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 ٣

  طبيعة اخلطية

  
سألتين عن طبيعة اخلطية؟ وجوايب هو أن اخلطية واملوت والشيطان معـاً   -١  

ال ميكن أي اخلطية واملوت، األوىل والثاين . ؛ ألهنم يشتركون يف التعدِّيطبيعة واحدة
والثاين . إالَّ يف اخلطاةاألوىل ال وجود هلا  .، والثالث هو املصدرفصلهما عن بعضهما

  .لترك احلق، أي احلدود اليت ختص الطبيعة والثالث هو مصدر الغواية. هو النتيجة
واملوت معاً؛ ألنه عنـدما أبـاد    فأباد اخلطية ،املسيح وقد جاء الرب يسوع  

 ، وجرد الشيطان الذي له سلطان املوت من سـلطانه املوت، فصل املوت عن اخلطية
  .)١٥:  ٢كولوسي (

ابن  ك فرٌق بني من يشرح اخلطيةَ كتعدٍّ، ومن يشرح اخلطية يف نور إجنيلوهنا  
وعندما نتكلم عن اخلطيـة،  . اهللا؛ ألن املسيح يسوع ربنا كشف لنا عن طبيعة اخلطية

  .فإن املوت والشيطان معاً مها مصدر الظلمة الفساد والتعدِّي واملوت
، هل تريد أن تعرف جـذور  )سثيؤدورو(عطية اهللا  حسناً يا َمن ُدعيت -٢  
هو من الشيطان الذي أراد أن يكون مثل اهللا، وأغرى آدم . تأمَّل ُحب الرئاسة اخلطية؟

الذي أدَّى إىل موته اجلسداين  وقع يف فخ املوت الروحي، فلكي يسلك يف ذات الطريق
وألن بذرة . كل حياته خارج الفردوس بعد ذلك؛ ألنه مل ُميت بعد السقوط، بل عاش

املوت يف الروح اإلنسانية، لذلك زرع الرُب بذرة احلياة يف القلب لكي تنمـو مبيـاة   
  .روح احلياة الذي أقام ربنا يسوع من األموات

هل مات الرب يسوع املسيح على الصليب موتاً روحياً وجسدياً معـاً   -٣  
، ولكنـه مـزَّق   الذي كان خيصـنا " احلكم"فقد أخذ  .اجلواب نعم، وال مثل آدم؟

فقد مزقـه  ، ورفعه من الوسط، أي أزاله من عالقة الشركة بني اهللا واإلنسان" الصك"
هذا ال حيدث إذا كان الرب قد مات موتاً روحيـاً   .بالصليب عندما مسره يف الصليب

" ميسكه"إن املوت عجز عن أن  مثل آدم، ولذلك يقول الرسول بطرس يف يوم العنصرة



 ٤

 الواحد، ولذلك مل يكن هناك آخراً الثالوث ؛ ألن احلكم صدر من فم)٢٤:  ٢ أع(
والديان العادل ال ُيعـِط حسـاباً   . له سلطان احلكم غري اآلب واالبن والروح القدس

؛ ألن الطني ال يتجاسر على أن يسأل اخلزَّاف آلخر، بل حسب صالحه يعطي ما يشاء
  .)٢١- ٢٠: ٩رو (ملاذا صنعتين هكذا؟ 

عالً، وانفصلت نفسه عن جسده، وهو ذات نعم، فألنه مات ف: وعندما نقول  
، ولذلك نـزل  ال، فألننا ال ننسى أن الرب له سلطان احلياة: وعندما نقول. موت آدم
، ليس كميٍِّت حتت سلطان املوت أي الشيطان، بل نزل وشـتَّت قـوات   إىل اجلحيم

ألن له سلطان  ؛ومزَّق الصك ،وكسر شوكة املوت ،وأباد قوات اجلحيم ،ةــالظلم
  .)١( حلياةا

، إهنم ميدحون كربياء اهللا، وُحب الرئاسة فضـيلةٌ  تأمَّل سلوك املوحِّدين -٤  
عندهم، والتواضع ضعف؛ ألهنم غرباء عن ابن اهللا، وهم مثل أبيهم الذي اشـتهى أن  

أمَّا آدم فقد . يكون مثل اهللا لكي حيارب اهللا ويرتع سلطانه، ففقد إدراكه بأنه خملوق
 والصليب وحده هو الذي يكشف عن ضـعف القـوة  . وتواضعهَخلَُص مبوت الرب 

  .والتواضع اليت أعلنها الرب احملبة قوةاحلقيقية، أي  وعجزها، فهو ميزان القوة

                                                           
بقوته أبطل املوت وجعل "ذكصولوجيات القيامة ، وأيضاً "مزق صك خطايانا"تؤكد ذلك قطع صاليت الساعة السادسة والتاسعة  )١(

سحق أبواب حناس وكسر متاريس حديد . بوابو اجلحيم رأوه وخافوا وأهلك طلقات املوت ومل تستطع أن متسكه.. احلياة تضيء لنا 

  .رفعهم اىل العلو معه اىل مواضع راحته.. وأخرج خمتاريه بفرح وهتليل 



 ٥

  املوت الروحي

  
املوت الروحي واجلحيم مها وجها الدينار؛ ألن اجلحـيم هـو احليـاة     -٥  
ألن اإلنسان إذ ُخِلـَق  جود؛ ة الواليت ال منو فيها واليت فقدت اهلدف أو غاي احملصورة

وبذلك حيدد وجوده وحيصره يف  ،على صورة اهللا، فهو بدون اهللا يصبح صورة نفسه
، ولذلك يعجز اإلنسانُ الوجود غري النامي واحملدود بصورة اإلنسان اليت خلقها لنفسه

ـ عن أن يرتفع إىل ما هو أعلى من صورته اإلنسانية ا ؛ ألن حماربة صورة اهللا فينا جتعلن
  .الذي صنعناه ألنفسنا ، وأسرى وجودنا الكاذبعن وجودنا احلقيقي غرباء

:  ٨رو ( "أدان اخلطية يف اجلسـد "عن ربنا له اجملد أنه  وعندما قال الرسول  
بقوة احلياة الداخليـة   ، فقد قَبِلَ موت اجلسد الذي يشتهي اخللود، ويسعى للبقاء)٣

أمَّا الرب يسوع فقـد أخـذ   . قيقي للحياةبدون اهللا، أي بدون نعمة اهللا املصدر احل
جسدنا ورده إىل احلياة اليت ال متوت بالشركة يف أُقنومه اإلهلي، وهي شركة يف اآلب 

  .والروح القدس واالبن
 الرُب املوَت باجلسد على الصليب، حكم على فسـاد اخلطيـة   وعندما ذاق  

  .بعكس آدم هللا وال تقبلهللحياة، فقد رفض احلياة اليت ال تعرف ا) أو وسيلة(كأسلوب 
 الغتراب اجلسد عن اهللا وعن احلياة الداخليـة  ، وضع هنايةًفعندما ذاق املوت

عندما يصبح وسيلة وأداة للخطيـة،   ؛ ألن اجلسد يغترب عن الروح اإلنسانية)القلب(
ويتشكل بكل صور اخلطية ويقع أسرياً للموت؛ ألن  )البيولوجية(فيترك احلياة الطبيعية 

، أي تلك "امليتة أعمال اجلسد"طية نابٌع من اخلطية اليت يصفها الرسول بأهنا موت اخل
وعـن اهللا مصـدر    ،وعن أجسادنا ،واليت جتعلنا غرباء عن أنفسنا ،اليت ال حياة فيها

  .احلياة



 ٦

  هل املوت الروحي انفصالٌ عن اهللا؟
ت ؛ ألنه ال يوجد كائن يف السموايتناقض وجود اإلنسان مع غاية خلقه -٦  

فـاهللا  . له حياة يف ذاته، حٌي بقوته وإرادته، وقادٌر على البقاء بقدراته أو على األرض
حنـن فلنـا   ، أمَّا "الكائن"املقدسة  وحده هو احلي إىل األبد، وهو كما تقول األسفار

، االنفصال هو من جانبنا فقط، بدأ منا ويبقى فينا بـرفض  ولذلك. صورة هذا الكيان
اليت ال تعرف احملبة، وال حيركهـا التواضـع، أي ذات حيـاة     ، وطلب القوةالوصايا

  .الشيطان الذي ماتت حياته عندما أراد أن يصري مثل اهللا بدون اهللا
 هو من جانبنا فقط، وإن اهللا مل يفصل حياته هنا جيب أن ندرك أن االنفصال  

" نوجدبه حنيا ونتحرك و إننا"عنا، بل حفظ لنا نعمة الوجود، وحسب عبارة الرسول 
وال جيب أن خنطئ يف فهم هذا األمر حىت ال . ، منتظراً زمان التجديد)٢٨:  ١٧ أع(

وأعطـى الشـريعة،    )١(؛ ألن اهللا مل يتركنا، بل أرسل األنبياء ألجلنا نسقط يف اليأس
وأعلن بره لإلنسانية إذ ترك الشريعة الداخلية حتركهم لطلب اهللا خالقهم، وهو ما نراه 

 ، وإن كان هذا البحـث حبث وطلب اخلالقعبارة عن وثان اليت هي حىت يف عبادة األ
  .يغطيه فساد اإلدراك

  ما هي عالمات االنفصال عن اهللا، وهل هي املوت الروحي؟
  :كما ذكرنا من قبل، عالمات االنفصال هي -٧  
  .جهل اإلنسان خبالقه، ال سيما صالحه وحمبته :أوالً  
، وإن لب بأن اإلنسان هو مصـدر حياتـه  اجلهل والظن الكامن يف الق :ثانياً  

، وهو ما حذَّرنا منه الرب يسوع عندما هنانا عن أن هنتم مبا الطعام هو مصدر وجوده
 - ٢٦:  ٦مـت  ( نأكل، أو مبا نلبس، وغريها من األمور اليت نظن أهنا مصدر حياتنا

قل وطيور بكل املخلوقات مثل زنابق احل حنو عناية اهللا وعندما وجَّه نظر القلب. )٣٢
السماء، فقد كان يكشف عن جهل اإلنسان باهللا، وهو أول عالمات املوت الروحي؛ 

                                                           
  ".أرسلت األنبياء من أجلي أنا املريض"، و"ركنا عنك إىل االنقضاءمل تت"راجع صالة القداس اإلهلي  )١(



 ٧

فإن كان اهللا هو مصدر حياتنا، فلمـاذا  . هو مصدر الكربياء ألن هذا اخللود الكاذب
  نتكبَّر؟ وما هو السلطان الذي فينا، الذي جيعلنا نقرر مصائر غرينا من البشر؟

، وحياٍة أفضل يعطي هلـا  يقودنا حنو وجوٍد أفضل" يالتعدِّ"الظن بأن  :ثالثاً  
  .النمو

الشك يف حكمة وصايا اهللا، واعتبارها ضعف وجهل، وإن اخلري الذي  :رابعاً  
يف الوقـت الـذي   . حيدده اإلنسان لنفسه هو أفضل من اخلري الذي يأيت من الشركة

  ".يالتعدِّ"اختيار اخلري والشر حسب شهوات وغرور القلب هو يكون فيه 
أقول لك يف اختصـارٍ   هل تريد أيها األخ احملبوب أن تعرف أكثر من ذلك؟  

، واجلحيم هو حيـاةٌ إنسـانيةٌ   املوت الروحي هو اجلحيم: شديد، ويف عبارٍة واحدة
، ق ما هو أبعد من اجلسدتفرقة، ال تنمو، وال ترى، وال تذولغاياٍت متباينة وم أُِسَرت

  .رقة اليت متزِّق الكيان اإلنساينأو أبعد من هذه الغايات املتف

  :مثال عن املوت الروحي هنا على األرض
غرق يف هاويـة   -إذا كنت أنت نفسك، أو إذا كنت قد راقبت إنساناً  -٨  
يريد القضاء عليه أو االنتصار عليه، فإنك جتـد أن   له عدٌوكان  – والبغضة الكراهية

  .كما لو كان هو الوجود كله أَسر احلياةبل صار حمور احلياة، قد هذا العدو 
يغرق يف جلـة الغضـب،   فإنه ، وإذا أراد اإلنسان أن يفلت من هذا اجلحيم

هـذه  . والعجيب حقاً أنه بينما يريد الفكاك واحلرية، ترده الكربياء إىل هاوية الكراهية
هي صورة مصغَّرة زمانية عن املوت الروحي أو اجلحيم الصغري الذي ال يتركه الرب، 

  .إن اجلحيم هو قلب اإلنسان نفسه: قال واحٌد من الشيوخكما ، فل إليهبل يرت

  ملاذا نقول إن للشيطان سلطان املوت؟
، وال حىت على اخلليقـة  مل ُيعِط الرُب خالقنا للشيطان إي سلطان علينا -٩
؛ ألنه ملا طلب اإلذن بالدخول يف اخلنازير، كان سقوط هؤالء يف الـبحرية  غري العاقلة
ُجرَِّب يف كـل شـيء،   فقد وحىت أيوب البار،  .اية قوة وسلطان الشيطانهو رمز هن



 ٨

فكيـف صـار   . ى عقل أيـوب عل أن يكون له سلطانٌ رِّبَِجُمولكن اهللا مل يعِط لل
أوالً مجعت الغواية اإلنسان والشيطان معاً، وملا سقط عـدو   للشيطان سلطان املوت؟

ولـذلك  . اإلنسان سوف يأخذ مرياثه؛ ألنه أدرك أن من رتبته، أسقط اإلنسانَ جنسنا
جتمع شبكة الغواية اليت يدخلها الغافلون الشيطان والبشر معاً، بل وحىت احلكماء مـن  

مع الشيطان،  البشر الذين يتكلون على حكمة هذا العامل، مىت سقطوا صاروا يف شركٍة
ى قلب ذلك يبق، ولكن رغم ، وصارت الغواية جتمع هؤالء معاًوصار هو مركز الغواية

اإلنسان الغارق يف خطاياه بعيداً عن سلطان وسطوة العدو الذي ال يعرف ما يدور يف 
ذلك مبراقبة انفعاالتنـا وتصـرفاتنا    "خيمِّن"داخلنا من صراع، وإمنا فقط يستطيع أن 

  .اخلارجية اليت تكشف عن طبيعة ما حيدث يف داخلنا
، لكـي  لنـا  ع يف الصنارةأيها األخ املبارك، إن الغواية هي الطُعم الذي يوض

  .هميسكنا عدو اخلري ويصطادنا بواسطت

  :عالمات التوبة احلقيقية
واملعلمني الروحيني،  وطلب مشورته من األسفار املقدسة االلتصاق بالرب - ١٠

  .، وتفضيل وصايا اهللا على حكمة العاملومساع صوت الروح القدس يف القلب
وهذا نراه يف سـرعة غفـران    ،سيادة احملبة على كل فكر وفعل وقول -١١

  .ة ورد اإلهانة بروح يسوعاإلساء
حىت إذا مرت فتـرات تـردد،   وعدم حتول القلب عن وصايا يسوع،  -١٢

. وصرخ اإلنسان طالباً نعمة الرب وقوته، فإن الصراخ هـو مـن عالمـات التوبـة    
  .واالعتراف بالضعف ضروري

ياة، حىت احلياة تفضيل شريعة الصليب واملصلوب على كل شيء يف احل -١٣
  ".نفاية" –كما قال الرسول  –نفسها، وحساب كل شيء 

 كراهية شديدة للخطية، وتواضع يف معاملة اخلطاة؛ ألن كراهية اخلطية -١٤
بدون تواضع هي دفاٌع عن سريتنا، وطلُب مديحٍ مستتر، وحماولة الظهور بأننا أبـرار  

  .مبهامجة اخلطاة واخلطية عالنيةً



 ٩

  ة الربهل أعلنت قيام

  شيئاً عن احتاد النفس باجلسد؟

  
، َحِفـظَ  "باكورة الراقدين"، وصار عندما قام الرب من بني األموات -١٥  

جراحات الصليب يف جسده، أي املسامري وطعنة احلربة، وهي تلك اليت عاينها تومـا  
لقد أقام الرب جسده بدون فساد، ولكن كعالمة علـى  . "ريب وإهلي"الرسول وهتف 

