيما حنصل على دالة 
اهللا  إىل  مقدسة  أيادي  ونرفع  انقطاع،  بال  الصالة 
اآلب، لكي يفتح السماء علينا حنن أيًضا، ويرسل 
علينا الروح القدس، ولكي يقبلنا كأبناء. ألنه حتدث 
إىل املسيح يف وقت املعمودية املقدسة، كما لو كان 
قد قَـِبَل اإلنسان بواسطته وفيه البنوَّة قائًال: «هَذا ُهَو اْبين اْحلَِبيُب الَِّذي 
ِبِه ُسرِْرُت». فالذي هو االبن بالطبيعة واحلق، وهو الوحيد اجلنس، 
فإنه حينما صار مثلنا أعلن خاصة أَنَّه ابن اهللا، ال كأنه ينال هذا 
لنفسه، ألنه كما قلت أنه كان وال يزال دائًما هو اإلله احلقيقي، ولكن 
يُعطي ا©د لنا حنن، ألنه قد ُجعل «باكورتنا»، «والبكر»، «وآدم 
الثاين»، وهلذا السبب كتب أن: «ُهَوَذا اْلُكلُّ َقْد َصاَر َجِديًدا.» (٢

كو١٧:٥) ، ألننا إذ قد خلعنا الِقدم الذي كان في آدم، فقد حصلنا 
على اجلّدة اليت في المسيح ، الذي به ومعه، هللا اآلب ا©د والسلطان 

مع الروح القدس إىل دهر الدهور آمني .

(١) ُيالحظ هنا أنَّ القديس كريلس األسكندري ُيشري إىل تعاليم نسطور وأتباعه 
الذين أرادوا التمييز والفصل بني الطبيعتني الكاملتني املتحدتني ىف املسيح بدون 
الطبيعتني  بني  االحتاد  عملية  يرفض  لذلك كان   ، اختالط  أو  تغيري  أو  انفصال 
  «  Συνοδεία سينوِذيَّا   »  (Accompaniment) التعبري  لذلك  واْسَتْخَدَم 
والذى يعين االتصال أو المصاحبة ، ولذلك أراد (أي نسطور) أن يلقب العذراء 
مرمي بأºا «أم المسيح» أو «أم اإلنسان»، حيث كان يُعلِّم بأن العذراء مرمي مل تَـِلد 
اهللا، بل ولدت اإلنسان الذى حل فيه الكلمة ، وهنا نالحظ فصل تام بني الطبيعتني.
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ِإنَّ الرهبنة بشكل أساسي هي عيش احلياة املسيحية يف التزام كامل 
بإنكار العامل وتكريس الذَّات هللا. من وجهة النظر هذه، الرهبنة هي 
نفسها يف كل مكان، وكل دير أو إسقيط أو َمْنَسٍك هو مكان متمّيز، 
مركز مرجعي للحياة الرهبانية وطريقة احلياة املسيحية. إىل حٍد كبٍري، ما 
يُقال عن الرهبنة ميكن قوله عن جبل أثوس، وما ميكن قوله عن اجلبل 

املقدس ميكن قوله عن الرهبنة.
فقط  ليس  انتباه  َيُشدُّ  فاتًنا،  مكانًا  لطاملا كان  أثوس  جبل  لكن 
األرثوذكسيني، بل أيًضا الناس الذين ينتمون إىل أديان أخرى وحّىت غري 
املؤمنني. هذا يتّم برهانه من عدد الكتب واملقاالت عن جبل أثوس، 
كما من السيل الذي ال ينقطع من احلجاج والزوار من حول العامل. 
هذا االفتتان ليس جديًدا، بل على األكيد هو أعظم يف أيامنا منه يف 

السابق وذلك لعدة أسباب.
١) السبب األول هو أن جبل أثوس هو مجهورية مستقّلة، وعليه هو 
مبثابة وطن، يقطنه رهبان فقط َوُمَكرٌَّس بالكلّية للحياة الرهبانية. بالرغم 
من أنَّ يف كل بلد أرثوذكسي منطقة فيها عدة أديار، ما من بلد جيمع 
منطقة  وهو  واملناسك،  واألساقيط  األديار  من  الكبري  العدد  هذا 
حيكمها الرهبان، مع حدود حقيقية تفصله عن البلدان واملناطق ا©اورة 
شبه  (كونه  وجغرافًيا  إداريًا  سياسًيا،  فقط  ال  حممية  منطقة  إنه  له. 
جزيرة)، لكن أيًضا روحًيا كون جبل أثوس ُيسمَّى «حديقة والدة اإلله» 
وهو يُعَتَرب مكانًا خيّصها، وهي موجودة فيه بشكل خاص. yذا، هو 

بلد يقطنه رهبان بكامله، ال ُيسمح «حبرية تنّقل األفراد» اليت تطلبها 
القوانني األوروبية، ال يسمح بتدفق السّواح، وال يقبل بدخول النساء، 
بل ميّد النسيج الرهباين إىل مدى حدوده الطبيعية واجلغرافية. إن جبل 

أثوس هو أرض ليست كغريها.
٢) ثانًيا، إن جبل أثوس هو شهادة مللكوت اهللا املوجود يف ما بيننا 

اآلن.
إن جبل أثوس يأوي أكرب عدد من رفات العامل األرثوذكسي وأكثرها 
تقريًبا حاضرين  املسيحيني  القديسني  الرفات جتعل كل  هذه  أمهية. 

