حوار القديس سريافيم ساروف مع نيقوالوس موتوفيلوف
كما ذكره نيقوالوس موتوفيلوف*


كان اليوم اخلميس ،وكان اجلو معبساً ابلغيوم واألرض مغطاة بثلوج يصل مسكها حلوايل

مثاين بوصات ،وكانت السماء ال تزال تُسقط من جعبتها قطع كبرية من اجلليد عندما

بدأ األب سريافيم حديثه معي.

كان ذلك يف بقعة جرداء وسط الغابة ابلقرب من منسكه الصغري الذي مير أمامه
جدول مياه ساروفكا الصغري عند أسفل التل يف هناية ميل ضفة النهر .أجلسين
لتوه ،أما هو فافرتش األرض وابتدأ يقول:
ابلقرب منه على جذع شجرة كان قد قطعه ّ
"الرب قد أعلن يل أنك ومنذ صغرك أنت تشتاق أن تعرف غاية احلياة املسيحية وأنك
كثرياً ما طرحت هذا السؤال على أانس عدة ،ومنهم أيضاً أانس روحيني يف الكنيسة".
وهنا جيب أن أعرتف فعالً أن هذا الفكر كان يزعجين منذ سن الثانية عشر ،وأنين
وجهت هذا السؤال إىل العديد من رجال اإلكلريوس دون أن أحصل على
فعالً قد ّ
إجابة شافية .لكنين كنت أظن أن الستاريتز جيهل ذلك ،ولكنه أردف قائالً:

يوجهون النصح إليك ابلرتدد على
"لكن مل يستطع أحد أن يعطيك جواابً حمدداً؛ لقد كانوا ّ
الكنيسة ومداومة الصالة وتنفيذ الوصااي اإلهلية وعمل كل ما هو صاحل .وكانوا يدَّعون أن

هذه هي غاية احلياة املسيحية ،بل أن بعضهم هنرك على هذا الفضول ،وقالوا لك ال
تبحث عما هو أعلى من قامتك ،ألنك بذلك تتع ّدى احلدود إىل حد اخلطأ .ولكنهم
مجيعا قد جانبهم الصواب ،أما أان املسكني سريافيم فسأشرح لك اآلن ما هي الغاية
احلقيقية حلياتنا املسيحية واهلدف منها.
"إن الصالة والصوم والسهر وكافة املمارسات املسيحية األخرى رغم أهنا انفعة فعال يف حد
ذاهتا ،إال أهنا ال تش ّكل هدف حياتنا املسيحية ،أهنا ليست سوى وسائل تساعدان على
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بلوغ اهلدف .أما غاية ما تصبو إليه احلياة املسيحية فهو اقتناء الروح القدس .أما الصالة
والصوم والسهر والعطاء وكل ما عداها من أعمال صاحلة واليت نفعلها من اجل املسيح،
فهي ليست سوى وسائط القتناء الروح القدس.
"ولكن الحظ اي بين ،أن العمل الصاحل فقط املعمول ابسم املسيح جيلب لنا مثار الروح
القدس .وكل ما مل يُعمل ابمسه وألجله ،وإن كان صاحلاً ،فال مثر له وال مكافأة ال يف
األبدية ،وال حىت يف هذه احلياة يستطيع أن يستجلب لنا النعمة .وهلذا يقول ربنا يسوع
فرق‘ (القديس لوقا  .)11:23ومع ذلك فإننا مضطرون
املسيح’ :من ال جيمع معي فهو ي ّ

أن نسمي األعمال الصاحلة "مجعاً أو حصاداً" ألهنا وإن كانت ليست معمولة ابسم املسيح

فهي تبقى صاحلة .الكتاب يقول’ :يف كل أمة الذي يتّقيه ويصنع الرب مقبول عنده‘
(أعمال الرسل  .)10:35وكما نفهم من قصة قائد املئة كرنيليوس ،الذي كان خياف هللا
ويسلك ابلرب ،كان سبب مسرة هلل حىت أن مالك الرب وقف به أثناء صالته وقال له:
’أرسل إىل ايفا رجاالً عند مسعان الدابغ ،ستجد هناك رجالً يُدعى بطرس ،ستسمع منه
كالم احلياة األبدية به ستخلص أنت وأهل بيتك‘ (أعمال الرسل .)10
"وهكذا نرى أن هللا يستعمل وسائله املقدسة حىت ال ُُيرم مثل هذا الرجل ،يف األبدية ،من
اجملازاة اليت يستحقها بسبب أعماله الصاحلة .ولكن يلزمه حىت يناهلا هناك أن يؤمن ها هنا

ابلرب يسوع ابن هللا ،الذي جاء إىل العامل ليخلص اخلطأة ،والذي به (ابملسيح) ننال نعمة
ميهد فينا الطريق لننال
الروح القدس ،الذي بواسطته يدخل ملكوت هللا إىل داخل قلوبنا ،و ّ

بركات حياة الدهر اآليت.

"أما قيمة األعمال الصاحلة – اليت ليست معمولة من أجل املسيح – أمام هللا ،فتتوقف
عند هذا احلد :إن الرب يعطي اإلنسان الوسائل اليت تفتح له طريق احلياة ،وعليه أن خيتار
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َّإما اإلستفادة منها أو إمهاهلا .وهلذا يقول خملصنا الصاحل لليهود’ :لو كنتم عمياانً ،ملا كانت
لكم خطية ،ولكنكم تقولون أننا نبصر وهلذا فخطيتكم ابقية‘ (القديس يوحنا .)9:41

"عندما ينال رجل مثل كرنيليوس رضا الرب بسبب أعماله الصاحلة ،مع أهنا ليست معمولة
ابسم املسيح ،مث يؤمن اببن هللا ،فإن أعماله كلها ُُتسب أهنا معمولة ابسم املسيح بسبب
إميانه به .وعلى النقيض ،فليس من حق املرء أن يتذمر أن عمله الصاحل مل ينل اجملازاة
الالئقة ،وهذا يستحيل لو كان معموالً ابسم املسيح ،ألن تكميل كل ما هو صاحل ابمسه ال
جيلب أكاليل الرب يف الدهر اآليت فحسب ،بل ميأل اإلنسان منذ اآلن يف هذا الدهر بنعمة
الروح القدس ،كما هو مكتوب ’ألنه هللا ال يعطي الروح مبقدار .اآلب ُيب اإلبن وقد
جعل كل شيء يف يده‘ (يوحنا .)3:34-35
"وهكذا اي صديق الرب ،يتضح أن اقتناء روح هللا هو اهلدف احلقيقي حلياتنا املسيحية وأما
الصالة والسهر والصوم والصدقة وما عداها من أعمال الفضائل اليت تُعمل ألجل املسيح

توصلنا إىل غايتنا يف اقتنائه".
فهي الوسائط اليت ّ

سألت األب سريافيم" :ماذا تعين ابإلقتناء؟ أنين مل أفهم جيداً ما تقصده!" ،فأجاب:
"اإلقتناء هو نفسه احلصول على الشيء ،أنت تفهم طبعاً معىن إقتناء املال؟ إقتناء الروح

القدس مثله متاماً .أنت تفهم مبا فيه الكفاية ماذا يعين ذلك حبسب املفاهيم العاملية .لعامة

الناس ،إقتناء املال هدف حلياهتم ،أما عُلية القوم فيضاف إىل املال اكتساب الكرامة
عما ق ّدموه إىل الدولة .كذلك اقتناء
والشهرة وما مييزهم عن اآلخرين ،وعموماً كل جمازاة ّ
الروح القدس ،فهو إيضاً رئيسي وأساسي ،ولكنه كنز أبدي ،مصدر لكل نعمة .واقتناؤه

يكون بنفس طريقة اقتناء الكنز املادي الزمين الزائل.

3

"الرب يسوع املسيح ،هللا الكلمة املتجسد ،يشبّه حياتنا ابلسوق وأعمالنا على األر
ابلتجارة ،وهو يوصينا مجيعاً :اتجروا حىت آجئ ،وادخروا الوقت ألن األايم شريرة .وهو
جل وقتكم على اقتناء اخلريات السماوية من خالل البضائع
يقصد أن يقول :إعملوا ّ
األرضية ،هذه البضائع األرضية ليست سوى أعمال الفضيلة املعمولة ابسم املسيح واليت
تستجلب لنا نعمة الروح القدس.
"يف مثل العذارى احلكيمات والعذارى اجلاهالت ،عندما فرغ زيت األخريات ،قيل هلن:
يتمكن من
’إذهنب وابتعن من السوق ‘،وعندما عُدن وجدن منزل العُرس قد أغلق اببه ،ومل
ّ
الدخول.

"الكثريون يعتقدون أن نقصان الزيت عند العذارى اجلاهالت كناية عن نقصان أعمال
هن يفتقرن ألعمال
الفضيلة املعمولة طوال احلياة .هذا التفسري ليس صحيح متاماً .ملاذا ّ
الفضيلة إن كن يُدعون ابلعذارى ،وإن كن جاهالت؟ فالبتولية يف حد ذاهتا فضيلة عظمى،

حالة مالئكية ،وهي ميكنها أن تستبدل كل الفضائل األخرى.

