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"السلم إىل هللا" إىل واحدة من أعظم الفضائل اليت نعرفها جيدًا واليت نذر أمام هللا تاب ك  معخذ رحلتنا، هذا الشهر،   
  إدراكنا هلذه الفضيلة ونفسر األسباب اليت تعطلنا عن إقتناءها.  مدى أن حنافظ عليها، وهي فضيلة الطاعة املباركة. دعو نفحص

والتقنيات احلديثة  ُنسَّاكجَدت يف القرن الرابع فقط، يف زمان كان فيه الرهبان كثرياً ما أمسع ما يُقال عن أن الرهبنة احلقيقية وُ   
ت بروحٍ  م أننا من غري املمكن أبدًا أن نقتين نفس الفضائل، ألن طرقنا يف الوقت تثبيط العزم لتزعُ  غرضها غري موجودة. وتُعقد املقارا

ء الربية ال ميكن تنفيذه على اإلطالق يف عصر هذا. ومع ذلك، أرى أن  احلايل شديدة اإلختالف عن املاضي، وأن ما نتعلمه من آ
  هذه اُحلجة ببساطة هي عذٍر واٍه من ِقَبل هؤالء الذين ال يبغون بذل اجلهد يف السري يف الطريق الضيق. 

لرغم من   القديسني األبرار يف الكتاب أن كل  بنعمة هللا، عندما يكون هناك عزم، يكون هناك السبيل لتحقيق ما نبغاه. و
هلة كثرية غريبة وسلوكيات شريرة إالنيكانوا حماط  املقدس م   مل يلجأوا إىل إختاذ الظروف اخلارجية كعذر ليهملوا تنفيذ وصا هللا.  أ

ه ألنه كان ُمفضًال ومكرماً جداً، ومل يتصور على اإلطالق أنه يف يوٍم البد وأن القديس يوسف قد شعر بشعور اإلستحقاق يف بيت أبي
لرغم من ذلك، عندما إختذت األحداث يف حياته  ثقته،ما سوف يعاين كثرياً ويفقد ألمان التام. و هذه الثقة اليت كانت جتعله يشعر 

  القديس الذي نعرفه اليوم.  -سف الصديقه ليصبح يو ، تسليمه إلرادة هللا جعله يتضع وغريَّ اً غري متوقع اً منعطف

خذه اليوم وعزمية على تسليم عقولنا،    ا نذر  إذن، فالطاعة ليست شيئًا من املاضي عندما كانت البيئة مناسبة هلا. إ
، وأرواحنا يف يدي هللا الذي يريد لنا أكثر بكثري من أن ندرك. قيل أن القديس يوسف كان نبؤة لربنا يسوع ا ملسيح الذي وأجساد

َل َصاَر ِجلَِميِع الَِّذيَن يُِطيُعونَهُ " ََملََّ ِبِه. َوِإْذ ُكمِّ ًنا تـََعلََّم الطَّاَعَة ِممَّا   هلا من قضية خاسرة لو أننا  ١."، َسَبَب َخَالٍص َأَبِديٍّ  َمَع َكْونِِه ابـْ
ً عن أنفسن ن نعطي حسا قدمنا له كل هذه "األسباب اجليدة" اليت بسببها مل نفعل ما   ،٢ا أمام هللايف اليوم األخري، عندما نطالب 

حلري، كسرِ  ذا أمام و  ؛ للنذر، ينبع من الداخل وليس من اخلارجكان جيب علينا أن نفعله. إن عدم طاعتنا، أو  عندما نعرتف 
  الرابع املثالية داخلياً، وبنعمة هللا، نقتين نفس الفضائل اليت سبقنا إليها الرهبان القدامى.  أن نبدأ يف بناء رهبنة القرن عندئذ ميكنأنفسنا 

