المقالة التاسعة والثالثون

عظة للمبتدئين بسيرة العبادة
أيها الحبيب هاأنذا أعاهدك بالرب عهداً جديداً فإن حفظته سيمنحك الرب أخيراً سرررااً نن ههرد
في العالم الباطل ردخلت نلى كنونيون رجمع أخوة كثيرين فر يغكرك العردر أن ج رر لرن الردير لر
جندم أخيراً بل أصبر راضعا ً أساسا ً صالحا ً بكل جواضع العقل .
ف ججزع لن المحن المتقاطرة نليك لن العدر بل أصبر لتنال التغويب ألنه كتب  :الغوبى للرجل
الذي يصبر على المحنة فإنه نذا صاا ل تبراً يأخذ اإلكليل الذي رعد بره الررب للرذين يحبونره  .أجشرا
أن ال يستولى عليك أقغع كافة لشي اجك فيصير لك نياحا ً .
رنن ظننت األلر جيداً رأعلمك المتقدم عليك بالرب أنه ليس جيداً فأخضع له بالرب فرإن لرن ير ر
الشكب ريتبع فكره فذلك ع لة انق به ألن المبتدئ نذا أُلر رلم ي ضع يصنع لذاجه اسم جعيير ألنه قال
في المزلوا  :اعبدرا الرب بتقوى راجذلوا به برعب  ،جمسكوا باألدب ل يس ط الرب فتضرلوا عرن
الغريق المستقيمة .
فمن يحب التأديب ال يحزن  ،رلن يمقت األدب ي سر ذاجه  ،كما أنه غير لمكن أن يلقى في الجرة
نبيذ رخل كذلك ال يمكن أن جسكن فضيلة العابد لع عدم األدب رليقنعك بذلك الرسول قائ ً  :أي اجفرا
للمسيح لع الماا رأية شركة للنوا لع الظلمة .
حب العفة لتناهيرا ً فري حردردها ليسركن قلبرك ارـ اللر ه  .نذا أهلرت لسريرة العبرادة فر جتنراهل هكرذا
لألفكاا نن حارلت أن جفصلك لن هلرة األخوة ل جتعلم لنذ لبدأ شبابك أن جكون جائها ً رغير ابت .
أحذا أن جضيع الواع الذي كان لك حين دخلت الدير بل جمسك به نلرى النهايرة  ،رالسرب رالحلفران
ال يلفظان بشفتيك كما يليق بالقديسين بل كن لتواضعا ً رفي كل جواباجك فليكن لرك ( أغفرر لري ) لتبيرد
لنك العادا الردي ة التي للعالم رجسير سيرة ذا فضيلة فيكون لك المديح لن الرب .
نذا أحببت سيرة الع بادة رجركت الذهب رالفضة رالثياب رجقدلت فأاسلتها نلرى السرموا كمرا جرألر
فأقتن عوضها األلانة الحمية الصبر التواضع رالباقي يرهقك نياه اللر ه ب يريتره  ،نن
رصية الم لص
ِ
جا أحد لن حال جليلة نلى سيرة العبادة فليحفظ ذاجه لن شريغان اسرتع العقرل لر يسرقط فري ارـ
الكبريا رعدم ال ضوع في سر ذاجه .
أيها الحبيب هذا األلرر لريس هرو خجر ً لرك نن كنرت فري طاعرة بمشري ة الررب رال نن عملرت بيرديك
الصر ـ ألن هررذه الضرريقة اليسرريرة رالضرركغة الترري جحتملهررا لررن أجررل الرررب جصررير لسررببة لررك الحيرراة
األبدية  ،رلاذا أقول كل ضيقة سيرة العبادة كمن يبدد داهما ً بربوا قناطير ذهب .
كررذلك الضرركغة الحاضرررة بررإها الحيرراة المسررتأنفة الم برردة ربررالعكس الضرريقة العتيرردة الترري جلتقرري
الصانعي الغ ـ  ،فأشيا قليلة جعغى رحظوظ جزيلة جأخذ  .جيقظ اآلن ياحبيبي لثل جندي نجيب رال
جضجع في الموهبة التري فيرك لر يوافيرك األلرران ك همرا أنرك أحزنرت النراأ أعنري رالرديك بالجسرد
رجميع خ نك رالل ه لا أاضيته .
فجاهد ليمجد بك الحاضرون اللـه بسيرتك الصالحة ألنه قد كتب أن الذين يتقونك يبصرونني فيسرون ألنني
وثقت بأقوالك  ،وأيضا ً سالمة جزيلة للذين يحبون شريعتك وليس لهم شك فلهذا تحرز من استعالء العقل والرب
يكون لك حظا ً وحصنا ً الذي له التسبيح إلي األبد آمين .

