
َيَقُع جبُل آثوس، الواليُة الرهبانيَُّة، القلُب الروحيُّ للعاِمل األرثوذكسيِّ املسيحّي، يف شبِه جزيرٍة ضيِّقٍة 
كلُّ  والعامل.  نفوِسهم  خالِص  أجِل  من  ُيصلُّوَن  رهباٌن  عديدٍة  ِلعصوٍر  فيها  عاَش  اإلجيّي.  البحِر  يف  بعيدٍة 
يُخ باييسيوس( ١٩٢٤-١٩٩٤) هو  ًة يف حياِته. الشَّ أرثوذكسيٍّ تقيٍّ يسعى للحجِّ إىل جبِل آثوس على األقلِّ مرَّ
ِس يف القرِن العشرين. آالُف الزوَّار كانوا يبحثوَن عن نصيحِة ونبوءاِت هذا  اِك اجلبِل املقدَّ أحُد أعظِم نسَّ
ُر األُب باييسيوس من التغيِري العنيِف الذي  يس. يف النصِّ التايل، ُيحذِّ ِم كشيٍخ قدِّ الراهِب اليوناينِّ، اُملكرَّ
ينتظُرنا يف أزمنتنا الرؤيويَِّة. نصيحُتُه لالستعداِد الروحيِّ وكيفيَِّة حتقيقِه ستكوُن نافعًة لكلِّ الذين جياهدوَن 

من أجِل اخلري، حمافظَني على التَّوازِن الروحيِّ يف عاٍمل يزداُد عداوًة خلالِصنا. 

، ومنوَّ هيمنِة «الشنغْن  يبدو أنَّ األَب باييسيوس سبَق فرَأى ُكلَّ شيٍء: احلروَب املتزايدَة العادمَة احلسِّ
األوروبيَّة»، «أمَن الوطن» األمريكّي، و«بوتينيَّة» روسيا، وانزالَق عاِلمنا اُملَعومل يف الفجور واجلنون، واقتراَب 

الدينونِة األخرية...

&

 


&
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سة...» «هناَك حرٌب جاريٌة اليوم، حرٌب مقدَّ

«إذا َصَمَت املطارنُة، فَمن سيتكلَّم؟»

ر. حتَّى اآلَن ملْ نفهْم بوضوح ما الَّذي َيجري، وال الواقَع  ُيزعُجين مزاُج الطمأنينِة السائُد. أمٌر ما يتحضَّ
ا. مصُري العاِمل يعتمُد فقط على أشخاٍص  أنَّنا سوف منوت. ال أعلم ماذا سينتُج عن ذلك. الوضُع معقٌَّد جدًّ
َل اهللا: من  معدودين. ولكنَّ اَهللا ما زاَل يكبُح الفرامل. علينا أْن ُنصلِّي كثًريا، وبأٍمل يف القلب، حتَّى يتَدخَّ
ا أْن نفهَم األزمنَة اليت َنعيُشها. قد تراكَم الكثُري من الرماِد والنفاياِت والالمباالِة، وحنتاُج لريٍح  الصعِب جدًّ

قويٍَّة عاصفة تقذُفها بعيًدا. 

قشرِة  يف  وجيشاٌن  إرتفاعاٌت  َتحدُث   : إهليٍّ ٍل  تدخُّ إىل  ٍة  ماسَّ حباجٍة  حنن  بيننا!  بابَل  برُج  مرعٌب!  أمٌر 
األرض. ما هذا اَهلْرُج واَملْرُج! عقوُل األمِم كافًَّة ُمشوَّشة. ولكن بالرغم من القلِق، أشعُر بالتعزيِة والثقِة يف 
داخلي. ما زاَل اُهللا يسكُن يف بعِض املسيحيِّني. شعُب اهللا، شعُب الصالة، ما زاَل صامًدا، واهللا بصالِحِه 
َة عواصف، ومل َنهلْك  الفائق، ما زاَل حيتمُلنا وسوَف جيعُل كلَّ شيٍء يف ِنصاِبه. ال ختافوا! لقد اجَتْزنا عدَّ

َة أيًضا. بعد. إًذا، هل علينا أن خناَف من العاصفِة املحتِشدة؟ لن لَك هذه املرَّ

ٌة َمخفيٌَّة َتظهُر عنَد احلاجة. السنوُن الصعبُة سوَف تكوُن قليلة. فقط  اهللا حيبُّنا. ُتوجُد يف اإلنسان قوَّ
كثٌري من الرَّعد.

 ال تستاؤوا، فاهللا فوَق كلِّ شيء. هو حيكُم كلَّ واحٍد وسيجلُب اجلميَع إىل ِمنِرب القضاِء ليعطوا َجوابًا 
عمَّا فعلوا، والذي مبوجبِه سوَف حيصُل كلُّ واحٍد على ما يستحقُُّه من اهللا بعدٍل. فالذين بطريقٍة ما ساعدوا 
يف عمِل الصالِح سيكاَفئون. أمَّا الذين عملوا الشرَّ فسوَف ُيعاَقبون. يف النهايِة، سَيضُع اُهللا كلَّ واحٍد يف 

مكاِنه، ولكْن، كلُّ واحٍد سيعطي جوابًا عمَّا فعَلُه يف هذه السنِني الصعبِة، إْن كاَن بالصالِة أو بالَعمل. 

حياولوَن اليوم تدمَري اإلميان، ومن أجِل إسقاِط َصْرِح اإلمياِن َيسحُبون حجًرا تلَو اآلخِر دوء. لكنَّنا 
كلُّنا مسؤولوَن عن الدمار، وليس فقط أولئك الذين يدمِّرون، بل حنن أيًضا َمن َنَرى كيف أنَّ اإلمياَن ُيَضعَُّف 
ُأ املِضلُّوَن على خلِق صعوباٍت أكَرب لنا، ويزداُد غيُظهم على  وال ُنبدي أيَّ جمهوٍد لتقوَيِته. كنتيجٍة لذلك يتجرَّ

الكنيسِة واحلياِة الرَّهبانيَّة. 

الوضُع احلايلُّ يقاوُم ُروحيًّا فقط، وليَس بوسائَل دنيويَّة. فالعاصفُة ستحتدُم قليًال، وسترمي احلطاَم وكلَّ شيٍء 
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غِري ضروريٍّ على الشاطىء، وبعد ذلك ستصبُح احلالُة أوضح. سُيكاَفىء البعض، بينما آخرون سَيدفعوَن ُديوَنهم. 