وفاعلني مبعجزا¦م.
مؤاٍت  ومكاٌن  الرهبانية  احلياة  فيها  ترتّكز  نقطة  هو  أثوس  جبل 
للقداسة. بعضهم هم معاصرونا ومعروفون يف كل العامل، كالقديس 
سلوان األثوسي، يوسف الهدوئي وأبنائه الروحيين، أو القديس باييسيوس. 
من خالل قديسيه الكثريين يف املاضي واحلاضر، يبدو جبل أثوس، 
حبسب تعبري كاتب املزامري، «اجلبل املثمر»، «اجلبل اخلِصب» «اجلبل 
(مزمور  األبد»  اىل  يعيش  وحيث  حييا،  أن  الرب  يرضى  حيث 

.(١٦:٦٧-١٧
٣) ثالثًا، جبل أثوس هو ُمذَكٌِّر بالملكوت وإعالٌن له.

ليس فقط من خالل قديسيه، لكن أيًضا كمكاٍن مبارك ومؤسسة 
مقدسة، يُظِهر جبل أثوس بشكل نبوي َعالَـًمــا آخَر يُعطي معىن للعامل 
احلاضر. فأثوس املدعو أيًضا اجلبل املقدس وحديقة العذراء هو صورة 

الدور النبوي لجبل أثوس في العالم الحاضر* جان كلود الرشيه

أيقونة پاناِچَيا پورتايتيسا العجائبّية - دير إيڤيرون
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ٌر بالفردوس الذي فقده أبوانا األوالن، وتصوير رمزي  للفردوس، َوُمذَكِّ
للفردوس املوعود به األبرار.

أ) يقّدم جبل أثوس صورة للطبيعة الفردوسية ألن يف تنوّع املناظر 
الطبيعية اليت متتد من مستوى البحر إىل علو ألفي مرت، حيث قمة 
عالـًما  َلٌة  ُمشكِّ احليوانات  وأنواع  النباتات  من  الكثري  تعيش  أثوس، 
صغريًا يلّخص العامل. سبب آخر هو أن الطبيعة تبقى غري ملموسة 
وحممية من االستغالل االقتصادي والتلوث الصناعي. إن وجوده يف 
العامل املعاصر هو ذو قيمة منوذجية. إنه منوذج لعلم البيئة الروحية اليت 
تربهن تكامليَّة اخلليقة اليت أوكلها اهللا لإلنسان يف األصل الستعماله 

وسّد حاجاته، فيما هي يف الوقت عينه وسيلة للتأّمل والشكر.
ب) إن مدى جبل اثوس يعكس املدى السماوي أيًضا، ويشري إىل 
مدى مملكة السماوات. على خالف مساحات كل البلدان يف العامل، 
تبدو  بالكامل،  دنسة  هي  وأحيانًا  والدَِّنس  الـُمَقدَّس  بني  املنقسمة 
مساحة جبل أثوس مقدَّسة بالكليَّة، ليس فقط بوجود عدد كبري من 
ا  َّºأل أيًضا  بل  والمزارات،  والكنائس  والمناسك  واألساقيط  األديار 
وملؤوها  األماكن  هذه  بكل  مّروا  الذين  بالقديسين  تقدَّست كّلها 
بأصوات صلوا¦م، وبثوا يف كل نقطة فيها القوة اإللهية اليت تشّع. يف 
كّل مرّة نسري على ممٍر يف جبل أثوس، نكون واثقني بأننا نضع أرجلنا 
على ُخطى قديسين سبقونا هناك. الكثري من األماكن يف الطبيعة 
حتتفظ بذكرى ظهور المسيح ووالدة اإلله أو القديسين. ما من دير هنا 
أو منسك أو مزار أو نبع ماء أو ساقية ال ميكن تفسري وجودها برؤيا 

مساوية أو معجزة.
للزمان  النبوّي  املعىن  عن  أيًضا  الكلمات  بعض  قول  ينبغي  ج) 
األثوسي. أحد األمور ذات التأثري امللموس على زوار جبل أثوس، 
تتبع  األديار  الزمان. أغلب  تَـغَـريُّ  تثري احلرية إىل حدٍّ ما، هي  واليت 
التوقيت البيزنطي، الذي مل يعد يشري ألي توقيت آخر يف أي بقعة 
التوقيت  العالمية».  «الساعة  توقيتنا  الرهبان  ُيَسمِّي  األرض.  من 
البيزنطي ليس جمرَّد رفات من العصور القدمية، إنه يظهر َمنطًا آخَر 
للوقت، وقًتا روحًيا، ُمقدًسا ألنه ُمكرَّس بالكلية هللا، ُمَقسًَّما ومرتًبا 
ليلّيب مشيئته. إنه يذّكرنا بشكل رمزي بالتوقيت السماوي ويعلن زمن 

