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عظة لألب ستيفن أالن

 ۱٨متوز (تقومي كنسي) – الثالاثء من األسبوع العاشر من إجنيل القديس مىت ،القديس
إميليانوس الشهيد
يف إجنيل اليوم ،يواجه الرب قادة الكهنة والشيوخ بنفاقهم املستخدم خلدمة مصاحلهم
الذاتية:
" 23وملا جاء إىل اهليكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم ،قائلني :أبي سلطان تفعل هذا؟
ومن أعطاك هذا السلطان 24 .فأجاب يسوع وقال هلم  :وأان أيضا أسألكم كلمة واحدة ،فإن قلتم يل عنها،
أقول لكم أان أيضا أبي سلطان أفعل هذا 25 .معمودية يوحنا :من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟
ففكروا يف أنفسهم قائلني :إن قلنا :من السماء ،يقول لنا :فلماذا مل تؤمنوا به  26 .وإن قلنا :من الناس ،
خناف من الشعب ،ألن يوحنا عند اجلميع مثل نيب  27 .فأجابوا يسوع وقالوا  :ال نعلم .فقال هلم هو أيضا:
وال أان أقول لكم أبي سلطان أفعل هذا "  --القديس مىت 21 :23-27

يستخدم القديس ثيوفانوس احلبيس هذه الفقرة من اإلجنيل ليُظهر اإلرادة السيئة لكل

من يرفض العيش ابحلقيقة:

"عندما سأل الرب السؤال عن يوحنا املعمدان ،افتكر قادة الكهنة والشيوخ ألنفسهم" :إذا أجبنا هبذه الطريقة
أو بتلك ،أي إجابة ستكون مسيئة لنا "،وهلذا السبب ّقرروا أنه من األفضل استخدام اجلهل كجواب .مصاحلهم
 1نُقلت إىل العربية عن صفحة األب ستيفن أالن اإللكرتونيةhttp://orthodoxtruth.org/uncategorized/life-with-integrity-2/ :

الذاتية ربطت ألسنتهم ومل تسنح هلم ابلشهادة للحق .لو أحبوا احلقيقة أكثر من أنفسهم ،لكانت الكلمات
قد اختلفت ،كذلك أعماهلم .مصاحلهم طمرت احلقيقة ومل تسمح هلا ابلوصول لقلوهبم .مصاحلهم منعتهم من
تشكيل قناعة صادقة ،وجعلت قلوهبم غري مبالية للحقيقة .هذا هو احلال دائما – املساعي األاننية هي دائما
العدو األساسي للحقيقة .كل األعداء األخرى أتيت وراءها وتعمل من خالهلا .إذا أردان إجراء حتقيق يف كيفية
نشوء اهلرطقات واألوهام ،جند أن هذا هو ابلضبط مصدرهم مجيعا .ابلكالم ،احلقيقة حقيقة؛ ولكن يف الواقع،
احلقيقة تعيقنا يف أمر ما أو أبمر آخر وابلتايل جيب التخلّص منها ووضع كذبة مكاهنا تناسبنا أكثر .ملاذا على
سبيل املثال يوجد هناك أانس ماديني وعدميني؟ ألن فكرة هللا اخلالق واملعيل والداين سواي مع فكرة روحانية
النفس تعيق هؤالء الناس من عيش منط احلياة العظمى وفقا لرغباهتم ،وابلتايل هم يزحيون هبذه الفكرة جانبا.
يتضح من تفاهة إفرتاضاهتم أن العدميني ال ترشدهم احلقيقة .يريدون كل شيء أن يكون كما يفكرون به ،وكل
يعب عن أفكارهم يعرضونه وكأنه شاهد للحقيقة .لو خأخذون األمور دجدية ولو لقليل ،سريون كذبتهم
وهم ّ
على الفور .لكن هم حيزنون على أنفسهم ،ولذلك يبقون على ما هم عليه -- ".أفكار لكل يوم من السنة
[ابإلنكليزية] ص.165-164 .

