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  1حوار بين بالديوس والقديس آيرلس عمود الدين

....  
اول      مع أن اإلنسان يميل دائمًا للكسل، مع رغبته المستمرة فى طلب               :آيرلس ى فى متن رات الت الخي

ستعبده           ى يمكن أن ت ك األمور الت ه أى    . يديه، إال أنه ال يرغب آثيرًا فى تل ولكن إن حدث أن اجتذبت
ا     ه بكل           من تلك األمور وُهزم من بريقه ه أن يقاوم ان يجب علي ا آ اة مم ًا بالمعان شعر تلقائي ه سي ، فإن

  .قوة، حتى لو افترضنا أنه اثناء مقاومة هذا الهجوم لم تكن له الخبرة العملية فى هذا األمر
  .هذا حقيقى :بالديوس
ع                      :آيرلس الحرى دواف ع ب ة، أن ُتمن ر فاعلي ة، ومن األمور األآث   إذًا هو أمر ضرورى ومثال للحكم

ى                         ذه األمور الت ى الحال آل ه ُصد ف الشر، وآل ما يؤدى إلى تلك العبودية المسيطرة، ونحاول أن ن
  .إن سقطنا فيها، فسوف تحاصرنا آل أنواع الشرور

  هذا صحيح: بالديوس
ى عصياننا   (ى قد وضع علينا آغضب من اهللا          سولو لم يكن نير العبودية القا      :آيرلس م يكن    )عل ، ول

وآان من . قدرة على المقاومةأن يكون لنا ) فى هذه الحالة (رة، ولما آان من السهل      ذهننا لديه أية خب   
ى أى حال    : المفيد، أن يكون لنا ـ ولو فى ذاآرتنا فقط ـ هذا التساؤل   ا، وإل ماهى الحالة التى آنا عليه

شيئة  ألن الحزن الذى بحسب "تحولنا، ولكننا سنحزن بمرارة لعدم تيقظنا وغياب المعونة السماوية    م
اً               شئ موت الم فين ا،          ل. 2"اهللا ينشئ توبة لخالص بال ندامة وأما حزن الع اد الغضب اإللهى عن كن ابتع

ة إرادة                  وعند امتالك زمامنا وإرادتنا مميزين بين االتجاهين أى بين الشر أو الصالح، وذلك فى حري
ى االطالق       ار عل اة الت          . بغير إجب ا أن نتحاشى بكل شجاعة حي ذلك يجب علين ا يجب، وأن   ل رف آم

م                  ون أنه يستمر رفضنا للملذات التى يغرينا بها األعداء، وبالتالى سنهرب من قبضة أولئك الذين يقول
الم    ة                       . رؤساء هذا الع ة رديئ ى نهاي ًا إل ينتهى دوم ه س الم الحاضر فإن ذا الع أمور ه ا من يتمسك ب وأم

  .وسيئة
  !آيف تقول هذا؟: بالديوس
   بأمثلة من القدماء؟حديثناأتريد أن ندعم  :آيرلس
  .نعم ويا حبذا: بالديوس
وب       :آيرلس ا هو مكت ى        عندما عانى سكان األرض من الجوع آم زول إل وب فى الن اء يعق ، فكر أبن

ام فقط                  دفهم شراء طع ان ه ى أرض مصر،         . مصر، آان عددهم عشرة شباب وآ د وصولهم إل فبع
ذ هو المسئول عن ا          ). يوسف(تعرفوا على أخيهم     دبرًا لمصر     آان يوسف حينئ ة وم دما  . ألطعم وعن

ذا     : "ذلك قال ليوسف  علم فرعون    وا ه ى أرض           : ُقل ألخوتك افعل وا إل وا واذهب م وانطلق وا دوابك احمل
أآلوا دسم األرض               . آنعان رات أرض مصر وت فأنت  . وخذوا أباآم وبيوتكم وتعالوا إلىَّ فأعطيكم خي

الوا        افعلوا هذا، خذوا لكم من أرض مصر عجالت ألوالد        . قد أمرت  اآم وتع وا أب ساءآم واحمل . آم ون
لقد وعدهم رئيس مصر بالراحة  ". وال تحزن عيونكم على اثاثكم ألن خيرات جميع أرض مصر لكم       

زول             . والخيرات العظيمة الوافيرة   ذلك الن ات، جاعًال ب نحهم مرآب د م ى          لق ذابًا حت رًا ج ى مصر أم إل
ضل        . للمترددين منهم  وطن           فنزل هؤالء فورًا بكل عائالتهم مف ى ال ة عل وقتى باألطعم تمتاع ال ين االس