لشهادٌة  إنَّها  هذه،  أيَّاِمنا  يف  الكنيسة.  الشباب،  العائلة،  شيء:  كلَّ  ليفِسدوا  اليوم  كثريوَن  جياهُد 
ٍد من أجِل شعِبنا، ألنَّ الدولَة تشنُّ حربًا ضدَّ الناموِس اإلهلّي. فقوانيُنها  حقيقيٌَّة أْن نتكلََّم َجهاًرا من دوِن تردُّ

هٌة ضدَّ ناموِس اهللا.  موجَّ

لكنَّنا حنُن مسؤولوَن أالَّ ندَع أعداَء الكنيسِة ُيفِسدوَن كلَّ شيء. بالرغم من ذلك، مسعُت حتَّى كهنًة 
يقولون: «ال تتورَّط يف ذلك. إنَّه ليَس عمُلنا!» إذا كاَن هؤالء قد َبلغوا هذه احلالِة من «عدِم املكافحة» 
يف  ويعيشوا  الكلَّ  ُيرُضوا  أْن  يريدوَن  ألنَّهم  ُمبالني  غُري  إنَّهم  ال!  ولكن  أرجَلهم.  فسُأَقبُِّل  الصالة،  بسبِب 

راحٍة. 

الالَّمباالُة غُري مقبولة، حتَّى للعلمانيِّني، وعلى األكثِر عنَد اإلكلريوس. الرجُل الروحيُّ النَّزيُه ال يعمُل 
أيَّ شيٍء بـ «المباالة». يقوُل إرميا النيبُّ: «ملعوٌن من يعمُل عمَل الربِّ بتهاون»(إرميا ٤٨: ١٠). هناَك حرٌب 
سة. عليَّ أن أكوَن يف اخلطوِط األماميَّة. هناك الكثُري من املاركسيِّني، واملاسونيِّني،  جاريٌة اليوم، حرٌب مقدَّ
الِّني! أرى ماذا ينتظُرنا، إنَُّه  وُعبَّاِد الشيطان، وفئاٌت أخرى متنوِّعة! كثٌري من املمسوسني، وغِري النظاميِّني والضَّ

مؤٌمل يل. أتذوَُّق مرارَة أِمل اإلنساِن يف فمي. 

 *  *  *

َتسوُد روُح الفتور! ال يوجُد رجولٌة إطالًقا! لقد ُأفِسْدنا! كيَف ال يزال اُهللا حيتملنا؟ جيُل اليوِم هو 
جيُل الالَّمباالة. ال يوجُد حماِربوَن، فاألغلبيَُّة مناِسبٌة فقط يف االستعراض. 

فني. عليها أن حترَمهم.  ُيسمُح أن يظهَر اإلحلاُد والتجديُف على التلفاز، والكنيسُة صامتٌة ال َتُحرُم املجدِّ
َن من العيِش بسالم.  ماذا َتنتظر؟ دْعنا ال ننتظُر أحًدا غَرينا أن يسَحَب الثعباَن من جحِره، حتَّى نتمكَّ

ء َأنَُّه حتَّى أولئَك الذين ميلكوَن شيئًا ما يف داخِلهم بدأوا  يِّ إنَّهم صامتوَن بسبِب المباالِتهم. األمُر السَّ
إِن  ألنَّنا  جبرأٍة،  بإمياِننا  نشهَد  أْن  جيُب  الوضع؟»  لتغيِري  شيئًا  أعَمَل  أن  حقًّا  أستطيُع  «هل  قائلني:  يفتروَن 
ينا بالصمِت علينا أْن نعطَي جوابًا يف النهاية. يف هذه األيَّام الصعبِة، على كلِّ أحٍد أن يقوَم مبا يستطيُع  استمرَّ

فعُله، ويترَك ما هو خارَج طاقِتِه ملشيئِة اهللا. ذه الطريقِة يتنقَّى ضمُرينا.  

ماذا  وحنن؟!  وطِنهم،  أجِل  من  كثًريا  عانوا  فقد  قبوِرهم.  من  أجداُدنا  َينهُض  سوف  نقاوم،  مل  إذا 
نفعُل من أجله!... إذا مل يشهِد املسيحيُّون بإميام، ومل يقاوموا الشّر، إذا فاملدمِّروَن سيزدادوَن وقاحة. 
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لكنَّ مسيحيِّي اليوم ليسوا مبحاِربني. إذا بقَيت الكنيسُة صامتًة، الجتناِب الصداِم مع احلكومة، وإذا صمَت 
َك الرهباُن بسالِمهم، فمن سيتكلَّم؟»  املطارنُة، وإذا متسَّ

 *  *  *

يف  املسيحيُّوَن  يقاِسيه  ما  تعلُم  هل  بالرجولة.  وحتلَّ  نفَسَك  استجمْع  شيء.  كلِّ  على  الربَّ  ُأشُكِر 
البلداِن األخرى؟ هناك صعوباٌت مماثلٌة يف روسيا. ولكْن هنا ُيظِهُر الكثريون الالَّمباالة. ال يوجُد استعداٌد 

كاٍف للُّطف، وال ُحبٌّ للتكريس.

إذا مل نبدأ مبحاربِة الشرِّ وفضِح الذين ُيِضلُّوَن املؤمنني، فسوَف يزداُد الشّر.أمَّا إذا طَرحنا اخلوَف 
ُد املؤمنوَن قليًال. والذيَن َيشنُّوَن احلرَب على الكنيسِة سُيالقوَن صعوبًة أكرب. جانًبا فسوَف يتشدَّ

وكنَّا  عجائبيٍَّة،  بطريقٍة  يسون  القدِّ وساَعَدنا  اُهللا  بارَكها  لذلك  روحيًَّة،  ِعيشًة  مضى  فيما  ُأمَُّتنا  عاَشْت 
ننتصُر على أعداِئنا الذين لطاملا فاقونا َعدًدا. أمَّا اليوم، فما ِزلنا ندعو أنفَسنا مسيحيِّني أرثوذكسيِّني لكنَّنا 

ال حنيا حياًة أرثوذكسيَّة.

