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1940راسلة فصح 
القديس يوحنا ماكسيموفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

روا من بالدهم.1940في سنة   كان يعيش في شانغهاي مجموعة كبيرة من المهEEاجرين الEEروس الEEذين ُهجِّ
بعضهم خسر أحبابًا له وكلهم خسروا بيوتهم وكل ممتلكاتهم. كان غالبيتهم يعيشEون في العEوز في أرض

غريبة. لكن اهلل أرسل لهم أسقفًا قديسًا يعزيهم ويحفظهم متذكرين نعمة اهلل وقوته وكنيسته.
نيكوالس فيودوروفيتش تسابيتوف هو أحد أبناء تلك الرعية، احتفظ بهذه الرسالة الفصحية حتى بعEEد

. كEانت هEذه الرسEالة مصEدر تعزيEة هنEاك حيث انتظرتEه تجEارب1947عودته إلى االتحاد السوفياتي في 
كثيرة.  عندما بدأ المؤمنون يجمعون آثار القديس تحضيرًا إلعالن قداسته أبرز هذه الرسالة.

المسيح قام.
لنبتكرّن مدلجين دلجة عميقة ولنقربن للسيد التسبيح النقي عوض الطيب الزكي.

لقد سبقنا طلوع الشمس، وأسرعنا في عمق الليل لنلتقي شمَس البر.
الليلة الحالية ليست ليلة عادية! إنها أكثر إشراقا من النهار، وهي تمأل أرواحنا بالنور!

أشعة شمس العالم تنيرنا وتنير الكون كله، وتنير كل من يأتي إلى نوره.
الدفء المتدفق من أشعته يتغلغل في جميع أعضائنا، ويمأل أرواحنا بسالم عميق، حتى ويشEEفي

أمراضنا الجسدية.
هذا الدفء يذّوب أحزاننا، وتحترق أهواؤنا كما بنار.

العداوة والبغضاء تختفيان مّنا، ننسى مرارتنا، وال نشعر بفقرنا.
العالم كله يصبح مختلًفا في هذه الليلة المقدسة الفريدة!

تغيرت كل الطبيعة، وكل شيء امتأل دفئًا وضوءًا.
كما تختبئ الطيور الجارحة عند شEEروق الشEEمس، وتختفي الوحEEوش البريEEة في أوكارهEEا، كEEذلك

يهرب الشّر من كل قلب يستنير اليوم بالنور البازغ من القبر.
مثل ندى الصباح، اآلن جفت دموعنا!

كما تتفتح األزهار في بداية النهار إذ تنعشها أشعة الشمس، هكذا تعود الفضائل إلينا عندما يشرق
الشمس علينا هذا الصباح.

دعونا نسعى جاهدين لنكون ُمضائين بالكامل بهذا النور الرائع!
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عندما يأتي الربيEEع، نفتح جميEEع نوافEEذ وأبEEواب منازلنEEا، ليEEدخل الEEدفء ويجفEEف الرطوبEEة الEEتي
بداخلها. اآلن يمكن للنور اإللهي أن يدخل؛ لكنه ال يستطيع أن يلمع في النفوس التي انغلقت على
نفسEEها، وال تريEEد أن ُتنEEار بهEEذا النEEور. لنفتحّن أرواحنEEا وقلوبنEEا! لنسEEرعّن مEEع حEEاملي المEEر، لنEEأتي

حاملين مصابيحنا للمسيح الذي بزغ من القبر!
حتى لEو كنَت مثقاًل بالخطايEEا فال تنكفئ. فEEاليوم، حEEتى الEEذين في قيEEود الجحيم يسEEارعون إلى
النور بأقدام مبتهجة. حتى لو كنت فقيًرا وال تملك وسيلة لشEEراء الشEEموع والمEEر، فال تنثِن. دعEEوا

قلوبنا وأرواحنا تحترق مكان الشموع. ال يوجد فقر في العالم!
في هذه األيام الماضية، ُدعينا جميًعا إلحضار تقدماتنا المادية وجهاداتنا الجسدية النسEEكية مثEEل
المّر. اآلن نحن جميًعا مدعوون للمشEاركة في الفEرح الEروحي. هEذا هEو اليEوم الEذي صEنعه الEرب
لنفرح ونتهلل به! بداًل من التقدمات المادية والمر، دعونا نحضر ترنيمة للرب. فلنرنم تسEEبيح اآلب

واالبن والروح القدس اإلله!
فلنفتح اآلن أبواب ونوافذ أرواحنا وقلوبنEEا، لكي تEدفأ بأشEEعة شEEمس الEEبر! من أقصEEى السEماوات

مزمEEور  (.  اآلن كEEل األشEEياء6:19)خروجهEEا، ومEEدارها إلى أقاصEEيها، وال شEEيء يختفي من حّرهEEا 
. نحن نكون غير األودية الثالثة من قانون الفصح (تمتلئ بالنور: السماء واألرض وما تحت الثرى  (

قابلين لتغلغله فينا إذا كنا ال نريده! إذا كنت ال تشعر بهذا الفرح المشع اليوم، فEEابحث عن السEEبب
داخل نفسك فقط.

سيكون من الجنون أن يّدعي اإلنسEEان أن الشEEمس غEEير موجEEودة، فقEEط ألنEEه ال يراهEEا من داخEEل
مسكنه الُمْطَبق والمغلق بإحكام. يرثى لهذا األعمى الذي ال يفتأ يخبر الجميEEع أنEEه ال يوجEEد شEEيء
اسمه النور، فقط ألنه ال يراه! قEEد يبEEدو من الغبEEاء أن يصEEّر اإلنسEEان على أن الربيEEع لم يحن بعEEد،

فقط ألن الدفء لم يتسلل إلى قبوه المغلق!
-نحن نحمد النEور اللطيEEف، المجEد المقEدس لآلب السEEماوي الEEذي ال يمEوت  الEرب القEائم من بين

! حينئEEٍذ نEEور المسEEيح بك يليق التسبيح في كل حين ”األموات، صارخين إليه من أعماق نفوسنا  "

الذي ينير الجميع سينيرنا، وسنرى المسيح شمس الِبر الذي يشرق على كل حياة!
المسيح قام!

1940قيامة المسيح المنيرة، 
+يوحنا، مطران شانغهاي
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طلب احلي بني األموات
القديس نيكوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

لوقا  )لماذا تطلبن الحي بين األموات؟  " "5:24.)
لمEEاذا تطلبَن الحي بين األمEEوات؟ كEEأنَّ مEEدرَك " مالك اهلل يسأل النسوة حامالت الطيب بدهشة:  "

كيف فكEرتّن للحظEEة أنEه رهينEEة المEوت؟ أال تعلمَن أنEه المصEدر "سّر اهلل وقوة اهلل أراد أن يقول: 

الرئيسي للحياة؟ أال تعلمَن أن الحياة كلها به وأنه ما من حيٍّ واحد يستطيع أن يسEEتعير وال حّتى
قطرة حياة من أي مصدر آخر؟ ألم يكشEEف لكّن بشEEكل كامEEل سEEلطانه على الحيEEاة والمEEوت على

"األرض؟ من وهب الحياة للعازر الفاقد الَنَسمة؟ من جّرد شجرة التين العقيمة من الحياة؟

يا إخوتي، لنتوقفّن نحن أيًضا عن طلب الحّي بين األموات. إذا كEEان هنEEاك بعضEEنا ممن ال يزالEEون
يبحثون عن المسيح بين األموات، فليتوقفوا عن هذا المجهود الذي يدّمر الروح. هEEذا هEEو الجهEEد
العبثي لليهود والوثنيين وغير المسEEيحيين. نعلم أن الEEرب واهب الحيEEاة ليس في القEEبر بEEل على
ه الخطيئEEة ينظEEر الى السEEماء وال يEEرى القEEبر. EEْذي لم ُتظِلمEEروح الEEماوات. الEEد في السEEرش المجEEع
والروح الذي قد اظلمته الخطيئة ينظر الى القبر وال يEEرى السEEماء. الخطيئEEة والفضEEيلة تتحكمEEان
بالرؤيEEة الروحيEEة لإلنسEEان وتكشEEفان لكEEل إنسEEان عالمEEه الخEEاص بأهEEداف متعارضEEة مEEع بعضEEها
البعض. تقلب الخطيئة رؤية الEEروح نحEEو األرض وتكشEEف لهEEا فسEEاد العEEالم. أمEEا الفضEEيلة فEEترفع

الروح إلى السماء وتكشف لها العالم األبدي والمسيح الُمقام كملٍك في ذلك العالم.
يEEا إخEEوتي ، ال نطلبّن الحيEEاة بين الخليقEEة بEEل من الخEEالق. ال نEEرتكبّن خطيئEEة أكEEبر، أي ال نطلبّن

الخالق في قبر الخليقة وال المنير الخالد في ظالم الموت.
أيها الرب يسوع، غالب الموت، نهتف إليك: أِقْمنا نحن أيًضا إلى الحياة األبديEEة من فسEEاد وظلمEEة

الموت. لك المجد والشكران على الدوام. آمين.

