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إنَّ أبواَب التوبة تُفَتح، ألن الصَّوم يبدأ. ُكلَّ 
سنة يتكرَّر الصوم الكبري، ويف كل مرَّة َجيلب لنا 
منفعة عظيمة إذا قضيناه كما جيب. إنه ´يئة 
إنه  مباشرة،  أكثر  وبشكل  اآلتية،  للحياة 

استعداد للقيامة الباهرة.
لكي  املرتفع  املبىن  يف  السُّلَّم  يُبىن  متاًما كما 
بسهولة، كذلك  األعلى  إىل  اإلنسان  يصعد 
أيًضا أيام السنة املختلفة تلعب دور الدرجات 
خاص  بشكل  ينطبق  هذا  الروحي.  لصعودنا 
املقدس. من  الكبري والفصح  الصوم  أيام  على 
أدران  من  ذواتنا  نَُطهِّر  الكبري  الصوم  خالل 
الخطيئة، ويف الفصح املقدس خنترب بركة ملكوت 
حياول  عاٍل،  جبٍل  َتَسلُِّق  عند  اآليت.  املسيح 
اإلنسان أن يتخّلص من الوزن الزَّائد. بقدر ما 
خيّف محله، يصري صعوده أسهل ويصري بإمكانه 
نَـْرَتِقَي  الوصول إىل أعلى. كذلك أيًضا، لكي 
روحًيا، َحرِيٌّ بَِنا أن ُحنرِّر أنفسنا أوًال من ثَِقِل 
اخلطيئة. يُرَفع هذا الثـَِّقُل عّنا بالتوبة، شرط أن 
نطرد من نفوسنا العداوة، ونسامح كل َمن نرى 
على  وحنصل  نَـَتطهَّر  عندما  إلينا.  أخطأ  أنه 

الغفران من اهللا، نرّحب بقيامة املسيح الباهرة.
يا لَْلَعِطيَِّة اليت ال تُـَقدَّر واليت ُمتَنح لنا عند ªاية 
جهادنا الصيامي. حنن نسمع عنها يف ترانيم أول 
الذي  اهللا  َمحَل  منا  الصوم: «وليأكل كل  أيام 

ُقدَِّم ألجلنا ذبيحة، يف ليلة قيامته املنرية املشارك 
تالميذه يف عشية السِّر» (أبوستيخن عشية أحد 

الدينونة).
االشرتاك في جسد المسيح القائم ودمه للحياة 
األبدية، هذا هو غاية األربعني املقدسة. حنن ال 
نتناول فقط يف الفصح، بل خالل الصَّوم أيًضا. 
يف الفصح ينبغي أن يتناول الذين صاموا واعترفوا 
الكبير.  الصَّوم  المقدسة خالل  األسرار  وتقّبلوا 
قبل الفصح مباشرة، هناك فرصة صغرية للقيام 
ينشغل  الحًقا  إذ  ودقيق،  مناسب  باعتراف 
الكهنة كثريًا، ويف أغلب األحيان ينهمكون يف 
ِخَدم اآلالم. لذا على املؤمن أن يتهيَّأ قبل هذا 

الوقت.
املسيح،  أسرار  اإلنسان  يتناول  مرَّة  يف كل 
عمل  هي  مرَّة  نفسه؛ كل  املسيح  مع  يّتحد 
خمّلص للنفس. ملاذا إًذا تُعطى هذه األمهية لتقبُّل 
املناولة يف «ليلة» الفصح؟ من مث، يُعَطى لنا أن 
خنترب ملكوت املسيح، ومن بعدها نستنري بالنور 
األبدي ونتقّوى لالرتقاء الروحي. هذه عطية من 
املسيح ال حيّل مكاªا شيء وال يضاهيها خري. 
ال حيرمّن أحٌد نفسه من هذا الفرح باإلسراع إىل 
أكل اللحوم، وغريها من املآكل بدل املناولة يف 
يئنا للمائدة  الفصح. إنَّ المناولة يف ذلك اليوم́ 

يف ملكوت اهللا األبدي.

القدیس یوحنا مكسیموفیتش قبل الصوم ،



كلمة صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقّدسة أورشليم
كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث
 بمناسبة دخول السیِّد المسیح الى الهیكل

« لقد َغطَّْت فضيلتك السماوات أَيُّها املسيح: 
املنزهة عن  األُم  ُقْدِسَك  تابوِت  بَـَرْزَت من  فإنََّك 
الفساد. فشوِهْدَت يف هيكِل َجمِْدَك ِطفًال حمموًال 
(صالة  يف االحضان. وامتأل الكل من َتْسِبَحِتَك »

السحر: كطافاسية ٤- االرمس- القديس قزماس مايوما).

والزوَّار  المؤمنون،  أيها  االحباء.  االخوه  أَيُّها 
الحسنيو العباده.

تُعلن  انفكت  ما  المقدسة  المسيح  كنيسة  ان 
للعامل أمجع شهاد´ا اَألصلية، ِبِسرِّ َجتسُّد وتأنُّس 
كلمة اهللا، األمر الذي َحدا بنا لِنَـْنَضِوي َسوِيًَّة يف 
ببهجة  حمتفلني  واملقدس،  التارخيي  املكان  هذا 
وحبور بعيد دخول ربنا يسوع المسيح الى الهيكل، 

املرمن: «لقد  الصدِّيق، كما يقول  الشيخ مسعان  ِذرَاَعِي  َوَمحِْلِه على 
هتف مسعان قاِئًال: ها إنَّ هذا هو الذي يكون اهلدف للمخالفة. 
نَّ له عن اميان هاتفني: باركوا الرب يا مجيع  وهو الٌه وطفٌل مًعا. فَـْلـنُـَرمنِّ

اعماله وارفعوه اىل كل الدهور».
إنَّ لالنجيِلّي لوقا شهادٌة دامغٌة إذ يقول: « وََكاَن َرُجٌل ِيف أُوُرَشِليَم 
اْمسُُه ِمسَْعاُن، َوَهَذا الرَُّجُل َكاَن بَار¥ا َتِقي¥ا يَـْنَتِظُر َتعـْزِيََة ِإْسرَائِيَل، َوالرُّوُح 
يَـَرى  الَ  أَنَُّه  اْلُقُدِس  بِالرُّوِح  إِلَْيِه  أُوِحَي  َقْد  وََكاَن  َعَلْيِه.  اْلُقُدُس َكاَن 

ْ» (لو٢: ٢٥ -٢٦). . اْلَمْوَت قَـْبَل أَن يَـَرى َمِسيَح الرَّبِّ
فتحقََّق هذا االمر بٱعرتاف البَّاِر مسعان عندما عاين الـُمخلِّص يف 
اهليكل، وٱحتضانه له كما ذكر املرمن: «فشوِهْدَت يف هيكل جمدك 

طفًال حمموًال يف االحضان».
لقد بَـَرَز َمسيح الرَّّب من األُم املنزَّهة عن الفساد، اي من الدماء 
الطاهرة النقيَّة، لوالدة اإلله الدائمة البتوليَّة مرمي. برَز كطفٍل ( يف هيكل 
جمده) حمُموًال باَألحضان، كما يقول القديس يوحنا الدمشقي: « وعلى 
أيٍد بشريه محَُِل كطفٍل صغري، هو «Qاءُ َجمِْد اآلب وصورة جوهره» 

(عب٣:١) ، والذي َحيفظ الكون ِبرُمَّـِتِه بكلمِة َفِمِه).
اشرتك يف هذا احلدث الروحي العظيم الباّر مسعان الشيخ، الذي ٱعترب 
مثل تلميٍذ ورسول للمسيح، كما ذُِكَر آنًفا بفم االنجيلي لوقا: « وََكاَن 
َرُجٌل ِيف أُوُرَشِليَم اْمسُُه ِمسَْعاُن، َوَهَذا الرَُّجُل َكاَن بَار¥ا َتِقي¥ا يَـْنَتِظُر َتعـْزِيََة 
ِإْسرَائِيَل، َوالرُّوُح اْلُقُدُس َكاَن َعَلْيِه. وََكاَن َقْد أُوِحَي إِلَْيِه بِالرُّوِح اْلُقُدِس 
ْ» (لو٢٥:٢-٢٦)، ِإنَّ  . أَنَُّه الَ يَـَرى اْلَمْوَت قَـْبَل أَن يَـَرى َمِسيَح الرَّبِّ

«تعزية  معىن،  يفســـرون  العـــظام  الكنيسة  آبــاء 
إسرائيل» الواردَة يف االجنيل املقدس مبا يلي: «اسم 
املسيح املبارك يشمل يف ذاته الصفات االهلية، اليت 
يُعزِّي شعبه،  فاملسيح  لالنسان،  َتْضَمن اخلالص 
النه كلمة اهللا املتجسِّد القادر على حترير االنسان 
من  اهللا،  ابناء  حرية  وإعطائه  اخلطيئة،  رباط  من 
ُيْكِسب  فهو  اخلالصيَّة،  وأسراره  تعاليمه  خالل 
ومبحبٍة عظيمٍة الرَّاحَة لكِل قلٍب حزين، ُمغِدقًا عليه 

بالفرح والرجاء والتعزية االهلية».
فالقديس  عليه»،  «الروح كان  ويف شرح معىن، 
النُّبـُـوَِّة»،  روح  الروح كان  يقول:«هذا  زيغابينوس 
أول نبّي يعلن  االمر الذي جعل البارَّ مسعان الشيخ

بأن املسيح قد جاء اىل العامل، حتقيًقا لوعد الروح القدس له.
لذا استطاع ِجبُـْرأٍَة ومقِدرٍَة فريدٍة أن ُجياهر Qذا األمر رغم حمدودية 
الفكر االنساين، ومدى استيعابه هلذا االمر الفريد والوحيد. ِإنَّ الشيخ 
اصقاع  وانتشرت يف  احلسنُة  وتَأَلَّقت صفاته  َمسَت  قد  البارَّ  مسعان 
االرض وكذلك حنة النبية بنت فانوئيل الطاعنة يف السِّن (لو٣٦:٢).

فَـُهَما لنا صورٌة ُحيَْتَذى Qا، ومثاٌل يُـْقَتَدى به، لنكون على نفس سرية 
حيا´م الفاضلِة احلميدِة، اليت َتِشعُّ مهابًة ووقارًا، فقد َحترَّرا من قيود 
العامل وشهواته, َفجُُّل عملهما هو تقدمي النفس باستمرار كتقدمة حمرقة 
نقية حنو باريها، بصلوات وطلبات وتضرعات مستمرة ال تعرف الكلل 

وال امللل.
َفَجَمعا (مسعان الشيخ وحّنة النبّية) من الفضائل أمساها، ومن اخلصائل 
أعالها، متذكرين قول الحكيم سليمان: «امَّا الصدِّيق فانه وان تعجَّله 
املوت يستقر يف الراحة، الن الشيخوخة املكرمة ليست هي القدمية 
االيام وال هي تُقدَّر بعدد السنني، ولكن شيب االنسان هو الفطنة 

وسن الشيخوخة هي احلياة املنزهة عن العيب» (حكمة ٧:٤- ٩).
اما القديس بولس فيقول عن الشيوخ: «أَْن َيُكوَن اَألْشَياُخ َصاِحَني، 
َوالصَّْربِ. َكذِلَك  َواْلَمَحبَِّة  اِإلميَاِن  ِيف  َأِصحَّاَء  ُمتَـَعقِِّلَني،  َوقَاٍر،  َذِوي 
اْلَعَجائُِز ِيف ِسريٍَة تَِليُق بِاْلَقَداَسِة، َغْيـَر ثَالَِباٍت، َغْيـَر ُمْستـَْعَبَداٍت لِْلَخْمِر 
اْلَكِثِري، ُمَعلَِّماٍت الصََّالَح، ِلَكْي يَـْنَصْحَن احلََْدثَاِت أَْن َيُكنَّ حمُِبَّاٍت 
بُـُيوتَـُهنَّ،  ُمَالزَِماٍت  َعِفيَفاٍت،  ُمتَـَعقَِّالٍت،  أَْوَالَدُهنَّ،  َوُحيِْبْنبَ  ِلرَِجاهلِِنَّ 
اِهللا.»  َعَلى َكِلَمِة  ُجيَدََّف  الَ  ِلَكْي  ِلرَِجاهلِِنَّ،  َخاِضَعاٍت  َصاِحلَاٍت، 
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(تيطس ٢: ٢-٥).
ِإنَّ الشيخ مسعان الَبارَّ ومن خالل انتظاره للوعد االهلي بثقٍة راسخٍة 
ليستقبل  املناسِب  بالوقِت  اليه  أُوِحَي  الرب)،  (أنه سيعاين مسيح 
املخلِّص عند دخوله اىل هيكل ُسليمان، فهذا احلدث يُعترب التاج املنري 
ألقوال األنبياء يف العهد القدمي، اليت تنبأت عن ِسّر التدبري االهلي 
باملسيح، أي تأنس كلمة اهللا ربنا واهلنا وخملصنا يسوع املسيح، هلذا 
السبب أَيُّها األِحبَّاُء، يكرز الرسول بولس قائًال: «ألَنَُّه َقْد َظَهَرْت 
اْلُفُجوَر  نُـْنِكَر  أَْن  إِيَّانَا  ُمَعلَِّمًة  النَّاِس،  جلَِِميِع  اْلُمَخلَِّصُة،  اِهللا  نِْعَمُة 
َوالشََّهَواِت اْلَعاَلِميََّة، َونَِعيَش بِالتـََّعقُِّل َواْلِربِّ َوالتَّـْقَوى ِيف اْلَعاملَِ اْحلَاِضِر، 
َيُسوَع  َوُخمَلِِّصَنا  اْلَعِظيِم  اِهللا  َجمِْد  َوظُُهوَر  اْلُمَباَرَك  الرََّجاَء  ُمْنَتِظرِيَن 
َر  ، َويَُطهِّ اْلَمِسيِح، الَِّذي َبَذَل نَـْفَسُه َألْجِلَنا، ِلَكْي يَـْفِديَـَنا ِمْن ُكلِّ ِإمثٍْ
لِنـَْفِسِه َشْعًبا َخاص¥ا َغُيورًا ِيف أَْعَمال َحَسَنٍة.» (تيطس٢: ١١-١٤).
ِإنَّ كنيستنا املقدسة باملسيح تَـْنظُْر هلذا احلدث بكل اهتمام وغرية، 
فهي تُـَعـيِّد الستقبال ربنا يسوع املسيح على ذراعي الشيخ مسعان 
وصايا  يُنفِّذ  فهو   ، بِـرٍّ يُـَتمِّم كل  لكي  اتى  املسيح  ألن  الصديق، 
الناموس (اليت وضعها) حبذافريها، لكي يبقى ِسّر التجسد مبنًأى عن 

كل َشكٍّ وريب.
االهلية  األسرار  خالل  من  وتقوِّينا  تؤدبنا  املقدسة  فالكنيسة  لذا 
اْلُمْحِيَيِة، لتقودنا اىل حياة التألُّه بالنعمة، وتزّودنا باخلصال والفضائل 
(لوقا٣٠:٢)، هذا اخلالص  نستقبل «خالص اهللا»  الروحيَّة لكي 
ربنا واهلنا وخملصنا يسوع املسيح الذي  الذي َقدََّمُه لنا نحن الَخطَأََة
ُصِلَب َوقُِبَر وقام ظافرا من بين األموات، اآليت عند الدينونة األخرية:

«... َولِْلَوْقِت بـَْعَد ِضيِق تِْلَك األَيَّاِم ُتْظِلُم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر الَ يـُْعِطي 

تَـتَـَزْعزَُع.  السََّماَواِت  َوقُـوَّاُت  السََّماِء،  ِمَن  َتْسُقُط  َوالنُُّجوُم  َضْوَءُه، 
َوِحيَنِئٍذ َتْظَهُر َعَالَمُة اْبِن اِإلْنَساِن ِيف السََّماِء.» (مىت ٢٤:٣٠).

ِإنَّ خالص اهللا الذي متتع به مسعان الشيخ كان بالعيان واللَّمس، 
أما حنن املخلَّصون باملسيح، فأنَّ (خالص اهللا) يتحقَُّق فينا بشكٍل 
عجيٍب، فنحن منتزج ونتحد مع املسيح االله من خالل ِسّر املناولة 
ٰلِهيَّـْنيِ  اْإلِ واجلسد  الدم  ُنصبح شركاء يف  أذ  (األفخارستيا)،  االهلية 
الْـُمَقدََّسْنيِ. هذا يعين أيُّها األحباء، أنَّ علينا أن نقبل التجارب ِإذا 
أَلَـمَّت بنا، وال نستغرب جراء حدوثها، فالسيد املسيح قال: «ِيف 
اْلَعاملَِ َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق، َولِكْن ثُِقوا: أَنَا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَملَ » (يو 
٣٣:١٦)، فالشرير ما زال يعمل في أبناء المعصية، التي نراها تتفاقم 
في زماننا الحاضر من خالل قوى االضطهاد والتدمير المخيف والمريع 

بأنواعه العديدة.
ال نقف مذهولني من جراء ذلك، لكن لننصت اىل أقوال الرسول 
بطرس: «َبْل َكَما اْشتـَــرَْكُتْم ِيف آَالِم اْلَمِسيِح، افْـَرُحوا ِلَكْي تَـْفَرُحوا ِيف 

اْسِتْعَالِن َجمِْدِه أَْيًضا ُمْبَتِهِجَني.» (١بط ١٣:٤).

هل يُغَرس اإليمان عبر التربية؟
القديس ثيوفانس الحبيس

من أين يأتي اإليمان؟ اإليمان بوجود اهللا وقوَّتِِه هو خاصيَّة 
تطّور  بمجرد  شخص  في كل  توجد  التي  الروح  في  متأصّلة 

ُقدراته. التربية ُتطوِّر اإليمان، وتعطيه شكًال 
خالل  من  ممكنة  تغذيته  تصير  حتى 
الدنيوية. هذا مختلف تماًما عن  األنشطة 
اإليمان الذي نكتسبه في المجتمع. يغرس 
المجتمع اإليمان بمعاييره من خالل التربية. 
العقل  من  المجتمع  معايير  جميع  تأتي 
من  معين  مجتمع  في  وتتـثّبت  البشري، 

إلى هذا  فيه. فالحاجة  المقبولة  القوانين والممارسات  خالل 
التعلُّم قائمة ألن معايير المجتمع ليست طبيعية، وال متأصلة في 
الكيان البشري. هذه المعايير خارجية، وما يشترط على العقل 

السياسية  والحرية  كالوطنية  معتقدات  إلى  تُـَؤدِّي  تَـَعلُّمها 
والديمقراطية.

