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القديس صوفروني، رجل كلمة هللا
األرشمندريت زخريا زاخارو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كما يقول القديس سلوان ويش�رح الق�ديس ص�وفروني، يمكن أن ت�دوي كلم�ة اهلل في قلب اإلنس�ان في
انسجام مع الصالة. نتيجة سقوطه، انقسم اإلنسان على جميع المستويات. لدي�ه ش�يء في عقل�ه وآخ�ر
في قلبه ويريد آخرًا بحواسه. ليس لديه أقنوم. ومع ذل�ك، ال يس�تطيع اهلل التح�دث إلى اإلنس�ان طالم�ا
ع في عق�دة واح�دة محكم�ة. أن كيانه مجزأ. بعمل التوبة، تتقوى طبيعته الفانية، ويشفى كيان�ه ويتجمّ�
عندئذ يمكن هلل أن يعطي كلمة، ألنه عندما يخاطب اإلنسان، فإنه يوّجه نفَسه إلى أقنومه، أي إلى قلبه،
أي إلى المكان الذي يتركّز فيه كل كيانه. هذا الحوار شخص�ي، وه�و ينق�ل معرف�ة جدي�دة من العلى عن

التجدد الروحي لإلنسان.
يح��ذرنا ال��رب من أن��ه عن��دما نُ��دعى إلى المح��اكم، يجب أال نهتّم من قب��ل بم��ا س��نجيب، ألن��ه في تل��ك
راجع لوقا ْو ُيَناِقُضوَها  ْن ُيَقاِوُموَها ا\ َفًما َوِحكَْمًة الَ َيْقِدُر َجِميُع ُمَعاِنِديكُْم ا\ )اللحظة هو نفسه سيمنحنا  " "

ا. إن�ه ينطب�ق في15:21 (. ولكن هذا ال ينطب�ق فق�ط على وقت االض�طهاد، ألن كلم�ة ال�رب ص�حيحة دائمً�
أوقات السلم على النحو التالي: يعطينا الرب كلمة عندما نح�اكَم طواعي�ة، أي عن�دما نحكم على أنفس�نا
في ضوء الوصايا بروح إدانة الذات. بما أن هذا العمل يرضي اهلل ووفًقا لوصيته، فإن الرب يضع كلمات

التوبة في أفواهنا، وهي توّلد الصالة بقوة كافية لتغيير حالتنا وتبرير وجودنا ورفِعنا فوق تجاربنا.
بالغالب، هذه الكلمة هي آية من الكتاب المقدس تتوافق مع حالتنا. وهذا يدل على أننا يجب أن نجته��د
في قراءة الكتاب المقدس، حتى نحم�ل كالم ال�روح الق�دس ك�الفحم المش�تعل في ذاكرتن�ا وفي قلوبن�ا.
ر يمكن أن يعيد اهلل إشعالها في داخلنا في ال�وقت المناس�ب، وبالت�الي تلبي�ة احتياجاتن�ا. كلم�ة اهلل تطهّ�
العقل وتنيره وتقّدسه. خاصة في عصرنا، عندما يتلوث ذهننا بسهولٍة بظالم هذا العالم ونجاس�ته، فإنن�ا
نكون بحاج�ة أك�بر من أي وقت مض�ى لتخص�يص وقت لكلم�ة اهلل، كم�ا ورد في الكت�اب المق�دس وفي

كتابات القديسين.
أعظم موهبة عند القديس صوفروني كانت الكلمة التي تسبق فمه كثمرة للصالة. على الرغم من التعبير
عنها بلغة بشرية، إال أنها حملت مسحة غير المخلوق. لهذا السبب، كان يجذب ويهّز كّل من اق�ترب من�ه.
كتاباته أفكار صلى به�ا لس�نوات. تم نقش�ها في أعم�اق كيان�ه كم�ا بإزمي�ل ملتهب وأص�بحت واح�دة م�ع
طبيعته. الروح الموجود في هذه الكلمات ُينَقل إلى أولئك الذين يقرؤونها ويعملون التغييرات ب��داخلهم

على قدر ما يستطيعون أن يستقبلوا.