From: The Prologue from Ohrid: Lives of Saints by St. Nikolai Velimirovič for April 7/20.
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قيامة المسيح وصعوده وأهمية اجلسد البرشي
الميتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إن حدث قيامة المسيح ليس استمراًرا لآلالم، بل للعناية اإللهيEEة أي الEEتزام اهلل بخالص البشEEرية.
لو كان المسيح قد انتهى في القبر وبقي هناك لكان كل شيء هباًء. أي إيماننا باطل، وعظنا عديم
ا، وال يتبقى EEًيء تلقائيEEل شEEار كEEيح ينهEEة المسEEذفنا قيامEEالجدوى وكل ما نقوم به بال قيمة. إذا ح
شيء على اإلطالق. ولكن إذا كان المسيح قد قام، فيترتب على ذلك أن كل الناس سEEُيقامون في
المسيح. يقول القديس بولس أنه كما أننا جميًعا صرنا فانين من خالل رجل واحEEد هEEو آدم، ألننEEا
ا ونقEف EEًنقوم جميعEيح، سEو المسEر هEورثنا الموت من اإلنسان األول، كذلك من خالل شخص آخ
أمام اهلل. إن حدث القيامة هذا هو حجEEر الزاويEEة في إيماننEEا، وقيامEEة جميEEع النEEاس هي النقطEEة

التي تمنعنا من قبول نظرية التقّمص.
لقد أدانت الكنيسة هذه النظرية منذ زمن بعيد من خالل المجامع وقرارات اآلباء القديسEEين. لقEEد
عادت إلى الظهور من جديد اليوم، ناشًئة بشكل أساسي من الدوائر الفلسEEفية، اليونانيEEة القديمEEة
أو الهندوسية، وهي سبب قلق للكثير من الناس، إذ تمنحهم تفسEEيرات عقالنيEEة مختلفEEة لظEEواهر
ا عنEEد الكنيسEEة، إذ ال قيامEEة بوجEEود التقّمص. EEًهذه الحياة. هذه النظرة إلى األشياء مرفوضة تمام
ا. المEوت هEو مجEرد Eًودة دائمEل هي موجEوت بEا ال تمEري. روحنEد البشEالقيامة تعني قيامة الجس
انفصال بيولEEوجي للEروح عن الجسEEد. ُيسEEّلم الجسEEد للقEEبر وتنتقEEل الEEروح إلى عEEالم األرواح. في
ساعة القيامة العامة، سُتقام األجساد الميتة وسEEوف تتغEEير وتصEEير غEEير قابلEEة للفسEEاد، كمEEا كEEان
جسد المسيح بعد قيامته، وسوف تجتمع مع أرواحها وستشارك في نعمEEة اهلل غEEير المخلوقEEة، ال

. أترّجى قيامة األموات "بالروح وحسب بل كأناس كاملين جسدًا ونفسًا. لذلك  "

بما أن المسيح قام في اليوم الثالث فنحن ننتظر أيًضا قيامة األموات. سيأتي الوقت الذي سEEنرى
فيه جميع الراقدين، الذين سوف يرتدون بالضبط نفس جسدهم الحالي، إال أنه يكون غEEير قابEEل
ظ الشخصEEية كمEEا كEEانت في هEEذه الحيEEاة. EEَللفساد. وبتغير الجسد إلى األبد سيتحد بالروح وُتحف
بوجود التقمص، السؤال هو كيف يمكن أن يكون هناك قيامة. إذا كEان الجسEد ثوبEًا جمياًل تلبسEه
الروح حتى تتكّمل، فماذا سيحدث في القيامة، وكيف توجد األجساد وأي جسد يتمّجد؟ بEEالطبع،
هذا استخفاف بالجسد البشري إذ باإلضافة إلى االعتقاد بأن الجسد هو سجن للنفس هناك ثنائية
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(diarchyتحكم العالم تشمل الروح والجسد. لقد أدان اآلباء القديسون هذه المفاهيم. اهلل خلق )
الجسد وهو هيكل الروح القدس ومسكن اهلل. هو ليس عدو النفس، لكنه مثّبت بقEEوة إلى نفسEEنا،
لهذا يشارك نفسنا وجسدنا في نعمة اهلل المقّدسة. هذا هو سبب تقديس الجسEEد وسEEبب إقامتEEه.
وهذا أيًضا هو سبب تبجيلنا لرفات القديسين المقدسة وهيئتهم: فالنEEاس ليسEEوا جسEEًدا وحسEEب
ا إذا كEEان الكتEEاب EEّاس عمEEير من النEEاءل الكثEEا. يتسEEخ بينهمEEاد راسEEل هم اتحEEوال روًحا وحسب، ب
المقدس يذكر تناسخ األرواح، وهناك البعض يعّلمون زورًا أن اإلنجيل يعّلم ذلك بالفعEEل. في هEEذه
الحالة، كيف يمكن أن نتحدث عن القيامة وكيف يمكن للقديس بولس، في رسالته إلى العبرانيين

أن يقول إننا نموت مرة واحدة وتليها دينونة اهلل؟
لقد قام المسيح في اليوم الثالث كما جاء في الكتب المقدسة. هذا يعني أن الرسEEل وكEEّل من رأى
الرب كانوا شهوًدا على قيامEEة المسEEيح. ظهEEر المسEEيح لكثEEير من النEEاس بعEEد قيامتEEه. في إحEEدى
المرات ظهر لخمسمائة مسيحي كما جاء في سفر أعمEال الرسEل. منEذ ذلEك الحين وحEتى اليEوم،
ظهر المسيح لكل من يطلبه. قد ال يظهر لكل شخص بشكل نوع من الوحي أو الرؤيEة، بEل البعض
يرونه وجهًا لوجه كما هو كإنسان، لهEEذا  يجب أن تعلم أنEEه من المسEEتحيل على الحيEEاة أن ُتعطى
ألرواحنEEا الميتEEة بسEEبب األهEEواء والخطيئEEة، إال إذا اختEEبرت الEEرب القEEائم من بين األمEEوات. لهEEذا
السبب، إلى جانب كل الخطب والمواعظ واإلرشادات وكل ما نقوله وكل ما نحاول القيام بEEه لمن
حولنا، يبقى هناك سّر، وهو ما إذا كانت، في النهاية، الروح التي نحكي عنها قEEادرة على اسEEتقبال
المسيح بذاته. إن لم تكن ساعة استقبال الروح للمسيح قد أتت، وإن لم تكن مستعدة لذلك، فكEEل
ر. في EEِذا لن يثمEEيء من هEEًة، فشEEاظ بالغEEما نقوله ونفعله، حتى المعجزات، حتى لو كنا أكثر الوع
الواقع، قد تصبح األمور أسوأ مما كانت عليه من قبل. لهذا قال لنا السيد المسيح أن نحرص على
عدم إعطاء المقدسات للذين ال يعرفون كيف يتعاطونها. ما عناه هو أنه، لألسEEف، هنEEاك حEEاالت ال
يكون فيها النEEاس مسEEتعدين بعEEد ألن ُيعهEEد إليهم بEEاللؤلؤة الثمينEEة الEEتي هي كلمEEة اهلل. بطبيعEEة
الحال، نحن ال نعرف حالة كل شخص. نحن ملزمون بتقديم ما لEEدينا وتقEEديم مEEا تتطلبEEه المحبEEة
ووصايا اهلل. ولكن عندما نرى أن الكلمة ال ُتسَتقَبل واألشياء ال ُتستخَدم بشكل جيEEد، ال ينبغي أن

نشعر بالحزن.
ذات مرة اعتقدُت أنه إذا رأى شخص ما قديًسا فسوف تكEEون ردة فعلEEه الدهشEEة، كمEEا حصEEل لي
القEEديس الEEذي كنEEا (عندما رأيت أحد رجال اهلل. أحد األمثلة على ذلEEك هEEو الشEEيخ باييسEEيوس  (

رون بمجEEرد رؤيتEEه، دون أن يقEEول EEّه ويتغيEEعلى اتصال وثيق به لسنوات. كان الناس يذهبون إلي
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لهم أي شEEيء على اإلطالق. رغم ذلEEك، زاره آخEEرون وحEEاول إقنEEاعهم ولم يحEEدث أّي فEEرق على
اإلطالق. في الواقع، كثيرون كEانوا  يرتEاعون ويغEادرون، واصEفين إيEاه ومطلقين عليEه مختلEَف
ال أو أنEEه ذهب إلى الهنEEد وتعّلم التقنيEEات EEّاحر أو دجEEه سEEاه بأنEEة، متهمين إيEEاألسماء غير المحبب
الهندوسية. كل واحد منهم كان يفهم الرجل على طريقته ألنEه كEان يأخEEذ مEا بداخلEه. من ناحيEEة
أخرى، كنت ترى أشخاصًا ذوي أرواح ناضجة قد ابتعEEدوا عن الكنيسEEة ولكن لEEديهم تقباًل ونقEEاًءا،
إذ قد فهموا حًقا أن نعمة اهلل ساكنة في الشيخ. كان األمر نفسه ينطبق على المسيح. عندما سأل
تالميذه ذات مرة عما يقوله الناس عنه، وَضَعهم في موقف صعب ولم يEEذكروا أن هنEEاك من يظّن
ا أن البعض يEEرى إنEEه ًEEأنه ممسوس، وأن غيره يرى أنه ساحر أو سكّير أو محتال. لكنهم قالوا أيض
إرميا أو إيليا أو نبي آخر وأنهم كانوا ينظرون إليه بأعلى درجات التقدير. ثم سألهم عن رأيهم به.
أجاب بطرس على الفور أنهم يعتقدون أنه ابن اهلل الحي. فأعلن له المسيح أنه مبارك ألنه لم يقل
هذا بناًء على معلومات من شخص آخر، بل ألن اآلب الرب الذي في السماء أخبره بذلك. لهذا قال
المسيح إنEه سEيبني كنيسEته على تلEك الصEخرة الEتي هي االعEتراف، وأن قEوى الظالم لن تقEوى

