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2018
أبنائي األحباء،
المسيح قام!  ...بالحقيقة قام!
من مثل الرب إلھنا؟! مراحمه أكثر من رمل البحار .سخاء حبه ال يقاس .لم يترك شيء لم يفعله من أجل أن يخصلنا ويھبنا حياة
أبدية؟! فعندما نتفكر في إحسانات ﷲ التي ال تحصى ،نجد أن السخاء ھو صفة ال تتغير في شخصه الكريم .رغبة ﷲ في اعطاؤنا الحياة
ضل ُ" )يوحنا  .(10 :10قدم نفسه
األبدية ال يمكن قياسھا .يطلب القليل ويھب الكثيرَ " :وأَ َّما أَ َنا َف َقدْ أَ َت ْيتُ لِ َت ُكونَ َل ُھ ْم َح َيا ٌة َولِ َي ُكونَ َل ُھ ْم أَ ْف َ
كذبيحة حب ،وسفك دمه الثمين فدا ًء لجنس البشر .إن قيامته المجيدة تؤكد للعالم أن القيامة تنتظر كل واحد منا.
قد يحاول العالم بجھل التعامل مع ﷲ من منظور فكري وعملي ،لكنه يفشل في فھم محبة ﷲ للجميع ،واشتياقه إلعطائنا الحياة األبدية:

" َفإِنْ ُك ْن ُت ْم َوأَ ْن ُت ْم أَ ْ
ب َخ ْي َرا ٍ
ت لِ َّلذِينَ َي ْسأَلُو َنهُ!"
ش َرا ٌر َت ْع ِر ُفونَ أَنْ ُت ْع ُطوا أَ ْوالَ َد ُك ْم َع َطا َيا َج ِّي َد ًةَ ،ف َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّي أَ ُبو ُك ُم ا َّلذِي فِي ال َّس َم َاواتَِ ،ي َھ ُ

