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سيد الكون والزمان هو المسيح ال ضده
األستاذ جورج مانتزاريذس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
ْ
“ َقدْ َصا َر َ َأ
ون" ( 1يوحنا .)18:2
يح ك َ ِث ُ
ير َ
اآلن ْضدَ ادٌ ِلل َم ِس ِ

ضد المسيح ،كما يؤكّد لنا رسل الرب ويذكّرنا القديس غريغوريوس باالماس ،حاضر" :أيها األوالد… َقدْ
ْ
َصا َر َ َأ
ون" .في الواقع ،إذا استس88لمنا ل88روح عص88رنا ونس88ينا أنن88ا بش8ٌ 8ر مخلوق88ون
يح ك َ ِث ُ
ير َ
اآلن ْضدَ ادٌ ِلل َم ِس ِ
ونتص88رف كأرق88ام ،ككائن88ات ع88اجزة تق َب ُ
88ل عب88اد َة أي
"على ص88ورة اهلل ومثال88ه" ،إذا قبلن88ا أن نعيش
ّ
بيروقراطية من أجل الراحة أو البقاء ،فماذا ّ
يتبقى؟ ما الذي يمكن أن يفعله ضد المسيح أكثر من ذلك؟
ج دَ هَاَ ،و َقَ 8
8ال لَ8ُ 8ه:
8ك ْالعَ 8الَ ِم َو َم ْ8
م88ا ال88ذي أراد تحقيق88ه أك88ثر في تعنّت88ه على المس88يح؟ " َوَأ َرا ُه َج ِمي88عَ َم َما ِلِ 8

خ َر ْر َت َو َسَ 8جدْ َت ِلي»” يلح88ظ الق8ديس يوحن8ا اإلنجيلي في س8فر الرؤي88ا أن
8ذ ِه َج ِميعَ هَ 8ا ِإ ْن َ8
«ُأ عْ ِط َ
يك هِ 8
يلز م الجميع أن يحفروا على أيديهم أو جباههم اسمه أو رقم اسمه ،حتى يتمكّنوا من التج88ارة.
الوحش ِ

يقدّ م الوحش للناس بضائعه وخدماته شرط أن يخضعوا ويعبدوه.

ان" (رؤيا  .)18:13واإلنسان ال88ذي لم يع88د يعيش كإنس88ان ب88ل ك88رقم ،اإلنس88ان
رقم الوحش هو " عَ دَ دُ ِإ ْن َس ٍ
يضح ي بروحه إلشباع رغباته وحواسه ،قد خضع بالفعل لحاكم هذا الزمان .لقد سبق ل88ه أن حم8َ 8ل
الذي
ّ

اس ِم ِه" (رؤيا .)17:13
"اسم الوحش أو رقم ذلك االسم" .لقد حمل " ِّ
اسم ْال َو ْح ِش َأ ْو عَ دَ د ْ
الس َمة َأ ِو ْ

عدد اسم الوحش ،666 ،مكتوب في سفر الرؤيا باألحرف اليونانية  .'Χξςأحد التفاسير الرمزية يرى في
َ
األحرف األولى من الكلم8ات “( ”Χριστός ξένος σταυρούتفس8يرها :مس8يح غ8ريب عن
الحروف
هذه
ِ
الصليب) .يتم تقديم ضد المسيح للع88الم على أن88ه مس88يح غ8ريب عن الص88ليب .ال يص88لب نفس88ه ،ألن88ه ال

8رط رض88وخهم
عالقة له بالمحبة والتضحية .وال يطلب من الناس رفع صليبهم .يَ ِعد بالراح88ة والرخ88اء شَ 8

براحة .يكفي أن نعبده حتى نتمتّ ع بخ88يرات
الكامل .يكفي أن ينصاع اإلنسان له ،فيعيش (كما يُ فترض)
ٍ

األرض.

يتم تجمي88ع ك88ل ش88يء في
اليوم الهدف الرئيسي لإلنسان وثقافته هو الراحة والتمت88ع بخ88يرات األرضّ .