، تلك اليت قبلها بإرادته وحسـب حمبتـه   لنا أبقى على جراحات الصليب ألزليةحمبته ا
  :هذه اجلروح، بقيت لكي تعلن لنا ثالثة أشياٍء هامة. للبشر

لقد جتلَّى الرب قبل موته احمليي على جبل تابور أمام تالميذه، وبـذلك   :أوالً  
ي معلناً هباء احلياة كشف لنا عن جمده اإلهلي الذي احتجب يف جسده، وسطع نوه اإلهل

يف القيامة، واليت أخذناها هنا يف الزمان احلاضر، ولكـن   اإلهلية اليت سوف تعطى لنا
هذا البهاء الذي ظهر عالنيـةً، ظهـر يف   . تبقى مستترةً إىل أن يأيت يوم جتديد اخلليقة

وهو  جسده احمليي معلناً لنا ما سوف حيدث ألجسادنا عندما نقوم فيه يف اليوم األخري،
ذات البهاء الذي تعاينه النفس ويظهر أحياناً بشكلٍ منظور يف أجساد بعض القديسني 

 فقد جتلَّـى . ويوحنا القصري وغريهم مثل مكسيموس ودوماديوس، واألنبا أرسانيوس
األب مكاريوس أمامنا بشكلٍ منظور يف أثناء استدعاء الروح القـدس حـىت أن األخ   

ت يف اهليكل؛ ألن جمد الرب يسوع املسيح ظهر عالنيةً تيموثاؤس ظن أن ناراً قد اشتعل
  .يف جسده
َحِفظَ الرب جروح الصليب لكي يؤكد حمبته، ولكن أيضاً لكي يؤكد  :ثانياً  

الرؤيـة الـيت تراهـا الـنفس      حتول اجلسد إىل ذات –بشكل خاص  –لنا أن احملبة 
نعكس، بل يشـع  لنا من حتول داخلي، ي إن ما حيدث .وتثبت فيه ويستوعبها القلب

ظلت تشفي  ، وهي ذات احملبة اليت؛ ألن حمبته لنا كامنة يف جوهره اإلهليبشكل منظور



 ١٠

بإرادته وبسبب حمبته  الصليب لَبِوعندما قَ. وحترر املأسورين ،وتطرد الشياطني ،املرضى
إن ما يف الداخل يف القلب، يظهر بشكلٍ علينٍ ومنظور  علناًلآلب ولنا، ترك اجلروح ُم

 .مها واحـد  املسامري يف يديه، واإلرادة واليدين ؛ ألنه بإرادته قَبِلَكل أعضاء اجلسديف 
؛ ألن اإلنسان يقف على قدميه، والقدمني وألنه ثابٌت يف حمبته، قَبِلَ املسامري يف قدميه
 ، فقد قيَّد حركته باحملبة، أو مبعـىن أدق، والرجلني مها الشكل املنظور للبقاء واحلركة

وهكذا أيضاً توَّج فكـره بتـاج   . ته علناً وبشكلٍ منظور مبسامري القدمنيثبَّت حرك
أنه توَّج  –بتاج الشوك  –، مؤكداً أن يغسل آثامنا وجراحنا الروحية ألنه قَبِلَ؛ الشوك

ُجرَِح يف جنبه سرياً حيث الضلع الذي أُِخـذَت منـه    وهكذا أيضاً. الطبيب والشايف
  .منه باملاء والدم َدتواليت ُوِل حواء رمز الكنيسة

ليسـت إعالنـاً    حنن نولد روحياً من جراح الرب والدةً تؤكد لنا أن املغفرةَ  
هكذا عندما نتأمل جراح . البالية عطى لنا تغلب احلياة القدميةبالكلمة فقط، بل حبياٍة ُت

التحول الداخلي يف القلب، ذلك التحول  كذلك، ون ما حيدث للنفسأ، نعاين الرب
، أي اجلسـد  "جسد املـوت "د لنا أننا ننال عالمات القيامة وحنن هنا يف اخلفي، يؤك

منه؛ ألن فناء اجلسد الطبيعي هـو مقدمـة    ذَِخالذي يفىن حسب أصله الترايب الذي أُ
وتركيـب  . قيامته؛ ألن شكله الطبيعي يفىن باملوت لكي يقوم حسب شكل املسـيح 

حسـب كلمـات الرسـول     ام يف جمٍدُيزَرُع يف هواٍن ويق األعضاء البايل ينحل؛ ألنه
، وهو ما حنسه روحياً حسب روح يسـوع أي الـروح   )٤٤ -٤٢:  ١٥كور ١(

  .الذي أقامه من األموات القدس
؛ أن احنالل اجلسد وعودته إىل التراب هو بداية القيامـة ب لذلك ذَكِّر اإلخوة

وت معناها عـدم  لعنة املألن  القيامة، بقوةألنه يعود إىل التراب ليس بلعنة املوت، بل 
، أمَّا نعمة الرب، نعمة القيامة فهي حياة أبدية يف يسوع املسيح ابن إهلنـا اآلب  القيامة

  .السماوي
وبسبب جتسُّد الرب وموته وقيامته، ثبَّت لنا وأعلن لنا سر احتاد النفس  :ثالثاً  

ـ  باجلسد؛ ألنه جاء لكي خيلصنا وحيملنا مثل خراٍف صغار يف  ا أن أحضانه، معلنـاً لن
الوجود اإلنساين، وإن اجلسد هو صـورهتا  ) جوهر(النفس هي األصل، وهي قاعدة 



 ١١

اليت ُحددت يف  ، ذلك ألنه جدد النفس وردها إىل صورته السماويةاخلارجية املنظورة
وأعلن لنا . فقد أعلن أن التجديد هو روحٌي، وأنه يكمل يف يوم القيامة. بشارة اإلجنيل

اليت يغتسـل   ا أولوية النفس بامليالد اجلديد يف مياة املعموديةمراحل التجديد مؤكداً لن
ُسـكىن   وأعلن لنا أيضـاً . قيامته جملد ابن اهللا فيها اجلسد أيضاً من لعنة املوت منتظراً

الروح القدس يف النفس واجلسد معطياً للنفس الدور األول مقدِّساً اجلسد يف مسـحة  
، ولذلك حنن نكرِّم أجساد الشهداء والقديسني املريون اليت ال تفىن رغم احنالل اجلسد

، وهم بـذلك  الذين أعلنوا لنا الرب يسوع بالتعليم والشهادة والسلوك الصاحل املقدس
ألن الذي ال يفارق حىت ما يبقى من عظام، بل  آنيةٌ حيةٌ للرب وهيكل الروح القدس

تنتظر  ل مثل بذرٍة، يبقى الكالكل ُخِتَم بالروح القدس، أي بشكل الرب يسوع اجمليد
يوم جمد الرب يسوع الذي سوف يغيِّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد 

  .)٢١: ٣فلييب ( جمده؛ ألنه استطاع أن ُيخِضع له كل األشياء
وماذا ميكن أن نقول عن السر الفائق اجمليد، سر بذل حمبته، فقد سبق وكتبنـا    

ب وإحساناته لنا، وإعالن شفاء وجتديـد  هي يف تذوُّق صالح الر الكثري، لكن العربة
  .كل كياننا باالحتاد به يف سر جمد حمبته، سر جسده ودمه

هل احنالل وحدة الكيان اإلنساين، وعودة اجلسد إىل التراب هو 
  من بقايا اخلطية؟

وهـزم املـوت علـى    . الشيطان بطرده وأسره يف اجلحيم م الربهز -١٦  
، ، وفتح الفردوس للص اليمنيالصليبخشبة لى أعلن الغفران وهو معلٌق ع. الصليب

فهل بعد كل هذا ميكن لنا أنه توجد . وشفى املرضى ،وفتَّح أعني العميان ،وأقام املوتى
، لقد حما كل شيء، وجدد كل شيء، وردنا مبيالٍد مسـاويٍ إىل احليـاة   بقايا للخطية
اخلطية أجرهتا لنـا،  ؟ لقد دفعت فكيف جيوز لنا أن نتكلم عن بقايا اخلطية .السماوية

وملاذا تنحـل   ؟كامالً وهي املوت، وجاء الرب وهزم املوت، فلماذا ال ننال التجديد
  ويعود اجلسد إىل تراب األرض؟ وحدة الكيان اإلنساين

:  ٨( روميةرسالته إىل لقد أجاب الرسول على هذا يف هناية الفصل الثاين من   



 ١٢

يف اليـوم  ل اخلليقة سـوف يـتم   لك حيث أعلن بوضوح أن التجديد الشامل ،)٢١
" نئن متوقعني فداء أجسـادنا " األخري، وإننا حنن الذين نلنا الفداء يف إنساننا الداخلي

؛ ألننا لن نتجدد جسدياً إالَّ مع باقي اخلليقة؛ ألن اجلسد الـذي  )٢٣:  ٨راجع رو (
، جسـد  ، وعلى الرغم من أنه يأكل طعام احلياة األبديـة حييا باألكل من مثار األرض
هنا حنن حنيا حياةً . أي القيامة حسب مواعيد اهللا ،"العربون"الرب ودمه، إالَّ أنه يأخذ 

سـتعالن  ، وال يزال يئن على رجاء ا؛ ألن النظام الكوين مل يتجدد بعديف موت اجلسد
، لذلك ال جيب أن نفشل يف انتظار قيامة األموات، بل بصربٍ يف "حرية جمد أوالد اهللا"

  .ننتظر أن يأيت الرب واملخلص وجيدد النظام الكوين حلالعمل الصا

  كيف رفع الرب لعنة املوت؟ وكيف ال نزال منوت وُندفن؟
؟ حسب كلمات الروح القـدس يف األسـفار   "لعنة"ما معىن كلمة  -١٧  
، اللعنة هي ما يرفض اهللا أن يعطي له البقاء والكثرة، أي الزيادة حسب كلمات اإلهلية
القديسـة مـرمي،    وقيامة الرب جبسده الذي أخذه من العذراء. )١٨:  ١٠٩( املزمور

تؤكد لنا أن اللعنة قد ُرِفَعت، بل أبيدت متاماً؛ ألن الـرب   والذي ُمجَِّد بقوة القيامة
  .يسوع وعدنا بالقيامة، فكيف نقوم إذا كانت لعنة املوت باقية

ا غيَّره من قوة لقد حوَّل الرُب املوَت، وهو مثرة اخلطية، وجدده عندم -١٨  
ولذلك . لجديدل ؛ ألن احنالل القدمي، هو ميالٌدفناء واحنالل إىل قوٍة ختدم جتديد اخلليقة
، بل منوت يف الرب ونرقد يف الرب، أي أن موتنا حنن ال منوت كما ميوت غري املؤمنني

  .، أمَّا موت األشرار فهو دينونةحيسب لنا خالصاً
، وال حـظ أن  ا ُيصلب وُيدفن مع املسيحواملسيحي ميوت مرةً واحدة عندم  

؛ ألنـه أخـذ   فيه". ُدفنا فيه ومعه وبه"الرسول مل يقل إن املسيح ُيدفن معنا، بل حنن 
؛ ألنه أباد قـوة  بهو. سوف نتبعه ؛ ألنه البكر وباكورة الراقدين، وحننمعهو. طبيعتنا
  .القرب

وا على الراقدين ، ولكي ال يبكثبِّت اإلخوة لكي ال يقعوا ضحية حزن العامل  
. مثل غري املؤمنني، أو يقيموا مناحة على املوتى من أجل إعالن يأسهم من رمحة الرب



 ١٣

واألخوات األحباء  اإلخوة ومن يبِك متوجعاً، ليس كمن يبِك يأساً وخوفاً؛ ألننا نفتقد
  .بأهنم مع الرب وحنن نبكي أحياناً، ولكننا نتعزى باإلميان. الذين رقدوا

 وت وُندفن مع الرب، ولكن تبقى حياته فينا؛ ألنه على الصليبوهكذا حنن من  
، ويف القرب كان راقداً لكي حيطِّم اهلاوية اليت نزلـت إليهـا نفسـه    كان امليت احلي

متحدةً بالهوته، نزلت بقوة احتادها بالالهوت، أي دخل الرب اجلحيم بقوته  اإلنسانية
 ،)٨:  ١٣٩(ة حسب كلمات املزمـور  كان الرب يف اهلاوي .معلنا هناية قوة اجلحيم

، ولكي ُيخرج ، دخلها لكي يبيد قوة اجلحيمن يدخل اهلاوية بنفسه اإلنسانيةولكنه اآل
  .من الظلمات، ويفتح هلم باب الفردوس األسرى

هناك فرٌق بني أن يكون الرب يف اهلاوية بقوة أُلوهيته، وأن يكـون يف   -١٩  
، ولكـن  البن كخالق ليست هي موضوع السـؤال ؛ ألن قوة ااهلاوية بنفسه اإلنسانية

املتحدة بأُقنومه اإلهلي هي اليت حترك فينا احلمد والتمجيد؛  وجود الرب بنفسه اإلنسانية
يف السماء من فوق، وعلـى األرض مـن   : ألنه مل يترك مكاناً إالَّ وأعلن فيه اخلالص

قتحام الـذي أكملـه،   ، لكنه نزل لكي يعطي املؤمنني قوة االحتت، ويف اهلاوية أيضاً
أمَّا قوة االقتحام، فهي يف نفس كل من نال سـر  . إىل األبد" فم اهلاوية"ولكي يغلق 

، وبذلك صار لنفوسـنا ذات القـوة   "سىب اجلحيم"، وألنه "ُدفنا معه"؛ ألننا املعمودية
، وأن حتول كل )١٥:  ١٠كور ٢(" كل فكر إىل طاعة املسيح"القادرة على أن تسيب 

  .الذي أعطاه لنا الرب مبوته احمليي "األسر"إىل قوة أخرى 

  ملاذا يتأخَّر التجديد إىل اليوم األخري؟
حسبما أشرنا من قبل، تظل احلياة تعمل يف املوت إىل يـوم القيامـة    -٢٠  
ومستتراً عن عيوننا، وهو " خفياً"، وهو اليوم الذي سوف ُيعلن فيه كل ما كان العامة

إىل اليوم الذي عيَّنـه   ، أي برؤيٍة داخليٍة، وإمنا حنسه باإلميانكائٌن معنا ولكننا ال نراه
  .التدبري "مراحل"الرب لكي يعتق فيه الكل جمدداً الكل وهو آخر 
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  ؟معينٍة كيف نعاجل عودتنا إىل خطيٍة

  وهل التأديب نافع؟

  
هللا،  كما ذكرنا من قبل، العودةُ إىل خطيٍة معينٍة هي ضعف يف حمبتنـا  -٢١  

يف عـيين  " حقرياً" يعاجل بالتأديب، أي التأديب الذي جيعل كل من يقبله والضعف ال
حنن حنتاج إىل حمبـة  . "صغر النفس"؛ ألن هذا هو أول الدرجات اهلابطة إىل بئر نفسه

، ومل يكسر عوداً يكـاد أن  "فتيلة مدخنة"وحكمة املسيح الذي قيل عنه أنه مل يطفئ 
َمـن ال  . إىل الواحد الضال ويذهب ٩٩ك الـ ينشط، بل هو املعلم واملعزي الذي يتر

خدمـة  "؛ ألننا لو قلنا على خدمة احملتاجني إىل التعليم يعرف ذلك ال جيب أن يؤَتَمن
، وال يوجـد  ؛ ألننا مجيعاً خطـاة ، فهذا يشملين ويشملك ويشمل الدير كله"اخلطاة

العقاب وطمعاً  ؛ ألننا خوفاً من"الونعبيد بطَّ"خاطئ أكرب وخاطئ أصغر، حنن مجيعاً 
ناقصةً نار احملبة، ولكن اهللا الصاحل والـرحيم ال   يف كسبٍ نتوب، وهو ما جيعل توبتنا

  .يرفض هذه التوبة
واخلـوف   ، أمَّا الذين ضرهبم اليـأس الذين هلم أشواٌق عالية والتأديب ينفع

م ، ويف بطٍء شديد إذا وضعنا علـيه ميوتون روحياً فهؤالء، "ِصَغر القلب"وسقطوا يف 
  .تأديبات

