
2017أیلول 10-2حج الحیاة الحقیقیة في هللا  في موسكو ، 

كیف نبني الجسور بین انقساماتنا ونحقق السالم في العالم؟

فاسوال ریدن

الكنیسة الیونانیة االرثوذكسیة 

مسألة السالم-ختامي الخطاب ال

تّم قُبول لوجال والنساء قدیسین. میع الرِّ ـجَ ألصبح دعوة هللا للصالة،الناس بـجدیة راعىلو 
في أن ما أملبالفعل لكان ھناك ، بّ الرّ التي یطلبھا ع بین الكنائسالوحدة في التنوُّ وممارسة

واحد منالّ على كوّزعھهللا الذي یبِّ حُ ِلـاستجاب كل إنسانلو.تتحققصالة یسوع إلى اآلب س
أخذ الناس على لو ب. حُ نشیدتتحول إلى سالحیاة الحقیقیة في هللا، فإن حیاتنا ةرسالمن خالل

ھذا األخیر لكان في ھذه األیام األخیرة، ،غضب الشیطانبشأن د تحذیرات المسیح جِ ـاللِ حمَ ـم
هللا ةِ عوَ دَ لِ میع أدیان العالمـجَ لو استجابت ومن العالم.ناسمن قلوب اليَ فِ بالفعل ونُ ُھِزمَ قد 
ُ ساء جال والنِّ الرِّ میعَ ـجَ العترفحة، ـَ صالللمُ  تِـِھم خُ بأ من ھم یتحدَّرون ـوأن، عضبَ بعضھم لِ وَّ

واحد.أصلٍ 

د دِّ جَ یُـبكامل قدرتھوأن هللا یفوق كل وصفمةٍ ـورحنعمةٍ زمنأدرك الجمیع أننا نعیش ولو
ــتـُــملوبنا أتون نارٍ قولتحولتھارـنهللا لیلَ عن تمجیداأبدً ناتوقفلما ، تھقیخل ـَّ !ةماسَ ـَ حدٍ قِ ــ

وضعِ اللِ خِ من،وإنكارھاالذاتنَْبذَ ،مسیرتـھمفي ھم تعلمواكمانتعلم من األنبیاء القدامى، فل
من و"األنا"من مْ ھِ سِ أنفُ جریدَ ـموا تَ لَّ عَ تَ لقد .مھِ ـحیاتِ في في المقام األولذاتھوهللاهللاحِ ـصالِ مَ 

ھم.ـِ إرادت

منصبَّة � تناحبـا ومنتماسـحفنجعل ، ال حدّ لھاهللا شجاعة سائلین،لبرّ جنودًا لالیوم نصبح فل
دُنا بِ هللا. قد نكون ضعفاء، ولكن هللا سیُ جدِ ـومَ یرِ خَ ـْ النَـحَو َعَمِل  ، سھالً األمر یكون لنھ. تِ قوَّ َشدِّ

من نا تَ مَّ ھِ مُ نـُنِجزُ وثابرُ نیفنا كَ مُ لِّ عَ یُ الذي سوفَ ا في هللاِ نَ تَ قَ ثِ عَ ضَ نا أن نَ نُ مكِ ـفي نضالنا یُ ولكن
ه.یدِ مجِ ـتَ خالل 

ھما زاد قدسة. ممُ ـھ الصورتَ نا فیعَ طبَ یَ وي لكي نیَ ما ھو دُ لِّ نا من كُ دَ جرِّ ـینسمح � أنعلینا أن
وجودنا. یُذلَّلوَن منذلك سوف ِعَوضَ ، ولكن ھزمـنُ ر أو كسَ نُ لن)نحن(فین لنا، مِ ـد الظالِ اضطھا
؛ في بؤسنا بالـحكمةفیُنّورناأن یغمرنا بنوره هللامام نفسح المجال أسوف نا بفقرنا الروحي إن

.خوفـمادوننُنفّذ كالمھ نُْبل الروح فهللا سیمنُحناوعجزنا، 
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منة اآلشرنقة النكسر ھذه ل، واللذین یقدمھما لنا العالموالراحةتساھلمن الفلنھرب دوًما لذلك، 
م ، ا انفسنا بداخلھاـــنَّ ـــجَ التي سَ  العصور أنبیاءلنكسب ما نالھأنفسنا،رحرّ نـوأغاللناولنحّطِ

واقفًاكان الذي التوبة عندما ندرك من من دموع ینابیعإلى نفوسناحول تَ ــــــتَ فًـــــالقدیمة؛ 
طوال ھذه السنوات.یقرع قلبناارج باب خ

إذ ھل لم یأتي السالم على الفور، عزیمتك إنأي شيء یثبط يع، "ال تدَ ذات یومقال لي یسوع 
تـُنبِت حدیقة الـاألشیاء الطازجة، وتُــنميكما األرضففي یوم واحد؟ نشألد یوًما ببعتِ مِ ـسَ 

تبلغ مرأى من جمیع األمم عندما علىالنزاھة والسالم كقُ خالِ یُــْنبـِـت ذلك سوف ك، البذور
إلیھ ".مصالتك

شجرة الكل فروع فامقدسً ركان الجذنإشجرة: النصغیر عالمثال ھذا الـبأختم حدیثيوسوف 
فقد الزیتون البري، نُصبالحال مع يبعض الفروع قد قطعت، وكما ھأنّ ال شّك ب.مقدسة

من كنتئولتقدمھ شجرة الزیتون نفسھا، ولكن ذيالالنسغ الغني معھم واتقاسمتة لبقیّ البین ممتعِّ طُ 
الذي ھو ؛ فالجذرالجذرال تدعمون مكأنّ واالفروع األخرى، تذكرمنأرفع شأنًامنفسكأوندُّ عِ تُ 

هللا.والجذر ھو .مكیدعم

.ناواجبھو ، بل فحسبفي صون السلم والوحدةاھامً ادورً ھ لیس لدینا جمیعًا فإن، بالتاليو
حقیق السالم الذي تثمر جھودنا في تـفیھ الذي یأتي ذلك الیوم سھحدوني أمل صادق في أنـویَ 

 ً لبعضنا وبصدٍق،،ا مایومً نستطیع أن نقول أنهللا منا، وھیتوقعالذي ، ونسعى إلیھ جمیعا
أختي".یا أخي، یا البعض: "


