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حقائق أكيدة
•
•

أن هللا موجود ،خالق هذا الكون ،وسر وجودنا ،وخالصنا ،وخلودنا.
س َمةَ َحيَاة.
ضَ ،ونَفَ َخ فِى أ َ ْن ِف ِه نَ َ
اإللَه آ َد َم ت َرابا ِمنَ األ َ ْر ِ
أن هللا خلق آدم وحواء ،من تراب األرضَ " :و َجبَ َل َّ
الرب ِ
ار آدَم نَ ْفسا َحيَّة" (تك )7:2
فَ َ
ص َ
ش َج َرةَ َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َخي ِْر َوالش َِّر" (تك .)9:2
س ِط ا ْل َجنَّ ِةَ ،و َ
" َو َ
ش َج َرةَ ا ْل َحيَا ِة فِى َو َ
ع ْر َيانَي ِْن ،آ َد ُم َو ْام َرأَتُهَُ ،و ُه َما الَ َي ْخ َجالَ ِن" (تك )25:2
َو َكانَا ِكالَ ُه َما ُ

•
•

فماذا فعل الرب يسوع مع آدم وحواء بعد السقوط!!؟

طبيعة جديدة بعد السقوط
•
•
•
•
•

سقط أبوانا األوالن :آدم وحواء ،حينما خدعت الحية حواء بمكرها قائلة:
لل ع َِارفَي ِْن ا ْل َخي َْر َوالش ََّّر" (تك .)5:3
ان كَا ِ
" َي ْو َم تَأْكالَ ِن ِم ْنه ت َ ْنفَ ِتح أَعْينك َما َوتَكونَ ِ
ش َج َرةَ ش َِهيَّة ِللنَّ َظ ِر .فَأ َ َخ َذتْ ِم ْن ث َ َم ِر َها َوأ َ َكلَتْ ،
ونَ ،وأَنَّ ال َّ
ت ا ْل َم ْرأَة أَنَّ ال َّ
"فَ َرأ َ ِ
ش َج َرةَ َجيِدَة ِلأل َ ْك ِلَ ،وأَنَّ َها بَ ِه َجة ِل ْلعي ِ
َوأ َ ْع َطتْ َرجلَ َها أَيْضا َمعَ َها فَأ َ َك َل" (تك .)6:3
شيا فِى ا ْل َجنَّ ِة ..فَ ْ
ش َج ِر ا ْل َجنَّ ِة" (تك
س ِط َ
اإللَ ِه َما ِ
س ِمعَا َ
اإللَ ِه فِى َو َ
" َو َ
اختَبَأ َ آدَم َو ْ
الر ِ
ام َرأَته ِم ْن َوجْ ِه َّ
الر ِ
ص ْوتَ َّ
ب ِ
ب ِ
.)8:3
علَى َب ْطنِ ِك
وش ا ْل َب ِريَّ ِةَ .
ت َه َذاَ ،م ْلعونَة أ َ ْن ِ
اإللَه ِل ْل َحيَّ ِة :ألَنَّ ِك فَ َع ْل ِ
يع ا ْل َب َهائِ ِم َو ِم ْن َج ِميعِ وح ِ
فَقَا َل َّ
الرب ِ
ت ِم ْن َج ِم ِ
س ِعينَ َوت َرابا تَأْك ِلينَ " (تك .)14:3
تَ ْ
ع ِقبَه" (تك .)16:3
س َح ِقينَ َ
" َوأَضَع َ
س ِكَ ،وأ َ ْن ِ
ت تَ ْ
س ِل َها .ه َو يَ ْ
س ِل ِك َونَ ْ
َاوة بَ ْينَ ِك َوبَ ْينَ ا ْل َم ْرأ َ ِةَ ،وبَ ْينَ نَ ْ
س َحق َرأْ َ
عد َ

وهذا ما حدث فى صليب رب المجد يسوع ،أنه "سحق الشيطان

 -1االستعداد اإليمانى
" ِإ ْن لَ ْم ت ْؤ ِمنوا أَنِى أَنَا ه َو تَموتونَ فِى َخ َطايَاك ْم" (يو .)24:8
فنحن نؤمن بإله واحد ،خالق السماء واألرض ،وبوعوده فى العهد القديم ،والتى تحققت فى العهد الجديد ،فتجسده ،وفدائه،
وقيامته ،وصعوده ،ومجيئه الثانى ،وحياة الدهر اآلتى..
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 -2االستعداد العقيدى
فهم العقيدة القبطية األرثوذكسية ،والحفاظ عليها من العبث ،وكيفية الرد على البدع الحديثة
فعقيدتنا القبطية األرثوذكسية :
 -1عقيدة سليمة  :بمعنى أنها مضبوطة بالكتاب المقدس والتقليد ،والتدقيق فى موضوع ما :األسرار ،الشفاعة ،الصالة من
أجل الراقدين ،األصوام ،األعياد،
 -2وعقيدة مستقيمة  :وأقصد بذلك أنها لم تمل يمنة أو يسرة ..بدأت من عصر الرسل ،وحتى اآلن ،فى خط مستقيم،
 -3وعقيدة شاملة  :فهى ال تميل إلى المبالغة فى أمر على حساب األخر ،فنراها تتحدث عن اإليمان دون أن تهمل
األعمال ،وتكرم العذراء دون أن ترفعها إلى مصاف األلوهية
 -4وعقيدة كتابية  :فمع أن الكنيسة القبطية كنيسة تقليدية ،تؤمن بأهمية التقليد الكنسى ،وأن الكتاب نفسه هو عطية
التقليد وجزء منه ،إال أنها تؤمن أن الكتاب المقدس هو الحكم على كل عقيدة أو تقليد أو طقس

 -3االستعداد الروحى
الروح هى العنصر الذى وضعه هللا فى اإلنسان ،والذى من خالله يتصل اإلنسان باهلل ،وباإليمانيات ،وعالم الروح .فاحذر أن
يضمر هذا العنصر فى حياتك بسبب اإلهمال الروحى

 -4االستعداد الكنسى
أى االلتزام بالحياة الكنسية  :شخصيًا ،وأسريًا ،وكنسيًا ،وبال ُهوية القبطية ..فيتعرف الطفل والفتى والشاب على تاريخ
كنيستنا المجيد ،وآبائنا العظام حافظى اإليمان

 -5االستعداد للخدمة
إذ نحتاج إلى خادم كنسى ،مستقيم اإليمان ،والمعتقد ،والحياة اليومية..
وأهم ما يجب أن نعرفه ،أن الخدمة  -رغم أنها عطاء لألخر  -إال أن لها بالضرورة مردود على صاحبها ومقدمها" ،النَّ ْفس
س َّمن َوا ْلم ْر ِوى ه َو أَيْضا ي ْر َوى" (أم  .)25:11أى أن الخادم هو المستفيد األول من خدمته .من ال يخدم سيكون مثل
س ِخيَّة ت َ
ال َّ
البير الراقدة.

 -6االستعداد األبدى
فهدفنا اليومى هو" :وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتى".
إن كل سعى اإلنسان المسيحى سينتهى عند هذه النقطة ،نقطة الحصاد ،حين يجئ الرب يسوع مرة ثانية ،بطريقة ظاهرة،
عيْن( "..رؤ .)7:1
ست َ ْنظره كل َ
بَ ،و َ
حيث "يَأْتِى َم َع ال َّ
س َحا ِ

االستعداد فى الحياة اليومية
وهنا رسم لنا معلمنا بولس الرسول مبادئ التعامل فى الحياة اليومية حين قال:
" -1كل األ َ ْ
ش ْىء" (1كو .)12:6
سلَّط َ
ى َ
شيَ ِ
اء ت َ ِحل ِلى ،لَ ِك ْن الَ يَت َ َ
علَ َّ
ْس كل األ َ ْ
اء توافِق .كل األ َ ْ
ْس كل األ َ ْ
" -2كل األ َ ْ
اء ت َ ْبنِى" (1كو
شيَ ِ
شيَ ِ
شيَ ِ
شيَ ِ
اء ت َ ِحل ِلىَ ،ولَ ِك ْن لَي َ
اء ت َ ِحل ِلى ،لَ ِك ْن لَي َ
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.)23:10

دراسة فى رسالة معلمنا يعقوب الرسول
وتدور محور الرسالة حول:
 احتمال اآلالم والضيقات (اإليمان الحى والمحك العملى). األعمال والسلوك التى تكمل اإليمان وتظهره. كاتب الرسالة  :هو القديس يعقوب أخو الرب. -زمن كتابه الرسالة  :حوالى سنة  60أو 61

م.