 *  *  *

سيقوُد إكلريوٌس فاتٌر الشعَب إىل الكسِل تارًكا إيَّاه على حالتِه السابقِة لئالَّ يرتعج، سيقولون: «أنظُروا، 
وا للموت. جيب أالَّ ُتقِلقوا  مهما حصل ال تقولوا إنَّه ستحدُث حرٌب أو جميٌء ثاٍن، وإنَّه على الناِس أن َيستعدُّ
ثون بلطٍف كاذٍب قائلني: «جيُب أالَّ نفضَح اهلراطقَة وأكاذيَبهم وذلك لُنظِهر ُحبَّنا  الناس». وآخرون سيتحدَّ

هلم». وشعُب اليوِم مائع، ال مخريَة فيه.

إذا جتنَّبُت إزعاَج نفسي من أجِل راحيت اجلسديَِّة، فأنا ال أبايل بالقداسة. الوداعُة الروحيَُّة هي شيٌء 
والرخاوُة والالمباالُة شيٌء آخر. يقوُل البعُض أنا مسيحيٌّ لذلك جيُب أن أكوَن َمِرًحا َوهادًئا. لكن هؤالء 

ليسوا مبسيحيِّني، إنَّهم ببساطٍة ال ُمبالني، وابتهاُجهم هو ابتهاٌج عامليٌّ َمحض.

ُن من األِمل فقط. بكلمٍة  َمن فيه هذه البذوُر الدنيويَُّة ليس شخًصا روحيًّا. فالشخُص الروحيُّ يتكوَّ
ُأخرى يتألَُّم على ما جيري حوَلُه، يتألَُّم على حاِل الناِس ويسبُغ عليِه الربُّ تعزيًة إهليًَّة بسبِب َأَلِمِه هذا.

َمْن يسُري بتواضٍع،  َيسلُك طريًقا مضمونة.

هدُفنا هو َأن حنيا حياًة أرثوذكسيًَّة، وليس فقط أن نتكلََّم أو نكتَب أرثوذكسيًّا. إذا مل تكْن للواعِظ 
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َر أرثوذكسيًّا لكن العيَش  خربٌة شخصيٌَّة فلن تذهَب عظاُته إىل القلِب ولن ُتغيَِّر الناس. َسهٌل علينا أْن نفكِّ
أرثوذكسيًّا يتطلَُّب ُجهًدا.

َيحتمُل اُهللا اليوَم كلَّ ما َيجري. حيتمل، كي ال يستطيَع األشراُر أْن يبِّرروا ذواِتهم. َينتظُر اُهللا منَّا 
خدمِة  أجِل  من  غضبَت  إذا  أمَّا  طاِهًرا.  ليَس  فغضُبك  اإلهانة،  عند  َغِضبَت  إذا  واجلهاد.  والصالَة  الصَرب 
خُط مشروًعا إذا كان سخًطا من أجِل الرّب، وهذا  القداسِة، فهذا يدلُّ أنَّ غريَة الربِّ فيك. قد يكون السُّ

خُط الوحيُد املربَّر. هو السُّ

ال َيليُق باملرِء أن يغضَب ِدفاًعا عن نفِسه. إالَّ أنَّ مقاومَة فاعِلِي الشرِّ هي أمٌر خمتلٌف عندما تكوُن دفاًعا 
َر باآلَخرين،  ِس، باألرثوذكسيَّة. عندئٍذ يصبُح واجُبك أن تفكِّ عن مسائَل روحيٍَّة مهمٍَّة تتعلَُّق بإمياِننا املقدَّ

فَني دفاًعا عن جاِرك. هذا الغضُب غضٌب نقيٌّ ألنَُّه بدافِع املحبَّة. وتواجَه املجدِّ

 *  *  *

َيقبُع الشرُّ يف داخِلنا. ليست فينا املحبَّة، لذلك ال نشعُر أنَّ مجيَع الناِس هم إخوُتنا، فنحن ُمجرَّبون 
«مبعرفِة آثاِمهم». لكنَّه ليس حسًنا أن ُتصبَح السقطاُت األخالقيَُّة ُمعَلنًة للجميع. فالوصيَُّة اإلجنيليَّة: «أخِبر 
الكنيسة» ( مىت ١٨: ١٧) ال َتعين أنَّ كلَّ شيٍء جيُب أن ُيعلَن للجميع، ألنَّنا بفضِح السقطاِت األخالقيَِّة ألخينا، 
ها، وبذلك يتزعزُع إمياُن إخوِتنا  سُنسلُِّح أعداَء الكنيسِة باملزيِد من األعذاِر الكاذبِة لتصعيِد حرِبهم ضدَّ

عفاء. الضُّ

إذا أردَت مساعدَة الكنيسِة، حاِوْل إصالَح نفِسك َبدًال من إصالِح اآلخرين، وهكذا سُتصِلُح جزًءا 
من الكنيسة. َفلو فَعَل اجلميع ذلك لكاَنت الكنيسُة بأفضِل حال. لكنَّ الناَس يهتمُّون اليوَم بكلِّ أمٍر حتَت 

الشمِس عدا أنفسِهم، ألنَّه سهٌل أن ُتعلَِّم اآلخريَن لكنَّ إصالَح نفِسك َيقتضي َجهًدا.

إذا كَشفنا عيوَب أِخينا بدافِع املحبَِّة متألِّمَني يف قلوبِنا، فذلك سُيحِدُث َتغيًريا يف قلبِه سواٌء َتَفهََّمنا أو 
ال. أمَّا إن كَشفَناها بتحيٍُّز ومن دوِن حمبٍَّة، فهذا األمُر سُيغِضُب األَخ فَيحتجُّ علينا؛ ألنَّ معاداِتنا لُه ستصطدُم 

وَّان. بأناُه ُمحِدثًة َشرارًة، كاصطداِم احلديِد بالصَّ

إذا َصَبْرنا على أخينا بدافِع املحبَِّة سيشعُر بذلك. لكنَّه أيًضا سَيشعُر بعداوِتنا حتَّى لو أخفيناها ومل 
ر به؟، ما الذي  ُنعبِّْر عنها، ألنَّ عدوانيََّتنا ُتزعُجه. علينا أْن نسأَل أنفَسنا دوًما: «ملاذا أريُد أن أقوَل ما أفكِّ

يدفُعين لقوله؟ أحقًّا يهمُّين قرييب أم أنَّين أريُد أْن ُأظِهَر له كم أنا ُمدِهٌش، ُمستعرًضا ذاِتي فقط؟».



