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كلجأ نم يلصأ يّنإ :ال يكفي أن نقول إّني أصلي من أجلك

المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلته إلى العربية اسرة التراث األرثوذكسي

*حديث حول الحزن العالمي والحزن ألجل اهلل، والتعزية البشرية

 تحدثنا في المرة السابقة عن تجارب بولس الرسول وقلقه بشأن رعيته في كورنثوس، والععتي كععانت تعععاني من
بهم وأرشدهم كأب، ُمعلِّمًا إياهم محبة المسيح، وكيف يكونون مع المسيح، وكيععف  مشاكل متنوعة. لذلك فقد أنَّ
هم قععد تكبععدوا مشععّقاٍت بشععرية سل القديسععين أنفسععَ نًا لنا أن الرُّ  يجعلون قلوبهم منزالً للروح القدس. ويتابع ُمبيِّ

متنوعة:
اِرٍج"  ْيٍء: ِمْن خَعع ا ُمكَْتِِئِبيَن ِفي كُععلِّ شععَ ِة َبععْل كُنَّ احَعع َة لَْم َيكُْن ِلَجَسِدَنا َشْيٌء ِمَن الرَّ لَى َمِكُدوِنيَّ Yَتْيَنا ا Zا ا َنا لَمَّ  الZنَّ

ْط اَنععا ِبَمِجيِء ِتيُطَس.  َولَْيَس ِبَمِجيِِئِه َفقَعع ِعيَن َعزَّ ضععِ ي اْلُمتَّ  ُخُصوَماٌت، ِمْن َداِخل َمَخاِوُف. لِكنَّ اهلَل الَِّذي ُيَعزِّ
ِرْحُت نِّي فَعع Yى ا ى ِبَها ِبَسَبِبكُْم، َوُهَو ُيْخِبُرَنا ِبَشْوِقكُْم َوَنْوِحكُْم َوَغْيَرِتكُْم الZْجِلي، َحتَّ ْعِزَيِة الَِّتي َتَعزَّ ْيًضا ِبالتَّ Zَبْل ا 

كَْثَر. Z(. 7-5:7 كورنثوس 2)" ا. 

على كان  حين  المسيح  غراِر  على  الناس.  من  تعزيًة  البشر  نحن  نحتاج  ضرورية.  إنها  مهمة؛  البشرية   التعزية 
  ذلععك لهععذانتععذكّرالصليب وأراد أن يشرب؛ لم يوجد شخٌص واحٌد يمكن أن يقععدم لععه تعزيععة بسععيطة. علينععا أن 

 السبب. قد تأتي لحظة في حياتنا نحتاج فيها نحن أيضًا إلى بعض التعزية البشععرية، أو سععيحتاج شععخٌص آخععر
، بل علينا أن نفّتش لنرى كيف يمكننا تعزيةتعزَيتنا. علينا أن ندرك أنه ال يكفي أن إني أصلي من أجلك " نقول:  " 

 هذا الشخص بصورٍة عملية. يقول بولس الرسول في إحدى رسائله: إذا جاءك أحٌد ما وقال إنععه يتضععور جوعععًا،
حسنًا، ِاذهب  ". سأصلي أن يطعمععك اهلل ؟ الصععالة حسععنة، بععالطبع، ولكنَّ اإلنسععان لن"أحقًا ستكتفي بالقول له: 

 يكون راضيًا بصالة واحدة، لذلك علينا تعزيععة اإلنسععان بشععكٍل عملي. يجب أن نكععون ُمعععّزين إلخوتنععا، وعنععدها
مهما بدا ذلك قاسععيًا،  -سيعزينا اهلل نحن أيضًا حين نكون في حاجة. وحتى عندما ال توجد أية تعزية من الناس 

-ولكن مواقَف كهذه قد تحُدث فإن اهلل يعزينا حينها بقوته وحضوره.

