الصديؽ ال ّد ِائـ
َ

كنيسة مارجرجس  -سبورتنج

ك تيب صغير بين يديك ،ولكنو ممموء باالختبارات الروحية ،إنو مرآة لحياتنا
أحيانا
مع أنفسنا ومعامبلتنا مع اآلخرين .ىذه الحياة التي يصحبيا
أحيانا النجاح و ً
ً
أحيانا االنحراف...
الفشل و ً
 ...ويقف اإلنسان في وسط ىذه األمواج المتخبطة ينشد بر األمان ورضاء
اهلل.
ولكن سرعان ما يكشف لنا ىذا الكتيب عن وجود صديق دائم ال يحبنا فقط
ونحن قديسين ،بل باألكثر ونحن خطاة – ألنو أب.
وعن طريق تعاممنا مع ىذا الصديق الدائم ،نستطيع أن نحدد مسار تعاممنا
مع اآلخرين .كذلك عن طريق ىذا الصديق الدائم نستطيع أن نعالج مواضيع النجاح
والفشل واليأس ...الخ في حياتنا.
إن ىذا الكتيب يحتاج لمقراءة والتطبيق مرات عديدة .اهلل يجعمو بركة لكل أحد
دائما لو ،وأن يبارك السيدة /إيزيس ميخائيل أسعد التي
اختار أن يكون يسوع صديقًا ً
تعبت في ترجمتو آمين.
عيد السيدة العذراء – حالة الحديد
 ٢۷ - ۷۷۱۱/٦/٢۸بؤونة
القمص بيشوي كامؿ
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الصديؽ الدائـ
مقدمة:
عالم اليوم لم يتغير عن عالم األمس ،ىو عالم مجنون – مجنون باىتمامات
الجسد ،وشيوة العيون وتعظم المعيشة.
وانسان ىذا العالم يبحث عن السعادة دون جدوى فأطماعو ال تعدو أن تكون
مجرد قشور سوف تتساقط بمرور األيام .والعجيب أن اإلنسان ينمو في السن والعمر
ولكن محبتو لمعالم تجعمو يبقى كالطفل الذي يمعب بأشياء ال قيمة ليا وعندما تضيع
أحيانا يمعن اهلل نفسو ألن غباءه قد أعمى عينيو.
منو ىذه األشياء يغضب ويبكي و ً
ولكن لو عمم اإلنسان أن السعادة ىي في اهلل وحده الدائم الذي ال يزول لو عمم ذلك
لطمب اهلل بكل جرأة.
ولكن لؤلسف فإنسان ىذا العالم ال يجد الوقت لممجيء إلى اهلل ليتبلمس
بحنان مع يديو المثقوبتين ولكن بجيل يستيزئ بالرب يسوع وبتعاليمو ويطارد من
خبلل أعمالو الشريرة وحياتو الضائعة رجل األوجاع الوديع حامل خطايا العالم كمو.
والسعادة التي يجري و ارءىا إنسان ىذا العالم ال تعدو أن تكون شقاء مطمي
بالذىب ينتيي بفراغ عظيم يمؤل حياتو ...وىذه ىي شكوى إنسان العالم اليوم الذي ال
ينقصو شيء مادي ...إنيا شكوى الفراغ.
كتب ىذا الكتاب كي يساعدنا في تحويل أنظارنا إلى ربنا يسوع المسيح حينما
نجري في وسط برية ىذه الحياة .ونقدم ىذا الكتاب لكي يعرف العالم أن يسوع ىو
وىو وحده الصديق الدائم الذي يجيمونو ،والذي وحده يسد كل حاجاتيم ومطامعيم
غالبا ما تقودىم إلى الجنون...
التي ً
كذلك نقدم ىذا الكتاب إلى النفوس المحبة ليسوع ليروي عطشيا إليو.
األب فرنسيس ب .البيؼ
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( )۷لقد فات األواف
"صالح ىو الرب حصني في يوـ الضيؽ
وىو يعرؼ المتوكميف عميو" (نا .)۱ :۷
عندما تحول حياة الخطية جميع جيود اإلنسان ومواىبو وقوتو وشجاعتو إلى
رماد سوف أتساءل :كيف يكون في اإلمكان جمع ذلك الرماد وخمق كائن جديد
مبلئما ضمن الذين ال يعرفون الخطية؟!
مكانا
يستطيع أن يأخذ ً
ً

ىكذا كتبت إحدى الشخصيات التي ذاقت مآسي الحياة وجذبت حياتيا الخطية

ووقفت عمى قمة السنين يائسة ،ووقعت عمى ىذه الرسالة باسميا« ...المسكينة

سارة» لقد كانت المسكينة سارة تتوسل من أجل النجاة من ظبلم ليميا األعمى ،كانت
شخصا ما
شخصا ما يقودىا إلى أشعة شمس اهلل،
تتحسس بخوف لعميا تجد
ً
ً
يستطيع أن يزيح السحب التي أظممت روحيا .وبدأت تطمب إلى اهلل بشفاعة العذراء
أبدا إلى الوراء ،ولكف
مريم ممجأ الخطاة ،أن يكون اليوم مثل يوم جديد يأتي وال تنظر ً
كيؼ يحدث ىذا بعد فوات األواف؟
ىذه المسكينة بحكميا عمى قمبيا الحزين قد فقدت ىذا المنقذ الوحيد ...أال
وىو ثقتيا باهلل .يا لقمة معرفة «سارة الخاطئة» عن صديقيا الدائم ومحبتو الثابتة
التي ال تنتظر سابؽ محبتنا .لقد نسيت قصة المجدلية التي كانت حياتيا الخاطئة
عمى ألسنة الجميع ،وأصبحت قداستيا يكرز بيا عبر األجيال ،لقد نسيت بطرس
حينما أنكر سيده بقسم وأقسم أنو ال يعرفو عمى اإلطبلق ومع ذلك أصبح فيما بعد
رسول سيده والكارز باسمو عمى األرض .لقد نسيت المشيد في الجميل عندما نادى
إلي يا جميع المتعبين والثقيمي األحمال وأنا أريحكم".
«صديقيا الدائم» وقال" :تعالوا َّ
أيضا يسوع
فإذا كانت خطاياك مثل القرمز ستبيض كالثمج والصوف األبيض .نسيت ً
المصموب وذراعيو الممتدين ونداءه قائبلً" :أنا عطشان" .يسوع اإللو المتجسد محب
النفوس ،عطشان إلى النفوس التي أخطأت فيم الحياة أمثال سارة الخاطئة – إلى
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النفوس التي تحطمت بعجمة الحياة وتبعت أشباح الثراء ومباىج الحياة وكانت
معرضة أن تقول :لقد فات األواف...
إن الحياة ممموءة بالمآسي وأعظميا ىو ىذا النداء «لقد فات األوان» .ربما
نكون قد بددنا حياتنا أو خنا محبة إلينا لنا ،أو ربما قد سيطرت عمى حياتنا آلية
كاذبة مؤدية إلى ىبلكنا ،أو ربما قد نشرنا الدمار في يقظتنا عندما نندفع بإرادتنا
حيثما تنادينا مباىج الحياة أو محبة السمطة ولكن بالرغم من كل ىذا فيو ينادينا كما
فعل مع شعبو في العيد القديم" :أنا اهلل الصالح أمنح القوة في وقت الضيق وأعرف
عمي ألني أنا كما ىو حتى في شيخوختك وأقودك في كبر سنك ،أنا
الذين يتكمون َّ
ىو الذي صنعك وسأحممك ،سأحمل وأنقذ"...

ربما تكون حياتنا مميئة باألخطار ولكن «بحنان يديو المثقوبتين» سيعيد ما
كسر ويداوي الجراح .فالخطية الوحيدة التي ال يجب ارتكابيا ىي ىذا النداء
المخيؼ «لقد فات األواف».
أحيانا أنو ال فائدة
يا ربي يسوع المسيح المحب لنفسي دون تزعزع إني أشعر
ً
في محاولة جديدة ...كم من مرة حاولت ولكن دون جدوى! ولكني أعمم أنو من
الخطأ إ نكار محبتك الدائمة وأعمم أن أبشع خطية أستطيع ارتكابيا ىي فقد رجائي
أحيانا .يا ربي يسوع الحبيب من فضمك ال تسمح
فيك وبالرغم من كل ىذا فإني أفقده
ً
أبدا
بيذا ،فالبرغم من شدة ضعف إرادتي وضخامة خطيتي وابتعادي عنك فبل تدعني ً

أقول "لقد فات األوان" – بل دعني أنظر كيف تغرق نعمتك قمبي – نعمتك التي في
الضعف تكمل.
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( )٢امنحيـ فرصة
"فإف كاف اهلل قد أعطاىـ الموىبة كما لنا
أيضػػػًا بالسػػوية مػػؤمنيػػف بالػػرب يسػػػػػوع
ادر أف أمنػػػع اهلل"
المسػػػيػح فمػػف أنػػا أقػػػ ٌ

(أع .)۷۱ :۷۷

إن المسجونين الذين أطمق سراحيم يقابمون صعوبات كثيرة ألنو ال يوجد من
يعطييم فرصة أخرى في الحياة .فبمجرد وقوع إنسان في جريمة ومجازاتو وصدور
موصوما بالعار طريد المجتمع ومنبوًذا .وىو
حكم عميو ،يبدو لمكثيرين أن قد صار
ً
الما قوامو أفر ًادا يتوقون إلى إسقاط عيوبيم عميو لذلك ال يجد تساىبلً
ً
أيضا يواجو ع ً
من ىؤالء الناس لكي يمنحوه فرصة أخرى.