"أما أان فأظن أن الذي كان ينقصهن ابلتحديد هو نعمة روح هللا الكلي القداسة .تلك
العذارى مارسن الفضائل لكن نتيجة جهلهن الروحي اعتقدن أن احلياة املسيحية تقتصر
على األعمال الصاحلة .بفعلهن العمل الصاحل هن اعتقدن أهنن يعملن عمل هللا ،لكنّهن
اكرتثن قليالً عما إذا كن قد اقتنني بذلك نعمة روح هللا .إن سبل هذه احلياة املعتمدة على
ممارسة الصاحلات دون أن ُمتتحن بدقة لنعرف مقدار ما تؤدي إليه من نعمة روح هللا ،هي

مذكورة يف كتب اآلابء’ :توجد طريق أخرى تظهر لإلنسان جيدة يف البداية ولكن هنايتها
تكون يف قاع اجلحيم‘.
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"يف حديثه عن أولئك العذارى يقول القديس أنطونيوس الكبري يف رسائله إىل الرهبان:
’كثري من الرهبان والعذارى ال يدركون إطالقاً أنواع املشيئات املختلفة اليت تعمل يف
اإلنسان ،وهم ال يعرفون أننا نتأثر بثالثة ُتديداً :األوىل هي مشيئة هللا الكلية الكمال
مدمرة ،لكنها أيضاً ليست
واملخلّصة ابلكلية .والثانية هي مشيئتنا البشرية اليت ،وإن مل تكن ّ

دمرة ابلكلية .وهذه املشيئة الثالثة هي اليت
خملّصة .أما الثالثة فهي مشيئة الشيطان وهي م ّ
تعلّم اإلنسان إما على عدم ممارسة الفضائل إطالقاً ،أو على ممارستها بكربايء ،أو ممارستها
جملرد الفضيلة وليس ألجل املسيح .الثانية ،وهي مشيئتنا اخلاصة ،تعلّمنا أن نعمل كل شيء

إلرضاء أهوائنا ،أو هي تعلّمنا مثل العدو على فعل اخلري حلد ذاته وأالّ هنتم للنعمة املقتناة
منها .أما املشيئة األوىل ،أي املشيئة اإلهلية املخلّصة ابلكلية ،فهي ترتكز على عمل اخلري
هلدف واحد هو اقتناء الروح القدس ،مبثابة كنز أبدي ال يفىن وال يضمحل وال يساويه
شيء على اإلطالق .ميكن القول إذا أن نعمة الروح القدس هو الزيت الذي افتقرن له
العذارى اجلاهالت .هن ُدعني جاهالت فقط ألهنن نسني مثر الفضيلة الالزم ،أي نعمة
الروح القدس اليت بدوهنا ال خيلص أحد ،ألن’ :ابلروح القدس كل نفس ُتيا وتتنقى مرتفعةً
ٍ
سرية‘.
والمعةً ابلثالوث الواحد حبال شريفة ّ
"هذا هو الزيت الذي مأل مصابيح العذارى احلكيمات ،الزيت الذي استمر مشتعالً
ومنرياً ،والذي وحده ّأهل العذارى احلكيمات ملقابلة العريس ،عندما أتى يف نصف الليل،
بل وأدخلهن معه إىل حجرة العرس اليت هي الفرح األبدي .أما العذارى اجلاهالت ،ابلرغم

من أهنن ذهنب إىل السوق ليبتعن الزيت حني رأين مصابيحهن تنطفئ  ،مل يُسعفهن الوقت
للعودة ألن الباب كان قد سبق وأُغلق .السوق هو حياتنا ،والباب الذي يُغلق فيمنع
وصولنا إىل العريس هو املوت البشري ،أما العذارى اجلاهالت واحلكيمات فهي النفوس
املسيحية .الزيت ال يعين أبداً أعمالنا الصاحلة بل نعمة الروح الكلي القداسة ،واليت تُقتىن
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حموالً إايان إىل أن يلبس املائت عدم املوت،
من خالهلا .وبواسطتها ميأل الروح القدس كياننا ّ
والفاسد عدم الفساد .املوت ابجلسد يتحول إىل حياة أبدية ،واملوت النفسي إىل حياة

روحية ،والظلمة تتحول إىل نور ،احلظائر املربوطة فيها غرائزان مثل احليواانت إىل هياكل هلل،
إىل حجرات للعرس نتقابل فيها مع ربنا ،خالقنا وخملصنا ،عريس نفوسنا السماوي.
"الروح القدس بنفسه أييت ويسكن فينا ،أي يف أرواحنا ،وهذا احللول فينا للكلي القدرة،
أي الوجود داخلنا لوحدة الثالوث وكينونتها مع أرواحنا ،ال تُعطى لنا إالّ بشرط العمل بكل
اجتهاد .وبكل وسيلة تتاح لنا القتناء هذا الروح القدس ،الذي يهيئ فينا موضعاً الئقاً هبذا
اإللتقاء حسب قول احلق الذي للرب’ :إين سأسكن فيهم ،وأكون هلم إهلاً وهم يكونون يل
شعباً‘ ( 2كورنثوس .)6:16
"كم هو عظ ٌيم تعاطف هللا لشقاوتنا ،أي إمهالنا لعنايته بنا ،حني يقول’ :هاأنذا واقف على
الباب أقرع‘ (رؤاي القديس يوحنا  ،)3:20ويُفهم من ’الباب‘ سياق حياتنا اليت مل يغلقها
املوت بعد! آه اي حبيب الرب كم أمتىن أن تكون أنت يف هذه احلياة دوماً يف ملء الروح

القدس! ’سأحكم عليكم يف احلالة اليت أجدكم فيها 1‘،يقول الرب.

"فيا لشقاوتنا إذا وجدان ُمثقلني ابهلموم واألتعاب األرضية! ألن من ذا الذي يستطيع أن
ُيتمل غضبه ،أم من سيصمد أمام غضب وجهه؟ لذلك هو قال’ :إسهروا وصلّوا لئال
تدخلوا يف جتربة‘ (القديس مرقس  ،)14:38أي لكي ال ُُترموا من روح هللا ،ألن السهر
والصالة جتلبان لنا نعمته.
"ابلطبع كل عمل صاحل إبسم املسيح جيلب نعمة الروح القدس ،أما الصالة فهي أكثر مما
عداها يف فاعليتها إلجتالب النعمة ،ألهنا يف متناولنا على الدوام .فقد يكون لكم رغبة يف
الذهاب إىل الكنيسة ،ولكن الكنيسة بعيدة ،أو أن موعد اخلدمات فيها قد انتهى .أو قد
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يكون لك الرغبة يف التصدق على الفقراء لكن ال يوجد أمامك فقري ،أو ليس لديك شيء
لتعطيه .أو تتمىن أن تعيش بتوالً ،لكن ليس لك القدرة على ذلك ،سواء لتكوينك النفسي
أو حملارابت العدو اليت قد ال يستطيع كل إنسان أن يقاومها بسبب ميول اجلسد الضعيفة.
أو قد تكون لك رغبة يف أي عمل صاحل آخر تعمله ابسم املسيح ،ولكن قوتك تضعف
عن إمتامه ،أو أن الظروف غري مؤاتيه له لسبب أو آلخر.
"أما الصالة فال شيء من كل ما سبق يستطيع أن مينعها ،فاملرء له على الدوام القدرة على
الصالة ،الغين والفقري ،العظيم كالعامي ،القوي كالضعيف ،الصحيح كالعليل ،البار
كاخلاطئ.
"وميكننا احلكم على قوة وفاعلية الصالة ،حىت صالة اخلاطئ إن كانت بعزم القلب ،من
هذه القصة اليت جندها يف التقليد املقدس :فقد مات إبن وحيد ألمه البائسة ،ويف الطريق
إىل القرب تقابلت مع إمرأة ساقطة كانت قادمة لتوها من بيت النجاسة ،فما كان من هذه
رق قلبها لتلك الثكلى اليائسة ،فتجرأت وصرخت حنو الرب ،ابلرغم من
األخرية إالّ أن ّ
جناسة اخلطيئة اليت كانت ال تزال متأل حياهتا وقالت :ليس من أجلي أان اخلاطئة املسكينة،
لكن من اجل دموع هذه األم اليت تبكي وحيدها ،وكلي ثقة يف مرامحك واقتدارك فأقمه اي
سيدي الرب! والرب أقامه.
"هذه اي صديق الرب هي قوة وفاعلية الصالة .فهي أكثر من كل شيء تعطي روح
القدس ،وميكن للجميع ممارستها بكل سهولة .فطوىب لنا إذا أتى الرب ووجدان ساهرين،
ويف ملء نعمة روحه القدوس .حينئذ ميكننا األمل جبرأة أبن خنتطف على السحاب ملالقاة
الرب يف اهلواء ( 1تسالونيكي  ،)4:17الذي سيأيت بقوة وجمد (القديس مرقس )13:26
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ليدين األحياء واألموات ( 1القديس بطرس  )4:5وجيازي كل واحد حبسب أعماله.
(القديس مىت .)16:27
"أنت تظن اي حبيب الرب أهنا لسعادة كبرية أن تتحادث مع املسكني سريافيم ،معتقداً أنه
ال خيلو من نعمة الرب .فماذا إذاً ميكن القول عن الرب نفسه ،الذي هو املصدر الذي ال
نؤهل للكالم معه ،أي مع فادينا احمليي
ينفذ لكل بركة مساوية وأرضية؟ حقاً إننا ابلصالة ّ
الكلي الرأفة ،ولكن حىت هنا علينا الصالة فقط إىل حني حلول هللا الروح القدس علينا
ويهبنا نعمته السماوية مبقاييس يعرفها هو .وحني يتنازل وُيل علينا ،فلنتوقف عن الصالة.
هلم واسكن فينا ،وطهران من كل دنس ،وخلص
ملاذا إذن حنن ندعوه تكراراً ابلصالةَّ ...’ :
أيها الصاحل نفوسنا‘ حني هو قد سبق وحل علينا ليخلصنا حنن الذين نثق فيه وندعو حقاً
ابمسه القدوس ،لكي بتواضع وحمبة نستقبله هذا املعزي يف هياكل نفوسنا اجلائعة واملتعطشة
حلضوره؟
"سأشرح لك ذلك اي حبيب الرب مبثال :إفرت

أنك دعوتين لزايرتك ،وأان لبيت دعوتك

للجلوس إليك والتحدث معك ،ولكن ابلرغم من وجودي عندك مل تكف عن تكرار
الدعوة قائالً’ :هلم ابلتفضل ابلدخول عندي!‘ فحتما سأفكر يف نفسي قائالً :ماذا
حدث؟! هل فقد عقله؟! إنين عنده وهو ال يزال يكرر دعويت .وهذا متاماً ما ُيدث مع
الروح القدس ،وهلذا يقول املزمور’ :كفوا فاعلموا ،إين اان هو هللا ،أعلو يف األمم ،وأعلو يف
األر ‘ (مزمور ،45:10السبعينية) .مبعىن آخر ،إنين أُظهر وسأظل أُظهر ذايت لكل
مؤمن وسأُتدث معه ،كما كنت أُتدث مع آدم يف الفردوس ،ومع ابراهيم ويعقوب وبقية
خدامي ،موسى وأيوب ومن شاهبهم.
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"البعض يعتقد أن هذا ’اإلكتفاء‘ خيتص فقط ابألمور األرضية ،أي أنه أثناء احلديث مع
هللا ابلصالة على املرء أن ’يكف‘ عن كل ما هو أرضي ،وهذا صحيح ،أما أان فأقول لك
إبسم هللا أنه ليس فقط من الضروري أن منوت عن األمور األرضية أثناء الصالة 2،ولكن
ليحل علينا زائراً،
حني بقوة اإلميان والصالة القادرة على كل شيء يتنازل إهلنا الروح القدس ّ

وأييت إلينا يف ملء صالحه الفائق ،علينا أيضاً التوقف عن الصالة حبد ذاهتا.

