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 يهد مت

 
الفرتة  ُُجعت يف .هذه السطور والصفحات نُقلت من أحاديث مع شدوخ الرهبنة 
عمٍ ؛  األمساء عن وق  تركتُ ويف بعض الفرتات املتأخرة أيضاااااااااااا    1964-1959ما بني 

ألن األمساء لدس هلا أمهدة  واألهم من كل األمساء هو التعلدم. ق  ترى فديها مالمح أبونا 
 مدنا املتوح   أو أبونا فلدمون املقاري  أو أبونا مىت املسكني  ويقني القارئ هو املرجع.

ال يوج  ترتدب للموضااااااااوعات املطروحة؛ ألن كل حوار كان يتم ب ااااااااكل عفوي  
م مرتَّب  وكان الت وين يتم يف نفس الدوم  أي أنه مت نقل التعلدم كما مسعته. ويف تعلدغري 

ال اااااااااااااادوخ سبسااااااااااااااتان أو فردو: ااباءي ،  العبارات التالدة  قا  شااااااااااااااد   أو قا  األنبا 
أنطوندو:  أو األنبااا بدمن  أو يوحنااا القصااااااااااااااري. هااذه األقوا  نُقلاات من الااذين مسعوهاااا 

ولكن هنا يتم الت وين بع  السااماب بساااعات  وكان الت قدو ضااروريا . وعاشااوها د ُدَون.ت. 
صاااااااحة التعلدم أهم من كل األمساء ومرجعدة التعلدم هر األلااااااافار والتسااااااالدم الكنسااااااار يف  

 كتب الصلوات األرثوذكسدة.

 دكتور      

 جورج حبدب بباوي       

 ش 1733هاتور  12 –م  2016نوفمرب  21

  عد  رئدس املالئكة اجللدل مدخائدل       
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 كيف أحيا الحياة المسيحية األرثوذكسية؟

+ اجلواب  علدك أن تكون على حذر من أن تسااااااااااااااعى وراء ك.م  من املعلومات  أو ت ن 
سااااق  ت معرفة احلو. كن على حذر من أنإىل أنك بالتولااااع يف القراءة تكون ق  وصاااالت 

يف ف  الكم؛ ألن الكم فده إغراء ش ي  ميس حب الفضو   وميس أيضا  شدئا  دقدقا  ج ا  
 يف النفس  وهو اخلالص بوالطة املعرفة.

 حتى الصالة ال يجب أن تكون حسب الكم.

مزامري  احملبة  10يعين تقو  لنفسااااااااك النيهاردة أنا صاااااااالدت لاااااااااعة  أو صاااااااالدت  
أي شرء مبدزان الكم. ولذلك قا  ربنا يسوب املسدح إن   احلقدقدة ال تعرف الكم  وال تزن

كأ: ماء بارد هو عطدة حمبة  واعترب أن جمرد زيارة مريض هو عمل حمبة. حالاااااااااااااب على 
نفساااااااااااااااك من الكم ودوَّر سااثي عن النوب. ما هو نوب حمبتك للرب( يعين فده سهنا ي 

ي هذا ال اااخشاااخي بدحب الرب يساااوب حمب الب ااار كسااادٍ  غضاااوب قاٍ:  وال يرضاااى 
ري قلبه مبحبة أن ينَور ربنا يسوب قلبه وفكره  وحيس سي عإىل بنعمة التبين بل يصلر كعب  

الرب يساااوب  ويتعلم من احملبة إزاي سكديي يصااالر كابن. عل اااان ك ه عاوز  داميا  تفكر 
يف أو  خطوة يف الت بري  وهر حمبة الب ااااااااار. هو اللر سالذيي جاء إلدنا  وهو اللر  لبنا  

هو الراعر الصاااااااااااااااااف الااذي يقود اخلراف  والاقااة يف حمبااة الرب حمااب اخلطاااة  أي حمااب و 
 الب ر.
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أنا على ق  سحساااااااابي ففيهمر عارف إن حمب الب اااااااار تعين حمب اخلطاة؛ ألن ال 
 يوج  واح  ق و: وكامل إالَّ ربنا يسوب.

اوعى تقو  إزاي سكديي أوصاااااال حملبة الرب؛ ألنك لو ب يت سذا الساااااا ا  هتوه  
اها يف حمبة اث  هر بذرة كامنة يف كل قلب تلقإىل ق  اال،اه الصااح  احملبة ال اتاج وتف

األكاال وحمبااة اللبس وحمبااة املاا يح وحمبااة املعرفااة  ولديهااا أشااااااااااااااكااا  وأنواب  لكن تنو ب هااذه 
األشااااااااااااااكا  ال اعل للمحبة أنواعا  كارية. هر زي نار  وكل رغبة يف قلب أي واح  منا 

 تغذي شيهوة أو فكرة أو عمل. الكالم ده صعب علدك(تأخذ شرارة عل ان 

 قلت  ال  بل ليهل وواضح  ولذلك ابتسم يف وداعة.

فقا  يل  اإلنسااااااان ُخلو لكر حُيب  وملا احملبة بتضاااااال الطريو وترو  وراء أشااااااداء 
واا غري نافعة تتسااااااااااااااةس ستتلو)ي احملبة وتبعرت ستبعاري قواا وترو  يف كل ا،اه  فتفق  ق

ب   ما ،ري يف جمرى واح   انقسااااااااااامت وراحت يف أكار من جمرى وضااااااااااااعت زي مدة  
وحماا ش قااادر يالح يهااا. الحذ أن هااذه القوة اخلفدااة اللر فدااك هر حسااااااااااااااااب الطبدعااة  
ولذلك قا  الرب  "أحب قريبك كنفساااااااااااااااك" يعين حمبة القريب تب أ من حمبة اإلنساااااااااااااااان 

 لنفسه  وتفضل حدة  املا اإلنسان بدحب نفسه.

ين هنا يف القالية  لو أنا معن يش حمبة  مكونتش قبلتك  ولو أنت واحنا قاع  
بال حمبة مش هتدةر هنا عن ي. لكن يا أخ  احملبة اإلنسااندة دي هر األلاا: اللر علده 
بد اااااااااتغل الرو  الق :  واللر ف اه الرب يساااااااااوب من لااااااااالطان املوت  وحرره من ال ينونة 

 ولطوة اخلطدة.

يف  بع اإلنسااااااان  ولو مافدش ألااااااا: يضااااااع  كل عمل للرو  الق : له ألااااااا: 
 الرو  الق : هذا األلا:.

لااااألته أن ي اااار  هذه النقطة بالذات  فن ر إيلَّ د أحم رألااااه أمام الرب كعادته  



6 

 

 وقا  

اإلنساااان عن ه ذكاء  ولكن الذكاء موش ضاااروري يكون فده إفراز  ولذلك يضاااع 
القديها واضاااااااااااااحة ج ا  يف دفاب الرو  الق : نعمة اإلفراز. االنساااااااااااااان عن ه شاااااااااااااةاعة  وت

اإلنساااان عن نفساااه  ولكن معن وش شاااةاعة أمام املوت  ولذلك يضاااع الرب يساااوب قوة 
الصاااالب والقدامة  وياَبت الرو  الق : هذه القوة لكر يقبل اإلنسااااان املوت  وهكذا ق.بفل. 

  مال يه اء العذاب واملوت من أجل الرب. اإلنسان حيب األفضل واألع م والباقر وال ائ
وهر سمالمح وصاااااااااااااافاتي اث اإلنساااااااااااااااان عن األب ي  ولذلك ينري الرو  الق : قلب 
كم الاالو) فدنا "إلده نأ  وعن ه نصاااااااانع  اإلنسااااااااان لكر يرى أن الباقر واألب ي هو لااااااااُ

 منزال ". الب  أن نب أ مبا هو موجود فدنا لكر ينمو  وهو لن ينمو إال باحملبة.

 لألته  ملاذا احملبة(

ة هر قوة  بدعدة يف النفس  ومن النفس ينا  اجلساااااااااااااا  نفسااااااااااااااه ذات فقا   احملب
القوة. هر التصاااااااااب و لب  بل واااد. تأمَّل قو  الرب نفسااااااااه  "يرت  الرجل أباه وأمه"  
أي األلااااارة حدث ول  وعاش  د  "ويلتصاااااو بامرأته ويصاااااري األثنان جسااااا ا  واح ا ". وق  

حام عه اهلل ال يفرقه إنساااااان"؛ لكر مينع اقتأضااااااف رب اح  شااااارحا  وافدا  وموجزا   "وما ُجَّ 
يهرت يف أتون نار احملبة. لكن يا أخر احملبوب  احملبة اليت  أي غريب هلذه العالقة اليت صااااااااااااااُ
،مع الكل هر حمبة اإلنسان لنفسه اليت يفت ييها الرب يسوب  ويفتح عمليها على ااخر. 

ي أماميها قوة ال يقإىل احملبة  ولذلك  عن ما يتق : اإلنساااااااااان بالرو  الق :  تتحو  قوة
أي شاااااااارء  ولذلك قا  لاااااااالدمان  "احملبة قوية مال املوت"  ولكن يف بركة العيه  اجل ي   
صااااااارت أقوى من املوت  ألةا دفعة القدامة  هر حمبة غري قابلة لالقال   أقصاااااا  املوت  

لكنيها و هر حمبة نالت قوة الرب يسااااااااااااوب نفسااااااااااااه  ولذلك هر حمبة مالاة  الذات مركزها  
 تطلب ااخر  وتبقى يف املسدح  أي الذات وااخر واملسدح رب اح .

 لألته  إذن الب اية هر احملبة  وماذا عن صلوات السواعر والتسبحة والق الات(
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قا   هذه هر قصاار امللك  ال ي خليها إال األحرار  وفديها عرش الاالو) وإشااعاب 
 ومبعونة ونعمة الرو  الق :.نور احلداة من االبن ربنا يسوب املسدح  

ىل إلعل أع م أخطاء الت بري يف جدلنا هذا  هو أن هذه القصاااااااور امللكدة اولت 
عف ش شحاتني سشحاذيني ألةا فُرضت بالقوة  وصارت فرضا  وقانونا   فتحولت من جم  

عف اااااااااااااااة صاااااااااااااافدح؛ ألن الذي ي خليها ال يرى فديها إال الفقر  بدنما هر ذهب إىل امللك 
مثدناة.   نعَلم الناا: كدي اتوي هاذه القصااااااااااااااور امللكداة على ُجاا  وقوة وحمباة وأحةاار 
 الاالو).

 لألته  أري  شرحا  مستوفدا  من أجل نفسر.

الصاااااااااااااراخ إىل قا   معك كل احلو. صاااااااااااااالة املزامري هر متنوعة من  لب الر ة 
 حساااااااب مري لب معونة الرب. وكان اب أن نعَلم ال اااااااعب كدي زتار املزاإىل وال موب 

"ار ين يا اهلل"؛ ألنه  لب ر ة واغتساااااااااااااااا  من  50احتداجات احلداة. أنا أحب مزمور 
جنالااااااااااااااة اخلطدة  وهو االغتسااااااااااااااا  الذي يفعله رو  احلو فدنا لكر يطيهرنا قن أبناء اهلل. 

حرد التالوة  خرج  50فرض  وأصاااااااااابح من الواجب تالوة املزمور إىل ولكن إذا او  هذا 
 عبٍ  متسو .إىل ر امللك واو  اإلنسان من قص

 لألته  هل يعين هذا أن ال نتلو املزامري حسب ترتدب الكندسة(

قاا   أناا   أقصااااااااااااااا  هاذا؛ ألناك تتحا ) عن املنع التاام  بدنماا أناا أاا ) عن 
االختدار حسااااااااااااااب احلاجة  والفرب كبري بني م.ن ال يري  وبني م.ن زتار؛ ألن الاا  ال زا  

 ألو  فق  خرج بره الكندسة.يف الكندسة  أما ا

لااااااااااألته  يف ب اية حدا   منعين أن الروحر من صااااااااااالة األجبدة  و لب مين أن 
 أصلر إبصالدات اللم الرب يسوب كل يوم؛ لكر ااَّ  وألتصو بالرب.

 املزامري.إىل قا   هو بال شك إنساٌن حكدم  والب  أنك ُع ت بع  ذلك 
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  املزامري مال مرآة للنفس  تك اااااااااااي عن قلت له  نعم  لق  ُع ت؛ ألنه قا  يل
عدوب كامنة يف النفس  وهر مال لاااااااااااكني الطبدب يفتح سا ُخرَّاجا  عفنا  كامنا  يف القلب 
مال ُخرَّاج اخلوف والرتدد. اإلبصاااااااالدات أهم من املزامري بالنسااااااابة لكل مبت ئ؛ ألةا تزرب 

 .على م ار األلبوبيف القلب حضور وم اركة الرب يسوب حلداتنا يف كل األمور  و 

ااادنا بالرب يسااااااااااااوب هو ب اية الت بري الصااااااااااااحدح  وهو الطريو؛ ألنك البُ  أن  
تكون ق  تذكرت أن الطريو هو االلااام الق مل امليهةور للرب نفساااه. هذا لدس فرضاااا   بل 
هو ت فو احملبة من قلب م.ن حيب الرب يساااااوب. ولكن هنا  يف هذا الطريو صاااااعوبات ال 

 ب"  فق  كانزا يقص ون أمرين كَّ  ااباء الكبار على ضرورة "التغص  نراها  وعن ما أ

االنسااالخ التام عن معطالت االااد؛ ألةا غري نافعة  وق  اخرتت كلمة  األول:
 عن قص ؛ ألن السل  ُمتعب وموجع. االنسالخ

 لب الرب ال ائم  ولذلك  اإلبصاااااااااالدات ضااااااااارورة  لدس كفرض  بل هر  ثانياً:
 ء وتنف س اهلواء.مال شرب املا

 لألته  كدي ييهرب اإلنسان  أو كدي نقاوم االقتناب بالفرض(

قا   الفرض هو حكم ال اااااااااريعة املولاااااااااوية  وهذا لدس له مكان يف شاااااااااركتنا مع 
وبااالاااالو) القاا و:. الفرض يااا أخر هو أنااك ترى نفسااااااااااااااااك مااذنبااا  إذا   تفعلااه  ولكن 

 االااد باملسدح له ثالثة أه اف 

يهم ذاتك يف شاااااااااركتك مع الرب نفساااااااااه؛ ألن أي تفيه ٍم للذات ب ون أن تف أواًل:
 املسدح  ق  يطَو  بك خارج ال ركة.

أن يكون ل يك االقتناب التام بأن يساااااوب املسااااادح هو رب و لي اخلطاة   ثانياً:
وأنه هو يطلبك قبل أن تطلبه أنت  وهو الذي وضااااااااااااااع فدك هذا ال ااااااااااااااعور الغامض بأن 

 تطلبه.
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لك والبنوة واحلداة األب ية. إن مصااااااري  ثالثاً:
ُ
  ومصااااااري الرب يسااااااوب واح   أي امل

 هذا اختدار أب ي.

 لألته  عملدا   كدي أب أ وأنت ق  وضعت احملبة كب اية(

قا   الب اية هر أنت  هر فدك  أي يف قلبك. إةا لدسااااااااااااات ن رية  وال قانون. 
احملبة قوة داخلدة أنت الب اية  ولذلك  كل ما ل يك من قوى ومواهب هر األلاااااااااااااااا:. 

عقلدة  ولدسااااات شاااااعورية فق . هر أيضاااااا  قوة اإلرادة  وهر اختدار املصاااااري األب ي  وهو 
 ذات مصري يسوب  اح  األب ي ووراثة امللكوت.

ال تب أ باخلطدة؛ ألن هذه الب اية لاااااااااادئة  وق  جعلت كاريين ال يتق مون  و ل وا  
 ور احلداة اجل ي ة.ان ي رب الرب علديهم بنإىل على أعتاب الذنب 

   ولكن ب اية كرازة الرب يف إجندل مرقس هر  "توبوا وآمنوا باإلجندل".

قا   نعم هذا حو  ولكن التوبة باملعم املسدحر ال باملعم ال ارج غري املسدحر  
 وهو التحو  وتغدري الفكر وقبو  اخلرب السار  أي اإلجندل وهو جمرء امللكوت.

ما هو صااااااااااف مبا هو صااااااااااف  ال أن نب أ مبا هو شااااااااارير أو يا أخر علدنا أن نب أ  
ما هو صاااااف ومق :  أي أن نب أ لدس  را  اإلنسااااان  بل اركة إىل فالاااا  لكر نصاااال 

اإلنسااااااااااان وق رته على السااااااااااري أو تناو  الطعام. أما إذا ب أ اإلنسااااااااااان بع م الق رة  ي ل 
دوية ضااااااااروري  ولكن ع م عاجزا  كل حداته. يعين إذا كانت ي   جمروحة  فإن وضااااااااع األ

احلركة اعل الد  يابسة  وأنا أقص  إذا كان يف القلب خطايا  فإن او  الفكر  أي التوبة 
هو اٌث عن احلداة ال الوقوف عن  وجع اجلرا  ميهما كانت.  بعا  لاااااااااااااوف تعود اجلرا   
 ولكن ال اب أن ننساااى أن يساااوب هو ال اااايف  وقن نقو  يف األوشااادة  "ألنك أنت هو
 بدب أنفسااااااااااانا وأرواحنا". النفس اجلرحية علديها أن تتحر  مبا هو صاااااااااااحدح  ال أن ،لس 

 على أةار بابل وتذكر تسابدح صيهدون  ومتتنع عن التسبدح يف "أرض غريبة".
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 قلت  اذن ملاذا نصلر هذا املزمور يف األجبدة(

قااا   قن ال جنلس على أةااار باااباال إال إذا كنااا بعداا ين عن الرب  ولكن املزمور 
يذَكر بالغربة  والغربة هر هنا يف هذه ال ندا اليت مألها اإلنساااان بالكاري ها هو غريب عن 

أي مكتبة ترى مئات الكتب  هل الاااااااتطاعت هذه الكتب أن متنع القتل إىل اهلل. اذهب 
( أب ا   ولكن قن "الغرباء يف هذا املكان احف نا يف إميانك وانعم والزىن والسااارقة والكذب

النيهاية". إن املزمور يذَكرنا مبا قن فده باملقارنة بال اااااااااااعب الق مل  وهر إىل لنا بساااااااااااالمك 
دعوة لكر ن.فوب سنسااااااااااااااتدقذي. أعود فأقو  اب أ مبا اب وغربل سالااااااااااااااتخ ام الغربا ي ما 

  وعلدك ان ترى  أي أن تفرز ما إذا كان اختدار  هو اب  د اخرت ما يتوافو مع الرب
للرب أم لذاتك فق . إن ما اب يا أخر هو الب اية  وما اب ال اب أن يكون الرب 
يساااااوب واح  من الذي أو الذين ابيهم هو الرب والساااااد   واالميان الصاااااحدح بأن يساااااوب 

ان ب ات لاااالطرب  هو االميان بأن تضااااع كل شاااارء ات لاااالطانه. عن ما نضااااع ما ق
الرب  فإننا يف الطريو  أي  ريو االااد  نكت اااي ما هو ضاااروري وما هو غري ضاااروري  

 ية أوالد اهلل.حر إىل وبذلك نكون ق  عربنا من بوابة الفروض وال ريعة والتقوى املزيفة 
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 منيهةا  للنمو(ل ا   إذا ب أ أيٌّ منا باحملبة  فكدي تصبح احملبة 

اجلواب  احملبة لدساااااااات عوا ي وم اااااااااعر فق   بل إرادة وقرار وعزم والتصاااااااااب  
وهر تب أ امل الصااالدب  ولكن يسااابو  ل الصااالدب  جحُ  الذات  وجحُ  الذات  أو 

 إنكار الذات لدس كراهدة اإلنسان لذاته  بل هو ا ي ا  

أن تأ  من الوعر بال تصااااابح ذاتك هر مصااااا ر حداتك؛ ألن كل متاعبنا  أواًل:
الذات  أي ذا  ووجودي مها لااابب حدا . والصاااحدح هو أن الذات اب أن ُاب وأن 
يقبليها اإلنساااااااااااااااان كعطدة من اهلل. م.ن رأى ذاته  أي وجوده عطدة  وحداته هبة  من اهلل ال 

 يسدطر علده الغضب وال تسود علده الكربياء.

ريو سري مع الرب  أي يصبح هو الطعن ما نقرر أن قمل الصلدب  فإننا ن ثانياً:
أي نعدش بالتعلدم الربا  افذ وصاياه؛ ألن الوصايا لدست فرضا   -كما لبو وذكرت-

 علدنا  بل هر مال اخلريطة أو البوصلة ا د لك اال،اه.

 قا عته  و لبت شرحا  أكار.

ب قريبك كنفساااااك  وهر الوصااااادة الااندة. عن ما نف ااااال يف حفذ  فقا   يعين حف
الوصاااااادة أو نتعار  فإننا يف النيهاية جن  أن الف اااااال يك ااااااي لنا عن خبايا وألاااااارار يف  هذه

 قلوبنا ترلبت فدنا دون أن ن ري  أو أحببناها عن قص  وعزم.
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وجح  الذات هو تق مل الذات ذبدحة؛ لذلك قا  الرب  "حيمل صااالدبه"   ثالثاً:
ساااااااااه مدذ" للرب يساااااااااوب نفوهو تق مل دائم  يعين كل يوم. ده أي إنساااااااااان عاوز يبقى "تل

 يعدش بنفس حداة الرب.