أما نحن أبناء اهلل الذين يجثون كل ليمة طالبين المغفرة ،فإننا ننحني كل
أبدا ،واهلل يعطينا
أسبوع أمام المذبح لمتناول من األسرار المقدسة فبل يمنعنا الكاىن ً
فرصا أخرى ،وينزع من قموبنا ىذا الخوف الرىيب حتى لو كثرت
دائما
ً
وسيعطينا ً
خطايانا.

لذلك يجب عمينا أن نغفر زالت اآلخرين وال نبغض العفو عنيم .فمثبلً عندما

خائبا بعد أن شعر بالندم الذي نبع من قمب
يسيء الزوج إلى زوجتو يجب أال ترده ً
عمدا كما يفعل أبناء كثيرون يجب عمى الوالدين
حزين .وعندما يضل االبن طريقو ً

اإلسراع في ا نتشالو من وىدة الخطية ،ومسح دموع الندم حتى يشعر ىؤالء األبناء أن
أيضا بالنسبة
لدييم فرصة أخرى ،ويشعر األب واألم بالزىو تجاىم .وكما ىو الحال ً
لمصديق والصديق ،والمعمم والتمميذ والسيد والخادم والمخدوم والمستخدم ...يجب عمى
الجميع أن يتعمموا منح أشقائيم الضعفاء فرصة أخرى – عندما يضل أحدىم طريقو

حقيقيا ببل رياء.
ندما
ً
ويندم ً

أحيانا يصبح النسيان أصعب .ولكننا
أحيانا يصبح السماح من الصعب ،و ً
ً
أيضا لممذنبين إلينا" إ ًذا
نصمي كل يوم قائمين" :واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ً
6

ذاتيا من قبل اهلل لسماحنا حتى نسرع
فقدوتنا اهلل في المغفرة ولدينا ىذا القياس الممقن ً
في إعطاء اآلخرين «فرصة أخرى».
يا ربي يسوع الحبيب يا غافر الخطايا التي عرفتيا قموبنا يجب أن أحاول حقًا

بمعونتك إعطاء فرصة لآلخرين كما أعطيتني أنت .فأنت الذي تتألم من أجل أقوالنا

وأفعالنا ألنك أنت اإللو ،فمماذا إ ًذا ابغض السماح والنسيان؟! أنا الذي أتوق إلى عفو
ونسيان عيوبي الكثيرة .ىل أجرؤ أن أكون أقل احتماالً منك يا إليي؟! امنحني إ ًذا

النعمة حتى أشكل طرقي حسب طرقك وأعطي فرصة أخرى لمجميع!...
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( )۳جيود ضائعة
ضا واقػفػػًا مػعػيػـ"
"وكػػاف ييػػوذا ُمػػسػػممو أيػ ً
(يو .)٥ :۷۸

"فأنكره (بطرس) قائلً :لست أعرفو يا امرأة"

(لو .)٥۱ :٢٢

"حػػػػيػنػػئػ ٍذ تػػركػػو الػػتػلمػيػذ كػػمػيػػـ وىػػػربػػػػوا"

(مت .)٥٦ :٢٦
«ما الفائدة يا أبتاه!! ىل يوجد أمل في النجاح بعد كل تمك الجيود
العظيمة» .ىكذا سأل أحد الشبان الكاىن عندما كانا يتناقشان في آمال السنين
الضائعة .لقد عمموا بجيد وكدوا ساىرين وكانت تتشدد خطاىم ببركة اهلل وتنبئ بثمار
الخير من أجل النفوس .ولكن اآلخرين سدوا الطريق ،وأحبطوا خطاىم ،وىزوا
رؤوسيم آسفين عندما طمبوا منيم العون.
ألم يحدث ىذا مع سيدنا عندما رفع رأسو المكممة شو ًكا عند صمبوتو قائبلً:

"إليي إليي لماذا تركتني؟"

دروسا
سر االثني عشر المختارين لمدة ثبلث سنين طوال ،لقد عمَّميم
لقد عمَّم ًا
ً

شفويا .وعندما انتيى التعميم الشاق لمدة
عمميا ما كان يعممو
كل يوم وأوضح ليم
ً
ً
جميعا كان عممو
ثبلث سنوات سممو أحد تبلميذه المقربين ،وأنكره آخر ،وىربوا
ً

المدرسي غير ناجح مائة في المائة ...وال عجب في مناجاة أبيو السماوي أن يزيح

عنو ىذا الكأس!!
أحيانا ما نشعر بو نحن وربما
ىذا الشعور بالجيود الضائعة واإلحباط الشديد
ً
بعمق .يحرم اآلباء أنفسيم من مباىج الحياة ويطمبون في صمواتيم عند شروق
الشمس وغروبيا كي ما يصبح أطفاليم أقوياء بالجسد والروح مقربين هلل .ولكن يأتي
اليوم الذي ينسى فيو الشباب تعاليم السنين المبكرة ويتيممون بالذىاب إلى عالميات
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طائشة .وىل تقترب األم أو األب إلى سيدنا المتألم بعد ذلك طالبين منو أن ييدي
قموبيم الضالة الحزينة؟!
يحاول المعمم في الفصل أن يعد األطفال لحياة مقبمة مثمرة وربما بانتياء
الفترة المدرسية يظير أسفو عندما تظير االختبارات األخيرة – فما شعور المعمم؟!
وماذا عن اإللو الذي بعد أن عمم تبلميذه ثبلث سنوات يشاىدىم وىم يفشمون فشبلً
يعا؟!
ذر ً

أيضا عمى جميع الجيود األخرى في الحياة ...في المجال العممي
ينطبق ىذا ً
أيضا بالنسبة لممين حيث الساعات
باحا ضئيمة ىكذا ً
حيث تجني الجيود المضنية أر ً

الطويمة والعمل الدائب والعرفان الضئيل من إخواننا .وفي حياتنا االجتماعية حيث

تترجم الجيود البريئة لتحسين أنفسنا إلى أطماع غير الئقة.
في كل تمك الجيود التي تبدو ضائعة – عبر السنين الماضية – يجب
اإل سراع إلى سيدنا في خشوع بجانبو في آالمو ،أو الوقوف تحت صميبو .متوسمين
إليو من خبلل جيوده التي ضيعيا التبلميذ أف ُيقوي قموبنا لتحمؿ تجارب ىزيمتنا.
يا ربي يسوع الحبيب ما أكثر الطعنات في قمبك القدوس عندما عمقت عمى
الصميب وشاىدت ما كان يبدو لمناس حياة ضائعة ومخدوعة .كم حاولت استرداد
يوميا..
الييود فاحتقروك؟! وتسببوا في صمبك!!! وأنت الذي دربت تبلميذك وعممتيم ً

فأسممك واحد!! وأنكرك آخر!! وىربت البقية الباقية خوفًا من القبض عمييم معك!!
ما أصعب ىذا يا سيدي يسوع!! ربي أتضرع إليك بحق آالمك المقدسة أن تتذكر
جيودي المعروفة الضائعة ،عندما أضعيا بجانب جيودك أنت .كي تقدسيا وأصبح
قادر مرة أخرى عمى مواصمة الجياد والنضال.
ًا
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( )٤سكوف اهلل
"ألنػو ىكػذا قػاؿ السػيػد الػرب قػػػدوس
إسرائيؿ .بالرجوع والسكوف تخمصوف
باليػػدوء والطمػػأنػيػنػة تكػػوف قػػوتكـ"
(إش .)٥٥ :٠٣
جالسا في سكون قرى اهلل
ابتعد ىذا الرجل عن صخب المدينة وشق طريقو
ً
متأمبلً الطبيعة والمياه الساكنة وكان يفكر...
ففي تمك اإلرسالية التي كان يجمس بجانب مدخميا ،عاش أتقياء أدوا أعماليم
أيضا مثمما حضرت .بينما
بيدوء وحضرت ليم
نفوسا بيذا اليدوء الشديد راجعة ً
ً
يندفع محبو العالم نحو الطريق الضال حيث يناضمون في مدنيا المزدحمة من أجل
الذىب والمجد والمتعة والميرجانات البراقة ،وكأن كل ىذا ذا قيمة .ويخيل إلييم أنيم
نصر أكبر! وتعمو اليتافات الصاخبة والمشاحنات القوية ويقولون :لقد
ًا
قد أحرزوا
عمل ىذا الرجل النشط في العالم ولكن عندما ييدأ اإلنسان إلى نفسو في سكون اهلل
يقول" :وماذا بعد ىذا الضجيج؟!".
إنو من المجدي أن نختمي بأنفسنا ىكذا من وقت آلخر كي نختبر نفوسنا في
حمدا هلل من أجل
السكون كما تغنى الشاعر قائبلً" :ضجيج العالم يدوي في أذنيً ...
ضجيج العالم" .ألنو وسط الضوضاء واالندفاع يذىب بعضنا لكسب عيشو والبعض
اآلخر يرفع يده إلنقاذ البشرية وآخر يحاول تخفيف اآلالم – أو بمعنى أصح يناجي
نعمة اهلل كي تحل في النفوس المتعبة .ولكن يجب االبتعاد عن ضوضاء العالم من
وقت آلخر واالختبلء بأنفسنا حتى نقف برىة ونستمع إلى اهلل وحده.
فنحن نحتاج إلى سكون اهلل بغض النظر عن مكان عيشنا أو ماىية أعمالنا.
بعيدا عن روتين
أحيانا نستطيع االختبلء بأنفسنا فنجد السكون حقًا في الجسد والنفس ً
ً
الحياة.
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يجب إ ًذا دفع أنفسنا إلى ىذا اليدوء الذي سمي بحق (طريق النفس) – ولكن

