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كنز عظيم
ٌ
سالم هللا
المتروبوليت أثناسيوس مطران ليماسول
نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي
عندما نقتني سالم اهلل في داخلنا ،تقتنع أرواحن ا ب أن اهلل ه و حق ًا أبون ا ،وبأنن ا أوالد ه ذا اإلل ه الق دير
ً
شيئا.
الذي يرعى خليقته ويحكمها .نشعر حينها بأننا لسنا في خطر وليس علينا أن نخاف

داء،
حين نكون في
سالم م ع اهلل ،نك ون في س ٍ
ٍ
الم م ع اآلخ رين أيض ًا .نتوق ف عن رؤي ة اآلخ رين كأع ٍ
ً
وعوضا عن ذلك نرى فيهم إلَهنا" :إذا رأيت أخاك أو أختك فق د رأيت ال رب إله ك" .بالنس بة لش عب اهلل،

ً
ُ
جدا" بمقدار ما صنع ُ
واحد ،وال يفكرون (أي شعب اهلل) بالش ر في
الخالق كل
اهلل
حسن
إنسان هو "
كل
ٍ
ٌ
ٍ
اهلل،
قلوبهم ،ألن الشر غير
يقرون بأن خليق ة ِ
موجود بالنسبة لهم .بالطبع ،هم ليسوا ساذجين ،ولكنهم ال ّ
ٍ

وس َّذج،
المخلوقة على صورة إلهنا الصالح ،شريرة وتتمنى لنا الشر .ه ذا ال يع ني ب أن ش عب اهلل حمقى ُ
وهم ال يظنون أن ال شيء ُم ً
طلقا يهددهم ،وبالتالي ،ال يمكن أن تكون لديهم عالقات سيئة مع اآلخرين.

أحدا أو ش ً
ً
يئا .س الم اهلل ل ه نت ائج اجتماعي ة مبه رة .حين
موقنون بوجود اهلل ،ال يخافون
اهلل ،ال ِ
شعب ِ

بعض في عائالتن ا وفي حياتن ا
فلم ال نتح د بالمحب ة بعض نا تج اه ٍ
ي زول الحس د والش ك والخ وفَ ،

َ
ولكن إن لم يكن لدينا سالم اهلل ،فإننا نحسدُ
بعضنا ونخاف من بعضنا ،ونتصرف ب روح الش ك
اليومية؟
ْ

الساكن فينا ،ألنناْ ،
إذ نحن محرومون من نعمة اهلل ،لم
وفقدان سالم اهلل .إننا واقعون تحت ضغط الشر
ِ
ِ

نقم من تحت حجاب الشر الذي يغطي العالم .لذلك فإنه من الطبيعي أن نخ اف ،ال ِمن إخوتن ا وأخواتن ا
ً
ً
غالبا ما
أيضا .نشعر حينها بأننا مهدَّ دون من كل شيء.
والناس اآلخرين فحسب ،بل من محيطنا المباشر

بأن ال رغبة لنا في أن نكون غير محميين أمام اآلخرين ،ألننا ال نعرف ما الذي يمكن أن يحدث في
نشعر َّ
ً
سالما في أرواحنا.
حالة كهذه ،وال نملك
ٍ

مكان عبر البيئة المحيطة .لذلك فإن شعب اهلل يمكنهم أن
ولكن السالم الذي مصدره اهلل ينتشر في كل
َّ
ٍ

بسالم معه ا .ع اش العدي د من القديس ين م ع
صادقوا الخليقة بأكملها ،ويعيشوا
يقيموا في أي
مكان ،ويُ ِ
ٍ
ٍ

أسد عند نهر األردن ،وع اش الق ديس باييس يوس م ع
الحيوانات البرية .عاش القديس جراسيموس مع ٍ
ً
واد،
الحيوانات البرية ،ألنه مثل بقية القديس ين ،ك ان متص
الحا م ع اهلل .أق ام الق ديس باييس يوس في ٍ

في مكان مريعُّ ،
وف هن اك .ك ان ك ل
وكل األساقيط في الجبل المقدس متش ابهة .لكن ه لم يش عر ب أي خ ٍ
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ان ُمف ِر ٍح على وج ه األرض .الي وم،
شيء حوله آمنا ورائعا جدا حتى أنه ش عر بأن ه يس كن في أك ثر مك ٍ
مدينة مع الكثير من الناس ومع ذلك نشعر بالخوف ،ألننا فقدنا سالم اهلل.
يمكننا العيش في
ٍ

