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خطاب تعزية إلى أهِل فقيد
الميتروبوليت أوغسطينوس كانتيوتيس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

(من وحي سبت األموات (

"يهود العهد القديم بكَوا يعقوب وموسى أربعين يوًما. أم��ا الي��وم، في جن��ازة المؤم��نين، ترف��ع الكنيس��ة
الترانيم والصلوات والمزامير. ونمّجد اهلل ونحمده، ألنه تّوج الراحل، ألنه أراح اآلالم، ألنه طرد الخ��وف،
َدث الم��وت هن��اك وأخذ المؤمن الراقد إلى قربه. هذا هو السبب أن الصلوات والمزامير تكشف أن في حَ��
سعادة وفرح بس�بب قيام��ة المخلص يس�وع المس��يح المجي��دة. ف�المزامير واألناش��يد هي رم�وز الف�رح.

يعق��وب  ْل  ٌد؟ َفْلُيَرتِّ حَ�� Xَمْسُروٌر ا Xا )وبحسب الكلمة الرسولية:  " (. له��ذا ننش��د المزام��ير على األم��وات،13:5"
القديس يوحنا الذهبي الفم  . (المزامير التي تدفعنا إلى الشجاعة وعدم اليأس من موت أخينا ( "

أيها األحباء
اليوم ، انتقل أحد أفراد عائلتكم من هذا العالم العابر وغير الكامل. حبيبكم كان معكم لس��نوات عدي��دة.
قضيتم مًعا أياًما ال ُتنسى، أيام فرح وأيام حزن. كنتم ترغبون في البقاء مًعا لفترة أطول، ولكن حتى لو
كنتم مًعا لمدة ألف عام، فلن يك�ون ذل�ك ط�وياًل بم�ا يكفي. يم�ر ال�وقت بس�رعة وي�أتي الم�وت، ال يمكن
تجنبه. َمن يعيش ولن يواجه الموت؟ لقد أتى الموت وأخذ ح��بيبكم من حض��نكم. هن��اك ق��بر جدي��د في

مقبرة عائلتكم وأنتم اآلن تبكون إلى جانب القبر. حبيبكم لم يعد موجودًا.
ماذا قلُت؟ لم يعد موج��ودًا؟ ال! ه��ذا ليس ص��حيحًا! إن ح��بيبكم ال��ذي جّنزتم��وه وُدِفن بص��الة الكنيس��ة
موجود بالفعل! تسألون كيف؟ تحدث فيلسوف يوناني ق��ديم، في الواق��ع س��قراط أعظم فيلس��وف على
اإلطالق، مع أتباعه قبل وفاته بوقت قصير. أخبرهم أالّ يحزنوا على وفاته الوش��يكة وأالّ يهتم��وا بش��كل
س��قراط روٌح لن "مفرط بمكان وكيفية دفنه، ألن ما سيتم دفنه ليس سقراط، بل جسده فقط. قال لهم: 

تموت أبًدا. في وقت الموت، ستغادر الروح الخالدة، تماًما كما يطير الطائر المسجون بعيًدا عن��دما ُيفتح
باب القفص. إن سقراط الذين تبكون عليه، في ذلك الوقت، سيختبر فرحًا عظيمًا. سيكون قد ترك ع��الم
ِرم من�ه هن�ا على األرض س�يجده في ّر. الع�دل ال�ذي حُ� الظلم هذا وَذَهب إلى عالم آخ�ر حيث يس�ود البِ�

…"السموات

كانت هذه الكلمات التي قالها الفيلسوف قبل لحظ��ات من وفات��ه. س��قراط، م��ع أن��ه ع��اش قب��ل المس��يح
بأربعمائة عام، كان يؤمن بخلود الروح. واجه الموت بشجاعة وقّدم العزاء ألتباعه.
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ونحن الذين نعيش بعد المسيح، إذا كنا ال نؤمن بأن الروح خالدة وأن هناك حياة أخرى بعد الق��بر، فإنن��ا
ندين أنفسنا تماًما بسبب عدم إيماننا. فإن الذي صار إنساًنا لم يكن فيلسوًفا قاباًل للخطأ، ب��ل اهلل نفس��ه،
اإلنسان، ينبوع الحق، جوهر الحقيقة نفسها، هو الذي أكّد لنا ه��ذه األم��ور. لق��د -ربنا يسوع المسيح اإلله

ْو َماَذا Xْنَساُن لَْو َرِبَح اْلَعالََم كُلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ ا ُه َماَذا َيْنَتِفُع اال~ الXنَّ "بّشر بأوضح الطرق بأن لنا نفًسا خالدة. 

