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 يوم احلياة املكّرسة 
 2022شباط    2

 األخوات األعزاء يف املسيح و أيها اإلخوة  

 ليمنحكم الرب سالمه! 

حنن األشخاص املكّرسني.   ،أريد أن تساعدان كلمة الرب اليت مسعناها قبل قليل يف الوصول إىل املعىن العميق ملا نعيشه
 ، ليس فقط ابلنسبة حلياتنا الشخصية واجلماعية، بل أيًضا حلياة الكنيسة أبمجعها. مهماألمر 

ثل الشائعة والعادية السائدة منط حياتنا يثري التساؤل ويطرح أسئلة مزعجة ألنه يسري ع
ُ
كس عقليتنا. فهو خارج القيم وامل

 ياة حبسب اإلميان. منط معنّي للفكر املسيحي واحلعن  رج خيليس فقط يف جمتمعنا، بل أيًضا  

عطينا تأن نكون وما سنكونه يوًما ما.    إىلتوحي مبا حنن عليه وما حنن مدعوون    ينبغي أن يكون التزامنا الرهباين نبوءةً 
 كلمة هللا اليوم صورتني عن هذا األمر: 

ه كان يف اورشليم أن  25  يةشخصان حصال على تعزية من هللا. نقرأ يف ال من هم مسعان وحّنة؟ يسرين أن أفكر أهنما  
 إسرائيل.    عزاء كان ينتظر  رجل صّديق وتقي

الذي يبدأ إبعالن بشرى القسم الثاين من سفر أشعيا النيب، و يُدعي  هبذه الكلمة: "عزاء".  ميكن اختصار ما قاله األنبياء  
يكّرر األنبياء للشعب "كتاب تعزية إسرائيل".  ( )يدعى(  1،  40)أشعيا  )"عّزوا، عّزوا شعيب يقول رّبكم..."    صالاخل

 وقريًبا منا وأنه ال يرتكنا. أن هللا يريد أن يعّزي وأن يكون حاضرًا  

 ا، لكنه يعلم أنه ال يكفي أن يكون املرء صديقً صديق وتقي  لهذا ما ينتظره مسعان الشيخ، ينتظر عزاء إسرائيل. قهو رج
أبعد من إىل    ان ، بل تسري وأتخذ يف الصدق، أي يف منطق حياة بشرية حمضةليست فقط  وتقيًّا، وأن احلياة احلقيقية  

مًدا على وحي من الروح. ينتظر طيلة حياته، إىل أن أتى يوم، ينتظر مسعان طيلة حياته معته جيب انتظارها.  نوأذلك،  
 ويف اهليكل، حصل فيه على العزاء. كباقي األايم،  

 ما هو هذا العزاء؟ 

، يقول مندهًشا أنه يراجع ما حدث معه اليوم عندما أخذ الطفل بني ذراعيهعندما    30 الية  مسعان نفسه يف   قولي
 ، ورآه أبّم عينيه. "رأى اخلالص"

هذا يعين القدرة على رؤية هللا حاضرًا يف ، وبرؤيته أبّم العني، أي ابختباره فعليا.  تقوم التعزية إذن على رؤية اخلالص
 وأن الرب أييت يف الوقت الذي ال ننتظره فيه. حياتنا بطريقة جديدة وغري متوقّعة.  
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وهذا ما يصبح ه الشخصية.  وا، لكنه ال يستطيع احلصول عليه بقاأكثر من غريه  االتعزية هي خربة ما يرغب اإلنسان فيه
وهكذا حنصل على خربة حبيث حيصل اإلنسان على أغلى ما يريد.  واقًعا بفضل النعمة. هي خرب السماء اليت ُتَشّق  

 يف داخلنا. وحده هللا ميكنه أن يعّزي. الشفاء 

 و ز عن إعطاء احلياة أكلماتنا بشرية وفقرية وحمدودة وتعجان ألننا ال منلك كالم احلياة األبدية.  د ال ميكننا أن نعزي لوح 
 الشفاء. 