٦

Theotokos Dormition Monastery [HAMATOURA]  - Koura - LEBANON طوره] - كوسبا -  الكورة - لبنان   . دير رقاد والدة اإلله [حمَ
www.hamatoura.com / E-mail: hamatoura@msn.com

فكيف يناُل بركَة اهللا َمن يَزعُم حماولَة حلِّ مسائَل كنسيٍَّة بدافِع اإلميان، ولكنَّه يفَتكُر يف داخلِه 

مبصلحِتِه الشخصيَّة؟

ُر فقط يف  َهْت ا شفاٌه صاحلة، فهي تتجذَّ الكلماُت العذبُة واحلقائُق العظيمُة هلا قيمٌة كبريٌة إذا ما تفوَّ

ذوي النيَِّة احلسنِة والضمِري النقّي.

مربٍِّر،  دون  الصدَق  َيمتلُك  فَمن  حكمة.  دوَن  اسُتخدَمْت  ما  إذا  جرميًة  ترتكَب  أن  للحقيقِة  ُيمكُن 

يكوَن  أالَّ  جيُب  التعطُّف.  من  خاٍل  ِصدَقُه  ألنَّ  اآلخريَن  ضدَّ  وثانًيا  نفِسه،  ضدَّ  أوَّال  مضاعًفا  ا  شرًّ يرتكُب 

ًبا بل أن حيمَل يف قلِبِه ُحبًّا للجميع. َمن يرمي كلماٍت عشوائيًّا، حتَّى لو كانت حقًَّة، فهو  املسيحيُّ ُمتعصِّ

ا. يرتكُب شرًّ

مها  دِر  الصَّ وبسعِة  روحيٍَّة  بطريقٍة  احلكَم  لكنَّ  اخلِري،  لعمِل  االستعداُد  وكذلك  صاٌحل  أمٌر  التَّوقُري 

ِب، ذاَك الرفيِق الغاشِّ للتوقري. ضروريَّاِن لالحتراِس من التعصُّ

اليقظُة والرصانُة ضروريَّتان. وكلُّ ما يفعُله املرُء جيُب أْن يكون حمبًَّة باهللا. جيُب أْن يكوَن املسيُح 

مصدَر كلِّ حرَكة. حنتاُج الكثَري من اإلنتباِه ألنَّنا عندما نقوُم بأيِّ أمٍر ُبغيَة إرضاِء اآلخرين، فلن جنَين أيََّة 

منفعة.

ال نرتقي إىل السماواِت باملساعي األرضيَِّة، لكْن بأْن نواضَع أنفَسنا روحيًّا. فَمن ميشي منخِفًضا يسلُك 

الطريَق املضموَن وال يسقُط أبًدا.

عصُرنا هَو عصُر املحسوساِت واإلضطراب، لكنَّ احلياَة الروحيََّة ليست َحياًة صاخبة. اإلستنارُة الروحيَُّة 

ضروريٌَّة، ألنَّها إن غاَبت َيبقى املرُء يف الظلمِة، وقد يتصرَُّف بنيٍَّة حسنٍة لكنَُّه َيخِلُق مشاكَل كثريًة للكنيسِة 

اء ارتباِكه. واملجتمِع من جرَّ

مرَّْت أيَّاٌم أناَرنا فيها الرُّوح القُدس وَأرشَدنا إىل الطريق. هذا شأٌن عظيم! أمَّا اليوم فال جيُد َسبًبا لينحِدَر 

إلينا. تنتظُرنا سنواٌت صعبة. فُبرُج بابَل يف العهِد القدِمي كاَن كلعبٍة لألطفال ُمقارنًة بَعصِرنا.

 *  *  *
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ختُم ضدِّ املسيح يصبُح حقيقًة.

ُيحتمُل أنَّكم ستخَتربوَن الكثَري ممَّا ُكتَب يف سفِر الرؤيا. سَينجلي الكثُري شيئًا فشيئًا. الوضُع مريع، 
ُدنا ومل يبَق بعُد سوى «ابِن اهلالك» (٢ تس ٢: ٢ – ٣) جنوٌن يفوُق كلَّ احلدود، زمُن اإلرتداِد يترصَّ

أصبَح العاُمل مستشفى للَمجاِنني. سوَف يسوُد ارتباٌك كبٌري تبدُأ فيه كلُّ حكومٍة بالتصرُِّف على هواها. 
حتَّى إنَّنا َنرى األحداَث اليت ال نتوقَُّعها، تلك األحداُث األكثُر جنوًنا حتدُث أمامنا، واألمُر الوحيُد اَحلَسُن 

ا. أنَّ كلَّ هذه األمور سَتحدُث بتتابٍع سريٍع جدًّ

املسكونيَُّة واألسواُق املشتَركُة وحكومُة العاِمل الواحد، َوِديٌن واحٌد ُمَفربٌك، هذه كلُّها من ِخطِط 
الشياطني. َبدَأ الصهاينُة بتهيئِة مسيحِهم الذي، بالنسبِة هلم، سوف ُيصبُح ملًكا وحيكُم هنا على األرض. 

موَن َرجَلهم الذي سيقول:  َينشُب ِشقاٌق كبٌري يصرُخ فيه كلُّ الناِس مطاِلبَني َمبِلٍك ُينقذُهم. إذَّاك، سُيقدِّ
«أنا اإلمام، أنا بوذا اخلامس، أنا املسيح الذي ينتظُره املسيحيُّون، أنا الذي ينتظُره شهود يهوه، أنا مسّيا 

اليهود».

سنرى  األيَّام  تلك  ويف  شديدة،  اضطهاداٍت  املسيحيُّون  سيعاين  كبرية،  وحماكماٌت  صعبٌة  أيَّاٌم  َتنتظُرنا 
جليًّا أنَّ الناَس ال َيفهموَن أنَّهم على حافَِّة ايِة األزمَنة، وأنَّ ختَم ضدِّ املسيِح قد بدَأ ُيصبُح حقيقًة، وكأنَّ 

ُس إنَّه حتَّى املختاُرون سيِضلُّون. ال شيَء حيدث. لذلك يقوُل الكتاُب املقدَّ

حَر األسوَد وعبادَة الشيطاِن،  يريُد الصهاينُة أن حيكموا األرَض، ولتحقيِق هذه الغايِة سيستخدموَن السِّ
طاِتهم. يريدوَن أن حيكموا األرَض  ٍة َيحتاجوَنها لتنفيِذ خمطَّ ألنَّهم يعتربوَن عبادَة الشيطاِن َسبيًال المتالِك قوَّ

َة الشيطان. ال يأخذوَن اَهللا يف ِحسبام. مستخدِمني قوَّ

إحدى عالماِت اقتراِب النبوءِة هي دماُر مسجِد ُعَمر يف أورشليم. سيدمِّرونه إلعادِة بناِء هيكِل سليمان 
الَّذي كان مبنيًّا يف نفِس املكان. عندئٍذ سيعِلُن اليهوُد مسّيا «ضدَّ املسيح» يف هذا اهليكِل اجلديد.

