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ر اهلل كما نتصور وكان أهم حتذير هو تصوُّ ،رين دائمًا من الوثنيةكان أيب حيذِّ 
مثلنا يغضب ويثور وحيطم مثلما نفعل حنن عندمما   ًاه إنساننتصور أي أن ،حنن أنفسنا

ن بقايا شجرة معرفة اخلري والشر فينا هو أننا حنن أنفسدنا  ، بل كان أهم ما قيل إننفعل
 اإذ ،اإلميدان  قبلناوأننا صرنا مقياس كل شيء حىت بعم أن  ،رنا شريعة اخلري والشرِص

 أخضعنا اإلميان وبشارة اإلجنيل ملقاييس وأحكام العقل.

ن ترياق الوثنية اليت ورثناها من األجيال السابقة هو جتسم االبدن  وقال أيضًا إ 
براهيم قم عاد من اجنلترا ومعه عدمة  إكان د. شفيق أسعم  ،ربنا يسوع. للتاريخ فقط

وكان  ،للقميس أثناسيوس "جتسم الكلمةكتاب "م يل ترمجة اجنليزية جيمة لوقمَّ ،كتب
مد  د.   بحول الكتا حواٌردار ا للقمص مرقس داود. ولمينا ترمجة عربية ال بأس هب

م ميندا حيدت توحَّد    شفيق الذي كان يسكن يف منازل الطلبة املالصقة لكنيسة مار
وكان القمص مينا املتوحم يسألين دائمًا  ،دام احلوار فترة طويلة –القمص مينا املتوحم 

معىن وغاية التجسدم  أن . وم  مرور األيام بمأت أفهم "جتسم الكلمة"عما تعلمته من 
شرق دائمًا كل يوم يف سدر  ستعالن امُل، وهو ذلك االهو استعالن اهلل يف اللحم والمم
إذ كاند  الصدلوات    ،دراكيإوهو ما كان يفوق  ،اإلفخارستيا يف كل قماس يومي

ي وخادم السرائر كان قم امتأل مدن  صلِّألن امُل ؛ى كما لو كان  جميمة كل يومصلَُّت
 س واحلضور اإلهلي المائم يف حياته.الروح القم

وهو ما  ،ن هذه النقطة بالذات سأل  عن اهلل الذي ميأل السموات واألرضِم 
 ،"قموس قموس ... السماء واألرض مملوءتان من جممك األقدمس"  :نردده يف القماس
نفعل مدا   ياهلل نفسه لكإىل  نمير ظهورنا -حبرية اإلرادة-وكيف  ،وعن انتشار الشر

بل يتدرك   ،اوال ينتقم منَّ ،وم  ذلك ال مينعنا اهلل ،األهواء والشرور الكامنة فينايرضي 
 ص لكي نعود إليه؟َرلنا الُف



3 

 

هو خيفي جممه لكي يترك لنا احلرية والقرار  ،اهلل ال يفرض وجوده أو حضوره
 الذي نريمه. استعالن اهلل يف العهم القممي كان له ثالثة مظاهر:

 للبطاركة.االستعالن الشخصي  -

 الوحي لألنبياء. -

 ل يف بعض أحماث التاريخ.التمخُّ -

وعامورة والطوفان. هذه أحماث فريدمة تدرك اهلل    سموموطبعًا مسع  عن  
 :إذ يقدول الدن    ،ألن اإلنسان كسر العهم م  الكون ؛أمام قوة الطبيعةفيها اإلنسان 

 ،(20: 33وعهم اهلل م  "النهار والليل" )أرميا  ،(7: 6وا العهم كآدم" )هوش  "تعمُّ
إىل  ىأدَّ مث عبادهتا هو انفدالتٌ  ،واغتصاب اخلليقة .(5: 24فهو العهم األبمي )أش 

لزم الكدون  ي اإلنسان مل ُيبل تعمِّ ،الكوارث اليت نسم  عنها، ليس ألن اهلل هو سببها
إذا كان  ،ولذلك .ها اهلل احلريةاخلالق مينحإىل  بأن حيفظ احلمود، واخلليقة اليت تصرخ

( ثورة اخلليقة على كسدر العهدم   9: 54غرق اليابسة )أش اهلل قم من  املياه من أن ُت
األبمي الذي جتاسر عليه اإلنسان، جتم عكسها يف حياة القميسني الذي عاشدوا مد    

واألنبا بوال الدذي   ،حيوانات مفترسة مثل برسوم العريان الذي كان يف صحبة ثعبان
كل هذه اسدتعالنات نعمدة    ،اف"ر له الطعام م  أن الغراب "خطَّحِضب ُياكان الغر

