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عظة في أحد األعمى
األرشمندريت تيخن تشيفكونوف

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

المسيح قام!
إن لرواية شفاء األعمى اليوم أهمية خاص�ة لن�ا ولجيلن�ا. عن�دما س�ار المخلص ب�القرب من األعمى ال�ذي
ا وال حتى عن إيمان�ه. م�ّر ب�ه وش�فاه فص�ار األعمى ا في جميع أنحاء أورشليم، لم يسأله شيًئ7 كان معروف7
رجاّل يرى. بدأ الفريسيون باستجوابه وسألوه َمن الذي عمل هذا الخير العظيم له، وه�و ش�يء ك�انوا هم
أنفسهم عاجزين عن القيام به. راح�وا يوّبخ�ون الرج�ل وادان�وا المخلص ألّن إنج�ازه ه�ذا العم�ل العظيم
كان في يوم الرب أي السبت. لم يعثر الفريسيون على كلم�ة واح�دة ل�دحض الح�ق ال�ذي أش�رق أم�امهم
متأّلقا7 في ه�ذه المعج�زة غ�ير المس�بوقة، وم�ع ذل�ك لم يتمكن�وا من كبح جم�اح أنفس�هم، وفي حس�دهم

وغضبهم جّدفوا على اهلل والروح القدس.
م�ا ه�و التج�ديف على ال�روح الق�دس؟ ه�ذه الخطيًئ�ة الرهيب�ة موص�وفة في إنجي�ل "يتساءل البعض  "

اليوم: يرى الفريسيون ق�وة اهلل تتجّلى في ش�فاء اإلنس�ان األعمى من�ذ والدت�ه، لكنهم م�ع ذل�ك ينك�رون
هذه القوة بعناد. يقولون ساخرين أعطوا مجدا7 هلل، نحن نعلم أن هذا الرجل خ�اطئ. ولكن الرج�ل ال��ذي
يًَئَتُه، َفِله��َذا ُل َمش��ِ ِقي اهلَل َوَيْفعَ�� ٌد َيتَّ حَ�� iْن كَ��اَن ا jاِة. َولِكْن ا َمُع ِلْلُخطَ�� نَّ اهلَل الَ َيس��ْ iَنْعلَُم ا في يق��ول:  "ش��ُ

َل ْن َيْفعَ� iِدْر ا ْعَمى. لَ�ْو لَْم َيكُْن ه�َذا ِمَن اهلِل لَْم َيقْ� iا َفَتَح َعْيَنْي َمْولُ�وٍد ا د7 حَ� iنَّ ا iَمْع ا ْهِر لَْم ُيس�ْ َيْسَمُع.ُمن�ُذ ال�دَّ
رم من جمي��ع الحق��وق. .فأخرجه الفريسيون من المجمع وفصلوه عن مجتمع بني إسرائيل. لقد حُ�� ا ”َشْيًئ7

منذ ذلك الوقت، بحسب الش�ريعة اليهودي�ة، لم يع�د ممكن�ا7 ألح�د أن يتعام�ل مع�ه أو يس�اعده أو يعيش
معه. حتى والدته ووالده تبرآ منه.

مزمور  ِني.  بُّ َيُضمُّ ي َقْد َتَركَاِني َوالرَّ مِّ rِبي َوا iا( " (... في تلك اللحظة بالذات وجده المخلص بنفس��ه10:27"
ا ا مش�ابه7 من هو ي�ا رب ألؤمن ب�ه؟ فق�ال ل�ه المخلص ش�يًئ7 "وقال له: أتؤمن بابن اهلل؟ الذي أبصر سأل:  "

لقد رأيتماه كالكما، وهو الذي يتحدث مع��ك. لم يحَتج ا لما قاله للمرأة السامرية األسبوع الماضي:  ”جد7 "

أؤمن يا رب. ”الرجل المولود أعمى إلى دليل آخر. فسجد له كإلِه وقال  "

ليس من ب��اب المص��ادفة أن الكنيس��ة المقدس��ة ش��ددت قب��ل أس��بوع على نفس إعالن المخلص لم��رأة
سامرية خاطًئة لكن نقيَة القلب. فكالهما بحسب األناجيل رأيا اهلل.

نحن كلنا جيل من الناس الذين ولدوا مكفوفين. غالبية جيلنا ُوِلدوا خارج اإليمان بالرب. بحس��ب خط��ة
قديم��ة، ك��ان ينبغي أن تظ��ل أعينن��ا الروحي��ة مغلق��ة7 ح��تى موتن��ا وأن الماليين والملي��ارات من الن��اس

1



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد الثامن، أيار 
_____________________________________________________________________________

يذهبون إلى األبد دون معرفة اهلل، أو أرواحهم، أو حتى العالم الروحي نفسه. كل شيء كان مرّتبا7 للتأكد
من أننا، المولودون مكفوفين من أبوين ولدا أعميان بشكل أو بآخر، نبقى على هذا النحو إلى األبد.

