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مختارات آبائية

القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس ،مختارات تعليمية
حياة روحية  /رعائيات  /الهوت

الميتروبوليت سوتيريوس ترامباس ،دخول والدة اإلله إلى الهيكل كتهيئة لميالد المسيح
الميتروبوليت نيقوالوس مطران ميسوغيون ،المعنى الحقيقي لعيد الميالد

األب نقوال وهبة ،عن المجيء األول  -ميالد الرب بالجسد
األستاذ حورج مانتزاريذس ،لم ُنولَد لنموت بل لنحيا إلى األبد
األرشمندريت زخريا زاخارو ،الحسد

األستاذ يوحنا كرافيذوبولوس ،هل من حدود للطيبة البشرية؟

د .نيكوالوس كويوس ،هل ُت َ
غفر الذنوب بالنذور؟

الميتروبوليت نيوفيتوس مطران مورفو ،يجب أن نخصص بعض الوقت للصمت

األب ثيودور ستيليانوبولوس ،التواصل مع اهلل
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مختارات تعليمية
القديس نكتاريوس أسقف المدن الخمس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
الطريق الى السعادة

ال شيء أعظم من القلب الطاهر ،ألن مثل هذا القلب يصIبح عرشً Iا هلل .ومIا هIو أعظم من عIرش اهلل؟ ال
ً
إلهIIا
شIIيء بIIالطبع .وعن أصIIحاب القلب الطIIاهر يقIIول اهلل :أعيش معهم وأسIIير بينهم؛ وأكIIون لهم
ويكونIIون لي شً I
Iعبا ( 2كورنثIIوس  .)16:6إذن مَن يمكن أن يكIIون أسIIعد من هIIؤالء النIIاس؟ مIIا الشIIيء

الح َسن الذي يمكن أن يفتقروا إليه؟ أال يجدون كل األشياء الطيبة ومواهب الروح القدس في نفوسIIهم
َ
المباركة؟ ماذا يحتاجون أكثر؟ ال شيء .في الحقيقIIة ،ال شIIيء .ألن لIIديهم أعظم خIIير في قلIIوبهم :اهلل
نفسه.

كم هم مخدوعون أولئك الذين يبحثIIون عن السIIعادة خIIارج أنفسIIهم ،في بالد أجنبيIIة فيسIIافرون ،في
والمتَ Iع ،في الملIIذات وكIIل الكماليIIات واألباطيIIل الIIتي تIIترك في
الثراء والشهرة ،في الممتلكات الكبيرة ُ

أرض ّ
َ
تهزهIIا الIIزالزل
طعم Iا مIً Iرا .إذا
النهايIIة
قمت ببنIIاء بIIرج السIIعادة خIIارج قلبIIك ،فIIأنت تبIIني على ٍ
ً
المستمرة .مثل هذا البناء سوف ينهار بسرعة.

إخوتي وأخواتي ،السعادة تكمن في أنفسنا ومبا َركون هم الذين يدركون ذلك .افحصIIوا قلبكم وانظIIروا

إلى حالته الروحيIIة .هIل فقIIدتم الجIIرأة على مخاطبIIة اهلل؟ هIل ضIميركم مضIطرب ألنكم لم تحفظIIوا

منتق Iدين ،أو كIIذبتم أو أهملتم واجبIIاتكم تجIIاه اهلل وأخيكم؟ تطلعIIوا
وصاياه؟ ربما يدينكم ألنكم كنتم
ِ
وانظروا ما إذا كانت قلوبكم ممتلئة بالشر واألهواء .ربما انزلقتم في مسار متعرج وصخري.

لسوء الحظ ،أولئك الذين أهملوا قلوبهم ُح رموا من كل األشياء الجيدة وسقطوا في العديد من الشIIرور.

لقد طردوا الفIIرح وامتلIؤوا بIIالمرارة والحIIزن والهمّ .لقIIد طIIردوا السIIالم واكتسIIبوا القلIIق واالضIIطراب

أخيرا ،لقد طردوا كل مواهب وثمار الروح القIIدس الIIتي
ورحبوا بالكراهية.
ّ
والخوف .لقد طردوا المحبة
ً

وتبنوا كل تلك الشرور التي تجعل الناس بائسين وتعساء بالكامل.
ّ
تلقوها في المعمودية
ّ

أيها اإلخوة واألخوات ،إن اهلل الجزيل الرحمة يريدنا جميعً ا أن نكون سعداء ،سIIواء في هIIذه الحيIIاة أو
أسس كنيسته المقدسة :ليطهّرنا من الخطيئة ويقدّسنا ويصالحنا معه ويمنحنIIا
في الحياة األخرى .لهذا ّ
بركات السماء .فتحت لنا الكنيسة ذراعيها ترحي ًبا .إذا كان ضميرنا مثقاًل  ،فلنسرع إلى الكنيسة .إذا فعلنا
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ذلك ،فهو على استعداد ألن يرفIع العبء الثقيIIل عنّIا ،ويمنحنIIا الجIرأة على مخاطبIIة اهلل ،ويمأل قلوبنIIا
بالسعادة والنعيم.

ّ
المقدسة
المعمودية
ْ
يح" (غالطية .)27:3
يح َقدْ لَ ِب ْستُ ُم ْال َم ِس َ
“ َأل َّن كُ َّلكُ ُم َّال ِذ َ
ين اعْ تَ َمدْ ُت ْم ِبال َم ِس ِ
يا َ
المعم Iدون ال يلبسIون
لعظمة الحقيقة الIتي يشIير إليهIIا القIIديس بIولس بهIIذه الكلمIIات .المسIيحيون
ّ

اإلنسان القديم بأهوائه ورغباته اآلثمة ،بل يرتدون إنسا ًنا جديدً ا .لقد لبسوا المسيح نفسه ،الIIذي يسIIكن

اآلن في قلوبهم .وكلمة "يلبس" هنا ال تشIIير إلى بعض المالبس الخارجيIIة العاديIIة ،بIل إلى شIIيء أكIIثر

ً
عمقا ،شيء من الجوهر ،شيء غير قابل للتحويل.

بإيماننا بالمسيح ومعموديتنا ،نلبس المسيح نفسه ونصبح أبناء اهلل ،أماكن سIIكنى الIIروح الكلي قدسIIه،
هياكل هلل ،قديسين وكاملين ،آلهة بالنعمة .لقد ّ
الفنائية وارتIIدينا مالبس غIIير قابلIIة للتلIIف.
تخلصنا من
ّ

البّ Iر والنعمIIةّ .
وكسْ Iونا أنفسIنا
تخلصIIنا من المIوت
َ
لقد وضIIعنا جان ًبIا شIخص الخطيئIIة ولبسIنا شIIخص ِ
بالخلود.

تأملنا ً
أيضا في االلتزامات العظيمة تجاه اهلل التي أخذناها على عاتقنIIا بمعموديتنIIا .نحن نIIدرك اآلن
لقد ّ
وأخوات لربّنا؛ أن علينا االلIIتزام بمواءمIIة إرادتنIIا مIIع إرادة
وإخوة
نتصرف كأبناء اهلل
أنه من واجبنا أن
ّ
ٍ
ٍ
نتحر ر من الخطيئة؛ أن نحبه بكل قوتنا من أعماق نفوسIIنا وقلوبنIIا؛ أن علينIIا
اهلل؛ أننا ،كأبنائه ،يجب أن
ّ

أن نعبدَ ه ونسعى أن نتّ حد به إلى األبد .هل اعتبرنا ً
حق Iا أن قلبنIا يجب أن يفيض بالمحبIة حIتى تفيض
ً
وصIورا هلل ،أبنIاء هلل وورثIة
هذه المحبة على قريبنا؟ هل نشعر بأن علينا أن نصIبح قدّ يسIين وكIاملين
لملكوت السماوات؟

ال نكون غير مستحقين لدعوة اهلل ،لئال ُنوبَّخ .في الواقع ،يا إخIIوتي
لكل هذه األسباب ،علينا أن نجتهد أ ّ
وإنكار للذات لكي ُ
نغلب .دعونا ال نفقIIد شIIجاعتنا ،دعونIIا ال نهمIIل واجباتنIIا،
ٍ
وأخواتي ،فلنكافح بحماسةٍ
سيقوينا على طريق
دعونا ال نكون جبناء ،دعونا ال نرتعد أمام مآزق الحياة الروحية .ألن اهلل عوننا وهو
ّ

الفضيلة الصعب.
الجهاد الروحي

ثبت أننا أبناء اهلل وورثIIة ملكIIوت السIIماوات .يجب
وقديسين .لن ِ
الهدف من حياتنا هو أن نصبح كاملين ّ

حرم من الحياة اآلتية؛ لئال نهمل هدف حياتنا بسIIبب
أن نتوخّى الحذر لئال ،بسبب هذه الحياة الحاليةُ ،ن َ
هموم الحياة اليومية واهتماماتها .الصوم والسهر والصالة ال تأتي من تلقاء نفسها بالثمار المرجوة ،ألنهIIا

ليست هدف حياتنا بل هي بالنسبة لنا وسيلة لتحقيق هدفنا.
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نظفIوا كIIل وسIIخ قلIوبكم،
زينIوا شIIموع األعيIIاد بالفضIIائل ،احرصIوا على إخIIراج األهIIواء من النفسّ ،
ّ

واحفظوها طاهرة ،فيأتي الرب ويقيم فيكم ،ليغمركم الروح القدس بعطاياه اإللهية .يIIا أبنIIائي األحبIIاء،
فليكن كل اهتمامكم وانتباهكم لهذه األمور .فلتكن هذه هدفكم ورغبتكم المستمرة .لتكن صIIالتكم كلهIIا
إلى اهلل حول هذه األمIور .اطلبIوا الIرب كIل يIوم ولكن في قلIوبكم ال خارجهIا .وعنIدما تجدونه ،قفIوا

بخوف ورِعدة كما يفعل الشاروبيم والسيرافيم ،ألن قلبكم سيكون عرش اهلل.

لكي تجدوا اهلل ،تواضعوا على األرض ،ألن الIIIIIIرب يمقت المتكبّIIIIIIرين ،فيمIIIIIIا يحب متواضعي القلب
ْ
َ ْ
ويزورهم .ولهذا يقولِ" :إ لَى َ َأ
وح َو ْال ُم ْر َت ِعِ Iد ِم ْن كَالَ ِمي" (أشIعياء
هذا ْن ُظ ُرِ :إ لى ال ِم ْسِ Iك ِ
ين َوال ُمن َْسِ Iح ِق الIُّ Iر ِ
.)2:66
جاهدوا الجهاد الحسن واهلل يقويكم .في الجهاد ،نحدد نقاط ضعفنا وعيوبنا وأخطاءنا .إنه مرآة حالتنا
الروحية .إذا لم تجاهدوا فأنتم ال تعرفون أنفسكم .انتبهوا للتجاوزات الصغيرة ً
أيضا .إذا أصابتكم بعض

المعاصي بسبب قلIIة االنتبIIاه فال تيأسIوا ،بIل تعIافَوا بسIرعة؛ اسIIجدوا أمIIام اهلل القIIادر على تقIويمكم.

الحIIزن الشIIديد هIIو غطIIاء للكبريIIاء .إن اإلفIIراط في الحIIزن واليIIأس مضرّ وخطIIير ،وغال ًبIIا مIIا يفاقمIIه
تقدم المجاهدين.
الشيطان لكي يعيق ّ

إن في داخلنا نقاط ضعف وعواطف وأخطاء عميقة الجذور ورثنا بعضَها .ال يمكن قطIIع أي منه Iا ببعض

األعمال المتشنّجة أو القلق أو الحزن العميق ،بIIل فقIIط بالصIIبر والمثIIابرة والرعايIIة واالهتمIIام .الطريIIق
المؤدي إلى الكمال طريق طويل .ص ّلوا إلى اهلل أن يمنحكم القوة .تعاملوا مIع هفIIواتكم بصIIبر ،وبمجIIرد
أن تتعافوا ،عاودوا الجري مرة أخIIرى؛ ال تقفIوا في نفس المكIIان ،مثIIل طفIIل يسIIقط ويبكي وينIIوح بال
هوادة.

ّ
Iتمريتم في الوقIIوع في خطايIIا قديمIIة ،فال تيأسIIوا.
انتبهوا
وصلوا لئال تدخلوا في تجربة .حIIتى لIIو اسّ I

لكن يُ مكن مع الوقت هزيمتها بما يكفي من الثبIIات .ال
العديد من هذه الخطايا قوية ،بطبيعتها وعاداتهاْ .

تدعوا أي شيء يجعلكم تيئسون.
التجارب

يُ سIIمح بالتجIIارب حIIتى ُتظهIIر أهواؤنIIا الخفيIIة نفسIIها ،فنتمكّن من محاربتهIIا وبالتIIالي شIIفاء أرواحنIIا.
أيضا مثال عن رحمة اهللً .
ً
إذا ،ثقIIوا باهلل واطلبIIوا مسIIاعدته ودعمIIه في جهIIادكم .الرجIIاء
التجارب هي

َ
Iل منIIا على االحتمIIال ويسIIمح
باهلل ال يقIIود إلى اليIIأس .التجIIارب تجلب التواضIIع .يعلم اهلل قIIدرة كٍ I
ولكن فلنحIIرص على أن نكIIون يقظين ومنتبهين ،حIIتى ال نضIIع أنفسIIنا في
قوتنIIا.
بتجارب تتناسب مع ّ
ْ
طريق التجربة من تلقاء ذواتنا .ثقوا باهلل الصالح والقدير والحي وسوف يIIريحكم .بعIIد التجIIارب يتبIIع

يمر ون بتجارب وأحزان ألجل محبته .لذلك ال تجبنوا وال تجفلوا.
الفرح الروحي .يراقب الرب كل الذين ّ
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ال أريIIدكم أن تحزنIIوا وتIIنزعجوا عنIIدما ال تسIIير األمIIور كمIIا تريIIدون ،بغض النظIIر عن مIIدى شIIعوركم

بالتبرير .هذا الحزن دليل على وجود األنانية .احذروا األنانية التي تختبئ تحت غطIIاء التIIبرير .احIIذروا
ً
أيضا من الحزن في َغ ْي ِر َم َح ّله إذا جاء بعد توبيخ ُم ِح ّق .الحIIزن الشIIديد على هIIذه األشIIياء هIIو تجربIIة.
ً
حقيقيا بالفعل :عندما ندرك الحالة البائسة التي تتواجد نفسIIنا فيهIIا .ال عالقIIة ألي من
لكن يكون الحزن
األحزان األخرى بنعمة اهلل .احرصوا على أن تحرسوا في قلبكم فرح الروح القدس وال تسIIمحوا للشIIرير

أن يسكب مرارته فيكم .احذروا .احذروا من أن يتحول الفردوس بداخلكم إلى جحيم.
الصالة

لنمج د اهلل .هIIذه هي الفريضIIة األنسIIب لنIIا وهي المهمIIة
ّI
مهمتنا الرئيسية ،كبشر ،هي الصالة .لقد ُخلقنا

المتمي Iزة داخIIل
تفس ر وضعنا الروحي في الوجود .إنها الشيء الوحيد الذي يIIبرر مكانتَ نIIا
الوحيدة التي ّ
ّ

الخليقة .لقد ُخلقنا لنعبد اهلل ونشارك في صالحه وبركاته.