أمَّا الذي سقط عدة . طالباً اخلالص من اهللا حيرٍِّك التأديب متواضع القلبكما 
  .ومل يُتب، فإن ضعف تواضعه يقوده إىل العصيان والتمرُّد مرات

. ؛ ألن األول هو دواٌء ينفع مع البعضوبةقوال جيب أن خنلط بني التأديب والع
والتأديب ال يكون من أجل مكسبٍ  .املرض أمَّا الثانية فهي جتلب األوجاع وتزيد من

، بل َمن ال يعرف التواضع، ، وال يقوم على املنع والنهيلألب، أو من أجل منفعة وقتية
ُيلزم خبدمٍة تعلِّمه التواضع، مثل األب البطريرك الذي طلب الشـفاء مـن الشـهوة    



 ١٥

صري هو سقي كان تأديبه هو تنظيف قاليل الشيوخ، وكان تأديب يوحنا الق، فاجلنسية
وإعـداد اخلبـز،    عود شجرة يابس، وكان تأديب مرقس هو االهتمام بطاحونة الدير

وذلك حىت تنمو حمبته لإلخوة ومتوت فيه لذة اهلجوم على الذين خيتلفـون معـه يف   
  .الرأي

الزراعـة   مثل ، هو األعمال اجلسدانيةإىل سالح الغضب وتأديب َمن ُيسرع
هذه كلها وأمثاهلـا  . على قاليل املتوحِّدين) الُشرب هميا( وري األرض وتوزيع املياه

 –الذين يعانون من ضعفاتٍِ معينة  -ليست عقوبات، بل أعمال نافعة ُتعطي لإلخوة 
  .مكانةً يف الشركة كخدام نافعني، وليس كأعضاء ميتة أو ضعيفة أو ناقصة

قاليل  لىمير عبأن  الذي حيسن القراءة لقد أدَّب األب ديونيسيوس األخ أرميا
، باللفظ اليوناين هبم على ُحسن القراءةاإلخوة الذين مل يتعلموا القراءة اجليدة لكي يدرِّ

وعندما شكوت لألب دانيال كثـرة انشـغايل   . وهو ما جعله ينمو معنا كخادمٍ أمني
، وأن أُشرف على باإلخوة املبتدئني، طلب مين أن أنسخ له رسائل القديس أنطونيوس

، ومل تثُبـت عليـه   اء عندنا األخ مينا الذي اُتهم بقتل طفلٍ يف املدرسةوملا ج. املطبخ
اجلرمية، أعطاه األب ديونيسيوس خدمة تنظيف الكنيسة وترتيب اخلـدمات وتوزيـع   

  .، وبعد ثالث سنوات عاد إىل خدمة تعليم األطفالأنصبة اآلباء املعتكفني
أجـل  هي كلها مـن  هذه مناذج من التأديبات اليت عرفتها أو مسعت عنها، و

تأكيد احملبة واالحتفاظ خبدمة اإلخوة وعدم قتل كرامتهم؛ ألننا عندما نرتع كرامة َمن 
، وبذلك ُنطوِّح هبم يف جلة الشك والعصيان "صغر القلب"يف بئر  م، إمنا نلقى هبيسقط

؛ ألننا يف املسيح ننال كرامة البنوة، ويعاملنـا اآلب  أي غاية الوجود) اهلدف(وفقدان 
، ألن اآلباء الرسل عندما لسماوي كأبناء له، ويعطي لنا اآلب السماوي كرامة البننيا

كرامـة   اقد نالو –من فم االبن الوحيد  –، كانوا "ال أعود أمسيكم بعُد عبيداً"مسعوا 
وجتلِّي الرب علـى   ، ومع ذلك فقد جحد بطرس وأنكر بعد أن عاين املعجزاتالبنني

، ومع ذلك مل يعاتب الرب أياً يلة القبض عليه يف البستانجبل طابور، وهرب الباقون ل
" ألنك رأيتين يا توما آمنـت " – حبناٍن شديد -، وال وبَّخ حىت توما، بل قال له منهم

واآلن جاء . وغريها مبعجزة إقامة لعازر نه يذكِّره مبا رآه من قبلكأ، و)٢٩:  ٢٠يو (
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لذلك ليكن لنا وداعـة  . صاً ألجل توماالرب يف اليوم الثامن، يوم قيامته، ورمبا خصي
وحلمه، وأن نعطي الدواء الذي يشفي ال السكني الذي يقطع ويبُتر، مـع أن   املسيح

، إالَّ أن األب الروحي خاضع حلكمة الدواء هو حسب حكمة وتقدير األب الروحي
 "املُعترف"حمب اخلطاة، وكأبٍ يضع أمام عينيه أن  ، ويعمل حسب تعليم الرباإلجنيل

معه يف نفس امللكوت، ويقف معه على قدم املساواة كابنٍ لـآلب، وأخٍ  " وريثٌ"هو 
  .كر ربنا يسوع املسيحلألخ البِ

أمَّا العودةُ إىل خطيٍة معينٍة، فليس لدينا قانون وال تعلـيم ميكـن أن    -٢٢
إن املأسور خلطيٍة معينـة، قـد ال    –دون أي ختصيص  – نقدِّمه، ولذلك أكتب لكم

 وإىل تعليم قـوي عـن حمبـة اهللا    د حيتاُج إىل تعزيةقىل تأديب كنسي، وإمنا حيتاُج إ
يدفعه للسقوط، وعدم  للخطاة، وإىل ما يعيد إليه كرامته؛ ألن استصغار اإلنسان لنفسه

وحسٌن . والتعليم وقد ال ميكن عالجه بالتأديب، بل بالصالة. إدراك كرامة وجمد البنوة
إىل تأمُّل السماويات واهلذيذ يف حياة الـرب   –التعليم ب –األب الروحي ابنه ينقل أن 

  .يف الرب يسوع نفسه لكي تقوى شركته يف الرب، وجيد عزاًء
املتكررة يف خطية معينة ال يعاجل  عالج السقطات –دون ختصيص  – عموماً

وحثه على اإلقبال على دراسـة األسـفار    ، وحفظ كرامة املعترفإالَّ حبكمة اإلجنيل
ترُد إليه كرامته لكي يعيد النظر يف سلوكه، ولكـي تقـوى     خدمٍة معينةوالتفوق يف

فهو غرس الـرب   لكن هذا كله هو سياج لفردوس النعمة، أمَّا الفردوس نفسه. إرادته
الرب يسوع املسيح يعطي لنا أن نعرب حبر هذا العامل يف هدوٍء . وفالحة الروح القدس

  .وسالم
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  ماذا حيدث لنعمة املعمودية،

  ا ُعدنا للخطية واستهان اإلنسان بكرامة البنوة؟إذ

  
، ولذلك ُتعطى مرةً واحدة؛ ألننا نولد مـرة  "ختم ال ينحل"املعمودية  -٢٣
  .يسوع املسيح وبنعمة الروح القدس هاآلب بابنواحدة من 

للذين  باملرةوال نعيد املعمودية . نقبل توبتهم ، بلنعيد معمودية املرتدِّينوحنن ال 
إن النعمة ليست مثل اخلطية، وال اهلبة : يقول الرسول .يف الكنيسة اجلامعة السر انالوا هذ

وقد خلَّـص  . الرب يسوع املسيح ، وال ميكن مقارنة آدم األول بآدم األخريمثل السقوط
؛ ألن )٢٩:  ١١رو (" عطية اهللا بال ندامة"وهي أن  الرسول التعليم كله يف عبارة واحدة

ى ما أعطاه لنا من عطايا مثل املغفرة، ومرياث امللكوت، وُسكىن عل الرب يسوع ال يندم
وإذا عاد اإلنسان إىل سريته األوىل . الروح القدس، والشركة يف جسده اإلهلي ودمه الكرمي

؛ ألننا عندما نسمع قول الرسول أننـا سـوف   وارتد، فإن خطاياه األوىل ال حتسب عليه
تعليم اآلباء الرسل ُملخَّص يف عبـارة   نفإ، )٥:  ٤بط ١، ١٢:  ١٤رو (نعطي حساباً 

وعندما يتوب املرتد، فـإن   .)القداس اإلهلي" (كرمحتك يا رب وليس كخطايانا"واحدة 
متحو كل ما سبق، ولذلك يقول الرسول  خطاياه ال حتسب عليه؛ ألن نعمة غفران اخلطايا

كمانع  )٢٥:  ٣ رو( إن اهللا مل حيسب هلم خطاياهم السابقة –بشكل عام  - عن اُألمم 
، ال يأتون كـأبرار  والذين يأتون إىل املعمودية .وبشارة اخلالص) اإلجنيل(مينع عنهم نعمة 

 والرب ال حيسب لنا خطايانا السـابقة . غفران خطاياهم ، بل كخطاة وينالونوقدِّيسني
، بل على سـلوك  باملرة أي تلك اليت غُِفرت، واحلساب ليس على أعداد وكمية اخلطايا

، أي الغايـة  "حسب أعماله"، ولذلك احلساب على األعمال موجز يف كلمة واحد بةاحمل
والبشر مجيعـاً؛   لكي نقدمها للرب ولإلخوة ، واخلدمة اليت اخترناهااليت كنا نسعى إليها

، ولذلك قال الـرب كنـت جوعانـاً،    "احملبة"هلا هدف واحد، وهو  أعمال احملبة ألن



 ١٨

  .بسبب جتسِّده إخوتههم هؤالء كل كل هؤالء؛ ألن  وعطشاناً ومريضاً ومسجوناً، وهو
أمَّا االستهانة بكرامة البنوة، فهي أوالً مثل خطية عيسو الـذي بـاع    -٢٤

؛ ألن )١٦:  ١٢عب ( "استباحة"، واليت وصفها الرسول بأهنا بأكلة عدس" البكورية"
هتـدم احليـاة   بني اخلري والشر، واملقدَّس والنجس، والسمائي واألرضي  إزالة الفوارق

، وتقوِّض الفوارق بني ما هو كرمي وصاحل وما هو غري الئقٍ وحيط من كرامة الداخلية
، أو مثـل االبـن   تأمَّل ماذا حيدث لو أن إنساناً عاش يف قصرٍ ملوكي. وقدر اإلنسان

، لكنه عنـدما  ، صار يأكل مع اخلنازيرأبيهبعد كرامته يف بيت  الذي) الضال(الشاطر 
 ، فإن اإلنـذار األوىلإىل كرامته األوىل، أمَّا الذي ال يعود إىل سرية حمبته  عاد رده أبيه

  .والتهديد ال خيلصه، بل أحياناً يقود إىل النفاق وإىل التستر حىت ال تنكشف خطاياه
، وال بالفرق بني اخلالق وال حيس باألمور السمائية" املستبيح"ال يعرف  -٢٥
غري تلك اليت يضعها الـروح   بأشواقٍ طبيعيٍة اًًمملوء اً؛ ألنه ال يدرك أن له قلبواملخلوق
، أمَّا الثانية فهي شوق املخلوقة خلالقها يف القلب؛ ألن األوىل هي عطش الطبيعة القدس

أن و، ذلك الشوق وتلك احملبة اجلارفة اليت جتعل اهللا يقبل أن يتجسَّد، اخلالق للمخلوق
  .يصري كواحٍد منا وحييا بيننا

باحملبة وباسـتنارة الـروح    –واإلميان . د احملبة، واحملبة تروي اإلمياناإلميان يل
تفـتح إدراك   وتثمر، لكـن املعرفـة   تنمو املعرفة –القدس الذي ينري إدراك اإلنسان 

، فهي تأيت من اإلنسان وحترر اإلرادة والقلب من سطوة اجلهل، أمَّا هبة احلياة اجلديدة
  .ته لكي نرث معه وبه امللكوت الذي ال يفىناهللا الذي يعطينا حياة ابنه، ومسح

إىل معلِّم كنسي مَدرَّب يف طريق الرب لكي يـنريه  " املستبيح"حيتاج  -٢٦
الـروح   ،ويقوده إىل ينبوع مياة احليـاة  ،ويفتح له باب احلياة األبدية ،بكلمة التعليم

  .القدس
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  )األرثوذكسي( ما هو االعتقاد املستقيم

  ؟معن نزول الرب إىل اجلحي

  
، وأباد قوهتا عندما مات على حسناً نعترف أن الرب سىب اجلحيَم سبياً -٢٧

إن إمياننا األرثوذكسي ليس هو إميان العامة من الناس الذين عندما يسمعون . الصليب
من فوق، واألرض من حتـت، واهلاويـة حتـت     املقدَّس عن السماء كلمات الوحي

ولكن . حتت األرض ترتل يف حفرٍة مظلمٍةاألرض، يظنون أن األرواح أو نفوس الناس 
كمكان خلقه " اجلحيم"أيةُ إشارٍة إىل  )سفر التكوين(األوىل  ال يوجد يف سفر اخلليقة

. ، واهلاوية هـي اجلحـيم  ، ولذلك فالقرب هو اهلاويةأرواح البشر اهللا لكي يسجن فيه
حيث الظلمة، سكن  ،وعندما اعتقد آبائنا القدماء أن اهلاوية هي العامل السفلي الغريب

وحمبتـه،   الرهبان يف غرب النيل إمياناً منهم بأن الكون كله هو إعالن عن صالح اهللا
وإن الشاطئ الغريب والصحراء هي اإلسقيط أو شيهيت، وليست مكان سجن أرواح 

  .الناس
هو تعبٌري دقيق يؤكد لنا أن الذين يغـادرون هـذه احليـاة    " حتت األرض"و

 إىل ما هو خارج النظام الكوين –وحتت لعنة املوت  –يذهبون  ، إمناويفارقون اجلسد
، وهـو مكـان ال   الذي خلقه اهللا، أي مثل النفاية أو مكان جتميع األشياء غري النافعة

، متاماً كما ال يوجد يف كل قرية أو مدينة مكانٌ جتمـع فيـه   وجود له يف خليقة اهللا
رتَّب حياته ووجوده على هذا النظـام   القمامة، خلقه اهللا، وإمنا خلقه اإلنسان عندما

  .الذي خلقه لكي يواجه احتياجاته ومطالب احلياة
يصرِّح بأن اهللا خلق اجلحيم،  وألنه ال يوجد نص واضح يف األسفار املقدسة

أن الرب نزل إىل اجلحيم عندما ُصـِلَب   تطعنا أن ندرك من تعليم الكنيسة اجلامعةاس
الذين كانوا أسرى لعنة املوت إىل  سه، ولكي يرد هؤالءلكي يبدد ما مجَّعه اإلنسان لنف
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  .ويدخلهم إىل الفردوس احلياة
وحىت عندما نسمع عن الفردوس، فإن الفردوس ليس مكاناً خلقه اهللا؛ ألنه ال 

، وال جيـب أن  ، مكاناً امسه الفـردوس يف األيام الستة األوىل يوجد يف النظام الكوين
، ؛ ألهنا مكان خلـق آدم األول "جنة عدن"عن  يقة األوىلخيتلط هذا مبا دوَّنه سفر اخلل

عندما بشَّر اللـص الـيمني،    من فم الرب يسوع أمَّا الفردوس فقد مسعنا به ألول مرة
قوته، وإنه بأن لعنة املوت سوف تباد  مؤكداً "اليوم تكون معي يف الفردوس: "وقال له

زاٍء وسالم يف الكون؛ ألنـه  إىل راحٍة وع سوف حيمل معه اللص، أي نفسه اإلنسانية
، وسوف يكون يف انتظاره عندما ميوت؛ ألن الرب يسوع مات قبـل  سريد له احلياة

يف تسـبيح   سوف جيد نفسه مع ابن اهللا اللص، وألنه مثل املالئكة والقوات السمائية
، أي السـماء مـن   "السماء"، وهو ما يسمى عند العامة ومتجيد مع القوات السماوية

" فوق"املنظورة، بل  يست من فوق وال يف أي ُبعد من أبعاد احلياة املاديةوهي ل. فوق
املولود من :"؛ ألننا عندما نسمع الرب يقولاحلواس اجلسدانية تعين ما يعلو على إدراك

، بل كما ذكر نفـس  ، فهو ال يقصد مكاناً يعلو على األرض)٣:  ٣يو (..." فوق 
  ".من اهللا"اإلجنيل 

