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التواصل مع هللا
األب ثيودور ستيليانوبولوس
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
في يوميات زماننا المضطرب االنقسامي ،والذي يسميه الناس الحداث ة وم ا بع د الحداث ة ،هن اك الكث ير
المتمي ز بالتفك ك .بس بب األجن دات المزدحم ة والمش تتة ال تي ال تع د وال تحص ى ،ن اهيكم عن أهوائن ا
ّ
ً
منقطعا عن الش ريك ،أو
الشريرة والمشاكل االجتماعية والسياسية التي تحيط بنا ،غال ًبا ما يكون الزوج
األب عن الطفل ،أو الصديق عن صديقه ،أو الجار عن جاره .التفكك ي ؤذي الع ائالت والم دارس وأم اكن

العمل والمجتمعات واألمم وحتى الكنائس .إن أسوأ أن واع التفك ك وه و الس بب الج ذري لك ل األش كال
األخرى هو االنفكاك عن اهلل.

يعرف المسيحيون اهلل بشكل أساسي كما هو معلَن في شخص وحياة يسوع الناصري .بحس ب اإليم ان

األرثوذكس ي ،ك ل ش يء في الكنيس ة يب دأ وينتهي ب الرب يس وع .ش خص يس وع المعل وم واألش ياء
المحددة التي ّ
علمها وعاش ها على س بيل المث ال ،تح دد شخص ية اهلل وإرادت ه على أنه ا محب ة وص الح
ورحم ة ومغف رة ولط ف وص دق وعدال ة ورأف ة وف رح وعط اء .إن ه اإلل ه المتجس د االبن ال ذي يكلمن ا:
وسكُ ْم( ".متى .)29-28:11ومرة أخرىَ" :أ َن ا
اح ًة ِلن ُُف ِ
" َتعَ الَ ْوا ِإ لَ َّي… َوَأ َنا ُأ ِر ُ
يحكُ ْم… َتعَ َّل ُموا ِم ِّني… َفتَ ِجدُ وا َر َ
ْالك َ ْر َم ُة َوَأ ْنتُ ُم اَأل ْغ َصانُ… ُا ْث ُبتُ وا ِف َّي … ُا ْث ُبتُ وا ِفي َم َح َّب ِتي… فتأتون بثمر كثير" (أنظر يوحنا .)9-1 :15
دوام ٍة على
ولكن كي ف يس تطيع اإلنس ان ،ح تى ل و رغب في ذل ك ،أن يتواص ل في بيئ ِة ع الَ ٍم في ّ
ً
عريقا في اإليمان المسيحي ،سواء ك ان
المستويين الشخصي والحضاري؟ سواء كان اإلنسان جديدً ا أو
ً
كاهنا ،م ا من نقط ة انطالق أخ رى س وى التق ييم الص ادق واالع تراف بالحال ة القائم ة .اس أل
علمانيا أو
ً
نفسك :ما هي أهدافي؟ كيف أفكر وأعيش كل يوم؟ كيف أقضي وقتي؟ ما هو دور اهلل في حياتي؟ م ا

علي فعل ه ،وكي ف أفعل ه ،على أس اس
هي مشيئته لي؟ هل أؤمن بالمس يح؟ ه ل أن ا
ّ
مهتم ب أن أج د م ا ّ
المكان الذي وضعني فيه اهلل وبمقتضى األحكام التي أتاحها لي؟

مخلص ا ً
حق ا للمس يح؛ في الواق ع ،ق د ال
ق د ال يك ون المس يحي ،س واء أك ان من الكهن ة أم العلم انيين،
ً
يمتلك اإللهام والقوة لمثل ه ذا التف اني .ق د ال يك ون على دراي ة باألهمي ة الحقيقي ة للكنيس ة والكت اب

المقدس واألمور الروحية .ولكن يمكن لكل شخص أن يمتلك إرادة جادة ويسعى إلى ال روح .يمكن لك ل
ً
مؤمنا بقراره الشخصي والتزام ه .باإليم ان نع ني الت وق إلى اهلل واالع تراف
شخص أن يختار أن يكون
بحاجتنا إليه واالستعداد للتوجه إليه بشجاعة وتوبة.
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محب لن ا
أب
ٍّ
اإليم ان الحقيقي ليس تأكي دً ا نظريً ا لفك رة وج ود اهلل ب ل ه و بحث شخص ي عن اهلل ك ٍ

ورجاء ال ينضب .الصالة البسيطة تكون فعّ ال ة إذا ك انت متواض عة ،ص ادقة ،مس تمرة" :ي ا رب ،أن ا ل ك؛
ٌ
ساعدني في عدم إيم اني .روح ًا جدي ً
دا اخل ْق في داخلي .أعط ني الفهم ،ش دّ د نفس ي ألطي ع وص اياك.

أنت ي ا رب ملج ئي وق وتي  ،ن وري ورج ائي! " اهلل ينظ ر مباش رة إلى أعم اق ال روح .يس تجيب لش وق

القلوب الصادقة المطيعة .تصير نعم ة اهلل فاعل ة كم ا نش تهي ،على ق در حاجتن ا ،كم ا ه و ُم ر َتجى ،كم ا
يُ ّ
مرحب به ،كما هو مطبق في الطاعة المتواضعة كل يوم.
صلى من أجله ،كما هو ّ

ليست الحياة الجديدة في المسيح إنجا ًزا للحكمة البشرية أو المهارات األكاديمي ة أو األس اليب الفعال ة.

إنها ِه َبة ّ
نتلق اها من خالل إعادة توجيه أرواحنا وعقولنا إلى اهلل ،والعم ل على فع ل الص واب في جمي ع
المواقف ،وفي نفس الوقت محب ة اهلل ووض ع ثقتن ا ب ه .طالم ا أن المس يحي يس لك مص ًليا ومتواض عً ا
ً
وتوجهه بط رق مذهل ة .ق ال
تقويه
ومنفتحا
وصادقا في طاعته اليومية لتعاليم المسيح ،فإن نعمة اهلل ّ
ّ
ً

المس يح" :جئت أللقي ن ً
ارا على األرض" (لوق ا  )49:12إنه ا ن ار ال روح الق دس ،ن ار محب ة اهلل الش افية
ً
ِّ
وعددا ال يحصى من الرج ال والنس اء على
حركت الرسل والقديسين
والمجددة ،إنها النار المقدسة التي ّ
مر القرون .هذه الن ار نفس ها حقيقي ة وفعّ ال ة الي وم لل ذين يح ّب ون اهلل ويل تزمون ب العيش بمحبت ه في
ّ
حياة الكنيسة.

Source: Orthodox Christian Reflections, 01 December 2021. https://skepseis.us/writings/f/connecting-with-god-1

2

