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إىل  ، ويرفعهاا َكيسوع املسيح إهلنا الذي أقامنا من فساد املوت، يكلل حياَت 

الوحيد الكائن  ابنهجماد السماء، حيث اآلب السماوي الذي فتح أحضانه األبوية، أي أ
امللء،  انتظاروجاء وأخربنا باحملبة األزلية اليت كانت تراقب الدهور يف  ،يف حضن اآلب

ليتنا نعيش هلا وفيها، فهاذه هاي    مها لنا الثالوث األقدس، ياوهي هذه احملبة اليت يقدِّ
 .(1)السماوات بعينها

عتقد بأن الكنيساة قاد   أنين ال أقرأت رسالتك وُدهشت ملا جاء فيها، ذلك  
ا ما ُأقرره بعد دراسة جيدة لكل العالقة اجلنسية قبل التناول، وهذ متنعوضعت قوانني 

نا أعين بااأُلم  أع عليه اأُلم، وما حترِّمه اأُلم، وبني ما تشجِّ فرٌق هناكقوانني الكنيسة. و
 هنا، الكنيسة اجلامعة.

أيضًا بعاد   قبل التناول، هو بكل يقني ممنوٌع ممنوٍع يا أخي احملبوب: إن كلَّ 
باملسيح، وبالكنيسة يف اإلفخارستيا، حنن نتوب، وكل ما نتاوب   االحتادل قبالتناول. 

ن نضاع الععاام والعالقاات اجلنساية     أليه، ولذلك ال ميكن إن نعود أ زال جيوعنه 
ال مة، فال حارام و مات، ألهنا ليس حمرَّمن احملرَّضالعقل ....إخل  وانشغالواألحاديث 

 -حسب تعبري الرسول-ح ويوافق ة على اإلطالق، بل يوجد ما يصُلحالل يف املسيحي
 هي درجة حمبتنا هلل.هنا ح ويوافق، وقاعدة التمييز يصُل وما ال

 نياملسايحي  ما يكتبه بعُض عكسهذا  .العالقة الزوجية ليست عالقة جنسية 
اليوم حتت تأثري األفالم والكتب الرخيصة، وفقدان رؤية 

يف إطار هذا املثال الكامل، أي ذلك السار  لكننا، و. و
حنيا يف ظل هذا  ن نفهم ملاذا يليق بنا حنن الذينأ ناميكن ،حتاد املسيح بالكنيسةاالعظيم، 

                                                           
 ردًا على رسالة ألحد األحباء. (1)
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ب سابا أن نعود إليها، بل ما هي أمنتنع عن املعاشرات الزوجية، ون أالنموذج اإلهلي 
 ن نكون قد نلنا اساتنارةً أاملعاشرات الزوجية بعد إىل  االمتناع، وما هو طريق العودة

 وال سيما يف سر اإلفخارستيا. ،من هذا النموذج اإلهلي، أي املسيح والكنيسة

أن يكون واحدًا معناا،  إىل  إنَّ ربنا يسوع له اجملد، عندما جتسد كان يهدف 
فهاي   "،"مَّا أندرك حضوره يف وسعنا،  "،"ن يكون واحدًا فينا. وبكلمة أو

هو الذي يكوِّن الكنيسة اجلامعة. وهو أيضًا  االحتادبكل شخص منَّا. هذا  احتادهتعين 
الذي جيعل هذه الكنيسة، جسده الواحد. فالكنيسة ليست ساو  جساد املسايح    

، لايس يف  د القديس بولس هذا التعبريأكَّ ،الواحد. وألمهية الكالم عن اجلسد الواحد
غاية احلياة املسيحية، وهي تآلف  عنفقط، بل أيضًا يف جمال الكالم  االنشقاقمواجهة 

 ن يف النهاية اجلسد الواحد.كل األعضاء لتكوِّ

د الرب يسوع املسيح بنا، أي عندما أخذ جسدًا مثل جسدنا من حتَّاوعندما  
د بالهوته، لكي جيمع حوله حتَّلينا هذا اجلسد امُلإن يعيد أالعذراء مرمي، فقد كان يريد 