اسمع أيها األب، إني ال أسععتطيع مسععاعدتك، ولكععنيذهب أحد الكهنة إلى كاهن آخر لطلب المساعدة، فقا  "ل له: 
. تلّقى الكععاهن الععذي كععان قانون تضّرع سأصلي  "ليساعدك اهلل. إنه أعظم مني وأكععثر قععدرًة مععني على تعزيتععك

 تضّرعَد الكاهن الذي أقععام خدمععة العععبحاجة مساعدة هذه الكلمات ومشى إلى بيته بصمٍت. مضت سنتان، ووج
اآلن سأصلي . قانون تضرع "نفَسه في حاجة. ذهب إلى ذاك الكاهن اآلخر وطلب مساعدته، فقال له:   "من أجلك

  أمر حسن بالطبع، ولكن التعزية يجب أن تكععون ملموسععة. إذا كععان إنسععاٌن بحاجععة مسععاعدة،وهقانون التضرع 
 فيجب أن تكون هذه المساعدة محسوسة. ال يكفي أن نصلي وحسععب، وهععو أمععٌر نععراه نحن واهلل فقععط فيمععا ال
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يكونوا لم  ألنهم  ذلك  فعلوا  ولكنهم   ، يصلون أي  ذلك  يفعلون  القديسون  كان  ما  غالًبا  بالطبع،  اآلخرون.  اونوكي مل مهنأل كلذ اولعف مهنكلو ،[يراه   اونوكي مل مهنأل كلذ اولعف مهنكلو ،[نولصي يأ]
 قادرين على القيام بأي أمٍر آخر. أما نحن الذين لدينا القدرة لمساعدة اآلخرين، فعلينا القيام بععذلك عععبر اإلظهععار

العملي للمساعدة. لذا، فاهلل عزى بولس الرسول عبر حضور تيطس.
إني متعب. أرغب بالععذهابالأذكر أننا كنا ذات مرة في كاتوناكيا نتحدث مع القديس أفععرام   "كاتونععاكي، وقععال: 

. ترك ذلك انطباعًا–قلياًل، لتغيير المنظر المزاج لتغيير سقيط المونوكسيليت إ إلى  " جلُّ ما أراه هنا هو الصخور
 عميقًا لدي حينها. قديٌس عظيٌم كهذا، وهدوئي، ونموذج للصالة الذهنية، يرغب بالذهاب لرؤية شيء آخر. حتى

هؤالء الناس كانت لديهم رغبات بشرية عادية.
 كان لي صديق ناسك، ذهب للعيش في صحراء كابساال، حيث أقام في عزلة تامة. في أحد فصول الشتاء، حين
 أثلجت كثيرًا، بات من الصعب جدًا التنقل، ووجد جميع النساك أنفسهم معزولين تمامًا عن اآلخرين. وقععال هععذا
واًء خععارج البععاب. هكععذا . بعد قليل، سععمع ِمعع لو كان لدي على األقل قطة صغيرة هنا، لكانت تعزية لي "الناسك:  " 

  نرى، إن الرغبععات البشععرية العاديععة ليسععت غريبععًة حععتى عن القديسععين والشخصععيات الكنسععيةكما الرب. عّزاه
 لقليل من التعزية البشرية، حتى إذا ما أتاهم آخرون طلبععًا للمسععاعدة، أمكنهم فهُمهملالعظيمة. هم أيضًا بحاجة 

ومساعدتهم.
َرِتكُْم ْوِقكُْم َوَنععْوِحكُْم َوَغْيعع ى ِبَها ِبَسَبِبكُْم، َوُهَو ُيْخِبُرَنععا ِبشععَ ْعِزَيِة الَِّتي َتَعزَّ ْيًضا ِبالتَّ Zَولَْيَس ِبَمِجيِِئِه َفَقْط َبْل ا " 

كَْثَر.  Zي َفِرْحُت ا نِّ Yى ا  .(.7:7 كورنثوس 2) ”الZْجِلي، َحتَّ
 يقول بولس الرسول بأنهم تعزوا ال لمجرد أن تيطس قد حضر، بل أيضععًا ألنععه جلب لهم أخبععارًا سععارة. قععال بععأن