1



2021السنة السابعة عشرة                                                                                                      العدد العاشر، تموز 
_____________________________________________________________________________

الخدمة النبوية لكلمة اهلل في القديس صوفروني
المسيح هو المعجزة التي تذهلنا. إنه عالمة اهلل لجميع األجيال حتى نهاية الزمان، ألن ك��ل م��أزق وج��د
عاش مأساة البشرية جمعاء، ومع ذلك لم تجد المأس��اة مكانً��ا "حّله في شخصه. في حياته على األرض، 

]فيه  [. على العكس من ذلك، قبل إذالله الكلي، منح السالم لتالميذه.1"
في شخص المسيح، ظهر اإلله األبدي الذي ال ُيدنى منه، ولكن أيًضا اإلنس��ان الحقيقي، كم��ا تص��ّوره اهلل
قبل تأسيس العالم في حضن الثالوث األقدس برأيه العجيب واألزلي. كل األشياء تحققت في شخص��ه،

الطريق والحق والحياة  ]فهو  " "2.]
باالمتداد، يمكن القول أيًضا أن جمي�ع القديس�ين، كمقلّ�دين للمس�يح، هم عالم�ات اهلل ألجي�الهم، ال�ذين
ليس من هذا العالم  للمشاكل التي يواجهها، سواء كانت فلس��فية أو نفس��ية أو الهوتي��ة. ''يقدمون حاًل  "

مأساة البشرية، وفي نفس الوقت سالم المسيح "]إنهم يعيشون بطريقة طبيعية  "3.]
ْنَساِن َوَقْلُبُه َعِميٌق  xداِخُل اال[ " [ من الصعب التحدث عن القديس��ين، ألن اإلنس��ان ال��ذي م��ا زال يعيش4"

ه ومحبت��ه، في حدود العالم المرئي ال يستطيع حتى أن يتخّيل أعم��اق قلِب مس��يحي مق��دس، ألَم توبتِ��
االمتداد الالمتناهي الذي تجتازه صالته كالبرق، وحرية روحه.

لقد استمرت حياة القديس صوفروني على األرض قرابة قرن من الزم��ان، لكن حيات��ه الروحي��ة ال ُيس��بر
كّل َمن ق��ّدم نفس��ه "غورها. فيما هو نفسه يكتب عن محاولته تصوير شخصية شيخه، القديس سلوان: 

بقلب نقي للتأمل في ذاته الداخلية يعرف مدى استحالة اكتش��اف العملي��ات الروحي��ة للقلب، ألن القلب
في عمقه يمّس حالة الوجود التي ال توجد فيها عمليات. ولكن اآلن في كتابة هذه النبذة الشخص��يةأجد

[.5"]نفسي في مواجهة مثل هذه المهمة: تصوير ارتقاء مجاهد ناسك عظيم
على المنوال نفسه، ال يمكننا التحدث عن القديس صوفروني دون االنتقاص من عظمته. ومع ذلك، بأمر

 ، رى من خالله��ا للن��اس يُ�� ]من الروح وض��د رغبت��ه في العيش بطريق��ة ال  " [ ت��رك لن��ا كتابات��ه. وأفض��ل6"
طريقة لمعرفة الصورة الروحية لهذا الرجل المقدس هي قراءة كتبه. كل فقرة هي ثمرة صالته والش��يخ

حاضر تماًما في كلماته.
نال القديس صوفروني بركة التمتع برؤية النور غير المخلوق العظيمة، عندما كان مج��رد طف��ل رض��يع.
ولكن منذ سنوات شبابه األولى شعر أيًضا بعبثية وغرور الحي��اة المؤقت��ة. خط��ؤه الفك��ري في مس��ارات
أن��ا "التأمل التجاوزي الغريبة توقف عن طريق الوحي المنِقذ الذي جلبه اهلل أمام عينيه، كما في سيناء: 

. ]هو الذي أنا "7. كان يصلي مثل شخص مجنون يبكي بكاء غزيرًا، مص��ابًا ح��تى عظام��ه ] في توبته  " " ]

