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َمن قال أن هللا موجود؟
القديس نيقوال فيليميروفيتش

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كالكم��ا، أنت وأم��ك المس��نة، مهتّمت��ان باإليم��ان األرثوذكس��ي. من��ذ أن ب��دأت في تنفي��ذ وص��ايا الص��وم
والصالة والمحبة والش�ركة، أص�بحت أس�رار الحقيق�ة أك�ثر وض�وًحا ل�ك. وه�ذا، في الواق�ع، ه�و المس�ار

الصحيح: من خالل ممارسة ما نعرفه، نصل إلى المجهول.
الصالة الصامتة على مدى سنوات طويلة تكشف الحقيقة. لكن قلبك يتحّرق بالرغبة في توجيه كثيرين
إلى طريق الحقيقة. ومع ذلك، فالناس هم الن�اس: في إح�دهم ُيظلم العق�ل باألك�اذيب؛ وفي آخ�ر تق�وى
ر، اغتس�االت كث�يرة بالم�اء األهواء القلب. وما ترغبين به لن يأتي بس�هولة. إن�ه يتطلب الكث�ير من التطهّ�
من يق�ول أن اهلل "المقدس، سبعة أضعاف التغطيس في األردن. لهذا فاج�أك س�ؤال العام�ل من فان�اتي: 

"موجود؟ وأنت في حيرة كي�ف ت�رّدين علي�ه. ب�ادئ ذي ب�دء، ص�لِّ إلى اهلل بش�أن ذل�ك، ثم أجي�بي على

النحو التالي:
النبات تحت ق�دميك ه�و دلي�ل ي�ا أخي. ه�ذه يمكن رّده�ا إلى الي�وم واللحظ�ة ال�تي ُنِطَقت فيه�ا كلم�ات
ْزُرُه ِفي�ِه ِه، بِ� ًرا كَِجْنس�ِ ُل َثمَ� ٍر َيْعمَ� َوَقاَل اهلُل: »ِلُتْنِبِت االlْرُض ُعْشًبا َوَبْقاًل ُيْبِزُر ِبْزًرا، َوَشَجًرا َذا َثمَ� "الخالق: 

تكوين  )َعلَى االlْرِض«  ”11:1.)
الشمس والقمر والنجوم هي دليل. إذا كنت يا أخي تبحث عن شهادة فوق رأسك، فإن الش�مس الحارق�ة
هي شاهد، والقمر الغريب وعناقيد النجوم. اذهب حيثما تريد، وح�اول أن تع�رف من أين أتت ولن تعلم،
اَل اهلُل: »ِلَتكُْن َوقَ� ولى:  "حتى تعود إلى ذلك اليوم واللحظة التي رّن فيها كالم ال�رب ف�وق الظالم والَهيُ�

تك�وين  وَم.  جُ� وَرْيِن اْلَعِظيَمْيِن َوالنُّ َل اهلُل النُّ يَر َعلَى االlْرِض  َعمِ� َماِء ِلُتنِ�� ْنَواٌر ِفي َجلَِد السَّ lا( ” … … …14:1-
16.)

البح�ر والج�و هم�ا أيض�ا بره�ان. إذا كنت تبحث ي�ا أخي ف�إن ط�ول البح�ر وعرض�ه وعمق�ه هي إثب�ات،
وكذلك الجبال والرياح والغابات وتالل النمل وأقراص عسل النحل وكل ما يعيش في البحر، في الهواء،
وفي الجبال والغابات وتالل التراب وخاليا شمع العسل. تتبْعها عبر الزمن، وال تستِدْر يميًنا وال يس�اًرا، ال
َتَسْل  أح�دًا عن الطري�ق، وس�تعود إلى تل�ك اللحظ�ة البهيج�ة عن�دما جلج�ل ص�وت المحب�ة من الس�ماء:

تكوين  )لَيكْن، لَيكْن، لَيكْن، فكان كذلك  " "1.)
أش�عياء الثور يع�رف س�يده والحم�ار م�ذود ص�احبه  )والثور والحمار دليل بحسب قول النبي إشعياء:  " "

3:1.)
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قل لي يا أخي أيٌّ من المواد التي تحت السماء ال تشهد هلل؟ سأمنحك مائة عام لترهق نفسك خالل هذا
الجه��د ال��ذي ال طائ��ل من ورائ��ه ولن تج��د نص��اًل واح��دًا من العش��ب ال يش��هد على عظم��ة ص��انعه. لكن
الختصار وقتك ومساعدتك على رؤية ما ليس دلياًل على وجود اهلل، س�أخبرك بنفس�ي: إنهم األش�خاص

الضاّلون في العالم كله، وهؤالء فقط وال أحد سواهم.
إن ت�رتيب الخليق�ة وتناس�بها وع�ددها وانس�جامها اإللهي لَِهي دلي�ل. إن عق�ل وض�مير جمي�ع القديس�ين
والص�الحين بره�ان على ذل�ك. ولكن، ف�وق ك�ل ش�يء وك�ل إنس�ان، هن�اك إثب�ات ربن�ا ومخلص�نا يس�وع
المس�يح، ال�ذي ب�ه ظه�ر إلهن�ا العظيم األب�دي في الجس�د البش�ري، وزار الجنس البش�ري، وأعلن األس�رار،
وأظهر لنا الطري�ق وفتح الملك�وت. إذا كنت تري�د أن ت�رى اهلل ب�أم عيني�ك وأن تس�معه بأذني�ك، وه�و م�ا
جعلنا اهلل قادرين على القيام به، انظر إلى يسوع المسيح. فسوف سترى، وسوف تسمع، وس��وف تعيش

حياة جديدة.
إن هذه طريقة يمكنِك من خالله�ا ال�رد على تل�ك ال�روح المس�كينة ال�تي تس�عى بعطش وراء اهلل وتري�د
رؤيته واالستماع إليه. لكن هذا ليس كلَّ ما يمكن قوله. هذه مجرد حزمة واحدة من حقل اهلل الشاس��ع،

حيث كل ما ينمو هو شهادة للخالق. وهو ال ينمو إال ليشَهَد، من ثم يذهب إلى األبد!
من جهتِك يا ابنتي، ت�ابعي النم�و في الفض�يلة. ال تنظ�ري إلى اليس�ار وال إلى اليمين؛ فق�ط اتبعي طري�ق
الخالص. قريبًا سوف نموت. وبعد الموت، تنتظرنا دينون�ة اهلل لكي�َف ش�هدنا ل�ه، كونن�ا األق�رب إلى اهلل.
وعن��د الدينون��ة س��يكون هن��اك ص��ّفان من الن��اس: واح��د عن يمين رب المج��د هم ال��ذين لم يخجل��وا
ِق في ه��ذا الجي��ل ه��َذا اْلِجي��ِل اْلَفاس��ِ "بالمس��يح. وعن يس��اره، س��يكون أولئ��ك ال��ذين في ه��ذه الحي��اة، 

مرقس )اْلَخاِطِِئ  (، خجلوا بالمسيح.38:8”

ها المسّنة. * من رسالة إلى معلمِة مدرسة وأمِّ
Source: Saint Nicholas Velimirovich. Who says God exists? Pemptousia. 2 October 2021. 
https://pemptousia.com/2021/10/who-says-god-exists/
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