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ممن كانوا كاملين في المسيح ،أسئلة وأجوبة
الشيخ ُ
صفروني وآخرون َ ّ
املطران أثناسيوس مرتوبوليت ليماسول

نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث األرثوذكيس
ِ
ِ
القديس حول
ونصائح
صفروني (ساخاروف)،
ُ
يشارك املرتوبوليت أثناسيوس (ليماسول) ذكريات لقا ِئه بالشيخ (القديس) ُ
َ
ِ
ِ
والتواضع وتجاه ِل اإلنسان ألفكا ِره
االعرتاف
مسائ ِل

أن تكون شخصاً ُمعقداً هو تعذيب
سؤال :كيف يمكن للمرء تعلُّ م البساطة؟
وضع اإلجابن ِ
ِ
نعب ،بننل ألننننا
نة
الصعب
ِ
ولكن من
سؤال جيد،
جواب :إنَّ ه
ْ
موضن َع التطننبيق .ليس ألن األمننر َ صن ٌ
ُ
ٌ
ِّ
أناس معقدون ،وخصوصنناً أولئننك األصننغر ِسننّ اً .التعقينند عننذاب ،أن تكننون شخصنناً ُمعقننداً هننو
الحظ
ولسوء
ٌ
نة الننيت نشنأنا فيهننا وطريقن ِ
ينتج التعقيند أيضناً عن البيئن ِ
نة التفكنري النيت اعتندناها .وينتج كنذلك عن
تعننذيب.
ُ
تجلب الفننرح،
نان البسننيط حالو ٌة ُمطلقننة! إنننه ممتلئ بالنعمننة .رؤيتُننه
عيشنا بعيداً عن النعمة اإللهيننة .اإلنسن ُ
ُ
القلب وحننر؛ تشننعر ُ بجننوار ِه بالراحن ِة والسن ِ
نالم.
ِ
طيب
نان كهننذا
نل مننا ترين ُده هننو أن تكننون بقربننه .إنسن ٌ
ُ
لذلك ُ
فجن ُّ
رهق ،يُ ِ
ٍ
تع ُب منه.
اإلنسان املُعقد غري
سعيد ُ
وم َ
تعبُك ،ودائماً ما َت َ
ٍ
البسطاء يُعلّ ِمون البسنناطة .إذا ُو ِن
أناس بسطاء.
كيف تقتين البساطة؟ أسهل طريقة هي البقاء بقرب
ُ
ج َد مثننل ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ننراقب كيننف يفكننرون
ِ
فلنع ْش
أننناس آخننرين بسننطاء،
كجنندينا أو
األشننخاص حولنننا،
هننؤالء
َّ
بننالقرب منهم ون ُ
ْ
ِل أن نقتدي بهم ،وبالتالي أن نتعلم أن نكون
ويترصفون .فلنحاو ْ
ِ
ِ
ِ
نواء والخطايننا
يمكننا أيضاً
ُ
اكتساب البسنناطة بوسننائل َ روحيننة؛ بتنقيننة نفوسننا من األهننواء .إذا اج َتن ْبنننا األهن َ
ِ
حفظ الوصايا املقدسننة ،واالبتعننا ِد عن املعرفننة العامليننة
حنا هذا ،إضاف ًة إلى
وتُبنا عنها ون ُ ْحنا بمرارة ،فإن نَ ْو َ
ِ
ِ
وعدم الرغبة في التّ سنناه ِل مننع األفكننا ِر الخاطئننة والتحن ّنو ِل إلى أنن ٍ
ِ
ناس أرشار ،وقننراءة ودراسنة الكتب
الخاطئة،
َِ
ح البسنناطة املباركننة كعطيننة من
املقدسة
وسري القديسني ،كل هذا سيُساعدنا في بلوغ البسنناط ِة املباركننة .تُمن َ ُ
ينمي الصننالة ،ويعيش في األرسار املقدسننة ومن خاللها ،ويحفننظ ذهنننه نقينناً،
الننروح القنندس لإلنسننان الننذي ّ
ممتنعاً عن طريقة التفكري العاملية.