جيب أن نتـرك   أن نذكِّر عامة الناس هبذه احلقائق، إالَّ أنه ومع أننا حنتاج إىل
ليس هلـا   املبين على تصورات عقلية السُّذج حسب تصوراهتم حىت ال يفقدوا سالمهم

من تصوُّر  ، ولذلك جيب نقل هؤالء تدرجيياً)األرثوذكسي(املستقيم وجود يف التعليم 
ميكن بواسطة التعليم الـذي ينقـل فكـر    إىل تصوُّرٍ بال أبعاد، وهذا  األبعاد املنظورة

  .اإلنسان إىل ما هو فوق، أي ما يعلو على احلواس
؛ مكاناً لتعذيب البشرأُكرر ما سبق وذكرته، إننا ال نؤمن بأن اهللا خلق  -٢٨

مـع  يف كل األسفار يدعونا إىل هذا االعتقاد الذي ال يتفـق  ألنه ال يوجد نص واحد 
العامة من الناس عن عدل اهللا الذي خلق مكانـاً لراحـة    ، وال مع ما يتصوَّرهصالح اهللا

املدن واحلضارة  ؛ ألن هذا تصوُّر مادي مبين على ما نعرفهاملؤمنني، وسجناً لعذاب األشرار
أن القصر والسجن ال يعبِّر باملرة عن عـدل اهللا، وإن القاضـي    اليت ال تضع يف اعتبارها

  .وإمنا هو تصوُّر أرضي ال خيدم بشارة اإلجنيل والقانون والسجَّان ال ينطبق على السماء،
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، )٢٠:  ١٩رؤ (عن حبرية النار والكربيت  وحىت عندما نسمع يف سفر الرؤيا
وغريها من صور مادية، فألننا نعرف أن الشيطان ذو طبيعة روحانية مظلمة ال تـؤثر  

فلذلك السبب ، النار املادية، أي تلك اليت تشتعل يف األشياء وحترق ما هو منظور فيها
فرَض علينا اإلميان بطبيعة الشـيطان أن   –أي أن للقوات الشريرة طبيعة غري مادية  -

عنـدما   استعارة وتشبيه يقرِّب لنا حقيقة حالة القوات الشريرة واألشـرار  نقول إهنا
  .يبتعدون عن اهللا

، فإهنا تؤكد لنا أن ذلك هو تصـوُّر قلـب   "جهنم"وعندما تذكر األناجيل 
؛ ألنه بسبب التعدِّي وبسبب االبتعـاد عـن   الفاسد بشهوات وغرور اخلطية اإلنسان

الروحي وصار يتصور اهللا كما يتصور القساة والعتاة مـن   الشركة، أظلم فيه اإلدراك
؛ ألن اإلنسان الذي ُيفسد حياته يضع نفسه بعيـداً عـن   ، ولكن اهللا غري ذلكالبشر

ي فيه، أمَّا حنن الذين استنارت قلوبنا بنـور  الذ صالح اهللا وال يرى إالَّ الظلمة والشر
وعندما نراه، سوف نرى جمده، ونتغيَّر . )٢:  ٣يو  ١(" سنراه كما هو"اإلجنيل، فإننا 

  .اجمليدة إىل ذات صورة االبن
، ليست مثل رؤية األشرار بظلمـة  ر احملبةن هذا نعرف أن رؤية األبرار بنوم

بعيداً عـن السـماء اجلديـدة واألرض    " النفاية"أمَّا كيف يبقى األشرار مثل . اخلطية
  .؛ ألنه مل حيدث بعد، وألنه حمفوظ لنا يف يسوع املسيح ربنافهذا ما ال نعرفه ،اجلديدة

، وإن األبرار هلم مـرياث  لكننا جيب أن ندرك أنه يوجد يوم للدينونة -٢٩
نفهم هذه ولكن جيب أن . كما قال الرب "الظلمة اخلارجية"، واألشرار هلم امللكوت

  .فقط األمور على قدر ما تؤكده األسفار املقدسة، وليس حسب إدراكنا البشري
أمَّا ما هو ضروري لنا يف هذه األيام، فهو أن حنفظ اإلميان ونسلك حسـب  

لكي ينري بصائرنا  حاملني صليب ربنا يسوع املسيح، وأن نسأل الروح القدس القداسة
  .م خربة وعرفوا أسرار اإلجنيلالذين هل ونكشف ما يف قلوبنا لآلباء

  هل يوجد فرق بني تعليم الرب عن عدل اهللا، وتعليم املوحِّدين؟
نعم؛ ألننا ال نؤمن بإله واحد خالق السماء واألرض فقط، بل نـؤمن   -٣٠
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فهو خالٌق وخملٌِّص معاً، وهو نفسـه  . أيضاً بأنه أرسل ابنه الوحيد ألجلنا لكي خيلصنا
 وقد يبـدو لـك أن   .قدوس، الواحد باجلوهر املثلث باألقانيمال الرب الواحد الثالوث

. هو حماولة للهروب منه، ولكن احلقيقة هي غري ذلك جواب السؤال على هذا النحو
الذي كان حيب األب  tahoهل تذكر أناسطاسيوس الفالح احلكيم من قرية تاهو 

ضـاللة األخ  و ، وحيضر خصيصاً للدير لكي يبحث معه دعوى املوحِّدينديونيسيوس
يف اجتماعنا معه بعد عيد  لقد تكلم األب ديونيسيوس زينون الذي ترك طريق الرب؟

إن : عن عدل اهللا وقال هلـم  وبعض رؤساء املوحِّدين اجمليد ويف حضور زينون القيامة
فإنـه خيلـق لكـم     ،أمَّا اإلميان بإله واحد .اإلميان بالثالوث يكشف لنا عن عدل اهللا

وألن الكتاب الذي مجعه األب حزقيـال  . دل اهللا ورمحته وحمبتهعن ع مشاكل كثرية
عن هذا احلوار لديَّ، فقد نقلت منه عدة فقرات، وأضفت إليه ما رأيته ضروري لك 

  .ولإلخوة
يم نحنن ال نبحث يف صفات اهللا، مث نطبِّق بعد ذلك ما نبحثه على أقـا  -٣١

، مث نتقدَّم بعد ذلك إىل قـدس  تنريحنن ال نبدأ مبنطق وفكر اإلنسان غري املس. الثالوث
وقعنا يف أخطاٍء ال عالج هلـا إالَّ   ، أي الثالوث القدوس؛ ألننا إذا فعلنا ذلكاألقداس

، اجلامعـة  وحسب التسليم الرسويل الذي شرحه آباء الكنيسـة . بالعودة إىل اإلميان
  :والذي سبق أن شرحناه لكم يف عدة فصول، نؤكد لكم احلقائق التالية

أقانيم الثالوث ليست أقانيماً تضاف إىل جوهر اهللا، بل هـي أقـانيم    :أوالً
حتت مضمون واحد هـو   جمردة تندرجواجلوهر الواحد ليس صفاٍت . اجلوهر الواحد

اليت تعلو على كل حتديد بشري، وهـي   ، بل اجلوهر الواحد هو الطبيعة اإلهليةاجلوهر
اليت ُوِلَد منها أقنوم االبن أزلياً ومنها أيضـاً  اليت يف أقنوم اآلب، و احلياة اإلهلية الواحدة
وحسب هذا اإلميان، كل ما هو لآلب، فهو لالبن وهـو أيضـاً   . انبثق الروح القدس

مثل احملبة والقداسة والقوة والعدل، هـي   ولذلك كل الصفات اإلهلية. للروح القدس
  .صفات إهلية لكل أقانيم الثالوث

متأقنم، فليست صفات اهللا هي صفات غـري  اهللا هو كل ما يف جوهر  :ثانياً
تضاف لآلب واالبن والروح القدس، بل احملبة هي حمبة اآلب، وهي ذات حمبة  أقنومية
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، فهذا يعين أهنا حمبة "اهللا حمبة"وعندما نسمع أن . االبن، وهي ذات حمبة الروح القدس
وبر أقنـوم   اآلبوعندما نسمع عن بر اهللا وعدله يف األسفار، فهو بر أقنوم . الثالوث

  .، ثالوث واحد يف اجلوهر، وجوهر واحد للثالوثاالبن وبر أقنوم الروح القدس

  فما هو عدل اهللا حسب تعليم الكنيسة اجلامعة عن الثالوث؟
 ولـذلك، اجملـازاة  . والقضاة والقانون األرضي إنه ليس عدل امللوك -٣٢

أوالً عن نفسه،  اإلنسان، وحسب اغتراب هي جمازةٌ حسب احملبةإمنا حسب عدل اهللا 
وأدق من تعليم املوحِّدين الذي حيدد عدل  ، وهي أصعب بكثريوثانياً عن احملبة اإلهلية

ال ختتلف عن شرائع اُألمم السابقة أو شـريعة   اهللا مبا لديهم من شرائع هي يف مجلتها
قاب ؛ ألن لكل خطيٍة عقاب أرضي، ولكل اخلطايا ع)الرومانية اإلمرباطورية(الرومان 

  .واحد هو نار جهنم
أمَّا حنن، فإن عدل اهللا هو سؤالٌ لإلنسان . هذه هي دائرة العدل حسب تعليم

. ، والذي ُجدِّد يف املسيح، وقُدِّس بالروح القدسعن صورة اهللا ومثاله الذي أُعطي له
، وماذا فعل اإلنسان بكيانه، وكيف عاش كصورٍة هللا؟ فهو سؤال عن كينونة اإلنسان

  .عدل اإلجنيل يف مستوًى خيتلف متاماً عن عدل املوحِّدين هذا يضع
  ملاذا نقول إن اجملازة هي حسب احملبة؟  -٣٣
ألن اهللا أحب ) إجنيل احلياة(ظاهرةٌ يف بشارة احلياة  ألن حمبة اهللا للخطاة :أوالً

هكذا أحب اهللا العامل "العامل بشكل يفوق كل إدراك، وضعه الرسول يف عبارة موجزة 
وأشكال ورموز  هذه احملبة تعلو على كل صور. )١٦:  ٣يو (" بذل ابنه الوحيدحىت 
وشرائع  فكيف جيازي اهللا بعد ذلك حبسب قوانني .يف العامل املنظور وغري املنظور احملبة

  !أرضية ال حتوي إعالناً عن حمبة اهللا؟
ولكن . أنت تعرف أن زينون تعثَّر يف هذا السؤال، وعجز عن أن جييب عليه

حسب حمبة اهللا املعلَنة يف االبن الوحيد نقول إن العدل اإلهلي هـو عـدل الثـالوث    
هـذا   .وأعطانا مرياث امللكوت الواحد، عدل املخلِّص الذي مات ألجلنا وأحيانا فيه
، وجيعل اجملازاة ليس حسب تقدُّم جيعل الدينونة حسب الشركة وليس حسب الشريعة



 ٢٤

بل حسب متسكه باإلميان، وحسب منوه الروحي  وفضائله أو سقوطه وتوبته، اإلنسان
  .وطبيب الساقطني يف يسوع املسيح رب اخلطاة

إن اغتراب اإلنسان عن اهللا يسبقه اغتراب اإلنسان عن نفسه، عن كياته  :ثانياً
َمن يقتل، يتعلم القدرة على : وعلى سبيل املثال. ، وهو ما تزرعه اخلطايا فينااحلقيقي

" إن من يبغض أخاه فهو قاتل نفس" ، وعندما يقول الوحية أخيهتدمري احلياة، أي حيا
، فهو ال يذكر القتل بالسيف، وإمنا قتل األخ بسالح البغضة غري )١٥:  ٣يو ١(

الذي يرد  أن ُحياِسب عليه، بل يكشف عنه تعليم اإلجنيل املنظور الذي ال ميلك القانون
وعندما يغترب اإلنسان . إىل القلب، ليس إىل األفعال الظاهرة، بل كل خطايا اإلنسان

ال ميكن فحصه حسب الشريعة، بل حسب شركة هذا  عن كيانه، فهو اغتراب
هل تذكر . ، وحسب نوع الفساد الذي تسرَّب إىل كيانهاإلنسان يف احلياة اإلهلية

وظل صامتاً؛ . "هذه دينونةٌ أصعب: "صرخة زينون الذي ارتعب وقال بصوٍت عالٍ
، أن الرب يسوع املسيح مات عن اخلطاة –ندما ترك شريعة اإلجنيل ع – ألنه مل يدرك

، وإن الدينونة هي حسب )١٣:  ٢كولوسي (وأحيانا معه حسب عبارة الرسول 
  .احلياة وليست حسب حرف أو نصوص الشريعة

فإذا كان عدل اآلب هو عدل االبن وهو عدل الروح القدس، فهل هو  -٣٤
  بة الروح القدس، حسبما ذكرمت يف رسالتكم؟عدل حمبة اآلب وحمبة االبن وحم
عدل احملبة، وسهلٌ علينا أن نتصوَّر العدل وحده واحملبة  صعٌب علينا أن نتصوَّر

وتصوُّر العدل وحده واحملبة وحدها هو تصوٌُّر ساذٌج ال خيص اإلميان؛ ألنه ال  .وحدها
من أقانيم  اآلخرينيوجد أقنوم ينفرد بصفٍة ال وجود هلا يف األقنوم أو األقنومني 

  ما هو عدل احملبة؟: وهكذا جيب علينا أن نسأل. الثالوث
: ؛ ألن الذي قالإن مكافأة الشر بشرٍ مثله ليس من وصايا اإلجنيل :أوالً

، قال عكس ما وضعه علماء الشريعة من ..."مسعتم أنه قيل للقدماء عٌني بعنيٍ "
، "الصالة الربانية –غفر لنا ما علينا وا"وضمَّن الصالة نفسها غفران اإلساءة . اليهود

  .، أو عدل قضاة األرضوهذا يكفي متاماً ألن جيعل عدل اهللا ليس مثل عدل الشريعة
؛ "مدن امللجأ"لقد كان للقاتل الذي قتل بدون إصرار حق اللجوء إىل  :ثانياً
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 الشريعةإالَّ أن  –رغم أنه دمَّر حياةً  –ألنه مل يقتل عن غضب أو عن كراهية، ولذلك 
فإذا كانت الشريعة تعلو على قضاء األمم، . مسحت له باحلياة وأعطت له حق اللجوء

، وهو شذرة من صالح "امليل الثاين"احلياة، فماذا نقول عن شريعة  وتترك للقاتل فرصة
  .الذي يقودنا إىل التوبة )٤:  ٢ رو(اهللا وطول أناته 

فما هو إذن عدل احملبة؟ ما هو عدل من أرسل ابنه الوحيد؟ وما هو عدل من 
ة اليت ؟ ما هو عدل الروح القدس الذي يسكن فينا؟ هذه هي األسئلمات على الصليب

؛ ألن عدل َمن أرسل ابنه، أي عدل نال نعمةً من فوقجيب أن نتكلم عنها حسبما ن
" أشرق علينا نور"رة املوت وظالله، فقد اآلب هو أن يردنا إليه حنن الذين كنا يف كو

وعدل من مات عنا هو أن يعطي الفردوس للص اليمني وأن يغفر . )١٦:  ٤مىت (
:  ٨رو ( وعدل الروح القدس هو عدل من يشفع فينا بأناٍت ال ينطق هبا. لصالبيه
ال تطفئوا الروح : ، وهو عدل من يعاين من سكناه فينا حسب حتذير الرسول)٢٦

رى من كل تأال . ؛ ألن الروح، نار احملبة يعاين من برودة القلب)١٩: ٥تسا ١(...." 
  أن عدل احملبة هو أعلى وأعظم من كل صور العدل اليت نعرفها؟ ذلك

يف إطار وحصرها أو حنسب صفات اهللا دون وضعها  أن حندد ال جيب -٣٥
ل لنتكلم باستقامٍة ، وحسب تعليم اآلباء القديسني، باملعلن يف األسفار تدبري اخلالص

  .عن اهللا
 ، استطعنا أن نرى بوضوحٍوهكذا إذا وضعنا عدل اهللا املثلث يف إطار التدبري

وهو . أنه ليس فقط عدل حمبة الثالوث، بل عدل قداسة اهللا وصالحه ورمحته للبشر
وألننا . عدلٌ خيضع ملا يريده اهللا، وليس عدل ميلي على اهللا أن يتصرف مثل القضاة