اإليمان باهللا يختلف قليًال عن أي إيمان نملكه في المجتمع. 
نحن مصنوعون على صورة اهللا. لسنا بحاجة لتعّلم طبيعة هذه 
تتطّلب  تركيبتنا.  إنه في  التعليم.  أِي من أشكال  الصورة من 
معرفة اهللا نوًعا من المعرفة مختلًفا عّما اعتدنا معرفته من طرق 
اإليمان  تعلُّم  يمكن  ال  المجتمع. 
يمكن  الدراسة.  طريق  عن  باهللا 
االنفتاح  خالل  من  فقط  اكتسابه 
الداخلي لقلبنا على الواقع الموجود 

هناك.
هناك العديد من الطرق الممكنة 
للوصول إلى معرفة اهللا التي تقودنا إلى اإليمان. يمكننا أن نجد 
اهللا من خالل تجاربنا مع خليقته، خاصة إذا قضينا بعض الوقت 
في البريّة حيث ليس لإلنسان تأثير. هناك، كل ما نراه هو 

عمل اهللا فنختبر جماله المذهل الذي یفتح قلوبنا.
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يِع اْلُكوَرِة اْلُمِحيَطِة بِاُألْرُدنِّ َيْكرُِز ِمبَْعُموِديَِّة التَّـْوبَِة  «َفَجاَء ِإَىل مجَِ ✞

ِلَمْغِفَرِة اخلَْطَايَا» (لو٣:٣). بني مههمات الواقفني املنتظرين دورهم يف 
املعمودية، انفتحت السماء (لو ٣: ٢١) وانشقَّت، ونزل الروح القدس 

على الرَّب يسوع، وهو يف ªر األردن.
الرَّب  إنه  بقوَّة.  نزول  اهللا،  ªر  «نزول»  إنه  النزول.  يعين  واألردن 
ُخملِّصنا، وفيه ننال معموديتنا باملاء احلقيقي واملاء الـُمخلِّص. واملعمودية 
(مر٤:١) (العالَّمة أورجيانوس (١٨٥-٢٥٤ هي أيًضا «ملغفرة اخلطايا»

م): عظات على إجنيل لوقا، العظة ٢١: ٤.).
اإليمان بالمسيح هو أعلى غاية للتوبة:

إن مثار التوبة هي يف غايتها العظمى «اإلميان باملسيح». وجبانبها احلياة 
أªا املضادة حلياة  الِربِّ والتقوى على أساس  اإلجنيلية احلقَّة، وأعمال 
اخلطية. وأعمال الِربِّ هي الثمار الالئقة بالتوبة اليت ينبغي على التائب أن 
حيياها (القديس كريلُّس الكبري (٣٧٥-٤٤٤م): تفسري إجنيل لوقا، عظة ٧).

والعالَّمة أوريجانوس، يعترب أن التوبة هي إعداٌد ملعمودية يوحنا. امسعه 
يقول:{الصوت الصارخ يف الربية، السابق للمسيح، كرز يف برية النفس 
اليت مل تكن تعرف السالم. ومل يكن يف ذلك الزمان فقط؛ بل أيًضا 
اآلن، نور Qيج وملتهب، يأيت أوًَّال ويكرز مبعمودية التوبة ملغفرة اخلطايا، 
مث يتبعه النور احلقيقي، مثلما قال يوحنا نفسه: «ينبغي أن ذلك يزيد 
وأين أنا أنقص» (يو٣٠:٣). فقد جاءت البشارة إىل الربية وانتشرت 
(العالَّمة أورجيانوس: عظات على إجنيل  إىل كل الُكَوِر احمليطة باألردن}

لوقا، العظة ٢١: ٣).
أما القديس يوحنا الذهبي الفم، فريى أن إعداد الطريق هو أن نطلب 
مثار التوبة. ففي عظاته على إجنيل القديس مىت يقول:{هكذا َكـَتَب 
النيب (إشعياء) أنه سوف يأيت قائًال: «أَِعدُّوا طريق الرَّب، قَـوُِّموا يف القفر 
سبيًال إلٰلهنا» (إش٣: ٤٠). حىت يوحنا نفسه قال حني جاء: «اصنعوا 
أمثارًا تليق بالتوبة» (لو٨:٣)، واليت توازي «أَعدُّوا طريق الرب» (لو٣: 
٤). انتبهوا، أنه من خالل كلمات النيب، ومن خالل بشارته هو نفسه؛ 
اسُتعِلن األمر نفسه. فقد جاء يوحنا صانًعا طريًقا وُممهًِّدا وليس ُمعطًيا 
العطية - أي الغفران - ولكن ُمرشًدا تلك النفوس اليت ينبغي أن تؤمن 
بإله الكل}(القديس يوحنا الذهيب الفم (٣٤٤-٤٠٧م): عظات على إجنيل 

مىت، العظة ١٠: ٣).
إعداد الطريق الستقبال المسيح:

أما القديس كيرلُّس الكبير، فُريشد أوالده يف طريقهم الروحي قائًال:
{كان يوحنا آخر األنبياء، وقد اختري أيًضا لكي يكون رسوًال. وألجل 
هذا، حيث مل يكن الرَّب قد أتى، قال: «أَعدُّوا طريق الرب». وما معىن 
يصنعه.  أن  املسيح  يريد  أيِّ شيٍء  استعدُّوا الستقبال  تعين:  ذلك؟ 
اسحبوا قلوبكم من ِظلِّ النَّاموس، استبعدوا الصور الغامضة، وال تُفكِّروا 
باحنراف. اصنعوا طُُرق اهللا مستقيمة، ألن كل طريق يؤدِّي إىل اخلري هو 
الـُمْعَوجَّ يؤدِّي مبَن يسريون فيه إىل اهلالك}  مستقيٌم وسويٌّ، ولكن 

(القديس كريلُّس الكبري: تفسري إجنيل لوقا، العظة ٦).
ويصف العالَّمة أوريجانوس الطريق الذي يعدُّه يوحنا املعمدان بأنَّه يف 
القلب، فيقول: {«أَعدُّوا طريق الرَّب»، ما هو هذا الطريق الذي ينبغي 
أن نُعدَّه للرب؟ بال شّك أنه ليس طريًقا ماديًا. وهل ميكن أن يـَْعَرب كلمة 
اهللا مثل هذه الرحلة؟ َأَال ينبغي أن يـَُعدَّ الطريق للرب يف الداخل؟ َأَال 
ينبغي أن تُبَىن الطُُرق املستوية والسهلة يف قلوبنا؟ هذا هو الطريق الذي 
دخل به كلمة اهللا. هذا هو موضع الكلمة: يف أماكن القلب اإلنساين} 

(العالَّمة أورجيانوس: عظات على إجنيل لوقا، العظة ٢١: ٥).
مجيء الخالص:

ويرى القديس يوحنا الذهبي الفم أنَّ إشعياء النيب يتنبَّأ أن التغريُّ يف 
الطبيعة يشري إىل جميء اخلالص. امسعه يقول: {حينما يقول: «كل واٍد 
ميتلئ، وكل جبل وَأَكَمة ينخفض، والشِِّعاب تصري طُرُقًا سهلة»، فإنه 
ُيشري إىل ارتفاع املتضعني، واتضاع الواثقني يف أنفسهم، فغالظة قلب 
ت إىل ُيْسر اإلميان. ألنه يقول ال يكون بعد تعب ومشقة،  الناموس تغريَّ
ولكن نعمة وغفران اخلطايا، ُمتحمًِّال تكلفة الطريق إىل اخلالص. مث 
يذكر أسباب هذه األمور: «يُبصر كل بشٍر خالص اهللا»، ليس فقط 
سوف  البشر  جنس  وكل  والبحر،  األرض  بل كل  َوُدَخَالء؛  يهوٌد 
الفاسدة،  الـُمْعوجَّة» كل حياتنا  بكلمة «األشياء  خيلصون. ويقصد 
العشَّارون والزَّواين، اللصوص والسََّحرة، وكل َمن احنرف من قَـْبِل، كلُّهم 
«إن  نفسه:  يسوع  الرَّب  قال  مثلما  الصحيح.  الطريق  إىل  يعودون 
العشَّارين والزواين يسبقونكم إىل ملكوت اهللا» (مت ٢١: ٣١)، ألªم 
آمنوا} (القديس يوحنا الذهيب الفم: عظات على إجنيل مىت، العظة ١٠: ٣).

ال يزال حتى اآلن يعمل:
وُيشري العالَّمة أوريجانوس إىل أنَّ بشارة يوحنا املعمدان يف اإلعداد 
Ùيء املسيح، ما تزال تعمل حىت اآلن، فيقول: {إين أوِمن أَنَّ سرَّ 
يوحنا ال يزال يعمل يف العامل اليوم. إْن كان أحد سيؤمن باملسيح يسوع، 
فإنَّ روح يوحنا وقوته تأيت أوًال إىل نفسه، و«تُِعدُّ شعًبا مستعد¥ا للرَّب»، 
القلب}(العالَّمة  طُُرق  وتُعدِّل  سهلة،  اخلشنة  القلب  طُُرق  فتجعل 

أورجيانوس: عظات على إجنيل لوقا، العظة ٤: ٦).
بأنه  أما المغبوط ُأغسطينوس أسقف هيبُّو، فيصف «خالص اهللا» 
الَنّص: «ويُبصر كل بشٍر خالص  إىل  فيقول:{انتبه  «مسيح اهللا»، 
اهللا». ليست هناك أية صعوبة أن يكون املعىن: « ويرى كل بشر مسيح 
اهللا». على كلٍّ، لقد رأينا املسيح يف اجلسد، وسوف نراه يف اجلسد 

حني يأيت مرة أخرى ليدين األحياء واألموات.
اهللا»،  «خالص  أنه  تبنيِّ  نصوًصا كثرية  حيوي  املقدس  والكتاب 
خاصًة كلمات الرجل الشيخ الوقور مسعان، الذي أخذ الصّيب بني 
يديه وقال: «اآلن، ُتطِلق عبدك، يا سيِّد، حسب قولك، بسالم. ألن 
(املغبوط أُغسطينوس  (لو٢٩:٢-٣٠)} عيينَّ قد أبصرتا خالصك»

(٣٥٤-٤٣٠م) : مدينة اهللا).

كرازة يوحنا المعمدان بمعمودية التوبة 
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اإلنجيل: لوقا ٢: ٢٢-٤٠
في ذلك الزمان صعد بالطفل يسوع أبواه الى أورشليم ليقّدماه 
للرب (على حسب ما هو مكتوب في ناموس الرب من اّن كل 
ذكر فاتح رحم يُدعى قدوًسا للرب). وليقّربا ذبيحة على حسب 
ما قيل في ناموس الرب زوج يمام او فرخي حمام. وكان انسان 
في اورشليم اسمه سمعان وكان هذا االنسان بار�ا تقي�ا ينتظر تعزية 
اسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد ُأوحي اليه من الروح 
فَأقْـَبَل  الرب.  يعاين مسيح  ان  قبل  الموت  يرى  انه ال  القدس 
بالروح الى الهيكل وعندما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعا له 
حسب عادة الناموس، اقتبله هو على ذراعيه وبارك اهللا وقال: 
فإن  بسالم،  قولك  على حسب  السيد  أيها  عبدك  ُتْطِلُق  اآلن 
جميع  وجوه  أمام  أعددته  الذي  خالصك  أبصرتا  قد  عينّي 
وكان  اسرائيل.  لشعبك  ومجًدا  لألمم  إعالن  نور  الشعوب، 
يوسف وأّمه يتعجبان مما يقال فيه. وباركهما سمعان وقال لمريم 
أّمه: ها ان هذا قد ُجِعَل لسقوِط وقياِم كثيرين في اسرائيل وهدفًا 
للمخالفة. (وأنِت سيجوز سيٌف في نفسِك) لكي ُتكَشَف أفكاٌر 
عن قلوب كثيرة. وكانت أيًضا حّنة النبّية ابنة فنوئيل من سبط 
أشير. هذه كانت قد تقّدمت في األيام كثيًرا، وكانت قد عاشت 
مع رجلها سبع سنين بعد بكوريتها، ولها أرملة نحو أربع وثمانين 
ليًال ونهارًا.  والطلبات  باألصوام  متعبدًة  الهيكل  تفارق  سنة ال 
فهذه قد حضرت في تلك الساعة تشكر الرَّب َوُتَحدِّْث عنه كل 
على  شيء  أتّموا كل  ولّما  أورشليم.  في  فداًء  ينتظر  من كان 
حسب ناموس الرب، رجعوا الى الجليل الى مدينتهم الناصرة. 
وكان الصبي ينمو ويتقّوى ممتلًئا حكمًة وكانت نعمة اهللا عليه.

باسم اآلب واالبن الروح القدس . آمين
أَيُّها االحباء يف هذا اليوم املبارك حنتفل بعيد دخول السيِّد المسيح 

الى الهيكل ، هذا العيد ُمْظِهرًا وناِقًال لنا رسائل ومعاين كثرية .
قد يتساءل البعض ما معىن تقدمي يسوع اىل اهليكل، وايًضا ما معىن 
تقدمة ذبيحة لكل ابن بكر ولد ، كما اشار النّص االجنيلي الذي 
قرأناه اآلن. ِإنَّ َخْلِفيََّة هذا العيد تتعلق بالعهد القديم وتتعلق بشرائعه 

الناموسية.
أُمِِّه  من  ِبْكرًا  بكونه  اهليكل  اىل  يسوع  تقدمي  معىن  االولى:  النقطة 
باجلسد ، تعود اىل أَنَّ اهللا طلب من موسى النيب ان يُقدِّس، او ان يقدم 

له (اي اىل اهللا ) كل ِبْكٍر من ابناء العربانيني، ومن احليوانات أيًضا.
لفرعون وصار هذا اَحلَدث الول مرَّة يف العهد القديم اثناء ضرب اهللا

وضرب أَْبكاِر مصَر. وتكرَّر طلب اهللا من موسى ان يُقدم له كل ِبْكٍر 
عندما اخرج الشعب العربي من مصَر، ليتذكروا كيف أَنَّ اهللا اخرجهم 

من ارض العبودية بفعل قُـوَّة اهللا.
النقطة الثانية: ما معىن تقدمي ذبيحة عند والدة املرأة. فَـَرضت الشريعة 
يف العهد القديم ان املرأة اليت تلد ذََكرًا او انًثى ال تكون طاهرة حىت 
تكمل أربعون يوما على والدة الذكر ومثانون يوًما على والدة األنثى، 
عندها تكمل ايام تطهريها، فتأيت اىل الكاهن وتقدم عن طفلها خروفًا

عمره سنة واحدة اذا كانت غنية، او زوجّي ميام او فرخي محام اذا 
كانت فقرية.

بناء على معرفتنا خللفّية هذا العيد نستطيع ان نفهم النّص االجنيلي
الذي قرأناه اآلن بشكل واضح، لذلك فيسوع هو قدوٌس مثله مثل 
اي ابن ِبْكٍر مولود من ابناء شعبه، وايًضا فهمنا معىن تقدمي الذبيحة 

عظة
حول

عيدد خول
السيد المسيح
الى الهيكل

عن السراج االرُثوذكسي
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من اجل تطهري ام يسوع بعد انتهاء ٤٠ يوًما على والدة ابنها يسوع .
وامه حباجة اىل التطهري، طبًعا ال ومع ذلك  السؤال: هل كان يسوع

جاءوا اىل اهليكل طاعًة وخضوًعا للناموس وللشريعة .
أمل يَـُقِل املسيح انه جاء ال لينقض الشريعة بل ليكملها، اًذا يسوع
متََّم كل ما تفرضه الشريعة من اخلتانة والدخول اىل اهليكل، واالحتفال 

باالعياد وممارسة العبادة والصلوات يف اهليكل.
اذا اراد يسوع ان َخيضع رغم كونه ِإهلًا هلذه الشريعة الدينية لكي 
يعلمنا وجيعلنا دائما قريبني من اهللا يف حضرته الذي هو مصدر كل 

شيء واليه كل شيء يعود.
هيكل  اىل  ويوسف  مرمي  لنا كيف صعدت  يروي  اليوم  اجنيل  ان 
بالنا هذا السؤال  يُـَقرِّبا يسوع هللا، ولكن خيطر على  اورشليم لكي 
وهو: «أمل يكن يسوع هو نفسه الرب». فاجلواب بالطبع هو نعم.

ولكنه ايًضا يف نفس الوقت طفٌل مثل سائر االطفال، صار شبيًها 
بنا يف كل شيء ما عدا اخلطية ، َجترَّد من ذاته متخًذا صورة عبد، 

واطاع حىت املوت، املوت على الصليب، ليكون مثالنا االعلى.
ايًضا خيربنا االجنيل ان اهل يسوع كانوا حاملني بايديهم زوج ميام 
او فرخي محام على حسب الشريعة، هذه كانت تقدمة الفقراء، رمبا 
تقدمة  يقدموا  ان  يسوع  اهل  بامكان  يسأل: كان  سائل  هناك 
َم ليسوع عند والدته الذَّهب، يقول التقليد َأنَّ مريم  االغنياء النه ُقدِّ
العذراء وزعت كل اهلدايا والذهب على الفقراء، وابقت القليل القليل 

الجل رحلتهم او هرQم اىل مصر.
ميوت  عندما  انه  اذ  والعذارى،  للطهارة  يرمز  االحباء،  ايها  اليمام 
احدمها (الذكر او االنثى) ال يأخذ الثاين بدًال منه، بل يذهب اىل 
اجلبال بعيًدا عن ضجيج العامل، امَّا الحمام فريمز اىل الوداعة، وحبسب 
على  بذلك  داًال  اآلخر،  وُيرتك  الطريَْين  احد  يُذبح  أَيًضا  الناموس 
، االوىل اليت ال يسود عليها املوت  طبيعتني للمسيح االهلية واالنسانية

والثانية اليت ذحبت على الصليب.
كان حاضرًا يف اهليكل باهلام الروح القدس ، رجٌل شيٌخ طاعٌن يف 
السِّن اسمه سمعان كان بار¥ا تقي¥ا مملوًءا من خوف اهللا ، كان ينتظر 
يعاين  املوت حىت  بانَّه ال يرى  له  العامل ، وأُعلن  املسيح اىل  جميء 

املسيح املخلص.
بواسطة  اهليكل عرف مسعان مباشرة  فلما دخل يوسف ومرمي اىل 
الروح القدس أَنَّ الطفل يسوع، هو خملص العامل والنور الذي أُْعِلَن لكل 
الشعوب. َفَحِمَلُه على ذراعيه مقدًما الشكر هللا. ومبتهًجا مبشاهدته 
السعيدة وقائًال هذه الصالة الرائعة : «اآلن اطلق عبدك ايها السِّيد 
على حسب قولك بسالم فان َعْيـَينَّ قد ابصرتا خالصك الذي اعددته 

امام كل الشعوب نورا الستعالن االمم وجمًدا لشعبك اسرائيل».
ان هذه الصالة اليت قاهلا مسعان الشيخ تُردِّدها الكنيسة يومًيا يف كل 
صلوا´ا، تردِّدها كل نفس مسيحية مشتاقة اىل الفرح السماوي، واىل 

بعد  الشُّكر  االهلي يف صالة  القدَّاس  بعد  فنقوهلا  السماية،  الديار 
املناولة وكذلك يف صالة الغروب.

وكان هناك ايًضا حاضٌر يف اهليكل حنة النبية اليت كانت تقوم وتصلي 
ليل ªار يف اهليكل بعد ان رأت الطفل االهلي، خرجت من اهليكل 
حتمد اهللا وُخترب بالطفل االهلي مجيع الذين كانوا ينتظرون خالصهم .

لقاءات  تتم  ففيه  «اللقاء»  العيد:  هذا  على  يُطلق  االحباء  ايُّها 
لقاء مسعان مع الطفل االهلي حسب وعد الروح القدس  خمتلفة. اوهلا
ومريم وحنة الطاعنة يف  لسمعان. وهو ايًضا لقاء االجيال : الطفل،

السن ويوسف ومسعان.
ايًضا لقاء العهدين القدمي واجلديد. وهو لقاء الشريعة والنعمة، اذ 
وبدأ العهد الجديد، لقد أمتَّ العهد القديم مهمة  انتهى العهد القديم

تأمني والدة املخلص اليت اوكلت اليه وهو يسوع .
هذا العيد هو أَوًَّال واخريًا وقبل كل شيء لقاء اهللا باالنسان، اي لقاء 
البشرية خبالقها واهلها، الطفل اجلديد وهو االله الكائن قبل الدهور .