)متى .(11 :7

نحن واثقون في سخاء محبة ﷲ في قيامته المجيدة ،ألنه تألم كثيراً عنا ليھبنا حيا ًة أفضل ،أبدية أعظم خالية من األلم والحزن .لقد كان
ﷲ في خلقته للكون قبل خلقه لإلنسان يعد كل شيء الستقبال اإلنسان في اليوم السادس) .تكوين  .(2-1يقول القديس مار إسحاق
السرياني" :بالحب أتى العالم إلى الوجود" .لم يترك ﷲ شيء لم يفعله لكي يھبنا الحب ،النعمة ،الغفران ،والحياة األبدية .لقد أظھر ﷲ
سخاءه في خدمته لنا ...حول المذنب إلى قديس ...احترم الودعاء والضعفاء والمنبوذين ...شفى المرضى ،سواء كانت أمراضھم بسبب
خطية ،أو بسب الظروف ...لقد قبل الجميع إليه ،بارك األطفال ،أشبع الجموع.
قدمت لنا الكنيسة في بداية رحلة الصوم المقدس إرشادات لوضع كنزنا في السماء ،دون القلق بشأن أي احتياجات أو رغبات مادية.
بل وقدمت لنا الضمان بأن محبة ﷲ الغير محدودة توفي ما نحتاج إليه أكثر مما نسأل أو نفتكر" :ل ِك ِن ْ
اطلُ ُبوا أَ َّوالً َم َل ُكوتَ ﷲِ َو ِب َّر ُهَ ،وھ ِذ ِه
اسأَلْ َما َذا أ ُ ْعطِ ي َك« .أجاب سليمان بطلبه الحكمة والمعرفة ليكون
ُكلُّ َھا ُت َزا ُد َل ُك ْم" )متى  .(33 :6عندما تراءى الرب لسليمان قال لهْ » :
قادراً على رعاية شعب ﷲ ) 2أخبار أيام  .(7 :1واستجاب الرب بسخاء عظيم من خالل منحه لسليمان طلبه المتواضع ،واعطاؤه أكثر
كثيراً جداً مما سأل ) 2أخبار أيام .(12-11 :1
يتوقع الرب منا أن نكون اسخياء مع اآلخرين .لقد أعد ﷲ شعبه حاثا ً إياھم أن يظھروا اللطف تجاه األمم ،ألنه أراد خالص كل
الر ُّب إِل ُھ ُك ْم"
يب ال َّن ِازل ُ ِع ْن َد ُك ْمَ ،و ُت ِح ُّب ُه َك َن ْفسِ كَ ،ألَ َّن ُك ْم ُك ْن ُت ْم ُغ َر َبا َء فِي أَ ْر ِ
ِص َر .أَ َنا َّ
ضم ْ
البشر ،ألنه قالَ " :كا ْل َو َطن ِِّي ِم ْن ُك ْم َي ُكونُ َل ُك ُم ا ْل َغ ِر ُ
)الويين  .(34 :19يجب أال ننسى أبداً محبة ﷲ السخية ،غفرانه ،ونعمته في العديد من التحديات التي نواجھھا كل يوم .حتى لو كنت
تشعر بفراغ الحب تجاه اآلخرين ،دع حب ﷲ يمأل قلبك ،وسوف يتدفق الحب منك بشكل طبيعي .كل ما يمكن أن نمتلكه في الحياة يمكن
أن يكون قطرات من الزيت مثل تلك القطرات التي أنارت مصابيح العذارى الحكيمات ،أو يمكن أن نصبح آنية مظلمة فارغة مثل التي
كانت للعذارى الجاھالت ،ألن أنفسھن كانت فقيرة روحيا ً )متى  .(13-1 :25اإليمان ھو اإلناء ،والحب ھو المحتوى الذي يمأله.
العالم بأسره ،منذ بدء الخليقة إلى األجيال المزمعة أن تأتي وتقبل الرب في مجيء مجده ،الجميع قد وھبوا نعمة قيامته المقدسة.
النعمة ھي صورة تجلي سخاء وصالح ﷲ .ال أحد يستحقھا ،وال أحد يستطيع أن يجلبھا لنفسه ،لكن الربّ يسوع يسرّ أن يعطيھا بوفرة:
صا .أَقِي ُموا َم ْو َتى .أَ ْخ ِر ُجوا َ
" ِا ْ
ش َياطِ ينَ َ .م َّجا ًنا أَ َخ ْذ ُت ْمَ ،م َّجا ًنا أَ ْع ُطوا" )متى .(8 :10
ضىَ .ط ِّھ ُروا ُب ْر ً
ش ُفوا َم ْر َ
إنه يتوقع منا أن نكون مثله ،أسخياء في الحب ،لطفاء في الكالم ،حريصين في كل تصرف ،ليس لنا أعداء ،إال الشيطان وحده .إن ﷲ
مستعد ومتشوق ألن يغفر كل ذنوبنا ،فليتنا ال نتردد إذاً في مسامحة اآلخرين .جعل السيد المسيح نفسه الذبيحة المقبولة التي وضعت عليھا
عبء آثام الناس .واعطانا سر االعتراف ألجل التجديد الدائم ،وإنعاش نفوسنا من عبودية الخطية" .ا َّلذِي فِي ِه َل َنا ا ْلفِدَا ُء بِ َد ِمهُِ ،غ ْف َرانُ
ب ِغ َنى ن ِْع َمتِهِ ،ا َّلتِي أَ ْج َز َل َھا َل َنا بِ ُكل ِّ ِح ْك َم ٍة َوف ِْط َن ٍة" )أفسس .(8-7 :1
ا ْل َخ َطا َياَ ،ح َس َ

بقلوب مملؤة بالبھجة ومعترفة بجميله علينا ،دعونا نفكر يوميا ً في قيامة المسيح المجيدة وحبه الغزير ،ونعمته ،وغفرانه ،والحياة
األبدية التي أعدھا لنا ،حتى تتسع قلوبنا بسخاء تجاه كل الناس .نطلب من الرب أن يحفظ لنا حياة أبينا الحبيب قداسة البابا تواضروس
الثاني بابا اإلسكندرية الـ  118وبطريرك الكرازة المرقسية ،ويثبته على كرسيه سنين عديدة وأزمنة سالمية ھادئة مديدة ،بالشفاعات
والصلوات التي ترفعھا عنا القديسة العذراء مريم وجميع صفوف المالئكة والقديسين.

وإللھنا المجد الدائم إلى األبد .آم ن.
أنبا يوسف
أسقف جنوبي الواليات املتحدة

) (2الفيلوكاليا النصوص األصلية الكاملة ،يوحنا كاسيان ،في الطمع ،ص.80
) (3نفس المرجع السابق ،إيفاجريوس المتوحد ،نصوص عن اإلفراز من جھة الشھوات واألفكار ،ص .36 ،35