  اهلل أنانععاحوا وسععألومسععيحيي كورنثععوس كععانوا ُيبلععون حسععنًا اآلن وبععأنهم كععانوا قلقين جععدًا على الرسععول. 
 يساعده. أخبرهم بولس الرسول بأنه قد ُسرَّ ألجل الغيرة الععتي أظهروهععا في الصععالة من أجلععه. بععالطبع، لم يكن
 القديس بولس الرسول بحاجٍة لهذه الغيرة من الكورنثععيين، ولكن المسععيحيين أنفسععهم كععانوا بحاجععة إلى ذلععك
 لحفظ الرابط مع أبيهم الروحي. يبتهج آباؤنا الروحيون حين يرون أننا نحبهم، ليس ألنهم يحتاجون أن نحبهم،

بل ألنهم يرون بأننا ننال بعض الفائدة الروحية من ذلك.
َزَنْتكُْم َولَععْو الََة اZحْعع سععَ نَّ ِتْلَك الرِّ Zَرى ا Zي ا نِّ Yي َنِدْمُت. َفا نِّ Zْنَدُم، َمَع ا Zَسالَِة لَْسُت ا ْحَزْنُتكُْم ِبالرِّ Zْن كُْنُت َقْد ا Yنِّي َواZال " 

لَى َساَعٍة.  Y(.8:7 كورنثوس 2) ”ا. 
خهم. من الُمحتَمل أن هذه الرسالة لم خهم فيها، ثم تضايق ألنه وبَّ  كتب بولس الرسول رسالة إلى الكورنثيين وبَّ

 الرسععول إنععه ليس نادمععًا على إحععزانهم، ألنععه كععانُتحَفظ، أو ربما قصد بكالمه رسالة كورنثععوس األولى. يقععول 
 يعاملهم كأب. يمكن لألب أو المعلم أن ُيحزَن أوالده بتقييدهم  لكيما ُيصبحوا تالمذة جيدين أو أبناًء جيدين أو

ن تسببوا بهذا الحزن متضايقون أيضَا. أشخاصًا جيدين في المجتمع. أيًا يكن األمر، فإن أولِئك الذي
 الكورنثيين أحععزنتهم إلى حيٍن فقععط، وليس إلى األبععد، مثلمععا يمضععي كععل شععيءيقول الرسول بأن رسالته إلى 

 مؤقت. يمكن أن نحععزَن لبعض الععوقت، ولكْن بعععد ذلععك نبتهج إلى األبععد. أو يمكننععا أن نبتهج لبعض الععوقت في
خطيِئة مؤقتة وعابرة، ومن ثمَّ نتحسر إلى األبد، إْذ ِانفصلنا عن اهلل. 
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ْوَبِة.  كُْم َحِزْنُتْم ِللتَّ كُْم َحِزْنُتْم، َبْل الZنَّ ْفَرُح، الَ الZنَّ Zَنا ا Z(9:7كورنثوس 2)" ”َاآلَن ا. 

 ذا هو الحزن الذي يقود إلى اهلل. في هذا يكمن الفرق بين حزن هذا العالم والحزن الذي يقرب اإلنسان من اهلله
لماويقوده إلى الحياة األبدية. الحزن العالمي يقتلنا. يولَد هذا الحزن من ، أمععا" أنانيتنا، من التساؤل العدائم   "ذا؟

حسنًا، لقد ارتكبت الكثير من األخطاء، أنا ضعيف، خاطئ، وعععديم القيمععة، ال أتوقععع  "اإلنسان المتواضع فيقول: 
. حتى ولو كععان هععذا اإلنسععان حزينععًا، فسععينالأي صالٍح من نفسي وفقط أسأل اهلل المغفرة والتواضع وال  "توبة

  وإلى حالة عصبية. ال فرح في حععزن كهععذا. سععأْلناتعزية داخلية، بينما يقودنا الحزن العالمي إلى اليأس والقنوط
ن الحععزن العععالمي ظلمععًة، أمععا الحععزن اإللهي ففيععه نععور يتضمَّ  "القديس باييسيوس ذات مرٍة عن الفرق فقال لنا: 