صفروني:كان إنساناً كامالً في املسيح
الشيخ ُ
حدث ذلك في الشتاء ،مبارشة قبل عيد امليالد بحسننب التقننويم اليولينناني ،حننوالي عننام  .1970كنت قنند قننرأت
ناب يع ننو ُد للش ننيخ ديونيس ننيوس
كتننناب القنننديس ُ
صنننفروني (إسنننكس) "معايننننة اللنننه كمنننا هنننو" .ك ننان الكت ن ُ
صفروني .أخذت الكتاب منننه
الديونيسياتي ،وهو
ٌ
إنسان روحي وقديس ،وكان يعيش ليس بعيداً عن الشيخ ُ
ِ
لشيخنا يوسف (فاتوبيذي) وقرأناه سوية .حني انتهينا من قراءته قال الشيخ يوسف" :إنننه قننديس
وأعطيته
مق البننالغ لقصصننه الالهوتيننة ،الروحيننة ولكن غننري األكاديميننة ،وبخننربة القننديس
نالع ِ
عظيم!" .لقنند أُعجِ َب بن ُ
قلت لهُ ،م ِ
لم ال نذهب ونأخننذ
صفروني اليت ال تُ َّ
صدقُ .
ُ
ستغالً هذه الحالة من ‘السمو الروحي‘" :أيها الشيخَ ،
صفروني ما دام حياً؟" أجاب الشيخ يوسف" :حسناً ،ولكن كيف سنصننل إلى إنكلننرتا؟ أتظن
الشيخ
من
بركة
ُ
نرتحت قننائالً" :أعطننين بركتننك وسننأتدبر األمننر" .وافَننق الشننيخ .كنت حينهننا
األمر بهذه السهولة يننا بننين؟" اقن
ُ
بت الرحلننة إلى إنكلننرتا .وهكننذا قمنننا أنننا والشننيخ يوسننف
أصغر سنّ اً وأكرث حيوي ًة مما أنا عليه اليوم ،لننذا رتَّ ُ
صفروني.
برحلة قصرية إلى إنكلرتا ،بالرتتيب مع أحد أصدقائنا ،للقاء الشيخ ُ
ناء حننوالي السنناعة الحاديننة عرشة .كننان الننربد شننديداً،
ذهبنا مبارش ًة من املطار إلى الدير ووصلنا هناك مسن ً
ص فروني بانتظارنا عند البوابة ،بجوار سياج الدير .انتظرَنا هناك في هننذا الننربد القننارس مننع
وكان القديس ُ
صنفروني باالنحننناء .كننان
بعض اإلخوة اآلخرين .حاملا نزل الشننيخ يوسننف من سننيارة األجننرة ،بنندأ الشننيخ ُ
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يرسم صليبه وينحين .كان ينحين إلى األسفل قدر استطاعته ،فقد كان متقدماً في العمر .شعرنا بالغرابة.
نذهب إلى الكنيسننة ونصن ّ ِ
نل ".ذهبنننا إلى الكنيسننة وصننلينا .قنند
عانَ َقنا َّ
وقبلَنا وقال" :أهالً بكم في إنكلرتا! فلنن ْ
نؤثرة للغايننة .بقينننا في النندير ليننومني وليلننتني .خالل هننذا الن ِ
ذكننر أسننماءنا بطريقن ٍة من ّ
نوقت كننانت لنننا لقنناءات
شاركنا ذكرياتننه عن الجبننل املقنندس ،وعن الشننيخ يوسننف الهنندوئي والقننديس
صفروني.
َ
وأحاديث مع الشيخ ُ
سننلوان ،وتحنندث عن خربته في االشننرتاك بخدمننة بالقننداس اإللهي معننه .أجرينننا محادثن ٍ
نات حننول مواضننيع
روحية شىت .ما ّ
صفروني .كان إنساناً كامالً في املسننيح .قننال عنننه الشننيخ
أثر فينا بشدة هو إدراكنا للشيخ ُ
يوسف" :إذا رغ ْب َت في رؤية إنسانٍ كامل ،فننانظر إلى هننذا الشننيخ .إذا أرد َ
ْت أن تعننرف كيننف يحن ّنوِل ُ اإلنجيننل ُ
باركنننا الشننيخ
اإلنسان ،فانظرْ إليه ،فهو بالتأكيد إنسننان كامننل في املسننيح" .هننذا كننان انطباعنننا .فيمننا بعنند،
َ
صفروني بكل صالحه ،روحياً وإنسانياً ،متحدثاً إلينا بكننل جديننة ومهابننة ،مرحبنناً بنننا بكننل تواضننع ومحبننة.