إلى مصدر مأساة العالم8 "] عادت صرخة صالته " ]9.]
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. وقد عّبر بكلمات��ه بدون تراجع ، و ''بشدٍة أحّب الشيخ صوفروني يسوع المسيح، اهلل خالقنا ومخلصنا '' ''

التوب��ة والمحب��ة ا: ال��نزول إلى الجحيم  حالتين من الوج��ود تب��دوان متعارض��تين تمامً�� (عن أنه اختبر  ( "

[.10"]والصعود إلى الملكوت
أهم "حتى نهاية حياته، تحدث بامتنان ال حدود له عن أبيه في اهلل القديس س��لوان، ال��ذي وص��فه بأن��ه 

[، وأعظم نعم��ة. لق��د رّد ك��ل موهب��ة من العلى إلى ص��لواته. واعت��بر أن الغ��رض من11"]حدث في حياته
[.12]حياته وأعظم مهامه هي خدمة كلمة شيخه

لقد عاش القديس صوفروني بيننا بكل بساطة. كان دافًئا ومحبً��ا، وال يمكن��ك أن تنس��ى للحظ��ة واح��دة
أخرى آَخرية روحه، على ِشبه المسيح. عقل كان مختلفًا، ومشاعره مختلفة، وأفكاره مختلف��ة. ك��ان ك��ل
اتصال معه بمثابة تفّتح للحياة. عندما كان يفتح فمه يبدو األمر كما لو أنه انتزع الكلمة من اهلل وأنزله��ا
كلماته، مثل الن��ار ك��انت "إلى األرض. لقد كان يجّسد كلمة اهلل في حياته. وبحسب ما يعترف هو نفسه: 

[.13"]ُتنَقل إلى ذهني وقلبي، فتعّلمُت رؤية األشياء من وجهة نظره، ألن كلمته أصبحت حياتي
بالتأكيد، عندما نقول أن الشيخ كان رجل كلمة اهلل، فإننا ال نعني أنه تحّدث عن كلم��ة اهلل، ب��ل إن��ه ك��ان
ية لإلل�ه الشخص�ي. ك�انت الكلم�ة اإللهي�ة ت�دوي مث�ل القيث�ارة في قلب�ه س�واء أك�ان يحمل القوة المحيِّ
مستيقًظا أم نائًما. بمعنى آخر، كان ح��اماًل للكلم��ة ال��تي تولَ��د في القلب بالص��الة، وال��تي تج��دد اإلنس��ان

ر لهم ط��رق14]عندما تزوره، وعندما ينقلها إلى اآلخرين تنبههم بالنعمة  رهم وتج��ددهم وتظهِ�� [. إنها تغيّ��
الخالص.

لطالما شهدنا معجزات في حضوره، وأحياًنا معجزات مذهلة. ومع ذل��ك، فه��و لم يطلبه��ا أب��ًدا، ولم يهتم
بها كثيًرا. كان يصلي من أجل المرضى، ألنه ك�ان يتع��اطف م�ع الن�اس وي�رغب في تخفي��ف آالمهم، لكن
هدف صالته الرئيسي كان قلب أخيه. كان يعلم أن أعظم معجزة في كل العالم المخلوق هي اتحاد قلب
اإلنسان بروح اهلل. لهذا السبب، استهلكته الرغبة في خدمة هذا االتحاد بين الوج�ود الم�ؤقت واألرض�ي

لإلنسان مع نور أبدية اهلل.
شدد على أهمية المناداة باسم الرب يسوع للتغلب على مأزق المأساة اإلنسانية ولكي يولد اإلنس��ان في
عن�دما يص�ل ألم القلب إلى ح�دود التحم�ل الجس�دي، ف�إن اس�تدعاء "الملكوت األبدي. يقول عن نفسه: 

بّرح بالصالة الحاّرة ك��ل م��ا فعل�ه أو . لقد  ”اسم يسوع المسيح يجلب السالم الذي يحفظ اإلنسان حيًا “ "

نطق به.
كما أنه أعطى القداس اإللهي أهمية كبرى، فكان يغمره ويلهم��ه. ق��ال إن��ه في زمانن��ا، عن��دما لم يع��د من
الممكن إيجاد ظروف مؤاتية للحياة الهدوئية، االحتفال بالليتورجيا اإللهية، باهتمام وخ��وف واس��تعداد
مناسب، يجلب نفس النتائج على مستوى الروح، ونفس التقديس الذي تجلبه صالة القلب. لهذا الس��بب
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كان حريًصا على أن ينقل إلى رهبانه وكّل َمن طلب مساعدته، محبته للسر اإللهي والتعّرف على مقاربة
أكثر عمقًا له.