بالً أن الثالوث ليس أقانيم تضاف إىل اجلوهر، بل هم معاً جوهر واحد، وحياة ذكرنا ق
، وتقرر إن اهللا ليس له طبيعة تسود عليه –بكل استقامٍة أرثوذكسية  -، أُكرر واحدة

، بل الطبيعة واألقنوم مها معاً له ما جيب وما ال جيب؛ ألن هذا خاٌص بنا حنن البشر
، بل نسمو هبا يف حدود، وهذا ال ة ال منلك أن نغيِّرهاحنن نولد بطبيع. حقيقة واحدة
 تعارض األقنوم، أو تفرض لذلك من اخلطأ أن نتصور أنه توجد طبيعة. خيص اهللا باملرة
  .وسلوكاً معيناً عليه تصرفاً
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  :)إخل - ٦:  ٢فيليب (العدل وإخالء االبن لذاته 
اته ويأخذ َمن الذي فرض على االبن الوحيد رب اجملد أن خيلي ذ -٣٦

لقد فصلنا صفات اهللا هبذا السؤال،  صورة العبد؟ هل هو العدل، أم الصالح، أم احملبة؟
  .وبذلك وقعنا يف بئر وتعليم املوحِّدين الناقص الذي ال ماء فيه

بسبب حمبته لآلب أن يقبل صورة العبد، وأن يأخذ ما هو  لقد تطوع االبن
: ة، فهل صار االبن حمدوداً باجلسد؟ اجلواباحملدود ضد طبيعته، أي الطبيعة اإلنسانية

لطبيعٍة ليست هي طبيعته؟ واجلواب هو  - كأقنومٍ  -إذن كيف أخلى ذاته وخضع . ال
فعل ذلك حراً وجاز كل كلمات الرب يسوع، فهو مل يفقد حرية اختياره، بل يف 

مات حبريته، وقبل ذلك أسلم جسده بسلطانه وحسب . حسب اختياره بريمراحل التد
  .)قداس مار مرقس(حمبته وبإرادته وحده حسب كلمات التقوى 

، بل عليه أن عن حبث األسئلة خارج حدود التدبري هنا جيب أن يكف العقل
وماذا نقول . يف يسوع املسيح ربنا لكي يرى عدل إخالء الذات يدخل أعماق التدبري

ويأيت  جيوز جبل طابور باالبن نمهق، والعبد يف احتاده وتأوهو جيوز حياة العبد عن االبن
باملوتى من نفاية الكون إىل احلياة، وباالبن وهو يرى جسده على الصليب ونفسه 

هذه أموٌر ال ختضع للبحث الفلسفي، بل . معلقة مبحبٍة ناريٍة جعلت الكون كله يتزلزل
 :جيب أن تترك ملبادئ التدبري، وهي حسبما نعرفها

  .ا وخريناإن كل ما فعله الرب كان لتقدمن :أوالً
واإلله املتجسِّد؛ ألنه مل يكن مرةً  عندما أخلى ذاته، ظل الرب الواحد :ثانياً

  .إهلاً، ويف مناسباٍت أخرى إنساناً، فهذا ضد االحتاد الذي ال يقبل االنقسام
، ذاق املوت باجلسد لكي يبيده يف كيانه، أي مسح يف موته احمليي :ثالثاً

  .للموت أن يقترب منه لكي يالشيه
، ولكن بواسطة نفسه اإلنسانية اليت أشرقت يف أباد اجلحيم بقوة الهوته :رابعاً

  .ظلمات اجلحيم مثل الربق، وهدمت كل قوات الظلمة
، بل بعدل إخالء الذات الذي ومل يفعل الرب بالعدل وحده أو باحملبة وحدها

، ولكن يف ايٍةإنين اعلم أنين مل أُجِب على سؤالكم بكف. يعلو على كل تصوُّرات العقل
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، تاركاً لكل واحد منكم فرصة ، وضعت حدود التدبري يف إجيازٍ شديدالوقت احلاضر
  .بنفسه حنو أسرار اهللا حسب طاقته التقدم

ذكرت لنا أن اآلباء معلمي اإلميان علَّموا بأن الشر ال وجود له، أي  -٣٧
  ؟"على اخلشبة محل خطايانا يف جسده" :عٍة خلقها اهللا، فكيف قال الرسولبال طبي

وغايتها من اهللا خالق الكل بابنه  مجيع الطبائع املخلوقة نالت وجودها وحياهتا
، وإمنا ، ولذلك السبب نعلم أن الشر مل خيلقه اهللا، أي ال توجد له طبيعةيسوع املسيح

ومبا يستعمله  وعالقاته باآلخرين يستمد وجوده من اإلنسان خالقه، من فكره وإرادته
وألن اهللا . وخضعت له وصارت حتت سلطانه أُعطيت له عناصر وأشياء من الكون من

صاحلٌ، فهو مل خيلق الشر، وإمنا جاء الشر من سوء استخدام اإلنسان حلريته، وسوء 
  .استخدام الكون
فهو مثل خالقه غري . ، أي الشيطان واإلنسانل الشر صفات خالقهمحي -٣٨

، أي مل ختلق كما خلق اهللا نه من العدممل تكوِّ ؛ ألن الطبيعة اليت كونتهقادر على البقاء
الصانع : حرفياً(من العدم، بل كوَّنت وأبدعت ما ال وجود له إالَّ يف عقل املخترع 

Dumorgoc( .ولكنه مل يعلِّم اإلنسان صنع آالت احلرب من لقد خلق اهللا احلديد ،
ن الرماح سوف إن آالت احلرب سوف تبيد؛ أل احلديد، ولذلك يقول النيب أشعياء

، وبالتايل ما خلق سوف يصدأ، أو يفقد غاية )٤:  ٢أش (تصبح مناجل للحصاد 
  .بسبب صالح اهللا، وهو ما جيعل بقاء الشر إىل األبد مستحيل وجوده

اليت ترعب  طبعاً حنن نرتعب من الشرور مثل القتل والتعذيب وسائر الشرور
حتتاج إىل وقٍت طويل لكي  ، وتترك يف النفس جراحاًقلب اإلنسان وتزعج نفسه

ومل ينكر اإلميان، وبعد أن أطلقوا  ؛ ألن األخ إبراهيم الذي ُعذِّب وُضرَِبُتشفى
سراحه كان يذكر بدموعٍ ما حدث، وكان يتعزَّى عندما كنا نناديه باملعترف 

Omologit/c ًمن أجل معذِّبيه -كلما تذكَّر ما حدث له  – وكان يصلِّي دائما.  
، حسب اعتراف يف محل الرب خطايانا يف جسده على اخلشبةأمَّا ك -٣٩

، فإننا ال جنهل أن أعمالنا ال تدوم ،)األرثوذكسي(الرسول املبارك باإلميان املستقيم 
وإىل ميالد  اخلالص" خماض"وهي مثل الدخان أو ُعشب احلقل، وملا جاء املخلص إىل 
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ه بالروح مليالد من البتول والدة اإللاجلديدة، حوَّل اإلنسانية القدمية فيه با اإلنسانية
، مث جاء وباملسحة يف األردن وجتارب الربية –كما سبق وشرحنا من قبل  - القدس 

ألجلنا، والتقدمي مشل الثالوث واإلنسانية  إىل اجللجثة لكي يقدِّم نفسه ذبيحة خطية
، وإىل الروح القدس قنومه اإلهليإىل اآلب وإىل أُ) ذاته(، أي أنه قدَّم الذبيحة بنفسه معاً

بن فهو أي اإل. قدِّم واحد للثالوث الواحدتقدمي واحد، ذبيحة واحدة، كاهن واحد، ُم
والروح القدس، وهو لذلك ال يقدِّم ذبيحته دون أن يكون له قبول  له ذات حياة اآلب

والروح القدس، وهذا يعين  اليت لآلب ؛ ألن له ذات الكرامة واجملد والقوةلنفس القربان
، وكائٌن به، ومقدٌَّم منه، وهو له كما لآلب والروح ألجلنا صادٌر منه ن كل ما فعلهأ

هذه اليت نقدِّمها " وجتد هذا يف االعتراف الرسويل باإلميان يف كلمات التقوى. القدس
؛ وألن تقدمة ذاته قرباناً ختصَّه هو )قداس مار مرقس( "لك معه ومع الروح القدس
لآلب والروح وتقدِّم القربان ألن القربان مقدَّم منه وله  أيضاً، أعطى الكنيسة أن

ملا  –وعلى حنوٍ دقيقٍ ظاهر لكل من يعرف كلمات التقوى  -ولوال ذلك . القدس
  .استطعنا أن نقدِّم القربان يف القداسات

، مل تكن إىل آالمه الطوعيةله اجملد وعندما جاء ربنا يسوع املسيح  -٤٠
جبل كان عليه أن يا البشر ِحملٌ ظاهٌر حمسوس، وال هي مل تكن خطا، رخطايا البش

، أي تلك اليت سبقت موته احمليي، وتلك ، ولكن كانت اخلطايا السابق والالحقةينقله
؛ ألن الرب ة يف الطبيعة اإلنسانيةموته وقيامته، هي أصالً مودعاليت سوف حتدث بعد 

كما سبق وأشرنا يف  –رف خالقه عالذي ال ي عاد إىل املصدر، أي قلب اإلنسان
وملا عاد إىل املصدر، أي قلب اإلنسان وجد كراهية  –الكالم عن املوت الروحي 

 ووجد أيضاً تسلُّط الشهوة. وعداوة اإلنسان هللا وألخيه اإلنسان، بل ولكل اخلليقة
اليت اخترعها اإلنسان  والظلم وسائر الشرور اليت مردها ومرجعها إىل اُأللوهة املزيفة

مز (" أنا قلت أنكم آهلة، ولكن ألنكم بشر تسقطون"حسب كلمات املزمور  لنفسه
؛ ألنه بتواضعٍ هذه اُأللوهة الكاذبة هي اليت ُصِلَبت على الصليب. )س ٦:  ٨٢

، أي أنه اعترف بأن )١:  ٢٢مز ( "إهلي إهلي ملاذا تركتين: "وانسحاقٍ فائقٍ قال لآلب
يوم : "، ألن الشيطان قال لإلنسانسدة واحلقيقيةاُأللوهة الكاذبة تصطدم باُأللوهة املتج
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وملا أكل مل يصبح مثل اهللا، بل أصبح . )٥:  ٣راجع تك (" تأكل منها تصري مثل اهللا
، وصار فارغاً بال غاية، أي بال صورة اليت ُخِلقَت من العدم مثل ذاته، عاد إىل ذاته

اآليت  سقط وجد الفراغوملا . حقيقية لكيانه أي صورة اهللا، وصار بذلك صورة نفسه
املخلوقة من العدم واليت ال أصل حلياهتا أو وجودها غري اهللا،  من األصل أي من الطبيعة

، هذا كثري ويفوق االحتمال؛ ألن احلق أي اإلله احلق لذلك صرخ الرب بوجعٍ وأملٍ
وضع ذاته مكان كل العصاة ) راجع قانون اإلميان(من اإلله احلق والنور من النور 

إىل كربياء  ، أي احندار اإلنسان"كيفاً"، بل "كمَّاً"، ومل يكن هذا ارقني واجلاحدينوامل
لنفسه حسب  ، الوجود بال إلٍه؛ ألن الوجود الذي اخترعه اإلنسانوزيف الوجود
هذا الوجود بال إله . )س١:  ١٤ مز(" قال اجلاهل يف قلبه ليس إله" كلمات املزمور

 "؟ملاذا تركتين"والذي صرخ  ُصِلَب على الصليب هو وجود اإلنسان، الوجود الذي
 ولكن ملا اصطدم املوت باحلياة داسته احلياة. ، أي املوتألنين اآلن أجد ظلمة احلياة

ولصليبه  وجعلت اإلنسانية اجلديدة ظافرة فيه وبه له اجملد دائماً إىل األبد، ولقدرته
  .ألرضيف السماء وعلى ايدة كل تسبيح وقيامته كل سجوٍد وإكرام ولقيامته اجمل

  
  ،الفصل األول من املئوية الثانية انتهي

  .وهي رٌد على أسئلة رهبان دير والدة اإلله القديسة مرمي
  حلكيم أرمياُنِقلَت عن نسخة األب الفاضل والقس ا

   Tahoكاهن كنيسة والدة اإلله بقرية 
  .للشهداء األطهار ٧٤٩سنة 
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   األصول الرسولية للتعليم عن التوبة

  أو عودتنا إىل النفس وإىل اهللا

  

  )١(:التعليم الرسويل عن التوبة
لـو  (" عاد إىل نفسه"أنه  )الضال(يقول ربنا له اجملد عن االبن الشاطر  -٤١  

" العـودة "أو " الرجوع"عودتنا إىل اهللا؛ ألن  العودة إىل الذات هي بداية. )١٧:  ١٥
؛ ألن من ال يعود إىل نفسه اليت عودتنا إىل اهللاأول الغيث وبداية التحول يف رحلة هي 

، بـل  وكيان خمتلف متامـاً  الذي له طبيعة هي كيانه هو غري قادر على العودة إىل اهللا
  .ويعلو على كل طبيعة خملوقة

، لكـي  قبل أن تؤمن بأي شيء، جيب أن حتب نفسك حمبةً حقيقيـةً  -٤٢  
  .تار اإلميان ملا فيه من صالحٍ وخريأن خت تعلِّمك حمبة الذات احلقيقية غري الكاذبة

الزيف والـوهم   إىل نفسه عندما يكتشف العودةاإلنسان بيبدأ اختبار  -٤٣  
وإذا سألنا عن اُأللوهة الكاذبة يكون جوابنا مـن عبـارٍة    .واُأللوهة الكاذبة اليت فيه

هللا، وبدون ، وهي أن اإلنسان صار شريعةً لنفسِه واختار اخلري وميَّز الشر بدون اواحدٍة
  .شركة فوقع يف املوت

                                                           
التوبة كلمة غري مسيحية دخلت الكتابات العربية املسيحية يف العصر الوسيط، وقبل ذلك عند ترمجة العهد ) ١(

اإلنسان وهي تعين الكف عن اخلطية وترك الشرور، وهذا ال يعرب عن دقة وعمق عالقة . اجلديد إىل اللغة العربية
األصول "ومع ذلك فقد تركنا الكلمة العربية، ووضعنا جبانبها شرح األب صفرونيوس . باهللا يف يسوع املسيح

" اُألمم الراجعني إىل اهللا"، وهو ما جند صداه يف العبارة الرسولية "الرسولية للتعليم عن عودتنا إىل نفوسنا وإىل اهللا
ال تعين فقط تغيري الفكر، بل أيضاً العودة إىل األصل أي  ة والكلمة اليونانية القبطي). ١٩:  ١٥أع (

وهو رفع كل حاجز ومانع  sankotfصورة اهللا، وهي عودتنا احلقيقية؛ ألن العودة أو الرجوع من الفعل القبطي 
 .مينع اإلنسان من إدراك حقيقة كيانه كصورة هللا
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اجلواب  كيف جلب الشُر املوَت الروحي، ومن بعده املوت الطبيعي؟ -٤٤  
حوَّله من كائن حسب اهللا، أي حسب صورة اهللا الـيت   هو إن تعدِّي اإلنسان األول

الـيت   تأخذ كياهنا وحريتها وحياهتا كلها من اهللا، إىل كائن حسب الذات اإلنسـانية 
وملا جفَّت احلياة مـات اإلنسـان   . ، واليت ال يوجد فيها ينبوع حياةالعدم ُخِلقَت من

  .روحياً، وحفظته نعمة اهللا وحدها من العودة إىل العدم
  ؟ملاذا مسح اهللا لإلنسان بالتعدِّي -٤٥  

ال  )اإلجبـار (والقسر ، وألن القهر ؛ ألن حرية االختيار هي أساس احملبةأوالً
 – حراً -، ولذلك عندما اختار اإلنسان ة، بل جيلب العصيانخيلق حمبة وال ينمي احملب

  .وأحبه بدون اهللا عصى وسقطكيانه 
اختيار، وهذا يعين أن تعدِّي  ، وال حمبة بدون حرية، ال شركة بدون احملبةثانياً

