النساك األوائل يهتمون بالعمل اليدوي،
كان ّ
حتى ال يُصابوا بنو ٍع من امللل ،وأيضً ا ليك
تُعطَى لهم فرصة لإلنفاق عىل أنفسهم
خالل تعب أيديهم ،كام يتمتعون بالعطاء
للمحتاجني .فإن ق َّدم الناسك صدقة ليسند
املحتاجني ،يليق به أن يدرك أن ما يُ َق ِّدمه
هو لشخص املسيح نفسه ،فريتفع فكره من
مجرد الحنو عىل املحتاجني إىل الحب نحو
الله نفسه .ففيام يرتفَّق الناسك باملحتاج،
يلمس ترفق الله به ليشبع كل احتياجاته
الروحية.

أنتم بالحقيقة أسقيطيون!

إن كان هؤالء الرهبان قد مارسوا النسك
حتى يف ضيافة األم سارة لهم ،فمن جانبها
أرادت تشجيعهم بروح االعتدال ،إذ ال يجور
للشخص حتى إن كان راهبًا متوح ًدا أن
يتشامخ يف داخله ،وال أن يٌصاب بصغر نفس،
فالتواضع هو أن يعرف اإلنسان أعامقه .إنه
بذاته ضعيف للغاية ،وبالساكن فيه غاية يف
القوة .يتغ َّنى مع الرسول“ :أستطيع كل يشء
يف املسيح الذي يق ّويني!” (يف )13 :4
هنا نقف بروح اإلجالل للراهبة التي تهتم
أن تع ّمق العالقات املقدسة بروح الرجاء
والفرح!

إلى روح القائدة العجيبة
تاماف إيريني

َأ َّمـا سـارة

Amma Sarah

كان لرهبان برية اإلسقيط شهرتهم الروحية راجع :بستان الرهبان.
الفائقة .ذهب مرة رهبان من اإلسقيط
لزيارة أّما سارة وق َّدمت القليل من الفاكهة Laura Swan: The Forgotten Desert Mothers,
َّ
.Paulist Press, 2001, p. 37-41
يف سلة صغرية ،فرتكوا الطعام الجيد ،وأكلوا
األقل جودة ،فقالت لهم“ :حقًا إنكم
أسقيطيون”.
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القمص
تادرس يعقوب ملطي

كُ ْن قائدً ا

بشيطان الزنا .فامذا يقصد بشيطان الزنا؟
باملفهوم املُتَّسع ،يتطلّع املؤمن إىل الله
كعريس نفسه ،وكل ما يشغل قلبه عن
حسب زنا.
االنشغال بالعريس الساموي يُ َ
فاملؤمن مهام كانت التزاماته الشخصية أو
العائلية أو الخاصة بالعمل ،يرتنَّم حتى يف
لحظات نومه قائالً“ :أنا لحبيبي وحبيبي يل،
الراعي بني السوسن” (نش .)3 :6
ليس ما يشبع قلب املؤمن سوى الله نفسه.
فإن حاولت التزاماته أن تسحبه من الرشكة
حسب هذا زنا روح ًيا .لذا يلزمه
مع الله ،يُ َ
أن يتع َّرف مع األم سارة عىل ضعفه ،ويثق
يف الله مصدر القوة .فال يطلب الهروب
من التزاماته ،وإمنا أن ينال القوة من الله
الذي يهب أعامقه القدرة عىل تذ ُّوق عذوبة
الرشكة مع الله حتى يف اللحظات الحرجة
من جهة ضيق الوقت أو خطورة املوقف.

يف كل عرص ت ُ َق ِّدم لنا نعمة الله قادة روحيني،
كهنة كانوا أو شع ًبا ،رجاالً أو نسا ًء ،ش ّبانًا أو
أطفاالً أو شيوخ ،مرىض أو أص ّحاء ،رهبانًا
أو بتوليني أو متزوجني .هكذا تدفع نعمة
الله كل املؤمنني إىل روح القيادة الصادقة،
بال تط ُّرف وتشامخ ،وبال يأس .يريد الرب
من موكب املؤمنني أن ينض ّموا إىل صفوف
الجنود السامئيني .هذا ما يدفعنا إىل التأمل
يف حياة القديسات لنتع َّرف عىل مالمح
القيادة الصالحة مع تن ُّوع الشخصيات
واملواهب والقدرات.
جاءت سرية القديسة أَ َّما سارة مخترصة
وكلامتها قليلة لكنها عميقة للغاية ،تكشف
عن جوانب هامة يف روح القيادة السليمة،
ومفاهيم إنجيلية لرحلة حياتنا عىل األرض.
ما كان يشغل قلب األم سارة منذ شبابها هو
االهتامم برحلة حياتها الداخلية،
وانطالق متلك العامل وال ميلكها العامل
قلبها نحو الله ُم َخلِّصها ،فامرست الحياة
الرهبانية بجوار نهر النيل ملدة ستني عا ًما .قيل عن األم سارة“ :كانت ساكنة بجوار
النهر ملدة ستني عا ًما ،ومل ترفع عينيها
إطالقًا لتنظر إليه” .حقًا الطبيعة جميلة
تحدِّ يها للضعف البرشي
قيل عنها أنها مكثت ثالث عرشة سنة مقاتلة وهي عطية إلهية لإلنسان .لهذا مل تحسب
بشدة ضد شيطان الزنا .مل تُص ِّل قط أن القديسة التطلُّع إىل النهر خطية .إمنا كان
َ
تتوقَّف الحرب عنها ،لكنها كانت تطلب من فكرها وقلبها وأحاسيسها ُممتصة يف االتحاد
مع الله ،حتى بدت غري مشغولة مبا هو
الله“ :يا الله ،أعطني قوة”.
حولها.
قد يدهش اإلنسان من إنسانة جادة يف
حياتها الروحية ،انطلقت بكل فر ٍح إىل كان داود النبي يتطلَّع إىل الطبيعة ،فام
الحياة الرهبانية منذ شبابها ،أن تُحا َرب يشغله هو أن كل الطبيعة تشرتك بلغة
الجامل الصامتة مع البرشية املقدسة