ا إلى أن ينق�ل تماًما كما اشتهى موسى أن يرى شعب اهلل كله يتنبأ، كذلك تاق الق�ديس ص�وفروني أيض�ً
إلى من حوله َنَفس الروح الق��دس، كمث�ل إله��ام فن��اٍن. لق�د ق��ال أن المس��يحي يجب أن يك�ون فنانً��ا في
حياته الروحية. هذا نظًرا ألن الفنانين يستحوذ عليهم موضوع فنهم ويسعون جاهدين إليج��اد التعب��ير
المثالي إللهامهم، كذلك يجب أن يستحوذ المسيح على المسيحي وأن يجتهد األخ��ير لتحس��ين عالقت��ه

ألن يدرك ذاك الذي من أجله هو أيًضا ُمدَرك '']به، ساعيًا  "16.]
بالنسبة للبعض، يصبح األخ عائقا، حتى الجحيم بالنسبة آلخرين، بينما بالنسبة ألبوينا القديَسين سلوان
ا كم��ا بس�ط المس��يح ع اهلل قل��وبهم الحتض��ان الس��ماء واألرض، تمامً�� وصوفروني، األخ كان حياتهم. وس��َّ

يديه المقدستين على الصليب ليضّم كل الناس.
القديس المنف��رد ه��و ظ��اهرة ثمين��ة للغاي��ة للبش��رية جمع��اء. "في الختام، سنقتبس من كلمات القديس: 

-بحقيقة وجودهم  ربما غير معروفين للعالم ولكنهم معروفون لدى اهلل يس��تمد القديس��ون من الع��الم، -

ر ال��ذين ال يع��رفهم الع��الم تغيّ�� -وعلى البشرية جمعاء، نعمة عظيمة من اهلل... بفض��ل ه��ؤالء القديس��ين  -

مسار األحداث التاريخية، حتى الكونية. إذن، كل قديس هو ظاهرة ذات ط��ابع ك��وني، تتج��اوز أهميته��ا
حدود التاريخ األرضي إلى مجال الخل��ود. القديس��ون هم ملح األرض وس��بب وجوده��ا. هم الثم��ر ال��ذي
يحف��ظ األرض. ولكن عن��دما تتوق��ف األرض عن إنت��اج القديس��ين، س��ُتخَذل الق��وة ال��تي تحميه��ا من

[.17"]الكارثة
له��ذا الس��بب، اعَتبَ��ر الش��يخ ص��وفروني الص��الة من أج��ل الع��الم بأس��ره عالم��ًة على الحي��اة األص��يلة
والمقدسة، حيث يقوم رجل اهلل، إذ توسعه نعم��ة ال��روح الق��دس، بإحض��ار ك��ل روح خِلَقت من��ذ تك��وين

العالم أو سوف تولد حتى نهاية العالم.
معيار آخر للحياة الحقيقية والمقدسة عند القديس ص��وفروني ه��و المحب��ة والص��الة من أج��ل األع��داء.
تدّل هذه الظاهرة على حضور الروح القدس، الذي بدون نعمته ال يمكن لمثل هذه الفضيلة أن توجد في

هذا العالم.
يشهد القديس صوفروني أن محبة األعداء هي عالمة حضور الروح القدس وحقيقة اهلل، العالم��ة ال��تي
تبرر الوجود العابر لإلنس�ان وتق�وده إلى الحي��اة الباقي��ة ال�تي تس�ود في حض�ن الث��الوث األق�دس، اآلب

واالبن والروح القدس.
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