امللكوت.
٤) نقطة مهمة رابعة هي حياة اجلماعة كما هي مرتبة عرب اجلبل 
ككل ويف كل دير على حدة، هي دعوة للوحدة بني البشر، وشهادة 
بأن هذه الوحدة ممكنة يف املسيح. في عالم ممزق بالحروب والعصبيات 
الوطنية، والصراعات اإلثنية والتعصب، فإن هذه الشهادة وهذه الدعوة 

مها بالفعل نَـَبوِيـََّتاِن.
ِإنَّ جبل أثوس بأكمله يشهد وألجيال كثرية على العالقات احلسنة 
بني اجلماعات اآلتية من خلفيات إثنية خمتلفة اليت ال تتعايش بسالم 

وحسب، بل تعيش بتناغم يف رباط احملبة.
يف رباط احملبة حتكم احلكومة املقدسة جبل أثوس، وهي مؤلفة من 

ممثلي األديار الرئيسية، ال حبسب املبادئ الدميوقراطية العاملية بل بروح 
ا©معية املسيحية. كل دير يقّدم شهادة تشبه األخرى، وهو يديره 

جملس شيوخ يرأسه رئيس الدير وينتخبه الرهبان.
٥) كنقطة خامسة، تنبغي اإلشارة إىل األدوار الرئيسية اليت لعبها 
جبل أثوس يف تاريخ األرثوذكسية، واليت هلا اليوم أمهية عظمى: احلفاظ 
على التقليد والدفاع عن اإلميان األرثوذكسي. هذا دور نبوي ألن يف 
التقليد أن النيب هو َمن يُذَكِّر الناس بإخالصهم هللا، وهو مدافع عن 

اإلميان يف وجه كّل من يسعى إلى تبديله أو حرِفه.
يف عامل خاضع للتغري بسرعة متزايدة، يعطي جبل أثوس مثاًال عن 
استقرار صورة العامل اإلهلي ودميومتها. إن رهبان أثوس حمفوظون من 
العطش إىل التغيري، واحلركة اليت تسبب الدوار اللذين ُيشغالن الناس 
الذي  االجتماعي  الضغط  العالم، وهم مصونون من  في  السالكين 
يفرض االلتزام مبختلف األوجه لنمط حياة ا©تمعات احلديثة، وهكذا 
احلياة  ومنط  الليتورجية،  واملمارسة  الكنسيَّة،  القوانني  بدقة  حيفظون 

النسكّي الذي سّلمه إلينا آباؤنا القديسون من جيل إىل جيل.
إن الصيانة الدقيقة حّىت ألصغر التقاليد كانت الشرط للحفاظ املثايل 
على التقليد األرثوذكسي ألكثر من ألف عام. لقد ساهم الرهبان 
األثوسّيون بشكل كبري يف احلفاظ على اإلميان األرثوذكسي يف كل 
اللحظات الصعبة يف التاريخ حني كان يُهدَّد اإلميان، وما زالوا يقومون 

بذلك إىل اليوم. وهلذا هم يتمتعون yيبة خاصة وسلطة كبرية.
إن الدور النبوي، كالساهر والمنارة، الذي يلعبه جبل آثوس عادة يف 
العامل األرثوذكسي بإشارته إىل االنحرافات عن التقليد وتذكري الناس مبا 
هو اإلميان احلقيقي، هو دور ذو أمهية خاصة يف عصرنا احلايل، حيث 

ميكننا أن نالحظ الوهن الكبير في الوعي العقائدي.
٦) النقطة السادسة واألخرية، إن جبل أثوس يساهم بطريقة أساسية 
يف احلفاظ على الروحانية األرثوذكسية يف حالة ثابتة ونابضة باحلياة. 
هذه الروحانية فّصلها رهبان فلسطني وسوريا وسيناء والستوديون يف 
الثالث عشر  القرن  القسطنطينية، لكن اآلباء األثوسيين صاروا منذ 
الورثة الرئيسيين والَحَفَظَة لهذه الروحانية. لقد صار جبل أثوس نموذًجا 
ذهبًيا للنسك والروحانية، وجذب الكثري من الرهبان من كل البلدان. 
عند زيار¦م أو عود¦م لبالدهم، يساهم هؤالء الرهبان بشكل كبري يف 
مركزًا  خاص،  بشكل  أثوس  جبل  لطاملا كان  الروحانية.  هذه  نشر 
املمارسة  ملمارسة صالة يسوع والروحانية اهلدوئية. ودوًما جتد هذه 

مركزها يف جبل أثوس.
إن لدى آباء جبل أثوس مهمة إيصال هذا التقليد القدمي إىل شعوب 
اليوم، وعليهم مسؤولية تسليمه إىل األجيال القادمة. يف هذا أيًضا 

يكمن دور الرهبنة األثوسية النبوي واألخروي.
المقدس  الجبل  «الروس -  الدولي  المؤتمر  في  مقّدمة  ورقة   *
أثوس: ألف سنة من الوحدة الروحية والثقافية» (موسكو، ٢١-٢٤ 

أيلول ٢٠١٦).
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يف  األيقونة  هذه  ُصّورت  التقليد  حبسب 
القرن العاشر على عهد مؤسِّس الدير القديس 