ُ
ستبقى صورة قداسته دائماً معنا.
ماذا أفعل حيال فاعل الرش؟
َ
سؤال :إذا كان أح ٌد ما يُهينين باستمرار ،فما هي الطريقة املسيحية املالئمة للرد؟
جواب :إن ِ
الخصلةَ امل ُ ّ ِ
تواضعنا فإننا سنستفيد كثرياً .لذلك فإن َمن يجعلنا
مزِّية للمسيحي هي التواضع .إذا
َ
شخص
األهل،أي
ولكن ،علينا أيضاً استخدام املنطق .على سبيل املثال ،املُعلم أو أحد
حسن إلينا.
ْ
ٌ
ْ
ُ
نتواضع يُ
يرض باألطفال أنفس ننهم.
عليه تربية أوالد ،قد يتواضع حني ال يطيعه األوالد ويسيؤون الترصف ،ولكن ذلك
ُّ
نرق تعليميننة محننددة .في هننذه الحالننة ،ال يمكننننا ببسنناطة أن
فلمصلحتهم ،علينا أن نعينندهم إلى رُشن ِدهم بطن ٍ
فليتحو ل الصننف أو الغرفننة إلى ‘إسننطبالت قننذرة‘ ،فيتحننول كننل يشء إلى فوىض
نقول ‘بتواضع‘" :ال بأس،
ّ
تامة ،ذلك رضوري لتواضعي!" .هذا خطأ! لن يُجدي ذلك نفعاً حني تسننمح لألطفننال املشنناغبني باالسننتمرار
في التسننبب باألذيننة .إذا أحزنَنننا أخٌ مننا أو أهاننننا بسننبب جنوحننه السئي ،فال يمكننننا فعننل يشء حيننال ذلننك،
ولكن ،إذا كنننا مسننؤولني عن هننذا األخ ،إذا كنننا معلمني
وعلينا تحمل األمرِ والصالة .ذلك سيساع ُدنا روحينناً.
ْ
نجن زَ العمننل
أو والدين أو أرباب عمل ،عندها علينا بالطبع ،باسننتخدام املنطننق ،أن نننرتب األمننور بهنندوء لكي يُ َ
الذي ينبغي القيام به ،وأيضنناً أن ال نننؤذي أخانننا .إ ْذ في النهايننة ،األخ الننذي ييسء الترصف تجاهنننا هننو من
ينتهي به األمر في طريق األذية.
ٍ
ِ
للتحكم بأفكا ِرنا هو تجاهلُها
طريقة
أفضلُ
سؤال :كيف يمكننا أن ن ُ ّ ِ
مزِّي أفكارنا؟
جواب :تنشأ األفكار من ثالثة مصادر :الله ،والشيطان ،واإلنسان .تنبع األفكار الصالحة واملقدسننة من اللننه؛
تجلب هذه األفكننار الفننرح والسننالم إلى قلب اإلنسننان .تننأتي األفكننار الرشيرة من الشننيطان ،وتجلب التشن ُّنوش
لكن بمننا أننننا ،ويالألسننف،
ُ
والظ لمة وعدم التقننوى والرش .تننربز األفكننار البرشية من اإلنسننان ومننا يحيننط بننهْ ،
مغلوبون من األهواء ،فإننا غالباً ما نُن ِتج أفكاراً رشيرة .ما الذي يقوله لنا الفكر؟ أهننو أمننر ٌ صننالح؟ إذا كننان
يخرب ُ بأمو ٍر صالح ٍة متناغم ٍة مع وصايا الله واإلنجيل املقدس ،فعلينا اإلبقاء على هننذا الفكننر .إذا كننان الفكننر
يقول لنا أموراً معاكسة لناموس الله واإلنجيل املقدس ،فعلينا تجاهله.