 ل ا   ماذا تعين بالضب (

قا   أقصاا  أن الرب يسااوب وضااع حداته كليها يف ي  ااب  ووحَّ  إرادته بااب  
"أنا وااب واح " باجلوهر وباإلرادة. ولكن بالنسااابة لنا قن تالمدذ الرب امل منني به  قن 

 يا أخر  فده كالم بطَّا   بل وُم مر  وهو فصااال واح  معه حساااب احملبة اليت ال تنقسااام.
أقااااندم الااااالو)  موش بس الرو  القااا : عن املواهاااب  كماااا لو كاااان فداااه حااااجاااة امسيهاااا 

الرو  الق :  ولكن اهلل لدس مساااااااااااااتويات من إىل املواهب هر زائ ة أو خارجة ال تنتمر 
ااب لالبن هر  يعين حمبةاحملبة. احملبة عالقة شخصدة  وحمبة الاالو) لنا هر حمبة واح ة  

ذات حمبة االبن لنا  وال تنزعج باملرة؛ ألن احملبة شااااااركة  وال ااااااركة دي موش زي الكيهرباء  
ت و: على الُكبس  النور ينور  أب ا   دي شااركة شااخصاادة ينا  فديها كل إنسااان على ق ر 

واح   لمنوه؛ ألن الاالو) مش حنفدة مده تتفتح  وكل اللر عاوز ياخذ. أل دي شركة  وك
 على ق  رغبته وعزمه يف التناز  عن الذات.

 ل ا   عاوز أرجع ألو  احلوار  كدي تن م حمبيت للرب يسوب  حدا (

فقا   إذا كنت بت وَّر على قانون  الزم يكون واضاااااااااااااح عن   إن احملبة ال تعرف 
طلااب تي وحاااو  تطلَّع يل قااانون. يعين ماال   "احملبااة ال 11-1  13كو 1القوانني. إقرأ س

ما لنفساايها"  ُحطَّيها ك ه يف قانون  تبقى مش حمبة  بقت لاالساالة  وملا نفق  احلرية  نفق  
احملبة. ال حمبة بال حرية  ألن احملبة بذ   فإذا دخل اإلرغام والقيهر علديها    تصااااابح حمبة. 

ي عن احملبة هو أيقونة لف دة 11-1  13كو 1عاوز أقو  إن ما ذكره رلااااااااااااو  الرب يف س
يسااااوب نفسااااه  يعين أيقونة مرلااااومة بالكالم. أرجع أقو  لك أربعة أركان الت بري  عن الرب

 اخلاص باحملبة 
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 احملبة اختدار حر. األول:

 احملبة لدس هلا شروط وال ألباب. الثاني:

   احملبة عطاء بال قدود  وهو عطاء حر.الثالث

 احملبة شركة كاملة ال تعرف فواصل أو موانع. الرابع:

 احملبة اختدار حر بال ارغام.يا أخر 

 ل ا   وماذا تقو  عن التغص ب(

ب هو اختبار احملبة لفم.ا هو أفضااال  وهو ُيسااامى  اجلواب  لااا ا  جد  ألن التغصااا 
ب ألن أحدانا  نرى األفضااال  ولكن الضاااعي الذي فدنا يري  أن حيولنا عن األفضااال.  تغصااا 

بع ماال   "أحبوا أع ائكم"  بالط ولذلك  يُلزم اإلنسااااان نفسااااه مبا هو ضاااا  م اااااعره  يعين
لااا يناااا عوا ي اااااو  أن ،علناااا ننتقم أو نناااا  "حقناااا"  ولكن ااااب أن نالحذ أن من 
يعااارض عاا وه بكراهدااة ال زتلي عن العاا و  يعين ذات العاا اوة اللر يف قلااب العاا و هر 

 ذات الع اوة اللر يف قليب  يعين أنا مش أحسن منه.

ب ع و  زمان مسعت من ال اااااااااااااادوخ حكمة   و  أفيهميها إال بع  لاااااااااااااانوات  "حف
عل اااان تعرف تقاومه باحملبة" وعربت احلكمة  وجاءت لااانوات كنت فديها ُمط.ارد وحمروم  
وب أت أك ااااااي ألاااااارار قليب للرب يسااااااوب  يعين لو أنا ه.كره إللر جردو  من الكيهنوت 

لبت و ميهما كانت األلااااباب  هبقى زي يهم  ولكن أقاوم الع اوة إزاي( حبساااات نفساااار  
إرشاااااد الرب نفسااااه  وتذكَّرت احلكمة اللر مسعتيها  وكانت النتدةة هر أنين ب أت أكتب 
عن اإلميان  وعن شخي الرب يسوب  وعن املوت والقدامة  وب أت أمتم أن يذوب الذين 

تكلم عن ايطاردونين ما أذوقه أنا من حالوة هذه احملبة اليت أشاااااااااارقت يف قليب  وأنا موش ب
عات  أب ا  دي كليها جاءت مال  اض احملبة. دخل لاادي الع اوة يف قليب الكتب واملطبو 

عل ان يك ي يل خبايا قليب  و  أج  يل خالصا  إال ربنا يسوب املسدح  وخ مة األخوة  
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كانت تعزية وال تزا   ولكن التعزية األب ية هو إنه انك ااااااااااااااي يل عمو هاوية الكراهدة  
 شخي الرب يسوب. وب أت املقاومة االاابدة بالك ي عن

أنا موش عاوز ألااااااااااااااَدبك األركان األربعة؛ ألن احتمع ال يعرف أن احملبة لدس هلا  
شااااروط وال حىت ألااااباب. اهلل حيبنا حمبة بال ألااااباب؛ ألن اهلل حمبة.  دب  واالنسااااان هو 
موش هكن يكون حمبة زي اهلل( حقا   اإلنسااااان مضااااروب باملوت  واملوت هو اللر بدضااااع 

 األلباب.ال روط و 

 ل ا   شروط زي إيه(

اجلواب  يعين يف عبارة الرب يساااااوب املسااااادح نفساااااه  "إن احببتم الذين حيبونكم  
فأي أجر أو ما هو اهل ف األع م أو الغاية اليت تري وةا  ألدس الع اااااااااااااارين والزناة حيبون 

مبا  ةمن حيبيهم". احملبة اليت هلا شااااروط هر حمبة وضااااعيها املوت فدنا  وصااااارت حمبة م اااارو 
يراه اإلنسااااااان فائ ة لنفسااااااه. وشااااااروط احملبة تالقديها عن   يف حماضاااااارات الالهوت الن ري 

 عن كم.

اهلل   يرلااااااال االبن ب اااااااروط  بل جاء وأكمل الت بري وصاااااااار ي عونا إلده. التوبة  
تأ  بع  اإلميان والقبو   وهر جزء من اإلميان  وهر لدسااااات شااااار ا   هر او  اإلنساااااان 

ة.  دااب  هتقو  إزاي ده ين َّم حدااا ( أقو  لااك  كمااا أن للمحبااة أربعااة  ريو احلداااإىل 
 أركان  فالت بري اخلاص باحملبة له أيضا  أربعة أركان 

   كل شرء شراكة يف املسدح ومع املسدح وباملسدح.األول

  رفض كاال العااادات واملااال اليت تسااااااااااااااود احتمع  و لااب املاااا  الواضااااااااااااااح ثااانياااً 
 نفسه.واحلقدقر  وهو يسوب 

كل تفكري يف احتداجات اإلنساااااااان الزم يكون من باب احملبة. دي "لزومدة   ثالثاً:
احملبة" موش قانون  الزم تعرضااااااااااااايها على الرب حىت لو كنت هت ااااااااااااارب كوباية مدَّه  موش 
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ألنك مساااتين تصاااريح أو الاااتعالن  أب أ  ولكن ألنك بتطلب إنك موش هتكون وح    
بة ه موش خطدة وال شاار  هو تربدة الوعر احملصاان يف حموحىت لو نساادت  اكم العادة  ف. . 

 الذات.

كنت أعرف واح  من ال اااادوخ  حىت لو را  دورة املده  كان يقو  يا يسااااوب عن  
إذنك  أنا داخل احلمام  ومرة مسعه واح  من األخوة  و ن إنه ا،نن  فقا  له ال ااااااااااااااد  

 ن غريه.وق  عرف فكره  لو تعرف حمبة يسوب لدك متق رش تعمل شرء م

التخلر التااام عن كاال مااا ت ن إنااه لااك من مالبس وكتااب وأموا ؛ ألةااا  رابعاااً:
لدساااااات ملكا  لك وح    بل هر ملك لك ولدسااااااوب  ال ااااااريك يف حداتك والواهب لك 

 احلداة األب ية.

وبع ين كل مرة هتالقر صااااعوبة  أوعى تفكَّر إن املساااادح لااااابك أو  لَّى عنَّك   
ئما . هذا لدس شاااااااعور  وال هو عا فة يف القلب  هو اقتناب وعزم أب ا   هو معا  وفدك دا

لك لك. هذا يأخذ زمانا   وعن ما  من اإلرادة بانك لسااااااااااااااات وح    وال إن حداتك مف
 ننضج  مينحنا الرب احلضور واحلو  ال ائم فدنا.

 ل ا     تذكر يل شدئا  عن الصالة.

ر له أن يذكإىل ال حيتاج فقا   وملاذا أذكر موضاااااااااااوب الصاااااااااااالة برمته. م.ن حيب  
أح  أو يتذكر م.ن حيب. هو حيدا يف حداة شااااااااااااااركة  قا  عنيها الرلااااااااااااااو  الق يس بولس  

ي  وهر 4  6ي  د بع  ذلك "شركاء الرو  الق :" سعب 14  2"شركاء املسدح" سعب 
شااااركتنا يف االبن. يا أخر  لنا وجود أب ي يف املساااادح. أوال   ألنه أخذ الطبدعة اإلنساااااندة  

داته. التةس  أن ن اركه حإىل صار بكرا  بني أخوة كاريين. وثاندا   ألنه هو الذي ي عونا ف
لدس من أجل ااب أو االبن أو الرو  الق :  بل كما يذكر قانون اإلميان  "هذا الذي 
ألجلنا قن الب ر وألجل خالصنا نز  من السماء و،س  ..."  لذلك علدنا أن نرى هذا 

 ح وللدم.االااد ب كل صحد
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الصااااااااااااااالة هر ر ياة هاذا االاااد  وهر لااااااااااااااعر دائم لكر يتحقو فدناا يف الواقع  
اإلنسااااااااااااا  الذي نعد ااااااااااااه. هذا االااد هو منو  ولكن يب أ بأننا "واح  مع الرب" بالرو  
وباجلسااااااااااااا  أيضاااااااااااااا   ولذلك  عن ما ننمو قو هذا اهل ف األب ي  فنحن ال ننمو  البني 

نمو داخلنا قو الرأ:  أي يسااااااااوب املساااااااادح؛ ألن الرلااااااااو  يقو  ه فا  خارجدا  زائ ا   بل ن
"إننا ق  ُمتنا وحداتنا مسااااااااااااااترتة  أي داخلدة غري من ورة وال تقا: مبا هو من ور  حداتنا 

 ي.2  3مسترتة مع املسدح يف اهلل" سكولولر 

 ل ا   إذن كدي ُأصَلر(

هنا  لذي فدنا. و يسااوب اإىل األلااا:  إىل فقا   الصااالة هر عودة الذي ُيصااَلر 
تالوة املزامري أو الصاالوات  هر ك ااٌي عمَّا يف احلداة  هر لدساات مقدَّ ة بالنيت  بل تب أ 

جاا  ملكوتااك"  فو إىل بااالني. أعرف أخااا  كااان يف القاا ا:  ومس.فع. الكاااهن يقو   "اهاا نااا 
ت انفسه يف ملكوت اهلل  ورأى القوات السمائدة حو  االبن الوحد  وامتأل بالفر . الكلم

 ما هو كائن فعال .إىل هر اليت تقود الوعر 

 ل ا   لكن هل هذا ينطبو على صلوات املزامري(

اجلواب  نعم؛ ألن هذه الصااااااااااااالوات هر صاااااااااااااراخ القلب احرو   و لب املعونة  
والتسبدح  ور ية عمل اهلل يف اخللدقة  والتغاثة للنةاة من م امرات النا: وقتا  ال دا ني 

"الساااااااااكن يف لاااااااارت  91دم أ ن أنه ال زا  معروفا   وهو تالوة مزمور لنا. كان ل ينا تساااااااال
العلر" قبل النوم  رغم ع م وجود هذا املزمور يف صااااااااالة النوم  أو صااااااااالة نصااااااااي اللدل  
لكن احلرص على اختدار ما هو ضااااااااااااااروري للنفس يف يوم أو يف حل ة معدنة  هو أهم من 

ري هر القداارة قبل أن يعزف اللحن. واملزامالتالوة؛ ألن التالوة هر أشاااااااااااابه مبن حير  أوتار 
 احلان القلوب األلرية.

 ل ا   هل هذا االختدار الضروري غري مقدَّ  بالرتتدب الكنسر(
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الاااااااتنارة. الرتتدب الكنسااااااار م رلاااااااة كبرية عاش إىل اجلواب  يا أخر أنت اتاج 
ء   ه الفديهاا م.ن هم أع م مين ومناك  أنطوندو: الكبري  وأب ال ااااااااااااااركاة بااخومدو:  و 
لرب  اإىل يكونوا عبد ا   بل أبناء اهلل األحرار. لذلك  إذا كنت يف ضاااااااااااااادقة وصاااااااااااااارخت 

الرب صااااارخت"  أو "الرب نوري وخالصااااار"  وكان وقت املسااااااء  هل أنت إىل "بصاااااو  
خرجت على الرتتدب الكنسااااااااار  أم ال تزا  ادا فده( بل يقدين أنت ال تزا  ادا حساااااااااب 

ايااة  وهو االااااد بااالرب يسااااااااااااااوب. لااذلااك  الغااايااة هر هاا ف الرتتدااب؛ ألن الرتتدااب لااه غاا
الرتتدب الكنساااار؛ ألننا لساااانا ات نامو: مولااااى  بل من الرتتدب الكنساااار تأخذ دائما  
وارص احملبة  ما هو ضاااااروري يف حل ات معدنة  ولعلك قرأت كدي كان النساااااا  يرددون 

ن مور  ولدس املزمور كلااه. م. معونيت"  أي عبااارة واحاا ة من املز إىل دائمااا   "الليهم التفاات 
 عاش باحملبة  تعلَّم حرية احملبة  وم.ن عاش بال ريعة  وقع يف قدود ال ريعة.

 ل ا      رب  عن كدفدة الصالة.

اجلواب  لن أُخرب ؛ ألنك اب أن ت خل أعماب قلبك وترى حمبتك  هل هر 
ني الذين ة كل املبت ئحدَّة ار  إرادتك  أم أنك إنساااااااااااااااان تعدش بالفكر وح ه  وهر ،رب

يفت ااون عن أفكار ار  عوا فيهم اخلام ة. م.ن حيدا حسااب فكره يسااق  لااريعا  يف برودة 
القلب  ولكن من حيدا باإلرادة  عاملا  أن حداته حمفو ة ثابتة يف صااااخر ال هور ربنا يسااااوب 

 املسدح  لوف اور ار العا  بسالم.

 ن عن الصالة.ل ا   أرجو أن تقَ م يل م ورة  بالش قانو 

فقا   كلمة قانون لدساااات عدبا   وال هر جرمية؛ ألةا أصااااال  تعين ال َّفة اليت ار  
الساافدنة  وهر من القلم الذي يكتب ما هو صاااف وضااروري. ولكن  يف التقوى احلقدقدة  
القانون هو ا ي  ا،اه ولدس شاااريعة  مبعم إنك ا د ه فا   ال أن متنع؛ ألن ال ااار هنوب 

ولكن القانون هو الذي ي ااااااااار  لنا ا،اه احلداة. ما مينعه القانون هو ما  بالوصاااااااااايا اإلهلدة 
يعَطل احلداة  وال يوج  ل ينا قانون صااااا ر يف جممع مساااااكو  أو مكا  عن الصاااااالة  بل 
من..ت الصاالوات يف داخل اجلماعة املساادحدة  وأصاابحت القوى احلقدقدة حلداة ال ااركة  وهر 
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ات  وعلى التساااااااااااااابدح مبااا هو إهلر  وعلى كاال لااذلااك اتوي على مااا هو ضاااااااااااااااا  اهلر قاا
 احتداجات اإلنسان لالااد بالرب يسوب بقوة الرو  الق :.

امل ااااااااااورة هر أن  تار ما ميكن أن متارلااااااااااه  وأن يكون االختدار لدس حسااااااااااب  
االلااااتحسااااان وح ه لئال تسااااق  يف بئر إرضاااااء الذات  واعتبار إرضاااااء الذات هو احلداة  

حتداج  يعين أن يكون اختدار  باإلفراز أو التمددز. ماال   ولكن االلاااااتحساااااان حساااااب اال
أن  تار املزامري أو صاااااالوات التساااااابحة يف أثناء العمل  أو يف أي وقت من أوقات النيهار.  
كان يل صاااااا يو جرا  م اااااايهور  وجاء عن ي وقا  إنه ال يصااااااَلر باملرة  وإنه حزين ج ا   

ين"( ال فديها  "يا رن يسوب املسدح ار  فسألته  هل يوج  ل يك ولو دقدقة واح ة لتقو 
دقائو  ملاذا ال تصلر صالة يسوب( وجاء بع ها بأيام  5بُ  وأنت ُحر من أي عمل  ولو 

 فرحا   فق  وج  أن صالة يسوب دخلت ومألت فراغ قلبه.

 أرجو أن تالحذ ما يلر  وأن تكتب هذا حىت ال تنساه  

عن احملبوب. هر إن شااااائت  هر   الصاااااالة هر ن ااااااط احملب الذي يبحث أوالً 
 لعر احملبة 

   الصالة هر أن يكون ل يك معرفة حقدقدة مبا اتاجه.ثانياً 

هر لدساااااااااات ان فاعا  غامضااااااااااا  قو الرب. ويف أثناء الصااااااااااالة  يف اخل مة اإلهلدة   
الق ا: اإلهلر  يوج  فرب بني م.ن يصااااااااااااالر ألن الاالو) ز منا  وبني م.ن ز م الاالو). 

 مة الاالو) لنا  وأع م ما يف هذه اخل مة  هو أن يعطر لنا الرب يسااااااااااااااوب قن ننا  خ
 حداته  أي جس ه ودمه.

ل ا   كدي ُأصَلر إذا كان املسدح يف قليب  بدنما الكلمات ت ك  أنه خارج قليب 
 أيضا (

اجلواب  نعم  يف القلب  وخارج القلب؛ ألنه اإلله املالئ السااااااااااااااموات واألرض  
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أبونااا مدخااائداال إبراهدم يقو  دائمااا   "بدااك الربكااة"؛ ألنااه كااان يطلااب  هو يفَّ وفدااك. كااان
حضاااااااور الرب. يا أخر احملبوب  الوعر اإلنساااااااا  مكون من ثال)  بقات متال ة  أي 

 متصلة 

 + الوعر بالذات  وهو شعور اإلنسان بوجوده.

 + الوعر مبا يف القلب من تدارات وعواصي وصراعات.

 قتاج.+ الوعر مبا نري  وما 

هذه ال تنقسااااام  بل هر متح ة  ولكن اب التمددز العقلر من أجل الوضاااااو .  
لااذلااك  قن على وعر أن الرب فدنااا دائمااا   ومن دَّ نصاااااااااااااالر لدس كمن يطلااب من هو 
غائب  بل من يطلب من هو حاضر  ولكنه غري حمسو:  يعين لدس حم دا  اوا: اجلس  

نقو  إنه احلالاااااااااة الساااااااااادلاااااااااة  ولكن لدس  اخلمساااااااااة  ولكنه حاضااااااااار وكائن مبا ميكن أن
"احل :" اضااور الرب  وبساابب هذا احلضااور  إىل بالضااب . ل ينا حس روحر هو أقرب 

نكلم الرب كآخر؛ ألن متايز الرب كآخر  ضااااااااااااااروري ج ا  لنمو اإلميان به ربا  و لصااااااااااااااا . 
عنا  زاملسااادح يساااوب حقا  فدنا  ولكنه ال يذوب وال يصااابح مال أعضااااء اجلسااا   هو متماي

متاما   وهو ما اعلنا خنا به  لدس كمن هو بعد  أو غريب أو غائب  بل كمن نعود إلده. 
وأقرب ت اااااابده ل يَّ هو أننا عن ما نقابل شااااااخصااااااا  ما قبه  فإننا نراه كآخر  ونساااااارب إلده 
ونأخذه يف األحضان  ويف احلضن    يع  هذا ال خي غريبا  أو بعد ا   بل ملتصقا  بنا. 

ب أن نكون على حذر؛ ألن الرب كائن فدنا  فيهو لدس غريبا  أو مال الصااااااا يو ولكن  ا
الغائب الذي قبَّلناه. املساااااااااادح فدنا يف السااااااااااالم ويف الفر  ويف معرفة ااب  حىت لو كانت 

 شحدحة  ويف فاعلدة احملبة.