األجهزة والخدمات والمعلومات التي تجعل الحياة أسهل .حرية اإلنس88ان يتم التض88حية به88ا على م88ذبح

هذه الراحة .بمعنى آخر ،يتم التضحية باإلنسان نفسه .وهو يحتمل هذه الذبيحة ،ألنه يعتبره88ا حتمي88ة.
ّ
يرفض منش88آته؟ أن يَ 8
َ
8لبيا من
8رفض فتوحات88ه؟ أن
أن
يتخلى عن ثقافت88ه؟ ق88د يب88دو النس88ك الج88ذري سً 8
8ر
جميع النواحي .فالحياة في العالم مختلفة ويجب أن يكون الخالص
ً
متاحا لكل العالم ،العِ 8
8الم المعاصِ 8
للتكنولوجيا المتقدمة وتقنيات المعلومات.
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ً
ً
بسيطا .الحضارة المعاصرة ال تأتي من الش88يطان.
إذا ،ما الذي يمكن عمله في هذه الحالة؟ الجواب ليس

إنه88ا تق8وم على الفك88ر والق88درات البش8رية .وم8ع ذل88ك ،في ال8وقت نفس88ه ،ه88ذه الحض88ارة ّ
تحق 8ق النزغ88ة

الشيطانية من االستخدام المستقل للمعرفة واعتمادها .إنها حضارة الرجل الساقط في أسمى صورها.
ً
منفيا من اهتماماته .تخفت ال88روح
ينتقل اإلنسان إلى أقصى حاالت عطبه "في كل مجده" .فيصير اهلل
وتتهمش األخالق .ويبقى اإلنسان مطمئنًا وراضً 8
8يا ببض88اعته ووس88ائل راحت88ه ،بوجه88ه الغ88ريب وحريت88ه
ّ

المتغربة.
ّ

ينجز ضد المسيح عمله بش88كل أفض8ل عن88دما ينس8اه اإلنس88ان أو يعتق88د أن8ه غ8ير موج8ود .ونحن نعيش
تناسي وجوده أو إنكاره .في هذه األثن88اء يواص88ل ض88د المس88يح عمل88ه .ونحن في خط88ر أن نس88اهم في
تتويج سر وجوده أو ّ
نشك فيه .نحن في خطر أن نصل ،أو أن نكون ق88د
أقله معاينته ،من دون حتى أن
ّ
وصلنا ،إلى عصر ظهوره النهائي دون أن ندرك ذلك .دون أن نشك في أننا نتبع دعوته ودون أن نتوب.

حارب القديسون ضد المس88يح ط88وال حي88اتهم ،بالنس88ك والص88الة ،وبالجه88ادات االجتماعي88ة والعقائدي88ة

هزم88وا الش88يطان وأعم88ال الش88يطان" .من جدي88د ،الحي88ة القديم88ة" تتط88اول علين88ا ،كم88ا اعت88اد الق88ديس

تتعرض الكنيسة ألي تهدي88د .ويض8يف أن ص8ليب المس8يح ّ
يحطم
غريغوريوس باالماس أن يقول عندما
ّ
ّ
ُ
يسحقه أولئك الذين رأس88هم المس88يح .لكن في النهاي88ة،
يستغل أتباعَ ه،
رأس الشيطان .والشيطان ،الذي
الشيطان نفسه ،من دون أن يشاء ذلك ،يساعد في عمل المسيح" .الش88يطان ش88ريك في ت88دبير اهلل دون

أن يقصد ذلك أو يراه" .إن إظهار عُ ريه وبؤسه يزيد من سطوع عظمة اهلل.

يعش س8ر الص8ليب ،وه8و س8ر إنك8ار
إن سر صليب المسيح يسحق ويقضي على سر ض8د المس8يح .ومن ِ
الذات والموت للعالم ،يش88ترك بالفع8ل بً 8
8دءا من حيات88ه ه88ذه في االنتص88ار على ض88د المس88يح وفي مج88د

قيامة المسيح.

إن رب العالم والتاريخ هو المسيح وليس ضد المسيحّ .
بغض النظر عن مقدار ما تثيره الق88وى المض88ادة،

وبغض النظر عن مدى ظهور أضداد المسيح ومخططا ِتهم بمظهر المنتص88ر ،ف88إن الع88الم في ي88د اهلل .ك88ل

قب 8ل ،إلى ال88ذي جلب
َمن يعرف ه88ذه الحقيق88ة ويعيش88ها ال يخ88اف أو يي88أس .إن88ه يف88رح ويتطل88ع إلى ُ
الم ِ
كسيد ضابط ّ
الكل ،إلى َمن "خرج منتصً 8
8را وغلب" .لق88د ُه 8زم ض88د المس88يح
ملكوت اهلل إلى العالم وجاء
ّ
بالفع88ل بص88ليب المس88يح .في آخ88ر الزم88ان ،س88وف يك88ون قي88ده المتش 8نّج ،وانفج88اره النه88ائي ،مقدم88ة
الستعالن المسيح النهائي ومجد المؤمنين.
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