عليها أبًدا.
لذلك يجب أن نعلم أنه منذ ظهEEور المسEEيح وتأّلمEEه وصEEلبه ودفنEEه وقيامتEEه من أجلنEEا، فEEإن هEEذا
يحدث في نفوس الناس. في الوقت نفسه، حقيقة دينونة الناس حول المسيح ما زالت مستمّرة.
هذا هو حكم الناس اآلخرين. بعبارة أخرى وجهة نظرهم عن الرب. هذا الEEرأي هEEو األسEEاس الEEذي
ُيحاكَم الناس على أساسه. هذا هو شكل الدينونة: إن كّنا قد قبلنا المسيح على أنه اهلل المتجسEEد

ومخلصنا الوحيد أم ال.
في اليوم األربعين بعد قيامته، ترك الرب هذا العEEالم بالجسEEد وصEEعد إلى السEEماء حيث جلس عن
يمين اآلب. بطبيعة الحال، هذا ليس مكاًنا محEEدًدا. وهEEذا يعEEني أنEEه ال يوجEEد مقعEEد بجEEانب اآلب
يجلس عليه المسيح، وال الجنة منطقة جغرافية. إنه العالم الEEذي يوجEEد فيEEه اهلل. تّم التعبEEير عن
األشياء بهذه المصطلحات حتى نفهم أن المسيح قد انتقEEل وأخEEذ معEEه طبيعتنEEا البشEEرية عنEEدما
صعد ألنه كان إلًها وإنساًنا. كإله، كان دائًما مع اآلب ولم ينفصل عنه أبًدا ولEو للحظEة، عنEدما كEان
على األرض وعندما كان في الجحيم كإله، كان اآلب معEEه. إن حقيقEEة أنEEه أخEEذ الطبيعEEة البشEEرية
معEEه هي بالضEEبط نتيجEEة كEEّل مEEا سEEبق: اآلالم والصEEليب والقEEبر والقيامEEة. صEEعدت معEEه طبيعEEة
المسيح البشرية، وصعدت معه كل الطبيعة البشرية المؤلَّهة. لذا فEEإن حEEَدَث الصEعود هEذا، حEدث
تأليهنا، هو أمر على عالقة بكامل اإلنسان. إنه تمجيد لجسد اإلنسان. هذا ما يظِهر كّم شEEّرفنا اهلل.
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إن الفكرة القائلEEة بEأن الجسEد البشEري مEزدرى في الكنيسEة وتعاليمهEا وكEل مEا يهّمنEا هEو الEروح
والفضائل هو ببساطة فكرة خاطئة.

على العكس تمامًا، إن الكنيسEEة واألرثوذكسEEية همEا اللتEEان تتعEامالن مEع تمجيEEد الجسEد البشEري
بشكل خاّص. إن إدراك الالهوت األرثوذكسي لتمجيد الجسEد البشEري غEير موجEود في أي مكEان
آخر، حتى وال نظريًا. هذا ما يعنيه صعود المسيح. ال شيء يفعله المسيح من أجل نفسEEه. صEEعود
بيتEEه بعEEد وجEEوده على األرض. هEEذا ليس سEEبب "المسEEيح ال يعEEني فقEEط أن المسEEيح عEEاد إلى  "

الصEEعود. السEEبب هEEو أن يوضEEح لنEEا إلى أين نّتجEEه وأين سEEننتهي، أي النقطEEة الEEتي رفعنEEا إليهEEا
المسيح. يجب أن نتذكّر أنه قبل أن يتأّلم في تلك الليلة في الجثسمانية، عندما صّلى لآلب، صّلى
ا معي حيث أكEEون، حEEتى يEEروا ًEEمن أجلنا. لقد قال: يا أبي، أريد أن يكون الذين أعطيتني هم أيض
مجEEدي الEEذي أعطيتEEني إيEEاه. بعبEEارة أخEEرى، المسEEيح سEEأل أبEEاه أننEEا على مEEر القEرون، في عهEEده
الالنهائي، يجب أن نكون بالضبط حيث هو. وأين المسEEيح؟ في مجEEد اهلل اآلب كمثEEل أبيEEه. هEEذا
الموقف يخّصه بطبيعتEEه، لكنEEه ُيمنح لنEEا بالنعمEEة. نحن نعلم أنEEه إذا كEEان المسEEيح عن يمين اآلب،

فنحن كذلك، ننظر ونشترك بالنعمة في هذا مجد أقنومنا البشري وتأّلهه.
هذه بالتأكيد ليست أشياء سهلة الفهم، لكنها ذات أهمية هائلة في حياتنا اليومية. أتذكر ذات مرة
شابًا يعاني مع خطيئة معينة بالجسد، مزمنة وتسبب له ضيًقا شديًدا. لم يستطع السيطرة عليهEEا
على اإلطالق. كان يحاول وكان يسقط مرة أخEEرى على الفEEور، وتكEEررت القصEEة بأكملهEEا لسEEنوات
متتالية. قصد العديد من المعترفين وحاولوا جميًعا إخباره أن هذا ليس صحيًحا وبذل كEEل منهم
قصارى جهده لمساعدته. لكن الخطيئة اسEEتمرت. بطبيعEEة الحEEال، هEEذه المسEألة ليسEت الخطيئEة
التي يمكن إزالتها من خالل التوبة والتواضع. هناك أيضًا حقيقة أن الخطيئEEة مEEرض يبتلEEع أرواح
الناس. كان هذا هو حال هذا الشاب. الكثيرون استندوا إلى حجج مختلفة من األطباء والفالسفة
وعلمEEاء النفس واألطبEEاء النفسEEيين ليقولEEوا أن هEEذه الخطيئEEة ضEEارة بالنEEاس. في زمEEاني بعض
الكتب، التي ربما ال تزال متداولة، كان  يرد فيها أن الخطيئة ومEEا يرتبEEط بهEEا من األحEEداث تEEؤذي
العيون والدماغ وما إلى ذلك. لقد حاولوا جعل الناس يتجّنبEEون شEEيًئا مEEا، لكن ليس ألنEEه خطيئEEة
ويؤّدي إلى اضEEطراب عالقتهم بالمسEEيح، بEEل ألن لEEه عEEواقب على صEEحتهم وحيEEاتهم. هEEذا مثEEل
تشEEجيع البعض على الصEEيام بحجEEة أنEEه يخّفض نسEEبة الكوليسEEترول وأمEEراض أخEEرى. تEEراهم
يقومون بتحليل طبي كما لو أن اآلباء اختصاصيو تغذية. مEEا زلنEEا نصEEوم، حEEتى لEو أدى ذلEEك إلى

ارتفاع مستويات الكوليسترول أو الدهون الثالثية. هذا ليس سبب صومنا.
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وجه الهوتي. نحن ال نتجّنب الخطيئة ألنها تزعج نظامنا (الصوم عمل الهوتي، وللخطيئة أقنوم  (

العصبي أو ألن األفضل لصحتنا أن نتجنبها. إن اإلله الذي يحتEEاج إلى أشEEياء مثEEل هEEذه ليس إلEEه
األناجيل، بل هو زيوس أو كرونوس وكل أولئك الEEذين عنEEدما يغضEEبون يطلقEEون صEEواعق الEEبرق
ويفعلون أشياء شريرة في العالم. لإلله الحقيقي ُبعٌد آخر وأهمية. لذلك، بعEEد أن قEEرأ هEEذا الشEEاب
كتبًا أخبره فيهEEا طEEبيب نفسEEي أنEEه إذا ارتكب خطيئEEة الجسEEد هEEذه فإنEEه سEEيعاني من مجموعEEة
متنوعEEة من األمEEراض، ذهب لرؤيEEة شEEيخ في الجبEEل المقEEدس وأخEEبره أنEEه ببسEEاطة ال يسEEتطيع
أال يخطأ ألن الجسد هيكل للروح القEEدس ’تجنب اإلثم بهذه الطريقة. في بساطته، قال له الشيخ 

وأعضاءه أعضاء للمسيح. وأضEEاف أن هEEذا الجسEEد سEEيرتفع وسيصEEعد إلى حيث يوجEEد المسEEيح
وسEEيجلس عن يمين اآلب. الجسEEد مقEEدس ويجب معاملتEEه بEEاحترام وشEEرف كمEEا نكEEّرم أجسEEاد
القديسين. يجب أن نعكس أن جسدنا قد اعتمد وُمِسح بالميرون المقدس، فهو يشارك في جسEEد
الرب ودمه ويقّدس اإلنسان كله. لذلك، ألن المسيح نفسه يسكن في الجسد، فال يمكننا أن نتنازل
. فهم الشاب وأدرك ما هو مسار الجسد البشري في نعمة التمجيEEد. انحّلت المشEEكلة ’عنه للنجاسة

