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 بمناسبة اقتراب عيد حلول الروح القدس

 

 ِغنى الروح ومنفعة اآلخرين

 
 تتمّيز عظات القديس مكاريوس الكبير، والملّقب بالالبس الروح، بالتشبيهات الجميلة النابعة من خبرة شخصّية حّية مع الروح القدس..

ا الكهنة والُخّدام والعاملين في حقل التعليم .هذا التشبيه البديع، من العظة الثامنة عشرةفي هذا المقال، انتقيت لكم  . والكالم يناسب جدًّ
أهّمية أن يغتني اإلنسان بالروح أّواًل، قبل أن الروحي.. إذ يركِّز القديس مكاريوس في هذا التشبيه على 

 يحاول أن ُيطِعم اآلخرين روحيًّا..!
 

.. وألّنه صرف من ثروته والكنز الذي يملكهإنساٌن غنيٌّ يريد أن يصنع وليمًة فاخرة، فإّنه ي+ إذا كان 
ا، فإّنه ال يخاف من عدم كفاية أمواله لتجهيز كّل لوازم الوليمة. وهكذا فإّنه  ُيكرم الضيوف الذين غنيٌّ جدًّ

 ، ببذٍخ وُأّبهة، واضًعا أمامهم أنواًعا كثيرة من المأكوالت وبأحدث أنواع التجهيز.دعاهم
ه مثل هذا الِغَنى، فإّنه إذا رغب في عمل وليمة ألصدقاء قليلين، فإّنه الفقير الذي ليس عند+ وأّما 

، من األواني واألطباق والمفارِّش وكّل شيء آَخر. وبعد ذلك حينما تنتهي يضطّر أن يستعير كّل شيء
يد كّل األشياء التي استعارها إلى أصحابها، سواء أطباق فِّّضة أ و مفارِّش الوليمة، ويخُرج المدعّوون، فإّنه ُيعِّ

ع كّل شيء،  يظّل هو نفُسُه فقيًرا وعرياًنا إذ ليس له ِغنى خاص أو أي أشياٍء أخرى.. وهكذا حينما ُيرجِّ
 .ُيعزِّي به نفسه

نى السماوي حقًّا، وشركة الروح في داخل نفوسهم، فإّنهم أولئك الذين يكونون أغنياء بالروح القدس+ بنفس الطريقة، فإّن  ، الذين عندهم الغِّ
ناهم ومن  نما يكّلمون أحًدا بكلمة الحّق أو حينما يتحّدثون باألحاديث الروحانّية، ويريدون أن ُيعّزوا النفوس، فإّنهم يتكّلمون وُيخرِّجون منحي كنزهم غِّ

ينُضب َمعينهم، ألنهم . ومن هذا الكنز ُيعّزون وُيفرِّحون نفوس الذين يسمعون أحاديثهم. وال يخافون أن الخاص الذي يمتلكونه في داخل نفوسهم
 .يملكون في داخلهم كنز الصالح السماوي، لذلك يأخذون منه ليعّزوا ويفرِّحوا ضيوفهم الروحّيين

، الذي هو ينبوع كّل صالح، سواء في األقوال أو الفقير الذي لم يملك ِغّنى المسيح، وليس عنده الِغنى الروحي في داخل نفسه+ أّما 
ّية واألسرار التي ال ُيعبَّر عنها. فحّتى إذا أراد هذا الفقير أن يتكّلم بكلمة الحّق، ويعّزي بعض سامعيه، بدون أن ينال في األعمال أو األفكار اإلله

ر من الذاكرة، ويقتبس فقط كلمات من أجزاء مختلفة من الكتاب المقّدس، أو ِمّما سمعه من الرجال نفسه كلمة هللا بالقّوة والحّق، فإّنه  يكرِّ
بعد أن ينتهي من الكالم .. وهكذا َيظَهر كأّنه ُيعّزي وُيَفرِّح اآلخرين، واآلَخرون يبتهجون بما ُيخبرهم، ولكن ّيين، فيخبر ويعّلم بها اآلَخرينالروح

روح الخاّص به، ليأُخذ تعود كّل كلمة إلى مصدرها األصلي الذي ُأِخَذت منه، وَيبقى هذا اإلنسان ويعود كما كان عرياًنا وفقيًرا ألّن ليس له كنُز ال
 .منه وُيعزِّي ويفرِّح اآلَخرين، إذ أّنه هو نفسه لم يتعّز أّواًل وال ابتهَج بالروح

نطلب من هللا باجتهاِد قلٍب وبإيمان، حّتى يهبنا أن نجد في قلوبنا هذا الِغنى، أي كنز المسيح الحقيقي بقّوة + لهذا السبب ينبغي لنا أّواًل أن 
علّيته. ولهذا فعندما نجد الرب أّواًل في نفسنا، لمنفعتنا أي للخالص والحياة األبدّية، فحينئِذ يمكننا أن ننفع اآلَخرين أيًضا إذ الروح القدس وفا

امهم ِشف أميصير هذا ُممِكًنا، ألننا نأُخذ من المسيح الذي هو الكنز الموجود في داخلنا، وُنخِرج منه كّل الصالح الذي للكلمات الروحانّية، ونك
 أسرار السماء.
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