نوج ه أفكارَنننا؟ ينصننحنا اآلبنناء القديسننون بممارسننة التَّ جاهننل .أفضننل طريقننة للتعامننل مننع األفكننار هننو
كيف ّ ِن
وأن ذهن َننك يُظ ِلم
أن لديك فكراً رشيراً وأنَّ ه يزعجك
تجاهلها وعدم أخذها بعني االعتبار .إذا
ويشو ُ
ّ
ِشكَّ ،
رأيت َّ
َ
تتشبث بننه .ال تُعلّ ِننق عليننه َّأية أهميننة .ال تشننغل فكننرك بننه.
أن الفكر َ يُسبب لك الغم ،اطر ْده وال
[ب ِفع ِله] ،أو َّ
َّ
ستضيِع الوقت واملزاج والقوة.
وإال فإنك
ّ
ِ
العالج األكنرث ُ فعاليننة .إذا
هو حقاً مسألة ُ معرف ٍة روحي ٍة متقدمة .تجاهننل ُ األفكننار هننو
إن توجيه املرء ألفكا ِره لَ َ
ُ
تتعلم تجا ُهل أفكا ِرك فسوف تعاني طيلة الوقت.
لم
ْ
َ
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الكربياء واليأس وجهان لعملة واحدة
أظن  ،وهكذا يعلمنا اآلباء القديسون ،أن هذين االثنني وجهان لعملة واحدة اسمها محبة الننذات .يظن املغننرور
ُّ
ومالك ال يخطئ أبداً .فيمننا هننو في الواقننع غننري مثننالي ويخطئ تمامنناً مثننل أي
أنه هو ،وال أحد غريه ،قديس
ٌ
ٍ
ٍ
شخص عادي ،ولكنه يقع في اليأس بسبب غروره .ليس اليأس جيداً .إنه تعبننري عن
شخص آخر ،وهو أكرث
إنسننان في
األنانيننة .الشننخص املتواضننع ،حننىت وإن ارتكب خطيئننة ،فإنننه سننيقول" :حسننناً ،ال بننأس ،أنننا
ٌ
النهاية!" .يتوب عن خطيئته ،يتواضع ،يعرتف ،يجاهد وينهض مجدداً .يلتمس من اللننه أن يُعين َننه وأال يقننع
في اليأس.
اليننأس سننقطة عظيمننة وخطيئننة كبننرية .اإلنسننان املتواضننع ال يفقنند الشننجاعة ،يثننق بننالرب ،يسننأله مغفننرة
يكمن خالصنا في التواضع .أما اإلنسان املتكرب فيخلق صورة ذاتية مغلوطة في
خطيئته ،ويستمطر نعمته.
ُ
أن كل يشء في الواقع ليس كما يظن ،ييأس ويفقد أي رغبة في املبننادرة .لهننذا فاليننأس
ذهنه ،وحني يتضح َّ
والكربياء وجهان لعملة واحدة.
كيف نعرتف بشكل مالئم؟
يطهرنا من خطايانا .من الرضوري عند االعننرتاف أن نحنندد خطايانننا و ذنوبنننا
حماماً روحياً ّ
يشبه االعرتاف َّ
نرتك التفاصيل .ينبغي أال ِ
نص َف [الخطايا] ،وال سيما الخطايا الجسدية ،بتفصي ٍل كبننري ،بننل
بدقة ،ولكن أن
َ
املعرف من تحديد مرضنا الروحي وتقديم
باألحرى أن نذكرها بمصطلحات محددة ،باالسم ،لكي يتمكن أبونا
ِّ
ٍ
بقلب منسحق .أما بالنسبة للشعور بالخجل ،فإنهننا
روحي مالئمٍ سيعود علينا بالنفع .علينا أن نعرتف
دواء
ٍ
ٍ
ٍ
تواضع وتوبة.