حندن ندمخل    ،ل اهلوسات )التسبحة السنوية(عنمما نرتِّ ،ولذلك .املصاحلة م  الكون
هلل  الكلَّ َحا بأن املخلص ربنا يسوع املسيح صاَلنَّميانًا ِمإو ،املصاحلة م  الكون بالتسبيح

بمم صليبه م  كل ما على األرض وكل ما يف السموات  لَحوحقق الصُّ ،اآلب بأقنومه
واخترب اآلباء عالمة الصليب يف همم قوى الشر واملصداحلة   ،(20-19: 1)كولوسي 

 م  الثالوث القموس.
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وهو الوقد    ،التحرر من السلوك والعادات واالعتقاد اخلاطئ يستغرق وقتًا 
 ما هو شرير وخاطئ وبال همف. كلَّ زم الذي يطرد فيه اإلمياُنالال

وتتغري الثواب  اخلاطئدة   ،ميانيالزمنا ويفارقنا عنمما ينمو اإل الشعور بالذنب 
 بل ومن الكنيسة. ،ومن اجملتم  ،لينا عرب الطفولة واملراهقةإاليت تسلل  

املسديح حبياتده    رهو أن يطهِّد  -كما كان يقول أيب الروحي-اإلفراز  بمايُة 
وأخذت قوهتا من اخلوف  ،تها اخلطيةَعَركل ما استقر من "مفاهيم خاطئة" َز ،وتعليمه

 من العقاب الذي يالزم اإلنسان بسبب اخلوف من املوت.

ميانك احندرف عدن   إن أم  ليك اخلوف من العقاب، كلما تعلَّإكلما عاد  
سيحية احلقيقية اليت ال تعدرف  وهكذا جيب أن حتيا احلياة امل ".الشركة"وهو  ،اهلمف
 بل على اإلميان واحملبة. ،سة على اخلوفليس  مؤسَّاليت أي  ،اخلوف

ونظن أن الرب يسوع مثل البشدر الدذين    ،حنن حنمل يف قلوبنا ذلك اخلوف 
 أتركها معك لكي تفكر فيها:ولكن هذه مالحظات  ،نعرفهم

اللص اليمني الدذي   ؟ وأعظم مثال هوًاواحم ًايسوع خاطئ هل طرد الربُّ -
 صرخ طالبًا أن يذكره الرب.

فهو بال  ،ماذا فعل املرأة اليت ُأمسك  يف ذات الفعل؟ كان ميلك أن يرمجها -
الشعور بالذنب، وهو ألن اخلطية ختلق فينا  ،مل يرمجها ،ألنه بال خطية ؛ولكنه ،خطية

عها يف لغتنا العامية، ، عقوبتنا حنن وعقوبة الذين خيطئون، نسمبالعقوبة ما جيعلنا نفرح
 يستاهل اللي جيرى له.
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بدل   ،وكان يأكل ويشرب م  الزناة والعشارين، ومل ينتظر أن يمعوه زكا -
 بيته وطلب الرب الضيافة.إىل  دخل

الرب بأنه  َفِصولذلك ُو ،وما أكثر الذين كان هلم قبول شخصي عنم الرب
 (.34: 7للعشارين واخلطاة" )لوقا  "حمٌب

مل أحاول أن  ًايوكان ميثل حتمِّ ،ألن السؤال نفسه كان جميمًا ؛أجب  بالنفي 
 جابة أيب كان  عنمي أهم من أفكاري.إكما أن انتظار  ،أتصمى له من قبل

 وكان  اخلطايا نوعني: ،ن الشريعة املوسوية كان  حتكم على اخلطاياإ :قال 

 ما يهمد العالقات االجتماعية مثل العبادة الوثنية والسحر والعرافة. 

 اخلطايا الشخصية اليت يرتكبها الشخص مثل الزىن والقتل ... اخل. 