اًذا يا احبيت، قُـرَِّب يسوُع يف هذا اليوِم ِهللا يف اهليكل استباقًا ألمٍر 
َمُه واِلَداُه ِهللا، ولكنَُّه على الصليِب قَـرََّب  آخر. فعندما كاَن صغريًا قدَّ
سبيِل  مساٍء يف  وذبيحَة  فيهما،  عيَب  وقربانًا ال  ذبيحًة  هَو  نفَسُه 

أحبائِِه، فهَو بذلَك َعِمَل مشيئَة اِهللا يف حياتِِه، ال مشيَئَتُه.
إنَّ عيَد اليوِم هَو عيُد كلِّ واحٍد فينا، ألنَّنا عندما ُكنَّا صغارًا قُـرِّبنا 
ِهللا بواسطِة واِلَدينا يف الكنيسة، لكي ندخَل يف عالقٍة َقِويٍَّة مَع اِهللا 

أبينا الذي حيُِبُّنا، ويفعُل كلَّ شيٍء ألجِلنا وملصلحِتنا.
وعيُد اليوِم هَو أيًضا عيُد األطفاِل مجيًعا ألنـَُّهم قـُّرِّبُوا ِهللا يف الكنيسِة 
يشهدوَن  سوَف  الذيَن  وهُم  الكنيسِة  أمُل  فُهم  واِلِديهم،  بواسطِة 

م عندما يكربوَن قوًال وفعًال. ليسوَع املسيِح يف حياِ́
حنُن ُكلُّنا مدعووَن لعيِش هذا العيِد مبحبٍة وتقًوى، على مثاِل سمعاَن 
وحنَّة، ومريَم ويوسف، ويسوَع الذي قُـرَِّب هللا، وهَو بذلَك ميألُ قلوبَنا 

بالسالِم الذي حنتاُج إليِه ألنَُّه هَو سالُمنا وخالُصنا.
إنَّ تقدمَة يسوَع املسيِح هَي تقدمُة كلِّ واحٍد فينا، ألنَّنا مدعووَن 
َم ِهللا ُكلَّ شيٍء يف حياتِنا. ُكلُّ يوٍم يف حياتِنا هَو مبثابِة  دائًما َألن نُقدِّ
تقدمٍة هللا، ألنَّنا ُكلَّ يوٍم نصلِّي إىل اِهللا، ونطلُب رمحَتُه ومساعَدَتُه لنا 
يف هذا اليوم، ألنَّنا مبعزٍل عنُه ال نستطيُع شيًئا. فُكلُّ يوٍم هَو مبثابِة 
ٱتِّباِع يسوَع املسيِح ومحل صليبه ، الذي أحبَّ االنسان إىل أقصى 
احلدوِد: حىت املوِت على الصليِب لكي ُخيلَِّصنا من خطايانا ويُعيَدنا 

إىل حضرِة اِهللا وإىل العالقِة القويِة الثابتِة معه.
َعِمَل  الذي  املسيِح  بيسوَع  للتمثُِّل  السِري  مبثابِة  هَو  اذا  يوٍم  فُكلُّ 
مشيئَة اآلِب يف حياتِِه وليَس مشيَئَتُه. فالتقدمُة ِهللا هَي مبثابِة الوجوِد 
دائًما يف حضرِة اِهللا الذي يستقِبلُنا وُيسرُِع لـُمالقاتِنا. وعلينا بدورنا 

حنُن أن ننطلَق بسالٍم ملالقاِة الرّب. آمني
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« أَيُّها الرَّبُّ َوَسيُِّد َحيايت، َأْعِتقين ِمْن روِح الَبطالِة والفضوِل وُحبِّ 
الِعفَِّة  َعبُدَك اخلاِطئ بروِح  أَنا  الَبطَّاِل. وأَْنعْم َعليَّ  الرِّئاسِة والكالِم 
واّتضاِع الفكِر والّصِرب واحملبَِّة. نَـَعْم يا َمِلكي وإهلي َهْب يل َأْن َأْعِرَف 
الدَّاهريَن.  دهِر  إىل  مبارٌك  فإنََّك  إْخويت،  أديَن  وَأالَّ  وعيويب  ذنُويب 

آمْني.» (صالة القّديس إفرام السرياني).
تعريف:

يبدأ زمن التريودي مع أحد الفّريسي والعّشار ويستّمر حّىت يوم السبت 
العظيم. 

هو زمن خشوعٍي بامتيـــاز، يرجع فيه اإلنسان إىل نفسه وإىل اهللا
ليقـوم خليـقـًة جديـدًة ِإْن تَــاب توبًة صادقًة.

إنّه زمن تطهري الّذات وصرخة: «يا اهللا ارمحين أنا اخلاطىء».
هذا ما نقرأه حقيقًة يف مطلع سنكسار اليوم األّول:« يا ُمبدع كّل 
شيء مساوي¥ا كان أم أرضي¥ا، ِإْقبـَـل أَمَّا من املالئكة فتسبيًحا ثالوثِـي¥ا، 

وأّما من البشر فرتيوِدي¥ا شريًفا خشوعًيا ».
السماء واألرض تؤّلفان جوقًا واحًدا، املالئكة والبشر تتآلفان يف 
ثالوثِي¥ا  تسبيًحا  تنشد  املالئكة  شيء»،  كّل  «مُبدع  تسبيح 
والبشر جتيب بُِأوِديَّة تسبيح  (تريصاجيون) قّدوٌس قّدوٌس قّدوٌس...،

ثالوثية (تريوديون) شريفة خشوعية.
نيكيفوروس كالستوس أن أَوََّل ناظمي  يقول كاتب سنكسار التريودي
رمسًا  تكون  رتَّبها كي  الذي  الُمنشئ  قزما  هو  الثالث،  األوديات 
األسبوع  يف  تُـَرتـَّل  األوديات  وهذه  احلياة،  عنصر  األقدس  للثالوث 
العظيم. مث َتالُه مؤلفون عديدون منهم ثاودوروس ويوسيف من دير 
ستوديون في القسطنطينية، وقد ألـََّفا قوانني ِألَسابيع الصوم األربعيين.

يتمّيز التريودي بثالث طروباريات تُـَرتَّل يف صالة السََّحر ُكلَّ آحاد 
الصوم، بعد تالوة املزمور اخلمسني بعد إجنيل السحر. 

هذه الطروباريات تشّكل وحدة ليتورجّية مرتابطة َنْستَـْوِحي معناها 
من املزمور اخلمسني وهي:

١-  «افتح لي أبواب التوبة....»،
٢-  «سهلي لي مناهج الخالص....»،

٣-  «إذا تصورت كثرة أفعالي الرديئة...».

كلمة تريودي:
فكلمة  تسابيح،  ثالثة  أي  أوديات  تعين ثالث  يونانّية  هي كلمة 
أودية (أُِذي ωδή) تعين تسبيح، وهي من فعل αείδώ «أغّين».

التريودي  كتاب  استعمال  فيها  يتّم  الفرتة هكذا ألنّه  ُتَسمَّى هذه 
الطقسّي.

في هذا الزمن ثالث مراحل أساسّية:
أ) فترة التهيئة.  ب) الصوم األربعيني.  ت) األسبوع العظيم.

المرحلة األولى فترة التهيئة للصوم: هي فرتة متتد ِلَشْهٍر وتتضّمن  أ)
أربعة آحاد وهي: الفرّيسي والعّشار، االبن الشاطر،  الدينونة (مرفع 

اللحم) ، الغفران (مرفع اجلنب).
ملحوظة:

* يتخّلل هذه املرحلة سبت الرَّاقدين الذي يأيت قبل أحد الدينونة 
مباشرًة.

* سبت لعازر وأحد الشعانني ُحيَسبان فرتة ´يئة لدخول األسبوع 
لعازر من القرب  العظيم المقّدس، حبيث نشاهد يسوع املسيح يُقيم

كحدٍث استباقّي للقيامة.

١) أحد الفّريسّي والعّشار: (لوقا ٩:١٨-١٤)
التوبة  َفضيلَتي  عن  الرَّّب  ساقه  اّلذي  الـَمَثل  يُتلى  األحد  هذا  يف 
والتواضع، ُمبيّـًنا كم مها حمبوبتان لدى اهللا، أكثر من الذبائح والعبادة 

الظاهريّة املرفقة بروح الكبرياء والتعالي على اآلخرين.
بالتايل تُنّبهنا الكنيسة أّن حجر األساس لفرتة الصوم هو التواضع 

املقرون بالتوبة. 
املغزى من هذا األحد األّول - االفتتاحّي - هو التواضع.

التريوذي
زمن الرجوع

الى اهللا
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«ما هي المنفعة، إذا ُكـنَّا نسمع كل يوم 
كالم اهللا، لكننا ال نعمل به؟ أتوسل إليكم 
أن تسارعوا إلى العمل به: فما من سبيل 
آخر للخالص. علينا أن نَـَتَطهََّر من خطايانا 
ونستحق محبة اهللا للبشر، بنعمة ربنا يسوع 

المسيح ورأفته».
القدیس یوحنا الذهبي الفم

القّديس مقاريوس «أّي الفضائل أعظم؟»: ملا ُسِئَل
ُعُلوِِّه  أسقط مالًكا من  التّكرب  أن  أجاب: «كما 
وأسقط اإلنسان األّول، كذلك االّتضاع يرفع صاحبه 

من األعماق». 
ويقول القّديس إسحق السوري عن التواضع: الذي 
يتّنهد كّل يوم على نفسه بسبب خطاياه، خٌري من 
أن يقيم املوتى. والذي استحق أن يبصر خطاياه، 

خري له من أن يبصر مالئكة.
قنداق أحد الفريسي والعشار باللحن الرابع:

لِنـَْهرُبَـنَّ ِمن كالم الفرّيسّي الـُمتشاِمخ، ونتعلَّم تواُضَع 
العّشار، بالتَّنهُّداِت هاتفني إىل الـُمخّلص: ارمحَنا أَيُّها 

اَحلَسُن املصاحلِة وحَدك.

٢) أحد االبن الشاطر: (لوقا ١١:١٥-٣٢)
عن  الرَّّب  ساقه  اّلذي  املثل  يٌتلى  األحد  هذا  يف 
َد ثروة أبيه مثّ تاب وعاد إليه.  االبن الضال الذي َبدَّ
يُدعى «الشاطر» ألنّه «َشَطَر» مرياث أبيه وأخذ ما 

خيّصه من املرياث الذي يف حوزة والده.
املغزى من هذا املثل حمّبة اهللا الالمتناهية وهو الذي 

ينتظر عودتنا إلْيه.
حنن مجيعنا أبناء اهللا بالتبّين والتوبة الصادقة احلقيقّية 

هي قيامٌة وحياة.
ومن أمجل ما يف هذا املثل «فَـَرِجَع إلى نفسه» الرجوع 
هو نقطة حتّول وتصويب. فحينما يهدأ اإلنسان من 
الداخل، يبدأ يفّكر يف حالِِه ويكتشف أن ال َسَالم 
البيت  إلى  العودة  في  ِإالَّ  طمأنينة  وال  خالص  وال 
األبّوي الحاضن، وخاصًة بعد أن يُدرك مرارة التغّرب 

عن اهللا وحالوة العودة إليه.
قنداق أحد االبن الشاطر باللحن الثالث:

لـّما عصيُت جمَدك األبويَّ جبهل وغباوة، بدَّدُت يف 
إليَك  َأصرُخ  فلذلك  أعطيَتين.  الذي  الِغىن  املعاصي 
أَيُّها  أماَمك  َخِطئُت  هاتًفا:  الّشاطر  اِالبن  بصوِت 
األب الرَّؤوف. فاقَبلين تائًبا، واجعلين كأحد أَُجرائك.

٣) أحد الدينونة (مرفع اللحم): (متى ٣١:٢٥-٤٦)
يف هذا األحد يُـتلى إجنيل الدينونة، كما يصف السّيد املسيح نفسه 
جمئيه الثاين يف إجنيل مّىت. ُيَشبِّه البشر اّلذين خلقهم باملاشية، ألّن 
صورة الراعي صورة شائعة عن اهللا يف العهد القدمي، كما أªّا صورة 

شائعة عن الكهنة.
أيًضا  بأنّه  علًما  بالراعي،  نفسه  املسيح  يشّبه  اجلديد  العهد  ويف 

الحمل اّلذي يرفع خطيئة العامل.
وألنّه تأّمل من أجلنا، وحدها محّبته تستطيع أن 

تدين جحود العامل.
املغزى من هذا األحد أن يُدرك املرء أمهّية احملّبة 
الّرّب  هو  اآلخر  ألّن  اآلخرين،  جتاه  الصادقة

يسوع  املسيح نفسه وها حنن نقف أمامه.
أعماله  فكّل  بنفسه،  نفسه  يدين  اإلنسان 

ُتْكَشُف كما هي أمام ُحكم اهللا العادل.
(القرن الرابع): يقول القّديس َجـَراسيموس

املسيح.  أُذكر  بالعطاء  يدك  تبسط  مرّة  كّل 
اهليكل احلقيقي للمسيح هو نفس املؤمن فلنزيِّنه 
ونقّدم له ثيابًا، لنقدِّم له هبات، ولنرحِّب باملسيح 
الذي فيه! ما نَفع احلوائط املرصَّعة باجلواهر إن 
بسبب  اهلالك  الفقري يف خطر  املسيح يف  كان 

اجلوع.
كذلك يشرح القّديس كبريانوس (القرن الثالث)

حياتنا  مسيرة  في  بالمسيح  االلتصاق  أهمّية  عن 
هو  األحبَّاء  اإلخوة  أيها  نفسه  املسيح  كّلها: 
ملكوت اهللا الذي نشتاق إليه من يوم إىل يوم 
لكي يأيت. جميئه هو شهوٌة لنا، نَـَوّد أن يُعلن لنا 
سريًعا. مادام هو نفسه قيامتنا ففيه نقوم، لنفهم 

ملكوت اهللا أنه هو بنفسه إذ فيه منلك.
نتوّقف مع هذا األحد عن أكل اللحوم (أكل 
ملكوتّية  حالة  يف  رويًدا  رويًدا  لندخل  دم)  بال 

سالمّية كاإلنسان األول. 
قنداق أحد مرفع الّلحم بالّلحن األّول:

إذا أتيَت يا اهللاُ على األرِض مبجٍد، فرتتعُد ِمنَك 
املِنرب،  أماَم  جيري  الّناِر  وªُر  بأسرها،  الربايا 
واملصاحُف تُفَتُح واخلفايا ُتَشهَّر. فنجِّين من الّنار 
أيُّها  مييِنك،  للوقوِف عن  ُتطفأ، وأهِّلين  اليت ال 

يّاُن العاِدل. الدَّ

الفّريسّي والعّشار

عودة االبن الضَّال

مرفع اللحم - الدينونة
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ُتشّكل الدينونة املوضوع الرئيسي هلذا األحد املعروف بـ «مرفع اللحم». 
بمجيء الرَّّب الثاني  ترتبط الدينونة، كما ُتظهر لنا التالوة اإلجنيلية لليوم،
الرَّّب األبرار عن  اليوم األخري، حيث يفصل  المجيد الذي سيتم يف 
اخلطأة، فُيقيم األّولني عن ميينه واآلخرين عن يساره، «فَـَيْمِضي هُؤالَِء ِإَىل 

َعَذاٍب أََبِديٍّ َواألَبْـرَاُر ِإَىل َحَياٍة أََبِديٍَّة.» (مىت ٢٥: ٤٦).
الكنيسة مل َتعش احلالة األخروية وكأªا حالة مستقبليَّة فقط ال عالقة 
هلا باحلاضر، بل على العكس عاشت الكنيسة هذه احلالة كواقع ُمْدَرك 
من خالل احلياة يف املسيح والرُّوح القدس. المجيء الثاني، مع حصوله 
يف اليوم األخري امنا هو ُمَدشَّن يف األسرار والعبادات يف الكنيسة حيث 
جند أن القديس يوحنا الذهبي الفم، يتذكر يف ُقدَّاِسِه أحداثًا جرت يف 
املاضي مع َحَدْث (وهو اÙيء الثاين) من املفرتض أن يتم في المستقبل:

«ونحن بما أننا متذكرون هذه الوصية، وكل األمور التي جرت من أجلنا، 
الصليب والقبر والقيامة ذات الثالثة األيام، والصعود إلى السماوات، 

والجلوس عن الميامن، والمجيء الثاني المجيد أيًضا».
يف وجودها التارخيي تنتظر الكنيسة جميء الرَّّب الثاين بقوة وعالنِيَّة، 
ذلك َأنَّ هذا اÙيء سيكون مبثابة َجتلَّي اخلليقة كّلها، وإعالن امللكوت 

اليوم  الذي ُدّشن سوف يظهر عالنية يف  الثاين  املرئي ªائًيا. اÙيء 
األخري، ليس مثة تناقض بني هذين التأكيدين.

تُراِفق إًذا هذا التجلِّي األخري دينونة، املقياس فيها هو المسيح، ذلك 
أََماَم  نُْظَهُر  يًعا  أَنَّنـَا مجَِ الديَّان: «ألَنَُّه الَبُدَّ  الحّق، وتالًيا هو  هو  أنه 
ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لِيَـَناَل ُكلُّ َواِحٍد َما َكاَن بِاجلََْسِد ِحبََسِب َما َصَنَع، 
َخْيـرًا َكاَن أَْم َشر¥ا.» (٢كور١٠:٥). كلٌّ يُدان حبسب أعماله، لكن 
الدينونة مرتبطة أيًضا باإلميان بيسوع املسيح، هذا ما يبشر به الالهويت 
يوحنا يف إجنيله: «ألَنَُّه َملْ يُـْرِسِل اهللاُ ابْـَنُه ِإَىل اْلَعاملَِ لَِيِديَن اْلَعاَملَ، َبْل 
لَِيْخُلَص ِبِه اْلَعاَملُ. اَلَِّذي يُـْؤِمُن ِبِه الَ يَُداُن، َوالَِّذي الَ يُـْؤِمُن َقْد ِديَن، 
يُـْؤِمْن بِاْسِم اْبِن اِهللا اْلَوِحيِد.» (يو١٧:٣-١٨). ويف مكان  ألَنَُّه َملْ 
َيِديُنُه.  َمْن  فَـَلُه  يَـْقَبْل َكَالِمي  وََملْ  َرَذَلِين  َأنَّ: «َمْن  املسيح  آخر يؤكِّد 

اَْلَكَالُم الَِّذي َتَكلَّْمُت ِبِه ُهَو َيِديُنُه ِيف اْليَـْوِم اَألِخِري» (يو٤٨:١٢).
المسيح قد أتى ليخّلص العامل ال ليدينه، اإلنسان هو الذي يدين 
نفسه برذله تعاليم املسيح وبابتعاده عنه. الدينونة ليست َحَدثًا ُمَؤجًَّال، 
بل هي حاصلة اآلن يف هذه احلياة، إذ إنَّ صيغة املاضي املستعَملة يف 
ليس  اخلالص  َأنَّ  متَّت. كما  قد  أªا  تعين  ِديَن»  «َقْد  يوحنا إنجيل 
َأنَّ  اإلنسان، ذلك  أراد  إذا  اآلن  فعًال  يتّم  بل هو  ُمؤجًَّال،  مشروًعا 
اإلجنيلي نفسه يقول يف موضٍع آخَر: «َاحلَْقَّ احلَْقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن 
ِإَىل  يَْأِيت  َوالَ  أََبِديٌَّة،  َحَياٌة  فَـَلُه  أَْرَسَلِين  بِالَِّذي  َويُـْؤِمُن  َيْسَمُع َكَالِمي 

َديْـُنونٍَة، َبْل َقِد انْـتـََقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَىل اْحلََياِة.» (يوحنا ٢٤:٥).
ليس مثة عقيدة كنسية حول احلياة بعد املوت، األخروية متمحورة 
عندها حول املسيح، الذي عندما َيْظَهر سوف يُْظِهر معه الكل، لذلك 
«ألَنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِرتٌَة َمَع اْلَمِسيِح ِيف  يقول الرسول اإلهلي:
أَنْـُتْم أَْيًضا َمَعُه ِيف  ُتْظَهُروَن  اْلَمِسيُح َحَياتُـَنا، َفِحيَنِئٍذ  اِهللا. َمَىت أُْظِهَر 
اْلَمْجِد.» (كوُلسي ٣: ٣-٤). الكنيسة تتألَّف إًذا من أحياء وأموات 