"روح اإلنسان املصلي تتحادث مع هللا وتنطق العبارات ،اما عند حلول الروح القدس
فيجب علينا أن نبقى صامتني لكي نسمع بوضوح وجلياً مجيع كلمات احلياة األبدية اليت
سيسمح هبا هللا أبن يوصلها إلينا .اليقظة الكاملة للنفس والروح وطهارة وعفة اجلسد،
مطلوبني يف هذه احلالة .هكذا كان احلال يف جبل حوريب عندما امر موسى بين إسرائيل
أن ميتنعوا عن املعاشرات الزوجية مدة ثالثة أايم قبل حلول الرب على جبل سيناء ،ألن
’إهلنا هو انر آكلة‘ (الرسالة إىل العربانيني  )12:29تلتهم كل ما هو غري طاهر ،وال
يستطيع أن يدنو منه أي دنس جسدايً أو روحياً".
نعم اي أبيت ولكن ماذا عن األعمال الصاحلة األخرى اليت تُعمل من اجل املسيح ،لكي
نقتين بواسطتها الروح القدس؟ أنت هلذه اللحظة مل تتكلم سوى عن الصالة.
"إقتناء نعمة الروح القدس يكون أيضاً مبمارسة كل الفضائل املمكنة من اجل املسيح.
اتجر بتلك اليت تعطيك أوفر األرابح .رأس املال املكتنز من نعمة هللا الغنية ،والذي هو مثرة
األرابح من األعمال الصاحلة اليت تعود علينا ،أودعه يف بنك التوفري اإلهلي األبدي وسوف
يعطيك فائدة روحية ،ليس فقط  %4أو  %6بل  %100للروبل الروحي الواحد ،بل
وأكثر مبا ال يُقاس.
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وصل .الصوم جيلب لك
"فمثالً إذا كانت الصالة والسهر جتلب لك نعماً كثرية ،فاسهر ّ
فصم .احملبة جتلب لك ابستفاضة ،فاعمل أعمال احملبة .وهكذا أوزن (قيّم) كل عمل
مزيداًُ ،
صاحل يُعمل ابسم املسيح.

"سأتكلم عن نفسي أان املسكني سريافيم ،فلقد ُولدت يف عائلة من جتار مدينة كورسك،
وقبل دخويل الدير كنت وأخي نشتغل ابلتجارة مبختلف البضائع ،وخاصة تلك اليت جتلب
لنا األرابح الوفرية .فأصنع أنت ابملثل ،كما أن هدف التجارة هو ُتقيق أكرب ربح ممكن،
هكذا يلزم أن يكون هدف احلياة املسيحية ليس فقط ممارسة الصالة واألعمال الصاحلة،
بل اقتناء كل النعم املمكنة .وابلرغم من أن الرسول يقول ’صلوا بال إنقطاع‘ (1
تسالونيكية  ،)5:17هو كما تذكر يضيف ’األفضل أن أتكلم مخس كلمات بفهم عن
عشرة أالف كلمة ابللسان فقط‘ ( 1كورنثوس  .)14:13وينذران الرب قائالً’ :ليس كل
من يقول يل ايرب ايرب خيلص ،ولكن الذي يصنع إرادة أيب ‘،أي أن الذي يعمل عمل
الرب واألكثر من ذلك يعمله مبهابة ،ألنه ’ملعون من يعمل للرب ب ٍ
رخاء‘ (إرمياء
 .)48:10وما هو هذا العمل إالّ اإلميان ابهلل وابلذي أرسله ،يسوع املسيح (القديس
يوحنا 14:1؛ .)6:29وإذا فهمنا وصااي املسيح والرسل جيداً ،جهادان املسيحي ال
يقتصر على زايدة عدد أعمالنا الصاحلة اليت تش ّكل السبل الوحيدة لتعزيز غاية حياتنا
املسيحية ،بل إستخالص أكرب فائدة منها ،أي احلصول على املواهب الفائقة للروح
القدس.
"يطيب يل اي صديق الرب ،أن ُتصل على مصدر النعمة اإلهلية هذا الذي ال ينضب ،وأن
تسأل نفسك على الدوام السؤال التايل" :هل أان يف روح هللا ام ال؟" وإن كنت يف الروح،
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فمبارك الرب! فليس هناك من شيء لتحزن عليه .أنت مستعد للظهور أمام دينونة املسيح
الرهيبة فوراً .ألنه مكتوب’ :سأدينكم حبسب احلالة الىت اجدكم عليها ‘.ولكن إن مل نكن
ابلروح ،فيلزمنا أن نكتشف ملاذا وألي سبب شاء ربنا وإهلنا الروح القدس أن يفارقنا؛
وعلينا أن نطلبه اثنيةً ،وأن نستمر ابلبحث حىت جنده اثنية وبصالحه يعود إلينا ويكون
معنا .ويلزمنا مهامجة األعداء الذين يبعدوننا عنه حىت نالشيهم متاماً ،كما قيل على لسان
القديس النيب داود’ :أتعقب أعدائي فأدركهم وال أنكص حىت أفنيهم .سأضيق عليهم
قدمي‘ (مزمور  ،17:38-39السبعينية).
تضييقاً فال يستطيعون القيام ،فيسقطون ُتت ّ
وزع هبات
"هكذا هي األمور اي بين .هكذا جيب عليك ممارسة التجارة الروحية ابلفضائلّ ،
النعمة اليت للروح القدس لكل من ُيتاجها ،كما الشمعة املضاءة واحملرتقة بنار أرضية تلمع

يف ذاهتا وتضيء مشوع أخرى إلانرة اجلميع يف أماكن أخرى دون أن تفقد بريقها .وإن
كانت هذه هي احلال ابلنسبة للنار األرضية ،فماذا ميكننا القول عن انر النعمة اليت لروح
هللا الكلي قدسه؟ فالثروات األرضية تتناقص عند توزيعها ،أما الكنز السماوي لنعمة هللا
فكلّما ازداد توزيعه كلّما هو يتضاعف عند الذي ينشره .لذلك ُسّر الرب بشخصه أن
يقول للمرأة السامرية’:كل من يشرب من هذا املاء يعطش اثنية ،وأما من يشرب من املاء
الذي أعطيه له ،فلن يعطش إىل األبد بل املاء الذي أعطيه له يصري فيه ينبوع ٍ
ماء ينبع إىل
احلياة األبدية‘ (القديس يوحنا .)4:13-14
مث سألته :اي أيب إنك تتكلم دائماً عن إقتناء الروح القدس كغاية احلياة املسيحية،
أتعرف عليه؟ إن األعمال الصاحلة ظاهرة ،لكن هل الروح القدس ميكن
فكيف وأين ّ
يف ام ال؟ فأجاب:
ان يُرى؟ وكيف يل أن أدرك إن كان يسكن ّ
11

"يف هذا الزمان ،ونتيجة فتوران الشبه جامعي يف اإلميان بربنا يسوع املسيح ،وغفلتنا عن
أعماله اإلهلية يف العناية بنا ،وفقدان احلس ابإلتصال ابهلل ،ميكن القول أننا قد ذهبنا بعيداً
لدرجة أننا ختلينا كلياً تقريباً عن احلياة املسيحية األصيلة .فشهادات الكتاب املقدس اآلن
تبدو لنا غريبة ،حني ،على سبيل املثال ،يقول الروح القدس على فم موسى’ :ورأى آدم هللا
ماشياً يف الفردوس‘ (قارن مع تكوين  ،)3:10أو حني نقرأ كلمات الرسول بولس حني
’منعه الروح من الكرازة يف آسيا ،ولكنه رافقه إىل مكدونية ‘.ويُذكر ظهور هللا للناس أكثر
من مرة يف فقرات أخرى يف الكتاب املقدس.

"هلذا السبب يقول البعض" :إن هذه الفقرات غري مفهومة ،وهل ممكن للبشر أبن يعاينوا
هللا علناً هكذا؟!" لكن ليس هناك من أمر غري مفهوم هنا .إن عدم الفهم هذا هو انتج
عن تركنا لبساطة املعرفة املسيحية األوىلُ .تت إدعاء العلم واملعرفة ،لقد وصلنا إىل هذا
الكم من ظلمة اجلهل لدرجة أن ما فهمه القدماء بكل وضوح يبدو خارج التخيل ابلنسبة
لنا .حىت يف األحاديث العادية ،مل تكن فكرة ظهورات هللا لإلنسان ابألمر املستغرب هلم
وّبه أصدقاؤه واهتموه ابلتجديف على هللا ،أجاهبم أيوب:
على اإلطالق .لذلك ،حني ّ
’كيف يكون هذا وأان أشعر بنفخة روح هللا يف أنفي‘ (قارن مع أيوب  .)27:3بتعبري
آخر’ ،كيف يل أن أجدف على هللا إن كان الروح القدس معي؟! إن كنت قد ج ّدفت
على هللا لفارقين الروح القدس ،لكن عجباً! فاان أشعر بنَ َفسه يف أنفي‘.
"وبذات الطريقة متاماً ،يُقال عن إبراهيم ويعقوب أهنما رأاي هللا وُتاداث معه مراراً ،بل أن
يعقوب قد صارعه .وموسى وكل الشعب معه عاين هللا حني ُمنح أن يتسلّم منه لوحي

العهد على جبل سيناء .إن عمود السحاب وعمود النار أو ،مبعىن آخر ،النعمة املرئية
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للروح القدس ،كانت مرشداً لشعب هللا يف الصحراء .الشعب عاين هللا ونعمة روحه
تصور خيال ضعيف ،بل فعالً وعلناً.
القدوس ليس يف النوم وال يف األحالم وال يف ّ
"لقد صران غافلني جداً عن العمل على خالص نفوسنا لدرجة أننا أيضاً نسيء فهم
كلمات أخرى عديدة يف األسفار املقدسىة ،وكل هذا ألننا ال نطلب نعمة هللا وبكربايء
عقولنا ال نسمح هلا أبن تسكن يف نفوسنا .هلذا السبب حنن نفتقر لإلستنارة احلقيقية من
ٍ
لربه.
هللا اليت يرسلها إىل قلوب البشر الذين هم جياعاً وعطاشاً بصدق ّ
"كثريون يفهمون خطأً قول الكتاب املقدس’ :فصنع هللا اإلنسان من طني األر

