السالم للجميع في رسالة كانون الثاني ٢٠١٥

ي سالم في ٢٠١٥
أ ّ
 ١كانوت الثاني  : ٢٠١٥لإلحتفال بيوم السالم ،تحشد
فرنسا أكثر من  ٥٣ألف من الشرطة والدرك ،عدة ثكنات
في حالة تأهب .في غواديلوب ،في مواجهة العنف
ي هناك دعوة إلى إلقاء السالح.
املتغش ِّ
» فليس ملكوت اهلل أكًال وشربا ً ،بل بٌّر وسالم
وفرحٌ في الروح القدس .فمن خدم املسيح على
هذه الصورة نال ِرضى اهلل وحظوة الناس.
فَعلينا ان نطلب ما غايتُه السالم والبنيان
املشترك ) « .رومة ( ١٩- ١٧ ،١٤
في اللغة اآلرامية ،قيل » سالم « إّما » شالمة « أو
» شيانة «  » .شالمة « تعني سالم القلب الكامل
الذي ُيعلن به يسوع في قيامته  » :السالم
عليكم « )يوحنا  .( ٢١،٢٠في املقابل ُيعِّبر » شيانة «
عن السالم الخارجي ) عدم اإلضطرابات في الشوارع،
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عليكم « )يوحنا  .( ٢١،٢٠في املقابل ُيعِّبر » شيانة «
عن السالم الخارجي ) عدم اإلضطرابات في الشوارع،
مثًال ( ،سالما ً يمكنه تمويه تناقضات قلبنا و تسمح لنا
بخدمة سّيَديِن
في نفس الوقت.
» ال تظنّوا انّي ِ
جئ ُ
ت ِألحمل السالم إلى األرض،
ما جئ ُ
ت ألحمل سالما ً بل سيفا ً) « .متى ،١٠
 .( ٣٤في الواقع كلمة اهلل هي سيف ذو حدين التي
تسمح لنا وتطُلب من ّا ان نختار َمن نريد أن نخدم .و
ُيمكن هذا اإلختيار القاطع ان يخلق آنقسامات و ُيزعج
املحيط » .السالم )الشالمة( أستودعكم
و» سالمي « أمنحكم … فال تضطرب
قلوبكم) « .يوحنا  .(٢٧ ،١٣هذا السالم الذي
يستودعنا أياه يسوع الذي أعطانا أياه على الصليب،
هو حالة ،حياة داخلية تسمح ِبحبور كل األحداث حتى
اآلضطهاد الّن هذا السالم هو شخص.
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الم بطرس يوحنا السلطات الدينية بكّل صراحة على قتل
يسوع ) أعمال الرسل  ، ( .٣ ،٥تُِركوا في السالم
) يعني » شيانة « ( ،بالعكس ُرجم أتيان الذي أعلن
كلمة اهلل .ال يقدر هذا السالم -الذي تركه لنا يسوع
وأعطاناَ ،كميراث ثمني -أن يكون تحت سيطرة سلطة
بال دين له وال ضمير  ،سلطة تحبس وتقتل الحياة في
جميع أشكالها وال تتحّمل اشعاع هذا السالم .يستطيع
الروح القدس وحده أن ُيجّدد قلوبنا و وجه األرض لدفع
املزالق و لتحريرنا من أعداءنا املنظورين و غياملنظورين.
هذه التعبئة العسكرية في فرنسا لالحتفال بيوم السالم
تتعلق بالسالم الخارجي الذي نبحث عنه كّلنا ولكن ّه ال
ُيدرك ،ملاذا؟ الّن سالم املسيح فقط يمكنه ان ينتج
السالم الخارجي الحقيقي .لذلك سّلم املسيحيون
األّولون بعضهم على البعض كما سّلمهم املسيح القائم
نفسه » السالم عليكم «
أزعج لطف يسوع وسالمه و ُيزعج من يريد أن يتبعه
بنفس الطريقة ،ولكن النصر مؤكد لنا الّن يسوع قد قام.
هلوليا !
» أُّيها الثابت األفكار إنّك ترعى السالم ألنّا
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» أُّيها الثابت األفكار إنّك ترعى السالم ألنّا
عليك توكلنا) « .أشعيا ( ٣ ،٢٦
َوْليكن سالم املسيح ،الذي يفوق كّل فهم ،عليكم وعلى
عائالتكم في هذه السنة ٢٠١٥
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