نادر ما يكون ىذا االمتياز من نصيبنا!! ولكننا في أشد االحتياج إلى ىذه الخموة
ًا
التي ىي حقًا – مسكن الشجاع .ونحصل عمى ىذه الوحدة وىذا السكون عندما نجثو
جانبا ويبقى اهلل وحده.
في الصلة ونطرح الحياة بأكمميا ً
عندما تقشعر قموبنا بمآسي الحياة ،وعندما يقمقنا أحباؤنا بفتورىم وابتعادىم
أسا عمى عقب!
عن اهلل ،وعندما ينيار صميم الحياة ويبدو العالم كمو ر ً
نمجأ إلى الصبلة بقوة ونجثو عند أقدام الصميب بح اررة ،حينئذ نحصل عمى
سكون اهلل ،ونسكن معو وحده ،ونتفيم نظرتو لؤلشياء ،فنعود لمحياة وكمنا نشاط.
يعا ثم تأتي السكينة
نواجو مشاكمنا أكثر تحمبلً وندرك أن ضوضاء الحياة ستنتيي سر ً
والسعادة مع اهلل.
دائما حتى
يا ربي يسوع الحبيب واىب العطايا امنحني النعمة كي أسرع إليك ً
أحصل عمى راحة من ضجيج ىذا العالم .فأنا مضطر لمعمل وسط ىذه الضوضاء
عمي حمل صمبان الحياة .ولكن يجب أن أتذكر أنو
وأعمل وسط شغبيا بينما يثقل َّ

منفردا أستطيع أن أجد التعزية والقوة الدائمة وتكاد ضوضاء الحياة أن
حيثما أكون
ً
تبعدني عنك .ولكن ال يجب أن أقع في ىذا الشرك .سوف أىرع إلى أحضانك
وأتوسل إليك في سكينة وخموة الصبلة تستطيع أن تمنحني المساعدة التي أنت وحدك
مصدرىا .وباألحرى سآتي إليك بمشاكمي وأثقالي في منزلك األرضي – الكنيسة
المقدسة – وأسكب لك قمبي بانسحاق في ىدوء حضرة سرك األقدس .فأرجو يا ربي
وسيدي الحبيب تحدث معي واقم قمبي بين سكونك.
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( (٥االتحاد باهلل قوة
"إف كاف اهلل معنا فمف عمينا" (رو )٠٥ :٨
قالت إحدى القديسات منذ سنين "إن ممكت ىذه األربعة جنييات فيي ال
شيء ،أما إن ممكتيم واهلل معي فيم أكثر من الضرورة" .قالت تمك الكممات عندما
اتيميما الناس ألنيا كانت تحاول المستحيل .كانت تحاول إنشاء دير ولكن الكثير
أحبط خطتيا ولم يحاول أحد مساعدتيا .لقد كانت تممك أربع جنييات فقط وليس
لدييا طعام ولكنيا تعممت أن «االتحاد باهلل قوة» .ربما ال تتفق خطط الناس مع
خطتيا ولكن تدابيرىا كانت من قبل اهلل .ولماذا تخشى عدم تدبير اهلل لخطتيا؟ لقد
كانت تسير وتصمي وكانت صامدة ولكن بكل وداعة كما ىو الحال بالنسبة لؤلتقياء
عندما يعممون أن اهلل مرشدىم .ىكذا مضت شيور طويمة وتغيرت قموب الناس
وانتصرت خطط اهلل.
أحيانا ربما ال نتذكر الحقيقة الممحة وراء كممات ىذه القديسة،
ًا
كثير ما نقمق ،و ً
عمي ولكن ال ييم ىذا طالما ناجيت اهلل
ربما يكون دخمي ضئيبلً حقًا .وتتكتل الناس َّ

وطمبتو جانبي.

اآلباء يخافون عمى أوالدىم من تيارات العالم التي تحارب نفوسيم فما العمل
وىم منيوكي القوى ،قميمي الخبرة ،غير معتادين عمى خداع العالم الحديث.
طبعا يدبرون ويخططون ويسيرون بتيقظ ولكن ببل
ماذا يفعمون إلنقاذ أبنائيم؟ ً
جدوى يجب أن يجثوا عند أقدام الصميب طالبين من اهلل حماية أبنائيم الذين ىم
أيضا.
أوالده ً
في مجاالت العمل يدبر األشخاص المكرة سحقي وتحطيمي واإليقاع بي في
ظبلما حقًا وتصبح الزوجة واألوالد
المشاكل حتى أفقد كل شيء ويصبح المستقبل
ً
ساىر لكي أرد كيد المصوص ويبدو أنني لن
ًا
في حاجة إلى رعاية ...بالطبع أمكث
أنتصر بمفردي ولكن "أستطيع كؿ شيء في المسيح الذي يقويني" فباشتراك اهلل

معي سأجاىد بكل قوة وأنتصر.
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طا عمى نطاق كبير أو صغير نعتقد أنيا ستفيدنا
ًا
أيضا لديو خط ً
وكثير منا ً
وتفيد غيرنا ونجاىد بكل عزم ولكن تسير األمور ضدنا ...ففي البيت أو الفصل ،في
مجتمعنا الصغير أو مؤسساتنا الكبيرة ندرك أن خطتنا المدبرة بإحكام عمى وشك
االنييار .ماذا إ ًذا؟! ىل نخشى المحظور أو نطمب عون اهلل لكي يأخذ أعمالنا كميا
عمى عات قو؟ بالطبع سنناجيو ونحقق بعد ذلك الفوز ألن ال شيء مستحيل لديو بل

كل شيء مستطاع لدى اهلل.
انتصار ممحوظًا ،ويبدو لمناس ولنا
ًا
ربما يبدو حتى في النياية أننا ننتصر
أيضا أننا قد خسرنا الميدان .ولكن ىذا ظاىرًيا فقط .فاهلل معنا وحينما تتعارض
ً
وغدا طبقًا لقصر نظرتنا لؤلشياء نؤمن أننا قد انتصرنا االنتصار
الظروف معنا اليوم ً
العظيم ألننا نعمل باستقامة وصدق وشجاعة من أجل اهلل ألنو من المستحيل التغمب

عمي واهلل معي.
َّ
شديدا في ىذا العالم لما ىو
تعارضا
يا ربي يسوع الحبيب لقد وجد الكثير
ً
ً
أحيانا
صالح حتى أن معظمنا عمى وشك مغادرة الميدان .فأنت تعمم مدى اجتيادي
ً

لكي أخدمك وأبقي آخرين عمى خدمتك ،وكيف أحاول إرجاع البعض اآلخر إلى
لدي األسباب القوية لفشل جيودي .لذلك
محبتك ...ولكن
جدا أعتقد أن َّ
أحيانا كثيرة ً
ً
يا سيدي الحبيب دعني أتذكر طمب معونتك عندما أشرع في أي خطة أو أي عمل
نافع حتى تكون أنت شري ًكا لي ال تدعني أنجرف في القمق عمى النتائج ،وعندما يثقل
الحمل ال تسمح بانشغالي ولكن ثبت ثقتي ألن االتحاد معك يا اهلل قوة ساحقة.
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( )٦ىيبة اهلل
"كنت معؾ حيثما ذىبت" ( ٢مؿ .)٩ :٧
أيضا
حياة القديس الممموءة بالخشوع والوقار تظير واضحة في كل تصرفاتو و ً

عندما يقف في حضرة اهلل .ونحن ندرك كل ىذا فنقف أماميم بكل ىيبة واحترام ليذه
القوة التي بعثت فييم نطمب صمواتيم وبركاتيم.

أيضا ألوالد اهلل األتقياء حيثما وجدوا .في الدير أو في المنزل،
ىذا ىو الحال ً
في الفصل أو في المحاضرة ،في العمل أو في ساعات الراحة ،فكل كمماتيم
وتصرفاتيم وأعماليم تشير إلى وجود آخر يممك عمييم وييابونو – ببل شك ىو اهلل
أيضا في حضرتو بشكل ممحوظ .مع ذلك فيم ال يذكرونو بألسنتيم
الساكن فييم وىم ً
إذ أنو متحد بيم وتنطبع صفاتو وتواضعو في حياتيم.
ىل يوجد في حياتي ىذا الشعور القوي بالييبة أمام حضرة اهلل األزلية؟! ال
وديعا
نموا ً
داعي لتصنيع ىذا الخشوع ألنو ال يمصق من الخارج .بل يجب أن يكون ً
وىادئا تنبع جذوره الدفينة من ىذا اإلدراك الداخمي لعين اهلل المتيقظة ،ووجوده
ً
المطمق.