قسااامني( أب ا . النفس ال إىل عن ما تتح ) مع نفساااك  هل انقسااامت نفساااك  
عن ما نصااااااارب فكرة  أو شاااااايهوة   يب و لنا كما لو كنا اثنني  ولكن هكذا تنقساااااام رغم أننا 

خلقنا لدكون يف الطبع نفسااااه الق رة على احلوار ال اخلر مع أنفساااانا؛ ألن الرب ُيسااااتعلن 
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يف هذا احلوار. وعن ما يقو  الق يس الرلااااو  بولس  "املساااادح فدكم رجاء اح "  فيهو ال 
 أن يكمل يف يوم جم  الرب يسوب املسدح.إىل ونراه  يقص  رجاء  خارجدا   بل ما نرجوه
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 إذا كانت المحبة هي أساس كل شيء في حياتنا،

 فكيف اسُتعِلنت محبة يسوع لنا، وكيف تعمل فينا؟

 علنت حمبة يسوب(ل ا   كدي التُ 

اجلواب  لقااا  أعلن حمبتاااه لناااا عنااا ماااا أخاااذ ذات اللحم والااا م  أي ذات  بعناااا 
ي  ق.بفل. أن يعرب اهلوة الفاصاااااااااااالة بني اخلالو واملخلوب  وأن يوَح  14  2اإلنسااااااااااااا  سعب 

اخلالو باملخلوب  أي الالهوت بالنالوت. أنا أعرف كدي اقرف البعض قو النسطورية  
 ال أري  أن أصاااااااااااااارف ولو حىت دقدقة يف مناق اااااااااااااااة هذا وأحدانا  قو األو اخدة  ولكنين

اخلطري  لكن  ماذا ألاس ،سا  االبن الوحد  اهلل الكلمة( لدس فق  عبور اهلوة  االقراف
بني مااا ُخلو مفن العاا م وم.ن هو "كااائن" أو "واجااب الوجود"  باال االااااد اإلهلر بااالطبع 

الاالو)  إنسااااااٌن هو يساااااوب  اإلنساااااا . لق  أصااااابح يف جوهر الالهوت  أي جوهر حداة 
وهو الولااد  والرأ: والراعر والبكر والنور وخبز احلداة والقدامة ورئدس الكيهنة  وغريها من 
ألقاٍب صاااااارت تعرَب عن حقدقة االااد. فيهو الولاااااد  بني اهلل والنا:  وهو رأ: اجلسااااا   

ين  وهو النور وهو الراعر الصاف الذي يبذ  نفسه عن اخلراف  وهو البكر بني إخوة كاري 
اإلهلر  وهو خبز احلداااة الااذي يُعطى خبزا  من عناا  ااب. أال ترى أن كاال هااذه األلقاااب 
لدست جمرد أمساء  بل هر التعالنات عمل املتةس   وهر كليها التعالنات حمبة يسوب. 
هو الولااااااااااد   وهو فعل ذلك من أجل أن ارء بنا  لدس ب ااااااااااكل عقلر  بل بال ااااااااااركة 

اجلس  الكندسة الذي منه تول  كل األعضاء. وهو الراعر الذي ي افع  احلقدقدة. وهو رأ:
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وحيمر اخلراف اداته. وهو البفكر الذي أنقذ اإلنساااااااااااااااندة من الفساااااااااااااااد واملوت وال ينونة  
طر ذاته ااب. د هو يعإىل وجعل لنا ذات املريا). وهو النور الذي يقودنا مبعرفة خاصة 

  . هذه كليها أفعا   ولدسااااااااات أقواال  تعرَب عنيها الكلماتيف السااااااااار احد ؛ ألنه خبز احلداة
 هر أفعا   هر حقائو  وهر دعامات أو ألالات شركتنا يف يسوب املسدح.

أن األلقاب اليت ذكراا كليها  إىل لق  جاء دوري أنا لكر ألاااااااألك  هل انتبيهت  
 هر التعالنات عن عمل وشخي وعطاء الرب يسوب(

 أمسعه من قبل. قلت  ال. هذا كالم ج ي   

قا   هذا  دي. هل قو نتلو أمساء الرب أو ألقابه ب ون وعر( هل ترى كدي 
أن الااااام "الولاااااد " هو ألاااااا: إضاااااافة عبارة "باملسااااادح يساااااوب ربنا" يف الصاااااالة الرباندة  
وكندسااتنا هر الكندسااة الوحد ة بني كل الكنائس األرثوذكساادة اليت وضااعت هذه اإلضااافة؛ 

الصااالة الرباندة لدس له قوة وال فاعلدة وال وجود ب ون يسااوب املساادح.  ألن كل ما يُقا  يف
ولساات أري  أن أشاار  ألقاب الرب يسااوب  ولكن يكفر هنا أن هذه األلقاب هر خاصااة 
بالتةساااااااااااا  وبت بري اخلالص  وهر الااااااااااااتعالنات حمبة الب اااااااااااار  فلدس عباا  أن الكندسااااااااااااة 

ري "حمب ندني نقو  دائما  يف صااااالواتنا تعباألرثوذكسااااادة كليها  قن واألرمن والساااااريان والدونا
 الب ر"؛ ألن هذا هو االلتعالن الع دم الذي جاء به املخلي.

لااااا ا   هذا معَزي ومفر  ج ا  لقليب. هل يوج  يف هذه األلقاب مسات خاصاااااة 
 للمحبة(

جواب  نعم بكل تأكد . الزم نفكر كدي صاااااااااااااااار الكلمة اخلالو ولاااااااااااااادطا  بني 
و تطو ٌب ُحرٌّ  وهو قبوُ  ما لدس من  بعه  أي النالاااوت  وهو لدس اخللدقة واهلل ااب. ه

قبوال  م قتا   بل ااادا  أب يا . عن ما يقو  الرلو  إنه لوف ُيسَلم امللك هلل ااب يف ةاية 
األزمنة "ومىت أُخضااع له االبن الكل فحدنئذ االبن نفسااه أيضااا  لاادخضااع للذي أُخضااع له 

منا االبن يف ال هر اا  ألااارار حداة امللكوت األب ي  وكدي الكل ساابي"  لاااوف يعلَ 
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قدا احلداة اجل ي ة  ولااااااادكون مااال  للخضاااااااوب  ولكن هذا اخلضاااااااوب هو خضاااااااوب احملبة  
ع  وهو ق  خضااااع وق.بفل. األقل  أي عن ما أخذ  ولدس خضااااوب األقل لألع م. احملبُة ُ ضااااف

طاه الااام ييهوه  االلااام الذي فوب كل ي  ولذلك رفَّعه ااب وأع6  2شاااكل العب  سفدليب 
الاااااااااااااام؛ ألنه أعلن احملبة اإلهلدة اخلادمة والباذلة والواهبة. هذه هر مسات من "أخلى ذاته 
وأخذ صاااااااورة العب "  ولذلك السااااااابب يقو  الق يس بولس إن الرب يساااااااوب يف الكندساااااااة 

  2عب سيساااااَبح معنا؛ ألنه الولاااااد   وهو ال يساااااتحر أن ي عونا اخوته ألنه أخذ  بعنا 
ي. 13  2ي  باال يقو  ل:ب  "هااا أنااا واألوالد الااذين أعطااانديهم ااب" سراجع عااب 11

للق يس أوغسااااااااااطدنو: يقو  فده إن الرب  22  وهو مزمور 21لق  قرأت شاااااااااارحا  ملزمور 
يساااااااوب يعرتف هلل ااب بكل ما نعرتف به؛ ألنه رأ: اجلسااااااا   وكل ما ل ينا يقَ مه االبن 

. لق  قرأت كلمات أوغسااااااااااطدنو: على شاااااااااار  مزمور ي1سايانال:ب. هو يعرتف حىت خبط
وتوقفت  ويال  عن كل كلمة؛ ألن ما ذكره أوغسطدنو: هو ض  تدارات لائ ة يف  140

رأ: عن فصاااااااااااال الإىل التقوى القبطدة عن شاااااااااااافاعة املساااااااااااادح الكفارية  وهر فكرة ا ف 
 اة ُول ت يفاألعضااااااااااء. قن نعا  من هذا الفصااااااااال  لدس يف هذا العصااااااااار  بل هر معان

العصااااار الولاااااد  وال تزا  معنا  املسااااادح يف الساااااماء وقن على األرض  وق  غاب التعلدم 
عن اجلس  الواح   والرأ: الواح   وشركة اجلس  حلداة الرأ:  وشركة الرأ: الذي منه كل 

                                                           
رب تطلب غفران خطاياي( وملاذا تصلر هذه الصالة( ما هر اخلطايا اليت تغفرها( والرب ادب "يف كل  "ملاذا يا ي1س

 هو  "كل ما فعلتموه بأي  من ه الء األصاغر فيب ق  فعلتم مرة يصلر عضو من أعضائر  فأنا الذي أصلر  أ  يقل
ي. وملاذا يقو  املزمور "كلمات خطاياي 1819  37ااباء الالتني جمل   140ي" سع ة على مزمور 40  25سمىت 

 الفوجلاتاي  فيهو ال يصلر فق  من أجل خطايانا  بل ألنه جعل خطايانا خطاياه هو لكر يكون بره هو 2  21سمزمور 
ي وأيضا  "ال اب أن نفصل أنفسنا عن الرأ: لكر يبقى هو املخلي 172  36ااباء الالتني  2  21برنا" سمزمور 

الواح  والوحد  جلس ه ربنا يسوب املسدح ابن اهلل الذي يصلر ألجلنا ويصلر أيضا  فدنا وهو ذاته الذي نصلر له .. هو 
 . هو اخلالو . قن نصلر له ألنه اإلله وهو يصلر فدنا ألنه يف صورة العبيصلر فدنا ألنه رألنا وقن نصلر له ألنه إهلنا"

ولكنه صار كمخلوب. هو   يتغري ولكنه أخذ املخلوب لكر ا ده يف ذاته جاعال  إيانا كإنسان واح  رأ: جس ه. قن 
 2  21وها فدنا سمزمور يتلنصلر له وبوالطته وفده. قن نصلر معه وهو يصلر معنا ونتلو كلمات هذا املزمور فده وهو 

 ي.172  36جمل  

وق  ُن رت ع ات الق يس أوغسطدنو: على  Emile Mersch, The Whole Christرجاء مراجعة 
 كما ُن رت الع ات األخرى يف ع ر جمل ات.  Amazonجمل ات باللغة اإلجنلدزية  وهر متوافرة على  5لفر املزامري يف 
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 األعضاء  حلداة وجم  وقوة الرأ:.

  ااااكلة ملنلدساااات يف شاااافاعة املساااادح رأ: اجلساااا  كما ذكر أوغسااااطدنو: أي م 
ي من فعال  بأن الكندسااااااااة هر جساااااااا  املساااااااادح. لق  حاو  بعض الغربدني االلتفاف حو  
"جساااا  املساااادح الكندسااااة"  وخلقوا تعبريا  هو "جساااا  املساااادح السااااري"  ولكن هذا التعبري 

اعتبار أن جساا  املساادح هو لااري  أي غري من ور  بدنما الرب يسااوب   يقل إىل ييه ف 
ملريض واملسااةون والعريان واجلائع  وإننا "أعضاااء جساا  املساادح"  إنه غري من ور  بل هو ا

 إذ   يذكر العيه  اجل ي  برمته أن الكندسة هر اجلس  السري  بل "جس  املسدح".
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 السمات الخاصة بيسوع ُمحب البشر
ام. اخل  كان الصاااااااااااوم األربعدين ق  ب أ  وكانت اخللوة مساااااااااااموحة لع د قلدل من 

ومتابعة احل يث عن ألا: احملبة كانت بالنسبة يل مسألة حداة أو موت  وعن ما لألت  
 ملاذا الت  ي  على احملبة(

جاء اجلواب صااااااااااااارما   بل وصااااااااااااادما ؛ ألنه   يكن جواب األب  بل كانت هر  
 كلمات الرلو  يوحنا اإلجندلر.

حملبة فيهو زا ب من تذوَّب اقا   يقو  الرلااااو  اإلجندلر يوحنا  "أييها األحباء"  
وتالمس معيها  "لنحب بعضاااااااانا بعضااااااااا  ألن احملبة هر من اهلل". وأنا أري  أن أتوقي قلدال  
عن  هذه العبارة. إذا كانت احملبة من اهلل  فيهو األلاااااا: اإلهلر حلداة كل إنساااااان. وعن ما 

ت عناا  هااذه وقفاايتااابع الرلااااااااااااااو  بقدااة التعلدم  "وكاال م.ن حيااب فقاا  ُولااف . من اهلل"  هاال ت
العبارة( حسنا . إن الوالدة من فوب هر يف لر املعمودية  وهذا هو التعلدم الرلويل  لكن 
الوالدة من اهلل هر والدة من حمبة الاالو)  لدس ألةا تتم بالاااااااااااااام الاالو) فق   بل ألن 

  هللاهلل ااب أفاض علدنا أع م نعمة  وهر نعمة التبين. م.ن حيب فق  ُولف . من فوب من ا
 ي.8-7  4يوحنا 1ولذلك يقو  الرلو   "وم.ن ال حيب   يعرف اهلل ألن اهلل حمبة" س

عن ما فاات أبونا البطرير  بضاااارورة إلغاء "أح  التناصااااري"  قا  يل  هذا هكن  
ولكنه صااااااعب بساااااابب قوة العادة. لق   لبت حىت من بعض ااباء املطارنة أن يتم إع اد 

ة  إذا كان ضااروريا  أن يبقى "أح  التناصااري"  ولكن األمر ضاااب األلاارة لقبو  لاار املعمودي
 يف ملفات الكندسة  وما أكارها.
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أعود فأقو  لك ولغري  ولكل مسدحر  إن كنت   تتذوب حمبة اهلل املستعل.نة يف 
 يسوب  فأنت غريب.

 ل ا   أرجو أن تقو  يل كدي نتذوب احملبة اإلهلدة(

ل هو "انساااااااكاب رو  احملبة يف قلوبنا" ساقرأ رو قا   هذا لدس جيه ا  إنسااااااااندا   ب
ي  "ألن حمبة اهلل ق  انسااااااااااااااكبت يف قلوبنا بالرو  الق : املعطى لنا". وعن ما قرأت 5  5

أن الفعل "يساااكب"  و"انساااكاب"  هو خاص بذبح الذبائح ولاااكب ال م  أعرتُف لك. 
ع.ر؛ ألن الرو  الق : يسااكب نفسااه  أي يضااحر بذاته ل سااكن يف كر يأن ب   ق  اق اا.

اإلنساااااااان الذي ميهما كان قلبه  هو غري نقر باملرة. هذا تناُز  الرو  الق : الع دم الذي 
ي  وأن ي ل يف 8-6  2يوازي تناُز  ابن اهلل  وقبوله أن يصااااااااااابح يف صاااااااااااورة العب  سفدليب 

 هذه الصورة اإلنساندة حىت بع  الصعود؛ ألنه صع  سا م َك ا  حمبته للب ر.

أو  مسات احملبة هر تناز  اهلل عن جم ه  بل عن ق الااااااااااته وقوته  هل ب ا لك أن
ولااالطانه لكر حيدا فدنا يف كداننا اهلزيل ويساااكن فدنا( بع  أن غسااال الرب أرجل تالمدذه  
يقو  هلم ولنا ولكل الكندسااااااااااااااة  "إن أحبين أح  حيفذ كالمر وحيبه أن وإلده نأ  وعن ه 

تعلدم أكار وضااااااااااوحا  من هذا ي ك  أن احملبة  ي. هل يوج 13  14نصاااااااااانع منزال " سيوحنا 
هر لاااااااااااكم الاالو) فدنا( وأن حفذ الوصااااااااااادة  أو حفذ كالم الرب هو أن نقبل التعلدم 
اإلهلر الذي ي عونا ب اااااااااااكل صاااااااااااادم  "أحبوا أع ائكم"( حىت مع الع و اب أن نكون 

رنا ماله  لذلك علدنا أ لب نعمة الرو  ن نط تلفني عنه متاما ؛ ألننا إذا أبغضاااااانا ع وَّنا صااااااف
 ي.6  4الق :  أي رو  البنوة الذي يصرخ فدنا  "أبَّا أييها ااب" سغال 

قن ال نسااااااااااتطدع أن قب  يه نا الذا . هذا ضاااااااااا  الطبدعة اإلنساااااااااااندة  ولكن 
عن ما ننا  معونة ولااااكم الرو  الق : فدنا  نسااااتطدع أن قب فعال . قن نطلب لااااكم 

هذه  -ب اااااااااكل خاص-اعة الاالاة كل يوم  وأنا أُحب الرو  الق : فدنا يف صاااااااااالة السااااااااا
ل فدنا و يَهرنا من   ل و.حف الكلمات  "أييها امللك الساااامائر املعَزي رو  احلو  ... هلم تفضااااَّ

 كل دنس".
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قا عته  فق  كنت ألااااااااااااااأ  نفساااااااااااااار مرارا   كدي نطلب حلو  الرو  الق : يف 
 صباحا ي من كل يوم( 9الساعة الاالاة س

عي التعلدم. وهذه لدساااااااات فقا   هذا لاااااااا ا  ع ةدب حقا   يك ااااااااي عن ضاااااااا.
م ااكلتك أنت  بل هر م ااكلة هةران التعلدم عن الرو  الق :  وا  العصاار الولااد . 
ال داب ألن أفتح لاااااااااااااارية هذا املوضااااااااااااااوب  فأنت تعرف ماذا ح ) عن ما ب أ الكالم عن 

 العنصرة وعن الباركلدت. لكن ما هو ُمسلَّم لنا هو ثالثة أمور ألالدة 

 لب احللو  ال ائم فدنا كل يوم هو مباابة الااااااتغاثة القلب احرو  امل ااااااتت  اًل:أو 
الذي فق  اإلحسا:  وأنا ال أا ) عن ال عور العا فر  بل عن احلس الروحر اضور 
اهلل فده بساااااااابب ازدحام العقل باألفكار واالن ااااااااغا  بأمور متع دة  وهذا  بدعر بالنساااااااابة 

 ضعدفة اليت تتغري كل لاعة.للطبدعة اإلنساندة الفقرية ال

نا قن  بل بسااااااااااااابب الضاااااااااااااعي  ثانياً: والرو  ال يفارقنا؛ ألن اهلل ال يتغريَّ إذا تغريَّ
الذي فدنا ُوهفب.ت لنا اجلساااااااارة أن نطلب لاااااااكم الرو  الق :  وأن ن عوه لكر يأ  إلدنا 

م اااااااااااااغل  هوحيل فدنا  رغم أنه كائن فدنا؛ لكر يفتح الرو  الوعر اإلنسااااااااااااا  الذي أغلقت
 احلداة.

إن احملب يقي دائما  على الباب يقرب كما قا  الرب يف لااااااااااااافر الر يا سر   ثالثاً:
ي. هو دائماا  معناا وي ااااااااااااااتااب إلدناا  ولكن إذا هةرنااه  فيهو يطلبناا مالماا يف م.اا.ل 20  3

ي الذي يطلب اخلروف الضاااااا  ويساااااعى وراءه  وعن ما 7 - 3  15الراعر الصااااااف سلوقا 
  بل وحيمله على منكبده. وق  وج ت أق م رلاااااااااااااام يف دهالدز روما الق مية ا ه يفر  به

ووج ت فده  Catacombsالقرن الاا  عن ما كان املساااادحدون يصاااال ون يف املقابر إىل يعود 
أن الفنان أدر  قوة الب اااااااااااااااارة باخلالص. عن ما يطلب الراعر اخلروف الضاااااااااااااااا   حي ) 

  هو التةابة والتسالم اخلروف.أمرين  يسعى إلده الراعر  واألمر الاا 

أنا أفيهم أن صاااااااااالة السااااااااااعة الاالاة هر  لب االلاااااااااتساااااااااالم للرو  الق : لكر  
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 يطيَهرنا من كل ال وائب اليت متنع احملبة. هذا ضروري ج ا .

ولكن يبقى موضوب البُ  أن نفحصه معا   وهو مسات أو خصوصدة حمبة يسوب. 
التأويل  فق  ل.ع.ن. بطرُ: الربَّ يسااااااااااااااوب عن ما أنكره أمام ل ينا مااٌ  من الواقع ال حيتمل 

ي  ورغم إنذار الرب يسوب واذيره بعالمة  71  14اجلارية حسب شيهادة إجندل مرقس س
وهر صاادا  ال يك  إال أنه لااق  وقا   "إ  ال أعرف هذا الرجل"  كأن ما ح ) على 

إقامة   قلبه  وكأن وكأن مالجبل التةلر   يكن  وكأن غسل األرجل   يع  له مكان يف
املوتى وشااااافاء املرضاااااى .. إد وماذا بع  هذا  هل  رده الرب يساااااوب( يا أخر قن خناف 

 من حمبة يسوب؛ ألةا تضرب ألالات الاقافة والعالقة اإلنساندة عن نا.

