
2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد الثامن، أيار 
_____________________________________________________________________________

َجَلد المخّلع ومعنى الحياة
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ْنَساٌن ِبِه َمَرٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثالَِثيَن َسَنًة. �”َوكَاَن ُهَناَك ِإ “

ِإلسؤِإل ِإلمطروح أيها ِإألحباء هو ما هي ِإلحي$$اة؟ أهي متع$ة؟ أهي تس$لية؟ أهي رقص وم$رح؟ ه$ل هي
؟ ِإلكث$ير من ِإلن$اس يفكّ$رون به$ذه ِإلطريق$ة، وخاص$ة ش$باب عص$رنا، "فلنأكل ونشرب ألنن$ا نم$وت غ$دًِإ "

ِإلذين تجرفهم ِإألفك$ار ِإلمادي$ة وِإإللحادي$ة ويعتق$دون أن ِإلس$نوِإت ِإلقليل$ة ِإل$تي سيعيش$ونها على ه$ذِإ
ِإلكوكب يجب أن يعيش$وها بس$عادة وب$أكبر ق$در ممكن من ِإلمتع$ة. إن ِإلعب$ارة ِإإليطالي$ة دولتش$ي فيت$ا
عار. بالنس$بة لهم، ِإلحي$اة ِإلحل$وة تع$ني ِإلعيش لياًل ، هي ل$ديهم بمثاب$ة ش$ِ ِإلحياة ِإلحل$وة "وِإلتي تعني  "

ونه$اًرِإ في مرِإك$ز ِإلتس$لية ِإلمختلف$ة وِإل$رقص بعن$ف وغن$اء ِإألغ$اني ِإلفاحش$$ة وِإالنخ$رِإط في ِإلس$لوك
ِإلصاخب وتعاطي ِإلمخدرِإت لتحقيق جّنة كيميائية من ِإلمتعة لبضع ساعات. بمجرد مرور تلك ِإلساعات

يقع هؤالء ِإلبؤساء في حالة رهيبة من ِإإلحباط وِإلكآبة.
أما بالنس$بة لل$ذين يتفّحص$ون ِإألش$ياء بش$كل أعم$ق ويفكّ$رون فلس$فًيا، ف$إن للحي$اة مع$نى أك$بر. حي$اة
ِإلفضيلة وِإاللتزِإم ليست طريقًا ممهدًِإ سِلسًا مع من$اظر طبيعي$ة وش$جيرِإت وأزه$ار يس$تمتع به$ا س$ائقو
ِإلسيارِإت ِإلعابرة؛ إنها تشبه ِإلطريق ِإلضيق وِإلتالل، حيث يوِإج$ه س$ائقو ِإلس$يارِإت ِإلعدي$د من ِإلعقب$ات
وِإلمآسي وِإلمحن. كما يالحظ أيوب، فإن حياة ِإإلنسان هي تجربة. وم$ا هي ِإلتجرب$ة؟ إنه$ا حي$اة مليئ$ة
باإلغرِإءِإت وِإألحزِإن وِإلضيقات. كما يخرج ِإلذهب من أعماق ِإألرض نجًسا وُيلقى في أت$$ون ِإلن$$ار حيث
ُتحرق كل ِإلعناصر ِإلتي ال قيمة لها ويصبح ِإلذهب نقًيا، بنفس ِإلطريقة يجب أن يعبر ِإإلنسان ِعبر أت$$ون