مث نفخ

يف أنفه نسمة حياة‘ (تكوين  ،)2:7وكأن آدم أول ما خلق مل تكن فيه نفس وال روح
بشرية ،وإمنا جسد خملوق من الطني .هذا التفسري خاطئ ،ألن السيد الرب خلق آدم من
طني األر فعالً وإمنا ابحلالة اليت يقصدها الرسول بولس حينما يشدد’ :لتُحفظ أرواحكم
ونفوسكم وأجسادكم كاملة بغري لوم عند جميء ربنا يسوع املسيح‘ ( 1تسالونيكية

 .)5:23هذه املكوانت الثالثة اليت هبا يكتمل كياننا ،خلقت من طني األر  .آدم مل
خيلق ميتاً ولكن جسماً حيوانياً متحركاً وفاعالً ،مشاهباً بقية اخلالئق احلية على األر اليت
جمرد اخللقة .فلو أن هللا ما نفخ يف وجه آدم
ُتركها املشيئة اإلهلية .ولكن حدث ما يفوق ّ
نفخة احلياة هذه (أي نعمة الروح القدس املنبثقة من اآلب واملستقرة على اإلبن وبسببه

املؤلّه ،رغم أنه ُخلق
ترسل إىل العامل كله) أقول لوال هذه النفخة لبقي آدم حمروماً من الروح َ

بصورة كاملة ،ليسود على كل اخلالئق األخرى ،وكتاج لكل اخلليقة اليت على األر .
ولبقي على شبه كل اخلالئق اليت وابلرغم أن هلا جسد ونفس ،كل واحد كجنسها ،ولكنها

حمرومة داخلياً من الروح القدس .ولكن أول ما نفخ هللا يف وجهه نفخة احلياة صار آدم –
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حسب قول الكتاب – ’نفساً حية‘ (تكوين  )2:7أي مشاهباً هلل يف كل شيء ،قابالً
للحياة األبدية دون موت .كان آدم متسلطاً على كل العناصر األخرى إىل الدرجة اليت ال
يستطيع فيها املاء أن يغرقه ،وال النار أن ُترقه ،وال األر أن تبتلعه ،وال اهلواء له سلطان
أن يؤذيه .كل شيء كان خاضعاً لسيادته عليه كمختار هللا وكأنه مالك وملك اخلليقة
كلها .كان هو الكمال ذاته ،إكليل صنعه هللا ومكرماً لذلك .نفخة احلياة اليت تلقاها آدم
من هللا مألته حكمة حىت أنه مل يكن – وغالبا لن يكون – على األر إنسان يضارعه يف
اإلمتالء من املعرفة والفهم .وملا أمره هللا أن يعطي أمساء لكل اخلالئق ،أعطاها طبقاً
ألوصاف ومواصفات وقوة وخصائص كل منهما املعطاة هلا من هللا.
"وبسبب هذه اهلبة اليت وهبته إايها النعمة اإلهلية الفائقة ،واليت آلت إليه نتيجة القتباله
نفخة احلياة ،كان آدم يستطيع أن يرى ويفهم أن هللا يتمشى يف الفردوس ويعي كالمه،
وكذلك حماداثت املالئكة القديسني ،بل ولغة سائر اخلالئق ،الوحوش والطيور والزواحف
احلية اليت تعيش على األر  ،وهو كل ما خفي عن أفهامنا حنن اخلطأة منذ السقوط،
والذي كان جلياً وواضحاً آلدم قبل سقوطه .هذه احلكمة ذاهتا ،والقوة نفسها والقدرة
اخلرية كانت قد أعطيت من هللا حلواء عندما خلقها،
عينها ،وكذلك كل الصفات املقدسة و ّ
ال من طني األر

ولكن من ضلع آدم يف عدن ،جنة الفرح والسرور ،يف الفردوس الذي

زرعه يف وسط األر .
"وحىت يستطيع آدم وحواء أن ُيتفظا على الدوام مبا آل إليهما من الصفات غري املائتة،
الكاملة واإلهلية ،واليت حازاها بنفخة احلياة ،زرع هللا هلما شجرة احلياة يف وسط الفردوس،
ووضع يف مثارها كل كيان وملء هبات نفخته اإلهلية .ولو مل خيطئ آدم وحواء ألمكنهما
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وكل نسلهما أن أيكلوا من مثار هذه الشجرة ،فيحتفظوا ابلقوة احمليية للنعمة اإلهلية يف
داخلهم وكذلك ابمللء غري الفاين ،الذي يتجدد إىل األبد ،للقوى اجلسدية والنفسية
مطوبة
والروحية ،ولبقوا على الدوام دون أن تتطرق إليهم الشيخوخة ،وهي حالة فائقة ّ

يعجز خيالنا اآلن عن إدراكها.

"ولكنهما إذ ذاقا من شجرة معرفة اخلري والشر قبل األوان ،وخمالفةً لوصية هللا ،فميّزا بني
اخلري والشر ،وصارا فريسة لألهوال اليت حلقتهما بعد هذا التعدي على الوصية اإلهلية.
ففقدا العطية الثمينة اليت هي نعمة الروح القدس .ولذلك حىت جميء املسيح يسوع اإلله
املتجسد ’مل يكن الروح القدس قد أعطي بعد ،ألن يسوع مل يكن بعد قد ُجمّد‘ (القديس

يوحنا .)7:39

"هذا ال يعين أن روح هللا كان قد فارق العامل ابلكلية ،ولكن وجوده مل يكن مستعلناً كما
كان يف آدم ،وال كما هو فينا اآلن حنن املسيحيني األرثوذكس .ولكنه كان يبقى كخارجي
عن اإلنسان ،على الرغم من أن عالمات حضوره يف العامل كانت معروفة للناس .على
سبيل املثال ،فكثري من أسرار اخلالص املزمع أن يكون للبشرية كانت قد أُعلنت آلدم
وحواء بعد السقوط .وابلرغم من إمث قايني ،فقد استطاع أن يسمع الصوت اإلهلي موجهاً
له اللوم .نوح تكلم مع هللا ،وابراهيم رأى هللا ويومه العظيم وهتلل برؤيته (قارن مع يوحنا
 .)8:56كانت نعمة الروح القدس تتجلى خارجياً جلميع أنبياء العهد القدمي ويف أبرار
إسرائيل ،حىت أن العربانيني – فيما بعد – أنشأوا مدارس خاصة ألبناء األنبياء ،ليتعلموا
كيف يدركوا ظهورات هللا أو املالئكة ومييزوا بني أفعال الروح القدس وأعمال وأحداث
احلياة العادية اخلالية من النعمة .مسعان الشيخ ،ويواكيم وحنّة ج ّدي املسيح وكثريون من
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خدام هللا ،كانت عيوهنم مفتوحة وانكشفت هلم بعض األسرار اإلهلية ،فكانوا يسمعون
أصوااتً أو يتلقون إعالانً يتأكد هلم بعد ذلك مبعجزات أو أحداث فائقة لكنها واقعية.
"وكان روح هللا يُستعلن أيضاً للوثنيني ،ولكن بصورة أضعف .ابلرغم من عدم معرفتهم لإلله

احلقيقي ،إالّ أن الروح كان جيد يف وسطهم بعض املختارين ممن هو مؤهل لذلك .فعلى

سبيل املثال كانت هناك نبيّات عذارى ،يعرفن ب "السبليني" ،كن نذرن بتوليتهن إلله
جمهول ،ولكنه إله على كل حال ،كانوا يعتقدون أنه خالق الكون ،كلي القدرة ،وُيكم
العامل كله ،كما ختيله الوثنيني .ومع أن الفالسفة الوثنيني أيضاً كانوا يتيهون يف ظلمات
سر هللا هبذه الغرية
اجلهل ابهلل ،ولكن ابلرغم من ذلك كانوا يبحثون عن احلق ،ولذلك إذ ّ

للحق ،استحقوا أن ينالوا بصيصاً من الروح القدس يف حدود ولو ضيقة ،كما هو مكتوب:
’األمم الذين مل يعرفوا هللا ،ولكنهم سلكوا ابلطبيعة حبسب الناموس ،فقد صنعوا ما يسر
هللا‘ (قارن مع رومية  .)2:14الرب يق ّدر جداً احلق ،إىل احلد الذي جعله هو نفسه يعلن
ابلروح القدس’ ،احلق من األر

أشرق ،والرب من السماء تطلّع‘ (مزمور ،84:12

السبعينية).
"وهكذا ترى اي صديق هللاُ ،حفظت معرفة هللا يف كل من شعب العربانيني املقدس ،احملبوب

اتمني،
من هللا ،وكذلك عند الوثنيني الذي مل يعرفوا هللا .وهكذا اي بين ،بوضوح وعقالنية ّ

كيف كان الروح القدس إهلنا يعمل يف اإلنسان .وبواسطة ما يشعر به داخلياً أو خارجياً
يستطيع الواحد أن يتأكد أن هذا الفعل من الروح القدس وليس تضليل من العدو ،وهذا
ما كان منذ سقوط آدم وحىت جتسد ربنا يسوع املسيح.
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"بدون هذا اإلدراك احلقيقي لفعل الروح القدس والذي ُحفظ دائماً يف الطبيعة البشرية ،مل
يكن إبمكان اإلنسان أن يتأكد من جميء نسل املرأة ،ذاك الذي ُوعد به آلدم وحواء،
لكي يسحق رأس احلية (تكوين .)3:15

"ويف آخر األايم ،أعلن الروح القدس لسمعان الشيخ عندما كان يف سن اخلامسة والستني،
سر احلبل البتويل وميالد املسيح من كلية الطهر الدائمة البتولية مرمي .وفيما بعد ،بعد أن
عاش بنعمة الروح القدس  300عام تقريباً وهو يف سن ال ،365جاهر يف اهليكل أنه
أتكد ،بواسطة الروح القدس ،أنه سوف يرى املسيح خملص العامل ،الذي ُحبل به من الروح

القدس بغري زرع بشر ّبالف الطبيعة ،والذي سبق أن قيل له عن ميالده منذ ثالمثائة عام.