اليت ختمِّر العجني كله. على هاذا   ةكل الذين يقبلون اإلميان، وصار بذلك مثل اخلمري
النحو السِّري ينتشر املسيح فينا بالهوته وناسوته، وجيمع يف وحدة واحدة كل املؤمنني 

مان   14 - 12به. هذا السِّر العظيم شرحه الرسول بولس يف تتابع اإلصاحاحات  
 كورنثوس، وعاد إليه يف مواضع معروفة بارزة يف رسائله اأُلخر .إىل  رسالته اأُلوىل

أعضاء اجلسد  احتادعظم من أذا كانت وحدتنا باملسيح هي إ :ن نسألأجيب  
واحدة، وهل حيدث هذا بشاكل   (، فهل يتم هذا األمر مرًة21: 12كو 1الواحد )

ملاذا نتناول كال ياوم    بصورة ُأخر  الهوتية:ن نقوله أأوتوماتيكي؟ والسؤال ميكن 
وهذا يعاين  ، أحد، مع أن التناول مرًة واحدًة يكفي؟ هذه األسئلة مسعتها أكثر من مرة

أن سر املسيح والكنيسة ليس معروفًا بالشكل العقيدي الصحيح، بل لقد سألين البعض 
كل الكنيساة  منذ أكثر من ثالث سنوات: إذا كانت الكنيسة جسد املسيح، فكيف تأ

ذا كانت الكنيساة  إجسدها؟ وأضاف واحٌد سؤااًل آخرًا: الكنيسُة املسيح، هل تأكل 
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 فكيف نأكل بعضنا البعض؟ ،وحنن أعضاء هذا اجلسد جسد املسيح

ال يعرف عقيادة الكنيساة،    عن عقٍل ن مثل هذه التصورات ال تصدر إالإ
م النااس  ننا نعلِّأتهم بُن الكلمات الرسول بولس نفسه، حىت إىل  ن نعودأولذلك جيب 

، وحيت ال نتهور يف الرد على الذين ال يفهمون. يقول الرساول باولس: إن   االفتراء
وطبعًا الرأس مان   ،(23: 5ف أالرجل هو رأس املرأة، ألن املسيح هو رأس الكنيسة )

كما أنه ال يوجد جسٌد بال رأس. حنن هنا ال نتكلم عان   اجلسد، وال رأس بال جسد،
وهو مرتبط  ،منا نتكلم عن الوظيفة اليت يؤديها الرأسإأي اجلمجمة مبا فيها، و، غالدما

وهاو   ،يف إطاٍر واحد قه بشكل صحيح إالمبعىن اخلضوع. هذا اخلضوع ال ميكن تذوُّ
هاو ماا    ،احملبة الصحيحة. ألن ما هو خارج احملبة مثل التسلط وحب الرئاسة والقهر

 ليب.أشهره املسيح وفضحه بالتجسد والص

ومثال  ،(29: 5)أف  "إن املرأة هي جسد الرجل" :ويقول الرسول بعد ذلك 
من حلمه ومن عظامه  ،سيح والكنيسة. فقد أخذنا كياننا اجلديد من املسيحذلك هو امل

قت حواء من حلم وعظام آدم. فهي كانت بال وجاود  ِل(، متامًا مثلما ُخ30: 5)أف 
حىت حتنن الرب على آدم وصنع له شريكًا ومعينًا، ومل يكن من تراب األرض، بل منه 

متيِّاز   هي اليت العظيم واملعلوب من خلق حواء. هنا احملبة فقط االحتادهو لداللته على 
يعين كيانًا آخر، هو من  اداالمتداملرأة من حلم الرجل وعظامه. وهذا  :معاين الكلمات

هذا الكيان الذي له نفاس العبيعاة،    لكنكيان الرجل، وال خيتلف عنه يف العبيعة. 
آخر هو املرأة.  بشخٍص خاصٌّ

 