على  اً قلة إمياننا يف هللا. وبناءلإذن، ما الذي يعوقنا عن تنفيذ هذه الوصية املباركة؟ أتصور أن هناك عدة أسباب كلها نتيجة   
  . على حكمتنا اخلاصة االعتمادنبدأ يف  خنضع بسبب اخلوف و الإىل أ سوقناقلة اإلميان هذه تفإن ذلك، 

                                                            
 ٩-٨: ٥ عب ١ 
 ١٢: ١٤ رو ٢ 



ألعمال اجلسدية"يقول يوحنا الدرجي أن    أن يقال عن لذا، ميكن  ٣."الطاعة جحود كامل للنفس، ُمعرب عنه جهرًا 
 "ملاذا؟"اإلنسان غري املطيع أنه مل جيحد العامل من أجل ملكوت هللا. وحنن نفعل هذا كنتيجة لقلة إمياننا، اليت تفرض علينا أن نسأل 

ذا، ُنسلِّم ء ال يسمح لنا أن نكون خاضعني، ألننا  ألمان. كرب  عندما نواجه املصاعب ونتمم مشيئتنا اخلاصة من أجل الشعور 
ألحرى خنتار أن نتحكم يف حياتنا و ندافع عن أنفسنا أن  مبستقبل جمهول، ألحداث غري متوقعة، ولتجارب من اخلزي والعار. ال، بل 

رب من اخلجل إ" كوأن ٤."الطاعة هي ترك اإلفراز بغىن اإلفراز"ظروف سيئة. ومع ذلك، قيل أن بعندما نواجه  ال لست تقدر أن 
طات فهمنا اخلاص وأن ميألكم بفرح إخضاع مشيئتكم  ٥."خلجل ولذلك  أحبائي، خذوا حذركم، وصّلوا دائماً أن حيرركم هللا من ر

لتايل    مشيئته.  تتممونلآلخرين، و

ا لو كانت إغتاظت أن والديها قدموها كيف يكون حالنا لو أن القديسة مرمي كان لديها روح العصيان؟ كيف يكون حالن  
ا بنفسها؟ هل كانت سوف ترفض خطبتها  للهيكل يف سن صغرية كهذه؟ هل كانت ستتمرد وتقول أن الوقت قد حان لتصنع قرارا

تضاع  نا احلبيبة مل جتادل وأطاعتلقديس يوسف؟ هل كانت ستتفاوض مع املالك حينما زارها؟ رمبا، ولكننا نشكر هللا أن أمَّ من ا هللا 
ا املباركة. يف يف كل مناسبة  الطاعة، قرب املشيئة "يقول الدرجي:  ٦."َبْل ُطوَىب ِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكَالَم ِهللا َوَحيَْفُظونَهُ "خالل حيا

ألن الذي أمات بتقوى هللا نفس التلميذ،  ؛ما هو صاحل أو على ما يبدو رديئاً  . امليت ال جيادل، وال حيكم علىتواضعوقيامة ال
 اً ونظر من علوه ليختار خادمليتممه على األرض  اً عظيم لو أن هللا كان لديه عمالً  -لذا، فإين أتساءل ٧."هو يعتذر عنه يف كل شئ

 مع؟ هل يضع هللا ثقته بك مثلما كان ملشيئته  اً ومطيع اً خاضع منذ بداية رحلتك معه له، هل سيختارك؟ هل أنت، كخادم هلل، كنت
 بين إن أقبلت "  أن يقول:القديسة مرمي، أو موسى، أو إبراهيم، أو أيوب، أو دانيال، أو القديس يوسف النجار؟ هل سيستطيع هللا

َا َعْنُكمْ "أيضًا و  ٨."خلدمة الرب اإلله فاثبت على الرب والتقوى وأعدد نفسك للتجربة َ ُمْفَتِكٌر ِ  ٩"َألّينِ َعَرْفُت اَألْفَكاَر الَِّيت َأ
تعرف الصواب، بل من أجل   -أم أن قصتك أكثر شبهًا بقصة شاول ١٠."َال َختَْف َألّينِ َمَعكَ  "اخلادم األمني. عرف أنك ستكون أو 