فقَد املوت عليهم كل سلطان، ألªم راقدون «يف املسيح».
وغريغوريوس  باسيليوس  مثل  اآلباء،  بعض  اعتقاد  يبقى سؤال حول 
النزينزي وغريغوريوس النيصصي، وقْبلهم اوريجانس، بأن الناس كلهم 
سيخلصون ويدخلون يف حياة اهللا، مستندين اىل قول بولس الرسول:

لِلَِّذي  أَْيًضا َسَيْخَضُع  نَـْفُسُه  َفِحيَنِئٍذ االْبُن  اْلُكلُّ،  َلُه  ُأْخِضَع  «َوَمَىت 
َأْخَضَع َلُه اْلُكلَّ، َكْي َيُكوَن اهللاُ اْلُكلَّ ِيف اْلُكلِّ.» (١ كورنثوس ١٥: 
من خطيئة  ٢٨). حجة هؤالء اآلباء الرئيسية هي ان رمحة اهللا أعظم

الذي خّلصه املسيح وافتداه. االنسان
الكّلي»،  «اخلالص  هذا  ضد  المعترف  مكسيموس  القديس  يقف 
معتربًا أن االنسان ليس ُمكَرًها على االحتاد باهللا، فهو ُحّر وحريته «اليت 
هي صورة اهللا فيه» تعطيه االمكانية بأن يرفض اهللا وبأن يذهب الى 

الجحيم.
« اخلالص الُكلِّي يف اليوم األخري» ليس عقيدة، امنّا هو، كما يقول 
الهويت ارثوذكسي معاصر، أمر «جيب ان يكون موضوع صالتنا، وحمبتنا 

العاملة، ورجائنا».  
عن نشرة رعييت ١٩٩٥

الدينونة

أحد مرفع اللحم
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عهد  يف  خرالمبوس  القّديس  استشهد
ساويروس سبتيموس  الّرومانّي  اإلمبراطور 

ملدينة  لقيانس حكم  وأثناء  (١٩٤-٢١١م) 
عاش  حيث  أفسس  من  القريبة  مغنيزيا 
كاهًنا  خدم  هناك  وقضى.  خرالمبوس 
للمسيحّيني سنوات طويلة. وقد ذُكر أنّه ملا أتتُه 
ال  متقّدمة جد¥ا حّىت  سّن  الّشهادة كان يف 
الّشهداء عّمر  الّتاريخ أن أحًدا من  يبدو يف 
مبقدار ما عمَّر هو، بعض املراجع َجتَْعَلُه يف سّن 
املائة  سّن  يف  وبعضها  سنوات  والسبع  املئة 

والثّالثة عشرة.
ذلك  يف  املسيحّيني،  على  اندلعت  وإْذ 
َم خرالمبوس ُِّ́ الّزمان، موجة من االضطهاد، ا

بإثارة الّشغب واعُتبر خطًرا على أمن الّدولة، 
لقيانس. كان  إىل  القبض عليه واستياقه  فتم 
بثوبه الكهنوّيت فيما يبدو. فهدَّده الوايل بأشّد 
العقوبات فأجاب:«أنت ال تعرف ما هو نافع 
يل. لذا أقول لك، ليس أطيب إىل قليب من 
فأنزِل  املسيح.  ألجل  العذابات  مكابدة 
جبسدي اهلَرِم هذا، وبأسرع ما يكون، أي¥ا تشاء 
احلمل  مستحيلة  حتسبها  اّليت  العذابات  من 
لِتـَْعَلَم قدرة مسيحي اّليت ال تُقهر». فجّردوه 
من ثيابه ومزّقوا جسده مبخالب حديديّة فلم 
يا  قال:«أشكركم  بل  واحدة  أنّة  منه  خترج 

إخويت ألّنكم بتمزيقكم جسدي اهلَرِم ُجتدِّدون 
روحي وتُِعّدوªا للّطوىب».

فكانت  َشّىت،  ألوانًا  الّتعذيب  من  أذاقوه 
كأªّا تنزل بغري َجَسِدَه. وقد َوَرَد أنّه جرت به 
آيات عديدة وأّن لقيانس اهتدى ملرآه وقّوة 
نفسه ونعمة الرَّّب اإلله. كذلك اهتدى اثنان

ديه، برفرييوس وبابتوس، وثالث نساء  من جالَّ
َمَثل  أنّه  أيًضا  اإلمبراطور. وورد  ابنة وغالينه 
وأنّه  بيسيديه  أنطاكية  يف  اإلمرباطور  أمام 
أخرج شيطانًا من أحد املمسوسني لديه. كان 
مخسة  اإلنسان  ذلك  يف  أقام  قد  الّشيطان 
وثالثني عاًما، فلم اشتّم رائحة القداسة تفوح 
َرجل اهللا صرخ:«أبتهل إليك يا  من خراملبوس
وأنا  ُمْرِني  األوان!  قبل  تُعذبّني  أالَّ  اهللا  خادم 
أخرج من الّرجل! ولو رغبت قلُت لك كيف 
يتكّلم،  بأن  القّديس  فأمره  إليه».  دخلت 
فأجاب: «هذا الّرجل رغب في سرقة جار له 
ال  أّوًال  أقتله  لم  إن  هكذا،  نفسه  في  وفّكر 
فذهب  خيراته.  على  يدي  أضع  أن  يمكنني 
وقتله. وأنا قبضت عليه في هذا الفعل فدخلت 
قال  فلّما  الّسنين».  فيه واستوطنت كّل هذه 
هذا أمره القّديس باخلروج من الّرجل فخرج 

للحال وهدأ اإلنسان.
أمر  اإلمبراطور  صرب  نفَد  بعدما  أخريًا 
خبراملبوس فجرى قطع رأسه. وقد وارته غالينه، 

االمبراطور، الّثرى. ابنة
القّديس  اليوم محفوظة في دير  جمجمته 
استفانوس في المتيورا في اليونان، فيما بقية 
أعضائه موّزعة يف أمكنة عّدة بينها جبل آثوس 
وكريت  اليونانّية  والجزر  وقبرص  وفلسطين 

جزيل  إكرام  اليونان  بالد  يف  وله  وتركّيا. 
وتنسب إليه عجائب كثرية.

(بالّلحن  خارالمبوس  القّديس  طروباريّة 
الّرابع):

مثل  خاراملبوس  احلكيم  أَيُّها  ظهرَت  لقد 
عموٍد لكنيسة املسيح غري متزعزع، ومصباح 
العامل  يف  وتْألْألَت  اإلنارة،  داِئم  للمسكونة 
العبادة  ظلمة  فأزلَت  االستشهاد،  بواسطة 
الوثنّية أيّها املغبوط، فلذلَك تشّفع بداّلٍة إىل 

املسيح يف خالصنا.
قنداق (بالّلحن الّرابع):

لقد بزغَت من املشرق مثل كوكب، وأنرَت 
يف  الّشهيد  أَيُّها  عجائبك،  بأشّعة  املؤمنني 
جهادك  نكّرم  فلذلك  خاراملبوس،  الكهنة 

اإلهلّي.
قنداق (بالّلحن الّرابع):

أيّها اÙاهد خاراملبوس. الّشهيد يف الكهنة 
أحرزت  قد  الكنيسة  ِإنَّ  الظَّفر.  بس  الالَّ
تبتهج  هي  فلذلك  القيمة.  جزيل  هامتك 

ممّجدة اخلالق.

الّشهيد في الكهنة خرالمبوس

هامة الّشهيد في الكهنة خرالمبوس

الّشهيد في الكهنة خرالمبوس

☞ ☞
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َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى اَألْرِض َحْيُث يـُْفِسُد السُّوُس َوالصََّدأُ،  «الَ 
َوَحْيُث يَـْنـُقُب السَّارُِقوَن َوَيْسرُِقوَن. َبِل اْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا ِيف السََّماِء، 
َحْيُث الَ يُـْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْيُث الَ يَنـْـُقُب َسارُِقوَن َوالَ َيْسرُِقوَن، 
ألَنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنـُزَك ُهَناَك َيُكوُن قَـْلُبَك أَْيًضا. ِسرَاُج اجلََْسِد ُهَو 
اْلَعْنيُ، فَِإْن َكاَنْت َعْيـُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن نَـيِّـرًا، َوِإْن َكاَنْت 
َعْيـُنَك ِشرِّيرًَة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن ُمْظِلًما، فَِإْن َكاَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك 

َظالًَما فَالظَّالَُم َكْم َيُكوُن!» (مت ١٩:٦-٢٣)
وبعد أن أخرج السيِّد املسيح من نفوسنا مرَض التفاخِر والُعجَب، نراه 
يبدأ يف الوقت املناسب حديثه عن الفقر االختياري. إذ أنه ال يوجد 

شيء يشّجع املرء على محبة المال أكثر من ُحّب المجد الباطل.
وفيما سبق اكتفى الرَّبُّ بأن يوصينا أن نصنع الرمحة. أما هنا فبّني لنا 
كيف تكون هذه الرمحة، بقوله: «الَ َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا ا»، وذلك ألنه 
مل يكن ممكًنا يف بداية حديثه أن يُرَكز الكالم كله دفعة واحدة حول 
ازدراء الثروات، وذلك بسبب طغيان ُحّب المال. لذا نراه ُجيّزئ احلديث 
يصبح كالمه  للنفوس كي  قطرة  قطرة  ويقّدمه  صغرية،  مقاطع  إىل 
مقبوًال، هلذا فقد قال يف البداية «طُوَىب لِلرَُّمحَاِء» (مت٧:٥). وبعد هذا 
أَْن  أَرَاَد  «َوَمْن  أضاف:  ِخلَْصِمَك» (مت٢٥:٥)، مث  ُمرَاِضًيا  «ُكْن 

ُخيَاِصَمَك َويَْأُخَذ ثَـْوَبَك فَاتْـُرْك َلُه الرَِّداَء أَْيًضا.» (مت٤٠:٥).
وهنا ما هو أعظم بكثري، إذ ال يُفرتض وجود خصم أو طرف آخر، 
بل إنه يريد أن يعّلمنا ازدراء الثروات نفسها، ويوّضح لنا أنه َيِسّن هذه 
الشرائع ال من أجل الذين ينالون الصدقة بل من أجل الذين يعطون 
الصدقة. ويف هذا املوقف أيًضا مل يَـُقل السّيد كل ما أراد، بل تكّلم 

بلطف ألن الوقت مل يكن قد حان، وهو هنا يفحص األفكار فقط، 
متخًذا موقف الناصح أكثر منه موقف الـُمشرّع من جهة أقواله حول 

هذا املوضوع.
وبعد أن قال « الَ َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى اَألْرِض» أضاف:

« َحْيُث يُـْفِسُد السُّوُس َوالصََّدأُ، َوَحْيُث يَـْنـُقُب السَّارُِقوَن َوَيْسرُِقوَن » 
.(١٩:٦)

حيث إنه يلّمح إىل األمور اليت خيافون منها باألكثر، إذ يقول:  مما 
تنفد أموالك إن أنت تصّدقت بها؟ ال، أَعط  تخاف؟ هل تخاف أن 
صدقة وتأكد أن أموالك لن تنفد، بل ستزداد بشكل عظيم حًقا، ألن 
إن  بقوله هلم  انتباههم  لقد شدَّ  إليها.  السماوية سُتضاف  اخلريات 
كنزهم لن يَـْنـَفَق بل سيبقى هكذا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 
َجَذَب انتباههم إىل أمر آخر، إذ أنه مل يقل فقط:« َسُيْحَفظ كنزكم إن 
تصدقتم»، بل هّدد بالشيء المعاكس أيًضا، وهو أنه سيَـَفنى إن مل 
لكنهم  ال،  بالطبع  الذََّهَب؟  السوُس  َأَسيُـْفِينَ  وكيف؟  تتصدقوا… 
اللصوص. وهل صار اجلميع ضحايا للسرقة؟ إن مل يكن اجلميع فعلى 
األقل األكثرّية منهم. وهلذا فإننا جند الرَّّب، وكما قلت سابًقا قد طرح 
أمرًا آَخَر بقوله: «ألَنَُّه َحْيُث َيُكوُن َكْنـُزَك ُهَناَك َيُكوُن قَـْلُبَك أَْيًضا.» 
فإنك  األشياء،  هذه  من  أي  حيدث  مل  ولو  حىت  (مت٢١:٦). 
اهتمامك يف  وَضَعَت كل  قد  ألنك  بالقليل  ليس  ألذى  ستتّعرض 
األشياء السفّلية، وصرت عبًدا بعد أن كنت ُحر�ا، وألنك حنّيت جانًبا 
األمور السماوية، وأصبحت غري قادر على أن تدرك أي شيء منها، 
وصار كل تفكريك يدور حول المال والرِّبا والقروض واألرباح واألمور 

« َمَع اْلَمِسيِح ُصِلْبُت، فََأْحَيا َال أَنَا، َبِل اْلَمِسيُح 
فَِإنََّما  اْلَجَسِد،  ِفي  اآلَن  َأْحَياُه  َفَما   . ِفيَّ َيْحَيا 
َأْحَياُه ِفي اِإليَماِن، ِإيَماِن اْبِن اِهللا، الَِّذي َأَحبَِّني 

َوَأْسَلَم نـَْفَسُه َألْجِلي.» (غل 2: 20)

َبل اْلَمِسيُح
. َيْحَيا ِفيَّ

للقدیس
یوحنا الذهبّي الفم
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األب
د. جورج ميتيلينوس

التجارية الخسيسة، فهل هناك ضياع أكثر من 
هذا؟

إن شخًصا كهذا يكون أسوأ من أي عبدـ  إذ 
أنه ختّلى عن أهم شيء ، أي عن مسو اإلنسان 

وحرِّيته.
َفَمْهَما تحّدث معك أي شخص، فأنت عاجز 
أن  إذ  تهم خالصك،  التي  األمور  عن سماع 
المال،  في  التفكير  في  منحصر  ذهنك كله 
وُمقيٌَّد بواسطة طغيان الثروة، مثل كلب مربوط 
بسلسلة قوية إلى قبر، تنبح على كل من يقترب 
منك، وبغير توقف تحرس ثروات غيرك. أيوجد 

حماقة أكبر من هذه؟
مستوى  من  أعلى  هذا كان  حديثه  وألن 
سامعيه، ومل يكن من السَّهل لكثريين أن يروا 
وبالتايل مل  العّلة،  تكمن  أين  نظرة  أول  من 
تكن الفائدة واضحة، لكن كانت احلاجة إىل 
أن  التميّيز، ومع  يَقْدر على  مستوى روحي 
قال:  عندما  حديثه  من  واضًحا  هذا كان 
قَـْلُبَك  َيُكوُن  ُهَناَك  َكْنـُزَك  َيُكوُن  «َحْيُث 

أَْيًضا.»، إالَّ أنَّه أوضحه أكثر عندما وّجه احلديث ال عن األشياء 
ُهَو  اجلََْسِد  «ِسرَاُج  إن:  بقوله  احملسوسة  األشياء  عن  بل  املعقولة، 

اْلَعْنيُ» (٢٢:٦)، ومعىن قوله هذا هو ما يلي:
القبيل يف األرض، ألنك  ال تدفن الذهب أو أي شيء من هذا 
ستكنز هذا كله، مث ميتد إليه الِعثُّ والصدأ وأيادي اللصوص، وحىت 
إن مل تتّعرض كنوزك ملثل هذه األضرار، فإنك لن تنجو من استعباد 
قلبك واستمالته إلى كل ما هو أرّضي، إذ «َحْيُث َيُكوُن َكْنـُزَك ُهَناَك 
َيُكوُن قَـْلُبَك أَْيًضا.». أما إن وضعت كنزك يف السماء، فإنك لن جتين 
هذا الثمر فقط الذي هو احلصول على املكافآت عن هذه األمور، بل 
ستكون قد نِْلَت جمازاتك هنا على األرض، وستأخذ أجرك معك إىل 
هناك ألنك وضعت اهتماماتك فيما هو يف السماء، ألنه من الواضح 

إنه حيث يكون كنزك سيكون هناك اهتمامك أيًضا.
لكن إن كان هذا الكالم غامًضا بالنسبة لك فامسع ما يلي:

«ِسرَاُج اجلََْسِد ُهَو اْلَعْنيُ، فَِإْن َكاَنْت َعْيـُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكلُُّه 
َيُكوُن نَـيِّـرًا، َوِإْن َكاَنْت َعْيـُنَك ِشرِّيرًَة َفَجَسُدَك ُكلُُّه َيُكوُن ُمْظِلًما، فَِإْن 

َكاَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظالًَما فَالظَّالَُم َكْم َيُكوُن» (٢٢:٦ـ٢٣).
متناول حواسنا  اليت هي يف  األمور  احلديث حنو  يّوجه  السيِّد  إن 
بصورة أكرب فيقول: إن كنت ال تعلم مقدار الضرر الذي يصيب 
(الذهن) فتعّلم من أمور اجلسد، إذ مثلما العني بالنسبة للجسد هكذا 
التحّلي  تفّضل  لن  إنك  فبالتأكيد  متاًما،  للنفس  بالنسبة  الذهن 
بالذهب وارتداء املالبس احلريرّية عن أن تكون عيناك َسليَمتَـْنيِ، إذ 
حتسب أن سالمة عينيك هو أمر أكرب أمهية من كل أمٍر آخر. إذ 

عندما تكون العينان ضريرتني تضعف معظم طاقة 
يُفَسد  عندما  أيًضا  هكذا  األخرى.  األعضاء 
الذهن ستمتلئ حياتك بشرور ال ُحتَصى. وكما 
أنه يف اهتمامنا باجلسم ªدف إىل جعل عيوننا 
صحيحة، هكذا أيًضا يف نفوسنا، جيب أن يكون 
اهتمامنا بأن يكون الذهن صحيًحا. فإن َشوَّهنا 
الذهن، الذي ينري على بقية األعضاء، فكيف 
سنرى بشكل أوضح؟ فكما أن الذي يَُدمِّر النبع

الذهن  يُطفئ  الذي  هكذا  أيًضا،  النهر  جيّفف 
(الفهم)، فإنه ُخيزِي كل أعماله يف هذه احلياة، 
ِفيَك  الَِّذي  النُّوُر  «فَِإْن َكاَن  السيِّد: يقول  هلذا 

َظالًَما فَالظَّالَُم َكْم َيُكوُن!».
نطرد كلَّ جهل  الفهم كْي  أعطانا  قد  اهللا  إن 
بالصواب على األمور، وعندما نعمل  ولنحكم 
Qذا الفهم كنوع من السالح والنور ضّد كل ما 
هو خطر أو ضار، ميكننا أن نبقى ساملني، لكننا 

نبّذر هذه النعمة يف أمور عدمية النفع ونافلة.
إن من يوجد يف مكان مظلم، ال يستطيع أن 
يتحرك منه إالَّ إن سطعت الشمس. أما من لديه مشكلة يف نظره فإنه 
ِلَمْن  لن ينظر حىت وإن أشرقت الشمس. هذا ما حيدث بالضبط 
نتكّلم عنهم هنا. فإªم ال يدركون وال حىت مشس الربِِّ اليت أشرقت 
عليهم وتدعوهم، إذ أن الِغَىن قد أعمى أبصارهم، وألجل هذا فهم 
يكونون يف ظالم مضاعف: األول ظالم في داخلهم، والثاني ظالم 

بسبب عدم اتباع وصّية المعّلم.
فلنتبع حنن املعّلم بكل ِحْرٍص، حىت نستطيع أن جند النور احلقيقي

مرّة أخرى.

