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الشكر
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

–عندما كنت في الجبل المقدس آثوس، قال لي مرًة ناسٌك تلميٌذ للقديس يوسف اله��دوئي  وه��و ش��يخ

":  كنت لوحدي مع القديس يوسف فقال لي: مضت سنوات عديدة يا ب��ني ح��تى1959عظيم توفي عام 
 ال��ذي ك��ان،"استطعت إدراك سر نمو النعمة اإللهية. كيف تنم��و النعم��ة في قلب اإلنس��ان؟ س��أل ال��راهب

كيف تنمو النعمة أيها الشيخ؟ ولم يجبه الشيخ بشيء.. بقي صامتًا.. ولم،شابًا حينها " القديَس يوسف:  "

ُيصّر الراهب الشاب على تلقي إجابة. 
 سنوات كث��يرة علي أن��ا أيض��ًا ح��تى أدركت كي��فتّمر" قال لي: منيّيكلوفيما كان هذا الناسك العجوز 

كيف تنمو النعم��ة أيه��ا الش��يخ ح��تى اس��تدعى األم��ر . وبشكٍل طبيعي سألته السؤال ذاته:  "تنمو النعمة "

"سنواٍت كثيرًة لكي تدرك أنت والقديس يوسف ذلك؟

 عن األمر بالكلم��ات وأن تس��توعبه بع��د س��نواٍت عدي��دة من النس��كرّتعببالطبع، إنه ألمر مختلف كليًا أن 
تنمو النعمة يا بني عبر الشكر الشيخ :  "والخبرة العملية.. أجابني  " ) (

المفتاح ال��ذي يفتح ين��ابيع األس��رار "يقول األنبا اسحق السرياني، قديس الكنيسة العظيم والهدوئي أنَّ 

شكرًا هلل وش��عرتَ، القلب الشكور. إذا نجحتّالمقدسة هو القلب الممتن " في قول   بالحاج�ة لش��كر اهللَ"
 إياها، فاعلم أن النعمة ستنمو في داخلك. إْن لم تفع��ل ذل��ك، وكنت راض��يًاَكَحمنمن أجل األشياء التي 

بما اnعطي لك، أو أنك بطريقٍة ما تطلب المزيد ولكْن بدون هذا اإلحس��اس باالمتن��ان، فسيس��تغرق األم��ر
.يّوتؤد كيف تقّيم األمور بشكل صحيح مّتتعلوقتًا طوياًل حتى  " الشكر هلل

واألكثر من ذلك، كان أحدهم يقول أن رجل اهلل القديس الذي عانى الكثير من التجارب يشكر اهلل حتى
، ه��ذا شكرًا لك يا رب أن عملي يجري على م��ا ي��رام "على أصغر األشياء. ليس كأمٍر اعتيادي مثل قولنا  "

ال يساوي شيئًا. ق��د تك�ون ه��ذه هي البداي��ة. ولكن االمتن��ان العمي��ق اآلتي من وجودن��ا بأكمل��ه ه��و حين
 م��ا ه�و حولن��ا. ح�تى أص�غر حرك�ات أجس��ادنا، ح�تى أص�غر األش�ياء، مث��ل نبت��ةّنشكر اهلل من أج��ل كل

 شكر اهلل ألنه خلق العالم؟ّانِم نَمصغيرة.. عصفور.. الهواء.. الجو.. النجوم.. الشمس.. كل شيء. 
 عن الطبيع��ة. فيناَوأبعد عن خليق��ة اهلل وحاص��رنا بأش��ياء اص��طناعية ناَلَزَعوخاصة في عص��رنا ال��ذي 

عصر عدم االمتنان هذا ال نشعر بأنن�ا ش�اكرون هلل. حين يح��دث ه��ذا، حين ال نش��كر اهلل، فإنن��ا ال نش�كر
أخانا اإلنسان أيضًا، وال نش�كر زوجن��ا أو زوجتن�ا أو أطفالن��ا أو وال�دينا وال ح�تى أنفس�نا. ال نش�كر أح��دًا

حسنًا أنا بخيٍر إلى حٍد ما. الشكر هلل! "البتة. نكتفي بالقول  "
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لكنَّ قلب رجل اهلل ال يتحرك بهذه الطريقة. إن رجل اهلِل يشكر اهلَل على كل ش��يء.. على ك��ل م��ا يحي��ط
نش��كرك من أج��ل عظيم "به، واألهم أنه يشكره ألنه ه�و اهلل. ت��ذكروا كي��ف نق��ول عن��د ترتي��ل المجدل��ة: 

 ومليء بالنعمة وأنت أبونا ونحن أوالدك. نحن أوالددَّوُممج"جالل مجدك! نشكرك ألنك عظيم وقدوس 
 ش��يء هللّ. وكل ما حولنا جمي��ل، ألنن��ا نق��دم كلمتناٍهأٍب غني وورثة كل عَظمة اهلل هذه. نشكره ألنه ال 

بامتنان؛ آالَمنا.. صراعاتنا.. أمراضنا.. تجاربنا.. أحزاننا.. فشلنا.. وحتى موتنا.. نقدمها هلل بامتنان. نشكرك
يا ربنا. 