ترملها منذ أكثر من مثانني عاماً كانت
"وهناك أيضاً حنة النبية ،إبنة فنوئيل ،اليت منذ ّ
خالهلا ختدم هللا يف اهليكل ،وهي ممتلئة من النعمة واحلكمة ،خادمة طاهرة هلل ،من خالل
مواهب خاصة أخذهتا من النعمة .أعلنت هي أيضاً أن هذا هو املسيّا املنتظر ،املسيحي
احلقيقي ،اإلله املتأنس ،ملك إسرائيل الذي جاء من أجل خالص آدم واجلنس البشري
كله.
"عندما أمت ربنا يسوع املسيح عمله اخلالصي وقام من بني األموات ،نفخ يف وجه تالميذه،
جمدداً نفخة احلياة اليت فقدها آدم ،واعطاهم بذلك نفس النعمة اليت كان يتمتع هبا آدم.
وليس هذا فحسب ،ولكنه قال هلم أنه خري هلم أن ينطلق إىل اآلب ،ألنه إن مل يذهب ال
أييت روح هللا إىل العامل .ولكن إن مضى (املسيح) إىل اآلب سريسله إىل العامل ،وعندما أييت
هذا املعزي فإنه سيقتادهم وكل من يؤمن بتعليمهم حنو احلق الكامل ،وهو سيذكرهم بكل
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ما قاله هلم عندما كان ال يزال بعد معهم يف هذا العامل .ما وعدهم به حينها كان نعمة فوق
نعمة (القديس يوحنا .)1:16
"وهكذا يف يوم اخلمسني ،فقد أرسل هلم مبهابة ،الروح القدس كريح عاصف ،على شكل
ألسنة انرية استقرت على كل واحد منهم ومألهتم من قوة النعمة اإلهلية امللتهبة ،وكأهنا
نسمة حميية ومفرحة لنفوسهم ،واليت أشركتهم يف قوهتا وفعلها (قارن أعمال الرسل .)2:1-4
"نعمة الروح القدس ذاهتا هذه الساكبة النار واملوهوبة لنا مجيعاً حنن املؤمنني ابملسيح يف سر
املعموديةُ ،ختتم ابملسحة املقدسة (أي ابملسح بزيت املريون املقدس) على أعضاء اجلسم
الرئيسية كما ُتددهم الكنيسة املقدسة ،املؤمتنة أزلياً على هذه النعمة .يُقال’ :ختم هبة
الروح القدس ‘.فيا حبيب هللا على ماذا نضع أختامنا إذا ليس على األوعية اليت ُتتوي
على ما هو مثني للغاية؟ لكن أي شيء يف العامل أمثن وأقدس من هبات الروح القدس
املرسلة لنا من األعايل يف سر املعمودية؟ نعمة املعمودية هذه هي عظيمة جداً وال غىن عنها
وحيوية لإلنسان لدرجة أنه حىت اهلرطوقي ال ُيرم منها إىل حني موته ابلذات ،أي إىل متام
فرتة إختباره املؤقته على األر

واحملددة من العناية اإلهلية ،وذلك لرتى ماذا ابستطاعته أن

ينجز من أعمال (أثناء هذا الفرتة املعطاة له من هللا) بواسطة قوة النعمة اليت منحت له من
العلى.
"لو مل خنطئ بعد املعمودية ،لبقينا إىل األبد قديسني للعلي ،أطهاراً بال لوم ،متغربني عن
كل جناسات اجلسد والروح .لكن املشكلة هي أننا نتق ّدم يف مكانتنا لكننا ال نتق ّدم يف
نتعمق يف
النعمة وال يف معرفة هللا كما تق ّدم ربنا يسوع املسيح .بل على العكس ،فنحن إذ ّ

حياة الفساد ُحنرم من نعمة روح هللا الكلي القداسة ونرتكب اخلطيئة بدرجات خمتلفة
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ُترك قلب اإلنسان برمحة هللا الذي يبحث عن
ونصبح أسوأ الناس اخلطأة .ولكن إذا ّ
يكرس الساعات املبكرة إىل هللا وللسهر
خالصنا ويقبل كل شيء ،وي ّ
صمم إكراماً له أن ّ

لكي جيد خالصه األبدي 3،حينئذ ،يف طاعة لصوته ،جيب أن يسرع بتقدمي توبة حقيقية
عن كل خطاايه ،وميارس الفضائل املضادة للخطااي اليت كان يفعلها .وهكذا من خالل
الفضائل اليت ميارسها ألجل املسيح سيحصل على الروح القدس الذي يعمل فينا ويؤسس

ملكوت هللا يف داخلنا .فاألسفار املقدسة ال تقول عبثاً ’ َّ
ألن ملكوت هللا يف داخلكم‘
(القديس لوقا  ،)17:21و’ملكوت هللا يُغصب والغاصبون خيتطفونه‘ (القديس مىت
 4.)11:12هذا يعين أن الناس الذين ،وابلرغم من أغالل اخلطيئة اليت تقيدهم (بقساوهتا
وُتريضها إايهم على ارتكاب خطااي جديدة) ومتنعهم من اللجوء إيل خملصنا بتوبة صادقة
لتتصاحل معه ،يغصبون أنفسهم على كسر هذه األغالل ،كارهني كل قوى قيود اخلطيئة –
طهرين
هؤالء الناس يف هناية املطاف يظهرون فعالً أمام وجه هللا أكثر بياضاً من الثلج م ّ

بنعمته’ .تعالوا إيل يقول الرب ،إن كانت خطاايكم كالقرمز أجعلها بيضاء كالثلج‘
(إشعياء .)1:18
"معاين سفر الرؤاي القديس الرسول يوحنا الالهويت رأى مرةً رجاالً هكذا البسني ُحلالً
بيضاء (اليت هي ثياب الرب) ،وممسكني أبيديهم سعفاً (عالمة النصر) ومرمنني ترنيمة رائعة
هلل" :هلليلواي" .واليستطيع أن ي ّقلد مجال هذه الرتنيمة .ويقول مالك الرب متحداثً عنهم:
’هؤالء هم الذين أتوا من الضيق الشديد ،وقد غسلوا ُحللهم وبيّضوها بدم احلمل‘ (رؤاي
بيضوا ابملناولة من األسرار الطاهرة
القديس يوحنا  .(7:9-14هؤالء اغتسلوا مبعاانهم وا ّ

واحمليية اليت هي جسد ودم احلمل بال دنس وال عيب – املسيح  -الذي ذُبح إبرادته من

ويقسم لكنّه ال
قبل كل الدهور من أجل خالص العامل ،وهو ال يزال حىت اآلن يُذبح ّ
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ينتهي .من خالل األسرار املقدسة حنن ُمننح خالصنا األبدي والدائم كخبز احلياة األبدية،
كجواابً حسناً أمام دينونته الرهيبة ،وكبديالً مثيناً يفوق إدراكنا أُعطي لنا عوضاً عن مثرة
شجرة احلياة تلك اليت أراد عدو البشرية إبليس الساقط من السماء أن ُيرم منها اجلنس
البشري .ابلرغم من أن العدو والشيطان أغوى حواء وسقط معها آدم  ،هللا ليس فقط
منحهم خملّصاً من مثرة نسل املرأة وطئ املوت مبوته ،ولكنه أيضاً منحنا مجيعاً يف شخص
اإلمرأة ،والدة اإلله مرمي الدائمة البتولية اليت سحقت يف ذاهتا رأس احلية ويف اجلنس البشري
ملحة ال تقهر حىت عن اخلطأة
أبكمله ،وسيطة دائمة ألجلنا أمام ابنها وإهلنا ،وشفيعة ّ
األكثرهم أيساً .وهلذا السبب والدة اإلله تُدعى حبق" :طاعنة الشياطني" ،ألنه يستحيل
يكف هذا األخري عن اإلستنجاد بوالدة
على الشيطان أن يقهر ويهلك إنساانً ،طاملا ال ّ
اإلله.
علي إضافةً أن أشرح لك اي صديق الرب ما هو الفارق الكبري بني عمل الروح
"يتوجب ّ
القدس ،الذي يسكن سرايً يف قلوب الذين يؤمنون بربنا وإهلنا وخملصنا يسوع املسيح،
وأعمال ظلمة اخلطيئة اليت إبهلام وإيعاز من الشيطان تعمل على إفرتاسنا .يذ ّكران الروح هللا
مفرحاً قلوبنا ،ومرشداً خطواتنا يف
أبقوال ربنا يسوع املسيح ودائماً يعمل فينا منتصراً معهّ ،

طريق السالم .يف حني أن الروح الشيطاين الكاذب يعمل بطريقة مضادة لطريق املسيح،
وأفعاله فينا تستثري الثورة والعناد وهي مليئة بشهوات اجلسد والعني وتعظم املعيشة.