نيوفيطس.
هذه األيقونة موجودة على حائط املائدة أو 
فيه  جيتاز  الذي  الباب  فوق  الطعام،  غرفة 

الرهبان على عاد¦م للدخول إىل الغرفة.
يف سنة ١٦٤٤ كان خادم املائدة الراهب 
هذا  جيتاز  عمله  حبكم  والذي كان  نيلوس 
الباب أكثر من غريه، مسََِع وهو جمتاٌز الباب 
ليًال على عادته اليومية - وكان حامًال بيده 
«ال  له:  قائًال  األيقونة  من  مشعَال - صوتًا 
تقتربنَّ فيما بعد إلى هنا بمشعلك وال تسوِّد 
أيقونتي بدخانك». فخاف نيلوس أوًال مث هدأ 

روعه وعاد إىل قاليته حاسًبا  أنَّ ما مسعه كان مزاًحا من أحد األخوة. 
مث تابع على عادته االجتياز قرب األيقونة حامًال بيديه مشاعل ملتهبة 
ولذلك مسع من األيقونة صوتًا يقول له: «يا لك من راهب غير مستحق 
لهذا االسم ، أَُتَسوُِّد أيقونتي هكذا بال مباالة وال خجل». فَـَعِمَي نيلوس 
لساعته عند مساعه هذه الكلمات، وأدرك أن الصّوت الذي مسعه يف 
املرة األوىل كان صوت والدة اإلله الصادر من أيقونتها الشريفة، فندم 

على عدم انتباهه واعترب نفسه مستوجًبا بعدل هلذه العقوبة.
يف صباح اليوم التايل َوَجَدُه األخوة ُملًقا على ظهره أمام األيقونة. 
وعندما مسعوا منه ما حدث له سجدوا بورع أمام األيقونة وأوقدوا أمامها 
قنديًال دائم االشتعال وانتخبوا خادًما جديًدا للمائدة وطلبوا منه أن 

يبخرها كل مساء.
أما نيلوس الـُمْبـتَـَلى بالَعَمى فكان يصلي باكًيا أمام األيقونة ليًال وºارًا 
معرتفًا بخطيئته. فاستجابت والدة اإلله لتوبته القلبية ودموع صالته. ففي 
أحد األيام عندما كان يصلي ويبكي أمام أيقونتها العجائبية سمع صوتًا 
ملؤه الحنان يقول له: «يا نيلوس قد مسَُِعت صالتك فُصِفَح عنك 
وسُتمَنح عيناك الضياء، فإذا ما نلت مين هذه الرمحة، بّشر األخوة 
بأنين أنا سرتهم ومدبر¦م، واحملامية عن ديرهم املكّرس لرؤساء املالئكة، 

فليلجأوا إّيل هم ومجيع األرثوذكسيني وأنا ال 
جلميع  الشفيعة  وسأكون  أحًدا،  أمهل 
يستجيب  وإهلي  وابين  بورع،  إّيل  امللتجئني 
طلبا¦م كلها ألجل شفاعيت أمامه، ولذلك 
(السريعة  اآلن  من  هذه  أيقونيت  تسمى 
االستجابة) ألين سأبدأ الرمحة بسرعة وحتقيق 

الطلبات جلميع املستغيثني يب أمامها».
وشكر  الكالم  هذا  بعد  نِيُلوس  أَْبَصَر 
وذاع  لتضرعه،  استجابتها  بدموع  السيِّدة 
خرب هذا احلادث العجيب بسرعة يف جبل 
آثوس املقدس كله، فتوافد كثري من الرهبان 
خادم  ويعاينوا  املقدسة  لأليقونة  ليسجدوا 
املائدة الذي عوقب مث ُرحم، فُغِفر له وعاد 

يبصر.
فيما بعد اتفق الرهبان على أن حيّوطوا ممر املائدة بشكل أن يصبح 
مقاًما، وشّيدوا كنيسة إىل جهة األيقونة اليمىن على اسم والدة اإلله 
السريعة االستجابة، وقرروا تعيني راهب كاهن ليقيم دائًما عند األيقونة 
وحيتفل صباًحا ومساًء بإقامة الصلوات أمامها، ويشعل املصباح دائًما 
ويف يومي الثالثاء واخلميس من كل أسبوع جيتمع الرهبان مساًء لريمنوا 
صالة االبتهال أمامها (الرباكليسي). وقد جرت عدة عجائب منها: 
السفن  من  َوَنجَّْت كثيًرا  بالفالج،  والمصابون  العرج  العميان،  شفاء 
يطلبون شفاعة  األسر عندما كانوا  الغرق، وكذلك من  الموشكة على 

السيدة العذراء السريعة االستجابة.