. ك�انوا يعت�برون نش��كرك ي��ا رب ألن��ك جعلتن��ا أهاًل للم�وت من أجل�ك "أتذكرون ما كان يقوله الشهداء؟  "

استشهادهم سببًا لالمتنان.
أتذكر ذات مرة حين كان شيخنا يقدم النصائح لنا. كان يقول لليافعين الذين أرادوا أن يص��يروا رهبان��ًا :
. ال تظن��وا أنكم قمتم أي الحي��اة الرهباني��ة (يجب أن تكونوا ممتّنين هلل لدعوته إياكم إلى ه��ذه الحي��اة  (

بأمٍر شديد العظمة باتباعكم الرب. ال تظنوا أنكم ضحيتم بشيء عظيم. ما الذي ضحيتم به؟ ال شيء. 
، ض�حيت بش�بابي، ض�حيت بعالق�تي م�ع وال�دّي، ض�حيت ب�زواجبش�هاداتي"قد تقولون  لق�د ض�حيت 

ل، ض��حيت بالس��يارات ال��تي ك��ان يمكن أن أش��تريها، أو ب��ثروتي أو مس��تقبلي أو حاض��ري.. بك��ل محتمَ��
شيء.. بكل نفسي! ولكْن، ما هي هذه األشياء؟ ال شيء!

ما هي هذه األشياء أم��ام عظم��ة محب��ة اهلل؟ ال ش��يء! أش��ياء مؤقت��ة! ق��دمتم أش��ياء مؤقت��ة وحص��لتم
بالمقابل على ما هو أب�دي. ق�دمتم أش��ياء فاني��ة وتلقيتم أش��ياء ال تف�نى. ق�دمتم أش��ياء مادي�ة وتلقيتم
أي األش��ياء المادي��ة أو س�تتخلى هي عنكم، أح��د (أشياء س�ماوية، ال�تي س�تتخلون عنه�ا في وقٍت م��ا  (

األمرين. حين تأتي ساعة الموت، هل ستأخذون معك سعادتكم أو حكمتكم أو ثروتكم أو مش��اريعكم أو
ام��رأتكم أو أوالدكم أو أي ش��يء تملكون��ه في ال��دنيا؟ ال ش��يء مطلق��ًا! س��يأتي وقٌت ال محال��ة، لكم ولي
ولك��ل أح�ٍد، حين سننفص�ل عن ك��ل ه�ذا، ش��ئنا ذل�ك أم أبين�ا. وبالت��الي، م�ا ال��ذي ق�دمتموه هلل؟ أش��ياء

. خالدةمؤقتة.. وما الذي أعطاكم إياه بالمقابل؟ أشياء سماوية أبدية 
.يقول بولس الرسول:  أحسب كل شيء نفاية لكي أربح المسيح  " هداش��وف تس�� إذا فهمنا هذا الشيء، "

 جسد المسيح ودمه واالستماع إلى كلمة اهلل. ولكنن��ا على عكس ذل��كقّبلتوقنا للذهاب إلى الكنيسة وت
اليوم، نذهب إلى الكنيسة لس�اعٍة على األك�ثر، وليس ك�ل ي�وِم أح��ٍد، ونعت�بر اهلل م�دينًا ب�أن يخ�دم ك�ل
أذهُب إلى الكنيس��ة ك��ل "احتياجاتنا. وفي حال سمح اهلل بتجربٍة ما لنا، واحسرتاه! نغضب منه ونقول: 

يوم أحٍد ومع ذلك أصابتني هذه المحنة. أّي إلٍه هو هذا؟ يجب أن يحميني ويعتني بي ويبعد ع��ني ك��ل
هذه المحن.. لماذا سمح بحدوث هذه األشياء السيئة لي، فيما يمنُح الراحَة للناس ال��ذي ال ي��ذهبون إلى
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"الكنيسة ويشتمون طيلة النهار والليل؟  وكأننا عميان ونعتبر اهلل مدينًا لنا ولدي��ه ال��تزام ب��أن يخ��دمنا،

 ألننا قدمنا له معروفًا بذهابنا إلى كنيسته. وكأننا نتسامح معه في حياتنا.الفضلويدين لنا بالكثير من 
لسنا قادرين أن نفهم أننا نحن المحت��اجون إلى اهلل. ليس ل��دى اهلل احتياج��ات. إم��ا أن ن��ذهب نحن إلى
الكنيسة أو ال نذهب، إما أن َنخُلَص أو ال نخلص، إما أن نتبعه أو ال نتبع��ه. نحن ال نض��يف ش��يئًا إلى اهلل
كم��ا أنن��ا ال نحرم��ه ش��يئًا. إن اهلل ممج��د في ذات��ه وليس بحاج��ة إلين��ا لتمجي��ده. إنن��ا نحن المحت��اجون

للصالة والدراسة والجري إلى الكنيسة.
نشكرك يا اهلل. نشكرك ي��ا اهلل من أج��ل ك��ل ش��يء يج��ري "بالنتيجة، فلنتعلم كيف نشكر على كل شيء. 

حولنا، ألنك أنت إلهنا وأبونا، ألن�ك أنت ب�نيت ه�ذا الع�الم والخليق�ة.. خلقتن�ا.. نش�كرك من أج�ل ك�ل م�ا
. "لدينا

حين يتحرك القلب بالشكر بهذه الطريق��ة، عن�دها تص��بح المعان�اة أخ�ف، وتكتس��ب تجاربن�ا مع��نًى آخ�ر،
وتستنير أعيننا ونرى حياتنا بشكل مختلف داخل البعد األبدي لملكوت اهلل.

Source: Met. Athanasios of Limassol. Thankfulness - The Key that Attracts the Grace of God. Orthodox Teaching 
of the Elders (otelders). February 12, 2021. https://otelders.org/theology-and-spirituality/thankfulness-the-key-
that-attracts-the-grace-of-god-met-athanasios-of-limassol/
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