كصورة اهلل التي نحن عليها ،نتوق إليه ونسIرع برغبIة لالرتقIاء إليIه .نحن َنسIعَ د بالصIلوات والIترانيم.
تفرح الروح والقلب يطفرّ .
تجردت النفس من الرغبات الدنيوية وامتألت بخIIيرات
كلما صلينا أكثر ،كلما ّ
السماء .بقدر ما تبتعد عن األشياء األرضية وملذات الحيIIاة ،تفIIرح في بهجIIة السIIماء .خبرتنIIا ومعرفتنIIا

المكتسبة دليل على هذه الحقيقة.
َ

لنقصIنا وعIIدم اسIIتحقاقنا .لكن
Iل ِ
يُ َس ّر اهلل بالصلوات التي ُتقدَّ م له بالطريقة المناسبة ،أي في إدراك كامٍ I
هIIذا اإلدراك يتطلب نبIIذ أنفسIIنا الشIIريرة والخضIIوع لوصIIايا اهلل ،يتطلب التواضIIع والجهIIد الIIروحي
المستمر .ضعوا كل همومكم في يد اهلل وهIIو يعُ I
ّ
متقلIIبينَ .من يفحص أعمIIاق
Iولكم .ال تكونIوا جبنIاء أو
روحنا الخفية يعرف رغباتكم ولديه القدرة على تحقيقها كمIIا يعلم هIو بشIكل أفضIل .فقIط اسIألوه وال
تخافوا .ال تعتقدوا أنكم ،بسبب إخالص رغبتكم ،تملكون الحق في التشكي إن لم ُتستَ َجب صالتكم .اهلل

يهتم باحتياجاتكم بطريقة ال تفهمونها .ابقوا هادئين وادعوا اهلل.
ّ

يكملنIIا عنIIدما يIIأتي ويقيم فينIIا إذ نحفIIظ
والطلبات بحد ذاتها ال تقودنا إلى الكمIIال .إن الّ I
الصلوات ِ
Iرب ّ

وصاياه .وإحدى أولى هذه الوصايا هي أن إرادة اهلل يجب أن تتحقIIق في حياتنIIا ،ال إرادتنIIا .ويجب أن

يتم ذلك بنفس الدقة التي تظهرها المالئكة في السماء .حتى نسIIتطيع نحن ً
أيضIا أن نقIIول" :يIIا رب ،ال
كما أريد ،بل كما تشاء" ؛ و"لتكن مشيئتك كما في السماء كIIذلك على األرض" .إن لم يكن المسIIيح فينIIا،

والطلبات إلى الضالل.
تقودنا الصلوات ِ
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السالم

السالم عطية إلهية ُت منح بسخاء للذين يتصالحون مع اهلل ويلتزمون بوصاياه اإللهية .السالم نور يهIرب
ً
أبIدا .جاهIدوا ضIد الخطيئIة وال تIدعوا أي
من الخطيئة التي هي الظلمة .الخطIأة ال يكونIون مسIالِمين
احتدام لألهواء يزعجكم .إذا هزمتم األهIIواء في جهIIادكم ،يصIIير تزايIIد التجIIارب مصIIدر فIIرح وسIIالم

Iذ يIIبرز الحIIزن واالضIIطراب .ولكن مIIرة أخIIرى ،إذا سIIادت
جديIIدين .إذا ُه Iزمتم  -ال سIIمح اهلل  -فحينئٍ I
السIالَ َم َم Iعَ ْال َج ِميIِ Iع،
الخطيئIIة مؤقتً Iا بعIIد صIIراع شIIاق ،وانتم ث ّبتم وانتصIIرتم ،يعIIود السIIالمِ " .ا ْت َبعُ Iوا َّ
الر َّب" (عبرانيين .)14:12
اس َة َّال ِتي ِبدُ و ِنهَ ا لَ ْن َي َرى َأ َحدٌ َّ
َو ْال َقدَ َ
السالم والقداسة شرطان ضروريان لمن يتشوّق لرؤية وجه اهلل .السالم هIIو األسIIاس الIIذي ُتبIIنى عليIIه
القداسة .القداسة ال تستطيع أن تسكن في قلبٍ مضIIطرب وغاضIIب .عنIIدما يطيIل الغضIIب إقامتIIه في
القلب ،فإنه يخلق عداوة وكراهية تجاه اإلخوة .لهذا يجب أن نتصالح معهم بسرعة ،لئال ُنحرَم من نعمة

اهلل التي ُتقدّس أرواحنا.

إن الذين هم في سالم مع أنفسIIهم هم ً
أيضIا في سIIالم مIIع إخIIوتهم وفي سIIالم مIIع اهلل .أمثIIال هIIؤالء
ممتلئون قداسة ،ألن اهلل نفسه ساكن فيهم.
المحبة
ابحثوا عن المحبة .اطلبوا المحبة من اهلل كل يوم ،ألنه مع المحبة تIIأتي كIIل مجموعIIة األمIIور الصIIالحة

أح ّبIوا وسIوف يح ّبكم اآلخIرون .امنحIوا اهلل كIل قلبكم لتعيشIوا في المحبIةَ " .م ْن
والفضائل األخIرىِ .
اهلل َو ُ
يه" ( 1يوحنا  .)16:4يجب أن تكونوا حIIذرين جIIدً ا في عالقIIاتكم
َيثْ ُب ْت ِفي ْال َم َح َّب ِةَ ،يثْ ُب ْت ِفي ِ
اهلل ِف ِ

Iو ٍر هلل .ال تتIIأثروا أبIIدً ا بالجسIIد أو
الشخصIIية وأن تحIIترموا بعضIIكم البعض كأشIIخاص مقدَّ سIIين ،كصَ I
الجمال ،بل بالروح فقط.

تتعIرض لخطIر أن
انتبهوا إلى الشعور بالمحبة ،ألنIIه عنIدما ال يIدفأ القلب بالصIIالة النقيIIة ،فIIإن المحبIة
ّ

يوميا ما إذا كانت محبتنIIا
تصبح جسدية وغير طبيعية قد تظ ِلم النوس وتلتهم القلب .يجب أن نتحرى
ً

تنبع من اتحاد المحبة التي نتشاركها مع المسيح ومن ملء محبتنا للIIرب .إن اليقظين الIIذين يحIIافظون
ً
تدريجيا تحويل المحبة المسيحية
على محبتهم نقية يكونون في مأمن من أفخاخ الشرير الذي يحاول
إلى حب مبتذل وعاطفي.
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التمييز

ّ
تظهروا التمييز واالنتباه في كل شيء .تجنّبIوا التطIرف .التقشIف يعتمIد على الفضIائل.
أحثكم على أن ِ

إن الذين ليس لديهم الكثير من الفضائل ويحاولون مواكبة الكمال ،ويحاولون العيش في الشظف مثIIل

Iتكبرين ثم يسIIقطون .هIIذا هIIو السIIبب في أنIIه عليكم
ّ
النساك الكبIIار ،معرّضIIون لخطIIر أن يصIIبحوا مسِ I
قدما بحذر وعدم استنفاد جسدكم بأعمال تفوق قدراتكم .تذكروا أن غاية النسIIك الجسIIدي هي
المضي ً

مساعدة الروح على الوصول إلى الكمال الذي يتحقق في المقام األول من خالل جهIIاد الIIروح .ال تشدّوا
الخيط أكثر مما يتطلبه األمر .ليس عليكم أن تجبروا اهلل لكي يمنحكم عطاياه .كل ما نحصل عليه نناله
من الرحمة اإللهية.

ال تسعوا ألن تصعدوا إلى األعالي من خالل الحرمان الكبير إال إذا كنتم قد اقتنيتم الفضIIائل المتناسIIبة،

Iذ تخIIاطرون بIIالوقوع في الIIوهم بسIIبب الغIIرور والجIIرأة .إن الIIذين يسIIعون للحصIIول على
ألنكم عندئٍ I
المواهب اإللهية والرؤى السامية وهم مثقلIون بIاألهواء ،هم حمقى ومتفIIاخرون ،وبالتIالي مخIدوعون.

يجب أن يكIIون همهم األول تطهIIير ذواتهم .النعمIIة اإللهيIIة ترس ِIل الهIIدايا كمكافIIأة للIIذين تطهّ Iروا من
بصمتٍ وفي وقت ال يعرفونه.
ْ
األهواء .تأتي النعمة إليهم
الكبرياء

غرور العقل هو الكبرياء الشيطاني ،الذي ينكر اهلل ويجدّ ف على الروح القدس ،وهذا هIIو سIIبب صIIعوبة

عالجIIه .إنIIه ظلمIIة عميقIIة تمنIع عيIني الIروح من رؤيIIة النIور الIIذي بIداخلها والIذي يقIود إلى اهلل كمIIا
التواضع والرغبة في الخير.

من ناحية أخرى ،إن غرور القلب ليس نتاج الكبرياء الشيطاني ،بل هIIو ينشIIأ عن مجموعIIة متنوعIIة من

الظIروف واألحIداث :الIثروات  ،والثنIIاء  ،والتكIIريم  ،والمIواهب الروحيIة أو الجسIIدية (الIIذكاء العIIالي،
الجمال ،القوة ،المهارة ،وغيرها) .كل هذه تنفخ رؤوس الحمقى فيصبحون بالتIIالي فIIارغين ،لكن ليسIIوا

ويوبَّخIIون بشIIكل من أشIIكال التIIوبيخ اإللهي
ملحدين .في كثير من األحيان ،يIIرحم اهلل هIIؤالء النIIاسَ ،
ّ
ويكفون عن َطلَب المديح والعبثيات ،وبهذه الطريقة يُ عالَجون.
ويعودون إلى رشدهم .تتحطم قلوبهم،

إن مهمتكم الروحية هي فحص قلبكم .هل الكبرياء مستكينة هناك كاألفعى السامة ،كالهوى الذي يضمر

حولوا كل انتباهكم إلى هذا الشر االنطIIوائي.
الكثير من الشر ،الذي يميت كل فضيلة وي ّ
سمم كل شيء؟ ّ

مهمتكم المستمرة.
َ
ً
ونهارا
يجب أن يكون هذا االستجالء ليالً

أعتقد أنه من الصحيح أن نقول إن كل نضالنا الروحي يتكوّن من البحث عن الكبرياء والقضاء عليها مع
كل نسلها .إذا تخلصنا منها وأرسينا التواضع في قلوبنا ،فعندئذ يكون لدينا كل شيء .ألنه حيثمIIا يوجIد
تواضع حقيقي شبيه بالمسيح ،يكون المكان الذي ُتجمع فيه كل الفضائل التي ترفعنا إلى اهلل.
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النبل المسيحي

بحسب وصية الرب ،على المسيحيين أن يصير وا قديسين وكاملين .إن الكمال والقداسة محفوران أوالً

في أعماق نفوس المسيحيين ومن هناك يتمّ ختم أفكIIارهم ورغبIIاتهم وأقIIوالهم وأفعIIالهم .بهذا ،تفيض
نعمة اهلل التي تكمن في روح اإلنسان إلى كل صفاته الخارجية.

على المسيحيين أن يكرّ موا الجميع .يجب أن تعكس أقوالهم وأعمالهم نعمة الروح القIIدس الIIتي تسIIكن

بداخلهم ،كشهادة على حياتهم المسيحية ومجد اهلل .إن المتّ ِزنين في الكالم متّ ِزنون ً
أيضا في األفعIIال.
ّ
يتكلموا يفكرون ً
أيضا في األفعال التي هم على وشك القيام بها وال ينتهكIIون
إن الذين يفكرون قبل أن
أبدً ا حدود السIIلوك الصIIالح والفاضIIل .يتكلم المسIIيحيون بلطIIف ولياقIIة ولباقIIة .هIIذا مIIا يولّIد المحبIة

والسIIالم والفIIرح .من ناحيIIة أخIIرى ،إن الكالم الفIIارغ يIIؤدي إلى الكراهيIIة والعIIداء والحIIزن والجIIدال
واالضطراب وحتى الحرب.

لذلك ،ل َنكُ ْن دائما ّ
مهذبين .ال َندَ عَ ّن الكلمات الشريرة تعبر شفاهنا ،تلك الكلمات الIIتي ال تتوافIIق مIIع نعمIIة

دائم ا ،الصالحة ،والشاهدة على فكر المسيح ونضجنا الروحي.
اهلل؛ بل الكلمات اللطيفة ً
التسبيح

يخص اهلل بكل األحIIوال ،وبالتIIالي
ّ
دائما أن يس ّبحوا اهلل بجسIIدهم وأرواحهم .كالهمIIا
على المسيحيين ً
وم َج َّلين ،يجب معاملتهمIا بامتنIان
ليس لدينا السIلطة إلهانتهمIا أو إفسIادهما.
نظIرا لكونهمIا مقدسَIين ُ
ً

ً
ً
باطنيIا منهمIا،
توقIيرا وخوفً Iا
كبير .إن الذين يتذكرون أن جسدهم وروحهم ينتميان إلى اهلل يكتسبون
وهذا يجعلنا نحافظ عليهما طاهرَين وخال َيين من كل تلوث وفي شركة دائمIIة مIIع اهلل ،الIIذي بواسIIطته

يتم تقديسهما وتحصينهما.