التي كان يعاني منها لسنوات عديدة. لهذا قلُت إن للخطيئة عواقب عملية.
نحن نتفهم أن خطايا الجسد تنخر فينا وأنها مميتة وخطEEيرة ألنهEEا تفسEEد اإلنسEEان كلَّه. وينطبEEق
هذا أيًضا على مظهرنا وطريقة لباسنا. في وقت ما وصEEلنا إلى نقطEEة كEEان فيهEEا أزيEEاء مسEEيحية.
كانت هناك مناقشات ومجموعة كاملة من التعاليم حول كيفيEEة ارتEEداء المEEرأة المسEEيحية. ومEEاذا
كانت النتيجة؟ انتهى بنا األمر بنمط رسEمي، حEتى إذا رأيت امEرأة من مسEEافة بعيEدة يمكنEEك أن
. أمEا إن لم يكن شEعرها مصEففًا بطريقEة معينEة فهي إنها معلمة في مEدارس األحEد "تقول بثقة:  "

خارج الكنيسة، ومصيرها الجحيم. بالطبع، هذا كان مثيًرا للضحك، ألنه ال يمكنEEك إنEEزال خالصEEنا
إلى مستوى أشياء من هذا القبيل. مع ذلك، هEذا ال يعEني أّن علينEEا شEطب االهتمEام بمظهرنEا، بEل
يجب أن نعطيه تعبيًرا آخر. نحن نEEدرك أن وجودنEEا كEEروح وجسEEد يحتEEاج إلى بنيEEان روحي وأن
علينا أن نكون في الداخل كمEEا في الخEEارج، ألن الواحEEد يEEؤثر على اآلخEEر. يجب أن نحافEEظ على
التوازن ونتجنب االستفزاز والخطيئة. بدالً من ذلك فلندْع مظهرنEEا الخEEارجي يسEEاهم في صEEقلنا
الداخلي. إذا كان أحدهما يعمل بشكل مستقل عن اآلخر فالنتائج لدينا تكEEون غEEير صEEحية. يجب
أن ننظر إلى هذا األمر ضمن إطاره الالهوتي، وهو أن كل شEEيء قEEد جEEرى من أجلنEEا، وأننEEا ورثنEEا
المجد األبدي من اهلل وأن أجسEEادنا وأرواحنEEا سEEتثبت في نعيم ملكEEوت اهلل األبEEدي. إذا اكتسEEبنا
هEEذه الخEEبرة والEEوعي بEEداخلنا، فإننEEا نفكEEّر بجديEEة في كيEEف نلِبس أجسEEادنا ونتصEEرف تجاههEEا
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ونحترمها. لهذا السبب ال يمكن للكنيسة أن تقَبل الكرنفاالت أو أي من التراكيب الحديثEEة األخEEرى
التي تغّير وتشّوه الناس ليس فقط في أرواحهم ولكن أيًضا في أجسادهم.

في كتاب اآلباء قصة عن امرأة شابة ذات أخالق منحّلة لكنها كEEانت في السEEابق تسEEاعد الرهبEEان.
عندما وقعت في أفخاخ الدعارة، ذهب شيخ عظيم لرؤيتها إلخراجها من الخطيئة. عندما وصEEل،
لم يسمح له خادمها بالدخول، لكنه أصر. تخّيلت الفتاة أن معه شيًئا ثميًنا لها، ربما لؤلEEؤة وجEEدها
على الطريق. ُسمح له بالدخول وقامت بتثبيت مظهرها كما لEEو كEEانت تفعEEل مEEع أي شEEخص آخEEر
وتنتظره. دخل األنبا يوحنا وبدأ في البكاء. قال لها: ماذا عندك ضد المسيح حتى ينتهي بك األمر
بهذه الحالة؟ وعلى الفور انشّق حجاب المعصية لديها إلى اثنين وسألته إذا كان لها توبة. فأجEEاب
باإليجاب. في تلك اللحظة تخّلت عن الحياة التي كانت تعيشها وعادت معEEه. في الطريEEق، مEEاتت

وخُلصت.
رّوج عن الجسEEد البشEEري في اإلعالنEEات EEُا يEEإذا كان لنا اليوم قلب القديسين وروحهم ورأينا كل م
واألفالم، نحزن للغاية لرؤية الجسد الذي دعاه المسيح إلى المجد معروضًا بهذه الطريقEEة المذلEEّة
الخاطئEEة. ذات مEEرة، أخEEبر أحEEد الشEEباب شEEيخًا أنEEه ذهب إلى ملهى ليلي وشEEاهد نسEEاء عاريEEات
يرقصن. سEEأله الشEEيخ كيEEف اسEEتطاع أن يحتمEEل منظEEر هEEؤالء النسEEاء دون أن يبكي، وقEEد مEEات
المسيح من أجلهن وُدِعيَن إلى أن يصبحن آلهة. لدى هؤالء الناس إمكانيEEة الصEEعود إلى حEEّد اهلل،

فكيف يمكن أن يفرح أو يرضى َمن يرى العمق الذي وقعوا إليه؟
َدنا اهلل ومEEا زال، فإننEEا نبكي ونحEEزن إذا كنا ندرك بالحد األدنى ما يعنيه جسد اإلنسان وكيف مجَّ
على حالة الناس. يجب أن نسلك جميعنا مدركين أن المسيح قEEد دعانEEا إلى المجEEد األبEEدي، وأننEEا

نجلس عن يمين اهلل اآلب، تماًما كما صعد هو وجلس عن يمين أبيه.

Metropolitan Athanasios of Lemessos. The Resurrection and Ascension of Christ and the Importance of 
the Human Body. Pemptousia. Religion / Church Feasts. URL: https://pemptousia.com/2021/05/the-

resurrection-and-ascension-of-christ-and-the-importance-of-the-human-body-3/
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قيامة اجلنس البرشي
األرشمندريت أليشع, رئيس دير سيمونوبترا في الجبل المقدس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ة أنشEEدنا قطعEEة آسEEرة رائعEEة في ذوكصEEا السEEاعة التاسEEعة: EEّة العظيم البهيEEفي خدمة يوم الجمع
نسEEجد آلالمEEك أيهEEا "اليوم ّعّلق على خشEEبة الEEذي علEEّق األرض كلهEEا على الميEEاه والEEتي تنتهي  " "

. بعد ذلك، في ذكصا صEEالة غEEروب يEEوم السEEبت العظيم، أنشEEدنا ”المسيح، فأِرنا قيامتك المجيدة

، الذي فيه استراح ابن اهلل الوحيد من كEEل أعمالEEه بواسEEطة سEEر التEEدبير الصEEائر بEEالموت "اليوم  "

ورأينا أن الرّب قد استراح بالجسEEد، ألن هEEذا هEEو السEEبت المبEEارك، اليEEوم العظيم لسEEكون وراحEEة
الرب.

عاد إلى ما كان وأظهر لنا قيامته المجيدة. لEEذلك جEEاء يEEوم عيEEد "واليوم، صانع السماء واألرض  "

ر. لقEEد جEEاء َEEطِرب والمحاصEEالم المضEEذا العEEيم منعش في هEEا كنس ًEEالفصح المقدس هذا العام أيض
وعاد حيًا ليمألنا بالفرح ويوقظ فينا اإلحساس العميEEق بأننEEا أبEEديون وأن عEEدونا األخEEير، المEEوت
الرهيب، قد ُهِزم اآلن. لقد فتح لنا الرب القائم من بين األمEEوات الطريEEق إلى السEEماء مEEرة أخEEرى،
. لقد أقامنا وصالحنا مع اهلل اآلب وأزال العراقيل أمام تقدمنا من دون "محطًما األبواب الدهرية "

المدينة الدائمة السماوية الراسخة. "عوائق نحو األبدية  "

كEEل عEEام تحEEاول الكنيسEEة أن تEEدخلنا في هEEذه األجEEواء البِهجEEة، بEEالترانيم والتسEEابيح، األناشEEيد
َدم، مزينEEة بEEالمواد الثمينEEة والفن واألثEEواب EEِوز والخEEالرم ، الطبEEل والمصEEاف "والطروباريEEات،  "

رة والزهEEور، حEEتى باألطعمEEة المنتقEEاة، بعبEEارة أخEEرى بكEEل ثرواتنEEا اإلنسEEانية والروحانيEEة المعطَّ
والطبيعية. كل شEEيء يفيض بEالفرح والحيويEEة بغEزارة، ليمنحنEا طعم مجEد الفEردوس وعذوبتEEه
ويأتي بنا إلى إعالن روحنا العظيم: إننا اليوم نحتفل ال بقيامة الEEرب وحسEEب، اإلثبEEات على قEEوة
اآلب، بل باألحرى قيامتنا ومEEيراث الحيEEاة األبديEEة الEEتي منحنEEا إياهEEا المسEEيح، بموتEEه وقيامتEEه،

عطيًة فريدًة ال رجوع عنها.
ْهاًل ُبوا ا� ِEEالَِّذيَن ُحس ل جEEواب الEEرب عن قيامEEة األمEEوات:  EEَو أول من َنقEEالقديس لوقا اإلنجيلي ه"