كان عن ي أب كاهن ع.رفف. أن ابنته لدساااااااات عذراء  بل هر حامل يف ال اااااااايهر 
ور   وما إن كنت أوافقه على قتليها  وق  ارتعبت من السااااا ا . الاالث  وجاء لطلب م ااااا

إذ كدي ميكن للاقافة الساااااائ ة أن ،عل أي إنساااااان ي ير  يهره لتعلدم الرب. وقلت له إن 
كل م.ن " -عين وعنك-الرب يسااااااااااااااوب ح.ك.م. على جنس الرجا  ُجدعا  بالزىن؛ ألنه قا   

ان أي يف أعز وأقااا : مكاااان يف الكدااا امرأة لد ااااااااااااااتيهديهاااا فقااا  زىن ساااا يف قلباااه" إىل ن ر 
اإلنسااااا . ألساااانا ُجدعا  زناة  وألساااانا ُجدعا  زناة حسااااب ال ااااريعة؛ ألننا عب نا آهلة أخرى  
ل. الرجل  وقلت له  اغفر هلا لكر تغفر  وهر خطدة شعب إلرائدل "الزىن الروحر"( وخ.ةف

 لنفسك ويل ولكل جنس الرجا .

مكانه  وقا  له  "ارب خرايف"  بل أخربه إىل  أعود وأكرر  لق  أعاد الرب  بطر:.  
عن  ريقة موته. هكذا كانت حمبة يسوب.   يوَجه يسوب اااما ؛ ألنه أخلى ذاته مبا تطلبه 
احملبة اإلهلدة  فيهر بال مطالب؛ ألةا   تأتف حساااااااب ال اااااااريعة  بل بعطاٍء جعل الرلاااااااو  

ي. لق  الاااااااااق  5  13كو 1س يقو   "احملبة ال تطلب حقيها  أي ال تطلب ما لنفسااااااااايها"
ي  الذي قا  عنه 11-1  13كو 1الرلاااااااو  كل ح ود الاقافة وكل ح ود ال ااااااارائع يف س

كلمة   شريعة. ولكن  إذا جاز لنا أن نستخ مإىل غري الفامهني إنه سدلتور احملبةي  فحولوه 
ىل إيعة  أي شااااااااار إىل "دلاااااااااتور"  مبعم ا ي  ا،اهات  فيهذا مقبو   أما أن تتحو  احملبة 
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ع معر على أي شريعة أو قانون تعرفه   قانون  فيهذا ض  احملبة. وحاو  أن تُراجف

 احملبة تتأ . هل تعرف ال ريعة ذلك( -

 احملبة ترفو. هل يوج  رفٌو يف القانون( -

 احملبة ال اس . هل يوج  ح. ٌّ مينع احلس  عن نا( -

 الغالبة.وهكذا كل الصفات األخرى  وهر قوة حداة احملبة القاهرة 

لنتوقي عن  حمبة يسااااااااوب. مات من أجل اخلطاة. فيهل لاااااااابو موته دعوٌة للتوبة( 
هتقو   نعم  يف إعاا اد املوعو ني قاا ميااا . أقو  لااك  هااذا جزٌء من احلو؛ ألن املوعو ني 
جاءوا من الوثندة  وكانت هلم ثقافة اجلحود والقسااااااااااوة والقوة والقانون وااللااااااااااتعالء والرقر 

بااللاااتغال   لذلك أبقوا على  بقة العبد . كان من الضاااروري عمل او    باملعرفة والتق م
meta-noia  اليت صااارت "مطاندة"  وهر االقناء أو السااةود  وهر تغدري ا،اه اجلساام. إةا

تغدري ه ف احلداة  هذه هر التوبة؛ ألن يسااااااااوب اب أن ُيصاااااااابح هو اهل ف  وهذا لدس 
اهل ف. ال اااااااااااااروط ت خل يف العق  إىل لوصاااااااااااااو  شااااااااااااار ا   بل هو ا ي  ا،اه من أجل ا

 . Contractالقانو   أي الكونرتاتو 

لق  كان التةسااااااا  تطوب. الصاااااااال  اإلهلر  و  يكن عق ا  بني اهلل والب ااااااار. حىت 
 العيه  اجل ي   هو عيهٌ  بني ااب واالبن كنائٍب عنَّا.

عملر أو لاااااااااااااا ا   لقا  "ذاب قليب"  كماا يقو  املزمور  ولكن ماا هو اجلااناب ال
 التطبدقر(

 فقا   هل أنت مستع  ألْن تسري حسب احملبة اإلهلدة(

 قلت  بع  كل هذا  اب أن أقو   نعم.
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قا   مفن كل قلبك؛ ألن ما تساااااااااااااااأ  عنه هو أن تفيهم أن اخلطدة ال تقي بدنك 
وبني الرب يسوب. هر لدست العائو الذي يصورَه عن نا ُجدعا  اإلحساُ: بالذنب. عن ما 

رلااااااو  اإلجندلر  "احملبة تطر  اخلوف خارجا "  وال "خوف يف احملبة"  فيهو يقصاااااا  يقو  ال
ذلك اخلوف الذي تزرعه اخلطدة يف اإلنسااااااااان.  افُة اهلل لدساااااااات هر خوف اخلطدة؛ ألن 
خوف اخلطدااة متةااَذٌر يف اخلوف من عقوبااة اهلل  واإلحسااااااااااااااااا: بااأن اهلل لااااااااااااااوف ينتقم 

لدنا من الاقافة والعالقات االجتماعدة ومن ويضاااااااااااااارب. هذا تصااااااااااااااو ر اخلطدة  وهو آٍت إ
التطور  أو الرتاجع عن البلوغ  أعين النضااااااااااااااوج العقلر. كال هاذه الطبقاات زرتقيهاا الرو  
الق : لكر يزرب فدنا الااااااااااتنارة   ويك ااااااااااي لنا اجلانب الساااااااااامائر الذي ال مادل له على 

ة  وهذا األمور الساامائد األرض. مصاادبٌة كربى  أننا أدخلنا املوازين األرضاادة  وح اارناها يف
موضاااااااوٌب اب أن تفكر فده على ق ر منَو   وعلى ق ر حمبتك أيضاااااااا   ولن أُجدب علدك 
اان لو لألتين عنه؛ ألنه لوف ميس حداة وتعلدم الكندسة أو الكنائس عن نا  وهو ما ال 

 أري  أن أخوض فده اان.

 ج ي .إىل هو أن الرو  يب أ بالق مل لكر حيوله  أواًل:

 إن اجل ي  دائما  ينمو. وق  انع م احل يث  بل والتعلدم عن النمو. انياً:ث

لااااااااااألت  أرجو  أن تب أ باجل ي  الذي يب أ من الق مل  على أن ترت  موضااااااااااوب 
 النمو لفرصة أخرى.

قا   كل  الرذائل هر اقرافات الصااااورة اإلهلدة اليت فدنا عن عمليها األصاااالر  على 
ب القفن دااة واالمتال  هو المتال  امللكوت واالحتفاااب األباا ي بااه  لاااااااااااااابداال املاااا   إن حااُ

العني أحدانا . ال فاب عن النفس أصااااااااااااااال  هو ع م إىل  -بساااااااااااااابب الكربياء-ولكنه يتةه 
 م العاااا وان واهلةوم على ااخرين. باااال أعإىل التفري  بااااالعطدااااة اإلهلدااااة  ولكنااااه يتحو  

نيها اوَّلت جم  اهلل والتَّنُعم به  ولكالرذائل هر الكربياء  ولكن الكربياء كانت أصال   لب 
 أناندة اإلنسان واعتبار أنه هو مص ر اح .إىل 
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عن ما نتمسااااك باألب ي وال نفَرُط فده  فإن ُحب البقاء و لب اح  هو الصااااورة 
 الصحدحة للكربياء.

قااا عتااه  كالٌم غريااب .. هاال هااذا يعين أن ال قااارب الكربياااء اليت ألااااااااااااااقطاات 
 ال دطان(

الكربياُء اليت ال تنمو من حمبة  هر كربياء ال ااااااااااادطان. أمَّا الكربياء اليت هر قا   
مقارنة اإلنساااااان  إىلتع دم الذات  وال إىل االفتخار  وال إىل مثرة احملبة  فيهر تتحو  لدس 

جم  اهلل وحمبته    لبإىل بغريه لكر يرى أنه أفضااااال  لوقات اهلل  بل لكر يساااااعى مبحبة 
 متةد  ذواتنا  ُنصاُب بالكربياء.إىل نا يف جم  اهلل وعن ما تنفصل رغبت

ىل إلاااااااااااااااألات  إذن  أنات تعتقا  أن الكربيااء هر الكربيااء  وال ميكن أن تتحو  
 شرء آخر.

قا   ال. أرجو  افيهمين. ال يوج  برت وقطع يف املساااادحدة. البرت والقطع هو احلل 
ان الق مل والبسااااااوا اإلنسااااااالغنولاااااار. وحىت عن ما يقو  الرلااااااو  بولس  "اخلعوا اإلنسااااااان 

اجل ي  ..  فالكدان اإلنسا  ي ل كما هو كدانا  إنساندا   ولكن خلع الق مل هو االلتغناء 
وا  ُال والقدم وكل حمتويات الفكر الق مية البالدة  ولذلك يقو  الرلااااااااااااااو   "تغريَّ

ُ
التام عن امل

يتةاا د.  عن شااااااااااااااكلكم بتةاا ياا  أذهااانكم"  إذ ي اال "الااذهن" كمااا هو ذهننااا  ولكنااه
شااااااااااريعة اخلري وال اااااااااار  كما حي دها إىل والكربياء هر ال اااااااااار األو   هر او  اإلنسااااااااااان 

اإلنسان لنفسه. ولكن ي ل اجلذر الصحدح هو  لب اح  والبقاء واحلداة األب ية  ورفض 
املوت ورفض اخلطدة. كربياُء بعض املبت ئني ال تسمح هلم بالزىن  لدس ألةم أنقداء  ولكن 

نت الكربياء املبت ئ  ولكن ألن كربيا ء املنصاااااب واخل مة ال تسااااامح هلم بالزىن  فق  حصاااااَ
الويل له لو لااااااااااااااار يف  ريو العفة أو البتولدة ب ون جح  الذات؛ ألن متةد  الذات اب 
أن يكون حمتوى  أي داخل يف حمبة اإلنسااان لنفسااه وحمبته للاالو)  وأن تصاابح هذه حمبة 

 واح ة غري منقسمة.
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 تعرف ما الذي يُقَسم احملبة(لألين  هل 

 قلت  ال أعرف  بل   أفَكر يف هذا الس ا  الذي أمسعه ألو  مرة.

م احملبة. هر اليت جعلت شااااخصااااا  أعرفه حيب لاااادارته  قا   اخلطدة هر اليت تُقسااااَ
أكار من زوجتااه. وزوجااة  اااب الكالب أكار من األوالد  وعناا مااا قلاات هلااا على األقاال 

 واألوالد بنفس احملبة    يعةبيها كالمر.اب أن اب الكالب 

ولذلك  عن ما خنتار ما قب  فاالختدار اب أن يكون ب ون تفضاااااااااااااادل؛ ألن 
 املفاضلة تزرب األناندة و،عل األهواء هر قاع ة التفضدل.

 لألت  هل أفيهم أن الكربياء باقدة فدنا.

الذي اعل قا   ال. الكربياء اليت تعمل من أجل الذات  هر ال اااااااااااااار الكامن 
الذات أضااخم ما يف الوجود. رمبا ما لااوف يساااع   ويساااع   هو أن من الكربياء تُوَل  
عزة النفس  فال تع  أُمَّا  كما كانت  أي جمرد كربياء  بل تصااااااابح عزة. نفٍس ،علنا نسااااااامو 

 ونعلو على ما هو "وا ر" و"حقري".

ي  أو  القملااااااألت  كدي ت اااااار  اهتمام ال اااااادوخ بالوصااااااي التقلد ي  "احلقري
 الراهب فالن وفالن".

قا   هذا من أهم معا  الن سااك القبطر األصاادل. اإلنسااان حسااب  بعه حقرٌي  
ولكن حساااب نعمة اهلل  هو ابن ااب الساااماوي  وال اب أن جنعل من حقارة اإلنساااان 

جة الوعر در إىل إلغاء للنعمة. "حسااااب الطبدعة"  ال اب أن تسااااود على "النعمة اإلهلدة" 
 الطبدعة  وإلغاء الوعر بالنعمة.ب
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(5) 

 حمبة يسوع، والتحوُّل الداخلي
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ه  احرتام اإلنساااااان لنفساااااإىل كان آخر احلوار الساااااابو هو كدي تتحو  الكربياء  

 كرامة أوالد اهلل الذين يتمسَّكون باخلري حىت املوت.إىل  عزة النفس  و إىل و 

 وعن ما لألُت  ملاذا   يكتب(

إىل منيهج  و  إىلإن الكتابة لوف تقع يف أيٍ  غري أمدنٍة  ولوف تتحو  قا  يل  
 هارلة للطان باملعرفة  بدنما هو حيرص على التلمذة احلقدقدة.

ي بأنه "حُمتا.ق.ر و ذو  بني  لااااألت  ماذا  أو باحلري كدي ت اااار  أن الربَّ يُوصاااا.
 النا:"(

والكتبة  اومة الفريسدنيذلك و  يطلبه  بل هذه كانت مقإىل أجاب  هو   يسع. 
وعلماء ال اااريعة الذين حق وا علده بسااابب التعلدم الذي اعتربوه مضاااادا  لل اااريعة. وعن ما 
"  فيهذا هو كدي عاش  نرتل يف الق ا:  "بذلت.  يهر  للسااااااااااااداط وخ يك أمهلتيهما لَلطمف

ي  فيهو   ميش عاااريااا  يف األلااااااااااااااواب يطلااب من 6  2االبن الوحداا  اخالء الااذات سفدليب 
النااا: أن الاا وه  وهو   يُلط.م إال أثناااء احملاااكمااة  وحىت يف هااذا قااا   "إن كناات فعلاات 

ي.   يتناز  الرب 23  18رديا  فاشااايه  على الردي  وإن حسااانا   فلماذا تضاااربين" سيوحنا 
يسااااوب عن كرامته  و  يرتاجع ألن اخلوف الذي ع.با.ر. به يف بسااااتان جادما  ق  او  بقوة 

ي  بل 36  18عطاء  ولذلك قا   "هلكيت لدسااااااااااااااات من هذا العا " سيوحنا الإىل احملبة 
ىل إيقو  يف جساااااااااااااااارٍة أمام بدال س  "أنت تقو  إ  ملك. هلذا ق  ُولف ُت وهلذا أتدُت 

ي. فيهو   يفق  37  18العا  ألشيه  للحو. كل م.ن هو من احلو يسمع صو " سيوحنا 
علدنا اخلوف  ننسااااااااااى أننا أوالد اهلل األحرار   إدراكه برلااااااااااالته  بدنما قن عن ما يساااااااااادطر
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ٍر  ولذلك نسااااق  بساااايهولة. احتقار اإلنسااااان لذاته هو خطأٌ قاتل اب أن نكون على ح.ذ.
منه. إن كنا قتقر أفعالنا ألةا ضاا  وصااايا الرب  فيهذا مطلوب  ولكن أفعالنا لدساات هر 

ال تساااااااااااوي الكدان  -ةميهما كانت حساااااااااانة  أو رديئ-الذات وال هر الكدان. كل أفعالنا 
اإلنساااااااااااا . الكدان اإلنساااااااااااا  أع م من كل األفكار وأكرب من كل األفعا ؛ ألن الكدان 
اإلنسااااااا   أي الذات هر "صااااااورة اهلل". أنت أكرب من كل أفكار   حىت املق لااااااة منيها  
وهذا لدس الاااتعالء   إذ أن املقارنة.  لٌم فاحش؛ ألن صاااورة اهلل ال تقار.ن بأي شااارء  فما 

الك عن ما اتقر صااااااورة اهلل بساااااابب أفعاٍ  مذمومٍة( ولذلك حيَذرُنا يعقوب الرلااااااو  من ب
احتقار ااخرين قائال   "به نبار  اهلل ااب وبه نلعن النا: الذين ق  ُخلقوا على شبه اهلل" 

ي. وباااالطبع قن نلعن ااخرين عنااا ماااا نرى أعمااااال  شااااااااااااااريرة  ولكن هاااذه هر 9  3سيع 
 حداتنا  وهر أن كدان اإلنسااااان ا أفعا  وأقوا  اإلنسااااان  وعالمة ساي املصاااادبة األكرب يف

هر ألاا: امل اكلة؛ ألن اإلنساان أع م من أن يوز.ن مبا يقو  أو مبا يفعل  وحىت إذا قلنا 
إن الرب يسااوب  ..ُل اهلل الذي جاء لكر يرفع خطدة العا   وهر هنا حصااُن املوت  فيهر 

رها وهو املوت. وغفران اخلطايا هو تطيهري الكدان من لدساااااات األفعا  اإلنساااااااندة  بل جذ
 األصل  من اجلذر  من الدنبوب  وهو الحٌو بالكدان.

لق  حصااااااااالُت على أكرب تعزية يف حدا  عن ما قرأت عبارة الق يس أثنالااااااااادو: 
ُر ع م"؛ ألنه من اخرتاب عقل اإلنساااااااان. وتأملت أن كل أفعايل ال اااااااريرة  الرلاااااااويل  "ال اااااااَّ

ر لااااااااااابب أوجاب نفسااااااااااار؛ ألةا جلبت علرَّ املوت واحلزن وضاااااااااااداب غاية ميهما كانت  ه
 الوجود  وهو أن أصري فعال  "صورة اهلل ومااله".

كانت كاافة األفكار وكاافة ال اااااااااااااار  ج ي ة ج ا   و  أمسعيها من قبل  وكنُت  
فرحا   فق  ب ا كل  شاااااااااااااارٍء واضااااااااااااااحا . ألن احلداة الق مية هر الطفدلدات اليت تنمو على 

 حساب األصل  وااو  أن  نو ومتدت األصل  وهو صورة اهلل.

 لاد صمٌت لفرتٍة  وخ دت أن أتكلم  ولكنه بادر  بس ا   

 قا   هل هذا ال ر  غريب(
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 فقلت  نعم  ج ي .

أصل كل العقائ   وأصل كل إىل أصل كل األشداء  و إىل قا   إننا اب أن نعود 
لدم يف تقوى شااااااااااااااعبدة ،عل من تع -ميهما كانت التكلفة-الطقو:  وال اب أن نعدش 

الرب دعوة  أخالقدة. هذه هر الضااااربة القالاااادة اليت جاء سا عصاااار اإلصااااال   أو باحلري 
جاءت مع عصاااار اإلصااااال ؛ ألن الذين ثاروا على كندسااااة العصاااار الولااااد   كانوا يري ون 

 التعلدم الرلويل  وجاء الف ل بسبب ع م الوضو  يف الر يا.ىل إالعودة 

 ما نراه عقلدا   اب أن يكون يف ح ود ثالثة معايري  أو داخل دائرة واح ة 

العالقة املستدكدة بني الرأ: واجلس   الرب وجس ه الكندسة؛  المعيار األول: -
 الرأ: لكل األعضاء.ألن هذه العالقة اتوي على كل ما أعطاه الرب لنا. هر من 

نا التعلدم لدس فكرا  وال ن رية  تُقا . التعلدُم هو عالقة شاااااااااااااركت المعيار الثاني: -
يف احلداة اإلهلدة يف الولااد  ربنا يسااوب املساادح  وبنعمة وعمل الرو  الق :. ولذلك  كل 

 شر  هذه العالقة.إىل فكر ميهما كان  اب أن يتةه 

حي ) فدنا  وهو ما أصاااااااااااااابح اان يساااااااااااااامى التحو  الذي  المعيار الثالث: -
"التوباااة"  ألن املعمودياااة تعطر لناااا كاااأ فاااا   وقااا  غااااب من الوعر ال من الواقع قوااااا  

ر "املعمودية ه -حسااب ال رجر وافرام السااريا  وبالاادلدو: وذهيب الفم-فصااارت التوبة 
ن م.ن يتوب ي الااندة". ولكن خطر هذا التعلدم هو الوقوب يف بئر اخلالص باألعما   إذ 

إنه بالتوبة  لاااااد خل ملكوت الساااااموات  ولكن ملكوت الساااااموات  هو ُملُك اهلل ااب 
على القلب هنا. ولذلك  اب إصااااااال  الرتُجة العربدة؛ ألننا حسااااااب األصاااااال القبطر ال 

ىل إملكوتاااك"  فقااا  متاااَّت البااا اياااة بااااإلمياااان  ولكن "أعطناااا الطريو إىل نطلاااب "افهااا ناااا 
بعاا  -ر قليب عناا مااا تعلَّماات اللغااة القبطدااة  وأدركاات أننااا نطلااب ملكوتااك". لقاا  الااااااااااااااتنااا

 e'ounولكلمة  simwit 'ejon e'ounامللكوت إىل أن نسري يف ذات الطريو  -احمع
 رننٌي خاصٌّ عن ي؛ ألن الطريو هو يف داخل امللكوت  ولدس هو ب اية.



