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الوقت فرصتنا العظيمة
األرشمندريت بطرس، رئيس دير القديس يوحنا المعمدان، اسكس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

الوقٌت أمٌر مأساوي في حياِة اإلنساِن، ألن ك�ل ع�اٍم جدي�ٍد يقيس م�دى اق�تراب حيات�ه من نهايته�ا. ه�ل
الوقُت، في نهاية المطاِف، صديٌق أم عدو؟ بركٌة أم لعنة؟ إن الطريقة ال�تي نقيس به�ا ال�وقَت ض�رورية،
ولكنها أيضًا نسبية واصطناعية. ومع ذلك، فإن بداي�ة ك�ل ع�اٍم هي فرص�ٌة لن�ا لنق�دم حس�ابًا عن حياتن�ا
ودع�ا اهلل الن�وَر "الروحية ونضَع بداية جديدة. من�ذ ب�دء الخل�ق، يتح�دث الكت�اب المق�دس عن ال�وقت: 

تكوين  )نهارًا والظلمَة لياًل. وكان مساٌء وكان صباٌح يومًا واحدًا  (. بالتأكيِد، لم ُيخلِق اإلنساُن ليك��ون5:1"
سجيَن الزمن بل ُخِلق لألبدية. ُخِلقِت المالئكة في األبدية، لذلك فإن َسْقطة لوس�يفوُرس ال رجع�ة عنه�ا.
بالنسبِة لإلنساِن، يبرهُن الوقت على محبة اهلل ألن�ه، بعنايت�ه الص�الحة، ق�د ص�نَع اإلنس�اَن ض�من الزم�ان
ر ال�تي تح�دث عنه�ا الفالس�فة، وليمتل�ك إمكاني�ة قابلية الوقت للتغيّ� "والمكان لكي يستفيد األخيُر من  "

حاضرة ح�تى تك�ون ق�د أص�بحت "التوبة. يستحيل أن نسيطر على اللحظة الحالية ألنه ما إْن ندعوها  "

ِر في الخ�ير ه فرص�َة التغيّ� بالفعِل من الماضي. ومع ذل�ك، ف�إن تقّلب ال�زمن ه�و برك�ٌة لإلنس�ان، إْذ يمنحُ�
وبناِء حالٍة روحيٍة بداخله. يحثن�ا الق�ديس ب�ولس الرس�ول على افت�داء وقت حياتن�ا ألن األي�ام ش�ريرة

(.16:5)راجع أفسس 
يكتسب زمان حياتنا قيم�ًة ومع�نًى ال بع�دد الس�نوات، ب�ل بمقي�اس اس�تفادتنا من�ه ب�العمق. إذا الحظتم،
تقول القراءات المخصصة ألعياِد اآلب�اء القديس�ين ب�أن الش�يخوخة المكرم�ة تعتم�د على َعيش اإلنس�اِن

حكم�ة  قد بلغ الكماَل في أيام قليلة؛ فكان مس�توفيًا س�نين كث�يرة  )حياًة مستقيمًة ونقية:  " ( ه�ذا13:4"
. من كم أضعت من ال�وقت في حي�اتي "يعني بأن حياتهم قد بلغت ِمألها. غالبًا ما نسمع الناس يقولون  "

المؤسف أننا ترعرعنا مع أنماِط هذا العالم ولسنا نعرف كيف نستفيد جيدًا من هذه العطية العظيم��ة في
حياتنا، والتي ُتدعى الوقت. في ظلم�ِة الجه�ل، يتعام�ل الن�اس م�ع ال�وقِت ب�العودة بح�نيٍن إلى الماض�ي
الذي لم يعد يخّصهم. وفي أحياٍن أخرى، يقودهم الع�دو إلى الي�أس بت�ذكيرهم بك�ل إخفاق�ات الماض�ي.
َينُقل أناٌس آخرون أذهانهم إلى المس�تقبل ع�بر المخّيل�ة. إن�ه ألم�ر مأس�اوٌي أن يمي�ل اإلنس�ان لمالحظ�ة
عالماِت الزمِن على اآلخرين ب�أكثر يس�ٍر مم�ا ُيالح�ظ ذل�ك على نفس�ه. يري�ُد اله�رب باس�تمراٍر من فس�اِد
دا كعم�ِل محب�ٍة ُمطلق�ة من اهلل الزمن وأن يكون خالدًا على األرض. ومع ذلك، ف�إن ال�وقت والم�وت ُوجِ�

تجاه اإلنسان، لئال يصبح اإلنساٌن خالدًا مع الشر.
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ه إنس�انًا. وعن�دها، دخلت أبدي�ُة اهلِل إن أعظم حدٍث تحت السماء هو اللحظة التي أصبح فيه�ا اهلل نفس�ُ
الممسوح من اهلل، وهو ، أي  المسيح "الزمَن متقاطعًة مع المسار األفقي للزمن التاريخي. ُيدعى الرب  " " "

ه يمس�ح ال�زمن وك�ل الخليق�ة بقوت�ه اإللهي�ة. بل�َغ ال�زمُن في العه�د الق�ديم ِمأله حين حص�لت ك�ل نفس�ُ
ملء الزم��ان بالع��ذراء القديس��ة. وبالمث��ل، "األش��ياء ال��تي أراد اهلل ح��دوثها. يط��ابق اآلب��اء القديس��ون  "

بالنس��بة لن��ا، فإنن��ا إلى ج��انب افت��داء ال��وقت نحت��اج أيض��ًا إلى ملء الحي��اة. إن الوس��يلة ال��تي علين��ا
استخدامها لتبُلغ حياتنا مألها وتفتدي األبدية هي الوقت نفُسه. يق�ول الق�ديس باس�يليوس الكب�ير ب�أن
الزمن هو فترٌة تتكّشف مع خلق العالم، فترٌة لها بدايٌة ونهاية، بدأْت مع خلِق العالم وتستمر بالتوازي مع
تقّدم العالم. يقول القديس صفروني بأن ال�زمن ه�و مك�ان ِلقائن�ا باهلل. إن�ه ال�وقت ال�ذي يخل�ق في�ه اهلل

 ليتورجيًا حين نقول بأن الكهنة يأخذون ال���كيرون، أي أنهم يس��تعدونKairosآلهًة. ُيستخدم المصطلح 
كلم��ة  ص��الٍة ص��غيرٍة قب��ل دخ��ول الهيك��ل لالحتف��ال بالق��داس اإللهي  )بخدم��ٍة  ) (καιρόςهن��ا ت��أتي من 

. وبنفس الطريقة، فإن زمان حياتنا ه�و (اليونانية القديمة وهي تعني حرفيًا اللحظة المناسبة  المترجم -

وقت ُنِعّد خالله أنفسنا للحياة اآلتية. يقول القديس نيقوالوس كاباسيالس بأن الحياة في المسيح ُتبَذر
في هذا الع�الم ولكنه�ا ت�ؤتي ثماره�ا بملئه�ا في الحي�اة األخ�رى. أح�ُد األس�باب ال�تي تجعلن�ا، ح�تى نحن
المسيحيين، نضيع وقتنا هو أنه ليس لدينا موقف طاعٍة تجاه آبائنا الروحيين وال تج�اه تقلي�د الكنيس�ة.
كل من ال يعرف سر الطاعة ُيضّيع وقت حياته، مع أنه من الناحية اإلنسانية قد يحقق إنجازاٍت عظيم��ًة
ومشرقة. لن يجمَع خارَج الطاعة إال القليل من الُفت�ات من المائ�دة الغني�ة لتقلي�د آبائن�ا. ُيق�ال في كت�اب
ت�ذكّر أن�ه "السلم إلى اهلل أن ثالثة شباٍن ذهبوا لرؤية شيخ ليطلبوا كلم�ة منفع�ة. ق�ال الق�ديس لث�الثهم: 