مرقس  ْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفِسِه؟  )ُيْعِطي اال~ (. والمسيح لم يكرز بخلود ال��روح وحس��ب، ب��ل أثبت36:8-37"
هذه الحقيقة األساسية بالمعجزات، بإقامة األموات. أقام ابن�ة ي�ايرس، ابن أرمل��ة ن�ايين ولع�ازر. قيام�ة
لعازر موصوفة بالتفصيل في اإلصحاح الحادي عشر من إنجيل يوحنا. بمجرد أن تعودوا إلى المنزل من
جنازة فقيدكم الغالي، افتحوا إنجيلكم وادرسوا ه��ذا االص��حاح. اق��رأوه، ال م��رة واح��دة فق��ط ب��ل ع��دة
مرات. ما من كلمات تعزية أكثر من تلك الموجودة في اإلنجيل. ما حدث للعازر سيحدث للجمي��ع. ال��رب
. هذا أم��ر إلهي جع��ل روح��ه تع��ود لعازر ، هلّم خارجًا! "الذي أقام لعازر سيقيم جميع األموات. أمُر الرب  "

إلى الجسد الميت فيخرج لعازر من قبره. هذا النداء نفس��ه سيس��معه جمي�ع ال��ذين م��اتوا. في ك�ل الق�بر
أيها األموات، اخرجوا من قبوركم!  ستعود أرواحهم وسيظهر الجميع مرة أخ��رى، ''سوف ُيسمع صوت  "

ال باألجساد التي لهم اليوم، أي األجساد القابلة للمرض والموت والتعفن، ولكن بأجساد غير فاسدة. لسنا
قادرين على تخّيل ما سنكون عليه عندما ُنقام من بين األموات.

لكن الدليل األعظم على أنن��ا س��ُنبعث وأنن��ا نحن المؤم��نين ب��إرادة اهلل والس��الكين بحس��بها لن ُنبَعث من
األم�وات وحس�ب، ب�ل س��نعيش حي��اة جم�ال وس��عادة ال يمكن تص�ورهما وهي أعظم دلي��ل على قيام�ة
األموات، والحياة اآلتية هي قيامة ربنا يسوع المسيح. نعم! فليقل الماديون غير المؤم�نين م�ا يري�دون.
صحيح، إنه حدث تاريخي، أعظم حدث في تاريخ الع��الم، أن المس��يح انتص��ر على الم��وت. ق��ام من بين
كورنثوس اِقِديَن  اآلَن َقْد َقاَم اْلَمِسيُح ِمَن االXْمَواِت َوَصاَر َباكُوَرَة الرَّ )األموات! وكما أعلن أعظم الرسل  " "

(. ومثلما قام المسيح يقوم كل األموات. هذا هو إيماننا، ال بل أساس إيماننا.20:15األولى 
عندما يؤمن الناس، ال يكون الموت كارثًة تغرقهم في حزن طويل أو كآب��ة أو ي��أس. ف��المؤمنون يبك��ون
ار. في الماض��ي، بالتأكيد عند وفاة أحد أفراد أسرتهم، ولكن ليس كُنواح الوثنيين وعبدة األص��نام والكفّ��
كان ُيحتَفل بموت المسيحي الذي عاش وشِهد للمسيح مثل عيد ميالد. من الُمعَتَرف به أننا نولد مرتين،
مرة عندما نخرج من ظالم بطن أمنا لنواجه نور الشمس الحلو، وم�رة أخ��رى عن�دما ن�ترك ظالم الحي��اة
الحاضرة، التي هي مثل رحم األم، لنواجه نور األبدية المباَرك. إن من يخرج من بطن أم��ه ال يت��أّذى، ألن

ما يكسبه هو حياة جديدة، أفضل بكثير من تلك التي داخل الرحم.
وعلى المنوال نفسه، الشخص الذي يغادر هذا العالم بالموت ال يتأّذى، إذ يكس��ب حي��اة جدي��دة، تتف��وق