ِإلضيق وِإإلغرِإء ِإلناري حتى يتطهر من عيوبه ورذِإئله وأهوِإئه.
ا. م$تى؟ عن$دما ومع ذلك، كان هن$اك وقت لم يكن في$ه ِإإلنس$ان بحاج$ة إلى ِإلتطه$ر. ك$ان ط$اهًرِإ ونظيفً$
عاش بالقرب من ِإهلل في ِإلف$ردوس. ولكن عن$دما أخط$أ ِإإلنس$ان، ل$ّوثت ِإلخطيئ$ة ع$الم روح$ه، وأص$بح
مليًئا بالشرور وِإلعيوب، كالذهب ِإلنجس ِإلذي يحتاج إلى ِإلتطهير وِإلتنقية. منذ ذلك ِإلحين، بعد سقوط
ِإإلنسان ِإألول، بدأت ِإآلالم وِإألحزِإن وِإلتجارب. ِإألرض ِإلتي كانت نقية وعِطرة برِإئحة ِإلزهور ِإلجميلة،
ْدِمي صارت برّية وبدأت تخِرج ِإألشوِإك. القتالع ِإألشوِإك وجعل ِإألرض منتجة، ك$ان على ِإإلنس$ان أن يُ$
ة وتح$ولت إلى وح$وش يخي$ف زئيره$ا ِإإلنس$ان. ِإمتألت ِإألنه$ار يديه. صارت ِإلحيوِإن$ات ِإلمرّوض$ة بريّ$
ا، ِإل$ذي وفاضت، مما تسبب بفيضانات وكوِإرث. بدأت ِإألرض تهتز بفعل ِإل$زالزل ِإلمخيف$ة. ِإإلنس$ان أيض$ً

كان في يوم من ِإأليام سليًما وخالًدِإ، أصيب بالمرض وِإأللم وِإلموت بسبب ِإلخطيئة.
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ثم ج$$اءت ِإآلالم إلى ِإإلنس$$ان من تقلب$$ات عناص$$ر ِإلطبيع$$ة ومن ِإل$$زالزل وِإلفيض$$انات. ج$$اءت ِإآلالم من
ِإلمرض وِإلموت كما جاءت من ِإإلنسان نفسه. ك$$انت ه$$ذه ِإألعظم. أص$$عب ِإآلالم ِإحتم$$االً هي تل$$ك ِإل$$تي
تأتي من ِإألصدقاء وِإألقارب ِإلذين بسبب ِإلشر ِإلذي ب$$دِإخلهم يس$$كبون ِإلبالء كالس$م. بس$$بب ه$ذِإ ِإلش$ر
ِإلمت$$أتي من ِإإلخ$$وة، ع$$انى ِإإلنس$$ان من ويالت كث$$يرة وعظيم$$ة: ِإلظلم وِإلس$$رقة وإهان$$ة ش$رف ِإلعائل$$ة
وِإلفسق وِإلزنا وِإألكاذيب وِإالغتياب وِإالفترِإء وِإلجرِإح وِإلقتل وِإلجرِإئم وِإلحروب ِإلمرعبة ِإلتي تحّول

ِإألرض محنة ال نهاية لها، كل هذه تشكّل منجمًا عظيمًا من ِإلبالء لإلنسان.
أينما ذهب ِإإلنسان يوِإجه آالًما، أحياًنا من عناصر ِإلطبيعة، وأحياًنا من شر وحق$$د إخوِإن$$ه، وأحيانً$$ا من
نفسه. تأتي بعض ِإآلالم من ِإلشيطان ِإلذي يحاول إب$$ادة ِإإلنس$$ان. أخ$$يًرِإ، ت$$أتي بعض ِإآلالم من ِإهلل كلي

ِإلقدرة وِإلخير وِإلحكيم بهدف تطهير ِإلبشرية ِإلخاطئة.
في ِإلع$$الم س$$يكون لكم ض$$يق. ولكن "يسافر ِإإلنسان في محيط من ِإألحزِإن. هذِإ أك$$ده ِإلمس$$يح بقول$$ه 

يوحنا  )ثقوِإ  فقد غلبت ِإلعالم  (. لم يكن، وال يوج$$د، ولن يك$$ون هن$$اك إنس$$ان معفًى من موِإجه$$ة33:16"
ِإلبالء. إذِإ ُوِجدت جزيرة غير محاطة بالماء يوجد رجل لن تؤلمه ِإألحزِإن.