عملية معين ة ،ي ؤثر في حياتن ا بأكمله ا ،وه و ملم وس
المعطى لإلنسان من خالل
لذلك ،فإن هذا السالم ُ
ٍ
1
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ً
عمليا؟ هل يمكن للناس العائشين
ولكن كيف يحدث هذا
ومطلق .الكنيسة ُتعطي هذه الخبرة.
وحقيقي ُ
ْ

في عالمنا ،الذين يحيون حياتهم اليومية بكل مش اكلها وأخطاره ا ،أن يخت بروا س الم اهلل ومواهب ه إذا
ً
نة فقط؟
متوفرا لفئة
كان كل ذلك
ٍ
معي ٍ
واحدة ّ

أمن ا ،ال تي
ولكن المسيح دعانا جميعنا إليه وقدّ م نفسه لن ا جميع ًا في الكنيس ة .جميعن ا أبن اء الكنيس ة ّ
ً
جميعا االش تراك
صنعها اهلل وأغناها بالمواهب التي جلبها بتجسده وبانحدار الروح القدس .لذلك يمكننا

في خبرة سالم اهلل .وبالتالي ،فإن تسبحة المالئكة" :المجد هلل في العلى وعلى األرض السالم "...قد تم
ُّ
ً
خص
وتظل كذلك .ال ينظر المسيح إلى الناس
حقيقة في قلوبنا
تأكيدها وأصبحت
كجموع .ي رى ك ل ش ٍ
ٍ
على أنه فريدٌ  ،ويشفي ك ً
واحد منه ا .ال يجعلن ا كلن ا متم اثلين.
بشكل منفرد ،ويحفظ شخصية كل
ال منا
ٍ
ٍ

ويمنحن ا
إن ض مان الحري ة واحترامه ا يُ ظه ران ب أن س الم اهلل يتحق ق في ك ل واح ٍد من ا على ح دة،
ُ
الطريق للقاء المسيح.

ومقدّ م لنا .حين تنفتح
لقد أظهر لنا القديسون أنفسهم أن هذا السالم موجودٌ على األرض وهو معروض ُ

قلوبنا للنعمة ،تتواصل معها وترتفع فوق أحداث هذا العالم .عندما يدخل الن اس حقيق ًة إلى من اخ ه ذه
العالقة مع اهلل ،يولد داخلهم رجاء غ ير م تزعزع بمحب ة اهلل .ال يع يرون انتباه ًا إلى واق ِع خطاي اهم أو
سقطاتهم أو أمراضهم ،بل يختبرون فرح الرجاء.
اح لك ل واح ٍد من ا ويمكنن ا التمت ع ب ه" .تع ال وانظ ر" (يوحن ا  ، )46:1يق ول المس يح.
إن س الم اهلل مت ٌ

"ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب" (مزمور  ،)9:33لطالما تحدثت الكنيسة ح ول ه ذا بثق ٍة وس لطة تام ة،
ألنها امتلكت بين ي ديها ه ذه الخ برة .إنه ا ُمتاح ة لك ٍل من ا ،ويمكن لك ل واح ٍد من ا ب ل ويجب علي ه أن
خلص الرب اإلنسان ّ
يجدها ويزرعها في نفسه وفي بيئتهّ .
نظن ب أن هن اك
بكليت ه ،وإن ه لخط أ ف ادح أن
َّ

الق وى األخ رى يمكنه ا مطلق ًا أن
أية
أن فس ادنا وش ّرنا وق درة ِ
ظروف ال يس تطيع فيه ا أن يخلص نا ،أو َّ
ٍ
تربكه أو تعيق عمله وعنايته .إن الغلبة هلل" .وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم ،إيماننا" ( 1يوحنا .)4:5
افعل كل ما في وس عك ب دون قل ق وت وتر ،وسيش هد ض ميرك أن ك ُقمت بك ل م ا تس تطيع .ثم ض ع ك ل

مشاكلك ومشاكل أوالدك وصحتك وأموالك ،أي َّ
يظهر
يء يُ ثق ل كاهل ك ،في ي دي اهلل .وحينه ا س
ُ
كل ش ٍ

نفسه لنعرف س المنا الحقيقي .ل ذلك
( اهلل) بالحقيقة .لقد غلب المسيح العالم والخوف والقلق ،وأعطانا َ
نحن س عداء ومس المون .إنن ا ال نخ اف ش ً
يئا ،ب ل نمض ي في طريقن ا ،ح املين ذل ك الس الم العمي ق في
قلوبنا ،وهو السالم الذي رتلت له المالئكة واخت بره جمي ع القديس ين وحفظت ه كنيس تنا إلى ه ذا الي وم

ككنز ثمين.
ٍ
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