
ال سّيما يف حضارة يعارض الطُُّرق اليت ينهجها العامل من حولنا، 
مبدأ االستهالك. وضلن، إْذ نعِدل عن الطّعام والّلهو  قائمة على

والّلذة لنصوم عنها كّلها، إظّلا نقول للعامل: "ضلن لسنا من ىهنا." 
وعندما نصوم نعرتف أّن احلياة ال تقوم على رلّرد التمّتع باخلًنات 

 ادلاديّة، بل على عالقتنا باخلالق.
وللّصدقة ِصلة وثيقة بالّصيام، ألّّنا تنبذ تصّرَف العامل. فمجتمعنا 
حيّث على االستهالك ويدعونا إىل أن "طلزن كنوزًا على األرض". 

أّما ضلن فنقول لو مع القّديس بولس إّن اخلًنات ادلاّدية أعطت 
لألعمال اخلًنيّة. كما لنا، ليس لسّد حاجاتنا فحسب، بل أيًضا 

نقول ما قالو السّيد ادلسيح، إّن شللكتنا ليست من ىذا العامل، 
 ونقتدي مبحبتو يف إنفاق ما وىبنا من اخلًنات.

ختاًما، ال يغُرْب عن بالنا أنّنا مل  نشَغل بعُد مكاننا كامال يف  
ادللكوت الّسماوي، لذا صلد أنفسنا يف مصارعة  يومّية غًن مرئّية 

: 6وى بشريّة، بل ضّد ُوالة عامل الظّلمة.")أفسس ضّد قُ  "ال
21.) 

أن يقَينا قوى الشّر.  هبا للكنيسة صلوات يومّية كثًنة تسأل هللا
وال عجب يف ذلك، فنحن نعتقد أّن يف العامل  ادلرئّي أشياء كثًنة 

كّنا مواطنٌن يف ادللكوت الّسماوي،  ا  ودل ال تُرى بالعٌن اجلسديّة.
لنا من أن ضُليط أنفسنا على الّدوام بوسائل االّتصال  كان ال بدّ 

بوطننا. من ىنا تكرمينا لإليقونات ادلقّدسة يف منازلنا كما يف 
 الكنيسة، ورفع الّصلوات أمامها. وإمياننا بالوطن الّسماويّ 

ينعكس خًنًا على شؤوننا ادلنزلّية. فنصوم ونستضيف ادلعوزين 
ك نُنمي اختبارنا للملكوت مرّحبٌن هبم باسم ادلسيح، وبذل

الّسماوي.  فنحاول أن نعيش حياتنا اليومّية متذّكرين أنّنا 
 بادلعموديّة صرنا ورثة مع ادلسيح لكّل ما وعدنا اآلب بو.

  

معيار اإلصليل، ألنّنا نؤمن ونوّجو ياتنا نلتزم بو يف حياتنا، أي 
ض:ىذه األر مبوجب حقائق ال تُ َرى على   

 

ادلسيح فاطلبوا إَذن ما ىو فوق، حيث "لقد قمتم مع 
يقيم ادلسيح جالًسا عن ميٌن هللا. إىتّموا دلا ىو فوق، 

(2: 3ي ال دلا ىو على األرض." )كولوسّ   

 

يلّية، ألّّنا صلالعامل حولنا كثًنًا ما ال يستطيع فهم ادلعايًن اإل
غالًبا ما تناقض حكمة ىذا العامل. كما أن اجملتمع الذي 

يقيس معىن احلياة بالّنجاح والرّفاه وادلمتلكات نعيش فيو 
وادلالّذ األرضّية. بينما ادلؤمن يقّدر نصيبو من الطبيعة اإلذلّية 
ويضعها عاليا فوق ىذه الشؤون األرّضية، وىذا بالّتايل يؤثّر 

يف أُسلوب تفكًنه والقيام بأعمالو واّّتاذ قراراتو وما يضع من 
 أفرد لنا زلال ا يف ادللكوت أولويّات يف حياتو. وألّن هللا

الّسماوي، فنحن على ِصلة بأشخاص ال يعلم العامل حّّت 
رلّرَد وجودىم: الثّالوث القّدوس  والسّيدة العذراء، 

 والقّديسٌن، والقّوات السماويّة.
وطريقة االّتصال هبم نسّميها الّصالة، وىي أداتنا الطبيعّية 

شّّت و مع إخوة لنا من للتحّدث إىل الرّب الذي  نشاركو حياتَ 
مة ادلميِّزة اللتزامنا بادللكوت األجيال.  فالّصالة ىي السِّ
 الّسماوّي.

 الّصالة والّصوم والّصدقة

 كّرمَ الّصالة نرتقي إىل عرش هللا الذي تَ  ـــبــ
 كما ضلاول أن    وأتاح لنا االّتصال بو.