دائما منشغل بدون انقطاع بأن اهلل موجود في كل مكان؟ إذا ذىبت
ىل فكري ً
إلى عمق المحيط أجده أمامي ،واذا تسمقت الجبل ألصل إلى قمتو يزداد وجوده
معي ،وعندما أمكث بالمنزل ىناك يكون معي ،وعندما أذىب إلى الخارج ال أتركو
ورائي ،في السوق أجده وسط نداءات الناس ،وعندما أذىب لمترفيو البريء في حجرة
الرسم أو عمى شاطيء البحر أو الطريق أجده ىناك.
اهلل موجود في كل مكان وفي كل زمان .عندما تشرق الشمس يكون اهلل عمى
األرض ومع من خمقيم ليساعدىم في أعماليم ،وفي الظييرة يشفق اهلل عمى الناس
وىدوء (كما است ارح ىو في اليوم السابع).
سبلما
وىم في راحة من أعماليم ويعطييم
ً
ً
يأتي ظبلم الميل عمى عالم متعب .وكما تراقب األم أطفاليا بحنان وىم نيام ،كذلك
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نوما «ويغمق الجفون المتعبة عمى األعين المتعبة» ويحرس أطفالو
اهلل يعطي أحباءه ً
وىم نيام.
الذي يفكر بوجود اهلل الدائم في حياتو بكل تأكيد ىو إنسان وقور ،فل ُيغضب

دائما أمام ممك المموك ورب
اهلل بتصرفاتو بؿ يتصرؼ كما يميؽ بالقديسيف ،ألنو ً
األرباب ليذا فيو يتجنب كل خطيئة وفوق ذلك يسمؾ مسمؾ النبلء ألنو متحد باهلل.
أيضا عميو لقب قديس ،ألن القداسة ما ىي إال اتحاد باهلل وخشوع في
ويطمق
ً
حضرتو.

يا إليي الحبيب كم من مرة حاولت تفسير ىذا الخشوع الكامن في أوالدك
القديسين عند مقابمتي ليم فأنا أعرف الجواب اآلن ىو خشوع الحاشية لمميكيم!
أيضا أشتاق أن أكون مثميم .فأتوسل إليك يا إليي أن تمنحني إدراك
وأنا ً
وجودك المستمر في كل لحظات حياتي ،وفي كل أعمالي ...كل تصرفاتي وحيثما
أكون ...امنحني ىذه النعمة كي أدرك أنك يا إليي أمامي في كل حين وعن يميني
ووقور
ًا
قديسا
أيضا
أيضا أنظر إليك .حينئذ سأكون أنا ً
تنظر إلي بدون انقطاع وأنا ً
ً
في حضرتك الدائمة.
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( )٧ذكر الماضي
عبدا في مصػر ففداؾ
"واذكػر أنؾ كنت ً
الرب إليؾ مف ىناؾ" (تث .)٥٨ :٢٤
«عندما تدين آخرين ،ىل تتذكر أنت مدى بعدك عن مثمك العميا ومدى اليوة
التي تفصل بينكما في الوقت الحالي؟» .لقد سقط كثيرون ونحن نقول عنيم «كان
ينبغي أال يحدث ىذا» وآخرون غير أوفياء لؤلىداف السامية ونحن نسخر منيم؟!
تمعن في نفسك وراجع ما كان أن تتفوه بو وما يجب أن تكون أنت عميو –
توقف وانظر ...عندئذ تنحني الرأس خجبلً وتنبعث كممات نادمة من فم منسحق "لن
أتحدث ىكذا فيما بعد".

في العيد القديم أوصى اهلل الييود أن يكونوا رحماء مترفقين بالعبيد والفقراء
ويذكرون احتياجاتيم لماذا؟! ألنيم ىم أنفسيم كانوا تحت وطأة العبودية وذاقوا م اررة
الفقر .ثم نزل اهلل إلييم في فقرىم وعبوديتيم وأنقذىم .واآلن عندما يتذكرون أتعابيم
وأحزانيم التي كانوا يعانون منيا سوف تسكن الرأفة والرحمة في قموبيم من أجل الذين
وعر وشاقًا.
يسمكون طريقًا ًا

أيضا بالنسبة لنا فإننا لن نقسو عمى اآلخرين عندما نتذكر أنفسنا في
ىكذا ً
أيام التجارب والشكوك ،في ساعات أحزاننا وأوقات تعثرنا ،في مشاكمنا وترددنا وفشمنا

وسقوطنا .عندما يفكر اآلباء في نقائصيم في شبابيم سوف يتحممون بصبر أكبر
نقائص صغارىم عندما تمح نداءات الحرية الطائشة عمى الشباب البراق النشط،
سنا عندئذ
يتذكر اآلباء شبابيم ومدى إغراء نداء العالم وازدرائيم لنصائح األكبر ً
تماما تمك النفوس الممحة التي يجب حكميا وحراستيا .من ثم
سوف يتفيمون
ً
سيصبحون مصدر شفقة ليؤالء األبناء الشباب وينقذونيم من مطبات الحياة.
أيضا عمى المعمم في الفصل ،عندما يستعيد كآبة حياتو كتمميذ
ينطبق ىذا ً
صغير ومدى انقباضو عند سماع جرس المدرسة ،وبيجتو عند انطبلقو لمعب ،حينئذ
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سوف يتحمل المدرس اضطرابات تبلميذه عندما يبغضون الدراسة مثمما كان عميو
تماما.
ً

كذلك ينطبق الحال بالنسبة لمذين يقذفون كمماتيم بوقاحة ،سوف يزول الموم

الشديد من شفاىنا عندما نتذكر أن الكممات القاسية ستؤدي إلى تمرد أكثر .وعندما
يخطيء أحد ويتحاشى االعتراف ،سوف نذكر الكممات الرحومة التي قادتنا إلى
اال عتراف ،فمنتذكر فقط سبل قموبنا الضعيفة ،إذ سيكون من نصيبنا لمسة شفاء عند
احتياج اآلخرين.
صبر مع اآلخرين الذين يسيئون
ًا
يا ربي يسوع الحبيب ،أريد أن أكون أكثر
إلي باسترجاع نقائصي ،سأتحمل أتعابيم عند استرجاع أتعابي والممسة الحنونة التي
َّ

خففتيا .ولكني أسيو وأفقد السيطرة عمى نفسي ،ويتألم اآلخرون وتسوء الحالة ،ولكن
ينبغي التخمص من ىذا .امنحني إ ًذا يا سيدي الحبيب النعمة لكي أتذكر الماضي

دائما فتتحسن األوضاع.
ً
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أبدا
( )٨ال تستسمـ ً
"والى الشيػخوخػػة أنػػا ىو والى الشيبػة
أنا أحمؿ .قد فعمت وأنا أرفع وأنا أحمؿ
وأُنجي"

(إش .)٤ :٤٦

أبدا يا أبتاه؟» نبعت تمك الكممات من قمب مرعوب من
«ىل تتخمى عني ً
ضعفو ومن فقد القبضة القوية التي كانت تمنعو من االنزالق المحتم في وحل
الخطيئة التي كانت تحيطو .جاىد الشاب وتاب عن الكثير والفضل لمكاىن ،ولكن
ثقل الحياة كان أقوى منو .ففي صميم قمبو توجد الرغبة الحقيقية من أجل الخير ،وقد
اعتز بصداقة كاىن اهلل أكثر من أي شيء في العالم .ومع ذلك فكانت الحياة قاسية
جيدا إذ انبعث كمماتو قوية ورحومة وأكيدة عند مقابمتو
لمغاية ،وكان الكاىن يعمم ذلك ً
ليذا الشاب المكافح« :دعك من ىذا «يا ابني» حتى أراك في أمان مع اهلل».
وعندما طمب الشاب العون من الكاىن كشف لو الكاىن أنو ذاتو يناجي اهلل
أبدا يا اهلل بالرغم من كثرة خطاياي وسيوي عن محبتك".
نفسو" :ال تتخمى عني ً
دائما" :والى شيخوختك أنا ىو والى الشيبة أنا أحمل .قد فعمت وأنا
وكان اهلل يجيبو ً
أرفع وأنا أحمل وأنجي" اذىب يا ابني حيثما أردت – فأنت ابني الحبيب – وأكن لك

أبدا يا ابني.
أكثر مما تكنو األم ،سأتبعك وأشدك مرة ثانية ،لن أتخمى عنك ً
"ىل تنسى المرأة رضيعيا فبل ترحم ابن بطنيا ،حتى ىؤالء ينسين وأنا ال
أنساك .ىوذا عمى كفي نقشتك" (إش .)٥١–٥١ :٩٤
أحيانا ففي أوقات
إنو لعزاء عظيم أن ندرك ىذا ،ومع ذلك فنحن نتشكك
ً
القداسة نعتقد بكؿ ثقة أف اهلل يحبنا لقداستنا ،ولكف عندما نخطىء مرة أخرى
ونغفؿ عف «الحبيب اليائؿ» نشعر أنو يكرىنا ،ويبغضنا عمى عدم ثباتنا ونكراننا
الجميل .وفي أثناء ذلؾ ننسى أف اهلل يحبنا ألننا ممكو .فيو يريد محبتنا ألننا فقط