ينقسم اإلصحاح إلى الفقرات التالية :

 -1االفتتاحية (: )1:1
يدعو يعقوب نفسه عبد هللا ،مع أنه أخو الـرب ،ولكـن هـذا هـو
اإلحساس القبطى األرثوذكسى السليم الذى فيه تتخشع النفـس أمـام هللا

 -2موقفنا من التجارب (: )2:1-12
 -المسيحى الحقيقى يفرح بالتجارب بجميع أنواعها (مرض  -موت  -خسارة مالية..

إلخ).

 سبب الفرح بالتجارب هو إيمان المسيحى بأن هذه التجربة امتحان لإليمان ،حتى يجتاز هذه اآلالم ويكتسب الصبر إذ يشعر اإلنسان بضعفه ،يطلب الحكمة من هللا الذى يعطى بسخاء ،وهللا يعطيه مهما كان ضعيفًا ،يعطى ويعين ضعفناوال يعير هذا الضعف
 الغنى والفقر يمكن أن يكون تجربة لإلنسان ،فعلى الفقير أن يفتخر باهلل كنزه العظيم وعلى الغنى أن ينسحق متوكالً علىهللا ال على ما لديه من مال أو جاه أو صحة.

 -3مصادر التجربة ()13:1-18
التجارب أنواع ،منها ما هو بسماح من هللا ،ومنها ما هو من

الشيطان:

التجربة التى بسماح من هللا :
 -1منها ما يسمح به هللا لنمونا وتزكيتنا.
 -2منها ما تكون لوقايتنا من الكبرياء ،كشوكة الجسد عند معلمنا بولس الرسول.
 -3منها ما تكون من أجل تتويبنا ورجوعنا

لربنا.
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وهناك تجارب شيطانية من الشيطان لنسقط فى الشر .ولكن البد أن نعلم أن هللا ال يجربنا بالشرور ألنه
صانع الخيرات
والتجربة الشريرة (الخطية) فتحدث فى مرحلتين :
أ -الجذب :هو الخضوع لنداء الشر فينا وعدم مقاومته بقوة.
ب -االنخداع :أى نتصـور أن الشـر لـذيذ!! والشك أن الشيطان
يقدم لنا السم فى العسل ،ويجب أن نالحظ مراحل التجربة الشريرة:
 -3موت ينتج.

 -1شهوة تنادى.

 -2خطية تولد.

 -4صور التجارب وكيفية التعامل معها ()19:1-27
من أنواع

التجارب:

 -1التسرع فى الكالم.

 -2الغضب.

 -3النجاسة والشر.

 -4ضياع النفس.

 -5نسيان الكالم

 -6انفالت اللسان.

العالج :
 -1الشبع باإلنجيل وكالمه المغروس فى القلب.
 -2العمل باإلنجيل وتنفيذ الوصية.

 -3االفتقاد لأليتام واألرامل.

 -4التحفظ من الدنس الموجود فى العالم.

ينقسم اإلصحاح إلى تعريفين هما :

 -1اإليمان هو المحك العملى ()1:2-13
فى هذه الفقرة يتحدث الرسول يعقوب عن اإليمان ،حيث أنه يلزم
أن يظهر عمليًا فى عمل المحبة للجميع بال تمييز

 -2األعمال تكميل اإليمان ()14:2-26
اإليمان وحده ال يقدر أن يخلص ،فحنانيا وسفيرة آمنا بالرب ،ولكن بسبب انحرافهما
عن السلوك فى النور هل ًكا (أع .)9:5

يستمر الرسول فى منهجه العملى السلوكى ،فيحدثنا عن خطورة اللسان وأخطاء الكالم ،ويطلب منا أن نصرخ طالبين
الحكمة ،فيحدثنا عن :
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 -1اللسان وخطورته ()1:3-12
أ -حب التعليم  :هناك ضرورة لتعليم المؤمنين حتى ال يهلك الشعب من عدم المعرفة،
ب -انفالت اللسان  :فيتكلم بكل ما يجرى عليه ،واللسان المنفلت يضر صاحبه ،ويقوده إلى التهلكة ،وهو كالشرارة
البسيطة التى تشعل حريقًا ضخ ًما.
ج -تدنيس الجسم  :عندما يشترك اللسان فى أحاديث هادمة فإنه يدنس الجسد كله.
د -لعن الناس  :اللسان الشرير ال يبارك بل يلعن الناس الذين على صورة هللا.
و -الينبوع الشرير  :اللسان يتحدث من فضلة القلب ،فإن القلب الطاهر يخرج الصالح ،وكذلك القلب القاسى يخرج
الشرور

 -2أنواع الحكمة ،والتعبير عنها ( )13:3-18
 الحكمة البشرية  :هى ليست من هللا بل هى أرضية من البشر ,نفسانية أى بدوافعمن اإلنسان العتيق ,شيطانية يتحكم فيها الشيطان ويوجهها.
 -الحكمة اإللهية  :تتسم بالطهارة ،والسالم ،والرفق ،والوداعة ،والرحمة ،واألثمار الطاهرة الصالحة

أراد القديس يعقوب أن يوجه أنظارنا إلى خطورة الشهوة األرضية على حياة المؤمن ،إذ هى
 -1تفقدنا سالمنا الداخلى (.)1-3

 -2تفقدنا سالمنا مع هللا (.)4-10

 -3تفقدنا سالمنا مع الناس (.)11-12

 -4ال تهبنا شيئًا (.)17 -13

من أمثلة الشهوات األرضية:

أ -حب االقتناء

ب -الزنى

ج -الكبرياء

ه -تعظم المعيشة

د -اإلدانـة

فى هذا اإلصحاح يقدم لنا الرسول نصائح مختلفة لفئات مختلفة من البشر..

 -1األغ ن ي اء ( : )1:5-6ي ن ن ننن نن ن ن ن ن ن ن ن ن نفن ن ن نو ن ن ننل ال ين ن ن ن ن ن ن ن
ك ف به ،ل يبك ل عل خط هل ي ث

 -2األخوة المضطهدون ( : )7:5-12هل يو

فن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن نو ن ن ننل

ل ت

نننن نننن

ى.

ش ت ،ين فول

س

ب

نن ن ن

ين ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننن ن ن ن

نظ

ف ح ب ب هللا ن
سيل في ة
ة و
 -3من عليهم مشقات ( : )13:5ين فول ب
 - -4اإلنسان المسرور ( : )13:5عليه أن يرتل ويسبح هللا ،فالفرح والسرورالحقيقى فى الرب
وليس بالعالم.
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ج ء

ب.

نن ن ن

نن ن ن ن ن ن ن ،

أوالً :مفهوم التجسد اإللهى
التجسد فى المسيحية عقيدة جوهرية وخالصية واتحادية.

 -جوهرية

 :ال يمكن التفريط فيها ،فغيابها إلغاء للمسيحية.

 -خالصية

 :ألنها أساسية لخالصنا ،إذ كيف نخلص بدون فداء

 -اتحادية

 :بمعنى أن حلول كل ملء الالهوت جسديًا فى اإلنسان يفتح الطريق لسكنى هللا فيه.