مسألة
التواضع يحفظ كزن الروح
فلم هننذا؟ أجننرى الننرب
سؤال :يخربنا إنجيل مىت كيف أن املسيح شفى األبرص وقال" :انظر أال تخرب أحداً"َ ،
ِ
األشخاص فقط ،بل من أجل آخرين ك ٍ
رث أيضاً!
هذه العجائب ،ال من أجل هؤالء
نفسه لم يكن بحاج ٍة لذلك ،فهو
جواب :ما فعله الرب ،قد فعله من أجلنا ،مريداً أن يرينا طريق الخالص .هو ُ
إله تام وإنسان تام معاً .أظهر لنا نموذجنناً للترصف :علينننا أن نحيننا بتواضننع ،في الخفنناء ،ناسننبني املجنند ال
ألنف ُِسنا ،بل لإلله الواحد وأبينا.
هناك حاالت قال فيها املسيح :اذهب وأخرب الجميع ،وحاالت أخرى قال فيهننا :ال تخننرب أحننداً .كننان كننل يشء
معتمداً على الحالة الروحية للشننخص الننذي شننفي وشن ِهد األعجوبننة .ونحن أيضنناً غالبنناً مننا ننصننح اآلخننرين
سترض نفسك.
رأيت وما جرى لك للتو .ألنه بمجرد أن تشاركه مع اآلخرين ،فإنك
قائلني :ال تخرب أحداً بما
ُّ
َ
قاد كننل يشء
لن تتمكن من استخدام هذه املعرفة بحكمة ،بل عوض ذلك ستتفاخر بكربياء وغرور .األهم أن يُ َ
بالتواضع .التواضع يحفظ كزن الروح.
لو عشنا في أيام املسيح...
أتذكر كيف كنا نتحدث إلى شيخنا الدائم الذكر األب يوسف في إسقيطنا .قلنا" :أيها الشننيخ ،كم كننان حسننناً
لو ِعشنا في زمن املسيح! ل ُكنّ ا رأينا املسننيح! ل ُكنننا شننهوداً لحياتننه األرضننية" ،قننال ذلننك أحن ُد اإلخننوة ممتلئنناً
باملحبة واملهابة .أجاب الشيخ" :يا لها من رحم ٍة أيها اإلخوة أننننا ال نعيش في تلننك األيننام .وخصوصنناً أنننا،
إ ْذ إني واثق بأني لو عشت في أيام املسيح لكنت أحد أولئك الذين صننلبوه وجلنندوه وأنكننروه .مننا زلت أجلنند
عشت حينها لكان األمننر أسننوأ" .امتلننك
املسيح يومياً بخطاياي وأصلبه .أهينه كل يومٍ بحياتي الخاطئة .لو
ُ
القديسون تواضعاً عظيماً! لم يتّ كلوا على أنفسهم.
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"أم " املسيح
األب باييسيوس الديونيسياتي (من دير ديونيسيو)ُّ :
نكن في إنكلننرتا.
ٌ
إنسان بحيا ٍة داخلي ٍة عميقة .عاش في دير ديونيسننيو .قربيص ،نشننأ في جنننوب أفريقيننا وسن َ
صفروني (إسننكس) وعنناد
كان ناجحاً جداً في تطلُّ عاته االقتصادية والتجارية .في مرحل ٍة ما ،التقى بالقديس ُ
ٍ
نسك صارم .كننانت حينناة
إلى الله .وصل إلى دير ديونيسيو في جبل آثوس وأصبح راهباً .عاش هناك في
فعم بالطاعة ومتكتم بحننق .لم يننذهب
هذا الراهب مثاال ً ممتازاً للرهبنة :و ِرع ،غري محب للظهور ،متواضعُ ،م َ
قط إلى أي مكانٍ ولم يد ِر أح ٌد بهُ .م ِن َح العديد من مواهب الروح القدس .كان رجل صال ٍة غري منقطعة ،رجل
َ
محبة كبرية ،رجالً مستنرياً من الرب الذي كشف له إرادته الكلية القداسة حول الناس الذين رأوه.