ظلطًا مساوي اا حلياتنا ونأيت بو إىل األرض إلعادة توجيو نستمّد 
 أنشطتنا اليومّية. و الّصوم ىو إحدى تلك الوسائل. إنّو 

 احلياة يف امللكوت الّسماوي 

كتب القديس بولس رسالتو إىل األفسسّيٌن  ماعند
 نا من علياء (، رّلد  هللا الذي "غمرَ 3: 2)

يسوع... ومعو  أقامنا، و  بركة روحّية يف ادلسيحمسائو بكّل 
( ىكذا صرنا مواطنٌن يف 6: 1معو أجلسنا يف الّسماوات." )

الفردوس، وورثة مع القّديسٌن، وشعًبا حييا حياة هللا ويشاركو 
يف طبيعتو. فوعُي الكنيسة الّشرقّية ذلذه احلقيقة، محَلها على 

 ة.ابتكار "أخالقّيتها" اخلاصة، أي طريقتها  يف احلياة ادلسيحيّ 
كنيستنا ىي "من عامل آخر"، تؤّكد قداسة هللا، و دورَنا يف إّن  

عبادتو ملتّفٌن حول عرشو، وزمالَتنا مع القّديسٌن، وغًن ذلك، 
يقيًنا مّنا أننا ال ننتمي إىل ىذا العامل، بل إىل ادللكوت 

وىذا ما ندركو بنوع خاص يف مبىن الكنيسة اليت  الّسماوي.
،  ويف إمياننا  بأّن الوظيفة الرئيسّية متّثل الّسماء على األرض

للكنيسة على األرض ىي االحتفال باللّيتورجّيا اإلذلّية. من 
الّناس َمن يرى أّن ذلك بعيد عن الواقع، لكن إذا صّح قول 

 بولس الّرسول، لزم علينا أن نبحث أين يقع َموطننا الّسماوي.

 منط احلياة يف امللكوت الّسماوي
فقط عند احتفالنا  وت السماويّ ال ضليا يف ادللك

ذلك ادللكوت يؤثّر يف  باللّيرتجّية ادلقّدسة، بل  انّنا 
ٌن، إْن جاز ىا  َ اليومّية أيًضا. فنحن نعيش يف عادلحياتنا 

العامل  –القول: عامل نشارك فيو األسرة البشريّة، واآلخر 
ىو خاّص بنا نظرًا الّّتادنا باهلل يف يسوع  –الّسماوي 

فادلفروض إَذن يف حياتنا اليومّية أن تعكس مشاركتنا   ادلسيح.
. فنحن ننظر إليو بادلعيار ادلطلوب مّنا أن يف العامل الّسماويّ   



 

 احلياة يف امللكوت 
 الّسماوي
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 مواطنو الفردوس
"زلفُل القّديسٌن وجد ينبوَع احلياة وباَب 

الطّريق إليك  الفردوس. فَمن يل أن أجد
بالّتوبة. أنا ىو اخلروُف الضاّل. فادعين 

 يا سلّلص وخّلصين.
ن قدميًا من العدم جبلين، وبصورتو مَ "يا 

اإلذلّية شّرفين، ولتجاوزي  وصّيَتو أعادين 
إىل األرض اليت منها كّونين. أِعدين إىل 
ما ىو على مثالك، فيُبَعث يّف اجلماُل 

 القدمي.
ال يوصف، وإْن  "أنا صورة رلدك الذي

محلُت مِساِت الزالت. فارأف جببلتك 
أيّها السّيد وطّهرين بتحّننك. وامنحين 
الوطن ادلشتهى. ُمعيًدا إيّل حقوق أىل 

 "الفردوس.
رتبة اجلّناز ( –)تربيكات الرّاقدين   

 

.وشلّا قالو القّديس اسحق الّسورّي يف ىذا الشأن   
 

سلزَن الكنوز الكامن  باطمئنان   "أُدخلْ 
فيو سلزن الكنوز احملفوظ  يف قلبك، جتدْ 

يف الّسماء، إْذ ال فرق بينهما، كما أّن 
م ادلؤّدي إىل ل  ا مدخال واحًدا. فالسُّ مذل

ادللكوت ىو يف باطنك، إْذ ال زلّل لو 
إاّل يف نفسك. ُغْص إَذن يف ذاتك 

م للّصعود إىل ادللكوت ل  جتِد السُّ 
."الّسماويّ   

      
:ويقول القّديس أنطونيوس الكبًن  

 

"مثار األرض ال تنضج سريًعا، بل ال 
غىن ذلا عن الوقت وادلطر والعناية 

لتصًن يانعة. كذلك مثار الّروح ّتتاج 
إىل الوقت وشلارسة التقّشف وادلواظبة 

على الّدرس وادلثابرة وضبط الّنفس 
 والّصرب، لتكتسب الّنضوج."
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