ع ِظي ٌم ُه َو ِس ُّر الت َّ ْق َوى :هللاُ َ
سدِ" (1تى )16:3
" َ
ظ َه َر ِفى ْال َج َ
ثانيًا :ال صعوبة فى فكرة التجسد
التجسد اإللهى ال يعنى أن هللا قد أخلى السماء من وجوده حين نزل علـى
األرض ،فوجوده يمأل السموات واألرض ،وإنما أخلى ذاته من المجد ..وهـذا
األمر داخل فى دائرة قدرة هللا ،وليس فيه صعوبة أو غرابة .ألن الذى يملك الكل يملك الجزء ،والذى يملك األكثر يملك األقل

ثالثًا :ضرورة التجسد اإللهى
لم يكن التجسد اإللهى هدفا فى ذاته ،بل كان وسيلة لتحقيق أهداف أخرى ،وهى :
 -1فداء اإلنسان.

 -2تجديد خلقته.

 -3تعليمه.

 -4تقديم النموذج للكمال اإلنسانى.

رابعًا :تهيئة األذهان للتجسد اإللهى
ظل هللا يهيئ األذهان لفكرة التجسد اإللهى عبر القرون الطويلة لعمر البشرية .فاختار له شعبًا ،وميزه بالشريعة
والناموس ،وأرسل إليهم األنبياء الذين تنبأوا عن مجئ ابنه الوحيد بتفصيالت مدهشة:

 -1نبوات مهدت للتجسد :
 تنبأ األنبياء عن نسب السيد المسيح المخلص ،فذكروا أنه سيأتى من نسل امرأة(تك  ،)15:3ومن نسل سام (تك  ،)26:9ومن إبراهيم (تك  ،)18:18ومن إسحق
دون إسماعيل (تك  ،)19:17ومن يعقوب دون عيسو (عد  ،)17:24ومن سبط يهوذا (تك  ،)11-8:49ومن نسل داود
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 -2ظهورات مهدت للتجسد :
تزخر أسفار العهد القديم باألحداث التى تعلن عن ظهور هللا لآلباء فى القديم بصورة مرئية مثل :ظهورات هللا إلبراهيم،
وهاجر ،ولوط ،وإسحق ،ويعقوب ،وموسى ،وهارون ،وشيوخ إسرائيل ،ولبلعام بن بعور ،وليشوع ،وجدعون ،ولمنوح
وزوجته ،ولصموئيل ،وإلشعياء ،ولدانيال ،وللثالثة فتية.

 -3رموز مهدت للتجسد اإللهى :
وكانت هناك رموز للتجسددد اإللهى نذكر هنا بعضددها ،مثل :سلللم يعقوب  -عليقة موسللى  -المن النازل من السللماء  -لوحى
الشريعة  -خيمة االجتماع  -المنارة الذهبية  -تابوت العهد  -قسط المن  -عصا هارون  -باب حزقيال المغلق  -حجر دانيال.

 -4عوامل عالمية مهدت للتجسد :
 انتشار عدد كبير من اليهود ومعلميهم فى بقاع عديدة فى العالم ،وترديدهم لفكرة المسيا المنتظر. وحدة اللغة بين الشعوب بانتشار اللغة اليونانية. الترجمة السبعينية ألسفار العهد القديم ،والتى ساعدت على نشر هذه األسفار بين شعوب العالمباللغة اليونانية.

سا :كيف حدث التجسد اإللهى ؟
خام ً
طاهرا خاليًا من الخطية الجدية ،وكذلك من الفساد
كون منها جسد المسيح ،فكان
ً
حل الروح القدس على العذراء مريم ،و َّ
الوراثى ،ألنه أتى بعمل معجزى بدون زرع بشر ..وفى الوهلة األولى التى هيأ فيها الروح القدس مبدأ الناسوت فى بطن
العذراء،
فى نفس الوهلة اتحد الالهوت به ،فلم تكن هناك وهلة من الزمان  -أو أقل من وهلة  -كان فيها ناسوت المسيح خاليًا من
يا
الهوته .ولذلك تسمى الكنيسة العذراء مريم (معمل االتحاد غير المفترق) ،إذ فيها تم اتحاد الالهوت بالناسوت اتحا ًدا أبد ً

سا :والدة يسوع المسيح ابن هللا
ساد ً
نوضح أن األقانيم الثالثة شاركت فى التجسد ،وفى فداء اإلنسان ..فاآلب أرسل االبن ،والروح القدس هيأ ومهد ،ورأينا
دوره فى الحمل المقدس إذ حل على العذراء ..أما االبن فهو الذى أخذ جسدا إنسانيا ،وذلك لألسباب اآلتية :
أ -أقنوم االبن (اللوغوس) هو الخالق كما يقول الوحى المقدس :
ب -أقنوم االبن هو الخاص باإلعالن عن الذات اإللهية كما يقول الوحى المقدس:
عد َِم ا ْل َم ْع ِرفَ ِة" (هو  ،)6:4وضل فى طريق بعيدة ،فكان البد
ش ْعبِى ِم ْن َ
ج" -قَ ْد َهلَكَ َ
أن يأتى أقنوم الحكمة والمعرفة ،ويقدم مثالً ونموذ ًجا ،ويعلم الناس الفضيلة.

سابعًا :بركات التجسد اإللهى
 كشف لنا عن محبة هللا العميقة جدًا لإلنسان. كان الخطوة األساسية لفداء اإلنسان. جدد طبيعة اإلنسان الساقط ،إذ اتحد ابن هللا بالجسد اإلنسانى.9

لقد تعرض اإليمان المسيحى لكثير من الهرطقات والبدع المنحرفة والخاطئة على مر التاريخ ،وقد قاومت الكنيسة هذه
التعاليم الغريبة ،ودحضت كل األخطاء التى بها .وقد بذل القديس أثناسيوس الرسولى كل الجهد طوال حياته من أجل تثبيت
اإليمان المستقيم

أوالً :التكوين الكنسى والالهوتى للقديس أثناسيوس
ولد القديس أثناسيوس نحو عام 296م من أبوين وثنيين ،وقد تعلم فى المدرسة الوثنية باإلسكندرية .ولكنه كان يصادق
األوالد المسيحيين الذين فى نفس عمره ،وقد شاهده البابا ألكسندروس ال  19يو ًما يلعب مع األطفال على شاطئ البحر ،ويقوم
بدور األسقف فى تغطيس األطفال ،الذين لم يكونوا مسيحيين لتعميدهم ..وقد آمن أثناسيوس ووالدته بالمسيح
وناال سر المعمودية.
وقد ساهمت المدرسة فى تكوين شخصية أثناسيوس الكنسية والالهوتية والثقافية .فأوقدت ذهنه ،وصقلت فكره وعقله
بالدراسات الكتابية والالهوتية والفلسفية .فصار الرجل الكنسى والالهوتى القدير
ويكفى أن نذكر تأليف أثناسيوس لكتابين هامين ،وهو مازال شابًا لم يتجاوز عمره  22عا ًما ،وهما:
أ" -ضد الوثنية" وهى رسالة إلى الوثنيين
ب" -تجسد الكلمة" وفيه يشرح تجسد رب المجد يسوع المسيح.
أضف إلى ذلك تلك الفترة التى عاشها فى البرية مع القديس أنطونيوس الكبير ،فاستقى منه اإليمان المعاش ،والروحانية
الفائقة والحياة النسكية الحقيقية.