نعّيد لها في ١ تشرين األّول
الطروبارية باللحن األّول:

«إذ نُنقِّي بالعفاف النفوس واألجساد، نُتّم تذكار البتول السريعة 
منشدين  المقّدسة،  أليقونتها  نسجُد،  سوف  وبرغبة  اإلستجابة. 
بحبور لحًنا مالئكًيا، وهاتفين: ُسّري يا عرًشا ناريَّ الهيئة إللهنا، 

َمن لألدعية تستجيب سريًعا.» ُسّري يا ستًرا لألنام مهيًبا، ُسّري يا 

العذراء سريعة االستجابة
    في دير ُذوْخـَيارِيـُّو ـــ جبل آثوس
παναγία η γοργοεπήκοος

Ιερά
 Μονή

Δοχειαρίου
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الجزء الرابع
ويف بداية شهر تشرين األّول، وَصَل من لَـِميَّا شاب جديد، صديق 
حمبوب، وكأنّه عصفور من السماء، ُحـرٌّ َوَفرٌِح، غري عابئ بكل ما هو 

مأساوي وجّدي. وكان يحمل حقائبه القليلة وبَـرََكة والديه.
ٱْنِحَناَءٍة بحسب  في  رُكبتيه  نكتاريوس، جثا على  أمام  وإذ وَصَل 

األصول َوقَـبَّـل يده. ثمَّ راح يبحث ببساطة الطفل في 
السّلة الصغيرة التي أحضرها معه، وأخرج منها علبة 
تحتوي على جبنة ووعاء من ُمـرَبَّى العنب، وقال له:

- «لقد طلبت مّني واِلَدِتي أن أُعطيك هذا.»
الرّب يباركك. كيف حال  - «ُشكرًا يا كوستي، 

والدك والعائلة؟»
- «لقد أصاب والدي المرض منذ رحيلك: ُأصيب 
بالبرد، واضطر لمالزمة الفراش لمدة خمسة وعشرين 
يوًما. وشقيقتي ديسبينا أيًضا. دعنا ننسى األمر يا 
واضطررنا  صعوبات كثيرة،  واجهتنا  لقد  سّيدي، 

الستدانة المال. تقول والدتي انك طيلة الوقت الذي كنَت فيه معنا 
«...

فقاطعه نكتاريوس:
- «دعنا من المبالغة. وال تنجرفوا وراء هذا النوع من األفكار: فالّرّب 

يهتم بَِنا جميًعا.
اسمع يا كوستي:

- «أُطلب ما تُريد.»
- « انتبه جيًدا يا بُنّي: سأبذل ما بوسعي لمساعدتك. لكن عليك 

أنَت أن تكون يَِقظًا وُمجتهًدا، وأن ُتصبح من بين األوائل. وطالما 
أنَت طالٌب هنا، أُريدك أالَّ ُتَكلِّمني كثيرًا أمام الباقين. والتزم التحّفظ 

ُتجاهي لكي ال ندع مجاًال لألقاويل.
- « نعم سأُنّفذ ما تَـقوله».

- «وإذا استطعت أن ُتصبح من بين األوائل فسوف يُـَعـيِّنوَك ناظرًا في 
المدرسة.»

- «هذا رائع، فسأتمّكن عندها من أن أُساعد 
والدي بعض الشيء.»

فيه  تبادال  الذي  الصمت  الكالم  هذا  وتبَع 
النظرات، كما في السَّابق عندما كانا في لَـِميَّا. 
والتقت عينا الشيخ الزرقاوان بعيني الولد الزرقاوين. 

ولمعت عينا الشيخ وتمتم:
أنا  أكون  هنا. وهكذا  النجاح  لَك  - «أرجو 
أيًضا قد حصلُت على رفيق، ولو صغير السِّّن».

فأجاب كوستي:
- «سأنجح يا صاحب السِّيادة. لقد قال لي أُستاذي هناك إن 
العالمات الجيدة ستهطل علّي عما قريب. وبمعونة اهللا سوَف أبَقى 

إىل جانبك حىتَّ املوت»
يكتم  أن  نكتاريوس  يستطع  ولم 

ضحكته فقال:
-«أُباركك يا كوستي. ولُترافقك نعمة 

والدة اإلله وتحفظ طريقك». 
فانحَنى كوستي َوقَـبََّل يد اُألسقف من 

جديد وحصل على بَـرَْكِتِه.

ااالللرااابع وطالمااالللجزززء األوائل ن ب من ح ُتص وأن وُمجتهًدا، يَقظًا تكون أن أنَت

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

"یقول الكتاب أن اهللا امتحن إبراهیم. فلم امتحنه؟
ألم یعرف اهللا أن إبراهیم كان إنسانًا نبیًال؟ فلماذا 

امتحنه؟
امتحنه لكي یظهر للمأل فضیلته وقیادیته.

وهنا یظهر سبب التجارب،
لئال یظن الناس أنهم یتألمون كمنسیین" 

القدیس یوحنا ذهبي الفم

« يقول الكتاب أن اهللا امتحن إبراهيم. َفِلَم امتحنه؟
ألم يعرف اهللا أن إبراهيم كان إنسانًا نبيًال ؟ فلماذا امتحنه؟

امتحنه لكي يظهر للمأل فضيلته وقياديته.
وهنا يظهر سبب التجارب، لئال يظن الناس أنهم يتألمون َكَمْنِسيِّين ».