م   نحهم اهللا له ى م ن         .واألرض الت دًال م ك األرض ب ستغل تل ضل أن ُت ن األف ان م د آ ه بالتأآي  ألن
ة           شقة قليل ى مصر،          .الحصول على خيرات من أرض مصر بم د وصولهم إل م      وعن وا أنه وف س ظن
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ع ب                 ى التمت ط ف ذا آانت سعادتهم فق ة   يتخلصون من متاعب الوطن، ل اهج الوقتي وبمرور الوقت    . المب
ر                   ذا الني أوه تحت ه إذًا، إن . ومع المعاناة والعبودية، بدأت هذه الجماعة النبيلة الحرة منذ القدم، أن تت

ة                   آانت الرفاهية سوف تقودك إلى السيئات فيجب عليك أن تتجنبها يا صديقى، إذ أن الحياة فى الحري
  .ا متاعبها فى العمل والسلوكتتوقف على اختيارنا، بينما العبودية له

  .لقد أحسنت القول: بالديوس
  .أشكرك، لكن علينا أن نتحدث ـ بجانب آل ما ذآرته ـ عن ذلك، الذى يبدو ذو فائدة عظيمة:آيرلس
  ُترى ما هو؟: بالديوس
  .أشكرك، لكن علينا أن نتحدث ـ بجانب آل ما ذآرته ـ عن ذلك، الذى يبدو ذو فائدة عظيمة:آيرلس
  ُترى ما هو؟: وسبالدي

ود ال تحصى، وذهب لكى يحاصر                       :آيرلس اد جماعة جن دى األشوريين، ق  إن ربشاقى البابلى، جن
ستخدم أسلحته عاب                   المدينة المقدسة، متوقعًا أنه بسهولة سوف يحرق المدينة من أساسها، وقبل أن ي

ه       سبة ل اد بالن ذا أمر معت ن ل . فى الذات اإللهية آما اعتاد دائمًا، وه ة     وأعل سكان المدين رة ل رة األخي لم
وا آل          : "آل هذه األمور يقولها ملك األشوريين     : المقدسة واحد  اعقدوا معى صلحًا واخرجوا إلىَّ وآل

ره                    اء بئ ه واشربوا آل واحد م د من تينت ى وآخذآم       . من جفنته وآل واح ى آت رى  ) آل واحد   (حت لي
وا                 وا وال تموت ون وعسل، واحي روم أرض زيت أرضًا آأرضكم، أرض حنطة وخمر، أرض خبز وآ

ذنا           رب ينق ائًال ال ة والتم            . 3"وال تسمعوا لحزقيا ألنه يغرآم ق ى المعامل ة ف د بالمالطف ه يع ع  الحظ أن ت
  ".وستشربون ماء من بئرآم"بالكرم والتين ويضيف 

  لكن لو فحصنا هذه األمور بالمفهوم الروحى، ماذا تعنى بالنسبة لنا؟: بالديوس
. إما بالملذات الخارجية، أو بالغرائز المغروسة فينا    . اعتقد أن قوة الشر تتمكن منا بطريقتين      : آيرلس

ا من ذوات         م المتساهلون مع الخطية مقتنعون به ى                . ه ادون إل إنهم ينق ويهم من الخارج، ف ذين تغ ا ال أم
ر سوء            ى أمور أآث زلقين إل ول       . المتعة وُيقبض عليهم من ذ المخلص حين يق ك يتحدث تلمي : وعن ذل

الم" ل من الع يس من اآلب ب شة ل ين وتعظم المعي الم شهوة الجسد وشهوة الع افى الع  4."ألن آل م
اموس            وبسبب أن شهوة الجسد هى فطرية ومتجذرة         ولس العظيم يسمسها ن داخلنا ودائمة، لهذا فإن ب

رى          ..  الذى يسكن فى أعضاءنا    5الخطية ا ُي أما شهوة العيون فهى المباهج والملذات الخارجية وآل م
العين ى    . ب رى الت ياء األخ سنة واألش س الح العيون والمالب راه ب ذى ت الغنى ال اس ُتعجب ب أى أن الن

راً             يتمسك بها البعض، بسبب جلبها لل      ًا آبي ه اهتمام ذى يهتمون ب إن    . سرور العظيم المزيف ال ذلك ف ل
الم،           أوراق الكرمة والتين هى مثال للمباهج الخارجية والمكتسبة واالستمتاع بكل األشياء التى فى الع