ثانيًا :القديس أثناسيوس عمالق نيقية
عقد المجمع المسكونى األول فى مدينة نيقية (أزنيق حاليًا بتركيا) عام 325م ،بسبب هرطقة آريوس الذى
ضا اإلمبراطور
أنكر الهوت السيد المسيح ،ولم يعتبره مساويًا لآلب .وقد حضر هذا المجمع  318أسقفًا ،وأي ً
قسطنطين الكبير .وكان الشماس أثناسيوس مرافقًا للبابا ألكسندروس.
وعندما ناقش أعضاء المجمع آريوس فى أفكاره وتعاليمه المنحرفة ،كـان من أبرز المتحاورين معه الشماس أثناسيوس.
وكان عمره وقتئذ  25عا ًمـا .وقد انبرى هذا الالهوتى العمالق آلريوس ،وأفحمه بردوده القوية ،وحججه الرائقة ،وأسلوبه
الرصين ،وبديهيته السريعة وذهنه الحاضر
ونذكر هنا أنه عندما احتد النقاش حول العالقة بين اآلب واالبن .تدخل أثناسيوس بوحى من الروح القدس وأضاف عبارة
وأخيرا اتفق الحاضرون على عقد لجنة لصياغة قانون اإليمان ،وكان ألثناسيوس الدور الرئيسى
(مساو لآلب فى الجوهر).
ً
والبارز فى صياغة قانون اإليمان (بالحقيقة نؤمن بإله واحد ..الذى ليس لملكه انقضاء) ،وقد أقر المجمع هذا القانون،
وعرف بقانون إيمان نيقية.
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ثالثًا :القديس أثناسيوس يواجه األريوسيين
اجتمعت كلمة المؤمنين على اختيار أثناسيوس ليكون بطرير ًكا للكنيسة بعد نياحة البابا ألكسندروس .وقام اآلباء األساقفة
بسيامته بطرير ًكا فى عام 328م.
قرارا بعودة األساقفة األريوسيين  -الذين حرمهم مجمع نيقية  -من منفاهم.
ولكن اإلمبراطور قسطنطين أصدر فى نفس العام
ً
وكذلك صدر العفو اإلمبراطورى عن آريوس لتبدأ مؤامرات األريوسيين ضد آباء نيقية ،وفى مقدمتهم البابا أثناسيوس؛ وكان
يوسابيوس أسقف نيقوميديا (إزميد حاليًا بتركيا) اآلريوسى هو القوة الشيطانية األولى فى هذا التآمر ،فاستطاع بالمكر
والدهاء ،أن يوغر صدر اإلمبراطور قسطنطين ضد البابا أثناسيوس ،مستغالً رفضه قبول آريوس فى شركة الكنيسة بناء
على طلب اإلمبراطور ،إلى جانب تقديم العديد من اإلتهامات والوشايات ضده ،بعد تحالفه مع األساقفة المليتيين فى مصر
(أتباع ملتيوس أسقف أسيوط المنشق)

مجمع صور والنفى األول للبابا أثناسيوس
أراد اإلمبراطور قسطنطين أن يعقد مجمعًا فى قيصرية فلسطين لوضع حدًا للصراع بين اآلريوسيين والبابا أثناسيوس،
الذى رفض بدوره فكرة عقد المجمع ألنه سيكون أداة يستخدمها اآلريوسيين لصالح أغراضهم ..وقد استغل يوسابيوس
النيقوميدى وأعوانه هذا الرفض ،وأوعز لإلمبراطور أن البابا أثناسيوس متعاليًا عليهم ،وأنه ال يهتم بسالم الكنيسة
قرارا بدعوة األساقفة لحضور مجمعًا فى مدينة صور (بلبنان حاليًا) لمحاكمة
واإلمبراطورية .وعليه أصدر اإلمبراطور
ً
البابا أثناسيوس .وذلك عام 335م.
وفى هذا المجمع كانت هناك اإلتهامات الباطلة ،والتقارير المزورة ضد البابا الذى
ذهب إلى القسطنطينية لمقابلة اإلمبراطور للتظلم مما يحدث فى هذا المجمع .فانتهز الحاضرون الفرصة ،وأصدروا قرارهم
بعزل البابا أثناسيوس عن كرسيه .واعتمد اإلمبراطور هذا القرار بل واستصدر مرسو ًما يقضى بنفى البابا أثناسيوس إلى
مدينة تريف (بجنوب فرنسا حاليًا) .فأبحر إلى هناك فى فبراير عام 336م ،واستقبله أسقف المدينة وكنائس الغرب بكل
الفرح والسرور ألنه بطل اإليمان.

