العدد السابع ،نيسان 2022
السنة الثامنة عشرة
______________________________________________________________________________

وتيق ْظ
ثب ْت
َّ
ُا ُ

القديس يوحنا ماكسيموفيتش ،رئيس أساقفة شنغهاي وسان فرانسيسكو
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
كن مستعدً ا في أي
ُاث ُب ت في أمور اليقظة الروحية ،ألنك ال تعرف متى سيدعوك الرب إليه .في حياتك األرضيةْ ،
لحظة لتُ ِّ
ضميرك يومي/ً /ا.
قدم له حسابًا .إياك أن يوقعك العدو في شباكه ويخدعك ويُ سقطك في تجربة .افحص
َ

محص نقاوة أفكارك ونواياك.
ّ

يكن لديَ /ه ٌ
ابن ش/ريرْ .
أم/ل في أن يتغ/ير لألفض/ل ،حكم األب على االبن ب/الموت .أمهَ ل/ه
كان ألحد الملوك ٌ
وإذ لم ْ

بش/كل ملح/وظ :ك/ان وجه/ه
مر الشهر دعا األب االبن .ولدهش/ته ،رأى أن الش/اب ق/د تغ/ير
شهرا لالستعداد .ولما ّ
ً
ٍ

ً
نحيفا ومسلوالً ،وبدا جسده كله كما لو كان قد تألم.

" كيف حدث هذا التحول يا بني؟" سأل األب .أجاب االبن " :أبي وسيدي ،كيف يمكن/ني أاّل
ُّ
يم/ر
وك/ل
أتغي /ر
ي/وم ُّ
ٍ
ّ
جيد يا بني .من الواضح أنك عُ َ
دت إلى رشدك ،لذا سأعفو عنك .ومع ذل//ك،
بي يُ قرِّ بُني من الموت؟" قال الملكّ " :
يجب أن تحفظ هذا االستعداد اليقظ لبقية حياتك"  .أجاب االبن " :يا أبي ،هذا مستحيل .كيف يمكنني الصمودُ

أمام التجارب واألهواء التي ال ُتعدُّ وال ُتحصى؟"

مملوء بالزيت ،وقال البنه" :خذ هذا اإلناء واحمله في جميع ش//وارع المدين//ة .س//يتبعك
إناء
ٍ
فأمر الملك بإحضار ٍ
/ذرة س//ا َر
وبخطوات
أهر ْقت قطر ًة واحد ًة سيقطعان رأسك"  .أطاع االبن.
جنديان
خفيفة وحٍ /
ٍ
ٍ
بسيوف حادة .إذا َ
ٍ

في الشوارع والجنديان يرافقانه ،ولم يُ ِر ْق قطرة من ّ
ب/ني ،م/اذا
ال/زيت .عن/دما ع/اد إلى القلع/ة ،س/أل األب" :ي/ا ّ
ً
َ
شيئا" " .ماذا تقصد بال شيء؟" قال الملك" ،اليوم عطل//ة؛ ال
رأيت وأنت تمشي في المدينة؟" أجاب االبن" :لم أ َر
بدَّ وأ َّنك رأيت األكشاك مع جمي/ع أن/واع الحلي ،والعدي/د من العرب/ات والن/اس والحيوان/ات ."...ق/ال االبن " :لم
ً
خائفا من سكب قطرة واحدة وبالت//الي
أالحظ أيً ا من ذلك .كان كل اهتمامي منص ّب ًا على الزيت في الوعاء .كنت
َفقد حياتي".

بني .احفظ هذا الدرس في فكرك لبقية حياتك .كن ً
يقظا على روحك كم//ا َ
كنت الي//وم على
قال الملك" :حسنًا يا ّ
عما سيزول قري ًبا ،واحفظها مركّزة على ما هو أبدي .لن يتبعك جنودٌ ُم ّ
سلحون بل
أبعدْ أفكارك ّ
الزيت في اإلناءِ .
الم/دمرة" .أط/اع االبن
الح/رص على حف/ظ نفس/ك من ك/ل التج/ارب
الموت الذي يقترب منا كل يوم .كن ش/ديد
ّ
ِ

والده وعاش سعيدً ا.