العقاب. وكان   لامبل ك ،ومل يكن يف الشريعة أي جمال للغفران أو التجميم
 ،اة خيافون من اجلماعدة وهو ما جعل اخلط ،نظرة اجلماعة هي احتقار اخلاطئ وفرزه

 احتوى على جانبني: وجاء يسوع بتعليٍم .ومن العقاب

 : هو إعالن أبوة اهلل اآلب. -

حىت ملن هم ليسوا مدن   ،عجزات الشفاءهو الكشف عن شخصه مب : -
ابنة املرأة الكنعانية، بل جاءت بشارة السامرة عن  –مثل عبم قائم املئة  ،أصل يهودي

(. هدذا مدا   34: 7ان هذا مستهجنًا حسبما ذكر اإلجنيلي )لوقا كطريق السامرية. و
أظهر  ؟نعرفه عن خممة الرب يف جمتم  يفرز اخلطاة وحياكمهم. ولكن ماذا فعل يسوع

وأندا   ،كأنه دهٌر مرَّ هي هذه اخلصوصية؟ ساد صمٌ . فما خاصًة وحمبًة خاصًة شفقًة
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املعلم وهو يقول:  صوُت لخطاة؟ وقط  الصمَ ما هي خصوصية حمبة الرب ليف ر أفكِّ
متام شهوته. هو شجاع عم ألن يضحي حىت حبياته يف سبيل إ"اخلاطئ هو شخص مست

ي على الوصية بمون أي تدردد. فهدو ال   التعمِّإىل  إذ تقوده الشهوة ،رلمرجة التهوُّ
فهو  ،ا من جهة الرب نفسهأمَّ ،أراد أن خيطئ. هذا من جهة اخلاطئ يعرف التردد إذا

ن قبول التضحية حىت بالعالقدات اإلنسدانية يف   ، وأبذلإىل  ل الشجاعةيرى أن حتوُّ
تنطلق  ،بل تنمو مبحبة حقيقية للذات وللقريب ،باع الربتلمذة واتِّإىل  تتحول ،اجملتم 

 سدري  ريىل تغيإو ،امللكوتإىل  رفها ألنه ممعٌومن حمبة اهلل اآلب اليت أصبح اخلاطئ يع
 فإن هؤالء اخلطاة يصبحون شعلة حمبة. ،اجتاه حياته

وال نراها حنن عنمما نغلدق   ،أخرى للخصوصية رآها الرب ًالكن هناك أسباب 
وال نرى إال أنفسنا فقط. ومدن ضدمن هدذه     ،أبواب احلواس كلها مبا فيها احلمس

هو احلياة اليت حتدارب   .ليهملن هو يف أشم احلاجة إ -تهحملب-األسباب هو رؤية الرب 
، بل ترجدو  خالق احلياة. هو احملبة اليت ال تقبل الكراهيةهو وال ترضى به ألنه  ،املوت

قوة حمبة فعالة. هو النور الذي يريم أن يبدمد  الكراهية ومعه تصبح  ،ن تتغري الكراهيةأ
 ،خل. وعنمما جتتم  كل هذه القدوى وهو اجلود والصالح الذي ال يعرف الُب ،الظلمة

 ،ولذلك ال يضن الرب وال يتراج  ،ختتلف عن حياة اخلطاة ن للرب حياًةأفإنك ترى 
والصدا  الدذي    ،والراعي الذي يطلب الضال ،ش عن املرضىنه الطبيب الذي يفتِّإ

ن هدو  وكل َمد  ،ج باحلياةعاَلواملوت ُي ،شراق النورإفالظالم يستمعي  .ع بسخاءيوزِّ
 ينال احلرية. ،مستعبم

ن تمرس ، عليك أهنا خصوصية السيم حمب البشر. وإذا كن  تريم أن تعرفإ 
بل عن العالقة اليت  ،ليس للبحت عن اجلانب الرمزي ،اليت ضرهبا الرب يسوع األمثال

بمون احملبدة ال   .املرأة بالمرهم املفقودعالقة ل. عالقة األب باالبن الضال. َثيذكرها امَل
مهما كان التفسري صحيحًا. كيف تفهم صلب الرب بني لصدني؟   ،هم العالقةميكن ف
 والثاين هلك جبهله. ،آمن ودخل الفردوس واحٌم
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سرق الفردوس  ومعه لصٌّ َبِلُص ،بل من وراء الزمان ،  السيم وحمهُممل َي
 ن يف خصوصية حمبة الرب للخطاة؟فما هو املستعَل -فرام السرياينكما قال إ-

وال حىت شروطًا الحقة. قال للمرأة  ،شروطًا مسبقًة مل يفرض الربُّ :أواًل -
 ؛م  أنه كان ميلك احلكدم  ،"حكم عليِكأ"وال أنا أيضًا  :اليت ُأمسك  يف ذات الفعل

مجيد    َدمَّفقم َب ،؟"أين الذين حكموا عليِك"يا امرأة  :وعنمما يسأل .ألنه "بال خطية"
 القضاة.