المؤامرات األريوسية المستمرة
 -1عقد اآلريوسيون مجمعًا فى أورشليم وقرروا فيه عودة آريوس إلى شركة الكنيسة .وأرسلوا إلى جميع أساقفة العالم لقبوله
بعد رفع الحرم عنه.
 -2ذهب آريوس إلى اإلسكندرية ولكن المصريون تصدوا له ،وأغلقت الكنائس فى وجهه ،وحدث اضطراب كبير ،فأمره
اإلمبراطور أن يترك اإلسكندرية.
 -3عقد اآلريوسيون مجمعًا آخر فى القسطنطينية عام 336م ،من السنكسار أكدوا فيه قبول آريوس ،وعزل األساقفة الذين
ال يقبلونه فى شركتهم.
 -4موت اإلمبراطور قسطنطين عام 337م ،بعد أن نال سر المعمودية بيد يوسابيوس أسقف نيقوميديا اآلريوسى .واقتسام
أوالده الثالثة اإلمبراطورية.
قرارا بعودة البابا أثناسيوس إلى كرسيه ،وموافقة أخيه
 -5اإلمبراطور قسطنطين الثانى إمبراطور الغرب يصدر
ً
قسطنطينوس إمبراطور الشرق على ذلك.
 -6يوسابيوس ينجح فى إقناع اإلمبراطور قسطنطينوس لنقله أسقفًا للقسطنطينية بدالً من نيقوميديا.
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 -7اآلريوسيون يثيرون االضطرابات فى مصر ،ويشيعون أن القديس أنطونيوس الكبير يؤمن بتعاليمهم .والقديس يترك
وحدته ويأتى إلى اإلسكندرية لمساندة البابا أثناسيوس مؤكدًا أن "إيمانه هو إيمان أثناسيوس".
 -8عقد اآلريوسيون مجمعًا فى أنطاكية عام 339م ،قرروا فيه عدم أحقية البابا أثناسيوس العودة إلى كرسيه .وعينوا
غريغوريوس الكبادوكى بدالً منه .واإلمبراطور قسطنطينوس صدق على القرار.
 -9البطريرك اآلريوسى الدخيل دخل إلى اإلسكندرية بالقوة ،والمصريون رفضوه ،واعتصموا بالكنائس .أما هو وجنوده
فهاجموا الكنائس ،وأشعلوا النار فيها ،وضرب المؤمنين وقتل الكثيرين من الرجال والنساء واألطفال فى مذبحة مروعة
يوم الجمعة الكبيرة ،وعاود الكبادوكى هجومه ليلة عيد القيامة بهدف الوصول إلى البابا أثناسيوس.
 -10البابا أثناسيوس يذهب إلى روما نزوالً على رغبة األساقفة والشعب ،ويكتب رسائل إلى أساقفة العالم يندد فيها بالمذبحة
اآلريوسية ،وظل هناك  4سنوات هى فترة النفى الثانية.
 -11يوليانوس أسقف روما وصديق البابا أثناسيوس عقد مجمعًا فى عام  340بتأييد من اإلمبراطور الغربى قسطانز ويقرر:
 تبرئة البابا أثناسيوس من كل التهم المنسوبة إليه. عدم االعتراف بعزل البابا أثناسيوس واعتبار قرارات مجمع صور باطلة. عدم قانونية تعيين غريغوريوس الكبادوكى على كرسى اإلسكندرية. تبرئة األساقفة الذين عزلهم اآلريوسيون ،وعودتهم إلى كراسيهم. -12اآلريوسيون رفضوا قرارات مجمع روما ،وعقدوا مجمعًا فى أنطاكية عام  341م بمناسبة تدشين الكنيسة الذهبية هناك
(يسمى مجمع أنطاكية التدشينى) ،وبحضور اإلمبراطور قسطنطيوس .وقرروا فيه رفض قرارات مجمع روما .كما
ضا لقانون إيمان نيقية ،ويعرف بمرسوم التدشين.
وضعوا قانونًا إيمانيًا جديدًا مناه ً
 -13موت يوسابيوس النيقوميدى عام 342م .واإلمبراطور قسطانز أيَّد البابا أثناسيوس ،واتفق مع أخيه اإلمبراطور
قسطنطيوس على عقد مجمع فى سرديكا عام 343م ليوضع حدًا لهذا الصراع ،يحضره النيقيون واآلريوسيون ..ومن
البداية عمل اآلريوسيون على إفشال هذا المجمع بهروبهم من المدينة بحجة استدعاء قسطنطيوس لهم ،بل أنهم عقدوا
ضا.
صا بهم أكدوا فيه قراراتهم السابقة بخصوص البابا أثناسيوس ،وعلى حرم وعزل أسقف روما أي ً
مجمعًا خا ً
 -14األساقفة المجتمعون فى سرديكا برئاسة هوسيوس أسقف قرطبة يقررون ما يلى :
 إقرار قانون إيمان نيقية 325م. تبرئة البابا أثناسيوس وعودته إلى كرسيه. تبرئة األساقفة وعودتهم إلى كراسيهم. عدم قانونية تعيين غريغوريوس الكبادوكى على كرسى اإلسكندرية. عزل وحرم بعض األساقفة اآلريوسيين. -15اإلمبراطور قسطانز يكتب ألخيه قسطنطيوس لقبول قرارات مجمع سرديكا 343م .ويوافق على عودة البابا
أثناسيوس إلى اإلسكندرية رغ ًما عنه.
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تجدد الصراع مع اآلريوسيين
 -1البابا أثناسيوس يعقد مجمعًا فى اإلسكندرية ،يقر فيه قرارات مجمع روما 340م ،ومجمع سراريكا 343م.
 -2مصرع اإلمبراطور قسطانز ،وأخيه قسطنطيوس يضع خطة للقضاء أوالً على األساقفة النيقيين ،والموالين للبابا
أثناسيوس ،ثم يوجه كل جهده ثانيًا نحو القديس أثناسيوس.
 -3قام اإلمبراطور قسطنطيوس بعقد مجمعًا فى آرل بجنوب فرنسا عام 353م ،يدين فيه البابا أثناسيوس ،وقرر عزله من
خرا فى ميالن فرض فيه على أساقفة الغرب
كرسيه ،إلى جانب قبول جميع األساقفة اآلريوسيين ..ثم عقد مجمعًا آ ً
قرارا بنفيهم ،ومنهم ليباريوس أسقف روما وهوسيوس أسقف
التوقيع على قرار المجمع األول ،أما الرافضون فأصدر
ً
قرطبة وهيالريون أسقف بوانبيه.
 -4أرسل اإلمبراطور حملة عسكرية إلى اإلسكندرية للقبض على البابا أثناسيوس ،وهروب البابا واالختباء فى اإلسكندرية
واألديرة ،وتعتبر هذه فترة النقى الثالثة
لمدة  6سنوات.
 -5اإلمبراطور عين جورج الكبادوكى أسقفًا لإلسكندرية بدالً من البابا أثناسيوس عام 357م ،ورفض األساقفة والمصريين
له ،ولكنه استخدم كل أنواع العنف لدخول اإلسكندرية واستالم الكنائس ،وقيام ثورة شعبية ضده حتى تمكنوا من منعه
وقتلوه.
 -6عقد اآلريوسيون تجمعًا فى سيراميوم بإيطاليا عام 357م بحضور اإلمبراطور ،وإصدار مرسوم إيمانى عرف ب "مرسوم
سيراميوم الثانى" أو "مرسوم التيريف".
 -7عقد أساقفة الغرب مجمعًا فى يمينى بإيطاليا عام 359م ،يؤكدون فيه قانون إيمان نيقية ،ورفض قانون إيمان سيراميوم
اآلريوسى ،بينما عقد اآلريوسيون مجمعًا
خرا فى سلوقية بسوريا فى نفس العام لمناقشة كل قوانين اإليمان الصادرة (نيقية  -أنطاكية التدشينى  -سيراميوم
آ ً
الثانى) ،ولكن حدث انقسام بين اآلريوسيين وبعضهم البعض ،وانتهى المجمع دون الوصول إلى قرار واحد.
 -8قام اإلمبراطور قسطنطيوس بعقد مجمعًا فى القسطنطينية عام 360م ،يقر فيه قانون إيمان جدي ًدا ،هو نفس قانون
سيراميوم الثانى األريوسى ،مع بعض التعديالت عليه .واستخدم القوة الجدية على جميع كنائس العالم لقبول هذا القانون،
وهكذا صار العالم كله أريوسيًا بفعل هذا القانون اإلمبراطورى.
 -9البابا أثناسيوس أعلن بكل قوة رفضه لهذا القانون الجديد ،وأنه ضد العالم من أجل حفظ إيمان نيقية المستقيم .فكتب
رسائل إلى أساقفة العالم يفند فيها اآلريوسية ،ويحثهم على التمسك بإيمان نيقية.
 -10موت اإلمبراطور قسطنطيوس عام 361م .واعتالء اإلمبراطور جوليان المرتد العرش .وإصدار عفو عن جميع
األساقفة النيقيون واآلريوسيون للعودة إلى كراسيهم .وقيام االضطرابات والصراعات بين الفريقين.
 -11البابا أثناسيوس يعود إلى اإلسكندرية ويعقد مجمعًا 362م ،يعلن فيه شجب ورفض كل القوانين اإليمانية الصادرة بعد
مجمع نيقية 325م .إلى جانب قبول األساقفة
فى شركة الكنيسة بعد إعالن توبتهم واالعتراف بنيقية.
قرارا بنفيه ،فهرب إلى صعيد مصر ،وهى فترة النفى الرابعة..
 -12اإلمبراطور جوليان يندد بالبابا أثناسيوس ،ويصدر
ً
ولكن اإلمبراطور يموت فى حملة عسكرية ضد العرش عام 363م ،ويتولى اإلمبراطور جوفيان حكم اإلمبراطورية،
الذى أعاد البابا أثناسيوس مرة أخرى إلى كرسيه ،وطالبه بكتابة قانون إيمان يكون هو قانون إيمان الكنيسة الواحدة
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ولإلمبراطورية كلها شرقًا وغربًا ..فكتب القديس نص قانون إيمان نيقية المدعم بنصوص الكتاب المقدس ،واعتمده
اإلمبراطور.

رابعًا :نهاية اآلريوسية
عمل البابا أثناسيوس على تأكيد إيمان نيقية ،وكشف أباطيل وانحرافات اآلريوسية ..ولكن لم يمض كثير من الوقت حتى
مات اإلمبراطور جوفيان ،وتولى حكم الشرق اإلمبراطور فالنز اآلريوسى ،الذى عاد من جديد لتدعيم اآلريوسية .فأصدر
أمره بطرد ونفى جميع األساقفة النيقيين ،أما البابا أثناسيوس فأرسل حملة عسكرية للقبض عليه عام 365م ،ولكنه هرب
واختبأ بمقبرة أبيه لتبدأ فترة نفيه الخامسة
ولكن أساقفة الغرب النيقيون تقابلوا مع اإلمبراطور الغربى فالنيفان ،وأكدوا تمسكهم بإيمان نيقية ،والتأكيد على شرعية
البابا أثناسيوس.
وفى مصر قامت ثورة عارمة ضد اإلمبراطور فالنز ،الذى اضطر إلى إصدار عفو عن البابا
أثناسيوس ،خاصة مع تأييد أخيه فالفتيان لقداسة البابا .وهكذا أعاد البابا أثناسيوس إلى كرسيه عام 366م.
وفى عام 369م عقد البابا أثناسيوس مجمعًا فى اإلسكندرية ،أيد فيه أسقف روما وأساقفة الغرب ،وأدان أسقف ميالن
األريوسى ،وأوصى بضرورة حفظ إيمان نيقية.
كما قام بكثير من االتصاالت باآلباء الكبادوك ،وفى مقدمتهم القديس باسيليوس الكبير ،من أجل حفظ اإليمان النيقاوى
وحمايته ،وتفنيد كل التعاليم األريوسية المنحرفة ..وتراجع اآلريوسيون واندحروا ،وعاد العالم المسيحى من جديد إلى إيمان
نيقية المستقيم..
وفى عام 373م رقد البابا أثناسيوس فى الرب ،بعد أن جلس على كرسى مارمرقس الرسول خمسة وأربعون عا ًما ،دافع
فيها عن اإليمان ،ولقبته الكنيسة "بالرسولى"
و"حامى اإليمان" نظير جهاده العظيم من أجل حماية اإليمان والحفاظ عليه.
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يختلف كثير من المرشدين الروحيين فى تعريف ما هى الفضيلة التى تعتبر بداية للطريق الروحى.
 فالبعض يقول إنها التوبة ،ألن التوبة هى نقطة التحول فى حياة اإلنسان. والبعض يقول إن نقطة البداية التى تسبق التوبة هى جلسة مع النفس ومحاسبتها. والبعض يقول إن بداية الطريق وأساس الفضائل كلها .هو التواضع وانسحاق القلب. والبعض يقول إن بداية الطريق الروحى هى المعرفة .وتأتى بخدمة الكلمة .وبها تنكشف لإلنسان مبادئ وقيم .هى التىتؤثر على مفاهيمه وعلى مشاعره ،فيبدأ طريقًا جديدًا يوصله إلى محاسبة النفس وإلى التوبة وانسحاق القلب والتواضع.