ئك والظروف اخلارجية، جتادل وتعصي مشيئة هللا؟  م إذ يالحظ"كرب ون هناك بني العائشني يف الطاعة من خيدعون أنفسهم، أل
م حني ينالون رغبتهم، حيرمون أنفسهم متامًا من إكليل  الرئيس وتساهله، يسألونه ِخدمًا مناسبة هلواهم. أولئك فليعلموا أ
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 ٠٩ نفس المرجع ص ٥ 
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ء واملشيئة الذاتيةعرتافهم، ألن ا لكلية عن الر أن إبليس فقط يستحيل أن ينقض "تذكر كلمات الدرجي  ١١."الطاعة غريبة 
   ١٢."مشيئته

ُتْم حتُِبُّوَنِين فَاْحَفُظوا "الذي أعطيناه حياتنا. جيب علينا أن حنبه:  ذاك - مثال الكمال لنتبعه ُوِهبنالقد  ..أحبائي   ِإْن ُكنـْ
ُه."علينا أن نعرفه: جيب  ١٣"َوَصاَيَ  َ َناُه: ِإْن َحِفْظَنا َوَصا َذا نـَْعِرُف أَنـََّنا َقْد َعَرفـْ ُتهُ «َمْن قَاَل:  َوِ ُه، » َقْد َعَرفـْ َ َوُهَو َال َحيَْفُظ َوَصا

َذا نـَْعِرُف أَنـََّنا "جيب علينا أن حناكيه:  ١٤."اْحلَقُّ ِفيهِ  فَـُهَو َكاِذٌب َولَْيسَ  َوَأمَّا َمْن َحِفَظ َكِلَمَتُه، َفَحقًّا ِيف هَذا َقْد َتَكمََّلْت َحمَبَُّة ِهللا. ِ
َبِغي أَنَُّه َكَما َسَلَك َذاَك هَكَذا َيْسُلُك ُهَو أَْيًضا ِفيِه: ِبٌت ِفيِه يـَنـْ َ    ١٥."َمْن قَاَل: ِإنَُّه 

ر إن الرهبنة احلقيقية ليست ش   يئًا من املاضي، والطاعة احلقيقية ال تتغري تبعًا للزمن. إذا كانت شهوة قلبك هي أن تقتفي آ
"الذين َمن سبقوك وأن تُقدم نفسك ذبيحة حية هلل، إذن تعلَّم أن تتضع من خالل خضوعك لآلخرين. حيثنا الدرجي بقوله أن 

شركة، يصارعون مع أما الذين يعيشون يف  .لشياطنييعيشون يف السكون، خاضعني ألب روحي، ليس هلم أخصام سوى ا
ه بكثري من العناي م حتت نظر معلمهم كل حني، حيفظون وصا خرون آلاوالتدقيق؛ أما  ةالشياطني والناس سوية. األولون، لكو

م ليسوا دائمًا يف حضرته، ينقصون يف الطاعة قليًال. مع ذلك، فإن احلريصني الكادحني  يسدون هذا النقص بوفرة، فلكو
أيضاً و  ١٧."تـَوَكَّْل َعَلى الرَّبِّ ِبُكلِّ قـَْلِبَك، َوَعَلى فـَْهِمَك َال تـَْعَتِمدْ " ١٦."لون أكاليًال مضاعفةبصربهم على احملن واملصادمات وحيصِّ 

  ١٨."ِإْن ُكنَّا َنْصِربُ َفَسَنْمِلُك أَْيًضا َمَعهُ "

  ١٩."رين، فواصل أيها اجملاهد سعيك ال خوف"هذه الدرجة تساوي يف عددها عدد املبشِّ 

  ليكن سالم وحمبة ربنا يسوع املسيح مع مجيعكم. 

 واجملد هلل إىل األبد. آمني.
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