فيلبي  اْلَمْوُت ُهَو ِرْبٌح  )بال حدود على الحياة الحالية. بحسب اإليمان المسيحي،  " ( وليس خس��ارة1:21"
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أو كارثة. هذا ك��ان إيم��ان مس��يحيي الق��رون األولى، عن��دما ك��انوا يحتفل��ون برق��اد الم��ؤمن وكأن��ه عي��د
مغبوط السبيل الذي تسير فيه اليوم، فقد تهيأ "ميالده. كانوا ينشدون ترانيم القيامة ويقولون للمنتقل: 

. لكن أين اإليم��ان الي��وم؟ لألس��ف، الكف��ر يس��ود. الي��وم، الن��اس، معظمهم، ال يؤمن��ون "لك مكان االرتياح

بالرب المصلوب والقائم من أجلنا، الذي صعد إلى السماء، وسوف يأتي أيض�ًا لي�دين األحي�اء واألم�وات.
إنهم ال يؤمنون بخلود الروح. إنهم يعيشون بال إيم��ان ويموت��ون بال إيم��ان. وله��ذا ي��رعبهم الم��وت. إنهم
ينوحون على أقاربهم الذين ماتوا وين��دبونهم وك��أنهم لم يع��ودوا موج��ودين. ثم، عن��دما يتح��دث إليهم
أحٌد عن خلود الروح وقيامة األموات والحي��اة اآلتي��ة، يض��حكون ويس��خرون من جّدّيت��ه. إنهم يقول��ون

أنهم يريدون البراهين لكي يؤمنوا، يريدون معجزات.
يريدون عجائب وبراهين! حسًنا، معجزات القيامة ودالئلها ليست في الكتاب المقدس وحس��ب، ب��ل هي
ا، أيًضا في كتاب آخر كتبه إلهنا الحكيم القدير. هذا الكتاب مكتوب بحيث يمكن قراءت��ه، ويق��دم دروس��ً

حتى لغير المتعّلمين. هذا الكتاب هو الطبيعة. في هذا الكتاب نجد صورًا جميلة عن القيامة.
لوا الشمس. من يَرى غروب الشمس ألول مرة، وينظرها تختفي في األفق، وي�رى ظالم اللي�ل ينتش�ر تأمَّ
ماتت الشمس! إن��ه ال ُيص��ّدق التأكي��دات ب��أن الش��مس س�وف ''في جميع أنحاء األرض، يندب ويصرخ:  "

تشرق من جديد. ولكن على الرغم من أن الشمس تبدو وكأنها تنطفئ كل مساء، إال أن األمر ليس كذلك.
إنها ترتفع في جزء آخر من العالم وتستمر في نشر نورها الساحر. شروق الش��مس وغروبه��ا هم��ا أيقون��ة
ما نرى أنه غروب الش��مس ل��ه حالوة الفج��ر اآلتي؛ وب��دالً من "واحدة للحياة والموت. كما يقول الشاعر: 

. ”الليل بدون شروق، يشرق النهار الذي لن يكون فيه غروب شمس

تأّملوا صورة أخرى من كتاب الطبيعة. في فصل الشتاء تكون األشجار عاري��ة والجب��ال مغط��اة ب��الثلوج
وتذهب الطيور بعيًدا. تبدو الطبيعة ميتة. لكن الربيع يأتي، تذوب الثل��وج، تزه��ر األش��جار، تنبت الب��ذور
المزروعة في الوحل، تنمو، تتح��ّول الحق��ول إلى األخض��ر، وتص��بح الح��دائق عط��رة وتغّني البالب��ل. إن��ه
الربيع! فرح اهلل! القيامة! اهلل، الذي يوّفر الطاقة التي تمكّن الطبيعة الميتة من الظهور في حياة جديدة
في فصل الربيع، هو الكلي الحكمة والقوة، يستخدم قوته غير المحدودة إلحياء جميع األجس��ام الميت��ة

وا19:26)إلى حياة جديدة، كما أكّد لنا. قال النبي إشعياء  مُ�� َتْيِقُظوا، َتَرنَّ ْمَواُتَك، َتُقوُم اْلُجَثُث. اس��ْ Xَتْحَيا ا :)
لوق��ا   ُه لَْيَس َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن لََدى اهلِل  الXنَّ . نعم، سيقوم األموات،  َراِب )َيا ُسكَّاَن التُّ " " (. فلم��اذا إذًا ال37:1"