يف جعله يرفض الشركة ويترك ينبوع احلياة، أي اهللا ويبحث عن ينبوع احلياة  اإلنسان
أي اخلـوف مـن    - ، وغرس فيه املوتفكره وقلبه جيده دخل املوُت، وملا مل داخله
  .البحث الدائم عن مصدر للحياة خارج كيانه، فزاد بذلك التعدِّي –املوت 

  كيف أجنب آدم وحواء بعد التعدِّي؟ -٤٦  
 ١تـك  (" وأكثـروا  أمثروا" بالربكة قبل السقوط َدَعواجلواب هو إن اهللا َو  

مل يكسر اهللا وعده بالربكة رغم سقوط  تعدَّى وصايا اهللاوملا سقط اإلنسان و. )٢٨:
برفض  –كشريك  – اإلنسان قَبِلَ أن يسقط -كشريك لإلنسان  -اإلنسان؛ ألن اهللا 

بالعودة إىل العدم، وحمبتـه   مل تسمح لإلنسان واحلياة مع اهللا، ولكن أمانة اهللا الشركة
حسب كلمات التقوى اليت  اخلالص بللبشرية مل تتوقف عن العطاء؛ ألن اهللا كان يرتِّ

  .)١( نرددها يف صلواتنا األرثوذكسية
، أي صـورة اهللا؛ ألن  "الرتبة األوىل"العودة إىل النفس هي اكتشاف  -٤٧  
لنفسه بدون اهللا،  ، وانغالق اإلنسان يف كيانه الذي خيلقههي ترك هذه الصورة اخلطية

هو غري قـادر علـى    –ية وحدها بالقدرات اإلنسان –، ولكنه والذي له شكل احلياة

                                                           
 .القداس الغريغوري" أنت الذي خدمت يل اخلالص ملا خالفت ناموسك) "١(
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، انفصالٌ من جانبنا "إن املوَت هو انفصال النفس عن اهللا"وحقاً قيل . البقاء إىل األبد
مـن  " وعن هذا قال رب احلياة خملصنا الصاحل. الذات اخلايل من احلياة وسقوطٌ يف بئر

مـن قـدَّم   ؛ ألنه وجد نفسه بدون اهللا، وحبس ذاته يف ذاته، أمَّا "وجد نفسه يضيعها
وألن البذل ال يتم بدون شركة، فلذلك أضـاف قـائالً    فقد كسبها، ، أي بذهلا،ذاته

وقال أيضاً عن اإلنسـان الـذي   . )٣٥:  ٨مر راجع ( "بشارة احلياةألجلي وألجل "
 "سر حياته أي نفسـه خماذا يكسب اإلنسان إذا ربح العامل كله و"يضل طريق احلياة 

وفرياً، يكلفه كيانه، ويستعبده  ه اإلنسان رحباً ومكسباًألن ما يرا )٣٦:  ٨مر راجع (
، وجلب ذلـك األنانيـة   ملا ميلك؛ ألن املوت جلب اإلفراط يف احلرص على ما منلك

اآلخرين يظن أنه صار  شارك، وإذا وحب الذات املزيَّف؛ ألن من يقتين ال حييا وحده
شرح غباوة الغـين يف مثَـل   ، إالَّ انه عندما ، مع أن وصية رب اجملد واضحةميلك أقل

" من هو ليس غنياً باهللا" :الغين الذي ترك كل شيء ألن حياته قد أُِخذَت، قال عن هذا
  .)٢١:  ١٢لو (

جلَب اإلنسان على نفسه حكم املوت الذي جاء مع اخلطية حسـب   -٤٨  
. )١٢:  ٥رو (" بإنساٍن واحد دخلت اخلطية إىل العامل وباخلطية املوت: "الرسول قول
؛ ألن اهللا مل خيلق املـوت، وال هـو   مسح اهللا باملوت من أجل القضاء على اخلطيةقد و

وإذ كنتم أمواتـاً  : "، بل كان املوت هو مثرة اخلطية كما يقول الرسولسبب التعدِّي
  .)١٣:  ٢كولوسي (" باخلطايا والتعديات أحياكم معه

؛ ألننا دم اخلطيةهت القوة اليت –والقيامة  بسبب الصليب -واآلن صار املوت 
منوت عن اخلطيـة   .بسبب صلبنا مع املسيح يسوع "أمواتاً عن اخلطية"حنسب أنفسنا 
القدمية  ، أي أن نترك الطبيعة الفاسدة"األوىلالرتبة "هذه هي عودتنا إىل . لكي حنيا للرب

  .نتها األهواء والشهواتاليت كوَّ
، ه ليس املوت كما نعرفـه ولكن، املوت هو القوة اليت هتدم العادات الفاسدةو  

، وهو عودة مستمرة دائمة إىل الصليب، "املوت مع يسوع"، بل هو "موت اخلطية"أي 
، واألفكار امليول الفاسدة والعواطف اليت تبعدنا عن اهللا إىل احلياة اليت ال تعرف مهادنة

داً لطبيعة، بل ؛ ألننا مل نُعد يف املسيح عبي"اإلمثآالت "السمجة الشريرة اليت حتوِّلنا إىل 
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  .، أي حياة متأقنمة يف يسوع املسيحأبناء نالوا نعمة البنوة
حيرر املوت اإلرادة، ومرةً ثانية، هو موت الصليب الذي قال عنه الرب  -٤٩  
؛ ألننا حنتـاج إىل  "ات كل النهارمن أجلك منُ"دائم  ، وهو موت"حيمل صليبه"يسوع 

لكـي   كل صورها حىت ما يبـدو صـاحلاً  يف  ، أي حياتنا اإلنسانيةأن حنمل الصليب
؛ ألن الصليب نرى اخلري كامالً ونعرف الفرق بني اخلري والشر ُيصلب؛ ألننا بالصليب

املستتر  ، وشريعة البذل تؤسِّس الشركة، والشركة تكشف لنا الفسادهو شريعة البذل
  .عندما نريد أن نأخذ كل شيء ونرفض أن ُنعطي

؛ ألن املوت يكشف لنا عن تؤجج األنانية فينا حيرر املوت عواطفنا اليت -٥٠  
؛ ألننا باملوت نرى أن كل ما حنمله "عبادة األوثان" فساد الطمع الذي قال عنه الرسول

  .من اهتمامات تعشش يف القلب، متوت عندما منتحن غايتها، ونرى أهنا ليست أبدية
ـ  . الزائلـة  ألمورمن االرتباط با حيرر املوت الفكر -٥١   وت وذكـرى امل

وحـىت  . يفكر فيه لكي يتحرر الفكركل ما يريد أن  ضرورية؛ ألهنا ختلع من اإلنسان
نافعة، أمَّا ذكرى صلبنا مع يسوع فهـي حريـة   ) البيولوجي(ذكرى املوت الطبيعي 

  .الفكر احلقيقية
ودواء ضـروري يطهِّـر    ،نافعة طبيٍة" وصفٍة"على  كهل تريد أن أُدلِّ -٥٢  
تـذكَّروا  : عندما قال لنا يف أسبوع آالم الرب يسيوس احلكيم؟ امسع كالم ديونالعقل

، طريق من يريد أن يصلب نفسـه  هنا طريق الصليب نفسهإ، كلمات يسوع املصلوب
صلُّوا الصليب، أو صلُّوا يسوع املصلوب عندما تصبح كلمات الرب وهو . مع يسوع

باب احلياة كـي   قآه يا يسوع ها أنا أُد. معلَّق على الصليب هي مرياث صلواتكم
لكي أُعلَّق معك بقوة الغفران، ولكي أملك معك عندما  درب الصليب أسري معك

، وأعطي ، عندما أتأمل عطش من يبحث عن امللكوتأستودع روحي لك ولآلب
، حىت النهاية سوف أجوز معك درب الصليب. له ذات الرجاء الذي أعطيته للص

، فاسكُب حمبتك لفردوس ال يطاق؛ ألنه بدونك، حىت اوسوف أرى معك الفردوس
  .أشتعل بقوة الصليب وأنال معك جمد القيامةاملصلوبة يف قليب لكي 

. اليت هي مرآةٌ للـنفس  خيِّلة؟ أي تلك القوة الفائقةوماذا نقول عن املُ -٥٣  
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، وتدرك فيها بقوة األشياء البعيدة عنا، وحتول حـىت  ترى فيها حىت األمور السماوية
  .منا إىل أشياء بعيدة القريبة األشياء

، كان قلبـه مـع   بسبب اإلميان ُيجلَد يف األمشونني عندما كان األخ إبراهيم  
واقفـاً معـي    –خيِّلة أي باملُ –لقد كنت أرى الرب بعيّين قليب  :يسوع حىت أنه قال

  .ميسح الدم والدموع، وحيول العذاب إىل شوق ناري داخلي هو شوق احملبة
إىل رؤية   ترى القوات السمائية، وحتول الصور املاديةإن عيّين القلب هي اليت

  .غري مادية
املُعلنة يف  طقوس ورموز احلياة اجلديدة من" رؤية جديدة" تنال املُخيِّلة -٥٤
؛ ألن معلِّم احلق ربنا يسوع املسيح، أعطانا هذه اخلدمة اجلديدة لكي يفتح الليتورجية

، لقد كـان  د فعل ذلك مع تلميذي عمواسوق. عيّين القلب لكي نرى احلياة اجلديدة
ـ ، وأواشتعل بنور الروح القدس عندما تكلم معهما الـرب  ،قد التهب قلبهما  اعطامه

جلس معهما، وملـا   وبعد أن أكمل التعليم. من األسفار املوعظة، أي كلمات التعليم
يف ؛ ألن املُخيِّلة تطهَّـرت بالكلمـة وبالشـركة    كسر اخلبز انفتحت أعينهما وعرفاه

وانفتـاح  . "السـر "انتقال من الكلمة إىل " كسر اخلبز"ولكن ملَّا جاءت رتبة . التعليم
بالكلمة وبنور الـروح   العينني هو معاينة الرب احلي، وهي الرؤية اليت تولد يف النفس

  .على لقاء الرب على طريق عمواس) اخلربة األوىل(، وبالتذوُّق السابق القدس
لقـاء  " سر"إىل  ، وقبل ذلك بالكلمةاسطة الرموزتنقلنا الليتورجية بو -٥٥

يـا   –قوة الرب على أعضـاء جسـده، والحـظ     توزيع" سر. "الكنيسة مع الرب
تنتمي إىل العامل احلسي  عن اجلسد واألعضاء إن كلمات الرسول بولس –ثيؤدوروس 

؛ ألن اجلسد معـروف لنـا   "رتبة السر"ولكن املعاين تنتمي إىل . ، أي اجلسداملنظور
، ولكن أن تكون شركتنا معاً ويف الرب مثل أعضاء اجلسد الواحد، فهذا مـن  مجيعاً

  .رتبة اإلعالن السماوي عن وحدة الرب باملؤمنني به
هو أن يفتح عيّين القلب  –رمزياً  –إن ما يعمله اخلادم يف الليتورجية  -٥٦

، باجلسد أي بنـا السر العظيم، سر احتاد الرب  - بواسطة املُخيِّلة -لكي يرى القلب 
 ؛ ألن اإلعـالن ، بل بنور الروح القدسهذا السر، ليس بقدرة املُخيِّلةالقلب وأن يقبل 
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هو مسئوليتنا وشركتنا يف  يف إناء فوق النار هو من اهللا، هو مثل النار، ولكن وضع املاء
  .يف يسوع املسيح وإعالنهعمل اهللا 

  :هكذا تتحرر املُخيِّلة -٥٧
، وتنتقل إىل ما هو غري حمسـوس، فتـدرك   ا هو حمسوسعندما ترى م :أوالً

  .الروحي النقي عطية اهللا "باحلس"
؛ ألننا عندما نأكـل  يف الرؤية السماوية معاً عندما تشترك كل احلواس :ثانياً

 نعلو على ما هو حمسوس -بالتناول  – ، ندرك أننااخلرب السمائي ونشرب كأس حمبته
واليت تفـتح عيوننـا    ،باإلميان يف الصلوات نقبلها ومنظور بواسطة كلمة البشارة اليت

  .االروح القدس حسب احتمالن يعطيها واستنارٍة ملعاينة جمد االبن الوحيد بقوٍة
يوقظ  إىل السمائيات، فاالجتاه إىل الشرق –رمزياً  –تنقلنا الصلوات  -٥٨

ُوِصـَف   تسليم وقبول للشركة، ولذلك ورفع اليدين. يف النفس "ni pcucاالنتباه "
والسجود الذي . )٢ : ١٤١مز ( بأنه ذبيحة املساء،  التقدمة احلرة يف خدمة إسرائيل

ع ووإىل خض اإلنسان إىل خدمة اهللا أي عودة ،"ميطانية "بأنه  ُيوَصف
إىل الشـرق،   شيء مبجرد االجتاه ووضع عالمة الصليب قبل أي. بالروح القدس احملبة

بعالمة الصـليب   اليت ُوِضَعت على أجسادنا ومسحة املريون ختم التبين هو عودتنا إىل
أي نضيء بنـور   وال سيما أمام أيقونات القديسني، ،الشموعالكنائس ب وإنارة. احمليي

والوقـت ال  . البخور على الشعب، هو رائحة املسيح الذكية وتوزيع. الروح القدس
  :ر، ولكنين أكتفي هنا باجلوهح طقوسنا اجلميلةيسمح لنا بشر
تنقلنا الطقوس من الكسل والتراخي وتشُتت الفكر بواسطة تغيري وضع  :أوالً

الـداخلي   أعضاء اجلسد مثل رفع اليدين أو السجود لكي توحِّـد كيـان اإلنسـان   
  .، وجتعله واحداً يف اخلدمة السمائيةواملنظور

تكشف الرموز عن حضور الرب يسوع وإعالنه عن شخصه اإلهلـي   :ثانياً
؛ ألن من يرشم ذاته بعالمة الصليب، إمنا هو َمـن احتـد   حياتنا اإلنسانيةوشركته يف 

، فنال سر موت الرب احمليي وقيامتـه وصـار   يف املعمودية واملريون بصليب رب اجملد
  .معه، ولذلك نبدأ الصلوات بعالمة الشركة أي الصليب املكرَّم واحداً
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؛ ألننا بالكلمـة  القدس تنقلنا الصلوات والطقوس إىل جمال عمل الروح :ثالثاً
وحىت بعد صـلوات  . واإلدراك الروحي، ندرك أن قوة صلواتنا هي من الروح القدس

اإلجنيل، وحسب  املزامري نقرأ كلمات بشارة اإلجنيل املقدس؛ ألن خدمتنا هي حسب
 ، أي بإعالنات الـروح القـدس  دعوة الروح القدس لنا؛ ألننا نسجد بالروح القدس

  .سيح إهلناأي يسوع امل ،وباحلق
تـدرك حقيقـة    وعندما نتحرك أو نسجد أو نصلِّي، فإن عيّين القلب -٥٩

  .بواسطة الروح القدس السر املُعلن لنا من اهللا اآلب يف ابنه يسوع املسيح

  :ودة إىل اهللاـالع
؛ ألن وإن كنا غارقني يف أوحـال اخلطيـة   صورة اهللا ومثاله حىتحنن  -٦٠

 –، بـل  لك وال تتبدد؛ ألن اهللا ال يعطي نعمة مث يندم عليهانعمة اهللا املُعطاة لنا ال هت
والدليل على بقاء . أنه يندم فقط على هالك اإلنسان –كما ذكرت األسفار املقدسة 

ويوسف إبراهيم : ، األمثلة احلية الباهرة للسلوك املقدس يف العهد القدميصورة اهللا فينا
مـن   –رغم الوثنية  –اُألمم نفسه، جند وحىت يف تاريخ . وإيليا ويوشيا امللك وغريهم

الصـالح  : ، ووعَّى الناس إىل األخالق الفاضلة، أي التشبُّه بـأخالق اهللا قاوم الوثنية
يع (ولذلك يقول الرسول يعقوب إن مجيع البشر ُخِلقوا على صورة اهللا . واحملبة واخلري