«انتبهوا من أالَّ يتخلف أحد عنكم، فأنا ال يبهجني أن تصلوا أنتم 
فقط، ما يبهجني هو أن تعتنوا باآلخرين أيًضا. ال تُقل لي: إنسان 
واحد فقط َسَيِضّل. فالمسيح من أجل هذا الفرد مات، أال تعتني 

بمن مات المسيح من أجله؟» 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

الوحوش  من  يدنو  المتواضع   »
نظرها عليه  يقع  الضارية، وعندما 
وتهزُّ  سيِّدها،  وكأنه  منه،  تدنو 
رؤوسها وتلحس يديه ورجليه، ألنها 
تشمُّ فيه تلك الرائحة الطيبة التي 
السقوط،  قبل  منه  تفوح  كانت 
عندما كان يسميها وهي تحيط به 

في الفردوس. إن هذا األمر نُزع مّنا، لكن يسوع جدَّده 
فينا وأعاده إلينا بمجيئه، وطيَّب بَشذاه الجنس البشري».  
القدیس اسحق السوري
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وننَتِظر قیامة األموات
قاَل شخٌص ُملِحٌد ذات يوم: «إنَّ اإلنسان الَعـصري قد 
نما إلى درجٍة لم يَـُعد بعدها ُمحتاًجا إلى اهللا، نحُن ِصرنا نعَلم 
جيِّـًدا ِمن ِخالل التقنيات الحديثة، ما هي مشاكلنا وكيف أيًضا 

نتعاَمل معها أو نحّلها».
ُمشكلة  تحّل  أن  تستطيع  «هل  مسيحّي:  فسأله صديٌق 
الموت، أعظم مشكلة للبشريِّة؟». فطأطأ الـُملِحد رأسه إلى 

أسفل وَعَجَز عن اإلجابة. 
قال رِوائي إنَّه أمَضى كّل حياته بطريقة ناجحة يف مهنته، 

ولكن الدخيل الوحيد الذي يعجز عن التعامل معه هو املوت.
املوت هو أعظم دخيل غري ُمَرحَّب به يف احلياة. النَّاس تتعوَّق  وَترتَِبك 
عند احلديث عنه - (َعوََّقْت َقَضايَاُه : تَـثَـبََّطْت،ِاْستـَْعَصْت َعِن الَحلِّ) -.إِنـَّهم 
يستاؤون منه، ويف داخلهم العميق خيافون منه. ُميكنهم أن يعملوا أي 

شيء يف احلياة ويَـقـَبلوُه إالَّ الموت !
قال صديق: «ذهبُت يف يوم من األسبوع املاضي إىل دار بيع التوابيت 
َعـْرض حيث كانت  ُحجرة  إىل  فاقتادوين  الختيار صندوق ألخيت، 
ـا كانت األغطية  توجد عدَّة صناديق مفتوحة وهلا أمثان ُخمتلفة، ولـمَّ
مفتوحة كان َيظهر كما لو كانت خمالب املوت داخلها. وبعد أياٍم قليلٍة 
لتلتهم  أُخَرى  َمـرًَّة  املوت  خمالب  لَتظَهر  مفتوحة  مقربة  جبوار  وقفنا 

حبيبتنا».
يقول بعض األطباء النفسانيِّني إنَّ اخلوف من املوت، هو أساس ُكّل 
قلق واضطراب بشري. يقول الدكتور كريستيان بارنهارد طبيب جراحة 
القلب الشهري: «إّن اخلوف من املوت هو الذي قاده لدراسة الطّب 
واختاذه مهنة له، وكان هدف الدراسة هو أن جيد خمرًجا ينقذه من موته 

الشخصي».
ورغم حقيقة أن اخلوف من املوت هو يف عمقه أكثر األشياء الـُمـَتَسبِّبة 
يف قلقنا، إالَّ أنَّه أصبح موضوًعا حمظورًا. وكما أن موضوع اجلنس ُميَنع 
الكالم فيه يف سّن صغرية، هكذا فكر الموت ُمينع احلديث عنه يف أيامنا 
هذه. َجيَفل األطباء من إبالغ املريض بقرب موته، بل وحنن أنفسنا 
أحيانًا خنفي املوت عن أقاربنا وهم يقرتبون حنوه، فنلعب ونتسامر معهم 

ونتظاهر أّن ُكّل شيء على ما يُرام. 

يُرَوى عن ويليام راندولف الشخص الثرّي الذي 
كدَّس لنفسه قوَّة هائلة، وماًال كثريًا يف حياته، أنَّه 
مل يُكن َيسمح َألي شخٍص أن يستخدم كلمة 