ر البعض هي ن املشكلة اليت حتيِّأ(. وأعتقد 31: 5)أف  
 ،، وليس الوحدة البيولوجياة "شخص". فاملقصود منها بكل دقة "جسد واحد"عبارة 

احملبة.  عدامانفهي أصاًل ال تفيد باملرة، ال سيما يف حاالت 



5 

 

ن اجلسد الواحد حساب  إوميكن أن نقول  
، تظل يد الرجل فائٍق Mystical سريٍّ يف جتلي احملبة وهباٍء ،يصبح كذلك فعاًل ،العبيعة

 وإرادٍة واحٍد غري يد املرأة، ورأس الرجل غري رأس املرأة، ولكن مع ذلك كالمها بقلٍب
أن احلقيقة الواضحة  إال ظاهر.....اخل حسب ال ، ومع وجود رأسني وأربعة أياٍدواحدٍة
ن نقول أصارا واحدًا. وهنا جيب  االثننيهي أن 

، ولكنها أعظم بكاثري  
تصبح قوانني  -بدون الوعي واإلدراك-من كل قوانني اللحم والدم؛ ألن هذه القوانني 

كة جلمال حمبة اهلل. وإن كان اهلل يف النهاية يفتح املادة على املادة غري العاقلة، وغري املدِر
ال ميكن التعبري عنه، وهو ما جعل الرسول يكتفي باالكالم   هذا اإلدراك بشكل سريٍّ

 (.22: 8 عن خماض ميالد الكون كله )رو

أن ندرك ملااذا نتنااول    استععنا ،األصل، أي املسيح والكنيسةإىل  دناإذا ُع 
أكثر من مرة، 

أحدًا علاى   ال ميكنهم البقاء، وال يرغم املسيُح االحتاد. فالذين يرفضون هذا 
أن يكون عضوًا يف جسده، فهذا أصاًل ضد قاعدة احملبة الايت تقاف عليهاا حرياة     

لذلك يعود املسيح إلينا ونعود حنن إلياه يف   س بشكٍل واٍع مسئوليتها،، ومتاِراالختيار
، وحنن نعلبه بقولناا:  "صنعوا هذا لذكري"ااإلفخارستيا. هو يعلب الكنيسة بقوله: 

: إلينا حسب وعاده  ، هو يأيت"عندك إىل َمن نذهب يا رب وكالم احلياة األبدية هو"
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وحنن نأيت إليه ألننا أعضاء  "،ن أو ثالثة بإمسي، فهناك أكون يف وسعهماثناجتمع اإذا "
جسده. 

، اإلنسان ابنالذي جتسد وصار  االبن. وميكننا أن نر  بكل وضوح أن 
أو أبان آدم   ،إنساٍن ابُنهو  .عندما يعودون إليه باإلميان إال ءبشيال ينفع غري املؤمنني 
تصبح  ،عندما يأتون إليهوالذين يأتون إليه.  إال دال يفيولكن هذا  ،مثل كل أوالد آدم
اإلنسانية هي قاعدة العالقة مع املسيح. ولكان مااذا   إىل  وانتمائهموحدهتم العبيعية 

 يف حياته؟ واالشتراكاملسيح إىل  لعودةحيدث بعد ا

فينا. وهو وحنان   ًامعه، ويصبح واحد ًاتم الزواج اإلهلي بنا. نصبح واحدهنا ي 
جسد واحد، وليس جسدين أو أكثر. لكن هذه الوحدة ليست وحدة طبيعية فقاط،  

بادون الاوعي   وبدون الاروح،  ف شئيًا،بل وحدة حياة، فاجلسد بكل ما فيه ال يفيد 
 يصبح ذلك اجلسد شاركةً ف ،جسدًا. أمَّا يف احملبة يظل اجلسُد ،وبدون احملبة ،كواإلدرا
 جملد وحمبة اهلل. وجتلٍّ

مان   فاالقترابوكان عناق اخليانة وقبلة الغش.  لقد عانق يهوذا الرب وَقبََّله، 
ال يفيد،  وجسٍد جسٍد والتصاقاجلسد ال يفيد باملرة، بل أحيانًا يكون للدمار واهلالك، 