. قد يكون حزنًا شديدًا، ولكنه سيمتلك نورًا وتعزية فيه، وسيجلب لإلنسان سالمًا. "داخلي

يَِئِة اهلِل ِب َمشعِ ْزَن الَِّذي ِبَحسعَ ْيٍء.  الZنَّ اْلُحع ا ِفي شعَ ُروا ِمنَّ يَِئِة اهلِل ِلكَْي الَ َتَتَخسعَّ كُْم َحِزْنُتْم ِبَحَسِب َمشعِ الZنَّ " 
ا ُحْزُن اْلَعالَِم َفُيْنِشُئ َمْوًتا.  مَّ Z(.10-9:7كورنثوس 2) ”ُيْنِشُئ َتْوَبًة ِلَخالٍَص ِبالَ َنَداَمٍة، َوا. 

 تععذكروا هععذه الكلمععات جيععدًا. الحععزن من أجععل اهلل يمنح اإلنسععان الفععرح والتوبععة والخالص والعتععق والسععالم
  وبسبب خطاياه، ولكنَّ لديه سالمًا داخليًا. هذاموقعهوالطمأنينة. ينوح اإلنسان ويكتِئب ويحزن ويعاني بسبب 

 يقتععل الحععزن الععالمي نفس. حعزن العععالم ينشععئ موتعًا. البهجة والحزن معًا، فيمععا حزن البهجما يسميه اآلباء بالع
 اإلنسان، لذلك يمرض اإلنسان وُينَهك جهازه العصبي، ويفقد صوابه ويبععدأ بالقيععام بععأموٍر سعيِئة. لععذلك يجب أن
 نحذر الحزن العالمي ألنه يقود إلى طريق مسدود وال يعطي أية تعزية على اإلطالق. كثير من الناس قد تسععببوا
 ألنفسهم بأذى كبير وعانوا كثيرًا بسبب هذا الحزن العالمي. ال أعني الناس الذين يعععانون من مشععاكل طبيعة، بعل

 ، وال يقبلون حقيقة كونهم مجرد بشٍر ويمكن أن يخطِئععوا. إنععه ألمععر رائععع أنأنانيتهمأولِئك الذين يعانون بسبب 
. أنا مجرد إنساٍن وأرتكب األخطاء، ولكني أتوب عنها وأسأل اهلل أن يغفر لي "تكون قادرًا على القول:  "

 كيف يمكن لإلنسان تجنب هععذا الحعزن الععالمي؟ عليعه أن يحيعا حيعاة روحيعة، أن يتعلم الصعالة، أن يقعرأ سعير
 القديسين، أن يعترف بصدق، ويشترك في أسرار الكنيسة، ألن األسرار تشعفي نفس اإلنسععان وتنقعذه من الحعزن
 العالمي وتعطي الحععزن ألجععل اهلل، األمععر الععذي يقععود إلى الخالص. بهععذه الطريقععة يجععد اإلنسععان التعزيععة. حين

نعترف، نطهر نفوسنا، وتستقر نعمة اهلل في قلبنا، وتتعزى نفسنا كلها ووجودنا بأكمله.
 يشكل هذا الحزن العالمي مشكلة كبيرة للعالم بأكمله اليوم، ألنععه ليس لععدى النععاس قععوة كافيععة الحتمالععه، لععذلك

  ويعانون بشدة. مع ذلك، أظن أن بإمكان اإلنسان تغييَر هعذا الحعزن الععالمي بشعكل تعدريجيالقنوطيقعون في 
ص  إلى حزٍن ألجل اهلل، وإيجاَد السالم في نفسه. أكرر مجددًا أن ذلك ال ينطبق على الحاالت الطبية، حين ُيشخَّ
 أحعدهم باالكتِئععاب، ألن ذلعك مختلععف عن هعذا الحععزن الععذي يتحعدث عنعه بععولس الرسععول. يسععتدعي االكتِئععاب

