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أحد جميع القديسين وهدف الحياة
الراهب موسى األثوسي
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
فمن يفتكر بأن هدف حياتنا األساس ي ه و اكتس اب القداس ة؟ نعم نحن
اليوم هو أحد جميع القديسينّ ،
ُنخلَ ق لنصير قديسين .إن فشل هذا اإلنجاز هو أعظم مأساة للوجود البشري .ل ذا ،كي ف ُتق ا َرب القداس ة
اليوم؟ ما هو موقفنا منها؟ كيف ننظر إليها؟ كيف نعيشها؟ كيف نجدها ونحتفظ بها؟ كي ف نس تخدمها،

وكيف يمكن أن نفيد منها؟

القداسة ال تلغي الشخصية البشرية .إنها ال تنتهك حري ة الش خص البش ري وإرادت ه وفرادت ه وقدس يته.

ً
صناعة لتمثال متطابق .لدى الكثيرين تصور خ اطئ عن القداس ة .الكتب ال تي
فالقداسة ليست آلية وال

بسي ر القديسين تعطينا أمثلة عديدة وجميلة من الغرب إلى الش رق ،بين النس اء والرج ال ،الص غار
تعبق َ

والكب ار ،المثقفين واألم يين ،الم تزوجين وغ ير الم تزوجين ،الكهن ة والعلم انيين ،الشخص يات المنغلق ة
والمنفتحة.

بشكل عام ،القداسة كونه ا إلهي ة ومقدس ة ،تث ير الرهب ة واالح ترام واإلعج اب واالفتت ان .لكن ال ب دّ أن

تمام ا عن ك ل م ا ه و
نقول إنها أحيا ًنا تتشابك باألس اطير والمبالغ ات وع دم األص الة .الق ديس ينفص ل ً

والب ّر ال ذاتي ه و اهلل .باالش تراك ب ه ُنعطى القداس ة .دُ عي
مبت ذل .مص در القداس ة والقداس ة الذاتي ة ِ
المسيحيون األوائل قديسين لكي يتذكّروا الغرض من حياتهم .يُ َ
نظر إلى القداسة اليوم على أنها بعيدة،
تقراطية روحي ٍةُ .تعطى القداس ة بُع ً
دا أخالقي ًا بحت ًا ال
من ع الم آخ ر ،مس تحيلة ،أو موهب ُة نخب ٍة أرس
ٍ

َي ِصف حالة جوهر المسيحي.

ً
خارقا للطبيعة ،أو ِف َ
ً
مهيبا ،أو تحصي ً
القداسة ليست مباراة بطولة ،أو عم ً
ال ل رقم قياس ي في
عل براعة
ال
ال ،أو إعالن ًا مطلوب ًا ،أو نش ً
الف وز .القداس ة ليس ت عالم ة مض يئة ،أو هال ة متوهج ة ،أو عرض ًا م ذه ً
را
ً
ً
امتة في التوب ة والتواض ع .القداس ة هي
منسية ص
تحب أن تعيش مغمورة ،بال ُشهرة
لإلطراء .القداسة
ّ

الكلي القداسة ال إنجاز ب ََشري .القداسة هي الت وازن الحقيقي والص حة األص يلة والعالق ة
شركة مع اهلل
ّ
ذات المغزى مع اهلل .إنها طاعة وصيته بأن نصبح قديسين ألن اهلل قدوس .مشيئة اهلل هي قداستنا.

بالقداسة نعني إ ّتباع المسيح إلى الجثسيمانية والجلجثة .القداس ة ال تنتق ل وال ُتكتَ َس ب بمج رد ق راءة
الكتب وإجراء مناقشات مطولة في غرف الجلوس .إنها تدعو إلى إعطاء الدم ألخ ذ ال روح .يجب علين ا
ّ
يتغلب
أن نكافح باستمرار ونتحلى بالصبر ،لنهزم الوحش ال بري ذا ال رؤوس الكث يرة المس مى الكبري اء.
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القديس على األنانية ومحب ة الجس د والس عي إلى الم ال ومحبت ه ،بمحب ة م ا ه و إلهي ،بمحب ة الن اس
وعمل الرحمة واللطف األخوي ومحبة التوليد والحياة الفاضلة.

القديسون ،بحسب الشيخ (القديس) يوستينوس بوبوفيتش ،هم اإلثبات ال دائم لإلنجي ل ،وهم امت داد

المسيح .لقد أثبتوا بالممارسة أن فضائل اإلنجيل ممكنة.

يبحث العديد من الحجاج إلى جبل أثوس اليوم عن قديسين عظماء ّ
لحل مشاكلهم .بعبارة أخرى ،نري د

القديس ين والمس يح والكنيس ة ب دافع المص لحة الذاتي ة الخالص ة ،لنقض ي حياتن ا من دون تش وش

معافين .وهذا يدل على وجود تصور قائم على السحر للقداسة واألسرار المقدسة والكنيسة .بهذا تص ير

األرثوذكسية متدينة .يخبرنا الشيخ (الق ديس) باييس يوس أن القديس ين يح ّب ون المس يح ح تى ل و لم

يكن هناك فردوس في الحياة اآلخرة!

ً
ً
وأضواء،
عاليا،
ومكبر صوت
قويا،
عرض
القداسة الحقيقية ،إذ يوجد لألسف قداسة زائفة ،ليست جها َز
ٍ
َ
ً

وفرقع ة ،وأحابي ل ودعاي ة .القداس ة مخ ّب أة س واء ك انت في آث وس أو في المدين ة أو في القري ة .إنه ا
السريّ ة والتواضع وصالح الشرفاء والمخلصين واحتم ال الم رض وال رفض والفش ل والح زن
تزدهر في ِ
والنقد والسخرية  ،إلخ .قد تكون القداسة في األقلية واالستثناء لكنها موج ودة .ه ذا مهم ج ً
دا ورس الة

أمل كبير.
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