تعبريًا واألنانية، ويصبح  االستيالءأصاًل، ولكنه يأخذ شكل  موجوٌد االلتصاقذلك أن 
فساد اخلعية وقسوهتا، وعن 

. وكل الذين 
فضل وأعمق من جمرد أما هو  الكتشافيعلبون مثل هذه العالقة تضيع عليهم الفرصة 

أمَّاا  " جبسد واحد، أي الوحدة الزوجية اليت عاد الرسول بولس يقول عنها: االلتصاق
. ولاذلك  "املسيح حيياا يفَّ "، "حدةحياة وا"، أي "واحد لتصق بالرب فهو روٌحاَمن 

جسد املسيح الواحاد،  إىل  السبب بعينه حرص الرسول على القول بأننا عندما ننضم
كاو  1)"واحد جسٍدإىل  اعتمدنا واحٍد بروٍح"فإن الذي يفعل ذلك هو الروح الواحد 
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ألن شاريعة البقااء يف    ؛باملعمودية اجلسد الواحد إالإىل  وحنن ال ننضم ،(13: 12
الارب  هي شريعة الصليب والقيامة، أي املشاركة يف آالم  -كأعضاء-جسد املسيح 

جمده اإلهلي الذي يوَهب لنا. أمَّا احلياة يف اجلسد الواحد، أي الكنسية، فإهناا   نمنتظري
ومجيعنا ُساقينا روحاًا   "الذي يسقي الكنيسة احلياة الواحدة  دالروح الواحتؤخذ من 

 (.13: 12كو 1)"ًاواحد

احملبة، إنَّ الوحدة إطار يف  ال ميكن فهمه إال واضٍح د لنا بشكٍلهذا كله يؤكِّ 
ألن البقاء يف عضويتنا يف الكنيساة جساد    ؛اليت نسعى إليها مجيعًا هي وحدة روحية

وحادة طبيعياة، مل   إىل  وليس العاودة  Mystery Of Union املسيح، هو سر وحدة
هبا، بل سرعان ما اهنارت بسبب الغواية وبسابب ماا    حتفاظااليستعع آدم وحواء 

العبيعة اإلنسانية من حب الذات الذي تأصَّل يف اإلنساان بسابب   إىل  أضافته اخلعية
املوت وبسبب ظن اإلنسان أن احلرص على حياته هو وحده الذي يدفع عناه خعار   

 ،لذلك السبب .املوت

 

ال  ،، فإن الوحدة اليت تبدأ، ويف حاالت القداساة وامرأة رجٌلعندما يتزوج  
إىل  باملوت حسب تعليم اآلباء الرسل. ولكن هذه الوحدة تظال يف حاجاةٍ   تزول إال
كتشاف أعمااق احملباة، وهاو    احنو الكمال، هذا الكمال هو  وتظل ساعيًة ،النمو
 يف ضوء املداومة على الوحدة. ال يتحقق إال كتشاٌفا

ر علينا فيه أن جند َمان  احلد الذي يتعذَّإىل  ر الكالم عن الشركة نادرًالقد صا 
معنااه   اثانني  اثنني. واشتراُك اشتراكعلى  يؤمن بأسرار الشركة. هذه األسرار قائمٌة

حدة اإلرادة، فليست الكالم عن وذلك، قلل من يوحدة حياة. وال يف إرادتني  اجتماُع
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ال يدركون إن العمل هو  (1)لمون عن شركة يف العملمثر حياة، والذين يتك اإلرادة إال
ومثال هذا هو  .، وليس العكساحتاٍد مثرُة العمل هيخالصة احلياة، وبالتايل الشركة يف 

، فهي شركة يف العمل نابعة مان  "أيب يعمل حىت اآلن وأنا أعمل" :كالم الرب نفسه
ألننا من ذات جوهر  ؛واحد نشترك حنن يف عمٍل ،على نفس املثالوشركة يف اجلوهر. 