نتذكر أننا قُِّدسنا به واتحدنا به؛ ثم عندما نوحّ Iد إرادتنIIا مIIع
ّ
نحن نس ّبح اهلل بالجسد والروح أوالً عندما
دائما ما يتوافIIق مIIع مشIIيئته الصIIالحة وال ُمرضِIية والكاملIIة .إذا كنIIا مثIIل هIIؤالء
إرادة اهلل ،حتى نفعل ً

الناس ،فإننا ال نحيا ألنفسنا ،بل هلل .نحن نعمل لملكوت اهلل على األرض .نس ّبح اهلل على كل شيء أقواالً

وعم ً
ال .إن أفعالنا التي تصبّ في مصلحة اآلخرين هي سبب لتسبيح االسم اإللهي .إن حياتنا ،المستنيرة
بالنور اإللهي ،تتألأل كالنور الساطع .وهكذا ،تصبح طريقتنا في الحياة دلي ً
ال إلى اهلل لمَن لم يعرفه بعد.

Source: Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως. Διδαχές. https://orthodoxfathers.com/Didaches-Agios-NektariosPentapoleos/Didaches-Agios-Nektarios-Pentapoleos
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دخول والدة اإلله إلى الهيكل كتهيئة لميالد المسيح
الميتروبوليت سوتيريوس ترامباس*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
بعيد خاص للسIIيدة العIIذراء مIIريم ،وهIIو
في الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني ،تحتفل الكنيسة
ٍ

دخولها إلى هيكل أورشليم .كما نعلم من التقليIIد المقIIدس ،فIIإن والIIديها القديسIIين يIواكيم وحنIIة كانIIا

ُم ِسنَّين وقد تجاوزا سنوات اإلنجاب .وبعIIد صIIلوات كثIIيرة أنعم اهلل عليهمIIا بإبنIIة فأهIIدَ ياها هلل .أطلقIIا

عليها اسم مريم ،وعندما بلغت الثالثة من عمرها أحضراها إلى الهيكل الذي كان الملك سليمان قIIد بنIIاه.
استقبل الكاهن زخريا (والد القديس يوحنا المعمدان وأحد أقاربهIIا) مIIريم الصIIغيرة في ُأ سIَ Iر ِة الهيكIIل.

في هذا الجو التقديسي في الهيكل ،نشأت االبنIIة الطIIاهرة مIIريم ،تسIIتمع إلى الIIترانيم وقIIراءات العهIIد

القديم ،وكانت على تواصل دائم مع اهلل بالصIIالة .كIIانت هIIذه السIIنوات في الهيكIIل بمثابIIة اسIIتعدادها

ً
الحق ا :تحقيق مشروع اهلل لحضور مخلصنا يسوع المسيح إلى العالم.
الروحي لما سيأتي

عندما أحضر القديسان يواكيم وحنة ابنتهمIIا إلى الهيكIIل ،لم يكونIIا يعلمIIان أنهIIا سIIتكبر لتحظى بIIأعلى

تكريم يمكن منحه على اإلطالق ،أي أن تصبح والدة ابن اهلل! كمسيحيين ،نحن ممتنّون للتضIحية الIتي
ّ
التخل ي عن سعادة ابنتهما الجميلة في المنزل .لم يفكرا في إبقائها بالقرب منهما بIIأي شIIكل
قدماها ،في

كرسوا ابنتهمIIا
من األشكال ،كما هو متوقع من اآلباء المس ّنين ،أي أن يكون لديهم أبناؤهم لرعايتهم .لقد ّ

للوالدين
تماما من أنه بمحبته األبوية سوف يعولهم جميعً ا .إنهم مثال جيد
ِ
بفرح وبإرادتهما هلل ،واثقين ً

المسIIيحيين .يجب على اآلبIIاء أن يربطIIوا أوالدهم باهلل وكنيسIIته منIIذ البدايIIة ،وإرشIIاد الصIIغار إلى

الكنيسة في محبتها ،وإلى القداس اإللهي والمشاركة في األسرار المقدسة .بهذه الطريقIIة يضIIمن اآلبIIاء

ألبنائهم حيا ًة مباركة .هذا التواصIIل المسIIتمر بين األطفIIال واهلل يسIIاعد على نمIIوهم وتنميIIة مهIIاراتهم
ومIIواهبهم للتقIIدم في الحيIIاة .وبقIIوة اهلل وبركاتIIه ،يكونIIون محمIIيين من إغIIراءات وفخIIاخ الشIIرير

وأتباعه .مثال ساطع آخر يقدمه والدا والدة اإلله القديسان ،هو ما ينبغي فعله عندما تظهIر لIدى الطفIل
ّ
فليتعلم الوالIIدون من هIIذا المثIIال ،إذ غال ًبIIا مIIا
الكلي هلل في الرهبنIIة أو الكهنIIوت.
دعIIوة إلى التكIّ Iرس
ّ
يحIIدث أن يعIIترض اآلبIIاء األرثIIوذكس عنIIدما يع ّبIIر أبنIIاؤهم عن رغبتهم في الرهبنIIة .إنهم يخشIIون أن
"يخسروا" ابنَهم .يمكن أن يكون هذا َ
أول رد فعل من األم .ومIع ذلIIك ،لم يكن لIدى القديسIة حنIة مثIل
Iأت طفلتهIIا إال بعIIد سIIنوات
هذه األفكار بالنسبة لمريم الصغيرة ،على الرغم من أنها كانت وحيIIدة ولم تِ I
ّ
يتعلIIق
طويلة من الصالة .لم تتردد هي وزوجها في أخذ ابنتهما من يدها وإيصIIالها إلى الهيكIIل .عنIIدما
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كم من
فمن يعIIرف مسIIتوى القداسIIة الIIذي قIIد يبلغونIIه ،أو ْ
األمر باألطفال الذين يختارون هذا الطريقَ ،

الناس سيساعدهم مثالهم أو كلماتهم للعثور على خالص نفوسهم!
ين يُ كْ ِر ُمو َن ِني" ( 1صموئيل  .)30:2لقد أثنى اهلل على والدة اإللIIه القدّ يسIIة ،الIIتي
قال الرب "ِإ ِّني ُأ كْ ِرمُ َّال ِذ َ

مجدت اهلل بطاعتها وإخالصها للمسيح! لقد كُ ّر َمت وإكرامها ليس فقط لكونها أعظم إنسIIان عIIاش على
ّ
أيض ا ألنها أعلى من المالئكة القديسين" :أكرم من الشاروبيم،وأرفع مجً I
اإلطالق ،بل ً
Iدا بغIIير قيIIاس من
يكرم آخرين ويمجدهم ً
أيضا ،بحسب درجة إخالصهم هلل ولكنيسته.
السيرافيم!" إن اهلل ّ

بالترانيم المجيدة لهذا العيد ،تقدّ م كنيستنا المعنى الالهوتي األعمق لدخول مIIريم العIIذراء إلى الهيكIIل:
ّ
إن الهيكل ّ
َ
َ
َ
الجزيل َّ
Iوم
الخدْ َر
المخلص،
هيكل
الكلي النَّقاوة،
Iاهر ِل َمجِ I
البتول ِ
" ّ
Iد اهلل ،اليَ I
الثمن ،والكَن َْز الطَ I
الم َّ
تس ِّ Iب ْحها مالئكُ I
دخ ُل معَ ها ال ِّن َ
ظل ُة
Iالروح
الر ّب ،و ُت ِ
َتدْ ُخ ُل إلى ِ
عمة التي بّ I
بيت َّ
Iة اهلل ،أل ّنهIIا هي ِ
اإللهيَ .ف ْل َ
ّ

السماويّ ة" (قنداق العيد).
َّ

ّ
المخلص إلى عالمنا .هذا هIIو السIIبب في أن كنيسIIتنا تحتفIIل بهIIذا
إنها إناء ابن اهلل الذي يحمل المسيح

الحIIدث في وقت مبكIIر من صIIوم الميالد الIIذي يقودنIIا إلى يIIوم عيIIد الميالد .إنIIه انتظIIار لهIIذا الحIIدث
األسمى ،مجيء الفادي والمخلص يسوع المسيح إلى العالم.

* مختارات من عظIIة للميIIتروبوليت سIIوتيريوس ترامبIIاس ،مطIIران بيسIIيديا .تقIIع بيسIIيديا اليIوم في تركيIIا .تاريخيIً Iا كIIانت آخIIر
ً
ً
تاريخيIا ،كإسIبارطة وأنطاليIا ومIيرا .بيسIيديا
عددا من األسقفيات المهمة
تضم
أبرشيات كرسي القسطنطينية لجهة أنطاكية ،وهي
ّ
اليوم شبه خالية من األرثوذكس وقد انتقل مركز األبرشية إلى أنطاليا.

Source: https://pemptousia.com/2021/11/sermon-on-the-entrance-of-the-theotokos-to-the-temple/
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المعنى الحقيقي لعيد الميالد*

الميتروبوليت نيقوالوس مطران ميسوغيون
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
التجسIIد اإللهي العظيم.
في هIIذه األيIIام ،تبIIدأ فIIترة صIIوم الميالد ،فIIترة الصIIوم والتحضIIير لعيIIد
ّ

يتعين علينIIا القيIIام
لكن ما هو المعنى الحقيقي لعيد الميالد؟ كيف يجب أن نختبر ميالد المسIيح؟ هIل
ّ

بشIيء مختلIIف قلي ً
ال ،وأكIIثر جوهريIة في الفIIترة الIIتي تنبسIIط أمامنIIا؟ هIل ينبغي أن يطغى االهتمIIام
باالحتفال على جوهره أحيا ًنا؟

كتب الرسول بولس إلى تيموثاوس "اهلل ظهر في الجسد" (تيموثاوس األولى  .)16:3اهلل يصIIير إنسIIا ًنا
ويمج دها" .اهلل صIIار إنسً I
Iانا" لكي يصIّ Iير
ّI
يكرمها
وليس مالكًا أو أي شيء آخر؛ يلبس طبيعتنا البشريةّ ،

اإلنسان ً
إلها  .هذه هي وجهتنا .إن كنيستنا مندمجة في هذا المنطق .على خلفية هذه الحقيقة يُ فهَ م عيد

كثيرا ما نقول ألنفسنا لتبرير أنفسنا" :أوه ،أنا ً
Iور!
الميالد.
أيضIا إنسIIان" .مIIا مIIدى خطIIأ مثIIل هIIذا التصّ I
ً
بشرا ،ولكن هدفنا هو تطعيم وحشIية الطبيعIة البشIرية وإخIراج الشIجرة الشIائكة
ليس هدفنا أن نظل ً
من اإلنسان المستنير ،اإلنسان الذي يتمتع بصفات إلهية.

لذلك يجب أن ّ
ال؛ يجب أن نIرتقي أعلى قلي ً
تخف أرواحنIIا قلي ً
تعرفنIIا
دائم Iا ،عنIIدما تريIIد أن ّ
ال .الكنيسIIة ً

بالعالم الروحي ،تتحدانا أن "نبكّر" ونترك الوضع الذي نحن فيIIه ونصIIعد إلى الجبIIال الروحيIIة .تIIدعونا
ّ
التخلص من بعض األعبIIاء ،وهIIذه األعبIIاء هي خطايانIIا وأهواؤنIIا وظلمIIة قلوبنIIا .في هIIذا الIIوقت،
إلى

ً
كالما نحن مضطرون لقوله ،بل ألن روحنا تحتاج إلى االنحنIIاء
فلنذهب إلى االعتراف ،ليس فقط لنسرد
ْ
تقر أمام المسيح بخطاياها وعارها .فلنُبادر بتوبIIة وبتواضIIع
تحت بطرشيل
المعرف ،قماشة السيد ،وأن ّ
ّ
ونفتح قلوبنا هلل .فلن ِّ
ُسم الكبار الIذين يسIتعبدون نفسIنا ،والIذين نعتIبرهم صIغا ًرا ومIاكرين ،والIذين ال
ً
خوفا من أن نشعر بخيبة أمل .فلنذهب ونعترف بكيف
نعترف بهم عادة حتى في أنفسنا ونختبئ عنهم

نعيش ،بماذا نشعر ،وباألفكار التي تزعج روحنا؛ أننا ال نقبل االستسالم ،ننتقد باستمرار ،نشIIعر بالتعIIالي،
ّ
نتخلص منIه
من السهل أن نكذب ،ضعيفو اإليمان ،د ِنسون أمام اهلل" ،وجهIً Iا لوجIه" ،وأول مIا ينبغي أن

هو خطايانا.