صنع يديو وثمرة آالمو وموتو عمى الصميب – وليس ألننا نستحق ىذه المحبة .وأنو
دائما ،ولكن عندما يأتي تمردنا
بالطبع يبتيج من أجل أوالده القديسين المنشغمين بو ً
08

ال مثمما فعل اهلل تجاه
ابنا ضا ً
فيو اليزال يحبنا ألنو أبونا ،ولم يستقبل ً
أبدا ًأبا متميفًا ً
خطواتنا العنيدة ،وبغض النظر عن مكان وجودنا ،أو ضخامة وكثرة خطايانا ،فأبونا
اليزال يحبنا ألنو فقط أبونا "ويريد أن الكل يخمصون والى معرفة الحق يقبمون".
عندما يجربنا إبميس ويضعف من عزمنا ويضخم خطايانا المظممة ويحقر
أبدا – إال أنو
سبمنا العنيدة فمندعو اهلل ونمجأ إليو من أجل نفوسنا فيو لن يبعد عنا ً
دائما نداءنا .فيو ينتظرنا ونعمتو الصالحة ىي ىي التي أدت إلى ىذا النداء
ينتظر ً
أن ينبعث منا ومتميفًا عمى رجوع أوالده كي يعيد سكب محبتو ليم مرة ثانية "ألنو ال
يشاء موت الخاطئ مثمما يرجع وتحيا نفسو".
يا ربي يسوع الحبيب ،إنو لعزاء كبير لقمبي الضعيف عندما أعمم أنك صديقي
يوما وأحاول فعبلً ،وعند إشراق
الدائم .وبمرور األيام تتغير طباعي ،وأعتزم المحاولة ً
اليوم التالي يتبخر كل ىذا ...وتأتي النقائص العديدة ،وربما الخطيئة ،تصبح نفسي
بعد ذلك ممموءة خوفًا من فقد حبيبيا إلى األبد إذ يكون قد تعب من ىذه الطرق
الطفولية المتعمدة ولكن يا ربي يسوع الحبيب في تمك المحظات المخيفة ،عند إدراك
دائما ألنك الزلت تحبني وتريد توبتي والرجوع إليك ثانية.
خطاياي المعتمدة فمتذكرني ً
دائما وعودك الصادقة األمينة
ومن أجل نفسي في ساعات الظبلم فمتجعمني أتذكر ً

أبدا.
وىذه الحقيقة الواحدة وىي أنك لن تتخمى عني ً
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( )٩كيؼ نتحدث عف اهلل
" ...نسمعيـ يتكمموف بألسنتنا بعظائـ
اهلل"

(أع .)٥٥ :٢

معا بنفس واحدة ،صار بغتةً من السماء صوت
"بينما كان التبلميذ مجتمعين ً
كما من ىبوب ريح عاصفة ،ونزل الروح القدس بشكل ألسنة منقسمة كأنيا من نار،
واستقرت عمى كل واحد منيم" .لقد كان التبلميذ مجموعة من الناس :فقراء وبسطاء
حوليم إلى كارزين ممموئين
وخائفين من الييود فامتؤل الجميع من الروح القدس الذي َّ
شجاعة من أجل كممة اهلل.

امتؤلت أورشميم بالرجال والنساء من جميع أنحاء العالم المعروف ،أناس
غرباء من الشمال والجنوب والشرق والغرب ،وسمعوا بطرس والرسل اآلخرين
يتحدثون بمغاتيم ،واستقوا البشارة المفرحة العظيمة وىي التوبة وفداء الجميع  ..فقد
ولدت الكنيسة في ىذا اليوم العظيم .وبدأ بطرس والرسل يتحدثون لمجموع بمغاتيم عن
أعمال اهلل العجيبة ،وىكذا انتشرت كممة الرب بسرعة لتأتي بكل نفس لمعرفة اهلل
ومحبتو وخدمتو .ما أعظمو درس لنا أجمعين ،كل واحد كان يسمعيم يتكممون بمغتو
بكافيا أن نوصف اهلل ونحدث الناس عنو ،ولكن يجب أن
عمى انفراد .إنو ليس
ً
نتحدث عن اهلل بمغة الناس وبطريقتيم .يجب البحث عن أفكار الناس ،وطرقيم
وميوليم ،ونقدم ليم اهلل ومحبتو بالطريقة التي تناسبيم .فيو أزلي وتستطيع جاذبيتو
البلنيائية جذب كل قمب ،بالرغم من بعد رغباتو وعاداتو.
ولكن توجد لغة واحدة يفيميا الجميع ىي لغة األعمال ،فإذا تحدثنا عن اهلل
بسموكنا وأعمالنا فسنردىم إليو .فيجب مواساة الحزانى ولمس نفوسيم بحنان مثمما
تفعل األم حتى ترتفع رؤوسيم مرة أخرى لتشاىد اهلل .يأتي الخطاة وغبار الحياة قد
مؤل نفوسيم ،فيجب عمينا إ ًذا اإلشفاق عمييم كي نساعدىم حتى ال ينزلقوا مرة أخرى،
بل يتسمقوا الدرجات متوجيين إلى عرش اهلل ومبتعدين عن وادي الدموع .يجب الحنو
بصبر ال نياية لو عمى المتكبرين والمتمردين الذين يقذفون اهلل في ضيقاتيم ،وال
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يوما كراىية إعوجاجيم وستتغير
نستسمم لردودىم القاسية وعتاباتيم ،فيم سيتعممون ً
نظرتيم إلى اهلل الرحوم الذي أرسل ليم صديقًا كيذا.
إنو لمن المستحب التحدث عن اهلل ،ولكن أعمى حديث ىو معايشة طرقو من
خبلل حياتنا حتى نتحدث عن أعمالو العجيبة .فالنداء المرتفع الوحيد الذي يجذب
كل نفس بشرية في المنزل ،أو في العمل ،أو أثناء المعب ،أو في المدرسة ،أو في
الحياة العامة ىو ىذا الصوت الفصيح الذي يشير إلى حياة اإلنسان التي يقودىا اهلل.
عندئذ سيفيمنا اآلخرين إذ أننا نتحدث لكل واحد منيم بمغتو ىو.
يا ربي يسوع الحبيب ،إن أقرب شيء إلى قمبي ىي تمك الرغبة القوية في
أحيانا أبغي التحدث بكل فصاحة عنك إما بالكتابة أو
إحضار النفوس إليك .و ً
دائما.
التحدث ،حتى أجذب
ً
نفوسا أنت عطشان إلييا ،ولكن ىذا ليس من المستطاع ً
دائما،
دعني أتعمم ىذا الدرس الحيوي أال وىو التحدث عنك بالطريقة التي أستطيعيا ً

والتي يستطيعون فيميا .دعني أنمو حتى أكون شري ًكا لك – وأقول ىذا بكل خشوع
– حتى يعرفوك برؤيتيم لي ،وأكون رسالتك المقروءة من جميع الناس ،ونور وممح
لمعالم كمو .ىكذا سأتحدث إلييم بكل إقناع وبمغاتيم عن األعمال المستقيمة وعن
عظمة محبتك وأعمالك العجيبة.
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( )٥۰إلى أيف؟!
تذكر أييا اإلنسان أنك تراب والى تراب تعود .تمتمئ الكنيسة المقدسة
دائما يتجمع حول مذبح اهلل.
باألغنياء والفقراء ،بالشباب والشيوخ .إنو خميط عجيب ً

والكنيسة األم بردائيا الوقور– أمام المذبح ،تنادي أوالدىا من وسط األمور

الزائمة وآالم العالم الشديدة – تنادي أوالدىا بإصرار رقيق وشاف لكيما يتبصر أوالدىا
في واقع الحياة بأعين مستقيمة متفيمين أمرىا لكيما تبعث في أوالدىا بحياة كميا
روية واتزان ...وعند انحناء كل رأس ورفع كل يد لمصبلة تبصم الكنيسة كل جبية
بعبلمة الموت ،قائمة لكل واحد "تذكر أييا اإلنسان أنك تراب والى تراب تعود".
ما أعظم بركة ىذه األم الواعية التي ال تغفل أن تعممنا عن مصدرنا الوضيع
ونيايتنا الحقيرة ،حتى ال يمتيم الكبرياء قموبنا أو تحطميا األحزان .ففي مستيل حياة
الشاب تبدو الحياة وكأنيا أزلية مميئة بثقة متناىية ،ثم تأخذ الكنيسة ىذه اليد التي
كانت تفيض شراىة عمى الممذات الزائمة .وتذكرىا بيذه الساعة األخيرة التي ال ييرب
منيا أحد.
 وتيمس الكنيسة بتمك الساعة الرىيبة لذوي الخبرة والكفاءة وىم في أوج
مجدىم لكي يزيحوا عنيم أثقال الحياة بشجاعة.
 وتتحدث لمفقراء عن األيام المقبمة حتى يمتمكون ثراء اهلل الذي ال حد لو،
إذ يمتمكونو بوفرة أكبر عند تكريس ساعات العوز في ىذا الوادي – وادي الدموع.
 وتتحدث لؤلغنياء عن األكفان بدالً من الحمي ،وعن الدود الذي يزحف