41 

 

ارجيها يوج  ألن خ هذه املعايري الاالثة هر دائرة الت بري  علدك أن ادا داخليها؛ 
 أنبداء كذبة ال يعرفون ألالات الت بري.

احملبة( ألن الكالم واضاااااح  وهو أنه ال يوج  برت  إىل لاااااألته  هل ميكن أن نعود 
 بل اوٌ   فكدي حي ) التحو  باحملبة(

ولون يق -بسااااااااااابب قلة اخلربة-أجاب  من األخطاء ال اااااااااااائعة أن بعض املعلمني 
يف نفس املوقي  فماذا لاااادفعل( وكأن املساااادح. شااااخيٌّ حيدا لألخوة  لو كان املساااادح هنا 

خارجا  عنَّا ال فدنا  وكأنه ق  قدَّ . حريتنا. هذا هو فكر املألاااااااااورين بال اااااااااريعة  ولذلك    
يرت  لنا الرب وصاااااااايا عن  ريقة الساااااااري أو املالبس أو األكل أو النوم أو االلاااااااتحمام أو 

ب وا بعضكم بعضا  كما أحب حىت الكالم مع ااخرين. الت ب ه بالرب بتكم هو أو  شرء  حف
أنا  وأيضاااااااااااااااا  سذا يعرف اجلمدع أنكم تالمدذي إن كان لكم حبٌّ لبعضااااااااااااااكم البعض". 
وعن ما يقو   "الذي عن ه وصاااااااااياي وحيف يها  فيهو الذي حيبين  والذي حيبين  حيبه أن  

صاااااايا املسااااادح( هر أن ي. وما هر و 31  14وأنا أحبه  وأنا أ يهر له ذا " سراجع يوحنا 
  14 إصااااااااااااااحااحااتقفذ كالماه عن ااب  وعن املعَزي. لاذلاك  أرجو  أن تقرأ جدا ا  

البارقلد  يف ُجعة  إصااااااااااااااحاحاتمن إجندل يوحنا  وهر تساااااااااااااامى عن نا  17  16  15
 البصخة.

ت ااااابَّه بالرب يف حمبته؛ ألن هذا ينا  معونة الرب نفساااااه  وعمل الرو  الق :  -
 ي.5  5يف القلب سرو 

 ت بَّه بالرب بأن تكون حداتك ملكا  له كما كانت حداته ملكا  ل:ب. -

ُل الصاااااااااالدب يف أمانة التعلدم  - ت اااااااااابَّه بالرب يف أن امل صاااااااااالدبك وتتبعه. و .
 لدكون أصعب صلدب على كاريين.

 واجلزء اهلام من ل الك  كدي نتحو  باحملبة(
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 إلهلدة يف هذا ال أن.واجلواب  هو من اختباري  وعلدك مراجعة األلفار ا

تفضاااااااااااااادل الذات حىت على الرب نفسااااااااااااااه  وم.ن هو إىل تقودنا حمبة الذات  أوال  
"مربوٌط" سذه الساااالساااالة  اب أن ينا  "احلل" من الرب نفسااااه  وأن يا.ُفكَُّه وي َمر القد   
 أي االفراط يف حمبة الذات. يأ  عن ي شااااااااباٌب يافٌع  ل يه  ده وحرارة  د يبكون أحدانا  
بساااابب االلااااتعباد للعادة الساااارية  وأقو  للكل ولنفساااار  ما ُيساااامى بالغريزة اجلنساااادة هو 
نزوٌب للبقاء وجذره كامن يف حمبة اإلنساان لنفساه  فإذا أفرط اإلنسااُن يف حمبته لذاته  و.ج. . 

به لعادة أب ية.  متعة اجلس  شف

لُب الذات. ال عفة. وال بتولدة حقدقدة  ما   يتم تع  ار حمبة  يل مسااااااااااااااوهنا صاااااااااااااا.
 اإلنسان لذاته. كدي ذلك( باالثة ا،اهات ألالدة ال ميكن أن يكون هلا ب يل 

هو ه ف احلداة. م.ن كان يساااااااوُب هو غايته  لاااااااوف حيار.ب  االتجاه األول: -
بالفكر  ولكنه يغلب إمَّا باملعاناة أو ال موب أو الصرب أو بتأم ل املصري األب ي. يسوُب هو 

 اية  وهذا يُعَ   ا،اه احلداة.ال واء  هو الغ

هو قناعة اإلميان بأن اجلساااا  هو للمساااادح؛ ألن اخلطدة ،عل  االتجاه الثاني: -
من اجلس  أداة  ميلكيها العقل  ولكن علدنا أن نكون على حذٍر. أنا واملسدح جسٌ  واحٌ   

ته. موحىت إن اخطأت  فيهو ال يتناز  عن ملكدة جسا ي؛ ألن هذا اجلسا  هو مريا) قدا
م.ن كان جساااااااا ه ملكا  م ااااااااتا.ر.كا  مع الرب  لااااااااوف يفُك الرب  قد ه؛ ألنه بكل اشااااااااتداب 

 يطلب هذه احلداة امل تا.ر.كة.

هو مراجعة اإلدرا  ال ائم بأن إرضااااء الذات لدس هو  ريو  االتجاه الثالث: -
ع؛ ألن األ فا  الذين تركوا الرضاااااااااااااااعة يتعلمون كدي  البالغني  بل  ريو األ فا  الر ضااااااااااااااَّ
زتارون نوب الطعام الذي حيبونه  إمَّا بساابب اللون أو الطعم أو الرائحة أو لكل األلااباب 

ن أي التق  م يف احلداة ال اخلدة والنمو  ن ر  أ البلوغ إىل الاالثة. ولذلك  عن ما نصااااااااااال 
ىل إحمبة الذات اب أن تبقى  ولكن يف إ ار التة ي   أي أن تتةه خل مة ااخرين  و 
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 تفضدل ما هو أب ي.

أقو  لااك كلمااة أخرية  م.ن ي ن أنااه ارر من عااادٍة  علدااه احلاا.ذ.ر. وأنااا ال أعين  
ُر هو أن الطفدلدات الالعادة السرية وح ها  بل كل العادات اليت عالقة  تكَبُل إرادتنا. واحل.ذ.

بنا اب أن "خنلعيها"؛ ألن ما يصفه الرلو  بولس بالم  "اإلنسان الق مل"  هو اإلنسان 
املكوَّن من قناعات وعادات كليها مبندة وم لَّسة على اإلفراط يف حمبة الذات. وهذه احملبة 

؛ ألن املصااااااااااااالوب احلر هو الطبدب الذي يعا  ال تنتيهر إذا أدركناها  بل ُتصااااااااااااال.ب دائما  
 إفراط الذات الذي فدنا.

كانت ل يَّ فكرٌة تلح  علرَّ بقوٍة وخ ااااادت أن أقطع. احلوار مبا ل يَّ  ولكنه يب و  
 أنه أدر  اَسه الروحر ما او  يف خا ري  والتطرد يف إااٍز ش ي  

ذَّج الذين ال زالوا يعد ااااااااون بذات ال اهلل  فكرة الفرعوندة الق مية بأنقا   إن الساااااااا 
ب علديها اإلنساااااان هر كم مرة   ل يه مدزان لألعما  ي نون إن األعما  اليت لاااااوف حُيالااااا.
كذبت( وكم مرة لااااااارقت ... اد  ولكن احلقدقة هر غري ذلك. ال يوج  حسااااااااٌب على 
الكم  ولكن حساااااب احملبة هو احلساااااب ال قدو. السااااارُب ال حُيب غريه  ولذلك يساااارب. 

القاتُل يفرط  التسرت على خطاياه.إىل لكذاُب مفرٌط يف حمبة ذاته  ولذلك ت عوه الكربياء ا
يف حمبااة ذاتااه  ولااذلااك حداااتااه أهم من حداااة غريه. الزا  حيااب جساااااااااااااااا ه  وهو آلااة اقدو 
ربت باألناندة  وهلم جرَّا. ه الء الذين ف اااااااااالوا يف احملبة  ف اااااااااالوا يف خلع  الذات اليت ضااااااااااُ

لبف األهواء  وهم لذلك  جعلوا أنفسااااايهم غرباء عن ملكوت اهلل  اإلنساااااان الق مل  ويف صااااا.
أعماب النفس  وحسااااااااااانا  من أجل احلو األب ي  قا  الرلاااااااااااو  إىل .. دينونة احملبة ت خل 

ي  فكل ما هو ضااااا  احملبة  8  4يوحنا  1يوحنا اإلجندلر  "الذي ال حيب   يعرف اهلل" س
  هو ض  احلداة اإلهلدة.
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كان أن حيَذر  دائما  من الوثندة  وكان أهم اذير هو تصااااااااااو ر اهلل كما نتصااااااااااور  

قن أنفساااااانا  أي أن نتصااااااوره إنسااااااانا  مالنا يغضااااااب وياور وحيطم مالما نفعل قن عن ما 
سااااااانا فننفعل  بل كان أهم ما قدل إن بقايا شاااااااةرة معرفة اخلري وال ااااااار فدنا هو أننا قن أن

رنا شاااااااريعة اخلري وال ااااااار  وأننا صااااااارنا مقدا: كل شااااااارء حىت بع  أن قبلنا اإلميان  إذا  صاااااااف
 أخضعنا اإلميان وب ارة اإلجندل ملقايدس وأحكام العقل.

وقا  أيضا  إن ترياب الوثندة اليت ورثناها من األجدا  السابقة هو ،س  االبن ربنا  
  هدم ق  عاد من اجنلرتا ومعه ع ة كتبيسااااااوب. للتاري  فق   كان د. شاااااافدو ألااااااع  إبرا

وق َّم يل ترُجة اجنلدزية جد ة لكتاب "،سااااااااااااا  الكلمة" للق يس أثنالااااااااااااادو:  وكان ل ينا 
ترُجة عربدة ال بأ: سا للقمي مرقس داود. ودار حواٌر حو  الكتاب مع د. شفدو الذي  

نا املتوح  مي مدكان يسااكن يف مناز  الطلبة املالصااقة لكندسااة مار مدنا حدث توحَّ  الق
دام احلوار فرتة  ويلة  وكان القمي مدنا املتوح  يساااألين دائما  عما تعلمته من "،سااا   –

الكلمة". ومع مرور األيام ب أت أفيهم أن معم وغاية التةساا  هو الااتعالن اهلل يف اللحم 
ُ اااااااارب دائما  كل يوم يف لاااااااار اإلفخارلااااااااتدا يف كل ق ا: 

وال م  وهو ذلك االلااااااااتعالن امل
يومر  وهو ما كان يفوب إدراكر  إذ كانت الصااااااالوات ُتصااااااالَّى كما لو كانت ج ي ة كل 
صَلر وخادم السرائر كان ق  امتأل من الرو  الق : واحلضور اإلهلر ال ائم يف 

ُ
يوم؛ ألن امل

 حداته.

مفن هذه النقطة بالذات لااااااااألت عن اهلل الذي ميأل السااااااااموات واألرض  وهو ما  
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 و: ق و: ... السماء واألرض هلوءتان من جم   األق :"  وعن نردده يف الق ا:  "ق
ضاااااار اهلل نفساااااااه لكر نفعل ما ير إىل ن ير  يهورنا  -ارية اإلرادة-انت اااااااار ال ااااااار  وكدي 

األهواء وال ااااااااااارور الكامنة فدنا  ومع ذلك ال مينعنا اهلل  وال ينتقم منَّا  بل يرت  لنا الُفر.ص 
 لكر نعود إلده(

ده أو حضااااااااااااااوره  هو زفر جماا ه لكر يرت  لنااا احلريااة والقرار اهلل ال يفرض وجو 
 الذي نري ه. التعالن اهلل يف العيه  الق مل كان له ثالثة م اهر 

 االلتعالن ال خصر للبطاركة. -

 الوحر لألنبداء. -

 الت خ ل يف بعض أح ا) التاري . -

 المصالحة مع الخليقة:

و بعا  مسعت عن لاا وم وعامورة والطوفان. هذه أح ا) فري ة تر  اهلل اإلنسااان  
فديها أمام قوة الطبدعة؛ ألن اإلنسااااان كساااار العيه  مع الكون  إذ يقو  النيب  "تع  وا العيه   

ي  فيهو العيهاا  20  33ي  وعيهاا  اهلل مع "النيهااار واللداال" سأرمدااا 7  6كااآدم" سهوشااااااااااااااع 
ر) اليت الكواإىل اخللدقة  د عباداا هو انفالٌت أدَّى  ي. واغتصااااااب5  24األب ي سأش 

نساااااااااااامع عنيها  لدس ألن اهلل هو لااااااااااااببيها  بل تعَ ي اإلنسااااااااااااان   يُلزم الكون بأن حيفذ 
 اخلالو مينحيها اهلل احلرية. ولذلك  إذا كان اهلل ق  منعإىل احل ود  واخللدقة اليت تصاااااااااااااارخ 

رة اخللدقة على كسااااااااااااار العيه  األب ي الذي ي ثو 9  54املداه من أن تُغرب الدابساااااااااااااة سأش 
،الاار علده اإلنسااان  ،  عكساايها يف حداة الق يسااني الذي عاشااوا مع حدوانات مفرتلااة 
ر له  مال برلااااااوم العريان الذي كان يف صااااااحبة ثعبان  واألنبا بوال الذي كان الغراب حُيضااااااف

  ع الكون. ولذلكالطعام مع أن الغراب "خطَّاف"  كل هذه التعالنات نعمة املصاحلة م
عن ما نرَتل اهلولااااااات سالتساااااابحة الساااااانويةي  قن ن خل املصاااااااحلة مع الكون بالتساااااابدح  
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لح.  نَّا بأن املخلي ربنا يساااااوب املسااااادح صااااااف.. الكلَّ هلل ااب بأقنومه  وحقو الصااااا  وإميانا  مف
ي  20-19  1ب م صااااااااااالدبه مع كل ما على األرض وكل ما يف الساااااااااااموات سكولولااااااااااار 

 ااباء عالمة الصلدب يف ه م قوى ال ر واملصاحلة مع الاالو) الق و:.واخترب 

 خوف الوثنية القابع في الوجدان:

التحرر من السااالو  والعادات واالعتقاد اخلا ئ يساااتغرب وقتا   وهو الوقت الالزم  
 الذي يطرد فده اإلمياُن كلَّ ما هو شرير وخا ئ وبال ه ف.

 ويفارقنا عن ما ينمو اإلميان  وتتغري الاوابت اخلا ئة اليتال اااااااعور بالذنب يالزمنا  
 تسللت إلدنا عرب الطفولة واملراهقة  ومن احتمع  بل ومن الكندسة.

لدمه   هو أن يطيَهر املساادح اداته وتع -كما كان يقو  أن الروحر-ب ايُة اإلفراز  
اب ا من اخلوف من العقكل ما الاااتقر من "مفاهدم خا ئة" ز.ر.ع.تيها اخلطدة  وأخذت قوا

 الذي يالزم اإلنسان بسبب اخلوف من املوت.

كلما عاد إلدك اخلوف من العقاب  كلما تعلَّمت أن إميانك اقرف عن اهل ف   
وهو "ال اااااااركة". وهكذا اب أن ادا احلداة املسااااااادحدة احلقدقدة اليت ال تعرف اخلوف  أي 

 واحملبة. اليت لدست م لَّسة على اخلوف  بل على اإلميان

قن قمل يف قلوبنا ذلك اخلوف  ون ن أن الرب يسااااااااااااااوب مال الب اااااااااااااار الذين  
 نعرفيهم  ولكن هذه مالح ات أتركيها معك لكر تفكر فديها 

هاال  رد الرب  يسااااااااااااااوب خااا ئااا  واحاا ا ( وأع م ماااا  هو اللي الدمني الااذي  -
 صرخ  البا  أن يذكره الرب.

الفعل( كان ميلك أن يرُجيها  فيهو بال ماذا فعل املرأة اليت أُمسااااااااااااكت يف ذات  -
خطدة  ولكنه؛ ألنه بال خطدة    يرُجيها  ألن اخلطدة  لو فدنا ال اااااعور بالذنب  وهو ما 
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اعلنااا نفر  بااالعقوبااة  عقوبتنااا قن وعقوبااة الااذين زطئون  نساااااااااااااامعيهااا يف لغتنااا العااامدااة  
 يستاهل اللر ارى له.

و  ينت ر أن ي عوه زكا  بل دخل  وكان يأكل وي اااااارب مع الزناة والع ااااااارين  -
 بدته و لب الرب الضدافة.إىل 

ي. الرب بأنه  وما أكار الذين كان هلم قبو  شاااااااخصااااااار عن  الرب  ولذلك ُوصاااااااف
 ي.34  7"حمٌب للع ارين واخلطاة" سلوقا 

 هل تعرف ما هر احملبة اخلاصة للخطاة(

او  أن يا    أحأجبت بالنفر؛ ألن الساااااااااا ا  نفسااااااااااه كان ج ي ا   وكان ميال ا َ  
 أتص ى له من قبل  كما أن انت ار إجابة أن كانت عن ي أهم من أفكاري.

 قا   إن ال ريعة املولوية كانت اكم على اخلطايا  وكانت اخلطايا نوعني  

   ما ييه د العالقات االجتماعدة مال العبادة الوثندة والسحر والعرافة.األول

 تكبيها ال خي مال الزىن والقتل ... اد.  اخلطايا ال خصدة اليت ير الثاني

و  يكن يف ال ااااااااااااااريعة أي جما  للغفران أو التة ي   بل كما  العقاب. وكانت 
ن رة اجلماعة هر احتقار اخلا ئ وفرزه  وهو ما جعل اخلطاة زافون من اجلماعة  ومن 

 العقاب. وجاء يسوب بتعلدٍم احتوى على جانبني 

 ااب. األو   هو إعالن أبوة اهلل -

الاا   هو الك ااااي عن شااااخصااااه مبعةزات ال اااافاء  حىت ملن هم لدسااااوا من  -
ابنة املرأة الكنعاندة  بل جاءت ب ااااااارة السااااااامرة عن  –أصاااااال ييهودي  مال عب  قائ  املئة 

ي. هذا ما نعرفه 34  7 ريو الساااامرية. وكان هذا مساااتيهةنا  حسااابما ذكر اإلجندلر سلوقا 
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اخلطاة وحياكميهم. ولكن ماذا فعل يساااااااوب( أ يهر شااااااافقة  عن خ مة الرب يف جمتمع يفرز 
خاصااة  وحمبة  خاصااة . فما هر هذه اخلصااوصاادة( لاااد صاامٌت مرَّ كأنه دهٌر  وأنا أفَكر يف 
ما هر خصاااوصااادة حمبة الرب للخطاة( وقطع الصااامت. صاااوُت املعلم وهو يقو   "اخلا ئ 

اب ل رجة هو شااااةهو شااااخي مسااااتع  ألن يضااااحر حىت اداته يف لاااابدل إمتام شاااايهوته. 
إذا  التعَ ي على الوصدة ب ون أي تردد. فيهو ال يعرف الرتددإىل التيهو ر  إذ تقوده ال يهوة 

ا من جيهااة الرب نفسااااااااااااااااه  فيهو يرى أن او    أراد أن زطئ. هااذا من جيهااة اخلااا ئ  أمااَّ
ىل إبذ   وأن قبو  التضااااحدة حىت بالعالقات اإلنساااااندة يف احتمع  تتحو  إىل ال ااااةاعة 

تلمااذة واتَباااب الرب  باال تنمو مبحبااة حقدقدااة للااذات وللقريااب  تنطلو من حمبااة اهلل ااب 
داته  فإن ه الء تغدري لري ا،اه حإىل امللكوت  و إىل اليت أصبح اخلا ئ يعرفيها ألنه م عٌو 

 اخلطاة يصبحون شعلة حمبة.

و غللكن هنا  ألاااااااااابابا  أخرى للخصااااااااااوصاااااااااادة رآها الرب  وال نراها قن عن ما ن 
أبواب احلوا: كليها مبا فديها احل :  وال نرى إال أنفسااانا فق . ومن ضااامن هذه األلاااباب 

ملن هو يف أشااااااااااااااا  احلاجة إلده. هو احلداة اليت اارب املوت  وال  -حملبته-هو ر ية الرب 
ترضااااااااااااااى بااه ألنااه هو خااالو احلداااة. هو احملبااة اليت ال تقباال الكراهدااة  باال ترجو أن تتغري 

تصااااابح الكراهدة قوة حمبة فعالة. هو النور الذي يري  أن يب د ال لمة  وهو  الكراهدة  ومعه
اجلود والصااااااااااااااال  الذي ال يعرف الُبخل. وعن ما ،تمع كل هذه القوى  فإنك ترى أن 
للرب حداة   تلي عن حداة اخلطاة  ولذلك ال يضااان الرب وال يرتاجع  إنه الطبدب الذي 

لب الضااااا   والصاااااف الذي يوزَب بسااااخاء. فال الم يفَتش عن املرضااااى  والراعر الذي يط
 يست عر إشراب النور  واملوت يُعا . باحلداة  وكل م.ن هو مستعب   ينا  احلرية.