ا إذا كن��ا ن��ؤمن أم ال، دون أن يع��ّذبنا ه��ذا الس��ؤال، ب��ل على لكن اهلل صنع لنا معجزة. دون أن يسألنا عمّ��
حنا ال��رب ب��الطين واألح��زان كم��ا ب��الميرون العكس من ذلك م��ع العلم أن ه��ذا اإليم��ان لم يكن فين��ا، َمس��َ

المقدس، وماليين من الناس يشَفون إذ تنفتح عيونهم الروحية.
إن معاصرينا، وهم مكفوفين ُشفيوا، شابهوا الرجل األعمى منذ والدت��ه إذ يتعرض��ون لمحاكم��ات ص��عبة
واستجوابات واستهزاء من ِقَبل فريسيي هذا العصر، وينقطع الكثير منا عن مجتم��ع أص��دقائه وأقارب��ه.

ا. ما حدث للرجل األعمى منذ والدته في األناجيل يحدث لكثيرين منا أيض7
لكن لماذا شفى المخلص هذا الرجل على وجه الخصوص؟ لم��اذا ظه��رت معج��زة اهلل في ه��ذا الش��خص
بال��ذات، وليس في ك��ل الحش��د من الن��اس ال��واقفين ب��القرب من��ه، ال��ذين ك��انوا بائس��ين أو مص��ابين أو
ا مرضى؟ قبل أسبوعين قرأنا في األناجي��ل كي��ف أن المخّلص ش�فى المخل��ع. ك�ان ذل��ك الرج��ل متعطش��7
ا. لكن األعمى من��ذ والدت��ه لم يكن لدي��ه حّتى إيم��ان، وكان يأمل بالشفاء على مدار ثماني��ة وثالثين عام��7
ألنه لم يكن يعرف بَمن يؤمن. ببساطة، هو لم يستطع رؤية الرب؛ لم يَر الذي ق��ال ل��ه اذهب اغتس��ل في
بركة سلوام. كشف المخّلص الهوته لهذا الرجل بال��ذات، ألن��ه رأى مس��َبقا7 اعتراف��ه الش��جاع أم��ام أع��داء

الحق، أعداء اهلل.
دين ومع ذلك، لماذا ُشفي رجل واحد وال أحد غيره؟ لماذا مّر المخلص بحشد البائسين والفق��راء والمقعَ��
ا منهم وشفاه؟ لماذا، من بين الماليين والمليارات من المول��ودين عمي��ان، ليس والمفلوجين، فأخذ واحد7
سوى قطيع صغير يكتسب بصره روحيا7؟ لماذا، من بين مًئات الدول المختلفة التي تعيش في الع��الم، ال

يعترف سوى عدد قليل منهم باإليمان األرثوذكسي الخالصي؟
إنسانيا7، هذا ليس عدال7. إذا تكلمنا بشريا7 نتساءل ما الذي يجعل العميان اآلخرين أسوأ من هذا؟ ما ال��ذي
في؟ لم��اذا أنت وأن��ا جعل المصابين اآلخرين الملقيين بجانب بركة سلوام أسوأ من ذلك المخّلع ال��ذي ش��ُ
ا يع��رف بقل��ة اس��تحقاقه أفض�ل من الماليين من إخوتن��ا وأخواتن��ا في ه��ذا الع��الم، ال��ذين لم (وكلٌّ منّ�� (

يستنيروا بنور اإليمان؟
حتى أثناء حياة المخّلص األرضية، عندما سار على األرض، لم يخَتر من بين كثيرين إال ال��ذين انتق��اهم.
ا، يخت��ار ال��رب فق��ط أولًئ��ك ال��ذين ي��راهم نفس الش��يء يح��دث اآلن. ح��تى من بين ك��ل ه��ذه األمم مع��7

مناسبين. فَمن هم بالنهاية الذين يختارهم المخّلص؟
يوحن��ا  أن��ا اخ��ترتكم من الع��الم  )قبل آالمه، في العشاء األخير، قال لتالميذه  ا، في ص��الته19:15" (. الحق��7

