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بدون هذه المعاناة أنا ال شيء
األب جورج كالسيو

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

كانت حياتي في رومانيا مألى باألحداث، منها الجيد ومنها الس�يئ. لس�ت أّتهُم أح�ًدا، ال أل�وُم أح�ًدا على
اإلطالق ألن كلَّ هذه األموِر قد أرَسلها اهلل لمنفعِة نفسي. سألني أحُدهم ذات مرٍة إذا كانت معان��اتي في
السجِن قد ساعدتني بأية طريقة، فأجبت: ليس أنها قد ساعدتني بطريقٍة ما وحس�ب، ب�ل أن�ا ِنت�اُج تل�ك
ر، ف�اعلموا أن ذل�ك دَّ ا، إْن رأى أح�ٌد فيَّ ش�يًًئا ُيقَ� ذكَر، إذا كنُت ش�يًًئا ُمهمًّ المعان�اة. إْن كنُت فعلُت ش�يًًئا يُ�
نتيجُة المعاناة. بدون المعاناِة أنا ال شيء! من الممكن أْن تكون المعان�اُة أك�ثَر م�ا يتع�ّذر تفس�يُره من بين
جميِع األسًئلِة الصعبة لدى اإلنسان. لَم المعاناة ضرورية؟ لقد عشُت تجربَة معاناٍة أغَنت روحي، وأعتق��د

بأنَّ المعاناِة ضروريٌة لي. ولكْن َيصُعب جًدا قبوُل هذا األمر.
لَم الُمعان��اة؟ لَم نحن؟ لَم تم "حين كنُت في الس��جن، كن��ا جميَعن��ا، نحن اإلخ��وة، نس��أل بعض��نا البعض 

ا من "اختياُرنا من بين ماليين الرومانيين لكي نعاني؟ ما هو المنطق في كل هذا؟ ولم يكِشف اهلل لن��ا أيًّ

مقاِصِده. صرخنا إلى اهلل كل يوٍم لُيقلل معاناتنا، ولكْن عوًضا عن ذلك بدا وكأنه ق��د حّملَن��ا المزي��د. من��ذ
ر على حياتي بأكملها. أن اjطِلق سراحي من السجن، حملُت معي عالمة األلِم هذا، والذي يبدو أنه أثَّ

ا بعَد َسجنَي للمرِة الثانية، غ�ادْرُت إلى الغ�رب، س�افرت ع�بر دول أوروب�ا، وذهبُت إلى أميرك�ا ألتكّلم عمّ�
تي كالت��الي: ال يمكن��ني البق��اء ص��امًتا طالم��ا أن هنال��ك في روماني��ا معان��اٍة حصل في رومانيا. ك��انت نيّ��
وظلًما واشتراكيًة وتدميًرا للكنائس ولشخصية اإلنسان. أثناء سفري، وص��لُت إلى دي��ٍر ك��اثوليكٍي وِنْمُت
في مكتب��ة ال��دير، وهن��اك وج��دُت، بين العدي��د من الكتِب، كتّيبً��ا ص��غيًرا في��ه ِحكٌَم مس��يحية. فتحت��ه
لم ي��أِت اهلل "بالصدفِة إلى صفحٍة حيث رأيُت كلماِت الكاتب الفرنسي الشهير بول كلوديت، والذي قال: 

رها حّتى. أتى اهلل إلى الع���الِم ليمأل المعان���اِة البش���رية ل المعان���اة. لم ي���أِت لُيَفس���ّ إلى الع���الِم ليستأص���ِ
. هل سمعتم ذلك؟ ليمأل المعاناة البشرية بحضوره! عندها فهمُت أنه خالل اللحظات التي كن��ا "بحضوره

ي�ا رب م�ا ال�ذي تفعل�ه بن�ا؟ ك�اَن ال�رب فين�ا أك��ثر مم�ا ك�ان في "نبكي فيها أو نتمّرد أو نصرخ قائلين :  "

ا، ح�تى م�ع ك�ل خطايان�ا وض�عفاتنا. مأل  ا المع�نىناَُمعاناتاآلخ�رين جميعً��  بحض�وِره. عن�دها فهمُت تمامً�
العميق للمعاناة: اهلل حاضر فينا.