 .(12: 12كو 1) املسيح

 

ميكنهم القضااء علاى    واحٍد حكماء هذا الدهر أهنم بسؤاٍل بعُض لقد ظنَّ 
كيف يوجد جسد املسيح على املذابح املتعددة يف كل  :اإلفخارستيا متامًا، عندما قالوا

الكنائس يف وقت واحد؟ وإجابة بعض حكماء هذا الدهر كانت أفدح، ألن الابعض  
عدة مرايا، وكل شفرة منها، هي مارآة.  إىل  ر اجلسد مثل مرآة ُكِسرتصوَّ

ال وبلاد بعياد،   إىل  حىت وإن ذهب كل منهما ،. وكما أهنما جسد واحد
 هو الذي حيقق الوحدة. ،معًا اجتماعهماإالَّ أن  ،اجة للبحث عن وحدة اجلسدح

بأن الشركة ال تنماو   ننا جيب أن نكون على وعيأومن أسرار الشركة أيضًا  
حُلر وحده، الذي حيقق الوحدة. ولكن عنادما  ا واالختيارعلى أرض احلرية  معلقًا إال

فإن احلرية ال ختتفي، بل تظل متارس دورها يف قباول الشاريك أو    ،تتحقق الوحدة
                                                           

 "اشترك يف العمل مع عبيدك يف كل عمٍل صاحٍل"، أوشية املسافرين. )1)
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فإهنما  ،االخر. هذه املمارسة ُيعبِّر عنها اللقاء املتكرر، وعندما يلتقي الرجل واملرأة معًا
ديدًا للمحبة ودواماًا  ولكن اللقاء يكون جت ،ال يتزوجان من جديد، فالزواج قد حدث

للشركة. هذا حيدث ألن الرجل ينشغل بعمله اليومي كما تنشغل املرأة أيضًا بعملاها  
 االنشاغال ويصبح من الضروري أن يعود كل منهما ويتفرغ لآلخر لئال ُيبدد  ،اليومي

 الوحدة القائمة بينهما.

فخارساتيا،  وعلى نفس املثال، حنن ال نستعيع أن منتنع عن لقاء املسيح يف اإل 
نتناول من جسده ودمه "خنرب مباوت   مرٍة ليس بسبب الضعف الروحي، بل ألن كلَّ

 ،هذا يعين بالدرجة األوىل .أن جيئ"إىل  الرب
 

ومتامًا كما يكتشف الرجل يف زوجته أعماقًا جديدًة وحياًة وفرحًا جديادًا،   
ما سبق وحدث، هكذا حنن أيضًا نكتشف ما نلناه ِل امتداد، بل ًاغريب اكتشافًاهو ليس 

وما نعيشه معًا كجماعاٍة هلاا    ،يف املعمودية، وما أخذناه من أسرار الكلمة يف الوعظ
 الًة.فإن وحدتنا تكون قد صارت فعَّ ،فينا قلب واحد. وعندما يتحقق كل هذا

ما هي عليه. هذا إىل  سائرٌة ر الوحدُةتعُب وباستمرارالوحدة تتكون يف الزجية،  
هو جوهر الشركة. فإن الوحدة ال ميكن أن تتوقف عند نقعة البادء، وال ميكان أن   

ه. ولعلناا  تتجمد عند مستو  معني، بل هي دائمًا تصري ودائمًا تسري حنو ما بدأت في
ن نقعة البدء والنهاية مها واحد، ألن األلف والياء، أمن الناحية الفلسفية البحتة ندرك 

واحد، هو يسوع املسيح الذي به صارت الوحادة باني الرجال     االبداية والنهاية مه
 قة.واملرأة، وبني اهلل والكنيسة ممكنة، بل حمقَّ

ي اآلثار الظاهرة يف تكاوين  إن اجملال ال يتسع للكالم عن آثار التجسد، وه 
منه. وهذه  أما بدإىل  اإلنسان اجلديد يف املسيح. فهذا اإلنسان يعرف أنه سوف يصل