تصدقون؟
؟ عندما ترى طفلك الحبيب ينام، في الس��رير أو بين ذراعي��ك، أنت أتحتاجون َمَثاًل آخرًا؟ أانت أٌب أو أمٌّ
ال تبدأ في البكاء وال تقول إن طفلك قد مات. أنت تعلم أنه في غضون ساعات قليلة سيستيقظ الطف��ل،
ومن ثّم سوف يكون أكثر نشاًطا وسعادة مما كان عليه قبل النوم. وبالِمثل، ف��إن الش��خص ال��ذي تح��زن
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عليه ليس ميًتا، بل هو راقد فقط. نعم، راقد. ألنه بحسب تعليم الكتاب المق��دس، الم��وت ه��و ن��وم، ن��وم
مط��ّول س��وف ينتهي في آخ��ر األم��ر، ثم س��وف تس��تيقظ أجس��اد الم��وتى من جدي��د عن��دما يجتمع��ون
بأرواحهم الخالدة. يشير الرس��ول ب��ولس إلى الم��وتى بالراق��دين، ويق��ول بأن��ه ال ينبغي بالمس��يحيين أن
َوُة خْ� ا اال~ هَ�� يُّ Xْن َتْجَهلُ��وا ا Xِري��ُد ا الَ ا� “يحزنوا عند موت أحبائهم مثل الكّفار والوثنيين. استمعوا إلى كلمات��ه: 

اَم، اَت َوقَ�� وَع مَ�� نَّ َيس��ُ Xْؤِمُن ا ا نُ�� ْن كُنَّ ُه ا~ اَء لَُهْم. الXنَّ اِقِديَن، ِلكَْي الَ َتْحَزُنوا كَاْلبَ��اِقيَن الَِّذيَن الَ َرجَ�� ِمْن ِجَهِة الرَّ
ُه  ا َمعَ�� ْيض��ً Xُرُهُم اهلُل ا وَع، َسُيْحض��ِ اِقُدوَن ِبَيس��ُ )َفكَذِلَك الرَّ (. يق��ول الق��ديس كوزم��ا14-13:4 تس��الونيكي 1"

أال ن��رى القيام��ة بوض��وح؟ عن��دما نن��ام، ألس��نا مث��ل "األيتولي، مؤاسيًا الذين حزنوا على موت أحب��ائهم 

األموات؟ ما هو النوم اال موت صغير؛ وما هو الموت اال نوم مديد؟ وكم�ا أن حب�ة الحنط�ة ال�تي تس��قط
ا، كذلك نحن الذين نموت وُندَفن ما كّنا لننال م��اء على األرض لن تنمو من دون مطر يفسدها ويجعلها لبًّ
الحياة األبدية والقيامة ل�و لم يكن المس��يح ق��د ُدِفن أواًل في ق�بره. أال ت��رون بوض��وح كي��ف يخ�ِرج اهلل

"النباتات من التربة كل عام؟

إذًا ِوفقًا لما كُتب أعاله، وفًقا لكلمات الفلسفة الحقيقية، ووفًقا ألمثلة وصور الطبيع��ة وقب��ل ك��ل ش��يء،
بحسب شهادة الكتاب المق��دس وكلم��ة اهلل ال��تي ال تقب��ل المنازع��ة وال��تي به��ا ينبغي أن يك��ون لن��ا ثق��ة
مطلقة، محبتكم لم تختِف، لم َتِضع، لم تِصر ِصفرًا. ال تقولوا ذلك! إنه كفر. وال تحزنوا من دون عزاء. هذا
خطيئة. نسألكم، هل تحزنون وتبكون وال تتعّزون عندما يغادر ق��ريبكم إلى أس��تراليا أو أمريك��ا؟ ب��الطبع
ال. أنتم تعلمون أن قريبكم سيحظى بحياة أكثر سعادة وت��أملون ب��أن تلتق��وا م��رة أخ��رى. وبالمث��ل، ف��إن
محبتكم، التي سلبها الموت اليوم من جانبكم، تعيش، وإن كانت في عالم آخر. ال تشكّوا أب��ًدا في وج��ود
هذا الع��الم اآلخ��ر! كم��ا ه��و مؤك��د وج��ود أس��تراليا وأمريك��ا، يمكنكم أن تكون��وا على يقين، ويمكنكم أن