ما هو التغصب ؟
التغصب هو أن يغصب اإلنسان نفسه على السير فى الطريق الروحى.

ولكن هل كل الناس يبدأون بهذا المستوى؟ كال ،بالشك ..
محبة هللا قد تكون نهاية الطريق .أو قمة العالقة مع هللا .وليست هى نقطة البدء إنما قد يبدأ بالمخافة ..وكما قال الكتاب" :بَ ْد ُء
ب" (أم  .)10:9يستيقظ اإلنسان إلى نفسه ،فتبدأ مخافة الرب تدخل إلى قلبه ،فيخاف من دينونة خطاياه
ْال ِح ْك َم ِة َمخَافَةُ َّ
الر ِ
ومن غضب هللا

ولكن كيف يغير اإلنسان طريقه ؟
يغيره بالتغصب .ألن محبة هللا ال تكون قد ملكت على قلبه منذ البداية .وهكذا يكون التغصب هو نقطة البداية العملية فى
الحياة الروحية .إنسان دخل جديدًا فى الطريق الروحى ،لم يتدرب بعد على الصالة ،ولم يتعود المكوث فيها طويالً ،وليست
له المشاعر الروحية التى تساعده على صالة الحب والعاطفة والخشوع والتأمل ،ولكنه يغصب نفسه على الصالة ،وإن
حورب بإنهائها يغصب نفسه على االستمرار فيها.

عالقة التغصب بالنمو
 الصـالة  :قال أحد اآلباء( :لو انتظرت إلى أن تصل إلى الصالة الطاهرة .ثم بعد ذلك تصلى فإلى األبد ما تصلى) ،وذلكألن الصالة الطاهرة ليست هى نقطة البدء،
إنما هى قمة العمل الروحى .أما أنت ،فاغصب نفسك على عمل الصالة ،حتى لو كانت صالة مثقلة بالنوم أو شاردة فى
الفكر ،أو بدون تأمل
 الصـوم  :قد ال تبدأ ممارسة الصوم بمحبة للصوم واشتياق إلى الجوع ،ولكنك تبدأ بأن تغصب نفسك ،فتشبع وتفرحبالصوم وتنمو فيه.
 قد ال يكون لك اشتياق إلى قراءة الكتاب المقدس والتأمل فى كلماته ،ولكنك تغصب نفسك وبالمثل تغصب نفسك على التوبة وعلى االعتراف .وعلى حضور االجتماعات الروحية .كما تغصب نفسك علىالتسامح ،وعلى دفع العشور ،وعلى تقديس يوم الرب ،وضبط اللسان ،وضبط الحواس.
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التغصب فضيلة مرحلية
 -هل يقبل هللا الفضيلة التى بتغصب وهى خالية من الحب؟

 الجواب :إنها ليست خالية من الحب .فلوال الحب ما كنت تفعلها .ولكنه حب مبتدئ ،تقاومه عادات النفس القديمة،وتقاومه ارتباط بالمادة والجسد ،وتقاومه محاربات الشياطين ومعطالت عديدة ،وهللا يقبل هذا التغصب باعتباره لونًا من
الجهاد الروحى.
ولكن الباب ال يستمر ضيقًا على طول الخط .إنما يكون فى أوله .وكلما يمارس اإلنسان العمل الروحى يجد فيه لذة ،ويجد فيه
حياة جديدة تجذبه إليها
ور ي ِحبه هللا"
التغصب فى العطاء  :لتأخذ مثاالً فى التغصب الذى يتدرج إلى الحب ..العطاء ..يقول الكتاب" :ا ْلم ْع ِط َى ا ْل َم ْ
سر َ
(2كو )7:9
ضا على دفع
 الوضع السليم أنك تعطى ،ولو تغصبًا على دفع العشور من أجل الفقراء .ثم تتطور إلى أن تغصب نفسك أي ًالبكور ،والنذور ،وكل حقوق هللا فى مالك

بالتغصب تروض نفسك ،وتروض جسدك  ،وتروض إرادتك
ربما يدخل فى التمرين بالتغصب ،ما نسميه بالتداريب الروحية :اإلنسان فى نضوجه الروحى يعمل الخير تلقائيًا .أما
المبتدئ فيحتاج إلى التداريب .وقد يفشل فى تداريبه بعض الشئ فئ بادئ األمر ،ولكنه بالتغصب واإلصرار وبالجهاد
الروحى يحول ما يدرب نفسه عليه إلى صفة ثابتة فيه.

-1
-2
-3
-4

كثيرا فى االنتصار على العادات الخاطئة التى عاشت فى اإلنسان
االنتصار على العادات الخاطئة  :يصلح التغصب
ً
مدة ،وأخضعته وأذلته واستعبدته.
 -2ثورة على تدليل النفس  :إن التغصب هو بال شك ثورة على تدليل النفس ،أو هو حرب ضد الذات ..كلنا نعرف أن
اإلنسان لو ترك نفسه إلى رغباتها وشهواتها ،وإلى محبة الراحة واالسترخاء ،فإنه بالشك يضيعها.
التغصب طريق القداسة  :الفرق بين القديسين واألشخاص العاديين هو فضيلة التغصب ..أن القديسين غصبوا أنفسهم
على الفضيلة فى بادئ األمر ،حتى تعودوها وأحبوها.
ضا
التغصب فضيلة النجاح فى الحياة العملية أي ً

نصائح وتداريب
 ال تستجيبوا لمحبة الراحة ،وال لنداء الرغبات واعلموا أن التغصب يدخل فى وصية حمل الصليب التى أمر بها الربعيْنكَ ا ْلي ْمنَى ت ْع ِثركَ فَ ْ
اقلَ ْع َهاَ ..وإِ ْن كَانَتْ َيدكَ ا ْلي ْمنَى
 اعلم أن مبدأ التغصب وصية كتابية تظهر فى قول الرب" :فَ ِإ ْن كَانَتْ َت ْعثِركَ فَ ْ
ع ْنكَ " (مت .)30-29:5
اق َط ْع َها َوأ َ ْل ِق َها َ
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ينبغى أن نعرف صفات عدونا ،وأسلوبه فى القتال ،لنعرف كيف نحاربه وننتصر عليه ،بنعمة هللا.

 -1صاحب قتال ال يهدأ

ق ل
ع له نذ سق طه ه
ف ب  .و ئً
س ط ع ال سقط ج ع ت ل ئك س ء ،بع ه

ق ل سق طه

ق ل  Fighterف

ين

يل آ ل ف ء،

ل جن ه ل طغ ت كثي ة .ومن ذلك الحين أصبحت

هوايته إسقاط اآلخرين.