إىل  هي قوة وثبات احلياة اجلديدة، فهي عكس احلياة القدمية، تلك اليت تريد أن تصال 
 هدون أن تعرف ما هو التشابُّ  "ه باهللالتشبُّ"، وتعلب ما هو مستحيل، مثل ءشيأي 
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ل ألن املوت جعال ِظا   ؛وتسعى حنو كل جديد، وتعرح القدمي متامًا ،(3)تك  باهلل
اجلديد نوعًا من العزاء أو اهلروب منه. وما القلق والقرف الذي يصيب اإلنسان مان  

 وبأن اجلديد هو عودة للحياة. ،دفني بأن احلياة منتهية سو  إحساٌس ،القدمي

 وال قيمة له. كل هذا زائٌف

صار هو الرأس الاذي   اهلل فيه، فقدإىل  اإلنسانية اهلل وردَّ ابنأمَّا عندما جتسد  
ألن رفضه معناه املوت، ولكن البقاء على صلٍة بالرأس معنااه علاى    ؛ال ميكن رفضه

األقل أثناء حياتنا على األرض، هو أن نرفض كل مقاييس احلياة القدمية القائمة علاى  
تنبع كل رغباات   ،ن طلب إرضاء الذاتِمو ،ء الذاتوطلب إرضا ،العصيان والتمرد
 ءجماي لكن عندما صارت نقعة البدء، هي النهاية أيضًا بسابب   .اإلنسان يف اجلديد

اهلل  َلِبإذا َق ن ال ميكنه أن يعيش مع اهلل إال، صار من الواضح إن اإلنسا"األلف والياء"
للحياة؛ ألن البحاث  أي أن يرضى به وحده كمصدر  "،األلف والياء"كما هو، أي 

عن مصدر آخر للحياة غري اهلل مل يكن سو  السقوط، وهو ما نراه يف حياتنا اليومياة  
 أينما كان.

 احتااد الرجل واملرأة، ولكن كما نر  كان الكالم عن  احتادلقد تكلمت عن  
ه. الارب نفسا   اختارهااملسيح والكنيسة، فالتداخل حتمي بسبب العالقة الوثيقة اليت 

بأن نكون على يقاني مان    عالقة ال تسمح لنا إالهذه ال
 

 ملاذا يليق بنا أن منتنع عن العالقات الزوجية قبل التناول؟ 

ن هذا األمر معروٌف للكاملني، إ

. وكاان  
آخر غري الزواج للداللة علاى عماق    من الالئق بالرسول بولس أن يبحث عن تشبيٍه
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ا تاداخلت قصاة اخللاق    َمَل ،واحد لوال أنه موضوٌعالكنيسة باملسيح. و احتادوقوة 
 اهلل الكلمة بالكنيسة يف زجية أبدية. واحتادوالزواج األول بني آدم وحواء، 

ُأخر  هامة ال تقل أمهية عن الزاوية اليت حنن بصددها، وهي أن  زاويٌةهناك و 
ؤكد فساد تعليم الكنيسة ال تتكلم معلقًا عن املعاشرات الزوجية بعد التناول، وهو ما ي

علاى   الغنوسية واتباع ماين، السيما املعاصرون لنا. وال جيب إضاعة الوقت يف الاردِّ 
يقولاون إن العالقاة   َمن تفاهات وأضاليل اهلراطقة، يكفي أن نقول بكل وضوح إن 

اجلنسية بني آدم وحواء هي السقوط، ال يفهمون على اإلطالق حقيقة الساقوط، ومل  
إىل  خلعيئة اليت جعلت اإلنسان يترك الشاركة ماع اهلل ويتحاوَّل   يعرفوا بعد ما هي ا

 املوت.