ُل EEُْهْم ِمث ا، ال�نَّ ًEEْيض ْن َيُموتEEُوا ا� َتِطيُعوَن ا� ْEEَواِت الَ َيس EEِْة ِمَن اال�م EEَْهِر َواْلِقَيام وِل َعلَى ذلEEَِك الEEدَّ ُEEِلْلُحص
لوقEEا  ِة  EEَاُء اْلِقَيامEEَْبن ْذ ُهْم ا� ْبنEEَاُء اهلِل، ا� )اْلَمالَِئكَِة، َوُهْم ا� (. وبجEEرأة ووضEEوح غEEير عEEاديين،35:20-36”
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ْن لَْم اَم! َوا� EEَْد ق EEَيُح ق ِEEوُن اْلَمسEEَُواٍت َفالَ َيك EEْم ْن لَْم َتكُْن ِقَياَمُة ا� ا� "يقول القديس بولس عن قيامتنا: 

اٌء EEَْن كَاَن لََنا ِفي هِذِه اْلَحَياِة َفَقْط َرج ا� يَماُنكُْم ْيًضا ا� …َيكُِن اْلَمِسيُح َقْد َقاَم، َفَباِطلٌَة ِكَراَزُتَنا َوَباِطٌل ا�

اِس   ْشَقى َجِميِع النَّ َنا ا� نَّ )ِفي اْلَمِسيِح، َفا� (. 19-13:15كورنثوس 1"
ولكن الحقيقة هي أن المسيح قد قام وأسس قيامEEة جميEEع الراقEEدين. ألنEEه كمEEا جEEاء المEEوت إلى
العالم بإنسان واحد، كذلك، بإنسان آخر جاءت القيامة من بين األموات. فكما نموت جميًعا بقرابة

آدم، كذلك، بقرابتنا مع المسيح جميًعا ُنعاد إلى الحياة.
إذن، مفتاح قيامتنEEا يEEأتي من ذهب قيامEEة الEEرب الثمين الEEذي ال يتلEEف وال يشEوبه شEEائبة. بEEدون
اِطُر EEَاَذا ُنخ EEَلم "قيامة الرب، ما خير األعمال والجهاد والتضحيات؟ كما يكرر القديس بولس مرارًا 

ْن كَاَن اال�ْمَواُت َفُسَس، َفَما اْلَمْنَفَعُة ِلي؟ ا� ْنَساٍن َقْد َحاَرْبُت ُوُحوًشا ِفي ا� ْن كُْنُت كَا� َنْحُن كُلَّ َساَعٍة؟ ا�
َنا َغًدا َنُموُت!«  كُْل َوَنْشَرْب ال�نَّ )الَ َيُقوُموَن، »َفْلَنا� (.32-30:15كورنثوس 1”

يقوم أساس إيماننا األرثوذكسي على صخرة قيامة الرب التي ال تتزعزع. من حيث الجوهر، هEEذا
ما نعترف به، وهذا ما نعاني منه ونموت من أجله، أي في إيمان ورجEEاء قيامتنEEا. إن قيامEEة الEرب
هي حEEوار محّب بEEالكالم والفEEرح والشEEركة مEEع اهلل والحEEديث مEEع اسEEمه. هEEذا مEEا جعلEEه رجاءنEEا
الشخصي والحي في النضال الجبار للحياة الروحيEEة ضEEد الخطيئEEة، والEEذي يريEEد أن يعيEEدنا إلى
الناموس ويخضعنا ألواصره. الخطيئة في الواقع ال تسيطر علينا، ألننEEا تحت النعمEEة ولسEEنا تحت

الناموس.
المسيح الذي أصبح رجاءنا يمنحنا، في كل يوم وفي كEل لحظEEة،  الفرصEEة لنقEوم بعEEد زالتنEا وأن
نتحEEرر من عبوديEEة الخطيئEEة الEEتي تخضEEعنا لقEEانون الخطيئEEة وتسEEتولي على أعضEEائنا. يصEEرخ
ْوِت؟ ويجيب EEََذا اْلمEEِد ه َEEُذِني ِمْن َجس EEَِمْن ُيْنق ! ِقيُّ َّEEاُن الش َEEْنس نEEَا اال� َوْيِحي ا� "القديس بولس بحق:  "

رومية  َنا!  ْشكُُر اهلَل ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِّ ا� )على الفور:  ” (، القائم من بين األموات، إذ اآلن لم24:7-25"
تعد توجد إدانة لشعبه... فبسببه، حرَرنا قEEانون الEEروح الEEذي يعطي الحيEEاة من نEEاموس الخطيئEEة

والموت.
ا EEًدًثا يوميEEكّل حEEل هي تشEEة، بEEة أو أبديEEعلى هذا المنوال، ليست قيامة الرب مجرد رسالة عظيم
ّدة Eِالقوة والجEة بEاهي القيامEيء يضEد شEا على األرض. ال يوجEوتجربة شخصية في مسار حياتن
لتزويدنا بالتعزية والقوة والشجاعة. ال شيء آخر يمكن أن يمنح الحيEEاة والسEEعادة والمجEEد اآلتي

لنا ولإلنسانية جمعاء.
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إن روح اآلب، اآلب الذي أقام يسوع من بين األموات، سEEيعطي الحيEEاة ألجسEEاد الEEذين مEEاتوا من
كل أنواع األلم والشّك والتساؤل والتجارب. سيفعل ذلEEك بَنَفسEEه الEEذي يثبت في داخلهم، عنEEدما
يكون هذا الجسEEد القابEEل للفسEEاد مكسEEًوا بالبقEEاء، عنEEدما يلبس الفEEاني الخلEEود. عنEEدها ستصEEدق

ْيَن َغلََبُتِك َيا جحيم؟« ْيَن َشْوكَُتَك َيا َمْوُت؟ ا� اْبُتِلَع اْلَمْوُت في الَغلََبٍة«. »ا� ”كلمات القديس بولس:  "

ر هنEا واآلن، فاهلل تEرك لنEا قابليEEة التغيEEير كَبَركEة من Eّاد وال تغيEلكن قيامة الرب لم تجعلنا بال فس
أجل الوفاء بوعده األصلي لنا: حريتنا. لم يغّير سقوطنا نية اهلل. لقد تغّيرت خطته بشكل بسEEيط،
لكنها أبقت على الحرية كعنصر أساسي في الطبيعة البشرية، والتي ال يمكن أن تلغيها أي خطيئEEة
أو كارثة أو حرب أو جائحة أو ظEEروف قاسEEية. إن قابليEEة التغيEEير، كمEEا يقEEول الالهEEوتي المحلEEّق
القديس غريغوريوس النيّصي، ليست مجرد فرصة للتغيير نحو األسوأ، إذ لن ُيفَعل أّي خEEير على
اإلطالق إذا كEEانت الطبيعEEة البشEEرية تميEEل باسEEتمرار نحEEو العكس. اآلن أعظم إنجEEاز للتغEEير هEEو
ممارسEEة الفضEEائل. إنEEه مثEEل َجنEEاح يسEEاعد على التحليEEق ألعلى أكEEثر منEEه لEEولب للهبEEوط. بهEEذه
األمر الرهيب الذي هو قابلية التغيير يصير قوة للتغيير نحو األفضل. يحثنEEا القEEديس "الطريقة،  "

. نرى ميل طبيعتنا يتغّير، بل فلنتغّير لألفضل ونتحّول من مجد إلى مجد "على أال نحزن عندما  "

وأخيرًا، قيامة الرب افتتحت وجددت مصالحة غير الفاسEEد مEEع القابEEل للفسEEاد. سEEمحت بEEدخول
النعمة اإللهية غير المخلوقة إلى اإلناء الخزفي، كما كان الحال في الفEEردوس، حEEتى يتمكن الEEرب
. كEEانوا خلف األبواب المغلقEEة "بعد قيامته من الدخول إلى المكان الذي كان يجتمع فيه تالميذه  "

عنEEد كسEEر "يتحدثون عما جرى في أورشEEليم وأن الEEرب قEEد قEEام وأظهEEر نفسEEه لهم في عمEEواس 

ا. EEًا حقEEدوا أني أنEEدّي ورجلّي لتتأكEEروا يEEانظ . ظنوا أنهم يرون روحًا، لكنه هEEدأهم وقEEال:  "الخبز "

. وهكEEذا أراهم يديEEه الEEروح ال لحم لEEه وال عظEEام كمEEا تEEرون لي  ، الشEEبح "المسوا واقتنعEEوا، ألن  ’ ’ ’ ’

وقدميه ليقنعهم تماًما.
إذن في شEEخص المسEEيح يتعEEايش المخلEEوق وغEEير المخلEEوق في آٍن واحEEد، بEEدون تشEEويش أو
انقسEEام. إن نعمEEة الEEروح القEEدس اإللهيEEة موجEEودة في هيكEEل جسEEد المسEEيح اإللEEه واإلنسEEان،
وكعطيةبالنعمة في هيكEEل جسEEدنا نحن البشEEر التEEافهين. إن العنصEEر الرئيسEEي واألسEEرع واألكEEثر
تفضياًل في أعماله في العالم الطبيعي هو النور الذي نشأ بكلمEEة اهلل الخEEالق. في العEEالم الEEروحي،

عالم العالقة والشركة المتبادلة بيننا وبين اهلل، يكون النور أيضًا الوسيلة المباشرة. 
في نEEور ، لEEذلك   ينير كل إنسان آٍت إلى العEEالم "نور الشمس يضيء الطبيعة ونور اهلل الحقيقي  " "