’احلق احلق أقول لكم ،الذي يؤمن يب فلن ميوت أبداً( ،القديس يوحنا ’ )6:47وكل من
كان حياً وآمن يب فلن ميوت إىل األبد‘ (القديس يوحنا  .)11:26ذاك الذي حبوزته نعمة
الروح القدس جزاءً عن إميانه املستقيم ابملسيح ،حىت ولو بسبب ضعفه البشري كان قد
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سقط يف خطيئة ما تسبّببت مبوت نفسه ،فهو لن ميوت أبداً  ،بل سوف يقوم بنعمة ورمحة

ربنا وإهلنا يسوع املسيح ،الرافع خطيئة العامل (القديس يوحنا  ،)1:29وهو يعطي جماانً

نعمة فوق نعمة .ويتكلم اإلجنيل عن هذه النعمة اليت استُعلنت للعامل أمجع وجلنسنا البشري

بواسطة اإلله-اإلنسان ،فيقول ’ ...فيه كانت احلياة واحلياة كانت نور الناس‘ (القديس
يوحنا  )1:4ويضيف ’والنور يف الظلمة يضيء والظلمة مل تدركه‘ (القديس يوحنا .)1:5
وهذا يعين أن نعمة الروح القدس اليت نناهلا يف املعمودية ابسم اآلب واالبن والروح القدس،
وابلرغم من سقطاتنا املتتالية ،وابلرغم من الظلمات اليت تكتنف النفس ،فهي تستمر يف
اللمعان داخل قلوبنا هبذا النور اإلهلي (الذي وجد منذ األزمنة األزلية) الذي الستحقاقات
املسيح الالهنائية .أما اخلاطئ املتمادي ،فإن نور املسيح يصرخ لآلب ’ ..اي ّأاب اآلب! ال

ُيمو غضبك ضد هذه القساوة إىل النهاية (هناية حياته) ‘.ومث ،عندما يهتدي اخلاطئ إىل

طريق التوبة ،فهي متسح متاماً كل آاثر اجلرائم اليت ارتكبها يف املاضي ،وتسرت اخلاطئ سابقاً
جمدداً بثوب عدم الفساد الذي نسجته نعمة الروح القدس هذه ،اليت طاملا حدثتك عن
أحب هللا كهدف احلياة املسيحية.
اقتنائها اي ّ
"وينبغي أن أضيف أيضاً ،حىت تدرك بوضوح أكثر ما الذي أعنيه ابلنعمة اإلهلية ،وكيف
نتعرف عليها ،وكيف عملها يُستعلن خاصة لإلنسان الذي تنري قلبه :إن نعمة الروح
ّ
القدس هي النور الذي ينري اإلنسان .فكل الكتاب املقدس يتكلم عن ذلك .هكذا تكلم
أبوان داود القديس الذي أتى من نسله اإلله املتجسد’ :انموسك سراج لرجلي ونور
لسبلي‘ (مزمور  ،118:105السبعينية) .وأيضاً’ :لو مل تكن شريعتك هي أتملي لكنت
هلكت يف مذليت‘ (مزمور  ،118:92السبعينية) .مبعىن آخر ،إن نعمة الروح القدس اليت
يعلنها الناموس من خالل وصااي الرب اإلهلية هي سراجي ونوري .وإذا نعمة الروح القدس
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فأأتمل أبحكام عدلك سبع مرات يف
هذه (اليت أمحّل نفسي كل حذر وغرية على اقتنائهاّ ،
النهار) مل تنريين يف وسط ظلمة اهلموم الغري منفصلة عن الدعوة السامية ملنصيب امللوكي،

كيف إذا ميكن أن أجد يف نفسي قبساً من النور ليضيء طريقي يف مسار احلياة اليت
أظلمتها أحقاد أعدائي وحسدهم؟!
"يف احلقيقة ،لقد أوضح الرب نفسه مراراً وأمام شهود كثريين كيف تعمل نعمة الروح
طهرهم وأانرهم وعلّمهم أبعماله الباهرة .استذكر موسى النيب بعد
القدس يف البشر الذين ّ
كالمه مع هللا على جبل سيناء وكيف مل يستطع الشعب أن ينظر إليه إذ كان وجهه يلمع
بنور هبي عجيب .وهو حىت كان يلزمه أن ُيجب وجهه بربقع حني ظهر بني الشعب.
واستذكر جتلّي الرب على جبل طابور حيث أحاط به نور عظيم و’صارت ثيابه بيضاء
جداً كالثلج‘ (القديس مرقس  ،)9:3فخاف تالميذه وسقطوا على وجوههم .لكن حني
ظهر موسى وإيليا معه يف ذلك النور عينه ،ظلّلتهم سحابة لكي ُتجب عنهم ملعان نور
النعمة اإلهلية اليت أعمت أعني التالميذ .هكذا تظهر نعمة روح هللا الكلي قدسه يف نور
هبي ال يوصف جلميع الذين يُعلن هلم هللا عن عمله".
وسألت األب سريافيم" :ولكن كيف؟ هل أستطع أن أعرف إن كنت موجوداً يف نعمة
الروح القدس؟!" فأجاب:
"هذا أمر بسيط جداً اي صديق الرب .هلذا السبب يقول الرب ’كلها واضحة للفهماء‘
(أمثال  ،8:9السبعينية) .املشكلة هي أننا ال جن ّد يف البحث عن هذه املعرفة اإلهلية اليت ال
تنفخ ألهنا ليست من هذا العامل .هذه املعرفة املمتلئة حمبة هلل وللقريب تُعد كل إنسان وتبنيه
لكي يعرف خالصه .ويقول الرب يف حديثه عن هذه املعرفة أن هللا ’يشاء جلميع الناس أن
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خيلصوا وإىل معرفة احلق يُقبلوا‘ ( 1تيمواثوس  ،)2:4وملا رأى أن تالميذه تنقصهم هذه

املعرفة قال :أحىت اآلن أنتم أيضاً بغري فهم؟ (القديس مىت  )15:16وعن هذه املعرفة

يقول اإلجنيل مشرياً عن الرسل أنه ’فتح أذهاهنم ليفهموا الكتب‘ (القديس لوقا )24:45
وقد كان الرسل يدركون دائماً حبق إن كان روح هللا معهم أم ال ،وقد مألهم من كل معرفة
ومن كل فهم وكل حكمة روحية ،وقد رأوا حضور الروح القدس معهم وأعلنوا بوضوح
وأتكيد أن عملهم كان ابلكامل سبب مسرة للسيد الرب .وهذا يفسر ملاذا كتبوا يف
رسالتهم’ :ارتضى الروح القدس وحنن ( ‘...أعمال الرسل  .)15:28فقط على هذه
األرضية الصلبة قدموا رسائلهم كحقيقة مؤكدة انفعة لكل املؤمنني ،وهكذا أدرك الرسل
القديسني وتيقنوا من حضور الروح القدس وسكناه فيهم .وهكذا أترى اي صديق الرب كم
سهل هذا األمر!"
يتسَّن يل التأكد من أنين يف
فأجبت" :ابلرغم من ذلك ،فأان ال أستطيع أن أدرك كيف ى
الروح القدس؟ كيف أكتشف من ذايت إستجالء وجوده؟!" فأجابين األب سريافيم:
"لقد سبق أن قلت لك أن هذا أمر سهل ،وشرحت لك تفصيالً كيف كان الناس
يوجدون يف ملء الروح القدس ،وكيف ميكن إدراك حلوله فينا  ..فما الذي يلزمك اي
بين؟!"
أجبت" :يلزمين أن أفهم ذلك جيداً"!
عندئذ أمسك األب سريافيم بكتفي وش ىدد قبضته عليهما وقال:
إيل؟"
"أننا كلينا اآلن ،أان وأنت ،يف ملء الروح القدس ،ملاذا ال تنظر ّ
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فأجبت" :أنين ال أستطيع اي أيب أن أجته بنظري حنوك! إن بريقاً شديد اللمعان يشع من
عينيك ،ووجهك أصبح أكثر ملعاانً من الشمس ،إن عيين تعجزان النظر إليك "!
فأردف األب سريافيم:
"ال ختف اي صديق الرب ،إنك أنت نفسك يف مثل هذا الضياء ،وأنت أيضاً اآلن قد
صرت يف ملء الروح القدس ،وإالّ ما أمكنك أن تراين هكذا".
مث أحَّن رأسه حنوي ومهس يف أذين:
عرب عنها .لقد رأيت أنين مل أرسم ذايت حىت
"أشكر الرب ألنه منحنا هذه الرمحة اليت ال يُ ّ
بعالمة الصليب ،لكين صليت فقط يف قليب’ :ايرب ،إجعله مستأهالً أن يرى جبالء ،بعيين
اجلسد ،حلول روحك القدوس ،كما خلدامك املختارين عندما تنازلت لتظهر هلم أنت يف
هباء جمدك!‘ أترى اي بين كيف استجاب الرب يف احلال للطلبة املتواضعة للمسكني
سريافيم .كيف إذاً ال نشكره على هذه اهلبة اليت ال توصف واليت منحها لكالان؟ حىت
للنّساك العظام ،اي بين ،ال يظهر الرب هللا دائماً رمحته هكذا .نعمة هللا هذه ،كاألم
تعزي قلبك املنسحق ،بشفاعة والدة اإلله ذاهتا .ولكن ملاذا ال ُت ّدق يف
يسرها أن ّ
الرؤوفّ ،

عيين مباشرة؟ فقط أنظر وال ختف! فإن هللا معنا!"

بعد هذه الكلمات ،رفعت عيين إىل وجهه ،فسرى يف جسدي خوف أعظم ،ختيّلوا أنه
يف وسط قرص الشمس ،ووسط أشد ملعان لضياء أشعة الشمس ظهراً ،وجه إنسان

يتحدث إليك! فرتى حركة شفتيه ،تعبريات عينيه املتباينة ،وتسمع رنني صوته وتشعر
أبحد يضغط على كتفيك ،لكنك يف نفس الوقت ال تبصر ال يديه ،وال جسمه ،وال
حىت ذاتك أيضاً .ال شيء سوى ضوء ابهر يشع حولنا لعدة يردات 5،مضيئاً بلمعانه
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الرباق كل من بساط الثلج الذي يغطّي فرجة الغابة ورقائق الثلج اليت كانت تتساقط
ّ

وعلي .فيمكنكم أن تتخيلوا احلالة اليت كنت فيها!
على الستارتز العظيم ى
مث سألين األب سريافيم" :مباذا تشعر اآلن؟"
أجبته" :حبالة جيدة تفوق العادة".
"لكن أبي طريقة؟ مباذا تعين ُتديداً بقولك ’حبالة جيد‘"؟!