يس هناك لكذلك  ."احملبة ال تطلب ما لنفسها"ن أل ؛قسَبُم وليس هناك شرٌط
 :ومل يقدل  ،"ن أراد أحدمٌ إ" :ألن الرب قال ؛بل دعوة حلمل الصليب ،الحق شرٌط

ال شروط. وحمبة بال سبب هي ختم احملبدة   .ن يريم أن يكون يل تلميذًا""جيب على َم
 اإلهلية.

وحنن  ،عنا ُصلب الربُّ .حمبتنا حنن ألسباب، تقوم األسباب وتسقط األسباب
 ال نعرفه ومل نؤمن به عنمما ُصلب وقام.

 بل هي عالقة كيانية. ماذا فعلْ  ،هنا ليس  عالقة عاطفية حسية فقطأثانيًا:  -
أنفسنا إال إذا كان  النعمة تعمل فيندا،   وال نعِط ،ن على ُبعمحب ِمبنا اخلطية؟ جتعلنا ُن

م لية، وسكب روحه يف العنصرة، ويقمِّا الرب فهو يعطي من كيانه، أعطى ذاته يف العأمَّ
م مشداعر  وهو هنا ال يقدمِّ  ،ليهإذاته على مذاحبنا يف كل قماس، يمعو من يريم أن يأيت 

منا الرب يوحِّ .(57: 6أي أنا "من يأكلين حييا يب" )يوحنا  ،بل "جسمي ودمي" ،فقط
ولكنده ال   ،يلعمله اإلهلد  -أحيانًا-بل ومقاومة  ،وجهل بكيانه رغم ما فينا من نقٍص

 .ف عن املثابرة ومالحقتنا، هذا غري معروف باملرة على مستوى البشريكُّ

فهدو   ،بغضة" ن كان يف قلبِكإحىت و ِكحُب"ُأ :يقول الرب يسوع لكل نفس
فهو  ،بل لكي يكون فينا ،ال لكي يبقى معنا يف معية صماقة ،يسعى دائمًا لكي حيل فينا

 (.17: 3 ميان يف قلوبنا" )أفسسباإل "حيل
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فيها  الربُّ َطَبَر ،ذلك؟ هي وحمة كيانيةإىل  ن نضيفأثالثًا: وماذا ميكن  -
عندمما   .لوهيته بنا حنن الضعفاء والفقدراء ُأمصريه أي حياته ووجوده وعزته وجممه و

من يغلب سوف أعطيه أن جيلس معدي علدى   "( 21: 3قرأت كلمات الرب يف )رؤ 
نين أحىت  ،فقم غلبين البكاء لعمة أيام "،يبعرشي كما غلب  أنا وجلس  على عرش أ

من شمة تأثري بصالح الرب  وهو بكاٌء ،جسماين مل أشعر به من قبل بضعٍف شعرُت
ميانندا ألن  إوهو  ،يسوع. الغلبة هنا هي موتنا حنن على الصليب الذي اخترناه للتلمذة

س معك على عرشك، رب أن أجل احملبة. هكذا تعطيين يا ميان اختيار واالختيار قراُراإل
مل أرغدب يف   I am youعطية وليس  قمرة. وعنمما قرأت عبدارة أوغسدطينوس   

 أو "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له". "،هو وأنا كيان واحم"ترمجتها. 

تطهري فكري مما علق بده مدن   إىل  يف أشم احلاجة مضى بعض الوق  وكنُ  
ليس هلا عالقة باستعالن حمبة اهلل اآلب يف ابنه يسوع  ،أفكار مسبقة "ومثاليات" عن احملبة

وطقس  ،وجاء عيم العنصرة ،ملراجعة النفس دام  بعض الوق  املسيح. وكان  فرصًة
 يففقم أخذت ما يكفدي   ،ر يف متابعة احلوارفكِّومل ُأ ،وشبع  من الصلوات ،السجمة

 ،وعن نقداء قلد    ،عن أحوايلسألين أيب  .ٍبتََّرُم غرَي ولكن كان لقاٌء ،الوق  احلاضر
إنه يشعر بدأن الترمجدة   وقال  ،ونصحين بمراسة عظات أوغسطينوس على سفر املزامري

ه القل  كدان  سَّأن ِح َرَه( خمتصرة. بعمها بعمة سنوات َظ1888جنليزية اليت ُنشرت )اإل
ن أوغسدطينوس كتدب   ن يرى أجملمات. كا 5شرت الترمجة كاملة يف فقم ُن ،صحيحًا
فهو صداحب املقولدة    "،الثالوث"ننا حنتاج لمراسة كتابه عن أو ، عن احملبة اإلهليةالكثري

