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أسلحتنا ضد الخوف
القديس نيكوالس فيليمريوفيتش
نقلتها إلى العربية أرسة الرتاث اﻷرثوذكيس
َََون فَرا ِِئ ِ
ون َأ َْح َكَََا ِمي َو َت ْع َملُونَ َهَََا ِلتَ ْسَََ ُكنُوا َعلَى اَألَ ْر ِ
نيَ .وتُ ْع ِطي اَألَ ْر ُض ث َ َمر َ َهَََ ا
ض آ ِم ِن َ
يِض َو َت ْحفَ ُظَََ َ
فَتَ ْع َمل ُ َ َ
َف َت ْْأ ُكلُون ِل ّ ِ ِ
ني .نييوال( ” (الويني َ ،19-18:25أنظر َأيضاً .)5:26
ون َعلَ ْي َها آ ِم ِن َ
لشبَعَ ،و َت ْس ُكن ُ َ
َ
ما السََبب الََذي يجعََل كََل النََاس يعيشََون في خََوف؟ مََاذا يخََافون على اَألرض؟ ممََا يخََاف اَألفََراد على
اَألرض؟
شعب يخاف شعباً ثانيََاً ،وشََعب غََريه يرتعََد َأمََام شََعب غََريه .إنسََان يخََاف من إنسََان آخََر .وشََخص
يرتجف َأمام شخص آخر .جدنا جميعاً ،آدم ،كان يخاف الجنة .كان خوف الجنة يسيطر عليه ،فكيََف لنسََله
َأن ال يكون مستحوذاً عليه الخوف ،بعد َأن نُفينا من الجنة.
عنََدما عىص آدم وزوجتََه وصََية اللََه ،عنََدما انتهكََا نََاموس الطاعََة اختبئََا عن وجََه اللََه (تكََوين .)8:3
اختبئا بني َأشََجار الجنََة ،واختبئََا في الغابََة ،تمامََاً كمََا تخفي النعامََة رَأسََها في الرمََال عنََدما تشََعر َأن
صياداً يهددها.
صَ ْو َت َ ِ
يت" .وهََذا مََا يحََدث لنسََل آدم إلى
خ ِشَ ُ
ْجنَّ ِة فَ َ
"سَ ِم ْع ُت َ
ك في ال َ
قََال آدم للََه عنََدما سََْأله عن مكانََهَ :
اليوم .عندما يسمع اَألطفال صوت آباِئهم ،يفرحون ويظهرون َأمامهم .ولكن إذا كََان قََد فعلَوا شََيئاً قيََل لهم
َأال يفعلوه ،فإنهم يختبئون بني اَألثاثَ ،أو في الغابة ويبحثون حىت عن َأكرث املالجئ عبثية هرباً من آبَاِئهم.
وعنََدما تظهََر محبََة وال َ ِد يهم بالسََؤالَ" :أين َأنت؟" ال يََزال اَألطفََال اَألشََقياء يجيبََون ،حََىت يومنََا هََذا،
يت"  ،تماماً كما فعل آدم مع الله.
خ ِش ُ
ك َف َ
ص ْو َت َ
"س ِم ْع ُت َ
َ
عنََد هََذه النقطََة نتطََرق إلى َأسََاس الطبيعََة البرشية والعالقََة بيننََا وبني اللََه املخلّ ِص .فهََذان اَألمََران
مرتبطان .إنه لقاء محبة .الذين يحبون ال يخافون .املحبة الحقيقية تطرد الخوف.
انظروا إلى جميع جوانب الحياةَ ،أنتم الََذين ولََدتهم اَألرض ،وسََتدركون مََدى صََحة هََذه العبََارة :املحبََة
الكاملة تطرد الخوف .عندما تكون املحبة حارضة ،ال يكون الخوف .عندما تغيب املحبة ،يسيطر الخََوف .من
ايانَََا .لَ ْي َس
َأين يْأتي الخوف؟ من فقدان املحبة .ممََا تتكََون املحبََة؟ يجيب القََديس يوحنََاُ " :هَ َ
َو َك َّفارَ ٌة ِل َ
خ َط َ
اه 1(".يو .)3-2:2
اي ُ
ايا ُك ّ ِل ال َْعالَ ِم َأَ ْي ًضاَ .وبِهذَا نَ ْعرِ ُف َأَنَّ نَا َق ْد َعر َ ْفن َ ُ
ايانَا فَ َق ْط ،بَلْ ِل َ
ِل َ
ص َ
خ َط َ
خ َط َ
ح ِف ْظنَا َو َ
اه :إ ِْن َ
بمجرد َأن تُطََاء وصََية اللََه ،تطََري املحبََة مثََل الطََاِئر من قلََوب املذنبني ويحََل محلهََا الخََوف .ال يختلََف
الخوف عن العصيان والخطيئة والظلم.
فهل تفهمون اآلن يا إخوتي ،ملاذا كان آدم خاِئفاً واختفى برسعة ،حىت ال يضطر إلى مواجهة الله؟ كان خاِئفََاً
َألنه كرس رشيعة الله .هل تفهمون اآلن ملاذا يخاف الناس من غريهم ويخىش الناس بعضهم؟
كما كان اَألمر في ذلك الوقت ،هكذا هو اآلن .حيثما يكون عصيان وصايا الله ،يكون الخوف هناك .والخََوف
يسلب قوتنا وكرامتنا .وهل هناك عالج لهذا الخوف بني الناس والشَعوب؟ هنََاك الطَبيب اَألسَمى .فهَو َمن
َون َفرا ِِئ ِ
ون
يِض َو َت ْح َف َُ
ظ َ
كتب وصََفة الََدواء في كََل من العهََدين القََديم والجديََد .وهََذه هي الوصََفةَ " :ت ْع َملَُ َ َ
َأ َْح َكا ِمي َو َت ْع َملُونَ َها ِلتَ ْس ُكنُوا َعلَى اَألَ ْر ِ
ني" (الويني .)18:25
ض آ ِم ِن َ
هكذا تكلم الله من اَألعالي من خالل اَألنبياء في العهد القديم .وفي العهد الجديََد قََال من خالل الرسََل " :ال َ
اه" (1يوحنا .)3:2
اي ُ
خ ْو َف ِفي ال َْم َح َّب ِة نييوال( ” (1يوحنا  )18:4بِهذَا نَ ْع ِر ُف ََأنَّ نَا َق ْد َعر َ ْفن َ ُ
َ
ص َ
ح ِف ْظنَا َو َ
اه :إ ِْن َ
َأيها الناس وشعوب اَألرض ،إذا كنتم ترغبون في العيش بسالم في ديََاركم ،دون خََوف ،فتسََلحوا بالسََالح
الذي ذكرناه :املحبة.
Ζωνη.
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