أجبته" :إن نفسي يغشاها سكون وسالم تعجز الكلمات عن التعبري عنهما".
فقال األب سريافيم" :عن هذا اي صديق الرب ،هذا السالم هو الذي قال عنه الرب
لتالميذه’ :سالمي أعطيكم ،ليس كما يعطي العامل أعطيكم أان (القديس يوحنا 14:
 .)27لو كنتم من العامل لكان العامل ُيب خاصته .ولكن ألنكم لستم من العامل بل أان
اخرتتكم من العامل ألجل هذا يبغضكم العامل‘ (’ .)15:19ولكن ثقوا ،فإين قد غلبت
العامل‘ ) .)16:33وهلؤالء البشر الذين أبغضهم العامل لكن هللا اختارهم ،يعطي هللا السالم
الذي تشعر به اآلن ،وعنه يقول الرسول ’السالم الذي يفوق كل عقل‘ (الرسالة إىل فيلييب
 .)4:7الرسول يصفه هبذا الوصف ألنه يستحيل على الكلمات أبن تع ّرب عن الراحة
الكيانية الروحية اليت تتولّد يف القلوب البشرية اليت يزرعه فيها الرب .املسيح املخلص يدعوه
السالم الذي أييت من سخائه اخلاص .وهو ليس من هذا العامل  ،ألنه ال ميكن ألي سعادة
أرضية وقتية أبن تعطيها لقلب اإلنسان .فهي معطاة من األعايل من الرب نفسه ،ولذلك
تسمى سالم هللا.
فهي ّ
وسألين األب سريافيم:
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"مباذا تشعر أيضاً؟"
أجبته" ،بعذوبة (حبالوة) عجيبة".
فتابع" :إهنا العذوبة اليت تتكلم عنها األسفار املقدسة’ :من دسم بيتك يشبعون ،ومن هنر
نعميك تسقيهم‘ (مزمور  ،35:8السبعينية) .واآلن هذه العذوبة تفيض يف قلوبنا وتسري
يف عروقنا ،فتشعر إبحساس من الفرح ال ميكن وصفه .ومن هذه العذوبة تذوب قلوبنا كما
لو يف املاء ومنتلئ كالان إبحساس ابلسعادة ال ميكن للكلمات أن تعرب عنه .وماذا تشعر
أيضاً؟"
"بفرح عجيب ميأل قليب".
فتابع األب سريافيم" :عندما ُيل الروح القدس على اإلنسان ويغمره مبلء عطاايه ،متتلئ
النفس بفرح ال يوصف ،ألن الروح القدس ميأل ابلفرح كل ما يلمسه .عن هذا الفرح يقول
الرب يف اإلجنيل’ :املرأة حني تلد ُتزن ألن ساعتها قد أتت ،لكنها مىت ولدت الطفل ال
تعود تذكر ش ّدهتا لفرحها أبن إنساانً قد ُولد يف العامل .يف العامل ستكونون حمزونون لكن
حني أراكم اثنيةً ستفرح قلوبكم ولن ينزع أحد فرحكم منكم‘ (القديس يوحنا -22
معزي هذا الفرح الذي تشعر اآلن يف قلبك ،هو ال يُقارن
 .)16:21لكن بقدر ما هو ّ
عني وال مسعت به أذ ٌن وال خطر
بذاك الذي قال عنه الرب على لسان رسوله إذ ’مل تره ٌ
على قلب بش ٍر ما قد أع ّده هللا للذين ُيبونه‘ ( 1كورنثوس  .)2:9إن ما نناله اآلن ليس

سوى عربون هلذا الفرح الفائق .وإن كنا منذ األن نشعر ابحلالوة ،ونظفر ابلفرح ومنتلئ
ابلرضا ،فما الذي ميكن أن نقوله عن السعادة والفرح األبدي املعد يف السماء ألولئك
الذين قد بكوا ههنا على األر ؟ وأنت اي بين بكيت ما يكفي يف حياتك ،ولكن انظر
26

عظم العزاء ابلفرح الذي يسبغه الرب عليك يف حياتك ههنا على األر  .فاآلن األمر
يعود لنا اي بين أبن نضيف أعماالً على أعمال لكي ننطلق من قوة إىل قوة (املزمور
 ،83:7السبعينية) إىل أن ننتهي إىل مقدار قامة ملء املسيح (أفسس  ،)4:13وهكذا
تتحقق كلمات الرب فينا’ :الذين يرجون الرب جيددون قوة ،وتنبت هلم أجنحة نسور،
ويسعون بال هوادة وميشون بال تعب‘ (إشعياء )40:31؛ ينطلقون من قوة إىل قوة،
ويظهر هلم إله اآلهلة يف صهيون (مزمور  ،83:5السبعينية) اإلدراك والرؤى السماوية.
وحينئذ فقط فرحنا احلايل (الذي ُيل علينا اآلن قليالً وموجزاً) يُستعلن لنا يف كل ملئه ،وال

تفسر .مباذا
يستطيع كائن ما كان أن ينزعه منَّا ،إذ سنمتلئ فيضاانً من ّ
مسرات مساوية ال ّ

أحب هللا؟"
تشعر أيضاً اي ّ

أجبته" :بدفء استثنائي"
"كيف تشعر ابلدفء اي بين؟ فانظر ،حنن يف الغابة .وإنه عز الشتاء وحنن يف العراء،
والثلوج ُتت أقدامنا .وهناك أكثر من بوصة من الثلج تغطينا وهو اليزال يتساقط .فأي
حرارة تكون؟"
احلمامات العامة ،عندما تُصب املياه على احلجر وترتفع منها
أجبته" :أهنا مثل حرارة ّ
ُسحب البخار!"
والرائحة أتشبه رائحة احلمامات؟!
"كالّ "،أجبته" .ال يوجد عطر على األرض يُعادل مجال هذه الرائحة .عندما كانت
أمي ال تزال على قيد احلياة وكنت أحب الرقص ،وعندما كنت أذهب إىل احلفالت
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الراقصة ،كانت تغرقين والديت أبغلى العطور اليت كانت تشرتيها من أفخر حمالت
قازان .ولكن مل تكن أبداً رائحتها لتضاهي هذه الرائحة الزكية".
فابتسم األب سريافيم:
"إنين أعرف ذلك متاماً كما تدركه أنت اي بين ،لكنين أسألك عن قصد ألرى إن كنت
تشعر به بذات الطريقة .وهي احلقيقة املطلقة ،اي صديق الرب! ال يوجد عطر أرضي ميكن
أن يصل إىل مجال هذه الرائحة اليت نشمها اآلن ،ألننا حنن اآلن مغمورين ابلرائحة الزكية
اليت للروح القدس .فما الذي ميكن أن يشبَّه هبا على األر ؟ كنت تقول أنك تشعر
ابلدفء كما يف احلمام ،لكن أنظر إىل الثلوج اليت تغطينا أنت وأان؛ إهنا ال تذوب ،وكذلك
تلك اليت ُتت أرجلنا .احلرارة إذا ليست خارجية يف اهلواء لكن داخل نفوسنا .إهنا احلرارة
ذاهتا اليت يدفعنا الروح القدس إىل طلبها ابلصالة’ :إهلبين حبرارة روحك القدوس!‘ هذه
احلرارة هي اليت جعلت النّساك رجاالً ونساءاً أدفياء ال يعبأون ابلربد القارس شتاءً ألهنم
كانوا يتغطون كما مبعطف من الفراء ،يف رداء معطى-ابلنعمة نسجه الروح القدس .وهكذا
جيب أن يكون األمر يف الواقع الفعلي ،ألن النعمة اإلهلية تسكن يف أعماقنا ،يف قلوبنا،
ألن الرب قال’ :ملكوت هللا يف داخلكم‘ (القديس لوقا  .)17:21ومبلكوت هللا الرب
يقصد ’نعمة الروح القدس‘ .إن ملكوت هللا هذا هو اآلن يف داخلنا ،ونعمة الروح القدس
وتفرح
تشرق علينا وتدفئنا من اخلارج أيضاً .وهي متأل اهلواء احمليط بعدة روائح عطرةّ ،
حواسنا ببهجة مساوية وتغمر قلوبنا بفرح ال يوصف .وحالنا هذا يشبه ما يصفه الرسول
بولس’ :ملكوت هللا ليس أكالً وشرابً لكنه بر وسالم وفرح يف الروح القدس‘ (رومية
 .)14:17إن إمياننا ال يقوم على كالم حكمة أرضية ،بل بربهان الروح وقوته (قارن 1
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كورنثوس  .)2:4إهنا ذات احلالة اليت حنن قائمون فيها اآلن ،وهي اليت كان الرب يقصدها
قوم ال يذوقون املوت حىت يروا ملكوت هللا قد
بقوله’ :احلق أقول لكم ،أن من القيام ههنا ُ

أتى بقوة‘ (القديس مرقس  .)9:1أترى اي بين مدى السعادة اليت منحنا إايها الرب واليت
يعرب عنها! وهذا هو معىن أن تكون ’مبلء الروح القدس‘ والذي كتب عنه القديس
ال ّ
مكاريوس املصري الكبري قائالً’ :كنت أان ذايت يف ملء الروح القدس ‘.ومبلء الروح القدس
هذا قد مألان الرب اآلن حنن جبلة يديه املساكني .لذلك ال حاجة اآلن اي حبيب الرب
أبن تسألين اثنية عن الكيفية اليت أييت هبا البشر ليكونوا يف نعمة الروح القدس وحضوره.
حل علينا؟"
فهل ستتذكر هذا اإلستعالن عن رمحة هللا الفائقة الذي ّ
"إنين ال أدري اي أيب إن كان الرب سيمنحين أن أذكر رمحة هللا هذه على الدوام
وبنفس الوضوح الذي أشعر به اآلن!"
أجابين األب سريافيم:
"أعتقد أن الرب سوف يساعدك على اإلحتفاظ بذلك يف ذاكرتك على الدوام ،وإال ملا
كان صالحه احنىن بسرعة وهبذه الطريقة لصاليت املتواضعة وملا كان استدرك بسرعة طلبة
املسكني سريافيم .ابإلضافة إىل ذلك ،فإن ما حدث مل يكن من أجل شخصك وحده
اليت أعطيت له رؤية إستعالن هذه النعمة ،وإمنا بواسطتك للعامل كله ،وذلك لكي تثبت
أنت يف عمل هللا وتكون ذا منفعة لآلخرين أيضاً .أما عن حقيقة وضعنا املتباين كوين أان
راهب وأنت علماين فهذا خارج السياق متاماً .ما يطلبه هللا هو إمياانً أصيالً بشخصه وإببنه
الوحيد ،ومقابل هذا هو يرسل من األعايل نعمة الروح القدس بوفرة .إن الرب يطلب
القلب اململوء حباً له وللقريب ،وهذا هو العرش الذي يشتهي أن جيلس عليه ،وفيه يتجلى
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أبهبى جمده السماوي’ :اي بين أعطين قلبك ،وما عدا ذلك فسأعطيه لك بزايدة‘ (أمثال
 ،23:26القديس مىت  ،)6:33ألن قلب اإلنسان يستطيع أن ُيوي ملكوت السموات.
الرب أوصى تالميذه’ :أطلبوا أوالً ملكوت السموات وبره ،وكل هذه تُزاد لكم ،ألن أبوكم
السماوي يعلم أنكم ُتتاجوهنا‘ (القديس مىت  .)6:32,33الرب ال يوّبنا على استخدام
اخلريات األرضية ،ألنه يقول بنفسه أنه نظراً لوضعنا ههنا ،حنن حنتاج إليها لتكون لنا راحة
يف وجودان ،ولتصر حياتنا أكثر يسراً وطريقنا إىل الوطن السماوي ُمعبَّداً .لذلك قال
الرسول بطرس أن برأيه ليس هناك أفضل من التقوى مع القناعة يف هذه الدنيا (قارن 2
كورنثوس 9:8؛  1تيمواثوس  .)6:6والكنيسة املقدسة تصلي لكي يكون لنا هذا إبسم
الرب اإلله .وابلرغم من أن اآلالم واألحزان واإلحتياجات على أنواعها ال بد منها يف
حياتنا على األر  ،إالّ أن الرب مل يَشأ أبداً وال يشاء أن تتحول اهلموم مع املشقات إىل
النسيج األوحد يف حياتنا .ولذلك هو يدعوان من خالل الرسل ألن ’حنمل بعضنا أثقال