شيئا.
عمى األلسن التي ذاقت أشيى األطعمة ،واألعين التي لم تحرم عمى نفسيا ً

دائما نسيو
وبالرغم من الحائط الرقيق الذي يفصل بيننا وبين الموت ،فإننا ً
يوما،
عن ىذه الحقيقة« ...إننا من تراب» ...نجد أنفسنا أقوياء ممموئين شجاعة ً

واليوم التالي غير قادرين عمى مساعدة أنفسنا في شيء ،ألن المرض ىجم عمينا

فجأة .في يوم نذىب إلى أعمالنا ،واليوم التالي مقيدين في أس َّرة األلم ...وبالرغم من
أبدا – ىذه ىي قصة
ىذا ففي عنفوان صحتنا نفرد أجنحتنا وكأن ىذه القوة لن تزول ً
22

حياتنا المتقمبة لذا ترفع الكنيسة األم يدىا محذرة تنبو أطفاليا المستيترين ،المتغافمين،
المتياونين بأن الموت ليس ببعيد.
يا ربي يسوع الحبيب ،ما أعظم شروري...
فالموت يحصرني من كل جانب وأنا غافل عنو ،فباألمس تركني صديق
غدا .لذلك أشكرك يا
واليوم تركني آخر ،ومع ذلك فمم يط أر بذىني أنني ربما أذىب ً
يوما
حتما ً
إليي الحبيب ألنك تذكرني بكل وضوح وصراحة أنني تراب وسأعود إليو ً

ما.
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( )٥٥صراحتنا مع اهلل
"واجتمػع الرسػػػؿ إلى يسػػػػوع وأخبػػروه
بكؿ شيء كؿ ما فعموا وكؿ ما عمَّموا"
(مر .)٠۰ :٦
منذ سنين طويمة كنا في طفولتنا نجري إلى أمياتنا لنخبرىن بما يحدث لنا.
وبمرور السنين أصبح األصدقاء ىم مركز ثقتنا ،نسكب في آذانيم القصص المتكررة
ألحزاننا وآالمنا .وتزداد أفراحنا بمشاركتيم لنا وتخف آالمنا عند معرفتيم إياىا.
ىكذا عاد الرسل إلى ربنا يسوع بعد الرحمة التبشيرية األولى فقد أرسميم
ليبشروا الناس بمجيئو ،وقد ذىبوا ورجعوا ليخبروه بكل شيء .وكان بطرس ىناك
أيضا يوحنا ويعقوب وباقي االثني عشر .كل واحد يقص لو باىتمام ما فعل وما قال
و ً
وكيف استمع الناس لتبشيره .لقد تحدثوا بتيور واستمع السيد إلى قصصيم بحنان
أيضا أن نتعمم ونعمل مثميم ونحدث الرب يسوع بكل شيء ميما
ورأفة ...يجب عمينا ً
أحيانا تنزلق الكممات عمى ألسنتنا ويصبح من السيل التحدث في حضرتو.
كان.
ً

ون َّسر بذلك ألنو يبتسم لنا ،فيو يعمم طفولة قموبنا ...كيف أنيا تنفجر سعادة من
أحيانا تتعثر حياتنا ونقف مرتعدين لما
أجل األشياء البسيطة التي تمر وتزول .و ً
تخفيو لنا الساعة المقبمة ،ونجد من الصعوبة سحب خطواتنا المثقمة لنقول لو كممة

واحدة" ...ولكن ىمم نرجع إلى الرب ألنو ىو افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا" (ىو :١
 .)٥إذ أننا بكل تأكيد محتاجون إلى الشفاء ،سنجثو أمامو بتوسل ،صامتين بآالمنا
أو بالمخاوف التي تحيطنا ...حينئذ سيمد يديو الطاىرتين ويممس بيا نفوسنا فيجعميا
قوية مرة أخرى حتى تجاىد من جديد.
يا ربي يسوع الحبيب ،أنت تعمم طبائع القمب البشري الغريبة المتقمبة .فأنت
جيدا ،وتعمم أننا إذا ابتغينا النجاة فبلبد من كشف حالنا
الذي خمقتو وتعرف طبائعو ً
جدا أن نسرع إلى حضرتك المقدسة ونتحدث عن مباىجنا
أمامك .إنو من السيل ً
جدا ألن اآلالم التي أرسمتيا ثقيمة
التافية وأحزاننا ،ولكن
أحيانا نجده من الصعب ً
ً
24

دائما ونتحدث
بعيدا ً
جدا ،وتبدو كأنك ً
ً
جدا .لكن امنحنا يا سيدنا الحبيب أن نمجأ إليك ً
مفرحا أو محزًنا بكل صراحة لننال الشفاء والفرح الروحي.
بكل شيء ميما كان ً
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( )٥٢الحناف الخفي
"وأنا درجت أفرايـ ُممس ًكا إياىـ بأذرعيـ
فمـ يعرفوا أني شفيتيـ" (ىو .)٠ :٥٥

من إحدى المفاجآت السارة التي نكتشفيا في حياتنا عندما نصل إلى مرحمة
البموغ ،ىي تمك اآلثار الخفية لعناية واىتمام اآلباء .كانت تمك األشياء في ذلك
مفروضا عمييم ،فمن الطبيعي مراعاة األم احتياجاتنا البسيطة ،وتمطيف
أمر
الحين ًا
ً
آالمنا الطفيفة .كذلك كان من المفروض أن األب ىو المعطي السخي ألفضل
حنانا
اليدايا .ولكن بمرور الزمن اكتشفنا طرق محبتيم كميا ...إذ تخفي كل يوم ً

جديدا ،فعندما نتمعن في أمور الحياة وتظير جميع التضحيات  ..تظير تضحيات
ً
األم وحرمانيا من مباىج عديدة ،نكتشف الساعات المكرسة عند انتظارنا بالبيت ،أو
أيضا
عند جموسيا بجانبنا مخففة من آالمنا مضحية بنفسيا إلسعادنا .ونعمم
ً

تضحيات األب العظيمة حتى يصير أطفالو أفضل منو ،كي يتمتعوا بثراء العقل
والبدن التي تمنحيا الحياة ويمؤلىم باإليمان الراسخ ،ىذا الكنز الثمين الذي يتركو
ليم .ىكذا عندما نصل إلى السماء نجد أن الكنز الثمين الذي يتركو ليم .ىكذا عندما
نصل إلى السماء نجد أن إحدى المفاجآت العظيمة التي كانت عمى األرض .ىو أن
اهلل كان يكرر مساعدتو لنا بغير عممنا .ىذا اليدوء اليائل والمفاجآت العظيمة
سنكتشفيا في األبدية ،وىكذا عندما ندرك اآلن ىذه األمور سننقي قموبنا من أجل
محبتو لنا .لكن لماذا ننتظر السماء؟! لماذا نجثو أمامو ىنا ونتذكر أيامنا الماضية
كي نختبر حنان اهلل؟! ستظير المباىج مبعث سرورنا ،ونعمم السبب الذي من أجمو
أحيانا تقع ظبلل في طريقنا ويبدو الظبلم في حياتنا ،ولكننا سرعان ما
أرسميا اهلل .و ً
ندرك اآلن بكل وضوح أن تمك الظبلل أرسمت بسماح من اهلل لحمايتنا من شيوات
فأحيانا فجأة ينتقل لنا صديق في الوقت الذي نكون فيو قد أدركنا قيمة
العالم.
ً
صداقتنا ،وكان من القسوة عمينا أن نقبل وجيو قبمة الوداع األخير ،لكن بتعزيات اهلل
جاثيا أمام عرش اهلل .لذا
لنا ،أصبحنا ندرك معنى الموت وأدركنا أن صديقنا اآلن ً
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يجب تذكر الماضي من ساعة إلى أخرى ،ومن يوم إلى آخر ونمتقط من ىنا وىناك
صدق حنان اهلل الغير ممحوظ الطويل األمد.
يا ربي يسوع الحبيب ،لقد مرت الحياة وأنا مثل طفل غير مدرك ،فأخذت كل
ونادر ما شكرتك بخشوع .وحزنت عمى ما فقدت أو ما أخذ مني
ًا
ما أرسمتو لي
متضايقًا من كل شيء .ولكني أدرك اآلن وبوضوح أكثر ىذه العناية الحانية الغير
متكمفة التي كانت تحمي جميع أيام حياتي.