٩:  ٣(.  
علـن لنـا يف   ، وأوحسب التدبري جاء الرب ابن اهللا الذي هو صـورة اآلب 

بعالقته وشركته مع اآلب، واتكاله املطلق عليـه لكـي    الناسوت حقيقة هذه الصورة
ر أي اآلب، ذات العودة الـيت  إىل املصد يعلن لنا أن الشركة ال وجود هلا إالَّ بالعودة

ورغم أنه مساوي لآلب يف كل شيء، ولـه ذات الصـفات   . اإلهلي يف أُقنومه اهأعلن
من اآلب ولآلب، حىت بعد أن قَبِلَ الروح  انه جعل كل شيء يف حياته، إالَّ  اُألقنومية

هي بقـوة   القدس يف إنسانيته ألجلنا، فقد جعل كل أعماله مبا فيها إخراج الشياطني
عمله وقوته بالقوة، أي ذات القوة اليت له، وهي ذات قوة " وحَّد"؛ ألنه لروح القدسا

  .لةالقدس مؤكداً بذلك الشركة الكام الروح
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الذي ال وجود له يف أي صورة مـن   صورة الشركة هي صورة احلق -٦١
واحلق . ، واملوت هو آخرها؛ ألن االنفصال هو أول درجات السقوطصور االنفصال

الـيت ال   ، بل هو أيضاً احملبةومشاركة تامة يف كل شيء هنا ليس فقط التسليم املطلق
" احملبة ال تطلب مـا لنفسـها  ": حسب كلمات الرسول ُتبقي وال حتفظ شيئاً لنفسها

كما سبق وذكرنا  –، بل تعطي وتأخذ أيضاً يف حركة حياة دائمة )٥:  ١٣كور ١(
لذلك أعود وأُكرر إن عودتنا إىل اهللا هي عـودة   –يف رسائلنا عن الثالوث القدوس 

الواحد الكنيسة إىل اهللا؛ ألننا عندما  شركة، عودة كل األعضاء احلية يف جسد املسيح
  .يف ذلك، نعود كأفراٍد وال ننال قوة الشركة، ال سيما قوة الشهادة لغري املؤمنني نفشل

وكل ما يتعلق حبياتنـا   )األسرار(وخدمات السرائر  صلواتنا وأصوامنا -٦٢
ألهنا صورة بشرية للصورة اإلهلية الكاملة  ؛من إميان واعتراف باإلميان، هي كلها شركة

  .أقانيم الثالوث القدوسوالصاحلة، أي صورة شركة  واحلرة
بشكلٍ  ، فإن الفشل يضرب كل مناحي حياتناوعندما نفشل يف حياة الشركة

وهذا . ظاهر أو مستتر، ويؤخِّر شهادتنا وحيُِّد من عمل روح الشركة أي الروح القدس
 ال يقلل، وال يضع السالكني حسب الروح يف أي خطر، ولكن عندما حتُاط الكنيسـةُ 

حيكم على الباقني لكنه ، ويؤكد نعمة اهللا لذلك الشخص ،واحد، فإن بروز بالضعف
  .بالضعف ال باملوت

إن انعدام مواهب الروح القدس، ليس مسئولية  هكذا جيب أن نقول بكل دقٍة
؛ ألننا الروح القدس، وال تأخُّر الروح القدس يف العطاء، بل هو تفتت الوحدة الروحية

األعضاء احلية تأخذ ما حيفظها يف نعمة اهللا، وال  كجسٍد واحٍد، فإن اًعندما ال حنيا مع
  .ينال اجلسد كله جمد املسيح

آلخر؛ ألن القانون الوحيـد  ال يوجد قانون حيدد لكل منا واجبه جتاه ا -٦٣
يف يوم  – فهو فينا وهو يف اآلخرين، ولذلك. املسيح يسوع رب الكلالذي لدينا هو 

حقاً إن كل فرٍد منا سوف ينال مكانه . حدخياطب الكل معاً وليس فرد وا –الدينونة 
 هو فشل ومسئولية الكل ، ولكن الفشل يف حياة الشركةيف ملكوت ربنا يسوع املسيح

، والذين وقعوا يف خطيـة متزيـق   ، والذين صمتوا عن الشهادةالذين زرعوا االنشقاق
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ب الواحدة جبمع األتباع، ومناصرة فريق ضد فريق، ولذلك جاء حكم الـر  اجلماعة
راجـع  ( "حىت الصغار منهم، فيب قد فعلتم ما فعلتموه بأيٍ من هؤالء"على الكل معاً 

وعلى الرغم من أن َمن يسقط . ؛ ألننا معاً كجسٍد واحٍد ُيحكَُم علينا)٤٠:  ٢٥مىت 
  .، إالَّ أن الضعف العام الذي يصيب اجلسد كله ظاهٌر بشكلٍ واضحينال جزاء سقوطه

 ب ونعود إىل اهللا معاً، عودة للشركة، وعـودة ن نتوأ –أيها اإلخوة  -علينا 
  .، بل هو املسيح نفسهبقانون واحد وهو أن اآلخر هو مرياث املسيح كاملة

كمـا   ال نستطيع أن ُنفَصِّل ونشرح كيف جيب أن نعامل اآلخـرين  -٦٤
 ؛ ألن قاعدة احلياة الواحدة اليت ال يوجد غريها هي احملبة املطلقـة نعامل الرب يسوع

، واليت نتشبَّه هبا حسب عمل نعمة اهللا فينا؛ ألننـا  الثالوث القدوستامة اليت نراها يف ال
كما أننا ال نستطيع أن نكون . لشركة الثالوث بدون الثالوث ال منلك أن نكون مثاالً

وعندما يقول الرب يسوع أنه سـيأيت بـاآلب   . مثل الثالوث، إذا مل حيل الثالوث فينا
كـان عنـد   "امته فينا أو عندنا، فإننا نالحظ أن الكلمة الذي لكي تكون إق وبالروح
، "عنـد اآلب "اليت هي  ، هو ذاته الذي جاء إلينا باحلياة األبدية)٣-١:  ١يو (" اآلب

واليت أُعطيت إلينا ليس بكالمٍ فقط، أي ببشارة الكلمة، بل أيضاً بشـركٍة حقيقيـٍة   
برين إليه بنعمة اهللا مـن البـاب   توَهب بالروح القدس لكي ننضم إىل الرب يسوع عا

  .الضيق، أي الصليب
، فإننا ال نعين فقط العالمة، أي ختم امللك، بل امللك "الصليب"وعندما نقول 

ذُبحَِ ألجل حياة ، فصار صفةً شخصيةً له؛ ألنه محلُ اهللا الذي الصليب َسنفسه الذي لبِ
وألن  .صفة شخصية لـه ختم حمبته و العامل لكي حنيا به وفيه، وهو ما جعل الصليب

اليت حترِّك وتوحِّد كل أعضاء اجلسد، وهو قوة احلياة اليت جتمع " املفاصل"الصليب هو 
، صار من الواضح أن اآلخر مصلوٌب معنا، وإننا مجيعاً حنمـل الصـليب يف   الكل معاً

باسـم اآلب واالبـن   "وحىت الكلمات املقدسـة  . نرمشه على أجسادنا قلوبنا قبل أن
؛ ألننـا باسـم اآلب   يف صميم امليالد اجلديد ، هي ذات بشارة احلياة"قدسوالروح ال

حيـاة الشـركة   ، وندخل باملعمودية ومسحة املـريون  نعتمد سدقواالبن والروح ال
  .واحٍد يف جسٍد كأعضاٍء



 ٣٩

، ويف مسحة املريون يعطيها ماء احلياة .يف املعمودية يضع الرب بذرة صليبه
هذا ُيعطى للكل، وهو ما . ستيا يعطي لنا ذاته كاملةًويف اإلفخار. أي الروح القدس

هذا ال يعين . ، واآلخُر املسيح بالنسبة لناجيعل كل واحٍد منا املسيح بالنسبة لآلخر
؛ ألن األقنوم ال يتكاثر كاثردد ويتأن الشخص الواحد، الرب الواحد يسوع املسيح يتع

اليت جتمعنا بالرب الواحد يسـوع   احلياة الواحدةقنوم كل إنسان، بل وال يتعدد حىت أُ
واليت هبا وحدها نستطيع أن حنيا  ،ند اآلب وأعطيت لناعاملسيح هي احلياة اليت كانت 

  .بالعودة إىل اهللا أصل حياتنا احلياة اجلديدة
الوحدة نازلـة  حنن ال نستطيع بقدراتنا أن جنعل الكنيسةَ واحدة؛ ألن  -٦٥

، فهو الرأس الذي منه تنمو كل ون واحداً فيه، وهي قدرة الذي أعطانا أن نكمن فوق
جهادنا هو أالَّ نسقط من الوحدة، أي من النعمة، . )١٩:  ٢كولوسي (معاً  األعضاء

وجهادنا أيها األحباء هو أن حنوِّل اللحم والدم إىل روحٍ، وهذا  .ال أن نؤسس الوحدة
، وأن نصـبح  جسدمن السهل أن حنول الروح إىل . ، بل بقوة املصلوبليس بقدراتنا
حـىت ال نسـقط يف ذات    أن يصبح اجلسد روحانياً ، ولكن من الضروريجسدانيني

نعرف من نعمته أن يصبح الطعام والشـراب   وعندما نتحد بالرب .خطية آدم األول
مقام أعظم، وهـو مقـام    واملسكن واملال، وكل ما يف الدنيا وسيلة لبلوغ واملالبس
  .األبناء

حتوُّل الروح إىل جسد، تبدأ عندما تصـبح الوسـائل    ، أياحلياة اجلسدانية
وكل ما نطلب،  ، وعندما تصبح االحتياجات هي كل ما نعرف وكل ما نريدغايات

: ، وقال لناالضرورية عندما أشار إىل االحتياجاتولذلك حذَّرنا الرب يسوع من هذا 
، وما هو عدل )٣٣:  ٦مت (" اطلبوا أوالً ملكوت اهللا وعدله، وهذه كلها تزاد لكم"

لغايـٍة   –كوسـائل   –، بل خضوع املاديات كلها اهللا هنا؟ ليس توزيع األمور املادية
  .واحدٍة هي ملكوت اهللا

أو كيف نعود معاً إىل (كيف نتوب معاً  –يا ثيؤدوروس  –وقد تسأل  -٦٦
، كما يدَّعي املوحِّـدون  وأُكرر إن عودتنا إىل اهللا ليست هي الكَف عن اخلطية ؟)اهللا

، تلك اليت ُجددت يف املسيح يسوع؛ ألننا يف باهللا، ولكن هي عودتنا إىل صورة اهللا فينا



 ٤٠

، وأن نراه يف صورته اجلديدة وندرك منها كيـف  أن نرى آدم األول املسيح نستطيع
وال يفيد إالَّ الراغبني يف البحث العقلـي   لكن ذلك ال جيعلنا أنقياء. كان قبل السقوط
يدركون أن صورة اهللا فينا هي  ن يشتاقون إىل جمد املسيح، فهؤالءوالفلسفي، أمَّا الذي

النابعة من احملبة، والقداسة اليت ُتولد من الشركة، أي شركتنا يف طبيعـة   صورة احلرية
يف املسيح الذي هو حٌر من عبوديـة   ، وهذه نراها ُمعلَنةً، وشركتنا معاً كمسيحينياهللا

يته، برهن لنا على حرية أُقنومه، وعندما بذل ذاتـه  حبر الطبيعة؛ ألنه عندما أخلى ذاته
علـى   مدعواً من اهللا ال من الناس"، وعندما صار رئيس كهنٍة ألجلنا أعلن شكل احملبة

وجعلها ذبيحةً  قداسته؛ ألنه خصص ذاته ، فقد أعلن)٦:  ٥عب (" رتبة ملكي صادق
؛ ألنه عندما قدَّم ألجلنا أباد املوت، اوملَّا قدَّم ألجلنا قدَّم لن. ألجلنا قدَّمه لآلب وقرباناً

 جميدةً ، لكي نقوم قيامةً)٥:  ٦رو ( "يف شبه موته" فصار تقدمةً لنا حنن الذين نتحد به
. شيئاً هي قيامته اليت صارت باكورة، وقد سبقنا وصار هو البداءة؛ ألننا بدونه ال منلك

، )٢٧:  ٣غال (" ستم املسيحأنتم الذين اعتمدمت باملسيح قد لب: "وعندما قال الرسول
  .، إنه عودتنا إىل صورة اهللا، أي صورة املسيح فينافقد أعلن لنا طريق عودتنا إىل اهللا

، ولنترك كـل وشـايٍة   لنصلِّ معاً، ولنُصم معاً، ولنشجِّع بعضنا بعضاً -٦٧
؛ )٨:  ٤بط ١(" احملبة تستر كثرة من اخلطايا"، ولنحفظ دائماً كلمات الرسول ومنيمٍة

الذي جيعلنا نطلب كل ما  )األرثوذكسي(هي برهان السلوك القومي  ألن حمبتنا لإلخوة
  .هو نافع وصاحل ألنفسنا ولآلخرين



 ٤١

  الكاملني شريعةُ احملبةُ

  
، أغلق الباب يف هدوٍء أمام كل فكرٍ "اهللا حمبة"عندما قال اإلجنيلي إن  -٦٨  

الغـوص يف أعمـاق كـل    على ألن َمن هو قادٌر  فلسفي يناقش طبيعة اهللا وصفاته؛
  .املوجودات، وليس له حمبة، هو بعيد متاماً عن اهللا وال يعرفه

إهلي أمام  ، أغلق الباب حبزمٍ"أحبِّوا أعدائكم"عندما قال الرب يسوع  -٦٩  
اليت تعرفه  هي حمبة اهللا لكل اخلليقة كل أشكال العبادات مهما كانت؛ ألن حمبة العدو

الـذي جـاء    للكل، ومن ال حيب عدوه ال يعرف اهللا سوطةٌمب هي حمبةٌ .أو ال تعرفه
، ويعطـي امللكـوت   رغم أننا مل نطلب اخلالص، وفدانا دون أن نقدِّم شيئاً وخلَّصنا

  .ومن ليس له هذه احملبة ليس له مرياثٌ مع املسيح مهما كانت أعماله. بدون مقابل
 )٥:  ٥رو ( احملبة ، فلنطلب روحوإذا كانت حمبتنا ضعيفة. باحملبة لنبدأ -٧٠  

  .لكي ننال قوة احلياة اجلديدة
  .وألن احملبة تطرح اخلوف، تطرح أيضاً األنانية مثرة اخلوف

  .وألن احملبة تعطي ذاهتا، تنال التواضع دون عناء، فهي ال تفتخر
  .تغفر، تغرس السالم بدون مشقة وألن احملبة

حىت  ة متد هلم يد املصاحلة، وإن كانوا كثروألن احملبة ُتصاحل، ال ختلق األعداء
  .يقل عددهم رويداً رويداً

تعاجل الشكوك مبرهم  – رغم أن اإلميان هو بدايتها – وألن احملبة تقود اإلميان
  .الرجاء

  .تلد معرفة خاضعة لإلميان، ترتاح معها املعرفة وألن احملبة
ن دفـة  أن ميسك بدفة سفينتها، أل صاحلة دائماً، ال ميلك الناموس وألن احملبة

  .سفينة احملبة هي الصليب
 وألن احملبة هي جوهر الشركة، ال تقف عند حدود، بل تلد الشركة وتقويها



 ٤٢

  .الشركة
  .)١(هكذا أيها احملبوب جداً، تصبح احملبة هي شريعة الكاملني 

هو العطاء، ولذلك فإن  ؛ ألن طريق احملبةال تكتفي احملبة مبقاومة اخلطية -٧١
يتركـون   عرٌق ودم، وليس فقط دموع وتوسل؛ ألهنـم عنـدما   احملبني) عودة(توبة 

  .نفسه، ويعودون بسرعة الربق إىل اهللا ينبوع حمبتهم احملبوب يعرفون رعب اجلحيم
، بل تصبح هي صالة؛ ألن جـوهر  ال تبحث احملبة عن قانون للصالة -٧٢
ل ما كيف أُشرك الرب يسوع يف ك: قال أحد اإلخوة لألب أرسانيوس .احملبة، شركة