"املساعي األاننية هي دائما العدو األساسي للحقيقة" .يف حالة جتار السلطة الدينيني
والعلمانيني ،هذا الغرور خأخذ شكله الواضح ابلسعي وراء املصاحل الذاتية والتباهي به شعبيا.
ولكن "املساعي األاننية" هي ليست حصرا ملكية األغنياء وأصحاب النفوذ .مجيع البشر ،ألهنم
"...حيزنون على أنفسهم "...يستحون من مسك مرآة احلقيقة لتعكس حياهتم .كل بشري له
طبيعة ساقطة ،وابلتايل كل بشري يعمي نفسه من احلقيقة .اخلالص يتطلب من اإلنسان أبن
يرتقي إىل حقائق اإلميان املوحاة لنا ،أبن يستلم نعمة اإلميان ،وأبن يسمح لنور احلقيقة أبن يُنري
عقله املظلم .إن العامل (اجملتمع) واجلسد (األهواء) والشيطان حياربون ذلك يف كل خطوة من
خطواتنا .ولكن نعمة هللا هي قاهرة الكل والرجل الذي يصمم إبرادته على عدم الشعور ابحلزن

جتاه نفسه ،الذي يرغب أبن يعرف ويعيش احلقيقة مهما كان الثمن ،سوف حيصل على النعمة
بوفرة.
إذا ،التخلص من اهلرطقات واألوهام هو ليس جمرد مسألة ختتص ابلعقل بل أيضا
املعرب) أن يعرف احلقيقة مهما كان الثمن ،مهما
ابإلرادة .على املرء أن يريد (أي مبلء إرادته ّ -

يتطلب األمر .عندها ،ولكي تكون تلك احلقيقة جمده عوضا عن عاره ،عليه أن حييا هبا مهما
كان الثمن ،مهما يتطلب األمر ،وذلك ألننا إذا قبلنا احلقيقة ابلكالم لكن رفضناها يف حياتنا

يكون ذات الشيء مثل ،و رمبا أسوأ من ،عدم القبول هبا على اإلطالق.
إن العصر الذي نعيشه ،لنستخدم عبارة مناسبة للراحل األب سريافيم روز ،هو عصر
التزييف الروحي إبمتياز .هو هرج ومرج بكل معىن الكلمة ،عصر أُطلقت فيه كل شياطني اجلحيم
املعني إهليا ،وابلتايل السلطة الشرعية بشكل
ألن "ذاك الذي يضبط" (أي اإلمباطور األرثوذكسي ّ
عام) متّت إزاحته ،اخلبثاء (وهي كلمة تعين حرفيا أصحاب اإلرادة الشريرة) حيكمون كل أمة
وابلتايل الشر حيكم حبرية .كل نوع من الكذب وكل "خري" مزيف يتم تفخيمه ،وحقيقة كلمة

هللا القاسية يُسخر منها ،حىت تعتب شرا حبد ذاهتا .لينتمي ولكي خيدم رغباته الذاتية الفورية مثل
القبول والتقدم يف اجملتمع ،على املرء أن يطمس احلقيقة وال يسمح هلا ابلوصول لقلبه ،أو إذا

عرف أحدهم احلقيقة ،عليه أن يربط لسانه وال يشهد هلا .فالطريق الوحيد املفتوح حنو النزاهة
إذا هو عدم اإلنتماء ،هو العيش مثل نوح قبل الطوفان ،مثل لوط يف سدوم ،مثل يوسف يف
أوساط املتعة املصرية ،ومثل دانيال يف بالط اببل.
من الواضح أن املرء ميكنه أن حييا هذا النمط فقط ابإلميان والصالة والنعمة .فقط "رجل
الرغبات اإلهلية" مثل دانيال ميكنه أن حيفظ على احلقيقة بثبات يف نصب عقله وقلبه بينما يف

نفس الوقت حتيطه تلك األسود املفرتسة للبشر ،أعداء احلقيقة .حبه املشتعل للمسيح يعطيه
الطاقة للبقاء على قيد احلياة حني يقول له العامل أبن ينطوي وميوت .هو يعرف أن الصالة املدركة
واليقظة والنابعة من القلب ،املقامة يوميا ومن دون أعذار ،هي ليست غريبة عن البقاء الوجودي.
هي حافظة احلياة لكل خاطئ يغرق يف حبر احلياة.
ففي املرة القادمة عندما ُجترب بتخطّي الصالة أو أن متتمها دون إنتباه ،تذ ّكر أنك تغرق،

ولكن الرب ميد لك يده .ويقول" :جاهد قليال ،أعط إنتباهك يل ،وأان سوف أخلّصك".