هكذا يسكن اهلل فينا
إن عالقَتك باهلِل، إذا كنَت تشعر بأن اهلل أجابك، هي رباٌط خاٌص يتعّذر تفسيره. ومع ذلك، ف��إذا ح��اولُت

َعّرف اإليماَن والصالة ورحمة اهلل، فسأستخدم كلماِت المنطِق البشري وحس��ب،  jال تمّت بص��لٍةيهوأن ا 
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هلِل الذي يفوق كل منطق. اهلل خارج العالم، ويمكن إيجاده في المحبة فق��ط. ال يمكن��ني ش��رح ك�ل ه��ذه
اهلل، يمكن أن َيشعَر به��اوإلنسان بين ااألمور لكم، إْذ ال ُيمكن تفسيرها. إّنها تشكّل جزًءا من عالقٍة سرية 

المرُء أو ال يشعر، يمكنه أن يمارسها أو ال يمارسها، ال توجد طريٌق وسطى.
من غيِر الممكن أن تتكّلَم مع اهلل اليوم، وتلَعنه غًدا، وُتسّبَحه في اليوم الت��الي، وهك��ذا. ينبغي أن يك��ون
لديك خٌط مباشٌر في عالقتك مع اهلل: خط إيمان، بعدمّيتك أمام اهلل، وبإدراكك بأنك ال شيء أم��ام اهلل
ا، ولكّنك لوْثَت نفسك بالخطاي��ا، وتم��ّرغت ا. خلقك اهلل نقيًّ بسبب خطاياك، وليس ألن اهلل لم يخلقَك نقيًّ
في شتى أنواِع النتانة، وأتلْفَت قلَبك ونفَسك وعقلك. يعمُل ذهُنك ضد الصالح، وأصبح قلبك بارًدا تجاه

اهلل، ولم يُعد ُيحب أحًدا؛ لقد َقَسوت. كل هذه األشياِء تغير عالقتك باهلل؛ تفسدها وتحطمها. 
 محب��ًة تج��اه اهلل وتج��اه الق��ريب، ألن��هنقتِنعلينا أن نصلح هذا الرباط عبر المحبة والجهاد والص��الة. َفل

راجع  (.20:4 يوحن��ا 1)يستحيل ألحٍد أن يقول بأنه يحب اهلل الذي ال يراه وهو ال يحب قريبه الذي يراه 
 في ي��ده. ع��بر ه��ذهط��رفيستحيل أن نحب اهلل وال نحَب قريبنا. عالقتنا مع اهلل لها ط��رٌف في قلبن��ا و

العالقة من اإليمان والمحبة واألعمال الصالحة، ندخل في مشيًئة اهلل ويثبت اهلل فينا. إنه ألم�ٌر يص�عُب
تفسيره كما قلت. فقط أولًئك الذين لديهم إيماٌن، والذين جاهدوا في طري�ق الحي�اة على األق�ل ليعمل�وا
الصالح شيًًئا فشيًًئا ولُيقّووا أنفَسهم في اإليمان، قد أحرزوا هذه العالقة. ولكّني ال أقول بأنها دائمة. ق��د

ُنحّطمها بخطايانا، ولكْن تبقى هناك قناٌة روحيٌة نستطيع عبرها التكلم مع اهلل.
أذكر حين كنت صغيًرا، كنا أحَد عشر طفاًل وكانت أياًما صعبة. كانت والدتي تصلي إلى اهلِل تماًما كما أنا
ا أو لم ُتنِجب َعجاًل، أو أن أكّلمكم. ك�انت تش�تكي ل�ه ب�أنَّ أح�د األوالِد م�رَض، أو أن البق�رة لم تنتج حليبً�
الدجاجاِت لم تضْع بيًضا. كانت ُتخبر اهلل بكل شيء كما ل�و ك�انت على عالق�ٍة مباش�رة ب�ه. وِاعلم�وا ب�أن
اهلل أجابه��ا. ع��رَفْت أمي أنَّ اهلل معن��ا، وتح��دَثْت مع��ه كم��ا نتح��دث م��ع بعض��نا البعض، كأص��دقاء. أنتم
تبوحون بألمكم، حتى بأدق التفاصيل، إلٍخ أو صديٍق. يعلم اهلل باألمِر، ولكننا ما زلنا ُمل�زمين ب�أن ُنخ�بره
وبأن نسّبحه. أريدكم أن تفهموا أنه يمكن إقامة عالقة ألف�ة م�ع اهلل، كم�ا بين ِابٍن وأٍب أو بين األص�دقاء
إلى حٍد ما. إن هذا النوَع من العالقة هو ما يطلبه اهلل منا. يمكننا إحراز هذه العالق�ة م�ع اهلل في ص�مٍت

ّىيتخلوبساطٍة وتواضٍع، لكيما يكوَن لنا مكاٌن نلجأ إلي�ه حين نك�وُن في م�أزٍق وال أح�َد يس�تقبلنا. حين 
 غير اعتيادي.سرٌَّل ذراعيه لنا ليستقبلنا. إنه ًاتحاف اهلل يبقىالجميع عنا، وتبدو حياتنا ضائعة، 

 مع اهلل بدون انقطاع!ثواّدتتحهذا ما أقوله لكم: حاولوا أن تصّلوا، حاولوا أن 
Source: Fr. George Calciu. “Without This Suffering I Am Nothing”. Orthodox Christianity. 3/1/2022. 
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