 عزاء هللا، ميكننا أن نصبح حنن أيًضا عالمة تعزية بعضنا لبعض.   ا خنترب دملكننا عن

أبو املراحم وإله كل تعزية، تبارك هللا أبو ربنا يسوع املسيح  يف رسالته الثانية إىل أهل كورنتوس: " هذا ما يقوله مار بولس  
 2هبا تعزينا به من قبل هللا" )   ليت ا  يقة ابلتعزية ضلكي نستطيع أن نعزي الذين هم يف كل  الذي يعزينا يف مجيع مضايقنا  

 (. 4- 3، 1كور. 

ما يف الكلمة من معىن، أي رجل وامرأة كل  بحصال على التعزية ألهنما كاان شخصني مكّرَسني،  مسعان وحنه شخصان  
 وخوف وتشاؤم.  وعاشا مع هذه الرغبة دون تعبما، رجل وامرأة أعطيا معىن لرغبتهما  ربطا معىن حياهتما ابنتظار

حده ميكنه أن يعطي احلياة، وخيتارون البقاء و ، وأنه  األشخاص املكرسون هم الذين يعلمون أن هللا وحده ميكن أن يعزي
احلياة اليت تتوق إىل ما هو و ار،  ل هذا االنتظ. يشكّ ينتظر اكتمال حياهتم من هللا  والرجاء، يف روح فقر    يف حالة االنتظار

 .  حقيقة حياهتمأبعد من املنظور،  

، ومتحور حياتنا حول ذلك، مع القبول يقةاليوم. القدرة على رؤية رغباتنا العم  حتدايت أعتقد أن هذا هو أحد أكرب  
 إىل التعزية التية من هللا. والعيش يف صحراء قاحلة ال حياة فيها سوى نظرة موّجهة    بنوع من الفراغ

من نظرة إىل ، أي تفريغ قلوبنا والعيش فقط  حتوي ساعة السجود اليت نقوم هبا مجيًعا مرة يف األسبوع على هذه الصفة
 ما هو أعلى يتجّسد يف واقع حياتنا. 

نا حدهاش )راجع يو االن   خربة  يتعّرفان على تعزية هللا. لكنهما أيًضا عرفا وألن مسعان وحنة عرفا كيف ينتظران، عرفا كيف  
 ...( ليقبلوا املعموديةتعّرف على املسيح بني من كانوا أيتون  املعمدان الذي اندهش عندما 

 ، ألنه كباقي األطفال، وألن جميئه مل يكن خارق العادة.يفاجئنا هللا ألنه أصبح صغريًا، طفال

عليه يف كل فقري وكل فقر، عرف  تهللا، وأن نتمّرن على الهذه هي رسالتنا، حنن املكرسني: أن حنافظ على التعّرف على  
 عادي. ليه يف كل ما هو حياتنا. جيب أن نتعّرف ع  ابتداًء من فقر

ن التعّرف على هللا أتيت أل و .  ـعندما نتعّرف على هللا، ألن ذلك يبّدل حياتنا  ما هو غري اعتيادي حيصل يف داخلنا و 
 (. 29، 2"الن أطلق اي رب عبدك بسالم" )لوقا  ابلسالم:  
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، اللذين مل هذين الشخصني املتواضعني، الذي كان ظاهرًا يف وجه ال ميكن لثمر كل ذلك أن يكون إال السالم العميق
 . يعودا حيتاجان إىل أي شيء، ألهنما رأاي اخلالص

دوًما   والتعزية واملعرفة والوداعة والسالمموقف االنتظار    تعمقحنن هنا ليوم لنتعّرف على كل هذا، ولنطلب من هللا أن ي
 ويف مجاعاتكم الرهبانية وابلتايل يف حياة كل واحد منا.   يف حياتنا 

  آمني