"شخص المسيح يمكننا أن نرى النور غير المادي الذي يتعذر الوصول إليه. على مّر القEEرون، ختم
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هذا النور كّل ظهور إلهي معلَن في أحEداث شEعب اهلل وأشخاصEه. إن النEور الEذي ينبعث من قEبر
، هEEو نEEور شEEخص المسEEيح، إنEEه هويتEEه أبهى من الخEEدر الملEEوكي ''المسEEيح في سEEاعة القيامEEة  "

الخاصة، قوته العجيبة، نعمته، التي تختم حياة جميع القديسين بال استثناء، قديمًا وحEEديثًا. في
في كEEل مجEEده "محادثة خاصة، قال القديس أفرام الكاتونEEاكي الُمعلَن حEEديًثا إنEEه رأى المسEEيح  "

أثناء مروره في خبرة االختطاف الروحي. صعد إلى قمة التل بجانب قاليته وراح يصرخ في كل
مكان، حتى إلى المالئكة، ليبتعدوا عن الطريق وال يعيقوا هذه المعاينة للنور اإللهي. وفي هذا هو
ليس وحده. يخبرنا القديس باييسيوس أن الرهبان العاديين ذوي القلوب الطاهرة، الEEذين فقEEدوا
-بصرهم الجسدي، يمكنهم معاينة النور الحقيقي وأن محيطهم كله  القالية والجداول والوهEEاد –

تمتلئ بنور المسيح. لقد منحتنا قيامة المسيح نوره الذي ال يخفت وال يغرب أبًدا.
إن حواسنا الطبيعية والروحية على وجه الخصوص منسجمة مع النور اإللهي. به نوسEEنا وروحنEEا
يستنيران، يفهمان ويشعران، يتحدان ويكتسبان القوة؛ ويباشEEران المهمEEة العظيمEEة المتمثلEEة في
فيليمEEيروفيتش أسEEقف (االقEEتراب من اهلل ومعرفتEEه. كمEEا يقEEول قEEديس عظيم آخEEر، نيكEEوال  (

أوخريدا، فإن األشخاص الذين يركّزون على ذواتهم ويّتحدون يتمتعون بقدر كبير من القEEوة في
هذا العالم؛ إنهم ُمقامون من الموت. ويضيف الشيخ إميليانوس أن تجربEEة تلّقي نEEور القيامEEة هي
نشعر به كانعكاس في أعماق وجودنا... ولكننا في الجوهر نرى عمق ألوهية المسيح... هذه ’شيء 

أشEEياء أعطاهEEا اهلل ليس للحكيم أو للEEذكي وأمثEEالهم، بEEل للEEذين يّبسEEطون وجEودهم... ويثّبتEEون
. ’أعينهم الداخلية على اهلل. هؤالء هم الناس الذين يهبهم اهلل الرؤيا

إذ نحفظ مواهب قيامة الرب ككنوز ثمينEEة، فلنقEEّدم لEEه، أيهEEا القEEراء األعEEزاء، بضEEع كلمEEات صEEالة
إيمEEاني يEEراك يEEا رب؛ ’نستعيرها من الشاعر الكبير والفيلسوف والقديس نيكوال أسقف أوخريEEدا: 

…هذا هEEو نEEور وبصEEيرة عيEEنّي رجEEائي ينتظEEرك يEEا رب. ارتقابEEك هEEو المحتEEوى الوحيEEد والمعEEنى

أعلم أن السماء ال تحقق اآلمال بل الرجاء. المحبة تجعلني إلهًا (الوحيد لَغِدي واأليام التي تليه...  (

’وانت يا اهلل انسانًا!

من "إن الEEرب هEEو ويصEEير السEEّيد القEEائم من بين األمEEوات، إنEEه ربي الEEذي قEEام من بين األمEEوات  ’

. ما الذي يليق باهلل الحي أكثر من إقامEة األمEوات في الحيEاة؟ فليEؤمن "انفجار الصبح إلى الليل

’اآلخرون بإله يقاضي الناس ويدينهم. أما أنا فألتصق باهلل الذي يقيم الموتى.
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لقد انبثق النور من القبر. تعال وخذه. اآلن بضعف، لكن بقوة أكثر في اليEEوم األبEEدي لملكEEوت اهلل.
ألن المسEEيح قEEام من بين األمEEوات "لنوحد صوتنا مع صEEوت أبينEEا القEEديس يوحنEEا الEEذهبي الفم: 

. 'وصار باكورة الراقدين. له المجد الى دهر الدهور. آمين

Source: Archimandrite Elisaios, Abbot of the Holy Monastery of Simonos Petras. The Resurrection of
Mankind.  Pemptousia.  Religion  /  Theology  /  Wisdom  &  Word.  5  May  2021.

URL:https://pemptousia.com/2021/05/the-resurrection-of-mankind-1/ 
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القيامة المصهورة بالصليب
المتقدم في الكهنة باسيليوس كالياكمانيس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

(أ الصليب يقود إلى القيامة، والجمعة العظيمة تثمر في اليوم المشرق، األحد عيد الفصح. الحزن
والفتور واليأس يفسحون الطريق لفرح القيامة وسالمها. بدون الصEEليب، ال يمكن تصEEّور القيامEEة
وبدون القيامة ال معنى للصليب. قد يكون من األفضل أن نقول أن القيامEEة تختEEبئ في الصEEليب.
ا، جسEEدًا EEًترك جميعEEة. ونشEEليب والقيامEEو الصEEي هEEهذا هو السبب في أن عيد الفصح األرثوذكس
ا، في عيEEد اإليمEEان العظيم واللقEEاء مEEع الEEرب القEEائم من بين األمEEوات. إن السEEير بجانبEEه EEًوروح
والصلب معه يجعالنا مشاركين في النور اإللهي ويدخالنا في شركة حقيقية مع إخوتنا وأخواتنEEا

في المسيح.
)ب يخبرنا القديس يوحنا اإلنجيلي في إنجيل القيامة  ( أن كلمة اهلل صار إنساًنا. لقد اتخذ1:1-7(

جسًدا بشرًيا وسكن بين الناس، وبهذه الطريقة أظهر مجده اإللهي. إنه النور الحقيقي الEEذي ينEEير
كل إنساٍن آٍت إلى العالم. لكن لكي ندرك الوجود اإللهي، علينا أوالً أن نتعّرف على النور اإللهي من
خالل المعمودية باسم اهلل الثالوث. لذا فإن الدخول إلى جسد المسيح، الكنيسة، وتناول األسEEرار

المقدسة هو ما يجعلنا متقّبلين لالستنارة اإللهية.
(ج في الوقت نفسه، مطلوب اسEEتجابة اإلنسEEان باسEEتمرار ومثابرتEEه في الجهEEاد النسEEكي. يكتب
لننEEِّق حواسEEنا حّتى نعEEاين "القEEديس يوحنEEا الدمشEEقي في أول أوديEEة من قEEانون عيEEد الفصEEح 

. للصEوم والتوبEة وضEبط النفس والحEزن دنى منEه Eُالمسيح ساطعًا كالبرق بنور القيامة الذي ال ي"

الداخلي واإلظهار العملي للمحبة دور في هذا. يرى البعض أن المسEEيح هEEو اهلل وحسEEب؛ آخEEرون
يرونه كشخص فقط. األوائل يجعلونه فوقنا بكثير حتى يستحيل الوصول إليEEه أبEEًدا؛ واآلخEEرون
يجردونه من األلوهة، وبالتالي يحرموننا جميًعا من فرصة أن نصبح آلهة بالنعمة وأن نتغّلب على

الموت والفساد.
أول المولEEودين "د لكنه كإله وإنسان معًا، يفتح المسيح الطريEEق لالنتصEEار على المEEوت ويصEEبح  )

. يمكن ألي مسيحي أن يتبع هذا المسار أيًضا. نحن نصلب أهواءنا لنقوم مرة أخEEرى "من األموات

مع المسيح. نموت بالتوبة والدموع عن حياة الخطيئة، ونتEذوق خEيرات القيامEة حEتى في هEذه
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الحيEEاة. إنEEه لفخرنEEا أن نحافEEظ على الوصEEايا اإللهيEEة ونصEEنع فضEEائلنا الEEتي تحررنEEا من المEEوت
رو  الَ َيُسوُد َعلَْيِه اْلَمْوُت َبْعُد  )والفساد.  " "9:6.)

(هE إن نور القيامة ينسEEكب بغEEزارة على العEEالم كلEEه. لكننEEا بحاجEEة إلى أجهEEزة إحسEEاس واضEEحة
وعيون صافية لنتعرف على طاقة نور القيامة. غالًبا مEEا يعيEEق العمى الEEروحي هEEذه الشEEركة. لكن
في يوم القيامة، أحد الفصEEح، يشEEعر الجميEEع، مهمEEا كEEانوا ضEEعفاء، بشEEعاع من النEEور اإللهي ينEEير
قلوبهم وعقولهم. في التقليد األرثوذكسي الشرقي، على الرغم من التغّرب، تّم الحفاظ على بعض
ا نEEور معمEEوديتهم. الشEEمعة ومعايEEدة عيEEد EEًوا تمامEEاس لم ينسEEتي تثبت أن النEEالعادات الشعبية ال
الفصح والمائدة المشتركة وعناق المحبة في المسيح وزيارة القبور، هي بعض من هذه العناصر.