وإْن ك�ان ، فس�أله الش�اب:  د ل�ك ش�يخًا ص�ارمًا وكن طائع�ًا ل�ه في ك�ل ش�يء "بصبرنا نقتني نفوس�نا. جِ� "

حتى وإن وجدَته أس�وأ الك�ل، ال تِدن�ه، "الشيخ ال يحيا حياًة روحية، فهل عليَّ البقاء؟ فأجابه القديس:  "

راج�ع م�تى  دين أم50:26)بل ُقْل لنفسك الكلمات التي قالها المسيح ليهوذا: ي�ا ص�احب، لم�اذا أتيت  ( أِلتَ�
. "ِلُتدان؟ اصبر وعندها سترى أن نعمة اهلل سٌتطفئ في داخل�ك ك�ل كبري�اٍء وك�ل ش�هوٍة جس�ديٍة أخ�رى

نرى أن من يستسلم للطاعة ببساطٍة ال يالح�ظ ح�تى التج�ارب ال�تي يمكن أن تس�حق اآلخ�رين. ينطب�ق
هذا على كل المؤمنين وليس على الرهبان فقط. لو أن لدينا طاعًة حقيقي�ة لمؤسس�ات الكنيس��ة لمنَحن��ا

اهلُل أن نصير أيضًا َحملًة لتقليدها. 
راجع لوقا  تب�ارك ُملكُ�ك، اآلن17:4)إننا، بعد المسيِح، نحيا في سنِة الرب  َدم:  ". كث�يرًا م�ا نق�ول في الخِ� )

أي ُمل��ك اهلل وذل��ك في ع��دد من اإلعالن��ات ال��تي يقوله��ا الك��اهن: )وك��ل أوان وإلى ده��ر ال��داهرين  "

، هذا يعني بأن ه�دف زم�اِن حياتن�ا أن نجم�ع في داخلن�ا في ك�ل لحظ�ٍة َختَم حض�ور المس�يح (المترجم

لكيما ندخل في أبدّيته. بقي المسيح على ما ك�ان علي�ه، واّتخ�َذ م�ا لْم يكُْن، أي الطبيع�َة البش�رية. تش�ير
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ّمر الكنيسة إلى هذه األمور كلها خالل خدماِت اليوم. أيُّ ساعٍة مباركٌة أكثر من الساعِة السادسة التي س��َ
ق��د تّم لكي يكش��ف "فيها المسيح جسده على الصليِب وصلَب الخطيئة؟ أو الساعِة التاسعة حين ق��ال  "

نِجز؟ أُي ساعٍة أكثر بركًة من الليلة التي وِلد فيها المسيح أو الليلة أن مخطط اهلل من أجل اإلنساِن قد ا�
كُوِت، ُدوُء الس��ُّ ْيٍء هُ�� ِمَل كُ��لَّ ش��َ َوِحيَن ش��َ "ال��تي ق��ام فيه��ا من بين األم��وات؟ كم��ا ق��ال س��ليمان المل��ك: 

َراِب ِبَمْنِزلَ��ِة ْرِض اْلخَ�� ِة َعلَى ا� َماِء ِمَن اْلُعُروِش اْلَملَِكيَّ َواْنَتَصَف َمِسيُر اللَّْيِل، َهَجَمْت كَِلَمُتَك اْلَقِديَرُة ِمَن السَّ
راج�ع ، عن إرادت�ه الحقيقي�ة لتخليص اإلنس�ان  وَم اَءَك اْلَمْحتُ� ي َقض�َ اِرٍم ُيْمض�ِ ْيٍف ص�َ )ُمَباِرٍز َعِنيٍف، َوس�َ "

(.16-14:18حكمة 

أسئلة وأجوبة:
س: كيف ترتبط الذاكرة بالوقت؟

ج: هناك ذاكرٌة روحية، هي ِفعُل ص��الة، وهن��اك ذاك��رة نفس��ية، هي مج��رد ذك��رى ألح��داٍث ماض��ية. ع��بر
التذكّر الروحي، نأتي باألمور التي نت��ذكرها أم��ام اهلل بص��الٍة وش��كٍر. نص��ّلي من أج��ل الراق��دين ق��ائلين:

ذكُرهم ال��رب يحي��ون حق��ًا، في حين أن نس��يان اهلل ه��و م��وٌت ، بمعنى أّن أولئك الذين يَ�� "ذكرهم مؤبد "

المس�يح ق�د "أبدي. وبالِمثل، فإن التذكّر الُمفَعم بالصالِة هو فعٌل ُيقّدس بْل ويفدي ماضينا، تمامًا كما أن 

راجع غالطية  )افتدانا من لعنة الناموس بدمه الخاص  راجع13:3" وليبُذل نفَسه فديًة عن كثيرين   ،( " " )

(. ال سبيل آخر لنا لنفتدَي ونقدَس الماضي أو الحاضر أو المستقبل إال بأن نجلب��ه أم��ام اهلل45:10مرقس 
بالصالة. 

س: لماذا يمنح اهلُل البعَض سنواٍت قليلًة للعيش، فيما يموُت آخرون في شيخوخٍة متقدمة؟
. المس��يُح فلنوِدع ذواتنا وبعضنا بعضًا وكل حياتنا المسيَح اإلله "ج: األمر الوحيد الذي يمكننا قوله هو  "

ممسٌك بيديه األوقات واألزمنة، وعلينا فقط أن ُنسّلم أمرن�ا ل�ه ونس�عى يومي�ًا بق�در اس�تطاعتنا لنجم�ع
األبدية داخلنا عبر الصالة وكلمِة اهلل وأسرار ِالكنيسة وتطبيق الوصايا. أحكامُه ال ُيس��َبر غوره��ا، واألم��ر
الوحيد المؤكد والُمطلق الذي نعرفه هو أن كلَّ ما يعمُله فهو من تلقاء صالحه، وأن لديه األبدي��ة بأكمله�ا

ليعّوَض عن كلِّ ظلٍم واقٍع على المستوى التاريخي.

س: يقول القديس يوحنا السلمي بأن زمان حياتن��ا غ��ير ك��اٍف لتك��ون ل��دينا ص��داقاٌت ودم�وٌع مع��ًا، وأن
علينا أن نختار إما هذا أو ذاك. كيف يمكننا فعُل ذلك؟

السلمي كلم��ًة أص��عب: الي��وُم ال��ذي لم ن��ذرْف في��ه دموع��ًا ق��د ض��اع إلى األب��د. (ج: ألكون دقيقًا، يقول  (

ِرم من ختِم اهلل بالتأكيد سنحصُل على ُفَرٍص أخرى للنوح، ولكننا لن نجَد ذلك اليوَم ذاَته أبدًا، ألنه إْذ حُ��
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الذي بالدموِع فقد بقي غير َمفدي. رغم أن لدينا انطباعًا خاطئًا بأنن�ا س�نعيش على األرِض إلى األب�ِد، إال
أنَّ وقتنا قصير جدًا وغير كاٍف للصداقات والدموع كليهما. هذا ال يعني بأنه يجب أاّل نكون ودودين م�ع
َمن حولنا، بل أال يتعلق قلبنا بأشخاِص وأشياِء هذا العالم. إلهن��ا إل��ٌه غي�ور، ويري�د قلَبن�ا كلّ��ه. وم�ع ذل��ك
فهنالك سر: إْن قّدْمنا قلَبنا بالكّلية للرب، فإن إرادته تصير إرادتنا، ويّتسع قلبنا ليحتضن اآلخرين جميع��ًا
بدوِن هوًى، من خالل المسيح وليس من خاللنا. حين نبني صداقاٍت نحُن مركُزها، ف��إن ص��داقاٍت كه��ذه
مناِبر إلشباع أهوائنا ومجدنا الباطل. افتدى القديسون ال زمان حياتهم فحسب، ب��ل أزمن��ة حي��اة "هي  "

رفاقهم أيضًا.