Iوة باألفكIIار المزعجIIة .نحن نفكّIIر باسIIتمرار في أشIIياء ال تصIIدَّ ق
ثان :مخاوفنا .فعقولنIIا محشّ I
هناك أمر ٍ
ّ
ونضخمها ألننا نعتقد أنه مع المزيد من التفكIIير نجIIد الحIّ Iل .ليس األمIIر كIIذلك .نحن نفقIIد الحIّ Iل بكIIثرة

التفكير .اهلل ال يقترب منه المفكّIIرون .الIIذين يبلغIIون إلى اهلل هم الIIذين يصIّ Iلون ،والIIذين يضIIعون فيIIه
ً
كثIIيرا .سIIوف يIIأتي الميالد وضIIغط
نهتم
رجIIاءهم وتسIIتريح قلIIوبهم إليIIه .لهIIذا هIIو يطلب منّIIا أال
ّ
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ً
ً
الح َسIIن تنظيم
كبيرا
االهتمامات سوف يكون
أي هدايا سنشتري؟ من َ
جدا :كيف سنحتفل؟ ماذا سنُعد؟ ّ
ً
Iثر أهميً I
Iة .لIIذا
باكرا
كل هذه التفاصيل
فقدنا اهتمامنا بهذه األشياء ما هو أكُ I
وبأبسط ما يكون ،حتى ال يُ ِ
َ
لنطرح عنّا كل اهتمام دنيوي" بحسب مIIا
علينا ،إلى جانب ِحمل خطايانا ،أن نطرح عنّا ِثقل اهتماماتنا" .
ْ
ً
نرتل في القداس اإللهي .لنطرح ً
جانبا لفترة ،حتى نبقى في األساسيات والضروريات.
إذا كل هذا

ً
جداَ :م ن هم قادرون بيننا ،وكلنا قادرون بشكل أو بآخر ،علينا االفتكار بأخينا .ذاك الذي
وأمر ثالث ،مهم
ً
مريضIIا ،كم هIIو جميIIل أن ال نكتفي بIIالقول "آه! الIIرب يعينIIه" ،أو
قIIد يكIIون بال عَ َم IIل ،أو قIIد يكIIون

نتحم Iل القليIل من األعبIIاء
" فليساعده اآلخرون" ،بل أن نعتبر أن حاجته في جيبنا! يIIا لهIIا من نعمIIة أن
ّ

المادية عن اآلخرين ،إذا استطعنا وإذا كانت لدينا هذه القIIدرة! كم هIIو جميIIل ،بIIدالً من إهIIدار مقIIدراتنا
يمينا ويسً I
ً
Iارا ،أن نعطي من خاللهIIا بعض مشIIاعر المح ّبIIة ألهIIداف
المادية في الهدايا الدنيوية الجوفاء

ً
شيئا ألرواحنا.
مقدسة ،إلخوتنا المحتاجين ،حتى بهذه نعمل
ً
ّ
كفرصة فريدة لكل واحد منا ،نتذكرها باستمرار في
تتكشف
إذا  ،هذه الفترة المباركة التي تنفتح أمامنا،
ٍ

نوسIع سIIمعَ نا قلي ً
يوما القادمة ،وتؤكد حياتنا كلها هذه الحاجIIة .يبقى أن نفتح أعيننIIا قلي ً
ال،
األربعين ً
الّ ،
عقلي Iا في بيت
فنستمع إلى الرسائل الروحية ،حتى نكون في اليوم المناسب جIIاهزين ألن نجIIد أنفسIIنا
ً

يثبت عيد الميالد هIذا أن "اهلل معنIا" ،أي أنIه
لحم ،ونبتهج بكل كياننا بوالدة المسيح ر ِّبنا وإلهنا .عندها ِ
بيننا ،وليس فقط بيننا ،بل في النهاية في داخلنا " َملَكُ ُ
اخلَكُم" (لوقا .)21:17
اهلل دَ ِ
وت ِ

يوم Iا ليس فقIIط في
أطلب من اهلل أن يمنحنا جميعً ا دون استثناء ان نسIIتحق رؤيIIة الIIرب بعIIد أربعين ً
مذود بيت لحم ،بل بشكل أساسي متكًئ ا في مذود أرواحنا .آمين.

صوم الميالد.2021 ،

أيقونة الفتية الثالثة في األ ّتون ،تتIIذكرهم الكنيسIIة كثً I
Iيرا في صIIوم
ً
تذكيرا بالنعمIIة الIIتي ُتكتَ َسIب بالصIIيام (األيقونIIة من مدرسIIة
الميالد
نوفغورود من القرن الخامس عشر)

* Source: Ο Μεσογαίας Νικόλαος. Το αληθινό νόημα των

Χριστουγέννων. Βημα Ορθοδοξιας. Newsroom. 17/11/2021.

https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/omesogaias-nikolaos-gia-to-alithino-noima-tonchristoygennon/
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عن المجيء األول  -ميالد الرب بالجسد
األب نقوال وهبة*
.1

االستعداد للمجيء الثاني يبدأ من اآلن

يتساءل البعض منكم  -كما كثيرون غيركم  -عن المجيء الثاني ،وخاصة في هذه األيام الصIIعبة .فهIIل

اقتربت نهاية العIالم؟ وهIل اللقIاح الIذي بIدأ يتّخIذ صIفة اإللزاميIة هIو تحضIير للتحكم بمصIير البشIر
وإبعادهم عن الحق وبداية حكومة ضد المسيح؟ ومتى يكون المجيء الثIIاني للمسIIيح؟ وكيIIف نسIIتعد

له؟

هذه التساؤالت شغلت كثيرين ،وخاصةً في فترات الحIروب والضIيقات واألوبئIة الIتي لم تتوقIف منIذ
ً
أن ِش ً
وفرقا تدَّ عي المسيحية والنبوة حاولت اسIIتغالل هIIذه الحIIوادث واإلدعIIاء
يعا
فجر البشرية .ال بل َّ
بأنها ّ
حلت ألغاز األرقام واكتشفت الموعد الدقيق للمجيء الثاني.

َّ
وحل األحاجي .وعالوة على ذلIIك ،النIIاس
والناس بطبعهم يحبون األشياء المشوِّ قة واكتشاف المستور
والسIكينة ،فينعطفIIون على الغيبيIIات
في أيام الشدة ولحظات الخوف والحيرة يبحثون عن الطمأنينIIة
َّ

والنبوءات الكاذبة .فيفقدون فرصة ذهبيIIة كIIانت ربمIIا تقتIIادهم إلى التوبIIة .فالحقيقIIة وإن كIIانت غIIير
ٌ
Iوان مثIIيرة ،ولكنهIIا
مشوقة ،إال أنها واضحة صريحة ال ل ْبس فيها ،هي كالشمس بال ضجة أو صوت أو ألٍ I
تحمل النور الذي ال يستطيع أحدٌ أن يخفيه .لIIذا فIIإن تعليم الكنيسIIة أمIIام التسIIاؤالت السIIابقة ثٌ I
Iابت ال
يتغير ،ويتلخص في عدة نقاط منها:
o
o
o

ال أحIIد يمكنIIه معرفIIة موعIIد المجيء الثIIانيَ " .ف َقَ PP
ال لَ ُه ْم« :لَ ْي َس :لَكُ ْم َأ ْن َتعْ ر ُف PPوا ٱَأْل ْز ِم َن َ
PPة
ِ
وَ ٱَأْل ْو َق َ
ات َّٱل ِتي َجعَ لَ َها ٱآْل ُ
ب ِفي ُس ْل َطا ِن ِه" (أعمال الرسل .)8:1
يسُّ Pيونَ « :مَ َتى يَْ Pأ ِتي مَ لَكُُ P
Pوت
ال يجوز أن نبدد الوقت في حسابات وتوقعIIات" .وَ لَمَّ ا َسَPأ لَ ُه ْٱل َف ِّر ِ
ٱهلل؟»َ .أ َجاب َُه ْم وَ َق َ
ٱهلل ِبمُ رَ َ
ال« :اَل َيْأ ِتي مَ لَكُ ُ
اق َب ٍة»" (لوقا .)20:17
وت ِ
ِ

ٱهلل مَ عَ َناَ ،فمَ ْن عَ لَ ْي َنا" (روميIIة َ " I.)8بْ P
ُ
Pل ُشُ Pعورُ
نعيش بطمأنينة ألننا نعيش في الربِ" .إ ْن كَانَ
اةَ .فاَل َت َخُ P
صٌ P
افوا! َأ ْن ُت ْم َأ ْف َ
وسكُ ْم َأ يْ ً
ضا َج ِم ُ
ضُ Pل ِم ْن عَ َ
يع َه Pا مُ ْح َ
افيرَ ك َ ِث Pيرَ ٍة!" (لوقIIا .)12
صِ P
رُ ُؤ ِ

" َساَل مً ا َأ ْترُ كُ لَكُ ْمَ .ساَل ِمي ُأ عْ ِطيكُ ْم .لَ ْي َس كَمَ ا ُيعْ ِطي ْٱلعَ الَمُ ُأ عْ ِطيكُ ْم َأ َنPPا .اَل َت ْ
ب ُق ُلPPو ُبكُ ْم
ضَ Pط ِر ْ
وَ اَل َترْ َه ْب"(يوحنا .)14
o

المروعة هي فرصIIة ذهبيIIة للتوبIIة " .كَاَّل ! َأ ُقُ P
ول لَكُ ْمَ :بْ P
Pل ِإ ْن لَ ْم َت ُتو ُبPPوا َفجَ ِم ُ
يعكُ ْم
ّ
إن الحوادث
ٱلت َبُ P
ب عَ ْن وَ عْ ِد ِه كَمَ Pا يَ ْح ِسُ Pب َقْ Pومٌ َّ
ك َ َذ ِل َك َت ْه ِلكُونَ" (لوقا  " I.)13اَل َ
يَت َب َ
Pاطَؤ  ،لَ ِك َّن ُه ي ََتَ Pأ َّنى
اطُأ ٱلرَّ ُّ
يع ِإ لَى َّ
اس ،ب َْل َأ ْن ُي ْق ِب َل ْٱل َج ِم ُ
ٱلت ْوب َِة"(2بطرس .)3
اء َأ ْن يَ ْه ِل َك ُأ َن ٌ
عَ لَ ْي َنا ،وَ ُهوَ اَل َي َش ُ
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o

االستعداد للمجيء الثاني يبدأ باالستعداد للمجيء األول .وهIIذا هIIو محIور حIIديثنا في مIIا يلي.

.2

األول والثاني:

حيث سنتحدث عن مجيء الرب وكيف نستعد له ،وما هي المحطات المهمة فيه.

متقIدم عليهIIا ،سIIبقها ألنIه حصIIل أوالً.
تدل لفظة "الثاني"ال على نفسها وحسب ،بIل على وجIود شIيء
ٍ
ً
حتما وجود الوجه األول ويتممIIه.
فالثاني هو متمم األول ومكمله والحقه .فالوجه الثاني للقمر يفترض
تم وأن المباراة تتقدم نحو ختامها.
وبداية الشوط الثاني في مبارة كرة قدم تعني أن الشوط األول قد ّ
ً
كثIIير من األدبيIIات والنصIIوص والمقIIاالت الالهوتيIIة.
كنسIIيا ،تسIIتعمل عبIIارة "المجيء الثIIاني" في
ٍ
وبالتأكيد هناك كثيرون قد قرؤ وا أو سمعوا عن المجيء الثاني للمسيح وتساءلوا متى يكون .أما عبIIارة

ٌ
نوجه أنظارنا نحو
ّ
طفيف نادر .لذلك سنحاول في هذا المقال المختصر أن
"المجيء األول" فاستعمالها

المجيء األول ونتحIIدث عن التقاليIIد المرتبطIIة بIIه ،ألن المجيء األول هIIو المؤسIIس للمجيء الثIIاني،

واالسIIتعداد لألول هIIو اسIIتعدادٌ
بمجIIد في الثIIاني .عملنIIا الحقيقي هIIو
حقيقي لمقابلIIة السIIيد اآلتي
ٍ
ٌ
االستعداد للمجيء األول والعمل بمفعوالته ،أمIIا في المجيء الثIIاني فال عمIIل لنIIا سIIوى الصIIمت وطلب

رحمة اهلل.

المجيء األول للمسيح المخلص حدث بميالده من أمه الدائمة البتولية العذراء مIIريم واتخIIاذه طبيعتنIIا

البشرية بتمامها .هو تحقيق الوعد اإللهي لحواء بأنه من نسلها سيأتي الذي يسحق رأس الحية القديمIIة

(التكوين  .)15:3المجيء األول هو إنجاز سر التدبير اإللهي بظهور اهلل في الجسد .وهو حٌ I
Iدث خالصIIي
حصل في الزمن واألفضل أن يقال أنه حIIدث في ملئIIه" :وَ لَ ِك ْن لَمَّ ا حَ Pانَ ِم ْل ُء َّ
ٱهلل ٱ ْب َنُ P
انَ ،أ رْ َسَ Pل ُ
Pه
ٱلزمَِ P
مَ ْو ُل ً
ودا ِم ِن ٱمْ رَ َأ ٍة"(.غالطية .)4:4
.3

متى يأتي مُ شتهى األجيال؟ البشرية وانتظار المخلص

والشعوب الIIتي تقبّلت عIIبر العصIIور
األمم
إعالن مسبق ،بل انتظرته
ما أتى المجيء األول فجأة أو دون
ٌ
ٌ
ٍ

اإلعالن اإللهي إما عبر أفواه األنبياء ،أو عبر كلمIIة الIIرب المنثIIورة بين األمم ،والIIتي أثمIIرت في القلIIوب
وبحثا عن الحقيقة والمثال .وتأكيً I
ً
ً
ً
Iدا لهIIذا االنتظIIار الجمIIاعي من
وحبا للجمال
شوقا إلى الكمال
الطيبة
كل الشعوب يستعمل النبي حجي في اإلصIIحاح الثIIاني من كتابIه عبIIارة تختصIر في كلماتهIIا الكثIIير إذ
يقول":وَ يَ ْأ ِتي مُ ْش َت َهى كُ ِّل ٱُأْلمَ ِمَ ،فَأ مْ ُأَل َه َذا ْٱل َب ْي َ
ت مَ ْج ًدا"( .حجي .)7:2
اإلنسان بكليّته لم يستطع نسيان اهلل أو التغرب عن التفكير به بالرغم من كثافة الجسد وثقIIل األهIIواء.
فللIIذين كIIانوا تحت الشIIريعة كشIIف اهلل لهم عن نفسIIه عIIبر أعمالIIه في تIIاريخهم وكلماتIIه على ألسIIنة
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ّ
المخلص ،ومنها من يحIIدد في أي
أنبياءهم .فالعهد القديم يحتوي على أكثر من ثالثمئة نبوءة تخبر عن
ض يَ ُهَ P
ت لَ ْح ٍمَ ،أ رْ َ
مدينIIة يولIIد وفي أي زمن ومن أي سIIبط [ " I .]1وَ َأ ْن ِت يPPا ب َْي َ
وذا ،لَ ْس ِ Pت ُّ
ٱلص ْ Pغرَ ى ب َْينَ

وذاَ ،أِل ْن ِم ْن ِك َي ْخرُ ُج مُ َد ِّبرٌ يَرْ عَ ى َشعْ ِبي ِإ ْس Pرَ اِئ َ
يم ،مُ ْنُ P
يل ،وَ مَ َخار ُجُ Pه مُ ْنُ P
اء َي ُه َ
ام ٱَأْل َز ِل"
Pذ َأ َّي ِ
Pذ ْٱل َقِ Pد ِ
رُ َؤ َس ِ
ِ
(ميخا.)2:5