املوت يف وجوده !
أَمَّا إمياننا األرثوذكسي املسيحي فهو بالتأكيد 
ال  ألنه  ُخيفيه  ال  إنَّه  الموت.  حقيقة  ُخيفي  ال 
إليه بوضوح يف عني  يتطلَّع  َخيافه، ولكن ألنَّه 
يف ُكّل  فمثًال  عنه.  ليقول  وله كثري  الشمس، 
النيقاوي  اإلميان  بقانون  نعرتف  حنن  قدَّاس 
ونقول: «وننتظر قيامة األموات»... إنَّ التقومي 
الديين املسيحي األرثوذكسي ميّدنا بعدَّة مناسبات نتواجه فيها وجًها 
لوجه مع حقيقة املوت. يف أيام السبوت وعلى مدار السنة حنُن ُنَصلِّي 
ألجل أحبائنا املنتقلني، ونذُكر يف هذه األيام أحباءنا الذين عاشوا وماتوا 
ويعيشون اآلن يف السماء إىل األبد. حنُن ُنَصلِّي ألجلهم كما نذُكر 
املسيحّية  أمَّا أعظم األعياد  يوًما ما سوَف منوت مثلهم.  أننا  أيًضا 
األُرثوكسّية قاطبة فهو عيُد القيامة، وللشخص األُرثوذكسي املسيحي أن 
يغوص يف كّل يوم من أيام السنة يف قيامة المسيح من األموات، تلك 
القيامة االنتصاريَّة الـُمتَـَوهَِّجة. كما أننا نتذكَّر يف يوم األحد الذي هو 

أوَّل يوم يف األسبوع تلك النصرة على الموت وحنتفل yا.
أمثلة من التاريخ عن القيامة:

عندما نقول إنـَّنا نؤمن بقيامة األموات، فنحن ال نتكلَّم عن أُسطورة أو 
قصَّة ُخرافيَّة. حنُن نبين عقيدتنا على برهان تاريخ موجود يف األناجيل.

تقاَبَل يسوع يوًما ما مع موكب جنائزي فيما كان داِخًال مدينة نايني، 
السِّن.  صغري  لشاب  ميِّت،  شخٍص  جسد  حيملون  األهل  وكان 
ومعروف عندما يأيت املوت إىل َحَدث، فإنَّه ُيَسبِّب ُحزنًا أكثر ممَّا لو 
كان املّيت كبري السِّن. َعِلَم يسوع أنَّ امليِّت وحيًدا ألُمِّه، وكانت هذه 
تَـَقدََّم  تَبـِْكي». ُمثَّ  أرملة، فتحرَّك قلب الرّب جتاهها وقال هلا: .«َال 
أَُقوُل:  َلَك   ، الشَّابُّ فَـَقاَل: «أَيـَُّها  اْحلَاِمُلوَن.  فَـَوَقَف  النَّـْعَش،  َوَلَمَس 
ِإَىل أُمِِّه. فََأَخَذ اجلَِْميَع  َفَدفَـَعُه  يَـَتَكلَُّم،  َوابْـَتَدأَ  اْلَمْيُت  ُقْم!». َفَجَلَس 
َخْوٌف، َوَجمَُّدوا اهللاَ قَائِِلَني:«َقْد قَاَم ِفيَنا َنِيبٌّ َعِظيٌم، َوافْـتَـَقَد اهللاُ َشْعَبُه». 

(لو ١١:٧-١٧). 

(٨٩)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

٢٧- ... وعمل والروح الُقدس في بطرس: 
وبقدرة الرُّوح الُقدس أيًضا َشَفى بطرس باسم الرّب يسوع، إيناَس 
المخلَّع في اللّد اليت ُتدعى اآلن ذيوسبولس (اعمال ٣٢:٩-٥٣). 
ويف يافا أقام من األموات احملسنة طابيتا (اعمال ٣٦:٩-٤٢). ولـمَّا 
كان على السَّطح رأى رؤيا، فكذا السماء مفتوحة وشيء كسماط 
عظيم ينحدر اىل األرض، عليه من مجيع أشكال وأنواع احليوانات 
... وتعّلم َأالَّ يقول عن أحد إنه دنس أو نجس وإن كان من عابدي 
األصنام. وعندما دعاه ُكرنيليوس، قال له الّروح الُقدس نفسه علًنا: 
َغْيـَر  َمَعُهْم  َواْذَهْب  َواْنزِْل  ُقْم  لِكْن  َيْطلُُبوَنَك.  رَِجال  َثالَثَُة  «ُهَوَذا 
ُمْرتَاٍب ِيف َشْيٍء، َألينِّ أَنَا َقْد أَْرَسْلتـُُهْم». (أعمال ١٩:١٠-٢٠). 
ولكي يُظهر اهللا بوضوح أنَّ املؤمنني الذين من األمم ُيصبحون ُشرَكاء 
يف نعمة الّروح الُقدس - عندما وصل بطرس إىل قيصرية وَعلََّم ما 
خيّص املسيح - يقول الكتاب عن ُكرنيليوس والذين كانوا حاضرين 
يِع  معه: «فَـبَـْيـَنَما بُْطُرُس يَـَتَكلَُّم yِِذِه األُُموِر َحلَّ الرُّوُح اْلُقُدُس َعَلى مجَِ
الَِّذيَن َكانُوا َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة.» (أعمال٤٤:١٠). حبيُث أنَّ املؤمنني 
الُقدس  الروح  ِهَبَة  رأوا  إذ  دهشوا،  بطرس  رافقوا  الذين  املختونني 

أُفيضت أيًضا على الوثنيني.