 منهجية طبية لعالجه. أما الحزن العالمي الذي يشفيه الروح القدس فهو ضمن الحيز الروحي.المرضي
يتابع بولس الرسول قائاًل:
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ْنَشاZ ِفيكُْم: ِمَن االْجِتَهاِد، َبْل ِمَن االْحِتَجاِج، َبْل ِمَن Zُه ُهَوَذا ُحْزُنكُْم هَذا َعْيُنُه ِبَحَسِب َمِشيَِئِة اهلِل، كَْم ا نَّ Yَفا " 
كُْم نَّ Zكُْم ا ْنُفسععَ Zْرُتْم ا ْظهَعع Zْوِق، َبْل ِمَن اْلَغْيَرِة، َبْل ِمَن االْنِتَقاِم. ِفي كُلِّ َشْيٍء ا  اْلَغْيِظ، َبْل ِمَن اْلَخْوِف، َبْل ِمَن الشَّ

ْبِرَياُء ِفي هَذا االZْمِر.  Z(.11:7كورنثوس 2)  ”ا. 
 هنا يقول الرسول بأن الحزن ألجل اهلل قد جلب للكورنثيين نتععائج جيععدة؛ فاإلنسععان الععذي يحععزن ألجععل اهلل، و

، بلالقنوطلديه غيرة هلل، ال يطغى عليه  لن أفعل شيِئًا. ال أتوقع أي شيء جيد وال أريد رؤية أحد! "، وال يقول:  " 
سأفعل شيِئًا ألجل اهلل. سأصععلي أكععثر.  . هععذاسععأعمل"يقول:   " أكععثر. سععأبدي حماسععة أكععبر في الصععالة والتوبععة

  منحكمحماسة، وإذا تصرف اإلنسان بهذا الشكل فسيحوز نعمععة اهلل في قلبععه. فععانظروا إذًا أيععة اندفاعًايتطلب 
 وأي سخط، وأي خوٍف من الععواقب،وأية حاجة إلى األعذار تسبب فيكم، حصل بمشيِئة اهلل، يهذا الحزن الذي 

 وأية رغبة في رؤيتي، أية غعيرة وأيعة رغبعة في معاقبعة الشععر. هكعذا يخعاطب بعولس الرسعول الكورنثععيين. ثم
ِر.  "يضيف:  اُء ِفي هععَذا االZمْعع ْبِرَيعع Zكُْم ا نَّ Zكُْم ا ْنُفسععَ Zْرُتْم ا ْظهَعع Zتتعلععق هععذه الحالععة .(.عع 11:7كورنثعوس 2) ”ِفي كُلِّ َشْيٍء ا 

 بمحنة مؤمني كورنثوس، والتي كانت مرتبطععة بخطايععا الجسععد، وهي خطععيرة جععًدا، خاصععة في تلععك األوقععات.
ر، وقعدوالسعععي ولكن حين حزن الكورنثيون، عندها حازوا غيرة أكبر للصالح. أرادوا رؤية الرسول،   أكعثر والتغيُّ

ساعدتهم غيرتهم.
اَم اهلِل مَعع Zَر لَكُْم ا ِه، بَععْل ِلكَْي َيْظهَعع لَْيعع Yْذَنِب ا ِل اْلمُعع لَْيكُْم، َفلَْيَس الZْجِل اْلُمْذِنِب َوالَ الZجْعع Yْن كُْنُت َقْد كََتْبُت ا Yًذا َوا Yا " 

 .(.12:7كورنثوس 2) ”اْجِتَهاُدَنا الZْجِلكُْم. 
 يقول بولس الرسول إنه كتب لهم هذه الرسالة وأحزنهم ليس ألنه أراد إحزانهم، بل ألنه أراد أن يععريهم المشععكلة
لوا إلى الحالة الروحية الصحيحة التي هم فيها اآلن، ولتكون لهم مثل هذه الغيرة  التي وقعوا فيها، وذلك ليتحوَّ
 للصالح. إذا كانت لدينا حالة ذهنية معينة، ونختبر مشاعر متنوعععة، ونععرى أن هععذه المشععاعر تقودنععا إلى التوبععة