أما األمم والشعوب الوثنية فقد حIاولت أن تسIتدل عليIه عIبر الفلسIفة والحكمIة والبحث المسIتمر عن
َّ
الحق والخير .فعلى أحIIد جIIدران معبIIد دلفي -كمIIا يُ Iروى -وعنIIدما تقIIترب من المعبIIد يقIIول لIIك اهلل :

اعرف نفسك .وأنت تجيب :أنت ،أيها االله ،موجود ،وأنت وحدك الموجود .أما الموجIIودات األخIIرى بمن
ً
منطلقIا لالقIتراب
فيها نحن فليس لها وجود حقيقى ألنها ليست ثابتة .هذه الفلسفة تعتبر معرفة الذات

من الخالق .سقراط بحث عن اهلل في الخير واعتقد أن الخير والفضIيلة والجمIال وكIل فضIIيلة تختIبئ
في النفس ،لذا وجب معرفتها .وربط بين معرفة الخير والعمل به ،فكل من يعرف الخير يفعله ال محالة،

المُثل ،واستنتج أن الحIIق والخIIير والجمIIال هم
وال يتركه إال جاهل بحقيقته .أفالطون جاء بفكرة عالم ُ
ً
جميعا هو مثال الخير الذي هو مصدر الحياة والنور .ومن ثم فهو اهلل .وعند أرسطو
في أعاله ،وأعالهم
اهلل هو المحرك األول األزلي الذي ال يتحرك.
البشرية بأنبيائها وفالسفتها ومؤمنيها انتظرت المسيح .سعت للتعرف عليه ،قاربته وقارنتIIه ،وانتظIIرت
ً
ً
األول قبل الميالد عبارات سامية
إعالنا
وانعطافا من روحه .نجد عند أثينادوروس الفيلسوف في القرن ّ
وسIا يقIIوم في أعماقنIIا.
جدً ا توحي أن اهلل أشرق في قلبه وأرشده ليعرفه .كما في قولIIه" :إن ًI
روح ا قدّ ً

هو مراقب وحارس ألفكارنا الصالحة والشريرة" .وبعض الشعراء ما قبل المسيح اعتقIIدوا أن البشIIر هم

أوالد اهلل كما جاء في حديث الرسول بولس في أريوس باغوس عنIIدما خIIاطب الوثنIIيين قIIائ ً
الِ " :لك َ ْي
يَتلَمَّ ُس َ
َي ْط ُل ُبوا َ
اح ٍد ِم َّنا لَ ْي َس ب َِعيً P
ٱهلل لَعَ َّل ُه ْم َ
Pداَ .أِل َّن َنPPا ِبPِ Pه َن ْح َي Pا وَ َن َتحَ  Pرَّ كُ
ون ُه َف َي ِج ُدو ُه ،مَ عَ َأ َّن ُه عَ ْن كُ ِّل وَ ِ P
وج ُد ،كَمَ ا َق َ
ال بَعْ ُ
ضاَ :أِل َّن َنا َأ يْ ً
ض ُشعَ رَ اِئ كُ ْم َأ يْ ً
ضا ُذ ِّر َّي ُت ُه"( .أعمال الرسل .)28-27:17
وَ ُن َ

ً
ٌ
دافئة اشتهوا أن ينظروه ورقIIدوا على
بقلوب
وأناس
وفالسفة
قرونا ،وأبرا ٌر
إن انتظار هذا المجيء دام
ّ
ٍ
ٌ
ٍ
هذا الرجاء .وأمام هذا النIIداء البشIري المسIIتمر ،كIIان ال بIد هلل أن يكشIف عن نفسIه ويُ كلمنIIا في األيIIام
ً
وارثا لكل شيء .الذي هو بهاء مجIIده ورسIIم جIIوهره وحامIIل كIIل األشIIياء
األخيرة في ابنه ،الذي جعله
إنسان دون سواه .بل جاء من أجIIل
فئة محددة أو
بكلمة قدرته .فجاء االبن المتجسد ال
لشعب معين أو ٍ
ٍ
ٍ
أن يتمم سعي من أرادوا معرفته والعيش في مناجاته .جاء ليكمل فكIر أرسIطو بأنIه وإن كIIان علIة كIل
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شIIيء ،إال أنIIه ليس ببعيIIد عن عالمIIه أو منشٌ I
Iغل عنهم بذاتIIه .وجIIاء ليحقIIق رجIIاء األبIIرار والصIIديقين
ويكمِّ لهم وينقل الشريعة من الحرف إلى الروح ويُ كمّلها بالمحبIIة الIIتي هي كمIIال النIIاموس .جIIاء لينشIIر
نوره بالتساوي على اليهودي واليوناني ،وعلى العبد والحر ،وعلى الرجل والمرأة .جاء ليشفي المنكسري

القلوب وينادي للمأسورين باإلطالق وللعمي بالبصر وليجمع أبناء اهلل المتفIIرقين إلى واحIIد .جIIاء إليIIك

فتقدَّ م نحوه.
.4

الحدث الخالصي والزمن

وقت محIIدد ،ولكنهIIا تتعIIالى على
األحداث الخالصية هي أعمIIال إلهيIIة حIIدثت في الIIزمن البشIIري في
ٍ
زمننا بمحدوديتIIه وسIIيالنه باتجIIاه واحIIد ،لتغمIIر المسIIتقبل والماضIIي .ولفهم هIIذا رياضً I
Iيا ،نحتIIاج أن

ً
ً
مقلوبا يالمس برأسه األرض في نقطIIة محIIددة ،إلى أن قاعدتIIه تتسIIع في الفضIIاء كIIل مIIا
هرما
نتخيل
Iتناد واحIIدة .وعلى هIIذا
ارتفعنا ،فيغطي ظله وجه األرض بكل اتجاهاتها مع أنIIه يالمسIIها في نقطIIة اسٍ I
ً
Iاعة محIIددين،
المنوال فإن
حدثا كالميالد (أو الصلب أو القيامة )...حصل في زمان عالمنIIا في يٍ I
Iوم وسٍ I

إال أن تأثيره يمتد ليغطي وجه األرض ،ويتجاوز بسبب من الفعل اإللهي غير المحIدود محدوديةَ الIزمن
ليشمل الماضي والمستقبل .لذلك تستعمل الكنيسة لإلشارة لهذا الزمن تعبير "الوقت" والIIذي تمIIيزه عن

ٌ
وقت يعمIIل فيIIه للIIرب" .وتنشIIد في صIIلواتها عبIIارة
تعبIIير "الIIزمن" المحIIدود ببشIIريتنا فتقIIول" :هIIذا
ً
كثيرا ( ،اليوم يولد من البتول ...اليIIوم علّIق على خشIIبة ...اليIIوم العIIذراء تIIأتي إلى المغIIارة.)...
"اليوم"
لتقول أن الحدث خالصي يمتد إلينا ويصير لنا بكليته كما صار للذين سبقونا.

لIIذا فأبعادنIIا المكانيIIة والزمنيIIة محIIدودة بواقعنIIا األرضIIي ،ولكنهIIا تتغIIير وتتبIIدل عنIIدما يالمس غIIير
ً
ً
ً
أيضا بكليتIIه لمن سIIيأتي في المسIIتقبل .هIIذا
وحاضرا
حاضرا لنا
المحدود محدوديتنا .فيصبح الماضي

يذكرنا بقول النبي يوحنا المعمدانَ " :ه َذا ُه Pوَ َّٱل ِذي ُق ْل ُت عَ ْنُ P
Pهِ :إ َّن َّٱل ِذي يَْ Pأ ِتي بَعِْ Pدي َ
اميَ ،أِل َّن ُه
ّ
صPارَ ُقَّ Pد ِ
أزلي وموجIودٌ قبIل كIIل شIيء ،وهIو بنفسIIه
كَانَ َق ْب ِلي" (يوحنا  I.)1هذا نفهمه
إيماني ًا بقلوبنا ّ
َّ
ألن الIIرب ٌ
ً
كثيرا على العقل أقول :إننIIا نسIIتطيع أن نفهم أيضIً Iا
لمن يعتمد منكم
حاضر أمام يوحنا المعمدان .ولكن َ
ٌ
تعبير آخر من عالم الفيزيIIاء الفلكيIIة بمثابIIة مثIIال.
بعض العقائد الالهوتية بشكل عقلي مجرد باستعارة
ٍ

كثير من العلماء ،أن األجسام بكتلتها تحني نسIيج المكIان والزمIان .وكلمIا تعIاظمت الكتلIIة
فكما أوضح
ٌ

حي ٍز أصغر كلما انحنت محاور الزمان والمكان .ويظهر هذا التشIIوه في األبعIIاد في صIIورة
ّ
وتجمعت في ِّ

أوضح في الثقوب السوداء التي تبتلع الضوء وتحني األبعاد وتقلبها ،فيتباطئ الزمن أو باألحرى يتمدد،

وتتغير أبعاد المكان وتنحني ،بحيث يصير ما هو أمام في الخلف ،وما حدث في الماضي قد صار اليوم.
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 .5صوم الميالد وبعض معانيه

بصوم يدوم أربعين
الرب يسوع المسيح بالجسد "مشتهى كل األجيال"
تستعدّ الكنيسة الستقبال ميالد ّ
ٍ
ً
األول.
يوما .يبتدئ هذا الصوم في  15تشرين الثاني ويمتد حتى  25كانون ّ

في الكتاب المقدس يشير الرقم أربعون إلى االكتمال وتمام الشيء .فكما انتظIIرت الخليقIIة كلهIIا مجيء

تم كمال الزمان ،يأتي ميالد المخلص بعد اكتمIIال أيIIام االسIIتعداد ،أي انقضIIاء األربعين
المخلص إلى أن ّ
ً
يوما.

ً
تلقى وصIIايا اهلل العشIIر مكتوبIIة بأصIIبع اهلل على لIIوحي حجIIر،
يوما حتى ّ
وكما أن موسى صام أربعين
ً
ً
مكتوبا بنعمة الروح على ألواح قلوبنا.
يوما لنتلقّى الرب يسوع
كذلك نصوم أربعين

ً
يوما هذه ،والتي تشIبه رحلIة األربعين سIنة للشIعب العIبراني في صIحراء سIيناء،
وفي رحلة األربعين
ً
Iو
يترك المسافر كثيرا من األشياء خلفIIه ويحIIزم المناسIIب والضIIروري فقIIط لرحلتIIه .فالصIIوم رحلIIة نمٍ I
تخل عن العتيق واكتساب للجديد.
ٍّ
وتجديد،
رأت الكنيسة أن يكون هذا الصIIوم دون فIIترة انقطاعيIIة ،كمIIا ويسIIمح فيIIه بأكIIل السIIمك مIIا عIIدا أيIIام
األربعاء والجمعة حتى عيد القديس اسبيريدون في  12كانون األول .هIIذا الطIIابع النسIIكي المخفIIف في

الرعايا جاء ربما بسبب حلول هذا الصوم في فترة تقل فيها الخضراوات والفواكه أو بسبب تIIأخر إقIIرار
الفترة التحضيرية قبل الميالد إلى القرن السادس وتثبيتها بشكل نهائي في القرن الثاني عشر (1166م).

يبقى الصوم فترة تحضيرية مهمة ووسيلة لترويض النفس وتوجيهها باتجIIاه المغIIارة .إنIه يشIبه رحلIة
ً
بحثا عن ملك الملوك .رحلة جماعية ،قوتها في تعاضد المسافرين فيما بينهم ودعمهم بعضIIهم
المجوس

ً
نضل الطريIق .لIذا نمIارس الصIوم في الرعيIIة
ّ
بعضا ،وسر نجاحها هIو التركIيز المسIتمر على النجم لئال
Iات زائفIIة أو انتفاخIIات
كجسد واحد بصحبة كاهن الرعية .ال نتخ ّلى عن الصوم
لسبب شخصIIي أو قناعٍ I
ٍ

كبرياء ،بل نمسك به وال نرخيه من أجل أنفسنا ومن أجل اإلخوة ،وألن الرب قدّ سIه .يأكIل اإلنسIان في

الرحلة فقط ليتقوى ويتابع المسير .وينتبه أن يبقي من طعامه ألخيIIه الضIIعيف أو المIIريض .فالمحتIIاج

شريك في صومنا.
ٌ

يقدم تعب الرحلIIة كمحرقIIة وأعمIIال
يصوم المرء ومشتهى قلبه أن يجلس إلى مائدة طفل المغارة ،وأن ّ
ً
دائمIا إيقIاف
المعط ل سIيحاول
ّI
رحمته كهIدايا تسIر الIرب القIدوس المولIود في بيت لحم .هIيرودوس

الرحلة أو تحويل مسارها أو جعلنا نصل إلى المغارة لنقف أمامها فارغين فال نتخطى عتبتها باتجاه نIور
يق رَ ِديَئ ٍة َف ِفي ُح ْفرَ ِت ِه يَ ْس ُق ُط
المذَود .لذا فالصوم وقت يقظة وصحو" .ومَ ْن ُي ِض ُّل ْٱلمُ ْس َت ِق ِ
يمينَ ِفي َط ِر ٍ
ام ُل ْونَ َف َي َن َا ُلونَ ِم ْيرَ َا َ
ث َ
الخ ْير"( .أمثال .)10:28
ُهوَ َ ،أ مَّ ا ْٱلك َ ِ
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 .6محطات روحية في رحلة صوم الميالد

َّاء في رحلتنIIا
Iات مهمIIة .نقIIدر أن نشIIبههها بواحٍ I
تتخلل رحلة الصوم الروحية المباركة عدة محطٍ I
Iات غن َ
األربعينية .نذكر بعضها ههنا لنثبتها في الكتابة كما في الممارسة:
.1

Iرح ليقIIدموها للIIرب المولIIود من العIIذراء .ونحن
هدايا المجوس :لقد حمل المجوس هداياهم بفٍ I
مرئي باستمرار.
ومن بداية الصوم نشتري حصالة نقود (مطمورة) ونضعها في المنزل في مكان
ٍ

Iكل يIIومي وتجميعIIه ليقIدّ م في نهايIIة الصIIوم كهIIدايا
وتبدأ العائلة بتوفير القليIIل من المIIال بشٍ I
.2

إلخوة يسوع الفقراء .فكل ما فعلتموه بأحد إخوتي هؤالء الصغار ،فبي قد فعلتموه.

