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عظة حول وباء الكوليرا عام 1910
القديس بطرس زفيريف رئيس أساقفة فورونيج
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

مرضا ُم ً
ً
عديا ينتشر في أنحاء بالدن ا ،وأن ه يحم ل آالف
ما تزال هناك تقارير َت ِرد من مناطق مختلفة بأن
اآلالف من األشخاص).
بأرواح
األشخاص إلى القبر (يودي
ِ
ِ

َ
يجزع الناس في مواجهة هذه الظاهرة المخيفة ،وأن يسعَ وا جاهدين للتفكير بأية
ليس من المفاجئ أن

حزننا هو أننا ابتكرنا ك ل الوس ائل الخاطئ ة ال تي نظن أنه ا
وسيلة لتجنّب العاصفة الوشيكة.
ّ
ٍ
ولكن ما يُ ِ
ً
ستُ ُ
أحدا .نحاول استخدام ُمختلف األمصال واللقاح ات ..ك ل
نقذنا من هذا المرض المريع الذي ال يرحم
ام نقط ة البداي ة الروحي ة في اإلنس ان ،أي
كل ش به ت ٍ
ٍ
وكالة ،والغالبية السحقى من الناس ،ي تركون بش ٍ

ْ
نف َسه .هذا وحدَ ُه ما ال يرغبون بالتفكير فيه.

والمحن والمعاناة على هذه األرض هو الخطيئ ة .إن الخطيئ ة هي
إن الشر األول واألوحد خلف المرض ِ
ما يجب أن نستأصلَه ونحار َب ه بجمي ع الوس ائل وبك ل قوتن ا مهم ا َص عُ ب األم ر .ك ل ه ذه الفيروس ات
والميكروبات والبكتيري ا ليس ت إال أس ً
لحة ووس ائل في ي دي العناي ة اإللهي ة هلل ال ذي يس عى لخالص
ً
دوما أمام أعيننا ،وال ذي تلي ه
الجنس البشري .بإرسال الوباء إلى الناس[ ،]1يُ ذكّرنا الرب بأن ُنبقي مو َتنا

ُ
غير التائبين.
الدينونة الرهيبة ،ويتبعُ ها
ُ
العقاب األبدي للخطأة ِ

إن ه ه و (اهلل) َمن ينبغي أن نلتفت إلي ه أوالً بالص لوات والتض رعات .وفيم ا نق دم الص لوات يجب أن
نوجد مستحقين لرحمة اهلل .إنه ألم ٌر ُم ِل ٌّح أن تع ترف بخطاي اك وتت وب عنه ا وتتخ ذ ق ً
رارا
نسعى ألن َ

ً
بتناغم مع وصايا اإلنجيل .نعم ،إن رؤية ما يجري حولنا أم ٌر مخي ٌف إلى ح ٍد
حاسما بأن تعيش حياتك
ٍ

عد ومميت وهم مرتعدون من الموت ،ومع ذلك ،هم
ما .فالناس من
مرض ُم ٍ
ناحية مصابون بالخوف من ٍ
ٍ
ينس ون تمام ًا أم ر
بالمتع الجامحة والتسليات والمسرحيات .طوال ال
ِ
في الوقت نفسه منغمسون ُ
وقتَ ،

بحسب دعوتهم كمسيحيين أرثوذكسيين.
مسؤولياتهم المقدسة
ِ

ٌ
ٌ
مميت في بالدنا فيما قد ابتعدنا عن اهلل وجلبن ا على أنفس نا غض به الع ادل؟
مرض
كيف ال يكون هناك
برهبة أمام طول أناة اهلل الالمحدودة فإنه يؤدبنا برحم ة .يجب أن نق دم ل ه ش ً
ً
كرا
أيضا أن نقف
يجب
ٍ
قلبيا كَو َننا لم ُندَ ّمر بالكُ ّليةْ .
ً
فلنتُ ب جميعنا ولنُصلح حياتنا ونعُ دْ إلى اهلل ،ألننا نحن من تركناه.
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[ ]1تحترم الترجمة هنا النص األصلي ،دون أن يكون استعمال عبارة "إرسال" يحمل معنى أن اهلل مصدر الش رور أو أن ه
ومن يثبت معها ويصل إلى التوبة يكون الرب
إله منتقم .اهلل يسمح بحصول األمراض واألوبئة التي هي نتيجة السقوط َ

بانتظاره كما في كل مرة يتخطى بها تجربة ما (المترجم)

Source: St. Peter Zverev. Sermon on the 1910 Cholera Pandemic. Orthodox Ethos.
https://orthodoxethos.com/post/st-peter-zverevs-sermon-on-the-1910-cholera-pandemic
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