ب الرب من كـل قلبـك وفكـرك    ِحأ: "قال له األب أرسانيوس وأُفكِّر فيه؟ أعمله
  ".وإرادتك، وأنت تعرف كيف جتيب عن هذا السؤال

، ، فهي تعطي للقلب طلب ما هـو صـاحل  تغرس احملبة معرفةً خاصةً -٧٣
وتبتعد عن الشك؛ ألن الشك يرتع منـها قوهتـا    .وتدقق يف طلب ما ينفع الشركة

؛ ألن برهان احملبـة  وترمي الشك بكل قوة الرجاء الذي تطلبه. ، وحييِّد طاقتهايةاحلقيق
  .األول هو عطية اهللا، وبرهان احملبة األخري هو مرياث امللكوت

 ألن اهللا حمبة، وألن احملبة هي شريعة اهللا، وألن كل ما أُعلن يف األسفار -٧٤
ع املسيح، ال جتادل احملبـة يف  املقدسة جيب أن يوضع على أساس إعالن احملبة أي يسو

وال تسعى إىل جدلٍ حول كلمة أو أكثر، بل تسأل  .معاين الكلمات، بل تدري غايتها
  .وال حتدد شيئاً يزرع اخلصام .عن احلكمة

  .هو الصليب واحٍد ألهنا مقيدة بناموسٍ ؛دون عناء حتفظ سر اهللا يف املسيح
كي تكسبه أو حتولـه عـن   ُتجيب على أسئلة الشيطان نفسه دون عناء، ال ل

  .الذي جيعله يهرب طريقه، بل لكي تقدِّم له درع التواضع
وبذلك هتزأ  ،واالفتخار إذا ظهر الشيطان يف شبه مالك نور ترى فيه الكربياء

  .به
جواباً عن جتسُّد الرب أو الثالوث أو الصليب، أجابـت   إذا طلب هرطوقي

                                                           
 .لعل القارئ قد الحظ أن هذه الفقرة بالذات من أبسط وأروع ما كُِتَب يف األدب املسيحي) ١(



 ٤٣

  .املعرفة من الذي يريد العراكبكلمات اإلميان، واستطاعت أن ترى الذي يطلب 
  ملاذا نقول أن الصليب هو شريعة احملبة؟ -٧٥

. أعلن البذل احلقيقي ملن ال يستحق، وملن مل يطلب أو يسـأل  ألن الصليب
ملن مل يكن له رجاء، ولكنه نـال   وفتح باب الفردوس .وأعطى الغفران ملن مل يتوسل

رة اخلطية لكي يبيد اخلطية، ورفع لعنة وحوَّل املوت مث. "يظن أو يفتكر"أعظم مما كان 
طريق الصالح، وهدمت قـوة  " باركوا وال تلعنوا"املوت، فصارت كلمات املصلوب 

:  ٢يـع  (، وجعلت الرمحة تفتخر على احلكم اجلحيم وأبادته، وبذلك أدانت الدينونة
واخلـالص يف   سال الدم واملاء من جنب الرب معلناً االغتسال وعلى الصليب. )١٣
ومزَّق الصليب صك الدينونة، ومسَّـر   .ء السري لكل من يريداوالعش ي املعموديةسر

مثرة احملبة، فغلـب   كل أحكام الناموس، وجعل كل الوصايا اخلاصة بسلوك اإلنسان
شريعة موسى عندما كتب على قلب اإلنسان بدم يسوع املسيح الشـريعة اجلديـدة   

  .والناموس األبدي أي ناموس احملبة



 ٤٤

  واإلفراز احملبةُ

  
إن اإلفراز هو  عندما قال الطوباوي واملكرَّم جداً أبونا البار أنطونيوس -٧٦  

، فهو مل يقدِّم أو يؤخِّر اإلفراز علـى  ، وإن احملبة حتتاج إىل اإلفرازأساس كل الفضائل
  .من يطلب يسوع من كل قلبه احملبة، بل وضع أساس التعليم القومي حىت ال يضل

، كما أن احملبة ساس كل صالح، فهو كامٌن يف جوهر احملبةوألن اإلفراز هو أ
  .ال تستطيع أن تتقدم بدونه

مونـا احليـاة   علَّ ا مبا أخذناه عن شيوخ الدير الذينولذلك سوف أكتفي هن
  .، فقد سلَّمونا هذه األقوال احليةاألرثوذكسية
 .سـان مبحبة اهللا لإلن يفرز اإلميان التعليم الصحيح من التعليم الكاذب -٧٧

ألن كل تعليم ينكر هذه احملبة أو يقلل من شأهنا هو من الشيطان، ولـذلك حـذَّرنا   
  .يوحنا من األنبياء الكذبة الذين ينكرون أن يسوع املسيح جاء يف اجلسد الرسول

ليكن جتسُّد ابن اهللا هو سكني احملبة يف يد اإلفراز لكي تقطع به كل حبـال  
  . لإلنسانيةالذي يهدم حمبة اهللا التعليم الكاذب
، ليس فقط بسبب قيامة يسوع املسيح تفرز احملبة تعليم قيامة األجساد -٧٨

  .رب اجملد، بل ألن القيامة هي برهان اهللا نفسه على حمبة اإلنسان جسداً وروحاً
اليت سلَّمها  تفرز احملبة الشرح القومي لألسفار املقدسة على قاعدة اإلميان -٧٩

ما جـاء يف قـانون    ؛ ألن كل شرح يؤيدهبا يف كل صلواتنا لنا اآلباء، واليت نعترف
اللفظ؛ ألن تنوع األلفاظ هـو  هو شرٌح قومي، حىت وإن مل يتفق يف عه اإلميان ويتفق م

  .حرية أوالد اهللا اليت تؤكد غاية كل شرح، وهي اخلالص
أمَّا الشرح الـذي ينفـي   . تنوع الشرح لنصٍ واحٍد ال يهدم اخلالص -٨٠
ة، ويقيِّد اإلنسان بسالسل الشك يف صالح اهللا، فهـو مرفـوض؛ ألنـه    كرامة البنو

  .هللا وحمبة اهللا لنا، وهي حمبة واحدة يصطدم مبحبتنا



 ٤٥

الطقوس وسائل ال غايات، ترتيٌب يرتع الفوضى وخيضـع لإلميـان    -٨١
وألن الرب قال إن السبت ُجِعلَ . وللمحبة، وال يقيد نعمة اهللا، بل يبحث عن إعالهنا

، وَمن ذاق حمبة اهللا يعرف ذلك، أمَّـا  فوق الوصية إلنسان، فقد وَضَع اإلنسانَألجل ا
؛ ألنه مل يدرك املقيِّد بسالسل الناموس والطقوس، فهو جيعل الوصية أعظم من اإلنسان

؛ ألنـه جتسـد   يسوع املسيح هو الذي جعل اإلنسان فوق الوصية "رب السبت"أن 
  .هَِد له بأنه اإلله االبن الوحيد رب السبتُش" مملوء نعمةً وحقاً"ألجلنا؛ وألنه 
يوجد وسيط واحد بني اهللا واإلنسان، يسوع املسيح : "يقول الرسول -٨٢

  .)٥:  ٢تيم ١(" ألجلنا) فديةً(الذي بذل نفسه كفارةً 
، بل هو ابـن  جاء لكي يعلن لنا إرادة اآلب فهو مل يكن كواحد من األنبياء

ف اآلب كوسيٍط بينه وبني البشر، لـذلك مييِّـز   ، وهو وحده الذي يعراآلب الوحيد
  .اإلميان كل الوسطاء ويرفضهم

كلَ فداٍء غريبٍ، أو ينكر الصليب، وجتحده عـن معرفـٍة؛ ألن    ومتيِّز احملبةُ
اإلنسان ال يفدي نفسه، وال ميلك أن يقدِّس كيانه، وال يستطيع أن يشترك يف طبيعـة  

 الصليبأن بشارة َمن ينكر  –بالذات  -وهنا  ه،اهللا، وال ميلك بقدراته أن حيب عدوَّ
، هو بال متييز؛ ألنه بال إميان، وبال حمبـة؛ ألنـه ال يعـرف    "قوة اهللا للخالص"هي 

  .؛ ألنه مل يعرف العطاءالصالح، وبال رجاء يف احلياة األبدية
، ألن التسلط إنكاٌر للتجسُّد .التسلط والقهر واخلوف هم من الشيطان -٨٣

  .، واخلوف هو رفٌض للمحبةملن ُصِلَبوالقهر جحٌد 
 لذلك َمن مييِّز هؤالء الثالثة الذين يسريون معاً يف إلفٍة ظاهرة، قد اقتىن اإلميان

مثل أبيه الشيطان، ومـن   واإلفراز؛ ألن َمن يعلِّم لكي جيمع األتباع هو حمٌب للرئاسة
حيمِّل الناس أمحاالً  للقوة هو حمٌب للقوة مثل سيده الشيطان وُمستعبٌد يزجر لكي خييف

  .، وال يشترك معهم يف محل أثقاهلا ألنه مريٌض بداء الكربياءعسرة مثل سادة اليهود
وعالمـة  . هو خوف اإلميـان  يوجد خوف واحد مقدس نعرفه مجيعاً -٨٤
، أمَّا أنواع اخلوف األخرى، فهي ليس هلا مكـان  هي التمسُّك بالوصية خوف اإلميان

  .يف حياتنا



 ٤٦

ن بداية احلكمـة  إز خوف اإلميان بالبحث عن غايته؛ ألنه مكتوٌب وحنن منيِّ
  .خمافة اهللاهي ) رأس احلكمة(

، وشـٌك  شٌك بسبب نقص املعرفـة : من الشكوك توجد ثالثة أنواع -٨٥
  .سببه عدم استقامة اإلميان مصدره ضعف احملبة، وشٌك

ه عالج والثاين ل. وطلب حكمة الشيوخاألول له دواء، وهو مطالعة األسفار 
اسـتقامة  أمَّا الثالث فهو حيتاج إىل بتر؛ ألن عـدم  . وهو طلب معونة الروح القدس

نشُّـك يف صـالح    ُتعاجل برفض األمور الوقتية واألمور الزمنية، وهي قد جتعلنا ناإلميا
  .الوصايا ورمحة وحمبة اهللا

قبل أن نناقش الشكوك، علينا أن منيِّز هدف كل منها؛ ألن الشك يف  -٨٦
وَمن ميَّز هدف شـكَّه  . بة الرب ليس مثل الشك يف حكمة وجدوى وصايا اإلجنيلحم

  .من مشقة الذي جيادل شكوكه عرب حبر العامل هبدوء ومبشقة أقل
إىل اهللا، هو بداية قساوة  )توبتنا(الشك الذي يقلل من ضرورة عودتنا  -٨٧

املعرفة وصلوات له دواء  ، وهو مرض املوت الذي جيب أن نطلبوموت احملبة القلب
  .إىل اهللا تعين املوت) التوبة(؛ ألن عدم العودة اجلماعة

. وبالثـالوث  عاش يف شركة مع الثالوث َمن طلب احملبة من الثالوث -٨٨
السماوي؛  ، وعرف مكانته عند اآلبمن الثالوث أتقن فن الشركة ومن طلب اإلفراز

وباإلفراز ندرك أن شـركتنا   .بةالذي هو شركة احمل ندخل أعماق الثالوث ألننا باحملبة
  .وضماهنا هو رئيس الكهنة ربنا يسوع املسيح ،هي بالنعمة



 ٤٧

  ،اخلدمة

  وعودتنا إىل اهللا

  
. اخلدمة دواء لكل نفس تسعى حنو امللكوت بقوة ونعمـة الثـالوث   -٨٩  

وخدمة املوائد هي شـركتنا يف خدمـة اهللا   . خدمة احملتاجني هي تشبٍُّه بالرب نفسه
مـز  (ت واحلصاد ه هو الذي يزرع الزروع، ويروي األرض، ويعطي الغالَّللكون؛ ألن

١٤٧.(  
الكنسـية، تنقـي    والصالة وشركة األسرار اخلدمة مثلها مثل الصوم -٩٠  

القلب من اإلفراط يف االهتمام بالذات؛ ألن زيارة املرضى ورعاية املسنني، جتعلنا نرى 
  .جلسديةوتقلل من اعتمادنا على القوة ا خامتة حياتنا

جيـب   نوع اخلدمة اليت تناسبها، ولكن أحياناً على كل نفس أن ختتار -٩١  
أن نقبل خدمة ال تناسبنا حىت نكتشف مدى عمق حمبتنا وسالمنا؛ ألن االبتعاد عـن  

  .اخلدمة قد يكون له دوافع واهتمامات ضد وصايا الرب نفسه
ونطلب  نصلِّي ، بل أنيهافألننا نرغب  ال جيب أن نطلب خدمة معينة -٩٢  

مشورة الرب يسوع الذي خيدمنا دائماً؛ ألننا إذا دخلنا خدمة بالصالة وباحتادنا مـع  
  .الرب يسوع تعلَّمنا الكثري عن نفوسنا وزادت نقاوتنا

قراءة الكتب ودراسة األسفار املقدسة الزمة للكل، والـذين أخـذوا    -٩٣  
ال سيما املرضى؛ الرب يسوع  ال جيب أن يستعفوا من خدمة اآلخرين، موهبة التعليم
حىت ال تكون حية الكربياء  ، أمَّا من يعلِّم وال يعمل، فعليه أن يفحص ذاتهعلَّم وعمل

  .نائمة يف قلبه وهو ال يدري
هي يف البشر الذين خندمهم، وهي أفضل بكثري من  أيقونة املسيح احلية -٩٤  

ليس يف الرسم واخلشـب   فسهاألبدية، وجمد الرب ن األيقونات؛ ألن هلا موعد احلياة



 ٤٨

  .واأللوان، بل يف اإلنسان صورة اهللا ومثاله
َمن يشتاق خلدمة املذبح، يشتاق لألمور السمائية، ولكن مذبح الرب  -٩٥  

 هلا جمد القيامة وأعمال احملبة ،الذين حيتاجون للخدمة والرمحة يسوع احلي هو يف البشر
  .ليت سوف يأكلها الترابأكثر، بل ال ميكن مقارنتها مبالبس اخلدمة ا

، يستدعي الكاهن يف الصلوات الروح القدس بكلمات التقوى املقدسة -٩٦  
  .أمَّا أعمال الرمحة، فهي من الروح القدس الذي يعطيها لنا لكي حيل فينا ويف اآلخرين

لكي تـرى   هل تريد أن تضيف فصالً حياً ألسفار اهللا؟ اخدم اآلخرين -٩٧  
، أو لكي ترى الرب حياً ممجداً عندما يصنع معك وبـك  لرسلشيئاً مثل سفر أعمال ا

  .عجائب اإلميان
، يقول الرب يسوع كنت مريضاً وعرياناً ومسجوناً وكنت حمتاجـاً  -٩٨  

، بالروح القـدس  ، فإن كنت تريد أن تكون حقاً متأهلاًوأنتم أتيتم وخدمتم احتياجايت
  .امك وتستطيع أن تدخله مىت شئتفها هو باب الشركة يف الطبيعة اإلهلية مفتوحاً أم

ملاذا قال الرب إنه هو املريض والعريان واملسجون؛ ألنه صار واحداً منا  -٩٩  
" ال يستحي أن يدعونا إخوته: "القدوس، وألنه كما يقول الرسول ومجعنا يف شخصه

، فإميانك يصـبح  ، فإن كنت تؤمن بذلك ومتتنع عن خدمة احملتاجني)١١:  ٢عب (
  .و أقوال ال أساس هلا يف قلبك، وهباطالً

واخلدمة هي  وشركة األسرار املقدسة بالصالة والصوم عودتنا إىل اهللا -١٠٠  
اهللا اآلب الذي أعطانا أن  ، أمَّا احلياة األبدية نفسها، فهي عطيةدعامات احلياة األبدية

  .نعرفه يف يسوع املسيح ومبعونة الروح القدس
النعمة، ولكن النعمة هي يسـوع املسـيح    أقوالنا وأعمالنا ليست هي مصدر  

نفسه الذي جاء إلينا يف آخر الدهور لكي يعطي لنا حياته اليت ال نستحقها، وبـذلك  
  .خلع جذور شجرة الكربياء

  متت أقوال األب صفرونيوس بسالم من الرب
+   +   +  