٢٧- ِبَوحي الروح الُقدس ُيَسمَّى التالميذ «مسيحيين». 
وملا انتشرت الكرازة باملسيح في انطاكية، مدينة سوريا الشهيرة، أُرسل 
من ُهنا - أورشليم - إىل أنطاكية  برنابا ليساعد على عمل اخلري. 
«ألَنَُّه َكاَن َرُجالً َصاِحلًا َوُممَْتِلًئا ِمَن الرُّوِح اْلُقُدِس َواِإلميَاِن.» (أعمال 
من  استقدم  باملسيح،  آمنوا  الذين  عدد  رأى كثرة  وملا   .(٢٤:١١
الكنيسة.  يف  وأدخالهم  خلًقا كثريًا  فعّلما  بولس،  رفيقه  طرسوس 
«َوُدِعَي التََّالِميُذ «َمِسيِحيَِّني» ِيف أَْنطَاِكَيَة أَوَّالً.» (أعمال ٢٦:١١). 
املؤمنني  الذي فرض على  الُقدس، على ما أظن، هو  الّروح  وكان 
االسم الذي أعلنه الرّب من قَبل «َوُيَسمِّي َعِبيَدُه اْمسًا آَخَر.» (اشعيا 
١٥:٦٥). وأفاَض اهللا نعمة الّروح الُقدس بغزارة يف أنطاكية ؛ ولذلك 
قام فيها انبياء ومعّلمون بينهم أغاُبس. «َوبـَيـَْنَما ُهْم َخيِْدُموَن الرَّبَّ 
َوَيُصوُموَن، قَاَل الرُّوُح اْلُقُدُس:«أَْفرُِزوا ِيل بَـْرنَابَا َوَشاُوَل لِْلَعَمِل الَِّذي 
َدَعْوتُـُهَما إِلَْيِه». َفَصاُموا ِحيَنِئٍذ َوَصلُّوا َوَوَضُعوا َعَلْيِهَما األَيَاِدَي، ُمثَّ 

َأْطَلُقوُمهَا.» (اعمال ٣:١٣).

من الواضح إذن أنَّ الّروح الُقدس الذي يتكلَّم ويُرِسل هو حيٌّ قائم 
بذاته وعامٌل، كما سبقنا وقلنا.

٢٩- الروح الُقدس يحّرر المسيحيين من الشريعة اليهودية 
العهد  أَلََّف  واالبن   اآلب  مع  باالحتاد  الذي  الُقدس  الّروح  هذا 
اجلديد يف الكنيسة اجلامعة وحّررنا من أعباء الّناموس الـُمرهقة أعين 
بذلك التقاليد اخلاّصة بالدَِّنس والنَِّجس، بالطعام، بالسبوت، ورؤوس 
اَألهّلة، بالختان والتطهيرات والذبائح ... هذه األشياء اليت أُعطيت 
لزمن، وكان هلا ِظّل اخلريات املستقبلة، قد أُلِغَيت حبّق عندما جاءت 
احلقيقة. ألنه على إثر املشكلة اليت اثارها يف انطاكية هؤالء الذين كانوا 
بولس  أُرِسَل  الموسوية،  التقاليد  والتزام كّل  الختان  بضرورة  ينادون 
من  األرض كّلها  أورشليم  يف  هنا  الذين كانوا  الّرُسل  وحرََّر  وبرنابا، 
التقاليد الموسوية والرمزيّة مبوجب الرسالة اليت كتبوها. ومع ذلك مل 
يعطوا هذا القرار قّوة االلتزام من عندهم كما يعرتفون بذلك يف ما 
كتبوه: «ألَنَُّه َقْد رََأى الرُّوُح اْلُقُدُس َوَحنُْن، أَْن الَ َنَضَع َعَلْيُكْم ثِْقًال 
َأْكثَـَر، َغْيـَر ٰهِذِه اَألْشَياِء اْلَواِجَبِة: أَْن َمتْـَتِنُعوا َعمَّا ُذبَح ِلَألْصَناِم، َوَعِن 
الدَِّم، َواْلَمْخُنوِق، َوالزِّنَا» (أعمال ٢٨:١٥-٢٩). وقد اثبتوا بوضوح 
ا هو أمر الّروح الُقدس  مبا كتبوا أنَّ املكتوب، ولو انّه صدر عن َبشر، امنَّ
للعامل أمجع. وتسّلم بولس وبرنابا هذا القرار وأذاعاه يف األرض كّلها.   

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد

«في الروح القدس»العظة السابعَة عشرَة
(تابع)

ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم

«تسأل: ما هو انبثاق الروح 
القدس؟ قل لي أوًال ما هي 
«ال والدة اآلب». وبدوري 
سوف أعالج كفيزيولوجي 
والدة االبن وانبثاق الروح 

القدس. بهذه الطريقة سوف 
نصاب، أنت وأنا بالجنون، 
وذلك ألننا نظرنا ِبُمَراَءاٍة 

إلى أسرار اهللا».
القديس غريغوريوس الالهوتي

( الخطبة 31)

قَـالـوا قـنـْعَت بِــَذا قــلــُت القــُنوُع ِغـَنى     
ليَس الْـِغَنى كــثرَة األمــَواِل والْـَوَرِق

َرضيُت باهللا ِفي ُعْســِري َوِفي يُــْسِري     
فَــلَـْسُت أسُلُك إالَّ أوَضَح الـطـُِّرِق
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