س: تحّثنا الكنيسة على السكون في أيام اآلحاد واألعياد الكبرى. هل هذا كما لو أن ال��وقت يتوق��ف إلى
حيٍن بالنسبة لنا؟

ج: كما تعلمون، غالبًا ما يق��ول الن�اس لن��ا ب�أن إيق��اع الحي��اة س�ريع ج��دًا وال يوج��د وقت للص��الة. يمكن
درك م��رور ال��وقت. ولكْن، إْن ذهب ذل��ك ألح��دهم أن ُيمض��َي ثالث س��اعاٍت على اإلن��ترنت ب��دون أن يُ��
. من ُيمض�ي خدماِت الكنيسة األرثوذكسية طويل��ة ج��دًا نفُسه إلى الكنيسة فإنه يشعر بأن  "الشخص  " ) (

أربع ساعاٍت على اإلنترنت سيجمع في أفضل األحوال بعض المعرفة التي ليست دقيقًة حتى. ومع ذلك
فإنه في أسوأ األحوال يبقى فارغًا ويجف قلبه. في حين أن من يكرس أربع ساعاٍت للصالة يوميًا ين��ال
كونوا س��اكنين واعلم��وا اركضوا واعلموا أني أنا اهلل بل  "حالة مختلفة تمامًا. ال يقول الكتاب المقدس  " "

راج�ع مزم�ور  )أني أن�ا اهلل  (. دعون�ا ال نخ�دع أنفس�نا ظ�انين بأن�ه إذا كن�ا نش�اهد التلف��از ونص�لي9:46"
كونوا ساكنين تعني بأن علينا أن نترك كل ش��يء "بالمسبحِة في الوقِت نفسه فقد تّممنا قانون صالتنا.  "

اآلن، لخمس دقائق أو نصف ساعة، على قدر اس��تطاعتنا، ال يوج��د على ه��ذه األرض س��وى اهلل "ونقول 

. هكذا ينبغي أن يكون السكون الحقيقي لكيما تتجذر نعمة الصالة فين��ا. وإال فإنن��ا سنكس��ب بض��ع "وأنا
حباٍت من الرمل فقط من الشاطئ بأكمله.

كيروس في الكنيسة؟ "س: ما الذي يعنيه بأن الزمن يصبح  "

رنا الكيروس هي أنه يحض��ّ الكيروس يعني الوقَت الذي نخصصه لوقفتنا في حضرة اهلل، وبركة  "ج:  " " "

، أي وقت��ًا وقتًا ُيعَمل في��ه لل��رب "ويغّير حالتنا. حين نخطئ، إذا عشنا الزمن بالتوبة، يصبح بالنسبة لنا  "

راج��ع  كل خليقة اهلل تتقدس بكلم��ة اهلل والص��الة  )ُيحال هلل. يقول الرسول بأن  " (.5-4:4 تيموث��اوس 1"
كيروس حين نجعل منه فرصًة لتزوَرنا نعمُة اهلل وُتظللَنا. في هذه "لذلك فإن زمان حياتنا أيضًا ُيصبح  "

األي��ام، ُيركّ�ز الش�باب خاص��ًة على ال�وقِت بش��كٍل كب��ير، ح�تى من خالل المخ�درات، وكلم��ا أرادوا َعيش
الوقت، كلما انزلق من بين أصابعهم. يجري اإلنسان ويطارُد ظاًل، ولكْن، ال ُيمكن اإلمساك بهذا الظل الذي
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ص��التي ل��ك ي��ا رب هي ، يق��ول الن��بي داوود  ك��يروس . ومع ذلك، حين ُيصبح الوقُت  الوقت "ُيدعى  " " " "

راجع مزمور  )وقت رضى  "14:68)

س: أمام كل عاٍم جديٍد نشعر بأننا عالقون في نقطٍة من الزمن ما بين العاِم الذي مضى وال��ذي ي��أتي. أال
يحدث ذلك في كل لحظة من الزمن؟

اآلن ، مما نقوم به في هذه اللحظة، والعدو، لعلم�ه ب�ذلك، يأخ�ذ ذهنن�ا من  اآلن "ج: ُتجنى الفائدة من  " " "