Iكل أساسIIي من أغصIIان السIIرو أوالصIIنوبر ومIIزين
إكليل الميالد :وهو إكليل دائري مصIIنوع بشٍ I

بأشرطة المعIIة ،يوضIIع عليIIه وفي وسIIطه سIIبع شIIموع بيضIIاء أو ذهبيIIة ترمIIز إلى نقIIاء القلب

وحسIIن االسIIتعداد السIIتقبال الطفIIل اإللهي .هIIذه الشIIموع السIIبعة تIIذكر المIIرء بصIIورة المنIIاير
Pذا َي ُق ُ
الذهبية السبعة التي كان الرب يمشي في وسطهاَ ":هَ P
ولُ P
ب ِفي
ٱلسْ Pبعَ َة ْٱلك َPPوَ ِ
Pه ْٱلمُ مْ ِسُ Pك َّ
اك َ

ْ
اير َّ
ٱلذ َه ِب َّي ِة"(رؤيا  .)1:2تشعل أول شمعة من إكليل الميالد
اشي ِفي وَ َس ِ
ين ِهْ ،ٱلمَ ِ
َي ِم ِ
ط َّ
ٱلس ْب ِع ٱلمَ َن ِ ِ
ً
إيذانا بابتداء الصوم .وترتIIل العائلIIة أو
بحضور كل العائلة في ليلة الرابع عشر من تشرين الثاني

تقرأ أمام الشمعة المشتعلة قنداق تقدمة الميالد" :اليوم العIIذراء تIIأتي الى المغIIارة ،لتلIIد الكلمIIة

تفسر وال ينطق بها ،فأفرحي أيتها المسكونة اذا سمعتي ،ومجّدي مع
الذي قبل الدهور ،والدة ال ّ

المالئكة والرعIاة الIذي سIيظهر بمشIIيئته طف ً
تشعل
َ
ال جديIIدا وهIو الهنIا قبIIل الIIدهور" .ومن ثم
.3

شمعة واحدة صباح كل يوم أحد إلى أن تأتي ليلة الميالد.

بشكل خاص .هناك تقويم خاص مرقم
تقويم الميالد :هذه العادة موجودة في البلدان األوروبية
ٍ

أربع وعشرين .وهIIو يشIIير إلى أيIIام االنتظIIار األربIIع والعشIIرين من شIIهر كIIانون
من الواحد إلى ٍ
األول والتي تسبق ليلة الميالد .تحت كل رقم هنIIاك مفاجIIأة صIIغيرة لألطفIIال (قطعIIة شIIوكوال،

لعبة ،هدية بسيطة) .وفي كIل يIوم يفتح األطفIال المربIع المتوافIق مIع تIاريخ اليIوم ويتلقIون

هديتهم .في الرعايا يُ شترى هذا التقويم بIIدون محتوياتIIه ،ومن ثم تهتم لجنIIة الكنيسIIة بوضIIع
.4

هدايا مناسبة مصحوبة بآيات وقراءات من روح الميالد.

دخول السيدة العذراء إلى الهيكل :يقع هذا العيIIد السIIيدي يIIوم الحIIادي والعشIرين من تشIIرين

الثاني .في هIIذا اليIIوم نتIIذكّر أن العIIذراء دخلت إلى الهيكIIل لتصIIير هي الهيكIIل الحقيقي الIIذي

سيحمل كلمة اهلل .ونحن مدعوون ألن نكون مثلها ،ونحمIIل المسIIيح فينIIا ونلIIده من جديIIد في

العالم ليستعيد سالمه ويجد طريقIIه .في هIIذا اليIIوم تصIIلي العائلIIة طروباريIIة دخIIول السIIيدة:

"اليوم العذراء التي هي مقدمة مسرة اهلل ،وابتداء الكرازة بخالص البشر ،قد ظهرت في هيكIIل
18
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اهلل عالنية ،وسبقت مبشرة الجميع بالمسيح ،فلنهتف نحوها بصIIوت عظيم قIIائلين :إفIرحي يIIا

وابتداء من هذا اليIIوم تضIIيف العائلIIة إلى صIIالتها المسIIائية األرمس األول
كمال تدبير الخالق".
ً

من كطافاسيات الميالد" :المسيح ولد ِّ
فمجدوه ،المسيح أتى من السماوات فاستقبلوه ،المسIIيح

.5

تمجد".
سبحوه
على األرض فارتفعوا ،رت ِّـلي للرب أيتها األرض كلها ،ويا شعوب ّ
بابتهاج ،ألنه قد ّ
ٍ

شIجرة ومغIارة الميالد :تعبّIر شIجرة الميالد في مفهومنIا المسIيحي عن النفس اإلنسIانية الIتي

ابتداء من أول شIIهر كIIانون األول
تتزين بالفضائل الستقبال ربها .تنصب هذه الشجرة في البيت
ً
(أو في يوم عيد البربارة) .وتزين الشجرة ببهاء ألن الشجرة الجيIIدة تصIIنع أثمً I
Iارا جيIIدة (مIIتى
 .)17:7وتزين بكIثرة ألن المتكلين على الIرب يكونIون كاألشIجار المغروسIة على الميIاه ،الIتي ال

ُّ
تكف عن اإلثمار (أرميا  . )17وتزين باألنوار ألننا نثمر بالعمل الصالح (كولوسي  )1والعمل الصالح
يضIIيئ نً I
Iورا قIIدام النIIاس ،فيتمجIIد اآلب في السIIماء (مIIتى .)5وهنIIاك عIIادة في بعض الجIIزر
اليونانية أن يزينIIوا سIIفينة خشIIبية .والسIIفينة هي إشIIارة إلى الكنيسIIة الIIتي تعIIبر بحIIر العIIالم

فتنقذه من طوفان الخطيئة .زينتها هي بشIIهدائها وأبرارهIIا وأبنائها التIIائبين المجاهIIدين الIIذين
هم أنIوا ٌر للعIالمِ " .لك َ ْي َتكُ ُ
Pل مُ عََّ Pو ٍج
اءَ ،أ ْواَل ًدا هلِل ِ ِباَل عَ ْي ٍب ِفي وَ َسِ P
ونPPوا ِباَل لَPْ Pو ٍم ،وَ ُب َسَ Pط َ
ط ِجيٍ P
ْ
ار ِفي ْٱلعَ الَ ِم"( .فيلبي .)15:2
وَ مُ ل َت ٍوُ ،ت ِضيُئ ونَ ب َْي َن ُه ْم كََأ ْنوَ ٍ
أما المغارة فهي أساس الزينة في الIIبيت .فبIIدونها تتغIIرب الزينIIة عن طابعهIIا الIIروحي ،وتصIIبح

ً
تجارية بارد ًة وفاقد ًة للمعنى.
عالمية،

تصنع المغارة من الخشب أو من ورق ملون بألوان داكنIIة إشIIارة إلى الصIIخر ،جمالهIIا يكIIون في
بساطتها ،وقيمتها تنبع من تواضع من أخلى ذاته وحل بيننا .المغارة تذكير لنا بأن ال نكIIون مثIIل

أولئك النIIاس في بيت لحم الIIذين مIIا عرفIIوا سIIيدهم وال أمIIه ،ولم يتمكنIIوا من اسIIتقبالهم ،ألن
قلوبهم وبيوتهم كانت قد امتألت بهموم العالم وغرور الغنى وشهوات سائر األشياء.

.6

عيد القديسة الشهيدة بربارة :هناك الكثير من التقاليIIد الجميلIIة الIIتي ترتبIIط بهIIذا العيIIد والIIذي
يُ حتفIIل بIIه في الرابIIع من شIIهر كIIانون األول .فاألمهIIات تصIIنع نوعIً Iا ممً I
Iيزا من الحلIIوى يIIدعى
"قطايف" وهو عبارة عن عجينة تشبه عجينة  Crêpeمحشية بالجوز أو القشطة .كما وفي هذا
ً
Iحونا أو أوعيIIة صIIغيرة ويضIIعون في أسIIفلها القليIIل من القطن ،ثم
اليIIوم يجهIIز األطفIIال صI
يضعون فوقه القليل من القمح أوالعدس ويسقونه بالماء .وبعد أن تنمو الحبوب ،توضIIع بجIIانب

.7

بثمر كثير.
المغارة .الشهداء يشبهون حبة الحنطة ،التي إن ماتت أتت
ٍ

عيIIد القIIديس نيقIIوالوس العجIIائبي :في السIIادس من كIIانون األول تعيIIد الكنيسIIة للقIIديس

نيقوالوس الصانع العجائب .لقد ارتبطت حياة هذا القIديس بخدمIة الفقIIير ومسIاعدة المحتIIاج
19
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وتقIIديم العطايIIا لمن يحسIIن اسIIتعمالها .لIIذا وفي هIIذا اليIIوم يكتب األهIIل مIIع أوالدهم قائمIIة

يرتلIون
بالهIدايا الIتي يرغبIون بهIا ،ويضIعونها في مغلIف موجIه للقIديس نيقIوالوس .ومن ثم ّ
قي ُم سIIلوكنا ويقIIدم لنIIا هIIدايانا يIIوم
طروباريته .والقديس نيقوالوس بدوره سيأخذ رسIIائلنا ويُ ِّ

الميالد.

* األب نقوال وهبه كاهن أنطاكي من أبرشية أوروبا الغربية .هو وكيل المطران في النمسا ،حيث يخدم رعيIIة القديسIIين
بطرس وبولس في فيينا ورعية القديس جاورجيوس في انسبروغ .كما يعمل كأستاذ في مدرسة بفيينا .وكان قIIد خIIدم
ً
سابقا في رعية الصليب بدمشق حيث كان مدير ًا للمدرسة األهلية ،قبل انتقاله إلى النمسا.
[ ]1انظر على سبيل المثال( :تكوين ( ، )11-10:49أرميا( ، )6-5:23العدد ( ، )17:24ميخا )2:1
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لم نُ َ
ولد لنموت بل لنحيا إلى األبد
األستاذ حورج مانتزاريذس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
اهلل محبة ( 1يوحنا  .)16:4ونحن البشر ُخلقنا "على صIورة ومثIال" إلIه المحبIIة .لكن إلIه المحبIIة عIIادل
ً
أيضا  .إنه يحترم حريتنا وال يضع أمامنا قوته بل عدله .بهIIذه الطريقIIة ،نبقى أحIرا ًرا في قبIول أو رفض
الشركة معه .لقد فعل هذا منذ البداية واسIIتمر في ذلIIك بعIIد السIIقوط من خالل خطتIIه لخالصIIنا .لهIIذا
وص ِلب من أجلنا .وقد ّ
تجل ت قوته بعد الموت بقيامته .يقول القديس غريغوريوس باالماس
صار إنسا ًنا ُ
أن هذا يشير إلى الترتيب الكامل الذي يلتزم به اهلل في تنفيذ أعماله .نحن مدعوون ً
أيضا إلى اتباع هذا

الترتيب في إكمال مهامنIIا على األرض ،حIIتى نتمكّن من االلIIتزام بIIه إلى األبIIد ،عنIIدما ّ
نتلقى القIIوة في

زمان خلودنا [.]1
نحن لم ُنخلَق لنموت ،بل لنعيش إلى األبد .هذه الحياة العابرة هي نذير للخلIIود .والطريقIIة الIIتي نسIIلك

بها في هذه الحياة المؤقتة تهيئ حالتنا في األبدية .اهلل ال يفIIرض نفسIIه علينIIا بIIالقوة .إن ملكIIوت اهلل

ُ
يقصIرون
ليس ُملكًا لسلطة جائرة ،بل
قوة وحرية .لكن إذا أدار الناس وجIIو َههم عن اهلل ،فIIإنهم ّ
ملكوت ٍ
الدائرة ويعاقبون أنفسهم .وبهذه الطريقة ،في وقت مبكر كهذه الحياة القصيرة ،يدخلون اليأس األبدي.

في كتابه " الحياة في المسيح" ،يكتب القديس نيكوالوس كاباسيالس أن الحياة في المسIIيح تبIIدأ في
هذه الحياة وتكتمل في الحياة اآلتية ،لكن ال هذه الحياة وال الحياة التاليIIة يمكنهمIIا أن توصIIال أرواحنIIا

إلى الكمال ما لم نبدأ هنا.

والشم وما إلى ذلك ،فهناك ً
أيضا حIواس روحيIIة .الحيIIاة الحاضIIرة
كما أن لدينا حواس جسدية كالبصر
ّ
هي الورشة التي نصقل فيها هذه الحواس الروحية .النIIاس الIIذين ال يكتسIIبون الحIIواس الروحيIIة هنIIا

سيبقون "أموا ًتا وبائسين" إلى األبد .سيظهر اهلل للجميع على أنه نور ،لكن مثIل هIؤالء النIاس سIيبقون
في الظالم ،كالعذارى الجاهالت ،ألنه لن يكون بإمكانهم بعد اآلن تكوين عيون .سوف تمأل رائحة الIIروح

القدس كل األشIIياء لكنهم لن يكونIIوا قIIادرين على التقIIاط الرائحIIة إن لم تكن لIIديهم قب ً
ال .إن الIIذين لم
يطوروا حواسهم الروحية قبل مغادرتهم هذه الحيIIاة لن يجIIدوا أي قاسIIم مشIIترك في الحيIIاة اآلخIIرة،
ّ
بينما الذين لديهم حواسهم الروحية سيشاركون في النعيم األبدي مع المسيح [.]2

إن الحIIواس الروحيIIة النقيIIة والقلب الطIIاهر تجعلنIIا مبIIا َركين وقIIادرين على معاينIIة اهلل [ .]3بقيامIIة
ً
وح ْس Iب
المسيح ،التي هي جوهر الوحي اإللهي " ،كل شيء يمتلئ
نورا" .هذا ليس شيًئ ا يجب تصIIديقه َ

بل هو أمر يمكن ويجب أن نعيشه .لم يكن المسيح نبي القيامة وملكوت اهلل ،بل العنصر الذي أتى بهمIا.
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لم يتنبأ باألشياء التي ستحدث في المستقبل ،بل أدخل هذه األشIIياء في الIIوقت الحاضIIر وجعلهIIا ،إلى
يحثنا قانون القيامIIة" :لننِّ I
حد ما ،في متناول الجميع ،بحسب طهارتهم واستعدادهم للتق ّبلّ .
حواسIنا
Iق
َ

ونعاين نور القيامة الذي ال يُ دنى منه"  .نور القيامة هو نور ملكوت اهلل .إنه نور الدهر اآلتي الIIذي يوجIIد
وهو ُمعلَن للقديسين بطريقة أولية حتى في هذه الحياة الحاضرة.