 -2قــــــــــوى
نه ك ل اف
ق  .ذك

ِ
ين ُق َّوة" فسب
ئك "اْل ُم ْق َتد ِر َ
َسد َزِائر" ( 1بط )8:5
فه س بأنه " َكأ َ
فول

ل (مز  .)20:103ه ك ك ق طو ه ،ل ل فق ط ع ه

 -3خبير بالحروب وبنا
ق س نفس بش ي جيً  ،ع ف ن ف
ين ظ ؟ ل اى
ف ب ،كيف ف ب؟

قة

ضعف يو  .ع ف
ك ا

ب ي خل

سل ب ذى كنه ال ف بو به و ع ف
قلب إلنس ل.

 -4ذكى وصاحب حيلة
ِ ِ
يم ِة" (رؤ  )2:20 ،9:12ق
قب ش ط ل بأنه "اْل َحَّية اْلَقد َ
ش .
 )1:3نه ذك فك ل

ب عل ف

يع حيواَن ِ
ِ
ات اْلَب ِرَّي ِة" (تك
نو ك نت "أ ْ
َحَي َل َجم ِ َ َ َ

 -5كـــــــذاب
ان كَاللِ" (تك  .)4:3،5وصفة كذاب
لقد بدأ كذبه على أبوينا آدم وحواء قال لهما" :لَ ْن تَموتَا" وكذلك فى قوله لهما" :تَكونَ ِ
ب" (يو )44:8
بارزة فى الشيطان ،لذلك قال عنه السيد الرب إنهَ " :كذَّاب َوأَبو ا ْل َكذَّا ِ
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وإنما هناك ما هو أخطر بكثير من كل هذا:
أ -هناك من يرسلهم من أنبياء كذبة ومسحاء كذبة  :ولقد حذرنا الرب من كل هؤالء
ب -كذلك يعلن الشيطان كذبة فى األحالم والرؤى الكاذبة  :وما أكثر األحالم الكاذبة التى يضل بها الناس ظانين أنها من
هللا!
ضا فى أقوال السحرة والعرافين وأمثالهم
ج -وكذب الشيطان يظهر أي ً
د -وإغراءات الشيطان كلها ألوان من الكذب  :حيث يصور لإلنسان سعادة تأتيه من وراء الخطية ،سواء فى لذة أو سلطة
أو مكسب أو جاه أو مجد ..وبعد أن يسقط الشخص يجد أن كل إغراءات الشيطان هى سراب زائل
ضا أحالم اليقظة التى يقدمها لضحاياه  ،كلها أكاذيب ومضيعة
ه -أي ً
و -ومن أكاذيب الشيطان إيهامه للمنتحر أن الموت سيريحه من متاعبه
ز -وتقريبًا غالبية الخطايا  ،يضع الشيطان وراءها أكذوبة من أكاذيبه  :فهو يوحى للسارق بأن ال أحد سوف يرى أو
يكتشف سرقته

 -6والشيطان لحوح
ضا فى
أى أنه كثير اإللحاح جدًا ،ال يمل .وربما الفكر الواحد يظل يعرضه مرات ومرات .ومهما رفضه الناس ،يستمر أي ً
عرضه .فيستسلم اإلنسان له ويخضع من كثرة إلحاحه فالشيطان ال ييأس من الفشل أبدًا ،وال يخجل ،بل يعود!

 -7المشتكى

إنه يشتكى على القديسين ،مدعيًا أنه لم يأخذ فرصته لمحاربتهم! أو أن فرصته التى أخذها قبالً ،لم تكن كافية

 -8كثير المواهب
معرفته واسعة جدًا فى كل مجال .حتى آيات الكتاب المقدس ،يعرفها جيدًا ويحارب بها ،وكأنه من الالهوتيين .وفى التجربة
على الجبل ،استخدام الكتاب المقدس بطريقته الخاصة

 -9قــــــاس
إنه يعمل بكل قسوة ،بال رحمة .وقسوته كانت واضحة جدًا فى قصة أيوب الصديق كما أنه جر كثيرين إلى الهالك
وأضاعهم ،كالذين هلكوا بالطوفان ،وربنا سادوم ،والذين ابتلعتهم األرض أحياء

 -10خبيث فى تظاهره بالعطف
عبارات العطف عنده وسيلة ماكرة إلسقاط الناس ..فهو (يعطف) عليك حينما تصوم ،ويدعوك إلى األكل ،من أجل صحتك!
محذرا إياك من المرض ومن الضعف! وحينما تنشط روحيًا ،وتسهر فى الصالة والقراءة والمطانيات ويدعوك فى عطف إلى النوم
ً
من أجل راحتك.
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 -11وهو حسود
بارا ،فيعمل كل ما يستطيعه إلسقاط هذا وذاك .فهو يحسد المعرفة
قلبه ال يستريح مطلقًا أن يرى إنسانًا ناج ًحا ،أو إنسانًا ً
والحكمة ،ويحسد العفة ،ويحسد االتضاع ..لذلك فهو ينشر فى العالم الجهل والزنا والكبرياء ،بكل ما عنده من حق.

كل ما ذكرناه قبالً من صفات الشيطان وتنوع حيله ،إنما كتبناه لكم ،ال لكى تخافوا منه ،إنما لكى تحترسوا منه .وعلى
الرغم من عنف الشيطان ومكره ،إال أن االنتصار عليه ممكن جدًا ،بل إنه سهل أيضا بالجهاد الشخصى ومعونة النعمة
اإللهية:

 -1إمكانية االنتصار
إذا وضعت أمامك أن االنتصار فى حروب الشيطان أمر صعب أو مستحيل ،ستخور قواك وتضعف وتستسلم ،وبالتالى
ستسقط .أما أنت فإن حاربك الشيطان ،تأكد تما ًما أنه فى إمكانك أن تنتصر تأمل باستمرار فى سير القديسين الذين انتصروا

 -2ال تخافــــوا
ال نخاف مطلقًا من الشيطان .فهو على الرغم من كل مواهبه وقوته وحيله ،كائن ضعيف أمام أوالد هللا .قال عنه الرب:
س ْل َ
طانًا
" َرأَيْت ال َّ
اء" (لو  .)18:10لقد داسه الرب على الصليب لذلك قال" :هَا أَنَا أُع ِ
س َم ِ
ْطي ُك ْم ُ
ق ِمنَ ال َّ
ش ْي َطانَ َ
ساقِطا ِمثْ َل ا ْلبَ ْر ِ
َى ٌء" (لو .)19:10
سوا ْال َحيَّا ِ
ب َو ُك َّل قُ َّوةِ ْالعَ ُّد ِوَ ،والَ يَ ُ
ِلتَدُو ُ
ار َ
ت َو ْالعَقَ ِ
ض ُّر ُك ْم ش ْ

 -3قاومــــــــوه
ان" (1بط  .)9:5وال تستسلم ،بل اصمد فى الحرب كجندى صالح للمسيح .حارب بكل قوتك،
"فَقَا ِوموهَ ،را ِ
س ِخينَ فِى ِ
اإلي َم ِ
واطلب معونة الرب

 -4باإليمــــــان
دائ ًما فى الحرب ضع أمامك االنتصار وليس الفشل .قل :أنا ال يمكن أن أفشل ،مادمت ألجأ إلى هللا ،وهو يحارب عنى ،أنا ال
َاف ش ًَّرا ،ألَنَّكَ أ َ ْنتَ َم ِعى" (مز )4:23
ضا ِإ َذا ِس ْرتُ ِفى َوادِى ِظ ِل ْال َم ْو ِ
أخاف الشيطان ،بل أقول للرب" :أ َ ْي ً
ت الَ أَخ ُ

 -5اإلتضــــــــــاع
ونغلب الشيطان أيضا باإلتضاع مثل القديس األنبا أنطونيوس ..ألسباب كثيرة منها:
أ -ألن الشيطان غير متضع ،واالتضاع يذكره بكبريائه التى أسقطته.
ب -ألن االتضاع يذكره بصورة المسيح الذى أخلى ذاته وأخذ شكل العبد ،لكى يخلص البشرية.
ج -ألن المتضع إذ هو معترف بضعفه فيستعين بقوة هللا لتعينه فى حروب الشيطان .وهذا أكثر ما يخافه
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الشيطان.