كتاب :لقاال لاا نفرآم للفان الكنائس السواية رلعلم األا وذكسيين أجمع
رقف على طبعه أحد اهبان دير السيدة العذاا البرالوأ في برية األنبا لقاايوأ
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يا أخوجي أني أشعر أن النعاأ ة أنواع رهي التي ج ذي اإلنسان لي ً ألا النروع األرل فيعرر
لألخ لن فعل الشرير نذا بدأ يصلي ف لواً لن اقراد األخ ال يقتردا علرى شر برل ي ذيره كثيرراً نن قلرت
لعدة األخ باألطعمة راألشربة  .رالثاني يتوانى في نصف الليل نذ لم يكره ذاجه في الوقوف نلرى كمرال
القانون بعد انتصاف الص ة لكن ي ر أن يترك المرجلين ريذهب نلى فراشرة رألرا الثالر فيعرر أن
يشمل األخ بالغبع أي بعد كمال اسم الص ة الجالعة المألوفة .
فمن أجل هذا يحتا الض عفا لرن األخروة نلرى التمهرل لر يصرير اأي العردر  ،رأنرت أيهرا األخ ال
جرقد في كل ش  ،ألا قد سمعت لراااً كثيرة أن الرب أستدعى صموئيل النبي فلم يكل عرن النهرو
رلع هذا أنه كان صبيا ً.
نذا قمت في الص ة الجالعرة فري رسرط األخروة  ،رنذا قمرت فري التفررد لتمجيرد ابنرا يسروع المسريح
فأياك النعاأ األرل فقارله بمعرفة ل يضاعف كسلك فيردك نلى فراشك فااغا ً بل أصبر بثبا رنن
ألقاك على رجهك لرة رلرجين ف جنتقل لن لكانك فتجد لنفعة عظيمة ألن ألم النوم الذي ال يشبع لنه
ال يضاهي شره البغن ألنه نن جعود أحد أن يأكل كثيراً جغالبه الغبيعة بأغذية كثيرة رنن جعود بالمسك
رالحمية ف جغالبه الغبيعة أن يأكل كثيراً  ،ادد التفكر في الصيادين أنَهم يكملون كافة الليل سراهرين
ريتوقعون الصيد فإن قل أحدهم بالنوم فتوانى رنام رنَهض لن نوله رجألل ذاجه لم يصد شي ا ً رأبصرر
المنتبهين رالمتيقظين قد اهقوا فحين ذ يتنردم فري ذاجره ريقرول  :ريلري أنرا ال راط رالمضرجع رالعراجز
فإنني جوانيت رنمت رنال فكنت اصغد كرفقائي راهقت لكنني جوانيت فاآلن أذهب فااغا ً نلرى بيتري
ليس في يدي ش ألنه قيرل  :نرالوا نرولهم فلرم يجردرا شري ا ً  .جفكرر أيضرا ً فري الفراخواي رالحرداد فتجرد
هناك جعبا ً ال يحصي رسهراً كثيراً جداً رصبراً .
فألا نحن ف يشتمل جسدنا الدخان رالكباا رال نحتمرل شري ا ً نظيرهمرا برل نقرف فري لوضرع نظيرف
ارحانيرة راجرا
رلقدأ قدام ابنا رنلهنرا فري دالرة جزيلرة رسر لة  ،فري لزاليرر رجسرابيح رجَهلري
صالح  ،فلِ َم نضجع يا حبيبي لا هو عمرنا على األا ها النبي يهتف نن اإلنسان شبه باأللر الباطل
رأياله جعبر كعبوا الظل .
ال جشابهني أنا الراقد رالمضيع الصبر عالمرا هرذا بمبالكرة أن لرن يتريقظ يرربح رلرن يضرجع ي سرر
ألن كل راحد لنا يعغي عن نفسه للر ه جوابرا ً ألننري علمرت أن ال عرذا لري عرن أعمرالي  ،ألننري أعرظ
آخرين رأ بت في رنيتهم نفسها  ،لذلك أجضرع نليكم يا عبيد الم لص الم لنين أن جتضرعوا نليره لرن
أجلرري لبتهلررين نلررى المسرريح ل لصررنا الملررك علررى القرروا أن يمحرروا غررزااة خغايرراي بوفرروا اأفاجرره
ري لصني نلى للكه السماري بتعغفه على الناأ .
ف نحتسب يا أخوجي النوم فائدة  ،رااحة الجسد  ،فإن الفائدة رالراحة همرا أن يكلرف اإلنسران ذاجره
في عمل الرب كل حين فلنكلف ذاجنا يا أحبائي لكي لا نذا جا الررب يجردنا لتيقظرين في هلنرا لتغويبره
ألنه قال  :الغوبى ألرل ك العبيد الرذين نذا جرا لروالهم فيجردهم لتيقظرين فليعرز بعضرنا بعضرا ً رلريعظ
أحدنا اآلخر بم افة الل ه رلينهض بعضنا بعضا ً نلى النشاط نلى جمجيرد الررب ل لصرنا يسروع المسريح
لينهضنا لع كافة الذين أحبوا ظهواه ريقيمنا عن يمينه في للكه الذي له المجد نلى أبد الدهوا آل ين .