يا ربي يسوع الحبيب ،اجعمني في كل يوم يمر أدرك حنانك بوضوح أكثر،
وبالرغم من معرفتي الضئيمة أشكرك من كل قمبي ألجل حنانك الخفي.
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( )٥٠نفػوذنا
"ثـ قاـ ممؾ جديد عمى مصر لـ يكف
يعرؼ يوسؼ"

(خر .)٨ :٥

مخمصا لفرعون،
مخمصا لمييود ،ألن يوسف كان صديقًا
كان فرعون صديقًا
ً
ً
وأخبره كيف تقضي سنين الثراء عمى سنين القحط عندما كانت المجاعة توشك أن
تحل وتنتشر وتحدث تمرد .بعد ذلك توفى فرعون ،وكذلك يوسف .ولسنين طويمة
كان يذكر البيت الممكي ىذه الصداقة وكثر عدد الييود وأصبح يخشى من قوتيم،
عظيما وحكمت مموك غرباء جدد ،ولم تصبح إسرائيل في المقدمة ألن
تغير
وحدث ًا
ً
نفوذىا قد انتيى ،وأشرف أسياد قساة عمى الشعب وجعموا حياتيم كئيبة وأعماليم
شاقة في الطين والطوب وثقموا عمييم بجميع أنواع األعمال األرضية.
تحل مسائل عديدة في الحياة بكل أسف عن طريق النفوذ ،ويقع النفوذ في
دائرة ذوي المراكز العالية عندما يشيرون إلى أمثاليم لمساعدة صديق .ىنا يرغبون
وظيفة ،وىناك يريدون التراخي بالمدرسة والبحث عن عفو من عمل كريو .فالكل
يسير عمى ما يرام طالما يستمر نفوذنا ،ولكن ما أشد قمقنا من سقوط ىؤالء الذين
يساعدوننا ،أو استبداليم بغيرنا.
شكر هلل عمى الشئون اليامة
ىذا ىو الطريق البغيض لمحياة اليومية .ولكن ًا
في نفوسنا ،فمن يأتي وقت يستطيع فيو ممك أرضي أن يشرف فيو عمينا ،فممكنا ىو
حانيا .لن يأتي
دائما
استماعا ً
ً
المسيح سيدنا – الذي فيو تقع دائرة نفوذنا وعنده نجد ً
الوقت الذي نكون فيو قمقين عمى مساعدتنا إال في ذلك اليوم الذي يفاجئنا فيو الموت
ونحن في الخطية .إذا حفظنا وصاياه وحاولنا إرضاءه سيصبح بالطبع التجاؤنا إليو
ترحابا منو لنا .وبالرغم من خطايانا وعدم طاعتنا لو فيو ال يزال يريد رجوعنا
كل يوم
ً
حتى ال يسكب دمو الكريم ىباء .نستطيع أن نذىب إليو في أيام قداستنا وىو يعضد
طالبا الغفران من أبيو
صمواتنا ،ولكن في ساعة الخطية اليزال يرفع يديو المثقوبتين ً
دائما لمغفرة خطايانا.
السماوي "يا أبتاه اغفر ليم" ألنو ساكن ً
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لن نضطرب بعد ذلك من أن يأخذ اآلخرون مراكزنا أو يضعفون نفوذنا معو.
فميما كان عدد الذين يذىبون إليو فعندما نذىب نحن إليو سيستمع إلينا وكأنو ال
يوجد سوانا يود مساعدتو .فاىتماماتنا وأتعابنا ىو يحمميا عنا ،ويستمع إلينا عندما
نتوسل إليو ،وكأنو لم يطمب أحد المساعدة سوانا ويرحب بنا بحفاوة وننال كل
اىتمامو.
يا ربي يسوع الحبيب ما أعظم سعادتي عندما أعمم أن نفوذي معك لن يتغير
أبدا ولن يأخذه مني أحد .أما بالنسبة لمناس فاألمر يختمف إذا راقب نفوذي معيم
ً
بكل عناية وغيرة ...كل ىذا ألن سمطتيم ضعيفة أم سمطتك أنت يا إليي فيي ال
دائما االعتماد
نيائية ورغبتك في إنقاذ نفسي حقيقية ً
جدا حتى أعمم أني أستطيع ً
عميك ميما حدث .يا سيدي الحبيب أشكرك من كل قمبي ألجل نفوذي الدائم معك.
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( )٥٤فارغ اليديف
"الحؽ الحؽ أقوؿ لػكػـ :إف كػؿ ما طػمػبػتػـ
مف اآلب باسمي يعطيكـ" (يو .)٢٠ :٥٦
«فارغ اليدين أذىب وفارغ اليدين أعود» تكمم بيذه الكممات أحد الرىبان عندما
طمب منو القديس برنارد أن يذىب إلى السوق لشراء بعض الممح – وعندما تخوف
الراىب من عدم وجود ممح قال لو برنارد «يوجد من ىو فوق من يمسك بمذودي (أي
يدبر كل أموري المادية)» .ومع ذلك تذمر الراىب ولكن من أجل الطاعة ذىب،
متمتما ...لكن اهلل الصالح – من أجل صبلحو ومن
ومكث طول الطريق الطويل
ً
أجل ثقة القديس برنادر فيو – جعل ىذا الراىب يقابل أحد القسوس بجانب القرية
ونقودا كثيرة لشراء طعام .لقد ذىب حقًا فارغ
ويعطيو – من ذاتو – مكياالً من الممح
ً
اليدين ولكنو لم يرجع ىكذا ألن اهلل نظر إلى ثقة القديس فيو.
كم من مرة فشمنا ألننا لم نثق الثقة الكافية في ربنا يسوع؟! وان ما نعتبره
عظيما لكي نق أر فيو النجاح بمساعدة اهلل .وعندما
إيمانا
يعا يتطمب منا ً
ً
أحيانا فشبلً ذر ً
ً
نسير باستقامة في أماكن مظممة وحجرية ،يجب عمينا أن نشعر أن ىذا الطريق
ونير من أجل مساعدة اهلل وابتسامتو الجذابة .وعمى كل حال...
مميدا ًا
سيكون
ً
أليست ىذه ىي قصة النفوس التي كتبت سيرتيا العظيمة عبر التاريخ في العالم
أجمع؟
إنو لم يوجد في التاريخ أظمم من تمك الميمة التي انتيت بأول جمعة عظيمة.
ومع ذلك ففي فجر القيامة ميد القبر المظمم إلى طريق بياء السماء .لم تجرب نفس
مثمما حدث لبولس الرسول العظيم ومطاردتو من مدينة ألخرى ،جمدوه ،رجموه،
وضعوه في السجن ،ومع ذلك فقد أرعد صوتو عبر األجيال – وعن طريقو آمنت
ظبلما
المبليين بالسيد المسيح ألن ثقة بولس لم تتزعزع .كذلك لم تكن السحب أكثر
ً
أو البروق أكثر اشتعاالً في بطون األرض مثمما كانت روما عندما كانت تزدحم
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«بالشيداء المسيحيين» ومع ذلك فقد انتشرت الكنيسة من روما ،ودفعت نفوس كثيرة
من كل ببلد العالم ضرائب باىظة من دميا وماليا وأوالدىا ألجل المسيح رب المجد.
كثير ما نسير فارغي اليدين في وادي الدموع ىذا:
ًا

فارغين من المحبة التي يجب أن تعود لنا من أقرب الناس إلينا.
فارغين من ذلك النفوذ الذي نستحقو والذي أخذ منا بسوء تصرف أو بالحيل.
ربما فارغين حتى من محصول أشياء ىذا العالم الذي ال يستطيع إعطاء

سعادة دائمة ولكننا نحتاج إليو لبقاء الجسد.
ربما فارغين من سبلم العقل الذي تبتغيو كل نفس حتى أنيا تضحي بكل
شيء من أجمو.
ولكن لماذا ىذا التجرد؟!
 ألم يستط ع اهلل الذي أمطر المن من السماء إلشباع الجموع الجائعة
إشباعنا؟!
 ألم يستطع اهلل إرجاع الضالين مثمما فعل مع االبن الضال؟!
 ألم يستطع اهلل استخدامنا لكي نؤدي عممو كما يريد بالرغم من قيودنا
وضعف صحتنا؟!
 ألم يستطع اهلل إعطاءنا سبلم العقل والقمب الذي ال يستطيع العالم إعطاءه
أو أخذه؟!
ىل يستطيع؟!
لئلجابة عمى ذلك اق أر حياة القديسين الذين رحموا وانتقموا إلى أحضان اهلل،
واستمع كذلك إلى حياة الذين يعيشون معك اآلن ،وتأمل كيف أن اهلل تدخل في
حياتيم بكل وضوح عندما نفذ كل رجاء.
جدا أن أفقد الثقة فيك .وبالطبع أنا
يا ربي يسوع المسيح إنو لمن الصعب ً
أعمم أنو لمن الخطأ أن أفكر في فراغ يدي ألن قوتك وارادتك ىما في ملء ىاتين
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اليدين .ولكن عندما يسوء كل شيء وتبدو الحياة وكأنيا انقمبت ،ويبدو ظبلم الياوية
وكأنو يحيطني من كل جانب ،فمن الصعب بعد كل ىذا أن أمد يدي وأطمب العون
منك يا إليي أنا أعمم أنك ىناك ببلشك ولكنني ال أستطيع الرؤيا من خبلل
ظبلمي ...يا ربي يسوع الحبيب أنر عيني لكي أراك .أو عمى األقل ألمس ىدب
ثوبك النوراني لتؤكد لي مرة أخرى أنك بالقرب مني فتنمو ثقتي وال أبقى فارغ اليدين.
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( (٥٥غضب اهلل
أياما بل عدد" (إر )٠٢ :٢
"أما شعبي فقد نسيني ً