ويحاول تحويله إّما إلى الماضي، مالئًا إيان��ا بالي��أس واإلحس��اس بال��ذنب، أو إلى المس��تقبل، مالئ��ًا إيان��ا
. ومع ذلك، ف��إن علم األخروي��ات الحقيقي ه��و أن نس��عى األخرويات "بالقلق. حتى أننا ندعو هذا القلق  "

يوميًا لتحقيق اتصاٍل م�ع آدم اآلخ�ير ال�ذي ُخلِ�ق آدُم األول على ص�ورته. ذاك ال�ذي س�يأتي مج�ددًا في
النهاية هو نموذج آدم األول. إن العيش في حضرة آدم األخير، بكلمت��ه وفي نعمت��ه، ال يع��ني العيش في

غمٍّ وخوٍف بخصوص المستقبل. 

س: كيف نفهم أن الزمن هو عطية صالح اهلل؟
ا وُر َجِميُعهَ�� ه�ِذِه اال�مُ� "ج: حين ُتظلل نعم�ة اهلل ال�وقت، يمكن لإلنس�ان أن يق�ول أم�ورًا متناقض�ًة مث�ل: 

راج�ع  اَبْتُهْم  )ا�ص�َ (، أو أن يص�ير معاص�رًا لألح�داث األبدي�ة. ولكنن�ا نق�ول في ال�وقت11:10 كورنث�وس 1"
. كال األمرين صحيح، ألنه مادام هنالك وقت، حتى عندما نكون ممتل��ئين من ف��رح يا رب ارحم "نفسه:  "

حضوره، يبقى هنالك خطر. تذكرون ذلك الشيخ الذي قال في أيامه األخيرة قبل موته حين كان أحٌد ما
. احذر، ما زال لدي وقٌت ال�فِسد كل شيء "يمدُحه:  "

س: هل زمن الليتورجيا هو نفسه زمن األبدية؟
، ال��زمن البش��ري الت��اريخي الُمظلَّل ب��القوة اإللهي��ة غ��ير الي��وم األخ��ير "ج: إن ال��زمن الليت��ورجي ه��و  "

المخلوقة التي تقودنا إلى أبدية اهلل. يقول القديس صفروني بأن الزمن نسبي، لكْن ليس بحس��ب قص��د
آينشتاين الذي قال بأنه حين تتجاوز الكتلة سرعة معينة فإنه يمكنها أن تتحول إلى طاقة. من الناحي��ة
الروحية، يحصل هذا ألرواح القديسين الذين في اندفاعهم نحو اهلل ينس��ون الع��الم وك��أنهم يتخلص��ون
من جاذبيت��ه، يص��يرون كلهم ن��ورًا، كلهم ق��وة. حين يع��ودون إلى الع��الم يص��يرون أبواب��ًا إلى الملك��وت،
ُروا "وتعكس حياتهم فضائَل اهلل حتى نتمكن نحن من التمّثل بهم، كما يقول القديس بطرس:  ِلكَْي ُتْخبِ��

راج���ع  لَى نُ���وِرِه اْلَعِجيِب.  ِة ا� ْلمَ��� اكُْم ِمَن الظُّ اِئِل الَِّذي َدعَ��� )ِبَفض���َ (. كم���ا يق���ول الق���ديس9:2 بط���رس 1"
بورفيريوس، ال يوجد عاٌم جديٌد، يوجد الوقُت الذي مضى وحسب. ولكّن الوقت الذي يمنحن��ا إي��اه اهلل

اللحظة المناسبة: المترجم الذي علينا تحويله إلى فرصة ليدخل اهلل إلى حياتنا. الكيروس  (هو  ( " "
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Source:  Archimandrite  Peter,  Abbot  of  Monastery  of  St  John  the  Baptist,  Essex  UK.  “Time  –  Our  Great
Opportunity”. Pemptousia. 10 January 2022. https://pemptousia.com/2022/01/time-our-great-opportunity/
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