(و إن شمعة عيد الفصح، التي هي حسب العادة هدية من العراب، تضيء وتنير لتذكّرنا بالصليب
، والEEتي تحEEّل في بعض ا قEEام EEًام حقEEيح قEEالمس "والقيامة في الحياة المسيحية. أيًضا ، معايدة  / "

ا، هي تعبEEير عن خEEبرة القيامEEة. كمEEا أن EEًدة أربعين يومEEرى لمEEات األخEEالمناطق محل جميع التحي
ر إيمEEان النEEاس بEEأن قيامEEة المسEEيح تنعش EEِة تظهEEام المقدسEEذه األيEEدين في هEEور الراقEEارة قبEEزي

أرواحهم وهي مقدمة لقيامة الجنس البشري بأسره.
(ز لكن ذروة جهود الناس لكي يصEيروا مشEاركين في آالم الEرب وقيامتEه هي الحاجEة الداخليEEة
قلب مسEEتنير بضEEمير نقي و "لالشEEتراك في سEEر اإلفخارسEEتيا المقدسEEة. طالمEEا أن هEEذا يتّم  " " "

تنEEاولوا كلكم مشEEروب اإليمEEان، "ومحبة لآلخرين، يكون بحسب القديس يوحنEEا الEEذهبي الفم أن 

وتنعموا كلكم بغنى الصالح. ال يتحّسر أحد شEEاكيًا الفقEEر ألن الملكEEوت العEEاّم قEEد ظهEEر، وال ينEEدب
معّددًا آثامًا ألن الفصEEح قEEد بEEزغ من القEEبر مشEرقًا. ال يخَش امEEرٌؤ المEوت ألن مEوت المخلص قEEد
. الناموس ينغلب "حررنا قام المسيح والمالئكة فرحت. قام المسيح فانبّثت الحياة في الجميع …

والفرح يغمر قلوبنا.

Source: Πρωτοπρ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης (2017) Το Σταυροαναστάσιμο Πάσχα.  Διακόνημα. 14 
Απριλίου 2017. http://www.diakonima.gr/2017/04/14/το-σταυροαναστάσιμο-πάσχα-πρωτοπρ-βα/
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ال نريد القيامة
ستارجيوس ساكوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

يبدو العنوان قاسيًا وربما يصعب على القEEراء المطمئEEنين تصEEديق إعالن أننEEا ال نريEEد القيامEEة. أيُّ
كفيEEف ال يريEEد اسEEتعادة بصEEره؟ أي مEEريض ال يريEEد أن يشEEفى؟ وقيامEEة المسEEيح هي بالتحديEEد
العيون في ظالم عمانا الشرير، الصحة في مEEرض قابليتنEEا للمEEوت البشEEع، الهEEروب الخالصEEي من
زقEEاق هEEذا العEEالم األعمى إلى العEEالم األبEEدي الالمتنEEاهي والمقEEدس، انتقالنEEا من االنحالل إلى

الرسوخ.
َنده. قبEل ألفي عEام، َEا وسEEاس إيماننEل هي أسEا بEد على إيماننEEا ال تعتمEEالقيامة حقيقة دامغة. انه
خاض ربنا يسوع المسيح، كإله وإنسان، معركة مع الموت، ويبدو أنه استسلم لمصEEير آدم الفEEاني.
مات ودفن. لكن بما أن يسوع المسيح لم يكن شخًصا عادًيا، فلم يبَق في القبر، بEEل قEEام وشEEوهد.
انتصر على الموت وقام. لقد قام حيًا ورآه كثير من الناس وتعّرفوا عليه مخلِّصEEًا الجنس البشEEري

من سلطان الموت والخوف منه.
ومع ذلك، الناس ال يريدون القيامة. ال يتعّين عليك النظر بعيًدا أو إجراء دراسة خاصEEة إلدراك أن
، ال يتقّبل على اإلطالق قيامة يسEEوع المسEEيح. المسيحي "مجتمع اليوم، حتى المجتمع المسّمى  "

كْل واشرْب "ألِق نظرة حولك وَسَتَر أن الكثير من الناس هم من أتباع المادية األبيقورية وعقيدة 

. ال يمكنهم رؤية ما وراء القEEبر ألنهم حصEEروا أنفسEEهم في أمEEور هEEذا "وكن سعيًدا ألننا نموت غًدا

العالم. هذا هو سبب ذعر الصغار والكبEEار من فكEEرة حEEدوث أزمEEة اقتصEEادية. يبEEدو أن فقEEدان، أو
ل. إن عEEدم إشEEباع مشEEاعرهم EEَا ال ُيحَتمEEون بهمEEذين يتمتعEEار اللEEة واالزدهEEاص، الراحEEتى إنقEEح

ورغباتهم وحرمانهم من ملذاتهم أمر ال يطاق.
إلى هذا، تعرضت القيامة للهجوم منذ البداية كونها حEدثًا خEارج عEالم اإلنسEان. إن فهمهEا صEعب
حًقا وهي تمّثل تحدًيا لتفكيرنا، حّتى أن أّول المشككين في القيامة واألكثر ثباًتا كانوا على وجEEه
ع اعتنEEاقهم لهEEا دون تحفEEظ، أي تالميEEذ المسEEيح أنفسEEهم. مEEا رأوه التحديEEد أولئEEك الEEذين ُيتوقَّ
واختبروه أثناء وجودهم مع يسوع قد أقنعهم بأنه المسEEيح، الEEذي بEEالرغم من ذلEEك حصEEروه في
فهمهم األرضي. لم يريدوا المسيح الذي تكّلم عنه األنبياء. لم يستطيعوا تصEEوَره كمEEا بEEدا بالفعEEل،
متواضًعا ووديًعا. بالنسبة لطريقتهم في التفكEEير، كEEان ينبغي أن يكEEون المسEEيح منتصEEًرا سEEاحًقا
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وملكًا قوًيا وحاكًما عالمًيا ال يقهر. كانوا فخورين به وأثنوا عليه عندما أطعم الجموع وأقام لعازر
الميت. كيف يمكن أن يقبلوا أن المسيح يموت ويذهب إلى القبر؟ لمEEا رأوه مسEEمًرا على الصEEليب
ثم ميتًا في القبر، تفّرقوا وخافوا. أعداء المسيح فقط هم الذين شEEعروا بEEالقلق من أن يقEEوم كمEEا
قال. قاموا بتأمين القبر بسEEرعة ووضEEعوا جنEEودًا لحراسEEته. ضEEد َمن؟ ضEEد التالميEEذ المEEذعورين

لوقEEا  َراِئيَل  ْEEِدَي ا�س EEْْن َيف ُع ا� EEَِو اْلُمْزم EEُُه ه نَّ و ا� EEُا َنْرج كنَّ )واليائسين الذين اعترفوا صراحة:  " (؟24:21"
، ذات مرة. لكن اآلن تحطمت آمالهم وتبددت. "كنا نرجو "

رباطات الجحيم وقام. إن الذي عّلم الحEEق الEEذي يقEEّدس ويحEEرر، والEEذي "ومع ذلك، كسر يسوع  "

أظهر سلطانه اإللهي بآيات وشفاء وقيامة األموات، أكد اآلن هذه الحقيقة بآية اآليات أي قيامته.
كأسEEود ينفثEEون "بعد أن طمأنتهم المظاهر المتتالية، أصبح تالميذه الخEEائفون إلى حينEEه رسEEاًل، و

. وهكذا انسكب نور الرجEEاء من قEEبر المسيح قد قام "النار وضعوا للعالم شهادتهم الموثوقة بأن  " "

يسوع القائم من بين األموات. طريق جديد في حياتنا وسعادتنا األبدية انفتح، طريٌق نسلكه في
التوبة واإليمان.

هنEEا تكمن مشEEكلة النEEاس اليEEوم. إنهم ال يرفضEEون يسEEوع. إنهم معَجبEEون بصEEالحه ويحبEEّون كEEل
ا في EEًالخيرات التي أغدقها أثناء وجوده على األرض. القيامة هي التي ترِبكهم. لو بقي يسوع ميت
ب به ومستهَدف اليوم على وجه التحديEEد القبر لكان الكثير من الناس يحبونه أكثر. إنه غير مرحَّ

ألنه قام، وألن ما يرافق إعالن قيامته مباشرة هو الوصية بالتوبة وإنكار أهوائنا.
إن مسيحًا لم يقم يمكن استيعابه بسهولة بين عدد ال يحصى من اآللهة واإللهات الوثنية الذين ال
ا. ولكن مEEاذا عن المسEEيح القEEائم من بين األمEEوات ًEEينهون عن األهواء وحسب، بل يشجعونها أيض

رؤيEEا  َبِد اآلبEEِِديَن!  لَى ا� َنا َحيٌّ ا� كُْنُت َمْيًتا، َوَها ا� )الذي يؤكد أنني  " (؟ كيEEف تسEمح لEEه بتEEأديب18:1"
ك وترتيب حياتك؟ لهذا السبب، الكثير من الناس ال يريدون القيامة. مخالفاتك وتقييد شرِّ

Source:  Stergios  Sakkos.  “We  don’t  want  the  Resurrection”.  Religion  /  Theology.  13  May  2021.  URL:
https://pemptousia.com/2021/05/we-dont-want-the-resurrection-2/
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القيامة كدليل لتحّول بعض العلماء إىل اإلميان
بول ستراند