سبب الَعَمى:
كيف ميكن أن نُبصر مرّة أخرى؟، هذا ممكن عندما تعرف كيف 
صرت أعمى. وكيف صرت أعمى؟ بالتأكيد بسبب شهواتك الباطلة. 
ألنه كما أن هناك سوائل تؤذي العني، هكذا شهوة المال فإªا تُؤذي 
النظر مسببًة عتمًة كثيفًة له. غري أن هذه العتمة ميكن أن تنقشع إن 
حنن قَِبْلَنا ُشعاع تعاليم املسيح، إن حنن مسعنا وصاياه وكلماته القائلة: 
َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَلى اَألْرِض». ورمبا يتساءل شخص قائًال:  «الَ 
وأي شيء سأربح من السَّماع يف الوقت الذي تتملّكين فيه الشهوة؟

تأثير كالم اهللا:
إن مساع كلمة اهللا باستمرار قادر على إزالة الشهوة. أمَّا إْن كنَت 
ُتِصرَّ على أن ُتسيطَر عليك هذه الشهوة، فٱعرف أَنَّ األمر ليس هو 
جمّرد شهوة. فما هي هذه الشهوة التي تجعلك في عبودية ثقيلة، تئن 
مملوٌء  ظالم  في  تعيش  سجٍن،  في  ومحاصر كما  ثقيٍل،  نيٍر  تحت 
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باالضطراب، تحتفظ باألموال لآلخرين وباستمرار، من أجل أعدائك؟ 
مع أي شهوة تتفق كل هذه األمور؟ أَال يناسب هذه األمور أن نبتـعد عنها 
ونهرب منها؟ أي شهوة هذه التي تجعلك تترك كنوزك بين اللصوص؟. 
إن كنت ترغب يف أموالك باحلقيقة فيجب أن حتفظها يف مكان آمن. 
ألن ما تفعله اآلن ال يدّل على إنسان يرغب يف حفظ املال، لكن َيُدلُّ 

على حالة االستعباد والضياع والقلق املستمر اليت تسيطر عليه.
فإن َدّلك شخٌص على مكان غري مطروق هنا على األرض وآمن، 
وإن ذهب بك إىل الصحراء وأعطى لك وعوًدا حبماية أموالك، فإنك 
ال ترتدَُّد وال تتحفَّظ، بل ُتظهر ثقة يف كالمه وتنقل أموالك حيث 
يرشدك. أما إن وعدك اهللا وليس إنسان بنفس هذه الوعود واقرتح 

حلفظ  مكانًا  السماء  بل  الصحراء  ال  عليك 
كنوزك، فإنك ال تفعل الشيء نفسه وال ُتظهر 
تَـَتبع كالمه. وحىت وإن كانت  أو  بوعوده،  ثقة 
كنوزك حمفوظة متاًما هنا على األرض، فإنك لن 
تقدر أن تتحّرر من محل اهلموم بسببها، وحىت 
القلق  تُعَتق من  لن  فإنك  تفقدها  لن  وإن كنت 
السماء  إن كان كنزك يف  أما  فقدها.  من  خوفًا 
فإنك لن تعاين شيًئا من هذا باملرّة، بل وأكثر من 
هذا فإنك سرتبح ألنك لن ختفي ذهبك بل إنك 
تزرعه. حيث إنه لن يصري كنزًا فقط بل بذرة أيًضا 

وأكثر من االثنني مًعا.
ألن البذرة لن تبقى دائًما، أمَّا إْن كان كنزك يف 

السماء فإنه سيبقى دائًما، وبينما الذهب ال يُثمر، فإن كنزك هذا 
الذي يف السماء سيعطيك مثرًا ال يَفىن. وإن حاولت أن تتعّلل بطول 
الزمن الذي ستحصل بعده على املكافأة، فإين أستطيع أن أبّني لك 
أنك تربح الكثري هنا يف حياتك على األرض، وخالف ذلك فإين 
سأحاول أن أبّني لك أن كثريًا مما تفعله يف حياتك هنا على األرض 

يكون بدون فائدة على اإلطالق.
إنك تتعب كثريًا وتعمل أشياء عديدة يف هذه احلياة، غري أنك لن 
تتمتع أنت نفسك Qا. وإن َوجََّه إليك أحٌد اللَّوم على هذا، فإنك 
جتيب بأنك تفعل هذا ألوالدك وألحفادك، ظان¥ا أنك Qذا قد أُْعِطيَت 

تربيرات لعمل املزيد من هذه األفعال. فعندما تبين القصور وأنت يف 
شيخوخة عارمة، وغالًبا ما تنتهي أعوامك قبل أن تسكن فيها. وعندما 
تزرع أشجارًا تُعطى مثارًا بعد سنوات عديدة، وعندما تشرتي أراضي 
وعقارات بالتقسيط، وحتوز ملكيتها بعد ُمَدد طويلة، وعندما تفعل 
أشياء أخرى مماثلة وال تتمتع Qا، فهل تفعل ذلك لنفسك أم لآلخرين؟

أفليس إذن من احلماقة أالَّ تتضايق ابًدا هنا بسبب تأخر ªاية األزمنة 
يف الوقت الذي ستخسر فيه مكافآت بسبب هذا التأخري؟

الوقت قريب:
وغري هذا فإن ªاية األزمنة ليست ببعيدة أطالقًا، والوقت قريب جًدا 
وال نعرف، فرمبا يف جيلنا هذا تكون ªاية األزمنة، 
الدينونة  حيث  الَمُخوُف  اليوم  ذلك  ويأتي 
الرهيبة. إن عالمات كثرية قد حتقّقت، واإلجنيل 
والزالزل  واحلروب  املسكونة،  يف كل  به  ُبشَِّر 
بعد  تعد  مل  واملسافات  وقعت،  قد  واÙاعات 
بعيدة. أَال ُتشاهد العالمات؟ هذه هي العالمة 
يأخذوا  مل  نوح  زمن  يف  الناس  أن  الكربى 
بالتحذيرات بالفناء، وبينما هم ميزحون ويأكلون 
فاجأهم  فعندئٍذ  عليه،  اعتادوا  ما  ويفعلون كل 
العقاب الرهيب. وحدث نفس هذا األمر مع أهل 
سدوم. فبينما كانوا يعيشون يف حياة اللهو غري 
متوقعني شيًئا باملرّة، أصابتهم الصواعق اليت وقعت 
عليهم. فلنضع هذه األمور إذن أمام أعيننا ونوجِّه نفوسنا لالستعداد 
للرحيل من هنا. ألنه حىت وإْن مل يكن قد جاء موعد رحيلنا مجيًعا 
مًعا، فإن ªاية كل واحد فينا هي قريبة، شيًخا كان أم شابًا. وعندما 
نرحل لن نستطيع أن نشترى ال زيًتا أو حتى نطلب سماًحا من اآلخرين. 

ولن يستطيع إبراهيم أو نوح أو أيوب أو دانيال أن يشفع فينا.
ويف الوقت الـُمتاح لنا فَـْلـُنِعدَّ أنفسنا لتلك املدينة السمائية، ولنجمع 
ألنفسنا زيًتا وفريًا ولنكنز كل ما منلك يف السماء، حىت نتمتع Qا يف 
الوقت املناسب وعندما حنتاج إليها، بالنعمة وحمبة البشر اليت لربنا يسوع 
املسيح الذي له القدرة واÙد اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور. آمني.

« هناك تجربة نتسبَّب فيها نحن، وهناك تجربة يسمح بها اهللا. األولى هي 
مضرة للنفس وعنها قال يعقوب الرسول: «الَ يـَُقْل َأَحٌد ِإَذا ُجرَِّب: «ِإنِّي 
ُأَجرَُّب ِمْن ِقَبِل اِهللا»، َألنَّ اهللاَ َغيـُْر ُمَجرٍَّب بِالشُُّروِر، َوُهَو الَ ُيَجرُِّب َأَحًدا.»" 
(يع ١: ١٣. أما التجربة التي يسمح بها اهللا فهي مفيدة للنفس وتحدث 
للناس لكي تمتحنهم. «َوالصَّبـُْر تـَزِْكَيًة، َوالتـَّزِْكَيُة رََجاًء، َوالرََّجاُء الَ ُيْخِزي ».
القدیس برصنوفیوس (القرن ٦)

َال تَـْسِقِني َمـاَء ٱلْـَحَياِة ِبِذلٍَّة     بَـْل فَِاْسِقِني بِاْلِعزِّ َكْأَس ٱْلَحْنَظِل ِعزَُّة النَّفِس والشََّهاَمِة

« اهللا في محبته العظيمة للبشريَّة، يرتبط باإلنسان،
عندما  صغيرها  إلى  تطير  األم  العصفورة  أن  كما 
يسقط من العش ... هكذا يبحث اهللا عن خليقته 
بأبوة، ويلتقط من جديد الصغير ُمشجًعا إيَّاُه ليطير 

.« ثانًيا نحو الِعشِّ
إكلیمندس اإلسكندري - القرن الثاني (اإلرشاد ۱۰)
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 أمَّا بعد فآثرت البدء من حيث انتهيت يف اجلزء الثالث إذ قُلت: 
(هكذا اعتمد البّياتي وعدد من أترابه رواية الّصلب اإلنجيلّية دون غيرها، 
على رغم خلفّياتهم الدينّية غير المسيحّية) وعليه فِمن أين أتى الشاعر 
بكلمة  ١٩٦٤م)   -١٩٢٦) السياب شاكر  بدر  الكبري  العراقي 
«ِسفر» ُهو وَمن سبقوه؟ وِمن أين ٱستوحى فكرة تقسيم قصيدته 

«سفر أيّوب» إىل عشرة أقسام؛ هي:
سفر أيّوب (١) وسفر أيّوب (٢) وسفر أيّوب (٣)... إخل؟

ِعلًما أªّا متنّوعة وزنًا وقافية، وِعلًما أنَّ َعَدَد فصول ِسفر أيّوب يف 
الكتاب املقّدس اثنان وأربعون، ما دلَّ على ثقة األُدباء الكبار بصّحة 
روايات الكتاب املقّدس وبأحقّية اعتماده مصدرًا أصلي¥ا للشخصّيات 
املذكورة فيه وللروايات، ومرجًعا ثبتت صّحته الِعلمّية تارخيي¥ا وجغرافي¥ا. 
والتنقيب  البحث  عملّيات  يف  ماضني  اآلثار  علماء  يزال  وال 
واالكتشاف والتصوير والتحليل. وقد سبق للّسّيد المسيح أْن قال: 
«َألْن لَْيَس َمْكُتوٌم َلْن ُيْستـَْعَلَن، َوالَ َخِفيٌّ َلْن يـُْعَرَف. اَلَِّذي أَُقولُُه َلُكْم 
ِبِه َعَلى  ِيف الظُّْلَمِة ُقوُلوُه ِيف النُّوِر، َوالَِّذي َتْسَمُعونَُه ِيف األُُذِن نَاُدوا 

السُّطُوح» ( َمّىت:١٠ ومرقس:٤ ولوقا:٨).
 *  *  *  *  * 
مقتطفات عاّمة

من شعر بدر شاكر السيَّاب أحد رّواد الشعر احلديث
سفر أيّوب (٥)

ليتين العازُر ٱنفّض عنُه اِحلمام
يسلك الّدرَب عند الغروْب

يتَمّهُل ال يقرُع الباَب َمن ذا يؤوْب؟
ِمن سراديَب للموت َعْبـَر الظالْم

- - -
إيِه إقباُل ال تيأسي ِمن رجوعي
هاتًِفا قبل أن أقرع الباب عادا
عازٌر من بالد الُدجى والدُّموْع

قبِّليين على جبهٍة َصّكها املوُت صك¥ا أليما
َحدِّقي يف عيوٍن شِهْدَن الرَّدى والـَمَعادا
ُعدُت لن أبرح الدَّار حىت لو أنَّ النُُّجوما

حبر املتداَرك. دحرجْت ُسلًَّما ِمن ضياٍء وقالْت: ختّط الّسدميا-
 واضٌح أنَّ الشَّاعر استوحى متّنيه يف قوله (ليتين العازُر ٱنفّض عنُه 
َلَعاَزر اِحلمام. واِحلمام: املوت) من رواية إجنيلّية عن إقامة الّسّيد املسيح

من املوت الواردة يف األصحاَحني ١١ و١٢ من اإلجنيل بتدوين يوحّنا. 
فٱمسُُه َلَعاَزر وليس العازر وال عازر، كأّن السّياب أضاف األلف يف 
قوله «العازر» مثّ حذف الالم يف قوله «عازر» ال لشيء سوى متشية 

الوزن الّشعري.
واجلدير ذِكرُه أّن يف جزيرة قربص تقليًدا نّص على أّن لعازر بعد قيامته 
من املوت انتقل إليها، وٱنُتِخَب رئيس كهنة هناك، مثّ مات ثانية بعد 
اجلزيرة  مدن  إحدى  يف  وُدِفن  األّول،  موته  على  سنة  ثالثني  مرور 
الدفن كنيسة ُمسّيت على ٱمسه وإلحدى  (الرنكا) وأقيمت يف حمّل 
واجها´ا صورة موضوعة يف القسم اإلجنليزي من ويكيپيديا: الرنكا، 
كما ُوِضعت صورة لواجهة أُخرى يف كل من األقسام التالية وغريها؛ 
االسپاين والپولندي واألملاين والفارسي، ِعلًما أّن اسم لعازر بالالتينّية 
Lazarus  وِعلًما أّن الرنكا وليماسول وپافوس هي اليوم مدن قربص 
الرئيسية باإلضافة إىل ليفكوسيا  (نيقوسيا) العاصمة وهي العاصمة 
الوحيدة يف العامل املقّسمة إىل قسمني يوناين وتركي، بعد االحتالل التركي 
سنة ١٩٧٤ مثّ إعالن ما ُيسّمى «جمهورية شماِل قبرص  لشماِل الجزيرة
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سنة ١٩٨٣ غري املعرتف Qا دولي¥ا إالَّ من تركيا. وقد َعِلمُت  التركية»
خالل إقاميت عامني يف ليماسول أنَّ مشال اجلزيرة قبل االحتالل كان 
أغىن اقتصادي¥ا من القسم اجلنويب، لكّن االحتالل  صّري القسم الشماّيل 
االحتاد  إىل  تالًيا  وانضّم  اجلنويب،  القسم  اقتصاد  انتعش  بينما  فقريًا، 
األوروپي، ما دفع عدًدا من القبارصة األتراك إىل التوّسل بالقسم اليوناين 
من العاصمة للحصول على جواز سفر، باستثناء ذوي األيادي امللّطخة 
بدماء القبارصة اليونانّيني، ألّن جواز سفر اجلمهوريّة املزعومة غري معرتف 
األرمن  قبلما عرفه  التركي  االحتالل  معنى  ما  العرب  ويعرف  دولي¥ا.  به 
والّسريان والقبارصة اليونانيون. أّما اليوم فال يكّف املسؤولون األتراك عن 
حماوالت االنضمام اىل االحتاد األوروپي، يف وقت حياولون تنفيذ مجيع 
متطّلبات االنضمام الّسياسّية واالقتصاديّة والّتشريعّية، لعّل من أّمهها 
املضّي ُقُدًما بنظام احلكم الِعلماين يف تركيا الحرتام حقوق اإلنسان من 
األقلّيات وال سّيما الكرديّة. وهناك َمن يُطالب تركيا باالعرتاف باÙازر 
اليت ارتكبها األتراك خالل احلرب العاملّية األوىل ضّد املسيحّيني وال سّيما 
األرمن. وهناك من خيشى املزيد من التوّغل اإلسالمي يف أوروپا بعد 
انضمام تركيا اىل ذلك االحتاد وهو غري حلف مشال األطلسي (الناتو) 
الـُمنضّمة تركيا إليه. لكّن املصاحل األوروپية هي اليت ستقف وراء انضمام 
تركيا إىل االحتاد األوروپي. ِعلًما أّين توّقفُت، منذ بدء اخلريف العريب، عن 
السياسات  غباء  ختّيل  على  القابلّية  ألّن  انضمامها،  موضوع  متابعة 

اخلارجية األوروپية واألمريكية قد ضعفت لدّي متاًما.
ا  إقبال: زوجة الشاعر السّياب وإحدى قريباته من املصاهرة (بني أس́ر
وأسرة السّياب) فلّما أصابه املرض، الذي أّدى يف ما بعد إىل وفاته يف 
إحدى مستشفيات دولة الكويت، كانت مثاًال للمرأة احلنون احملتملة 
معه ظروفًا قاسية، قالت عنها: (عندما تغدو قسوة األيام ذكريات، 
تصبح جزءًا ال يتجزّأ من شعور اإلنسان، ترتسب يف أعماقه طبقة صلبة 
يكاد يشعر بثقلها، إذ ما تزال تشّدين ذكريايت معه كّلما قرأت عن 
مأساة ومسعت بفاجعة) وللشَّاعر جمموعة شعريّة على امسها (إقبال)
ُنِشرت سنة ١٩٦٥ ِعلًما أّن السّيدة إقبال كانت معّلمة (أو موظّفة) 
يف مدرسة الثغر االبتدائّية املختلطة اليت حصلُت منها على تعليمي 
االبتدائي يف الَبصرة؛ عِلمُت يف ما بعد أنَّ سبب ارتدائها ثيابًا سوداء 
أªّا ذات مرّة  اليوم  يف املدرسة كان ُحزنًا على وفاة زوجها. وأتذّكر 
الحقت تلميًذا مشاِغًبا يف ساحة املدرسة، خالل الفرصة ما بني درس 
(أي حّصة) وآخر، فدخلُت إىل صّفي وتفّرست يف وجوه التالميذ فوقع 
بصرها علّي مثّ قالت غاضبة: (أنت) فوقفت خائًفا من الّضرب آنذاك 
وأجبُتها: (نَعْم ِست) وال أتذّكر ما كانت يف يدها مسطرة (خشبية 
غالًبا ما اسُتخِدمت لضرب التالميذ) وال ما حصل بعد ذلك. بَـْيَد أّين 
أتذّكر عندما تلقيُت صفعة قويّة مفاجئة على خّدي األيسر من أستاذ 
الفيزياء يف املرحلة املتوسطة، وأخرى مثلها من أستاذ التاريخ يف بداية 
املرحلة الثانويّة. والثاين أصبح من أصدقائي يف ما بعد، وكان يتمّتع 
بذاكرة ذهبّية حلفظ التواريخ القدمية جد¥ا. أّما موضوع ضرب التالميذ 
وسّبهم فقد انتقدتُه يف معرض حبر الكامل من سلسلة حبور الشِّعر 

العريب اليت انتهيت من مراجعتها يف بداية أيلول- سپتمرب ٢٠١٢

 *  *  *  *  * 
قالوا أليوَب

قالوا أليّوَب جفاَك اإللْه
فقال ال جيفو َمن شّد باإلميان ال قْبضتاْه

ترخى وال أجفانُُه تغفو
قالوا له والّداء َمن ذا رماْه

يف جسمك الواهي وَمن ثّبتْه
قال هو التكفري عّما جناْه

قابيل والّشاري ُسًدى جّنتْه... إخل- حبر الّسريع
ال يدّل «قابيل» على أّن الشَّاعر مل يقرأ ِسفر التكوين حينما كتب 
قصيدته، بل ُرّمبا آثر كتابة امسه هكذا، بدل االسم املذكور يف الكتاب 
ِبْكر آدم وحّواء، مراعاة للثقافة اإلسالمّية السائدة  «قايين» املقّدس
وِسفر  املقّدس  الكتاب  قاموس  حبسب  فقايين  ِجْلَدتِِه.  أبناء  وسط 
التكوين:٤ اسٌم سامّي معناه: َحّداد. فلّما كرب اشتغل بالزراعة وقّدم 
قربانًا للّرّب من أمثار األرض، بينما َقدَّم أخوه هابيل من أبكار غنِمِه 
وِمن ِمسَاªا. فقِبل الرَّّب قرباَن هابيل ورفض قربان قايني فٱغتاظ قايني 
جد¥ا. أما سبب القبول والرفض فقد أرجعه الرسول بولس إىل اإلميان إذ 
إىل  (الرسالة  قايني»  ِمن  أفَضَل  ذبيحة  هابيُل  قدََّم  «باإلميان  قال: 