من ثمععارهم تعرفععونهم مععتىوالنور والتعزية والتواضع، فهذا يعني بأنهععا حالععة من اهلل.  " كمععا يقععول المسععيح:  " 
 . إذا كانت الشجرة صالحة فثمرها يكععون صععالحًا، وإذا كعانت الشعجرة فاسعدة فثمرهععا يكعون فاسععدًا. يمكن16:7

 كان للكورنثيين ثمار حماستهم في حياتهم الروحيععة. تععبين أنفقد تقييم الحالة الداخلية لإلنسان من ثماره. لذا 
الرسول، من خالل ما فعله، أنهضهم إلى يقظة روحية.

 من المهم أن يعرف األهل والمرشدون الروحيون هذا: حين نقوم بشيء ما بخصوص أوالدنا أو أبنائنا الروحيين
 أو تالميذنا، يجب دومًا أن نأخذ بعين االعتبار فيما إذا كان ذلعك سعيأتي بنتعائج جيعدة أو سععيِئة. هععل سيسععاعد
 ذلك أوالدنا ليصبحوا أفضل، أكثر وعيًا، أكثر تواضعًا، وأكثر اجتهادًا؟ أم أنه سععيؤدي إلى عكس ذلععك؟ ال يمكننععا

 ، ألن التمييز، كما سبق وقلنا،فكير فيما سيقود إليه هذا الكالمتقول الكالم الصحيح وحسب، ولكْن علينا أيضًا ال
ل أننععا نريععد  هو أعظم الفضائل. يستلزم التمييُز أّنه حتى عندما نفعل الخير فعلينا فعله بطريقة صععحيحة.  فلنُقعع
 أن نبدي مالحظًة ألحٍد ما لفائدته. إن لم نقلها بلطف، فسينقلب كل شيء إلى شر. لذلك، علينا دائمًا وزن النتععائج

محدوديته.آلخر لوأن نفهم أن 
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ا ِبَسَبِب َفَرِح ِتيُطَس، الZنَّ ُروَحُه َقِد اْسَتَراَحْت كَْثَر ِجدًّ Zا ِبَتْعِزَيِتكُْم. َولِكْن َفِرْحَنا  ْيَنا  ْجِل هَذا َقْد َتَعزَّ Zِمْن ا " 
 .(.13:7كورنثوس 2) ”ِبكُْم َجِميًعا. 

 كما ترون، ال ينكر بولس الرسعول أنعه احتععاج تعزيعة بشعرية. لعذا فيجب أن تكععون التعزيعة البشععرية هامعة أيضععًا
 بالنسبة لنا. إذا حصلنا عليها، فهذا جيد، وإن لم نحصل عليهعا، فعذاك أفضعل، إذ حينهععا سعيعزينا الععرب. كمعا قعال
 الشيخ باييسيوس، حين ال تكون لدينا تعزية بشرية، فإنها حالة صعبة بالتأكيد، ولكّننا نحصل حينها على تعزيععة
 اهلل. عندما ال يكون هناك حضور بشري، يكون هناك حضور اهلل. لذلك فقد فضل القديسون عععدم الحصععول على

 .كّدوالتعزية بشرية، بل أن ينالوا حضور اهلل في حياتهم. هذا مع ذلك صعٌب ويتطلب الكثير من الصبر 
 حيث عشعت أنعاكوتلوموسعيو كان هناك شيخ روماني يعيش في جبل آثععوس. جعاء ذات يعوم لزيارتنعا في ديعر 