ن احملبدة  أم  مالحظة  ،احملب واحملبوب واحملبة ،لذلك هو ثالوث" ،"اهلل حمبة :املشهورة
بل هي أقنوم الروح القمس. كان السري خارج المير يف الربيدة يف   ،ليس  عالقة عاطفية
واتسداع دائدرة    ،ن صغر حجم اإلنسانإ :وكان أيب يقول دائمًا ،املساء بالذات ممتعًا

 .ال ميكن رسم حمود لعمله اإلهلي ،منظور عن عمل اهلل كخالق هو درٌس ،الكون

 ،قال: بعم أن قام الرب من األموات وكان التالميذ جمتمعني بسبب خدوفهم 
 ،أي الروح القدمس"  ،ونفخ وأعطاهم نسمة حياة .لكم "سالٌم :وقف الرب وقال هلم
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بال سبب سوى اجلدود   عطيًة ،ي يف يوم العنصرةجميء املعزِّ بل قبَل ،دون أن يسألوه
 َققَّد هبا وَح الربُّ َمَعبل َو ،من التالميذ هو الذي طلب العنصرة اإلهلي. ومل يكن أحٌم
 ،وبال استعماد. من جانبنا ،بل حىت بال طلب ،تعطي بال سبب ،الوعم. هذه هي احملبة

بل احملبة هي سبب العطيدة.   ًا،وال سبب ،لكنه ليس شرطًا ،للقبول مطلوٌب االستعماُد
ألن  ؛فقم مت جتميم الطبيعدة اإلنسدانية   ،لينا نسمة احلياةإ تالروح القمس أعاد نفخُة

فهدو   ،ا يف العنصدرة . أمَّ"وصار آدم اجلميم "املانح الروحي للروح القمس ،الرب قام
  بعم جتميم الكيان اإلنساين يف يسوع.مت نسكاٌبا ،على الكنيسة انسكاٌب

كن توجم ثالثدة  ول ،إن خصوصية حمبة املسيح ال ميكن شرحها ،أعود وأكرر 
 حقائق هلذه احملبة:

ال مثيل لده.   يواجه الضعف اإلنساين والعجز بثباٍت ،عجيب هليٌّإ ثباٌت 
 :ولذلك يقول الدرب  ،بل ثابٌ  ،فال يتردد وال يتراج  ،ا هوأمَّ ،حنن نتردد ونتراج 

 (.4: 15"اثبتوا يف حمبيت" )يوحنا 

ليس ألننا  -كما قال اإلجنيلي-فهو أحبنا قبل أن حنبه حنن  ،أبمية احملبة 
أبميدة   .(3: 1بل اختارنا فيه اهلل اآلب قبل تكوين العامل )راج  أفسس  ،كنا قميسني

ذلدك  إىل  بل تعمل دائمًا لرف  احلياة األبمية ،نساناحملبة اإلهلية ال تتغري بزمانية حمبة اإل
 املستوى اإلهلي.

فاحملبة  ،"اهلل حمبة" :وعنمما قال الرسول .ر عن حياة األقنوموهي حمبة ُتعبِّ 
 َمِلن حيب قم ُو"كل َم :ولذلك قال ،بل هي حياة اهلل نفسه ،ف كصفة مكتسبةَضمل ُت

وبدمون   ،بمون استحقاق بوة اهلل اآلب الذي منحه بنوًةُأ َفِرألنه َع "؛َمِلُو" .من اهلل"
 ب االستعماد فينا.مث هي نفسها اليت ترتِّ ،املنحة أو العطية تأيت .أي استعماد

ل بيننا وبني قال: مل نستوعب بعم ما جاء بتجسم الكلمة. أواًل احللول املتباَد 
ولذلك  ،اآلب السماوي لنا ُءألننا حنن فيه. املسيح فينا هو عطا ؛الرب يسوع. هو فينا
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نسان حت  العهدم  فقم جاء ليس بعالقة خارجية مثل عالقة اإل ،"له امسعوا" :قال اآلب
 بل جاء بعالقة شركة. ،القممي

فإن اخلطية هي الديت اسدتمع  جمديء اهلل     ،ن اإلنسان خاطئإعنمما نقول 
اإلنسدان هدو   ن سقوط إ "جتسم الكلمة" كتابيف الكلمة. كم فرح  عنمما قرأت 

نسان م الكلمة جعل اإلوجتسُّ .(1: 4الذي استمعى صالح اهلل وجتسمه )راج  فصل 
أيضًا: و ،األبم. "املسيح فيكم رجاء اجملم"إىل  حمًا باهلل الثالوثًا متَّيف يسوع املسيح حيَّ

فهدو خليقدة    ،يف املسديح أحٌم ن كان إ" :يضًاأو ،ميان يف قلوبكم""حيل املسيح باإل
يأخذ حياتده   ،ألن كل عضو يف جسم الرب ؛هذا هو حلول احلياة. حنن فيه جميمة".