العربانيني ٤:١١)
إلى جميلة بو حيرد *  *  *  *  * 

ال تسمعيها إنَّ أصواتنا
ختزى Qا الريح اليت تنُقْل
باٌب علينا ِمن َدٍم مقفْل
وْحنُن يف ظلمائنا نسأْل

َمن مات؟ من يبكيِه؟ من يقتل
َمن َيْصِلُب اخلبز الذي نأُكل

- - -
ِعبءٌ من اآلجال ما أثقلْه
كم حاول اجلّالُد أن يُنزلْه
كم َوّد أن تُلقيه إذ تعجزيْن

مشبوحة األطراف فوق الصليْب
مشبوحة العينني َعْبـَر الظالْم
يأتيك ِمن وهران يا للزحام
َحْشٌد ُمِشعٌّ باٌشتعال املغيْب

- - -
يا أختنا املشبوحة الباكيْه

أطراُفِك الداميْه
يقطرن يف قليب ويبكني فيْه
مل يَلَق ما تلقني أنِت املسيْح
أنِت اليت تْفِدين ُجرح اجلريح

حبر الّسريع أيًضا أنِت اليت تُـْعطني ال قْبُض ريْح... إخل-



17

 *  *  *  *  * 
واضٌح أنَّ يف قوله (مل يَلَق املسيُح ما تلقني أنِت) مبالغة، لكّن ما جيب 
قراءته بني الّسطور هو صورة آالم املسيح اليت يف ذهن الشَّاعر، إْذ مل 
جيد ما هو أشّد منها للمقارنة بينها وبني غريها. واملبالغات يف شعر 
العرب كثرية ومألوفة حىت يف حيا´م اليومّية. أّما قوله (أنِت اليت تْفِدين 
ُجرح اجلريح) مصوِّرًا تضحية مجيلة بو حريد بنفسها، متحّملة ذلك 
العذاب وتلك اجلروح لتفدي اجلزائر فمقتبس بوضوح من عقيدة الفداء 

املسيحّية املمثّلة باملسيح فادي مجيع البشر.
أّما التايل فُمقتطف من قصيدة عموديّة مطّولة على وزن حبر اخلفيف، 
يف رثاء «جيكور» قرية الشاعر اجلميلة بأªارها الصغرية املتفّرعة من شّط 
العرب وببساتني النخيل، ُوِلد السّياب فيها فباتت أشهر القرى البصريّة، 
واقعة جنوّيب شرقّيها ضمن قضاء: أبو اخلصيب. وأصل الكلمة فارسي 
املواقع  أحد  األعلى- حبسب  اجلدول  أي  «جوي كور»  من  مأخوذ 

االلكرتونية العراقية.
✞  ✞  ✞

مرثية جيكور
يا صليَب املسيح ألقاَك ِظال¥ * فوق جيكوَر طائرًا من حديِد

يا َلظلٍّ كظُلمة القرب يف اللون وكالقرب يف ابتالع اخلدوِد
والتهام العيون ِمن كّل عذراَء كعذراء بيَت ْحلَم الَولوِد

شهيِد  النصارى  على  صليب  ِمن   * العواري  بالقبور  عجالن  مّر 
فاكتَسْت منه بالصليب الذي ما كان إّال رمز اهلالك األبيِد

ال رجاءٌ هلا بأن يُبَعَث املوتى وال مأمٌل هلا باخللوِد
َويَل جيكوَر أين أيّاُمها اُخلْضُر وليالُت َصيفها املفقوِد
والعشاءُ الّسخّي يف ليلة الُعرس وتقبيلة العروس الودوِد

✞  ✞  ✞

الصليُب الصليُب إنّا رأيناُه وقد َمّر كاخليال الّشروِد
ْعنا كقعقعات الّرعود قد رأيناه يف الصباح ويف الليل مسَِ
أْهَو هذا الذي يريدون؟ أْشالءُ وأنقاُض منزٍل مهدوِد

أفما قامِت احلضاراُت يف األرض كعنقاَء ِمن َرماد اللحوِد
ال وملْ تفرح العقوُل على اÙهول َيْسِربَْن فيه َغوَر الوجوِد

✞  ✞  ✞

ساحٌر فجََّر املدى عن مًدى َمآلن باللحن ُمْتـرٍَع بالنشيِد
أو تّدق األجراس يا أرُض يا ُبشرَاِك باُحلّب واملسيح الوليِد

 *  *  *  *  * 
واملزيد من آثار السّياب املسيحّية يف ديوانه وال سّيما تلك اليت ضربُت 

منها أمثلة على وزن كّل من الكامل واملتدارك خالل مراجعيت حبور 
الشعر العريب، هي التايل:

 *  *  *  *  * 
غريب على الخليج

الشمُس أْمجَُل يف بالدي ِمن سواها والظالْم
حىت الظالُم هناك أْمجَُل فْهَو حيتِضُن العراْق

واحسرتاُه مىت أناْم
فَأِحّس أنَّ على الوسادِة ليَلَك الصَّيفيَّ طال¥ فيِه ِعطُرك يا عراْق

بني القرى الـُمتهيِّباِت خطاَي والـُمُدن الغريبْه
غنَّيُت تُـْربَتَك احلبيبْه

وَمحَلُتها فأنا املسيُح جيّر يف املنفى صليَبْه- حبر الكامل
✞  ✞  ✞

المسيح بعد الصَّلب
ْعُت الرِّياْح بعدما أنزلوين، مسَِ
يف نواٍح طويٍل تسّف النخيْل

واخلُطى وهي تنآى. إذْن فاجلراْح
والصَّليُب الذي َمسَّروين عليه طوال األصيْل

: كان العويْل مل ُمتِْتين. وأنَصتُّ
يـَْعــبُـُر السَّْهَل بيين وبني املدينْه

ِمثل َحْبٍل َيشّد السَّفينْه
 *  *  *  *  * 

بعَد أْن َمسَّروين وألقيُت َعيينَّ حنَو املدينْه
كدُت ال أعرُف السَّْهَل والسُّوَر واملقربْه

كان شيٌء، مدى ما ترى العُني، كالغابة الـُمزِهرْه
كان، يف ُكلِّ مرًمى، صليٌب وأمٌّ حزينْه

ْ- حبر املتداَرك ُقدَِّس الرَّبُّ هذا َخماُض املدينه 
واالقتباسات من اإلجنيل يف هذه املقتطفات وغريها كثرية. وال شّك 
لدّي بأن السّياب رجع إىل الكتاب املقّدس لتقّصي احلقائق. وكان 
والبّيايت من ذوي الثقافة العاملّية الواسعة والعالقات االجتماعّية الطّيبة 
مع كبار األدباء من معاِصرِيهما، مل تفصلهما عنهم فواصل طبقّية وال 
جغرافّية وال دينّية. ويف األفق أزيد من دراسة أكادميّية حول توظيفهما 
رموزًا من العهدين القدمي واجلديد يف الشِّعر، علًما أªّما وظّفا رموزًا 
أخرى من فلسفات العامل وآدابه ومن امليثولوجيا، يف وقت أصبح شعر 
منحت  جامعات  وهناك  عّدة.  عاملّية  لغات  إىل  مرتمجًا  منهما  كل 
طلبتها املتقّدمني برسائل عن ِشعر السّياب والبّيايت شهادات املاجستري 

والدكتوراه.

« العليقة تلتهب تحت نظر موسى دون أن تحترق، هكذا الكنيسة تلهبها نيران االضطهادات وتجارب 
القديس هيالريون أسقف بواتييه الخطأة .. . نيران كل المآثم هائجة علينا من دون أن تحرقنا ».
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حبسب األب ألكسندر شميمن، املسيحية الّرومّية األرثوذكسية ليست 
ديًنا. يكتب يف «من أجل حياة العامل»: «بالمعنى العميق، المسيحيَّة 
هي نهاية كّل الدين… ال تُقّدم المسيحية في أي نقطة من العهد الجديد 
كجماعة دينية أو دين. هناك حاجة إلى الدين حيث يوجد جدار فصل 
مًعا، حطم  آن  في  واإلنسان  اإلله  المسيح،  لكن  واإلنسان.  اهللا  بين 
الجدار القائم بين اإلنسان واهللا. لقد افتتح حياة جديدة وديًنا جديًدا».

هذا املفهوم ليس جديًدا بل هو موجود على مدى العهد اجلديد. 
المسيح نفسه، بالرغم من جتّذره يف يهودية أيامه وحفظه للناموس 
اليهودي، أشار إىل ما هو أبعد منه: احلياة اجلديدة اليت أشار إليها 
 ،٥:٣-٨ (يوحنا  الُقدس  بالرُّوح  ممنوحة  حياة  ألكسندر،  األب 
وكهنوته وضحاياه  هيكل  إىل  أتباعه حباجة  يعد  مل   .(٣٧:٧-٣٩
للتواصل مع اهللا، سواء كان هذا اهليكل في جرزيم أو يف أورشليم 
(يوحنا ٢١:٤-٢٣). جسده صار اهليكل اجلديد (يوحنا ٢١:٢). 
(مىت ١٦:١٢،  يف تلك احلياة اجلديدة، مل تعد قيود السبت ُمْطَلقة
يوحنا ٨:٥-١١)، وال عادت قوانني الطعام متنع بعض املأكوالت 
(مرقس ١٩:٧). ففيما كان يعيش كيهودي أمني للعهد القدمي، قّدم 
املسيح مخرًا جديدة، شرابًا أقوى من أن ُحيَتوى يف أوعية مخر ذلك 

العهد. أوعية امللكوت اجلديدة صارت َضُرورِيّة. (مرقس ٢٢:٢).
القديس بولس لليهودية.  هذا االستبصار األساسي هو مصدر رفض
فاليهودية، بالرغم من أصلها اإلهلي، توقفت عن اإليفاء بغرضها ألªا 
كانت ديًنا. على غرار كل أديان العامل، كانت تتمّيز ببعض املفاهيم 
احليوانية  الذبائح  يقّدم  عندها كهنوت  والثنائيات. كان  األساسية 
والقانون هو أن الكهنة فقط هم َمن يقّدم الذبائح الطقوسية. عرفت 
اليهودية مبدأ املكان املقّدس، حيث كانت احملاكم املوسوية ومن مثّ 
(كقدس  حمدَّدين  إالَّ ألشخاص  دخوهلا  ميكن  ال  وأماكن  اهليكل، 
«ُمَقدَّس – طاِهر – فيها تصنيفات  مثًال). كان  الداخلي  األقداس 

َنِجس»، وواضح أن النَِّجس ال يستطيع تقدمي الضحية إىل أن يَـَتَطهَّر. 
كما استعملت تصنيف «الطاهر – النجس» لبعض األطعمة، ُحمَرِّمة 

قداسة  أعلنت  القمري،  التقومي  باستعماهلا  احليوانات.  بعض  تناول 
الكامل،  البدر  يوم  كالسبت،  بذا´ا،  اªا مقدسة  أي  االيام،  بعض 
والعبور. مل تتفّرد اليهودية Qذه األمور بل كل أديان العامل تستعمل 
نفس التصنيفات. هذه مل تكن تصنيفات يهودية بل دينية. قد ختتلف 
األطعمة  هي  وما  املقدسة،  األيام  حتديد  يف  بينها  فيما  األديان 
املسموحة، وَمن هو املخوَّل أن يتصّرف ككاهن يقّدم الذبيحة، لكنها 

تتفق بأن هذه التصنيفات أساسيَّة وجوهريَّة.
«أركان» (أنظر غالطية ٣:٤،  هذه التصنيفات مسّاها الرسول بولس
كولوسي ٨:٢ و٢٠:٢). مل تكن هذه خطأً حبدِّ ذا´ا، بل هي مثّلت 
إحجاًما وإقالًعا عن احلياة اجلديدة املمنوحة جمانًا باملسيح مبعزل عن 
اعترب  إن  يهّم  أنّه ال  بولس  الرسول  َعلََّم  التصنيفات. وهكذا  هذه 
اإلنسان أحد األيام بذاته أقدس من غريه (رومية ٥:١٤)، وأنَّ أي 
طعام جنس بذاته (رومية ١٤:١٤، ١تيموثاوس ٤:٤-٥). لقد رأى 
(غالطية  ُمفزِع  تطور  اليهودي  بالتقومي  الغالطيني  التزام  أن 
١٠:٤-١١)، وقال أن خضوع الكولوسيني لقوانني األطعمة النجسة 
» (كولوسي  اْلَعاملَِ اْلَمِسيِح َعْن أَرَْكاِن  ليس جديرًا بالذين اتوا «َمَع 

.(٢٠:٢-٢٣
ولكن اآلن وقد أتى المسيح ليخّلصنا، مل نَـُعْد عبيًدا من بعد، وال 
حتت أي دين بتصنيفاته األساسية. يف املسيح بلغ اجلنس البشري ومل 
يعد حيتاج الدين. ميكننا أن منتلك الرُّوح القدس بدًال عنه، وهو العهد 

واالشرتاك يف قوى الزمان اآليت.
لكل  إذ  آخر.  دين  أي  مثل  املسيحية كدين  حتريف  السهل  من 
األديان الرئيسية ُكتب (التوراة، اإلجنيل، القرآن، البهاغافادغيتا «كتاب 
املوىل» اهلندوسي)، لكل األديان إكلريوس يقيم اِخلَدم (ربات، كهنة، 
أَِئمة)، ومباَين للعبادة (جمامع، كنائس، مساجد، معابد). هناك الكثري 
من األشياء املشرتكة يف تعاليم األديان، فكلها تقول بأن اللطف خري 
من القساوة، وبأنَّ على الناس أالَّ يقتلوا بعضهم البعض أو يزنوا. من 
السهل جًدا إًذا للذين يدرسون االديان املقارنة أن يتخّيلوا أن املسيحيَّة 

ِلَم الرُّوِمـيَّة 
األرثوذكسية
ليست ديًنا
األب لورانس فايرلي

نقلته إلى العربية
أسرة التراث األرثوذكسي
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تُقاَرن بغريها. ولكن كما رأينا، ليس األمر كذلك. األمور اليت تبدو 
نفسها وتشابه أشياء يف الديانات االخرى هي باحلقيقة ليست كذلك. 
هناك بالطبع تشابه ظاهري. ولكن احلقيقة الداخليَّة األساسيَّة ختتلف، 
متاًما كما أنه يوجد تشابه ظاهري يف أجساد كل البشر، فيما الفرق 

احلقيقي بينهم موجود يف نفوسهم.
من  أن ُكًال  هو  والدين  املسيحيَّة  بني  الظاهرة  الشبه  أوجه  أحد 
عندما  يُـِؤمُّون  الذين  األشخاص  من  فئة  لديهما  واألديان  املسيحيَّة 
جيتمع اجلميع، ويؤدون جمموعة معّينة من الطقوس. ُيسّموªم بالغالب 
مهمتهم  اإلغريقية-الرومانية، كانت  والوثنية  اليهودية  «الكهنة». يف 
عبارة  أن  مهم  ألمر  إنه  الضحايا.  تقدمي  تتحدَّد يف  بشكل خاص 
«كاهن» ال تنطبق على اإلكلريوس املسيحي. حنن نسميهم «شيوخ»

أو «خّدام (presbyters)»، أو «رعاة». ُيشار إىل الكهنة اليهود 
Qذه العبارة (أعمال ٧:٦)، لكن ليس إىل اإلكلريوس املسيحي. هذا 
اللقب حمفوظ يف الكنيسة ليسوع املسيح وحده، فهو وحده الكاهن 
أن نرى سبب ذلك،  الكنيسة. وميكن  األول واحلقيقي والوحيد يف 
فالكاهن هو َمن يقدِّم الضحيَّة، والضحيَّة احلقيقيَّة الوحيدة املوجودة 
لتخلِّص وحتوِّل هي ضحيَّة جسد املسيح على الصليب. كل تقدمات 
الناموس األخرى كانت جمّرد نبوءات، وعود، وصلوات لطهارة سوف 
تأيت الحًقا. الكهنوت اليهودي، ومن منظار أوسع كل كهنوت األديان 
الوثنية في العالم، َوَجَد ِمْألَُه في المسيح. إنه الكاهن احلقيقي الذي 
حيملون  َمن  إن   .(١:٨-٥ (عربانيني  حقيقية.  ضحية  نفسه  قّدم 

مسؤوليات ليتورجيَّة أو رعائيَّة يف كنيسته ليسوا كهنة باملعىن الدقيق 
املالئم. إªم ال يقدمون تقدمات كمثل ضحايا الكهنة اليهود والوثنيني 

ألن الضحية الوحيدة اليت حنتاجها قد سبق تقدميها.
مقيمي  على  ُتطّبق  «كاهن» كانت  عبارة  أن  بالطبع  صحيح 
الذبيحة  مقيم  هو  عندما كان  األسقف  على  أوًال  اإلفخارستيا، 
الرئيسي، ومن مثّ على الرعاة عندما صارت هذه مهمتهم. هذه التسمية 
الشعريَّة مل تكن خاطئة ألªا استندت على رؤية أن مقيم الذبيحة يقّدم 
بالذِكر ضحية املسيح احلقيقية. وعليه، فاحملتفلون كانوا كهنة ال من 
حقهم اخلاص، بل بسبب دورهم كرؤساء ليتورجيني للكهنوت امللوكي

أي جسد المسيح كاهننا األعظم. إن اإلشارة إليهم ككهنة َعَنت فقط 
أنـَُّهم ذحبوا  اليت فيها تقِدَمات، ال  الكنيسة  أªم حيتفلون بتذكارات 
حيوانات وقدموها مع دمائها كضحايا على مذبح حجري وحسب. 

من هنا تسمية اإلفخارستيا الضحية غري الدموية.
املسيحية ليست ديًنا، واإلكلريوس الذي يقيم طقوسها ليسوا كهنة 
م إلظهار ذبيحة  م يأيت من دع́و باملعىن الضيِّق للكلمة. إن كهن́و
يسوع املسيح احلقيقيَّة املخلِّصة من خالل عبادة الكنيسة اجلماعيَّة. 
إªم كهنة ال حبقهم اخلاص بل مبشاركتهم الـُمسامة يف كهنوت معلمهم 
السماوي. إن تشابه االسم بني الكهنة املسيحيني، وكهنة اليهود ال 
ينبغي أن يقود خطأ إىل االعتقاد بأن املسيحيَّة هي جمرد دين آخر. 
ليست املسيحي¥ة ديًنا بل هي الحضور األسراري هللا المتجسد على 

األرض.

« سوف يكون المال بالنسبة لك مجرد أجرة سفر لرحلة، ال كشيء يحرض على الجشع، بل كشيء ُتوظُِّفُه لحاجة 
ال للمتع والملذات. أحبب اهللا .. أستخدم العالم، ال تجعل العالم يستولى عليك. أنت في رحلة، هذه الحياة هي 
فندق. أستخدم المال والممتلكات كما في فندق. فالمسافر يستخدم المائدة والكأس واإلبريق والسرير. كشخص 
يستعد للرحيل ال كشخص مقيم ».                                                          المغبوط أغسطینوس

«في يوم الرَّّب اجتمعوا لكسر الخبز واإلفخارستيا بعد أن تكونوا قد اعترفتم بخطاياكم، لتكون ذبيحتكم طاهرة. 
وإذا ما كان ألحد خصام مع زميله فال ينضم إلى إجتماعكم حتى يتصالح معه، لكي ال تتدنس ذبيحتكم. وهذه 
الذبيحة هي التي قال عنها السيِّد: لتقدم لي في كل مكان وزمان ذبيحة طاهرة ألني ملٌك عظيٌم، واسمي عجيٌب 
الدیداخي (القرن الثاني) في األمم».                                                                             

« الكنيسة كسفينة في عرض البحر، تهزها األمواج 
والصليب  ربانها،  هو  فالمسيح  تغرق،  ال  ولكنها 
صاريها، والعهدان هما دفتاها ..أما البحارة الذين يقفون 

عن اليمين وعن اليسار، فهم المالئكة الحرَّاس».
هيبوليتوس الروماني (القرن ٣) _ (عن المسيح الدجال) 

« يجب أالَّ تفزعنا أي مصيبة أو محنة بشرية، 
سوى الخطيَّة وحدها. فنحن ال َنخاف من الفقر 

أو المرض أو اإلهانة، وال نفزع من المعاملة 
الكيدية الخبيثة، وال من المذلة أو الموت ».