حني أتيت أول مرة إلى دير ديونيسيو في ٍ
وقت ما في ترشين األول أو الثاني من عام  ،1976كننانت تتنننازعين
ناء من ديننر
أفكارٌ عدينندة حننول مننا إذا كننان علي البقنناء في الجبننل املقنندس أم ال .في إحنندى املرات ،مشننيت مسن ً
القننديس بننولس إلى ديونيسننيو ،حيث كننانوا يقيمننون خدمننة املديح هننناك .جلسننت في الكنيسننة الصننغرية
الجانبيننة .لم أكن أعننرف أحننداً (إذ كنت طالبنناً في الثامنننة عرشة من عمننري) ،وبالتأكينند لم يكن أحن ٌد يعرفننين
أتفكر في
أيضاً .لذا جلست هناك في مقعد جانيب ،في الكنيسة الجانبية ملديح والنندة اإللننه الفائقننة القداسننةَّ ،
وأراقب شيوخ دير ديونيسيو؛ هم أيضاً غرقوا في مقاعدهم مستغرقني في ظلمننة الكاتدرائيننة يقننرؤون
حياتي
ُ
علي اليأس واإلحباط ،فجلست هننناك تتقنناذفين األفكننار :مننا
املديح بكل بساطة وتواضع وصمت ...استولى َّ
الذي أفعله في هذا الجبل املقدس؟ كل ما لديهم هم هؤالء الرهبان املسنون .يبدون كجثث حية .سننأغادر هننذا
إلي
املكنان في الحنال  .راودني إحس ٌ
ناس بنأني كنت أزور مملكنة املوت في هنذا الندير .وفنور تفكنريي بنذلك ،أتى َّ
راهب -كننان يشننعل مصننابيح الننزيت في الكاتدرائيننة -وقننال" :ال يجب أن تفكننر بهننذه الطريقننة! ليس الرهبننان
ٌ
لكن حني يحيننا
الذين تننراهم أمواتنناً .هم ليسننوا كننذلك .هننؤالء اآلبنناء ممتلننؤون بالحينناة؛ الحينناة في املسننيحْ .
اإلنسان في املسيح فهذه هي الحياة الحقة" .شكرته ولم أقل شيئاً آخر .لم أكن أعرفننه ،وال كنت أعننرف أحننداً
آخر هناك .ومع ذلك ،حاملا غادرت ،أدركت أن ذلك كان جواباً ألفكاري.
قابلت هذا الراهب مجدداً فيما بعد .كان اسمه األب باييسيوس .حافننظ على الننرتتيب في الكنيسننة ،وبمننا أنننه
كان قربصياً أيضاً ،فقد تعرفنا على بعضنا البعض وأصبحنا أصدقاء .مر ًة قال عنه الشيخ جربائيل من دير
ديونيسيو" :يشبه هذا الراهب ذاك الذي وصفه القديس سمعان الالهننوتي الجدينند قننائالً :إنننه شننبيه بنن ‘أم‘
ِّ
تحس به
"كاألم اليت تحمل طفالً في رحمها،
املسيح" .سألت" :ماذا يعين ذلكُّ ‘ :أم‘ املسيح؟" أجاب الشيخ:
ّ
 0تلده وتصبح أمه ،كذلك هو اإلنسان الذي يجاهد في املسيح‘ .يحمل‘ املسيح في كيانه ،في قلبه ،ويصري
رجالً حامالً الله .هذا الراهب ‘ ٌّأم‘ للمسيح ،ألنه يحمل املسيح في قلبه".
بالطبع ،بقيت في الجبل املقدس .كما أنين كثرياً مننا زرت ديننر ديونيسننيو .أجرينننا محادثن ٍ
نات مننع هننذا الشننيخ
القديس املمتلئ بالحالوة والتواضع واملحبة والطاعة .دائماً ما أراحنا بمظهره وكلماته اللطيفة املعزّ ية.
رجل صنال ٍة غنري منقطعننة ،نننال بركنة الندير في نهاينة حياتننه وذهب إلى الربينة إلى قالينة القنديس يعقنوب
النائية ماكثاً هناك حىت نهاية حياته تقريباً ،متمتعاً بحياة العزلة في صمت وصالة.
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