المس/يحيين ه/ذه
ج ااًل َ .ت َقَّ /و ْوا( “.كورنث/وس األولى  .)13:16يعطي الرس/ول
ان .كُو ُنوا ِر َ/
“ ِا ْسهَ ُروا .ا ْث ُبتُ وا ِفي اِإل َ
ّ
يم ِ

النصيحة المهمة لجذب انتباههم إلى خطر هذا العالم ،ولدعوتهم إلى الفحص المتواتر لقل/وبهم ،إذ بدون/ه يس/هل

ملحوظ إلى جانب الشر والكفر.
بشكل غير
وقوته ،ويع ُبر
يدمر نقاوة إيمانه َّ
على اإلنسان أن ّ
ٍ
ٍ

تماما كما أن أحد االهتمامات األساسية هو ّ
توخي الحذر من ك/ل م/ا ق/د يك/ون ض/ا ًرا بص/حتنا الجس/دية ،ك/ذلك
ً
يض/ر بحياتن/ا الروحي/ة وعَ َمِ /ل اإليم/ان والخالص.
الروحي ه/و االنتب/اه إلى ك/ل م/ا ق/د
يجب أن يكون اهتمامنا
ّ
ُّ
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بعناية وانتب//اه :أهي من اهلل أم من روح الش//ر؟ اح//ذر من تج//ارب ه//ذا الع//الم ومن
قيم دوافعك الداخلية
ٍ
لذلكّ ،

الناس ال/دُ نيويّ ين .اح/ذر التج/ارب الداخلي/ة الخفي/ة ال/تي ت/أتي من روح الالمب/االة والته/اون في الص/الة ،ومن
الس//يل
تالشي المحبة
المسيحية .إذا حوّ لنا انتباهنا إلى ذهننا ،نالحظ سياًل من األفكار والخواطر المتتالية .هذا َّ
ّ

ال ينقط//ع .إن//ه يج//ري في ك//ل مك//ان وفي ك//ل وقت :في الم//نزل ،في الكنيس//ة ،في العم//ل ،عن//دما نق//رأ ،عن//دما
نتحدث…

ٌ
تش//تت،
اضطراب في العقل،
يسمى عاد ًة التفكير ،ولكنه في الحقيقة
يكتب المطران ثيوفان الحبيس أن هذا ما
ٌ
ّ
ُ
َ
لف/ترة
ج/ر ْب ذل/ك ول//و
تركيز وانتباه .يح/دث الش//يء نفس/ه للقلب .ه/ل س/بق ل/ك أن
وقلة
راقبت حي//اة القلب؟ ّ
ٍ
ٍ
شخص/ا
شيء مزعج ،فتغضب؛ تقع بعض المصائب ،فتشفق على نفسك؛ ت//رى
وانظر ماذا ستجد .يحدث
قصيرة
ً
ٍ
ْ
ٌ
ال تحبه ،فتزداد العداوة ب//داخلك؛ تلتقي بأح//د نظرائ//ك ال//ذي ق//د تف//وق علي//ك اآلن على المس//توى االجتم//اعي،

فتحسده؛ تفكّ ُر في مواهبك وقدراتك ،فتبدأ بالتك ّبر  ...كل هذا فساد :المجد الباطل ،الشهوة الجسدية ،الش//راهة،
الكسل ،الخبث  -الواحد منها فوق اآلخر ،يدمّرون القلب .وكل هذا ق//د يم/ّ /ر ع//بر القلب في غض//ون دق//ائق .له//ذا
ً
مليء باألف//اعي
تماما في قول//ه إن "قلب اإلنس//ان
السبب كان أحد النساك ،الذي كان شديد االنتباه لنفسه،
محقا ً
ٌ

السامة .وحدَ ها قلوب القديسين متحرر ٌة من هذه األفاعي؛ األهواء".

لكن هذه الحري/ة ال تتحق/ق إال ع/بر عملي/ة طويل/ة وص/عبة من معرف/ة ال/ذات ،والعم/ل على ال/ذات واليقظ/ة في

الحياة الداخلية ،أي النفس.
ً
عما سوف يزول قري ًبا وحوّ لها إلى ما هو أبدي .هنا سوف تج//د الس//عادة
كن
أبعدْ أفكارك ّ
حذرا! انتبه إلى نفسك! ِ
ّ
يتعطش إليها قلبك.
التي تنشدها روحك ،والتي

Source: Archbishop of Shanghai and San Francisco St. John. “Stand Fast and Watch”. Pravmir. 07 August 2008.
https://www.pravmir.com/be-careful-watch/
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