 -6بالمشورة واالعتراف
من أجل هذا كانت أهمية أب االعتراف فى الكنيسة تكشف له ما فى قلبك ،وتخجل وتنسحق نفسك أمام هللا فى حضرته.
ويرشدك إلى ما ينبغى أن تفعله .واالعتراف يكشف حروبًا ربما المبتدئون ال ينتهبون لها.

 -7بالسهر والحرص
ساهرا على خالص نفسك .وهوذا الرسول يقول:
ال يكفى أن تعترف وتكشف نفسك وتطلب اإلرشاد ،إنما ينبغى أن تكون
ً
سد َزائِر ،يَجول م ْلت َ ِمسا َم ْن يَ ْبت َ ِلعه ه َو" (1بط .)8:5
يس َخ ْ
"اصْحوا َوا ْ
ص َمك ْم َكأ َ َ
س َهروا .ألَنَّ إِ ْب ِل َ

 -8بالصالة والصوم
وهو أهم سالح ،بقدر إمكاننا نجاهد .ولكن أنت يا رب الذى تقودنا فى موكب نصرتك" .أحطنا بمالئكتك القديسين ،لكى نكون
بمعسكرهم محفوظين ومرشدين" ..والمفروض أن نطلب معونة هللا من أول الطريق .فإن الكنيسة تعلمنا أن نصلى من أجل
النجاة قبل أن تأتى الحروب ..وهكذا تكون صالة وقائية ،قبل اللجوء إلى الصالة العالجية "يمين الرب صنعت قوة .يمين
الرب رفعتنى" فهل جربت يمين الرب فى حياتك؟ هل جربت خالص الرب ،الذى قال عنه موسى النبى" :ال َ ت َ َخافوا .قِفوا
ع ْنك ْم َوأ َ ْنت ْم تَصْمتونَ " (خر .)14-13:14
الرب يقَاتِل َ
َوا ْنظروا َخالَ َ
بَّ ..
الر ِ
ص َّ

 -9تحصن بالوصية
احفظ عددا من اآليات فى مواجهة الخطايا التى تحاربك منها:
 إن حاربك الشيطان بالغضب قل له :أن " َّللا" (يع .)20:1
ان الَ يَ ْ
صنَع بِ َّر َّ ِ
اإل ْن َ
غض َ
َب ِ
س ِ
ام َرأَة ِليَ ْ
شت َ ِهيَ َها ،فَقَ ْد َزنَى بِ َها فِى قَ ْلبِ ِه" (مت  .)28:5أو "أ َ ْم
 وفى حرب النظرة الشريرة أو الزنا نقولَ " :م ْن يَ ْنظر إِلَى ْسدَك ْم ه َو َه ْيكَل ِللروحِ ا ْلقد ِس" (1كو .)19:6
لَ ْ
ست ْم ت َ ْعلَمونَ أَنَّ َج َ
ى"
اب َ
 وأخطاء اللسانَ " :كثْ َرة ا ْل َكالَ ِم الَ ت َ ْخلو ِم ْن َم ْع ِصيَة" (أم  ،)19:10وقل" :اجْ عَ ْل يَا َرب َح ِارسا ِلفَ ِمى .احْ فَ ْظ بَ َشفَت َ َّ
(مز .)3:141

هللا َحيَّة َوفَعَّالَة" (يع  ،)12:4ولها تأثيرها .وثق أنك حينما تتذكرها البد
إن " َك ِل َمةَ ِ
ى فَ ِار َ
غة ،بَ ْل ت َ ْع َمل َما
سيكون لها عمل رادع داخل نفسك .وهكذا قال الرب" :تَكون َك ِل َمتِى الَّ ِتى ت َ ْخرج ِم ْن فَ ِمى .الَ ت َ ْر ِجع ِإلَ َّ
س ْلت َها لَه" (إش .)11:55
س ِر ْرت بِ ِه َوت َ ْن َجح فِى َما أ َ ْر َ
جرب إذن قوة كلمة الرب فى حروب الشياطين والرب معك كما كان مع يوسف
اجحا" (تك .)2:39
"فَكَانَ َرجال نَ ِ
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إنجيل الخدمة الثانية من صالة نصف الليل (لوقا )50-36 :7
ثم سأله أحد الفريسيين أن يأكل معه .فلما دخل بيت الفريسى اتكأ .وإذا إمرأة فى المدينة كانت خاطئة .فلما علمت أنه متكئ "
فى بيت الفريسى ،أخذت قارورة طيب ووقفت من ورائه عند رجليه باكية ،وبدأت تبل قدميه بدموعها وتمسحهما بشعر
رأسها ،وكانت تقبل قدميه وتدهنهما بالطيب .فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك قال محدثا ً نفسه :لو كان هذا نبيا ً لعلم من هذه
.المرأة التى لمسته ،وما حالها ،إنها خاطئة
فأجاب يسوع وقال له :يا سمعان عندى كلمة أقولها لك .فقال قل يا معلم .قال :كان لدائن مدينان على الواحد خمسمائة دينار
وعلى اآلخر خمسون ،وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما .فمن منهما يحبه أكثر؟ أجاب سمعان وقال :أظن الذى سامحه
باألكثر .فقال له :بالصواب حكمت .ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان :أترى هذه المرأة؟ دخلت بيتك وماء لرجلى لم تعط ،أما
هى فقد غسلت بالدموع رجلى ومسحتهما بشعرها .لم تقبل فمى ،أما هى فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمى .بزيت لم
تدهن رأسى ،أما هى فقد دهنت بالطيب قدمى .من أجل هذا أقول لك إن خطاياها الكثيرة مغفورة لها ،ألنها أحبت كثيراً .والذى
يغفر له قليل يحب قليالً .ثم قال لها :مغفورة لك خطاياك .فبدأ المتكئون يقولون فى نفوسهم :من هو هذا اآلخر الذى يغفر
الخطايا؟! فقال للمرأة :إن إيمانك قد خلصك ،فاذهبى بسالم.

طلبات الخدمة الثانية من صالة نصف الليل
 -1أعطنى يا رب ينابيع دموع كثيرة ،كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة .واجعلنى مستحقا ً أن أبل قدميك اللتين أعتقتانى
من طريق الضاللة .وأقدم لك طيبا ً فائقاً ،وأقتنى لى عمرا ً نقيا ً بالتوبة .لكى أسمع أنا ذلك الصوت الممتلئ فرحاً :إن إيمانك
خلصك.
 -2أذا ما تفطنت فى كثرة أعمالى الرديئة ويأتى على قلبى فكر تلك الدينونة الرهيبة تأخذنى رعدة ،فأهرب إليك يا هللا محب
البشر .فال تصرف وجهك عنى ،متضرعا ً إليك يا من أنت وحدك بال خطية ،أنعم على نفسى المسكينة بتخشع قبل أن يأتى
اإلنقضاء وخلصنى.
 -3السموات تطوبك أيتها الممتلئة نعمة ،العروس التى بال زواج .ونحن أيضا ً نمجد ميالدك (للمسيح) غير المدرك .يا والدة
اإلله يا أم الرحمة والخالص ،تشفعى من أجل خالص نفوسنا

أقوال اباء:
 -١اطلب التوبة فى كل لحظة ،وال تدع نفسك للكسل لحظة واحدة  -األنبا موسى األسود
 -٢اذهب واصطلح مع من أساء إليك قبل أن يأتي هو ويعتذر إليك فيسرق إكليلك  -البابا كيرلس السادس
 -٣إن سمعت وعملت بنيت على صخرة ،أما إن سمعت ولَم تعمل بنيت على الرمل  -القديس أغسطينوس
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ختام البصخة

األلحان

تقال بعد طلبة الصباح والمساء بالتبادل بين الجانب الشمالى والجانوبى بدءا ً بالشمال ثم تقال ختام الصلوات.
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لبش الهوس األول (الربع األول والثانى)
كلمة لبش تعنى شرح وهو يشرح الهوس األول عن عبور البحر األحمر .يقال باللحن اآلدام فال يتغير طوال العام.
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