نقلتها إلى العربية بتصرف اسرة التراث األرثوذكسي

يتحّولEون إلى دلياًل على قيامEة يسEوع والعلمEاءعندما يجد ال بد أن هناك أكثر من مجرد اإليمان 
الملحدين للحديث عن كيEEفبول ستراند، مراسل أن بي سي قابل ثالثة خبراء كانوا من . اإليمان

 المسيح من بين األموات. ةانتهى بهم األمر إلى مدافعين أقوياء عن حقيقة قيام

ج. وورنر واالس هو أحد ألمع المحققين الذين أنجزوا قضEايا كثEيرة  قEد تقEادم عليهEا الEزمن من
غير حّل. في جعبتEه الكثEير من القضEايا الEتي وجEد لهEا حاًل وحEدد المجEرمين بEالرغم من مEرور
عشرات السنين عليها. أمام نجاحاتEه البEاهرة قEرر أن يخEوض في مسEألة مEوت يسEوع وقيامتEEه
ليستعمل ما يملك من العلوم ومهارات التحقيق الفائقEEة، وكEانت نيتEه إظهEEار األخطEEاء في روايEة
قضEEية "مEEوت يسEEوع وقيامتEEه اسEEتنادًا إلى الوقEEائع العلميEEة. كتب عEEددًا من الكتب من أهمهEEا 

 . "المسيحية العالقة

يحكي واالس أنه لسنوات، تشبث بعض المشككين بنظرية واحدة مفادها أن يسوع لم يمت فعاًل
عنEEدما تعمEEل "على الصليب ولكنه كان على وشك الموت وتم إحياؤه الحًقا. يشير واالس إلى أنه 

يمكنEEك بالتأكيEEد "مع الجثث طوال الوقت كما كEEان يفعEEل، وكمEEا كEEان النEEاس في زمن المسEEيح،  "

بصفتي محقًقا في جرائم القتل، فكّرت  بEEأني قEEد رأيت . وأضاف:  "معرفة الميت من شبه الميت ”

. قEEال ثالوث الموت ، ومن ثم تحدث عن ما يسمى "الكثير من القتلى، وأعرف كيف يبدو الموتى " "

)الدم الساخن يتوقف عن الدوران، ويبرد. هذا يسمى ُبُروَدُة الَموت  "algor  mortisونEEو يكEEوه …)
…لطيًفا عند اللمس. ويمكننا في الواقع أن نحكم على وقت الوفاة بناًء على مدى بEEرودة الجسEEم

هذا شيء رأيتEEه طEوال حيEاتي المهنيEEة: هنEاك مEا يسEمى تماسEك المEوت. إنEه الثEاني من ثEالوث
 . "الموت. حيث ترى هذا النوع من الصالبة. إذ ال يكون الميت مرًنا كما لو أنه فاقد الوعي

ا: EEًوجد واالس في إنجيل يوحنا نقطة رئيسية إلثبات أن موت يسوع لم يكن مزيفًا وأنه مات حق
الدم والماء الخارجان من جنب يسوع على الصليب عندما طعنه جندي روماني بحربEEة. وأوضEEح
الماء يتجمع في الرئتين اآلن إذا حدث ذلك، إذا تّم اخEEتراق ذلEEك التجويEEف، يظهEEر فصEEٌل …أن  "

"بين الدم والماء. 
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ا جEًدا حEتى أنEه ضEّمن Eًان ذكيEا كEإّما أن يوحن "ما صدم واالس بقوة هو أن يوحنا كتب عن هذا: 

 عام، أو أنه وصEEف مEEا1800بعض الحقائق البيولوجية غير المعروفة التي لم يكتشفها أحد إال بعد 
رآه. ونتيجة لذلك، لدينا من العلم ما يؤكّد أن يسوع مات بالفعEل بسEبب سEكتة قلبيEة ومEات في

. "النقطة التي تم فيها إنزال الجسد عن الصليب

دليEل "جEوش ماكEEدويل هEEو كEاتب لعEدد من الكتب الEEتي تثبت علميEEًا قيامEEة المسEEيح من أهمهEEا 

عندما كنت ملحًدا "يطالب بحكم يطرح فيه نظريات تكّذب القيامة ويضحدها. يقول عن نفسه:  "

شاًبا، رغبت بكتابة دليل إلظهار أن الدليل على المسيح، بما في ذلك قيامته، كEEان ضEEعيًفا لدرجEEة
أنه غير صحيح. كانت القيامة واحدة من عدة أشياء كنت أعرف أن علي أن أدحضها بصفتي غير

. "مؤمن

لكن بدالً من الدحض، اقتنع ماكدويل جًدا بحدوث القيامة. من النظريات الكاذبة تلك الEEتي تشEير
كان هناك مائEEة وبضEEعة أرطEEال من "إلى أن المسيح لم يمت حًقا ولكنه استيقظ وهرب من القبر. 

البهارات العطريEة وعلكEة أسEمنتية متماسEكة حEول جسEده، ملفوفEة بإحكEام في ثالث قطEع من
 رطاًل. المسيح ُلفَّ فيها فتصلَّب. ثانًيا، كيف يمكنه، وهEEو في مثEEل117الكتان منفصلة تزن حوالي 

"هذه الحالة، أن يزيح عن المدخل حجرًا يزن طنًا ونصف إلى طنين؟

بالنسEEبة لنظريEEة سEEرقة تالميEEذه للجسEEد، يشEEير إلى أن القEEادة اليهEEود كEEانوا قلقين للغايEEة بشEEأن
-حدوث هذا الشيء بالضبط، لذا تحدثوا إلى الرومان لوضع مجموعة حراسEEة ضEEخمة  مEEا يصEEل

- جنEEدًيا  خEEارج القEEبر. يسEEخر ماكEEدويل من اسEEتحالة  أن يتمكن التالميEEذ من التسEEلق16إلى 

وااللتفاف حول جميع الحراس على رؤوس أصابعهم إلى أمام القبر، والبقاء خارج مرأى الحراس
 رجاًل ال يستطيعون تحريكه. ال يقبEEل20ودحرجة حجر وزنه بين طن ونصف إلى طنين، ُيقال إن 

ماكدويل هذه النظرية ويعتبرها مجرد مؤامرة. 
يقول دعاة فضح الحقائق إن يسوع في روايEEات الكتEEاب المقEEدس ظهEEر فقEEط ألتباعEEه المقEEربين،
لقEEد ظهEEر للرسEEول بEEولس، “ومن المرجح أن يكذبوا بشأن قيامته. لكن ماكدويل قال عكس ذلك: 

شEEاول الطرسوسEEي، الEEذي لم يكن من أتبEEاع المسEEيح. وكEEان يحتقEEر المسEEيح باعتبEEاره المسEEيح
. "الكاذب

21



2021السنة السابعة عشرة                                                                                              العدد السابع، نيسان 
________________________________________________________________________

خذ يعقوب أخاه. لم يكن يعقوب من أتباع يسوع المسيح. "كما أشار إلى أن يسوع ظهر ليعقوب: 

لقد أحرجه المسيح أخوه، في خروجه وعمله هذه األشياء واّدعائها. لكن يعقEEوب انتهى األمEEر بEEه
. "مع المسيح ومتقدمًا على كنيسة القدس

 شEEخص. يقEEول بعض500يتحEEدث الكتEEاب المقEEدس عن أن المسEEيح بعEEد قيامتEEه ظهEEر أمEEام 
المخادعين أن ذلك كان على األرجح مجEرد هلوسEة جماعيEEة. لكن ماكEEدويل أجEرى مقEEابالت مEع
ال يوجEEد شخصEEان يعانيEEان من نفس الهلوسEEة إذ ال يوجEEد مرجEEع "خمسEEة خEEبراء واسEEتنتج أنEEه 

…خارجي لها. كل هذا داخلي ليس هناك في التاريخ شكل من الهلوسEEة الجماعيEEة مثEEل هEEذا مEEع

”التفاصيل التي نراها في األناجيل. لذلك هو يرفض هذا التفسير.

في يتوّقف أليكس مكفارالند عند موضوع كسر السبت بEEأنت قتنعالدحض المسEEيحية، سعيي ": 
…يشEEير إلى ذلEEك كEEان جميEEع المؤمEEنينجرى الكنيسة لم تكن لتتأسس أبًدا بدون القيامة. كل ما 

األوائل من اليهود المتحمسين الذين اعتقدوا أنهم يواجهون خطًرا رهيًبا إذا كسروا يEEوم السEEبت.
تخّلوا عن السبتعالقتهم باهلل الحفاظ على السبت لطالما كان مقياس اليهود األتقياء الذين لكن 

العبادة يوم األحد. لماذا؟ ال بد أن شيًئا ما قد حدث. حسًنا، كان يوم األحEEد هEEو يEEوموانتقلوا إلى 
…القيامEEة إذا قEEام المسEEيح جسEEدًيا من القEEبر ، فهEEذا يثبت هويتEEه ورسEEالته ومؤهالتEEه. مEEا هي

؟مEEا هي مؤهالتههويته؟ اهلل المتجسد. ما هي رسالته؟ الخالص باإليمان بما فعله على الصليب. 
كل ذلك معEEنى قEEوي وسEEاحر...لص. ّالمخلإنه م من بين األموات. ئال خطيئة، قابمن عذراء، والدة 

ا أقEول للنEاس أنإنه  ًEا أيضEأكون أنEيعطيني األمل في أنه كما قام المسيح من بين األموات، س…

".ناالقبر ترك فارًغا حتى تمتلئ حيات
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