ُيعمياِن  َبهم  وتعصُّ َأناُهم  لكنَّ  هذا  يعلموَن  َصلبوه.  وأنَّهم  َأتى،  احلقيقيَّ  املسّيا  أنَّ  احلاخاماُت  َيعِرُف 
َبصريَتهم.

أنَّ  ُس  املقدَّ الكتاُب  يقوُل   .٦٦٦ بالعدد  سُيخَتمون  الناَس  أنَّ  سنة،  ألَفي  منُذ  الرؤيا،  سفِر  يف  ُكِتَب 
الضريبُة  هذه  العديدة.  غزواِتهم  يف  احتلُّوها  الَّيت  الشعوِب  على  ضريبًة  َفرُضوا  القدمي  العهِد  يف  اليهوَد 
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السنويَُّة كانت ُتساوي ٦٦٦ ِوحدًة من الذهب (٣ ملوك ١٠: ١٤ ، ٢أخبار ٩: ١٣). ولكي ُيخِضعوا العاَمل كلَُّه، 
سيِعيدوَن اليوَم طرَح رقِم الضريبِة القدِمي املرتبِط مباِضيهم املجيد، من هنا أنَّ  ٦٦٦ هو عدُد الشيطان.

طويل،  وقٍت  منُذ  اإلئتماِن  بطاقاِت  على  العدَد  هذا  وَضعوا  فقد  ط،  املخطَّ حسَب  يسُري  شيٍء  كلُّ 
راِء أو احلصوِل على قرٍض أو على َعمل. ولذلك، من ال حيمُل العدد ٦٦٦ لن يكوَن قادًرا على الَبيِع أو الشِّ

ُتخُربين العنايُة اإلهليَُّة أنَّ ضدَّ املسيِح يريُد إخضاَع العاِمل ُمستخدًما هذا النظام، الذي سُيفرُض على 
، ألنَُّه وحَدهم َمن حيِملوَن هذه العالمَة، صورًة  الناِس مبساعدِة الوسائِل اليت ُتسيطُر على اإلقتصاِد العامليِّ

مع العدِد ٦٦٦، سيستطيعوَن اإلخنراَط يف احلياِة اإلقتصاديَّة.

َحمِلها  على  الناُس  سُيرَغُم  ذلك  بعد  املنَتجات.  مجيِع  على  البدايِة  يف  ُتوضُع  صورًة  العالمُة  ستكوُن 
على أيِديهم أو جباِههم. بعَد تقدِمي البطاقاِت الشخصيَّة، الَّيت حتمُل رقم ٦٦٦، وبعد إجياِد ملفٍّ شخصّي، 

سيستخِدموَن اخلداَع شيئًا فشيئًا لطرِح العالمة.

متَّ بناُء قصٍر كامٍل يف بروكسل َيحمُل العدَد ٦٦٦ ليحوَي كمبيوتًرا مركزيًّا، يستطيُع هذا الكمبيوتر 
الدكتاتوريَّة  ونرفُض  املسيح  ضدَّ  َنرفُض  ألنَّنا  ذلَك  نرفُض  األرثوذكسيِّنيَ  حنُن  األشخاص.  ملياراِت  متابعَة 

أيًضا.

*  *  *
أكرُث ما ميكُن أن نعاِنيه هو االستشهاد.

املسيحيِّني  َسَيسُجنوَن  كثًريا.  سُيعاين  النظاَم  هذا  يوافُق  ال  ومن  عصيبٌة،  ونصُف  سنواٍت  ثالُث  سَتمرُّ 
بوا َأحًدا، لكْن من دوِن العالمِة سيكوُن، بكلِّ بساطة،  مستخدِمني أيَّ عذٍر ُمختَلٍق َيخطُر بباِلهم. لن يعذِّ
مستحيًال على أيِّ شخٍص أن يعيش. سيقولون لكم: «إنَّكم ُتعانوَن من دوِن العالمة، لو َقبلتموها فقط ملا 

ُكنتم تكابدوَن أيًّا من املصاعب».

يستطيُع  اآلن.  منُذ  ومعتدلٍة  بسيطٍة  حياٍة  عيِش  على  تتدرَّبوا  بأن  السنوات،  هذه  اجتياَز  بإمكاِنكم 
املسيحيُّون إعالَة عائالِتهم عَرب احلصوِل على قطعِة أرٍض وزراعِة شيٍء من القمِح والبطاَطس وبعِض أشجاِر 
الزيتوِن مع تربيِة حيواناٍت كاملاعِز والدجاج. لن ينفَع َتخزيُن األطعمِة كثًريا ألنَّ الطعاَم لن يلبَث طويًال 

قبَل أن َيفسد.

ُر تلَك األيَّاِم من  لن تطوَل هذه االضطهاداُت كثًريا: ثالُث سنواٍت أو ثالُث سنوات ونيِّف. سوف ُتقصَّ
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الشيطان-ضدِّ  دكتاتوريَُّة  وتأيت  الرَّعُد  سَيضرُب  غًدا،  َعون.  دوَن  أحًدا  اُهللا  َيترَك  ولن  املختارين،  أجِل 
إىل  شيٍء  كلَّ  ُل  وُيحوِّ رَّ  الشَّ َيدوُس  سوف  جبملِته.  املسيح  ضدِّ  نظاَم  لُيزعزَع  املسيُح  ُل  يتدخَّ مثَّ  املسيح. 

منفعٍة يف ايِة املطاف.

*  *  *

سؤال: ماذا لو َأخَذ أحُدهم العالمَة دوَن علِمه؟

جواب: ُيستحسُن أن تقوَل «دوَن مباالة»، كيف ألحٍد أن ال يعرَف رغَم وضوِح كلِّ األمور؟ وإذا كان 
أحٌد ال يعرف، فيجُب أن يهتمَّ ويعرف. فاملرُء ِبَقبولِه العالمَة، حتَّى دوَن علمِه، سيخسُر النعمَة اإلهليََّة 
ُس الكاهُن الطفَل يف جرِن املعموديَِّة يتقبَُّل هذا األخُري  وُيسلُِّم نفَسه للتأثرياِت الشيطانيَّة. عندما ُيغطِّ

الروَح القدَس دوَن ِعلِمه وتسكُن النعمُة اإلهليَُّة فيه.