 . عاش الشيخ في الصعحراء وكعان دومعًا يصعل جائععًا. كعان قصععير القامعة ومنحعنيلعامين كبواٍب تحت الطاعة
أيهععا الشععيخ  "الظهر ويحمععل زوادًة على ظهععره، وكععان دائم المسععير. جععاء ذات يععوٍم لرؤيتنععا في الععدير، فسععألته: 
ال تقلق. إذا . فقال لي:  ليس لدينا أي طعام . ألمازحه قلياًل قلت:  أريد أن آكل ، قال:  "سيرجي، كيف حالك؟ " " " " " 
إذا كععان لععديكم طعععام ويمكنكم . أراد بهععذه الطريقععة أن يقععول لنععا:  "أكلت، فهذا جيد، وإذا لم آكل، فذاك أفضل " 
 إعطائي إياه آلكل، فستفعلون حسعنًا، سعتقدمون لي تعزيععة بشععرية، وإذا لم يكن لعديكم، ولم تعطععوني أي شععيء
. مثل هؤالء األشخاِص كان لديهم  "آلكل، وبقيت جائعًا فذلك أفضل بكثير، ألن الرب اإلله نفسه سيعزيني حينها

رجاء باهلل.
 كنت في الثامنة عشرة من عمري حين ذهبت إلى تسالونيكي للدراسة. المنعاخ هنعاك مختلعف تمامعًا عن قعبرص.

 رطب. لطالما أحببت األكل، وفي ذلك المناخ تحديدًا أردت أن آكل، وكنت جائعًا دومًا. التقيت هناك أبًاإنه بارد و
أيهععا األب، مععا الععذيسكِن روحيًا جيدًا جدًا، ولكنه كان ناسكًا. أقمنا جميعًا في   "القديسععة ثيععوذورا معععًا. سععألته: 

. كيف ستكفيني حصععة لبن واحععدة؟ كنت بحاجععة إلى تناول بعض اللبن ، فقال  "سنتناوله على العشاء اليوم؟ " " 
. حصة لبن واحدة ، فقال  أيها األب، لن أصمد طوياًل بحصة لبن واحدة "َطشت كامل مليٍء بالطعام. قلت له:  " " " 
م أني كنت جائعععًا طيلععة الععوقت. بعععدها وجععدت أبععًا  بعد أسبوعين انفصلت عن هعذا األب العروحي، ألنععه لم يتفهَّ
. وكلمععا رآني ذا خععبرة كبععيرة رًا جععدًا   ) .(روحيًا آخر، كان أيضًا طبيبًا بالتدريب، وكولونياًل، وبالعموِم شععيخًا مختِبعع
اذهب وكْل . فيقول لي  كال أيها الشيخ، لم آكل شيِئًا هل أكلت اليوم يا عزيزي؟ وكنت أجيب:  "كان يسأل:  " " " " 
، ويعطيني بعض المال للكافيتيريا بقرب الكنيسععة. أو أحيانعًا، حين كنععا نععذهب وننتظععر بالعدور لالعععتراف  "شيِئًا
 عنده، كان يخرج ويعطينا بعض المال ويرسل أحدًا ما لجلب الطعام لكي نتنشععط فيمععا كنععا ننتظععر. لقععد تفّهمنععا.
، فقد فهم بأننا كنا في الثامنة عشرة من العمر وأردنا أن نأكل. وعلى العكس، فإن ذلك الشيخ  ومع أنه كان ناسكًا

  وحيعدًا، ألننععا جميعععًا تركنععاه. كعان يتعذمر أحيانععًا ألننععا لم نكن نعأتي إليععهمضىالناسععك اآلخععر الععذي لم يتفهمنععا 
 لالعتراف. ولكن كيف كُنا لنذهب إليه إذا لم يكن يفهمنا؟ حين كنععا نعيش مععع القععديس باييسععيوس في كابسععاال
اذهب إلى ديععر  "لمدة من الزمن، هو أيضًا لم يأكل شيِئًا، ولكن بما أنه كان يعرف أني أحب األكل، كان يقععول لي: 
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. كان دير ستافرونيكيتا قريبًا من   ، مسير نصف ساعٍة تقريبًا. بما أنه هوقاليته"ستافرونيكيتا ثم عد إلى هنا
نفسه لم يملك أي طعاٍم لنا، كان يرسلنا إلى الدير المجاور.