إةا خصااااوصاااادة السااااد  حمب الب اااار. وإذا كنت تري  أن تعرف  علدك أن ت ر:  
ة اليت قاألماا  اليت ضاااااااااارسا الرب يسااااااااااوب  لدس للبحث عن اجلانب الرمزي  بل عن العال

.ا.ل. عالقة األب باالبن الضاااااااااااااااا . عالقة املرأة بال رهم املفقود. ب ون احملبة ال 
يذكرها امل

ميكن فيهم العالقة  ميهما كان التفسااااااري صااااااحدحا . كدي تفيهم صاااااالب الرب بني لصااااااني( 
 واحٌ  آمن ودخل الفردو:  والاا  هلك  يهله.
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لفب. و  -معه ليٌّ لاااااارب الفردو:   مي.ُت السااااااد  وح ه  بل من وراء الزمان  صااااااُ
 فما هو املستعل.ن يف خصوصدة حمبة الرب للخطاة( -كما قا  إفرام السريا 

    يفرض الرب  شرو ا  مسبقة   وال حىت شرو ا  الحقة. قا  للمرأة اليت أوالً  -
"  مع أنه كان ميلك احلكم؛ ألنه  أُمساااااااااكت يف ذات الفعل  "وال أنا أيضاااااااااا  أحكم علدكف

("  فقاا  باا. َّد. ُجدع  "بال خطدااة". وعناا مااا يسااااااااااااااااأ   "يااا امرأة أين الااذين حكموا علدااكف
 القضاة.

ولدس هنا  شاااارٌط ُمسااااب.و؛ ألن "احملبة ال تطلب ما لنفساااايها". كذلك لدس هنا  
شاااااارٌط الحو  بل دعوة حلمل الصاااااالدب؛ ألن الرب قا   "إن أراد أحٌ "  و  يقل  "اب 

 .شروط. وحمبة بال لبب هر ختم احملبة اإلهلدةعلى م.ن يري  أن يكون يل تلمدذا ". ال 

لب الرب  عنا  وقن  حمبتنا قن أللاااباب  تقوم األلاااباب وتساااق  األلاااباب. صاااُ
 ال نعرفه و  ن من به عن ما ُصلب وقام.

  أةا لدساااااااااااااات عالقة عا فدة حساااااااااااااادة فق   بل هر عالقة كداندة. ماذا ثانياً  -
تعمل  بُع   وال نع ف أنفسااااااااانا إال إذا كانت النعمةفعلْت بنا اخلطدة( ،علنا ُقب مفن على 

فدنا  أمَّا الرب فيهو يعطر من كدانه  أعطى ذاته يف العلدة  ولااااااااااكب روحه يف العنصاااااااااارة  
ويقااَ م ذاتااه على مااذاانااا يف كاال قاا ا:  ياا عو من يرياا  أن يااأ  إلدااه  وهو هنااا ال يقااَ م 

ي. 57  6ا ن" سيوحنا م ااااااااااااااااعر فق   بل "جسااااااااااااااا ي ودمر"  أي أنا "من يأكلين حيد
اإلهلر   لعمله -أحدانا  -يوَح نا الرب بكدانه رغم ما فدنا من نقٍي وجيهل  بل ومقاومة 

 ولكنه ال يك ي عن املاابرة ومالحقتنا  هذا غري معروف باملرة على مستوى الب ر.

يقو  الرب يساااااااااااااوب لكل نفس  "أُحُبكف حىت وإن كان يف قلبكف بغضاااااااااااااة"  فيهو 
لكر حيل فدنا  ال لكر يبقى معنا يف معدة ص اقة  بل لكر يكون فدنا  فيهو يسعى دائما  

 ي.17  3"حيل باإلميان يف قلوبنا" سأفسس 
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ذلك( هر وح ة كداندة  ر.ب. . الرب  فديها إىل   وماذا ميكن أن نضاااااااااااااادي ثالثاً  -
رأت  قمصااااااااااريه أي حداته ووجوده وعزته وجم ه وأُلوهدته بنا قن الضااااااااااعفاء والفقراء. عن ما 

ي "من يغلب لااوف أعطده أن الس معر على عرشاار كما 21  3كلمات الرب يف سر  
غلبت أنا وجلسااااااااااااااات على عرش أن"  فق  غلبين البكاء لع ة أيام  حىت أنين شااااااااااااااعرُت 
بضاااعٍي جسااا ا    أشاااعر به من قبل  وهو بكاٌء من شااا ة تأثري بصاااال  الرب يساااوب. 

 ي اخرتناه للتلمذة  وهو إمياننا ألن اإلميانالغلبة هنا هر موتنا قن على الصاااااااااااااالدب الذ
اختدار واالختدار قراُر احملبة. هكذا تعطدين يا رب أن أجلس معك على عرشااااااااااااااك  عطدة 

  أرغب يف ترُجتيها. "هو  I am youولدساااااااات ق رة. وعن ما قرأت عبارة أوغسااااااااطدنو: 
 وأنا كدان واح "  أو "أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له".

كار تطيهري فكري ها علو به من أفإىل قت وكنُت يف أش  احلاجة مضى بعض الو  
مساااااااااابقة "وماالدات" عن احملبة  لدس هلا عالقة بالااااااااااتعالن حمبة اهلل ااب يف ابنه يسااااااااااوب 
املساااااادح. وكانت فرصااااااة  ملراجعة النفس دامت بعض الوقت  وجاء عد  العنصاااااارة  و قس 

 ة احلوار  فق  أخذت ما يكفر يفالساااااااة ة  وشااااااابعت من الصااااااالوات  و  أُفَكر يف متابع
الوقت احلاضاااااااااااااار  ولكن كان لقاٌء غري. ُمر.تٍَّب. لاااااااااااااااألين أن عن أحوايل  وعن نقاء قليب  
ونصااااااحين ب رالااااااة ع ات أوغسااااااطدنو: على لاااااافر املزامري  وقا  إنه ي ااااااعر بأن الرتُجة 

ه ا1888اإلجنلدزية اليت ُن اااارت س سااااَّ كان   لقليبي  تصاااارة. بع ها بع ة لاااانوات  .يه.ر. أن حف
جمل ات. كان يرى أن أوغسطدنو: كتب الكاري  5صحدحا   فق  ُن رت الرتُجة كاملة يف 

عن احملبة اإلهلدة  وأننا قتاج ل رالاااة كتابه عن "الاالو)"  فيهو صااااحب املقولة امل ااايهورة  
"اهلل حمبة  لذلك هو ثالو)"  احملب واحملبوب واحملبة  مع مالح ة أن احملبة لدساااااات عالقة 

ا فدة  بل هر أقنوم الرو  الق :. كان الساااااااري خارج ال ير يف الربية يف املسااااااااء بالذات ع
هتعا   وكان أن يقو  دائما   إن صااااااااغر حةم اإلنسااااااااان  واتساااااااااب دائرة الكون  هو درٌ: 

 من ور عن عمل اهلل كخالو  ال ميكن رلم ح ود لعمله اإلهلر.

مدااذ جمتمعني بساااااااااااااابااب خوفيهم  قااا   بعاا  أن قااام الرب من األموات وكااان التال
وقي الرب وقا  هلم  "لالٌم لكم. ونف  وأعطاهم نسمة حداة  أي الرو  الق :"  دون 
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أن يسااألوه  بل قبل. جمرء املعَزي يف يوم العنصاارة  عطدة  بال لاابب لااوى اجلود اإلهلر. و  
وع . هذه ال يكن أحٌ  من التالمدذ هو الذي  لب العنصاااااااااااااارة  بل و.ع. . الرب  سا وح.قَّو. 

هر احملبة  تعطر بال لاااااابب  بل حىت بال  لب  وبال الااااااتع اد. من جانبنا  االلااااااتع اُد 
مطلوٌب للقبو   لكنه لدس شاااااااار ا   وال لااااااااببا   بل احملبة هر لاااااااابب العطدة. نفخُة الرو  
الق : أعادت إلدنا نسااامة احلداة  فق  مت ، ي  الطبدعة اإلنسااااندة؛ ألن الرب قام  وصاااار 

 ي  "املانح الروحر للرو  الق :". أمَّا يف العنصاارة  فيهو انسااكاٌب على الكندسااة  آدم اجل
 انسكاٌب مت بع  ، ي  الكدان اإلنسا  يف يسوب.

أعود وأكرر  إن خصاااااااوصااااااادة حمبة املسااااااادح ال ميكن شااااااارحيها  ولكن توج  ثالثة  
 حقائو هلذه احملبة 

دل له. العةز باباٍت ال ماثباٌت إهلرٌّ عةدب  يواجه الضاااااااااعي اإلنساااااااااا  و  أواًل:
قن نرتدد ونرتاجع  أمَّا هو  فال يرتدد وال يرتاجع  بل ثابٌت  ولذلك يقو  الرب  "اثبتوا 

 ي.4  15يف حمبيت" سيوحنا 

لدس ألننا   -كما قا  اإلجندلر-أب ية احملبة  فيهو أحبنا قبل أن قبه قن  ثانياً:
ي. أب ية 3  1كنا ق يسااااااااااني  بل اختارنا فده اهلل ااب قبل تكوين العا  سراجع أفسااااااااااس 

ذلك ىل إاحملبة اإلهلدة ال تتغري بزماندة حمبة اإلنساااااااااااااااان  بل تعمل دائما  لرفع احلداة األب ية 
 املستوى اإلهلر.

وهر حمبة تُعرَب عن حداة األقنوم. وعن ما قا  الرلااااااااااو   "اهلل حمبة"  فاحملبة  ثاً:ثال
ي كصااافة مكتسااابة  بل هر حداة اهلل نفساااه  ولذلك قا   "كل م.ن حيب ق  ُولف .    ُتضااا.
من اهلل". "ُولف ."؛ ألنه ع.رفف. أُبوة اهلل ااب الذي منحه بنوة  ب ون الاااااااتحقاب  وب ون أي 

 حة أو العطدة تأ   د هر نفسيها اليت ترَتب االلتع اد فدنا.التع اد. املن

قا     نسااااااااتوعب بع  ما جاء بتةساااااااا  الكلمة. أوال  احللو  املتباد.  بدننا وبني  
الرب يساااااوب. هو فدنا؛ ألننا قن فده. املسااااادح فدنا هو عطاُء ااب الساااااماوي لنا  ولذلك 
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خارجدة مال عالقة اإلنسااااااااااااااان ات العيه  قا  ااب  "له امسعوا"  فق  جاء لدس بعالقة 
 الق مل  بل جاء بعالقة شركة.

عن ما نقو  إن اإلنساااااااااااااااان خا ئ  فإن اخلطدة هر اليت الاااااااااااااات عت جمرء اهلل 
الكلمة. كم فرحت عن ما قرأت يف كتاب "،سااا  الكلمة" إن لاااقوط اإلنساااان هو الذي 

جعل اإلنساااااان يف ي. و،سااااا   الكلمة 1  4الااااات عى صاااااال  اهلل و،سااااا ه سراجع فصااااال 
أيضااااااا   األب . "املساااااادح فدكم رجاء اح "  و إىل يسااااااوب املساااااادح حدَّا  متَّح ا  باهلل الاالو) 

"حيل املسدح باإلميان يف قلوبكم"  وأيضا   "إن كان أحٌ  يف املسدح  فيهو خلدقة ج ي ة". 
ن مهذا هو حلو  احلداة. قن فده؛ ألن كل عضااااو يف جساااا  الرب  يأخذ حداته ووجوده 

الرأ:. وهو هناا حلوٌ  أبا ي  وال ااب أن خنااف من احللو   فيهو رجااء احلدااة األبا ياة. 
خلدقٍة ج ي ٍة. ىل إإن خطايانا هر اليت تساااات عر حلوله فدنا لكر يطيَهرنا واَ دنا وحيَولنا 

كم هر داللة ال ااااااركة  وال يوج  فرب حقدقر. أصاااااابحت أخ ااااااى على اإلميان من  والساااااا 
للغويااة اليت ال تتمسااااااااااااااااك باااإلميااان. البحااث اللغوي جداا  ومطلوب  ولكن االجتيهااادات ا

املسااااااادح رب احلداة لدس كتابا . اإلجندل هو ب اااااااارة حداة  أي حداة يساااااااوب  هو جمرء اهلل 
 الكلمة  هذا هو معم كلمة ب ارة.

 ما هر حمبة يسوب اخلاصة اليت ي َك ها ،س ه(

وت. قن ن افع عن هذا  وق  دافعنا االااد ال ائم بني الالهوت والنالاااااااااااااا  أوال  
ك باجلانب  431عنه يف جممع أفسااااااااااس  من أجل فساااااااااااد التعلدم النسااااااااااطوري. والتمساااااااااا 

أن ىل إال فاعر مطلوب. ولكن  ومع الضااارورة القصاااوى للةانب ال فاعر  اب أن ننتبه 
يسااااااااااوب لدس فكرة  ن افع عنيها  يسااااااااااوب هو شااااااااااخي  هو أقنوم  هو رب احلداة  هو إلٌه 

 هو اإلله الذي فده حداتنا ووجودنا اإلنسا . جاء إلدنا لكر يبقى فدنا وبدننا. متةس .

لق  ا ثنا كاريا  عن "بدننا"  و  نتكلم عن "فدنا" إال القلدل ج ا . حقا  هو لاااااااااارٌّ 
عةدب فائو ال ن ركه  ولكن ،اُهل هذا احللو  اإلهلر ألقنوم اهلل الكلمة بسااااااااااابب اااده 

عي الروحر الذي قداه. مال إنساااااان عط اااااان ال بنا يف ،سااااا ه  هو أح   ألاااااباب الضااااا.
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 يعرف أن املاء قريٌب منه  بل قريٌب ج ا .

 هذا السر(إىل لألت  كدي نعود 

قا   أوال  باإلميان باخلرب السااااار  وهو إميان يفتح لنا ثال) حقائو خاصااااة بالرب 
 نفسه 

عناااا دون أن هر أن الرب جااااء إلدناااا وقن خطااااة  وماااات  أول هاا ه الحقااا  
نااا ري أو نفيهم. هاااذه حركاااة حمباااة ال ميكن أن تتوقي ،ااااهناااا. هو آٍت إلدناااا دائماااا  كرابف 
صااااف  مداه احلداة  النور الذي يضااارء يف ال لمة  خبز احلداة من عن  ااب   بدٌب جاء 

 من أجل املرضى  كل هذه هر ب ارة احلداة.

 َّم ذاتااه ذاتااه باااخلاا مااة  د قاا هر تقاا مل الرب لااذاتااه. فقاا  قاا َّم والحقيقااة الثااانيااة
ذبدحة   د  عاما  حدا  يعطر احلداة  د قدامة  وحداة  أب ية   د وع ا  مبا ال منلك  وهو جمرء 
املعَزي الرو  الق :  هذه هر حمبة خاصاااااااااة. حاو  أن تفكر يف الذي جاء ألجلك  ويف 

ه من الصاااااااااااااالدُب قوتالذي ألجلك ق َّم ذاته يف العلدة  د على الصاااااااااااااالدب. والحذ  أخذ 
لُب والقدامة هو العمل  لب هو رب  اح . وصااااااااااار الصاااااااااا  االااد األقنومر؛ ألن الذي صااااااااااُ
الواح  الذي أباد فده الرب املوت لكر ييهب لنا احلداة األب ية. فعل يساااااااااوب ربنا كل هذه 
األمور ألجلنااا قن؛ لكر قدااا. عناا مااا يقو   "من يااأكلين حيدااا ن"  فيهاال ميكن ألي لغااة 

ن تق م لنا شاااااااااااااارحا  أع م ها يعلنه هذا العمل اإلهلر الفائو( وهو يفعل ذلك معنا قن. أ
 حىت بع  أن ن من هو يعمل "معنا"  و"فدنا"  وهر األهم؛ لكر يكون لنا حداٌة فده.

 هنا اب أن منتنع عن الكالم لكر نطلب احلداة.

" كما امه وحلمههر أنه هو كوَّن الكندسااة من جساا ه  من "ع  والحقيقة الثالثة
نتعلم   -بال اااااركة-يقو  الرلاااااو . وهو يفعل ذلك لكر يكون لكل اخلطاة شاااااركة  ولكر 

كدي حيب الرب يسااااااوب كل واح  منا  وكدي حيب الرب كل اجلماعة. ُحبٌّ شااااااخصاااااارٌّ 
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لكل فرد  وُحبٌّ ُجاعرٌّ لكل عضااٍو يف جساا ه. لكن ال تنسااى احلقدقة الكربى  إنه حيب 
 جس ه  أي أنا وأنت.

اد صااااامٌت  د قا   يف ب اية حدا  كانت "حب قريبك كنفساااااك" هر مباابة لااااا
 ا   كبري. لق  ُولف نا داخل تقوى شااااااااااااااعبدة تأثرت كاريا  بالاقافة اليت ال تعرف إال احملبة من
أجل العالقات اجلنساااااااااااااادة يف األحاديث  ويف الغناء. والقريب هو من ذكره الرب يف مال 

يسااااوب نفسااااه؛ ألن توبد  الذين على  ا  الرب بأةم    "السااااامري الصاااااف"  ااخر هو
يق موا له الغذاء وال الكسااااااااااء و  يزوروه يف الساااااااااةن أو اثناء املرض  واعترب الرب أن كل 
ه الء هم شاااخصاااه. هكذا وحَّ نا به بسااابب ،سااا ه. هكذا صاااار ااخر هو يساااوب. هل 

 وصار بالتةس ف ااخر(رأينا ما هو أع م من هذا يف أي دين آخر  إن اهلل ،س   

والحذ أن املريض واملسااااةون واجلائع واحملروم من الطعام  لدس بالضاااارورة إنسااااانا  
صاااااحلا  ق يسااااا . صااااحدح أن الق يسااااني تاهوا يف مغائر وشااااقوب األرض كما تقو  رلااااالة 
العرباندني  وحقا  كانوا يف لاللل األلر مال صموئدل املعرتف  ولكن املسدح الرب  كان 

هر الكندسة  وصورة كوندة  هر  -على صورة مصغرة خاصة-إلنساندة. وهر هنا يكلم ا
 اإلنساندة كليها.

احلقدقة اخلاصاااة ن وبك  هر أنك أنت هو ااخر بالنسااابة لدساااوب  ويساااوب هو  
ااخر بالنسبة لك. هو حيبك ألنك أنت ااخر  وألن احملبة ال تكمل إال بااخر  باحملب 

حمب وحمبوب؛ ألن ااخر ويسااااوب هو ااخر عن  . كال  منكما  واحملبوب  فال حمبة ب ون
حيمل ذات احلداة اإلنساندة. حداته هر حداة إله متةس   وحداتك أنت هر حداة إنسان 

 ُدعر. للتأل ه.

اهلةوم على شااااااااااااركتنا يف حداة الاالو) بالاااااااااااام اخلطدة  هو هةوٌم على اإلجندل  
د أننا ةاجم ما قتفل به يف هذه األعدا على التةساااااااا  والصاااااااالب والقدامة والعنصاااااااارة  أي

الساااااااااااد ية الكربى. نقوم بطقو: وصااااااااااالوات  وقارسا يف ذات الوقت بالوعذ. هل يوج  
 عمى روحر أف ع من هذا( لاد صمٌت وق  غلبت ال موب كالنا.
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 وقا   نكَمل بع ين.

ااخر هو يسااوب؛ ألن العضااو يف اجلساا  الواح  هو آخر  وهو عضااٌو يف جساا  
م ولكنيها متَدز  والتمدز ال يسااااامح باالنفصاااااا . والكارة والتع د هر  يساااااوب. احملبة ال تُقساااااَ

مسات ألاااالااادة للمحبة؛ ألن احملبة تعطر  وهر تعمل بوفرة الصاااال  اإلهلر. وعبارة الرب 
نفساااااااه هلا داللة هامة  فيهو يقو   "ما فعلتموه بأح  ه الء فيب ق  فعلتم". قن خنطئ يف 

ال اااااريعة. والوصاااااايا هر الطريو  ولكن الوصااااادة ال  تلي عن يساااااوب  تقنني احملبة حساااااب
 نفسه.

 قا عته  ولألته أن ي ر  أكار.

قا   "أحبوا أع ائكم" هر يساااااوب نفساااااه الذي صااااااحلين مع ااب. فنحن "كنا  
أع اء يف الفكر". "باركوا العندكم" هر يسوب نفسه الذي يطلب لنا بركة من ااب  بركة 

صالبده. م.ن يبغضه ل رجة أنه غ.ف.ر. لإىل الرو  الق :  وهو الذي حيسن أب ية  وهر عطدة 
امرأة  و  ي ااااااااااااااتهف؛ ألنه  بدٌب جاء لكر يعا  اإلفراط يف حمبة إىل هو وح ه الذي ن ر 

الذات  وهو الوحد  الذي عاش حداة  إنسااااااااااااااااندة  من أجل ااخرين  ومن أجل أن "امع 
 واح ".إىل أبناء اهلل املتفرقني 

نا  وصاااايا عامة للةماعة  مال تلك اخلاصاااة بالزواج  ولكن الوصااادة اخلاصاااة وه
بااخر هر معاملة يسوب كآخر  هر يسوب نفسه قبل أن تكون معاملتنا قن كلٌّ ل:خر  
وإال ملاذا قا   "أحبوا بعضكم بعضا  كما أحببتكم أنا". وأيضا   "سذا يعرف اجلمدع أنكم 

كم البعض"  فق  جسااااااااااااَّ  احملبة  وهر حمبة ال تعرف تالمدذي إن كان لكم حٌب لبعضاااااااااااا
التمددز بني الصاااااااف والطاف  اخلرَي وال اااااارير. ال يوج  ازدواجدة يف احملبة االهلدة. وهو حيب 
الكل معا  حمبة واح ة. هذا صاااااعٌب علدنا بسااااابب تراكمات نفسااااادة واجتماعدة  ولااااالطان 

تذر  ننت ر أن يأ  الذي أخطأ لكر يعالعادات والقدم االجتماعدة املضاااادة للجندل. قن 
ولكن الرب لدس مالنا ينت ر عودتنا. هكذا عربَّ هو عن نفسه يف مال ال رهم املفقود. و  
يرتدد الرب يسااااوب ان ي ااااَبه نفسااااه بامرأة  وهو الساااااعر وراء اخلروف الضااااا   وهو الذي 
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 جرى لكر يتقبل االبن الضا   وهو الذي يسعى وراء كل جمرو .