َرُه اُهللا سيكون، فماذا نستطيُع أْن نعمل؟ سؤال: يقوُل البعُض ما قدَّ

لألسف،  املعاصرين،  الكهنة  بعُض  كذلك.  ليست  احلقيقَة  لكنَّ  يشاؤون  ما  يقولوا  أْن  هلم  جواب: 
يعاملوَن أفراَد رعيَِّتهم كأطفاٍل، لئالَّ يزعُجوهم. إذ يقولوَن هلم: «ال جتزعوا. ما َيجري اليوَم ليس مهمًّا. 
حتتاجوَن فقط أْن ُتؤِمنوا يف قلوِبكم». أو يوبِّخوَنهم قائلني: «ال تتكلَّموا على هذا املوضوع، أِي البطاقاِت 
الشخصيَّة، أو عالمِة الوحش، ألنَّ الكالَم لن يؤدَِّي إالَّ إىل إزعاِج الناس». فلو قالوا َبَدَل ذلك: «فلنحاوْل 
أن َنحيا بشكٍل أكثَر روحانيٍَّة وأن نكوَن أقرَب إىل املسيِح وال َخنْف من أيِّ شيٍء ألنَّ أكثَر ما ميكُن أْن 

نعانَيُه هو االستشهاد»، لَقاموا على األقلِّ بإعداِد َقِطيعِهم ملواجهِة القالقِل اآلتية.

حوَله  احلاصلُة  األموُر  وتبدُأ  َنوِمه،  من  وَينهُض  األموِر  يف  النظَر  سُيعيُد  احلقيقَة  املرُء  َيعرُف  عندما 
بإيالمه، فَيبدُأ بالصالِة واإلحتراِس لئالَّ يقَع يف هذا الفّخ.

ِس َيضعوَن نبوءاٍت حسَب هواُهم. إنَّهم  ريَن اُملخادعَني للكتاِب املقدَّ ماذا َنرى اليوم؟ َيكفي أنَّ املفسِّ
ليَم  ُيمثِّلوَن اإلكلريوَس لكنَّهم أكثُر ُجبًنا من عامَِّة الناس. كاَن األجدُر ِبهم أن ُيظِهروا القلَق الروحيَّ السَّ
التعزيَة  يتلقَّوا  لكي  إميام،  يف  إيَّاهم  ديَن  ومشدِّ بنَّاًء،  اهتماًما  فيهم  باذريَن  املسيحيني،  بذلَك  مساعديَن 

اإلهليَّة.

إنِّي َألَعَجُب من هذا األمر. أال ُيعطيهم ما جيري حوَلنا أيَّ سبٍب للقلق؟ وملاذا ال يضيفوَن عالمَة استفهاٍم 
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على التفاسِري اليت يأتوَن ا على األقّل؟ وإذا ساعدوا ضدَّ املسيِح وعالمَته، أال يقوُدوَن أرواًحا ُأخرى إىل 
اهلالك؟

«بطاقاِت اإلئتماِن» و«األمِن املربمج» دكتاتوريٌَّة عامليٌَّة وَيختبئ فيها  كالَّ، تقبُع وراَء النظاِم املتكامِل لـ
نُري ضدِّ املسيح.

على  العالمَة  يأخذوا  أْن  والعبيد  األحراِر  والفقراء،  األغنياء  والعظماء،  البسطاِء  الناِس  جبميِع  «يؤدِّي 
يِدهم اليمىن أو جباههم».

«ولن يستطيَع أحٌد أْن يشترَي أو يبيَع إالَّ إذا امتَلَك العالمَة أو اسَم الوحِش أو عدَد اِمسه».

«خذوا احلكمَة وليقْم ذو الفهِم حبساِب عدِد الوحِش ألنَُّه عدُد إنساٍن وهو العدُد ٦٦٦». 

رؤيا(١٣: ١٦ – ١٨).

 *  *  *

وا للموت يجُب أْن تستعدُّ

التضحيِة  َفَرِح  َطعُم  وصاَر  بالنفِس،  والتضحيَة  رَف  الشَّ الناُس  َفَقَد  نفِسه،  على  السيطرَة  العاُمل  َفَقَد 
أِمل  يف  تشترُك  عندما  فقط  َتحصُل  املعجزاِت  ألنَّ  املقدار،  ذا  بوَن  يتعذَّ ولذلَك  اليوم.  ُألناِس  َمجهوًال 

اآلَخر.

ُر بنفِسه فقط ولن يتلقَّى النعمَة اإلهليَّة.  خُص روَح التضحيِة بالنفِس يف ذاِته، فهو يفكِّ ما مل ُيغذِّ الشَّ
رُه اُهللا أكثر. َمن ميوتوَن ببطولٍة باحلقيقِة ال ميوتوَن، وحيُث ال توجُد  كلَّما نسَي املرُء نفَسه أكثر، كلَّما تذكَّ

بطولٌة فال ميكُن َتوقُُّع أيَّ شيٍء ذا قيمة.

إحَترُسوا  والشجاعة.  واجلرأِة  النفِس  لضبِط  املرُء  حيتاُج  ن.  ويدخِّ َيغلي  «َخلِقيًنا»  زماُننا  ُيشبُه 
مواجهِة  من  نوا  تتمكَّ لكي  باإلستعداِد  اآلَن  ابدأوا  بل  ما.  شيء  حصَل  إذا  ين  مستعدِّ غَري  ُتوجدوا  لئالَّ 
تتوقَّعوَنها»                                          ال  ساعٍة  يف  البشِر  ابُن  يأيت  ألنَُّه  يَن،  مستعدِّ أنتم  كونوا  «فلذلك  املسيح:  يقوُل  الصعوبات. 
ين فقط،  (مىت٢٤: ٤٤). أليَس كذلك؟ اليوم، أْن حنيا يف هذه األزمنِة املعقَّدة، ال يكفينا أْن نكوَن مستعدِّ

يَن ثالَثة أضعاٍف على األقّل! بل مستعدِّ
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ُيحتمُل أْن نتعرََّض ليس فقط للموِت الفجائيِّ ولكْن ألخطاٍر ُأخرى أيًضا. لذا فلَندَفْع عنَّا رغبَة ترتيِب 
حياِتنا بشكٍل ُمريح، عسى أْن َيحيا فينا حبُّ الشرِف وروُح التضحيِة بالنفس.