كخو ُرس يُ َسبِّح الله ويشكره« .سبِّحي ال ّر ّب من الرهبان املتهاونني وتحثّهم عىل الجهاد،
وكل اللّجج فقالت لهم“ :إين أنا رجل ،وأنتم نساء”.
من األ ْرض ،يا أيّتها التّنانني ّ
ال ّنار والْربد الثّلْج والضّ باب ،ال ّريح العاصفة
الصانعة كلمته» (مز .)8-7 :148
إرضاء الله ال الناس
قالت أَ َّما سارة“ :إن طلبت أن أُريض كل
كونوا رجاالً تق ُّووا
الناس ،فسأوجد تائهة عىل باب كل ٍ
واحد
صل أن
ق َّدمت لنا القديسة سارة تفس ًريا عمليًا لقول (أستجدي رضاه) ،إمنا ينبغي أن أُ ِّ
الرسول“ :اسهروا ،اثبتوا يف اإلميان ،كونوا يبقى قلبي نق ًيا نحو كل ٍ
أحد”.
رجاالً ،تق ّووا” ( 1كو  .)13 :16جاء مرة شيخان إذ هي مشغولة برحلة قلبها املستمرة نحو
من املتوحدين العظامء من منطقة بيلوزيوم الله ،مل يكن يشغلها إرضاء الناس ،بل تسلك
( Pelusiaبجوار بور فؤاد حاليًا) لزيارتها .الطريق الحقيقي البسيط واملستقيم نحو
قال أحدهام لآلخر“ :هلّم بنا نجعل هذه الله .وكام يقول الرسول“ :لو كنت بعد أريض
املرأة العجوز تتواضع” .قاال لها“ :احذري الناس ،مل أكن عب ًدا للمسيح” (غل .)10 :1
من أن تغرتي بنفسك ،إذ تقولني لنفسك:
انظري كيف يأيت متو ّحدون لرؤيتي وأنا صعود دائم للقاء مع املسيح
مجرد امرأة!” قالت لهام“ :حسب الطبيعة
قالت أيضً ا“ :إين أرفع قدمي ألصعد السلم،
أنا امرأة ولكن ليس حسب أفكاري”.
فإذا يب أضع املوت أمام عيني قبل أن أصعد
مل تقل لهام إنها رجل ،أي قوية وقادرة عىل عىل الدرجة” .وكأنها كلام رفعت قدمها
العمل والسهر .إمنا قالت إنها ليست امرأة لتصعد درجة من السلم تشعر أنها تقرتب
حسب أفكارها ،ألنها تتطلَّع إىل دعوة الله من الساكن يف األعايل ،فتتمتع برؤيته وج ًها
للمؤمن أن يتشبَّه باملالئكة .وكام يقول لوجه ،وتنعم باتحاد أعظم معه .إنها ال
الرسول“ :ليس ذكر وأنثى” (غل  .)28 :3تتطلع إىل املوت بروح القنوط ،إمنا تنظر
يقول القديس ديدميوس الرضير“ :يخربهم إليه بكونه يُ َحقِّق غايتها وهو السكنى يف
بولس أن يكونوا شجعان وأقوياء مثل أحضان الله خالل ُح ِّبه الفائق.
املصارع وجندي املسيح ،يفعلون كل يشء
بالحب لله ولبعضهم البعض”.
منو يف الحب!
كانت القديسة تتطلَّع دو ًما إىل فيض نعمة قالت أيضً ا“ :جيد أن تعطي صدقات حتى
الله عليها تعطيها قوة عىل الجهاد والسهر ولو كانت إلرضاء الناس فحسب ،فمن
كجندي صالح ليسوع املسيح” ( 2يت  .)3 :2خاللها ميكن لإلنسان أن يبدأ يف البحث عن
مرة أخرى يبدو أنها أرادت أن تُوبِّخ مجموعة إرضاء الله”.