فهو رجاء  ،ن خناف من احللولأوال جيب  ،بميأ وهو هنا حلوٌل .ووجوده من الرأس
 لندا دنا وحيوِّرنا وجيمِّفينا لكي يطهِّ هن خطايانا هي اليت تستمعي حلولإاحلياة األبمية. 

أصدبح   وال يوجم فرق حقيقدي.   ،داللة الشركةكىن هي . والسُّجميمٍة خليقٍةإىل 
ميان. البحت اللغدوي  ة اليت ال تتمسك باإلميان من االجتهادات اللغويخشى على اإلأ

أي حياة  ،جنيل هو بشارة حياةولكن املسيح رب احلياة ليس كتابًا. اإل ،جيم ومطلوب
 هذا هو معىن كلمة بشارة. ،هو جميء اهلل الكلمة ،يسوع

وقم دافعندا   ،االحتاد المائم بني الالهوت والناسوت. حنن نماف  عن هذا 
ك باجلاندب  والتمسُّد  .من أجل فساد التعليم النسدطوري  431فسس أعنه يف جمم  

إىل أن ن ننتبه أجيب  ،المفاعي وم  الضرورة القصوى للجانب ،ولكن .المفاعي مطلوب
 لدهٌ إهدو   ،هو رب احلياة ،هو أقنوم ،يسوع هو شخص ،نماف  عنها ليس فكرًةسوع ي

 .لينا لكي يبقى فينا وبينناه حياتنا ووجودنا اإلنساين. جاء إمتجسم. هو اإلله الذي في

 ال القليل جمًا. حقًا هو سرٌّإ "فينا"ومل نتكلم عن  "،بيننا"لقم حتمثنا كثريًا عن 
هلي ألقنوم اهلل الكلمدة بسدبب   ل هذا احللول اإلولكن جتاُه ،ق ال نمركهفائعجيب 
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نسان عطشان إعف الروحي الذي حنياه. مثل هو أحم أسباب الَض ،احتاده بنا يف جتسمه
 جمًا. بل قريٌب ،منه ن املاء قريٌبأال يعرف 

 هذا السر؟إىل  سأل : كيف نعود

خاصدة   ميان يفتح لنا إوهو  ،ميان باخلرب السارقال: أواًل باإل
 :بالرب نفسه

ن أومدات عندا دون    ،لينا وحنن خطاةإن الرب جاء أ يه 
 لينا دائمًا كدراعِ إن تتوقف جتاهنا. هو آٍت أنمري أو نفهم. هذه حركة حمبة ال ميكن 

جاء  احلياة، النور الذي يضيء يف الظلمة، خبز احلياة من عنم اآلب، طبيٌب هياصا ، م
 من أجل املرضى، كل هذه هي بشارة احلياة.

م ذاتده  مث قدمَّ  ،م ذاته باخلممةفقم قمَّ .تقممي الرب لذاته يه 
وهدو   ،مبا ال منلدك  عمًامث و ،أبميًة وحياًة يعطي احلياة، مث قيامًة ًاحي ًا، مث طعامذبيحًة

ن تفكدر يف الدذي جداء    أ ، هذه هي حمبة خاصة. حاولي الروح القمسجميء املعزِّ
خدذ  أ :والحدظ  .مث على الصدليب  ،م ذاته يف العليةويف الذي ألجلك قمَّ ،ألجلك
 لُباجملم. وصدار الصُّد   ألن الذي ُصلب هو ربُّ ؛قوته من االحتاد األقنومي الصليُب

والقيامة هو العمل الواحم الذي أباد فيه الرب املوت لكي يهب لنا احلياة األبمية. فعل 
 "،من يأكلين حييا يب" :لكي حنيا. عنمما يقول ؛بنا كل هذه األمور ألجلنا حننيسوع ر

ميكن ألي لغة أن تقمم لنا شرحًا أعظم مما يعلنه هذا العمل اإلهلي الفائق؟ وهدو   لفه
لكدي   ؛وهي األهم "،فينا"و "،معنا"ن نؤمن هو يعمل أحىت بعم  .يفعل ذلك معنا حنن