من آداب مائدة الرب.  جوهريٌّ عن املعاشرات الزوجية هو جزٌء االمتناعإن  
مائدة املسيح هم الذين يرغبون يف االتكاء معه وقباول أساراره   إىل  فالذين جيلسون

إمنا  ،، ذلك أن كل نفسٌنمعيَّ ستعداٌدااإلهلية. وال يوجد أي دليل باملرة على أن هناك 
يستعد على قدر طاقته. وحىت الصاوم،   ، فكل إنساٍناستعدادهاتقبل املسيح على قدر 

حيدد فترة الصوم، ولكن ساد الرأي العيب املعروف يف العاب   واحٌد ال يوجد قانوٌن
نقاول إن   القدمي بأن املعدة ختلو من الععام يف مدة تسع ساعات. وطبعًا ال حنتاج أن

العب احلديث ال يقبل هذا الرأي باملرة. وما التفسري الرمزي الذي شاع يف العصاور  
تعسفية، ذلك إن  حماولٌة إال ،ل العذراء باملسيحَبالوسعى بأن التسع ساعات هي فترة َح

ل بالرب يسوع، وقبول املسيح. َبل ال يقتضي الصوم، وال يوجد أدىن عالقة بني احَلَباحَل
وهو ليس طفاًل أو جنيناًا حيال يف    ،إمنا نقبله يف أرواحنا وأجسادنا ،املسيحن أذلك 

يف أحشاء العذراء مرمي. ولعله من أجل هذه التصورات وغريهاا   األحشاء مثلما حلَّ
نعرفاه   لكان اآلن ال  إن كنا قد عرفنا املسيح حسب اجلساد، "قال الرسول بولس: 

ّوت الفرصة علينا إلدراك آداب مائدة إمنا هي تف ،كل هذه التفسريات ".حسب اجلسد
املسيح. 
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فجحد الذات هو األساس املتني الذي قامت عليه دعاوة اإلجنيال لوراثاة     
ذي قدَّمه الرب يسوع العبيب احلقيقي لكل إنسان يرياد  ملكوت اهلل، وهو العالج ال

الصليب، حىت الصعود إىل  أن يكون تلميذًا له، ويسلك معه العريق كله من بيت حلم
واجللوس عن ميني اآلب، 

د املولو"؟ يقول الرسول: ئال خيع. َمن 
ألن حياته ليست ملكًا له، وال هي منه، أمَّا الاذين ميلكاون    ئال خيع، وهو "من اهلل

حياهتم، هؤالء خيعئون ويسقعون لكل شهوة أو فكرة. ومع جحد الذات تنمو احملباة  
وعلى هذا األساس نفهم  ،أن تعيش إذا عاش اإلنسان لذاته نال ميكاحلقيقية، هذه احملبة 

، ليس ألن حب النفس هاو مقيااس حمباة    ""أحب قريبك مثل نفسك :وصية الرب
القريب، وإمنا ألن جحد الذات صار أساس التلمذة، وَمن جيحد ذاته لذاتاه ضااعت   

 منه، وَمن وجد ذاته يف اآلخرين، فهو الذي أحب قريبه كنفسِه.

بسبب املوت تأصَّلت فينا احملبة األنانية، وصارت مثل جذٍر ضارٍب يف أعماق  
، ءشاي أن يفعل كل إىل  النفس، صار حمركًا لكل تصرفات اإلنسان وأعماله، يدعوه

وكأنه هو وحده الذي يعيش يف هذه الدنيا. ذلك ألن السقوط جعل اإلنسان يظن أن 
حنو ذاته.  ءشيولذلك يشد كل ،  autozoe -  حياته منه أو أنه ذايت احلياة

، مباا فياه اهلل   ءشيآخر بأي  ألحدي ال يسمح احلد الذإىل  من حمبة الذات هذا نوٌع
علاى   معلق ال ميكن حله إال ٌضهو تناقنفسه. ولذلك، فإرضاء الذات، وإرضاء اهلل 
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حساب العرف اآلخر. فكيف ميكن مَلن يف هذه احلالة أن حيب قريبه وأن حييا معه يف 
هي أن و "،حب قريبك كنفسك"اشركة؟ هنا فقط ميكن أن نفهم معىن عبارة املسيح 

 متوت الذات متامًا لكي ميكن الوصول للقريب.
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