يوحن��ا  ْعَطْيَتِني  iِمَك الَِّذيَن ا وُس، اْحَفْظُهْم ِفي اس��ْ دُّ ا اآلُب اْلقُ�� هَ�� يُّ iا )الكهنوتي��ة، ق��ال لآلب  ” (. َمن11:17"
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، ال. ك��ان من بين مخت��اري اهلل أن��اس من ك��ل هؤالء؟ األثرياء والعظماء؟ بالطبع ال. فقط الفقراء؟ مجددا7
ا أغنياء بشيء آخر، كالعق��ل والحكم��ة؟ ال ش��يء من ه��ذا القبي��ل. ك��ان هن��اك الطبقات. أو ربما كانوا أناس7
ا، وح��تى متب��الهين، قديس��ين كُش��َفت لهم أشخاص حكماء أدركوا ضعف عقولهم، وكان هناك أميين تمام7
ل ليخّلص الخط��أة؟ رس��ِ rإعالنات غير عادية  وغير ُمتوّقعة. ربما كان هؤالء أغنياء بالخطاي��ا، ألن ال��رب ا
لكننا نعلم أن الجميع خطأة أمام اهلل. أو ربما كان هؤالء أغنياء في اإليمان؟ نعم، لق��د طلب ال��رب إيم��ان
البشر. لكنه شفى الرجل األعمى منذ والدته دون إيمان األخير. لقد ش��فى الرج��ل المفل��وج ال��ذي ُدّلي من

راجع مرقس  نِزل أمامه  r(، فقط بسبب إيمان أولًئك الذين أتوا به. لكنن��ا نعلم2)سقف البيت بعد كسره وا
ا أن الشياطين تؤمن وترتعد... فَمن يختار الرب لميراثه؟ أيض7

غالطي��ة  ا ِفيَّ  يُح َيْحيَ�� نَ��ا، بَ��ِل اْلَمس��ِ iْحَيا الَ ا iا )يقول الرسول في إحدى رسائله  " (. ه��ؤالء هم ال��ذين20:2"
يختارهم المخلص: الذين يستطيعون أن ينكروا أنفسهم ويصيروا مسكنا7 هلل.

برعاية اهلل السّرية للبشرية، يتّم اختيار هؤالء األشخاص فقط، على الرغم من أنهم قد يكونون ضعيفي
القلوب كالمخّلع الذي خان المخلص قبل أسبوعين. حتى أنه يمكن أن يقول، ولو لمرة واح��دة فق��ط في
ا هيكال7 هلل في . كان من الممكن أن يصبح هيكال7 هلل. كان يهوذا أيض7 انظروا، المسيح يحيا فيَّ "حياته ،  "

…وقت من األوقات! لكن اهلل سوف يسِلم الذين يفسدون هيكل اهلل للفساد

د اإلنس��ان بعِ�� rأحيا، ال أنا بل المسيح يحيا فّي. كّل َمن اخت��اره اهلل يمكن��ه أن يق��ول الش��يء نفس��ه. لق��د ا
القديم وُوِلد المسيح فيه. لكن طريقة عيش المسيح فين��ا ليس��ت على اإلطالق مج��رد تكهن��ات، أي ليس
فقط في أذهاننا. هناك العديد من المسيحيين المؤمنين بالمسيح في أذهانهم: البروتستانت والكاثولي��ك
والذين يقولون ببساطة: نعم أنا أؤمن بالمسيح لكنني ال أنتمي إلى الكنيسة. هناك أن��اس يتفلس��فون عن
المسيح، ويضعون افتراضات خيالية عنه، ويريدون أن يسمعوا عنه؛ ولكن ليس��ت فيهم حي��اة المس��يح.
هم خارج جسد المسيح، خارج كنيس��ته. ل��ذلك، من الواض��ح أن كث��يرين من ال��ذين س��معوا عن المس��يح

يعيشون خارج جسده، خارج ألوهيته.
بالطبع، نحن ال نتكّلم عن ه��ذا لكي نش��عر ب��الفخر. تتح��دث الكنيس��ة المقدس��ة عن المخت��ارين على أنهم
رحمة اهلل العظمى تجاه األشرار، وفي هذا مسؤولية كبيرة. فالمختارون، لألسف، يمكن أن يكون��وا مث��ل

ا؛ الذين عاش فيهم المسيح مرة يمكن أن يرتّدوا ويخونوا ويصلبوا مخلَصهم فيما بعد. يهوذا أيض7
إن اكتسابنا للبصر يتمّثل في أن نبدأ نرى أنفسنا مملوءين بالخطايا وق��ادرين على ك��ل ش��ر وخيان��ة. إن
ا: مطروحا7 في الشر. إن اكتسابنا للبصر يتمث��ل في أن اكتساب البصر يتمّثل في رؤيتنا للعالم كما هو حق7
نبدأ نرى ونقّدر رحمة اهلل العظيمة نحونا ونح�و جمي�ع البش�رية العمي��اء في ه�ذا الع�الم. أم�ا إن لم نكن
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نرى كل هذا، فمعناه أننا نعتقد فقط أننا نراه بينما في الحقيقة ما زلن�ا في عمان�ا ال�ذي ال ينق�ذنا من�ه إال
الرب! 

المسيح قام.
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