ُل باستمرار. تأجيالٌت صغريٌة  ُر يف اخلفاء، شيئًا ما يف املستقبِل القريب، لكنَّه يتأجَّ َأرى أن شيئًا ما يتحضَّ
ُل األمور، لكن  طوَل الوقت. من َيخلُق هذه التأجيالت؟ اهللا؟ َيمضي شهٌر مثَّ بضعُة َأشهٍر ُأخرى وهكذا تتأجَّ
طاملا أنَّنا نعرُف ما ينتظُرنا فلُننمِّي احلبَّ يف داخِلنا قدَر املستطاع، وهذا أهمُّ شيٍء: أْن يوجَد احلبُّ األخويُّ 
الصراحِة  يف  َتنغمْس  وال  استطاعِتك  قدَر  السرَّ  إحفْظ  ة!  القوَّ هي  هذه  واحلبُّ  اللُّطُف  بيننا.  فيما  احلقيقيُّ 

املفرطِة ألنَّه إذا اشتَركنا أنا وأنَت وقارُع اجلرس (الثرثار) يف السرِّ فماذا ينتُج عن ذلك؟

ي بنفسِه دفاًعا  ، ألنَّ من َيموُت ِميتَة الشجعاِن ُيضحِّ ُيضيُف املوُت يف املعركِة كثًريا من رمحِة الربِّ
ي حبياِتِه بدافِع احلبِّ النقيِّ ِدفاًعا عن أخيِه يقلُِّد املسيح. أشخاٌص كهؤالِء هم أبطاٌل  عن اآلخرين. فَمن ُيضحِّ
شجعاٌن يبثُّوَن الرُّعَب يف أعداِئنا. واملوُت نفُسُه يرتعُد منهم ألنَّهم جيَرحوَنه ِبحبِّهِم العظيم، وهكذا َيبلغوَن 

اخللوَد وَيِجُدوَن ِمفتاَح احلياِة األبديَِّة حتَت حجِر القرب، ويدخلوَن إىل الغبطِة األبديَِّة دوَن مشقٍَّة.

هلذا أقوُل لكم: َنمُّوا فيكم التضحيَة بالنفِس واملحبََّة األخويَّة. عسى أْن يبلَغ كلُّ واحٍد منكم حالًة 
لنفسِه  حبِِّه  بسبِب  الشجاعَة  َيفقُد  الروحيَِّة  احلياِة  دوَن  املرَء  ألنَّ  الصعبة.  األوضاِع  اجتياَز  ُلُه  ُتؤهِّ روحيًَّة 
وأنَّ  هباًء  يضيُع  شيَء  ال  أْن  نؤمُن  فنحُن  للموت.  وا  تستعدُّ أْن  عليُكم  وخيوَنه.  املسيَح  ُينِكَر  أْن  وميكُن 

تضحَيَتنا هلا معىن.

إنَزعوا َأناكم من كلِّ شيٍء تفعلوَنه. اإلنساُن الَّذي َيَدُع أَناه َترتفُع َفوَق األرِض ُيحلُِّق يف فضاٍء آخَر. 
وطاملا َتبقى َمحصوًرا يف نفِسَك َفلن ُتصبَح كاِئًنا َسماويًّا.

َر ولو قليًال أنَّ املوَت موجود. طاملا أنَّنا سنموُت  ليَس من َحياٍة ُروحيٍَّة دوَن تضحَية. َحاِول أن تتذكَّ
تكم، ولكن ليَس لدرجٍة تعبدوَن فيها سالَمكم  على أيَِّة حاٍل، َدعونا ال نبالُغ بالعنايِة بنفوِسنا. ِإعَتنوا بصحَّ
وراحَة باِلُكم. ال أطلُب من أحٍد منكم أن يرمَي بنفسِه يف مغامراٍت خطرية. لكن ال ُبدَّ على األقلِّ أن متلَك 

شيئًا من البطولِة يا أخي!

وَن بأنفسهم. ال توجُد   ال يفعُل املآثَر ذوو القاماِت الضخمِة، إنَّما اجلريئون والصادقون، والَّذين ُيضحُّ
رؤوِسهم  فوَق  وإنَّما  أعداِئهم،  على  الناَر  يطلقوَن  ال  الروحيَِّني  األبطاَل  ألنَّ  الروحيَِّة  البطوالِت  يف  بربريٌَّة 
ُل الشخُص اللَّطيف أن ُيقتَل على أن َيقتل. والَّذي يشعُر مع اآلخرين مهيَّأٌ  ُمجربيَنهم على اإلستسالم. يفضِّ
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القتباِل الِقوى اإلهليَّة.

يَر واجلباَن وصغَري النفِس، ُيخِفي خوَفُه بالوقاحِة. َيخاف من نفسِه ومن  من ناحيٍة ُأخرى، فإنَّ الشرِّ
اآلخريَن فيطلُق الناَر دوَن توقُّف. الشجاعُة واجلرأُة شيٌء واإلجراُم واخلبُث شيٌء آخُر متاًما. لكي ينجَو املرُء 
يف أيِّ عمٍل، حيتاُج للمجازفِة باملعىن اإلجيايبِّ، وَمْن يفتقُر للمجازفِة لن يبلَغ البطولَة وال القداسة. جيُب أن 

ِب األمور. يتوقََّف القلُب عن حتسُّ

َأصبَحِت اجلرأُة نادرًة يف عصِرنا وصاَر املاُء َيجري يف عروِق الناِس بدَل الدم. إذا انَدلعت َحرٌب (ال 
مسح اهللا) فقد ميوُت الكثريون من اخلوف، بينما َيجُنب آخرون ألنَّهم معتادوَن على رخاوِة العيش. اخلوُف 
ضروريٌّ عندما يساعُد املرَء ليعوَد إىل اهللا، بينما اخلوُف الناجُم من ضعِف اإلمياِن ومن ضعِف ثقِتنا باهللا 

فهو ُمدمٌِّر.