"أخطأت يا أبتاه ألنني أغضبتك بعد كل ىذه الرأفة التي أظيرتيا لي ،حنانك
يؤلمني ويخجمني" ...تمك ىي الكممات التي انبعثت من نفس نادمة تحاول إصبلح
ار كثيرة بثقل خطاياىا لؤلب الكاىن فمم
نفسيا ومع ذلك انزلقت مرة ثانية .اعترفت مرًا

تسمع منو أي توبيخ أو كممة قاسية ولكن كل تشجيع وحث رقيق عمى ترك الخطية
ومحبة اهلل وحده .لقد تمسكت بمثل عميا وكان الكاىن يتوقع ليا حياة أفضل واذ بيا
تنزلق وتسقط في الخطية مرة أخرى .لقد نفذت فكرة خانقة ليذه النفس القمقة وىي:
"أغضبت يسوع الذي لمس نفسي بكل حنان وخدعتو" نفذ ذلك اإلدراك بعمق إلى تمك
النفس المرتعدة بأنيا مصدر غضب اهلل.
وكذلك بالنسبة لي عندما أفشل في الحياة وتضيع آمال الذين جاىدوا بكل
إخبلص من أجمي ،وعندما أدرك أن كل جيودىم فشمت تتدلى رأسي خجبلً وقمبي

جيودا عظيمة إال أنيا كانت زائمة.
ييبط في نفسي .مع أني أغضبت إنسا ًنا بذل
ً
لكن فكر ماذا يحدث عندما تقف أمام محاكمة اهلل ،وتعمم أنك كنت مصدر غضب
اهلل؟! لقد مرت السنون وفات الوقت .وفجأة سأقف أمامو لمدينونة األخيرة وأجد نفسي
مصدر غضبو ...لقد خطط اهلل وجودي منذ األزل َّ
وشكل القرون والشعوب من أجل

مجيئي ،لقد عمَّق النجوم إلعطائي البيجة وجعل الشمس بالنيار والقمر بالميل
إلضاءة طرقي .وفي خبلل األزمنة وضع من أجمي وبطول أناة بساط األرض
األخضر ،وبنى الجبال الشاىقة ،وشكل من أجمي شبلالت المياه اليائمة ،وأثار من
أجمي بأصبعو مجاري المياه ...كل ذلك عمل حتى أتعمم معرفتو ومحبتو وخدمتو من
جدا مما أعطاه لي من رأفة عندما وضع اإلنسان عمى
كل قمبي .كل ىذا كان أقل ً
األرض سابقًا ،أعطاه خيرات فياضة لتبقى لي .ولكن لم يصونيا آدم إذ أبعد عنو
وعن أوالده نعمة اهلل ،ولكن اهلل من أجل محبتو استردىا لنا – ويحكي صميبو القصة

كميا ...بناء عمى ىذا أستطيع قراءة محبتو ،وبدمو أستطيع ىجاء توسمو مف أجؿ
استمالة قمبي .أرى بيت لحم ثانية وفقرىا الذي يجعمني أبغض الثراء العالمي .وأرى
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مشاق الناصرة وفراغيا فأتعمم تجنب الفراغ والخطايا الناتجة منو؟! وتبرز مصر من
الظبلم وتحذرني من طموح في إمكانو إبعاد اهلل نفسو حتى ال تقتل حياة طفولتي.
وأنظر مرة ثانية وأق أر بشاعة الخطية من خبلل اليدين والرجمين المثقوبتين والجنب
المطعون بالحربة – ومنيا أرى قيمة األلم لعبلج نفسي وخبلصيا .وبطول أناة ورأفة
ال نيائية حاول ربنا يسوع استردادي لمحياة الطاىرة والقداسة المتناىية كما يتناسب
مع مجالي في الحياة .كانت نعمتو تقرع قمبي بقدوم يوم جديد ،وتناديني بإصرار في
جيدا .إني أتألم من
الصباح ووقت الظير والمساء .كل ىذا لكي أحبو وأعرفو وأخدمو ً
إغضاب إنسان زائل ،فكم يكون مدى خجمي عندما أقف أمام صديقي الدائم وأسمعو
قائبلً" :إنني كنت مصدر غضبو".
يا ربي يسوع الحبيب ،ال يؤلمني شيء غير أن أكون مصدر غضب ألناس
أنفقوا حياتيم من أجمي – ومع كل – ال مجال لممقارنة بين ما أداه أي إنسان لي وما
كثير
قديسا وأحبك ًا
في آماالً عظيمة حتى أصبح
أديتو أنت يا إليي لقد وضعت َّ
ً
في بغ ازرة كي تساعدني
جيدا .ما قمت لي عن ىذه اآلمال .وحمت نعمتك َّ
وأخدمك ً
عمى الحياة طبقًا آلمالك .ولكني أعمم من قمبي أنني لست القديس الذي تريده أنت.

قديسا .يا ربي يسوع الحبيب كما أنك قدوس ،فقد فعمت الكثير
ولكن يجب أن أكون
ً
أيضا عندما كنت أنا عمى وشك التخمي عن
من أجمي وبطول أناة ورأفة وبإصرار ً

وشجاعا ،وامنحني من نعمتك
قويا
جميع المثل التي غرستيا َّ
ً
قمبا ً
في .أعطني فقط ً
أبدا وأنا مصدر غضب لك.
الفياضة ،وال تدعني أقف أمامك ً
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( )٥٦إنو يفيـ
شيئا مف كؿ تمؾ األشياء
"ال يعي القمب ً
وىػو يفيـ كؿ قػمب" (سي .)٢٣ :٥٦
سألت األخت أختيا الطائشة" :لماذا تحتفظي بصورة السيد المسيح عمى
الحائط؟!" وقد كانت ىذه النفس الطائشة قد تركت أطفاليا الصغار وزوجيا الذي
ربطت مصيرىا بو ،وابتعدت عن حياة القداسة التي كانت عمييا في صباىا وأجابت
أختيا برأس منكسة وقمب منسحق «أنو يفيم» – أي اهلل يفيم!
لقد أحست تمك النفس بأن في إمكانيا التماس األعذار ،وحدثيا إيمانيا أن اهلل
يستطيع أن يقبل أعذارىا ويسامحيا .وتأكدت بعقميا المظمم وارادتيا الضعيفة أن
يسوع يفيم كل شيء عن أعذارىا – وكانت عمى حق .فالخطية ىي أبشع األمور
ويجب الخوف منيا .ولكن عند التعامل مع اآلخرين فمنحاول رؤية األشياء بعيف

اهلل .ال نستطيع مغفرة األعمال الخاطئة ،أو تبرير الخطية – ولكننا نستطيع التبصر

في حياة اآلخرين من خبلل ظبلم الخطية ونمتمس ليـ األعذار برأفة ،ونكتشف أن
حيا فييم ،وعندما نزيل الصدأ من
ىذا الوميض الضئيل من االشتياق لمقداسة ال يزال ً
عمى حياتيم ستصبح ساطعة .عندما تجذب كل من مباىج الحياة والنضوج شبابنا،
عمينا أن نشفق عمى تمك األيادي الجاىمة المدمرة ونساعدىا حتى تبني نفسيا من
جديد وبا ستقامة وذلك بالرغم من شدة أسفنا عمى الدمار الذي أصابيا من طول
الوقت .ىكذا يريدنا السيد المسيح أن نتعمم ونعمل...
األب مع ابنو ،الزوج مع زوجتو ،الصديق مع الصديق ،والذين يساعدون كل
من يرغب الراحة...
«ىو يفيم» يجب أن يكون ىذا الشعار الحافز في داخمنا ،ويجب عمينا نحن
أيضا أن نفيم كما يفيم ىو .فمذلك يجب استعمال القسوة مع الحزم ،الحنان مع الشدة
ً
أحيانا نجرح ثم نكوي من أجل شفاء النفس ،وعندما نجرح نكون مثل الطبيب
أي
ً
الذي يجرح ليزيل األلم.
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لو أننا لم نفيم الضطربت موازين الحياة .فتعم الفوضى في المدارس،
والمنازل واألعمال...
ليتنا ننظر بعمق لنرى حياة كل فرد بما فييا من ماض مشحون باليموم،
وحاضر متراكم عميو األثقال والتجارب ،عند ذلك لن نجد مجاالً لمتوبيخ أو الموم.
يا ربي يسوع الحبيب ،ما أعظم احتياجي لمتعمم منك كيف أعامل أقراني!!!
دائما عمى وشك
وجود الخطية بكثرة حولنا ووجود كل ما ىو كئيب ومتعمد يجعمني ً
أيضا يا إليي عنفت ولكن
التعنيف والتنديد ولكن يحدث كل ىذا ألني ال أفيم .أنت ً

لممرائين والذين يدعون القداسة ولكن لم يحدث أنك ضجرت من الضعفاء الذين

يحاولون تحسين أنفسيم ولو بضعف .امنحني يا سيدي النعمة كي أفيم حتى أعيد
النفوس إليك.
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