
َيِلُد الناُس أوالًدا لكنَّهم ال يعرفون أنَّ عندهم رسالة: أن جيعلوا األوالد متعلِّقني باهللا، مرتبطني 

ذون أن يكون َلُهْم أوالٌد. كثٌري من الناس يقلِّدون بعَضهم، ولكنَّهم ال  مبلكوت السماوات. لكنَّهم يتلذَّ

يعِرفون املعىن والَنْكَهة األساسّية لَعَمِلهم، وهلذا هنالك الكثُري من حاالِت الزواج الفاشلة. رمبا تكوُن 

هان إىل املسيح، يظالَّن هنا يف احتياجاِت  ناجحة، َفُهَما ينسجمان يف اجلسِد والعقِل مًعا، ولكّنهما ال يتوجَّ

َقْين إليه، فهذا أمٌر ضعيٌف  هذه األرض. أمَّا أن يكونا مرتِفَعني مع أوالدمها إىل ملكوت السماوات، متشوِّ

وضئيل، ذلك أنَّنا كثًريا ما ُنهِمل التربية، وأقصُد نفسي أوًال، فنحُن نعمُِّد األوالَد ونتركهم. إْن كانوا 

يستطيعون أن ُيصيبوا شيئًا من املعرفة واخلربة الروحّية فهذا بنعمٍة من الرّب. ال أحَد، ال الكنيسُة، ال 

اإلكلريوُس وال الشعُب يعلِّم أبناءه حتَّى يصلوا إىل وقت، فيه يستطيعون أن خيتاروا زوجًة تليُق حبيام 

املسيحّية. َفَتراُه، بعَد أن يكون يف الكنيسة ُمداِوًما ومواظًبا، يـجهل. وبعد ذلك خيتار امرأًة شقيًَّة كما 

نقول يف العامية «ْمَشْلطة». ويأيت إبُن الكنيسِة هذا فيأخُذ امرأًة بال عقٍل ألنَّها فقط مجيلٌة ُتِسرُّه، وليس 

عنده تفكري أنَّه يف هذا العمل، هو يسعى لكي يتقدَّس ويصل إىل ملكوت السماوات. 

لذلك قال الرسول: إنَّ هاجر هي أْشَبه جببل سيناء. هناك أخذنا الوصايا اليت تَـنِهينا: ال تقتل، ال 

تزِن، ال تسرق، ال تشهْد بالزور، هي الآٌت كثريُة ينهينا فيها الربُّ حتَّى يؤدِّبنا ولكنَّها تعين العبودّية: 
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ا  أنَت حتت السيطرة اليت يفرضها الناموس حىت تنضبط أهواؤك وكلُّ حتركاِتك، وتصبح بعَد ذلك ُحرًّ

عندما تسَتْعِبُد نفَسك للمسيح. أمَّا أورشليُم السماويَّة اليت تـرتل من السماوات فهي رمٌز للملكوت، وهذا 

هو املسعى الذي ينبغي أن نصَل إليه. هي حرَّة، هي سيِّدة، ال َقيَد عليها، ولذلك يناسبنا أن ننظَر إليها 

ل اجلسَد كلَّه.  ونتعلَّم منها كيف أنَّها هي تـرتل إلينا من املسيح، تنحدر من فوق من الرأس حىت تشكِّ

وحنن ما علينا إالَّ أْن ننضوَي فيها يف مساعينا وطاقاتِـنا حتَّى تـتقدَّس كلُّها وُتصبح ُمْلَك املسيح، وعند ذاك 

ُر ألنَّنا نلتصُق بالذي هو حرٌّ من املوِت وال يتسلَّط عليه املوُت ِمْن َبعد. نتحرَّ

يوحنَّا املعمدان صاَر منوذًجا لكلِّ األوالِد الذين ال يأتوَن فقط من إرادِة اجلسِد والدم، بل يأتون 

ألنَّ النعمة ُترتُلهم إلينا. وكذلك، كلُّ إنساٍن منَّا ال يفتكُر أنَّه ِبطاقاِته البشريَّة، واليت أعطاه إيَّاها الربُّ 