ر أنَّه كلَّما خاَف الشخُص أكثَر كلَّما أصبَح ُعرضًة للعدوِّ  خوٌف كهذا َتقوُده اجلرأة. َعلينا أن نتذكَّ
أكثر، وإذا رفَض املرُء أن جياهَد لكي يصبَح شجاًعا ومل جياهْد سعًيا وراَء املحبَِّة احلقيقيَِّة، فسيصبُح أضحوكًة 

عندما َتصُري الظروُف َصعبة. 

َيبتهُج املحارُب بأْن ميوَت لُينِقَذ اآلخرين. فإذا َأعددَت نفَسك ذه الذهنيَِّة فلن ُيِخيَفك شيٌء بعَد 
ات. ُأناس اليوم ال يريدوَن حتَّى أن  اآلن، ألنَّ الشجاعَة َتنشُأ من احلبِّ الكبري، ومن اللُّطِف والتضحيِة بالذَّ
ُر املوَت حييا خارَج الواقع. فَمن َيخافوَن املوَت وُيحبُّوَن أباطيَل  يسمعوا عن املوت. غَري أنَّ من ال يتذكَّ
روَن فيه باستمراٍر  احلياِة يعيشوَن َكسًال روحيًّا. أمَّا الشجعاُن الَّذين يُبقوَن املوَت دوًما نصَب أعيِنهم، ويفكِّ

َيقهروَن األباطيَل وَيحَيوَن األبديََّة والفرَح السماويَّ وهم ما زالوا على األرض.

على َمن يقاتُل يف املعركِة من أجِل اإلمياِن والَوطِن، أن َيصلَب نفَسه دوَن خوٍف ألنَّ اهللا سُيعيُنه! 
اهللا نفُسه سيقرِّر ما إذا كان سيموُت هذا اإلنسان أو سَيحيا. علينا أن نثَق باهللا ال بأنفِسنا.

 *  *  *

ينيُّوَن َنهَر الفرات. سيأخُذ الروُس تركيَّا وَيعُرب الصِّ

ُتخُربين الِعنايُة اإلهليَُّة أنَّ أحداثًا كثريًة سَتجري. سيأخُذ الروُس تركيَّا. وَتختفي تركيَّا من خريطِة العاِمل ألنَّ 
ثلَث األتراِك سيصبحوَن مسيحيِّني، َوَيموُت الثلُث اآلخُر يف احلرب، ويغادُر الثلُث األخُري إىل بالِد الرافَدين.
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سَيعُرب  كثرية.  دماٌء  سُتراُق  كبًريا.  َدوًرا  روسيا  فيها  تلعُب  ِلحرٍب  َمسرًحا  األوسُط  الشرُق  سُيصبُح 
الصينيُّوَن َر الفراِت ِبجيٍش عدُده ٢٠٠ مليون، وَيسريوَن ُوصوًال إىل أورشليم. عالمُة اقتراِب هذه األحداِث 
ستكوُن دماَر جامِع ُعَمْر. ألنَّ دماَره سُيعِلُن بدَء عمِل اليهوِد يف إعادِة بناِء هيكِل سليمان، الَّذي كان مبنيًّا يف 

نفِس املوِضع.

سَتنَشُب ُحروٌب كبريٌة بَني الروس واألوروبيِّني. سُتراُق دماٌء كثرية. لن تلعَب اليوناُن دوًرا كبًريا يف هذه 
احلرِب، لكنَّ الروَس سيعطوَنها الُقسطنطينيَّة، ليس ألنَّهم حيبُّون اليونان، ولكن ألنَّهم لن َيجدوا حالًّ أفضل، 

وسوف ُتسلَُّم املدينُة إىل اجليِش اليوناينِّ حتَّى قبَل أن يصَل إليها.

ٍر، وسيتصرَّفوَن  ِتهم وسيساعُدهم األوروبيُّون فيبلُغوا غطرسًة تفوُق كلَّ تصوُّ َيزداُد اليهوُد اعتداًدا بقوَّ
بال رادٍع، حتَّى إنَّهم سيحاولوَن أن حيُكموا أوروبَّا.

ُد املسيحيِّني كلِّيًّا، إالَّ أنَّ هذه الوحدَة  سيجرِّبوَن كلَّ أنواِع اخلداع، لكنَّ االضطهاداِت الناجتِة ستوحِّ
لن تكوَن بالشكِل الَّذي يرغُب فيِه َمن ُيحاولون بَأساليَب عديدٍة توحيَد الكنيسِة حتَت قيادٍة دينيٍَّة واحدة.

ِعندئٍذ  اجلداء.  عن  اخلراَف  تلقائيًّا  َتفصُل  سوف  َتنكشُف  الَّيت  األحداَث  ألنَّ  املسيحيُّون  سيتَِّحُد 
ستتحقَُّق النبوءة: «رعيٌَّة واحدٌة وراٍع واحٌد».

عِر ألنَّ اجلبناَء ال ينفعوَن أحًدا، ينظُر اُهللا إىل وضِع كلِّ واحٍد ويساعُده. جيُب أن  ال َتستسلموا للذُّ
روا مثَّ َتصرَّفوا. من األفضِل َدوًما أن  َنبقى هادئَني وأْن نستخدَم عقوَلنا، وأن نستمرَّ بالصالِة مهما َحصل. فكِّ
نواِجَه األوضاَع الصعبَة بالوسائِل الروحيَّة. غَري أنَّ الشجاعَة الروحيََّة الَّيت ُتولُد مَن القداسِة والسعِي حنَو 

اِهللا قد ُفقَدِت اليوم. كما أنَّ الشجاعَة الطبيعيََّة ضروريٌَّة لئالَّ َنجنبَ يف وجِه اخلطر.

حنتاُج قداسًة كثريًة لنُصدَّ الشرَّ الكبري، وميكُن للشخِص الروحاينِّ أن يصدَّ الشرَّ ويساعَد اآلَخرين. 
وميكُن يف احلياِة الروحيَِّة ألكِرب جباٍن أْن ميتلَك شجاعًة كبريًة إذا ما سلََّم نفَسه للمسيِح وملعونِته اإلهليَّة. 
ميكُن أن يذهَب للخطوِط األماميَِّة ويصارَع العدوَّ وينتصر! لذلك جيُب أن خناَف اَهللا وحَده دوَن الناِس مهما 

كاَن الشرُّ الذي يأتون به. خمافُة اِهللا جتعُل أيَّ َجباٍن بطًال! ُيصبُح الشخُص ُشجاًعا لدرجِة أنَّه يتَّحُد باهللا.

+ الراهب  باييسيوس   اآلثوّيس
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