ٍ
بعض وهكذا نتمم انموس املسيح‘ (غالطية  .)6:2الرب يسوع املسيح نفسه أوصاان أن
حنب بعضنا بعضاً ،وإذ نتآزر هبذا احلب ،تصري مسريتنا الشاقة يف الطريق املؤدي إىل وطننا
ميسرة لنا ومقبولة .ملاذا نزل الرب نفسه من السماء إذا مل يكن ذلك لكي ُيمل
السماوي َّ
عنا فقران ومذلتنا ليجعلنا أغنياء بغىن صالحه وسخاءه غري املتناهني؟ فقد أتى ال ليُخدم
من قبل البشر بل ليَخدمهم بشخصه ،وليعطي حياته فدية خالص لكثريين .فاسلك هكذا
اي صديق هللا ،ومبا أنك عاينت رمحة هللا اليت أظهرها لك بوضوح ،أخرب عنها لكل إنسان

يبتغي اخلالص’ .احلصاد كثري ‘،يقول الرب’ ،ولكن الفعلة قليلون‘ (القديس لوقا
 .)10:2لقد دعاان الرب اإلله للعمل وأعطاان مواهب نعمته لكي ،إذ حنن حصدان سنابل
خالص أقرابئنا البشر وجلبنا أكرب عدد ممكن منهم إىل ملكوت هللا ،نكون قد أتينا له
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بثمار ،البعض ثالثني والبعض ستني والبعض اآلخر مائة .لننتبه إذاً اي بين لئال ندان مع
العبد الشرير والبطّال الذي طمر الوزنة اليت أعطيت له ،ولنجتهد لنتمثل أبولئك العبيد
الوزنتان رد أربعة واآلخر عو

األمناء الذين رّدوا للسيد ،الواحد عو
عشرة (راجع القديس مىت .)25:14-30

رد
مخسة وزانت ّ

أما عن املراحم اإلهلية فليس هناك من أي شك هبا .وها أنت قد رأيت بنفسك كيف أن
لست إهلاً بعيداً ،ولكنك أقرب يل من
أقوال هللا اليت قيلت على فم النيب قد ُتققت فيناُ ’ :

يدي‘ (قارن إرمياء  ،)23:23وأيضاً ’خالصك يف فمك‘ (قارن تثنية اإلشرتاع -14
30:12؛ رومية  .)10:8-13مل يكن لدي وقت حىت ألرسم عالمة الصليب على ذايت،
جمرد متنّيت يف قليب أن يؤهلك الرب ملعاينة رمحته يف ملئها ،حىت سارع له اجملد
لكين َّ
بتحقيق رغبيت .أان ال أقول ذلك على سبيل اإلفتخار ،وال ألظهر لك أمهييت فأستثري
غريتك ،وال لكي تظن خطأ أن ذلك كان بسبب إنين راهب بينما أنت علماين .ال ،كالَّ
اي صديق الرب! ’الرب قريب من مجيع املستغيثني به ابحلق‘ (املزمور ’ )144:18وليس
عنده حماابة وجوهٍ‘ (أفسس  .)6:9ألن اآلب ُيب اإلبن وجعل كل شيء يف يده (قارن
القديس يوحنا  .)3:35فيا ليتنا حنن أنفسنا أحببناه ،هذا أابان السماوي ،متاماً كأبناء له
حقاً! الرب يسمع للراهب متاماً كما يسمع للعلماين املسيحي البسيط الساكن يف العامل
طاملا أن كالمها مؤمنني مستقيمي الرأي ،وُيبا هللا من أعماق أنفسهما وكالمها لديهما
إميان عظيم به ،أقلّه ’مثل حبة خردل‘؛ وهكذا كالمها يستطيعان أن ينقال اجلبال’ .يَطُْرُد
َواح ٌد أَلْ ًفاَ ،ويَ ْهزُم اثْنَان َربْ َوةً‘ (قارن تثنية  .)30:32والرب نفسه يقول ’كل شيء

يصرح’ :أستطيع كل
مستطاعٌ للمؤمن‘ (القديس مرقس  ،)23:9والرسول القديس بولس ّ
شيء يف املسيح الذي يقويين‘ (فيليبيب  .)4:13ولكن أال يتكلم ربنا يسوع املسيح أعظم
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من كل هذه عن الذين يؤمنون به’ :الذي يؤمن يب فاألعمال اليت أعملها أان يعملها هو
أيضاً بل ويعمل أعظم منها ،ألين ذاهب إىل اآلب .وسوف أصلي ألجلكم حىت يكون
فرحكم كامالً .حىت اآلن مل تطلبوا شيئاً إبمسي ،لكن اآلن اطلبوا(‘...القديس يوحنا
14:12,16؛ .)16:24
"هكذا اي بين ،كل ما ستطلبه من هللا ستناله ،فقط ينبغي أن ما تطلبه يكون جملد هللا ،أو
خلري قريبك .ألن كل ما نعمله خلري القريب يعتربه هللا جملده .ولذلك يقول’:مبا انكم فعلتم
ذلك أبحد إخويت هؤالء الصغار ،فيب فعلتموه‘ (قارن القديس مىت  .)25:40فال يكون
مبجرد أهنا كانت جملد هللا ولبنيان ونفع
لك أي شك إذاً ان الرب سيستجيب طلباتكّ ،
قريبك .ولكن حىت لو طلبت شيئاً إلحتياجك الشخصي ،هللا سيمنحك إايه سريعاً إذا
ماسة له .فالرب ُيب الذين ُيبونه .الرب متلطّف مع
كانت هناك فعالً حاجة وضرورة ّ
مجيع البشر ،وهو يعطي بوفرة ملن يدعون ابمسه ،ومواهبه تُسكب على مجيع أعماله .هو
يعمل إرادة خائفيه ويسمع صلواهتم وُيقق مجيع غاايهتم .لذا فالرب سيستجيب لكل
طلباتك (قارن املزمور 144:19؛  .)19:4,5لكن فقط احذر اي حبيب الرب أبن
تطلب شيئاً من هللا ليس هناك حاجة طارئة له .لكن حىت تلك فالرب لن يرفضها لك
مقابل إميانك املستقيم يف املسيح املخلّص ،ألن الرب لن يرتك صوجلان األبرار بني يدي
اخلطاة (قارن املزمور . ،)124:3وهو لن يتهاون لعمل إرادة عبده داود .لكنه سيدعوه
للمحاسبة ألنه أ ّل عليه دون ضرورة عاجلة ،وألنه طلب منه شيء كان ميكن أن يتماشى
دونه بسهولة.
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"ها أان قد قلت لك كل شيء اي صديق الرب ،وأظهرت لك كل ما أراد الرب وأمه
القديسة أن يظهروه لك فعالً بواسطيت أان املسكني سريافيم .فأمض بسالم ،وليكن الرب
نفسه وأمه القديسة معك اآلن وكل أوان وإىل دهر الدهور آمني .إمض بسالم".
طيلة فرتة هذا اللقاء كلها ،ومن اللحظة اليت أضاء هبا وجه األب سريافيم ،استمر هذا
اإلشعاع من وجهه؛ وكل ما قاله يل من بداية احلديث حىت اآلن ،قاله يل ملتزماً املكان
بعيين هاتني .وأان
ذاته دون تغري .ذاك الضياء الباهر الذي كان يشع منه ،أان رأيته ّ
مستعد أن أشهد بذلك وأقسم عليه.
أيها األب القديس سريافيم ،تش ّفع ألجلنا.

* متّ تنقيح هذا النص ،الذي ُوجد على اإلنرتنت ابلعربية أصالً ،استناداً إىل الرتمجة اإلنكليزية املوجودة على هذا الرابط:
 .http://orthodoxinfo.com/praxis/wonderful.aspxونشري هنا أن اكتشاف النص األصلي ملخطوطة موتوفيلوف هي ابلفعل
عجيبة كربى .فلمدة سبعني سنة تقريباً ،كانت هذه املخطوطة الثمينة مدفونة يف النسيان ويف خطر أن تتلف ألهنا كانت مرمية يف
كومة من القمامة يف علية وُتت غطاء من فضالت الطيور .يف هذا املكان وبطريقة عجائبية اكتشفها س.أ .نيلوس وهو املؤلف
الشهري لكتاب ’مولتوم يف ابرفو‘ .هذا كان يبحث بوقار عن مسودات لسرية القديس سريافيم وحني كان ينبش بقااي أوراق وإىل
ما هنالك يف العلية كان على وشك أن يفقد األمل إبجياد أي شيء عندما لفت انتباهه دفرت مكتوب عليه بغمو  .اتضح هذا
الدفرت أنه مذكرات موتوفيلوف وهكذا أعطي للعامل .وجدت هذه املذكرات عام  ۱٩۰٢وطبعت يف "أخبار موسكو" عام
۱٩۰٣؛ ونبشت رفات القديس سريافيم ساروفسكي يف ذات الوقت تقريباً.
1
مدون" للمسيح.
ّ
يسجل القديس يوستينوس (احلوار  )٤٧هذا "القول الغري ّ

 2املعىن الفعلي هنا "كف عنها" "امتنع عنها".

 3قارن مع سفر احلكمة  ٧:٢٧؛ ٦:۱٤ -٢۰

4
كل يغصب نفسه إليه"
قارن مع القديس لوقا " ۱٦:۱٦و ٌ
5
املعرب
الريد يساوي  ٩۰سنتيمرتاً ّ -
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