طبًعا، أنَّه يستطيع أن يصَل إىل املبتغى حىت وَلْو َجَلَب أوالًدا كثريين، فليس هذا هو اهلّم، احلشراُت 

أيًضا تـتكاثر. ليست هذه ميزُة اإلنسان، اإلنساُن املسيحيُّ ميزُته أنَّه يتجوهر، يتألَُّق فيما يرتجُّ يف الكور، 

يًسا، حيقُِّق  . وعنَد ذاك ُيصِبح قدِّ يف اخلضّم، يف التعب، يف اجلهادات، يتألَّق ويصعُد وينتصر بنعمة الربِّ

ملكوَت اِهللا منُذ بدايِة حياِتِه على األرِض هنا، إذَّاك يكوُن إبَن املوعِد وليس بعُد ابًنا للجسد.

ون بأنساِبهم، بانتساِبهم لعائالٍت، ألوطاٍن، ملراكَز. لكنَّها ليست  فالنَّاس على األرض كثًريا ما يعتدُّ

ى شعٌب على شعٍب آخَر ُيْفِقُده كلَّ امتيازاته وكلَّ حريَّته، وال  نافعة. هذه تزول. هذه تزول. إذا ما تعدَّ

ُر من ربقة الشرِّ فإنَّه حرٌّ حقيقّي حىت َوَلْو ُسجن، هو حرٌّ  يعود له جمٌد بل ُيصبح ُمستعَبًدا. أمَّا الذي يتحرَّ

ألْن ال سلطَة لألهواء عليه.

يوحنَّا املعمدان هو هذا الكائُن الذي يعلُِّمنا أنَّ الطاعَة للكلمِة اإلهليَِّة هي الفعل. بطرس قال: 

طاعته،  متَّت  فعندما  الشبكة.  ُألِقي  لقولك  كرامًة  ولكن  مسًكا،  ُنِصْب  ومل  معلِّم  يا  الليل  طوال  َتِعْبنا 

ا هو وكلُّ رفقاِئه كيف أنَّ البحَر وهو  نتيجة كلمة اهللا، حصل على مسٍك كثري، بل إنَّه انذهل جدًّ

خاٍل من السمك، ُيصبح مملوًءا لدرجِة أنَّ السفينَتِني كادتا تغرقان.

هذه هي املشكلُة األساسيّـة: أنَّ اإلنساَن ينظُر إىل طاقاِتِه فيجُدها عظيمًة، وينسى أنَّها من اهللا. 

يف  أعماِله،  كلِّ  يف  يراقبه  معه  اهللا  أنَّ  وينسى  وحَده،  هو  يعمل،  ما  كلِّ  يف  أنَّه  يظنُّ  ربَّما  ذلك  وبعَد 



٣

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

جهاداته، يف اجتهاده ويف خدمته، ويف كلِّ ما ُينِتج. لكنَّه إذا ما عرف هذه احلقيقة أنَّه يعمل ألنَّه ُيطيع 

ُج هذه العطايا اليت له ويتألَّق ويتقدَّس وُيصبح قادًرا أْن ُيتمَّ مشيئَة اهللا ويتمَّ مشيئته  اهللا، َفِعْنَد ذاك تتوهَّ

هو أيًضا، ألنَّ الصيَّاد يفرح عندما ُيصبح بني يديه مسك، وكذلك الزارع والصانع وكلُّ إنسان، عندما يرى 

طاقاته تتحقَُّق يفرح. ولكنَّه يفرُح باألكثر إْن كانت تتحقَّق ليس فقط بإرادته بل نتيجَة إرادِة الّرّب.  

فلنجعِل انسجاًما بني طاقاِتنا وميزاِتنا وإرادِة الربِّ يف تربيِة أوالِدنا على الصالح، فتحصُل الَبَركُة   

ًسا. ونصبُح شعًبا ِهللا مقدَّ

مختارات من عظات األرشمندريت املتوّحد بندالميون 
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