القدیس یوحنا ذهبي الفم
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المسيحيَّة أصوليَّة. وحيث ال تكون أصوليَّة ال تكون أصيلة. أصوليَّة 
املسيحيَّة تؤثّر على كّل ما يربطها بالعامل. هذا مرّده إىل أن جذور 
املسيحيَّة ال تأتي من العالم، وال هي تتغذى من روحه. إن طبيعة املسيحيَّة 
لكن  نسيب.  هو  ما  مستوى  على  أصوليتها  يفرض  ما  هي  املطَلقة 
األصوليَّة على مستوى النسّيب ال ميكن أن تتّم من دون عالقة باملطَلق 

ومن دون اإلشارة إليه.
العامليَّة  احلقائق  «نار». كل  مثل  العامل  إىل  املسيحيَّة  حقيقة  تأيت 
هذه  تعمل كل  جتّردها.  درجة  نسبيَّة، حبسب  وقيمتها  اصطالحيِّة 
احلقائق على مستوى النسّيب. يصري اخلطأ عندما ُحتّول هذه احلقائق 
إىل مطَلقة وحتّل حمل احلقيقة العامليَّة. من وجهة نظر مسيحيَّة، يصري 
اخلطأ عندما تُبَذل محاوالت جلعل حقيقة المسيحيَّة تتطابق مع العالم، 

وذلك ألسباب تتعّلق باحلداثة.
ا  ال تتطور األرثوذكسيَّة عندما تذعن لنسبية العالم والروح العالميَّة، إمنَّ
هو  املسيحي  التقليد  حمتوى  جممل  إن  َحـًيا.  تقليدها  حتفظ  عندما 
المسيح نفسه، الذي مات ويبقى يف العامل بكنيسته. ِإنَّ ِحْفَظ هذا 
التقليد هو خربة املوت كعامل حياة. هذا يصري بأن يقّدم كل واحد 
من أعضاء الكنيسة ذاته قربانًا، ما يتيح إظهار حياة املسيح وأعضاء 
كنيسته الراقدين من خالل مالءمة جديدة: مالءمة حياة أعضائها 

املرتبطني بالعامل. وهكذا كل الهوت الكنيسة مهتّم دوًما باملالءمة.
لذا طبيعي أنَّ المسيحيَّة سوف تبقى غريبة ومستغَربة بالنسبة للعالم. 
أتى إلى العالم كغريب. ليس ألنه غريب عن العامل فعلي¥ا،  املسيح نفسه
فهو خالقه، بل ألن العالم تغّرب وصار ُمَغاِيًرا من جهة المسيح. لقد أتى 
«ِإَىل َخاصَِّتِه َجاَء، َوَخاصَُّتُه َملْ تَـْقبـَْلُه. َوأَمَّا ُكلُّ الَِّذيَن قَِبُلوُه فََأْعطَاُهْم 
ُسْلطَانًا أَْن َيِصريُوا أَْوَالَد اِهللا» (يو١١:١-١٢). أي أن يصريوا آهلة هم 

أنفسهم.
حنن مل ُخنَلق لنبقى كما حنن. حنن مصنوعون لنصري كاملني وننمو إىل 
ما مل نكن عليه. حنن أتينا من الالوجود وحنن صورة للكائن احلقيقي. 

ومدعوون  ُصِنعنا كخليقة،  حنن 
ألن نصري على شبه اخلالق غري 
بشر  بطبيعتنا  حنن  املخلوق. 
َْنيِ. اهللا  َوأُْعِطيَنا القوة لنصري ُمَتَأهلِّ
آلهة نحن  لنصير  إنسانًا  صار 

املنطوية  احلالة  هذه  (بالنعمة). 
على تناقض ظاهري، واليت تقبع 
يف قلب املسيحيَّة، ُحتدِّد طبيعتها 
وتشّكل شخصيتها اجلوهريَّة. ألن 
حبسب طبيعتها وشخصيتها ليس 
من السهل على الناس قبول املسيحيَّة بل باحلرّي هي ُمنَكرة، متاًما كما 
َقْد ُوِضَع  عن يسوع: «َها ِإنَّ هَذا  قال مسعان الشيخ للعذراء مريم

ِلُسُقوِط َوِقَياِم َكِثريِيَن ِيف ِإْسرَائِيَل، َوِلَعالََمٍة تُـَقاَوُم.» (لو ٢: ٣٤).
إن رفض الشعب للمسيح، كما قبوله من كثريين، هي ظواهر مستمرة 
ميكن مالحظتها يف زماننا هذا أيًضا. املسيح نفسه قال لتالميذه: «ِإْن 
َكانُوا َقِد اْضَطَهُدوِين َفَسَيْضَطِهُدوَنُكْم، َوِإْن َكانُوا َقْد َحِفظوا َكالَِمي 
َفَسَيْحَفظُوَن َكالََمُكْم». بشكل عام، يبقى العاَلم غريًبا عن املسيح 
وعن تعليمه. سبب هذا ليس موقف الشعب السليب وحسب بل ايًضا 
أن المسيحيَّة ُتَظهَّر بشكل َسيِّء على يد المؤمنين أنفسهم. هنا 
تكمن مأساوية العامل وأيًضا ضرورة شهادة المسيحيين الحقيقيَّة في 

العالم.
منذ البداية، أحس املسيحيون احلقيقيون بغربة يف العامل، أªم «عابرو 
طريق». ليس ألªم نبذوا العامل أو ألنه مل يكن املكان الذي أعطاهم 
إياه أَبُوهم، بل ألن العالم ارتّد عن اآلب وتخّلى عن الهدف الذي 
من أجله ُخِلق. يشعر املسيحيون Qذا ألªم يضعون كل شيء ضمن 
منظور ملكوت اهللا، بقدر ما يفعلون هذا يف الواقع. Qذه الطريقة، إªم 
ُيربِّرون العامل وحياة البشر فيه. إªم حييون يف العامل كعابري طريق، 
ألªم ميارسون سلطتهم - بقدٍر ما - لكي يعيشوا مثل «َرِعيَّة َمَع 

اْلِقدِّيِسَني َوأَْهِل بَـْيِت اِهللا».
احلقيقة املسيحيَّة ُمعطاة للشعب من خالل الكنيسة. يف العامل، تبدو 
الكنيسة كمؤسَّسة. لكن يف الوقت نفسه، إªا شركة قديسني. يبدو 
بينما  بطبيعتها،  مواهبية  التقديس  شركة  متناقضني.  األمران  هذان 
املؤسَّسات  عن  ممنوعة  النعمة  ليست  خملوق.  كيان  املؤسَّسة 
واملؤسَّسات ليست ُمطَلَقة مبا يكفي يف احلجم لتكون قادرة على إيواء 
في التاريخ جيعل من مؤسَّستها  النعمة. إن احلفاظ على شركة القديسني

ضرورة. هذا خيلق احلاجة إىل تركيب للمؤسَّسة والنعمة.
إن الكنيسة تعمل ضمن التاريخ كمؤسَّسة مواهبية، كشركة مواهبية 
ُمَؤسََّسة أو كشركة قديسني. Qذا ينشأ توتر جدلي ثابت بين الكنيسة

والعالم. على مستوى آخر، باحلقيقة، ضمن الكنيسة نفسها، أَيُوَجُد 
توتر جديل بني النعمة واملؤسَّسة تلطّفه الرهبنة إىل حد ما من خالل 

احلياة اهلدوئية.

َمِسيِحيَّة ُأُصولِيَّة
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﴿الروح هنا هي Ethos وهي كلمة يونانية تعين «الشخصيَّة» اليت 
تستخدم لوصف املعتقدات أو املثل التوجيهية اليت متّيز اÙتمع أو األمة 

أو األيديولوجيا– املرتجم﴾
َوِيف  اْلُكلُّ  «اْلَمِسيُح  هي:  األرثوذكس  املؤمنني  عند  السِّر  كلمة 
اْلُكلِّ» (كولوسي ١١:٣) ، إن مل يكن كل جانب من جوانب حياتنا 
غارقًا يف املسيح، َيُكْن منقسًما بطريقة غري مقبولة إىل ديين وغري ديين. 
يوجد مثل هذا االنفصال يف الديانات الوثنية. التديُّن هو اقتصار احلياة 
أحد جوانب  هو  التديُّن  هذا  والعبادة.  والتقدمة  اهليكل  زمن  على 
أسلوب حيا´م. ما تبقى من حيا´م، الفردية واالجتماعية، مستقلٌّ. 
وبالتايل ميكن تقسيم منط حيا´م إىل ديين أو غري ديين، متاًما كما 

تنقسم حياة الناس الذين يشغلون مناصب عامة إىل عامة وخاصة.
يؤّدي هذا االنقسام إىل فكرة «الواجبات الدينية»، وهي التزامات جتاه 
العنصر اإلهلي، وال عالقة هلا بالتزامات جتاه اآلخرين. إن هذا التدّين 
المتشرذم المفكك يوّلد شكِلّيين، يؤمنون بأن الحياة الدينية محصورة 
بالسوق أو محاكم  العمل أو  بالمنزل أو بمكان  بالهيكل، ليس  فقط 
الناحية  من  إلخ...  السجناء،  زنزانة  أو  المرض  سرير  أو  القانون، 
األخرى، الروح الدينية األرثوذكسيَّة هي «تْألِيه» ُكلِّ حياتنا وتقديس ُكلِّ 

جوانبها وتجميلها تحت التأثير المجّدد للمسيح بنور السماء.
لتحقيق ذلك ، حنن حباجة إىل دراسة مستمرة وصالة غري منقطعة 
﴿ «التلميذ» للمسيحيني كان  اسم  أول  املقدسة.  األسرار  وحياة 
discipulus = student﴾. جيب أن َيُكوَن املؤمنون األرثوذكسيون

اليوم أيًضا تالميذ يسعون لتنوير مشاكلهم اليومية من خالل دراسة 
كلمة اهللا والفكر اآلبائي. على وجه اخلصوص، ينبغي أن حتفِّز الصالة 

مجيع جوانب حياتنا.
 إن النعمة اإلهلية املعطاة لنا باَألْسرار جيب أن تدعونا كل يوم لُنصبح 
مسيحيني  تصّور  ميكن  ال  العامل».  «نور  و  األرض»  «ملح  حًقا 
حقيقيني ال حياولون أن يتزيّنوا بالفضيلة، أقّله، على سبيل املثال، فضيلة 
العدالة والنزاهة. هذا جيب أن ميّس مجيع عالقاتنا وتفاعالتنا. جيب علينا 
مجيًعا أن جنوع ونعطش إىل الِربّ، ليس فقط باملعىن التِّـَقِينِ، بل أيًضا 

باملعىن اخلاص للخضوع للعدالة، لقوانني الدولة.
إن الناس املتشّظني باملعىن الروحي «ال يهتمون بشكل خاص بالتوافق 
مع قوانين الدولة. إنهم يعتبرون الدولة شيًئا خارج نمط حياتهم الديني 
وبالتالي خارج احترامهم. وبالطبع ، فإنهم يحترمون القوانين التي تهدف 
إلى الحفاظ على الوصايا العشر، لكنهم ال ينخرطون بشكل خاص في 

قوانين أخرى كالضرائب أو اإلدارة … إنَّ النزاهة واالجتهاد مفتقَدتان 
أحيانًا إلى حٍد ال يتحمله حّتى الوثنيون». الضمري املهين، مبعىن أَنَّ على 
املسيحيني أن يعطوا قدر استطاعتهم يف عملهم، ليس متطورًا إىل حد 
بالصالة  ويرتبط  والكمون،  بالشبث  االهتمام  عليه  ويطَغى  كبري 

والضمري [١].
مث ماذا نقول عن فضيلة احملبة؟ تاريخ املسيحيَّة يف هذا املوضوع هو 
األكثر تنويرًا. هذه الفضيلة هي السَِّمة املميزة للمسيحيني األرثوذكسيين

على َمـرِّ القرون. منذ العصور القدمية ، َسلَّم الكثري من املسيحيني 
أنفسهم للخدمة مقّدمني ثروا´م، وأطعموا اآلخرين [٢]. يف كثري من 
 ، الصَّاِدق  بالعمل  املرتاكمة  األموال  املسيحيُّون  َوفـََّر  األحيان، 
واستخدموها لشراء (حرية) القديسني وإنقاذ العبيد والسجناء واألسرى 
واملظلومني والـُمَداِنَني وَمن ِمْثِلِهم [٣]. عندما على سبيل املثال، يف زمان 
الوحيدين  املسيحيُّون كانوا  والمجاعة،  الطاعون  تفشَّى  ماكسيميان، 
الذين قدموا رعاية احملبة من دون متييز جلميع الذين كانوا يعانون إىل 

مّجدوا اهللا بسبب املسيحيني. درجة أن الوثنيين أنفسهم
القديسني: باسيليوس الكبري، يوحنا الذهيب  أهكذا يشتعل قلبنا مبحبة
فيلوثاي  أوملبياذا،  السوري،  أفرام  ثيوذوسيوس،  الرحوم،  الفم، يوحنا 
أنـََّنا  أم  األرثوذكسيني؟ واحلياة  اإلميان  وبطالت  أبطال  من  وغريهم 
نحصر النظرة األرثوذكسيَّة بالمشاجرة حول االختالفات في المواضيع 
أرثوذكسيين  مؤمنين  نكون  أن  يمكن  ال  مضمون؟ دون  من  التقليدية 
حقيقيين إذا كنا نحتمل محنة األطفال الذين يعانون من نقص التغذية 
وكل أشكال التعاسة األخرى في محيطنا. ال يمكن أن نرتاح بسهولة 
االضمحالل  ويحصدون  المسيح،  عن  بعيًدا  اآلخرون  يعيش  عندما 
والفساد بينما نحن ال نبالي بهم. «َمْن الَ حيُِبُّ َملْ يـَْعِرِف اهللاَ، َألنَّ اَهللا 
َحمَبٌَّة… ِإْن قَاَل َأَحٌد:«ِإينِّ أُِحبُّ اَهللا» َوأَبـَْغَض َأَخاُه، فـَُهَو َكاِذٌب. 
َألنَّ َمْن الَ حيُِبُّ َأَخاُه الَِّذي أَْبَصرَُه، َكْيَف يَـْقِدُر أَْن حيُِبَّ اهللاَ الَِّذي ملَْ 

يُـْبِصْرُه؟» (١يوحنا ٨:٤ و٢٠).
المسيحيُّون األرثوذكس هم أناس اجتماعيون مّتزنون جًدا، أصحاب 
شجاعة مسيحيَّة وجرأة متواضعة. ليسوا غرباء عن اÙتمع، لديهم 
املسيحي  لالعرتاف  الوقت  حيني  عندما  ناحيته.  من  احملبة  مشاعر 
اجلريء والشجاع، فهم ال ينظرون إىل اÙتمع بشعور باهلزمية أو شعور 
بالدونِيَّة. إªم ال خيجلون باإلجنيل أمام اÙتمع، بل يريدون إظهار قوة 
يتبعه  الذي  الطريق  حنو  «القيادة»  مبسؤولية  يشعرون  إªم  اإلجنيل. 

اÙتمع.
هي  علينا مجيًعا أن نتذكر أن السِّمات الرئيِسيَّة للرُّوح األرثوذكِسيَّة
حياة تتمحور حول المسيح ووالدة روحية جديدة. نحن مدينون ألنفسنا 

ولجيراننا وهللا أن نعيش باإليمان والحب والرجاء.

P. Melitis, Για ν’ ανοίξει ο δρόμος, Athens  .[1]
.1957, p. 180

.Clement I Cor. LV, 2 .[2]
Apostolic Constitutions IV, 9 .[3]

السمات الممّيزة
للروح األرثوذكسية

خريستوس كاراذيموس
نقلتها إلى العربية مجموعة التراث األرثوذكسي
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الفصل الخامس
«ُمْسَتِنريًَة ُعُيوُن أَْذَهاِنُكْم، لِتـَْعَلُموا َما ُهَو َرَجاءُ َدْعَوتِِه، َوَما ُهَو ِغَىن 
َحنُْن  َحنَْونَا  اْلَفائَِقُة  ُقْدرَتِِه  َعَظَمُة  ِهَي  َوَما  اْلِقدِّيِسَني،  ِيف  ِمريَاثِِه  َجمِْد 

اْلُمْؤِمِنَني، َحَسَب َعَمِل ِشدَِّة قُـوَّتِِه» (أفسس ١٨:١-١٩).
الكبري  املعلِّم  جتاه  لواجبه  مفهومه  طريقه حبسب  نكتاريوس  وتاَبَع 

ُكل  رغم  املسيح،  يسوع  املخلِّص  واألوحد، 
مالحظات املكتب التنفيذي ومضايقاته له.