األمر الذى يبدو حلوًا، يصاحبه أمر  . وهى تعطى بطبيعتها دليًال قاطعًا انها لذة وقتية وقصيرة األجل      
نفس   آخر يجل   ة لل ادة ظلم يم             . ب ع ه يخ و، لكن ى حل ذاق وقت ه م الم ـ يكون ل تمتاع بالع ك ألن االس ذل

ه   ى تمارس نفس الت ى ال ة عل طوته الممي ف وس ه المخي ع. "بظالم ى  " المنب شير إل نص ي ذا ال ى ه ـ ف
ا،                  ا تصدر من داخلن ين، لكنه ل شهوة الع ى ال تحدث من الخارج، مث غرائزنا وأهوائنا الداخلية، الت

ا حروب             . اب من جسدنا نفسه   وتنس ان علين إذًا األهواء الجسدية واألهواء التى تأتى من الخارج، تجلب
ضيلة ضبط     . القوات الشريرة، وذلك بمشارآتنا االرادية لها واالستمتاع بها   ا ف و هجرن وعلى ذلك، فل

سعادة،                ذى وعدهم بال ل ال ك باب شاقى مل ى رب ال   النفس والتى هى آالمدينة المقدسة وذهبنا إل  وهو مث
ضوا     ذين رف ك ال ل أولئ ة، مث ى العبودي ًا ف سقطنا حتم ضًا، ل سعادة أي اء ال د بإعط ذى يع شيطان، ال لل
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ك                        ى تل ى آل حال سقوط ف يتبعه عل ة س شهوات العالمي ار ال وا أن اختي التفكير بطريقة حسنة، وأدرآ
  .العبودية الحتمية، وبالتالى البقاء فى زمرة الُمستعبدين

  .لكن ما هو الحل المقبول؟ أجبنى بوضوح بقدر ما تستطيع.  أنت أصبت:بالديوس
ة                   : آيرلس اة الرذيل ى شهوة الحي ا إل د انزلقن ا إذ ق ألول؟ ألنن وهل هناك حل آخر سوى ذاك المغاير ل

ذل               ذهن المبت ى ال ا ف وم، وقطن ال ل ى ب ة الت ة المدين ًا آرام عين جانب ة، واض ا الخاص ل إرادتن بمي
فى األرضيات فقط، وملتصقين بالكامل بملذات الجسد، فإن اهللا قد سمح            والمستعبد، واضعين أفكارنا    

  .بالسقوط وأسلمنا إلى ذهن مرفوض
  .بناء على ذلك فإنه من الضرورى أن نرجع ثانية إلى الفضيلة: بالديوس
ولس الرسول                     : آيرلس ال ب ا ق الم، آم اة الع د حي شتهى بع ا صديقى، وال ن تم   : "بدون إبطاء ي م ُم ألنك

ى اهللا        وحياتكم   ستترة مع المسيح ف ا                 6."م سماء، جاعلين وطنن ة أسمائنا فى ال ا متعطشون لكتاب  ألنن
ى اهللا     وة إل ارخين بق سماوات، ص ى ال دينتنا ف ل     : "وم ل آ ى األرض مث ب ف ى غري اقبنى ألن ال تع

ائى ًا    7."آب دو غريب سماوات، يب ى ال اء ف ة ذات به ه مدين ى األرض ول ا عل يش هن ذى يع  ألن ذاك ال
ر، إذ          . بالنسبة ألهل العالم  ونزيًال   ذا األم ى ه لذلك فإن تلميذ المخلص بطرس يعلمنا بأن نسلك هكذا ف
ى تحارب                     : "يقول لنا  شهوات الجسدية الت وا عن ال زالء أن تمتنع اء ون أيها األحباء أطلب إليكم آغرب
  8."النفس

وس ضيلة، أع   :بالدي اء الف اف القتن تعداد آ ن االس وع م ذا الن ل ه الى، إن مث شهوات   بالت ى صد ال ن
  .الجسدية
ة والعمل الروحى             : آيرلس وب   . نعم، إن آان هذا االستعداد ُيكتسب بالحكم ه مكت ا وصيتك    : "ألن أم

دًا عة ج نفس     9."فواس ر ال ى تطه ور الت ى األم دث ف تطاعتى أن أتح ان باس ه آ صور أن إنى أت ذا ف  ل
  .عليةوالجسد، بدًال من تلك األمور التى تلوثهما ، وذلك بنفس القوة والفا

 .بالصواب تتكلم: بالديوس
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