
  ! حيبُّ احلياةالكلُّ
   اإلهلّياُس يوحنَّا كرونشتادت والقدَّيُسالقدِّ

  
  

  
 يُسهذا الكاهُن الروسيُّ القّد

  يف العشرين من شهرِاجلديد، الذي رقَد
  منقطَع لنا مثاالً، ترَك١٩٠٨ل سنة كانون األوَّ

 وقد شدََّد.  املسيحعن راعي كنيسِة النظريِ
 اسِ القدَِّةيَّز، على أمهِّه، بامتياه وتعليِمحبياِت
 ًما بالغريِةكان راعًيا مفَع.  ومعناهاإلهليِّ

 ه العطوِف واهتماِمِةواحملبَّ  الذاِتونكراِن
  .على الناس
حَني ، ١٨٥٥ السنة ذُا من يوحنَّاألُب

، على ١٩٠٨ه سنة  موِت كاهًنا إىل حنيَِنرِطُش
 اهللا، وُيسدي  بكلمِة يوم، ويعظُكلَُّيقيُم القدَّاَس اإلهليَّ   كانَ، قرٍنمدى نصِف

ا  رعائيالً عَمَقلقد حقَّ. هاقيًما إيَّاها من سقطاِت نفوًسا ُمالنصائح، ويعزِّي ويرشد، ويعيُد
كان . ه عجائبِ كثرِة من خاللِ رضى اهللا عنه واضحةًوكانت عالماُت. ا رائًعاواجتماعي

  .ا جد قليالً ويرتاُحٍف توقُّ من دوِنيعملُ
 على ه العميقِة عن حمافظِتةَ البتََّيمنعاه ومل ، عليه تأثٌريللِ واملَ للتعبِ يكْنمل

  . املنقطعة غريِ الصالِةحالِة
 يرى يف ه كانَ بالغ، ألنَّ واحترامٍ ال توصُفٍة به مبحبَّحيطُ ُيكان الشعُب

    .  يسوع، الراعي الصاحل الربِّه مثالَشخِص
  اإلهليَّاَسالقدَّ: ه أنَّ احليِّ وتذكريِِهه هي بعمِلمثاِله و اليت أعطاها حبياِتالشهادةُ
  .  للبشرةُ احلقيقيَّ واحلياةُ للنعمِةهو أغىن نبعٍ

  
  
  



  : هو شخصيا ما يلييقولُ
  

 ِ بكسرُقَّ الذي يتحق، مع اهللاِ اإلنسانِحدةِ وِّ من سرُ أعظمِ يف األرضُماذا يوجد
ِه كل أعمالِى بعظمتَّ يتخطِّ اإلهليِاسَّ يف القدُّلذي يتم اهللا اُه؟ عملِ دمِ وإهراقِ املسيحِجسد َّ 
  !هِ نفسِ العاملَ خلقَّ وحىتِ يف العاملْخرى اليت صارتُاهللا األ

.  املسيحَ يسوعِ احلياةِ نبعِ من دونٌَّ حقيقيةٌ حياةُ ولكن ال توجد،َ احلياةُّنا حنبُّكل
 ُدِّه، سيُ نفسُدِّ السي،اسَّ القدَه خاللَّألن. هاُ ونبعِةَّ احلقيقيِ احلياةُ هو خزينةُّ اإلهليُاسَّالقد
 وافرة، كما ً حياةَ الذين يتناولونَعطي ألولئكُ ويٍ وشرابٍه للمؤمنني، كغذاءَعطي نفسُ ي،احلياة
 ُجئت". "ةَّ األبديِ على احلياةْ حيصل، دميْ جسدي ويشربْمن يأكل: "هُ هو نفسَقال

  ". أفضل هلمَ، ولتكونٌ هلم حياةَلتكون
ِ الشيطان، سبب اخلطيئةَّولكن ِ يبعْه أنِ أحابيلِّ بكلُ واملوت، حياولَ ِّد املسيحيُ  عن َنيَ

َّبا إيِّ احلياة، جمرِكأس  لكي ، العظيمِّ هذا السرَ حيال، واإلمهالِ والربودةِ اإلميانِاهم بضعفً
نا، وعلى الدوام، ِ يف قلوبَبُ نلهْ أنٍ مبكانِمن الضرورة.  واخلطيئةِ املوتِ برباطاتَ الناسَيربط
ِ فأكثر، اإلميان باملسيحَأكثر َة الفائقة حيالَّ واحملبَ َ . ِ عنايتهِعجائبب ٍ باستمرارَ نفتكرْوأن. هَ

َاإلجنيل املقدس ولنقرأ  َّ نا ِ نفوسِ إىل داخلْنا ولندخلْ مبا قرأٍ بعمقْلَّولنتأم. ٍ دقيقٍ متواترٍبشكلَ
  . ناَريُع وعمانا وَّنا الروحيَنرى فقرف

 َةَّ احملبُعيقُة، اليت تَّ األرضيِاتَّ بامللذُقَّ تتعلٍةَّ حمبَّنا كلِ من نفوسَ نقطعْ أنِّمن الضروري
 ُدِرَ اليت تُةَّيِّدِ اجلُهذه األقوال". ّ دنيويٍ اهتمامَّا كل عنَّْفلنطرح. "اًّ جدٍ شنيعٍ بشكلَةَّالسماوي

ِّ صوتا صارخا يف الربَنيِّ املسيحي منٍ تبقى لكثري،ّيميفروا الشِيف التسبيح ً   ...ةَّيً
  

  .   نا قلوبِ داخلَ دائًما يف العمقِثُ اليت تتحدَّ،ا هذه يوحنَّيسِ القدِّ أقوالُمغبوطةٌ
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