ما قرأت ع ات العالمة أورادنو: على إجندل لوقا  حدث ذكر أن السامري وعن 
الصااف هو يساوب نفساه يف املال  وتذكَّرت أن الديهود شاتموا يساوب وقالوا له  "إنه لاامري 

.ا.ل شاب يف أولاط الديهود  ولبَّب. هلم هذا احلنو.
 وبه شدطان"  تأك ت أن امل

فكر  أو يرى شاادئا  بعد ا   وقطع الصاامت لاااد صاامٌت لربهٍة  وهو جالٌس ك.م.ن ي 
وقااا   هاال تعرف ملاااذا تركنااا  ريو حمبااة اخلطاااة( فقلاات لااه  ال أعرف  وال أرياا  أن ُأَ ن. 
فقا   ألن حمبة اخلطاة غري مألوفة وغري عادية  بل هر تب و ضااااااااااااااربا  من الالمعقو . فق  

 ا: األو  يف الق -حىت يف أولااااااااااااط مسااااااااااادحدة-ح ) أن حضااااااااااارت امرأة زاندة معروفة 
إح ى كنائس القاهرة  وشااااااه ها بعض زبائنيها من الرجا   ودخلت مع الساااااد ات لكر 
تتنااااو   وتطوب واحاااٌ  منيهم باااأن ييهمس يف أذن األب الكااااهن باااأن مينعيهاااا من التنااااو . 
ولكن ولاا  ده ااة كاريين  أعطاها الرب جساا ه ودمه بوالااطة هذا الكاهن الع دم. وملَّا 

ئل من جلنة الكند ساااااااااة  قا   إن م.ن يري  أن يتق م ل يه ندة  والرب  وح ه يعرف الندة لاااااااااُ
وغاية القلب. ومتر األيام  وإذا سا تصاااااااااااابح خادمة  يف الكندسااااااااااااة وترت  الطريو الق مل. لو  
كانت  ُرفد.ت أو ُمنفع.ت  رمبا يكون الدأ: ق  حطَّم شةاعتيها. نسدت أن أقو  إن األب 

 كدي عرفتم أةا امرأة زاندة( ولكت الكل .الكاهن قا  يف اجتماب اللةنة  و 

خصااوصاادة حمبة يسااوب للخطاة  أةا حمبة تسااعى دائما  وال تكي يف السااعر  هر 
حركة دائمة. وعلدنا أن نكون يف يق ٍة تامٍة لكر يكون ل ينا االلااااااتع اد لقبو  هذه احملبة 

 واملنطو. ال اذة على كل ما نعرفه  وال ذوذ هنا هو أةا فوب كل مقايدس العقل
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 احملبة الواحدة اليت ال تنقسم
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ي. ختم الرب  17كاااانااات البااا اياااة هر كلماااات الرب يسااااااااااااااوب يف سيوحناااا ص  

االلتعالنات بقوله  "وعرَّفتيهم امسك ولأعَرفيهم"  فق  عرَّفنا بااب  االلم اخلاص الذي 
شاااااار  لنا معم االلاااااام الق مل  "ييهوه"  "أنا الكائن"  أو "أنا الذي لااااااأكون"  أنا الكائن 

م. وأكمل الرب  تساااااااالدم احلداة اجل ي ة  "ولااااااااُأعَرفيهم ااب؛ ألن االبن معكم وقائم بدنك
سبك أييها اابي  والساابب  "لدكون فديهم احلب الذي أحببتين به وأكون أنا فديهم سبذات 

ي. لكر يكون فدنا الرب  نفساااااااااه  فيهو كما قا   باحملبة  أي بذات حمبة 26  17احملبةي" س
لني "أنا فديهم وأنت يفَّ لدكونوا مكمَّ ااب  ألن احملبة ال تنقساااااااام  وق  لاااااااابو وقا  الرب  

ي. فمحبة ااب  كما قا  الرب نفساااااااااااااااه  "أحببتيهم كما أحببتين" 23  17واح " سإىل 
ي تعين أنه ال توج  لااوى حمبة واح ة مسااتعل.نة يف االبن وتُوه.ب بالرو  الق : 23  17س

 ي.5  5سرو 

 لألين  ما هو ألا: املسدحدة  أو ألا: االجندل(

 ن أُدر  غاية الس ا   ألا: اإلجندل هو يسوب.أجبت دون أ

 قا   إذن  لدس شريعة مولى(

أدركت ماذا يقصااا . لق  خلَّي الرب  ال اااريعة يف وصااادتني  األوىل أن اب الرب 
اهلك  والااندة أن اب قريبك كنفسااااااااااااااك. وقا  إن هذا هو ُلب أو جوهر تعلدم األنبداء. 

ربَّا   اتني الوصاادتني  فإن اختبار اإلنسااان لدسااوبفإذا كانت الوصااايا كليها ق  اجنمعت يف ه
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 و لصا  هو اختباٌر لطريو يسوب  وهو الطريو الضدو  أي  ريو احملبة.

لق  أفس ت األغا  ال عبدة الذوب واحلس الروحر  وصارت األشواب نابعة من 
  اجلساااا  ومن العوا ي. نعم من اجلساااا ؛ ألن اإلنسااااان الذي ينسااااى احلداة األب ية  حياو 

يف جساااااا ه  وي ن أن اجلساااااا  هو الوجود احلقدقر. والب   -أي احلداة األب ية-أن ا ها 
أن نعلم كدي مت تزيَدي اجلسااااا  نفساااااه باخلطدة  وكدي أن املوت ضااااارب كدان اإلنساااااان  
فأصااااااااابح يرى اخللود والبقاء يف اجلسااااااااا   ومن هنا ارء رعُب املوت واخلوف من املرض؛ 

 عرشه. ألن الباقر واخلال  ق  اهتز

ديها لر الوثندني( لوف ،  فإىل ملاذا ال ت ر: الفصو  الستة األوىل من الرلالة 
 التحو  الذي ح ) يف لقوط اإلنسان.

لااااااااااااااادت برهٌة من الصاااااااااااااامت  كانت أ و  من ال هر. فق  توقي الكالم عن   
 يجساا ه  واعتباره بقاء اجلساا  هو بقاٌء أب إىل موضااوب بالا األمهدة  وهو ن رة اإلنسااان 

خال   رغم أنه يتق م وي ااد   ولكننا قارب ال اادخوخة  وال ن ري لااببا  هلا لااوى املرض 
وتق  م العمر  مع أةا هر نضااااااااااااااوج اإلنساااااااااااااااان لكر ي خل مرحلة أخرى للحداة الباقدة 

 اخلال ة.

 دخلاات عرين -إذا جاااز القو -قااا   احملبااة الواحاا ة اليت ال تنقساااااااااااااام هر حمبااة 
ر  اجلحدم "من قفب.لف الصالدب". هر حمبة تقتحم لكر ت افإىل املوت والفسااد  بل ونزلت 

 يف كل قرية وم ينة تفَتش عن احملتاجني لل فاء. -كما قالت األناجدل-و،و  

تأمَّل  حمبة ااب لالبن هر ذات حمبة ااب لنا  وهر ذات حمبة االبن لنا  وهر 
 ذات احملبة اليت يسكبيها الرو  الق :.

 كن للمحبة أن تنقسم(هل تعرف ملاذا ال مي

هذه لدسااااات مساااااألة فلسااااافدة؛ ألن اإلجندلر يوحنا قا   "اهلل حمبة". وقا  أيضاااااا   
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"م.ن ال حُيب ال يعرف اهلل". هذا حكٌم صاااااااااارٌم شااااااااا يُ  الوقعف على أي إنسااااااااااٍن ي ر  أنه 
ب ون احملبة ال ميكن االقرتاب من اهلل. اهلل ال ميكن أن ينقسااااااام؛ ألنه لدس  لوقا  خاضاااااااعا  
للتغدري. حمبُة اهلل أب يٌة غري قابلٍة للتحو   وهر لدساااااااااات ردَّ فعٍل لتوبة اإلنسااااااااااان كما حيلو 

 لبعض الوعاب عن نا أن يعَلموا النا:.

تأمَّل معر  حمبة ال تنقسااااااااام؛ ألةا حداُة اهلل  فيهر لدسااااااااات عوا ي وإمنا الوجود 
رَب  ن املخلوقات  ورمبا تعرغم ع م دقة كلمة الوجود؛ ألن "الوجود" خاصٌّ بنا ق-اإلهلر 

الوجود  إىلومع ذلك  فق  دخلت احملبة اإلهلدة  -كلمة "الكائن" عن اهلل ب ااااااكٍل أفضاااااال
اإلنساااااااا  نفساااااااه بالتةسااااااا . دخلت احملبة دندا اإلنساااااااان مبا فديها من انقساااااااامات واز ب 

 حَ  القتل بساااابب انقسااااام حمبة اإلنسااااان وارتباط حمبةإىل وحروب وخصااااام وع اوة تصاااال 
اإلنساااااااااان مبا حيتاج. وملا كانت االحتداجات متنوعة  بالتايل تنقسااااااااام احملبة حساااااااااب تنوب 
أه اف حمبة اإلنسااااااااااااااان للما   والعمل  وال اااااااااااااايهرة  وكل ما حيد  باإلنسااااااااااااااان يف احلداة 
االجتماعدة. لكن الاالو) ال احتداجات له  ولدس ل يه تنوب الطبائع املخلوقة  بل احلداة 

 اجلوهر الواح   وجوهر األلوهة هو احملبة؛ ألن "اهلل حمبة".الواح ة اليت نسمديها 

لق  جرى تقسدم وتبعدض حلقائو هر يف األصل واح ة؛ ألن أصليها واح   وهو  
عمل الاالو). نعمة ربنا يسوب مستعل.ن.ٌة يف ربنا  ومعطاٌة بالرو  ومص رها ااب. وهذا ال 

م عمل الاالو) الواح . لق  كان ل يَّ هذا ا حلس  وصاااااااااااار يقدنا  بع  أن درلااااااااااات يقساااااااااااَ
لااااااااااااارابدون عن الرو  الق :  وقبل ذلك كتاب ودفاب إىل رلاااااااااااااائل الق يس أثنالااااااااااااادو: 

 الق يس بالدلدو: عن الرو  الق :.

إذا التطعنا ،اوز التقسدمات اليت زادت يف العصر احل يث  التطعنا أن نتكلم  
 عود الصاااااااااالدب  هو عملعن الت بري بصااااااااااواٍب أكرب. أقصاااااااااا  أن موت الرب احملدر على 

ا أ فاااال . كااان الكفباااُر  الاااالو)  هو الااااااااااااااتعالن احملبااة الواحاا ة. هكااذا تعلَّمنااا عناا مااا كنااَّ
يساااااألوننا  مني خلقك( وكان اجلواب  اهلل ااب. ومني ف ا ( اهلل االبن. ومني ق َّلاااااك( 

 ساهلل الرو  الق :. ومني هو إهلنا( هو واح  يف ثالو). وكان رشااااااااااُم الصاااااااااالدب هو  ق
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ىل إاالعرتاف باإلميان بكل ما قفدل عن شاااااااااااااارحه عن نزو  االبن واالنتقا  من ال ااااااااااااااما  
الدمني بالرو  الق :. قن ال نقو  بالاااااااام الواهب أو بالاااااااام القوة أو بالاااااااام النعمة  بل 
بالم ااب واالبن والرو  الق : ألننا نأخذ. والوعر واإلميان لدس بالنعمة  قن ال ن من 

ال مبوهبااة  ولكن ن من أوال  بااالرو  الواهااب النعمااة  وهو العطدااة  وهو بنعمااة وال بعطدااة و 
موزَب املواهب. م.ن يقبل نعمة  وال يقبل مانح النعمة  هو أشاااااااااااااابُه بلي  أو زاٍن يأخذ ما 
يري  ويرت  الواهب  وينصااااااااااااارف بعد ا  عن العا ر. التقسااااااااااااادم الذي يُقا  عن نا جاء من 

ت خل فديها الفتاوى  ويسود فديها قانون أو قوانني عمل ال دطان  ومن أجل خلو فةوات 
دخلت يف عصر غاب فده الوعر عن أن ألا: املسدحدة  وألا: احلداة احلقة  هو الرب 

 ولدس النامو: أي ال ريعة.

أع م عطايا حمبة الرب  هر عطدة اجلسااااااا  وال م يف اإلفخارلاااااااتدا  حدث يعطر  
ي. هو الذي يقَ :  وهو الذي 57  6يوحنا لنا ذاته ويقو  لنا  "م.ن يأكلين حيدا ن" س

يوزَب. لقاا  نطو القاا ا: الغريغوري سااذه احلقدقااة الع مى بكاال وضااااااااااااااو . ولكن عناا مااا 
لاااااااادت فكرة لااااااالطان الكيهنوت  ب أت ألااااااائلة العقل الذي تر َّ يف م رلاااااااة السااااااالطة  
فأصااااااااااابح الكاهن هو الذي يسااااااااااات عر الرو  الق :  والكاهن هو الذي يقَ :  وغابت 

عمة ال اااركة  فأصااابح الكاهن هو الكل يف الكل  و  يع  شاااريكا  للرب يف خ مته  بدنما  ن
 كل ما يعم.ل.ه الكاهن  إمنا يتم بوالطة الصالة  وبوالطة الت عاء الرو  الق :.

حب  حمب الب اااااار يسااااااوب املساااااادح نفسااااااه الذي ال إىل وهنا  عطدُة احملبة تعود 
ُ
امل
 الع مى  لااااار ال اااااكر هر ذبدحة يقَ م فديها الرب ذاتهلااااالطان ألحٍ  علده. ذبدحُة احملبة 
 لنا  وقن ُجدعا  غري مستحقني.

لق  تابعت مألاااااة د. جم ي وهبه الذي ق َّم تعلدم ااباء القائل بأن ييهوذا تناو  
مع باقر التالمدذ  بل غسااااااال له الرب يساااااااوب ق مده كما فعل مع الباقني. ولكن حماصااااااارة 

م اليت تسااامح "ببيه لة"  نعم "س لة" اخلطاة  والت ااايهري س حمبة يساااوب املسااادح للخطاة هر
وتعلدم قساااااوة القلب على أنه قساااااوة قلب اهلل الذي ال ميكن تب يل حمبته بساااابب لاااالو  
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الب اااااااااااار. أنو  وأبكر كاريا  على ما ح ) وما حي )  لاااااااااااارعة االاامات ولاااااااااااارعة ا اذ 
 ة ال تعرف احملبة.القرارات اليت ال تعرب عن فيهم أو إدرا  بل تعرب عن للط

كانت ال امس توشاك على املغدب  وكان لاكون املسااء يزحي  وصاالة ع ادة  
األوجاااب احلقدقدااة للكندسااااااااااااااااة  إمهااا  احملبااة  إىل ال ميكن ان ُاماال  ولكن احلاا يااث قااادنااا 

وإمها  الاالو) إهلنا احلقدقر  وع م فيهم حقدقة موت الرب يسوب على الصلدب  وإنكار 
كم الرو   الق :  ولااااااطحدة الكالم عن الساااااارائر. هذه كليها تب و عقائ   وهر فعال  لااااااُ

 عقائ   ولكنيها التعالنات احملبة الاالوثدة.

مضى يوٌم على احل يث السابو  وال زالت الكلمات حدَّة  يف القلب ويف الذاكرة.  
ننا ُدَون.ت يف نفس لااااااااااااعة احل يث. التقسااااااااااادم الذي جاء خبراب ودمار احلداة الروحدة؛ أل

 خنتار ما نري   ونرت  األصل  خنتار املواهب ونرت  األقنوم.

 ماذا عن احملبة(

 احملبة هر حداة الاالو)  وهر شركة الاالو)  وحلو  كل أقنوم يف ااخر. 

مفن األخطاء العامة عن نا هو أن ن ن أن أيَّ عمٍل خاص  بأقنوم  قاصااااااااااااااٌر علده 
ا  صٌّ باالبن  ولكن ااب أرلاااال االبن لنا قربانوح ه. يعين ن ن أن ،ساااا  ابن اهلل هو خا

وذبدحة   واالبُن أرلل الرو  لنا عطدة . اإلرلالدة هر شركة ااب يف التةس ؛ ألن أعما  
اهلل ال تنفصااااال فديها اإلرادة واحلداة عن العمل وال عن ال اااااركة. هذا االنفصاااااا  خاصٌّ بنا؛ 

لى ة التحو  حسب املواقي  وق  نوافو عألن لنا  بدعة  مركَّبة  من جس  ورو   وهر دائم
عمٍل معني دون أن ن ااااااااارت  فده  ولكن إرلاااااااااالدة االبن لدسااااااااات جمرد قرار إرادي  بل هر 
مسااارة ااب  ولذلك قا   "هذا هو ابين احلبدب الذي به لاااررت". ومسااارُة ااب لدسااات 

ا  قجمرد قبو  أو رضااااااااااااااء  بل شاااااااااااااركة يف الذي أخلى ذاته لكر يعلن أبوة ااب. عن ما 
ي  حقا  هر وح اندة اجلوهر  ووح اندة اجلوهر 30  10الرب  "أنا وااب واح " سيوحنا 

،عل إرادة االبن هر إرادة ااب  إرادة واح ة متح ة متمايزة بساااااااااااااابب متايز كل أقنوم  
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ولكنيها متَّح ة بسااااااااابب وح ة اجلوهر  وبسااااااااابب آخر يعرَب عنه اجلوهر الواح   وهو احملبة 
 الواح ة.

 حي ) لنا عن ما ننا  ملسة  واح ة  من احملبة اإلهلدة( ماذا 

قا   ت يهر لنا كل األمور الزماندة على أةا بال قدمة. كما قا  الرلااااااااااااااو  بولس  
"حساابتيها نفاية لكر أربح املساادح وأُوج  فده". وتعلو حمبتنا ل رجة أننا نرى الربَّ أهم من 

ا ود كله؛ ألنه هو الوجود كله. وال حيلو لناحلداة؛ ألن الرب هو احلداة  وأنه أع م من الوج
 عاٌم أو شااااااااراب أو اجللو: مع األصاااااااا قاء أو الساااااااافر أو القراءة  كل شاااااااارء  حىت النوم 

 والراحة اجلس ية  ت يهر لنا صغرية غري ميهمة  ونستطدع أن قدا ب وةا.

قتمل اإللاااااااااااااءة؛ ألننا أدركنا مق ار كرامتنا عن  اهلل  ال عن  الب اااااااااااار. نساااااااااااامع  
 اااااااااتائم وال ةتم سا  بل ال نرد؛ ألن ما يقوله الب ااااااااار لدس من مصااااااااا ر احلداة  أي ربنا ال

 يسوب.

 تجسد المحبة اإللهية:

عن ما ،ساااااا  االبن له اح   الااااااتطاب اهلرا قة أن ميلئوا عقل الكندسااااااة مبوضااااااوب  
الطبدعتني. بكل حو  اإلميان باملساااادح اإلله واإلنسااااان  لدس موضااااوعا  جن ه يف كتاب  أو 
هو فصاااٌل من فصاااو  التاري  الكنسااار. اإلميان باملتةسااا  يعين دائما  بالنسااابة يل  حمبة اهلل 

ي. هذه الكلمات القلدلة  6  2لر ذاته ويأخذ صااااااااورة العب " سفدليب املطلقة اليت جعلته "ز
كانت موضوب صال  يف الوح ة مل ة  ويلة ال أذكرها  رمبا تزي  على لنة. كنت أتولل 

الرب نفسه أن يك ي يل عمو حمبته  وهذا لدس موضوعا  يُكت.ب أو حياصر بامل اعر إىل 
ائٌب  وهو االااد السااااااااااااااري املسااااااااااااااتدكر  هو والعوا ي  وال حىت بالتأمل. يوج  بُعٌ  غ

 وح تنا مع الرب  وهو ااادنا به.

