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أحد المولود أعمى

الميتروبوليت أنتوني (بلوم) مطران سوروج
عظة نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
باسم اآلب واالبن والروح القدس
في نهاية قراءة اليوم ،نتوقف عند الكلمات التي مررنا بها .يقول األعمى للمس يح" :ومن ه و ابن اهلل؟" فيجيب
المسيحَ " :قدْ َرَأ يْ تَ هُ َ ،و َّال ِذي يَتَ ك َ َّل ُم َمعَ َك ُه َو ُه َو!"

ً
جدا ؛ عند وقوع حدث ما ألول مرة في حياتنا ،كأول اجتماع لنا هو أننا ن رى
بالنسبة لنا ،الكلمات األولى طبيعية
ً
شخصا  .ولكن هذه هي المعجزة بالنسبة لهذا الرجل الذي لم يسبق ل ه أن رأى ش يًئ ا في الع الم من قب ل ،وه و إذ

لمسته يد المسيح الواهبة الحياة ،رأى فجأة! وأول من رآه كان ربَّه وإلهَ ه المسيح ابن اإلنسان.
ً
ً
رومانيا أخبرنا في سيرته الذاتية أن االنطباع الذي تركه وج ه أول رج ل رآه ويت ذكّره ،ك ان انطباع ًا
كاتبا
أتذكّر
ً
ً
وعميقا .يتذكّر نفسه كطفل ،فيما كان وجه الرجل جمي ً
ال فائق الوصف ،الرجل ك ان وال ده الك اهن ،وك ان
حاسما

ينظر إليه بكل المحبة البشرية ،بكل حنان ،وبكل عمق النظرة اإلنسانية .ويقول أن هذه ك انت أول رؤي ة ل ه في

األيقونة التي يمكن أن يكون عليها وجه اإلنسان عندما يُ ضاء من الداخل بالمحبة والفهم والعمق والخل ود ،إنه ا

معاينة هلل .هنا رأى هذا الرجل َ
اهلل في مالمح ذاك الذي كان اهلل وقد صار ابن اإلنسان.
ّ
أود أن أجذب انتباهكم ً
مخلع شفاه المسيح .والكنيسة ،إذ
أيض ا إلى شيء مختلف .في مناسبة أخرى ،نقرأ قصة

تتغنى بحمد اهلل في تل ك المناس بة" ،لم ا لم يج د ه ذا الرج ل َمن يظه ر ل ه رحمت ه ،ف إن ابن م ريم ،اهلل نفس ه،
ً
ً
آخرا يرحم ويترأف ويهتم ،لذا ن زل اهلل إلي ه .نحن نعيش اآلن
إنسانا
انحنى ول ّبى حاجته" .فهذا الرجل لم يجد
ً
في وقت آخر نعيش في الوقت الذي أصبح فيه اهلل ً
اء
حقا
إنسانا في وس طنا ،وأك ثر من ه ذا :لق د جعلن ا أعض ً
ً
ً
ً
ملموسا لتجسده ،هياكل للروح ،وأماكن للحضور اإللهي.
متجسدا
حضورا
حية في جسده،

اآلن ،ينبغي أن يجد ُّ
ً
كل محتاج في ك ل واح د من ا في نفس ال وقت رج ً
دفوعا إلى الرحم ة والتفهم من اهلل
ال م
ً
إنسانا  ،وفي نفس الوقت ،بلقائنا ،يجب أن يتمكن هذا اإلنسان من رؤية محب ة اهلل في أعينن ا وإدراك
الذي صار
عمل المحبة اإللهية الفاعل اإلبداعي والخ ّ
الق في أقوالنا وأعمالنا.

منذ أن أتى المسيح إلى العالم صار زمن اإلنسان .ولكن ليس اإلنسان المبتور عن اهلل ،المنفص ل والمتغ ّرب عن ه،

بل هو الزمن الرائع ،إذ في اإلنس ان ،في ال ذين اكتش فوا المس يح ،وال ذين آمن وا ب ه ،وال ذين ا ّتحدوا ب ه ،ه ؤالء
الرج ال ال ذين إليهم ق د أوك ل اهلل رعاي ة عالمه ،يمكن للن اس أن ين الوا الرحم ة اإللهي ة والبش رية وأن ي روا

التعاطف البشري ،والمحبة البشرية ،والفرح البشري.
أليست هذه دعوة عظيمة ،أليست شي ً
ئا ينبغي أن يجعلنا قادرين على أمور عظيمة؟ إن زمن اهلل وزمن اإلنس ان

واحد ،ليس فق ط في ابن اهلل المتجس د ،ولكن في ه ذا الحض ور المتجس د الس ري ال ذي يمثل ه ك ل واح د من ا،

وتحد يطرح ه علينا
ٍ
حضور اهلل في الجسد ،في الرأف ة البش رية ،في المحب ة البش رية ،و ه ذا اس تحقاق خط ير
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اإلنجيل .هل نحن لبعضنا البعض وألولئك البعي دين عن ه ذا الن وع من اإلنس انية؟ بش رية جدي دة ،مخلوق ات

جديدة ،بشر جدد بحياة متجددة ،حياة اهلل .هذا ما دُ عينا لنكون عليه.
ونتخذ قرار ًا ،ونتحرك ونصبح أيقونة ،ومعاينة هلل ،ليس فق ط في ت ألق المحب ة في أعينن ا ،وال
لنتأمل في ذلك ّ
ّ
فقط في الكلمات التي ننطق بها ،ولكن ً
أيضا في كل حركة وفع ل .ليك ون زمن اإلنس ان ي ومَ ابن اإلنس ان ،ي وم

الرب .آمين.

المسيح قامً ،
حقا قام.
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