معك لمأ  زقعه بعدأتلذلك من الضروري أن ُنظهر لآلخر أننا نفهمه. إذا أردت تعزية شخٍص ما، ولكن بدل إظهعار تفهُّ
 بمحاولة تعليمه، فمن المستبعد أن يتعزى بواسطتك. لقد رأينعا كيعف تصعرف شعيوخنا القديسعون. حين واجهت
، واستمع إلينا بانتبععاه رئيس دير سيمونوبترا حينها  ) .(أخويتنا بعض الصعوبات، ذهبنا لرؤية الشيخ إيميليانوس 
 شديد، مع أن مشكلتنا لم تكن شديدة الخطورة، كما يبدو لي اآلن. ما أثر فينا حينها هو رد فعل الشععيخ. لم يقععل
أيهععا الشععيخ، من ، بل باألحرى قال:  أيها الشيخ، صلِّ وسيساعدك اهلل. سيكون كل شيء على ما يرام "لشيخنا  " " 

"المؤكد أنكم في وضع صعب للغاية ورأينا أنه فهمنا حقًا. ثم أخبرنا كيف نحل المشكلة.

، إلى غرفة الطوارئ، ورأيت هناك رجاًل عجوزًا يِئن هنا في ليماسول هععذا) .(ذهبت في أحد األيام إلى المشفى   :" 
. فععذهبت إليععه وقلت لععه: ال تعره انتباهًا، إنه ال يشععكو من شععيء . كان هناك طبيب وقال لي:  "مؤلم. هذا مؤلم " " 
أتقول إنه سيمضي؟ حين . فقال  ال تقلق. ذلك سيمضي . قلت له:  أشعر جدًا بالسوء "ما الذي يؤلم؟ فقال  " " " " " " 
. أدركت في تلك اللحظة أنه حتى ولو كععان ذلععك الرجععل يختلععق معاناتععه، فإنععه  "تمرض أنت نفسك سترى حينها
 كان يعاني على كل حال، ولقد أجابني بشكل صحيح: حين تمرض أنت نفسك لن تتكلم بهذه الطريقعة بععد اآلن.
 لععذلك يسععتخدم علمععاء النفس أيضععًا مصععطلحًا شعائعًا جععدًا اليععوم: التعععاطف، وهععو ليس سععوى مععا يقولععه آباؤنععا

القديسون: أحب قريبك كنفسك، أي ضع نفسك مكان اآلخر، حيث يصبح ألمه ألمك.
 البارحة، أتى إلى المطرانية صبٌي وهو يبكي ألن أحعدهم قعد سعرق دراجتعه. هعذا ال شععيء بالنسعبة لنععا. بالنسععبة
 للصبي، كانت تلك كارثة عظيمة، ألنه خشي الذهاب إلى المنزل واالعتراف ألبيه بأن أحدًا ما قعد سعرق دراجتعه.
لماذا تبكي بشأن أمٍر سخيف جدًا؟ إنه مجرد غععرض.  "بإعطائه دراجة جديدة، ساعدناه وعزيناه. لكن لو قلنا له: 
، لكان شعر باإلهانة وغادر. كان ليقول أننا لم نفهمه. ولكن القديسين فهمععوا النععاس  "لماذا تفكر باألشياء المادية؟
، وهلم ال تفكععر بععاألمر  ، لماذا تخبرني كععل هععذا الكالم الفععارغ؟ "جيدًا جدًا ولم يستخفوا بمشاكلهم؛ لم يقولوا  " " " 

جر، كما نقول نحن عادًة للناس.
هذا ما أردت قوله لكم اليوم.

13-5:7 كورنثوس 2، حول 2022 أيلول 28* حديث إلى مؤمني أبرشية  ليماسول في 
Source: It’s Not Enough Just To Say, “I’m Praying For You” : A Word On Worldly Sorrow, Sorrow for God’s 
Sake,  and  Human  Consolation.  Metropolitan  Athanasios  of  Limassol. 
https://orthochristian.com/148918.html, https://orthochristian.com/148919.html. 
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