[ ]3أنظر متى .8:5

[1] See Gregory Palamas Homily 16, PG 151, 192A
[2] See Nikolaos Kavasilas On the Life in Christ, PG 150, 493B ff.
Source: George Mantzarides, “We weren’t born to die but to live eternally”. 15 November 2021
https://pemptousia.com/2021/11/we-werent-born-to-die-but-to-live-eternally/
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الحسد
األرشمندريت زخريا زاخارو*
نقلتها إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي
س – هل الكبرياء هي سبب الغيرة؟
شيء هي قلة الثقة باهلل الذي يعطي كIل األشIIياء لكIIل البشIر.
ولكن قبل كل
أسباب عدة،
ج – قد توجد
ٌ
ْ
ٍ

في َمثل االبن الضال ،يقول األب البنه األكبر" :لماذا تتصرف بغيرة تجIIاه أخيIIك؟ كIIل مIIا لي هIIو لIIك .ال

لشيء أن يؤذيك" ( راجع لوقا  ،)31:15واهلل يقول الكلمات نفسها لكل واحد منها .لسنا بحاجة إلى
يمكن
ُ
ٍ
ً
إن كان ُّ
Iرب
كل ما هلل
متوفرا لكل واحد منا ،ألنه ال يمكن أن نتأذى أو ُنظلَم .حين سIIأل بطIIرس الَّ I
الغيرة ْ
بعIIد قيامتIIه "مIIاذا عن يوحنIIا؟" أجIIاب الIIرب "إن كنت أشIIاء أن يبقى إلى أن أجيء ،فمIIاذا لIIك؟ أنت

اتبعني" (يوحنا  . )22-21:21هذا يعني أن الغيرة خطيئة إذ فيها ال نتبع ذاك الذي قال "كلّ ما لي هو لك".

بحدّ ة الغيرة من أحد؟
إن شعرنا ِ
س – ماذا يجب أن نفعل ْ
ً
ً
عقالنيا أن نسمح ألنفسنا بالظن بأن الناس يغارون منا ،ألننا قد نكون مخطIIئين وذلIIك
أمرا
ج – ال أظنه
لن يساعدنا .من األفضل أن نتجاهIIل ذلIIك الفكIIر ونصIIلي من أجIIل الشIIخص الIIذي قIIد يكIIون في حالIIة

صعبة .حتى ولو كان يغار منا فإنه من األفضل أن نفكر بأنه يمر بصعوبة معينة وأن نصلي من أجله" :يا
رب أنت تIIرى أننIIا جميعIً Iا ُنعIIذب بشIIقاواتنا .تكلم بالصIIالحات في قلوبنIIا وامنحنIIا سIIالمك كمIIا منحتIIه
لرسلك"

* من دير اسكس ،بريطانيا

Source: Archimandrite Zacharias Zacharou. “Conversations with Father Zacharias – Envy” . 22

September 2020. https://pemptousia.com/2020/09/conversations-with-father-zacharias-envy /
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هل من حدود للطيبة البشرية؟†
األستاذ يوحنا كرافيذوبولوس*
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
صحيحا ومناسً I
ً
ً
Iبا أن تتوقIIف
أمرا
إذا كنت في عجلة للذهاب إلى العمل أو إلى مكتبك أو أشغالك ،يكون
تتأخر ،أو تخسIIر شً I
ً
ً
محتاجا ،حتى لو كنت تخاطر بأن ّ
Iيئا أو حIIتى تقIع في
شخصا
على الطريق لتساعد
مشكلة .التنظيم ووتيرة الحياة والجدول الزمني ومجموعة االلتزامات المتنوعIIة غال ًبIIا مIIا تتIIداخل مIIع
ً
صعبا علينا .نتحدث عن المحبة باعتبارهIIا المقIوِّ م األساسIIي للمسIيحية،
مشاعر المحبة وتجعل تنفيذها
أهم سمة في حياتنا المسيحية .لذلك ،فيما نحن غال ًبا نفشل
لكننا ننسى أنها ،أو باألحرى يجب أن تكونّ ،
دائما ما يكون عندنا عذر جاهز نقدمه عن أنفسنا.
في إظهار المحبة للذين يحتاجون إليها ،إال أننا ً

يذكّرنا مثل السامري الصالح ببعض الحقائق المؤلمة ويعطينا صور ًة عن المحبة العمليIIة .على عكس مIIا
قد يتوقعه المرء ،بينما هما في طريقهما من القIIدس إلى أريحIIا ’ ،يمIّ Iر’ الكIIاهن والالوي بجIIانب الجIIريح

نصف القتيل الذي سقط بين اللصوص .لماذا تفترضون أنهمIIا لم يتوقفIIا؟ ربمIIا كانIIا يخشIIيان أن يعانيIIا

أخ را رحلتهمIIا .من الحقIائق الIتي نالحظهIا جيIدً ا أن الخIوف من اإلصIIابة الشخصIية
نفس المصIير إذا ّI
ً
حتما مع عمIل المحبIIة .ربمIIا كانIIا في عجلIة من أمرهمIا للوفIIاء
والحاجة إلى الحماية الذاتية يتداخالن

بالتزاماتهما ،للقيام ببعض المهام الكتابية ،بعض المهمات .غال ًبا ما تكون األعذار الصالحة والمIبررة عقبً I
Iة
تمنعنا من مساعدة شخص في حاجة ماسة .ربما اعتقدا أن الرجل قد مات بالفعل وأرادا تجنَب االتصال
ّ
محل الجوهر ويخمIIد
به ،وبالتالي مراعاة شريعة موسى ذات الصلة .في كثير من األحيان ،يحل الشكل

Iاليين ،دون سIIبب وجيIIه .لIIدينا الكثIIير من األمثلIIة
االسIIتجابة التلقائيIIة .أو ربمIIا كانIIا ببسIIاطة غIIير مبَ I
الالإنسانية في الزمان الحاضر لمثل هذه الالمباالة السامة.

ال يقدّ م المثل أي تفسير لسلوك الرجلين .إنه مهتم أكثر بموقف الشخص الثالث في السIIرد أي السIIامري،
ً
ومهرطق Iا ويجب رفضIIه .ال ينبغي أن نعتقIIد أن المسIIيح أراد أن يظهIIر
نجسIا
الذي كان بالنسIIبة لليهIIود
ً
الفرق بين رجال الدين غير المكترثين في أيامه والناس العIIاديين المتعIIاطفين .هدفIIه كIIان شIIيًئ ا آخً I
Iرا:
إظهار أن اليهود على الرغم من أنهم يتلIIون في صIIلواتهم اليوميIIة وصIIيتَ ي العهIIد القIIديم األساسIIيتين

أحب قريبIIك كنفسIIك") ،إال أنIIه في الممارسIIة لم يكن لIIديهم أي ميIIل إلى
("أحبب الIIرب إلهIIك" و " ّ
تطبيقها ،فيما األجنبي أعطى مثاالً على الشعور الديني الحقيقي ،الذي يتمحور حIIول فعIIل المحبIIة .من
الجيد أن ننظر إلى بعض جوانب هذه المحبة المدهشة.
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 . 1المحبة هي لقاء شخصي مع شخص يعاني ،فقير أو غير سعيد .قد يعني هذا اللقاء الشخصIIي ضIIياع
وقت ثمين ،أو إهمIIال األمIIور الخاصIIة ،أو تأجيIIل رحلIIة أو التنIIازل عن أشIIياء معينIIة نملكهIIا كحقIIوق.

السامري الطيب القلب في المثل ،تخلى عن وسيلة نقله لحمل الجريح .وأعطIIاه أغلى مIIا لديIIه من زيت
وخمر ،ودفع لصاحب النزل ،ووعد عند عودته بمواصلة إبداء االهتمام بحالة الرجل.

 . 2ال تأتي المحبة من وميض تعاطف مفاجئ مع الشخص البائس ،قد يكون أوحى به الخوف السري من

أن نجIIد أنفسIIنا في يIIوم من األيIIام في نفس الموقIIف؛ أو االمتنIIان الالواعي بأننIIا لسIIنا في مثIIل هIIذا
الموقف حتى اآلن .إنها عمل عطاء غير أناني وكامل ،على مثال المسيح الذي أظهر على الصليب ما هي

المحبة المطلقة .نحن نحب ألن "هو أحبنا أوالً" ( 1يوحنا  ، )19:4بحسب عبارة تلميذ المحبة.
ً
ً
حدودا .ربما هIIذا
روابطا وال
 . 3لكن هناك سمة أخرى للمحبة تنبثق من موقف السامري .المحبة ال تعرف

بالتحديد ما كان يدور في ذهن الرب في سرد هذا المثل ،والذي نشأ عن سؤال معلم الشIIريعة اليهIIودي:
ّ
يتعلق بمعنى وحدود مصطلح
" َم ن هو قريبي؟" سؤاله أتى من قلب فوضى المفاهيم المختلفة حول ما

"القريب" في عصIIرهَ .من كIIان موضIIوع المحبIIة المناسIIب وإلى أي مIIدى يجب أن يمتIIد؟ بإعطIIاء هIIذا
المثل ،قلب المسيح األمور بإظهاره َمن هو موضوع المحبIIة .كIل شIIخص هIو موضIوع المحبIة وتخIوم

"القريب" ال حدود لها ،وال وجIIود لحIIواجز اجتماعيIIة أو دينيIIة أو عرقيIIة أو من أي نIIوع آخIIر .إذا كنت
Iك وأقار َب  Iك ،فIIأنت تتصIIرف بطريقIIة غIIير إنسIIانية.
تحب فقIIط أصIIدقاءك وإخوتIIك في الIIدين وأهلََ I
األشخاص الذين ال يعترفون بهذه العوائق يتصرفون بطريقة إلهيةً ،
وفقا لنموذج إله المحبة.

† حول إنجيل األحد الثامن من لوقا – مثل السامري الشفوق

* أستاذ فخري في تفسير العهد الجديد ،جامعة تسالونيكي اليونان
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غفر الذنوب بالنذور؟
هل ُت َ
د .نيكوالوس كويوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
إن العصر الذي نعيش فيه مليء بالتناقضات .من ناحية ،الناس بعنIIاد ال يبIIالون بعالقتهم مIIع اهلل ،ولكن
يعج العالم باإلشارات إلى الخرافات ومخططات األبراج والظواهر شبه الدينيIIة .هنIIاك
من ناحية أخرىّ ،
أشخاص يعتبرون أن الذين يبدؤون يومهم بالصالة أو بعالمة الصليب غريبIIون ،ومIIع ذلIIك هم أنفسIIهم

يبصقون ثالث مرات إذا رأوا قطة سوداء في الشارع.

إن هذه الطريقة اآللية لرؤيIIة األشIIياء هي ،في الواقIIع ،ماورائيIIة وقIIد أ ّثIIرت لألسIIف حIIتى على الIIذين
يرغبون في الحفاظ على عالقتهم بالكنيسة .أحد األمثلة على ذلك هو اعتقIIاد بعض النIاس بIIأن الحيIIاة

الروحية ُتستَ َ
بنذر أو زيارة حج .القديس بايسيوس األثوسي ،شخصية قرننا الروحية
نفد بمجرد الوفاء
ٍ
العظيمة ،يدين هذه العادة ويطلق عليها اسم فن الشيطان.

إذا أردنا أن نتقدم في الحياة الروحيIIة ونجIIد القناعIIة الحقيقيIIة ،فنحن بحاجIIة إلى التوبIIة واالعIIتراف
والجهاد الروحي .بعبارة أخرى ،نحن بحاجة إلى العمل جن ًبIIا إلى جنب مIIع النعمIIة اإللهيIIة ،والتعبIIير عن

إرادتنا الحرة وبذل جهد نسكي.
ً
يوما الوصفات السحرية لنيل الخالص .إنها تريدنا أن نكIون متعIاونين أحIIرا ًرا مIع اهلل
لم تقبل الكنيسة

في مهمة الخالص.