١٨ يف  الدروس  بدء  ومبناسبة  التالية،  السنة  ويف 
أيلول، أَْلَقى نكتاريوس كلمته يف القاعة الكبرية أمام 
التنفيذي  اÙلس  وأعضاء  األساتذة  املدرسة كّلها: 
ومجيع الطالب تقريًبا. هذه املرَّة بقيت جّبات الطالب 
هادئة ومل تبدر منهم أية حماولة إلحداث اجللبة. ومن 
َمَثِل  عن  وتكلَّم  اإلجنيل،  نكتاريوس  اختار  جديد 
ح َوَحبَّة  الزَّارع. فشرََح خالل عشر دقائق دور الفالَّ
احلقيقة  يف  هذا  لقد كان  اجلّيدة.  واألرض  احلنطة 

موضوعه الـُمَفضَّل. قال:
- «الزراعة الروحّية هي كالزراعة الطبيعّية، فالزّارع واحلقل خمتلفان، 
وكذلك يف الزراعة الروحّية: فَِإنَّ أفكار التالميذ وقلوQم هي األرض اليت 
حون، أو الزَّارعون. وُكل ما حيدث يف عمل  تُــزرَع، واألساتذة هم الفالَّ
األرض حيصل أيًضا يف التعليم. فإذا َسَقَطْت احلّبة يف أرٍض جّيدة، 
ا تُعطي الثمر، بعضها مئة والبعض ستني، والبعض اآلخر ثالثني.  َّªفإ
وقد تسقط يف الشَّارع أو يف األرض الـُمحِجرَة أو بني األشواك. فاليت 
تسقط يف الشَّارع تأكلها العصافري، واليت تسقط يف األرض الـُمحجرة 

جتّف لقلة املياه، واليت تسقط بني األشواك تنمو األشواك وختنقها».
وأخريًا حتدََّث عن أحاسيسه جتاه دعوة املدرسة ودعوته، فِإنَّ الطالب 

ُمهـيَّـــأون لسلك الكهنوت، وليصبحوا كهنة رعايا.
- «إنّه ألَمٌر عظيٌم أن يكون املرء كاهًنا أميًنا وفاضًال، فبٱستطاعته أن 
يوّجه ساقية هذه احلياة الدنيا حنو ªر األمل، وأن يُنشىء ماليني الناس، 
فيتدارك األحقاد واألهواء واملصائب، ويزرع احلّب والعدالة والتعاون 

والعمل الـُمفرِح. ميكنه أن ُيصبح الطريق والّنور، نور املسيح.»
- «لقد شيََّد األخوان ريزاريس هذه املدرسة لُِتصبح مكانًا لتنشئة 
ممثلني فاضلني للرّب العلّي. وهلذا اهلدف َعْيِنِه جيهد السَّادة املستشارون 
املدرسة.  هذه  إىل  أنتم  أتيتم  أيًضا  اهلدف  وهلذا  األساتذة.  ومجيع 
وسوف يساعدكم التعليم الذي تتلّقونه هنا ألن ُتصبحوا ممثلني جديرين 
للكنيسة، وأن ُحتَقُِّقوا آمال ذويكم الذين يتعبون من أجلكم. ويوم 
نفسه:  بالقدر  تصبحون  كهنة ستكون مسؤوليتكم عظيمة وكثرية 

فستدخلون إىل اهليكل املقدَّس لتقدمي الذبيحة هللا من أجل الشعب 
ألن الشعب ينال ِغَىن الرمحة بواسطتكم. فإذا مل تكونوا أهًال هلذه 
اإلهلّية.  النعمة  باب  سيغلق  أهليتكم  عَدم  فِإنَّ  العظيمة،  الـَمَهمَِّة 
الضعفاء  تشّددون  تكونوا كالرعاة:  أن  عليكم  حيّتم  وكونكم كهنة 

وترفعون الذين سقطوا ....».
الشكليَّة  والتهنئات  بالتصفيق  خطابه  فقوِبَل 
ولكنه عَرَف الحًقا أَنَّ بعض املستشارين من ذوي 
االنتقادات  بعض  أبدوا  قد  املعاصرة،  األفكار 
بل  هلم،  يَـُرْق  مل  خطابه  إنَّ  فقالوا  الالذعة: 
أزعجهم ألنَّ أثينا كانت على الدوام مكان جتّمع 
وكانت  والدمياغوجيني.  السياسيني  الدّساسني 
َتِصل من الغرب أفكار متحّمسة تُغاِيل يف مدح 
اإلنسان عن  يُـَؤلِّه  الذي سوَف  الـُمقِبل  العصر 
طريق تفوُّق الرياضيات واالكتشافات. وهذا ما 
كان املثّقفون يعتربونه قمة ال ُتَضاَهى، ويتكّلمون 

يََّة الناس. عنه يف مقاالت كثرية تُثري محَِ
كما ابتسم بعض األساتذة من أطراف شفاههم 
وقالوا عن اخلطاب: «إّن هذه ثرثرة كاهن مألوفة». ومع ذلك فقد بدأ 
نشاط املدرسة يتغّري شيًئا فشيًئا، ويبتعد عن اهلّوات واملزالق الصعبة. 
وكان هذا عمل النعمة اإلهلّية، والروح الُقدس غري الـُمدَرك الذي يـَُهبُّ 

حيُث يشاء.
وكما حيصل يف العادة عندما يتلقَّى الشعب اÙهول النعمة اإلهلية

ِبَصْمٍت، هكذا حصل للطالب.
وبدأ ذلك عن طريق تدخل الشيطان الذي يدّمر ويلقي سمومه لزرع 
بذور الشِّقاق. ولكن حيث أراد اهللا فانّه يستطيع أن حيوِّل الثمّر املّر إىل 

مثر ناضج وحلو.
وقد بدأ كل شيء خبالٍف َوَقَع بني أربعة طالب يف السنة األخرية 
حول أمٍر تافٍه، انتهى مبواجهة هامة وقتال حقيقي مصحوب بالشتائم 
وضرب باأليدي. فاقتاد النظّار املسؤولني إىل مكتب نكتاريوس حيُث 
صفرونيوس  األربعة:  يبدو  وكان  للنظام.  خطرية  مبخالفات  ا´موا 
وكانوا  الوجوه.  محر  َفزِعني،  وبيريتزوغلو،  وليليداكس  وباباخريستو 
الوقت  ذلك  يف  نكتاريوس  متّردهم. كان  نتائج  لتحّمل  مستعدين 
منهمًكا بكتابة رسالة تشجيع إىل صديٍق له، وهو كاهن راهب. وقد 
ُذِهَل لسماع الّضجة. فوقع القلم من يده وسقطت منه نقطه حرب على 

الورقة. وسأل:
- «ما هذه الّضجة؟ وماذا حيدث؟

ااالللخخخااامس الشعبااالللفففصللل أجل من هللاهللاهللا حة االللذذذب لللتققدمي اململقدَََّّّس كككلل ااهلهلهل إإىلىل تدخلون ف

سوتوسسيرة القديس نكتاريوس العجائبي 
خوندروبولوس

أسقف
المدن الخمس

التتمة في العدد القادم
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تتمة وننَتِظر قیامة األموات -
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 الرَّّب ُ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).
وألنّنا نؤمن بيسوع الذي أقاَم االبن الوحيد الذي ألرملة نايني، لذلك 

نقول يف ُكلِّ قدَّاس: «وننتظر قيامة األموات». 
إقامة ابنة يايُرس:

ويف ُمناسبة أُخرى جاَء َأٌب امسه يايرس إىل يسوع يستعطفه أن يأِيت إىل 
منزله وَيشفي ابنته املريضة، وبينما كان يقول هذا أََتى من املنزل َمن يُعِلن 
َع يسوع هذا قال: «َالَختَْف! آِمْن  أن الفتاة الصغرية قد ماتت، ولـمَّا مسَِ
فَـَقْط، َفِهَي ُتْشَفى».(لو٥٠:٨). فضحكوا على يسوع، وعندما وَصَل 
إىل املنزل قال: «الَ تَـْبُكوا. َملْ َمتُْت لِكنَّهـَا نَاِئَمٌة». (لو٥٢:٨). أمَسَك 
بيدها وناَدى قاِئًال: «يَا َصِبيَُّة، ُقوِمي!».(لو٥٤:٨). «فَـَرَجَعْت ُروحــُـَها 

َوقَــاَمْت ِيف اْحلَـــاِل. فَأََمَر أَْن تُـْعَطى لَِتْأُكَل.» (لو٥٦:٨). 
وألنّنا نؤمن بيسوع الذي أقاَم ابنة يايُرس، لذلك نقول فإنَّه ميكننا أن 

نقول يف قانون اإلميان: «وننتظر قيامة األموات».
إقامة ِلَعــاَزر:

يسوع، والذي  وَصَل يسوع إىل قرية بيت عنيا حيث كان ِلعازر َصديق
يعيش مع أُختَـْيِه مرمي ومرثا، الذي قد مات منذ أربعة أيَّام. َذَهَبت مرتا

َميُْت َأِخي!»  َلْو ُكْنَت هُهَنا َملْ  لُِتقابل يسوع وقاَلت له: «يَا َسيُِّد، 

(يو٢١:١١).
أجاQا يسوع: «َسيَـُقوُم َأُخوِك». (يو٢٣:١١).

اَألِخِري».  اْليـَْوِم  ِيف  اْلِقَياَمِة،  ِيف  َسيـَُقوُم  أَنَّهُ  أَْعَلُم  «أَنَا  مرثا:  قالت 
(يو٢٤:١١).

قَاَل َهلَا يسوع:«أَنَا ُهَو اْلِقَياَمةُ َواْحلََياُة. َمْن آَمَن ِيب َوَلْو َماَت َفَسَيْحَيا، 
Qَِذا؟».  أَتُـْؤِمِنَني  األََبِد.  ِإَىل  َميُوَت  فَـَلْن  ِيب  َوآَمَن  َحي¥ا  َمْن َكاَن  وَُكلُّ 

(يو٢٤:١١-٢٥).
قَاَلْت َلُه:«نَـَعْم يَا َسيُِّد. أَنَا َقْد آَمْنُت أَنََّك أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اِهللا، اآلِيت 

».(يو٢٧:١١). ِإَىل اْلَعاملَِ
مرمي بعد ذلك تبكي والدموع يف عيون أصدقائَِها،  وعندما رأى يسوع

فإنَّه تأَثـََّر للغاية وقال: «أَْيَن َوَضْعُتُموُه؟» (يو٣٤:١١).
قَاُلوا َلُه:«يَا َسيُِّد، تَـَعاَل َواْنظُْر». َبَكى َيُسوُع. فَـَقاَل اْليـَُهوُد:«اْنظُُروا 
َكْيَف َكاَن حيُِبُُّه!». َوقَاَل بـَْعٌض ِمنـُْهْم:«أََملْ يَـْقِدْر هَذا الَِّذي فَـَتَح َعيـْينَِ 

اَألْعَمى أَْن َجيَْعَل هَذا أَْيًضا الَ َميُوُت؟».(يو٣٥:١١-٣٧).
جاَء يسوع إىل القرب وكان مغارة وَقد ُوِضَع عليها حجر.

قال يسوع: «اْرفَـُعوا احلََْجَر!».(يو٣٩:١١).
قَاَلْت َلهُ َمْرثَا، أُْخُت اْلَمْيِت:«يَاَسيُِّد، َقْد أَنـَْنتَ َألنَّ َلهُ أَْربـََعَة أَيَّاٍم». 

(يو٣٩:١١)
اِهللا؟».  َجمَْد  تَـرَْيَن  آَمْنِت  ِإْن  َلِك:  أَُقْل  َيُسوُع:«أََملْ  َهلَا  قَاَل 

(يو٤٠:١١).
فَـرَفَـُعوا احلََْجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َورََفَع َيُسوُع َعْيـنَـْيِه ِإَىل فَـْوُق، 
ْعَت ِيل، َوأَنَا َعِلْمُت أَنََّك ِيف ُكلِّ  َوقَاَل:«أَيـَُّها اآلُب، َأْشُكُرَك ألَنََّك مسَِ
ِحٍني َتْسَمُع ِيل. َولِكْن َألْجِل هَذا اجلَْْمِع اْلَواِقِف قُـْلُت، لِيُـْؤِمُنوا أَنََّك 
أَْرَسْلَتِين». َوَلمَّا قَاَل هَذا َصرََخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم:«ِلَعاَزُر، َهُلمَّ َخارًِجا!» 
َفَخرََج اْلَمْيُت َوَيَداُه َورِْجالَُه َمْربُوطَاٌت بِأَْقِمَطٍة، َوَوْجُههُ َمْلُفوٌف ِمبِْنِديل. 

فَـَقاَل َهلُْم َيُسوُع:«ُحلُّوُه َوَدُعوُه َيْذَهْب». (يو٤١:١١-٤٣).
إْن ُكنا نقول يف قانون اإلميان: «وننتظر قيامة األموات»، فهذا ألنّنا 

لعازر. نؤمن أن يسوع أقَاَم

(٩٠)



�العظة السابعَة عشرَة �
في الروح الُقدس (تابع)

٣٠- الرُّوح الُقدس يقود َمَهمَّة بولس الرسولِيَّة: 
اآلن وقد بلغُت هذا احلّد من عظيت، أطلب الصفح من حمبتكم، أو 
الذي كان يسكن يف بولس. كنُت ال  الُقدس  الرُّوح  باألحرى من 
أستطيع أن أبسط ُكل شيء بسبب ضعفي أوًَّال، مث لِـَما انتابكم من 
إعياء لسماعكم ِيل. ألنّه ِمن أَيَن يل أن أروي جبدارة كلَّ األعمال اليت 
أتى Qا بولس بقدرة الرُّوح الُقدس باسم يسوع؟ االعمال اليت قاَم Qا 
لسرتة ويف  (اع ٥:١٣-١٣).  السَّاِحر َعليم  Qا  وَخَذل  قربص  يف 
عندما َشفى َرُجًال كسيًحا (اع ٧:١٤-١١). ويف كيليكية وفرجيية 
وغالطية وميسية ومكدونية، أو ما حدَث يف فيلّيب وأعين كرازته وطرده 
(اع ١٦:١٦-١٨)، واخلالص الذي  باسم المسيح «روح عّراف»
حَصَل عليه السجَّان وأهل بيته بالعماد بعد الزلزال الذي زعزع أركان 
السجن (اع ٢٥:١٦-٣٤). او ما فعله يف تسالونيكي، وخطابه يف 
يف  تعاليمه  أو   ،(١٥:١٧-٣٤ (اع  األريوباُغس حمفل  امام  أثينا 
كورنثوس وكل مقاطعة أكائّية. كيف يل أن أروي جبدارة األعاجيب 
اليت صنعها بولس يف أفسس بفضل الرُّوح الُقُدس؟ فقد كان أهل هذه 
املدينة ال يعرفون الرُّوح الُقدس ِمن قَبل، ولكنهم آمنوا به بعد تعليم 
َعَلْيِهْم،  اْلُقُدُس  َعَلْيِهْم َحلَّ الرُّوُح  َيَدْيِه  بُوُلُس  بولس: «َوَلمَّا َوَضَع 
َفَطِفُقوا يـََتَكلَُّموَن بُِلَغاٍت َويَـتَـنَـبَّأُوَن.» (اع ٧:١٩). وكانت نعمة الرُّوح 
الُقدس عليه إىل حدٍّ أنّه، ليس فقط مبجّرد ملسه كان يُِعيد الّصحة، بل 
«َحىتَّ َكاَن يُـْؤَتى َعْن َجَسِدِه ِمبََناِديَل أَْو َمآزَِر ِإَىل اْلَمْرَضى، فَـتَـُزوُل 
َعنـُْهُم اَألْمرَاُض، َوَختْرُُج اَألْرَواُح الشِّرِّيرَُة ِمنـُْهْم.» (اع ١٢:١٩-١٣). 
الَِّذيَن  ِمَن  «وََكاَن َكِثريُوَن  السِّحر...  يزاولون  الذين كانوا  وحىت 
َيْستـَْعِمُلوَن السِّْحَر َجيَْمُعوَن اْلُكُتَب َوُحيَرُِّقونـََها أََماَم اجلَِْميِع. َوَحَسُبوا 

أَْمثَانـََها فـََوَجُدوَها َمخِْسَني أَْلًفا ِمَن اْلِفضَِّة.» (اع ١٩:١٩).

٣١- (تابع): 
وأنا ال أذكر إالَّ َعرًضا ما حَدَث يف ترواس عندما غلب النوم على 
َل ميًتا، لكنَّ  الُغالم افطيُخس فسقط من الطبقة الثالثة اىل اسفل َومحُِ
بولس أنقذه (اع ٧:٢٠-١٢).وإينِّ أترك نبوءاته إىل شيوخ الكنيسة 
الذين استدعاهم من أفسس إىل ميليطش إذ قال هلم بصراحة: «َغْيـَر 
َوَشَداِئَد  ُوثُـًقا  ِإنَّ  قَاِئالً:  َمِديَنٍة  ِيف ُكلِّ  َيْشَهُد  اْلُقُدَس  الرُّوَح  َأنَّ 
تَـْنَتِظُرِين.» (اع ٢٣:٢٠). وQذه العبارة «يف ُكل مدينة» كان بولس

يُظهر أّن األعاجيب اليت كان يصنعها يف ُكل مدينة كانت تتم بقّوة 
الرُّوح الُقُدس ومبوافقة اهللا وباسم يسوع املسيح الذي يتكّلم فيه. وبقّوة 
هذا الرُّوح الُقُدس، كان بولس ُيسرع إىل هذه املدينة املقّدسة أورشليم

على الرغم من اّن اغاُبس تنّبأ له بالرُّوح نفسه بكل ما سيحدث له. 
ومع ذلك، كان، وهو يف طريقه، يكرز بكّل ثقة ما خيّص املسيح. وملا 
وظهر أمام المحاكم، تارة امام فيلُكس وطورًا امام  حضر اىل قيصرية
الوالي فسُطس، ثم امام الملك أغريّباس، تلّقى بولس من الرُّوح الُقُدس

نعمة عظيمة من احلكمة حبيُث ان اغريّباس ملك اليهود، قال: «ِبَقِليل 
تُـْقِنُعِين َأْن َأِصَري َمِسيِحي¥ا».  (اع ٢٨:٢٦). وهذا الرُّوح الُقُدس نفسه 
هو الذي وهبه َأالَّ ُيصيبه مكروه عندما لدغته أفعى يف جزيرة مالطة 
(اع ٣:٢٨-٥). وأن َيشفي مرَضى كثريين. وهذا الرُّوح الُقُدس أيًضا 
هو الذي قَاَدُه اىل رومية، عاصمة االمبراطورية، هذا الـُمَبشِّر باملسيح، 
الذي كان فيما مَضى ُمضطِهًدا له. وهناك أقَنَع عدًدا كبريًا من اليهود 
بأن يؤمنوا باملسيح. واىل الذين كان يعاندون وينصرفون، اكتفى بان 
يقول َكِلَمًة َواِحَدًة:«إِنَُّه َحَسًنا َكلََّم الرُّوُح اْلُقُدُس آبَاَءنَا بِِإَشْعَياَء النَِّيبِّ 
قَاِئالً: اْذَهْب ِإَىل هَذا الشَّْعِب َوُقْل: َسَتْسَمُعوَن َمسًْعا َوالَ تَـْفَهُموَن، 
َغُلَظ،  َقْد  الشَّْعِب  هَذا  قَـْلَب  َألنَّ  تُـْبِصُروَن.  َوالَ  َنَظرًا  َوَستَـْنظُُروَن 
بَِأْعيُِنِهْم  يُـْبِصُروا  لَِئالَّ  أَْغَمُضوَها.  َوأَْعيـُنـُُهْم  ثَِقيالً،  ُعوا  مسَِ َوِبآَذاªِِْم 
َوَيْسَمُعوا ِبآَذاªِِْم َويَـْفَهُموا ِبُقُلوQِِْم َويَـْرِجُعوا، فََأْشِفيـَُهْم. فَـْلَيُكْن َمْعُلوًما 
ِعْندَُكْم َأنَّ َخَالَص اِهللا َقْد أُْرِسَل ِإَىل األَُمِم، َوُهْم َسَيْسَمُعوَن!». (اع 

.(٢٦:٢٨-٢٨

٣٢- تُثبت الرسائل عمل الروح الُقدس: 
الرُّسل  وسائر  هو  الُقُدس،  الرُّوح  من  امتأل  قد  بولس  أمَّا كون 
اآلخرين، ومجيع الذين آمنوا بعدهم باآلب واالبن والروح (املساوي 
«وََكَالِمي  يقول:  عندما  رسائله  من  ذلك  فيّتضح  باجلوهر)،  هلما 
وَِكرَاَزِيت َملْ َيُكونَا ِبَكَالِم احلِْْكَمِة اِإلْنَسانِيَِّة اْلُمْقِنِع، َبْل بِبُـْرَهاِن الرُّوِح 
َواْلُقوَِّة، ِلَكْي الَ َيُكوَن ِإميَاُنُكْم ِحبِْكَمِة النَّاِس َبْل ِبُقوَِّة اِهللا.» (١كور 
٤:٢-٥). كذلك: «َولِكنَّ الَِّذي يُـثَــبِّـتُـَنا َمَعُكْم ِيف اْلَمِسيِح ، َوقَــْد 
َمَسَحَنا، ُهَو اهللاُ الَِّذي َخَتَمَنا أَْيًضا، َوأَْعَطى َعْربُوَن الرُّوِح ِيف قُـُلوبَِنا.» 
(٢كور ٢١:١-٢٢). وأيًضا: «َوِإْن َكاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم َيُسوَع ِمَن 
َسُيْحِيي  اَألْمَواِت  ِمَن  اْلَمِسيَح  أَقَاَم  فَالَِّذي  ِفيُكْم،  َساِكًنا  اَألْمَواِت 
َأْجَسادَُكُم اْلَمائَِتَة أَْيًضا ِبُروِحِه السَّاِكِن ِفيُكْم.» (رومية ١١:١٨). 
«ِاْحَفِظ اْلَوِديَعَة الصَّاحلََِة بِالرُّوِح اْلُقُدِس  ويف رسالته إىل تيموثاوس:

السَّاِكِن ِفيَنا.» (٢ تيمو١٤:١). 

العظات الثماني عشرة لطالبي العماد
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ألبینا القدیس كیرللس رئیس أساقفة أورشلیم