 فيه. يكون لنا حياٌة

 أن منتن  عن الكالم لكي نطلب احلياة.هنا جيب 
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من "عظامه وحلمده"   ،نه هو كوَّن الكنيسة من جسمهأهي  
-ولكدي   ،وهو يفعل ذلك لكي يكون لكل اخلطداة شدركة   .كما يقول الرسول

وكيف حيب الدرب كدل    ،نتعلم كيف حيب الرب يسوع كل واحم منا -بالشركة
يف جسمه. لكن ال تنسى  لكل عضٍو مجاعيٌّ بٌّوُح ،دلكل فر شخصيٌّ بٌّاجلماعة. ُح

 أي أنا وأن . ،نه حيب جسمهإ :احلقيقة الكربى

هي مبثابة  "مث قال: يف بماية حيايت كان  "حب قريبك كنفسك ،ساد صمٌ 
منا داخل تقوى شعبية تأثرت كثريًا بالثقافة اليت ال تعرف إال احملبدة  ِللقم ُو .ريكب حتمٍّ

الرب يف  ذكره نريب هو مقوال .ويف الغناء ،العالقات اجلنسية يف األحاديتمن أجل 
ألن توبيخ الذين على مشدال الدرب    ؛اآلخر هو يسوع نفسه ،مثل "السامري الصا "

واعتدرب   ،هنم مل يقمموا له الغذاء وال الكساء ومل يزوروه يف السجن أو اثناء املدرض بأ
منا به بسبب جتسمه. هكذا صار اآلخدر  ن كل هؤالء هم شخصه. هكذا وحَّأالرب 

وصدار   ،ن اهلل جتسدم إ :هو يسوع. هل رأينا ما هو أعظم من هذا يف أي دين آخر
 ؟اآلخر بالتجسِم

ليس بالضدرورة   ،ن املريض واملسجون واجلائ  واحملروم من الطعاموالحظ أ
تقدول   ن القميسني تاهوا يف مغائر وشقوق األرض كماإنسانًا صاحلًا قميسًا. صحيح أ

ولكن املسديح   ،مثل صموئيل املعترف األسروحقًا كانوا يف سالسل  ،رسالة العربانيني
 ،هدي الكنيسدة   -على صورة مصغرة خاصة-نسانية. وهي هنا كان يكلم اإل ،الرب

 نسانية كلها.، هي اإلوصورة كونية

ويسوع هو  ،اآلخر بالنسبة ليسوعهو ن  أنك أ ، هياحلقيقة اخلاصة يب وبك 
 ،وألن احملبة ال تكمدل إال بداآلخر   ،ن  اآلخرأهو حيبك ألنك  .اآلخر بالنسبة لك
 .ألن اآلخر ويسوع هو اآلخر عندمك  ؛فال حمبة بمون حمب وحمبوب ،باحملب واحملبوب

ن  هي ، وحياتك أله متجسمإنسانية. حياته هي حياة منكما حيمل ذات احلياة اإل كاًل
 ه.لُّللتأ عَينسان ُدإحياة 
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 ،جنيدل على اإل هو هجوٌم ،اهلجوم على شركتنا يف حياة الثالوث باسم اخلطية
ننا هناجم ما حنتفل به يف هذه األعيداد  أأي  ،على التجسم والصلب والقيامة والعنصرة

وحنارهبا يف ذات الوق  بالوعظ. هل يوجم  ،نقوم بطقوس وصلوات .السيمية الكربى
 وقم غلب  المموع كالنا. عمى روحي أفظ  من هذا؟ ساد صمٌ 

 ل بعمين.نكمِّ :وقال

يف جسم  وهو عضٌو ،ألن العضو يف اجلسم الواحم هو آخر ؛اآلخر هو يسوع
والكثرة والتعمد هي  .والتميز ال يسمح باالنفصال ،زم ولكنها متيِّيسوع. احملبة ال ُتقسِّ

هلدي. وعبدارة   وهي تعمل بوفرة الصالح اإل ،ألن احملبة تعطي ؛ساسية للمحبةأمسات 
. حندن  "ما فعلتموه بأحم هؤالء ف  قم فعلتم" :فهو يقول ،الرب نفسه هلا داللة هامة

ولكن الوصية ال ختتلدف   ،والوصايا هي الطريق .خنطئ يف تقنني احملبة حسب الشريعة
 عن يسوع نفسه.

