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الوحدة والتواصل الحقيقي
القديس نيكوال فليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

ال تخْف من أن تكون بمفردك. يكون الناس وحيدين إن لم يعرفوا اهلل، حتى لو كانوا يتعاملون م�ع ع�دد
-كبير من الناس. حتى في مجتمع مكتظ بالسكان، يقول ه�ؤالء األش�خاص  وه�ذا حاص�ل في الواق�ع  –

. ه�ذه أرواح فارغ�ة من اهلل، قش�ور بال ”أشعر بالملل. ال أعرف م�اذا أفع�ل بنفس�ي، ك�ل ش�يء ه�و عبء "

حفرة، رماد بدون فحم. لكنك لست وحدك، ألنك قريب من الرب والرب قريب منك.
ِفي "كان القديس بولس رسوالQ إلى العالم أجمع. اسمع ما يقوله عن�دما تخلى عن�ه الجمي�ع في وقت م�ا: 

َف َمِعي بَّ َوقَ�� ْب َعلَْيِهْم. َولِكنَّ ال��رَّ ٌد َمِعي، بَ��ِل اْلَجِمي��ُع َتَركُ��وِني. الَ ُيْحس��َ حَ�� Xْر ا ِل لَْم َيْحض��ُ اِجي االXوَّ اْحِتجَ��
ْنِقْذُت ِمْن َفِم االXَسِد.  اِني، ِلكَْي ُتَتمَّ ِبي اْلِكَراَزُة، َوَيْسَمَع َجِميُع اال]َمِم، َفا] )َوَقوَّ (. أت��رى17-16:4تيموثاوس 2”

الطريقة المقدسة التي فكّر بها خادم المس�يح ب�ولس وتح�ّدث به�ا في تل�ك األي�ام األولى، عن�دما لم تكن
هن��اك كنيس��ة مس��يحية واح��دة في الع��الم، وال ح��اكم مس��يحي واح��د. لكن الي��وم، األرض كله��ا مزين��ة

بكنائس مسيحية وعدد المسيحيين مئات الماليين.
لذلك ال تحزن ألنك تشعر بالوحدة وأنت في مكانك الخاص. إذا كنت تش�عر، كم�ا تكتب، أن�ك في البري�ة،
فيجب أن تعلم أن الكثيرين من الناس نجوا في الصحراء. كل هؤالء، سكان برية اهلل، ارتقوا في صحبة
ا أو أك��ثر ولكنهم ��Qلمدة خمسين عام Qا آخرا Qا بشري Qاهلل ومالئكته العظيمة. كان هناك أشخاص لم يروا وجه
. ألن اهلل ك��ان معهم وك��انوا م�ع اهلل. يمكن��ك العيش ب��دون أي ش��خص نحن وحي��دون ا  Qلم يقول��وا أب��د" "

وبدون أي شيء، ولكن ال يمكنك العيش بدون اهلل. ه�ذه ك�انت خ�برتهم ال�تي تركوه�ا للكنيس�ة كم�يراث
منهم. 

ا في البرية في عزلة تام�ة. لم يفع�ل أح�د ذل�ك Qال نعرف ما إذا كان بإمكان الملحد أن يعيش خمسين عام
في ت�اريخ الجنس البش�ري. بالنس�بة ألش�خاص كمث�ل ه�ؤالء، ي�رهقهم العيش في مجتم�ع بش�ري، فيم�ا
العيش خارجه أكثر رتابة، ال بل مستحيل. فالكفار يبحثون عن الن�اس ليثقب�وا قل�وبهم باإللح�اد ويغ�ّذوا
لَُم َمن س�يغذيهم غ�ير Xأنفسهم بآالم اآلخرين. لذا، َمن سوف يجدون في البري�ة ليطعم�وه إال أنفس�هم؟ وا

ألمهم؟
لذا، َدْع أفكارك تحّلق إلى المرتفعات الروحية حيث يس�كن َمن ه�و أفض�ل وألط�ف رفق�ة من أي مجتم�ع
ه من ك�ل قلب�ك، ومن ك�ل عقل�ك. ه�و س�وف بشري. اخدْمه، رافْقه، وتحدْث معه، واجتهد من أجله، وأِحبَّ
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ا ب�ه. بع�د ذل�ك، في المك�ان حيث �Qا حي�Qر لهم إيمان ا لفتح أعين جيران�ك وعق�ولهم ح�تى يظهِ� �Qيج�د طرق
تعيش، سوف يكون مجد اهلل نشيداQ ليس من عازف منفرد، كما هو الحال اآلن، بل من جوقة.

السالم والصحة من اهلل.

Source: Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Γιά τή μοναξιά καί τήν ἀληθινή ἐπικοινωνία. https://agiazoni.gr/slug-45/
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