26

العدد الثاني ،تشرين الثاني 2021
السنة الثامنة عشرة
_____________________________________________________________________________

يجب أن نخصص بعض الوقت للصمت†

الميتروبوليت نيوفيتوس مطران مورفو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ً
رهبانا وعلمانيين ،عازبين أو متزوجين ،لدينا مشكلة واحدة كبيرة :القلق .ال يمكننا إيجIIاد
جميعنا اليوم،
السالم والهدوء في نفوسنا .جميعنا َ
باهتمامات كثيرة .مع تطور التقنيات الجديدة تزداد الهموم
مثقلون
ٍ
والمتاعب بالرغم من أن ما يبدو هو أنه ينبغي العكس .لماذا يجري األمر بهذه الطريقة؟

الحقيقة فقط .ال يمكن للتكنولوجيا أن تمنح اإلنسان الراحة ألنهIIا
السالم في
في الحقيقة ،يجد اإلنسان
ِ
َ

ً
طريقIIة
تسهّ ل الحياة للجسد فقط .ولكن اإلنسان ليس مجرد جسد :إنه جسدٌ وروح .لهذا ينبغي أن نجد

كل من الجسد والروح.
إلراحة ٍ

ً
ً
محبة بIIالقريب ،الفقIIير والمIIريض ومَن
محبة بالمسيح أو
هناك مفارقة في الكنيسة :حين يتعب الجسد
الجسدي ُّ
يحل سالمٌ عجيب في الروح .إنسIIانٌ كهIIذا
حاجة للمساعدة ،عندها وبالرغم من التعب
هم في
ٍ
ّ
ً
معطية إياه قIIو ًة جديIIدة للعمIIل .كIIان
يجد راحة في نفسه ،ثم تنتقل هذه الراحة من النفس إلى الجسد
ولكن ،لتحقيIIق
هذا اإلحساس مألوفIً Iا عنIIد القديسIIين بشIIكل رائIIع :سIIالم وراحIIة ونعمIIة وفIIرح عظيم.
ْ

ً
جهدا لنَيل النعمة اإللهية .يجب أن نحب العمIIل من أجIIل
الروحي عليكم أن تعملوا .يتطلب األمر
السالم
ّ

ومنفعة اآلخرين.
اهلل
ِ

ألربع وعشرين
يجب أن نخصص بعض الوقت لنكون في صمت .بالطبع ال يمكننا أن نكون في الصحراء
ٍ

ولكن من الجيد أن نكون صامتين لبضع دقائق على األقل،
ساعة في اليوم كالقديس أنطونيوس الكبير،
ْ
ً
ً
جزءا من الليل لليقظة ،احرموا
وخاصة في الليل .ال تقضوا الليل بأكمله على الهاتف أو نائمين .خصصوا
ً
صافيا .وسنصبح قلي ً
ال مثل القIIديس
بعض النوم ،وعندها تجدون حيويّ ة الروح ويصبح ذهنكم
َ
أنفسكم
Iيح نفسIIه
أنطونيوس الكبIIير والقIIديس يوحنIIا السIIابق وموسIIى النIIبي وإيليIIا النIIبي.
وسيسIIاعدُ نا المسُ I
ُ

ُ
ووالدة اإلله الفائقة القداسة كما ساعدوا هؤالء القديسين .ما الذي ِّ
يوحد كل هؤالء القديسين؟ جميعُ هم
ٌ
رغبة واحدة مشتركة :نيل القوة اإللهية ( )Divine Energyأي نعمة الIروح القIدس .إن الصIمت
كانت لهم

المقدس والعزلة والصالة والصوم لم تكن هي الغايَ I
Iة بحِّ I
Iد ذاتهIIا بالنسIIبة لهIIؤالء (أي القديسIIين) وإنمIIا
وسائل للوصول إلى الغاية .لم يكونIIوا متعلقين بهIIذا ّ
َ
كلIIه .ينطبIIق األمIIر نفسIIه على قIIراءة المزامIIير ،إذ

ً
ليست هي الغاية ولكنها وسيلة .وما هو هدفنا النهائي؟ هدفنا هو اكتساب نقاوة القلبً :
نقيIIا اخلIIق
قلبا
ً
ً
مستقيما جدد في أحشائي (مزمور )12:50
وروحا
في يا اهلل،
ّ
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أهداف عظيمة كهذه نحتاج لقIIدوة عظيمIIة .احرصIIوا
فليه ْبنا اهلل هذا الهدف الصالح والنبيل .ولتحقيق
ٍ
َ
Iاء على قIIراءة سIIير القديسIIين إذا أردتم أن تعيشIIوا حيIIا ًة روحيIIة ،لكي تولَIIد في قلIIوبكم الرغبIIة
رجً I
بالصمت المقدس والعزلة والصالة والقداسة ،وإال فإننا سنصIIل إلى سIIنِّ الشIIيخوخة وارثين ال القداسَ I
Iة

بل الفساد.
ِ

إني أناشد العائشين في المIIدن :هIل تريIIدون أن تكونIوا معاصIرين وتتْ بعIوا الموضIIة؟ غIادروا المدينIIة.
قرية هادئة حيث تنالون قسً I
ً
ولكن ال تأخIIذوا معكم
Iطا من الراحIIة من صIIخب وضIIجيج المدينIIة.
ِجدوا
ْ

مكننIIا التمتIIع بالسIIالم
هياج المدينة إلى الريف وإال سيتعكّر
هدوءه .كو َننا في الطبيعة خَ I
Iارج المدينIIة يُ ِ
ُ

والهIIدوء وخاصً I
Iاعات من
Iة في الليIIل .حين آتي إلى إفريخIIو ( ،*)Evrychouأتمكن من انتهIIاز بضIIع سI
ٍ
الهدوء كل يوم رغم مهامي األسقفية.

استخدموا هIIذه السIاعات من الهIIدوء بشIكل مالئم لدراسIة األسIIفار المقدسIIة والصIالة والتواصIIل مIع

شخص القديسين.
الثالوث األقدس ووالدة اإلله والقديسين ،واتخذوا مثاالً يُ حتذى في
ِ
ٌ
ً
قليل من الناس يعرفون أيّ ًا من القديسين قد ا ّت َ
القديس
خذ (
أستذكر القديس يعقوب من إيفيا.
غالبا ما
ُ
ُ
القديس داوودَ من إيفيا .في الواقع ال .قد ّ
القديس
قلد
يعقوب) مثاالً له في كل شيء .يظنون أنه كان
َ
َ
ً
ً
سنة في الفصح أكل قلي ً
مالحظة حول ذلك ،فأجIIاب" :مIIا
جدا حتى أني أبدَ يت
ال
دانييل العمودي .ذات ٍ
Iديس دانييIIل حين كIIان على عمIوده؟" بIIالطبع لم يكن (القIIديس يعقIوب) عموديIً Iا،
رأيك؟ ماذا أكل القُ I
ولكنه أراد ً
مج د ُه اهلل بين القديسIIين
IديسI ّ ،
وم ِ
حقا أن يكون كذلك .واآلن ،من أجل َتوقه ُ
ماثلته لهذا القِ I

القديس دانييل.
نظير
َ
ِ

ً
ً
للصمت صو ُته الخاص وهو ّ
يحف Iز العمIIل
وقتا للصمت.
عظيمة وخصصوا
قدوات
لهذا أكرر :اتخذوا لكم
ِ
ٍ
ً
ً
ومصدرا للدموع التي تنقي قلوبكم.
مصدرا للفرح
الروحي .اقرؤوا سفر المزامير ،إذ تجدون فيه

ً
ً
كثيرا وتقرؤها كل يوم .ماذا قالت لي؟ قIIالت" :لم أفهم
مؤخرا لرؤيتي ،وكانت تحب المزامير
أتت امرأة
ً
أشعر
كثيرا في البداية .كان هناك الكثير من الكلمات التي لم أكن أعرفها .ولكني حين كنت ُأ نهي القراءة
ُ
أكبر ممIا ْ
عرفتُ Iه من قبIل .من أين يIأتي هIذا الفIرح في قلIبي؟" أجبت" :هIIذا الفIIرح من اسIIتنارة
بفرح َ

الروح القدس".
Iة ّ
ً
رهبانية كانت أو عائلية ،اتخIIذوا أمثلIIة عظيمً I
ً
لتقلIIدوها ولَسIIوف
أيا يكن نمط الحياة التي تعيشونها،
تورثونه ألبنائكم وأحفادكم.
تستفيدون بالتأكيد ،وسيكون لديكم ما ّ
Source: https://orthochristian.com/140197.html
† مقتطف من عظة سيادة الميتروبوليت نيوفيتوس مطران مورفو في كنيسة القديس أنطونيوس الكبير في قرية سبيليا ،قبرص،
في  17كانون الثاني .2020
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* إفريخو :قرية في قبرص ومركز زراعي ،فيها المركز المؤقت ألبرشية مورفو الواقعة تحت االحتالل التركي.

أيقونة الصمت المبا َر ك وهي واحدة من األيقونات التي فيها يظهر السيد بمظهر مالك يدعو إل الصمت كطريق للخالص .هذه
ً
غالبا غير معروفة بين اليونان واألنطاكيين.
األيقونة منتشرة في التراث السالفي ،لكنها
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التواصل مع هللا
األب ثيودور ستيليانوبولوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في يوميات زماننا المضطرب االنقسامي ،والذي يسميه الناس الحداثة ومIIا بعIIد الحداثIIة ،هنIIاك الكثIIير
المتميز بالتفكIIك .بسIIبب األجنIIدات المزدحمIIة والمشIIتتة الIIتي ال تعIIد وال تحصIIى ،نIIاهيكم عن أهوائنIIا
ّ
ً
منقطعا عن الشIIريك ،أو
الشريرة والمشاكل االجتماعية والسياسية التي تحيط بنا ،غال ًبا ما يكون الزوج
األب عن الطفل ،أو الصديق عن صديقه ،أو الجار عن جاره .التفكك يIؤذي العIائالت والمIدارس وأمIاكن

العمل والمجتمعات واألمم وحتى الكنائس .إن أسوأ أنواع التفكIIك وهIو السIIبب الجIIذري لكIIل األشIIكال
األخرى هو االنفكاك عن اهلل.

يعرف المسيحيون اهلل بشكل أساسي كما هو معلَن في شخص وحياة يسوع الناصري .بحسIIب اإليمIIان

األرثوذكسIIي ،كIIل شIIيء في الكنيسIIة يبIIدأ وينتهي بIIالرب يسIIوع .شIIخص يسIIوع المعلIIوم واألشIIياء
المحددة التي ّ
علمها وعاشها على سIIبيل المثIIال ،تحIدد شخصIIية اهلل وإرادتIIه على أنهIIا محبIة وصIIالح
ورحمة ومغفIIرة ولطIIف وصIIدق وعدالIIة ورأفIIة وفIIرح وعطIIاء .إنIIه اإللIIه المتجسIIد االبن الIIذي يكلمنIIا:
وسكُ ْم( ".متى .)29-28:11ومرة أخرىَ" :أ َنIIا
اح ًة ِلن ُُف ِ
" َتعَ الَ ْوا ِإ لَ َّي… َوَأ َنا ُأ ِر ُ
يحكُ ْم… َتعَ َّل ُموا ِم ِّني… َفتَ ِجدُ وا َر َ
ْالك َ ْر َم ُة َوَأ ْنتُ ُم اَأل ْغ َصانُ… ُا ْث ُبتُ وا ِف َّي … ُا ْث ُبتُ وا ِفي َم َح َّب ِتي… فتأتون بثمر كثير" (أنظر يوحنا .)9-1 :15
امIIة على
ولكن كيIIف يسIIتطيع اإلنسIIان ،حIIتى لIIو رغب في ذلIIك ،أن يتواصIIل في بيئIِ Iة عIIالَ ٍم في ّ
دو ٍ
ً
عريقا في اإليمان المسيحي ،سواء كIIان
المستويين الشخصي والحضاري؟ سواء كان اإلنسان جديدً ا أو
ً
كاهنا ،ما من نقطة انطالق أخIIرى سIIوى التقIIييم الصIIادق واالعIIتراف بالحالIIة القائمIIة .اسIIأل
علمانيا أو
ً
نفسك :ما هي أهدافي؟ كيف أفكر وأعيش كل يوم؟ كيف أقضي وقتي؟ ما هو دور اهلل في حياتي؟ مIIا

علي فعلIه ،وكيIIف أفعلIه ،على أسIاس
هي مشيئته لي؟ هل أؤمن بالمسيح؟ هIل أنIا
ّ
مهتم بIأن أجIد مIا ّ
المكان الذي وضعني فيه اهلل وبمقتضى األحكام التي أتاحها لي؟

مخلصIا ً
حق Iا للمسIيح؛ في الواقIع ،قIد ال
قد ال يكIون المسIيحي ،سIواء أكIان من الكهنIة أم العلمIانيين،
ً
يمتلك اإللهام والقوة لمثل هذا التفIIاني .قIد ال يكIون على درايIة باألهميIة الحقيقيIة للكنيسIة والكتIاب

المقدس واألمور الروحية .ولكن يمكن لكل شخص أن يمتلك إرادة جادة ويسعى إلى الروح .يمكن لكIIل
ً
مؤمنا بقراره الشخصي والتزامه .باإليمIIان نعIIني التIIوق إلى اهلل واالعIIتراف
شخص أن يختار أن يكون
بحاجتنا إليه واالستعداد للتوجه إليه بشجاعة وتوبة.
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محب لنIIا
Iأب
ٍّ
اإليمIIان الحقيقي ليس تأكيIIدً ا نظريً Iا لفكIIرة وجIIود اهلل بIIل هIIو بحث شخصIIي عن اهلل كٍ I

ورجاء ال ينضب .الصالة البسيطة تكون فعّ الة إذا كIIانت متواضIIعة ،صIIادقة ،مسIIتمرة" :يIIا رب ،أنIIا لIك؛
ٌ
روحا جديً I
ً
Iدا اخلْ I
Iق في داخلي .أعطIIني الفهم ،شIIدّ د نفسIIي ألطيIIع وصIIاياك.
ساعدني في عدم إيماني.
أنت يا رب ملجئي وقIIوتي  ،نIIوري ورجIIائي! " اهلل ينظIIر مباشIIرة إلى أعمIIاق الIIروح .يسIIتجيب لشIIوق

القلوب الصادقة المطيعة .تصير نعمة اهلل فاعلة كمIIا نشIIتهي ،على قIIدر حاجتنIIا ،كمIIا هIIو ُم Iر َتجى ،كمIIا
يُ ّ
مرحب به ،كما هو مطبق في الطاعة المتواضعة كل يوم.
صلى من أجله ،كما هو ّ

ليست الحياة الجديدة في المسيح إنجا ًزا للحكمة البشرية أو المهارات األكاديمية أو األسIIاليب الفعالIIة.

إنها ِه َبة ّ
نتلق اها من خالل إعادة توجيه أرواحنا وعقولنا إلى اهلل ،والعمل على فعIIل الصIIواب في جميIIع
Iليا ومتواضIIعً ا
المواقف ،وفي نفس الوقت محبة اهلل ووضIع ثقتنIIا بIIه .طالمIIا أن المسIIيحي يسIIلك مصً I
ً
وتوجهه بطIIرق مذهلIIة .قIIال
تقويه
ومنفتحا
وصادقا في طاعته اليومية لتعاليم المسيح ،فإن نعمة اهلل ّ
ّ
ً

المسIIيح" :جئت أللقي نً I
Iارا على األرض" (لوقIIا  )49:12إنهIIا نIIار الIIروح القIIدس ،نIIار محبIIة اهلل الشIIافية
ً
ِّ
وعددا ال يحصى من الرجIال والنسIاء على
حركت الرسل والقديسين
والمجددة ،إنها النار المقدسة التي ّ
مر القرون .هذه النار نفسIها حقيقيIIة وفعّ الIة اليIوم للIذين يح ّبIون اهلل ويلIIتزمون بIالعيش بمحبتIه في
ّ
حياة الكنيسة.

Source: Orthodox Christian Reflections, 01 December 2021. https://skepseis.us/writings/f/connecting-with-god-1
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