يا أحبائي فلنصر لثل جند شجعان لستعدين أن نمو عن للكنا ألننا حين كنرا نتصررف فري العرالم
رنتقلب في األلوا األاضية لم جصبنا هذه الشردائد رال دهمتنرا هرذه الكمروم برل اآلن لمرا ج نرا لنرضري
الرب بحرااة يُنهض علينا الشرير هذه المحن راألحزان رالهيا  ،أَاأيت أننا لن أجرل الررب جصريبنا
هذه ألن العدر يحسدنا ريررم أن يردنا لن طريق الحياة ريقتادنا نلى الرخارة رالسألة ل نذا أاضرينا
الرب ن لص فمهما أ اا ال بي لن هذه األشيا علينا ررجدنا شجعانا ً في الصبر رنشريغين لسرتعدين
أن نفضرري نلررى المررو صررابرين لررن أجررل ألررل المسرريح فسررتنحل كافررة حيلررة ألن المسرريح ل ر اهااً لنررا
رلحاابا ً عنا فإنره يمنحنرا الصربر نذا حزننرا رجوكلنرا عليره رن رزي أرل رك رنحظرى لرن الررب بجروائز
األجعاب التي هي الملكو .
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فلنصر لثل سندان يضرب ف ينثلم رال نقبل في ذاجنا أ راً راحداً لرن االسرترخا أر لرن السرألة أر
لن الضجر في الجلدا رالمحن فإذا ضربنا فلنكلب المصااع بالصبر ألن ابنا هكذا جرال هرذا الردهر
لجلوداً لعيراً لبصوقا ً عليه لرجولا ً  ،أخيراً أحتمل لن األ مة لو الصليب .
فأحتمل سائر األشيا لن أجل خ صنا ل لفا ً لنا جمثال الحياة لكي لا فري طريرق األحرزان رالمحرن
رالمو التي سلكها يسلك الرذين ي لنرون بره بالحقيقرة رالرذين ير ررن أن يصريررا فري الميرراال بر الم
كثيررة لرا علرى الصرليب ف ُكلرب حرين صرلب رحرين لرا غَلرب رقترل رداأ ال غي رة بالجسرد رحغرم
القوي المضاد كما كتب أنه جرد الرئاسا رالسلغا رفضحهم علي الصليب .
هكذا نحن نذا صبرنا على كل شكب رحزن رااد لن ال بي بشهالة رنشاط نكلب المضاد باأللانة
رالصبر رالرجا في المسيح رهكذا نوجد لهذبين هنا رن هرل لألفتردا رنمتلر قداسرة الرررـ رنصرير
راا ين الحياة األبدية التي هناك ألنه في الجهاد الررحاني يصير الظفر بالمعاند باآلالم رالمو
فإذا جألمنا رلتنا لن أجل الرب نكلب بنشراط كافرة اقترداا المعانرد رال نحسرب كرل حرزن ركرل لحنرة
أنَها ل لمة لوجعة بل فلتكن شهوجنا لوجهه نلى الرب رنعاين لوجه قدام أعيننا  ،فاحتملوا كل النوائرب
بصبر كما قيل كل يوم نحمل صليبه الذي هو المو رنتبع أ ره فهكذا نحتمرل بسرهولة كرل اغتمرام نلرا
لكتولا ً رنلا ظاهراً ألننا نن كنا ن لل أن نصبر لن أجل الرب علرى المرو رنترو أن يكرون لنرا قردام
أعيننا كل حين  ،فكيف ال نصبر بفرـ على المحرن لهمرا كانرت قيلرة جرداهمنا بحجرة ربر حجرة  ،نننرا
نحتسب الكموم قيلة رال صبر لنا عليها ألن ليس قدام أعيننا المو رال يتو نليه ذهننرا كرل حرين ألن
لن يشتهي أن يرال المسيح ي ر ب لرا التألم  ،الذين يحبون المسيح يستوضرحون بِهرذا نذا صربررا
على كل حزن بشهالة رنشاط لن أجل الرجا بالل ه .
فلنتضرع اآلن نلى الرب أن يعغينا فهما ً أن نعرف لشي ته رنكملها بنشاط بكل صبر رجمهل
رسررا يعغينا نياها ل يداً نيانا في كل ألر يرضيه لنوجد لهذبين رلستحقين أن ننال ال ص
األبدي بيسوع المسيح ابنا الذي له المجد رالعزة نلى أبد الدهوا  .آل ين .
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