ان ااغلنا عنه  وابتع نا عنه كاريا   ولكنه هو كل أشااواب الرب يسااوب النارية  وهذه  
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لدساااات عوا ي وال هر م اااااعر  هر أنني قلب املخلي لكر يسااااكن فدنا وحيل باإلميان 
ي  وهو ما  لبه الرلااااو  أن ننا  "قوة 17  3يف قلوبنا  كما قا  الرلااااو  بولس سأفسااااس 

الرو  الق : يف االنسان البا ن"  وبقدة الكالم ذات داللة  "وأنتم متأَصلون ومتأَلسون 
يف احملبة سوالحذي حىت تسااااااااااااااتطدعوا أن ت ركوا مع ُجدع الق يسااااااااااااااني  ما هو العرض سأي 

والعلو سأي الوقوف اجلحدمي إىل ال اااااااااامو ي والطو  سأي الساااااااااامائري والعمو سأي النزو  
عن ميني اابي". كل هذا هو ما ي َك ه الرلااو   "وتعرفوا حمبة املساادح الفائقة املعرفة لكر 

ي. هكذا ع ُت ال أاث عن هذه احملبة يف 19-16  3كل ملء اهلل" سأفسس إىل  متتلئوا 
دد كلمات ر الكتب  وال يف أي اٍث عقلر ن ري  بل يف قليب  ومتر  علرَّ أيام  ويلة وأنا أ

كل ملء اهلل"  و"كل"  و"ملء" لدسااااات جمرد كلمات  بل هر إىل  الرلاااااو   "لكر متتلئوا 
احلقدقة الفائقة اليت تعلو على اإلدرا ؛ ألن الرلااااااااااااااو  يقو  يف ختام هذا إىل إشاااااااااااااااارات 

التعلدم  "والقادر أن يفعل فوب كل شاااااااااارء أكار ج ا  ها نطلب أو نفتكر اسااااااااااب القوة 
 ي  هذا ما هو فوب اإلدرا  العقلر والن ري!20  3سأفسس اليت تعمل فدنا" 

 لألُت  وق   يهرت آفاٌب ج ي ة بالنسبة يل  إذن ماذا علدنا أن نفعل( 

فقا   ال شرء. يف الب اية كنت أدر: حداة الن سَّا   وق  ُقَ م.ت احلداُة النسكدة 
ي "املوت عن كدة  أالتساالدم احلقدقر للحداة النساا -عن غري قصاا -ب ااكٍل  تز  ح.ذ.ف. 

العا "  ولكن املوت احلقدقر عن العا  هو "الصاالب مع املساادح"  كما قا  رلااو  األمم 
لفبت"  لذا فإن االعتكاُف هو ابتعاٌد عن كل ما ي ااااااَوُش الفكر.  بولس  "مع املساااااادح صااااااُ
الصاااااااااااوُم هو  لب القوت السااااااااااامائر  والغذاء الروحر من اهلل  "الكلمة اليت  رج من فم 

"  كما قا  الرب يف رَده على ال اااادطان. ع ُم القندة هو ع م االن ااااغا  مبا ل ينا؛ ألن اهلل
ما ىل إهذا  أي ع م القندة  يك اااااي لنا نوب حمبة الذات  الذات اليت تري  أن تنمو ومتت  

الصااا اقة  بل و لب هذه الصااا اقة هو يف أغلب األحوا  فراُغ القلب. إىل متلك. الساااعُر 
النا: والتسلدة خبطايا ااخرين وذكرها لكل م.ن نعرف  هو قساوُة قلٍب   اصطداُد أخبار 

يعرف بع  غفران. اهلل. وهكذا  حىت الصااامت  ال يُفر.ض على اإلنساااان فرضاااا   بل يساااعى 
 إلده القلب؛ ألن صالة يسوب  أو الصلوات ال خصدة  أهم  من أَي ح يٍث.
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لق ا:  ورمبا كانت هذه ر يا  أذكر أنه كنت من شااا ة التعب  ق  غفوت أثناء ا
رمبا كان أح  األحالم السااااااااااااماوية؛ ألن اهلل أحدانا  يرلاااااااااااال لنا رلااااااااااااالة  عن ما ييه أ العقل 

ىل إويُكي  عن التفكري  أن شااااااخصااااااا  وقي أمامر  وكان ي اااااابه أح  الرهبان الذي عربوا 
هو  سااااادحاحلداة الباقدة  ولاااااألين  ما هو ه ف حداتك( و  أج  ل يَّ ما أقو  لاااااوى  امل

ه ف حدا . فقا  يل  الرهبنة ولاااااادلة  االميان ولاااااادلة  احلداة اجلساااااا اندة ولاااااادلة  املعرفة 
بكل أنواعيها ولااااادلة  الصاااااحة ولااااادلة. ال  ل  بني الولااااادلة واهل ف لكر تربح املسااااادح. 
خلدك زي بولس الذي خساار كل األشااداء وحساابيها نفاية لكر يربح املساادح. وأنت اتاج 

اإلهلدة مىت حلَّ رو  اهلل يف قلبك؛ ألن الرو  الق : هو الذي يسااااااااااااااكب أتون احملبة إىل 
وعدر  أو انتيهى احللم. ومن ذلااك الزمااان باا أت أغرباال إىل حمبااة اهلل يف القلااب. وعاا ت 

 حدا  كليها يف غربا  مانع؛ لكر ال يبقى ل يَّ إال اهل ف  وأنَّ كلَّ شرٍء هو ولدلة.

أشااعر باحلساارة  بل بتعب اجلساا ؛ ألن النوم  لو مرت أيام ال أذوب فديها النوم  ال
ولدلة. وما دام اهل ف هو يسوب  فالدق ة أهم. وحىت االنقطاب عن الطعام  صار ولدلة   
وتالوة املزامري   تع  قانونا   بل  لت ولدلة. حضور الق ا: هو ولدلة لل ركة  واهل ف 

 ئ  وغري ضروري.هو يسوب  هو التناو   والتناو  هو تناُز  عن كل ما هو زا

 وهكذا نفَلح األرض وننت ر املطر والبذرة السماوية من الاالو) الق و:. 

 عن  هذا احل  أدركت أن حوارنا الدوم ق  انتيهى.
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قا   اإلنساااااان دون أن ي ري  يبحُث عن شااااارٍء ُيضااااااف إلده لكر يعطر معم  

اعتماد اإلنسااااان على عوامل وهتلكات خارجدة  مباابة الساااالساااالة حلداته ووجوده  فدصاااابح 
 اليت تستعب  اإلنسان.

املركز االجتماعر   –الصااااادت  –وعن ما لاااااألت عن أمالٍة لفما ذكر  قا   املا   
بل وتراكم املعرفة بأشاااااااكاهلا  هذه كليها تعطر للنساااااااان اإلحساااااااا: املطلو بالوجود. هل 

داة األب ية  ولااااااااأ  الرب ماذا يصاااااااانع لكر ير) احلداة تذكر ال اااااااااب الغين الذي أراد احل
األب ية( الس ا  نفسه غل ؛ ألن احلداة األب ية ال يرثيها اإلنسان بالسعر إلديها. هر عطدٌة 
من اهلل بسااااااابب صاااااااال  اهلل. وملا قا  له الرب  احفذ الوصاااااااايا  قا   هذه حف تيها منذ 

ا بعين  والرب كان يقصااااااااااا  عفش كمح اثيت  ولكن ملا مسع  اذهب بع كل مالك وتعا  ات
أعدش أنا ل:ب وصاااااااااالحه وحمبته؛ ح.زفن. ال ااااااااااُب الغين؛ ألنه كان "ذو أموا  كارية". كل 
من يرى أن ل يه شاااادئا  ما ميهما كان قلدال  أو كاريا   وأن حداته يف هذا ال اااارء  هو غريٌب 

شااااااارء  هب متاما  من كلعن اهلل متاما  وعن صاااااااالحه. ولذلك  ح.رفص. ااباُء على ،ر د الرا
مبا فديها االلام نفساه؛ الرتباط االلام باحلداة اجل ي ة  ولكن تغدري االلام ال يفد  إال عن  
م.ن  لب احلداة من الرب نفسااه. ق  تقرأ عن هذا الذي كان له ثوٌب واح   أو ،رَّد حىت 

 ر احلداةمن مالبسااااااااااااااه  مال أبا نفر  وكان ال يأكل إال القلدل ج ا . ه الء أرادوا مصاااااااااااااا 
 احلقدقدة  وهو الرب يسوب نفسه.

م.ت.  د قا   الذين يعملون يف احتمع مال األ باء وامليهن لاااااني وامل رلاااااني   وصااااا.
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 وغريهم  ه الء هلم صراٌب أعني بكاري من صراب الذين يف األديرة. هل تعرف السبب(

 فقلت  له ال.

ب بات ال ميكن اهلر قا   الساااااااااااااابب هو أن احلداة االجتماعدة فديها التزامات وواج
منيهااا. ولكن على ه الء أن يفيهموا مااا هو أعمو وأهم  وهو الوعر احلقدقر غري املزيَّي 

 باحلداة احلقدقدة. هل تعرف ما هر احلداة احلقدقدة( قلت له  أري  أن أعرف.

فقا   هر املسدح يسوب كله مبا فده من تعلدم  وحداة  ومعةزات  وح.ب.ل ووالدة  
كم ومعمودية  وصاااارا  ب مع ال اااادطان  والصاااالب وال فن والقدامة والصااااعود  د حلو  ولااااُ

الرب فدنا يف القلب  وهو جالس على عرش جم ه يرت  هذا اح  لكر يساااااااااااااكن يف كداننا 
 اهلزيل اخلا ئ املَدت لكر يعطر له احلداة. ما هر مصادر احلداة عن  (

 فقلت له  يوج  مص ر واح .

تك هر كل احلو  ولدساااااااااااات إجابة تُرضاااااااااااار سا قا   جد   أرجو أن تكون إجاب
شخصر. د أضاف  مص ر احلداة يصبح هو احلداة. متاما  مال النعمة  تصبح هر حداتنا 
نفسيها. النعمُة لدست شدئا   بل هر ما يُعطى. وما يُعطى من الرب يسوب بالرو  الق :  

كم الرو  ومال لاااااااااااااااألب .   نُع  نساااااااااااااامع عن أب ية النعمة. مال التبين إىل يبقى فدنا 
الق :. عن ما قا  رلاااو  الرب إن عطدة وهفبة اهلل "بال ن امة"  أي بال تراجع  فق  أكَّ  

 على أةا ثابتة باقدة أب ية  رغم ضعي اإلنسان.

 لألت  إذن  ما هو التعلدم اخلاص بنا قن غري الرهبان عن التةرد( 

 إفراز تام إىل  قا   ليهل. أقص  أن الكالم ليهٌل  ولكن التعلدم حيتاج

كل شااااااارء ترى أنه ألاااااااالااااااار يف حداتك غري املسااااااادح   لَّى عنه ارية  أو   -1
 بتغصٍب إذا الت عى األمر  حىت ال يصبح مركز اهتمامك بنفسك.
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ال تبحث عن مالبس ج ي ة إال إذا كنت اتاج إلديها فعال   ولاااااااااَلم النقود  -2
ن هو حمتاج.

.
 مل

شاااااتمت  فأنت ت افع عن نفساااااك  وال فاب ال ترد على ال اااااتائم ألنك إذا  -3
 عن النفس اب أن يكون من أجل الرب ال من أجل كرامة أو صدت.

حَ د لنفسك ال ائرة اخلاصة باحلداة االجتماعدة الضرورية  وأتر  ما هو غري  -4
 ضروري. افعل هذا مبحبة  وبغري خوف  وارية  ولدس ات ضغوط.

 الغروب.كان احل يث كافدا . فق  مسعنا جر: 
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عل ول .صاااااااااااااااارت بع  ذلك "قانون"لكنيها و   كان املبت ئ يطلب "كلمة منفعة"
هو الذي أدخل فكرة القانون. صااار القانون   غداب ال اادوخ وع م تساالدم احلداة النسااكدة

 نذيوخ مة األخوة. وال - العمل الد وي -لولد  بالذات هو صلوات املزامري يف العصر ا
  ة.الوحإىل نات عن ت رج احلداة من احمع   يرتكوا لنا م وَّ   عاشوا يف املغاير

وأن اهل ف   كان أن حريصااااااااا  على متددز أن احلداة املساااااااادحدة احلقدقدة هلا ه ف
ونتعلم   من الق يسااااني. قن ن ر: حداة الق يسااااني وأقواهلم ال بأي    ه باملساااادحهو الت ااااب  

. حقدقر بالرب يسوب لكن كل هذا من أجل أن يكون لنا ااادٌ و   منيهم احلكمة والسلو 
ا أنوار الرب "ي  كان يقو  بع  احمع   وعن ما كنا نرتل احمع يف تسااااااااااابحة نصاااااااااااي اللدل

على أن  صرف وح.  ". لبوا عنا لكر ننا  ذات نور الرب يسااااوبا  يسااااوب الذين أناروا حداتنا
ة وأن أحفذ صالة باكر والاالاة والسادلة والتالع  رددها يف كل يومأحفذ اإلبصالدات وأُ 

سااااااااانا ات ل  وكان يكرر .بل افذ أوقات الصاااااااااالة  لدس بتالوة املزامري  والغروب والنوم
 وال يوج  قانون خاص بالصالة للعلماندني.  شريعة مولى

جعاال من ذلااك اهلاا ف او  .بااالرب االاااادهو  كوهاا فاا ."هاا فااك هو قااانونااك"
إال إذا    ام شااااااااااادئا  مرَ  اُ . الوما هو ضاااااااااااار وغري جُم ف   ما هو نافع والزمقاع ة التمددز بني 

ولذلك كان ي ا د على حفذ الع ة  .متهق  حرَّ   أي وصاايا الرب يساوب  كانت الوصاايا
ألن  ؛لاااعة صاالبوت الرب  ن مكاةا الصااحدح هو الساااعة السااادلااةإ  وقا   على اجلبل

ي ك   لَّ  ال غموض فده. و  واضاحٌ  وهو  ريوٌ   ما جاء يف هذه الوصاايا هو  ريو الصالدب
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افة يف هو مال ورقة ج  ن ال إفراز لهألن م.  ؛تقان اإلفرازإأن الع ة على اجلبل هر ب اية 
 ميهب الريا .

ب هو حمبيت للر   االاادأي   وكان اجلانب ااخر من اهل ف  القانونإىل أعود 
 اخلا ئ. رواكت اف حمبة الرب ل خص

قاااانون احملباااة هو   للمحباااة قاااانون( وأجااااب يف رفو وحزم  نعمولاااااااااااااااااألتاااه  هااال 
 .ر نقومبل لك  ال لكر منوت  املوت والقدامة. قن منوت  وللصلدب جانبان  الصلدب

عابرا   ا  ألن املعمودية لدسااات ح ث ؛ي8 - 1  6وهو حفذ سرو   آخر وجاء قرارٌ 
-تنا وهو عود  الصااالدبلق  الاااتلمنا من لااار املعمودية املق لاااة رشااام  .غاب يف املاضااار
 االلتصاب باملصلوب واحلر من األموات.إىل  -برشم الصلدب

  وتذوقت قوة املصاااااااااااااالوب  صاااااااااااااالب الرب فيهمتلن تفيهم حمبة اهلل لنا إال إذا 
لبت معه. وهر منالااااااابة   وصاااااااارت صاااااااالة النوم هر صاااااااالة ال فن واملوت مع الرب وصاااااااُ

أي فكر حيكم على أي  أو  ال ترت  الغضاااااااااب  ضااااااااارورية حلسااااااااااب النفس. كان ُي ااااااااا د
ك اعل  لكر يكون عن   لاااااااالم ؛وال "اكم على أح "  قلبك  اهر" رَ "خل .إنساااااااان

 قادرا  أن متدز ما يف قلبك من رغبات.

 ما يجب أن تحفظه:

الرب " 23د على مزمور وشاااااااااااااااا َّ  .حف يهاااأمن املزامري لكر  أن جمموعااة   اختااار
و لب  ".كن يف لاارت العلرا الساا" 91مزمور  " الرب نوري وخالصاار" 27مزمور  رَّ" راع

ضاااافة إمع   جندل الساااادلاااةإوبالذات   ع اخلاصاااة بكل لااااعةط. حفذ صااالوات القف أمين أن 
 ني الع ة على اجلبل كليها وع م االكتفاء بالتطويبات.
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 الحرص واالنتباه:

"فوب    دت لااااااااااااالو  أنمدنا ،  عبارة هامة كانت هر اليت ح َّ  على أيقونة مار
 ن هذه كانت وصاااااادة شاااااادوخ ديرإ  وقا  .احفذ قلبك ألن منه  ارج احلداة"  ذكل اف
يعااااين اهلل. وملاااا تاااأ  علداااك أمواج أفكاااار   كماااا قاااا  الرب   ألن القلاااب النقر ؛الربمو:
وإن كانت  .ستوبة وتق يإىل فأنت اتاج   يف خربة ق مية عن   إن كان هلا أصاالٌ   شااريرة

  تكون فق  سااة على أح ا) ق ميةوإن كانت م لااَّ  .يرفيهر من الع و ال اار   غريبة علدك
ري ن اإلنسان ال يستطدع أن مينع العصافإز. وقا  يل وعلدك أن متدَ   أو من ال دطان  منك

ما هر عرف ا ا  فوب رأله. ولكنه يق ر أن مينعيها من أن تبين عُ   من أن تطري فوب رأله
وت الرو  لكر تساااااااااااااامع صاااااااااااااا ؛يف نقاوةت قلبك واحف ه دائما  وثبَ   رغبة قلبك احلقدقدة

 ما. الق : عن ما يناديك أو يطلبك ألمرٍ 

عرف أن هذا هو عمل رو  يساااوب املسااادح ا  لكن يف كل مرة ت اااتاب فديها للرب
 ربنا فدك.

 الصمت:

ألن الذي  ؛ال دابف هلا" ا  الب على اإلنسان أوجاع  الصمت من أجل الصمت"
لفكر تعرب بدنما تدارات ا  أو يصمت  النا: فدنا  م يح  يصمت لكر يربز نفسه صامتا  

 حلقات وهو يب أ باالبتعاد عن  لكن اب أن يكون الصاااامت إراديا    يف قلبه مال  وفان
 ألن ن ااااار خطايا النا: ؛ال لااااادما خطايا ااخرين  وال تكرر ما مسعته  ُجع أخبار النا:

  من وكنت ت يه  عدانإال إذا كنت شاه    ال يساع هم على التوبة. ال تكرر ما تسمعه
 أجل املنفعة.

 يف ألن اإلنسان الذي وج  حالوة   ؛لنقاوة القلب من "السةس"  ريوٌ  الصمتُ 
ع بتصااااااان     من احملبة الول. يفق  رغبته يف الكالم مع النا:. هذا يُ   ذكر الااااااام الرب يساااااااوب
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 التقوى.

 للتناول: االستعداد

كما قا  لااااااااااااافر    الرب ألن يوم ؛الاااااااااااااتع اد القلب اب أن يب أ بع ااااااااااااادة الدوم
وكلما ذكرت األناجدل األربعة شااااادئا  عن معةزات  ."وكان مسااااااء وكان صااااابا "  التكوين

على دخو  يوم السااابت حساااب شاااريعة مولاااى.  فيهذا دلدلٌ   الرب بأن الوقت كان مسااااء  
حداتنا  بإشااااااراب احلداة اجل ي ة. ولذلك علدنا أن نودَ   املساااااااء هو ب اية القدامة  انأما عن 
ب الااذي أنااا هو الر  "حرٌّ   يلدااا النيبإ يس أنطوندو: الكبري يردد عبااارة كااان القاا  .القاا ميااة
 وكل يوم هو يوم ج ي .  ج ي  وكان الدوم هو يومٌ   أمامه الدوم" واقيٌ 

ولذلك كان   وا د فدنا املعمودية واملريون  التناو  حُيدر فدنا االلتصااااااااااااااااب بالرب
يزه    بعلده رو  الر  ن حلَّ ألن م.  ؛تم خب اااوب ورهبةالااات عاء الرو  الق : يف الق ا: ي

 وكل اثقالنا حيمليها معنا الراعر الصاااااااااف  يف كل شاااااااارء. "وحدث رو  الرب توج  احلرية"
ر متولذلك ال ترتدد من االعرتاف للرب مبا يضايقك أو يتعبك أو باملعاناة اليت   ربنا يسوب

 ع منك  لب املعونة. ر أن يسمتوين  ألن الرب يعرف ما أنت فده ؛سا

إال إذا كانت ل يك   حضااااااااور ع اااااااادة وباكر هو ضااااااااروري قبل حضااااااااور الق ا:
ال حسااب الرتاخر والكساال الذي يصاادب    علدك أن ا دها أنت حسااب حمبتك  موانع
 حلداته. أو تر  الرب كيه فٍ   ن ال ه ف لهكل م. 

اد االاهذا هو  ريو  .وأب ي  لب ما هو بابف او   نزب من قلبك كل ما هو زائ ا
 علدك أن تكون ماله. كالمك  وحداتك حداته  وعن ما يصااابح جسااا   جسااا ه  بدساااوب

لاااب نعماااة  اقم و   وإذا تراخدااات عن هاااذا .وال تكن بقلبني  وال تعين ال  نعم يعين نعم
 ال ا م النعمة. النعمة أقوى من اخلطدة.  ألن خطايانا ميهما كانت ؛الرب

+   +   + 