ِإلمش$$كلة هي كي$$ف يوِإج$$ه ِإإلنس$$ان ِإلبالء؟ كث$$يرون من ِإلن$$اس يمج$$دون ِإهلل عن$$دما يكون$$ون أص$$حاء
ومح$$افظهم ممتلئ$$ة وأوالدهم ن$$اجحين وحي$$اتهم تس$$ير كم$$ا يخطط$$ون. ولكن عن$$دما يقط$$ع ِإلض$$يق
ا لدرج$$ة أن$$ه ينهي حيات$$ه ِإلطمأنينة يفقدون رباطة جأشهم ويلعنون ي$$وم والدتهم. يص$$بح ِإلبعض يائس$$ً

باالنتحار.
أيها ِإلرجل ِإلُمبتلى في هذه ِإلدنيا! عليك أن تتسلح بالصبر لتتغلب على ِإألسى. القتناء ِإلص$$بر علي$$ك أن
تفتح ِإلكتاب ِإلمقدس وأن تقرأ ما يقوله عن ِإلضيق وِإلغاية ِإلتي يخدمها؛ ِإق$$رأ عن تل$$ك ِإألمثل$$ة ِإلرِإئع$$ة
عن ِإلصبر. في ِإلكتاب ِإلمقدس أمثلة كثيرة عن ِإلصبر. أحد ِإألمثلة على ذلك هو هذِإ ِإلمخلّ$$ع في ق$$رِإءة

إنجيل هذِإ ِإألحد. إنه بطل أعظم من ِإلمنتصرين في ساحات ِإلقتال وحائزي أوسمة ِإلشجاعة.
ا وال أس$$ابيع وال بض$$ع ل قلياًل في حي$$اة ه$$ذِإ ِإلبط$$ل. لق$$د ع$$اش في محي$$ط من ِإآلالم. ليس أيامً$$ لنتأمّ$$
ا. وم$$ع ذل$$ك لم يُنْح ولم سنوِإت وحسب، بل كان مريًضا طوِإل ثمانية وثالثين عاًما، وه$$و مش$$لول تمامً$$
يجّدف ولم يشتم يوم والدته. بصبر يذكّر بصبر أيوب، قض$$ى أي$$ام بالئ$$ه مؤمن$$ًا ب$$أن ِإهلل لم يترك$$ه، ب$$ل
سيظِهر له رحمَته في يوم من ِإأليام. وقد أظهر ِإهلل رحمته. جاء بنفسه، يسوع ِإلمس$$يح ِإإلل$$ه ِإلحقيقي،
وشفى ِإلمخّلع. كل ِإلذين رأوِإ ِإندهشوِإ من هذه ِإلمعجزة. في ذل$$ك ِإلي$$وم، ِإلمخلّ$$ع بط$$ل ِإلص$$بر، ن$$ال من

ِإلمسيح ِإلضابط ِإلكل جائزة ِإلصبر.
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ل، فلنفكّ$$ر عسى أن ُيكافأ كل منا على ِإلصبر، رجاالً ونساًء وكل َمن يع$$انون من ِإآلالم بينن$$ا. ولكي نتحمّ$$
في ِإلع$$الم "في أبطال ِإلصبر أمثال ِإلمخّلع وخاصَة ملك ِإأللم وِإلحزن ربن$$ا يس$$وع ِإلمس$$يح، ِإل$$ذي ق$$ال: 

"سيكون لديك ضيق؛ ولكن ِإفرحوِإ قد غلبت ِإلعالم.

15-1:5* عظة في أحد ِإلمخّلع حول يوحنا 
Source: “Drops From the Living Water: Orthodox Homilies On the Sunday Gospel Readings” by Augoustinos
N. Kantiotis; Transl.  & Fwd by Rev.  Dr.  Asterios Gerostergios.  Institute for Byzantine and Modern Greek
Studies, 1992. pp. 60-64.
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