تكونوا أكثر يقيًنا بوجود حياة أخرى، حياة أبدية.
ل��و ك��ان من الممكن أن يرتف��ع ص��وت من ذل��ك الع��الم اآلخ��ر حيث يوج��د أحب��اؤكم اآلن، فم��اذا كنتم
أعزائي، ال تبكوا علّي. أنا أعيش. أنا هنا في عالم آخر يفوق خي��الكم. إن��ه مك��ان رهيب فق��ط "تسمعون؟ 

ا إلرادة اهلل. بالنس��بة ألولئ��ك ألولئك الذين لم يؤمنوا خالل حياتهم على األرض، والذين لم يعيشوا وفقً��
ا إلنجيل��ه، إن�ه ع�الم أك�ثر جم�االً بكث�ير مم�ا تتخيلون�ه. جمال�ه يف�وق الذين آمنوا بالمسيح وعاشوا وفقً�
الوصف. لذا من فضلكم اس��معوني. ال تس��معوا للك��افرين. اغلق��وا اذنيكم عن كالمهم. هن��اك جنّ��ة وهن��اك
حياة أبدية. آمنوا بيسوع المسيح، ادرسوا إنجيله، طّبقوا وص��اياه المقدس��ة، وتوب��وا وابك��وا فق��ط على

. "خطاياكم، ألنه ال توبة في الجحيم

الموت ال يقطع الصلة التي بين ال�ذين يعيش��ون على األرض وال��ذين انتقل��وا إلى الع�الم اآلخ��ر. ح�افظوا
َدم ال�ذكرانيات المقدس��ة على هذه الروابط. أحيوا ذكرى الذين ذهبوا إلى عالم األبدية. ح�افظوا على خِ�
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التي فيها تتذكرونهم. وال تقيموها مثل عبدة األص��نام ب��ل كمس��يحيين كم��ا أرش��دناكم. قب��ل ك��ل ش��يء،
ت��ذكروا أن أعظم تقدم��ة يمكن��ك تق��ديمها ألرواح ال��ذين رق��دوا ه��و ص��دقاتكم، عم��ل محبتكم للفق��راء

والمتألمين.
ل أن أزوركم في أيها األص��دقاء األع��زاء، كأس��قفكم أش��ارككم ح��زنكم على وف��اة من تحب��ون. كنت أفض��ّ
منزلكم، ألع��بر شخص��ًيا عن مؤاس��اتي، وأح��اول أن أع��ّزيكم بتعليم اإلنجي��ل الخال��د، لكن بم��ا أن ه��ذا ال
يمكن تدّبره، فأنا أرسل لكم هذه الرسالة بيد كاهن رعيتكم. أطلب منكم أال تتجاهلوه��ا وال تتلفوه��ا. من
فضلكم اقرؤها باهتمام واحتفظوا بها كتذكار مرتبط بذكرى حبيبكم ال��ذي رح��ل ه��ذا الي��وم إلى الجن��ة.
ليكن لن��ا ، تصرخ روح الحبيب من الخل��ف، حيث انتقلت من الحي��اة الحالي��ة الباطل��ة.  "لّم شمل مبارك " "

"جميًعا لمُّ شمل مبارٌك، يا إخوتي وأخواتي، إلى األبد.

بشفاعات والدة اإلله الفائقة القداس��ة وجمي��ع القديس��ين ال��ذين أرض��وا اهلل على م��ّر الق��رون، أتم��نى أن
تكون نهاية حياتنا مسيحية بال حزن وال خزي، وجوابًا حسنًا لنوِدع ذواتنا لدى منبر ربنا يسوع المس��يح

المرهوب عندما يأتي ليدين األحياء واألموات.

+المطران أوغسطينوس
ميتروبوليت فلورينا، اليونان

Source: A Letter Of Consolation To The Bereaved. By Bishop Augoustinos Kantiotes. Introduction by Fr. Asterios 
Gerostergios. Institute for Byzantine & Modern Greek Studies. 21 pp. Second printing,  1997. 
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