 وسألته أن يشرح أكثر. ،قاطعته

فنحن "كنا  ب.هي يسوع نفسه الذي صاحلين م  اآل "أحبوا أعمائكم" :قال 
ذي يطلب لنا بركة من اآلب، هي يسوع نفسه ال ""باركوا العنيكم .أعماء يف الفكر"

نده  ن يبغضه لمرجدة أ َمإىل  الذي حيسن وهو ،وهي عطية الروح القمس ،بميةبركة أ
جاء لكي يعدا    ألنه طبيٌب ؛ومل يشتِه ،امرأةإىل  هو وحمه الذي نظر .لصالبيه َرَفَغ

ومن  ،من أجل اآلخرين نسانيًةإ وهو الوحيم الذي عاش حياًة ،اإلفراط يف حمبة الذات
 واحم".إىل  بناء اهلل املتفرقنيأن "جيم  أأجل 

، ولكدن الوصدية   الزواجوهناك وصايا عامة للجماعة، مثل تلك اخلاصة بد 
تكون معاملتنا حنن ن أهي يسوع نفسه قبل  اخلاصة باآلخر هي معاملة يسوع كآخر،

هبدذا  " :يضداً أو ".ناأحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم أ" :وإال ملاذا قال ،لآلخر كلٌّ
 ،م احملبدة فقم جسَّ "،لبعضكم البعض نكم تالميذي إن كان لكم حٌبأيعرف اجلمي  
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ر والشرير. ال يوجم ازدواجيدة يف  اخليِّ ،وهي حمبة ال تعرف التمييز بني الصا  والطا 
علينا بسبب تراكمات نفسية  . هذا صعٌبواحمةبة االهلية. وهو حيب الكل معًا حمبة احمل

جنيل. حنن ننتظر أن يدأيت  ات والقيم االجتماعية املضادة لإلوسلطان العاد ،واجتماعية
ليس مثلنا ينتظر عودتنا. هكذا عبَّر هو عن نفسه  ولكن الرب ،الذي أخطأ لكي يعتذر
وهو السداعي   ،ه نفسه بامرأةمل يتردد الرب يسوع ان يشبِّو .يف مثل المرهم املفقود
وهو الذي يسدعى   ،وهو الذي جرى لكي يتقبل االبن الضال ،وراء اخلروف الضال

 .وراء كل جمروح

ن أحيدت ذكدر    ،جنيل لوقاإورجيينوس على أوعنمما قرأت عظات العالمة 
شتموا يسوع وقدالوا  ن اليهود أرت وتذكَّ ،السامري الصا  هو يسوع نفسه يف املثل

هلدم   َبوسبَّ ،ل شاع يف أوساط اليهودَثن امَلكمت أتأ ،نه سامري وبه شيطان"إ" :له
 هذا احلنق.

وقطد    ،أو يرى شديئًا بعيدماً   ،ن يفكرَمَك وهو جالٌس ،لربهٍة ساد صمٌ  
وال أريم  ،ال أعرف :الصم  وقال: هل تعرف ملاذا تركنا طريق حمبة اخلطاة؟ فقل  له

بل هي تبدمو ضدربًا مدن     ،ألن حمبة اخلطاة غري مألوفة وغري عادية :ن. فقالمخِّأن ُأ
 -حىت يف أوسداط مسديحية  -حضرت امرأة زانية معروفة حمث أن الالمعقول. فقم 

ودخل   ،وشاهمها بعض زبائنها من الرجال ،حمى كنائس القاهرةالقماس األول يف إ
همس يف أذن األب الكاهن بدأن  منهم بأن ي وتطوع واحٌم ،م  السيمات لكي تتناول

أعطاها الرب جسمه ودمه بواسطة هذا  ،مينعها من التناول. ولكن وسط دهشة كثريين
 ،ن يتقمم لميده نيدة  أن يريم ن َمإ :قال ،ئل من جلنة الكنيسةا ُسوملَّ .الكاهن العظيم

يف الكنيسة  وإذا هبا تصبح خادمًة ،وحمه يعرف النية وغاية القلب. ومتر األيام والربُّ
م رمبا يكدون اليدأس قدم حطَّد     ، َعِنت أو ُمَدِروتترك الطريق القممي. لو كان  ُط

هنا أوكيف عرفتم  :ن األب الكاهن قال يف اجتماع اللجنةإشجاعتها. نسي  أن أقول 
 .امرأة زانية؟ وسك  الكلُّ
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هي  ،هنا حمبة تسعى دائمًا وال تكف يف السعيأ ،خصوصية حمبة يسوع للخطاة
لكي يكون لمينا االستعماد لقبول هدذه   تامٍة ركة دائمة. وعلينا أن نكون يف يقظٍةح

 كل مقاييس العقل واملنطق. فوقهنا أ هو والشذوذ هنا ،احملبة الشاذة على كل ما نعرفه

+   +   + 


